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استان  برداران دربررسي اثرات کشت زعفران بر درآمد و اشتغال بهره

  لرستان

  ∗∗∗∗حميدرضا كرمي
  ٢٩/١٠/١٣٩٣ :تاريخ پذيرش   ٥/٣/١٣٩٣: تاريخ دريافت

  چكيده

 طيشراناسب با تم محصوالت توانند با انتخاب يم يکشاورزبرداران محصوالت بهره
پژوهش  .ابنديدست  داريپا يآمدخود، به اشتغال و در يو اجتماع ي، اقتصاديعيطب

 .است پرداخته بردارانزعفران بر درآمد و اشتغال بهره بررسي اثرات کشتحاضر به 
 دو زمان در( آزمون با يك گروهآزمون و پسپيشروش  پژوهشی حاضر ازطرح 

زان درآمد و اشتغال از ياثرات کشت زعفران بر م ،ن مبنايا که بر سود جست )متفاوت
 يآمار جامعة. شد يبررس زعفران قبل و بعد از کشت رهاين متغيا سةيق مقايطر

برداران کشت زعفران در  دکنندگان و بهرهيتول ةي، شامل کليق سرشمارياز طر ،پژوهش
 از ،فرضيات آزمون منظوربه. بود ۱۳۹۱در سال ) نمونه ۱۹۶به تعداد ( لرستان استان

کم  وجود با که ددا نشان پژوهش نتايج .دش گيريبهره ناپارامتريك ويلكاكسون آزمون
ر يسه با کشت سايدر مقا, هازان برداشت از آنيمزارع زعفران و م وسعت بودن

زعفران،  کشت از بعد و قبلبرداران، بهره اشتغال و درآمدزان يم ,يمحصوالت کشاورز
  .است داریمعن درصد ۹۹ سطح در رد کهداهايی تفاوت

  ).استان( لرستان ن، اشتغال، درآمد،، زعفرايابيارز: ها واژهکليد

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

                                                           
∗

ــو   ــتعض ــي هيئ ــی و  علم ــی پژوهش ــات  مرب ــز تحقيق ــابع   مرك ــاورزي و من ــتان  كش ــي اس ــتانطبيع  لرس
)hamidkarami75@yahoo.com.(  
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  مقدمه 

 رفع مخاطره انداختنبه بدون  را ينسل کنون يازهايدار نيپا ينظام کشاورزبايد 

مناسب و  محصوالت توانند با انتخاب يکشاورزان م .دپاسخ دهنده ينسل آ اجاتياحت

 ين بازدهي، باالترها نهين هزيو با کمتر يانسان يرويها و ن نه از نهادهيبه ةبا استفاد

دن يرس يبه معنن يا ند؛کنجاد يارا  و اشتغالزان درآمد ين ميشتريب رو،از ايند و يتول

 يعيطب آن حفاظت از منابع ةجيکه نتاست دار و هدفمند يپا يک نظام کشاورزيبه 

ان يدر م .خواهد بود بردارانبهره يت اقتصاديو بهبود وضع يآت يها نسل يبرا

 از است، ژهيو ازاتيامت يدارا - رانيسرخ ا يطال -زعفران، يمحصوالت کشاورز

 يماندگار، يطوالن يبردار امکان بهره ساالنه، از به شخمين ، عدمکم از به آبيجمله ن

ده، يچين و پيآالت سنگ نيبه ماش ازينعدم ، دشدهيتولنقل محصول  و سهولت حمل و

و  ي، صنعتييمصارف غذااربرد کو  ،قابل توجه يارزآوردرآمد و مولد،  جاد اشتغاليا

  ).۵- ۱: ۱۳۹۰ ،يخادم( ييدارو

هزار  ۱۱۲است که  يزراع يهزار هکتار اراض صدهشتحدود  يدارا لرستان استان

ن استان يتر الن و مازندران، پربارانيپس از گ لرستان، .کننددر آنها فعاليت میبردار بهره

ن همه مواهب ياز ا ن لرستاناستا وجود، نيبا ا ).متريليم ۵۵۰-۶۰۰( کشور است

ميليارد متر  ۳/۱صرفاً از  ،۱۳۹۱که در سال ای گونه، بهبرد ين بهره را ميکمتر يعيطب

 يبرا) ارد متر مکعبيليم سيزدهحدود ( يسطح يهانزوالت و آب کل ازمکعب 

 .شده استاستفاده  يو باغ يزراع يدرصد اراض ۲۵کردن مصارف شرب و مشروب 

درصد در  ۵/۳۱، ۱۳۸۵ن استان در سال يا ينفر ۱۷۵۴۲۴۳ت ياز جمع ،نيچنهم

 يريدرگ. وجود دارد ييدر مناطق روستا يکاريب درصد ۷/۳۱ سکونت دارند و روستاها

 گاهيجا( دا و پنهانيپ يکاري، کمبود درآمد، بييروستا ن، مهاجرتيسر آب و زم بر

 ۷/۹۳ - ستيز طيوارده بر مح يفشارهاو ، )۱۳۸۹ در سال در کشور يکاريب نخست

تواند باعث تداوم يم -در استانش با درجات متفاوت يدر معرض فرسامساحت درصد 

دات يدرصد تول ۹۳حال، ن يع در. دشو کشاورزان اشتغال و درآمد يداريپانا ةچرخ
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 يزراع داتياز تول برداراندرصد از درآمد بهره ۸۶و  يزراع لرستان از محصوالت استان

   ).۱۸۷- ۱۱۲: ۱۳۸۷ زي استانداري لرستان،ري معاونت برنامه( است
 يهايژگي، و وسوکياز  ،لرستان استان ياجتماع -يو اقتصاد يعيط طبيوجود شرا

باعث شد  ،گريدسوی  زعفران، از اهيد گياز تول يناش يو اجتماع ي، اقتصاديعيطب

 يقاتيدر مزارع کوچک تحق شيسال پپانزده  ج از حدوديتدرهکه ب ن محصوليکشت ا

زان برداشت يهکتار و م ۵۵با وسعت حدود  مزرعه ۱۴۸اکنون به حدود شده، همغاز آ

  ). ۱۳۹۱لرستان،  يکشاورز سازمان جهاد( ابديش يافزا لوگرميک ۹۵
نسبت ، شده اجرا) خرد، مياني و کالن( يدر هر سطح که يده و طرحيهرگونه ابايد 

از  ديگر سخن، الزم است هب. دشو يابياست، ارز ر شدهيآن تصو يکه برا يبه اهداف

ان، يبرداران، مجرار بهرهيدر اخت ياطالعات ها در مقاطع مختلف ارزيابي طرحج ينتاطريق 

ا جرح يج، نسبت به تداوم يتا متناسب با آن نتا گيردزان قرار يرگذاران و برنامهاستيس

 پژوهش ياساس ةمسئل ،نيبنابرا. ندکن يريگميها تصمآن يل در اهداف و اجرايو تعد

ر يسه با سايدر مقا ،د محصول زعفرانيکشت و تول حاضر عبارت است از آنکه

  . برداران داشته استبر درآمد و اشتغال بهره يچه اثرات, يمحصوالت کشاورز
 برداران استانرات کشت آن بر درآمد و اشتغال بهرهيزعفران و تاث از آنجا که در زمينة

 تيعنابا . دينمايم يضرور يابيارز گونهته است، اينصورت نگرف يقيتاکنون تحقلرستان 

 ين محصول، تحوليتوسعه و تداوم کشت اکه با رسد ينظر م، به يبه مطالعات مقدمات

 - يت اقتصاديشگرف در وضع یراتيثأت در نتيجه،استان و  نيا يم در کشاورزيعظ

 همن محصول، يا با کشت افزون بر اين،. پديد خواهد آمد نيزبرداران بهره ياجتماع

 با حفظ منابع آب و خاک و هم ديآيبرداران فراهم مبهره يموجبات توانمندساز

   .شد دار برداشته خواهديپاة توسع راستایدر  ياساس ي، گام)خاکش يفرسا از يريجلوگ(
ن يگاه ايبه جا, زعفران ةنيشده در زمقات انجاميمطالعات و تحق يبا بررس ،در ادامه

و اثرات , رانيد آن در ايسابقه و مناطق تول, طيشرا, نيشيپ يهايرسمحصول در بر

   .ميشويبه اجمال آشنا م, آن يعيو طب ياجتماع, ياقتصاد
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قات يتحق فراوان است، يت اقتصاديارزش و اهم دارایاهان ياز گ هرچند، زعفران

که در جهان ران بليتنها در ا، نهياهان زراعير گيگرفته در مورد آن، نسبت به ساصورت

قات يتحق اين شتريکه ب است ان آنين ميت در ايحائز اهم نکتة. ز محدودتر استين

، يکيولوژيزي، فيکي، اکولوژييات دارويو خصوص ييايميبات شيمربوط به شناخت ترک

مرتبط  يها پژوهش ،رانيدر ا). ۲۶۴: ۱۳۸۱، يکاف( آن است يتولوژيو س يکيمورفولوژ

ها  گرچه در ابتدا، پژوهش. ش آغاز شده استيسال پ هفتاد ودتنها از حد ن محصوليبا ا

 یدهد که سهم يها نشان ميبود، اما بررس يار محدود و عمدتاً مرتبط با مسائل زراعيبس

بافت، ، کشتيکير به مسائل ژنتياخ يها زعفران در سال يها توجه از پژوهش قابل

و همکاران،  يقدوس( ته اسشدمعطوف  آن يو مسائل اقتصاد يفرآور يها جنبه

به هفتاد سال پيش  زعفران در کشور يزراع يهاپژوهشپيشينة اگرچه ). ۲۱۷: ۱۳۸۲

نه ين زميدر ا يعلمصورت به ی خاصتيفعال ،سالهة چهلک دوري يط گردد، امابرمی

 يتوسط برخ ة پنجاهاز ده منسجم عمالً يپژوهش يهاتيفعال صورت نگرفت و

 يهاحداقل از جنبهکه  رسدينظر نمسان آغاز شد؛ البته به شگام در خرايپژوهشگران پ

و انتظار  را کرده ة آنت نام پرآوازيکفا اين محصول،د يمربوط به تول يپژوهش يعلم

 همچنين،). ۹، ۳ :۱۳۹۲، يکوچک( را برآورده ساخته باشد يرانيان از پژوهشگران ايجهان

ت مرتبط با زعفران در منابع معتبر قايان تحقيدر م يو اجتماع ياقتصاد يهايبررسسهم 

پيش  مشکالتو  زعفران يمسائل اقتصاد ةنيدر زمکه ای گونهناچيز است، به يخارج

 ، شايد تنها بتوان پژوهشيالمللينب يدر بازارها رانيا زعفران يتجار يهاشرکت روی

   .شد را يادآور )Rahimnia and Farzaneh Hassanzadeh, 2013( زادها و حسنينميرح
 يها ين رستنيشده، زعفران ارزشمندترقات انجاميو تحق مطالعاتبر اساس نتايج 

الت ماد يجهان در ا يزارها ن زعفرانينخست. استالوند  يها دامنه با منشاء يرانيا

، قم، ير يبه نواح ،ر شده و سپسيدا) بروجرد و کرمانشاه ،نهاوند ،همدان ينواح(

 دا کردهيپ يالت پارس تسريا ،نيخزر و همچن يايدر يساحل ياز نواح ياصفهان و برخ

خاص  ييهانين باور بودند که زعفران فقط در سرزميها کشاورزان بر امدت. است
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 است ش نبودهيب يت توهميبعدها معلوم شد که آن اندازه انحصار و محدود د؛يرو يم

ط يلف با شرامخت يهاميزعفران در اقل). ۷۴: ۱۳۶۸ ،يعنبران ؛۲۵: ۱۳۷۶ ،يشميابر(

ن يبهتر شود و يرطوبت هوا، کشت م حرارت و رات درجةيير از نظر ارتفاع، تغيمتغ

   .است يريگرمسمهين يهوا و رشد آن آب يط برايشرا
نام برده،  - استان لرستان يهااز شهرستان يکي -که از بروجرد ين کتابينخست

است که  -هجری قمری قرن چهارم يرانيدان ايجغراف -يالمسالک و الممالک اصطخر

ش به يها وهياست پرنعمت که م يا وروگرد شهريبروجرد «: آمده است ، چنيندر آن

در کتاب  .»ز استيخ فرسخ و زعفرانميطولش ن. شود يگر صادر ميد يجاها

 :ز آمده استين -قمری يقرن چهارم هجر يدان عراقيجغراف -حوقلاالرض ابن صوره

 که در استان يج پژوهشيطبق نتا. »ديآ يدست مهار بيبس زعفران) بروجرد( ن شهريا در«

امکان کشت  ر استانيسردس معتدل و يرياست، در مناطق گرمس لرستان انجام گرفته

ن محصول از نظر عملکرد، يم ايو د ين کشت آبيب ،نيچنزعفران وجود دارد، هم

که  يقيج تحقيطبق نتا ،طورني؛ هم)۵-۱: ۱۳۹۰ ،يخادم( دار وجود نداشتيتفاوت معن

 م زعفران وجود داردياست، امکان کشت د انجام شده ياريدر استان چهارمحال و بخت

   ).۳۹: ۱۳۹۱، هياسعد يشجاع و يداللهي(
دوران رشد  .تاس ييآن به آب و مواد غذا نسبتاً کم ازيزعفران ن يهايژگيگر وياز د

از ين ياديبه مراقبت ز ولاين محص. ل بهار استيز و زمستان و اواييپا يهازعفران فصل

لوگرم در هکتار يک پنجزان متوسط برداشت زعفران حدود يچون م ،نيا برافزون . ندارد

طلبد و ينم ينگهدار يخاص را برا يينداشته، جا ونقلحمل يها نهياز به هزياست، ن

 ،نيهمچن. حکم طال را دارد کشاورز يزعفران برا. آن نيز محدود نيستفرصت فروش 

از ( يبردارش و پس از بهرهيپ ييزااشتغال ةنيژه در زميو هايیازيامت ياه داراين گيا

شمار آن بهدکنندگان يدرآمد تول يو از منابع اصلاست  )جمله اشتغال زنان و کودکان

و  يلنديصبورب ؛۵-۱: ۱۳۹۰ ،يخادم ؛۱۲: ۱۳۸۹، يمقصود؛ ۶: ۱۳۷۰ا، يبهن(رود می

   ).۱۱۶، ۷۵: ۱۳۹۱ ه،ياسعد يو شجاع يداللهي ؛۸۶: ۱۳۸۶، يعيود
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 .اندزعفران در سطح کالن پرداخته محصول ياقتصاد يها به بررساز پژوهش يبرخ

جه ين نتي، بدزعفران يت نسبيمز ي، در بررس)۱۳۲-۱۳۱: ۱۳۹۰( زادهيو رضاقل ييآقا

و  ين محصول کشاورزيترران با ارزشيسرخ ا يطال مثابهاند که زعفران بهدهيرس

 ويژه داشته یگاهيهمواره جابوده، خ صادرات کشورمان يجهان در تار ةيادو نيتر گران

  . استکشور  ينفتريغ ين محصول صادراتيترمهم ،و پس از پسته
از کشت زعفران  يناش ياجتماع -يآثار اقتصاد يها به بررسگر از پژوهشيد يبرخ

 منطقة يتماعاج -ياقتصاد ي، در بررس)۷۹: ۱۳۷۹( مظهري ودانشور  .اندپرداخته

دليل کمبود ميزان بارندگي ساالنه و بهن منطقه يا ، معتقدند کهساناجنوب خر

محدوديت منابع آبي، براي توليد بسياري از محصوالت راهبردي کشاورزي مناسب 

زرشک و ر ينظ يتوليد محصوالت ةراي استعدادي شايان توجه در زمينولي دا ،نيست

ة ک دوريدر  دهد کهينشان م) ۸۶: ۱۳۸۶( يعيودو  يلنديصبورب يبررس. زعفران است

 افزون ؛کنديجاد ميا ينفرروز در سال اشتغال فصل ۲۰۵هر هکتار زعفران  ،سالههشت

برداران نقش داشته و درصد از بهره هفتاد شت حدودين معيمأدر ت زعفران ،نيا بر

   .است بوده ن منطقهيان ايدر عدم مهاجرت روستاي مهم یعامل
ها و راهكارهاي فرآوري، بازاريابي و صادرات چالش ،يگريات متعدد دقيتحقدر 

. شودهايی چند يادآوری میژوهشپدر پی،  شده است که از آن ميان، يبررس زعفران ايران

کاران موجود بر سر راه زعفران يها  خود به چالش در مطالعة) ۳۳: ۱۳۸۵( زادهعبداهللا

 يبرخ در محصول زعفران، يمختلف اقتصاد يهال جنبهيعالوه بر تحل. است پرداخته

 شده و از جملهارائه  ييرفع مشکالت مبتالبه آن، راهکارها يبرا شده،از مطالعات انجام

 ةبه اجماع كارشناسان در دوازده راهكار بهبوددهند )۸: ۱۳۸۹( فعلي و  راد پزشكي

  . انده صادرات زعفران اشاره كرد
 نشان داد که) ۱۷-۱: ۱۳۹۰ ،يخادم( لرستان ستانا يبوم پژوهشگراناز  يکي يبررس

با  ياري، تناسب بسيشناختبومو  يعيطب ياز نظر سازگار ،اه زعفرانيط کشت گيشرا

وجود دما و بارندگي مناسب در طول  از جمله( ن استان دارديا يعيات طبيخصوص
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و  PH ،و وجود خاك مناسب از نظر بافت، ساختمان از مهرماه تا ارديبهشت رشد ةدور

 -يت اقتصادين محصول با وضعيکشت ا يهايژگيا و ويمزا ؛ همچنين،)شوري

امکان مانند ( ها هماهنگ استآن يط زندگيکشاورزان و اوضاع حاکم بر مح ياجتماع

نه و شخم ساال ل عدميدلهم، جلوگيري از فرسايش خاك بيصورت دهزعفران ب کاشت

 رسد و علوفةمیمتر يسانتپنجاه  به حدود سوم که بعد از سالاه ين گيا يهارشد برگ

هاي تابستانه، از آبياري يناش يهايريپوشاند، جلوگيري از درگيسطح مزرعه را م

يت باالي محصول، بودن كشت زعفران در لرستان با توجه به كميت و كيف اقتصادي

، آن ين برگدرصد پروتئ باال بودن دام با توجه به رای تغذيةزعفران ب استفاده از علوفة

در  نفرروز كار در سال ۲۷۰ جاد اشتغالياعضاي خانواده در مزرعه و ا ةامكان كار هم

  ). زعفران مزرعة هر هكتار

و  يقات اقتصاديسهم تحق که د گفتيبا ،نيشيمطالعات پ ياز بررس يريگجهينت در

د يولکشت و ت بات و خواص زعفران و نحوةينسبت به مطالعات مربوط به ترک يجتماعا

 بيشترران يزعفران در ا يمطالعات اقتصاد ؛ همجنين،اندک است - رانيا و ايدر دن -آن

 ير محصوالت صادراتيسه با سايآن در مقا يارزآور ةد بر جنبيکأدر سطح کالن و با ت

کشت  يو اجتماع يآثار اقتصاد زمينةشده در انجام يهايبررس و افزون بر اينها، است

خاص در  یسه با محصوالتيو مقا )خراسان(خاص  ر به مناطقران منحصيزعفران در ا

کشت و اثرات ارزيابی  حاضرپژوهش  يهدف اساس ،نيبنابرا. استبوده  ن کشوريا

در  انبردارغال بهرهبر درآمد و اشت نسبت به ديگر محصوالت کشاورزی د زعفرانيتول

  . است استان لرستان

  روش تحقيق

نوع  بوده،  پرسشنامهو  مصاحبه يهاشيوهستفاده از با ا »يپيمايش«پژوهش حاضر روش 

 )، دو زمانيك گروه( آزمون با يك گروهآزمون و پسپيش روش نيز طرح پژوهش

گيري  متغير وابسته قبل و بعد از اجراي متغير مستقل اندازه؛ به ديگر سخن، است

قبل ( يا باغي يزراعبرداران از محصوالت زان درآمد و اشتغال بهرهي، مرواز اين. شود مي
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زان درآمد و اشتغال حاصل از کشت ين، با ميمع ين زراعيک زمي، در )از کشت زعفران

کسان با يحجم نمونه منطبق و . شدسه ي، مقاين زراعيمحصول زعفران، در همان زم

 دکنندگان کشتيتول ةي، شامل کليق روش سرشمارياز طر کهبوده  مورد مطالعه ةجامع

ابزار  ييروا يبرا. است ۱۳۹۱در سال) کارزعفران ۱۹۶ شامل( لرستان زعفران در استان

 نةينظر در زمو کارشناسان صاحب يت علمئيه ياز نظرات اعضا, اطالعات يگردآور

قات يدر مرکز تحق يزراعت و باغبان ,ياجتماع - ياقتصاد يهادر حوزه زعفران و

 يريگبهره کاران مجربعفرانزاز نظرات  ،نيو همچن لرستان يعيو منابع طب يکشاورز

ز ين) ۸/۰باالتر از (دست آمده بهکرونباخ  يب آلفايضر ةو محاسب يمقدمات مطالعة. شد

 دست آمدهبه يها اطالعات، داده يپس از گردآور. پژوهش است ةپرسشنام ييايد پايؤم

و  عمربه  توجه با. دشل يتحل و هيتجز SPSS و Excel يافزار نرمة در قالب برنام

درآمد و اشتغال ميزان  و در پی آن، محصول برداشت ميزان و نوع ،مزرعهمساحت 

، )۲(ويلك -و شاپيرو )۱(اسميرنف - كولموگروف يهاي آماربا انجام آزمون ها،نمونه

 يبرا رو،و از اين ستياز توزيع نرمال برخوردار ن يآمار ةجامع مشخص شد که

 ها،گروه ةمنظور مقايسو به انهي، درصد و ميفراوان يهااز آماره اطالعات، عمدتاً فيتوص

  .شد يریگبهره )۳(از آزمون آماري ناپارامتريك ويلكاكسون

  تحقيق متغيرهای

سه، با توجه يمقا ياز آنجا که درآمد دو گروه محصوالت برا حاضر، در پژوهش :درآمد

، مورد نظر ۱۳۹۱افته به کشت زعفران در سال ياختصاص يا باغي ين زراعيزان زميبه م

و  يد محصوالت زراعي، درآمد حاصل از توليزمان کردن فاصلة يمنظور خنثاست، به

هاي سال متيد محصول زعفران، هر دو با قيدرآمد حاصل از تول ،ني، و همچنيباغ

 و نيز ديتول ةنيزان هزي، مرواز اين. است سه قرار گرفتهيمقا يو مبناشده ، محاسبه ۱۳۹۱

د ينه و درآمد توليهز ياستثناهب( يو باغ يد محصوالت زراعيتول درآمد حاصل از

 يکشاورز وزارت جهاد ۱۳۹۱ سال يرسم ي، با استفاده از آمارها)محصول زعفران

د محصول يتول ةکه دوراز آنجا  .شدک محاسبه يتفکاز محصوالت به کدامهر  يبرا
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 يهاو در سال است يداربربهره هنگامو  يبردارقبل از بهره ةزعفران شامل دو دور

، )زان برداشت اندکيل ميدلهب( رنديگيم يشيبر درآمدها پمربوط  يهانهيد، هزيتول ةياول

ق  ياز طر )کيتفکبه( نه و درآمديهز ةبرداران، متوسط ساالنل درآمد بهرهيتعد برای

  . ديآيدست مهب) سن مزرعه( بر طول دوره ديتول ةدور يها و درآمدهانهيم کل هزيتقس

هايي است در پژوهش حاضر، اشتغال مستقيم ناشي از فعاليت ،منظور از اشتغال: اشتغال

ش از يپ -يا باغي ين زراعين زميزان معيدر توليد محصوالت، در م مستقيمای گونهبهکه 

د محصوالت يحاصل از تول اشتغالزان ي، مرواز اين .استجاد شده يا - کشت زعفران

 ۱۳۹۱ سال يرسم ي، با استفاده از آمارها)محصول زعفراني تثنااسهب(ي و باغ يزراع

که از آنجا  .شدک محاسبه يتفککدام از محصوالت بههر  يبرا يکشاورز وزارت جهاد

 يبرداربهره هنگامو  يبردارقبل از بهره ةد محصول زعفران شامل دو دوريتول ةدور

، )زان برداشت اندکيل ميدلهب( استايين پميزان اشتغال د، يتول يةاول يهاو در سال است

 اشتغالم کل يق  تقسياز طر اشتغال ةبرداران، متوسط ساالنبهره اشتغالل يتعد برای

  .ديآيدست مهب) سن مزرعه( بر طول دوره يدتول ةدور

  :از نداعبارت حاضر ات پژوهشيفرض, يادشدهف يتعار يبر مبنا

ن يقبل و بعد از کشت ا هایدوره در برداران کشت زعفرانزان اشتغال بهرهيم -

  د؛ و دار داريتفاوت معن محصول

 ن محصوليقبل و بعد از کشت ا هایدر دوره برداران کشت زعفرانزان درآمد بهرهيم -

 .ددار داريتفاوت معن

  ج و بحث ينتا

نه و درآمد زعفران يهز زمينةدر استان لرستان، در  حاضر پژوهش يمقدمات يج بررسينتا

، نظرات کارشناسان و يمطالعات مقدمات يمبنا ط مطلوب، بريمزرعه با شراک يدر 

  .آمده است ۳تا  ۱مزارع با طول عمر باال، در جداول  يکاران دارازعفران
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  )هزار تومان( ۱۳۹۱، توليدي در استان لرستان ةهکتار مزرعه زعفران طي يک دور ای يکعناوين هزينه - ۱جدول 

 قياسم/ مقدار عنوان هزينه
  سازي زمينآماده

 و برداشت اوليه

 سال
 جمع كل

  هشتم  هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

 ۷۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰۰۰ كيلو ۳۵۰۰ پياز

 ۸۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰ ۰ ۰  ۰ ۴۰۰ تن ۴۰ كود حيواني

 ۲۸۰ ۰ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۷۰ ۰ كيسه ۸ كود شيميايي

 ۴۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۸ ساعت ۴ شخم

 ۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴ ساعت ۴ فارو

 ۶۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰۰ نفر ۳۰ كاشت پياز

 ۲۱۰۰ ۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۰  ۳۰۰ مرتبه ۷ آبياري

 ۱۰۳۸۰ ۰ ۲۱۰۰ ۲۱۰۰ ۱۸۰۰ ۱۳۵۰ ۱۲۶۰ ۱۰۵۰ ۶۰۰ ۱۲۰ کيلو ۱  برداشت گل

 ۱۳۸۴۰ ۰  ۲۸۰۰  ۲۸۰۰  ۲۴۰۰  ۱۸۰۰ ۱۶۸۰ ۱۴۰۰ ۸۰۰ ۱۶۰ گرم ۱۰ جداسازي کالله

 ۲۸۰۰ ۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰  نفر مبارزه با علف هرز

 ۵۰۰  ۱۰۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ نفر *ساير

 ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نفر ۵۰  برداشت پياز

 ۴۸۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۰  ۶۰۰ هکتار ۱ اجاره زمين

  ۷/۳۳۴۹  ۹/۱۲۸  ۶/۴۷۶  ۶/۴۷۶  ۵/۴۲۳  ۲/۳۷۴  ۳۲۸  ۸/۲۹۰  ۶/۱۴۵  ۴/۷۰۵ درصد ۱۴ سودسرمايه در گردش

  ۷/۴۷۵۲۱  ۹/۱۸۲۸  ۶/۶۷۶۱  ۶/۶۷۶۱  ۵/۶۰۰۸  ۲/۵۳۰۹  ۴۶۵۳  ۸/۴۱۲۵  ۶/۲۰۶۵  ۴/۱۰۰۰۷    جمع كل

  بندي، و تدارکاتونقل، فرآوري، فروش، بستهمانند حمل *
پژوهشهای يافته: منبع
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, شـده انجام يهاتيفعال دهندةنشان) ۱جدول ( حاضر پژوهش يمقدمات يج بررسينتا
 اه زعفـران يـ گ يبـردار بهره ةک دوري آنها در يريکارگة بهنيهزاستفاده و  مورد يهانهاده

هـا در مراحـل   نـه يهـا و هز تيـ ن فعاليشـتر يب, شوديکه مشاهده مچنان ؛استک يتفکبه
  .شوديم انجام کاشت و برداشت محصول زعفران

در  يديتول ةک دوري يزعفران ط ةتار مزرعهک يکزان برداشت و درآمد ناخالص يم -۲جدول 

  )هزار تومان( ۱۳۹۱، لرستان

 درآمد ناخالص  هر کيلوگرم متيق )کيلوگرم( مقدار سال

 ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴/۰ زعفران ةيبرداشت اول

 ۱۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۲ اول

 ۱۷۵۰۰ ۵۰۰۰ ۵/۳ دوم

 ۲۱۰۰۰ ۵۰۰۰ ۲/۴ سوم

 ۲۲۵۰۰ ۵۰۰۰ ۵/۴ چهارم

 ۳۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶ پنجم

 ۳۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷ ششم

 ۳۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۷ )- (+۵/۰هفتم 

 ۲۰۰۰۰  ۲ ۱۰۰۰۰ )ازيبرداشت پ(هشتم 

  ۱۹۳۰۰۰   ناخالص جمع کل درآمد

   پژوهش یهايافته: منبع

ـ ب) ۲جـدول  (حاضر پژوهش  يمقدمات يج بررسينتا ـ انگر مي زان يـ زان برداشـت و م ي
که مالحظـه  ه گونآن است؛ همان يبرداربهره ةدور یدرآمد ناخالص محصول زعفران ط

 ,از سال پنجم بـه بعـد  و  يابدمیش يج افزايتدرهزان برداشت در طول دوره بيم ،شوديم
  .)باالست ن نسبتاًيانگيم اين که(رسد می به حداکثر خود
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، در استان لرستان يديتول ةک دوريزعفران در  ةهکتار مزرع يکدرآمد  - نهيهز - ۳جدول 

  )هزار تومان( ۱۳۹۱

  درآمد خالص ناخالصدرآمد   هزينه سال

 -۴/۸۰۰۷ ۲۰۰۰  ۴/۱۰۰۰۷ زعفران ةيو درآمد اول يگذارهيسرما

 ۴/۷۹۳۴ ۱۰۰۰۰  ۶/۲۰۶۵ اول

 ۲/۱۳۳۷۴ ۱۷۵۰۰  ۸/۴۱۲۵ دوم

 ۱۶۳۴۷ ۲۱۰۰۰  ۴۶۵۳ سوم

 ۸/۱۷۱۹۰ ۲۲۵۰۰  ۲/۵۳۰۹ چهارم

 ۵/۲۳۹۹۱ ۳۰۰۰۰  ۵/۶۰۰۸ پنجم

 ۴/۲۸۲۳۸ ۳۵۰۰۰  ۶/۶۷۶۱ ششم

 ۴/۲۸۲۳۸ ۳۵۰۰۰  ۶/۶۷۶۱ هفتم

 ۱/۱۸۱۷۱ ۲۰۰۰۰  ۹/۱۸۲۸ )ازيبرداشت پ( هشتم

 ۱۴۵۴۷۸ ۱۹۳۰۰۰ ۷/۴۷۵۲۱ سالهة هشتجمع کل دور

 ۸/۱۸۱۸۴ ۲۴۱۲۵ ۲/۵۹۴۰ متوسط ساالنه

   پژوهش یهايافته: منبع

 يهـا نـه يکـه هز  از آنجا ،)۳جدول (حاضر پژوهش  يمقدمات يج بررسينتابر اساس 
هـا  نهيزان هزيم ،ن ساليدر ا, شوديجام مآن ان ييد زعفران در سال ابتدايتول يعمده برا

هـا کـه بـا    نـه يکـاهش هز  مـوازات به ،بعد يهادر سال ،؛ پس از آنشتر استياز درآمد ب
   .رديگيم يشيها پنهيهز از نيززان درآمد يم, استزان برداشت همراه يش ميافزا

ـ اشـتغال زعفـران در    زمينـة در حاضر پژوهش  يمقدمات يج بررسينتا ،نيچنهم  کي
کاران ، نظرات کارشناسان و زعفرانيمطالعات مقدمات يمبنا ط مطلوب، بريمزرعه با شرا

  .آمده است ۴در جدول  مزارع با طول عمر باال يدارا
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 )نفر روز( ۱۳۹۱يک هکتار مزرعه زعفران طي يک دورة توليدي در استان لرستان،  اشتغالعناوين  - ۱جدول 

 عنوان اشتغال
  سازي زمينآماده

 رداشت اوليهو ب

 سال
 جمع كل

  هشتم  هفتم  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

 ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ونقل پيازحمل

 ۸ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱  ۱ ۱ كودپاشی

 ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ شخم و قارو

 ۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰ كاشت پياز

 ۲۶ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳  ۲ آبياري

 ۵/۴۴۷ ۰ ۵/۸۷ ۵/۸۷ ۷۵ ۲۵/۵۶ ۵/۵۲ ۷۵/۴۳ ۵/۳۷ ۵/۷  برداشت گل

 ۸۶۵ ۰  ۱۷۵  ۱۷۵  ۱۵۰  ۵/۱۱۲ ۱۰۵ ۵/۸۷ ۵۰ ۱۰ جداسازي کالله

 ۱۴۰ ۰ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۲۰ ۳۰ ۱۵ مبارزه با علف هرز

 ۲۱  ۶ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ *ساير

 ۵۰ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  برداشت پياز

  ۵/۱۵۹۱  ۵۹  ۵/۲۸۳  ۵/۲۸۳  ۲۴۶  ۷۵/۱۸۹  ۵/۱۷۸  ۲۵/۱۵۶  ۵/۱۲۳  ۵/۷۱  جمع کل دوره

  متوسط ساالنه
                  

۹/۱۹۸  

  بندي، و تدارکاتونقل، فرآوري، فروش، بستهمانند حمل *
پژوهش یهايافته: منبع
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د يـ مراحـل تول  همـة در  ،)۴جدول (حاضر  پژوهش يمقدمات يج بررسينتا بر اساس
هـا و  شرفتيکه پای گونهبه ،دارد ينقش اساس يدي يروين يريکارگهب ،محصول زعفران

, ديـ مـوارد انـدک از مراحـل تول   برخـی  در  صـرفاً  تـاکنون معاصر  يايدن يفنتراعات اخ
   .شده است يبدن يروين نيگزيجا

از است که  يزعفران از مزارع دست آمدهبهج ينتا دهندةنشان ۴تا  ۱ اطالعات جداول
ت و يـ آن، کم يسازآماده ن ويزمجمله جنس  از( ديمختلف تولها و مراحل نظر ويژگی

 ، برداشـت  و حفاظت مزرعه، زمـان  يارياز، آبيکاشت پ ةاز، عمق، زمان و فاصليت پيفيک
ـ ، )يمحصول برداشت يو نگهدار يجداساز ةنحو و در  .انـد دهکـر ت يـ رعارا  ياصول فن

  . دشويم يبررسارائه و  پژوهش يآمارة از جامع دست آمدهبه يهاافتهي ادامه،
 درصـد  ۵/۹۷عمـر   زعفـران،  ةمزرعـ  ۱۹۶ميان  از حاضر نشان داد کهج پژوهش ينتا
 بـرداران  درصد از بهـره  ۹۱حدود  مزارع ، وسعتنيچن؛ همسال است پنجكمتر از  مزارع

از مـزارع   محصـول گـرم   هـزار كمتـر از   از آنهادرصد  ۸/۹۱ و است؛ كمتر از نيم هكتار
  .اندوسعت خود برداشت کردهجوان و کم

 خالص درآمدناخالص و  نه، درآمديهز تفاضل ميزانبه مربوط  يهاآماره - ۵جدول 

  )۱۹۶: ، تعداد نمونهتومان :واحد( باغي يا زراعي محصوالت ساير  با زعفران

 هاآماره
 تفاضل

  خالص درآمد  ناخالص ددرآم  هزينه

 ۹۱/۱۶۰۴۰۸۴ ۴۴/۲۶۶۵۷۶۸ -۳۶/۱۰۶۰۸۹۵ نيانگيم

 ۵۷۳۹۲۹ ۱۳۰۶۶۷۹ -۲۸/۶۰۲۵۶۶  انهيم

 -۱۱۹۶۳۱ ۳۲۶۶۷۰ -۴۸۸۶۲۹ مد

 ۱۶۶۱۱۶۰۱ ۲۱۷۴۷۰۰۲ ۵۸۶۸۷۰۲ راتييتغ امنةد

 -۲۵۹۳۹۶۸ -۱۸۶۳۹۸۸ -۵۸۶۵۳۸۲  حداقل

 ۱۴۰۱۷۶۳۳ ۱۹۸۸۳۰۱۴ ۳۳۲۱ حداکثر

 ۳۱۴۴۰۰۶۴۲ ۵۲۲۴۹۰۶۱۵ - ۲۰۷۹۳۵۴۹۱  جمع

  هاچارک
۲۵  ۹۴/۱۴۰۹۷۰۳- ۰۹/۴۱۰۲۷۴ ۱۶/۱۴۵۶۷۵- 

۷۵  ۴۰/۳۹۸۲۰۶- ۹۰/۳۷۰۸۹۶۸ ۳۰/۲۳۰۸۸۳۵ 

  پژوهش يهاافتهي: منبع
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 ،ين کشاورزيهکتار زم ۵۲ش از ي، از مجموع ب) ۵جدول (پژوهش  يهاهافتيمطابق 

 توليد محصول زعفران نسبت به ساير محصوالت زراعـي و بـاغي   ةتفاضل هزين ةسيمقا

 دهد که محصوليم نشان )تومان هزار ۴۸۹ تومان و بيشترين فراواني هزار ۶۰۳ ةبا ميان(

 ناخالص زعفران نسبت بـه درآمـد   رآمدتفاضل د داشته است؛ اما يشتريب ةزعفران هزين

ـ ( ناخالص ساير محصوالت  هـزار  ۳۲۷و بيشـترين فراوانـي    تومـان  هـزار  ۱۳۰۷ة با ميان

طـور،  همـين  اسـت؛  داشـته  يشـتر يناخالص ب که، زعفران درآمدانگر آن است يب )تومان

بـا  ( كـاران نيمـي از زعفـران   دهد کـه نشان مي يديخالص محصوالت تول تفاضل درآمد

ـ از طريق تول )تومان هزار ۵۷۴خالص  درآمد ةميان فـروش زعفـران بـيش از سـاير     د و ي

   .اند درآمد كسب كرده محصوالت

از توليدكننـدگان   ايـن اسـتان   م اسـت، يد استان لرستان يزراع ياراضبيشتر  هرچند،

در  .ددر توليد نخـود در كشـور دار   باال جايگاهیويژه هو ب ،رودشمار میبه غالت ةعمد

، سـبزيجات ، جـاليزي  ز عالوه بـر غـالت و حبوبـات، انـواع محصـوالت     ين يآب ياراض

تـاريخي كشـت    ةسـابق  ،هرچنـد . ديـ آيعمل مـ به يو محصوالت باغ ايعلوفه، صنعتي

بـه صـدها   ) بروجرد آباد وخرم يهاشهرستان ويژهبه( لرستان محصول زعفران در استان

ـ  ایتجربـه  چنـين   امـا  ،گـردد مـي سال پيش بر ـ ا زا شيپ شـت  يهـا و مع تيـ ن در فعالي

رشـد كمـي تعـداد     اگرچـه  .نداشـته اسـت   ينيآفرو نقشاين استان تداوم  دکنندگانيتول

ة ج از اواخـر دهـ  يتـدر به -مقياسدر مزارع كوچك -كاريو اقبال به زعفران برداران بهره

انـدک   جوان زعفـران  مزارعبرداشت محصول از  زانيم رو،و از اين هشتاد سرعت گرفته

ان منـابع  يتوجه در مقابل  يمنبع مثابهبه اکنون زعفران و درآمد حاصل از آنهم اما است،

  .کنديم ييخودنما کارانخانوار زعفران يدرآمد
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ن منابع کسب درآمد يترحسب مهم کاران برتوزيع فراواني نظرات زعفران - ۶جدول 

  د زعفرانيتولاز  و بعد قبل، خود خانوار

  نيترمهم

ب منابع کس

 درآمد خانوار

 کشت زعفرانبعد از  منابع درآمدي کشت زعفرانقبل از  منابع درآمدي

و  زراعت

 يباغبان

 زعفران ساير  دامداري

و  زراعت

 يباغبان

 زعفران ساير دامداري

 ۵/۳ ۲/۴۴ * ۷/۶۱ * ۲/۴۴ ۹/۸ ۴/۵۳ ۱اولويت 

 ۷/۵۰ ۶/۲۷ ۴/۳۷ ۹/۱۳ * ۳۳ ۸/۳۷ ۲/۴۰ ۲اولويت 

 ۳/۳۷ ۳/۲۴ ۴/۲۴ ۴/۲۴ * ۸/۲۲ ۳/۵۳ ۴/۶ ۳اولويت 

 ۵/۸ ۹/۳ ۲/۳۸ * * * * * ۴ اولويت

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ *  ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ )درصد( جمع كل

  ۱۴۲  ۱۸۱  ۱۳۱  ۱۸۰ * ۱۸۸  ۱۳۵  ۱۸۹  گوتعداد پاسخ

  ا بدون پاسخ استيمورد يب ةنشانبه *عالمت  -۲ ؛ستيکسان نيان يگوتعداد پاسخ -۱ :حاتيتوض

  وهشپژ يهاافتهي: منبع

، درآمد زعفران که تا قبل از کشت آن )۶جدول (برداران مطابق نظرات بهره
درآمد  گرچه هنوز همد آن، يخانوار نداشته، پس از تول يدر منابع درآمد يگاهيجا

 اندک از شمارین منبع درآمد يترمهم ،يعبارتا بهياول  تين محصول اولويحاصل از ا
 )درصد ۷/۵۰(ها از آن يمياز نش ي، اما ب)درصد ۵/۳( دهديل ميکاران را تشکزعفران

 ۳/۳۷( بردارانسوم از بهرهکيش از يدوم و ب تيدرآمد حاصل از زعفران را اولو
شود که يمالحظه م ،نيبنابرا. اندان داشتهيخود ب يسوم منابع درآمد تياولو )درصد

زان يمزارع و م يوانج واد يچندان زنه به سابقة توجه زعفران و درآمد حاصل از آن، با
 ن استانيا بردارانبهره يان منابع درآمديسته در ميشا یگاهيها، جابرداشت اندک از آن

  .کسب کرده است



   ۳۷ �۱ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام    ... اثرات کشت زعفران بر درآمد و اشتغالبررسي 

 

 

 

زعفران و از برداران ة ميزان درآمد بهرهسيمقا منظوربهلکاکسون ينتايج آزمون و - ۷جدول 

  زراعی و باغی محصوالت مختلف

 هاجمع رتبه هاهميانگين رتب  تعداد بنديرتبه درآمد

  - باغي و زراعي محصوالت خالص درآمد

  زعفران محصول خالص درآمد

 ۳۰ ۵۰/۴۱ ۰۰/۱۲۴۵ (a)  هاي منفيرتبه

 ۱۲۳ ۶۶/۸۵ ۰۰/۱۰۵۳۶ (b)  هاي مثبترتبه

   ۴۳ (c)  برابر هايرتبه

   ۱۹۶  جمع کل

(a) باغي و زراعي محصوالت خالص درآمد > زعفران محصول خالص درآمد  
(b) باغي و زراعي محصوالت خالص درآمد < زعفران محصول خالص درآمد 

(c) باغي و زراعي محصوالت خالص درآمد = زعفران محصول خالص درآمد  
  های پژوهشيافته: منبع

بين ميزان  دهد کهينشان م ۷ج آزمون آماري ناپارامتريك ويلكاكسون در جدول ينتا

 ،همچنين. تفاوت وجود دارد محصوالت عفران و درآمد سايرخالص حاصل از ز درآمد

  . درصد است ۹۹انگر تفاوت موجود در سطح يب داري اين آزمونیسطح معن

 ؛۶: ۱۳۷۰ا، يبهن( نيشيقات پيج مطالعات و تحقينتا يمبنا بر ة يادشدهيفرض

 دانشور ؛۸۶: ۱۳۸۶، يعيو ود يلنديصبورب ؛۱۷-۱: ۱۳۹۰ ،يخادم ؛۱۲: ۱۳۸۹، يمقصود

ر يثأبر ت يمبن )۷۵: ۱۳۹۱ ه،ياسعد يو شجاع يداللهي ؛۷۹: ۱۳۷۹ ،مظهري و کاخکی

  . شوديد مييأو ت يبانيپشت کارانش درآمد زعفرانيد محصول زعفران در افزايتول کشت و

اشتغال  ،ين کشاورزيهکتار زم ۵۲ش از ي، از مجموع ب۸جدول  مطابق همچنين،

 - به استثناي زعفران -نيعمحاصل از توليد محصوالت زراعي يا باغي در قطعه زمين 

روز در سال  نفر ۶/۱۷۲تا  ۵/۱روز در سال از حداقل  نفر ۴/۲۴طور ميانگين حدود هب

و در روز در سال  نفر ۴/۱۴، تا )انهيم(شده موارد بررسي درصد پنجاه  که در ،بوده

اشتغال که  يدر حال ،اشتغال ايجاد شده است روز در سال نفر ۷/۴ن موارد تا يشتريب

روز در سال  نفر ۱/۳۶طور ميانگين حدود هصل از كشت و توليد محصول زعفران بحا

از موارد  درصد پنجاه در ،همچنين. روز در سال بوده است نفر ۷/۲۳۸تا  ۵/۱از حداقل 
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روز در سال اشتغال  نفر ۹/۱۹ز تا ين موارد نيشتريو در ب ۹/۱۹تا  )انهيم(شده بررسی

زعفران اشتغال حاصل از توليد زان ين جدول، تفاضل مج همييطبق نتا .ايجاد شده است

طور ميانگين هبزعفران  دهد کهينشان م محصوالت زراعي يا باغير ينسبت به سا

تا حدود  )انهيم(شده از موارد بررسی درصد پنجاه و در روز در سال نفر ۷/۱۱حدود 

    .است دهکراشتغال ايجاد شتر يبروز در سال  نفر ۳/۳

 نزعفرا و باغي يا زراعي محصوالت از حاصل اشتغالمربوط به  يهاارهآم -۸جدول 

  )۱۹۶: ، تعداد نمونهسال در روز نفر: واحد(

 هاآماره
 اشتغال حاصل از محصوالت

  زراعی يا باغی و زعفران  زعفران  زراعی و باغی

 ۷۴۹/۱۱ ۱۶۷/۳۶ ۴۲۳/۲۴ ميانگين

 ۳۰/۳ ۹۰/۱۹ ۴۰/۱۴  ميانه

 ۰ ۹/۱۹ ۷/۴ مد

 ۵/۲۶۵ ۲/۲۳۷ ۱/۱۷۱ تغييرات دامنة

 - ۱۰۸ ۵/۱ ۵/۱  حداقل

 ۵/۱۵۷ ۷/۲۳۸ ۶/۱۷۲ حداکثر

 ۸/۲۳۰۲ ۸/۷۰۸۸ ۹/۴۷۸۶  جمع

  هاچارک
۲۵  ۸ ۹/۹ ۷/۵- 

۷۵  ۱/۲۹ ۷/۴۹ ۸/۱۹ 

  پژوهش يهاافتهي: منبع

، نياز به نيروي انساني ييعالوه بر درآمدزا ،خصوصيات محصول زعفرانگر ياز د

 ؛كار زنان و كودكان بهره گرفتتوان از نيروي  خوبي ميهب ،در اين رهگذر است كه

هاي توليد نيز كاهش  شدن تمام اعضاي خانواده، بخشي از هزينه درگير خاطربه ،بنابراين

 )بدون دريافت مزد( و اهالي روستا بستگانمساعدت و همياري  ،اين برافزون  .يابد مي

در ميان اهالي  ،مشاركت و در نتيجه ةزمينها همراه است، بلكه  تنها با كاهش هزينهنه

وسعت و عمر مزارع عمدتاً تا حدودي است كه  .آورديمفراهم را همبستگي بيشتري 
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عمر و وسعت مزارع  شي؛ با افزانيستكارگيري كارگر هبه ب یهاي اوليه، نيازدر سال

 و يرگران بومکاكارگيري به رفته،از حد خانوار فراتر  يزعفران، نياز به نيروي انسان

 –نيروي انساني موجود در روستاكارگيري هبديهي است ب .دساز مي يرا ضرورغيربومي 

عالوه بر ايجاد درآمد و اشتغال، بخشي از بيكاري  - صورت موقت و فصليبه ،چندهر

 ةفايد ةجنب نسبت بهپنهان و آشكار روستاها را مرتفع كرده، نگرش اهالي روستا 

، اگر اين كار جمعي ،اي از اهالي براي عدهالبته . برديمباالتر  را نيز محصول زعفران

   .دهدكاهش ميز ينرا  نيبر سر آب و زم همراه با اشتغال و درآمد باشد، اختالفات

به قصد موقت، صورت دائم و يا به -يافراد معکوسمهم ديگر مهاجرت  ةنكت

 پژوهش ياهافتهي. است روستايي شهري به مناطق از مناطق -گذاري و يا كار سرمايه

 يبرداران قبل از کشت زعفران در مناطق شهراز بهره که دوازده تن نشان داد حاضر

در  اکنون در کنار مزارع زعفران خود وهم ،اما با مهاجرت به روستا سکونت داشتند

بر پايداري در  ثيرات مثبتأتواند احتمال ت اينها مي ةهم .اندساکن شده ييمناطق روستا

  . دنبال داشته باشدهآمد، اشتغال، تغيير يا تثبيت محل سكونت را بدر

با عنايت ( كه ميزان توليد كنوني اين استاناز آنجا  ،نگارنده يدانيمطالعات م يمبنا بر

است  ایگونههدر حد نياز بازار است و كيفيت محصول نيز ب) به عمر مزارع و وسعت آنها

دست هلذا كار فروش محصول ب ،ي فروش آن ندارندكه فعالً توليدكنندگان مشكلي برا

بردار  فروشي آن توسط بهره ، و خردهيببندي، بازارياآمده در تمام مراحل فرآوري، بسته

محصول  يباالدليل حذف واسطه و نيز كيفيت هاكنون ب كه هم طوريهب ،گيردصورت مي

محصول در بازار وجود فروشي اين  فروشي و خرده اي ميان قيمت عمده فاصله ،توليدي

 .گرددبرمي آنآوري  فرآوري و عمل ة، به نحوهستتفاوت قيمتي هم  اگر ندارد و

اكنون زعفران توليدي اين استان از چنان كيفيتي برخوردار است كه مشتريان عمده از 

استان را به قيمت  ند تا تمام محصول اينددرصد ها و حتي خارج از كشورساير استان

  .خريد كنندپيشفروشي  خرده



  حميدرضا کرمی                                           ۱ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۴۰

زعفران کشت از  حاصلميزان اشتغال  ةسيمنظور مقالکاکسون بهينتايج آزمون و - ۹جدول 

  )نفر روز در سال( زراعی و باغی محصوالت مختلفو 

 هاجمع رتبه هاميانگين رتبه  تعداد بنديرتبه اشتغال

يا  زراعي محصوالت اشتغال حاصل از

  زعفران محصول اشتغال حاصل از - باغي

 ۳۲ ۰۶/۴۱ ۰۰/۱۳۱۴ (a)  هاي منفيرتبه

 ۵۶ ۴۶/۴۶ ۰۰/۲۶۰۲ (b)  هاي مثبترتبه

   ۱۰۸ (c)  برابر هايرتبه

   ۱۹۶  جمع کل

(a) باغي يا زراعي محصوالت اشتغال حاصل از > زعفران محصول اشتغال حاصل از  
(b) يباغ يا زراعي محصوالت اشتغال حاصل از < زعفران محصول اشتغال حاصل از 

(c) باغي يا زراعي محصوالت اشتغال حاصل از = زعفران محصول اشتغال حاصل از  

  های پژوهشيافته: منبع

بين ميزان اشـتغال حاصـل از    دهد کهنشان مي ۹نتايج آزمون ويلكاكسون در جدول 
ـ . د ساير محصوالت، تفاوت وجود دارديد زعفران و اشتغال حاصل از توليتول  ،نيهمچن

   .درصد است ۹۹انگر تفاوت موجود در سطح يب اين آزمون داريسطح معنی
 ،يمقصـود  ؛۶: ۱۳۷۰ ا،يبهن( نيشيقات پيج مطالعات و تحقينتا يمبنا بر ة يادشدهيفرض

 و کـاخکی  دانشـور  ؛۸۶: ۱۳۸۶، يعـ يو ود يلنديصبورب ؛۱۷- ۱ :۱۳۹۰ ،يخادم ؛۱۲: ۱۳۸۹
ـ تول کشت و ريبر تاث ينمب )۱۱۶: ۱۳۹۱ ه،ياسعد يو شجاع يداللهي ؛۷۹: ۱۳۷۹ ،مظهري د ي

  . شوديد مييأو ت يبانيپشت بردارانش اشتغال بهرهيجاد و افزايمحصول زعفران در ا

  هاشنهاديو پ يريگجهينت

ر يسه با سايدر مقا( د محصول زعفرانيدهد که کشت و توليپژوهش حاضر نشان م
 داريتغال پاش درآمد و اشيجاد و افزايسزا در اهب ینقش )يو باغ يمحصوالت زراع

ات يخصوصبه با توجه  رسد کهيم نظره ب, رواز اين .دارد لرستان در استان بردارانبهره
حفظ منابع آب و خاک،  اه زعفران دريژه نقش گيوهو ب يی، درآمدزاييزااشغال ياقتصاد

مناطق  ةدار و توسعيپا يکشاورز راستایثر در ؤم يتواند گامين محصول ميا ةتوسع
موجود در  يو اجتماع ي، اقتصاديعيطب يهايژگيو يبه برخ يبا نگاه. باشد ييروستا
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دا و يپ يکاري، بيسطح يهانه از نزوالت و آبيبه ةاستفاد ، عدميآبکم( استان لرستان
، يياز به اشتغال مولد و درآمدزايت و نيجمع ي، جوانييروستا ةدر جامع ويژههپنهان ب

 يهاطرح يو اجرا يارگذاستيو س يزيربرنامه ،)ب منابع آب و خاکيش و تخريفرسا
 .دنماييم ين استان ضروريمنابع آب و خاک ا يداريپا يمولد درآمد و اشتغال در راستا

   :شوديشنهاد ميپ ،نيبنابرا
ش يجاد و افزايبا ا( محصول زعفران يعيو طب ي، اجتماعيبا توجه به آثار اقتصاد −

ن، و ياز کمبود آب و زم يناش يهايريرگکاهش د ه،در نتيجاشتغال و درآمد، و 
 شصتکه از آنجا و ، )از کم به آب و شخم ساالنهيل نيدلهحفظ منابع آب و خاک ب

, دهنديل ميزارها تشکميرا دلرستان استان  يکشاورز هایزمينمساحت  از درصد
و های ديم زمين در ويژهبه زعفران ةکشت و توسع ت کالن استانيريمدالزم است 

در دستورکار خود  را بازدهو کم دارهای شيبزمين دورافتاده با ييمناطق روستا در
 سازد؛ فعال نيز در اين زمينه ها را شهرستان تيريمد ،داده قرار

، با توجه به ن محصولياد يان تولياه زعفران به متقاضيج و آموزش کشت گيترو −
از خسارات  يريمنظور جلوگن استان، بهيان کشاورزان ايد آن در مياندک تول ةسابق

  رود؛شمار میهای سودمند در همين راستا بهاز ديگر سياست ياحتمال

جاد يمنظور اا مکمل، بهيک شغل کامل ي مثابهج کشت زعفران بهيتوسعه و ترو −
و مهاجرت  يکاريکاهش ب راهکاری برایت در روستاها، يزه و استقرار جمعيانگ

 خواهد بود؛ 

و  يليع تبديجاد صنايا منظورهگذاران بهيب و جذب سرمايترغ الزم است نسبت به −
 آن ياستفاده از محصوالت فرع و يو فرآور زعفران يمحصول اصل يبرا ييغذا

 اقدامات شايسته صورت گيرد؛ و  )و پرچم يگلبرگ، مادگ(

ع يه و توزيته ونتوان اهدافی چمیزعفران استان،  ةيها و اتحاديل تعاونيتشکبا  −
ها، ان، کوتاه کردن دست واسطهيمت مناسب، آموزش متقاضيرغوب با قم ازيپ

 يالمللنيو ب يگاه زعفران استان در سطح ملين جاييممانعت از تقلب، تع
  .دنبال کردرا  ن و انحصار فروش آنيتضم و) يبرندساز(
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