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 وم كشاورزي ايرانلع هلجم
 )٦٨٩-٦٩٩ (١٣٨٤، سال ٣ماره ش ،٣٦ دلج
 

  كشاورزان زعفرانكار نسبت به توليد و توسعه كشت زعفران و شنجش نگرس
 )وردي شهرستان گنابادممطالعه (مسائل و مشكالت آنان  يرسرب

 
 ٢پور كاخكدمير احما و ١يقيدصن سح
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 هصالخ

 
ن تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به تولید و توسعه زعفران بین                   یدف کلی ا  ه

همبستگی به منظورتعیین رابطه    _ی  یفوص ت وعن ازشی و   اییم پ ،قیقتحش  رو. اشدب یم زعفرانکاران شهرستان گناباد  
ه ک) N=11000( ادگنابامل زعفرانکاران شهرستان    شظر  نجامعه آماری مورد    .  باشد میه  ستی مستقل و واب   اهریغتم
ی جهت  ارسشنامه  پ.  نمونه آماری انتخاب شدند    نی بعنوا ا وشهخ  نفر به روش نمونه گیری     400عداد   ت انمین  ایز  ا

ظرات متخصصان   ن سبا ک یی پرسشنامه ب  اومحت یروای .تدوین شد و  تنظیم  ر   اطالعات مورد نظ   دآوری داده ها و   گر
ضریب اعتبار پرسشنامه نیز    .  الزم صورت گرفت   ت اصالحا و یج و آموزش کشاورزی مورد بررسی     روو اساتید ت  

ثر کشاورزان نسبت به    اک شرگن هک دهد نشان می  یافته ها . دمه دست آ  ب 84/0بر  ابر SPSSبا استفاده از نرم افزار      
  و »طوسمت«د   ح درب  تی تر بهزشی  وویجی و آم  الیتهای تر فعر  مشارکت آنان د   نازیم کشت و توسعه و همچنین    

متغیرهای سابقه کشاورزی، میزان عملکرد و دانش فنی با          ن  بید  هد میتایج تحقیق نشان    ن. شدبا ی م »خوب ابتنس«
ن ازیم ریون چند متغیره خطی، تنها متغ      سیگر ر نموآزدر  . ارددد  جو و یارد مثبت و معنی  ه  بطراان  رزاوکشنگرش  

از تغییرات در نگرش کشاورزان نسبت به تولید وتوسعه کشت زعفران را دارا              د  رص د 5/7یین  وانایی تب  ت ردملکع
حصول زعفران ، ضعف بنیه مالی را به ترتیب          م ایبرب  اسمنن، کم آبی، نبود قیمت تضمینی       اعفرانکارز .می باشد 

 .دان ده کرذکرد لیتوهمترین مشکالت از م
 

 .اورزیشش کوزآم ی،نّ دانش ف،ویجروسعه، تت ،ولیدتان، عفرانکارز، انرعفز ش،نگر : كليديياه واژه
 

 قدمهم
 نه زنبقيا ادز خانو  ا Crocus Sativus نام علمي  اعفران ب ز

 عمده توليد   ن جهان است که بخش     ارگ ياه ز ادويه او   دشاب يم
م ايران در صادرات جهاني       هس. دريگ آن در ايران صورت مي      

وان نيران بع اوده و   بصد  ر د ۶۰ازش  بير  اخي ياهلاسزعفران در   
ضه کننده زعفران در بازار جهاني محسوب              رع نيرت مدهع

شرايط کنوني امکان افزايش توليد زعفران در ايران          رد. دوش مي
 وات آن ضرورت دارد بازاريابي      وجود دارد، ليکن براي رشد صادر     

 به تبسن نبليغات مناسبي صورت گيرد تا برتري زعفران ايرا         ت
رشد . )٢١ (انيان معرفي شود   ها به جه   ت ديگر کشور   داليتو

ش در توسعه صادرات     هوري و ج  آ ات زعفران به لحاظ ارز     رصاد
ديگر  .ت است يائز اهم حسيار  بي و   رورض يا غير نفتي، مسئله  

تاليا، كشمير،  يونان، ا ي انيا،پفران اس عزكننده  وليد  تشورهاي  ك
بي جنو  مناطق ه،كيتره،  يروس ،نالجزاير، افغانستان، مراكش، يم   

 ).٥، ٤، ١( دمي باشن ينچو  مريكا،اقارة  ق استوائيو مناط
 همان شيوه سنتي و     زعفران امروزه در ايران به     شت وزرع ك

در سطوح كوچك و در بعضي از نقاط بندرت با استفاده از                   
فران در مناطق آفتابي،    عز. دريگ يم تكنولوژي كشاورزي صورت  

ن  و كشت آ    بعمل ميآيد ي  شنو  سي  ر قوي ياكهاخر  دگرم و   
مناطق  مهمترين). ١( دنك برحسب درجه حرارت محل فرق مي      
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 ١٣٨٤، سال ٣، شماره ٣٦علوم كشاورزي ايران، جلد  جلهم ٦٩٠

 ۴۰ تا   ۳۰صله عرضهاي   زعفران خيز در گذشته و حال در فا          
درجه شمالي و در فاصله فالت ايران در شرق تا اسپانيا در غرب              

ادوار  در   رت و مرغوبيت جهاني زعفران     ها ش ما. سترفته ا گقرار  
 .يران تعلق داشته است   اه آن، ا  اء و خاستگ  نش م بهته  شذگ يخيتار

ست و در نقاطي كه آب      ارمسيري  گ يدر نواح  عفرانز،  ندر ايرا 
 اُسبتناي  ه ي گرم و خشك و زمستان     اابستانهتا  بعتدل  و هواي م  

كه  ائميد تسا اهييعفران گ ز .دنك د بخوبي رشد مي   راليم دا م
 شغاز روي آه  ك هناتس زم تياهي اس گو   ن زياد است  آول عمر   ط

آن از اواخر مهر ماه لغايت نيمه دوم ارديبهشت سال بعد                   
 .)٣٣، ٥، ٤، ١ (دشاب مي

وجود، سطح زير کشت زعفران     رين برآوردهاي م  خراساس آ ب
 هکتار است که سهم استان خراسان        ۴۳۰۰۰در ايران در حدود   

 ۹۵ ن در کشور  ايد زعفر لاز کل تو  ). ٥( شداب يم تارهک ۳۵۸۲۲
 ۵ و) ن جهان يد زعفرا قطب تول (ن  سارا خ تانسا رن د درصد آ 

يد لتو... ان و ديگر در استانهاي فارس، اصفهان، هم         د دصرد
، ۱۳۷۹ يد زعفران ايران در سال    ليزان تو م). ٢٢،  ٦،  ١ (دوش يم

 کاهش  ۱۳۷۸ه نسبت به سال       ک وده است ب  تن ۱۵۰ تا   ۱۴۰
 ات ۴ران بين    زعف يزان عملکرد در هکتار   مهمچنين  . تاشته اس د
زده توليد  اب ناوت ت که با رعايت اصول بهزراعي مي       اس رموگليک ۶

 .)٨، ٦، ٥( ساندرهم   کيلوگرم در هکتار۱۲را به 
جلوگيري از مهاجرت    ظ  حا ل بهرش زعفران    شت و پرو   ک

حاشيه نشينان کوير در مناطق محروم جنوبي خراسان و                 
غال فصلي و دائمي و درآمدزائي، داراي            ت اش ديجا ا همچنين

ه بر اين با توجه به ارز        عالو. استتژيکي  راست ا ص و اخ يتيماه
آوري اين محصول و دارا بودن خصوصياتي چون ارزش باالي              

لت نگهداري وحمل ونقل و از همه           وهس ،يا يهدارويي و ادو   
 ناد زعفر يمهمتر، مستعد بودن برخي از نقاط ايران در تول              

 يرورضران امري    زعف توجه به کشت و توسعه محصول       وب،غمر
ت که با افزايش توليد و      سبديهي ا ). ٦،  ٥ (دسر ظر مي بني  ات حي و

اني آمدهاي ارزي قابل اطمين   رد ناوت توسعه صادرات زعفران، مي   
 ).٢٠، ١١، ١٠( را براي کشور تأمين کرد

 يااكتورهفوامل و    عليد با    وديريت ت م ،ت زراعي ار توليد د
ل ترن ک لباق در حال تغيير و تا حد زيادي غير       ه هميشه   کزيادي  

براي مقابله با اين تغييرات مدير توليد عالوه        . ست روبرو ا  د،تنهس
ي اصول   ي توليد، بايد دانش بنياد        فني   ها بر آگاهي جنبه    

براي اينکه کشت و توليد يک      . اقتصادي توليد را نيز داشته باشد     
 براي آن بازار فروش      ت اس مالز،  ه باشد فمحصول مقرون به صر   

ساسي امهم و     يک عامل  ،ازاريابيبر  وتاکن ف ينابرابو   باشدمهيا  
يگر، وضعيت اقتصادي کشاورزان نيز       داز طرف    ). ۷،  ٢( ستا

ه بوليد  تاي  ه وآورينرپذيرش  در   تأثيرگذا ليگر عام دبعنوان  
 أثيرتيزان  م تحقيق خود،      در) ١٣٧٠(اشاني  ک. درو يمشمار  

 درصد ذکر ۱۱ پذيرش به ميزان      دينا فر دررا   ين عامل اپذيري  
فراهم نبودن بستر و شرايط       محققان، اين،  بر هوعال. ترده اس ک
ذيرش پرايند  فمل مهم بازدارنده در      اعنوان ع برا   زمالقتصادي  ا

نشان دادند كه   ) ٣١،  ٢٨ ،٢٤(محققان   ).۱۵(انند  د ريها مي وآنو
 در  يز ن اي  حرفه و يي فن اهي ويژگ ،قتصادياعالوه بر متغيرهاي     

 كشت    و توسعه   ها ريوآون شرنگرش كشاورزان نسبت به پذي      
گر، در تحقيقي مشابه، به منظور       يز طرف د  ا. أثيرگذار هستند ت

 نسبت به توسعه     بررسي عوامل تأثيرگذار بر نگرش کشاورزان       
کشت، رابطه بين متغير وابسته نگرش کشاورزان و متغيرهاي            

 آنان در فعاليتهاي     تشارکمان  يزني و م  فمستقل ميزان دانش     
). ۱۲( ه است صيف شد ر تو دا و معني  تبثم يترويجي و   آموزش

و ) ١٣٧٨( صله از تحقيقات صورت گرفته توسط روستا       انتايج ح 
  پرومپلي و   لي و ندک أييد مي مذکور را ت    ، موارد )١٣٧١(عفتي

  خود در بررسي نگرش کشاورزان     قدر تحقي ) ١٩٩٥( شنارامکه
 يراد عنيم رابطه    ، كشت هتوسع  و ها پذيرش نوآوري  نسبت به 

رش، بدست   متغير نگ    با تک مشار نازيم لن متغير مستق   يب
وه بر اين نتايج بدست آمده از تحقيق پرومپلي و            الع. دنا نياورده

اد که بين متغيرهاي مستقل سطح سواد،          همکارانش نشان د   
سابقه کشاورزي، سن و ميزان مالکيت زمين با متغير وابسته              

) ١٣٨٠( يقما صدي ا ،)۳۱( د ندارد وجو يراد عني م  رابطه شنگر
عکوسي بين ميزان سواد     م و راد نيمعه  بط را دوخيق  قدر تح 

کشاورزان و نگرش بدست آورده و اضافه کرده است که به رغم              
 مهارتهاي  ازد  ان بودن سطح سواد کشاورزان، آنان توانسته      پايين  

و  ويجر ت تيموردار شوند که اين امر نقش و اه       رخ ب اي الزم حرفه 
داده ن  شا ن ريهاوآون هعساني و اشا  ع ر آموزش کشاورزي را در اطال    

ي کشاورزان نسبت به توسعه      کل رشنگي  گردي يقحقت در. است
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 بر متغير   وهالع. )۳۱( کشت محصول، مثبت توصيف شده است      
فعاليتهاي ترويجي، آگاهي از نتايج استفاده از نوآوريها در کشت،          

وجود  در کاشت، از جمله       منع  امو و مشکالت ارزيابي وبررسي 
 ريدا يابطه معن رن  زاور کشا شرگن ابمتغيرهايي هستند که      

گر، فاکتور سطح زير کشت نيز بعنوان         يز طرف د  ا ).۱۷( ارندد
نقش موثري در نگرش افراد داشته      د  انتو  مي يک متغير اقتصادي،  

 را بررسي و صحت     داين مور  ير تحقيق دحققان  مباشد، بطوريکه   
  دريافت اطالعات  منبع اين،   رعالوه ب ). ۳۵( دننک آنرا تأييد مي  

اجتماعي، نيز تأثير متفاوتي بر       يک متغير    ن  واعن ب يازن دروم
ات از منابع    بطوريکه دريافت اطالع   د،ارگذ نگرش افراد بجاي مي   

دست اول مانند مشاهده مستقيم نسبت به اطالعات دريافتي از           
 ).۲۷( زان داردشاورکش رگن بري تر منابع ثانويه، تأثير مثبت

ر د(گناباد   هطقمنجود  وم ياو قابليته  اهه استعداد با توجه   ب
 گرفتن  را در نظ   بو   شت زعفران،  ک ر زمينه د) استان خراسان 

  نطقهمين  اراني در   عمي  ها  پروژه وجود محدوديتهاي صنعتي و   
ر با هدف شناخت و بررسي نگرش        ضحقيق حا ت،  )١١،    ١٠،  ١(

م د و توسعه کشت زعفران انجا      يتول کشاورزان منطقه نسبت به    
مسائل  بررسي ،قن تحقي يام  ًهاصي م صتخااف  از اهد  .ه است شد
ن ينتايج ا  بود كه اميد است     ر منطقه دمشکالت زعفرانکاران    و

جرايي ا اند در تدوين و گزينش راهبردهاي مناسب        تحقيق بتو 
ش خرد استفاده نظام برنامه ريزي و نهادهاي اجرايي ب                وم

 .ي قرار گيردرزکشاو
 

 اه شوواد و رم
نوع از  و  ي  يشاميپ ،قياستفاده در اين تحق      وش مورد ر
جامعه آماري مورد نظر در اين          .  همبستگي است   -فيتوصي

). N=۱۱۰۰۰(شدبا  گنابادمي تحقيق شامل زعفرانکاران شهرستان   
) ٢٦(رائه شده در منبع      او جدول    رمول طراحي شده  فبراساس  

ش راي كاه ب بود، اما    هعيين شد تر  نف ۳۷۳عداد  تحجم نمونه به    
د ربزار مو ا .فتافزايش ي انفر   ۴۰۰ هب نااين ميز  ي تحقيق خطا

طالعات  ا   و  ها استفاده در اين روش براي گردآوري داده             
جهت تعيين روايي پس از تهيه             . تپرسشنامه بوده اس    

خصصين فن از جمله اساتيد ترويج و        تند از م  چ بين   ،پرسشنامه
 تصحيحات ر حسب پيشنهادات آنان،   ب و   عاورزي توزي شآموزش ک 

 عدد  ۴۰اد  تبار تعد  اع يبضر هت تعيين ج. الزم صورت گرفت  
در شهرستان  ) تعداد افراد نمونه   د  رص د ۱۰ حدود(پرسشنامه  

پس از   . ديدرتوزيع گ   ابهشي م  ا هعن جام  بي تربت حيدريه  
د کامپيوتر شد و با      ار و ها ور، داده مذکي  ها رسشنامه پ ريآو جمع
خش بفا، اعتبار   خ آل نباوو روش کر   SPSS از نرم افزار      هدااستف
ن، اصاحبنظر .دبدست آم  ٨٦/٠ زانه مي به  امنشسرش پ رنگ
ل  را براي تحقيقات غيرتجربي قاب      ۸/۰ تا   ۵/۰ار بين   بريب اعت ض

 ).۳۰( نددا قبول مي
، نگرش چنين   يناسش ه المعارف بين المللي جامعه      رياد رد

باورها پيرامون يک     داريسازمان نسبتأ پا   «: تعريف شده است   
سبت به آن    ن نش واک هب ار موضوع يا يک موقعيت است که فرد       

 شرگن احبنظرانص). ٣٤ (»دنک يمترغيب  ي  يحجي تر ا به شيوه 
كه بر اساس    اندد ذهني و رواني مي   ا به معناي حالت آمادگي       ر

تجربه سازماندهي شده و تأثيري پويا و جهتدار بر واكنش فرد              
بر  ود،ش ابل تمام اشياء و موقعيتهايي كه با آن روبرو مي            قدر م 

به عنوان تمايل به      وانت ن نگرش را مي    ايراببن. ردذاگ جاي مي 
پاسخگويي به يك ايده و يا يك موقعيت به طريقي خاص در                

اي ه سي نگرشهاي افراد در زمينه       ررب). ٢٩ ،١٩(ظر گرفت    ن
مك كان  ريجمران و   يختلف از اين جهت مهم است كه به مد          م

  و  دربارة موضوعات مشخص مطلع    مردمه از طرز تفكر     كند  ك مي
 هيوگ ٢٦ در اين تحقيق براي سنجش نگرش از      ). ١٩(ه شوند   گاآ
 وضعيت  ضايتمندي از توليد و كشت زعفران،        راي  ه ر زمينه د

اقتصادي كشاورزان، و عالقمندي به توسعه صادرات محصول در          
اص، و داراي    خيب  رتت يک مجموعه منظم از عبارات داراي        

 خود  فقتوا م نا عرضه شد و مخاطبان ميز     است،وزنهاي مساوي   
کامال مخالفم  "از  ( قسمتي ليکرت    ٥ يک مقياس    را د ه را با گويه  

ابراز داشتند، سپس با     ) ٤تا کامال موافقم در دامنة صفر الي           
متياز نگرش  اا،  ه ده شده به گويه     داي  ها حاصل جمع پاسخ   

توصيف کيفي متغير نگرش و        ظورمنب .ت آمد سمخاطبان بد 
زان دانش فني، از    ميو  ت  هاي ديگري چون ميزان مشارک     تغيرم

 Interval of Standard Deviation from the Meanروش
 تبديل امتيازات كسب     در اين روش نحوة    ). ٣٢(ه شد    دافتسا

 :شده به چهار سطوح بشرح ذيل برآورد شد
A = عيفض  :  A < Mean - Sd 
B = توسطم : Mean - Sd <B < Mean  
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C = :خوب      Mean <C < Mean + Sd 
D = اليع :     Mean + Sd< D 

 و ميانگين= Meanكر است كه در روابط باال           ذزم به    ال
Sd = شداب عيار از ميانگين ميمانحراف. 

 
 حثب و نتايج

 رانکارانعف زاي حرفه يژگيهايو
 ۴۸ ني زعفرانکاران تشکيل دهنده جامعه تحقيق     سيانگين  م

 ه سال با سابق    ٨/٤ن ميزان تحصيالت كشاورزان      يو ميانگ  لسا
.  سال بود   ٢٠ان به ميزان بيش از          كشت زعفر به  ال  تغاش

 هکتار زمين   ۳۹/۳گين داراي   نطور ميا بكشاورزان مورد تحقيق    
 هکتار را به کشت زعفران       ۱۴/۱از اين مقدار  ه  د ک ان زراعي بوده 

 کيلوگرم  ۱۰تا  ۵/۰ر از اتهکزان عملکرد در    مي. دان اختصاص داده 
  که شدبا ميم  گرلوكي ۴/۳غير بوده و ميانگين آن        ر مت در هکتا 

 اين رقم در مقايسه با حد استاندارد ذکر شده در منابع مختلف             
الزم بذکر  . بسيار پايين است  ) ار کيلوگرم در هکت   ۱۰ا   ت ۷ ينب(

 است که خشکساليهاي پي درپي در سالهاي اخير يک عامل مهم          
 ويژگيهاي  ۱ه  شمارجدول  . در منطقه بوده است    گينناميدر افت   

 .دهد  مياننشا رانكاران رعف زاي حرفه
 به توليد و توسعه کشت زعفرانت سب نانرزاوكشگرش ن

شد، نگرش    در بخش روش تحقيق گفته             همانطور ک  ه
د ده يم نتايج نشان . کشاورزان به چهار سطح تبديل شده است       

  و »طوسمت« نگرش در حد     ايارد%) ۳/۳۹( اکثر پاسخگويان ه  ک
 نان آ صدرد۸/۱۷. دشنبا ي م »بخو«اي نگرش در حد      ار د ۶/۲۷
بطه با توليد و توسعه کشت زعفران        رار   د »ليعا« راي نگرش دا

ت که وجود شرايط      اس هيديب. )٢ل  دوج (در منطقه هستند   
حاکم فعلي از جمله بروز خشکساليهاي مداوم، عدم حمايت              

 کافي به   رسيست د معدل،  ئوسمدولت و دستگاههاي ذيربط و        
 ۲/۶۸که بر طبق نتايج تحقيق      (رد نياز و منابع مالي    ي مو نهادها

درصد زعفرانکاران دسترسي به آنها را در حد کم و متوسط                
ز عواملي برشمرد که در بحث          ا انتو  مي را) دان توصيف کرده 

رغبت و انگيزش کشاورزان در گرايش به کاشت، بعنوان مانع              
 .ندشو مي تلقي

 عفرانكارانرفه اي زي حايهژگيو -۱ول جد
انحراف 

 عيارم
ممينيم ماکزيمم  ميانگين

 

 )سال(نس ۱۲/۴۸ ۱۸ ۸۵ ۹۸/۱۴
 )سال(يالتصيزان تحم ۴/۸ ۰ ۱۷ ۴۳/۴
 )سال(رزيوابقه کشاس ۱۲/۲۶ ۱ ٣١ ۶۳/۱۵
 )سال(زعفران ابقه کشتس ۶۴/۲۰ ۱ ٣٠ ۵۷/۱۴
 )هکتار(اضيرسعت کل او ۳۹/۳ ۱/۰ ۲۵ ۰۹/۴

۴۶/۱ ۱۰ ۱/۰ ۱۴/۱ 
نهايييزان زم              م

 )هکتار(زعفران
 )کيلوگرم(ردلکيزان عمم ۴/۳ ۵/۰ ۱۰ ۲۹/۲

۱۶۲۳۹۸ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۷۸۲۶۵۳  )تومان(مدآيزان درم

 
  کلي پاسخگويان نسبت به توليد و توسعه کشت زعفرانش نگر-۲دول ج

 شطوح نگرس فراواني درصد عيدرصد تجم
 عيفض ۵۰ ۳/۱۵ ۳/۱۵
 توسطم ۱۲۸ ۳/۳۹ ۶/۵۴
 وبخ ۹۰ ۶/۲۷ ۲/۸۲

 اليع ۵۸ ۸/۱۷ ۱۰۰

 معج ۳۲۲ ۱۰۰ 

 
مهمترين کانالهاي   ه   د ک  ده نشان مي  قيق   تحي   ها افتهي

ارتباطي مورد استفاده توسط زعفرانکاران براي کسب اطالعات          
مشاهده مزارع ديگران، توصيه ساير كشاورزان      : به ترتيب اهميت  

 يجتانو   تاعبر طبق اطال   . وتوصيه همسايگان ذکرشده است     
حاصله، آموزش و توصيه مروج نقش مهمي در انتقال اطالعات            

زان در اين منطقه ندارد و مسئوالن ترويجي                  به کشاور  
 و   يورزان را تحت پوشش خدمات آموزش          شاد ک  ان نتوانسته

ي ها ايشگاه كشاورزي، فيلم  ز نم ازديد ا ب. ر دهند راقود   خ يجتروي
دريافت ي  لهاناا ک خرآي  ها ويجي و مزرعه نمايشي در رده        تر

 .اطالعات قرار دارند
ي ها ان از جنبه   قيق ميزان مشارکت زعفرانکار     حر اين ت   د
تلفي چون مشارکت در تصميم گيريها، برگزاري و اجراي             مخ

  کالسهاي علومات و نتقال م ا روزشي، مشارکت د   آمي  ها برنامه
نتايج نشان داد که    . زشي و ترويجي مورد ارزيابي قرار گرفت       آمو
در فعاليتهاي مختلفي   %) ۳/۳۹( پاسخگويان ر اکث تکراشم نميزا



 ...د و سنجش نگرش كشاورزان زعفرانكار نسبت به تولي: ، احمدپور كاخكيديقص

 

۶۹۳

. شدبا ي م »طوسمت«آموزشي، در حد    چون فعاليتهاي ترويجي و     
 ۶/۱۶  ، »بلومط« درصد از آنان در حد         ۲/۲۸يزان مشارکت م
 شدبا ي م »ليعا«رصد در حد     د ۱۶و   »فعيض« در حد     رصدد
عداد زيادي از    ت د،ده ن مي شا ن ها ور که داده  نطماه. )٣ل  دوج(

ن اي. دان در فعاليتها شرکت نکرده     ب  لومطزعفرانکاران بطور    
د فعاليتهاي ترويجي در جلب مشارکت             مسئله بر تشدي     

 يرا مشارکت کشاورزان در فعاليتها و     زد،  نک زعفرانکاران تاکيد مي  
تضمين ا    ر  ها وزشي و ترويجي موفقيت برنامه        آمي   ها هامنرب

باعث ارتقاي سطح دانش و آگاهي و ايجاد رضايتمندي          د و نک مي
به ه رهيافتهاي مشارکتي ترويج،      وزمرا). ۹( دشو  مي زشگيانو  

همين منظور کشاورزان را به همراه مروجان و محققان در فرايند           
 بهترين راه حل، اجرا     باخي و انت  بتشخيص و تعريف مسئله، ارزيا    

 طرف ديگر ترويج کشاورزي به      زا. دنک ابي نتايج درگير مي   ارزيو  
نده آموزش با استفاده از       کن ئهراعنوان يکي از نهادهاي اصلي ا      

 و يادگيري مشارکتي که امروزه بعنوان        ين آموزشي نوي  ها شيوه
د انتو يکي از روندهاي جديد ترويج معرفي شده است، مي                

 داده و در انجام       زايشي آموزشي خود را اف      ايتهعالي ف ور بهره
ماموريت نهايي خود که همانا توانمندسازي افراد براي حل               

سطح زندگي خود است، موفقيت بيشتري        ي  قارتمشکالت و ا   
وه براين بکارگيري روشهاي مشارکتي آموزشي        عال. کسب کند 

ويج، ردر شرايط کشوري چون ايران، مسئله عدم توان مالي ت             
رد نياز را    موي  ها نامهو بر  وسيعي از مخاطبين       هامن د ششپو

ر چه بيشتر نظام ترويج را از            ه ريگي مطرح و شرايط بهره     
). ١٨ ،۳( ردآو ي و يادگيري مشارکتي فراهم مي      زشمو آ روشهاي

شورهاي توسعه يافته دستاوردهاي ارزنده خود را            ک خي از بر
 ). ۲۵( دنندا مرهون بکارگيري رهيافتهاي مشارکتي مي

 درصد از    ۴/۴۱سطح دانش فني زعفرانکاران،        ر بررسي د
ميزان . ندست ه »بلومط«پاسخگويان داراي دانش فني در حد         

د در  رص د ۷/۱۱  و »طوسمت« درصد آنان در حد      ۴/۲۹دانش فني 
ن تحقيق  ايي  ها هفتاي. )٤ل  دوج (ه است شدر   ذک »ليعا«حد  

ران و  انکامثبت بين ميزان دانش فني زعفر       و  ر  دا ارتباط معني 
نگرش آنان را نسبت به توليد و توسعه کشت زعفران نشان                 

تغيير نگرش زعفرانکاران مبتني بر     فت که    گ ناتو ا مي لذ. دده مي
تقاء دانش  ارا   ب كه شدبا ن مي نا آ اي دانش فني و حرفه   ن  زاميد  رش

گرش آنان نسبت به توليد و        ن انتو ي م نرانکاارفو آگاهيهاي زع  
ر  د دضوع باي مون  ايو   يدشهبود بخ ب و   يرران تغي فتوسعه کشت زع  

 قرار   مسئوالن برد مد نظر    راه ي ترويجي بعنوان يک    ايتهلافع
 .گيرد

 ه هايمدر برنا ن مشارکت زعفرانکارانا  ميز-۳دول ج
 ترويجي-زشيومآ

 رکتازان مشيم راوانيف درصد عيدرصد تجم
 عيفض ۵۴ ۶/۱۶ ۶/۱۶
 توسطم ۱۲۸ ۳/۳۹ ۸/۵۵

 طلوبم ۹۲ ۲/۲۸ ۸۴
 اليع ۵۲ ۱۶ ۱۰۰

 معج ۳۲۶ ۱۰۰ 

 
 ش فني زعفرانكاراننيزان دام  -۴دول ج

 فني طح دانشس راوانيف درصد عيدرصد تجم
 فيضع ۵۷ ۵/۱۷ ۵/۱۷
 توسطم ۹۶ ۴/۲۹ ۹/۴۶
 طلوبم ۱۳۵ ۴/۴۱ ۳/۸۸

 اليع ۳۸ ۷/۱۱ ۱۰۰
 معج ۳۲۶ ۱۰۰ 

 
مسائل و مشکالتي که زعفرانکاران با آن روبرو             در مورد  
بروز . شکل کم آبي در اولويت اول ذکر شده است             م د،ان بوده

خشکساليهاي پي در پي در چندين سال اخير باعث شده است             
ا توجه به شرايط    ب. ددگر برورويد  شد يبآتا منطقه با مشکل کم      

ي ها ه از شيوه  دتفاسموجود استفاده بهينه از منابع آبي موجود و ا        
ي که امکان استفاده از اين          محصوالت درن در مورد   ري م ياآب

روشها در مورد آنها وجود دارد، يک امر بديهي و کارساز بحساب             
 ناقيمت محصول زعفر   ن  سانو ود قيمت تضميني و    نب. دآي مي
از ديگر مشکالت   . ر از مشکالت زعفرانکاران بوده است      ديگي  يک

نيه مالي و   عف ب بعدي قرار دارند، ض     اتبر مر  د هک زعفرانکاران
مسئوالن در امر ارائه راهبردها و ايجاد سياستهايي           ي  جهتو بي

برگسترش سطح زير كشت زعفران بعنوان يك           ز  ركتمبراي  
فع اين   ر هت ج رد. شدبا نطقه مي  م زشار امحصول مهم و ب    

، در  يمسائل، حمايتهاي همه جانبه دولت در امر پشتيباني مال          
از زعفرانکاران و از طرف      د ني رموي  ها دادن نهاده  رارس ق دستر
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در اين امر   ي  ارگذ ه جدي مسئوالن در سرمايه     ادارو  ديگر عزم   
كاشت، يد  جدي  ها دم عالقه به آشنايي شيوه    ع. بدطل مهم را مي  

زعفران و بيسوادي كشاورزان، از       ي  ارهدداشت، برداشت و نگ    
ي ها  در رده  ناراانکرفتي هستند که از نظر زع      شکال م  و  مسائلي

 .دارندرار ر قآخ
 مستقل تغيرهايمگرش با نمبستگي ه

  زيورشاکه  بين متغير مستقل سابق    ت آمده، ستايج بد نبق  ط
 وابسته  رتغيبا م ) p= ۰۳۳/۰ و r=۱۲۲/۰(ريب همبستگي   با ض 

رابطه مثبت و   ) ليد و توسعه کشت زعفران     وه ت ب سبتن( نگرش
بدين معني که هر اندازه سابقه           . معني داري بدست آمد      

 توليد  بهي  تر گرش مثبت  ن د،شو کشاورزي زعفرانکاران بيشتر مي   
 گرفته،  تور ص اتقر بين تحقي  د. ندنک وتوسعه زعفران پيدا مي    

وسعه کشت  وثر بر ت  سي عوامل م  خود در برر   ر تحقيق د ،)٢ (آبيار
سويا، تجربه کشاورز را يکي از مهمترين  و موثرترين تعيين                

و  رومپل پ ماا). ۲( دنک يت، معرفي م   شکح  سطي  ها کننده
 يجتکاک تون و وي ل و) ۱۹۹۹( انپاتگچنين  مو ه  )۱۹۹۵(گران  يد
)No Date (ريدا نيع مات خود، در اين مورد، رابطهعدر مطال  
 ).۲۸ ،۲۴ ،۳۱( ست نياوردندبد

 که بين متغير مستقل ميزان        نشان داد قيق  تحي  ها افتهي
ليد توه  ب( وابسته نگرش  و متغير ) p=۰۰۰/۰و   r=۲۷/۰( عملکرد

و  جود دارد،  و ريدا رابطه مثبت و معني   ) و توسعه کشت زعفران   
اين رابطه در حد متوسط      ) ٢٣منبع  (س جدول ديويس     ابر اس 
تري رزراعي ب  ملکردع كه   يرزانشاوكطوريکه  ب ود،ش يي م ابارزي
ز اوليد و توسعه زعفران     تسبت به   نيز  ني  تر بتث نگرش م  ،تندداش
 خود، فرضيه فوق    قدر تحقي ) ١٣٨٠( صديقي. ان دادند شد ن وخ

اين زمينه بدست    ر   د اي را مورد آزمون قرار داد، ليکن رابطه         
امل وع صوخص درد  از طرف ديگر، مرادي در مطالعه خو       . نياورد
ر افزايش سطح زير کشت، تاثير ميانگين عملکرد در هکتار          موثر ب 

 ).۱۶( ندک يم را بر عرضه سطح زير کشت، تاييد
 اين بر طبق نتايج بدست آمده، بين متغيرهاي              عالوه بر 

در ) r=۲۲۲/۰(ميزان دانش فني و نگرش با ضريب همبستگي           
ن ي  بد   ،ردداد  طه معني دار و مثبت وجو       رابيک   ۰۱/۰ سطح

 نگرش ،دوش ر اندازه دانش فني کشاورزان بيشتر مي       عني که ه  م
. ندنک پيدا مي  بت به توليد و توسعه کشت زعفران       نسي  تر مثبت

 با يافته فوق همسويي دارد       يز ن ،)۱۳۸۰( تيجه تحقيق صديقي  ن
قش پر اهميت دانش و     ن،  رگديوهشگران  ژپ. دنک و آنرا تاييد مي   

 ).۲۵ ،۱۳ ،۹( دان هاييد کردت اهيرووآ نرشذياطالعات را در امر پ
 

 اهميت ه ترتيببوليد زعفران توسعه و ت موانع مشکالت و -۵دول ج
 شکالتمسائل و م ميانگين عيارانحراف م اولويت
 م آبيك ۹/۲ ۰۲/۱ ۱
 ي محصول زعفرانار بنيضمي تتبود قيمن ۷۳/۲ ۱۲/۱ ۲
 انمالي كشاورز عف بنيهض ۶۹/۲ ۱/۱ ۳

۴ ۲۲/۱ ۶۹/۲ 
مسئوالن در امر ارائه راهبردها و ايجاد سياستهايي براي تمركز برگسترش سطح زير                    ي توجهي ب

 كشت زعفران بعنوان يك محصول مهم و باارزش منطقه
  دولت به زعفرانكارانفر طازته دن اعتبارات و تسهيالت اختصاص يافواكافي بن ۶۶/۲ ۲۲/۱ ۵
 انها، نهادها و موسسات دولتي وخصوصي در ارائه نهاده ها،خريد وبازاريابيمبود سازن ۴۶/۲ ۱۸/۱ ۶
 اي هرز در مزارع زعفرانهجود علفو ۴۲/۲ ۱۵/۱ ۷
 انکاران به آموزش بيشتررياز زعفن ۴۱/۲ ۱۵/۱ ۸
 ماريهايفات و بآ ۳۳/۲ ۲۳/۱ ۹
 ياسطه گروها و  سطهاو جودو ۲۹/۲ ۲۷/۱ ۱۰
  به آشنايي شيوه هاي جديد كاشت ،داشت، برداشت و نگهداري زعفرانهدم عالقع ۰۶/۲ ۲۶/۱ ۱۱
 شاورزانكيسوادي ب ۹۵/۱ ۲۵/۱ ۱۲

 ۴=ديلي زياخ؛ ۳=يادز؛ ۲=توسطم؛ ۱=مک؛ ۰=يچه
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 مين نگرش چند متغيره جهت تدوين معادله تخ        رگرسيون  
 انزاورشک

ند متغيره روشي است که از طريق آن                چگرسيون   ر
سيون را بوجود    گرمتغيرهاي پيش بيني کننده، يک معادله ر         

ده پيش بيني را در فرمول         ش ريگي ه ارزش اندازه   د ک رنآو مي
 قيق از روش رگرسيون گام به گام        حت ني ا رد. ندک خالصه مي 

Stepwise ه از نرم افزار       دا استفا بspss   ت آوردن  سبراي بد
پس از ورود کليه متغيرهاي مستقل       . معادله استفاده شده است   

ميزان ل  امش(  متغير وابسته   اب داراي همبستگي معني دار     
ميزان " يرتنها متغ ) ن دانش فني و سابقه کشاورزي     اميز عملکرد،

اين متغير به تنهايي، توانايي       . در معادله باقي ماند     " درلکمع
 . شدبا ز تغييرات متغير نگرش را دارا مي درصد ا۵/۷تبيين 

 
 مستقل تغيرهايم نگرش با مبستگيه -۶جدول 

تگي و سطح معني داريسريب همبض
p r 

 تغيرهام

 فاده از کانالهاي ارتباطيتيزان اسم ۰۳۵/۰ ۵۳۶/۰
 رکتايزان مشم ۰۳۹/۰ ۴۶۵/۰
 نش فنياميزان د  ۲۲۲/۰** ۰۰۰/۰
 نس ۰۳۶/۰ ۵۳۵/۰
 نوادهاخ دفراعداد ات ۰۲۱/۰ ۷۳۲/۰
 يالتصيزان تحم ۰۳۶/۰ ۵۸۹/۰
 مرکز خدمات اصله تاف ۰۳۳/۰ ۶۷۷/۰
 زعفران ابقه کشتس ۰۷۰/۰ ۲۲۰/۰
)ميزان کل زمينها( اضيرسعت کل او -۰۱۶/۰ ۷۸۳/۰
 عفران زتر کشطح زيس -۰۱۴/۰ ۸۱۷/۰
 ردلکيزان عمم ۲۷۰/۰** ۰۰۰/۰
 مدآيزان درم ۰۶۴/۰ ۳۹۲/۰
 يزاورشابقه کس ۱۲۲/۰* ۰۳۳/۰

* :۰۵/۰≤ p    ** :۰۱/۰ ≤ p 
 
  متغير -رسيون چند متغيره گام به گامگضرايب ر -٧ دولج

 )نگرش( تحقيقتهبسوا
Sig t Beta SEB B قلتتغير مسم 
 ردلکيزان عمم ۱۷/۱ ۲۸۴/۰ ۲۷۳/۰ ۱۳۳/۴ ۰۰۰/۰
۰۰۰/۰ ۳۴۷/۴۴  ۱۶/۱ ۴۶۲/۵۱ Constant 

  ۰۷۵/۰ =     R2۲۷۳/۰=R 
 رگرسيون با توجه به متغيرهاي باقي مانده در           طعادله خ م

 : مدل، برابر است با
                                  Y=aX+Constant 

۴۶۲/۵۱+ X۱۷/۱=Y 

 Y=نگرش
 a= ريريب متغض
 X)=رهکتاکيلوگرم در (ردلکيزان عمم
يزان نگرش کشاورزان را     م انتو ه از معادله فوق مي    دا استفا ب

 .نسبت به توليد و توسعه کشت زعفران تخمين زد
 اه ريگي  نتيجه

 هکتار زمين زراعي     ۳۹/۳ان بطور ميانگين داراي      رزعفرانکا -۱
 هکتار را به کشت زعفران         ۱۴/۱از اين مقدار   ه  د ک ان بوده

 کيلوگرم  ۴/۳ ربارب لکردعمن  ميزاانگين  مي. دان ص داده اختصا
 اين رقم در مقايسه با حد استاندارد           که شدبا در هکتار مي  

 .ذکر شده در منابع مختلف بسيار پايين است
همترين کانالهاي ارتباطي براي کسب اطالعات      ان م ر زعفرانکا -۲

را به ترتيب اهميت مشاهده مزارع ديگران، توصيه ساير              
بق نتايج،  طر  ب. ندا ده کر  ذکر صيه همسايگان رزان وتو كشاو

آموزش و توصيه مروج نقش مهمي در انتقال اطالعات به             
 . ردادن اين منطقه رکشاورزان د

نابع مالي در    م  و ها  نهاده هن ب رترسي اکثر زعفرانکا  سميزان د  -۳
 . شدبا حد متوسط و پايين مي

لف از  يتهاي مخت در فعال  انرعفرانكازشارکت اکثر     ميزان م   -۴
حد متوسط و در مجموع        رد يجيوترو  ي  موزشجمله آ 

 .ضعيف برآورد شده است
سطح پايين سواد زعفرانکاران و مشارکت کم آنها در          با وجود  -۵

ي، سطح دانش فني اکثر آنان       جرويتوزشي و   آمي  ها برنامه
 .در حد مطلوب توصيف شده است

تر زعفرانکاران در رابطه با توليد و کشت زعفران          شنگرش بي  -۶
ين مطلب در مجموع     ا. شدبا يم  بوخو  ط  وسد مت در ح 

د يحاکي از نگرش نسبتا خوب زعفرانکاران نسبت به تول            
 .شدبا ن ميارفوتوسعه زع

وجود از نظر کشاورزان       ئل م  مشکالت و مسا     مهمترين -۷
زعفرانکار، کم آبي، نبود قيمت تضميني براي محصول              

 ئه ارا ئوالن در امر  توجهي مس زعفران، ضعف بنيه مالي و بي       
ايجاد سياستهايي براي تمركز برگسترش سطح        و اهدرباهر

زير كشت زعفران بعنوان يك محصول مهم و باارزش منطقه          
 .ذکرشده است
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 تحقيق تنها سه متغير مستقل ميزان       يرهاييه متغ لاز بين ک   -۸
انش فني و سابقه کشاورزي با متغير            د ميزان    ،عملکرد

 ريدا معنيبستگي مثبت و        داراي هم  وابسته نگرش      
 .دشنبا مي

به "  عملکرد انيزم"  معادله رگرسيون، متغير     ندر تدوي  -۹
از تغييرات متغير نگرش را      دص در ۵/۷بيين  تتنهايي، توانايي   

 انتو  استفاده از معادله بدست آمده، مي         اب. دنک تبيين مي 
يزان نگرش کشاورزان را نسبت به توليد و توسعه کشت             م

 . زدان تخمينزعفر
 اهيشنهادپ
 ها ن به نهاده  راعفرانکا ز رسيتيزان دس ميين بودن   اپ هه ب با توج  ●

نابع مالي همکاري واحدهاي حمايتي و دولتي در امر              م و
 قشر  نراي اي  ب امکانات وردن تسهيالت و  آ مهارف و اختصاص

 .ددگر يوصيه م تاز کشاورزان،
 رنگرش ب ريرگذاأثته اينکه دانش فني افراد يک عامل         ب ا توجه  ب ●

ورزان اش ک مهارت و  اطالعات ناال برد ب ن بنابراي ،شدبا  مي نانآ
وليد و  تان را در امر     نآ يدگاهد ،موضوع تلفمخي  ها در زمينه 

اين . يدشاهد بخ وود خ هبب عفرانززير کشت    سعه سطح تو
ه بعنوان يک رسالت ترويجي بايستي مد نظر مسئوالن          لمسئ

 .قرار گيرد

 يلساخشکي   پ رد  پي  و بروز  يشکل کم آب  مفتن  ر گ ظرر ن دا   ب ●
 سطح  درايستي  بر منطقه، سياست بيمه محصول زعفران        د
 .اجرا گرددم ي کها يع و با شرايط آسانتر و با تعرفهسو
ه يدو تعاونيهاي توليد و ايجاد يک اتحا           نهاجمان شکيل ت ●

ترک بين اين تعاونيها و صادرکنندگان زعفران بمنظور           شم
 فحذو  ي  نيتضمريد  خ سياست   در امور، اجراي هماهنگي   

 .ددگر يتوصيه م اللها د وها هطساو
وب خراسان  نبه اينکه محصول زعفران عمدتأ در ج         با توجه  ●

يمي به  م تص هخاذ هر گون  اتد  شو يشنهاد مي  پ د،شو مي تشک
ب از نمايندگان تام االختيار سازمانها و            مرکي  ها کميته

نهادهاي ذيربط در امر توليد، بازاريابي و صادرات که در               
طقه داير خواهد بود، واگذار و تفويض       نم رد ا ي  و انسترکز ا م

 .گردد
سعه توي  ها  همزمان با اجراي برنامه       که ددگر مي پيشنهاد ●

امه ريزي مناسبي در      نر ب ،نکمي و کيفي پرورش زعفرا       
خصوص بازاريابي و معرفي آن به بازارهاي جهاني صورت             

 . گيرد
 عظور رف من ب يايهحل هائه را ين در ار   ش مسئول وشوجه و ک    ت ●

 موجود و سياستگذاري مناسب بمنظور فراهم آوردن          انعوم
اکثر کشاورزان   يلضعف بنيه ما    پشتوانه مالي با توجه به      

 .ظر قرار گيرد ن بايد مد کهي استم نکته مه،منطقه
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SUMMARY 
 

The purpose in this research was to investigate the farmers’ attitude toward Saffron 
cultivation and development. The study consisted of all farmers who cultivated Saffron 
in the region of Gonabad (N=11000), of whom 400 were selected through cluster 
sampling technique (n=400). The study was a descriptive-correlational, survey research. 
A questionnaire was designed and employed to gather the required data. A panel of 
experts verified the content validity. A pilot study was initially conducted to determine 
the reliability of the questionnaire. Findings in the study indicated that a majority of the 
farmers’ attitude toward Saffron cultivation as well as their participation in extension 
and education activities was considered to be at an “average” level. There was a 
statistically significant positive relationship between farmers’ attitude and their level of 
professional knowledge, farmers’ agricultural experience and their crop’s production 
yields. The result of the multivariate regression revealed that 7.5% of variability in 
farmers’ attitude stems from their production yields. Water shortage, lack of price 
instability and poor economic conditions were the main problems mentioned to be faced 
by the farmers. 

 
Key words: Attitude, Saffron, Cultivation, Development, Price instability, Agricultural  
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