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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

   
 

 
 
 

  زعفران فضايي مدل پخش فضايي هاگراستراند و پخشايش 
 در خراسان

  
   دكتر جواد بذرافشان                      ده زا دكتر عيسي ابراهيم                 
  ريزي روستايياستاديار جغرافيا و برنامه                         ريزي شهرياستاديار جغرافيا و برنامه             
  دانشگاه سيستان و بلوچستان         دانشگاه سيستان و بلوچستان                  

  
  
  

 چكيده 
هاي اصلي آن را در بين مردمي كه   چگونگي گسترش يك پديده از كانون يا كانونپخش فضايي اصوالً

 پخش ممكن است بالفاصله بعد از ظهور فرآينددهد؛ البته  باشند توضيح مي  پذيرش آن پديده مييآماده
ها، تغيير كيفيت در مقياس جهاني؛ پخش تمدن. ها عملي گرددپديده صورت گيرد و يا در جريان قرن

كونتگاههاي انساني، پخش تكنولوژي، كيفيت تغذيه، جريان شهرنشيني و غيره از مواردي است كه در طول س
اي؛ شيوع امراض، گسترش گتوهاي فقر، گتوهاي  اما در مقياس ناحيه. ها صورت گرفته است ها و هزارهقرن

  .باشند ها مي ي ديگري از پخش فضايي پديده قومي و غيره نمونه
خوردن تئوري پخش در ايران و بخصوص در بخش كشاورزي، اينك در مورد زعفران و عليرغم محك ن

 نتايج حاصله، حاكي از آن است كه تطابق نسبي با بسياري ،چگونگي گسترش و پخش فضايي آن در خراسان
هاي  ها و فرضيه از كاركردهاي مورد نظر در تئوري انتشار فضايي، را داشته و دارد؛ گو اينكه برخي از شاخص

عمالً ظهور و بروز مشخصي نداشته و مورد تأييد ) پخش فضايي زعفران(مورد انتظار تئوري پخش در اين مورد 
ي زعفران در خراسان ، در خصوص پديده»پذير پخش سازش«چنانكه از نظر نوع انتشار، وجه . قرار نگرفت

هاي جنوبي خراسان مستقيماً كه پخش پديده و تراوش آن به سبب مجاورت شهربطوري. صادق بوده است
اند؛   شهر مجاور آن تحت كشت زعفران قرار داشته5تنها قاين و  1362صورت گرفته و عليرغم اينكه در سال 

ي  شهر ديگر هم در مجاورت شهرهاي قبلي رسيده و نهايتاً دردهه9، سطح زيركشت زعفران به 1372در سال 
 . اند  خراسان نيز به زيركشت اين محصول رفتههاي، ساير شهر1382سوم پس از آن، يعني در سال 

مقدماتي با تناقض شديد نواحي، (، مراحل اول تا سوم »هاي انتشار  موج در نيمرخفرآيندانتشار «از نظر 
در ) اي و انتشار پديده، گسترش و تراكم پديده در تمامي نواحي صرف نظر از فاصله آنها كاهش تناقض ناحيه

ي چهارم كه ناظر بر اشباع و توقف اما مرحله. ي زعفران نيز قابل تطبيق است پديدهتئوري پخش، در خصوص
ي باشد، عمالً در مورد پديده پديده انتشار در مواجهه با قلمروهاي ناپذيرا يا موانع پذيرش موج نوآوري مي

 .باشد زعفران اتفاق نيافته و كماكان امواج انتشار آن در منطقه پيشتاز و جذاب مي
  

  .پذير، انتشار فرآيند موج، هاگراستراندي زعفران، پخش سازشپديدهش فضايي، خپ :واژگان كليدي
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 1386تان بهار و تابس، جغرافيا و توسعه مجله

  مقدمه 
- هاي چشمخصيصه  آن رفتار مردم يايوسيلهي است كه بهفرآينددانيم كه پخش فضايي مي

 ،)Morrill, 1998:7( يابدوجود آمده است تغيير ميه انداز در نتيجه آنچه كه قبالً در مكاني ب
هاي توان گفت كه پخش فضايي عبارتست از گسترش يك پديده از كانون يا كانونلذا مي

باشند و اين گسترش در طول زمان انجام  پذيرش آن پديده ميياصلي در بين مردم كه آماده
مسلماً هرگاه يك پديده اعم از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در يك ناحيه فراگير  .پذيردمي
در صورت فراهم بودن شرايط الزم، آن پديده به ساير  اي باشد،داراي پيامدهاي ويژهو  شده

يكي از وظايف اصلي جغرافيدانان . دهدالشعاع خود قرار مينواحي نفوذ و آنها را نيز تحت
سرعت انتشار و باالخره  گيري،نتشار آن پديده، شناسايي مراكز اصلي شكلي انحوهاز  آگاهي

  . باشد انتشار آن پديده مييوههاي مناسب جهت بهينه كردن نحه راهبرديارا
ي اي و سازمان فضايي و فضاي ناحيههااصوالً پخش فضايي در جغرافيا در قالب سيستم

گانه اي مراحل ششهاي ناحيهدر تحليل سيستم» پيتر هاگت «.جغرافيايي قابل تبيين است
لسله مراتب، سطح و نهايتاً پخش در فضاي هاي ارتباطي، سگره ها،حركت و جريان، شبكه

از ديدگاه پخش در فضاي جغرافيايي داند،مهم ميجغرافيايي را با توجه به توالي كاركردهاي آن
يابد؛ اين تغييرات از  انسان در جوامع جديد تغيير مييهغالباً الگوهاي اشغال زمين به وسيل

ها و هاي ارتباطي روي شبكهي حركت، گرهگيرد و از طريق مسيرهايك يا چند مكان منشأ مي
رسد، اين سير تغيير در مكان و زمان به هاي ديگر مي جريان يافته و به بخش،يا در طول سطح

معموالً فضاي جغرافيايي . )Haggett,1968( شودعنوان پخش در فضاي جغرافيايي خوانده مي
رايط اجتماعي توليد و تقسيم  انسان، شيههاي طبيعي تغيير يافته به وسيلفرآيندشامل 

به عبارت ديگر سازمان فضايي هر منطقه، تبلور . باشداجتماعي كار در يك كل منتظم مي
اصوالً در هر منطقه . )18: 1379زاده، ابراهيم(جريان و الگوي ارتباطات فضايي آن منطقه است 

ها در يك ناحيه ليتاقتصادي به هم پيوسته هستند و پيوستگي اين فعا ‐هاي انسانيفعاليت
به عبارت ديگر سازمان فضايي تا آنجايي كه از . ممكن است تا ابعاد بسيار وسيعي گسترش يابد

يابد و از اين لحاظ كه عوامل در طول زمان گذارند، توسعه ميهاي متقابل بر هم تأثير ميكنش
 به زمان ديگر ممكن يابد و از زمانيمتغير هستند، ميدان نمود سازمان فضايي نيز تغيير مي

 گسترش كشت زعفران در نواحي جنوبي، يپديده ).87: 1374رضواني،  (است دگرگون شود
. باشدمركزي و حتي شمالي خراسان نيز بر اساس ديدگاههاي فوق قابل بررسي و تحليل مي

الذكر كشت چرا كه به دليل مهيا بودن شرايط الزم اعم از طبيعي و اقتصادي در نواحي فوق
، با  استاين محصول بشدت مورد توجه واقع شده و از جنوب تا شمال خراسان گسترش يافته

سي ربه محك گذاردن اين نظريه و برضمن اين مقاله » هاگراستراند«توجه به تئوري پخش 
را با نظريه پخش  چگونگي تطابق آن ، خراساندر مكاني زعفران -چگونگي گسترش فضايي 
  . دهديه و تحليل قرار ميفضايي مورد بررسي و تجز
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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

   تئوري پخش فضايي هاگراستراند و مفاهيم آنيهپيشين  
 مطرح و سپس در 1953ابتدا در سال » تورستن هاگراستراند«تئوري انتشار فضايي توسط 

كه در سوئد منتشر گردانيد، اصول »  نوآوريفرآيندانتشار فضايي « و در كتاب 1968سال 
  .)Hagerstrand, 1968 (را بسط داد نرا مطرح و سپس آآني زهتا

ها و  گسترش نوآورييهزمين را در» نظريه پخش«هاگراستراند ابتدا با همكاران خود، 
- گسترش سليهكار گرفت و سپس با بكارگيري اين نظريه در نحوههاي كشاورزي بپديده

ين نظريه تا سال هاي مختلف به تجربيات پرارزشي دست يافت؛ كه نهايتاً اگاوي هم در سال
اثر تحقيقي هاگراستراند در كشورهاي انگليسي زبان .  به اصول تازه و استواري نايل آمد1968

ه  عملي آن در جغرافياي كاربردي بيهشماري يافت و شيوو به ويژه در آمريكا طرفداران بي
جه است و يكي ها مورد توريزيهم اكنون نيز نظريه پخش در بسياري از برنامه.  شدهكار گرفت
  ).302: 1381شكوئي، (شود  تحليل فضايي شناخته ميفرآيندهاي مهم در از زمينه

 اقتصادي -هاي گوناگون كه تأثيرات اجتماعياينك با توجه به انتشار و گسترش پدپده
االت متعددي در خصوص ؤكند،سمي شديدي بر بخشي از نواحي جغرافيايي و مردم آن تحميل

ها، مطرح است كه يافتن پاسخ آنها از اين  مراحل چگونگي پخش پديده واين نوع گسترش
  :باشنداالت به شرح ذيل ميؤرود؛ برخي از اين ستئوري انتظار مي

شود و يا به گسترش يابد، جابجا ميهاي جغرافيايي چگونه بين نواحي جريان ميپديده - 1
  رسد؟كافي مي

 ن مراكز از چه شرايطي برخوردارند؟ها كجاست؟ و ايكز اصلي اين پديدهامر - 2
 شوند؟ها محسوب ميها و نوآورياي از مراكز كانون اصلي پخش پديدهچرا پاره - 3
 د؟نيابها به مسير و جهت معيني گسترش ميها و نوآوريچرا پديده - 4
مانند و  ديگر باقي مييهروند، اما پارها از بين ميها و نوآورياي از امواج پديدهچرا پاره - 5

 شوند؟دايمي مي
  گيرند؟يابند و برخي ديگر سرعت ميها به آرامي جريان ميها و نوآوريچرا برخي از پديده - 6

كه ابتدا در ) التور(شبه وبا  بيماري تئوري پخش تاكنون در خصوص چگونگي گسترش
اسايي شد  شهر مكه شنيه حوميه در بدن شش زائر خانه خدا در ايستگاه قرنطين1905سال 

 در هندوستان مشاهده 1964 در جزاير سلب شيوع يافت و در سال 1930 يهو سپس در ده
  به آفريقاي مركزي و غربي و نهايتاً به اروپا و روسيه رسيد1970يهشد و باالخره در ده

 همچنين .را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است، اظهارنظر كرده و آن)85: 1375هاگت،(
 1970لباس زنانه در نمايشگاه مد سال  را كه به عنوان مد )Hat Pants( لوار كوتاه شيهپديد

هاي سيدني در استراليا تا سانفرانسيسكو در ه شد و در پاييز همان سال بوتيكيدر پاريس ارا
 - قرار داده و چگونگي انتشار فضاييوامريكا از اين مد استقبال كردند، نيز مورد كند و كا

 ...مدل پخش فضايي هاگراستراند و پخشايش
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 1386تان بهار و تابس، جغرافيا و توسعه مجله

امواجي مشابه به امواج وبا و شلوارك، در حد نصاب زمان .  بررسي نموده استمكاني آن را
همچون؛  ترياز جمله امواج گسيخته و كم اهميت.اندسرعت در سراسردنيا منتشر شدهخود، به

، يا شور و شوق كودكان در ساحل 1880يهها نسبت به هر چيز اروپايي در دهاشتياق ژاپني
 هاي خوراكي ضدل مختلف ديگر مانند؛ قرصيا مساي ،اسكيت به داشتن ساقيانوس اطل

هلندي، ) اوجا(هاي كامپيوتري، بيماري نارون ي، نرخ بهره و كارمزد بانك، بانك دادهگحامل
گردد مي هاي ارتباطي آنها مربوطسرعت كانالفرهنگي امروز دنيا كه به تغييراتحدوثت عسر

  گيرندهاي معدودي منشأ مي و آن اينكه از مكان همه و همه يك وجه مشترك دارند،و غيره
يك  بنابراين عامل پخش، .شونددنيا منتشر و گسترده مي تروسيعهايقسمت در و سپس
هايي در چشم اندازهاي طبيعي، انسان ساخت، رفتار دگرگوني تواندكه مي است فضاييفرآيند 
را هاي آن اين جريان و مكانيزمگينتئوري پخش فضايي چگو. وجود آوردههاي مردم بو نگرش

-ها به منظور مهار و هدايت منطقي آن و يا بهرهصدد شناخت اين مكانيزمدردهد و توضيح مي
فضايي كه هايي از موارد تجربي پخشنمونه .باشد ميفرآيندگيري منطقي و علمي از اين 

  باشد؛ل مينظران مورد بررسي و تحليل قرار گرفته شامل موارد ذيتوسط صاحب
 جغرافيدان آمريكايي اين مسأله را در تطابق با» جرالدپل«: پخش جغرافيايي و مرض وبا-

تئوري هاگراستراند مورد تجزيه و تحليل قرار داده و اثر عامل مجاورتي در پخش اين مرض را 
ته، در عين حال معتقد است كه در سطوح سلسله مراتبي، اين مرض به سمت پايين نسمؤثر دا

همچنين عامل زمان، محيط زيست شهري، مسيرهاي حمل و نقل و نواحي . ريان يافته استج
 .)Pyle, 1973: 74( نشين را در پيدايش و گسترش آن مؤثر دانسته استزاغه

جغرافيدان آمريكايي، اين تئوري را در خاستگاه » رابرت مك كول« :ها نظريه پخش و جنگل-
دهد كه اين كارگرفته و نشان ميه گتوهاي سياهان آمريكا، بهايجنگ ويتنام، كوبا و ناآرامي

  .)McColl,1973:114( ل جغرافيايي را به تحليل بكشديتواند اينگونه مساتئوري مي
» راك اندرول« موزيك يهگسترد انتشار» اريچارد فرانسو«:هاي فرهنگي نظريه پخش و پديده-

د تحليل قرار داده و معتقد است كه اين موزيك در امريكا را از ديدگاه تئوري پخش فضايي مور
اي هاي ويژهاي داشت و كانونهر چند سراسر آمريكا را تحت تأثير قرار داده،  اما خاستگاه ويژه

  .)Francaviglia, 1973:90(ها انسان عالقمند ساخت را با ميليون
 زراعي هاي يارانه هاگراستراند چگونگي پذيرش):زراعت در سوئد( نظريه پخش و كشاورزي -

را در شرق اين ناحيه مورد تحليل قرارداد و روند در بخش غربي سوئد و عدم پذيرش آن
   .سازي نمودتغييرات اين پذيرش در طول زمان را با توجه به عامل فاصله مدل

 مدليك شده از سازياي شبيهنمونه ،»هيردال«نورديسفر اقيانوس:پخش و مسافرتي نظريه-
  .)114: 1375هاگت،(باشدميتحليل هاگراستراند،قابل وسيله تئوريدهدكه بهدست ميهرا بفضايي

 قابل كني آبله نيز با تئوري هاگراستراندانتشار معكوس ريشه :پخش و توقف انتشاري  نظريه-
 برنامه مداوم و پيگير سازمان بهداشت جهاني،1960يدر دهه چنانكه .باشدمي بررسي
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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

ي باقيمانده آمريكاي التين، آفريقا ههاكني آبله از پناهگامنظور ريشهون جمعي را بهواكسيناسي  
را در دنيا اعالم كرد، اين روند با مراحل انتشار كني قطعي آنريشه1979و درسالو آسيا شروع 

. )117-120: 1375هاگت،(هاگراستراند قابل تبيين است وص مرحله توقف انتشار مدلصو بخ
هاي متعددي كه آوري اطالعات پديدهتحوالت تكنولوژيك و گسترش ارتباطات و فنامروزه با 

زمان در سايرنواحي جغرافيايي انتشار يافته و مورد توجه منشأهاي متفاوتي دارند در كوتاهترين
  .گيرندو بعضاً استفاده قرار مي

  
  ماهيت انتشار فضايي

گيرد كه سطح مورد بررسي قرار مياز نگاه تئوري پخش، ماهيت انتشار فضايي در دو 
  .باشداي و جابجايي مكاني پخش ميشامل؛ پخش ناحيه

 نظاير اي است كه در آن اطالعات، مواد، كاال، مد، امراض، توليدات و مرحله:اي پخش ناحيه-1
 گاهي.يابد جديد گسترش مييهجمعيت ناحيرسد و بين  ديگر مييهاي به ناحياينها از ناحيه

  . هاستنوآوري ها و جديد بيش از خاستگاه اصلي پديدهيهها در ناحيها و پديدهنوآوريشدت 
گذراند، اما مكان اصلي پخش همان مراحل پخش گسترشي را مي : جابجايي مكاني پخش-2

شود و تدريج از اطالعات، مواد و امراض خالي ميهها باطالعات، مواد، امراض و نوآوري
بدينسان كه به موازات پخش از مكان اصلي به مكان ديگر، . شكدخ پخش مييهسرچشم

هاي روستايي از چنانكه مهاجرت .دهدخاستگاه پخش اهميت و اعتبار خود را از دست مي
روستا به شهر، جابجايي آراء انتخاباتي احزاب، دور شدن گتونشينان از گتوهاي اصلي در 

 .)Kevin, 1972:91(باشد هايي از اين نوع پخش ميشهرها، نمونه
پذير و پخش سازش ها به دو شكل؛ پخشبندي ديگر گسترش پخش پديدهدر يك تقسيم

  . سلسله مراتبي تفكيك شده است
گيرد؛ نظير  در اين مرحله انتقال پخش يا تراوش مستقيماً صورت مي:پذير پخش سازش-الف

 مجاور در شهرها، اين يهاي به محلسرايت امراض از شخصي به شخص ديگر و يا از محله
بدينسان كه مجاورت يك محله يا شهر با خاستگاه .  نزديكي دارديهمرحله با عامل فاصله رابط

ها و شود كه اين پديدهها، سبك معماري و غيره سبب ميها، مدها، ورزشامراض، ايدئولوژي
 كم، ابتدا يهلشهر مجاور برسد و به جهت فاصيا  مجاور و يهها به سرعت به محلنوآوري

ها در ها و پديدهمحالت و شهرهاي نزديك را تحت تأثير قرار دهد در حالي كه اثرات نوآوري
  . ظاهر شودتري افراد، شهرها و روستاهاي دوردست، شايد با گذشت زمان دراز

ها به صورت منظم و در ها و نوآوري در اين مرحله از پخش، پديده: پخش سلسله مراتبي-ب
پخش نوآوري و پذيرش آن در يك ناحيه يا در . يابندسله مراتب فضايي گسترش ميقالب سل

توان در انتشار انواع هاي مشخص آن را مييك كشور، مثالي از اين نوع پخش است كه نمونه
رهاي بزرگ، شهرهاي مياني، شهرهاي كوچك و هها و خريدها از پايتخت به شمدها، عقيده
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 1386تان بهار و تابس، جغرافيا و توسعه مجله

. يابدالً پخش سلسله مراتبي به موازات ساخت اجتماعي جريان ميمعمو. روستاها مشاهده كرد
به عبارت ديگر هر نوع نوآوري، ابتدا سطوح باالي سلسله مراتب اجتماعي را تحت تأثير قرار 

ترين سطح به صورت رسد؛ و بعضاً در پايينترين سطح جامعه ميدهد و در آخر به پايينمي
به  هادر عين حال چگونگي پخش فضايي پديده ).94: 1375هاگت، ( كندچكان عمل ميقطره

 بنديعنوان؛انتشار گسترشي و انتشار فضايي مجدد،نيز تقسيملحاظ ماهيت انتشار فضايي،تحت
اي و جابجايي مكاني تر پخش ناحيهيافتهمدل گسترش همانكه البته اين تفكيك  اند،شده

براي عبور چيزي كه او » هاگراستراند«انتشار،  فرآينددر يكي از مطالعات اوليه . باشدپخش مي
و » موج در نيمرخ«نامد، چگونگي انتشار امواج را در دو بخش مي »هاامواج نوآوري«آن را 

 آوريفن چنانكه گذشت در شرايط امروزيالبته .كندتفكيك مي»  زمان و فضاموج در«
نموده و عمالً گسست و تررنگاطالعات و گسترش ارتباطات پخش سلسله مراتبي را تقريباً كم

  . تأثير نموده استها بيفشردگي زمان و مكان و فضاي جغرافيايي را در پخش فضايي پديده
اي هاي انتشار را در غالب يك مدل چهار مرحله نيمرخفرآيندهاگراستراند  : موج در نيمرخ-الف

. ه نموده استي اشباع، ارايه تراكم و مرحلي انتشار، مرحلهي مقدماتي، مرحلهيهشامل؛ مرحل
بدين معني كه هر كدام از اين مراحل، يك مرحله متمايز عبور نوآوري را در يك ناحيه بيان 

 اول يا مقدماتي كه آغاز فرآيند انتشار است مراكز پذيرش شكل يهچنانكه در مرحل. كندمي
.  شديد وجود داردتناقضگيرند، در اين مرحله بين اين مراكز نوآوري و نواحي دوردست آن مي

شود و با خلق مراكز  انتشار ديده ميفرآيند انتشار، حركت عملي ي دوم يا مرحلهيهدر مرحل
اي شديد و تأثير قدرتمند انتشار از رشد جديد نوآوري در نواحي دوردست كاهش تناقض ناحيه

تعداد پذيرندگان  سوم يا مرحله تراكم، افزايش نسبي يهدر مرحل. شودمركز نشان داده مي
.  آنها از مركز نوآوري، با هم مساوي استيهنظر از فاصلصرف هايك نوآوري در تمام مكان

 توقف نهايي فرآيند  موج انتشار اشباع، به علت كندشدنيه چهارم يا مرحليهباالخره در مرحل
ذيرفته شده و در اين مرحله، نوآوري منتشر شده در تمام ناحيه يا كشور پ. انتشار شاخص است

   .)46: 1379زاده، ابراهيم (خورداي بسيار كمي به چشم ميتنوع ناحيه
ها در فضا و زمان، حاكي از در اين مرحله چگونگي انتشار نوآوري : موج در زمان و فضا-ب

كه موج انتشار ابتدا ارتفاع محدودي دارد كه بطوري. شكل موج مانند حركت انتشار است
در ادامه هم ارتفاع و هم وسعت موج  باشد، ليكنزان محدود پذيرش مي مييهكنندمنعكس
ضعف تدريجي موج در زمان و  .يابدارتفاع آن كاهش ميدر نهايت مجدداً يابد و مي افزايش

چنانكه وقتي موج نوآوري به قلمرو ناپذيرا در . فضا به چگونگي كاركرد زمان و فضا بستگي دارد
هاگت، (شود كند با امواج نوآوري رقيب مغشوش ميانع برخورد مي به مو ياشودفضا وارد مي

1375 :97(.  
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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

   نوآورييهپديددر برابر مكانيزم پذيرش يا مقاومت   
مبتكران «كوچكي از مردم كه ها معموالً ابتدا توسط گروه از ديدگاه اين نظريه، نوآوري

ناميده » ديرپسندها« گري كهدي شود و گروه كوچكشوند، پذيرفته ميمي ناميده » نخستين
كنند؛ و اكثريت مردم در حد بين اين شدت مقاومت ميه مقابل هر نوع نوآوري ب شوند درمي

هاگراستراند در اين خصوص دو . پذيرندهاي نو را ميگيرند و بتدريج پديدهدو گروه قرار مي
 مجاورتي معرفي  شكل منحني پخش در مسير زمان و اثرSنظام تجربي را تحت عنوان؛ رشد 

يند پخش آشكل منحني پخش به نظر هاگراستراند، چگونگي فر Sمنظور از رشد .نموده است
       پخشيهپديد مكان ديگر، از مكاني به ها در فضا و مكان است كه در طول زمانفضايي پديده

    حتمال در اين مرحله ا. نمايد مانند را طي ميS كه اين روند رشدي يابداي مينظم ويژه
شود،كه از آن بعنوان اثر دهنده بيشتر ميپذيري يك پديده در مجاورت يك سازشسازش

پذيري سازش يهدرجدهنده،ز عامل سازشگيري اموازات فاصلهاز طرفي به.بردمجاورتي نام مي
ه ها را به سه مرحلها و نوآورييابي پديده اين تفاوتهاگراستراند. يابدها كاهش ميپديده

  : نمايدتفكيك مي
  ؛يابي تدريجي موضوع پخش فضايي ابتدايي و بطيء اما شتابي مرحله-الف
   ؛گيري موضوع پخش فضايي مياني با سرعتيه مرحل-ب
  ؛ پاياني پخش فضايييه مرحل-ج

 جديد و يا هر نوع نوآوري اطالعاتي بدست يهبه نظر هاگراستراند اگر افراد نسبت به پديد
 البته ميزان مقاومت ؛پذيرنده خواهد بودميزان مقاومتپذيري مشروط و موكول بهسازش، آورند

اي از عوامل مقاومت ممكن است پاره. كندنسبت به موضوع، مكان و به داليل گوناگون فرق مي
 تازه از يه نوظهور يا يك عقيديههاي روانشناسي داشته باشد، چنانكه ترس از پديدخصيصه

 اقتصادي داشته يهاي از عوامل مقاومت نيز امكان دارد جنبر همان حال پاره د؛آن جمله است
  .)306-308: 11375هاگت،  (باشد

دهد كه عامل فاصله، نقش نظريه پخش فضايي هاگراستراند نشان ميبررسي در مجموع 
 يه فاصل از عامل فاصله در اينجا، هممراد. ها داردها و نوآوريپذيري پديدهاي در ارتباطعمده

گروههاي درآمدي و ميان شهرها و روستاها ميان اقتصادي - اجتماعييهجغرافيايي و هم فاصل
  .)28: 1384زاده، ابراهيم (باشدمي
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  گي پذيرش  ها و چگون شكل نوآوري Sگسترش :  2  تصوير                           ماهيت  انتشار فضايي گسترشي:    1 تصوير 

  ها ديرپسندترين و زودپسندترين                                                                                                      
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  

  ها در فضاوزمانچگونگي انتشار نوآوري : 4  تصوير                               انتشار سلسله مراتبي ريزشي : 3تصوير              
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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

   آن در ايران و جهانتوزيع كشت زعفران و يهپيشين  
اي كه گياه زعفران بدان نياز دارد، نبايستي انتظار داشت با توجه به شرايط اكولوژيكي ويژه

 تطبق مستندا. اي در سطح جهان برخوردار باشدكه اين محصول از توزيع جغرافيايي گسترده
 29 هاي جغرافيايي عرضيهموجود، اكثر مناطق زعفران خيز گذشته و كنوني جهان در فاصل

 و خارج از شده درجه شمالي، بين آسياي مركزي در شرق تا اسپانيا در غرب پراكنده 42تا 
اين محدوده به دليل مهيا نبودن شرايط رشد و نمو اين گياه، امكان توليد آن بسيار كم و نادر 

  .)119: 1383يشمي، ابر(است 
در نواحي الوند و » ماد«زارهاي جهان توسط ايرانيان در ايالت باستاني نخستين زعفران

از . گسترش يافته است هاي زاگرس گزارش شده كه بعدها به ديگر نواحي ايران و جهاندامنه
ريه، توان به كشمير، چين، سومهمترين مراكز توليد زعفران در دنيا از گذشته تاكنون مي

 در ايران عالوه بر همدان. )180-197: همان مأخذ( يونان اشاره نمود  وشمال آفريقا، اسپانيا
، )185: 1370 چانلو،قره ( اصفهان،، قم، ري)116: 1366روشن،  (كرمانشاه )60: 1349مسعودي، (

و  75: 1349شاردن، (خزر احل درياي  مازندران و سو،، لرستان)141: 1383ابريشمي، (فارس 
  . شونداز مراكز توليد زعفران محسوب مي) 49: 1363هالينگبري، 

  
   مكاني آن در خراسان -كشت زعفران و گسترش فضاييسطح زير تحوالت 

 آغازين كشت و توليد زعفران در غرب فالت ايران و در يههر چند از نظر تاريخي نقط
به بعد ) اردهم ميالديچه(قلمرو تمدن مادها بوده است، اما از حدود قرن هفتم هجري 

 قهستان كه يهدر آن دوره ناحي. اي در توليد و صدور زعفران داشته استخراسان جايگاه ويژه
، به شودميدر حال حاضر شامل شهرهاي بيرجند، قاين، گناباد، فردوس، طبس و كاشمر 

خواجه «ريخ، نخستين بار در تا. كرده استاستناد مكتوبات تاريخي بهترين زعفران را توليد مي
از زعفران قهستان صحبت به ميان آورده و گفته است كه بهترين زعفران، » رالدين طوسيينص

-همچنين به نقل از خواجه رشيدالدين فضل. )49: 1384زاده، ابراهيم (قهستاني و بادغيسي بود
  زعفران از آن واليت بيرجند بهترين؛ هجري قمري آمده است كه700اهللا همداني در سال 

  .)203: 1368، ...ارشيدالدين فضل(و بعد از آن قم و ديگر از آن همدان و نهاوند است بوده 
 قاين شهري بزرگ است و هواي معتدل دارد  به نقل از حمداهللا مستوفي آورده؛لسترنج نيز

 عالوه بر اينها در خصوص .)378: 1364لسترنج،  (حاصلش غله، ميوه و زعفران بسيار باشد
شهر قديمي خواف بوده، گناباد، كاشمر، فردوس، تربت حيدريه و ساير شهرهاي كه » زوزن«

  . اند از گذشته بودهخراسان نيز از ديگر مراكز كاشت و توليد زعفران

 ...مدل پخش فضايي هاگراستراند و پخشايش
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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

  هاي ميداني انجام شده توسط نگارندگان در اين مقاله،اينك بر اساس مطالعات و بررسي  
 - كشت زعفران و گسترش فضايي  در سطح زير گذشته تاكنون تحوالت شگرفييه از دو ده

مكاني آن در خراسان بوقوع پيوسته است چنانكه سطح زير كشت اين محصول طي بيست 
 شهرستان خراسان در مركز 30 شهرستان در جنوب خراسان تقريباً به تمامي6از سال گذشته 

پخش فضايي  تطبيقي با مدل -صورت تحليليه اين مهم ب.و شمال آن گسترش يافته است
دست آمده  و نتايج قابل توجهي از آن بهمقايسه و بررسي و تحليل گرديده نيز هاگراستراند 

  .  است
 حدود 1362-63كشت زعفران در استان خراسان در سال زراعي ح زير سطبطور مشخص 

، ربت حيدريههاي بيرجند، تدر اين سال تنها شهرستان.  هكتار گزارش شده است5530
فاقد اراضي  آن هايوس، قاين و گناباد توليدكننده زعفران بوده و ساير شهرستانطبس، فرد

 هكتار، 4000هاي گناباد و قاين با دارا بودن ضمن اينكه شهرستان. اندزيركشت زعفران بوده
هاي  شهرستان366-67در سال . قسمت اعظم سطح زير كشت را به خود تخصيص داده بودند

 همزمان با 1368-69در سال شده و ت جام به جمع توليدكنندگان اضافه نيشابور، تايباد و ترب
به جمع نيز  هكتار، شهرستان نهبندان در جنوب خراسان 14971كشت به افزايش سطح زير

  ين به هكتار زم5/0وچان تنها با  شهرستان ق1369- 70در سال. پيونددكنندگان ميتوليد
هاي اسفراين و بجنورد كه جزء  شهرستان1370-71گروه توليدكنندگان وارد و در سال 

هكتار جزء توليدكنندگان  27كشت ند، جمعاً با سطح زيرهستهاي شمالي خراسان شهرستان
 شهرستان سبزوار، 72-73در سال  شهرستان مشهد،71-72ر سال زراعي د. گردندزعفران مي

  هرستان جاجرم ش77-78 چناران و در سال زراعي 75-76 فريمان، در سال 73-74در سال 
 يهتوليدكنندهاي ديگر شهرستانجمع  زعفران بهيعنوان آخرين شهرستان توليدكنندهبه

هاي توليدكننده از  آماري مورد نظر تعداد شهرستانيدر دوره بدين ترتيب .اندپيوستهزعفران 
سان  شهرستان كه در تمام خرا30ند به شتخراسان قرار دا  جنوب شهرستان كه تماماً در6
  . يابدپراكنده هستند افزايش مي) ، رضوي و جنوبييسه استان خراسان شمال(

    هكتار و نهايتاً در سال53180 سطح زير كشت زعفران به 1381- 82در سال زراعي 
الزم به ذكر است كه نرخ رشد سطح .  هكتار افزايش يافته است5/55947 به 85-1384

  . )71: 1385بذرافشان، ( باشد درصد مي988د  حدو1382 تا 1362هاي زيركشت بين سال
هاي استان از حيث بندي شهرستانتغييرات قابل مالحظه در رتبهل بسيار مهم، ييكي از مسا   

 هاين نوسانات بيانگر آن است كه ب. باشدسطح زير كشت در طي دوره آماري مورد مطالعه مي
هاي اوليه، ير نقاط استان نسبت به كانوندليل مهيا بودن شرايط و امكان توليد زعفران در سا

حيدريه و كاشمر هاي جديد توليد نظير تربتها تنزل پيدا كرده و متناظراً كانونرتبه اين كانون
 شهرستان توليدكننده زعفران 6 كه فقط 62-63  در سال زراعيكه بطوري.شكل گرفتند
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 1386تان بهار و تابس، جغرافيا و توسعه مجله

مشتركاً در رتبه اول )  درصد12/36( هكتار 2000با  هر كدام بودند، شهرستان قاين و گناباد
در . در رتبه سوم قرار داشت)  درصد08/18( هكتار 1000دنبال آنها فردوس با هب. قرار داشتند

مورد افزايش پيدا  15هاي توليدكننده به  كه تعداد شهرستان71- 72در سال زراعي كه حالي
 نخست را يقطع قبلي رتبهحيدريه تعلق گرفت و قاين كه در م نخست به تربتيكرد، رتبه

 يدر رتبه)  درصد36/19( هكتار 3600 گناباد با  وداشت، تنزل رتبه داده به مقام سوم رسيد
 57/35( هكتار 18921 تربت حيدريه با 81- 82در آخرين مقطع يعني سال . دوم قرار داشت

تبه دوم ردر )  درصد1/14 (7500كاشمر نيز با داشت و  نخست قرار يباز هم در رتبه) درصد
 بدين .تنزل يافت چهارم يرتبهي دوم به از رتبهدر جايگاه سوم و گناباد كماكان قاين و 

كانون زعفران از ه و ها رخ دادبندي شهرستانترتيب نوعي جابجايي قابل مالحظه در رتبه
  . )66-77: 1384زاده، ابراهيم(ه است  خراسان مركزي انتقال يافتهخراسان جنوبي ب
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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

  ها  نتايج و تحليل يافته  
هاي حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است كه عليرغم محك نخوردن تئوري پخش در  يافته

ان و چگونگي گسترش فضايي آن در ايران و بخصوص در بخش كشاورزي، اينك در مورد زعفر
توان ادعا نمود كه با بسياري از  ، ميشتمورد بررسي واقع گدر اين پژوهش خراسان كه 

با اين وجود البته برخي از . داشته و داردتطابق نسبي كاركردهاي مورد انتظار اين تئوري 
. ي نداشته استهاي مورد انتظار تئوري پخش در اينجا ظهور و بروز مشخص فرضيات و شاخص

  :باشد  هاي اين پژوهش به شرح ذيل قابل تفكيك مي اهم يافته
هاي اصلي در بين مردمي است   تئوري پخش بيانگر گسترش يك پديده از كانون يا كانون- 1

ي پذيرش آن پديده باشند و اين ديدگاه معتقد است كه اين گسترش در طول زمان كه آماده
اي را در سراسر  ، تئوري پخش فضايي، روند گسترش پديدهبه عبارت ديگر. گيرد صورت مي

در واقع از جايي كه عامل پخش يك . نمايد فضا و زمان از خاستگاه اصلي آن پديده، تبيين مي
اندازهاي طبيعي، انسان ساخت، رفتار  هايي در چشمتواند دگرگوني  فضايي است كه ميفرآيند

عنوان عوامل بنيادين هامل اساسي در پخش فضايي بوجود آورد، لذا دو عههاي مردم ب و نگرش
  : گردند كه عبارتند از تلقي مي

 امر گسترش يا حركت پديده از خاستگاه اصلي خود كه پخش فضايي را - وجود پديده ب-الف
  . شود موجب مي

ي يعني پديده. اين هر دو عامل در مورد زعفران خراسان وجود داشته و اتفاق افتاده است
اند، لذا امر گسترش اين پديده  ي پذيرش آن نيز بودهفران براي مردم مهم بود و آمادهكشت زع

  . و حركت آن نيز از جنوب به شمال خراسان به وقوع پيوسته است
اي و جابجايي مكاني پخش طرح گرديده  به دو صورت پخش ناحيه» ماهيت انتشار فضايي «- 2

رسيده و  ي ديگر اي به ناحيه ، پديده از ناحيه»اي پخش ناحيه«ي كه در مرحلهبطوري. است
ها در  ها و پديده آوري گاهي هم شدت نو. ي جديد گسترش يافته استبين جمعيت ناحيه

هاست و اين ديدگاه در خصوص پخش ها و نوآوري ي جديد بيش از خاستگاه اصلي پديدهناحيه
 زعفران عمدتاً 1362-63 زراعي كه در سالبطوري. فضايي زعفران خراسان كامالً صادق است

شده  كشت مي) گناباد و تربت حيدريه قاين، بيرجند، فردوس،( شهرستان جنوبي خراسان 5در 
هايي عمالً تعداد شهرستان1371-72ي دوم بعد از آن يعني در سال زراعيليكن در دهه. است

 فردوس،  بيرجند،قاين، ( شهرستان رسيده است 15شده است به  كه در آنها زعفران كشت مي
حيدريه، كاشمر، اسفراين، خواف، تايباد، تربت جام، بجنورد، طبس، قوچان، مشهد گناباد، تربت

  ).و نيشابور
 شهرستان موجود 22، از مجموع 1381-82ي سوم يعني سال زراعي در عين حال در دهه

ها ي شهرستانشده است، و مابق  شهرستان زعفران كشت نمي2تنها در  در خراسان آن زمان، 
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 1386تان بهار و تابس، جغرافيا و توسعه مجله

نگاه (اند  عمالً در سرتاسر خراسان از جنوب تا شمال تحت پوشش كشت زعفران قرار داشته
ها با توجه به اينكه در تئوري گفته شده كه شدت نوآوري ).1ي  و جدول شماره كنيد به نقشه

ي جديد بعضاً بيش از خاستگاه اصلي پديده است، در مورد گسترش ها در ناحيه و پديده
    فضايي زعفران و انتشار آن از جنوب به شمال خراسان نيز در تطابق كامل با اين ديدگاه

عنوان  ه شهرستان قاين در جنوب خراسان ب1362- 63كه در سال زراعي بطوري. باشدمي
 درصد از 36 هكتار سطح زير كشت و يا در واقع با بيش از 2000مركز پخش با بيش از 

اما در . ي اول بوده است زير كشت زعفران خراسان، داراي رتبه هكتار سطح5530مجموع 
 هكتار سطح زير 18921 شهرستان تربت حيدريه در مركز خراسان با 1381-82سال زراعي 

 هكتار سطح زيركشت زعفران خراسان در 53180 درصد از مجموع 5/35كشت و يا در واقع با 
اين در حالي است كه همين شهرستان در (ي نخست را ازآن خود نموده است، آن سال،رتبه
با اين كاركرد عمالً .  هكتار سطح زير كشت داشته است150، تنها 1362-63سال زراعي 

 درصد از كل سطح زير كشت 7/9شهرستان قاين در اين مرحله، با كاهش سهم توليد به 
نوب خراسان با ي سوم تنزل يافته است، و شهرستان بيرجند نيز در جزعفران خراسان به رتبه

لذا .  تنزل يافته است7ي  درصد از كل سطح زيركشت در همان سال به رتبه8/4دارا بودن 
ي جديد ي زعفران در ناحيهاين امر مبين آن است كه شدت نوآوري و گسترش كشت پديده

كه وجه ديگر » جابجايي مكاني پخش«اما در خصوص  .بيش از خاستگاه اصلي آن بوده است
مبناي آن مكان اصلي پخش  باشد و بر ، پخش مي فضايي در ديدگاه ماهيت انتشارمورد نظر

خشكد، در مورد پخش فضايي زعفران به هيچ  ي پخش ميشود و سرچشمه پديده، خالي مي
ي توليد زعفران زيرا نواحي جنوبي خراسان كماكان در زمينه. وجه مصداق پيدا نكرده است

  . هاي يك رقمي است زل يافته، ولي كماكان جزو رتبه آن گرچه تنيفعال بوده و رتبه
بندي ديگري كه در خصوص ماهيت انتشار فضايي پديده به لحاظ نظري وجود دارد،   تقسيم- 3
 .نمايد تقسيم مي» سلسله مراتبي پخش« -، ب»پذير سازش پخش« -را به دو وجه؛ الفآن

 تبعيت نموده »پذير پخش سازش«گسترش فضايي زعفران در خراسان، بطور طبيعي از ديدگاه 
زيرا با توجه به اينكه طبق تئوري در اين مرحله، انتقال پخش انتشار يا گسترش و . است

گيرد و پديده يا نوآوري به سبب مجاورت يك شهر با خاستگاه  تراوش مستقيماً صورت مي
   جهتشود كه اين پديده يا نوآوري به سرعت به شهر مجاور برسد و به پديده سبب مي

كه اثرات ي كم، ابتدا محالت و يا شهرهاي نزديك را تحت تأثير قرار دهد؛ در حاليفاصله
 شهرها و نواحي دوردست، شايد با گذشت زمان درازتري ظاهر  ها در افراد، ها و پديدهنوآوري

ي كشت زعفران ابتدا طبق اسناد مربوط به قرن هفتم هجري در شود؛ در خراسان پديده
آغاز شده )  هجري، قمري617(ي مغوالن بعد از حمله) بيرجند و قاينات(هستان نواحي ق

كم به نواحي مركزي  است، سپس در نواحي مجاور آن يعني زوزن و گناباد گسترش يافته و كم

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

     
 

  
                  

  
 

                                                                                     
               

  

 

  
  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

 شهر 5 عمدتاً در 1362كه قبالً نيز اشاره شد، در سال چنان. و شمالي خراسان راه يافته است  
شهر مجاور اين شهرها به مركز خراسان و نهايتاً 15در 1372 در سال ي خراسان و سپسجنوب

 در شهرهاي شمالي خراسان كشت زعفران گسترش يافته است؛ لذا اين ديدگاه 1382در سال 
در خصوص انتشار فضايي زعفران در خراسان به روشني مصداق يافته ) پذير پخش سازش(

كه در آن معموالً يك پديده از بزرگترين » راتبيپخش سلسله م«اما در ارتباط با ديدگاه . است
گونه پخش به موازات ساخت اجتماعي و يا در واقع اين يابد،   به كوچكترين آن جريان ميمراكز

اي، ابتدا سطوح باالي سلسله مراتب  كه هر نوع نوآوري يا پديدهگيرد؛ بطوري شكل مي
رسد، و گاهي هم  ترين سطح جامعه مي ييندهد و در آخر به پا اجتماعي را تحت تأثير قرار مي

عمالً در مورد كشت زعفران و  كند،  چكان عمل مي ترين سطح به صورت قطره در پايين
بلكه برعكس با توجه . چگونگي گسترش آن در خراسان اين مورد هيچ مصداقي نداشته و ندارد
ماعي را به يك نسبت به مطالعات ميداني نويسندگان اين پديده تمامي گروهها و اقشار اجت

مراتب اجتماعي در آن نقش نداشته و گروههاي پايين و باالي  قرار داده و سلسله تحت تأثير
ي حتي بعضاً گروههاي برخوردارتر اجتماعي كه پيشينه.اجتماعي را همزمان متأثر ساخته است
اي  ر پارهاند، با توجه به سودآور بودن كشت زعفران، د كشاورزي بخصوص زراعت هم نداشته

گونه ي ايناند، و عمده  كشاورز شده ي زمين از ديگران نموده و عمالًموارد مبادرت به اجاره
 به همراه سايرين، آنان نيز فرآينداند، ولي در اين  نشين بوده افراد يا كارمند دولت يا خوش

گونه  اينجالب اين كه چنانچه كشت زعفران با مشكلي مواجه گردد، ديگر. اند كشاورز شده
  !افراد كشاورز نخواهند بود

موج در «به دو روش » هاانتشار امواج نوآوري«كه در تئوري پخش چگونگي  از جايي- 4
 موج در فرآيند«طرح گرديده است؛ و هاگراستراند چگونگي » موج در زمان و فضا« و »نيمرخ
ي ي مقدماتي، مرحلههمرحل«اي شامل؛  را در قالب يك مدل چهار مرحله» هاي انتشار نيمرخ

ي اول كه ارايه نموده و معتقد است كه در مرحله» ي اشباعي تراكم و مرحلهانتشار، مرحله
شوند و در اين مرحله بين اين مراكز   انتشار است، مراكز پذيرش تأسيس ميفرآيندآغاز 

 فرآيندي ي دوم، حركت عملنوآوري و نواحي دوردست آن تناقض شديد وجود دارد؛ در مرحله
اي  شود و با خلق مراكز رشد جديد نوآوري در نواحي دوردست، تناقض ناحيه انتشار ديده مي

صورت قدرتمندي ديده هيابد و تأثير انتشار از مركز ب ي اول شديد بود، كاهش مي مرحلهكه در
نظر از  ها صرفي سوم، افزايش نسبي تعداد پذيرندگان نوآوري در تمام مكانشود؛ در مرحله مي

ي چهارم يا نهايي، به ي آنها از مراكز نوآوري با هم مساوي خواهد بود؛ باالخره در مرحلهفاصله
 انتشار، عمالً تمامي نواحي از اين نوآوري اشباع شده و فرآيندعلت كند شدن و توقف نهايي 

  شود؛ ته ميخورد و نوآوري در تمام ناحيه يا كشور پذيرف اي بسيار كمي به چشم مي تنوع ناحيه
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 1386تان بهار و تابس، جغرافيا و توسعه مجله

در پژوهش حاضر نتايج حاصل بيانگر آن است كه مراحل اول و دوم اين تئوري محقق گرديده 
هاي گذشته، از اين  گيري مراكز نوآوري در جنوب خراسان در سده و ضمن تأسيس و شكل

حيث شايد بتوان گفت كه بين اين مركز نوآوري و نواحي دوردست تناقض زيادي وجود داشته 
ي ديگري از اين ناحيه يا نواحي همجوار فراهم ي پذيرش آن هنوز در نقطها زمينهاست، زير

ي بعدي با خلق و ايجاد مراكز رشد جديد اين نوآوري در نواحي ولي در مرحله. نگرديده بود
اي در خصوص كشت زعفران، بهم خورده و تأثير  مركزي و شمالي خراسان، عمالً تناقض ناحيه

ليكن در خصوص . خوبي قابل مشاهده استه جنوب به شمال خراسان بقدرتمند انتشار از
گسترش فضايي كشت زعفران در  ي سوم اين تئوري و چگونگي تحقق آن در موردمرحله

زيرا گرچه شاهد افزايش نسبي تعداد پذيرندگان اين نوآوري در . خراسان، جاي تأمل است
ها از مركز نوآوري، ي مكاننظر از فاصله صرفها در خراسان هستيم و در اين ارتباط تمام مكان

گيري از كشت زعفران در جهت افزايش درآمد   خواهان بهره مردم شهرهاي مختلف خراسان،
باشند، ولي تعداد پذيرندگان اين نوآوري در تمامي شهرها به يك نسبت  خانوارهايشان مي

ها به  پذيرندگان در تمام مكاننيافته است، گرچه كليت اين قضيه صادق است كه تعدادافزايش
  . طور نسبي افزايش يافته است

ي اشباع كه توقف نهايي نوآوري را در پي دارد، در خصوص كشت ي چهارم يا مرحلهمرحله
ي زعفران در خراسان اصالً صادق نيست، زيرا نه تنها در اين خصوص در خراسان به مرحله

المللي كه براي زعفران  و كشش ملي و بخصوص بينايم بلكه با توجه به جاذبه  اشباع نرسيده
، شاهد گسترش سطح زيركشت در )1377 -1383(هاي اخير وجود دارد، عليرغم خشكسالي

. ايم و حتي در ساير نواحي كشور خارج از خراسان نيز اين روند ادامه داشته است بوده منطقه
 1382شده و در سال  شت ميك شهرستان زعفران15راسان، در  در خ1372كه در سال بطوري

 5 تنها در 1376 شهرستان افزايش يافته و در كل كشور نيز كه در سال 20اين تعداد به 
.  استان افزايش يافته است8 اين تعداد به 1382ايم، در سال  استان كشت زعفران داشته

يني  خريد تضمي كه قيمت پايه1384همچنين با توجه به تصميم اخير هيأت دولت در سال 
رود كه باز هم   هزار ريال افزايش داد، انتظار مي3200 هزار ريال به 2300زعفران را از كيلويي

لذا كماكان تنوع . هاي داراي كشت زعفران افزايش يابدسطح زير كشت و تعداد شهرستان
خورد و هنوز تا  اي به نسبت زيادي در خصوص كشت زعفران در كشور به چشم مي ناحيه

  . كشت آن و اشباع اين نوآوري در سطح كشور فاصله زيادي داريمتوقف نهايي 
 را» شكل موج مانند حركت انتشار«كه » موج زمان و فضا« تئوري مذكور در ارتباط با - 5

محدودي دارد يعني ميزان پذيرش معتقداست كه ابتدا موج انتشار ارتفاعنمايد، تبيين مي
يابد و پس از آن نهايتاً   هم وسعت موج افزايش مينوآوري محدود است و در ادامه هم ارتفاع و

زيرا وجود يجي موج در زمان و فضا محرز است؛ لذا ضعف تدر يابد ارتفاع آن كاهش مي
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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

در اين . شود قلمروهاي ناپذيرا و برخورد امواج با موانع يا با امواج نوآوري رقيب، مغشوش مي  
وآوري با توجه به پريود زماني و گسترش ها بيانگر آن است كه اشكال امواج ن تحقيق، يافته

زيرا چنانكه گذشت . نمايد فضايي زعفران در خراسان، خيلي با اين بخش از ديدگاه تطبيق نمي
ارتفاع محدودي داشته و در ادامه ) جنوب خراسان(گرچه در ابتدا امواج انتشار در اين ناحيه 

ميزان پذيرش (گاه ارتفاع موج هم ارتفاع و هم وسعت موج افزايش يافته است، ليكن هيچ
گاه اين موج نوآوري با قلمروهاي ناپذيرا و يا در عين حال هيچ. كاهش نيافته است) نوآوري

هاي اخير،  موانع پذيرش در ناحيه برخورد ننموده است، و طي ادوار مختلف، بخصوص در دوره
 اين موج در منطقه مهمتر آن كه امواج رقيب با. اين موج مرتب در حال گسترش بوده است

زيرا با توجه به محدوديت منابع آب در اين ناحيه، كشت . وجود نداشته و كماكان وجود ندارد
زعفران به لحاظ نياز آبي كمتر نسبت به ساير محصوالت باغي و زراعي، بازده و ارزش افزوده 

االنه زعفران كه نياز آبي سبطوري. باشد رقيب مي بيشتري دارد و همچنان در اين ناحيه بي
 هزار 7كه اين ميزان براي گندم آبي حداقل  هزار متر مكعب در هكتار بوده، در حالي3حدود 

  .  باشد  هزار متر مكعب مي9متر مكعب و براي انگور 
 S ها و اثر مجاورتي و رشدها و نوآوري  در مورد مكانيزم پذيرش يا مقاومت در برابر پديده- 6

يابي  ي ابتدايي و بطيء اما شتاب در تئوري پخش، آنرا در سه مرحلهشكل آن، كه هاگراستراند
ي مرحلهگيري موضوع پخش فضايي و باالخره ي مياني با سرعتتدريجي موضوع پخش، مرحله

شوند،  ها معموالً با سه گروه از مردم مواجه مينمايد، نوآوريپاياني پخش فضايي، تفكيك مي
يا زودپذيرندگان و يك گروه كوچك ديگر را » كران نخستينمبت«يك گروه كوچك از آنان را 

. پذيرند دهند و اكثريت مردم در حد بين اين دو گروه، نوآوريها را مي تشكيل مي» ديرپسندها«
در پژوهش حاضر بر اساس مطالعات ميداني نويسندگان، كليات اين ديدگاه عمالً مورد تأييد 

 زعفران در ابتدا تعداد محدودي پذيرنده داشته و بدين معني كه گسترش كشت. گيرد قرار مي
گيري به ساير   رفته، ولي در ادامه با توجه به اثر مجاورتي شتاب گرفته و با سرعت بطيء پيش

اند، گرچه تعداد  را پذيرفتهشهرهاي خراسان رسوخ و نفوذ نموده است، و عامه مردم آن
 يا از قدرت اقتصادي كمتري برخوردار اند و محدودي از مردم كه قدرت ريسك كمتري داشته

اينك كه منافع آن  اند، ليكن هم اند در مقابل پذيرش آن مقاومت نسبي از خود نشان داده بوده
نسبت به ساير محصوالت بر همگان روشن گرديده است، ديگر كمتر كسي در اين نواحي پيدا 

ي پاياني خود فران به مرحلهبا اين وجود كشت زع. شود كه باز هم خواهان كشت آن نباشد مي
  .نرسيده و كماكان در حال توسعه است

  

 ...مدل پخش فضايي هاگراستراند و پخشايش
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 1386تان بهار و تابس، جغرافيا و توسعه مجله
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