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 چکیده 

های اخیر مورد توجه کشاورزان افغانستان قرار گرفته است. با توجیه بیه موقعییت زعفران یکی از محصولات کشاورزی است که در سال

ای در توسیعه ایین استثنایی زعفران افغانستان در دنیا، بررسی تمایل کشاورزان این منطقه به تداوم کشیت ایین محصیول از اهمییت وییژه

اء سط  جهانی آن برخوردار است. لذا هدف از انجام این پژوهص بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به تداوم کشت زعفران در بین محصول و ارتق

استان کاران ی حضوری با زعفرانباشد. آمار و اطلاعات این پژوهص از طریق ابزار پرسشنامه و مصاحبهکشاورزان استان هرات افغانستان می

گیروه خیلیی  4کاران بیه تهیه و میزان تمایل به تداوم کشت زعفران ۸۹۳1نمونه در سال  ۸1۸یری تصادفی ساده با گهرات، به روش نمونه

متغیرهای عملکرد، قیمیت، انیدازه خیانوار کشیاورز، کارگیری الگوی لاجیت ترتیبی نشان داد بندی شد. نتایج بهکم، کم، متوسط و زیاد طبقه

 کیهیدرحالکاران دارند؛ ر دسترس، اثر مثبتی بر افزایص تمایل به تداوم کشت این محصول توسط زعفرانکاری و سرمایه دی زعفرانتجربه

کاری اثرگذارند. در انتها پیشینهاداتی در جهیت ی، سن و نیروی کار در جهت معکوس بر تمایل به تداوم زعفرانرکشاورزیغمتغیرهای درآمد 

تیر بیه تیر و ارزانبه کشاورزان برای دسترسی آسیان بهره کمتوان به اعطای تسهیلات ه مینیل به هدف پژوهص ارائه شده است. که ازجمل

محصیول  کردنخشیکها و تجهییزات بندیها، بهبود کیفیت بستههای نوین نظیر تجهیز آزمایشگاهی تکنولوژیریکارگبههای تولید و نهاده

 اشاره کرد.
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 مقدمه 

هییای مهییم در اقتصییاد بخییص کشییاورزی یکییی از بخییص

زاییی، درآمید و سیهم آن در افغانستان است زیرا از نظر اشیتغال

های مصیرفی جمیعیت و تیأمین تولید ناخالص داخلی، تأمین نیاز

باشد. در سال ارز، موقعیت مطلوبی را در اقتصاد افغانستان دارا می

درصد تولیید ناخیالص داخلیی  ۸۹کشاورزی حدود  بخص ۸۹۳6

 این کشور درصد از افراد فقیر 61 این کشور را تشکیل داده است.

کنند و کشاورزی نقص مهمیی در گی میدر مناطق روستایی زند

بخیص  ۸۹۳6عنوان مثیال در سیال بیه .معیشت این افیراد دارد

ده درصد خانوارهای افغان ایجیاد درآمید کیر 4۳کشاورزی برای 

درصد از افراد، تنها منبع درآمدشان از  ۹1است، که از این میزان 

 Report of the Third Saffron)باشید فعالییت کشیاورزی میی

Flower Festival, 2018.) 

هیای زعفران یکی از محصولات کشاورزی است که در سیال

اخیر مورد توجه کشاورزان افغانستان قرارگرفته و از ارزشمندترین 

توانید موجیب رشید اشیتغال و کشاورزی است که می محصولات

سرمایه در کشور شود. دستیابی به امنیت غیذایی، درآمید پاییدار، 

امکان صادرات محصول و استقلال سیاسیی و اقتصیادی ازجملیه 

 باشدگذاری در بخص زعفران میترین دلایل نیاز به سرمایهمهم

یص بیوده و تقاضا برای خرید این محصول در جهان رو به افیزا.

عنوان صادرات غیرنفتی، ارزآوری خوبی صادرات این محصول به

زاییی، مانیدگاری بالیا و به همراه دارد. همچنین به علت اشیتغال

ونقل آسان، یک محصیول اسیتراتژیک و مهیم در اقتصیاد حمل

توانید بیا شود. ضمن اینکه کشاورزی پاییدار مییکشور تلقی می

تیأمین شیرایط زنیدگی و درآمید  افیزوده وتأکید بر ایجیاد ارزش

مناسب برای کشاورزان، با ایجیاد بازارهیای فیروش محصیولات 

کشاورزی از جمله زعفران، پاییداری اقتصیادی و اجتمیاعی را در 

 .کشور موجب گردد

کشت و تولید زعفران بیه دلییل شیرایط اقلیمیی خیاص، در 

. با توجیه بیه ایین شودمحدودی انجام می ییهای جغرافیاعر 

هیای ایط اقلیمی، بازار گسترده، تقاضای فراوان و نیز قابلییتشر

زیییاد اییین محصییول، کشییورهای صییادرکننده رقابییت اقتصییادی 

هیای متفیاوت( تنگاتنگی را در عرصه جهانی زعفران )با کیفییت

اند از: های عمده تولیدکننده زعفران در جهان عبارتدارند. کشور

 و الجزاییر، میراکص، اسیترالیا، اسپانیا، هند، فرانسه، یونان، ایران

 .افغانستان

تین  ۹۲1معیادل  ۸۹۳5میزان تولید جهانی زعفران در سال 

بوده است که از این مقدار، بیشترین سهم تولید مربوط به کشیور 

باشد. شیواهد درصد( می ۲5تن )معادل  ۸۹1ایران با تولید حدود 

 ۸111دهد کیه کشیت زعفیران در افغانسیتان تاریخی نشان می

اطلاعات مربیوط بیه  ۸. جدول (Aslami ،2016ال سابقه دارد )س

های افغانستان طی سالدر  و مقدار تولید زعفران سط  زیرکشت

 .دهداخیر را نشان می

سط  زیرکشت و میزان تولید زعفیران در کشیور افغانسیتان 

سال اخیر با توجه به اهمیت این محصول و نزدیکی بیه  ۸1طی 

ای کیه بیه گونیه ای داشته اسیت.لاحظهکشور ایران رشد قابل م

بیه  ۸114هکتیار در سیال  ۸6سط  زیرکشت ایین محصیول از 

همچنین مییزان  ،افزایص یافته است ۸1۸6هکتار در سال  ۸۲۸۸

 6۸11بییه  ۸114کیلیوگرم در سیال  61تولیید ایین محصییول از 

 .افزایص یافته است ۸1۸6کیلوگرم در سال 

ر کشیت زعفیران بیر شیده بیشیترین اثیطبق مطالعات انجام

کیه طوریخانوارهای کشاورزان، مربوط به بعد اقتصادی است. به

انداز خانوارهای روستایی، میزان اشتغال میزان درآمد و مقدار پس

خصوص اشتغال زنان روستایی و همچنین تنوع در در خانوارها به

هیای جیانبی های اقتصادی و شغلی به دلیل ایجاد فعالیتفعالیت

توجهی افزایص داشیته طور قابلن محصول در روستاها بهتولید ای

نوبه خود، باعث افیزایص سیط  رفیاه و توانمنیدی که این امر به

 (.Sadeghi et al., 2018)گردد خانوارها می
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 2016-1991های اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت و مقدارتولید زعفران در افغانستان در طی سال -1 جدول
Table 1- Area cultivation and the amount of saffron production in Afghanistan in 1991-2016 

 سال
Years 

 سطح زیر کشت 
Area of cultivation (ha) 

 مقدار تولید 
Quantity of production (kg) 

1991-2004 16 60 

2005 40 150 

2006 83 240 

2007 161 400 

2008 260 900 

2009 306 1500 

2010 400 1700 

2011 560 1800 
2012 650 2700 

2013 730 2700 

2014 850 3145 

2015 1020 3500 

2016 2811 6200 

  .۸۹۳6زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان،  وزارت مأخذ: گزارش
Source: Ministry of Agriculture Irrigation and Livestock of Afghanistan, 2017. 

 

ن در افغانستان با توجه به گسترش کشیت آن در تولید زعفرا

هزار خیانوار شیده  ۸۸استان، سبب ایجاد اشتغال برای حدود  ۹۸

هزار شغل دائمیی بیوده و درآمید  6است که از این میزان حدود 

بیرای خانوارهیای  ۸۹۳6میلیون دلیاری را در سیال  ۸۲بیص از 

 Central Statistics Organizationروستایی خلق کیرده اسیت )

of Afghanistan, 2016 .) 

عنوان خشییک افغانسییتان، آب بییهدر منییاطق خشییک و نیمه

کنید. از ترین عامل تولید، اولویت کشت را تعیین میمحدودکننده

ویژه اسیتان روزگاران گذشته، کشاورزان این مناطق افغانستان به

ویژه زعفیران هرات به کشت محصیولات بیا نییاز آبیی کیم، بیه

 ۸541سط  زیر کشت زعفران دراستان هرات حیدود  اند.پرداخته

 ۸1۸6کیلوگرم در سال زراعیی 56۸۸هکتار و میزان تولید حدود 

شهرسیتان ایین اسیتان کشیت  ۸۹بوده است و این محصول در 

 5/4هیزار میرد و  ۸6(. علاوه بر این حدود Ralf, 2017شود )می

ز کشیت بندی و مراکهزار زن با اشتغال در مراکز فرآوری و بسته

کننید و ایین مسیأله موجیب و تولید زعفران، امیرار معیاش میی

هیای اسیتان هیرات شیده زایی و افزایص رفاه در خانوادهاشتغال

است. اطلاعات مربوط بیه سیط  زیرکشیت، تعیداد کشیاورزان و 

 شده است. ارائه ۸ها در جدول در این شهرستان تعداد روستاها

اسیب دارای کیفیییت زعفیران افغانسیتان بییه دلییل اقلیییم من

کیه انتخیاب آن طیی سیه سیال متیوالی طوریمناسب بیوده به

نوع زعفران از  ۹11ترین زعفران جهان از میان عنوان مرغوببه

کشورهای مختلف جهان توسط مرکز جهیانی سینجص ذائقیه و 

باشید. بیا کیفیت مواد غذایی در بلژیک دلیل صحت این ادعا می

پاییدار زعفیران افغانسیتان در ساله توسعه تصویب طرح ملی پنج

رود ، انتظیار میی۸۹۳1شورای عالی اقتصاد و آغاز اجیرای آن در 

هکتیار و  4111سط  زیرکشت زعفران در پنج سیال آینیده بیه 

تن برسد و  ۸11سال آینده به  ۸۸تن و در  ۸4میزان تولید آن به 

با تهیه بارکد زعفران افغانستان به کشورهای خارجی صادر گردد 

(Aslami, 2016) تاکنون در زمینه تولیید و تجیارت زعفیران در .

سیال اخییر تولیید  ۹شده و در های مؤثری برداشتهافغانستان گام

درصد رشد داشته است. لیذا شناسیایی عیواملی  1۸این محصول 

که موجب تداوم کشت زعفران توسط کشاورزان در ایین منطقیه 

 رسد.گردد، ضروری به نظر میمی
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 1396سطح زیر کشت و تولید زعفران در مناطق مختلف استان هرات در سال  -2جدول 
Table 2- Area cultivation and production of saffron in different areas of Herat Province in 2017 

 میزان تولید 
Production )kg( 

 سطح زیر کشت زعفران 
Saffron cultivation 

area 

(ha) 

-تعداد زعفران

 انارک
Number of 

saffron 

farmers 

تحت  روستاتعداد 

 کشت زعفران
Number of villages 

under saffron 

cultivation 

 شهرستان
 County 

 شماره
Numbers 

3510 1550 5380 85 
 غوریان

Ghoryian 
1 

482 235 3166 41 
 زنده جان

Zendajhon 
2 

296 148 915 35 
 انجیل

Anjeal 
3 

209 90 1550 22 
 ذرهگ

Gozhara 
4 

89 42 407 38 
 کرخ

Kaorkh 
5 

700 305 452 60 
 پشتون زرغون

Pashtun 

zarghun 
6 

87 43 255 25 
 اوبه

Aowba 
7 

4 8 37 34 
 شندند

Shean dand 
8 

178 90 43 15 
 کهسان

Kahasaan 
9 

32 14 40 11 
 گلران

Gulran 
10 

22 9 48 13 
 ادرسکن

Adersqan 
11 

9 4 12 7 
 رباط سنگی

Rabath sangy 
12 

4 2 11 7 
 سشت شریف

Chasht 

shareaf 
13 

 مجموع  393 12316 2540 5622
Total 

 .۸۹۳6زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، وزارت مأخذ: گزارش
Source: Ministry of Agriculture Irrigation and Livestock of Afghanistan, 2017. 

 

های گوناگون نظیر از جنبه کاریدر افغانستان اهمیت زعفران

ب در مقایسه بیا سیایر محصیولات کشیاورزی، آوری بالای بهره

مدزایی نسبت آها، درنآاشتغال روستاییان، جلوگیری از مهاجرت 

عنوان کشت جایگزین خشخاش ، بهبه سایر محصولات کشاورزی

بررسی است. بیا قابل همچنین ازلحا  توسعه صادرات غیرنفتیو 

ات اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و موقعییت اسیتثنایی توجه به اثر

تمایل کشاورزان این منطقه به زعفران افغانستان در دنیا، بررسی 

ای در توسعه این محصیول و زعفران از اهمیت ویژهتداوم کشت 

ن برخوردار است. لیذا هیدف از انجیام ایین آارتقاء سط  جهانی 

 بین کشیاورزان تمایل به تداوم کشت زعفران در پژوهص بررسی

 باشد.استان هرات می

در رابطه با محصول زعفران مطالعات بسیاری صورت گرفته 
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است که به شناسایی این محصول، اثیرات اجتمیاعی، اقتصیادی 

ناشی از کشت آن، صادرات و دیگر مسیائل مربیوط بیه تولیید و 

شیده اسیت کیه در ادامیه بیه عرضه آن در بازار فیروش پرداخته

 شده است.این مطالعات پرداخته بررسی برخی از

بیه تحلییل ( Sadeghi et al., 2018) صادقی و همکیاران 

اثرات کشت زعفران برحس تعلیق مکیانی خانوارهیای روسیتایی 

دهستان رشتخوار پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بیشیترین 

که طوریاثر کلی کشت زعفران مربوط به بعد اقتصادی است. به

انداز خانوارهای روستایی، میزان اشتغال مقدار پس میزان درآمد و

خصوص اشیتغال زنیان روسیتایی، تنیوع اقتصیادی و خانوارها به

قبول افزایص داشته که شغلی در روستاهای منطقه در سط  قابل

نوبیه خیود، باعیث افیزایص سیط  رفیاه و توانمنیدی این امر به

در بیین  تبع، باعث افزایص حیس تعلیق بیه مکیانبالخانوارها و 

 خانوارهای روستایی در منطقه موردمطالعه شده است.

تحلیل پایداری  (Farahani et al., 2013)فراهانی و همکاران 

آن بر توسیعه روسیتایی  تأثیراقتصادی تولید زعفران و -اجتماعی

حیدریه را بررسی کردند. نتایج حاصیل از ایین در شهرستان تربت

روسیتاها ازجملیه درآمید پژوهص نشان دادکه وضیعت اقتصادی 

هیا، عیدم پایین، نوسیان قیمیت زعفیران، عیدم تضیمین قیمیت

بازاریییابی مناسییب، هزینییه بالییای تولییید زعفییران و ناکارآمییدی 

نهادهای دولتیی در ایجیاد تعیاونی جهیت بهبیود خرییدوفروش 

زعفییران در ناپایییداری اقتصییادی تولییید زعفییران نقییص دارنیید. 

اعی ازجمله دسترسیی کیم همچنین باوجود برخی مشکلات اجتم

لیب قابه نهادهای اجتماعی دولتی، مشارکت و همیاری مردم در 

 تیأثیرخودجوش و محلی در امور روستا و علاقه به تولید زعفیران 

لحیا  اجتمیاعی  مثبت بر پایداری داشیته و بیه همیین دلییل از

روستاها پایدارترند. پایداری اجتماعی اقتصادی تولید زعفیران بیا 

دار و بیا جمعیت و باسوادی دارای رابطه مثبت و معنیمتغیرهای 

 دار دارد.متغیر فاصله از شهرداری رابطه منفی و معنی

در  (Khojestpour et al., 2018) پیور و همکیاران خجسیته

ی خییود میییزان تمایییل کشییاورزان دشییت نیشییابور بییه مطالعییه

قراردادنید.  بررسیی تغییرالگوی کشت به سمت زراعیت را میورد

درصیید منییاطق دارای شییرایط  ۲۲ج نشییان داد از مجمییوع نتییای

درصد مناطق زراعی، کشت زعفران را در  ۲1اکولوژیکی مساعد، 

اند و تنها یک درصد از مناطق تمایلی بیه زراعت خود وارد نموده

 زراعت زعفران نداشتند.

ی خود درمطالعه( Husaini et al., 2015) حسینی و همکاران

 و ودشییزعفران در کشمیر دنبیال می شتکا برایهایی که شیوه

 را میورد شیودمیکه باعث کاهص تولید زعفران  عوامل مختلفی

نیاز استفاده از دادند.آنان در این تحقیق عواملی نظیر  قراربررسی 

مواد کاشت، سیستم آبیاری بارانی، اقدامات کنترل آفات و کیفیت 

فشیار ، وریثر برای افیزایص سیودآؤبیماری و سیستم بازاریابی م

-هایی که زعفران رشد مییناشی از افزایص شهرنشینی در زمین

دادند. نتایج  را نیز مورد بررسی قرار کند و قاساق مخفیانه زعفران

هیای جهیانی حاصل ازاین مطالعه نشان داد که با افزایص قیمت

هییای پیشییرفته و وریافنیی زعفییران، برخییی از کشییاورزان، بییرای

رای کسییب منفعییت تجییاری بییهییای علمییی پییذیرش تکنیییک

کشیت  بیراینیاز ، . علاوه بر اینمندی بیشتری نشان دادندعلاقه

احسیاس برای بهبود درآمد کشاورزان زعفران ارگانیک در مزارع 

 .شودمی

تحقیقیی  (Hassanpour et al., 2017) پور و همکیارانحسن

باهدف ارزیابی دانص کشاورزان استان خراسان جنیوبی در میورد 

بررسی نقاط ضعف و قیوت آنیان انجیام دادنید.  و انکشت زعفر

های ترویجی، تحصیلات، بیمیه نتایج این تحقیق نشان داد کلاس

دار بیر عوامیل معنیی ،محصولات، دریافت وام و محیل سیکونت

کاران بودند. همچنین نتایج حیاکی از آن بیود کیه دانص زعفران

بیا  کیاران خراسیان جنیوبی در مقایسیهدرمجموع، دانص زعفران

 دانص نوین و علمی زعفران، از سط  بسیار پایینی برخوردار بود. 

پژوهشی  (Yavari & Zarafshani, 2017) یاوری و زرافشانی

باهییدف بررسییی عوامییل مییؤثر بییر پییذیرش کشییت زعفییران در 
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های سنقر و صحنه در استان کرمانشاه، انجیام دادنید. شهرستان

هیای توجه بیه جنبیهقدم بودن، های تحقیق، پیصبراساس یافته

ای و سودآوری زعفران، توانایی تهییه امکانیات موردنییاز سرمایه

های مناسب ارتباطی برای کسب کاشت زعفران، استفاده از کانال

برای پذیرش و کاشت محصول  نیاز آگاهی، سنجص شرایط مورد

و پذیرفتن این شرایط و عملیات بازاریابی و فیروش محصیول از 

 آیند.ثر بر پذیرش کشت زعفران به شمار میترین عوامل مؤمهم

 (Hamzei & Bouzarjmehri, 2015) ئی و بوزرجمهریحمزه

ثر برگسترش الگیوی کشیت مؤای به شناسایی عوامل در مطالعه

زعفییران و آثییار و نتییایج اقتصییادی و اجتمییاعی آن در دهسییتان 

آباد شهرستان نیشابور پرداختند. نتایج این تحقییق نشیان اسحق

تیرین های بازار مصیرف، مهیمکه عوامل جغرافیایی و جاذبه داد

فاکتورهای گسترش الگوی کشت زعفیران در منطقیه بیود. لیذا 

رییزی منظور حفظ این پتانسیل بومی و نیز برنامهپیشنهاد شد به

برای گسترش الگوی کشت این محصول، به عوامل جغرافییایی 

 توجه بیشتری شود.   

ی خیود در مطالعیه (Jalali et al., 2016) جلالی و همکیاران

کارایی سود زراعت زعفران و عوامیل میؤثر بیر آن را در میزارع 

هیا آن بررسیی قیرار دادنید. مورد حیدریهزعفران شهرستان تربت

بدین منظور از رهیافیت تیابع تولیید میرزی تصیادفی و تخمیین 

همزمان مدل سود رفتاری استفاده نمودند. نتیایج نشیان داد کیه 

باشید درصد می 4/6۸ین کارایی سود مزارع زعفران برابر با میانگ

درصید  51تیر از درصد از مزارع دارای کارایی سود پایین ۹/5۸و 

های حاصل از تابع سود مرزی هزینه سیموم بودند. براساس یافته

دارای اثر منفیی بیر مییزان سیود واحیدها و هزینیه آب، هزینیه 

-زراعی و شیرکت در کلیاس آلات، سابقه کار، اندازه واحدماشین

داری بر کیارایی ترویجی دارای اثر مثبت و معنی -های آموزشی

 باشد. سود می

 (Bouzarjmehri et al., 2016) و همکییاران بییوزرجمهری

اثرات اقتصادی اجتماعی کشت زعفران بر خانوارهای روستایی را 

نتیایج  قراردادنید. بررسیی کیید بیر کشیاورزی پاییدار میوردتأبا 

آمده از ایین تحقییق نشیان داد کیه عوامیل جغرافییایی ستدبه

 را در گسترش الگوی کشت زعفران داشته اسیت. تأثیربیشترین 

همچنین نتیایج تحقییق نشیان داد کیه کشیت زعفیران اثیرات 

 مطالعه دارد. اقتصادی و مؤثری در منطقه مورد

پژوهشی  (Adeli & Anabestani, 2015) عادلی و عنابستانی

سی علل کشت زعفران در نواحی معتدل کوهسیتانی هدف برر با

گلستان انجام دادند. نتایج حاصل از این پژوهص نشیان داد کیه 

بنیدی درصید کشیاورزان در اولویت ۸/۲۸ازنظر سازگاری اقلیمی 

کشت محصولات زراعیی، اولوییت اول را بیه محصیول زعفیران 

اند. ازنظیر شیاخص درآمیدی، درآمید زعفیران در اختصاص داده

باشد. همچنین بین استقبال ایسه با محصولات بومی بیشتر میمق

مردم نسبت به کشت محصیول زعفیران و شیرایط اقتصیادی و 

 درصد به ۳۳های فیزیولوژی آن رابطه معناداری در سط  ویژگی

های لازم ازجمله بازار فیروش دست آمد. همچنین نبود زیرساخت

وکمبود کارگر  هکنندهای خشکدر سط  ناحیه و منطقه، دستگاه

 ترین مانع توسعه کشت زعفران در ناحیه ذکرشد.مهم

( بییه Dourandish et al., 2019دورانییدیص و همکییاران )

های تجاری و بحران اقتصیادی جهیانی بیر بررسی نقص تحریم

با استفاده از الگوی جاذبه پرداختند. نتیایج  صادرات زعفران ایران

درآمد کشورهای واردکننیده و متغیرهای اندازه اقتصاد، نشان داد 

دار و متغیرهیای های تجاری اثیری فزاینیده و معنیینامهموافقت

دار بیر صیادرات اثری کاهنده و معنیی ،فاصله و تفاوت اقتصادی

هیای دار تحیریماند. نتایج گویای اثر منفی و معنیزعفران داشته

تجاری اتحادیه اروپیا و بحیران اقتصیادی جهیانی بیر صیادرات 

 .ن ایران استزعفرا

تحقیقی باهیدف  (Sadighi et al., 2005) صادقی و همکاران

گذار بر نگرش کشاورزان نسیبت بیه تولیید و تأثیربررسی عوامل 

کاران شهرستان گنابیاد انجیام دادنید. توسعه زعفران بین زعفران

ها نشان داد که نگرش اکثر کشاورزان نسیبت بیه کشیت و یافته
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های ترویجی و رکت آنان در فعالیتتوسعه و همچنین میزان مشا

باشید. آموزشی بیه ترتییب در حید متوسیط و نسیبتاً خیوب میی

اسیت کیه بیین متغیرهیای سیابقه  همچنین نتایج حیاکی از آن

کشاورزی، میزان عملکرد و دانص فنی با نگرش کشاورزان رابطه 

آبیی، کیاران، کمداری وجود دارد. همچنین زعفیرانمثبت و معنی

ضمینی مناسب برای محصول زعفران و ضعف بنییه نبود قیمت ت

 اند.ترین مشکلات تولید ذکر کردهمالی را به ترتیب از مهم

بیه  (Kheirandish & Gowada, 2012) خیرانیدیص و گیودا

تحلیل اقتصادی تولید زعفران در اییران بیا اسیتفاده از اطلاعیات 

دریه حیهای تربتکار در شهرستانزعفران ۹51شده از آوریجمع

های هیر و قائن پرداختند. در این مطالعه علاوه بر محاسبه هزینه

هکتار، سودمندی اقتصادی کشت این محصول مورد ارزیابی قرار 

شیدت دارای سیود گرفت. نتایج نشان داد که کشیت زعفیران به

زایی و افییزایص درآمیید کشییاورزان بییوده و در گسییترش اشییتغال

 گذار است.تأثیر

دهد که اگرسه مطالعات شده، نشان میامبررسی مطالعات انج

فراوانی در ارتباط با کشت زعفران، اثرات اقتصیادی و اجتمیاعی 

وری و کارایی مزارع زعفران و بازاریابی حاصل از کشت آن، بهره

شده است؛ اما کمتیر پژوهشیی در ارتبیاط بیا مربوط به آن انجام

محصیول  کاران به تداوم کشت ایینبررسی میزان تمایل زعفران

ی سینجص ضیرورت مطالعیه در زمینیهوجود دارد. لذا با توجه به

کاران بیه تیداوم کشیت ایین محصیول، در میزان تمایل زعفران

پژوهص حاضر سعی بر آن است کیه بیه بررسیی ایین مهیم در 

 استان هرات افغانستان، اقدام گردد.

 

 هامواد و روش

بنیدی تبهبرای تحلیل رفتارهای مبتنی بریک متغیر وابسته ر

سنجی از الگوی لاجیت و پروبیت ترتیبی اسیتفاده شده، در اقتصاد

باشند. این مدل متغیر پنهان پیوسته می شود که مبتنی بریکمی

 شود:صورت ذیل مشخص میبه

(۸) 
 

مترهایی است ابردار پار  متغیر وابسته پیوسته، که در ان 

 بردار متغیرهای توضیحی اسیت. وند و که بایستی برآورد ش

نیز یک متغیر تصادفی و بیانگرخطاهای تصادفی است کیه دارای 

، یک متغییر غیرقابیل مشیاهده اسیت. توزیع لاجستیک است.

گونیه های استاندارد رگرسیونی توانایی برآورد اینبنابراین تکنیک

متغییر  ها را ندارند. اگر فیر  شیود آن، مدلرفتارها و بالتبع 

مشاهده باشد، ارتباط میان متغیر غیرقابل مشاهده گسسته و قابل

صیورت بهمشاهده، از الگوی لاجییت ترتیبیی و متغیر قابل  

 آید:ذیل به دست می

 

(۸)    i=1,...,n  

(۹)    i=1,...,n  

(4)    i=1,...,n  

  
 

(5)    i=1,...,n  

 

هیایی هیا آسیتانه µ، اندازه نمونه موردبررسیی و nکه در آن 

کننید ی گسسته را تعریف میشده های مشاهدههستند که پاسخ

 و بایستی برآورد شوند.

ی ذییل محاسیبه باشد، توسیط رابطیه که احتمال این

 شود.می

(6)  
باشیید مییی تییابع توزیییع تجمعییی بییرای  کییه در آن 

(Shahnoushi et al., 2012.)  در بیان احتمیال تجمعیی، الگیوی

تیر نیا پایی ما j، سط  iکه مشاهده لاجیت ترتیبی، این احتمال را 

(j-1,...,1) کند.را به خود اختصاص دهد، برآورد می 

 شود:صورت زیر تصری  میاین الگو به

https://jte.ut.ac.ir/?_action=article&au=119369&_au=naser++shahnoushi
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(1)  

 

صورت زیر محاسبه ، احتمال تجمعی است که بهکه در آن 

 شود:می

(۲) 
 

بیردار سیتونی  و   بردار ستونی پارامترهیا 

-تنها به احتمال طبقه  باشد. همچنینهای توضیحی میغیرمت

هیای توضییحی بسیتگی بینی وابسته است و به متغییرپیص ۸ی

نیییییدارد. علیییییاوه بیییییر ایییییین، قسیییییمت قطعیییییی 

باشید. ، بخص مستقل طبقه میی 

باشید و های پاسخ مییاین دو ویژگی متضمن ترتیبی بودن گروه

 باشند. می ۸ای از خطوط موازیه نتایج، مجموعهدهند کنشان می

 
  روش برآورد

، ۹پارامترهای رگرسیون از طرییق روش حیداکثر درسیتنمایی

-کند، به دسیت مییبندی صحی  را حداکثر میکه احتمال طبقه

 صورت رابطه زیر بیان کرد:توان آن را بهآیند. که می

(۳) 
 

ر دوتایی است که زمیانی کیه یک متغی که در رابطه فوق 

باشد، مساوی یک و در  jبرابر i  شده برای کشاورز گروه مشاهده

غیر این صورت صفر خواهید شید. در فرآینید حیداکثر سیازی از 

 شود. ، استفاده می4رافسون -الگوریتم نیوتن

 

 
 های موازی های رگرسیونآزمون

                                                                                           
۸-Category 
۸-Parallel lines 
۹-Maximum likelihood  
4- Newto- Raphson 

بیری ی براهای موازی، منطقی بودن فرضیهآزمون رگرسیون

هیا را ارزییابی ضریب متغیرهای توضییحی بیرای تمیامی گیروه

کند. یکیی از فیرو  اساسیی رگرسییون لاجییت و پروبییت می

هیای نتیجیه، ترتیبی این است که ارتباط میان هر جفت از گروه

ها یکسان که ارتباط میان همه جفت گروهیکسان باشد. ازآنجایی

مدل( وجیود دارد.  ) تنها یک است، تنها یک مجموعه از ضرایب

های متفاوتی برای توضیی  ارتبیاط اگر سنین نباشد، نیازمند مدل

 Shahnoushi et) های نتیجه خواهیم بودمیان هر جفت از گروه

al., 2012). 

، و آزمیون نسیبت 5برنیت رگرسیون موازی توسط دو آزمون

گیرد. این آزمون، الگوی برآورد شیده بیا صورت می 6درستنمایی

هیا را بیا الگیویی بیا یک مجموعه ضرایب بیرای تمیامی گیروه

کنید. ای مجزا از ضرایب برای هیر گیروه مقایسیه مییمجموعه

ی صیفر ایین آزمیون، کیه همیان دیگر، سنانچه فرضیهعبارتبه

شود، نشیانگر  واقع قبول ، مورد1باشدیالگوی فعلی برآورد شده م

هیای پاسیخ ی گیروهآن است که پارامترهای وضعیت برای همه

 کارگیریبیهبه دلایل مختلفییی هییم سییون باشند. یکسان می

تیابع ارتبیاط ناصحی ، اسیتفاده از الگیوی غلیط و ترتییب غلیط 

متغییر وابسیته، ممکین اسیت الگوی عمومی، ارتقیای  هایگروه

 باشد.  داشتهداری در برازش نسبت به الگوی فعلی معنی

طبق رابطه زییر  های موازی، آماره برای آزمون رگرسیون

 شود:محاسبه می

(۸1) 
 

Cm  وGm ی الگیوی فعلیی و الگیوی دهندهبه ترتیب نشان

ی فیوق شده از طریق رابطهمحاسبهباشند. سنانچهعمومی می

دار تر باشید )بیه لحیا  آمیاری معنییر آن در جدول بیصاز مقدا

                                                                                           
5-Brant 
6-likelihood ratio 

های پارامترهای وضعیت مجازند از ویی است که در آن ارزشالگوی عمومی، الگ -1
 گروهی به گروه دیگر تغییر کنند.

https://jte.ut.ac.ir/?_action=article&au=119369&_au=naser++shahnoushi
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بیرازش صیحی  -ی عدم پذیرش فرضیه صفر دهندهشود(، نشان

دیگر، الگوی عبارت(. بهMaddala, 1983باشد )می -الگوی فعلی

 برآورد شده، لاجیت یا پروبیت ترتیبی نیست.

کییه ارزشییی  2Pseudo Rمقیدار  ی لاجیت ترتیبییدر الگو

را نیدارد و  2Rر و ییک دارد، تفسییر طبیعیی و معمولیبیین صیف

توان گفت که بیا افیزایص قیدرت بییرازش در تفسیر آن تنها می

ی دیگری گزینه. (Green, 2003) یابدالگیو مقدار آن افزایص می

 (Ben-Akiva & Lerman,1985)که برای خوبی برازش توسییط 

خص درصیید اسیت. اییین شییا ۸بندیطبقه، دقیت پیشنهادشده

 & Pai) کنیدبینی صحی  و غلط متغیر وابسته را بییان مییپیص

Saleh, 2008.)  صیورتبهدر این الگو تفسییر ضیرایب همچنین 

نهیایی بیرای تفسییر  لیذا از معییار اثیر ،شیودمستقیم انجام نمی

 . شودضرایب استفاده می

 
 اثر نهایی

بیر روی  بینیی محاسبه اثر نهایی یک واحد تغییر در پیص

 گیرد:، به شکل زیر صورت میj یاحتمال طبقه

(۸۸) 

 
 

باشید مییکه در آن

(Maddala, 1983). 

نحوه محاسبه اثرات نهایی برای متغیرهای مجازی متفیاوت 

شیود( صورت مستقیم محاسیبه نمییباشد )بهاز حالت معمول می

 باشد:محاسبه می صورت زیر قابلبلکه به

(۸۸) 
 

کیه اثیر نهیایی بیه مقیادیر کلییه متغیرهیای با توجه به این

کارگیری مقیادیر گییری بیرای بیهتوضیحی وابسته است، تصمیم

                                                                                           
۸-Classification accuracy 

باشید. معمولیاً اثیر نهیایی در متغیرها در برآورد، بسیار مهیم میی

 ,.Shahnoushi et al) شودمقادیر میانگین متغیرها محاسبه می

2012 .) 

 
 تعیین حجم نمونهگیری و روش نمونه

آوری پرسشینامه و آمار و اطلاعات پیژوهص از طرییق جمیع

کاران استان هرات، بیا اسیتفاده از ی حضوری با زعفرانمصاحبه

بیرای  شده اسیت.تهیه ۸۹۳1گیری تصادفی در سال روش نمونه

صیورت کیار ایین اسیتان، بیهزعفیران ۹5این منظور در ابتیدا از 

شد و اطلاعات مربیوط بیه سیط  آوری نامه جمعتصادفی پرسص

برداران و همچنیین وارییانس سیط  زیرکشیت از زیرکشت بهره

ها استخراج گردید. در مرحله بعد اندازه حجم نمونه، با نامهپرسص

 .محاسبه شد ۸۹استفاده از رابطه 

(۸۹) 

 

؛ : کل حجم جامعه آمیاری موردبررسییNکه در رابطه فوق، 

۳6/۸Z=2؛ ع اول از جیدول نرمیال: عدد مربوط به خطای نیوS  :

: حجیم کیل  n؛ واریانس سط  زیرکشت مربوط به نمونیه اولییه

  باشد.می : کران خطا dو  نیاز برای مطالعه نمونه مورد

کیاران اسیتان بر اساس اطلاعات موجود، تعداد کیل زعفیران

باشید. وارییانس سیط  زیرکشیت نفر میی ۸۸۹۸6هرات برابر با 

اسیت. بیا  ۸5/1نیز برابر با  dو  ۹5/۹رابر مربوط به نمونه اولیه ب

 بیه ۸1۸نظیر، برابیر  ، حجم نمونه مورد۸۹جایگذاری در فرمول 

 دست آمد.

 

 نتایج و بحث

در این بخص، ابتدا به توصیف اطلاعات مربوط به نمونه مورد 

شود و سپس نتایج بررسی تماییل بیه تیداوم بررسی پرداخته می

اسیتان هیرات افغانسیتان بیا  کارانکشت زعفران در بین زعفران
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 گردد.کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی ذکر می

کیاران در این مطالعه میزان تمایل به تیداوم کشیت زعفیران

گییروه خیلییی کییم، کییم، متوسییط و زیییاد  4اسییتان هییرات بییه 

شده است. به لحا  ماهیت ترتیبیی متغییر وابسیته، از بندیطبقه

متغیرهیای  تیأثیروه منظور تعییین نحیالگوی لاجیت ترتیبیی بیه

کیاری اسیتفاده شید. توضیحی بر میزان تمایل به تداوم زعفیران

در جدول  های متغیر وابسته،های گروهاطلاعات مربوط به ویژگی

 1شیود حیدود گونه که ملاحظه میشده است. هماننشان داده ۹

-درصد از زعفیران۸۹درصد افراد نمونه تمایل خیلی کم و حدود 

 اند. کاری تمایل کمی داشتهی زعفرانی ادامهکاران نمونه برا

 

 های سطوح متغیر وابستهتعریف و ویژگی -3جدول 

Table 3- Definition and characteristics of dependent variable level 

 فراوانی تجمعی
Cumulative frequency 

 درصد فراوانی
Percent 

 شرح
Description 

 گروه
Group 

6. 93 6. 93 
 ایل خیلی کمتم

Very low  
Y=1 

19. 80 12. 87 
 تمایل کم

Low 
Y=2 

44. 55 24. 75 
 تمایل متوسط 

Medium 
Y=3 

100. 00 55. 45 
 تمایل زیاد

High 
Y=4 

 های تحقیق.مأخذ: یافته
Source: Research findings. 

 

 توصیف متغیرهای مستقل مورداستفاده در تحقیق -4جدول 
Table 4- Description of independent variables used in the research 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 میانگین
Average 

 متغیر
Variable 

5312.63 5373.76 
 درآمد غیر کشاورزی 

Non-agricultural incomes (Afghani) 

0.99 1.91 
  عملکرد زعفران

 (1-Kg.ha)Saffron yield   

5836.426 69856.44 
 زعفران قیمت 

Saffron price (Afghani)  

6.93 42.83 
 سن 

Age (year) 

3.66 8.65 
 اندازه خانوار کشاورز 

Household's Size (person) 

2.15 5.02 
 تجربه کشت زعفران 

Saffron cultivation experience (year) 

6.4 190 
 نیروی کار 

)1-Labor (person.ha 

97020.32 223836.60 
 سرمایه  

Capital (Afghani) 

0.49 0.58 
 ی کشتمتغیر مجازی مربوط به منطقه

Dummy variable associated with the cultivation area 
 های تحقیق.مأخذ: یافته

Source: Research findings. 

 
 



درصید آنیان  55درصد به میزان متوسط و حیدود  ۸5حدود 

انید. علیام نمیودهکیاری ای زعفیرانتمایل زیادی را برای ادامیه

شییده در تحقییق شییامل درآمیید کارگرفتهمتغیرهیای مسییتقل بیه

غیرکشاورزی )افغانی(، عملکیرد زعفیران )کیلیوگرم بیر هکتیار(، 

قیمت )افغانی(، سن )سیال(، تعیداد اعضیای خیانوار زارع )نفیر(، 

کاری )سال(، نیروی کار )نفیر در هکتیار( و میزان تجربه زعفران

 .باشندرز )افغانی( میسرمایه در دسترس کشاو

به توصیف آماری متغیرهای مستقل مورداستفاده در  4جدول 

 پردازد.تحقیق می

 

 نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت ترتیبی  -5جدول 
Table 5- Results of ordered logit model estimation 

 سطح احتمال
Prob 

Zآماره 

Zstatistics 

 خطای استاندارد
Standard error 

 ریبض
Coefficient 

 متغیر
Variable 

0. 107 -1. 61 **  0. 00004 -0. 00008 
 درآمد غیر کشاورزی

Non-agricultural incomes 

0. 001 3. 32**** 0. 57394 1. 90632 
 عملکرد زعفران

Saffron yield 

0. 216 1. 24* 0. 00003 0.00004 
 قیمت زعفران

Saffron price 

0. 461 -0. 74 0. 03413 -0. 02514 
 سن

Age 

0. 043 2. 02*** 0. 12156 0.24553 
 اندازه خانوار کشاورز

Household's size 

0. 103 1. 63** 0. 22146 0.36161 
 تجربه کشت زعفران

Saffron cultivation experience 

0. 028 -2. 20  ***  0. 25752 -0.56721 
 نیروی کار
Labor 

0. 000 6. 81**** 7. 27e-06 0.00005 
 سرمایه

Capital 

0. 733 0. 34 0. 50247 0.17150 
 ی کشتمتغیر مجازی مربوط به منطقه

Dummy variable associated with the cultivation area 

 2.33*** 3. 11034 7.25667 
 ی اولآستانه

cut1 

 3.62**** 3. 28696 11.88853 
 ی دومآستانه

cut 2 

 4.75  ****  3. 65969 17.40015 
 ی سومآستانه

Cut 3 

  .درصد 5در سط   دارمعنیدرصد ***: ۸در سط   دار: معنی****

  .درصد۸1در سط  تقریباً  دارمعنی :درصد*۸1در سط   دار:معنی **

 .ی تحقیقاهخذ: یافتهأم
**** = Significant at 1% level.   *** = Significant at 5% level.  **= Significant at 10% level. 

*= Significant at 20% level. 
Source: Research findings. 

 

 5نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت ترتیبی نیز در جیدول 

دهید کیه عیواملی ماننید الگو نشیان میی جینتاشده است. ارائه 

ی عملکرد محصول، قیمت زعفران، اندازه خانوار کشاورز، تجربیه

رس اثر معنادار و مثبتی بر افزایص کاری و سرمایه در دستزعفران

کیاران داشیته تمایل به تداوم کشت این محصول توسط زعفران

افزایص هر یک از ایین عوامیل، افیزایص احتمیال  واقع دراست؛ 

کاران به تداوم کشت این محصول را نشان دهنید. تمایل زعفران

این در حالی است که عیواملی ماننید درآمید حاصیل از فعالییت 

اثر معکوسی بر تمایل بیه تیداوم  کاری روینی، سن و رزرکشاویغ

بیا افیزایص درآمید غییر  گریدعبارتبیهانید. کاری داشتهزعفران
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کاران تمایل کمتیری بیرای ، زعفرانکار یروینکشاورزی، سن و 

 دهند.ی کشت این محصول، نشان میادامه

های مربوط به معیارهای خوبی بیرازش الگیوی بیرآورد آماره

طور که مشیاهده شده است. هماننمایص داده  6در جدول شده، 

-در سط  احتمال یک درصد نشیان  LRشود معناداری آماره می

-ی معناداری کل رگرسیون است. همچنین مقیادیر آمیارهدهنده

همچنین باشند. قبول بوده و بیانگر اعتبار مدل میقابل  2Rهای 

الگیو را نشیان بینی صیحی  بنیدی کیه درصید پیصدقت طبقیه

 شیدهمطیرح  Pseudo2Rعنوان جییایگزینی بییرای دهد و بهمی

. بیر دباشیمی شدهارائهبندی الگوی است، بیانگر دقت بالای طبقه

 ۲6برآورد شده در حدود الگیوی لاجیت ترتیبی این آماره اسیاس 

-تمایل به تیداوم زعفیراندر سیطوح مختلف  درصد ازمشاهدات

بنیابراین بیا توجیه بییه کرده است، بینی پیصدرستی کاری را به

توان بوده و می اعتماد برآورد شده، قابل ، الگیویاطلاعات مذکور

حیداقل ) از ایین الگیو تا حد بسییار زییادی آمدهدستبهنتایج  به

 نمود.طمینان ( ادرصد ۲6

 

 ترتیبیمعیارهای خوبی برازش مدل لاجیت  -6 جدول

Table 6- Goodness of fitting criteria for ordered logit model 

 مقدار
Quantity 

 آماره
Statistics 

 مقدار
Quantity 

 آماره
Statistics 

-67. 207 Log-Lik Full Model -226. 540 Log-Lik Intercept Only 
318. 666 LR(9) 134. 413 D (190) 

0. 000 Prob > LR   
0. 650 McFadden's Adj R2: 0. 703 McFadden's R2: 
0. 888 Cragg-Uhler (Nagelkerke) R2: 0. 794 ML (Cox-Snell) R2 
  0. 934 McKelvey & Zavoina's R2: 

0. 689 Adj Count R2 0. 861 Count R2 
-270. 892 BIC 0. 784 AIC 

 86.14% Correctly classified (%) 174 Correctly classified (number) 

 حقیق.های تمأخذ: یافته
Source: Research findings. 

 

گونییه کییه درروش تحقیییق شییرح داده شیید، آزمییون همان

ی برابری پارامترها را های موازی، منطقی بودن فرضیهرگرسیون

کنید. نتیایج هیای متغییر وابسیته ارزییابی مییبرای تمام گیروه

 1های برنت، ولف گولد، نسبت درستنمایی و والد درجیدولآزمون

ی برابری پارامترهیا بیرای تمیامی نطقی بودن فرضیهحاکی از م

های انجیام ها در الگوی برآورد شده بر اساس تمامی آزمونگروه

تیوان پیذیرفت کیه الگیوی لاجییت باشد و بنابراین مییشده می

 ترتیبی در این تحقیق، از مبانی محکم تئوریکی برخوردار است.

 های موازینهای رگرسیونتایج مربوط به آزمون  -7جدول 
Table 7- Tests of the parallel regression assumption 

 سطح احتمال
P>Chi2 

 های موازیآزمون رگرسیون Chi2آماره  dfدرجه آزادی
Tests of the parallel regression 

0. 63 18 27. 92 Brant 
0. 212 18 22. 47 Wolfe Gould 
0. 68 18 27. 65 likelihood ratio 

0. 549 18 16. 63 Wald 
 .های تحقیقمأخذ: یافته

Source: Research findings. 

 

شیود و تنها جهت تغییر احتمیال )علامییت ضییریب( انجام نمیمسیتقیم  صیورتبهدر الگوی لاجیت ترتیبی تفسیر ضیرایب 
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 مشیاهدهقابلهییای نهییایی )ابتییدایی و انتهیایی( بیرای گیروه

متغیرهیای مسیتقل بیرای هیر ییک از  است. لذا معیار اثر نهایی

ایین منظیور گییرد. بیرای طبقات محاسبه و مورد تفسیر قرار می

 میوردی متغییر وابسیته هیاگروهاثرات نهایی برای هیر ییک از 

 .است شدهارائه ۲ که نتیایج آن در جدول قرارگرفته محاسبه

 

 وابسته های متغیرشده برای هر یک از گروهاثرات نهایی محاسبه  -8جدول 

Table 8-Marginal effects calculated for each of the dependent variable groups 

 متغیر
Variable 

 اثرنهایی گروه اول

 )تمایل خیلی کم( 

Last effect of the 

first group (very 

low) 

 نهایی گروه دوم اثر

 )تمایل کم( 
Last effect of the 

second group (low) 

گروه سوم  نهایی اثر

 )تمایل متوسط(
Last effect of the 

third group (medium) 

 نهایی گروه چهارم اثر

 )تمایل زیاد(
Last effect of the 

fourth group (high) 

 درآمد غیر کشاورزی
Non-agricultural incomes 

1.366e-09 1.384e-07 0.00001636 -0.0000165 

 عملکرد زعفران
Saffron yield 

-0.00003379 -0.0034236 -0.40476411 0.4082215 

 قیمت زعفران
Saffron price 

-7.515e-10 -7.615e-08 -9.003e-06 9.080e-06 

 سن
Age 

4.455e-07 0.00004515 0.0053379 -0.0053835 

 اندازه خانوار کشاورز
Household's size 

-4.351e-06 -0.00044095 -0.05213296 0.05257827 

 زعفران تجربه کشت
Saffron cultivation 

experience 
-6.409e-06 -0.00064942 -0.07677891 0.07743473 

 نیروی کار
Labor 

0.00001005 0.00101866 0.12043417 -0.12146288 

 سرمایه
Capital 

-8.776e-10 -8.893e-08 -0.00001051 0.0000106 

ی متغیر مجازی مربوط به منطقه
 کشت

Dummy variable 

associated with the 

cultivation area 

-3.087e-06 -0.00031284 -0.03659591 0.03691185 

 های تحقیق.مأخذ: یافته
Source: Research findings. 

 

دهد که هرسه درآمد غیر نشان می شدهمحاسبهاثرات نهایی 

هیا کاران افزایص یابد، احتمال قرار گیرفتن آنکشاورزی زعفران

مایل خیلی کم، کیم و متوسیط بیرای کشیت زعفیران در گروه ت

ی کشیت افزایص و احتمال اینکه تمایل بسیار بالایی برای ادامیه

اگیر  کیه سرااین محصول داشته باشند، کاهص پیدا خواهد کرد. 

ی برای آنان بیشیتر از کشیت رکشاورزیغدرآمد حاصل از بخص 

الا بوده زعفران باشد، هزینه فرصت فعالیت کشاورزی برای آنان ب

خواهید  کیاهص زعفرانی فعالیت تولید و تمایل آنان برای ادامه

 یافت.

قیمیت زعفیران  و زعفیراندهد اگر عملکیرد نتایج نشان می

ی کشیت ایین محصیول در افزایص یابد، احتمال تمایل به ادامه

-گروه خیلی کم، کم و متوسط، کاهص و احتمال اینکه زعفیران

م کشیت محصیول بیا افیزایص کاران تمایل زییادی بیرای تیداو

داشته باشند، افزایص خواهد یافت. دلیل این امر  متیق وعملکرد 

سودآوری بالاتر کشیت زعفیران، حاصیل از افیزایص عملکیرد و 

 باشد.قیمت آن برای کشاورزان می
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دهید بیا افیزایص سین نشان می ۲همچنین اطلاعات جدول 

اهص خواهد ی کشت زعفران ککشاورزان، تمایل آنان برای ادامه

با افزایص سن کشاورزان، احتمال قرار گرفتن آنیان  درواقعیافت. 

ی کشیت، تمایل خیلی کم، کیم و متوسیط بیرای ادامیه درگروه

اما احتمال قرار گرفتن آنان، در گیروه تماییل زییاد  افتهیصیافزا

با توجه به آنکه متوسط سن  یابد.برای کشت زعفران، کاهص می

توانید سال بیوده اسیت،دلیل ایین امیر میی 4۹افراد نمونه حدود 

تر در اداره و کاهص توانایی افراد مسن نسبت به کشاورزان جوان

های زراعی مربوط به کشت زعفیران باشید. ضیمن انجام فعالیت

تیر از بیشتر، به کشت زعفیران مشیکل سن بااینکه ترغیب افراد 

کشیت ی الگیوی تر تمایل به ادامهجوانان است؛ زیرا افراد مسن

پیشینیان خود را دارند و کمتر حاضر بیه پیذیرش ریسیک تغیییر 

 سیمت بیهالگوی کشت از سایر محصولات کشاورزی نظیر گندم 

 باشند. های مربوط به آن میکشت زعفران و پذیرش تکنولوژی

، بیا افیزایص تعیداد آمدهدسیتبههمچنین بر اسیاس نتیایج 

ی ان بیرای ادامیهاعضای خانوار کشاورز، احتمال اینکه تمایل آنی

توانید کشت زیاد باشد، افزایص پیدا خواهد کرد. دلیل این امر می

درآمدزایی بالاتر کشت زعفران نسبت به محصیولات جیایگزین و 

اکثیر  که ازآنجاباشد. تمایل به تأمین مخارج خانوار از این طریق 

امور مربوط به داشیت و برداشیت زعفیران در افغانسیتان، اغلیب 

گییرد؛ هرسیه تعیداد کار زن و کودکان صورت مییتوسط نیروی

-افراد خانوار خصوصاً کودکان و زنان بیشتر باشد، تمایل به ادامه

کار زن و کیودك، نسیبت ی کشت زیادتر خواهد شد. زیرا نیروی

طلبید و به نیروی کار مرد و جوان، دستمزد بسییار کمتیری میی

ع باشید، بیالتبع ی خیود زارکار از خانوادهاین نیروی کهیدرصورت

ی کشیت بیرای او، سودآوری حاصل از کشت و تمایل به ادامیه

 بیشتر خواهد شد.

ی کشیت زعفیران نتایج بیانگر آن است که هر سیه تجربیه

ها در کشیت توسط کشاورزان بیشتر باشد، تخصص و مهارت آن

ی کشیت، بالیا و بالتبع تمایل آنان به ادامه افتهیصیافزامحصول 

ی کشت زعفیران، احتمیال ابراین با افزایص تجربهخواهد بود، بن

قرار گرفتن در سطوح خیلی کم، کم و متوسطِ تمایل بیه کشیت، 

کاهص و احتمال تمایل زیاد داشتن برای کشت زعفران، افزایص 

 خواهد یافت.

ی ی اولییهکشیت زعفیران بیه سیرمایه ازآنجاکیههمچنین 

گران  لیدل به) بالاتری نسبت به سایر محصولات زراعی نیاز دارد

ی در دسترس بودن پیاز زعفران در افغانستان(، لذا هرسه سرمایه

کشاورزان بیشتر باشد و یا سهولت بیشتری در تأمین مالی داشته 

ی کشیت ایین باشند، احتمال تماییل بیشیتر آنیان بیرای ادامیه

ی در لیذا بیا افیزایص سیرمایه محصول را موجیب خواهید شید.

در گروه سهارم،  قرارگرفتنل وی برای کار، تمایدسترس زعفران

یعنی تمایل زیاد برای کشت ایین محصیول، افیزایص و احتمیال 

 قرار گرفتن در سه سط  اولیه، کاهص خواهد یافت. 

، هرسه تعداد نییروی کیار شدهگزارشبر اساس اثرات نهایی 

یابد تمایل کشیاورزان بیرای لازم برای کشت زعفران افزایص می

روه تمایل خیلی کم، کم و متوسیط، افیزایص و قرار گرفتن در گ

احتمال قرار گرفتن در گروه تماییل زییاد بیرای کشیت، کیاهص 

هیای کشیاورز در اثیر خواهد یافت. دلیل این امر افزایص هزینیه

نییروی کیار میرد و  الخصیوصیعلیکار بیشیتر )استخدام نیروی

 باشد.جوان( و کاهص سودآوری این فعالیت برای او می

شت زعفران در مناطقی با اقلیم خشک و گرمسییری ضمناً ک

هایی نسبتاً ملایم دارنید هایی گرم و خشک و زمستانکه تابستان

)گروه صیفر  )گروه یک متغیر مجازی(، نسبت به مناطق سردسیر

متغیر مجازی(، موجب افزایص احتمال تمایل زیاد کشیاورزان بیه 

 د شد.کشت این محصول )قرار گرفتن در سط  سهارم( خواه

پس از برآورد مدل، برای پاسخ به این سیؤال کیه هرییک از 

ی مورد مطالعه، در نهاییت تماییل بیه تیداوم کاران نمونهزعفران

گانیه )خیلیی کیم، کیم،  4یک از سیطوح کشت زعفران در کدام

های لیازم بیا اسیتفاده از میدل بینیمتوسط و زیاد( را دارند، پیص

گونه شده است. همانگزارش ۳صورت پذیرفت و نتایج در جدول 
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 54بینی صورت گرفته حیدود شود، بر اساس پیصکه ملاحظه می

کیاران کیاران )یعنیی بییص از نیمیی از زعفیراندرصد از زعفران

نمونه(، به تداوم کشت زعفیران تماییل زییادی خواهنید داشیت. 

-درصید از زعفیران ۸۲شود در حیدود بینی میضمن اینکه پیص

ی کشیت ایین محصیول توسطی بیرای ادامیهکاران نیز تمایل م

سنین بیان کرد کیه درمجمیوع توان اینباشند. در واقع می داشته

کاران تمایل نسیبتاً بالیایی بیرای درصد از زعفران ۲۸نزدیک به 

 6و  ۸۸تداوم کشت این محصول خواهند داشیت و تنهیا حیدود 

 ی کشیتدرصد از آنان به ترتیب در حد خیلی کم و کم به ادامه

 باشند.این محصول مایل می

 

 بینی میزان تمایل به تداوم کشت زعفران توسط کشاورزان نمونهپیش -9جدول 

Table 9 - Estimation of willingness to continue cultivating saffron by sample farmers 

درصد تجمعی انتخاب هر یک از 

 های متغیر وابستهگروه
Cumulative percentage 

selection of each of the 

dependent variable groups 

درصد احتمال انتخاب هر یک از 

 های متغیر وابستهگروه
The probability of selecting 

each of the dependent 

variable groups 

گروه متغیر وابسته )میزان تمایل به 

 کاری(تداوم زعفران
Dependent variables group 

(rate of willingness to continue 

cultivating saffron) 

5. 94 5. 94 
 خیلی کم

Very low  

18. 32 12. 38 
 کم

Low 

46. 04 27. 72 
 متوسط

medium 

100. 00 53. 96 
 زیاد

high 

 100. 00 
 مجموع
Total 

 های تحقیق.مأخذ: یافته
Source: Research findings. 

 

 گیری نتیجه

هیای لات کشاورزی است که در سیالیکی از محصو زعفران

اخیر مورد توجه کشاورزان افغانستان قرارگرفته است. با توجه بیه 

موقعیت اسیتثنایی زعفیران افغانسیتان در دنییا، بررسیی تماییل 

کشاورزان این منطقه به تداوم کشیت ایین محصیول از اهمییت 

ای در توسییعه اییین محصییول و ارتقییاء سییط  جهییانی آن ویییژه

. لذا هدف از انجام ایین پیژوهص بررسیی عوامیل برخوردار است

مؤثر بر تمایل به تداوم کشت زعفران در بین کشیاورزان اسیتان 

-باشد. میزان تمایل به تداوم کشت زعفیرانهرات افغانستان می

بنیدی گروه کم، متوسیط، زییاد و بسییار زییاد طبقیه 4کاران به 

عیواملی داد کارگیری الگوی لاجیت ترتیبی نشان گردید. نتایج به

ی مانند عملکرد و قیمت زعفران، اندازه خیانوار کشیاورز، تجربیه

کاری و سرمایه در دسترس، اثر مثبتی بر افزایص تماییل زعفران

 کهیدرحالکاران دارند؛به تداوم کشت این محصول توسط زعفران

 موردکار ی، سن کشاورز و نیرویرکشاورزیغعواملی مانند درآمد 

. کاری اثرگذارنیدوس بر تمایل به تداوم زعفراندر جهت معک ازین

 توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:با توجه به نتایج تحقیق می

به اینکه سرمایه در دسترس کشاورزان اثر مثبتی بیر  توجهبا 

شیود دولیت تمایل به تداوم کشت زعفران دارد، لذا پیشنهاد میی

یین کشیور بیا گذاران بخیص کشیاورزی در اافغانستان و سیاست

تیر تیر و ارزانفراهم کردن شرایط لیازم بیرای دسترسیی آسیان

بهیره و های تولید، نظیر اعطای تسیهیلات کمکشاورزان به نهاده

های بلاعو  به کشاورزان، آنان را در ارتقای سیط  تولیید یا وام

هیا این محصول یاری رسانند. همچنین فراهم ساختن زیرساخت
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گیذاری از سیوی دولیت بیرای سیرمایه و تسهیلات و امنیت لازم

تواند امیدبخص پایداری بیشیتر وضیعیت خارجی در این حوزه می

 تولید و تجارت این محصول در کشور گردد.

کیاران بیه با توجه به اینکه قیمت زعفران بر تمایل زعفیران

شود که با صورت مثبت اثرگذار است، پیشنهاد میتداوم کشت، به

المللیی کیه مسیتلزم کیاربرد داردهای بینافزایص کیفیت و استان

هیا، بهبیود کیفییت های نوین نظیر تجهیز آزمایشیگاهتکنولوژی

های کردن محصول و سایر فرایندها، تجهیزات خشکبندیبسته

دیگر است؛ باعث ارتقای کیفیی محصیول و در نتیجیه افیزایص 

افزوده محصول شده و سودآوری بیشتر تولید و تجارت این ارزش

 ول در بازارهای جهانی شد.محص

کاران اثیر مثبتیی بیر تیداوم با توجه به اینکه تجارب زعفران

ی شود که زمینیهتمایل به کشت این محصول دارد، پیشنهاد می

کاران استان هیرات از منیابع تجیارب محلیی، گیری زعفرانبهره

-ازپیص فراهم گردد. ضمن اینکیه فعالییتالمللی بیصملی و بین

و آموزش کشت زعفران به متقاضییان تولیید ایین  های ترویجی

منظور جلییوگیری از خسییارات احتمییالی از دیگییر محصییول، بییه

 رود.های سودمند در همین راستا به شمار میسیاست

ی کشت این ازآنجاکه با افزایص عملکرد، کشاورزان به ادامه

محصییول تمایییل بیشییتری نشییان خواهنیید داد، لییذا اسییتفاده از 

های نوین آبییاری، اسیتفاده از نظیر استفاده از روشراهکارهایی 

هیای نیوین گیری از روشکودهای حیوانی بجای شیمیایی، بهره

کشیت و تعامییل بخیص کشییاورزی و زارعییان بیا مراکییز علمییی 

تخصصی در این حیوزه، بیرای اسیتفاده از دسیتاوردهای علمیی 

 شود.ها و متخصصین پیشنهاد میدانشگاه
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Abstract 

 

Saffron is one of the agricultural products considered for cultivation by Afghan farmers in recent years. 

Investigation of willingness of farmers in this region to continue cultivating this crop is especially important 

in developing this product and promoting it at the global level due to the exceptional position of Afghanistan’s 

saffron in the world. Therefore, the aim of this study is investigating willingness of farmers in Herat to continue 

production of Saffron. Data was collected using the random sampling method and completing questionnaires 

and performing personal interviews with saffron farmers in the Herat province in 2018 with 202 samples. The 

willingness to continue cultivating saffron farmers in the Herat Province was classified into four categories: 

very low, low, medium, and high. The results of using the ordered Logit model show that the variables yield, 

price, size of the farmer's household, saffron cultivation experience and capital have a positive influence on 

increasing willingness to continue cultivation of this product by saffron producers. On the other hand, non-

agricultural income, age and availability of labor have an inverse effect on willingness to continue saffron 

production. At the end, suggestions are provided to achieve the research’s goal. These include provision of 

low-cost facilities for farmers to provide easier and cheaper access to utilization of new technologies such as 

use of laboratories, improvement of packaging quality and drying equipment. 
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