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مطالعه و بررسی اثرات اجتماعی كشت زعفران در توسعه منطقهای
(مطالعه موردی :بهرهبرداران دهستان سیاهرود شهرستان تهران)
محمدصادق علیائی
استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی و عضو هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
(معاونت پژوهش و فناوری) تهران ،ایران

سمیه عزیزی
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دانشآموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت7831/70/78 :

تاریخ پذیرش7833/18/11 :

چکیده
توسعه روستایی فرایندی چندبعدی است که موضوع آن بهبود ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیبپذیر اجتماع روستایی
است .یكی از سیاستهای مهم در جهت توسعه روستایی ،تأکید بر محصوالت استراتژیک متناسب با مناطق مختلف است.
کاربردهای متعدد زعفران و مصارف متنوع غذایی آن و از همه مهمتر نقش عمدهای که در زندگی کشاورزان شهرستان تهران
دارد ،توجه ویژه به مسائل تولید زعفران و نقش آن در توسعه روستایی را روشن میسازد .هدف این مقاله بررسی اثرات کشت
زعفران بر وضعیت اجتماعی بهرهبرداران زعفران در روستاهای دهستان سیاهرود میباشد .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و
روش انجام آن توصیفی  -تحلیلی است .ابزار جمعآوری اطالعات و دادهها به صورت کتابخانهای و میدانی است .جامعه آماری
پژوهش شامل کشاورزان بهرهبردار زعفران در دهستان سیاهرود شهرستان تهران میباشد ( .)N=135با استفاده از فرمول کوکران
 111نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
 Spss23از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد .نتایج تحقیق نشاندهنده تأثیر مثبت کشت زعفران بر مؤلفههای اجتماعی
(رضایتمندی ،دامنه روابط و تعامالت اجتماعی ،حمایت و پشتیبانی توسط ارگانها و سازمانهای مرتبط ،مشارکت ،حس تعلق
مكانی) ،در بین بهرهبرداران بوده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد ،کشت و تولید محصول زعفران در کنار ایجاد و افزایش
حس رضایتمندی بهرهبرداران از کشت زعفران با میانگین ( )3/23توانسته است ،باعث افزایش مشارکت اجتماعی ( ،)3/11افزایش
حمایت و پشتیبانی توسط ارگانها و سازمانهای مربوطه ( ،)2/25افزایش دامنه روابط و تعامالت اجتماعی ( ،)2/21شود.
بهرهبرداران و خانوارهای بهرهبردار روستایی ماندن در روستای محل زندگی خود را به مهاجرت ترجیح میدهند و در نتیجه حس
تعلق به مكان نیز با میانگین ( ،)2/13در بین آنان افزایش داشته است.

واژگان كلیدی :زعفران ،توسعه ،اثرات اجتماعی ،بهرهبرداران ،دهستان سیاهرود (شهرستان تهران)
( -7نویسنده مسئول)somayehazizi20@gmail.com
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مقدمه
در دهههای اخیر برنامهریزان به راهبردهای توسعه منطقهای اشارات زیادی کردهاند (مرصوصی و خدادادی:783۱ ،
 .)11تجارب به دست آمده از رویکردهای مختلف توسعه در دهههای گذشته بیانگر آن است که درونزا بودن
توسعه ،اتکا به منابع خودی ،استفاده بهینه از منابع مختلف ،توازن و تعادل در توسعه از عوامل اصلی دوام توسعه به
شمار میآیند .توسعه روستایی به عنوان هدف توسعه و یا راهبرد دستیابی به آن در بسیاری از کشورها به ویژه در
کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از جمعیت آنها در روستاها زندگی میکنند ،مورد تأکید برنامهریزان این
کشور قرار گرفته است (علیائی و دهقان نیستانکی .)13 :7837 ،تجربه توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه
نشان میدهد که توسعه روستایی نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه در سطح منطقهای دارد (علیائی و کریمیان،
 .)31 :7831اهمیت توسعه روستایی در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل نقش مهم نواحی روستایی در اقتصاد
آنها است (علیائی و محمدی نژاد .)7۱2 :7833 ،در سطح کشور روستاهای بسیاری یافت میشوند که به دالیلی
توان ظرفیت و توان الزمه را در جهت تأمین نیازهای ساکنین نداشته و به ناچار در صورت نبود منابع جایگزین
موجبات جابجایی جمعیت را حتی به شکل اجباری به نقاطی دیگر فراهم میسازند (موسایی و همکاران:7831 ،
 .)070در این راستا یکی از سیاستهای مهم در جهت توسعه روستایی ،تأکید بر محصوالت استراتژیک متناسب با
مناطق مختلف است (محتشمی و زندی دره غریبی.)73 :7831 ،
ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در جهان است و بیش از  31درصد تولید جهانی این محصول
گرانبها به ایران اختصاص دارد .زعفران با نام علمی ( ،)Crocus sativus L.از دیرباز به عنوان یکی از محصوالت
ارزشمند کشاورزی عالوه بر زیبایی خود ،اهمیت راهبردی و نقش و قابلیتها و اثرات اجتماعی مهم آن مانند
توانمندسازی بهرهبرداران ،اشتغالزایی گسترده و حفظ فرهنگ تولید در نسلهای آینده ،سبب شده است بخش
وسیعی از کشور ایران به تولید این محصول بپردازد و تولیدکننده اول جهان محسوب شود (کرمی08 :783۱ ،؛
خزیمهنژاد و همکاران .)۱3 :783۱،از ویژگیهای زعفران نیاز نسبتاً کم آن به آب و مواد غذایی است .دوران رشد
زعفران فصلهای پاییز و زمستان و اوایل بهار است .این محصول به مراقبت زیادی نیاز ندارد .افزون بر این ،چون
میزان متوسط برداشت زعفران حدود پنج کیلوگرم در هکتار است ،نیاز به هزینههای حملونقل نداشته ،جایی خاص
را برای نگهداری نمیطلبد و فرصت فروش آن نیز محدود نیست .زعفران برای کشاورز حکم طال را دارد .همچنین
این گیاه دارای امتیازهایی ویژه در زمینه اشتغالزایی پیش و پس از بهرهبرداری (از جمله اشتغال زنان و کودکان)
است و از منابع اصلی درآمد تولیدکنندگان آن به شمار میرود (بهنیا1 :7811 ،؛ مقصودی70 :7833 ،؛ خادمی:7831 ،
7-2؛ صبوربیلندی و ودیعی31 :7831 ،؛ یداللهی و شجاعی اسعدیه 12 :7837 ،و .)771
با توجه به اهمیت بسیار زیاد محصول زعفران از جنبههای گوناگون نظیر بهرهوری باالی آن در مقایسه با سایر
محصوالت کشاورزی ،اشتغال روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها ،درآمدزایی آن نسبت به سایر محصوالت
کشاورزی و همچنین از لحاظ توسعه صادرات این محصول غیرنفتی ،میتوان زعفران را در توسعه منطقهای به عنوان
یک محصول فوق استراتژیک نام برد .تفاوتهای منطقهای ،عدم تعادل بین شهر و روستا ،تمرکزگرایی و قطبی شدن
یکی از مشکالت فرا راه توسعه در کشورهای در حال توسعه ،نظیر ایران است (قنبری .)700 :783۱ ،امروزه با توجه
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به تغییر کارکردها و ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،جغرافیایی و فرهنگی جوامع و سرزمینها ،ابعاد مختلفی برای
رهایی از توسعه نیافتگی و دستیابی به توسعه در فضاهای روستایی وجود دارد که برای تداوم رشد و توسعه و
افزایش انگیزه کار و فعالیت در چنین جوامعی مورد توجه قرار گرفته است (لطفی و همکاران .)801 :7831 ،یکی از
این راهها توسعه و ترویج کشت زعفران در نواحی مستعد است .توسعه کشت زعفران به عنوان یک راهبرد جدید در
زمینه توسعه منطقهای میتواند نقش به سزایی در تنوعبخشی اقتصادی و کاهش نابرابریهای منطقهای ایفا نماید و
همچنین در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی و با برنامهریزی اصولی تحولی عظیم در مناطق
مختلف به همراه داشته باشد.
مدتها کشاورزان بر این باور بودند که زعفران فقط در سرزمینهایی خاص میروید ،بعدها معلوم شد که آن اندازه
انحصار و محدودیت توهمی بیش نبوده است (ابریشمی02 :7811 ،؛ عنبرانی .)1۱ :7813 ،این گیاه توان
سازشپذیری باالیی در نواحی خشک و نیمهخشک داشته و اساساً در چنین نواحی نیز رویش دارد (فالحی و
همکاران .)80 :783۱ ،با توجه به اینکه شهرستان تهران تحت تأثیر آبوهوای بیابانی قرار گرفته و به علت کاهش
ارتفاع و مجاورت با مناطق کویری (قم ،کویر نمک ،رود شور ،شمال دریاچه نمک) از اقلیم نیمه بیابانی برخوردار
بوده و در اکثر ماههای سال آبوهوای خشک دارد ،شرایط کشت زعفران در این منطقه حاکم است .غالب مردم
روستاهای شهرستان تهران به دلیل کیفیت مطلوب زعفران از کشت زعفران بیبهره نیستند و اغلب این کشت به دلیل
محدودیت منابع آب مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفته است.
با توجه به رشد جوامع روستایی و تنگناهای مربوط به اشتغال در روستاها ،لزوم بررسی دقیق کشت محصوالت
کشاورزی موجود در مناطق به ویژه کشت زعفران ،به دلیل اثرات مطلوب اجتماعی به مثابه راهبردی برتر در تأمین
پارامترهای اساسی توسعه پایدار تلقی میگردد .دراینبین ،روستاها با توجه به دارا بودن شرایط مساعد در زمینه
کشت و تأمین نیازهای اساسی جوامع نیازمند توجه و برنامهریزی اصولی جهت دستیابی به توسعه پایدار در سطح
منطقهای هستند .با عنایت به مطالب مقدماتی اشارهشده ،مسئله اساسی پژوهش حاضر عبارت است از آنکه کشت و
تولید محصول زعفران ،چه اثرات اجتماعی بر بهرهبرداران روستاهای دهستان سیاهرود در شهرستان تهران داشته
است و ازآنجاکه در این زمینه تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است ،اینگونه ارزیابی ضروری مینماید.
جدول  :1توزیع فراوانی تعداد بهرهبردار زعفران به تفکیک شهرستانهای استان تهران
نام شهرستان

اسالمشهر

بهارستان

پاکدشت

پردیس

پیشوا

تهران

دماوند

رباطکریم

شمیرانات
ری

شهریار

فیروزکوه

قدس

قرچک

مالرد

ورامین

تعداد بهرهبردار

1

7

0

8

1

7۱2

1

03

3

0

8

1

7

0

3

1

منبع :سازمان جهاد کشاورزی استان تهران7831 ،

در پژوهش حاضر که به لحاظ هدف کاربردی و روش آن توصیفی  -تحلیلی است ،سعی بر انتخاب محدودهای در
تهران بود که در آن آمار تعداد بهرهبرداران زعفرانکار بیشتر باشد تا امکان مطالعه از طریق پرسشنامه فراهم گردد و
نتایج قابلتعمیم و معتبر باشند .بدین منظور و با توجه به دادههای (جدول  ،)7که از طریق سازمان جهاد کشاورزی
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استان تهران به دست آمده و آمار بهرهبرداران زعفران در شهرستانهای استان تهران را نشان میدهد ،شهرستان تهران
به سبب بیشترین تعداد بهرهبردار انتخاب شد.
به منظور پیشبرد این پژوهش از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است .در روش اسنادی به مطالعه و بررسی
کتب ،مجالت ،آرشیو اطالعاتی سازمانها از جمله جهاد کشاورزی استان تهران ،نقشه و سایتهای اینترنتی و دیگر
اسناد مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته شده است .در روش میدانی برای عملیاتی ساختن مطالعه به منظور بررسی
اثرات اجتماعی کشت زعفران از دیدگاه بهرهبرداران در روستاهای نمونه از پرسشنامه ،مشتمل بر  2مؤلفه با  01سؤال
(مؤلفه رضایتمندی با  2سؤال ،مؤلفه دامنه روابط و تعامالت اجتماعی با  ۱سؤال ،مؤلفه حمایت و پشتیبانی با ۱
سؤال ،مؤلفه مشارکت اجتماعی با  ۱سؤال ،مؤلفه تعلق مکانی با  8سؤال) ،در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت

7

(خیلی کم= ،7کم= ،0متوسط= ،8زیاد= ،۱خیلی زیاد= ،)2به شرح (جدول  )0استفاده شد .در پژوهش پیش رو ،در
محیط نرمافزار آماری  ،Spss23از آزمون  tتک نمونهای 0جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده گردید .نهایتاً با استخراج
و تحلیل اطالعات به دست آمده و تلفیق آنها با یافتههای حاصل از بررسیهای اسنادی به تدوین نتایج تحقیق اقدام
شد.
جدول  :2مؤلفهها و گویههای بررسی اثرات کشت زعفران بر وضعیت اجتماعی زعفرانکاران روستاهای دهستان سیاهرود
مؤلفه
رضایتمندی

گویه
میزان رضایت از زعفران کاری؛ میزان رضایت از قیمت فروش محصول زعفران در بازار؛ میزان تمایل به افزایش سطح زیر کشت زعفران؛ میزان رضایت از تأثیر
کشت زعفران بر سطح رفاه و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی؛ امید به آینده کشت زعفران.

دامنه روابط و تعامالت

میزان ارتباط و تماس شما با کارشناسان جهاد کشاورزی؛ میزان مراجعه دیگران به شما جهت دریافت مشاوره؛ افزایش توجه مسئولین به منطقه؛ اعتماد به

اجتماعی

تصمیمگیریها و برنامههای نخبگان و تحصیلکردگان محلی در کشت زعفران.

حمایت و پشتیبانی
مشارکت اجتماعی
حس تعلق مکانی

میزان حمایت مسئولین محلی از طرحهای کشت زعفران در روستا؛ میزان حمایت اداره جهاد کشاورزی از طرحهای کشت زعفران در روستا؛ میزان حمایت مالی
بانکها از کشت زعفران در روستا از قبیل ارائه وام؛ میزان پذیرش مردم در ارتباط با جایگزینی کشت زعفران نسبت به محصوالت قبلی.
میزان مشارکت و همکاری کشاورزان با یکدیگر در مراحل کاشت ،داشت ،برداشت زعفران؛ مشارکت در برنامههای آموزشی مرتبط با زعفران و آشنایی با
شیوههای نوین تولید زعفران؛ میزان مشارکت شما جهت سرمایهگذاری در روستا؛ میزان همکاری دولت و مدیران محلی در بازاریابی محصول زعفران.
تمایل به ماندگاری شما در محیط روستا؛ تمایل خانواده شما برای ماندگار در روستا؛ ایجاد زمینههای جذب و نگهداری جمعیت.
منبع :یافتههای پژوهش7831 ،

پیشینه تحقیق
هر چند زعفران از گیاهان دارای ارزش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی فراوان است ،تحقیقات صورت گرفته در
مورد آن نسبت به سایر گیاهان زراعی ،نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز محدودتر است .در ایران ،پژوهشهای
مرتبط با این محصول تنها از حدود هفتاد سال پیش آغاز شده است (قدوسی و همکاران .)071 :7830 ،نکته حائز
اهمیت در این میان آن است که بیشتر این تحقیقات مربوط به شناخت ترکیبات شیمیایی و خصوصیات دارویی،
اکولوژیکی ،فیزیولوژیکی ،مورفولوژیکی و سیتولوژی آن است (کافی .)01۱ :7837 ،همچنین سهم بررسیهای
اقتصادی در میان تحقیقات مرتبط با زعفران ناچیز است .با این وجود در ادامه با بررسی مطالعات و تحقیقات انجام
شده در زمینه زعفران ،به جایگاه این محصول در بررسیهای پیشین و اثرات اجتماعی آن ،به اجمال اشاره میشود:
. Likert Scale
. One-Sample T Test

1
2
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صدیقی و احمدپور کاخک ( ،)783۱در مقالهای تحت عنوان سنجش نگرش کشاورزان نسبت به تولید و توسعه
کشت زعفران و بررسی مسائل و مشکالت آنان در شهرستان گناباد ،به این نتیجه رسیدند که نگرش اکثر کشاورزان
نسبت به کشت و توسعه و همچنین میزان مشارکت آنان در فعالیتهای ترویجی و آموزشی به ترتیب در حد متوسط
و نسبتاً خوب میباشد.
صبوربیلندی و ودیعی ( ،)7831در مقالهای با عنوان بررسی اقتصادی زعفران و تأثیر آن بر درآمد کشاورزان ،نشان
دادند که زعفران در تأمین معیشت حدود هفتاد درصد از بهرهبرداران نقش داشته و عاملی مهم در عدم مهاجرت
روستاییان میباشد .چرا که در یک دوره هشت ساله ،هر هکتار زعفران برای  012نفر در سال اشتغال فصلی ایجاد
کرده است .بنابراین کشت زعفران در کنار آثار مثبت اقتصادی ،اثرات مثبت اجتماعی نیز داشته است.
شاهرودی و همکاران ( ،)7831در پژوهشی به بررسی سازههای تأثیرگذار بر عملکرد محصول زعفران در شهرستان
تربتحیدریه پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای مهارت عملی ،میران تحصیالت و دانش فنی به ترتیب
بیشترین تأثیر را در عملکرد زعفران دارند.
فراهانی و همکاران ( ،)7837در مقالهای با عنوان تحلیل پایداری اجتماعی  -اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر
توسعه روستایی دهستان باال والیت شهرستان تربتحیدریه ،نشان دادند که وضعیت اقتصادی روستاها از جمله
درآمد پایین ،نوسان قیمت زعفران ،عدم بازاریابی مناسب و ناکارآمدی نهادهای دولتی در ایجاد تعاونی جهت بهبود
خریدوفروش زعفران در ناپایداری اقتصادی تولید زعفران نقش دارد .همچنین با وجود برخی از مشکالت اجتماعی
از جمله دسترسی کم به نهادهای اجتماعی دولتی ،مشارکت و همیاری مردم در قالب خودجوش و محلی در امور
روستا و عالقه به تولید زعفران تأثیر مثبت بر پایداری داشته و به همین دلیل از لحاظ اجتماعی روستاها پایدارترند.
بوزرجمهری و همکاران ( ،)7832در مقالهای با عنوان بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی کشت زعفران بر خانوارهای
روستایی دهستان باال والیت شهرستان باخرز با تأکید بر کشاورزی پایدار که با روش توصیفی – تحلیلی و توسط
مطالعات میدانی و کتابخانهای صورت گرفته است ،نتایج آزمون  T-Testحاکی از آن بود که اثرات مثبت اجتماعی -
اقتصادی کشت زعفران بر خانوارهای روستایی به اثبات رسیده است به طوری که درآمد زعفران در مقایسه با سایر
محصوالت کشاورزی در سطح یک درصد معنیدار است و میانگین باالی  )8/83( 8تأیید شده است.
مبانی نظری
اگر منطقه به عنوان محدوده جغرافیایی و اجتماعی  -اقتصادی با هویت مشخص تعریف شود ،آرمان منطقهای
پیشبرد توسعه از «برای مردم» به سوی «با مردم» و در نهایت «توسط مردم» خواهد بود (کالنتری01 :7831 ،؛ صرافی،
 .)711 :7813حال اگر این تعریف از توسعه را برای یک منطقه در نظر بگیریم ،توسعه منطقهای را میتوان روندی
دانست فراگیر در جهت افزایش تواناییهای انسانی  -اجتماعی بر اساس پاسخگویی به نیازهای انسانی  -اجتماعی
در یک منطقه خاص (مطیعی لنگرودی .)71 :7831 ،روستاهای ایران نیازمند ایجاد تغییرات بنیادی ،به ویژه در زمینه
توسعه میباشند (فالح تبار .)011 :7831 ،در اکثر کشورهای در حال توسعه در الگوی جدید برنامهریزی مدیریت
روستا ،کشاورزی نقش عمدهای در توسعه مناطق جغرافیایی ایفا میکند و پایه اصلی سیستم اقتصادی و اجتماعی
اکثر کشورها به شمار میرود و همچنین بزرگترین منبع اشتغال آنها میباشد ( ;Vadivelu & Kiran, 2013: 112
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 .)Jun & Xiang, 2011: 1530; White, 2012: 15به تبع ،امرارمعاش اصلی اکثریت جمعیت مناطق روستایی نیز
وابسته به این بخش است ( .)Kumar et al., 2014: 195همچنین با توجه به اینکه کارکرد اصلی مناطق روستایی در
جهان سوم کشاورزی است ،کشاورزی به عنوان راهبردی برای بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی روستاییان از طریق
فقرزدایی ،نقش مهمی دارد (.)Meijerink, 2007: 25
0

۱

8

2

1

صاحبنظران توسعه مانند لویس امرج ،7جون رابینسون  ،نیل اسملسر  ،مایکل تودارو  ،روستو  ،آرتور لوئیز و
روزن اشتاین ،1راه توسعه روستایی را در توسعه بخش کشاورزی دیدهاند و در این راستا بر اثرات عمده بخش
کشاورزی مانند کاهش بیکاری ،ایجاد فرصتهای شغلی ،باال بردن سطح کیفیت زندگی و غیره تأکید کردهاند
(صادقی و همکاران .)7831 ،بنابراین در این پژوهش نیز تأکید بر رویکرد کشاورزی محور بوده است .به این ترتیب
مدل مفهومی تحقیق حاضر ،بر مبنای یافتههای نظری و میدانی پژوهشگران بر اثربخشی الگوی کشت زعفران به
عنوان یک عامل تغییر در فرآیند توسعه روستایی در قالب آثار اجتماعی کشت زعفران صورتبندی شده است
(شکل .)7
کشت و تولید زعفران
آثار اجتماعی

افزایش رضایتمندی

افزایش روابط اجتماعی

حمایت و پشتیبانی

مشارکت اجتماعی

حس تعلق مکانی

توسعه روستایی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش7831 ،

محدوده مورد مطالعه
از نظر تقسیمات کشوری ،شهرستان تهران دارای سه بخش (آفتاب ،کن ،مرکزی) ،چهار دهستان (آفتاب و خالزیر در
بخش آفتاب ،سولقان در بخش کن ،سیاهرود در بخش مرکزی) و یک نقطه شهری (تهران) و  2۱آبادی بوده است
که از این تعداد 01 ،روستا در دهستان سیاهرود میباشد و کشاورزان و بهرهبرداران زعفرانکار شهرستان تهران در
این دهستان قرار دارند (مرکز آمار ایران .)7832 ،دهستان سیاهرود بین  27 01تا  27 21طول جغرافیایی و 82 81
1

. Lewis Amrj
. Jun Robinson
3.
Neil Smalser
4.
Michael Todarrow
5.
Rousto
6.
Arthur Louise
7.
Rosen Stein
2
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تا  82 ۱2عرض جغرافیایی قرار گرفته است و از شمال به شهرستان شمیرانات ،از جنوب به شهرستان ری ،از شرق
به شهرستان پردیس و از غرب به شهرستانهای اسالمشهر و قدس محدود است .در پژوهش پیش رو جامعه آماری
شامل کشاورزان زعفرانکار روستاهای دهستان سیاهرود واقع در بخش مرکزی شهرستان تهران میباشد ،که طبق
آمار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در سال  ،7831دهستان مذکور دارای  7۱2نفر کشاورز زعفرانکار در
روستاهای تلو باال ،هاجر آباد و همه سین بوده است .بر این اساس ،با استفاده از فرمول کوکران 711 7نفر به عنوان
حجم نمونه انتخاب شدند.

در (جدول  )8توزیع فراوانی پرسشنامه بین مکانهای نمونه مشخصشده است.
جدول  :3توزیع فراوانی پرسشنامه در بین زعفرانکاران روستاهای دهستان سیاهرود
جمعیت

تعداد خانوار

تعداد بهرهبردار

تعداد پرسشنامه توزیعشده

نام روستا
تلو باال

013

13

72

71

هاجر آباد

030

30

7۱

71

همه سین

7701

813

771

31

مجموع

7173

203

7۱2

711

منبع :سازمان جهاد کشاورزی استان تهران7831 ،

در (شکل  )0نیز موقعیت جغرافیایی روستاهای محدوده مورد مطالعه نشان داده شده است.

شکل  :2موقعیت جغرافیایی روستاهای محدوده مورد مطالعه منبع :سازمان نقشهبرداری کشور
2

 = N .1شمار کل خانوار بخش؛  = dدرجه خطا؛  = Pاحتمال وجود صفت ()1/2؛

2

 = tدرصد احتمال صحت گفتار ( 32درصد)
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یافتهها
یافتههای توصیفی
یافتههای توصیفی مربوط به نمونه آماری نشان میدهد که از  711نفر اعضای نمونه تصادفی انتخابی 31 ،درصد را
مردان و  78درصد را زنان تشکیل دادهاند ،مشخص است به لحاظ جنسیت اکثریت بهرهبرداران زعفران (کشاورزان
زعفرانکار) در منطقه مورد مطالعه که پرسشنامه بین آنان توزیع و تکمیل شده است ،مرد بودهاند .در این پژوهش
برای اعضای نمونه آماری هفت محدوده سنی ( 11-11 ،11-21 ،21-۱1 ،۱1-81و باالتر از  11سال سن) ،در نظر
گرفته شده بود .بررسی ترکیب سنی پاسخگویان نشان میدهد که  ۱3درصد از اعضای نمونه انتخابی در محدوده
سنی  11-21سال قرار دارند .عالوه بر این ،سطح تحصیالت  ۱3درصد از پاسخگویان ابتدایی 08 ،درصد راهنمایی،
 73درصد دیپلم 3 ،درصد لیسانس و  8درصد فوقلیسانس بوده و با توجه به این آمار اکثریت زعفرانکاران دارای
سطح تحصیالت ابتدایی میباشند .مقدار مساحت مزارع کشت زعفران در اختیار بهرهبرداران تقریباً کمتر از  0هکتار
بوده است ،به طوری که  31درصد از زعفرانکاران کمتر از  0هکتار سطح زیر کشت زعفران دارند (جدول  ۱و
شکل .)8
جدول  :4مشخصات فردی پاسخگویان
جنسیت

رده سنی

تحصیالت

اراضی

مساحت

مرد

زن

بین  ۱1-81سال

بین  21-۱1سال

بین  11-21سال

بین  11-11سال

بیشتر از  11سال

ابتدایی

راهنمایی

دیپلم

لیسانس

فوقلیسانس

کمتر از  0هکتار

بین  ۱-0هکتار

بین  1-۱هکتار

بین  3-1هکتار

8

31

۱

بیشتر از  3هکتار

درصد

31

78

73

02

۱3

2

۱3

08

73

3

8

1

8

7
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%13

جنسیت
مرد
زن

بین ۱1-81سال
بین 21-۱1سال
بین 11-21سال
بین 11-11سال

%87

تحصیالت
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس

رده سنی

%19

مساحت اراضی

%8 %3
%18
%48
%23

کمتر از  0هکتار
بین ۱-0هکتار
بین  1-۱هکتار
بین 3-1هکتار
بیشتر از  3هکتار

%5 %3

%48

%25

%1

%3

%4
%6

%86

شکل  :3مشخصات فردی پاسخگویان
منبع :یافتههای پژوهش7831 ،

یافتههای استنباطی
یافتهها نشان میدهد ،مؤلفه رضایتمندی با میانگین ( )۱/8۱نسبت به سایر مؤلفهها در سطح باالتری قرار دارد.
کشت و تولید محصول زعفران در کنار ایجاد و افزایش حس رضایتمندی از کشت زعفران در بهرهبرداران توانسته
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است ،باعث افزایش مشارکت اجتماعی با میانگین ( ،)۱/73افزایش حس تعلق مکانی یا ماندگاری جمعیت با میانگین
( ،)8/30افزایش حمایت و پشتیبانی توسط ارگانها و سازمانهای مربوطه با میانگین ( ،)8/12افزایش دامنه روابط و
تعامالت اجتماعی با میانگین ( ،)8/11شود .تأثیرات کلی حاکی از آن است که تولید و کشت زعفران در همه
مؤلفههای سنجش شاخص اجتماعی مؤثر بوده است (جدول .)2
جدول  :5میانگین مؤلفههای بررسی اثرات کشت زعفران بر وضعیت اجتماعی زعفرانکاران روستاهای دهستان سیاهرود
انحراف معیار
Standard
division
7/131

درجه آزادی

سطح معنیداری

df

Sig

مؤلفه

تعداد

میانگین

واریانس

Component

N

Mean

Variance

33

1/12

7/8۱2

33

1/12

رضایتمندی

711

۱/8۱

7/01

دامنه روابط و تعامالت اجتماعی

711

8/11

7/37

33

1/12

33

1/12

حمایت و پشتیبانی

711

8/12

7/13

7/881

مشارکت اجتماعی

711

۱/73

7/81

7/710

33

1/12

حس تعلق مکانی

711

8/30

7/11

7/880

منبع :یافتههای پژوهش7831 ،

شکل  :4میانگین مؤلفههای بررسی اثرات کشت زعفران بر وضعیت اجتماعی زعفرانکاران روستاهای دهستان سیاهرود
منبع :یافتههای پژوهش7831 ،

در سطح اطمینان  %32و مقدار سطح معناداری  ،1/12بین کشت و تولید زعفران و اثرات اجتماعی حاصل از آن بر
بهرهبرداران زعفرانکار انسجام و رابطه معنیداری وجود دارد .با توجه به مقدار آماره  tدر آزمون تی تک نمونهای،
میزان اثرات اجتماعی شاخصهای مورد بررسی در سطح متوسط که عدد  8در نظر گرفته شده است ،ارزیابی شد.
تحلیل میانگین وزنی اثرات اجتماعی کشت زعفران بر بهرهبرداران در محدوده مورد مطالعه با توجه به یافتههای
(جدول  ،)1مبین مطلوب بودن کلیه مؤلفههای مورد نظر تحقیق است .بنابراین طبق نتایج ،تولید زعفران باعث اثرات
اجتماعی مثبتی در بین کشاورزان بهرهبردار زعفران شده است.
جدول  :6میانگین مؤلفههای بررسی اثرات کشت زعفران بر وضعیت اجتماعی زعفرانکاران روستاهای دهستان سیاهرود
مقدار آزمون = 8
Test Value = 3
اثرات اجتماعی

تعداد

میانگین

واریانس

N

Mean

Variance

711

8/33

7/23

انحراف معیار
Standard
division
7/021

آماره t

درجه آزادی

سطح معنیداری

t-Statistic

df

Sig

7/13

33

1/12
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نتیجهگیری و پیشنهادها
جمعیت هر کشور به عنوان منبع انسانی ،میتواند تحت برنامهریزیهای ویژه با استفاده از نیروی بدنی خود در
فعالیتهای عمرانی زیادی کمک مؤثری ارائه نماید .منابع ذهنی نیروی انسانی در جامعه روستایی دربرگیرنده
اندوخته گستردهای از تجربه و دانش بومی درباره زراعت ،دیگر مشاغل ،زندگی و زیست در روستاهاست .بنابراین
بزرگترین منبع هر جامعه یا سازمان ،مردم موجود در آن هستند .در واقع امروزه ابزار رسیدن به توسعه پایدار را نه
در دل منابع و توانمندیهای اقتصادی و صنعتی که در منابع و توانمندیهای اجتماعی چون مشارکت،
رضایتمنندی ،دانش ،تجربه نیروی انسانی و  ...بایستی جستجو کرد .چرا که برای موفقیت در امر توسعه ،ابتدا به
یک نیروی انسانی ماهر و آموزشدیده نیازمند هستیم .بنابراین تقویت مؤلفههای اجتماعی میتواند به عنوان
راهکاری در جهت رسیدن به توسعه پایدار مطرح باشد .با این نگرش پایههای توسعه ملی و منطقهای نیز تقویت
خواهد شد و موجبات رشد ،شکوفایی و پایداری مکانهای زندگی روستایی فراهم میآید .ازاینرو ،در پژوهش
حاضر نیز تأکید بر مؤلفههای اجتماعی بود تا نشان داده شود ،از طریق بعد اجتماعی نیز میتوان به توسعه دست
یافت.
یکی از سیاستهای مهم در جهت توسعه روستایی ،تأکید بر محصوالت استراتژیک متناسب با مناطق مختلف است.
در سطح کشور روستاهای بسیاری یافت میشود که به دالیلی ظرفیت و توان الزم را در جهت تأمین نیازهای
ساکنین خویش نداشته و به ناچار در صورت نبود منابع جایگزین موجبات جابجایی جمعیت را حتی به شکل
اجباری به نقاط دیگر فراهم میسازند .اما در صورت وجود چنین منابعی که نمونه بارز آن کشت و تولید زعفران
میباشد ،میتوان دلیلی برای بقاء و نگهداشت جمعیت بوده و زمینه توسعهای نوین را مهیا نماید.
کشت زعفران به عنوان یکی از راهبردها و عوامل توسعه در مناطق ،میتواند نقش و اهمیت به سزای داشته باشد .به
طوری که پیشینه تحقیقات نشان داد ،محصول زعفران میتواند باعث تغییرات اجتماعی و تحرک اقتصاد روستاها
شود و منبع درآمد مطلوبی برای اقشار فقیر و ضعیف روستایی باشد .با توجه به اینکه درصد بیکاری ،مهاجرتهای
روستایی ،کمبود درآمد ،بیکاری پیدا و پنهان و فشارهای وارده بر محیط زیست در مناطق روستایی بیشتر است و
باعث چرخه ناپایدار اشتغال و درآمد کشاورزان میشود و به دلیل کمبود میزان بارندگی ساالنه و محدودیت منابع
آبی ،لزوم بررسی دقیق کشت محصوالت کشاورزی راهگشا در منطقه مانند زعفران به دلیل اثرات مطلوب اقتصادی
و اجتماعی امری مطلوب به نظر میرسد .در این میان اقلیم دهستان سیاهرود مناسب کشت و تولید زعفران بوده و
به دلیل نیاز آبی محدود زعفران ،دوره کشت کوتاه و بازده اقتصادی مناسب ،مردم این منطقه به کشت زعفران روی
آوردهاند.
یافتههای تحقیق نشان داد ،کشت و تولید محصول زعفران در کنار ایجاد و افزایش حس رضایتمندی از کشت
زعفران در بهرهبرداران با میانگین ( ،)۱/8۱توانسته است ،باعث افزایش مشارکت اجتماعی با میانگین (،)۱/73
افزایش حس تعلق مکانی یا ماندگاری جمعیت با میانگین ( ،)8/30افزایش حمایت و پشتیبانی توسط ارگانها و
سازمانهای مربوطه با میانگین ( ،)8/12افزایش دامنه روابط و تعامالت اجتماعی با میانگین ( ،)8/11شود .از این رو،
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به نظر میرسد با توجه به نتایج به دست آمده ،این محصول میتواند گامی مؤثر در راستای کشاورزی پایدار و
توسعه مناطق روستایی باشد.
در خاتمه ،پیشنهادهایی به شرح ذیل جهت بهرهبرداری و بهرهوری بهینه و ارتقاء کارایی بخش کشاورزی با تأکید بر
محصول زعفران ارائه میگردد:
اجرای طرحهای کشاورزی نمایشی برای ارتقاء دانش کشاورزان؛ ایجاد تشکلهای تولیدی و صنفی؛ توجه به
امکانات و نیروهای بالقوه روستاها و بخش کشاورزی در چارچوب برنامههای توسعه بهویژه هنگام اجرا؛ حمایت از
تولیدکنندگان روستایی؛ ایجاد بانک اطالعات کشاورزی؛ ایجاد بازارهای هفتگی یا دائمی جهت فروش و معرفی
محصوالت و تولیدات کشاورزی؛ سیاستهای حمایتی دولت از محصوالت کشاورزی مانند بیمه محصوالت
کشاورزی و یارانه نهادهها؛ ترویج؛ برگزاری کارگاههای آموزشی در ارتباط با روشهای علمی کشت زعفران در بین
تولیدکنندگان؛ جذب سرمایهگذاران به منظور ایجاد صنایع تبدیلی و غذایی برای محصول زعفران و فرآوری و
استفاده از محصوالت فرعی آن (گلبرگ ،مادگی و پرچم)؛ بستهبندی مناسب و بازاریابی به موقع محصول زعفران به
منظور افزایش ارزشافزوده آن؛ ممنوعیت از خروج و صادرات فلهای و بیضابطه زعفران به خارج از کشور به
خصوص کشورهای حوزه خلیجفارس و کشور اسپانیا که عمدتاً با بستهبندی مجدد آن ارزشافزوده محصول به جای
کشاورزان زحمتکش زعفرانکار نصیب اینگونه کشورها میشود؛ حضور مؤثر شبکه تعاونیها و تشکلها به عنوان
بازویی قوی و مطمئن و متعلق به کشاورزان و روستائیان در بازار خریدوفروش محصول کشاورزی و کسب سهم
مناسبی از بازار؛ برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای علمی با حضور کارشناسان مرتبط؛ انجام تمهیداتی برای
جلوگیری از خرد شدن اراضی کشت زعفران در درجه اول (کوتاهمدت) و تا حد امکان یکپارچهسازی زمینهای
زعفران در درجه دوم (در بلندمدت) توسط مسئولین بخش کشاورزی؛ توجه دستاندرکاران و برنامهریزان فرایند
توسعه مناطق روستایی به اهمیت نقش و جایگاه این محصول در زندگی خانوارهای روستایی و حمایت از
زعفرانکاران منطقه برای ترغیب کشت زعفران (مانند بیمه ،اعطای وام و  )...و توسعه روستاهای منطقه.
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