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 مؤثر بر گسترش الگوي کشت زعفران در شهرستان نیشابور واکاوي آثار و عوامل

 آباد اسحقدهستان : مطالعه موردي
 

 2، خدیجه بوزرجمهري*1ئیمجید حمزه
 

  1393آذر  13: تاریخ پذیرش                                          1393اردیبهشت  9: تاریخ دریافت
  

 چکیده

دهد که الگوي کشـت  ویژه کشت محصوالت داراي ارزش باال نظیر زعفران، نشان می مناسب بهالگوي کشت  انتخاب
هاي اخیر، کشـت محصـول   در سال. هاي توسعه روستایی را تسهیل کند تواند دستیابی به اهداف برنامهاین محصوالت می

کـه باعـث تغییـر     نحوي وجهی داشته، بهت آباد، رشد قابل هایی از شهرستان نیشابور همچون دهستان اسحق زعفران در بخش
و آثـار   هدف این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش الگوي کشت زعفران. است الگوي کشت از پیاز به زعفران شده

روش تحقیق در این پژوهش توصـیفی تحلیلـی بـوده و از منـابع     . و نتایج اقتصادي و اجتماعی آن در دهستان مذکور است
حجم نمونه بر اساس فرمـول کـوکران مشـتمل بـر     . استآوري اطالعات استفاده شده  یدانی نیز براي جمعاي و مکتابخانه

محاسبه و به روش تصـادفی سـاده انتخـاب و نتـایج نیـز بـا ضـریب         1392آباد در سال زعفران کار دهستان اسحاق 220
تـرین   هاي بازار مصرف، مهـم فیایی و جاذبهدهد که عوامل جغرانتایج این تحقیق نشان می. همبستگی پیرسون تحلیل شد

ریـزي بـراي   منظور حفظ این پتانسیل بومی و نیز برنامـه  به. فاکتورهاي گسترش الگوي کشت زعفران در منطقه بوده است
  .گسترش الگوي کشت این محصول، شایسته است به عوامل جغرافیایی توجه بیشتري شود

  
  .هاي بازار عوامل جغرافیایی، جاذبه اقتصادي و اجتماعی، آثار :کلیدي کلمات 

 
    2 1 مقدمه

ویژه در کشورهاي در حـال توسـعه رو    جهان به جمعیت 
 جهان جمعیت ،2050 سال تا رود می به افزایش است و انتظار

 در. تـر شـود   حاضر افـزون  جمعیت نسبت به درصد 75تقریباً 
سریع  قدر جمعیت آن رشد توسعه، حال در کشورهاي از برخی

 پـنج  تا چهار به را در آینده غذایی میزان نیاز به مواد که ستا

                                                                                    
دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی  -1

 .مشهد
  .دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد -2

 )mjd-hamzehi@yahoo.com: نویسنده مسئول-(*

-پا به پاي افـزایش جمعیـت، روش  . برسد کنونی میزان برابر
آن، از جملـه تعریـف    مدیریت و زمین از استفاده موجود هاي

یافته نیز نیازمند تحول  الگوي کشت براي نواحی کمتر توسعه
 کـه فقـر و تقاضـا    توسعه حال در کشورهاي در ویژه به .است
اي رسیده  کننده و مواد سوختی به حد نگران غذایی مواد براي

ــر  ).Choudhury & Saha, 2003(اســت  از ســوي دیگ
دهد که چگونه نشان می 2011گزارش فقر روستایی در سال 

هاي امرار معـاش خـود را تغییـر     جمعیت فقیر روستایی، شیوه
مـرار معـاش   باوجوداینکـه کشـاورزي هنـوز منبـع ا    . دهدمی

بیشـترین حجـم جمعیـت روســتایی اسـت، امـا مسـئله فقــر       

  نشریه زراعت و فناوري زعفران
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اما برنامه ریـزان  ؛ )IFAD1, 2011(مانده است  همچنان باقی
اند تا بتوان ضمن رشد کشاورزي، درآمد  هایی در جستجوي راه

دهد کـه   زیرا مطالعات نشان می روستاییان را نیز افزایش داد؛
. تر اسـت  ت پایینافزوده بخش کشاورزي نسبت به صنع ارزش

رود که جمعیـت روسـتاها، بـاوجود     به همین دلیل بیم آن می
هـاي صـنعتی    منابع حاصلخیز کشاورزي نیز به سمت فعالیت

ــوند ــل شـ ــن .)Wallace, 2003( متمایـ ــی ازایـ  از رو یکـ
هاي مربـوط بـه   ها براي جبران نارساییترین راه امیدوارکننده

 ارزش بـا  حصـوالت م بازاریابی و تولید محصوالت کشاورزي،
 غیـر سـنتی و   محصوالت بـاغی  همانند ،)High value(باال 

  .)IFAD, 2008(است  معطر و دارویی گیاهان
نیز علیرغم نزول بخش کشـاورزي در اقتصـاد    ایراندر  

 بخش کشاورزي، کشور در سنوات اخیر، هنوز هم محصوالت
 تشـکیل  را غیرنفتـی  صـادرات  از حاصـل  درآمـد  از اي عمده

 خرمـا  و پسته مثل خشکبار و باغی محصوالت از بعد. دهد می
 جایگـاه  کتیـرا  و زیـره  و زعفران مانند محصوالتی مرکبات، و

هـاي   در سال. دارند ایران کشاورزي بخش صادرات در مهمی
 محمـدي،  گل زعفران،( گیاهان دارویی و معطر اخیر پتانسیل

 لیزورکاتا یک عنوان به...) اسطوخودوس و  مرزنجوش، رازیانه،
 بهبـود  خـانوار و  نقـدي  افزایش درآمد روستایی، توسعه براي

 زنـان، جوانـان   میان در ویژه به و فقیر جوامع میان در معیشت
 طـور  بـه  زمـین  بـی  و کشـاورزان  شـده  رانده حاشیه به و فقیر

 طورمعمـول  است زیـرا بـه   شده شناخته رسمیت به ايفزاینده
 از بیشتر برابر سه تا دو اقتصادي کشت این محصوالت، بازده

. دنبـال داشـته اسـت    اساسـی را بـه   غذایی بازده محصوالت
 را حاشیه امنـی  ممکن با حداقل هزینۀ کشت این محصوالت

ــازار زمــان در ــود ب  ســایر و محصــوالت غــذایی اساســی رک
تواند بـه   کند و می می اقتصادي خانوار فراهم بحران هاي دوره

 رویکردي چنین ).Paspan, 2006(اقتصاد محلی کمک کند 
نیز  )IFAD(المللی توسعه کشاورزي  استراتژي صندوق بین با

ــت دارد ــازي . مطابق ــرد توانمندس ــن رویک ــدف ای ــرا ه  و فق
ضـمناً الگـوي کشـت     هاسـت و  بخشی بـه معیشـت آن   تنوع

آب،  منابع وري بهره محصوالت داراي ارزش باال نیز به لحاظ

                                                                                    
1- International Fund for Agricultural Development 

جنبـه   یـن ا بـر  عـالوه  و بهتري اسـت  اقتصادي داراي بازده
  .)IFAD, 2008(زایی نیز در آن قابل توجه است اشتغال

نیز از جمله گیاهان دارویی، معطر و داراي ارزش  زعفران
 خراسـان  اسـتان  گیاهـان  تـرین  عمده و از باال محسوب شده

 هـاي  اسـتان  از ایـران  زعفـران  تمـامی  تقریبـاً . رضوي است
 ).Alizadeh, 2009( شـود  می تهیه خراسان جنوبی و رضوي

المللـی متعـددي انجـام     در همین راستا مطالعات داخلی و بین
  .شود ها اشاره می شده است که به تعدادي از آن

 در هنـد  در )Sharma & Jain, 2011(جـین  و  شـارما 
 رونـد : هنـد  در بـاال  ارزش بـا  کشاورزي« عنوان با اي مطالعه
 رشـد  کـه  انـد  رسیده نتیجه این به »آینده انداز چشم و گذشته

ــراي قاضــات ــوالت ب ــاورزي محص ــاال، ارزش داراي کش  در ب
 جامعـه  فقیـر  اقشـار  بین در حتی و شهري و روستایی مناطق

 ایـن  اسـت و  شـده  کشـت  الگـوي  در تغییـر  باعـث  روستایی
 منـاطق  در تـوجهی  قابـل  درآمـدي  کشش داراي محصوالت

در  )Bhat & Shah, 2011(بهـات و شـاه    .هستند روستایی
در  آن نقـش  و کشـت  الگـوي  در ییراتتغ«تحقیقی با عنوان 

، بـا  »ازبکسـتان  در غـذایی  غیـر  هـاي  دانـه  و غالت بازدهی
 دادند کـه  نشان گسترش الگوي کشت فضایی وتحلیل تجزیه
 جمهـوري  در حـاکم  تکنولـوژیکی  و سازمانی مختلف عوامل

کرده و نتیجـه آن   کمک به گسترش الگوي کشت ازبکستان
بـاال   حتـی  و متوسـط  طقمنـا  به وريکم بهره مناطق تبدیل

اي بـا عنـوان    در مقالـه  )Ghosh, 2011(قـوش  . بوده اسـت 
هنـد از   در کشـت  الگـوي  در تغییـرات  کننـده  تعیین عوامل«

نشان داده است که گسترش الگوي کشـت  » 2007تا  1970
 پنبـه،  همچـون  غـذایی  هاي غیردانه در هند به سمت کشت

ت عمیقـی در  تغییـرا  سـبزیجات،  و روغنـی  هـاي  دانه نیشکر،
از جملـه  . اقتصاد محلی و روستایی هند بر جاي گذاشته است

این تغییرات، صدور این محصوالت به بازارهاي جهانی، حفظ 
جمعیت از طریق ایجاد اشتغال پایـدار در نـواحی روسـتایی و    

  .تر شدن مزارع بوده است وسیع
تحقیقـی بـا    در، (Zare et al., 2007) زارع و همکـاران 

ــوان  ــاطق در گســترش الگــوي کشــت هکارهــايرا«عن  من
 هاي دانه اي و علوفه گیاهان کشت توسعه باهدف کاري صیفی
 بـین  کـه  انـد  نشـان داده  »در استان خراسان رضـوي  روغنی
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 در استان شباهت زارعین فعلی الگوي و کشت بهینه الگوهاي
 مـدل  صـحت  تأییـد  ضمن موضوع این که دارد وجود زیادي

ــو    ــترش الگ ــراي گس ــی ب ــأثیر  نویس ــانگر ت ــت، بی  ي کش
در انتخـاب الگـوي    زارعـین  تصـمیمات  بـر  ها گذاري سیاست

 )Sam Maghimbi, 2007(سـام مغیبـی   . بهینه کشت است
: کلیمانجارو کشت الگوي در تغییرات«اي با عنوان  در مطالعه

، بـا بررسـی   »برنج و کشت ذرت و ظهور کشت قهوه کاهش
ت بـرنج و  نحوه افول کشت قهوه و افزایش سـطح زیـر کشـ   

نظـام   در عامـل تغییـر   بـر  اند کـه عـالوه   ذرت، نتیجه گرفته
همچـون   تـري،  گسـترده  نهـادي  دهقانان، تغییرات خانوادگی

کشش درآمدي بیشتر ایـن محصـوالت، تشـویق کشـت آن     
توسط مسئوالن و راهم کردن مواد خام بـراي صـنایع سـبب    

 ,فرج زاده و میرزا بیاتی. شده است گسترش ابن الگوي کشت

2007) ,(Farajzadeh & Mirza Bayati,  اي بـا  در مقالـه
سنجی نواحی مستعد کشت زعفـران در دشـت    امکان«عنوان 

اند که درآمد  به این نتیجه رسیده »GIS1نیشابور با استفاده از 
مدت آن و نیاز آبـی  نسبتاً خوب این محصول، دوره رشد کوتاه

ه کـه بـدون   محدود، کشاورزان منطقه نیشابور را بر آن داشـت 
هـاي طبیعـی اراضـی دشـت     هـا و پتانسـیل   توجه به قابلیـت 

آورنـد کـه ایـن امـر موجـب       نیشابور، به کشت این گیاه روي
  .مشکالت و بازده مناسب محصول شده است

دهد که بـاوجود اهمیـت    شده نشان می هاي انجام بررسی
اي انجـام   محصول زعفران در دهستان موردنظر چنین مطالعه

ف این تحقیق نیز تبیین علـل گسـترش کشـت    نگرفته و هد
کشاورزان این ناحیه بـا اتکـا بـر    . است زعفران در این منطقه

تجربه بومی در کشت محصوالتی نظیر پیاز، شـهرت زیـادي   
جـاي آن   دهند بـه  دست آورده بودند ولی امروزه ترجیح می به

بـر ایـن مبنـا فرضـیه تحقیـق بـدین شـرح         .زعفران بکارنـد 
هـاي  رسـد محـدودیت   نظـر مـی   بـه  :ودشـ  بندي مـی  صورت

هاي مدیریتی و فاکتورهاي  هاي بازار، مشوق جغرافیایی، جاذبه
اي، عوامل مؤثر بر گسترش الگـوي کشـت زعفـران در    نهاده

  .اند آباد نیشابور بوده دهستان اسحق
 
 

                                                                                    
1- Geographic information system 

  مواد و روش
  شناسی تحقیق روش

 و ماهیـت  بـه  توجـه  با پژوهش نیز این در تحقیق روش
. اســت بــوده اي مقایســه و تحلیلــی – توصــیفی ،آن اهــداف

 و) پرسشـنامه  از اسـتفاده  بـا ( پیمایش هاي روش از همچنین
 آمـاري  هـاي  روش از و اطالعات آوري جمع براي اي کتابخانه

 تحقیـق  فرضـیه  ارزیـابی  بـراي ) ناپارامتري و پارامتري آمار(
 زعفران کاران شامل تحقیق، آماري جامعه. است شده استفاده

 شـامل  تحقیق آماري نمونه حجم. اند بوده آباد تان اسحقدهس
 ساده تصادفی صورت به کوکران فرمول از استفاده با نفر، 220

عوامـل مختلـف    درنهایـت . گرفتند قرار بررسی مورد و تعیین
تحلیـل و بـراي    تأثیرگذار در انتخاب الگوي کشـت زعفـران  

 همبسـتگی پیرسـون   سنجش میـزان تـأثیر هرکـدام آزمـون    
  .است شده تفادهاس

  
  مبانی نظري

 کشـاورزي ریـزي   هاي پیش رو در برنامـه  یکی از چالش
مناطق روستایی کشورهاي جهان سوم تعیین الگـوي کشـت   

 زیـر  سـهم  معنـی  بـه  کشـت  الگوي. مطلوب و مناسب است
 است و منطقه یک در زراعی مختلف محصوالت نوع و کشت

 عوامـل  چـه  از اسـتفاده  بـا  محصـول  کدام که این به تصمیم
 هاي برنامه از گردد، تولید مقدار چه به و روشی چه با تولیدي،

محصـوالت داراي   گسـترش الگـوي کشـت   . اسـت  آن مهم
 آب مصـرف  الگوي اصالح براي اساسی ارزش باال، راهکاري

الخصوص در نـواحی کـم آب اسـت     کشاورزي علی بخش در
)Khalili & Zibayi, 2007 .(ــه ــواحی  ب ــال در ن طــور مث

 محصوالتی مانند از تغییر الگوي کشت شک خراسان باخ نیمه
 انـد،  محصوالتی که در برابر خشکی مقاوم سمت به چغندرقند

 و آب مصــرف صــحیح مــدیریت جهـت  در گــامی تــوان مـی 
ــزایش ــره افـ ــت  وري بهـ  Organization of(برداشـ

Agricultural Khorasan Razavi, 2012(. ــیم  و تنظ
 تحـت  باغی و زراعی محصوالت مناسب کشت الگوي اجراي

 خاك، ساختمان :شامل طبیعی فاکتورهاي چون عواملی تأثیر
 اجتمـاعی  فاکتورهـاي  دسـترس،  در آبیاري آب مقدار و اقلیم
 فاکتورهاي و) هافرهنگ ها،خانواده( زارعان هاي گروه :شامل
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 قابلیـت  زارع، بـراي  محصول شده تمام قیمت مانند اقتصادي
 انسـانی  نیـروي  اختیـار،  در ژيتکنولـو  سطح بازار، در عرضه

ــار موجــود، ــل حمــل منطقــه، صــنعتی وضــعیت و اعتب  و ونق
  .)Ebrahimi, 2012( گیردمی قرار اطالعات به دسترسی

تغییر الگوي کشت رویدادي است که تحت تأثیر شـرایط  
اجتماعی و اقتصادي و محیطی جوامع روستایی ممکن اسـت  

ریـزي   ثـر یـک برنامـه   توانـد در ا  این تغییرات می. اتفاق بیفتد
صحیح و یا در اثر واکنش احساسی به شرایط بـازار رخ دهـد   

)Khaledi & Haghighat Nejad Shirazi, 2012( امري ،
آباد نیز رخ داده، همـین   که در سالیان اخیر در دهستان اسحق

که زعفران جزء  ازآنجایی. گسترش الگوي کشت زعفران است
 راین توســـعۀ آنمحصـــوالت داراي ارزش باالســـت، بنـــاب

 فقـر  کـاهش  بـراي  امیدوارکننـده  فرصـت  یـک  دهنده نشان
 از اسـتفاده  در محصـول  ایـن  باالي وري بهره. است روستایی

در صـورت  (کشـت   و آوري جمـع  هاي هزینه بودن پایین آب،
 واحـد  در بـاال  اقتصـادي  ، بازده)استفاده از نیروي کار خانواده

 و افـزوده  ارزش ایجـاد  و سنتی محصوالت با مقایسه در سطح
عنـوان محصـولی    بازاریـابی، زعفـران را بـه    طریـق  از اشتغال

 بـر  عالوه. درآمد تبدیل کرده است جذاب براي روستاییان کم
هـا،   آوري گل جمع همانند ها،فعالیت از توجهی قابل میزان این

 و تبـدیل  از اشـکال  دیگـر  و کـردن  جداسازي کالله و خشک
 باعـث  شـود،  مـی  انجـام  انزن که توسط محصوالت بازاریابی
 افزایش و زنان توانمندسازي براي بخش این پتانسیل افزایش
  .)IFAD, 2008( است شده آنان براي شغلی هاي فرصت

البته بسته به اینکه بخـش کشـاورزي چـه جایگـاهی در     
توانـد  اقتصاد روستا دارد، روند گسـترش الگـوي کشـت مـی    

طور مثال در  به. باشد کننده و یا احیاکنندة اقتصاد روستا ویران
مورد محصوالت داراي ارزش بـاال کـه معمـوالً بـه خـارج از      

زنـی،   شوند، ضـعف بازاریـابی و قـدرت چانـه    کشور صادر می
توانـد بـا   مـی ... بندي نامناسب و  کیفیت پایین محصول، بسته

المللی مواجه شـده و افـت    عدم استقبال در نزد خریداران بین
هرحال بسته  اما به شاورزان شود؛قیمت منجر به خسارت به ک

و بـا توجــه بــه کشـش قیمتــی بــاالي    بـه شــرایط مختلــف 
هـا   گسترش الگـوي کشـت آن   محصوالت داراي ارزش باال،

 ؛)Maghimbi, 2007(ناپـذیر باشـد    تواند امـري اجتنـاب  می

 در تغییـر  شهرنشـینی،  درآمـد،  عواملی چون افزایش بنابراین
 در آگـاهی  افـزایش  عیتی،جم و اجتماعی عوامل غذایی، رژیم

ــورد ــافع م ــوالت من ــاورزي محص ــاال ارزش داراي کش  و ب
 بـا  کشـاورزي  محصوالت بازار تجارت آزادسازي هاي سیاست

ــاال ارزش ــت را ب ــرده تقوی ــراي .اســت ک ــرآورده ب ــردن ب  ک
 تولیـد  هاي سیستم است، تغییر حال در مدام که هایی خواسته

 حـال  در باال ارزش داراي کشاورزي محصوالت سمت به نیز
 و منـاطق  در تغییـرات  ایـن  الگوي و وسعت اما است، حرکت

 و اجتماعی هوایی، و آب عوامل به توجه با مختلف کشورهاي
 ,Jain & Sharma( اسـت  متفـاوت  جمعیتـی  و اقتصـادي 

2011.(  
بر اساس پیشینه و مبناي نظري که مطرح گردید، عوامل 

زیر  ار دستهتأثیرگذار در گسترش الگوي کشت زعفران به چه
  :اند گرفتهبررسی و تحلیل قرار  و مورد تقسیم

 و داشـت  کاشـت،  در سـهولت ( عوامـل جغرافیـایی  -الف
 محصـول  بودن منطقه، مقاوم هايزمین با برداشت، سازگاري

در  محصـول  بـازدهی  سـالی، قابلیـت   خشـک  و گرما برابر در
کـه معمـوالً خـارج از کنتـرل      ):کوچک مقیاس با هاییزمین

ان محلی است و چون تغییر در ایـن عوامـل متـأثر از    کشاورز
رو  از ایـن  میزان پیشرفت فنی و تکنولـوژیکی جوامـع اسـت،   

طبیعـی   اند خـود را بـا شـرایط    کشاورزان منطقه تالش کرده
  ).IFAD, 2008(موجود سازگاري دهند 

 تـر، سـودآوري   راحـت  فروش و بازاریابی( عوامل بازار-ب
محصـول، ثبـات    بیشـتر  ودآوريسـ  و ارز نرخ بیشتر، تغییرات

 محصول مختلف، قابلیت هايسال طی محصول نسبی قیمت
ایـن عامـل نیـز از مـؤثرترین عوامـل      ): فروشـی  سـلف  براي

البتـه  . گرایش کشاورزان به محصوالت زراعی مختلف اسـت 
. تواند از سالی به سال دیگـر متغیـر باشـد    تأثیر عامل بازار می

ننده در گرایش بـه کشـت یـک    که از عاملی برانگیزاطوريبه
نوع محصـول، تبـدیل بـه عامـل سـرخوردگی بـراي کشـت        

هـاي بـازار نقـش     همواره مکانیسم. محصوالت مختلف باشد
. انـد  بسزایی در تحریک توان بالقوه محصوالت مختلف داشته

داراي  در سالیان اخیر، نقـش بـازار در گسـترش محصـوالت    
  ).Wallace, 2002(ارزش باال انکارناپذیر بوده است 

 هزینـه  به کمتر آب، نیاز به کمتر نیاز( ايعوامل نهاده-ج
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 آالت ماشـین  از اسـتفاده  هزینـه  بـه  کمتـر  کـار، نیـاز   نیروي
آفـات،   دفـع  سموم به کمتر کود، نیاز به کمتر کشاورزي، نیاز

عبارت است از همان عـواملی کـه   : )محصول بذر بودن ارزان
کـود،  (ي تولید کشاورزي ها در کشاورزي از آن با عنوان نهاده

  ).IFAD, 2008( شود یاد می...) سموم و 
 هايدستگاه تشویقی هاي سیاست( عوامل مدیریتی-د

 زعفـران، امکـان   محصول به رویکرد در ها رسانه دولتی، نقش
 ایـن : )بـازار  رونـق  هـاي  دوره در فـروش  براي محصول انبار

شـامل  عوامل خارج از حوزه کنترل و اختیـار زارعـان بـوده و    
هاي متولی و نهادهاي کنترلی هاي باالدستی دستگاهسیاست

طور مستقیم و غیرمسـتقیم بـر نحـوه     شود که به و نظارتی می
  .گذاردکشت و انتخاب الگوي کشت تأثیر می

اجتمـاعی و اقتصـادي گسـترش     منظور ارزیابی اثـرات  به
 در انگیـزه  ایجـاد «شـش شـاخص    الگوي کشت زعفـران از 

 محصـول  اشتغال دوره افزایش« ،»زراعت امهاد براي زارعان
 زیـر  سـطح  افـزایش  به تمایل« ،»محصوالت سایر به نسبت
 میـزان « ،»کشـت  زیـر  سطح میزان« ،»آینده سال در کشت
 سـاالنه  کرد هزینه« و» زعفران از حاصل خانوار درآمد تولید،
  ).Wallace, 2002(، استفاده شده است »انداز پس و خانوار

رش محصول زعفران، پژوهش حاضـر در  با توجه به گست
زعفـران در   عوامل مؤثر بر توسعه الگـوي کشـت   پی واکاوي

در ایـن  . عنـوان نمونـه اسـت    آباد نیشابور بـه  دهستان اسحق
 30پژوهش ابتدا ضـمن توجـه بـه پیشـینه و مبنـاي نظـري       

منظـور روایــی و پایــایی   ســپس بــه. شـاخص اســتخراج شـد  
و توسـط کارشناسـان    پرسشنامه تکثیر 50ي فوق، ها شاخص

و دانشــجویان ) نفــر 30(جهــاد کشــاورزي خراســان رضــوي 
) نفـر  20(و جغرافیـا   کارشناسی ارشـد و دکتـراي کشـاورزي   

توسـط   شـده  دادهي هـا  وزندر گام بعد بر اساس . تکمیل شد
اراضی زراعی . و متغیرها تنظیم گردید ها شاخصپاسخگویان، 

ل کشـاورزان چنـد   این دهستان یکپارچه نبوده و در طول سا
منظـور حـذف اثـر سـایر      کنند، لـذا بـه   محصول را کشت می

محصوالت زراعی بـر سـنجش وضـعیت اقتصـادي زارعـان،      
انـد کـه در سـال    شـده  جامعه آماري کشاورزانی در نظر گرفته

هاي زراعی خود را به کشـت  درصد از زمین 50حداقل  1392
 514 شـامل  آمـاري  حجـم جامعـه  . اند زعفران اختصاص داده

آباد اسـت و بـا فرمـول کـوکران      زعفران کار دهستان اسحق
در  تحقیـق  روش. استشده  نفر محاسبه 220حجم نمونه نیز 

 گـردآوري  تحلیلـی بـوده و بـراي    – توصـیفی  پـژوهش،  این
 و) و مصـاحبه  پرسشـنامه ( پیمایشـی  هـاي  روش از اطالعات
 وتحلیـل  تجزیه منظور درنهایت به. است شده استفاده اسنادي

 و و ناپـارامتري  پـارامتري  آمـاري  هـاي روش از اطالعات نیز
  .استشده  استفاده »پیرسون«ضریب همبستگی 

  
  نتایج و بحث

در سالیان اخیر، درآمد مطلوب زعفران، دوره کوتاه کشت 
و نیاز آبی محدود، باعث رشد سطح زیر کشـت آن در دشـت   

 ,Faraj Zadeh & Mirzabayati(نیشـابور شـده اسـت    

بـه   1391در سـال   آن کشـت  زیر سطحکه  طوري به ).2007
 بـارور  زمین هکتار 2800 شامل که رسیده است هکتار 3100

 غالباً نیشابور زعفران .شود می جوان و بارور غیر هکتار 300 و
 شهرسـتان  زبرخـان  و جلگـه  میـان  بخش مرکزي، مناطق در

ــت ــی کش ــود  م  Organization of Agricultural(ش

Khorasan Razavi, 2012(. 
ــران ــابور زعف ــاً نیش ــاطق در غالب ــزي، من ــش مرک  بخ

شود ولـی در گذشـته معمـول     می کشت زبرخان و جلگه میان
طی مصاحبه با اهالی دهستان مشخص شـد کـه   . نبوده است

پیاز این محصول توسط فردي به نام  1378اولین بار در سال 
از شهرسـتان  ) آبـاد  از اهالی روستاي اسـحق (اسماعیل کمالی 

ئن به این روستا آورده و کشت شده است و چـون عملکـرد   قا
مطلوبی داشته مورد استقبال قـرار گرفتـه و گسـترش یافتـه     

جدول شماره ). The Findings of Research, 2013(است 
دهد که گرچه سطح عملکرد زعفران شهرسـتان   نشان می )1(

تر از سطح ملی و جهانی اسـت   نیشابور و بخش زبرخان پایین
 .بــاالتر اســت) خراســان رضــوي(اي  از ســطح منطقــهولــی 

، سـطح کشـت زعفـران در    )2(همچنین طبق جدول شـماره  
بـیش از دو برابـر    90تـا   1385آبـاد از سـال    دهستان اسحق
هکتار رسیده و میزان عملکرد  517به  195از  افزایش یافته و

هکتـار افـزایش یافتـه اسـت      کیلـوگرم در  4/4به  1/2از  نیز
)Office of Agricultural Neyshabour, 2013.(  

آباد از توابع شهرستان نیشابور و مرکز آن  دهستان اسحق
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آبـاد اسـت کـه مطـابق سرشـماري نفـوس و       روستاي اسحق
-روستاي دهستان ) نفر 4149(ترین  ، پرجمعیت1390مسکن 

ترین محصـوالت   درگذشته پیاز خوراکی یکی از اساسی. است
ترین سـطح زیـر کشـت را    کشاورزي دهسـتان بـوده و بیشـ   

 :محصوالت عمده شـامل  حال حاضر داده ولی درتشکیل می
 Office of(تنباکو است  زعفران، چغندرقند، پنبه و گندم، جو،

Agricultural Neyshabour, 2012.(  

 
  تولید زعفران در سطوح مختلف - 1جدول 

Table1- Production of saffron in different levels 
 زعفران
Saffron  سطوح  

Levels  سطح زیر کشت 
Cultivated area (ha)  

 تولید
 Production (tons)  

 عملکرد سطح
The yield (kg.ha-1)  

 جهان  4  241  78500
Universe 

 ایران  3.7  220  70000
Iran 

 خراسان رضوي  3  148  49198
Khorasan Razavi 

 نیشابور  3  7.6  1900
Neyshabour 

 بخش زبرخان  3.4  4.2  1240
Zebarkhan section 

Reference: Journal News Agriculture Khorasan Razavi & 2012 Center of Agriculture ZebarKhan, 2013. 
 

 آباد عملکرد زعفران در دهستان اسحق سطح زیر کشت، تولید و - 2جدول 
Table 2- Cultivated area, production and yield of saffron in Isaac Abad district  

 سطح زیر کشت 
Cultivated area (ha)  

 میزان تولید 
Production (tons)  

 میزان عملکرد 
The yield (kg.ha-1)  

 سال
Year  

195  0.42  2.1  2006 
210  0.53  2.5  2007  
320  0.92  2.8  2008  
452  1.2  2.6  2009  
510  1.9  3.7  2010  
517  2.3  4.4  2011  

Refrence: Center of Agriculture Center Zebarkhan and authors calculations, 2013. 
 

 آثار اقتصادي کشت زعفران
بـه توصـیف    در بخش آثار اقتصادي کشت زعفران، ابتدا

. شـود مـی  نمونـه پرداختـه   هاي میدانی حاصل از حجم یافته
-آمده نشان مـی ) 3(که در جدول  توصیفی تحقیق هاي یافته

کشـتی کمتـر از    طح زیردرصد پاسخگویان، س 9/80 دهد که
را بـه زعفـران اختصـاص    ) هکتـار  8/0 میـانگین (یک هکتار 

میـزان   بیشـتر،  فراوانـی  دلیل البته در همین گروه به. اند داده
درصـد   7/61بیشترین اسـت و   کیلوگرم 541با  تولید زعفران

بـا   کـاران  گروه زعفـران  .گیرد کل تولید توسط آنان انجام می
درصـد را   8/6ار نیـز کـه حـدود    هکت 3تا  2سطح زیر کشت 

حـدود   دهند، در رتبه بعدي تولید قرارگرفتـه و بـا   تشکیل می
درصد تولید را به خـود اختصـاص    4/19کیلوگرم تولید،  170
 7/3سطح عملکرد زعفران در نمونه آمـاري،   میانگین. اند داده

بخـش   آمـده کـه از عملکـرد    دسـت  کیلوگرم در هر هکتار به
) کیلـوگرم  3(و استان خراسان رضوي ) مکیلوگر 3/3(زبرخان 

  .بیشتر است
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 کشت و میزان تولید زعفران کشاورزان حجم نمونه سطح زیر - 3جدول 
Table 3- Saffron farmers’ acreage and output sample  

 فراوانی
Frequency 

 درصد
Percent 

میانگین 
سطح زیر 

 کشت
Average 

cultivated 
area (ha) 

مجموع 
سطح زیر 

 کشت
Sum of 

cultivate
d area 
(ha) 

 میزان تولید
Production 

(kg) 

جمع میزان 
 تولید گروه
Sum of 

production 
from group 

درصد تولید 
 گروه از کل

Percent of 
group 

production 
out of total 

 عملکرد
Yield  

(kg.ha-1) 

سطح زیر 
 کشت

Cultivated 
area 

178 80.9 0.8 142 1-7 541 61.7 3.8 <1 
26 11.8 1.6 41.6 7.1-14 149.7 17 3.6 1-2 
15 6.8 2.9 43.5 14.1-30 169.6 19.4 3.9 2-3 
1 0.5 4.5 4.5 30< 17.1 1.9 3.8 <3 

 جمع 3.7 100 877.4 - 231.6 2.4 100 220
Sum 

Refrence: Research Findings, 2013. 
 

یـد  تول هزینـه  و ناخالص درآمد میانگین) 4(جدول شماره 
 زعفـران  کیلـوگرم  هـر  قیمـت بـا احتسـاب   . دهد را نشان می

ــی ــی کلـ ــهریور در فروشـ ــان در  4138500( 1392 شـ تومـ
میانگین درآمد ناخـالص زعفـران در هـر     ،)شهرستان نیشابور

که اگر از میزان  آمده دست بهتومان  15312450هکتار بالغ بر 
، هـر هکتـار  کسر شـود، سـود    تومان 2200000 هزینه تولید

البتـه بایـد توجـه     .میلیون تومان برآورد شده اسـت  13د حدو
هـا، بـه    درصـد از آن  76برداران یعنی  اکثریت بهره داشت که

 20درآمـد کمتـر از    دلیل کوچکی قطعات زیـر یـک هکتـار،   
. انـد  میلیـون تومـان داشـته    13 میلیون تومان و حتی کمتر از

در جدول برداران نیز  توزیع فراوانی میزان درآمد ناخالص بهره
 .مشخص شده است )5(

  
 1392آباد سال دهستان اسحق هکتار زمین زعفرانی در تولید هر میانگین درآمد ناخالص و هزینه - 4جدول 

Table 4- Average gross revenue and production costs in saffron ground hectare Ishaghabad district in 2012  
 راندرآمد ناخالص از هر هکتار زعف

Gross income per hectare of saffron  
 هزینه هر هکتار زعفران

The cost per hectare of saffron  
 میانگین

Average  
 )ریال( ارزش پولی 220000000 1531245000

Monetary value (Rials) 
Refrences: Research Findings, 2013. 

 
 )تومان(حجم نمونه از تولید زعفران  کشاورزان اندازتوزیع فراوانی میزان درآمد، هزینه و پس  - 5جدول 

Table 5- Distribution of income, expenses and savings for farmers to produce a sample size of Saffron (10 
Rials)  

 درآمد ناخالص از هر هکتار
Gross income per hectare of saffron  

 هزینه هر هکتار زعفران
The cost per hectare of saffron  میزان درآمد  

Income (million USD)  تعداد 
Number 

 درصد
Percent 

 تعداد
Number 

 درصد
Percent 

167 76 121 55 >20 
38 17.3 83 37.7 20-40 
12 5.4 15 6.8 40-60 
3 1.3 1 0.4 < 60 

 جمع 100 220 100 220
Sum 

Refrence: Research Findings, 2013. 
 

  اجتماعی کشت زعفران ارآث 
آباد مثبت  دهستان اسحق زعفران در آثار اجتماعی کشت 

 ادامه براي زارعان در انگیزه شامل ایجاد ارزیابی شده است و
 کشت سطح افزایش به مایلاشتغال و ت دوره افزایش زراعت،
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آمده براي هر متغیر  دست میانگین به. بوده است آینده سال در
کشت زعفران تـأثیر   دهد که ه، نشان میآمد )6(که در جدول 

 60 هاي ذکرشده داشـته اسـت و بـیش از    مطلوبی بر شاخص

شده را تأییـد   در نظر گرفته اثرات مثبت متغیرهاي درصد آنان
  .اند کرده

  
 آباد اجتماعی کشت زعفران در دهستان اسحق توصیف آماري اثرات  - 6جدول 

Table 6: Statistical description of the social effects of saffron cultivation in the district Ishaghabad 
ها درصد پاسخ  

Percentage of responses 
دهندگان پاسخ  

Respondents 
 میانگین

Average 

سطح 
داري معنی  

Significant 
level 

 عوامل
Factors ًاصال 

Not at 
all 

خیلی 
 کم

Very 
little 

 کم
Little 

 متوسط
Middle 

 زیاد
A lot 

خیلی 
 زیاد

Very 
much 

زارعان براي ادامه زراعت در انگیزه ایجاد 0.000 60.5 100 22.4 21.3 22.1 12.2 14.3 7.3  
Motivate farmers to continue farming 

5.8 10.5 14.7 30.5 22.1 16.3 100 60.3 0.000 
 افزایش دوره اشتغال نسبت به سایر محصوالت

Increase the employment period than 
other products 

2.1 5 7.6 18.9 26.6 39.7 100 76.4 0.000 
 میزان تمایل به افزایش سطح زیر کشت در سال آینده

Rates tend to increase the area under 
cultivation next year 

2.1 5 7.6 18.9 26.6 39.7 100 76.4 0.000 
ر سال آیندهمیزان تمایل به افزایش سطح زیر کشت د  

Rates tend to increase the area under 
cultivation next year 

Refrence: Research Findings, 2013. 
 

   علل گسترش کشت زعفران-3
تغییر الگوي کشت رویدادي اسـت کـه در سـالیان اخیـر     
. بخصوص در کشورهاي جهـان سـوم در حـال وقـوع اسـت     

داري با شـرایط بـازار و    طور معنی کننده آن به عوامل تحریک
جـدول  . جغرافیایی ارتباط دارنـد  هاي طبیعی و نیز محدودیت

دالیل پاسخگویان براي رو آوردن بـه کشـت زعفـران را    ) 7(
بر این اساس پاسخگویان معتقدند کـه عوامـل   . دهد نشان می

ها به سـمت کشـت زعفـران نقـش      جغرافیایی در گرایش آن
اي و مـدیریتی نیـز در    هـاده عوامل بازار، ن. زیادي داشته است

  .هاي بعدي اهمیت قرار دارند درجه
 

  هاي تحلیلی تحقیق یافته -ب
نتــایج اسـتفاده از ضــریب همبســتگی   8 شــمارهجـدول  

ـ پیرسون بین متغیرهاي تحقیق را نمـایش   در ایـن  . دهـد  یم
 یهمبستگشود که بیشترین مقدار ضریب  یمجدول مالحظه 

 یرزتمایل به افزایش سطح  بین عوامل جغرافیایی و )983/0(
دهد کـه   یماین امر نشان . شود یمدر سال آینده دیده  کشت

ارتباط خیلی زیادي بین عوامل جغرافیایی و گسـترش سـطح   
 .وجود دارد کشت یرز

 
  آزمون فرضیه تحقیق -پ

براي آزمون فرضیه تحقیق ابتدا نمرات متغیرهاي اثـرات  
ع زده و همین اقتصادي و اجتماعی گسترش الگوي کشت جم

فرآیند براي عوامل گسترش الگوي کشـت نیـز تکـرار شـده     
درنهایت از ضریب همبستگی پیرسون براي بیان رابطه . است

گونـه کـه    همان. بین دو گروه آثار و عوامل استفاده شده است
شود ارتبـاط زیـادي بـین    نیز مالحظه می 9در جدول شماره 

اقتصـادي آن  عوامل گسترش الگوي کشت زعفران و اثـرات  
شـده   این بدان معناست تأثیر علّی عوامل مطرح. شود دیده می

 .شود در فرضیه براي گسترش الگوي کشت زعفران تأیید می
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  از نظر کشاورزان عوامل مؤثر بر گسترش الگوي کشت زعفران - 7جدول 

Table 7- Factors influencing the development of pattern saffron farmers  
ها درصد پاسخ  

Percentage of responses 
دهندگان پاسخ  

Respondents 
 میانگین

Average 
 عوامل

Factors ًاصال 
Not at 

all 

خیلی 
 کم

Very 
little 

 کم
Little 

 متوسط
Middle 

 زیاد
A lot 

خیلی 
 زیاد

Very 
much 

برداشت و داشت کاشت، در سهولت 0.000 60.3 7.9 25.3 40.5 15.8 7.9 2.6  
Ease in planting and harvesting 

منطقه هايزمین با سازگاري 0.000 64.1 18.4 31.1 23.7 11.1 11.1 4.7  
Compatibility with local land 

سالی خشک و گرما برابر در محصول بودن مقاوم 0.000 80.3 42.6 34.2 11.6 6.3 4.2 1.1  
Product robustness against heat and drought 

کوچک مقیاس با هایی محصول زمین بازدهی قابلیت 0.000 75.9 37.9 31.6 13.7 7.4 6.3 2.6  
Potential crop yields Small-scale land 

 عوامل جغرافیایی 0.000 70.1 26.7 30.5 22.3 10.1 7.3 2.7
Geographic factors 

تر راحت فروش و بازاریابی 0.000 56.0 16.3 18.4 30 10 10.5 13.2  
Marketing and selling easier 

بیشتر سودآوري 0.000 76.3 40 28.9 16.8 4.7 5.8 3.7  
More profitable 

25.5 10.7 13.4 19.2 18.4 16.2 52.1 0.000 
محصول بیشتر سودآوري و ارز نرخ تغییرات  

Exchange rate changes and more profitable 
product 

18.4 10 6.3 23.7 30.5 11.1 54.2 0.000 
مختلف هاي سال طی محصول قیمت کمتر ثباتی بی  

Lower volatility of product prices during 
different 

فروشی سلف براي محصول قابلیت 0.000 44.7 1.1 10 34.7 31.1 12.1 11.1  
The predecessor product for sale 

 عوامل بازار 0.000 56.6 16.9 21.2 24.8 31.1 9.8 14.3
Market factors 

آب به کمتر نیاز 0.000 65.6 18.2 33.3 20.7 8.6 5.1 8.1  
Require less water 

کار نیروي هزینه به کمتر نیاز 0.000 26.8 0.5 6.3 16.3 18.9 19.5 37.9  
Requires less labor costs 

11.1 4.7 9.5 22.6 27.9 24.2 64.8 0.000 
کشاورزي آالت اشینم از استفاده هزینه به کمتر نیاز  

Needless to the cost of using agricultural 
machinery 

کود به کمتر نیاز 0.000 14.0 1.2 2.9 7.5 9.1 11.2 67.7  
Require less fertilizer 

آفات دفع سموم به کمتر نیاز 0.000 58.7 4.7 31.1 34.7 16.3 8.9 4.2  
Require fewer pesticides 

محصول بذر بودن ارزان 0.000 29.0 3.7 8.9 18.4 10 15.8 43.2  
Low cost of seed production 

اي عوامل نهاده 0.000 43.1 8.7 18.4 20 12 13 28.7  
The input parameters 

دولتی هايدستگاه تشویقی هاي سیاست 0.000 14.2 3.7 8.4 1.6 4.7 4.7 76.8  
Government incentive policy instruments 

82.6 5.8 3.7 3.7 2.1 2.1 8.6 0.000 
زعفران محصول به رویکرد در ها رسانه نقش  

The role of media in the approach to the 
Saffron 

73.7 4.2 2.6 6.8 6.8 5.8 17.2 0.000 
بازار رونق هاي دوره در فروش براي محصول انبار امکان  

Product storage facility for sale in boom 
periods 

مدیریتی عوامل 0.000 13.3 4.2 5.7 4 3.6 4.9 77.7  
Management factors 

Refrence: Research Findings, 2013. 
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 آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي تحقیق - 8جدول 

Table 8- Pearson correlation coefficient between variables 

ایجاد انگیزه در 
 زارعان

ه زراعتبراي ادام  
Motivate 
farmers 

To continue 
farming 

افزایش دوره 
 اشتغال محصول
نسبت به سایر 

 محصوالت
Increase the 
employment 
of product 
Than other 

products 

تمایل به افزایش 
در  کشت ریزسطح 

 سال آینده
Tend to 

increase the 
level of 

Harvested area 
next year 

میزان سطح 
کشت ریز  

The 
amount of 

acreage 

 میزان تولید
Production 

درآمد خانوار 
 حاصل

زعفران از  
Household 

income 
derived 
Saffron 

هزینه کرد 
 ساالنه خانوار
The cost of 

annual 
household 

انداز پس  
Saving 

 

0.533** -0.816** 0.983** -0.815** 0.700* -0.644** 0.317* 0.940* 
یاییعوامل جغراف  

Geographic 
factors 

0.600** 0.650** 0.632** 0.354** 0.442** 0.286** 0.543** 0.525** 
يا نهادهعوامل   

The input 
parameters 

-0.870* -0.732** 0.695** -0.648* 0.619** -0.523** 0.795* 0.832** 
 عوامل بازار
Market 
factors 

0.309** 0.392** 0.150** 0.163* -0.390** 0.245** -0.121* 0.296* 
 عوامل مدیریتی

Managemen
t factors 

 Solidarity  with the 99% confidence level**  درصد 99همبستگی با سطح اطمینان ** 
  Solidarity  with the 95% confidence level* درصد  95همبستگی با سطح اطمینان * 

  

Refrence: Research Findings, 2013.  
  

 الگوي کشت آزمون همبستگی اثرات اقتصادي و عوامل مؤثر بر - 9ول جد
Table 9- Correlation test the economic effects and the factors affecting cropping patterns  

 

  متغیر مستقل
 متغیر وابسته

Independent variable 
Dependent variable  

عوامل گسترش 
 الگوي کشت
Factors of 

development of 
cultivated pattern 

اثرات اقتصادي و اجتماعی 
  گسترش الگوي کشت زعفران
Economic and social effects 

of the development of 
cultivated pattern of 

saffron 

 عوامل گسترش الگوي کشت
Factors of development of cultivated 

pattern 

Pearson Correlation   
 **0.862 1 )ضریب پیرسون(

 Sig  0.000 )داري یمعنسطح (
 N 220 220 )فراوانی(

 اثرات اقتصادي و اجتماعی الگوي کشت
Economic and social effects of the 

development of cultivated pattern of 
saffron 

Pearson Correlation   
 1 **0.862 )ضریب پیرسون(

Sig ) داري یمعنسطح(  0.000  
 N 220 220) راوانیف(

 Solidarity with the 99% confidence level** درصد 99همبستگی با سطح اطمینان ** 
Refrence: Research Findings, 2013. 

  
    گیري نتیجه

 کـره  روي در موجـود  زراعـی  گیـاه  بهاترین گران زعفران
دهـد کـه محصـوالت    پیشینه تحقیقات نشان می. است زمین

توانـد باعـث تغییـرات     ال و ازجمله زعفران مـی داراي ارزش با

اجتماعی و تحرك اقتصاد روستاها شده و منبع درآمد مطلوبی 
مقایسـه تحقیـق   . براي اقشار فقیر و ضـعیف روسـتایی باشـد   

در  )Bhat & Shah, 2011(بهات و شـاه  پیش رو با تحقیق 
تـأثیر   تکنولوژیکی و سازمانی دهد، عوامل ازبکستان نشان می
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در گســترش الگـوي کشــت زعفـران ندارنــد، بلکــه    چنـدانی 
ــل   ــه حاصــل عوام گســترش الگــوي کشــت زعفــران منطق

 و همچنین این تحقیق برخالف تحقیق زارع. جغرافیایی است
ــاران  ــی  )Zare et al., 2007(همک ــان م ــه   نش ــد ک ده

 الگـوي  انتخاب در زارعین تصمیمات هاي تشویقی بر سیاست
اي این تحقیق حـاکی از آن  ه یافته. تأثیر مسلمی ندارد کشت

است که عوامـل جغرافیـایی بیشـترین تـأثیر را در گسـترش      

همچنـین آزمـون فرضـیه    . الگوي کشت زعفران داشته است
تحقیق نشان داد که بین اثرات اقتصادي و اجتماعی و عوامل 

در . دار زیادي وجود دارد گسترش کشت زعفران، ارتباط معنی
قبل از هر سیاست تشـویقی   شود که همین راستا پیشنهاد می

و  در مورد کشت زعفران، به عواملی نظیـر جغرافیـاي محـل   
 .عوامل بازار توجه بیشتري شود
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Abstract 
Selected appropriate cropping patterns, especially high-value crops such as saffron, shows that the pattern of 

cultivation of these crops can facilitate the achievement of the objectives of rural development programs. In 
recent years, saffron cultivation considerably has been increased in parts of the city of Nishapur like Isaac Abad 
district which altered the pattern of crop cultivation from onion to saffron cultivation. The purpose of this study 
was to identify factors that influence the development pattern of saffron, and the economic and social 
consequences of the mentioned districts. This study was conducted based on library information and field 
collected data. A random sampling method was used. The sample size was calculated using Cochran equation, 
the number of calculated samples were 220 Isaac Abad district saffron grower. Data was analyzed by Pierson 
Correlation methods. The results showed that geographical factor and attractions in the consumer market were 
the most important factors in the spread pattern of saffron cultivation in the region. In order to maintain the local 
potential is also planning to expand the crop pattern deserves more attention to geographical factors. 
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