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ABSTRACT
This research was conducted quantitatively to identify and analyze the sources of risks of saffron production in Kermanshah province. The statistical population consisted of 114 saffron farmers of the province, of
whom data were collected by complete enumeration technique. The research instrument was a researcher-made questionnaire consisting of two sections including the demographic and occupational characteristics of the participants and items to measure risk. The data were analyzed by opinion polls and related
formulas. The results of the multi virtual cluster analysis showed that most saffron farmers reported low
production risk, price and financial costs, and moderate and high natural and human risks. According to
saffron farmers, the most important risks include production risks (such as the lack of timely delivery of
inputs), human risk (the shortage of available labor to harvest saffron, disease, and migration of young
family members, and the theft of agricultural products and equipment), market risk (guaranteed sales,
lack of equipment and facilities for packaging and bulk sales of the product, and arbitrary pricing), financial
risks (lack of access to bank facilities, lack of liquidity, shortage of funds, lack of savings accounts to avoid
selling the crop at a low price, and a short interval between receiving and repaying loans), natural risk (lack
of government support and assistance for the sale and marketing of saffron at reasonable prices, absence
of state-sponsored insurance, lack of communication network between saffron farmers at the local and
regional level). The development of saffron production calls for efforts to eliminate the relevant risks.

Copyright © 2021, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

A

1. Introduction
mong crops and medicinal herbs, saffron as a strategic product and export has
been considered due to its low need for

irrigation, high adaptability to arid conditions, low storage cost, good, long-term performance, short growth
period and most importantly its potential for job creation
and prevention of the migration of villagers compared to
other agricultural products. Cultivation of saffron (Crocus
sativus. L) due to its high economic value and low water
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requirements is a fundamental solution to remedy the pattern of water use in agriculture, especially in rural areas.
Saffron is one of the most important export items that can
create a considerable number of jobs. The development of
saffron cultivation is an opportunity to reduce poverty in
rural areas. Given the importance of this product in entrepreneurship, as well as reducing the risk of resources, the
development of saffron cultivation is necessary in order
to provide solutions and formulate policies to identify and
analyze risk. But in Kermanshah province limited attention has been paid to its expansion and acceptance. This
research was conducted quantitatively to identify and
analyze the sources of risks of saffron production in Kermanshah province.

2. Methodology
The present research was conducted quantitatively in
order to identify and analyze the sources of risk of saffron cultivation in Kermanshah province. The statistical
population of the study consisted of one hundred fourteen
(114) operators in Kermanshah province that information
was gathered from all of them. The research tool was a
researcher-made questionnaire consisting of two parts,
including the individual and professional characteristics
of the operators and methods of measuring risk. In order
to analyze the data, polls and related formulas were used.
To analyze the data, SPSS software was used. Data analysis was conducted at two stages using descriptive and inferential statistics. The first stage was data collection in
order to measure the sources of risk based on risk calculation formulas. The researcher calculated the human risks
(the shortage of available labor to harvest saffron, disease
and migration of young family members, and the theft of
agricultural products and equipment) using indicators and
the calculation of the combined index.

3. Results

4. Discussion
Comparison between the various types of risk regarding
the saffron product based on the change coefficient shows
that the institutional risk, the price risk, and the financial
risk regarding this product are the first through third priorities. The results of the multistage cluster analysis also
showed that most of the saffron farmers reported low
production risk, price and financial risks to be, moderate
and natural and human risks to be high. In this regard,
the results of the studies by Anderson (2001), Székely and
Pálinkás (2008), Sulewski and Kloczko (2014) and Gangali et
al. (2015) confirm the results of the present research. Also,
natural risk factors such as the existence of pests and diseases and lack of agricultural inputs can lead to the failure
of saffron cultivation. In this regard, holding international
training courses and classes to motivate, encourage and
train farmers in line with the development of saffron can
be effective.

5. Conclusion
In total, the results of this research can be utilized for a
better understanding of the obstacles to the cultivation of
saffron as a strategic product and also increase the level of
farmers’ awareness in order to overcome these obstacles
and formulate a set of individual and collective strategies
in order to develop saffron cultivation. Besides, efforts
should be made to decrease these risks.
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کلیدواژهها:

ریسک ،گیاهان دارویی،
استان کرمانشاه ،توسعه
کشاورزی ،زعفران

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل منابع ریسک کشت زعفران در استان کرمانشاه با روش کمی انجام شد .جامعه آماری پژوهش
زعفران کاران استان کرمانشاه به تعداد 114نفر بودند که بهصورت تمام شماری از آنها اطالعات گردآوری شد .ابزار پژوهش پرسشنامه
محقق ساخته دو قسمتی ،شامل ویژگیهای فردی و حرفهای بهرهبرداران و گویههایی جهت سنجش ریسک بوده است .به منظور
تجزیهوتحلیل دادهها از نظرسنجی و فرمولهای مرتبط استفاده شد .از نظر زعفران کاران مهمترین ریسکهای تولید (عرضه نشدن بهموقع
نهادهها بخصوص بنههای زعفران ،وجود حیوانات و جوندگان و عدم شناخت سموم مختلف جهت مبارزه با علفهای هرز)؛ ریسک انسانی
(کمبود نیروی انسانی در دسترس برای برداشت زعفران ،بیماری و مهاجرت افراد جوان خانواده و سرقت محصول و ادوات کشاورزی)؛
ریسک بازار (تضمین فروش ،عدم وجود تجهیزات و امکانات بستهبندی و فروش فلهای محصول و قیمتگذاری سلیقهای)؛ ریسکهای
مالی (دسترسی نداشتن به تسهیالت بانکی ،عدم وجود نقدینگی کمبود سرمایه و فاصله زمانی کوتاه بین دریافت و بازپرداخت وام) و
ریسکهای نهادی (فقدان حمایت و کمک دولت در فروش و بازاریابی زعفران با قیمت مناسب ،عدم وجود پوشش بیمهایتوسط دولت،
عدم وجود شبکه ارتباطی بین زعفرانکاران در سطح محلی و منطقهای) هستند که الزم است بهمنظور توسعه کشت زعفران تالش در
جهت رفع ریسکهای مربوطه صورت پذیرد.

مقدمه
بخش كشاورزي از مهمترين بخشهاي کلیدی در اقتصاد
كشور است .این بخش بهطور متوسط  20درصد از اشتغال و
 12درصد از تولید ناخالص داخلی 1را به خود اختصاص داده
است ) .(Central Bank, 2015تولید در بخش کشاورزي تفاوتهایی
با سایر زمینههاي تولیدي و تجاري دارد ).(Balat & Balat, 2009
فعالیت در این بخش به علت مخاطرات طبیعی ،نوسانات قیمت
در بازار و شرایط اجتماعی و رفتاري خود کشاورزان ،همراه با
مخاطره و نبود اطمینان است و کشاورزان با ریسک و نبود
اطمینان به درآمد آتی مواجه هستند ) (Senger et al., 2017به
نحوي كه اين بخش را میتوان بهعنوان پرریسکترين فعاليت
اقتصادي برشمرد ) .(Ulah et al., 2016از پیامدهای مهم ریسک بر
1. GDP= Gross Domestic Product

بخش کشاورزی میتوان کاهش بهرهوری ،افزایش هزینه تولید،
درآمد کمتر و افزایش فقر و ناامنی را نام برد .این پیامدها منجر
به کاهش مشارکت تولیدکنندگان در بخشهای مختلف تولیدات
کشاورزی میگردد .در بین کشاورزان نیز ،کشاورزان کشورهای
درحالتوسعه جهان با توان مالی محدود ،حتی توانایی تحمل
کمترین خسارت را نداشته و در شرایط زندگی بسیار سختی
قرار میگیرند ) .(Kahan, 2013از این رو اتخاذ تدابیر امنیتی
و مدیریتی برای کاهش و کنترل ریسک تولید در این بخش
ضرورتی اجتنابناپذیر است ) .(Yaghoubi et al., 2010در این
زمینه مدیریت ریسک میتواند بهعنوان خردمندانهترین شیوه،
ایفای نقش نماید ) .(Bahrami & Agahi, 2007مدیریت ریسک ،یک
روش فعال و پویشگرانه است که به اگرها پاسخ میدهد و شامل
دو بخش کاهش و کنترل ریسک است ).(Yaghoubi et al., 2010
ابعاد و فاکتورهای گوناگون ریسک تأثیر بسزایی بر تصمیمگیری
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کشاورزان دارند و برخورد کشاورزان در ارتباط با این ریسکها
با توجه به درجه اهمیت و اولویتبندی آنها متفاوت است و
آنچه اهمیت دارد برخورد کشاورزان با این مخاطرات است که به
وسیله مدیریت ریسک انجام میگیرد .با توجه به اینکه الزم است
ریسکها توسط کشاورزان مدیریت شوند ،شناسایی و بهکارگیری
مدیریت ریسک توسط زارعان میتواند موجب انتقال از وضع
موجود به وضع مطلوب گردد ) .(Nejatianpour et al., 2018در بین
محصوالت کشاورزی و گیاهان دارویی ،زعفران بهعنوان محصولی
استراتژیک و صادراتی توانسته است اشتغالزایی چشمگیری
را به خود اختصاص دهد ،این محصول بنا به دالیلی همچون
سازگاري با بارندگی کم ،درآمدزایی باال ،قابلیت نگهداري محصول
با هزینه اندك ،ماندگاری طوالنیمدت محصول و از همه مهمتر
اشتغالزایی آن و جلوگیري از مهاجرت روستاییان نسبت به سایر
محصوالت کشاورزي موردتوجه قرار گرفته است (Ebrahimi,
) 2008و به منظور توسعه کشت آن سیاستهای تشویقی مختلفی
از سوی وزارت جهاد کشاورزی مدنظر قرار گرفته است ازجمله
برند سازی ) ،(Soltani, 2019پرداخت  20میلیون تومان وام یا 10
میلیون تومان کمک بالعوض برای کشاورزانی که اقدام به کشت
زعفران نمایند .برخی از کارشناسان بر این عقیدهاند که زعفران
براي تولید سرمایه کمی نیاز دارد و قدرت آن را دارد که با سرمایه
کمتر ،اشتغال بیشتري را ایجاد نماید .لذا در کشت زعفران تعداد
کارگران به کار گرفتهشده بهطور قابلمالحظهای افزایش یافته،
این امر میتواند منجر به کاهش بیکاري شود از سوي ديگر،
مزيت زعفران در ايجاد اشتغال روستاييان ،درآمدزايي بيشتر آن
نسبت به ديگر محصوالت كشاورزي و همچنين ،نقش مهم آن در
توسعه صادرات غیرنفتی واقعیتی انکارناپذیر است .بر این اساس
کشت این محصول در وضعیت اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی
زعفرانکاران تأثیر فوقالعادهای دارد )(Mohtashami et al., 2016
و این امر میتواند برای استان کرمانشاه که دارای پتانسیلهای
خوبی برای توسعه و کشت زعفران است موردتوجه قرار گیرد.

مروری بر ادبیات موضوع
در این زمینه مطالعه قمرنیا و سلطانی ( )2016نشان داد
که  20/80درصد شامل 5082/7کیلومترمربع از مساحت استان
کرمانشاه برای کشت زعفران شرایط مناسبی دارد ،شغل اصلی
روستاییان آن کشاورزی است ،یکی از قطبهای اصلی کشاورزی
کشور است و دارای میزان باالیی از بیکاری در نواحی شهری و
روستایی است (بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری
استان کرمانشاه 14/7 ،درصد است که از متوسط نرخ بیکاری
کشور  8تا  10درصد باالتر است) که توسعه کشت زعفران در
آن میتواند تأثیرات مثبتی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای
استان و کشور داشته باشد .اما مطالعات نشان میدهد که در
استان بهطور محدود به توسعه آن توجه شده است و یکی از
دالیلی که برای این موضوع بیان شده است ،ریسکپذیر بودن
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زعفران است ) .(Yavari & Zarafshani, 2017در ارتباط با ریسک
محصوالت کشاورزی بهطور کلی مطالعات مختلفی انجام شده
است که در قالب جدول ارائه گردیده است (جداول شماره  1تا
 .)5در جدول شماره  1مطالعات مختلف و ریسکهایی که از هر
پژوهش استخراج گردیده است ،ارائه شده است.
ریسک انسانی زعفران به وسیله  5گویه موردسنجش قرار
گرفت که منبع استخراج هر گویه در جدول شماره  2ارائه
گردیده است.
جدول شماره  ،3منبع استخراج ریسکهای تولید زعفران را
که به وسیله  22گویه از زعفرانکاران پرسیده شده نشان میدهد.
ریسک قیمت زعفران در نظرسنجی از بهرهبرداران زعفران به
وسیله  15گویه موردسنجش قرار گرفت که منبع استخراج هر
کدام از گویهها در جدول شماره  4ارائه شده است.
جدول شماره  5منبع استخراج هر یک از گویههای مرتبط
با ریسک مالی زعفران را نشان میدهد که به وسیله  6گویه از
بهرهبرداران زعفران از طریق نظرسنجی موردبررسی قرار گرفت.
بررسی مطالعات گذشته نشان داده است که در مورد ریسک،
پژوهشهای مختلفی صورت پذیرفته است اما در ارتباط با
گیاهان دارویی و ازجمله زعفران بهعنوان محصولی استراتژیک
مطالعهای در داخل و خارج کشور انجام نشده است ،لذا در
پژوهش حاضر استان کرمانشاه موردمطالعه قرار گرفته است
و ریسکهای مرتبط با زعفران در این استان بهصورت کلی
موردبررسی قرار گرفت .استان کرمانشاه ازنظر پوشش گیاهی
در ناحیه رویشی زاگرس قرار دارد .وسعت اراضی زراعی و باغی
استان حدود  946هزار هکتار و سطح زیر کشت گیاهان دارویی
(آبی و دیم)  4710/5هکتار است .که این حجم وسیع از اراضی
زراعی میتواند بهعنوان یک پتانسیل بزرگ در راستای شکوفایی
هر چه بیشتر استان کرمانشاه در بخش توسعه زعفران مطرح
باشد .عالوه بر این ،استان کرمانشاه از قطبهای مهم کشاورزی
کشور بوده و به دلیل ویژگیهای خاص توپوگرافی ،اقلیمی و
آب و هوایی متنوع ،وسعت اراضی ،برخورداری از نیروی انسانی
توانمند (حجم زیاد فارغالتحصیالن کشاورزی) هممرز بودن
استان با کشور عراق در راستای توسعه صادرات محصوالت ،از
پتانسیل و شرایط مناسبی برای کشت زعفران برخوردار بوده و
از مستعدترین استانها برای توسعه کشت این محصول است
) .(Yavari & Zarafshani، 2017با توجه به اینکه استان کرمانشاه
در مراحل آغازین توسعه کشت زعفران است (سطح زیر کشت
زعفران  105هکتار است) در این مرحله طبیعت ریسکپذیر
بودن تولید زعفران ،زراعت آن را با ریسکهای باالتری ازجمله
قیمت ،بازارهای نامطمئن و پیشبینینشده و ریسکهای طبیعی،
مواجه نموده است .بهطوری که عدم شناسایی این ریسکها تولید
و زراعت این محصول را آسیبپذیرتر نموده و به همین واسطه
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نیاز به خطرپذیری و تحلیل ریسک کار با این محصول از مسائل
و مشکالت محسوس استان است ،لذا این پژوهش به منظور
برنامهریزی و سیاستگذاری سازمانهای ذیربط کاربردی و
حائز اهمیت است .برای رسیدن به هدف فوقالذکر پس از مرور
مبانی نظری و مطالعات گذشته ریسکهای مرتبط با محصوالت

کشاورزی در قالب پنج دسته ریسک انسانی ،مالی ،تولید ،بازار و
نهادی شناسایی گردید ) (George & Wesley, 1995که بهعنوان
چهارچوب مفهومی پژوهش و مبنای طراحی سؤاالت پرسشنامه
قرار گرفتند (تصویر شماره .)1

جدول  .1مطالعات انجامشده در ارتباط با انواع ریسکهای مرتبط با محصوالت کشاورزی.
پژوهشگر

موردمطالعه

ریسکها

)Anderson (2001

ریسک کشاورزی

قیمت ستانده ،قیمت نهاده ،خشکسالی ،آفات و بیماریها ،عدم دسترسی به سرمايه و سرقت محصول

)Miller et al., (2004

ریسکهای مرتبط با کشاورزی

ریسک تولید ،ریسک قیمت ،ریسک تلفات و ریسک تکنولوژیکی

)Székely & Pálinkás (2008

ریسک مرتبط با کشاورزی

ریسکهای طبیعی (حوادث و بالیای طبیعی) ،نوسان قیمت

)Roapi (2010

ریسک قیمت کاالهای غذایی

تغییرات نرخ تورم ،نرخ قیمت دالر آمریکا

)Anton et al., (2011

ریسک بخش کشاورزی

ریسک تولید ،ریسک قیمت

)Figle et al., (2012

ریسک قیمت گندم

انتقال نوسان از بازار انرژی به بازار کشاورزی ،تغییر نرخ ارز و نوسان قیمت در بازار بینالمللی

Sulewski & Kloczko-Gajewska
)(2014

ریسک بخش کشاورزی

خشکسالی ،نسبت بدهی ،تلفات در تولید در سالهاي گذشته ،کیفیت خاك و تمرکز بر استقالل مالی

)Ulah et al., (2016

ریسک بخش کشاورزی

ریسک کسبوکار و ریسک مالی

)Salami & Tahami pour (2015

ریسک قیمت ذرت

نوسانها در واردات ذرت ،قیمت جهانی ذرت ،قیمت گوشت مرغ ،نرخ ارز

)Ganjali et al., (2015

ریسک گیاهان دارویی

نوسانات قیمت و عدم ثبات بازار ،باال بودن هزینههای تولید ،عدم توانایی در بازاریابی فعال بینالمللی،
عدم وجود سازمانهای تخصصی جهت امور مربوط به بازرگانی گیاهان دارویی ،برداشت بیرویه و
غیراصولی در برخی از مناطق ،جایگزینی گونههای مشابه به جای گونه دارویی ،جایگزینی یک گیاه
ارزان با یک گیاه دارویی و واردات از کشورهایی که محدودیت استفاده از آفتکشها ندارند.

)Tahami pour et al., (2019

ریسک قیمت پسته

نوسان نرخ ارز و قیمت جهانی
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1397 ،

جدول  .2انواع ریسکهای انسانی.
ریسک انسانی

منبع

عدم دسترسی به نیروی انسانی

)Anderson (2001); Miller et al., (2004

بیماری و مهاجرت افراد جوان خانواده

)Székely & Pálinkás (2008

سرقت محصول و ادوات کشاورزی

)Anderson (2001

عدم عالقه فرزندان به کاشت گیاهان دارویی
عدم مهارت نیروی کار

)Ganjali et al., (2015); Ulah et al., (2016
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1397 ،

«فاطمه کوشکی و همکاران .شناسایی و تحلیل انواع ریسکهای مرتبط با کشت زعفران (موردمطالعه :استان کرمانشاه)»
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جدول  .3انواع ریسکهای تولید.
ریسک تولید

منبع

عرضه نشدن بهموقع نهادهها
جوندگان ،حیوانات و آفات
عدم آشنایی زعفرانکاران با مراحل داشت زعفران
عدم وجود سردخانه ،تجهیزات و امکانات فرآوری
نداشتن دسترسی به ماشینآالت کاشت و برداشت زعفران

)Anton et al., (2011); Miller et al., (2004); Roapi (2010

بیماریهای تهدیدکننده زعفران
عدم وجود هرگونه آموزش در خصوص تولید محصول
عدم دسترسی به کارشناسان و افراد مطلع
سرمازدگی محصول

)Anton et al., (2011); Miller et al., (2004); Roapi (2004); Sulewski & Kloczko-Gajewska (2014

دسترسی نداشتن به ارقام مقاوم

)Anton et al., (2011); Miller et al., (2004); Roapi (2010

بارندگیهای بیموقع

)Anton et al., (2011); Miller et al., (2004); Roapi (2004); Sulewski & Kloczko-Gajewska (2014

عدم اطالع از استانداردهای تولید زعفران

)Anton et al., (2011); Miller et al., (2004); Roapi (2010

خشکسالی

)Anton et al., (2011); Miller et al., (2004); Roapi (2004); Sulewski & Kloczko-Gajewska (2014

ناآگاهی درباره شناخت و مصرف کود ،سم و مواد شیمیایی
ناآگاهی تولیدکننده از بهترین زمان برداشت و فروش

)Anton et al., (2011); Miller et al., (2004); Roapi (2010

کاهش حاصلخیزی خاک
پدیده گردوغبار

)Anton et al., (2011); Miller et al., (2004); Roapi (2004); Sulewski & Kloczko-Gajewska (2014

ورود دام به مزرعه
امنیت منطقه(امنیت اجتماعی ،دزدیده شدن محصول و یا
تخریب مزرعه ،آتشسوزی و)...
تگرگ
طوفان
ناآگاهی از بهترین زمان کاشت محصول

)Anton et al., (2011); Miller et al., (2004); Roapi (2010

)Anton et al., (2011); Miller et al., (2004); Roapi (2004); Sulewski & Kloczko-Gajewska (2014
)Anton et al., (2011); Miller et al., (2004); Roapi (2010
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1397 ،

جدول  .4منبع استخراج ریسکهای قیمت.
ریسک قیمت (بازار)

منبع

عدم تضمین فروش (رسمی و غیررسمی)

عدم دسترسی و بیاطالعی از بازارهای جهانی فروش

عدم وجود تجهیزات و امکانات بستهبندی و فروش

بیثباتی قیمت ابزارآالت کشاورزی

قیمتگذاری سلیقهای

کوتاهی دست تولیدکنندگان از کانالهای تبلیغاتی و اطالعرسانی

عدم وجود سیستم کنترل قیمت بازار

تمایل بازار گیاهان دارویی به شرایط استاندارد و ارگانیک

هزینه باالی نهادهها

عدم فروش نقدی و دریافت آنی قیمت محصول

وجود واسطهها و داللها برای فروش محصول

واردات محصول در فصل برداشت

بیثباتی قیمت نهاده (کود،سم ،بذر و)..
منبعAnton et al., (2011); Miller et al., (2004); Anderson (2001); Salami & Tahami pour (2015); Tahami pour et al., (2019) :
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جدول  .5انواع ریسکهای مالی.
ریسک مالی

منبع

دسترسی نداشتن به تسهیالت بانکی
عدم وجود نقدینگی و کمبود سرمایه
فاصله زمانی کوتاه بین دریافت و بازپرداخت وام

)Ulah et al., (2016); Sulewski & Kloczko-Gajewska (2014

باال بودن نرخ سود بانکی
درآمد ناکافی برای بازپرداخت وام و بدهی
در دسترس نبودن وامهای خصوصی (پول گرفتن از آشنایان)

)Ulah et al., (2016

منبع :یافتههای پژوهش1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .1چهارچوب مفهومی پژوهش .منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

روششناسی تحقیق
پژوهش کاربردی حاضر از نوع توصیفی و به روش پیمایش
انجام شد .افراد مشارکتکننده در این پژوهش ،کشاورزان زعفران
کار به تعداد 114نفر بودند (آمار سازمان جهاد کشاورزی استان
کرمانشاه) و با توجه به اینکه تعداد زعفرانکاران استان خیلی زیاد
نبودند ،تمامی آنها بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند .برای
تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .تحلیل دادهها در دو
سطح توصیفی و استنباطی انجام شد .ابزار گردآوری دادهها در
گام دوم جهت اندازهگیری منابع ریسک بر اساس فرمولهای
محاسبه ریسک ،پرسشنام ه محقق ساخته بود .بهمنظور طراحی
پرسشنامه گویههای مرتبط با چهار ریسک تولید (22گویه)،

قیمت (15گویه) ،مالی ( 6گویه) و انسانی (5گویه) از مبانی
نظری استخراج گردید و در اختیار کارشناسان به منظور تأیید
قرار گرفت پس از تأیید نهایی گویهها ،روایی پرسشنامه به روش
روایی محتوا توسط اعضای هیئتعلمی و کارشناسان گیاهان
دارویی موردبررسی قرار گرفت .مقیاس اندازهگیری گویهها طیف
یک تا  10بود و از بهرهبرداران خواسته شد برای هر ریسک با
توجه به میزان اهمیت آن عددی بین یک تا  10انتخاب نمایند
(عدد یک کمترین ریسک و عدد  10باالترین میزان ریسک).
جهت اندازهگیری ریسک نهادی از گویههایی که با استفاده از
سیاستها و مفاد سند ملی گیاهان دارویی ،طراحی شده ،استفاده
شد (National document for herbal medicine and traditional
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) medicine, 2013که شامل  14گویه بود .برای مقایسه و بررسی
صحت پاسخهای زعفرانکاران از نظرسنجی و سؤاالت مستقیمی
که در ارتباط با میزان درآمد و میزان محصول زعفران بود ،استفاده
شد که سؤاالت مستقیم بر اساس فرمولهایی که در ادامه ارائه
شده است موردبررسی قرار گرفتند.
تحلیل دادهها ،بر اساس فرمولهای ریسک تولید ،قیمت و مالی
به شرح ذیل هستند.
فرمول  : 1محاسبه ریسک تولید (برگرفته از فرمول
.)Pop, 2013

& Just

مقدار ریسک تولید بین صفر تا بینهایت 2است.
فرمول  :۲محاسبه ریسک قیمت
چنانچه عدد ریسک قیمت بزرگتر از یک باشد نشاندهنده این
است که قیمت در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش یافته و
ریسک قیمت پایین است اما چنانچه این نسبت کمتر از یک باشد
نشاندهنده کاهش قیمت و افزایش نوسانات غیرقابلپیشبینی
قیمت برای بهرهبردار و ریسک قیمت باالی آن است(Heifner et
).al.,1999
=ریسک قیمت
قیمت امسال = P
قیمت سال گذشته = Pt-1
فرمول  : ۳محاسبه ریسک مالی )(Gan et al., 2016

(نسبت بدهی به دارایی)
= نسبت بدهی به دارایی
این نسبت ،کل بدهیهای زعفرانکاران را با کل داراییهای آن
مقایسه و بنابراین وضعیت مالی بهرهبردار را اندازهگیری میکند.
بهعنوان یک قاعده عمومی ،چنانچه نسبت فوق کمتر از  ۲۵درصد
باشد ،نشاندهنده قویتر بودن جایگاه مالی واحد کشاورزی ،بین
 ۲۵تا  ۴۰درصد مبین جایگاه مالی متوسط و بین  ۴۰تا ۶۰
درصد نشاندهنده ضعیف بودن جایگاه مالی واحد کشاورزی و
بیشتر نشاندهنده بحرانی بودن وضعیت واحد کشاورزی است.
محاسبه ریسکهای انسانی با استفاده از شاخصسازی و
محاسبه شاخص ترکیبی بهصورت زیر انجام گرفت.
2. Zero to unity
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شاخصهای ریسک انسانی

بهمنظور محاسبه ریسک انسانی کشت و توسعه زعفران عالوه
بر گویههای پرسشنامه که بهصورت نظرسنجی بررسی گردید از
شاخصهای سن ،سطح تحصیالت ،سابقه کشت ،سطح زیرکشت،
سطح زیر کشت بیمهشده ،میزان درآمد سالیانه کشاورزی ،میزان
درآمد سالیانه غیرکشاورزی ،عدم دسترسی به نیروی کار ماهر در
هنگام برداشت و دانش کاربردی بومی در زمینه کاشت ،داشت و
برداشت استفاده گردید )( (Bitsch et al., 2006جدول شماره ،)6
که بهمنظور برطرف نمودن مقیاسها و در نهایت سنجش ریسک
انسانی هر شاخص بر میانگین آن تقسیم گردید ).(Kalantari, 2003
چنانچه عدد نهایی ریسک انسانی بین صفر تا صد باشد بدین معنا
است که کشت زعفران از ریسک انسانی پایینی برخوردار است،
اگر بین صد تا دویست باشد نشاندهنده ریسک انسانی باال و
چنانچه عدد نهایی مربوط به ریسک انسانی باالتر از دویست باشد
نشاندهنده باال بودن ریسک انسانی تولید محصول است (Bitsch
).et al., 2006

یافتهها
میانگین سنی پاسخگویان 48/63با انحراف معیار ()13/158
جوانترین بهرهبردار پاسخگو  26سال و مسنترین  70سال
داشت .از لحاظ وضعیت تأهل  19/1درصد پاسخگویان مجرد
و  80/9درصد متأهل بودند 40 .درصد پاسخگویان زن بودند .از
لحاظ سطح تحصیالت تمامی پاسخگویان باسواد بودند بهطوری
که  19/1درصد در سطح خواندن و نوشتن 38/3 ،درصد
راهنمایی و دبیرستان و 40/4درصد دیپلم داشتند 76/6 .درصد
بهرهبرداران زعفران مالک زمین شخصی بودند که باالترین میزان
مالکیت 37هکتار بود 85/1 .درصد بهرهبرداران زمین خود را بیمه
نکردهاند 31/9 .درصد در هیچ دوره آموزشی شرکت نداشتند.
در مورد منبع دریافت اطالعات در زمینه کشت و کار و بازاریابی
 31/9درصد از مراکز خدمات 4/3 ،درصد از طریق شبکههای
اینترنتی 12/8 ،درصد از طریق اعضای خانواده 17 ،درصد از
همسایهها 12/8 ،درصد از سایر منابع اطالعات موردنیاز خود را
گردآوری میکنند .که  53/2درصد پاسخگویان به منبعی که از
آن اطالعات را دریافت میکنند اعتماد زیاد و خیلی زیادی و 4/3
درصد اعتماد خیلی کمی به منبع دریافت اطالعات دارند34/6.
درصد بهرهبرداران نیز برای زراعت زعفران خود وام و تسهیالت
دریافت نمودند.
میزان و اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر ریسک انسانی
زعفران

برای محاسبه ریسک انسانی از شاخصهای ریسک انسانی بر
اساس فرمولهای مرتبط استفاده گردید .مجموع ریسک انسانی
 152/237به دست آمد که نشان میدهد بهرهبرداران در کشت
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زعفران با ریسک انسانی متوسطی برخوردار هستند و با توجه
به اینکه میانگین کلی ریسک انسانی بر اساس نظرسنجی از
بهرهبرداران (جدول شماره  )7نیز  5/15بهدستآمده که از سطح
متوسط باالتر است میتوان گفت کشت زعفران از ریسک انسانی
متوسطی برخوردار است.
اولویتبندی گویههای ریسک انسانی بر اساس ضریب تغییرات
نشان میدهد که از دید بهرهبرداران ،کشت و تولید زعفران دارای
ریسکهای انسانی ازجمله کمبود نیروی کار در دسترس برای
برداشت زعفران ،بیماری و مهاجرت افراد جوان خانواده و سرقت
محصول و ادوات کشاورزی در منطقه است .میانگین ریسک
انسانی کل زعفران نیز در حد متوسط است ( )5/6و نشان میدهد
که کشت زعفران با ریسک انسانی متوسط و رو به باالیی برخوردار
است (جدول شماره .)8

میزان و اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر ریسک تولید زعفران

برای محاسبه ریسک تولید ،برداشت واقعی زعفران از هر هکتار
توسط بهرهبردار بر میزان مورد انتظار وی از برداشت تقسیم
گردید همانطور که مشخص است میزان ریسک تولید بیشتر
از یک است و بدین معنا است که ریسک تولید محصول زعفران
در استان کرمانشاه پایین است و زعفرانکاران استان با ریسک
تولید زعفران و مشکالت تولید کمی مواجه هستند .میانگین
کلی ریسک تولید زعفران نیز در جدول شماره  9نشان داد که
این عدد از سطح متوسط کمتر است ( )4/49و بهرهبرداران در
نظرسنجی نیز به درستی میزان ریسک تولید زعفران را از سطح
متوسط کمتر میدانند.

جدول  .6نحوه محاسبه شاخصهای ریسک انسانی.
شاخص

نحوه محاسبه

سن
سطح تحصیالت
سابقه کشت
سطح زیرکشت
سطح زیر کشت بیمهشده
میزان درآمد سالیانه کشاورزی
میزان درآمد سالیانه غیرکشاورزی

میزان دسترسی به نیروی کار ماهر در
هنگام برداشت

(1
(2

دانش کاربردی بومی در زمینه کاشت،
داشت و برداشت
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جدول  .7محاسبه شاخصهای ریسک انسانی.
شاخصهای ریسک انسانی

مقدار شاخص

شاخصهای بدون مقیاس

سن

= 22 / (114) × 100
19 / 29

0/460

سطح تحصیالت

= (114) / 114 × 100
100

28/81

سابقه کشت

= (87) / 114 × 100
76 / 31

16/03

سطح زیرکشت

= 57 / (692 / 5) × 100
8

6/10

سطح زیرکشت بیمهشده

= (121 / 73) / (692 / 5) × 100
17 / 57

37/38

میزان درآمد سالیانه کشاورزی

= 4949969000000 × 100
453484200
1091489789458957

56/68

میزان درآمد سالیانه غیر کشاورزی

= 4949969000000 × 100
20787700
23812000

4/157

= 6151 / (17486)× 100
35

)1

میزان دسترسی به نیروی کار ماهر در هنگام
برداشت

= 2) 29 / 6151 × 100
0 / 471

دانش کاربردی بومی در زمینه کاشت ،داشت و
برداشت

= 3) 29 / 114 × 100
25 / 43

3
0/471
4/62
جمع کل 152/ 237
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1397 ،

جدول  .8اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر ریسک انسانی زعفران.
ریسک انسانی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

در هنگام برداشت نیروی کار در دسترس نیست

3

0/324

0/108

بیماری و مهاجرت افراد جوان خانواده مرا در تنگنا قرار داده است

6

0/785

0/130

سرقت محصول و ادوات کشاورزی در منطقه وجود دارد

5/23

0/946

0/180

فرزندانم عالقهای به کاشت گیاهان دارویی ندارند

6/25

1/137

0/181

نیروی کار در دسترس جهت کاشت و برداشت محصول مهارت کافی ندارند

7/50

2/500

0/33

ریسک انسانی کل

5/6

0/939

0/226
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1397 ،

/ 883 1 / 330
میزان ریسک تولید زعفران
== 2
2 / 167

بررسی و اولویتبندی گویههای مرتبط با ریسک تولید بر اساس
ضریب تغییرات نشان داد که مهمترین ریسکهای تولید مرتبط
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میزان و اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر ریسک بازار (قیمت)
زعفران

ریسک قیمت از تقسیم قیمت فروش زعفران در سال جاری
نسبت به سال گذشته حاصل میگردد .در صورتی که عدد نهایی
کمتر از  1باشد نشاندهنده آن است که ریسک قیمت باال و
چنانچه باالتر از یک باشد نشاندهنده ریسک قیمت پایین است.
با توجه به اینکه ریسک قیمت زعفران عدد  1/132بهدست
آمده نشاندهنده آن است که زعفرانکاران استان کرمانشاه با
ریسک قیمت باالیی برخوردار نیستند .اما میانگین کلی ریسک
قیمت ( )4/71در جدول شماره  10بر اساس نظرسنجی نشان
میدهد که ازنظر زعفرانکاران ریسک قیمت زعفران از حد

متوسط پایینتر است و از این نظر بین ریسک قیمت حاصل از
محاسبه بر اساس فرمول و نظرسنجی اختالف وجود ندارد.
 = 2 / 883 = 1 / 330میزان ریسک قیمت زعفران
2 / 167

از آنجا که میانگین تولید زعفران در سال جاری 3256/38
(انحراف معیار  )924/226و میانگین تولید در سال قبل
( 2925/17انحراف معیار  )713/160میتوان گفت در سال
جاری میانگین نسبت به سال قبل بیشتر و از آنجا که انحراف
معیار سال جاری نیز نسبت به سال قبل رقم باالیی است میتوان
گفت که پراکندگی ریسک قیمت نیز در بین زعفرانکاران در
سال جاری بیشتر بوده است.

جدول  .9اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر ریسک تولید زعفران.
ریسک تولید

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

عرضه نشدن بهموقع نهادهها و بنههای باکیفیت زعفران

5/92

0/609

0/10۳

جوندگان ،حیوانات و آفات بنههای زعفران

5/60

0/690

0/123

عدم آشنایی زعفرانکاران با مراحل داشت زعفران بهخصوص عدم شناخت روشهای مختلف مبارزه با علف
هرز زعفران

5/62

0/706

0/125

عدم وجود سردخانه ،تجهیزات و امکانات فرآوری و تبدیل در محل پس از برداشت

5/33

0/689

0/129

نداشتن دسترسی به ماشینآالت کاشت و برداشت زعفران

6

0/874

0/145

بیماریهای تهدیدکننده زعفران

5/12

0/766

0/149

عدم وجود هرگونه آموزش در خصوص تولید محصول

5/73

0/945

0/164

عدم دسترسی به کارشناسان و افراد مطلع

5/33

0/882

0/165

سرمازدگی محصول

6

1/155

0/192

دسترسی نداشتن به ارقام مقاوم

5

0/972

0/194

بارندگیهای بیموقع

5/83

1/302

0/223

عدم اطالع از استانداردهای تولید زعفران

4/60

1/030

0/223

خشکسالی

5/33

1/282

0/240

ناآگاهی درباره شناخت و مصرف کود ،سم و مواد شیمیایی

3/25

0/854

0/262

ناآگاهی تولیدکننده از بهترین زمان برداشت ،فروش با توجه به رنگ و عطر و بو و ماده مؤثره

2/50

0/657

0/262

کاهش حاصلخیزی خاک

3/43

0/948

0/276

پدیده گردوغبار

1/67

0/494

0/295

ورود دام به مزرعه

4/60

1/503

0/326

امنیت منطقه(امنیت اجتماعی ،دزدیده شدن محصول و یا تخریب مزرعه ،آتشسوزی و)...

3/67

1/333

0/363

تگرگ

3/67

1/406

0/383

طوفان

2/75

1/436

0/522

ناآگاهی از بهترین زمان کاشت محصول

3

2

0/666

ریسک تولید کل

4/49

1/040

0/231
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جدول شماره  ،10اولویتبندی ریسکهای قیمت (بازار)
زعفران را بر اساس ضریب تغییرات نشان میدهد .همانطور که
مشخص است سه ریسک ازنظر بهرهبرداران بیشترین بازار فروش
زعفران را تهدید میکنند شامل :عدم تضمین فروش (رسمی و
غیررسمی) ،عدم وجود تجهیزات و امکانات بستهبندی و فروش
فلهای زعفران ،قیمتگذاری سلیقهای و عدم وجود سیستم
کنترل قیمت بازار هستند.
میزان و اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر ریسک مالی زعفران

10 / 229
=  = 130000000 × 100میزان ریسک مالی زعفران
1262220000
برای محاسبه ریسک مالی مرتبط با زعفران بهطور کلی میزان
بدهی بهرهبرداران بر میزان دارایی آنها تقسیم گردید (Gan et
) al., 2016که این نسبت برابر  10/299به دست آمد از آنجا که
اگر نسبت فوق کمتر از  ۲۵درصد باشد ،نشاندهنده قویتر
بودن جایگاه مالی واحد است ) (Gan et al., 2016میتوان گفت
بهرهبرداران زعفران توانستهاند ریسک مالی را مدیریت نمایند و
از این لحاظ مشکلی ندارند .میانگین کلی ریسک مالی ()4/44
بر اساس جدول شماره  11نشان میدهد که در نظرسنجی نیز
زعفرانکاران اذعان نمودند که کشت زعفران با ریسک مالی
پایینی همراه است .اولویتبندی گویههای مرتبط با ریسک مالی

بر اساس ضریب تغییرات نشان داد که مهمترین ریسکهای مالی
مرتبط با زعفران از دید بهرهبرداران شامل دسترسی نداشتن به
تسهیالت بانکی ،عدم وجود نقدینگی کمبود سرمایه (حسابهای
پسانداز جهت جلوگیری از فروش ارزان محصول) و فاصله زمانی
کوتاه بین دریافت و بازپرداخت وام است.
اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر ریسک نهادی زعفران

ریسک نهادی زعفران به وسیله 14گویه موردسنجش قرار
گرفت (جدول شماره  ،)12که ازنظر بهرهبرداران این محصول،
مهمترین ریسکهای نهادی که محصول زعفران را تهدید میکند
شامل :فقدان حمایت و کمک دولت در فروش و بازاریابی زعفران
با قیمت مناسب ،عدم وجود شبکه ارتباطی بین تولیدکنندگان
زعفران در سطح محلی و منطقهای ،عدم حمایت سازمانهای
دولتی با ارائه بهموقع نهادههای کشت و کار عدم وجود پوشش
بیمهای زعفران توسط دولت و عدم حمایت سازمانهای دولتی
در ارائه وامهای الزم است .اما بهرهبرداران معتقدند که ،تعدد
دستگاهها و ارگانهای مرتبط با کشت زعفران و عدم نظارت بر
استانداردهای تولید زعفران ریسکهای نهادی مهمی نیستند.
میانگین کلی ریسک نهادی زعفران ( )6/47نیز نشان میدهد که
ازنظر بهرهبرداران کشت این گیاه با ریسک نهادی باالیی برخوردار
است.

جدول  .10اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر ریسک قیمت زعفران.
ریسک قیمت (بازار)

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

عدم تضمین فروش (رسمی و غیررسمی)

8/33

0/449

0/053

عدم وجود تجهیزات و امکانات بستهبندی و فروش فلهای زعفران

8/50

0/515

0/06

قیمتگذاری سلیقهای

8

0/480

0/06

عدم وجود سیستم کنترل قیمت بازار

6/20

0/490

0/079

هزینه باالی نهادهها

8/08

0/665

0/082

وجود واسطهها و داللها برای فروش محصول

7/31

0/644

0/088

بیثباتی قیمت نهاده (کود،سم ،بذر و)..

7/50

0/872

0/116

عدم دسترسی و بیاطالعی از بازارهای جهانی فروش زعفران

7/10

0/862

0/121

بیثباتی قیمت ابزارآالت کشاورزی

7/23

0/921

0/127

کوتاهی دست تولیدکنندگان از کانالهای تبلیغاتی و اطالعرسانی

6/91

0/958

0/138

تمایل بازار گیاهان دارویی به شرایط استاندارد و ارگانیک

6/44

0/959

0/148

دوری از بازار فروش محصول

6/33

0/957

0/151

بیمه نداشتن محصول (عدم پوشش بیمهای محصول)

5/83

1/014

0/173

عدم فروش نقدی و دریافت آنی قیمت محصول

5/17

1/600

0/309

واردات محصول در فصل برداشت

1/75

0/750

0/428

ریسک بازار کل

6/71

0/809

0/120
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جدول  .11اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر ریسک مالی زعفران.
ریسک مالی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

دسترسی نداشتن به تسهیالت بانکی

5/38

0/488

0/083

عدم وجود نقدینگی کمبود سرمایه (حسابهای پسانداز جهت جلوگیری از فروش ارزان محصول)

5/46

0/584

0/106

فاصله زمانی کوتاه بین دریافت و بازپرداخت وام

4/25

0/592

0/139

باال بودن نرخ سود بانکی

4/13

0/915

0/221

درآمد ناکافی برای بازپرداخت وام و بدهی

3/83

1/078

0/281

در دسترس نبودن وامهای خصوصی(پول گرفتن از آشنایان)

3/62

1/085

0/299

ریسک مالی کل

4/445

0/790

0/177
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .12اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر ریسک نهادی زعفران.
ریسک نهادی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

فقدان حمایت و کمک دولت در فروش و بازاریابی زعفران با قیمت مناسب

8/12

0/256

0/031

عدم وجود شبکه ارتباطی بین تولیدکنندگان زعفران در سطح محلی و منطقهای

6/86

0/340

0/049

عدم حمایت سازمانهای دولتی با ارائه بهموقع نهادههای کشت و کار

7/54

0/584

0/077

عدم وجود پوشش بیمهای زعفران توسط دولت

6/08

0/500

0/082

عدم حمایت سازمانهای دولتی در ارائه وامهای الزم

6/15

0/597

0/097

عدم کمک در معرفی کشت گونههای سازگار زعفران با شرایط اقلیمی استان

6/58

0/657

0/099

عدم حمایت دولت از زارعان در ارتباط با معرفی و ترویج و توسعه کشت زعفران

6/90

0/690

0/1

نبود تعاونیهای تولید زعفران در سطح شهرستان

6/50

0/651

0/100

نبود کمک در شکلدهی اتحادیه و صنف زعفران کاران استان کرمانشاه

6/82

0/749

0/109

نبود آموزش صحیح برداشت زعفران

6/56

0/729

0/111

فقدان آموزش صحیح کاشت زعفران

6/57

0/751

0/114

عدم وجود سازمان نظارتی متخصص و ویژه زعفران

6

0/728

0/121

عدم نظارت بر استانداردهای تولید زعفران(میزان مصرف سم و کود و نحوه برداشت و فراوری محصول)

5/20

0/827

0/159

تعدد دستگاهها و ارگانهای مرتبط با کشت زعفران

4/80

0/800

0/166

ریسک نهادی کل

6/47

0/632

0/097
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جدول  .13مقایسه انواع ریسک زعفران نسبت به یکدیگر.
سطوح ریسک

میانگین

انحراف معیار

ریسک قیمت

6/71

0/809

ریسک نهادی

6/47

0/632

ریسک انسانی

5/6

0/939

ریسک تولید

4/49

1/040

ریسک مالی

4/445

0/790
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که از بین پنج ریسک شناختهشده ازنظر
بهرهبرداران زعفران ،این محصول با ریسک قیمت ،نهادی و انسانی
باالیی مواجه است اما دو ریسک تولید و مالی در مورد زعفران در
سطح پایینی قرار دارد و زعفرانکاران استان کرمانشاه ازلحاظ این
دو ریسک با مشکل کمتری مواجه هستند .در این زمینه مطالعات
آندرسون)2001( 3؛ میلر 4و همکاران ()2004؛ سزکلی و
پالینکاس)2008( 5؛ آنتون  6و همکاران ()2011؛ فیگه 7و
همکاران ()2012؛ اوال 8و همکاران ( )2016و گنج علی و
همکاران ( )2015نتایج مشابهی را نشان نمیدهد .پژوهشهای
آنها بر روی محصوالت کشاورزی مختلف ازجمله گندم ،برنج،
پسته و گیاهان دارویی نشان داد که این محصوالت با ریسکهای
تولید و مالی باالیی برخوردار هستند .دالیل مختلفی را میتوان
برای این تضاد بیان نمود ازجمله نرخ تورم و افزایش قیمت
محصوالت مختلف در بازار ایران در یکی دو سال گذشته که بر
روی محصول زعفران نیز تأثیرگذار بوده و سبب شده است که
قیمت محصول نسبت به سنوات گذشته جهش داشته باشد.
همچنین کمکهای بالعوض و مشوقهای مالی که دولت برای
کشت زعفران در نظر گرفته است میتواند در کاهش ریسک مالی
این محصول کمک نماید که با توجه به تأثیر مثبت این مشوقها
در کاهش ریسک زعفران اجرای سیاستهایی تشویقی مشابه از
سوی دولت برای سایر محصوالت نیز میتواند سبب ایجاد اثرات
مثبت و کاهش ریسک آنها گردد .عالوه بر این مطالعات گذشته
بر روی محصوالت کشاورزی دیگر به غیر از زعفران بوده است و
از این لحاظ تفاوتهایی مشاهده میگردد چون در ارتباط با
محصول زعفران نسبت به محصوالت دیگر آفت و بیماریهای
تهدیدکننده و تغییرات اقلیمی کمتر تأثیرگذار است زیرا در فصل
زمستان پیاز زعفران در زیر خاک است و گلهای آن در فصل
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4. Miler
5. Székely & Pálinkás
6. Anton
7. Figle
8. Ulah
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پاییز شکوفا میگردند ،لذا بارندگی و سرمای شدید در فصل
زمستان به گیاه زعفران خسارتی وارد نمیکند .در مورد ریسک
انسانی مشکل اصلی زعفرانکاران کمبود کارگر و نیروی کار برای
برداشت محصول است ،با توجه به اینکه زعفران محصولی است
که برداشت آن نیاز به کارگر زیادی دارد ،برداشت دیرهنگام آن
سبب کاهش کیفیت و افت محصول میشود لذا دسترسی بهموقع
به نیروی انسانی جهت برداشت محصول مهم است و با توجه به
اینکه نرخ بیکاری در استان کرمانشاه رقم باالیی دارد الزم است
در مورد این تناقض به جستوجوی علت پرداخت اما میتوان از
عدم تمایل جوانان استان به فعالیت در زمینه کشاورزی و ازجمله
زعفران اشاره نمود که متأسفانه در این زمینه تغییر فرهنگ و
نگرش جوانان نسبت به کار و فعالیت و فراهم نبودن زیرساختهای
مناسب اشتغال در روستاها سبب شده است که جوانان روستایی
از انجام بسیاری از فعالیتها خودداری نموده و در نتیجه شاهد
افزایش بیکاری از یک سو و کمبود نیروی انسانی از سوی دیگر
برای بعضی مشاغل ازجمله زراعت زعفران باشیم که توجه جدی
به آن میتواند بسترساز ایجاد شغل و منبع کسب درآمدی برای
جوانان روستایی باشد ،بهطوری که بر اساس نتایج حتی اعضای
خانواده و فرزندان زعفرانکاران نیز عالقهای به فعالیت در این
زمینه ندارند .لذا این موضوع یکی از رسالتهای اصلی رسانهها
است که الزم است فرهنگسازی و آموزش وسیع و گستردهای
در این زمینه انجام دهند و بسترها و زیرساختهای الزم و مناسب
در روستاها ایجاد گردد بهطوری که یک جوان روستایی زندگی
در شهر را یک امتیاز و برتری نداند .اولویتبندی ریسکهای
نهادی زعفران ازنظر زعفرانکاران نشان داد که مهمترین مشکل
آنها در فروش و بازاریابی است که عدم حمایت دولت در این
مرحله سبب فروش محصول با قیمت پایین میشود و از آنجا که
شبکه ارتباطی مناسبی بین تولیدکنندگان زعفران در سطوح
مختلف ،محلی ،منطقهای و حتی ملی وجود ندارد در نتیجه این
موضوع سبب ناآگاهی و اطالعات پایین فروشندگان و در نتیجه
قدرت پایین چانهزنی آنها در فروش محصول شده است و بازار
مافیای زعفران را ایجاد نموده است که در این بازار و واسطهها
توانستهاند از فرصت استفاده و سود حاصل از زحمات زعفرانکاران
را نصیب خود کنند .نتایج پژوهشهای گنج علی و همکاران
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( )2015نیز با نتایج این مطالعه همسو است .در این زمینه الزم
است اقدامات جدی از سوی دولت در حذف واسطهها و اعالم
قیمت خرید تضمینی صورت پذیرد همچنین ایجاد و توسعه نهاد
متولی گیاهان دارویی ازجمله زعفران و تأسیس انجمن زعفران از
اقداماتی است که میتواند توسط دولت صورت پذیرد که این
سازمانها میتوانند در افزایش اطالعات و آگاهی زعفرانکاران،
حمایت از آنها و بهطور کلی توانمندسازی آنها کمک نماید.
ایجاد بانک اطالعاتی بهرهبرداران در هر شهرستان و دسترسی
آسان به آن نیز از اقدامات مؤثر در ایجاد آگاهی در زعفرانکاران
است .زعفرانکاران مهمترین ریسکهای قیمت زعفران را  :عدم
وجود تضمین برای فروش محصول و فروش فلهای زعفران و
قیمتگذاری سلیقهای ذکر نمودند بهطوری که در این زمینه
بیشتر زعفرانکاران اذعان نمودند که قیمت تضمینی مناسبی که
باعث رضایت زعفرانکاران شود ،وجود ندارد ،در این راستا نتیجه
مطالعه گنج علی و همکاران ( )2015نیز این موضوع را تأیید
مینماید که برای فروش محصوالت و ازجمله گیاهان دارویی
قیمت تضمینی مناسبی وجود ندارد .اکثر خریداران از خرید
محصول کمتر از یک کیلو امتناع میورزند و وجود داللها و
واسطهها سبب گردیده است قیمتها در مزرعه با بازار تفاوت
زیادی داشته باشد و همین امر سبب عدم رضایت زعفرانکاران و
بیانگیزگی آنها شده است .قراردادهای دولت با زعفرانکاران
برای خرید تضمینی محصول میتواند در ایجاد رضایت و انگیزه
در آنها مؤثر باشد .ازنظر زعفرانکاران عدم وجود امکانات و
تجهیزات مناسب بستهبندی و فرآوری سبب شده است بسیاری
از زعفرانکاران محصول خود را با قیمت بسیار پایینتر بهصورت
فلهای به فروش برسانند در صورتی که اگر تجهیزات مناسب
وجود داشت با بستهبندی و برندسازی و فروش محصول بهصورت
گرمی محصول با قیمت باالتری در بازار به فروش میرسید و از
این لحاظ درآمد بیشتری نصیب زعفرانکاران میگردید و تمایل
آنها برای توسعه و رونق کشت و کار افزایش مییابد .برای حل
این مشکل که جزء مشکل اساسی اکثر زعفرانکاران است و با
توجه به شعار سال که رونق تولید است ،الزم است برای توسعه
تولید و تحقق شعار سال ،دولت توجه جدی به توسعه صنایع
فرآوری و بستهبندی در نقاط مختلف استان و کشور مبذول دارد.
زعفرانکاران برای تولید محصول برخی ریسکهای مالی را مانع
دانستهاند ازجمله دسترسی محدود به تسهیالت بانکی و کمبود
نقدینگی و سرمایه و همینطور فاصله زمانی کوتاه بین دریافت و
بازپرداخت تسهیالت که سبب ایجاد مشکالتی برای زعفرانکاران
شده است .نتایج مطالعه آندرسون ( )2001و گنج علی و
همکاران ( )2015نیز نشان داد که کمبود سرمایه از موانع اصلی
و ریسکهای موجود در توسعه کشت محصوالت کشاورزی است.
بسیاری از زعفرانکاران اذعان نمودند که در صورت حمایت دولت
و ارائه تسهیالت مناسب به توسعه و گسترش کشت زعفران
تمایل دارند اما در این زمینه حمایتها محدود است و با توجه به
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هزینه باالی تولید زعفران این حمایتها جوابگو نیست لذا میتوان
کمبود سرمایه را از یکی از عوامل اصلی و موانعی دانست که بر سر
راه توسعه کشت زعفران قرار دارد که در این زمینه اختصاص
مشوقها و تسهیالت بانکی با بهره کم و همینطور تهیه بسته
حمایتی برای تولیدکنندگان و ارائه آن بهعنوان مشوق به
زعفرانکاران از اقدامات مهم دیگر در این زمینه است .مهمترین
ریسکهای تولید در توسعه زعفران ازنظر زعفرانکاران ،عرضه
نشدن بهموقع نهادهها ،حیوانات ،جوندگان و عدم آشنایی
کشاورزان با مراحل مختلف کاشت ،داشت و برداشت زعفران
است ،یکی از دالیلی که برای این موانع میتوان بیان نمود این
است که توسعه زعفران در استان در مراحل آغازین قرار دارد،
بسیاری از کشاورزان از روی اکراه ،با تردید ،برای کسب تجربه و
بهصورت آزمایشی اقدام به کشت زعفران میکنند ،در نتیجه هر
سال نوساناتی در آمار و ارقام بهرهبرداران به وجود میآید که سبب
میشود برنامهریزیها و مدیریت برنامهها در این زمینه هنوز به
درستی انجام نشده است و بنهها که از استانهای دیگر تهیه
میشود با مشکالتی مواجه گردد ،در این زمینه برخی از
زعفرانکاران اذعان نمودند که برای دریافت بنه زعفران هزینه بنه
درجه یک را پرداخت کرده اما در موقع دریافت با توجه به اینکه
سفارش از استانهای دیگر صورت میگیرد و امکان مراجعه
حضوری نبود بنه درجه سه دریافت نمودهایم که مشکالتی از این
طریق سبب نارضایتی زعفرانکاران شده است .در این زمینه نتایج
پژوهشهای آندرسون ()2001؛ سولزکی و کلوسزکو)2014( 9؛
سزکلی و پالینکاس ( )2008و گنج علی و همکاران ()2015
نیز این موضوع را تأیید مینماید که وجود آفت و بیماریها،
عوامل طبیعی و کمبود نهادهها میتواند تولید محصوالت
کشاورزی ازجمله گیاهان دارویی را با مشکل مواجه نماید .در این
راستا برگزاری کالسها و دورههای آموزشی ترویجی برای ایجاد
انگیزه ،تشویق و آموزش کشاورزان در راستای توسعه زعفران
میتواند مؤثر باشد ،در این کالسها بایستی از کشاورزانی که در
زمینه کشت زعفران دارای تجربه و فعالیت هستند بهعنوان
مدرس استفاده نمود زیرا ازنظر زعفرانکاران کارشناسان جهاد
کشاورزی در زمینه زعفران و کشت آن تجربه ندارند و اطالعات
تئوری آنها که از سایتهای مختلف دریافت شده است نمیتواند
کمک چندانی به آنها در کشت زعفران نماید .بهرهگیری و
استفاده از رسانههای مختلف در زمینه آموزش و فرهنگسازی
بهمنظور کشت زعفران در استان میتواند اقدام مؤثر دیگری در
این راستا باشد .برگزاری فیلمهای آموزشی برای کشاورزان و
بازدید آنها از مزارع نمونه کشت زعفران از نزدیک از اقدامات
تشویقی دیگری است که نه تنها میتواند مشوقی برانگیزاننده
باشد بلکه در ایجاد آگاهی و دانش زعفرانکاران هم مؤثر باشد.
زعفرانکاران وجود جوندگان را یکی از مشکالت اساسی در کشت
زعفران میدانند که بنههای زعفران را از بین میبرند و سبب
9. Sulewski & Kloczko-Gajewska
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خسارت به بنهها میگردند .در این زمینه برخی از کشاورزان از
طریق آزمون و خطا به این نتیجه رسیدهاند کشت سیر در بین
ردیفها میتواند تا حدی از خسارت جوندگان به بنهها جلوگیری
نماید ،در مورد جوندگان و خسارتهای آنها با توجه به اینکه
مشکل اصلی اکثر زعفرانکاران بود الزم است با تحقیقات جدی
و گسترده از سوی مراکز تحقیقاتی راهکار اساسی برای این منظور
بررسی و شناسایی گردد .نتایج پژوهش همچنین نشان داد که
دستهبندی کشاورزان بر اساس ریسکها ،حاکی از آن است که
 65/78درصد در گروه ریسک تولید کم و  51/75درصد در گروه
ریسک مالی و قیمت پایین قرار داشتند و در تولید خود این
ریسکها را در سطح کمی تجربه کرده بودند .اما  50/86درصد
در گروه ریسک نهادی متوسط و باال و  50/87درصد نیز در گروه
ریسک انسانی باال قرار داشتند و این دو ریسک را در زراعت
زعفران خود در سطح باال تجربه نمودند .با توجه به اهمیت توسعه
کشت زعفران و مزایای فراوانی که دارد و بهخصوص برای استان
کرمانشاه که دارای زمینهها و بسترهای مناسبی برای توسعه
کشت آن است ازجمله شرایط آب و هوایی و بستر کشت مناسب،
وجود تعداد زیادی فارغالتحصیل کشاورزی بیکار و جوان ،باال
بودن میزان بیکاری آن نسبت به کل کشور ،همچنین هممرز
بودن با کشور عراق که زمینه توسعه و رونق صادرات این محصول
را فراهم مینماید بر مسئولین و برنامهریزان الزم است که با
برداشتن موانع و تسهیل زمینههای توسعه کشت زعفران ازجمله
مشوقهای مالی ،توسعه زیرساختها ،حذف موانع سازمانی یا
ایجاد فضای سیاست آگاهسازی و توانمندسازی بهرهبرداران به
توسعه و رونق تولید این محصول در استان کمک گردد .در
مجموع نتایج این پژوهش میتواند برای شناخت بهتر موانع
توسعه کشت زعفران بهعنوان محصولی استراتژیک و همچنین
افزایش سطح آگاهی برنامهریزان در مورد ادراک زعفرانکاران از
این موانع و بالطبع تدوین بهتر راهبردهای فردی ،جمعی و دولتی
مورداستفاده قرار گیرد.
تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از رساله دکتری رشته توسعه کشاورزی
است و هیچگونه حامی مالی نداشته است.
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