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 چکيده

 میزارع عملکیرد متأسیفانه کیه رودیم شمار به کدور در زعفران کدت عمده مناطق از یکی یرضو خراسان استان در گناباد شهرستان

 اسیت ان از یحاک یکداورز نيمهندس نظرات و یدانيم یهایبررس. است داشته یريگچد  کاه، رياخ انيسال یط شهرستان نیا زعفران

 باعیث کیه اگرچیه مزصیول نییا متراک  کدت رایز. باشد مطرح عملکرد کاه، لیدلا از یکی عنوان به تواندیم زعفران متراک  کدت که

 بهیره دوره طول و دارد یمنف اثر بعد یهاسال در اهيگ عملکرد بر ها،بنه نيب رطابت جادیا ليدل به اما شود،یم یبرداربهره دوره زودتر شروع

 پیژوه، رو نییا از ن در ان مزرعه تا مدتی طولانی وجود نخواهد داشیت.که امکان کدت مجدد زعفراضمن این .دهدیم کاه، را یبردار

 کدیت دارییناپا سیت يس بیر اثرگیذار یاطتصیاد -یاجتماع عوامل نييتع و زعفران مزارع عملکرد بر کدت تراک  تأثير یبررس هدف با حاضر

 ونيرگرسی یالگو کی و تيپروب یالگو کی شامل که یامرحله دو هکمن مدل از هاداده ليتزل  منظور به. رفتیپذ صورت زعفران پرتراک 

 بیه نسیبت کدیاورزان یاگیاه سین، یرهايمتغ تینها در. گردید استفاده 6035تا  6033های طی سال ساله 1 دوره کی در باشد،یم یخط

 تیراک  بیر یداریمعنی و یمنفی تأثير که شدند شناخته یعوامل عنوان به یجیترو و یاموزش یهاکلاس در شرکت و عملکرد، کاه، عوامل

 و مثبت اثر لاتيتزص سطح و درامد یرهايمتغ.  شوند مزصول نیا پرتراک  کدت از یريجلوگ موجب توانندیم جهت نیا از و داشته کدت

 کداورزان به یبخد یاگاه لذا. ستين داریمعن مدل دو از کدامچيه در یکداورز مزصولات مهيب ريمتغ اثر و دارند کدت تراک  بر یداریمعن

 نییا پرتیراک  کدیت از یريجلوگ منظور به باتجربه و مسن کداورزان تجارک از استفاده نيهمین و یجیترو و یاموزش یهاکلاس قیطر از

 .شودیم هيتوص مزصول
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 مقدمه

از جمعيت کدورهای درحال توسیعه، بي، از یک ميليارد نفر 

و از انجایی که منبع اصلی درامید و امیرار  برنددر فدر به سر می

هیای کدیاورزی معاش اکثریت مردم فدير این کدورها از فعاليت

شود، بنیابراین پاییداری کدیاورزی و تیداوم ان بیرای می تأمين

 ,Sharifzadeh) ای برخیوردار اسیتهای بعد از اهميت ویژهنسل

هایی اطلیاق بیه سيسیت های کدیاورزی پاییدار سيست . (2014

برای  کداورزی وری خود را برای جامعهبهرهبتوانند که  گرددمی

پرنیت و . (Lichtfouse et al., 2009) کنندزمان نامزدودی حفظ

در ایین راسیتا، در کدیاورزی ( Parent. et al., 2012همکیاران )

ز لزیا  عملکیرد، سیوداوری و دانند کیه اای را پایدار میمزرعه

؛ از نظر بهبود کيفيت  6مدت توجيه پذیرایجاد درامد کافی در دراز

؛ از 2ها در مزرعه و جامعه بابدیازندگی کداورزان و خانوارهای ان

و از  0نظر پتانسيل مزرعه برای کداورزی در اینیده انتدیال پیذیر

ییق لزا  اکولیوژیکی )اسیتفاده منطدیی از منیابع طبيعیی از طر

کدیاورزی  تیأثيرباشد.  1های کداورزی مناسب( تجدیدپذیرشيوه

توانیید بییر خییاک، منییابع ابییی، می پایییدار و پيییروی از اصییول ان

دییده شیود گوناگونی وتنوع زیستی و سایر منابع طبيعی اطیراف 

(Nemati et al., 2014) . مفهوم کداورزی پایدار یک مفهوم بين

اساس کار را بر حفظ یا بهبود  باید است؛ به این معنی که  5نسلی

داد سیازی ان طیرار منابع طبيعی در مدابل تهی سیاختن ییا الوده

(Mehta et al., 2010) . 

بسییياری از کدییورهای در حییال توسییعه، عليییرغ   متأسییفانه

بیا ، هیای بخی، کدیاورزیضرورت پرورش و بهسازی ظرفيت

                                                                                           
6-Rational 

2 -Survival 

0- Transferable 

1 -Renewable 

5 -Intergeneration 

فدیر  ،چون تخرییب فزاینیده منیابعمزمنی ه  مسائلمدکلات و 

انیید مواجه ناپایییداری معيدییت خانوارهییای کدییاورزو  روسییتایی

(Sharifzadeh, 2014) اییران هی  یکیی از کدیورهای درحیال .

توسعه است که اطتصاد ان تا حد زییادی بیه کدیاورزی وابسیته 

با این حیال منیابع  (.Haji Rahimi & Torkamani, 2003) است

ی رویه از نهاده ها و استفاده بکداورزی به دليل بهره کدی از ان

 های بيرونیی و شیيميایی سیال بیه سیال در حیال تنیزل اسیت

(Dadashian et al., 2015) اییین در حییالی اسییت کییه درامیید .

 ,Tavakoliصورت پيوسته در حال کاه، است )هکداورزان نيز ب

بنابراین روی اوردن به کداورزی پایدار، بخصون برای  .( 2014

گيری به برطیرف کمک چد واند تمزصولات مه  کداورزی می

شدن معضلات مربوب به کاه، درامد و تخرییب منیابع طبيعیی 

 .(Sharifzadeh, 2014)نماید 

یکی از مهمترین مزصولات کدت شیده در اییران زعفیران 

است که بخ، عمده ای از صیادرات مزصیولات کدیاورزی در 

ایران را تدکيل می دهد و منبع درامدی اصلی برای بسیياری از 

 ,Golmohammadiایید )شمار میروستایی این کدور به مناطق

زعفران گياهی چند سیاله بیوده و  در چنیدین کدیور از . (2014

جمله ایران، افغانستان، ایتاليا، فرانسه، اسیپانيا، پاکسیتان و هنید 

 15کدور ایران با توليد بر اساس امارهای جهانی شود. کدت می

کننده نوان بزرگترین توليددرصد از زعفران مصرفی کل دنيا، به ع

مراکیز عمیده  (.FAO, 2016شیود )زعفران در جهان شناخته می

توليد زعفران در اییران، دو اسیتان خراسیان رضیوی و خراسیان 

جنوبی هستند که در شرق ایین کدیور طیرار دارنید. بیر اسیاس 

امارهای سازمان خیوار و بیار جهیانی، از کیل توليید زعفیران در 

های خراسیان رضیوی و خدیک(، اسیتان تن کلالیه 213کدور) 

تین از کیل توليید،  11و  261جنوبی، بیه ترتيیب بیا دارا بیودن 

 .(FAO, 2016)  اندبيدترین سه  را به خود اختصان داده
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 امارهای منتدر شده از سوی سازمان جهاد کداورزی ندیان

 کیاه، ريیاخ انيسیال یطی مزصیول نییا عملکرددهد که می

 هکتیار در لیوگرميک 6/1 از که یطور به است داشته یريچدمگ

 دهيرسی 6031 سیال در هکتار در لوگرميک 3/0 به 6053 سال در

کیه دليیل ان  (Ministry of Agriculture Jihad, 2015) اسیت

زیرا  تواند کدت ناپایدار زعفران و تخریب منابع کداورزی باشدمی

های کدت پیر نهیاده کیه عامیل بوجیود امیدن سيست به طور کلیی 

مزيطی هستند طادر بیه فیراه  اوردن اری از معضلات زیستبسي

زمينیه توليیید پایییدار غیذا و مزصییولات کدییاورزی نيسییتند و در 

شیوند وری و عملکیرد میزارع میبلندمدت موجب کیاه، بهیره

(Zulfiqar & Thafa, 2017; FAO, 2017 .)گنابیاد در  شهرستان

 و زعفران مزرعه هکتار 0533 بودن دارابا  یاستان خراسان رضو

مراکیز عمیده  از یکی خدک کلاله کيلوگرم 63533 سالانه توليد

 Agricultural Jihad Organization of) توليید زعفیران اسیت

Gonabad, 2017) یدارا گرفتییه صییورت مطالعییات طبییق کییه 

 کدیت یبیرا ازيین میورد یپارامترهیا لزیا  به تيموطع نیبهتر

 نییا متأسفانه اما. (Tosan et al., 2015) است در استان زعفران

 بیهاسیت  نبوده یمستثن عملکرد کاه، معضل از زين شهرستان

درصید کیاه،  13سال اخيیر  23عملکرد مزارع ان طی  ینزو

 ,Agricultural Jihad Organization of Gonabad) داشته است

براسییاس نظییر کارشناسییان و کدییاورزان و همینییين (. 2017

ترین عوامل ایجاد ناپایداری مطالعات صورت گرفته، یکی از مهم

. تیراک  در کدت زعفران، کدت پرتیراک  ایین مزصیول اسیت

 0233کدت مناسب اراضی شهرستان گناباد از سوی کارشناسان 

کيلوگرم بر هکتار اعلام شده است و این در حاليست که با انجیام 

درصد کدیاورزان تیراک   13پي، مطالعه مدخص شد که حدود 

های رجيح داده اند و در مواردی تراک  کدتهای بالاتر را تکدت

کيلوگرم بر هکتار( نيز گزارش شد. پي، از  1333بسيار بالاتر )تا 

 13( ندان داد که بیي، از Torkamani, 2000ترکمانی )این نيز 

کیاران شهرسیتان گنابیاد در ناحيیه سیوم توليید و درصد زعفران

تیراک  کدیت بالیا  اند.بصورت ناکارا از بنه زعفران استفاده کرده

های اوليیه و اگرچه که موجب افزای، عملکرد زعفیران در سیال

شود، اما با این وجیود برداری اطتصادی میشروع زودتر دوره بهره

های بعد ها، بر عملکرد گياه در سالبه دليل ایجاد رطابت بين بنه

 دهیداثر منفیی دارد و طیول دوره بهیره بیرداری را کیاه، می

(Koocheki, 2006; Naderi-Darbaghestani & Khaje-Bashi, 

2008; Geresta et al., 2009; Temperini & Rea, 2009; 

Koocheki et al., 2011; Mohammad-Abadi et al., 2011; 

Aghazadeh & Hemmatzadeh, 2012 .) بعضییی از و حتییی

کداورزان عديده دارند که ان زمين دیگر طابليت کدیت زعفیران 

و از  (Azizi-Zohan & Pasandideh, 2013شیت )را نخواهید دا

بیر بدیای توليید  تأکيدانجا که در مبانی کداورزی پایدار همواره 

مزصولات در بلند مدت است، تراک  کدت بالا بیه دليیل تهدیید 

توليد زعفران در بلند مدت به عنوان یک سيست  ناپایدار زراعیی 

  شود.شناخته می

کدیت زعفیران و  کدیاورزی  تا کنون مطالعاتی در رابطه با

پایدار صورت گرفته است که در ادامه به چند نمونه اشاره خواهد 

 ,Azizi-Zohan & Pasandidehشد. عزیزی زهان و پسیندیده )

ای تزت عنوان ند، خاک در ناپایداری توليید ( در مطالعه2013

زعفران پس از یک دوره کدت بيان کردند که یکی از مدیکلات 

عفرانکاران، عدم باروری خاک به منظور کدیت مه  پي، روی ز

مجدد زعفران پس از یک دوره کدت به مدت حیدود سیه برابیر 

دوره کدت اول است و این موضیوع تبیدیل بیه معضیلی بیرای 

دستيابی بیه توسیعه پاییدار شیده اسیت. سردشیتی و همکیاران 

(Hatami-Sardashti et al., 2011)  ای بییه منظییور در مطالعییه

و زیسیت  بررسی پایداری در هر سیه بعید اطتصیادی، اجتمیاعی

های بيرجند و طیائن های زعفران شهرستانبوممزيطی در کدت

و با استفاده از روش رگرسیيون گیام بیه گیام ندیان دادنید کیه 

های مورد مطالعیه دارای وضیعيت مطلیوبی بیه لزیا  بومکدت

در  (Farahani et al., 2012پایداری نيستند. فراهانی و همکاران )
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اطتصیادی توليید -اری اجتمیاعیای به منظور تزليل پاییدمطالعه

ان بر توسعه روستایی در شهرستان تربت حيدریه  تأثيرزعفران و 

دریافتند که وضعيت اطتصادی روستا از جمله درامد پایين، نوسان 

هیا، عیدم بازارییابی مناسیب، طيمت زعفران، عدم تضمين طيمت

هزینه بالای توليد زعفران و ناکارامیدی نهادهیای دولتیی جهیت 

خرید و فروش زعفران در ناپایداری اطتصادی توليد زعفران  بهبود

ند، دارند. همینين با وجود دسترسی ک  بیه نهادهیای دولتیی 

 تیأثيرمدارکت و همياری اهالی روستا و علاطه به توليد زعفیران 

مثبت بر پایداری داشته و بیه همیين دليیل روسیتاها بیه لزیا  

ين پایییداری پایییداری اجتمییاعی وضییعيت بهتییری دانیید. همینیی

اجتماعی توليد زعفران با متغيرهای مستدل جمعيیت  - اطتصادی

و سواد رابطه مثبت و با متغير فاصله از شهر رابطه منفی و معنی 

ای در مطالعه (Fallahi et al., 2015) دار دارد. فلاحی و همکاران

تزت عنوان ارزییابی دانی، بیومی و نیوین زراعیت زعفیران در 

درصد کداورزان روش کدت ک   03ان داد شهرستان سرایان ند

تراک  زعفران همراه با افزای، طول دوره بهره برداری از مزرعه 

درصد کداورزان روش کدیت  16که اند در حالیرا انتخایب کرده

ای و پرتراک  همراه با کیاه، طیول دوره بهیره بیرداری از کپه

انیییید. بییییوزرجمهری و همکییییاران مزرعییییه را تییییرجيح داده

(Bouzarjmehri, 2016 )ای به منظیور بررسیی اثیرات در مطالعه

اطتصادی کدت زعفیران بیر خانوارهیای روسیتایی بیا -اجتماعی

بر کداورزی پایدار در شهرسیتان بیاخزر بيیان کردنید کیه  تأکيد

کدت زعفران اثرات مثبتی بر اطتصاد خانوارهای روستایی داشیته 

مزصیولات که درامد زعفیران در مدایسیه بیا سیایر است بطوری

 در سطح یک درصد معنی دار بوده است. کداورزی بالاتر و 

با وجود مطالعات متعدد در حیوزه پاییداری کدیت زعفیران، 

ای در بیاک عوامیل اثرگیذار بیر کدیت پي، از این هيچ مطالعه

پرتراک  زعفران به عنوان یک سيسیت  ناپاییدار زراعیی صیورت 

 نیواوری اسیت.نگرفته است و از این جهت، تزديق حاضر ییک 

براساس انیه گذشت انتخاک تراک  مناسیب در کدیت زعفیران 

هیدف بررسیی  بیا نيیز تزديق حاضیربسيار حائز اهميت بوده و 

های زعفران سيست  ناپایدار کدت پر تراک  زعفران در کدت بوم

ها و موانع موجود بیر سیر و پی بردن به کاستی شهرستان گناباد

-و شناسایی عوامل اجتماعی در کدت این مزصول راه پایداری

 .پذیرداطتصادی مثثر بر ان صورت می

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

شهرسیتان گنابیاد، یکیی از در 6035تزديق مذکور در سیال 

ایین شهرهای اسیتان خراسیان رضیوی، صیورت گرفتیه اسیت. 

 که است شهرستان استان خراسان رضویترین ، جنوبیشهرستان

تیا  01–30و عیرض شیمالی  53–21تا  51–11در طول شرطی 

. جامعه اماری برای ایین تزديیق دو روسیتای طرار دارد 01–51

طوژد و سنو بوده انید. ایین دو روسیتا منیاطق عمیده ی کدیت 

موطعيت مکانی ایین  6شکل زعفران در شهرستان گناباد هستند. 

 Arc GISدهد که با استفاده از نیرم افیزار دو روستا را ندان می

  هيه شده است.ت 9.3

در این پیژوه، از ابیزار پرسدینامه اسیتفاده گردیید بیدین 

صورت که در بخ، اول سوالاتی در مورد نزوه کدیت زعفیران، 

ميزان تراک  کدت و عملکرد مزارع زعفران طی یک دوره ش، 

پرسيده شده است. بیه عبیارت  6035تا سال  6033ساله از سال 

ان عملکیرد میزارع خیود و دیگر از کداورزان خواسته شده تا ميز

برداری از های زراعی انجام شده را در ش، سال اول بهرهفعاليت

هیای مزارع بيان کنند. در بخی، دوم سیوالاتی در میورد ویژگی

اطتصییادی کدییاورزان پرسییيده شییده اسییت. روایییی -اجتمییاعی

تین از اسیاتيد گیروه زراعیت داندیگاه  0پرسدنامه مورد تایيید 

ز کداورزان باتجربه و معتمد منطده طرار تن ا 5فردوسی مدهد و 

انید. گرفت که همگی متخصیص در زمينیه توليید زعفیران بوده

پرسدینامه تکميیل  03برای تعيين حج  نمونه ابتدا تعداد سپس 

شد و با توجه به اینکه صفت مورد مطالعه یعنی تیراک  کدیت از 



 111     ...اقتصادی اثرگذار بر سیستم ناپایدار کشت پر تراکم زعفران-بررسی عوامل اجتماعی ،و همکارانرمضانی 

 ( که بیرای تعيیين6) نوع کمی بود، حج  نمونه بر اساس معادله

رود مزاسبه گيری تصادفی به کار میحج  نمونه در روش نمونه

 گردید.

 

 
 موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

Graph 1- Geographical location of study area. 

 

 بیرای اطمينیان سیطح α/2Z نمونیه، حجی  n معادله ذیل در

 d و نمونه در مطالعه مورد متغير معيار انزراف S دامنه، دو ازمون

(. اشتباه مجاز معادل Tatlidil et al., 2009باشد )می مجاز اشتباه

ایین  در نظر گرفته شد کیه بیر ميانگين تراک  کدت درصد از 0

 بیه توجیه بیا. سیپس بدست امد 663اساس حج  نمونه معادل 

برداران دو روستا حدودا بیا هی  برابیر اینکه جمعيت و تعداد بهره

 شد. تکميل پرسدنامه 55 تعداد روستا هر از بود،

(6) 2

2 2

2

.Z S
n

d



  

اطتصیادی -به منظور شناسیایی عوامیل اجتمیاعیت یدر نها 

های ناپاییدار کدیت زعفیران از میدل هکمین دو مثثر برسيست 

اسیتفاده  Spss24و نرم افیزار  Shazam10ای در نرم افزار مرحله

 شد.

 

 روش تحقیق 

اثرگذار بر کدت ناپایدار زعفران لازم  به منظور بررسی عوامل

است تا تراک  کدت بالا و پایين در بين کداورزان تعریف گیردد. 

مطابق با نظر کارشناسان جهاد کداورزی و کداورزان با تجربیه، 

کيلوگرم  0233تراک  کدت بنه بهينه در منطده مورد نظر معادل 

کدت بالیاتر  در هکتار تعيين شد و بنابراین کداورزانی که تراک 
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عنییوان انیید بییهکيلییوگرم در هکتییار را انتخییاک کرده 0233از 

شوند که به سمت سيست  ناپایدار با کدت کداورزانی شناخته می

 پرتراک  گرای، دارند. 

ای بیه هیای تیک معادلیهدر اطتصاد سنجی اسیتفاده از روش

ها احتمیال دليل سهولت، بسيار مرسوم است اما در اینگونه روش

دو نوع خطا وجود دارد. اول خطای ناشی از غيیر تصیادفی وطوع 

ای هیای تیک معادلیهبودن نمونه است به این معنی که در روش

اطتصاد سنجی نمونه اماری فدط کداورزانی را شامل خواهد شید 

که به سمت سيست  ناپایدار با کدت پرتیراک  زعفیران گیرای، 

  گییرای، اند و در واطیع کدیاورزانی کیه بیه ایین سيسیتداشیته

شوند. خطای دوم مربوب بیه یکسیان اند به کلی حذف مینداشته

فرض نمودن متغيرهای مثثر بر انتخاک سيسیت  ناپاییدار کدیت 

پرتراک  و ميزان دطيیق تیراک  کدیت بنیه اسیت. در صیورتيکه 

عواملی که موجب گرای، کداورزان به سيسیت  ناپاییدار کدیت 

بیر تعيیين مدیدار دطيیق شود لزوما با عوامل میثثر پراک  بنه می

تواننید متفیاوت باشیند تراک  کدت بنه یکیی نيسیتند بلکیه می

(Salami & Ahmad Abadi, 2001; Eskandari-Damaneh et 

al., 2015)، هایی استفاده شود که فاطد ایین بنابراین باید از روش

(  بیا ارائیه الگیوی توبيیت Tobin, 1958مدکلات باشد. توبين )

گيیری از برطرف کرده است. این الگو بیا بهرهخطای نوع اول را 

هر دو گروه کداورزان )کداورزانی که گرای، به سيست  ناپایدار 

اند و کداورزانی که گرای، به این سيسیت  کدت پرتراک  داشته

کند امیا خطیای اند( خطای نوع اول را برطرف میناپایدار نداشته

 ,Heckmanنوع دوم همینان به طوت خیود باطيسیت. هکمین )

ای را ارائیه (  به منظور رفع خطای دوم روشیی دو مرحلیه1976

ای الگوی توبيت به دو الگو داده است. در روش هکمن دو مرحله

شیود. شامل الگوی پروبيت و الگوی رگرسيون خطی شکسته می

است که صیفر  در الگوی پروبيت متغير وابسته شامل صفر و یک

ناپاییدار کدیت پرتیراک  دهنده عدم گیرای، بیه سيسیت  ندان

کيلیوگرم در هکتیار را  0233است)کداورزانی که تراک  کمتر از 

دهنده گرای، بیه سيسیت  ناپاییدار اند( و یک ندانانتخاک کرده

کيلیوگرم در  0233کدت پرتراک  )کداورزانی که تراک  بي، از 

اند( است. در الگوی رگرسيون خطی متغير هکتار را انتخاک کرده

زان تراک  کدت بنه در هکتار است. الگیوی پروبيیت و وابسته مي

 (:Heckman, 1976الگوی رگرسيون خطی به شرح زیر هستند )

الگیییییوی  (2)

 پروبيت

k k kZ B X V    , 1,2,...,k n  

1kZ    ,   if * 0kY   

0kZ    ,   if * 0kY   

( الگیییییوی 0)

 رگرسيون خطی

k k k kY B X e    ,  
 1,2,...,k n  

در الگوهای فوق،
kY ،ميزان تیراک  کدیت بنیه

kX بیردار

Bمتغيرهای توضيزی ،   و.پارامترهای میدل هسیتند
ke  و

kV  نيز اجزای اخلال هستند که فرض ما بر این است که دارای

ميانگين صفر و واریانس ثابت هستند. 
k  نسیبت عکیس ميلیز

معادلیه ذییل بیرای کليیه مدیاهداتی کیه است که با استفاده از 

0kY  اید.دارند، بدست می 

(1) 
 

1 ( )

k

k

k

B X

B X










 

)در رابطیییه فیییوق  )kB X   تیییابع چگیییالی احتمیییال و

1 ( )kB X  .نسیبت  تابع توزیع متغير نرمال استاندارد هسیتند

دهید. در ی ناشی از انتخاک نمونیه را ندیان میعکس ميلز خطا

شیود تیا وارییانس ناهمسیانی رفیع و واطع این متغير موجیب می

استفاده از براوردکننده حیداطل مربعیات بلامیانع گیردد. چنانییه 

ضریب این متغير از لزا  اماری معنادار باشد حیذف کدیاورزانی 

د، موجیب انکه به سيست  ناپایدار کدت پرتراک  گرای، نداشیته

دار شدن پارامترهای براورد شده مدل خواهد شد. و چنانیه اریب

این ضریب به لزا  اماری برابر صفر باشد حذف کداورزانی کیه 

اند، موجب اریبی به سيست  ناپایدار کدت پرتراک  گرای، نداشته

نخواهد شد، اما با این وجیود منجیر بیه از دسیت رفیتن کیارایی 
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 (.Cheng & Capps, 1988د )براوردکننده خواهد گردی

الگوی پروبيت دارای توزیع احتمال نرمال استاندارد بصیورت 

 زیر است:

(5)    

1
22

2 exp
2

t
x

F t dx








 
  

 
  

واریانس متغير تصادفی در توزیع نرمال استاندارد برابیر ییک 

بوده و از انجا که توزیع نرمال استاندارد یک توزیع متدارن اسیت 

 توان گفت:می

(1) Pr( 1) 1 ( ) ( )i iP Y F B X F B X        

ضرایب براورد شده در الگوی پروبيت چنیدان طابیل اعتمیاد 

. اثر نهیایی عبیارت ها مزاسبه شودنيست و باید اثرات نهایی ان

است از تغيير در احتمال موفديت بر اثیر تغييیر ییک واحیدی در 

(. ایین اثیر بصیورت زییر Judge et al., 1982متغيیر مسیتدل )

 شود:مزاسبه می

(1) 
( )

( ).i
k

k k

P B x
ME B x B

x x




 
  

 
 

اطتصادی اثرگذار بیر -به منظور شناسایی متغيرهای اجتماعی

انتخاک تراک  کدت بنه، با توجیه بیه پيدیينه تزديیق و بیویژه 

متغيرهیای مختلفیی از پرسدنامه و نظرات خود کدیاورزان پي،

هییای طبيییل سیین، سییطح تزصییيلات، درامیید، شییرکت در کلاس

مه مزصولات کداورزی، اگاهی کداورزان اموزشی و ترویجی، بي

نسبت به عوامل کاه، عملکرد، تعداد اعضیای خیانواده، مزیل 

سکونت )شهر یا روستا(، سطح زیر کدت زعفران و داشتن شیغل 

ای شییدند و بییا اسییتفاده از مرحلییه دوم وارد الگییوی هکمیین دو

های تدخيصی متغيرهای غير مهی  مدیخص گردییده و ازمون

ایت از بين این متغيرها ش، متغير شامل سن حذف شدند. در نه

هیای کداورزان، سطح تزصيلات، درامد ماهانه، شرکت در کلاس

اموزشییی و ترویجییی، بيمییه مزصییولات کدییاورزی و اگییاهی 

کدلورزان نسبت به عوامل کیاه، عملکیرد بعنیوان متغيرهیای 

گذار بر تراک  کدیت انتخیاک شیدند. الگیوی تجربیی تأثيرمه  

 است:  1صورت رابطه  پژوه، حاضر به

(1) 1 2 3

4 5 6

. . .

. . .

BulkDensity Age Education Insurance

Income TrainingCourse Awareness

  

  

   

 

 

، Ageتراک  کدیت بیوده و  BulkDensityکه در ان 

Education ،I n s u r a n c e ،I n c o m e ،

TrainingCourse  وAwareness  به ترتيب سن، سیطح

های اموزشی و ترویجی تزصيلات، بيمه کداورزی، درامد، کلاس

و اگاهی کداورزان نسبت به عوامل کاه، عملکرد است. از این 

های اموزشیی و ترویجیی ميان دو متغير بيمه کداورزی و کلاس

 6بصورت متغير مجازی وارد الگو شدند به اینصیورت کیه عیدد 

دهنده دهنده استفاده از بيمه کداورزی و عیدد صیفر ندیانندان

دهنده شرکت در ندان 6عدم استفاده است. به همين ترتيب عدد 

دهنده عیدم های اموزشی و ترویجیی و عیدد صیفر ندیانکلاس

شرکت است. در مورد متغير اگاهی کداورزان نسبت بیه عوامیل 

ده برای کارشناسان جهاد کداورزی سه دليل عمکاه، عملکرد، 

های گرم شدن اک و هوا، استفاده از نهادهکاه، عملکرد شامل 

شيميایی و تراک  کدت بالیا و اسیتفاده زییاد از ماشیين الیات و 

تراکتورها در مزارع را بر شمردند. سینج، اگیاهی کدیاورزان از 

 6این واطعيت با استفاده از سیه گوییه ی اراییه شیده در جیدول 

 صورت گرفت.

ذییل،  سخ کداورزان و با استفاده از معادلهسپس بر اساس پا

دهنده ندیانبرای هر کداورز امتيازی مزاسبه شد که این امتياز 

 ميزان اگاهی کداورزان نسبت به عوامل کاه، عملکرد است. 

(3) 
3

1

i

i

Awareness x


  

بر اساس معادله فوق بيدترین و کمترین امتياز طابل دسترس 

و صفر بوده است که اعداد بزرگتر  65رتيب برای هر کداورز به ت

دهنده اگاهی بيدیتر کدیاورز نسیبت بیه عوامیل کیاه، ندان

 عملکرد است.
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 گويه های مربوط به سنجش آگاهی کشاورزان نسبت به عوامل کاهش عملکرد -1جدول 

Table 1- Indicators of farmers’ awareness toward factors which reduce yield of saffron farms 

 شماره گويه

(Number) 

 نماد
(Symbol) 

 گويه

(Indicator) 

1 1X 
 ایا گرم تر شدن اک و هوا و تغييرات اک و هوایی باعث کاه، عملکرد شده است؟

Does global warming lead to decrease the yield of saffron farms? 

2 2X 
 بالا باعث کاه، عملکرد شده است ؟های شيميایی و تراک  کدت ایا استفاده از نهاده

Do using chemical inputs and high corm density lead to decrease the yield of saffron farms? 

3 3X 

 ایا استفاده زیاد از ماشين الات و تراکتورها در زمين ها ، باعث کاه، عملکرد شده است؟

Does excessive use of machines and tractors in farming lands lead to decrease the yield of saffron 

farms? 

 (.5) (، خيلی زیاد1) ( ،زیاد0) (، متوسط2) (، ک 6) (، خيلی ک 3) گزینه ای شامل: هيچ 1طيف 

Six point spectrum: none (0), very low (1), low (2), medium (3), high (4), very high (5).  

 

 

 بحثنتايج و 

اطتصیادی میذکور بیه -های توصيفی عوامل اجتمیاعیاماره

بیوده و  30/13(. متوسط سن کداورزان 2شرح زیر است )جدول

سال است. متوسیط درامید  62/1ها متوسط سطح تزصيلات ان

ميليیون تومیان و در نهاییت متوسیط امتيیاز  63/6ها حدود ان

ه بیود 30/1مربوب به اگاهی نسبت به عوامل کاه، عملکیرد 

 1/20نفر )معادل  21کار مورد مطالعه تنها زعفران 663است. از 

هییای اموزشییی و ترویجییی شییرکت درصیید از نمونییه( در کلاس

 اند. کرده

درصید( از بيمیه مزصیولات  5/21نفیر ) 21همینين تنهیا 

 اند.کداورزی استفاده کرده

دهیید حییداطل، حییداکثر و ها ندییان میبررسییی پرسدیینامه

زعفران در منطده مورد مطالعه به ترتيیب ميانگين تراک  کدت 

کيلییوگرم در هکتییار بییوده اسییت.  0611و   1333، 6333برابییر

همانطور که بيان شد بر اسیاس نظیر کارشناسیان و کدیاورزان 

 0233خبره تراک  کدت مناسیب بیرای منطدیه میورد مطالعیه 

درصید  1/12کيلوگرم در هکتار بوده است که بیر ایین اسیاس 

گيرند. مطالعه در گروه کدت پرتراک  طرار می مزارع نمونه مورد

بنابر اظهارات کداورزان با تجربه منطده در صورتی کیه میزارع 

زعفران با تراک  کدیت مناسیبی کدیت شیود عمیر اطتصیادی 

سال خواهد بود اما در صورت کدیت متیراک ،  65مزرعه حدود 

سال کیاه، پيیدا خواهید کیرد. لیذا  1عمر اطتصادی مزارع به 

سال اول کدیت میورد سیوال طیرار  1عملکرد مزارع در ميزان 

 گرفت.

بیرداری در سیال اول بهره 1عملکرد مزارع در  2در شکل  

همیانطور کیه مدابل تراک  کدت بنه نمای، داده شیده اسیت. 

های اوليیه مدخص است اگرچه که تراک  کدت بالاتر در سیال

کدت موجب افزای، عملکرد شده است اما از سیال پینج  بیه 

عبیارتی بهد رابطه منفی عملکرد و تراک  کدت مدهود هست.بع

افزای، تیراک  کدیت، منجیر بیه کیاه، ميیزان عملکیرد در 

 بلندمدت شده است. 

به منظور حصول اطمينان از یافته اخير رابطه تراک  کدیت 

های مختلف بیا اسیتفاده از ازمیون بنه و عملکرد مزارع در سال

( که  0طرار گرفت )جدول همبستگی اسپيرمن نيز مورد بررسی 

برداری، بين تراک  کدت بنه و سال اول بهره 1مدخص شد در 

دار وجود دارد اما این رابطه در سال عملکرد رابطه مثبت و معنی

  دار است.شد  منفی و معنی
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باشیدکه بنابراین مطالعه حاضیر نيیز مویید ایین مسیئله می

اطتصیادی  انتخاک تراک  کدت بالاتر به معنی کاه، طول عمر

 مزارع زعفران است.

 های توصيفی متغيرهای مستقلآماره -2جدول 

Table 2- Descriptive statistics of explanatory variables 
 نام متغير

Variable name 

 حداقل

Min. 

 حداکثر

Max 

 ميانگين

Average 

 انحراف معيار

St. deviation 

 فراوانی

Frequency 

 سن )سال(

Age (year) 
24 79 49.93 13.92 

- 

 سطح تزصيلات )سال(

Education (year) 
0 16 7.12 4.07 

- 

 ریال( 63درامد )

Income (10 Rial) 
300000 3000000 1188818.18 559894.70 

- 

 اگاهی کداورزان نسبت به عوامل کاه، عملکرد

Awareness 
0 15 8.93 3.80 

- 

 های اموزشی و ترویجیکلاس
 ( 3=عدم شرکت،  6=کننده)شرکت

Training course 

(Farmers who attended training 

courses=1, other=0) 

- - - - 

 نفر21شرکت کننده= 

 نفر11عدم شرکت= 

Attended=26 persons 

Non-attended=84 persons 

 بيمه مزصولات کداورزی
 ( 3=، بيمه ندده 6=)بيمه شده

Insurance (Insured=1, non-insured=0) 

- - - - 

 نفر21بيمه شده=

 نفر10بيمه ندده= 

 Insured=27 persons 

Non-insured=83 persons 
 پژوه،. هاییافته: منبع

 (Source: Research’s Findings.) 
 

اطتصیادی -تزديق حاضر به منظور شناسایی عوامل اجتماعی

اثرگذار بر سيست  ناپایدار کدت پرتراک  زعفران و بیا اسیتفاده از 

ای انجام شد. به اینصورت کیه در مرحلیه ن دو مرحلهروش هکم

اطتصیادی بیر احتمیال -اول این روش، اثر متغيرهیای اجتمیاعی

گرای، کداورزان بیه سیمت سيسیت  ناپاییدار کدیت پرتیراک  

زعفران با استفاده از الگوی پروبيت مورد بررسی طرار گرفیت. در 

کدیت مرحله دوم ميزان دطيق اثر متغيرهای میذکور بیر تیراک  

انتخابی توسط کداورزان با استفاده از الگیوی رگرسیيون خطیی 

مورد بررسی طرار گرفت. نتایج این بیراورد در جیداول زییر ارائیه 

 .(1و  0شده است )جدول 

در مرحله اول روش هکمن )الگوی پروبيت( متغيرهای سین 

و اگاهی کداورزان نسبت به عوامل کاه، عملکرد تأثير منفیی 

گرای، به سيست  ناپایدار بیا تیراک  کدیت بالیا داری بر و معنی

و  -362/3اند. اثرات نهایی این دو متغير به ترتيب زعفران داشته

شده است. بعنوان مثال اثر نهیایی بیراورد شیده بیرای  -321/3

دهد با افزای، ییک واحیدی در ایین متغيیر متغير سن ندان می

لیا معیادل احتمال گرای، به سيست  ناپایدار بیا تیراک  کدیت با

یابد. در همين الگو متغيرهای سطح تزصيلات کاه، می 362/3

دار بر گرای، به سيست  ناپاییدار و درامد دارای اثر مثبت و معنی

اند و اثرات نهایی ایین دو متغيیر نيیز بیه بوده با تراک  کدت بالا

بییوده اسییت. دو متغيییر بيمییه  63211/3-1 و 350/3ترتيییب 

های اموزشی و ترویجی در کلاس مزصولات کداورزی و شرکت

اثر معنی داری بر گرای، بیه سيسیت  ناپاییدار کدیت پرتیراک  

 اند.نداشته

دار و در مرحله دوم هکمن ضریب متغير سن منفیی و معنیی

و کدیی، در ميییانگين بییرای اییین متغيییر برابییر  536/01برابییر 

دهد با افزای، یک درصدی در ایین است که ندان می -131/3

 131/3ثابت بودن سایر عوامل( تراک  کدت بیه انیدازه متغير )و 
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که ) کداورزان مسن به عبارت دیگرکمتر خواهد شد. درصد 

اند تری داشیتهپایين بنه تراک  کدت ،عموما با تجربه نيز هستند(

را اتنخیاک و کداورزان جوان و ک  تجربه تراک  کدت بنیه بالیا 

ک  تجربه با اگاهی از رسد کداورزان جوان و اند. به نظر میکرده

این نکته که زمين در منطده میورد نظیر ییک نهیاده ارزان و در 

دسترس است، تلاش دارند با افزای، تراک  کدت بنه، مزصیول 

های اوليه کدت بدست اورند و بعد از پایان دوره بيدتری در سال

برداری، ان ططعه زمين را رها کرده و از اراضی دیگری برای بهره

ضریب متغير سطح تزصيلات مثبت ان استفاده کنند. کدت زعفر

یافتیه اخيیر ندیان در واطیع  اسیت. 115/16دار و برابیر و معنیی

کننید بیا کدیت دهد کداورزان با تزصيلات بالاتر تلیاش میمی

های اوليه بدست اورنید ، عملکرد بيدتری در سالزعفرانمتراک  

از اراضی دیگیر  برداری ان واحد زراعی،و پس از اتمام دوره بهره

و از این طریق درامد بيدیتری  برای کدت زعفران استفاده کنند

-0دار و برابیر  ضریب متغيیر درامید مثبیت و معنییکسب کنند. 

63126/3   .گردیده است 
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 های مختلف بنهسال اول کشت با توجه به تراکم کشت 6عملکرد مزارع زعفران در  -2شکل 
Figure 2- Yield of saffron farms in the first 6 years, regarding to different bulk densities. 

 های مختلفآزمون همبستگی اسپيرمن بين تراکم کشت و عملکرد در سال -3جدول 

Table 3- Results of Spearman correlation test between bulk density and yields in different years 

 داری برای آزمون دو دامنهیسطح معن
Sig. (2-tailed) 

 ضريب همبستگی
Correlation coefficient 

  

  6عملکرد در سال  ***0.260 0.006 
)1-Yield in year 1 (kg.ha 

 
 

 

 

 تراک  کدت 
)1-(kg.haBulk density  

  2عملکرد در سال  ***0.366  0.000
)1-Yield in year 2 (kg.ha 

  0عملکرد در سال  ***0.318 0.001
)1-Yield in year 3 (kg.ha 

  1عملکرد در سال  **0.203 0.033
)1-Yield in year 4 (kg.ha 

  5عملکرد در سال  0.045- 0.638
)1-Yield in year 5 (kg.ha 

  1عملکرد در سال  **0.207- 0.030
)1-Yield in year 6 (kg.ha 

 درصد. 5دار در سطح **: معنی
 (Significant at 0.05 level.) 

 درصد. 6دار در سطح ***: معنی
 (Significant at 0.01 level.) 

 

 ای )مرحله اول(نتايج برآورد مدل هکمن دو مرحله -4جدول 
Table 4- Results of the two-step Heckman model (step 1) 

 مرحله اول هکمن )مدل پروبيت(
First stage of Heckman model (Probit model) نام متغير 

Variable name اثر نهايی 

Marginal effect 
 tآماره 

t-statistic 

 ضريب

Coefficient 

-0.012 -2.346** -0.032 
 سن

Age 

0.053 2.895*** 0.140 
 سطح تزصيلات

Education 
3-10×0.618 0.0047 0.0016 

 بيمه مزصولات کداورزی

Insurance 
 درامد .7170×6-10 ***2.464 0.274×6-10

Income 

-0.037 -0.286 -0.098 
 های اموزشی و ترویجیکلاس

Training course 

-0.024 -1.672* -0.063 
 اگاهی کداورزان نسبت به عوامل کاه، عملکرد

Awareness 

- 0.047 0.0463 
 مبدأعرض از 

Intercept 



 8931، تابستان 2، شماره 7جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،      111

0.38120 
 ضریب تعيين استرلا

ESTRELLA R-SQUARE 

 برازشی ینکوی هااماره

Model fit measures 
 
 

0.33280 
 ضریب تعيين مادلا

MADDALA R-SQUARE 

0.44694 
 ضریب تعيين کرگ اهلير

CRAGG-UHLER R-SQUARE 

0.29645 
 ضریب تعيين مک فادن

MCFADDEN R-SQUARE 

0.76364 
 درصد صزت پي، بينی

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS 

44.5139*** 
رستنماییازمون نسبت د  

LIKELIHOOD RATIO TEST 

 درصد. 63معنی دار در سطح : *
 (significant at 10 percent level.)     

 درصد. 5**: معنی دار در سطح 
 (significant at 5 percent level.) 

 درصد.  6***: معنی دار در سطح 
(significant at 1 percent level.) 

 

 

 ای )مرحله دوم(کمن دو مرحلهنتايج برآورد مدل ه- 5جدول 

Table 5- Results of the two-step Heckman model (step 2) 

 نام متغير

Variable name 

 مرحله دوم هکمن )مدل رگرسيون خطی(
Second stage of Heckman model (Linear regression model) 

 ضريب

Coefficient 

 tآماره 

t-statistic 

 کشش در ميانگين

Elasticity at mean 

 سن

Age 
-38.591 -6.421*** -0.608 

 سطح تزصيلات

Education 
81.765 3.905*** 0.183 

 بيمه مزصولات کداورزی

Insurance 
66.675 0.443 0.005 

 درامد

Income 
3-10×0.621 5.228*** 0.233 

 های اموزشی و ترویجیکلاس

Training course 
-356.67 -2.292** -0.026 

 کداورزان نسبت به عوامل کاه، عملکرداگاهی 

Awareness 
-39.628 -2.251** -0.111 

 مبدأعرض از 

Intercept 
4193.5 9.26*** ... 

 نسبت عکس ميلز

Inverse Mills Ratio 
960.12 10.36*** ... 

 

 

 برازشیی نکوی هااماره

Model fit measures 
 
 

 ضریب تعيين

R-SQUARE 
0.7516 

 ل شدهضریب تعيين تعدی
R-SQUARE ADJUSTED 

0.7345 

 اماره جارکو برا
JARQUE-BERA NORMALITY TEST- 

CHI-SQUARE 
1.4297 

 درصد. 6دار در سطح معنی
 (Significant at 0.01 level.) 

 درصد. 5دار در سطح معنی
 (Significant at 0.05 level.) 

 

بنیه کداورزان با درامید بالیاتر، تیراک  کدیت  به بيان دیگر

اند که دليل ان  بیه احتمیال زییاد، توانیایی بالیاتر بالاتری داشته

های لازم از جمله بنیه زعفیران کداورزان پردرامد در خرید نهاده

است. به گفته کارشناسان مزلی برای کدت یک هکتار زعفیران 
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کيلوگرم بنه زعفیران لیازم اسیت کیه  0233بطور متوسط حدود 

 ميليون تومان هزینه دارد. 60حدود تأمين این ميزان بنه زعفران 

اند کیه درامید درصد کداورزان اظهار داشیته 6/53طرفی از 

کیه دهد نيز ندان می 2کمتر از یک ميليون در ماه دارند جدول 

تومان است( ميليون  63/6ميانگين درامد کداورزان در ماه حدود 

ه، این ميزان هزینه برای اکثر کدیاورزان منطدی تأمينو بنابراین 

های اموزشی و ترویجی اگرچه مدکل است. ضریب متغير کلاس

که در الگوی پروبيت معنی دار نبود اما در این الگیو معنیی دار و 

ها است. بدین معنی که کسانی که در این کلاس -11/051برابر 

کيلوگرم بنه کمتیری در  11/051اند، بطور متوسط شرکت داشته

های اموزشیی و موفديت کلاس اند که ندان ازهکتار کدت کرده

ترویجی در جهت جلوگيری از کدت ناپایدار این مزصیول دارد. 

ضربب متغير اگاهی کداورزان نسبت به عوامل کاه، عملکیرد 

کد، در ميانگين ایین متغيیر نيیز  است. 121/03منفی و برابر 

یعنیی کدیاورزانی کیه اگیاهی بيدیتری از است.   -666/3برابر 

اند تیراک  های اخير داشته، عملکرد در سالعوامل مثثر بر کاه

تری را انتخاک کرده و از این جهت کدت پایدارتری کدت پایين

رسد کداورزانی که اگاهی بيدتری نسبت به اند. به نظر میداشته

اند دغدغیه بيدیتری بیرای حفیظ دلایل کاه، عملکیرد داشیته

انید و کيفيت اراضی و بدای توليد زعفیران در بلنید میدت داشیته

همين نکته باعث شیده تیا تماییل کمتیری بیه سيسیت  کدیت 

پرتراک  زعفران داشته باشیند. ضیریب متغيیر بيمیه مزصیولات 

  دار ندده است.کداورزی در این مدل نيز معنی

 

 نتيجه گيری 

اوری شده از مزارع زعفیران بیرای ییک دوره های جمعداده

کیه در دهد کیه تیراک  کدیت بالیا اگرچیه ش، ساله ندان می

های اوليه موجب افزای، عملکرد شیده اسیت امیا در بلنید سال

مدت موجب کاه، عملکرد خواهد شد. در ادامه برای شناسیایی 

عوامل اثرگذار بر سيست  کدت ناپایدار زعفران از الگو هکمن دو 

ای استفاده شد. به اینصورت که در مرحله اول ایین روش، مرحله

بر احتمال گیرای، کدیاورزان  اطتصادی-اثر متغيرهای اجتماعی

به سمت سيست  ناپایدار کدت پرتیراک  زعفیران بیا اسیتفاده از 

الگوی پروبيت مورد بررسی طیرار گرفیت. در مرحلیه دوم ميیزان 

دطيق اثر متغيرهیای میذکور بیر تیراک  کدیت انتخیابی توسیط 

کداورزان با استفاده از الگوی رگرسيون خطی مورد بررسی طیرار 

يرهای سین و اگیاهی کدیاورزان نسیبت بیه گرفت. ضریب متغ

عوامل کاه، عملکرد در هر دو الگو منفی و معنیی دار اسیت و 

این به معنی انتخاک تراک  کدت پیایين تیر و در نتيجیه کدیت 

پایدارتر است. ضریب متغيرهای سطح تزصيلات و درامد در هیر 

عبارتی کداورزانی کیه سیطح هدو الگو مثبت و معنی دار است، ب

اند تیراک  کدیت بالیاتر را ات بالاتر یا درامد بالاتری داشتهتزصيل

اند. ضیریب ترجيح داده و از این جهت کدت ناپایدارتری داشیته

های اموزشیی و ترویجیی اگرچیه کیه در متغير شرکت در کلاس

الگوی اول معنی دار ندد اما در الگیوی دوم منفیی و معنیی دار 

اند تراک  ا شرکت داشتههاست و کداورزانی که در اینگونه کلاس

ضریب متغيیر اند. کدت کمتر و در نتيجه کدت پایدارتری داشته

 دار نيست. در هيچ یک از الگوها معنی بيمه

ای همانطور که بيان شد زمين در منطده مورد مطالعه نهیاده

توانید یکیی از دلاییل عیدم اسیتفاده نسبتا ارزان است و این می

بنابراین توسعه یک بازار  ،ز ان باشدکدی ادرست از زمين و بهره

کارا برای زمين در منطده مورد نظر که در ان زمیين بیه طيمیت 

 رسد.واطعی خود مبادله شود، ضروری به نظر می

دار بودن ضریب متغير سن در هر دو با توجه به منفی و معنی

شود به منظور جلوگيری از کدیت پرتیراک  ایین مدل توصيه می

در بیين  ان مسین و بیا تجربیه )کیه عمیدتاًمزصول از کدیاورز

کداورزان، صاحب نفوذ نيز هستند( بیه منظیور انتدیال تجربیه و 

جلوگيری از کدت با تراک  بالا در طالب طرح و یا کلاس اموزشی 

هیای اموزشیی و ترویجیی اگرچیه کیه در استفاده گیردد. کلاس

انتخاک تراک  کدت مناسیب توسیط کدیاورزان و جلیوگيری از 
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 1/20تراک  زعفران موفق عمل کیرده اسیت، امیا تنهیا کدت پر

انید ها شرکت کردهدرصد از کداورزان مورد بررسی در این کلاس

که با توجه به جیوان بیودن درصید طابیل تیوجهی از کدیاورزان 

هیای اموزشیی در دهنده ناکارامدی کلاستواند ندانمنطده، می

دیگیر اکثیر  باشید. از سیویایجاد نياز و جذابيت بیرای جوانیان 

دهنید بجیای شیرکت در کداورزان اظهار داشتند که تیرجيح می

های اموزشی و ترویجی از تجربيات کدیاورزان بیا تجربیه کلاس

ها با بنابراین ترغيب کداورزان به شرکت در کلاس ،استفاده کنند

تواند میثثر کمک گرفتن از کداورزان با تجربه و صاحب نفوذ می

تزديق اگاهی دادن نسبت به عوامل مثثر  با توجه به نتایج باشد.

بر کیاه، عملکیرد در سیاليان اخيیر عیاملی میثثر در راسیتای 

بنابراین پرداختن  ،جلوگيری از کدت پرتراک  این مزصول است

به اینگونه مسائل و اگاهی دادن به کداورزان از طیرق مختلیف 

ای، اطلاع رسیانی از طرییق های رسانهگيری از ظرفيتمثل بهره

های اجتماعی کارا، ارائیه بروشیورهای لفن همراه با ایجاد شبکهت

هیای اموزشی، بازدید از میزارع موفیق در منطدیه و سیایر روش

 رسد. علمی و اموزشی نوین مثثر به نظر می
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Abstract 

Gonabad township in the Khorasan Razavi province is one of the largest saffron producers in 

Iran. Unfortunately, the yield of saffron farms in Gonabad has decreased drastically in recent years. 

Evidence and the opinions of agricultural engineers suggest that high-density planting can be 

considered as one of the main reasons of yield decrease. With high-density planting, the operation 

period of saffron farms will start sooner. However, it will decrease the length of operation period 

tremendously. Furthermore, the farm will not be suitable for saffron cultivation for a long time. 

Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the effect of high-density 

planting on yield of saffron farms and determining the socio-economic factors affecting 

unsustainable system of high-density planting. Data of the first 6-years of farms (2011-2016) were 

collected and in order to analyze the data, a two-stage Heckman model which include a Probit 

model and a linear regression model was used. Our study findings show that farmers' age, 

awareness towards factors that reduce yield of saffron farms, and attending training courses are 

three factors that have a negative and significant impact on planting density. In other words, these 

three factors could prevent planting of saffron in high density. Farmers' income and their level of 

education are two factors which are considered to have a positive and significant impact on 

planting density. Finally, crop insurance does not have a significant impact in either one of the two 

models. Therefore, we strongly recommend that farmers should be warned of factors that cause 

yield decreases throughout training courses. Also, we recommend using of the experience of old 

and experienced farmers in order to prevent planting saffron in high densities. 

Keywords: Unsustainable System, 2-Stage Heckman model, Saffron, Gonabad. 
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