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انجام  استان مرکزی  بین کشاورزان  به پذیرش کشت زعفران در  تمایل  بر  بررسی عوامل موثر  منظور  به  پژوهش  این 

شد. جامعه آماری تحقیق 258 نفر از کشاورزان شهرستان فراهان در استان مرکزی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری 

تصادفی ساده، 152 کشاورز به  عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی محتوایی 

آن به کمک گروهی از متخصصان و صاحب نظران در این حوزه مورد تائید قرار گرفت. آزمون مقدماتی نیز برای به دست 

آوردن پایایی ابزار پژوهش انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، مؤلفه های عضویت در تعاونی های تولید کشاورزی، بازاریابی، 

منابع اطالعاتی و ارتباطی، روان شناختی، جغرافیایی، نهاده های تولیدی و مدیریتی از جمله عواملی هستند که تاثیر مثبتی بر 

تمایل کشاورزان به پذیرش کشت زعفران دارند. همچنین مؤلفه سن، سطح تجربه، مالکیت منابع آبی، درآمد سالیانه و مؤلفه 

اقتصادی تاثیر منفی و معنی داری بر تمایل به پذیرش کشت زعفران از سوی کشاورزان داشته است.
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بیان مساله

کشاورزی  بخش  در  مهم  سیاست  های  از  یکی 

استراتژیک  محصوالت  بر  تأکید  روستایی،  توسعه  و 

بنابراین، شکل  گیری  با مناطق مختلف است.  متناسب 

فرآیندهای  از  متأثر  منطقه  هر  در  کشت  الگوهای 

طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در طول زمان و 

مکان  های مختلف است و اثرات آن در کل نظام  های 

مرتبط با کشاورزی )اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی( 

 .)1390 مالیدره،  )سوادی  کرد  خواهد  ظهور  و  بروز 

است  رویه ای  کشت،  الگوی  در  توسعه  این  اگرچه 

محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  شرایط  تاثیر  تحت  که 

افتد و موضوعی  اتفاق  جوامع روستایی ممکن است 

یک  طی  کشت  در  تغییر  این  انجام  دارد،  اهمیت  که 

دره زندی  و  )محتشمی  است  صحیح  برنامه  ریزی 

غریبی، 1396(. بنابراین با توجه به عوامل ذکر شده و 

افزایش 75 درصدی جمعیت جهان نسبت به جمعیت 

حاضر تا سال 2050، الگوی کشت نیز نیازمند تغییر و 

تحول می باشد )ایفاد، 2008(. 

کشاورزی  بخش  در  کشور  ظرفیت  های  مجموعه 

بخش  این  در  فراوان  نسبی  مزیت  های  وجود  مؤید 

است. از این  رو یکی از امیدوارکننده  ترین راه  ها برای 

جبران نارسایی  های مربوط به محصوالت کشاورزی، 

همانند  باال  ارزش  با  محصوالت  بازاریابی  و  تولید 

باغی غیرسنتی و گیاهان دارویی و معطر  محصوالت 

کشور  که  محصوالتی  از  یکی   .)2008 )ایفاد،  است 

می تواند  نیز  آن  و صادرات  داشته  مزیت  آن  تولید  در 

باشد،  برای کشور نقش داشته  ارزی  ایجاد درآمد  در 

زعفران است )یاوری و زرافشانی، 1396(.

کشاورزی  محصوالت  مهم ترین  از  یکی  زعفران 

تحقق  راستای  در  می تواند  که  است  ایران  و صادراتی 

افزایش صادرات غیرنفتی  بر  مبتنی  برنامه  های توسعه 

باشد.  در کشور  ارزآوری  مهم  منابع  از  یکی  به  عنوان 

امکان  اندک،  آبی  نیاز  همچون  زیادي  بسیار  مزایایی 

به مدت 57 سال در یک نوبت کشت،  بهره  برداری 

سازگاری با اقلیم آب و هوایی ایران، ماندگاری طوالنی 

محصول، سهولت حمل و نقل و عدم نیاز به ماشین 

آالت سنگین و پیچیده، افزایش درآمد نقدی خانوار و 

و جلوگیری  روستایی  میان جوامع  در  معیشت  بهبود 

از مهاجرت آنها، ایجاد اشتغال مولد و ارزآوری قابل 

بخش  های  در  زعفران  از  استفاده  و  زعفران  توجه 

دارویی و صنعتی به  دلیل رنگ، عطر و خواص ویژه 

گسترش  موجب  آن،  سرطانی  ضد  و  سیتوتوکسیک 

کشت این محصول شده به نحوی که ایران را به بزرگ

ترین تولید کننده  ی زعفران در دنیا تبدیل نموده است.

با توجه به محدودیت  های موجود در زمینه منابع 

آبی به  نظر می رسد توسعه سطح زیرکشت این محصول 

نیازمند شناسایی عواملی است که در تمایل به کشت 

پذیرش  هستند.  تاثیرگذار  مناطق  این  در  زعفران 

می قرار  مختلفی  عوامل  تاثیر  تحت  زعفران  کشت 

ترویج  و  توسعه  در  مشخصی  نقش  هریک  که  گیرد 

به  مرکزی  استان  در  داشت.  خواهند  زعفران  کشت 

این  با وجود معرفی و توصیه  فراهان   ویژه شهرستان 

محصول، فقط تعداد اندکی از کشاورزان و آن هم در 

سطح محدود )12 هکتار( اقدام به کشت آن نموده

اند. با توجه به این مساله، اهمیت مطالعه  ی حاضر که 

به  کشاورزان  تمایل  بر  موثر  عوامل  بررسی  هدف  با 

بسیار  است،  رسیده  انجام  به  زعفران  کشت  پذیرش 

مشهود است.

 

معرفي دستاورد يا راهكار

مانند  مختلفي  عوامل  که  می دهد  نشان  بررسی  ها   

ویژگی  های فردی حرفه ای زعفران   کاران، ویژگی  های 
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اقتصادی، اجتماعی، اطالعاتی و ارتباطی، روانشناختی، 

بر  تولید  نهاده  های  و  جغرافیایی  مدیریتی،  بازاریابی، 

است.  تأثیرگذار  زعفران  کشت  به  کشاورزان  تمایل 

در این مطالعه نیز تأثیر هریک از مؤلفه  هاي ذکر شده 

مورد  زعفران  پذیرش کشت  به  افراد  تمایل  میزان  بر 

بررسی قرار گرفته است.

و  )متمایل  دو گروه  از  محققان  پژوهش حاضر،  در 

غیرمتمایل به پذیرش( از کشاورزان شهرستان فراهان 

استان مرکزی نظرسنجی کرده   و این گروه  ها با استفاده 

از روش نمونه  گیری طبقه  ای تصادفی مورد مطالعه قرار 

گرفتند. سیاست سازمان جهاد کشاورزی استان تغییر 

الگوی کشت با توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر 

منطقه، بهره  گیری از کشت  های با نیاز آبي کم و مناسب 

با شرایط آب و هوایی منطقه بوده و بر همین اساس 

است.  یافته  افزایش  اخیر  در سال  های  زعفران  کشت 

همچنین ظرفیت  های بسیار مناسبی در این منطقه برای 

تولید کشت زعفران وجود دارد که جوانان می توانند از 

اشتغال  ایجاد  حتی  و  درآمد  کسب  برای  آن ها  توسعه 

1 
 

 ّای هَرد تزرسی در پذیزش کطت سعفزاى اس سَی کطاٍرساى هَلفِ- 1جذٍل 
 (1 تا 0عذد تیي )هتغیز ٍاحذ سٌجص 

 اقتصادی مؤلفه

 بازاریابی مؤلفه
 تاساریاتی ٍ فزٍش تْتز- 

 ایجاد کاًال ارتثاعی تزای فزٍش تْتز اس جولِ ثثت ضزکت ٍ اقذام تزای تْیِ تزًذ تجاری- 
 هذت حول ٍ ًقل راحت ٍ ضزایظ ًگْذاری آساى ًسثت تِ هحصَالت دیگز حتی در تلٌذ- 

 تٌذی ٍ عزضِ هحصَل تزای فزٍش تْتز خالقیت در تستِ- 
 تغییزات ًزخ ارس ٍ سَدآٍری تیطتز هحصَل - 

 ّای هختلف ثثاتی کوتز قیوت هحصَل عی سال تی- 
 فزٍضی قاتلیت هحصَل تزای سلف- 

 منابع اطالعاتی و ارتباطی مؤلفه
 ّایی اس جولِ خزاساى الگَتزداری اس کطت سعفزاى در استاى- 

 استفادُ اس تَصیِ سایز کطاٍرساى ٍ رّثزاى هحلی- 
 ّای هعتثز سایت استفادُ اس اعالعات هَجَد در ٍب- 

 ّای هزٍج ّای آهَسضی ٍ استفادُ اس تَصیِ ّا ٍ کالس ضزکت در دٍرُ- 
 هشرعِ ًوایطی هحصَل سعفزاى- 

 ّای کطاٍرسی سعفزاى تاسدیذ اس ًوایطگاُ- 
 هجالت ٍ کتة کطاٍرسی در ارتثاط تا سعفزاى- 
 تزٍیجی هزتَط تِ سعفزاى- ّای آهَسضی فیلن- 

 شناختی روان مؤلفه
 سزد ًطذى داضتي اهیذ ٍ اًگیشُ ٍ دل- 

 عٌَاى یک کطت جذیذ عالقِ تِ کطت سعفزاى تِ- 
 پذیزی  ی ریسک رٍحیِ- 

 ًگزی آیٌذُ- 
 داضتي اعالعات اٍلیِ سیاد در هَرد کطت سعفزاى- 

 (ضخصیتی فعال)ّا  استفادُ اس فزصت- 
 ّذف داضتي- 
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استفاده کنند. 

حاضر  تحقیق  در  اطالعات  جمع  آوری  ابزار 

پرسشنامه بوده است و برای بررسی و تحلیل اطالعات 

پرسشنامه از مدل رگرسیون لجستیک استفاده گردید. 

متغیر  که  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  زمانی  مدل  این 

وابسته به  صورت دوتایی، اسمی یا ترتیبی باشد و برای 

وجود  محدودیتی  هیچ  مستقل  یا  توصیفی  متغیرهای 

عضویت  احتمال  ارتباط  لجستیک،  رگرسیون  ندارد. 

در گروه را با یک یا چند متغیر پیش  بینی  کننده نشان 

می دهد. برای نشان دادن میزان تاثیر متغیرهای مستقل 

توسعه  به  کشاورزان  تمایل  بر  الگو  در  رفته  به  کار 

این  استفاده شد. در  الگوی الجیت  از  کشت زعفران 

مطالعه متغیر وابسته تمایل کشاورزان به پذیرش کشت 

زعفران است که یک متغیر کیفی است. مقدار عددی 

آن برای آن دسته از کشاورزانی که تمایل به پذیرش 

کشت زعفران دارند، یک و آن دسته از کشاورزانی که 

تمایل به پذیرش کشت زعفران ندارند، صفر است. 

مطالعه  این  در  استفاده  مورد  مستقل  متغیرهای 

اجتماعي  و  اقتصادی  فردی،  اطالعات  برگیرنده  در 

کشاورز، مؤلفه  های اقتصادی، بازاریابی، منابع اطالعاتی 

و ارتباطی، روان شناختی، جغرافیایی، نهاده  های تولیدی 

و مدیریتی بود که اطالعات مربوط به آنها در جدول 

1 ارائه شده است.

داد  نشان  کشاورزان  نظرسنجی  و  تحقیق  تایج 

بیشترین نتایج )78 درصد( تعداد کشاورزانی که تمایل 

سنی50 گروه  در  دارند،  زعفران  کشت  پذیرش  به 

2 
 

 جغرافیایی مؤلفه
 سالِ سهیي تعذ اس کاضت خَاب یک- 

 فاصلِ سهاًی کن تیي آتیاری تا گلذّی سعفزاى- 
 سَْلت در کاضت، داضت ٍ تزداضت- 

 ّایی تا هقیاس کَچک تزای کاضت سعفزاى ّای درجِ سِ ٍ سهیي قاتلیت سهیي- 
 دّی پس اس ّفت سال هحصَل (پیاس سعفزاى)قاتلیت جاتجایی تذر - 

 سهاًی فصل تزداضت هحصَل تا ایام فزاغت اس کار کطاٍرساى ّن- 
 احتیاج ًذاضتي تِ هزاقثت اس هحصَل در فصَل غیزسراعی آى- 

 تیوِ هحصَل در هٌغقِ- 
ًیاس تِ دٍ هزحلِ )استاًذاردّای تَلیذ هطخص ٍ هقاٍم تَدى هحصَل در تزاتز گزها ٍ خطکسالی - 

 (آتیاری
 های تولیدی نهاده مؤلفه

 اعالعاتی راجع تِ ارساى تَدى تذر هحصَل- 
 ًیاس کوتز تِ سوَم دفع آفات- 
 ًیاس کوتز تِ کَدّای ضیویایی- 

 آالت کطاٍرسی ًیاس کوتز تِ ّشیٌِ استفادُ اس هاضیي- 
 ًیاس کوتز تِ ّشیٌِ ًیزٍی کار- 

 ًیاس کوتز تِ آب سراعی- 
 مدیریتی مؤلفه

 ّای رًٍق تاسار اعالعاتی راجع تِ اهکاى اًثار هحصَل تزای فزٍش در دٍرُ- 
 ّا در رٍیکزد تِ هحصَل سعفزاى ًقص رساًِ- 

 ّای دٍلتی ّای تطَیقی تِ دستگاُ سیاست- 
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درصد(   95( بیشتر  حالی که  در  دارند،  قرار  سال   30

کشاورزانی که تمایل به پذیرش کشت زعفران ندارند، 

بین 50 تا 70 سال سن دارند. در دامنه  ی سنی 30 تا 

50 سال به علت داشتن تجربه  ی کافی و توان فعالیت، 

افزایش  با  حالی که  در  دارد.  وجود  بیشتری  نوپذیری 

نوآوری  پذیرش  از  و  گریزترند  ریسک  افراد  سن، 

خودداری می کنند. همچنین سطح تحصیالت به  عنوان 

متفاوتی  تاثیر  می تواند  تاثیرگذار  اجتماعی  متغیر  یک 

نشان  نتایج  باشد.  داشته  افراد  عملکرد  و  نگرش  بر 

افراد  از  درصد   37/5 و   33 حدود  ترتیب  به  که  داد 

تحصیالت  از  زعفران  کشت  به  غیرمتمایل  و  متمایل 

ابتدائی برخوردار هستند که این مسأله بیان گر آن است 

پذیرش  به  تمایل  در  نمی تواند  تحصیالت  میزان  که 

کشت زعفران تاثیر چندانی داشته باشد. براساس نتایج 

مقایسه  و  والیس  کروسکال  آزمون  از  آمده  دست  به 

گروه  های سواد با متغیر وابسته دو وجهی)تمایل و عدم 

تمایل به کشت زعفران( می توان گفت تحصیالت نقش 

ایفا  پذیرش کشت زعفران  پذیرش و عدم  در  مهمی 

نمی کند چرا که افرادی که دارای تحصیالت دیپلم و یا 

کمتر از دیپلم )حتی ابتدائی( بودند با افرادی که دارای 

تحصیالت تکمیلی بودند، از نظر طبقه  بندی در گروه 

متمایل یا غیرمتمایل به پذیرش کشت زعفران تفاوتي 

نداشتند. 

از  که حدود 38/5 درصد  همچنین مشخص شد 

افراد متمایل به کشت زعفران از تجربه  ی کشت 10 تا 

20 سال برخوردارند در حالي که حدود 67/5 درصد 

از افراد غیرمتمایل به کشت زعفران از تجربه  ی کشت 

30 سال به باال برخوردار هستند و این نشان دهنده تاثیر 

منفی تجربه کاری در امر کشاورزی بر پذیرش کشت 

این  بر  تصور  است.  منطقه  کشاورزان  توسط  زعفران 

نوآوری پذیرش  و  نوآوری  و  تغییر  ویژگی  است 

کشاورزی  کار  تجربه  با  زعفران  کشت  چون   هایی 

رابطه عکس دارد و افرادی که در این حرفه، صاحب 

تجربه هستند در پذیرش نوآوری  ها و تغییر در شیوه  

می دهند.  نشان  خود  از  بیشتری  مقاومت  کشاورزی، 

تصمیم  گیری  بر  که  اقتصادی  ویژگی  های   سایر  از 

3 
 

 ّای هَثز تز توایل تِ پذیزش کطت سعفزاى ًتایج تزآٍرد تاتع الجیت تزای هؤلفِ-  2جذٍل 
 (درصد)کشش کل  tآماره  ضرایب برآورد شده متغیرها

 51/1 06/3** -04/5 سي
 07/0 142/0 010/0 سغح تحصیالت

 11/0 82/1* -42/1 سغح تجزتِ
 48/0 22/2** -073/0 هالکیت هٌاتع آتی

 12/0 82/1* -77/1 درآهذ سالیاًِ
 30/0 02/2** 17/3 عضَیت در تعاًٍیْای تَلیذ کطاٍرسی

 827/0 597/0* 069/1 تاساریاتی
 719/2 437/5** 166/1 هٌاتع اعالعاتی ٍ ارتثاعی

 454/3 542/11** 017/1 ضٌاختی رٍاى
 035/0 001/0* 046/1 جغزافیایی
 713/0 720/0* -841/0 اقتصادی

 749/0 491/0* 069/1 ّای تَلیذی ًْادُ
 738/1 450/6** 684/0 هذیزیتی

 009/13 307/5 647/5 ثاتت
  درصذ5دار در سغح  هعٌی* درصذ، 1دار در سغح  هعٌی**
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»نشریه ترویجی زعفران« دوره 3 - شماره 1-  پیایند 4 - بهار و تابستان 1400 

است  تأثیرگذار  زعفران  کشت  پذیرش  به  کشاورزان 

نتایج  نمود.  اشاره  آب  منابع  به  دسترسی  به  می توان 

که  کشاورزانی  درصد   68/75 که  است  آن  از  حاکي 

بوده  به پذیرش کشت زعفران دارند غیرمالک  تمایل 

و 75 درصد کشاورزان غیرمتمایل، مالک می باشند. در 

توجیه این یافته می توان به این مسأله اشاره داشت که 

معموالً  ندارند،  زیادي  اقتصادی  توان  که  کشاورزانی 

در گروه پذیرندگان کشت زعفران هستند. چون یکی 

کم  هزینه  های  زراعی  گیاه  این  اصلی  از خصوصیات 

کاشت و برداشت آن است. 

برای نشان دادن میزان تأثیر متغیرهای مستقل به کار 

کشت  پذیرش  به  کشاورزان  تمایل  بر  الگو  در  رفته 

زعفران از الگوی الجیت استفاده شده است. در جدول 

کشش شده،  بررسي  متغیرهای  ضریب  بر  عالوه   2

تغییر  اثر  بر  زعفران  کشت  پذیرش  احتمال   پذیری 

هریک از متغیرهای مستقل در مدل گزارش شده است. 

در  تغییر  درصد  نشان  دهنده  کل  کشش  ستون  مقادیر 

احتمال پذیرش کاشت زعفران بر اثر یک درصد تغییر 

در متغیرهای مربوطه می باشد و برای متغیرهای مجازی 

کل  کشش  مقدار  مثال  برای  ندارد.  اقتصادی  مفهوم 

تولید کشاورزی  تعاونی  های  در  متغیر عضویت  برای 

برابر با 0/3 است که نشان می دهد با فرض ثابت بودن 

افزایش  درصد  یک  با  میانگین  به  طور  دیگر،  عوامل 

احتمال  کشاورزی،  تولید  تعاونی  های  در  عضویت 

از سوی کشاورز، 0/3 درصد  پذیرش کشت زعفران 

افزایش خواهد یافت. نتایج برآورد مدل نشان داد که 

عضویت  بانکی،  تسهیالت  از  استفاده  نظیر  عواملی 

و  اطالعاتی  منابع  کشاورزی،  تولید  تعاونی  های  در 

ارتباطی، روان شناختی، جغرافیایی، نهاده  های تولیدی و 

مدیریتی مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تمایل به پذیرش 

کشت زعفران در منطقه  مورد مطالعه هستند. البته تاثیر 

متغیرهای سن، سطح تجربه، مالکیت منابع آبی، درآمد 

پذیرش کشت  به  تمایل  بر  اقتصادی  مؤلفه  و  سالیانه 

همچنین  است.  معنی  دار  و  منفی  به  صورت  زعفران 

غیرمعنی البته  و  مثبت  تاثیر  تحصیالت  متغیر سطح 

 داری در مدل داشتند )جدول 2(.

توصیه  های ترويجی

          *اتخاذ تمهیدات الزم در خصوص ارائه تسهیالت 

و نهاده  های تولیدی به  منظور جذب نیروی کار جوان  

      *استفاده از کانال  های ارتباطی و اطالعاتی موثر 

برای کسب آگاهی و همچنین عضویت در تعاونی  های 

تولید کشاورزی 

      *برگزاری نمایشگاه  ها و استفاده   از   تبلیغات 

تلویزیونی و رادیویی و پخش  بروشور در خصوص 

 فواید اقتصادی کشت زعفران 

    *اعمال سیاست  های  مدیریتی  مناسب  و  ارائه 
 راهکارهای  بهینه در  جهت  ترویج کشت   زعفران 

     *توجه به عوامل جغرافیایي  منطقه جهت توسعه 

 کشت زعفران

     * توجه  به مؤلفه  روان شناختی  و ویژگی  های 

شخصیتی  کشاورز  مانند  ریسک  پذیری،  عالقه و 

انگیزه، آینده  نگری 
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