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چکیده
این تحقیق به منظور بررسی ارتباط سطح کشت و عملکرد و مقایسه عملکرد زعفران در روستاهای بخش کدکن تربت حیدریه در سالهای  6931و
 6931انجام شد .از دادههای سطح کشت و عملکرد زعفران در  39مزرعه در سال  6931و  679مزرعه در سال  6931بخش کدکن تربت حیدریه جهت
تجزیه و تحلیل سطح کشت و عملکرد زعفران استفاده شد .این دادهها از اطالعات معرفینامههای صادر شده بررای تحویرل زعفرران بره مراکرز ریرد
حمایتی توافقی و مصاحبه چهره به چهره با تولید کنندگان زعفران در سالهای  6931و  6931جمر آوری شرد .برر اسرات نترایل عملکررد زعفرران در
روستاهای بخش کدکن در سال  6931و  6931بهترتیب  9/67و  1/16کیلوگرم کالله شک در هکتار بود .بر اسات نترایل عملکررد زعفرران در سرال
 6931نسبت به سال  6931به دلیل شرایط اقلیمی و مدیریتی 17 ،درصد افزایش داشته است .برازش دادههای سطح کشت و عملکرد  39مزرعه زعفران
در سال  6931با استفاده از مدل طی نشان داد که با افزایش سطح زیر کشت زعفران ،عملکرد کاهش مییابد (** .(R= 0/61همچنین در مردل چنرد
جمله ای درجه دو با افزایش سطح زیر کشت تا سطح پنل هکتار عملکرد کاهش پیدا کرد و از آن به بعد کمی رونرد افزایشری نشران داد (**.(R= 0/61
برازش دادههای سطح کشت و عملکرد  679مزرعه زعفران در سال  6931بر اسات مدل چند جملهای درجره دو (** (R= 0/66نشران داد برا افرزایش
سطح زیر کشت تا سطح هفت هکتار عملکرد کاهش پیدا کرد و از آن به بعد روند افزایشی داشت .در مدل چند جملهای درجره سره (** (R= 0/61نیرز
مانند درجه دو عملکرد تا سطح هفت هکتار کاهش و پس از آن افزایش را نشان داد و سپس ثابت شد .بر اسات نتایل تحقیق حاضر و با توجه به اینکره
زعفران جزو محصوالتی است که نیاز کارگری زیادی دارد و با نظام انوادگی اداره شده ،کشت این گیاه برای رده مالکین نسربت بره عمرده مرالکین
بخش کشاورزی بیشتر توصیه میشود.
واژههای کلیدی :رگرسیون ،همبستگی ،شرایط اقلیمی ،تولید زعفران ،بارندگی
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زعفران از نظر گیاهشناسی گیاهی یکساله به شمار میرود کره برر
پایه رشد بنهها به عنوان اندامهای زیرزمینی گیاه رشد و نمو پیدا کرده
و در شرایط زراعی میتواند چندین سال مورد بهرهبرداری قررار گیررد
( .)69این گیاه منب درآمد اصلی بسیاری از کشاورزان مناطق روستایی
شرق کشور به شمار میآید .زعفران میتواند گیاه مناسبی بررای قررار
گرفتن در الگوی کاشت مناطق شک باشد .چرا که از یرک سرو بره
علت صوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهی برا مصررآ آ
 -6استادیار گروه تولیدات گیاهی ،دانشگاه تربت حیدریه
)Email: M.naseri@torbath.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -6دکتری زراعت ،رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش کدکن تربت حیدریه
DOI: 10.22067/JHS.2021.61942.0

کم و از طرآ دیگر دوره رشد آن با الگوی بارندگی در مناطق شرک
مطابقت دارد ( .)9دوره تولید زعفران در ایران تا  60سال برآورد شرده
است .به طور معمول عملکرد گیراه در سرال اول پرایین بروده ،امرا در
سالهای چهارم تا ششم این عملکرد به حداکثر مقدار ود میرسرد و
سپس به دلیل تشکیل افزایش تراکم بنههای د ترری مجرددا رو بره
کاهش میگذارد ( .)1مراحل رشد زعفران در شامل مرحله رکود (اوا ر
اردیبهشت تا اوا ر مهر) ،دوره گلردهی (اوا رر مهرر ترا اوا رر آبران)،
تشکیل و آغاز رشد بنههای د تری (اوا ر آبان تا اوا رر فرروردین) و
تحلیررل رشررد ریشرره و آغرراز دوره رکررود (اوا ررر فررروردین تررا اوا ررر
اردیبهشت) است (.)1
زعفران بعد از پسته ارزآورترین محصول کشاورزی ایران اسرت و
در سال  6931بیش از  969میلیرون دالر درآمرد ارزی نصریب کشرور
کرده است ( .)9ارزش صادراتی زعفران طی سالهای  6006تا 6067
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حدود  900درصد رشد داشته و ایران با تولید  691تن کالله شک در
سررال  6067نزدیررک برره  76درصررد از ارزش صررادرات جهررانی ایررن
محصول را در ا تیار داشته است ( .)61بر اسرات اطالعرات آمارنامره
محصوالت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ( )69سطح کشت زعفرران
در کشور (سطح بارور و غیر بارور)  669391هکتار ،میزان تولیرد 606
تن کالله شک و میانگین عملکرد  9/16کیلوگرم کاللره شرک در
هکتار بوده است .استان راسان رضوی با  71درصد سرطح کشرت و
 76درصد تولید ،مقام اول تولیرد زعفرران را بره رود ا تصراه داده
اسررت .در میرران شهرسررتانهررای مختلررت اسررتان راسرران رضرروی،
شهرستان تربت حیدریه با سطح کشت حدود  1هزار هکتار از  17هزار
هکتار کل استان ،سطحی معادل حدود  60درصد را به ود ا تصاه
داده است .بر الآ سطح کشت ،میانگین عملکرد در استان راسران
رضوی  9/6کیلوگرم در هکتار است کره  0/66کیلروگرم در هکترار از
میانگین کشور پایینتر است .با وجود اهمیت زعفران ،عملکرد زعفران
طی سالیان ا یر کاهش قابل توجهی داشته است به طروری کره 1/6
کیلوگرم در سال  6990بره  9/16کیلروگرم در هکترار در سرال 6937
رسیده است که از مهمترین دالیل آن میتوان به گررایش کشراورزان
به سیستمهای کشت پرنهاده مانند کشت متراکم و استفاده بیرویره از
کودهای شیمیایی و تخریب مناب کشاورزی اشاره کرد ( 66 ،9و .)69
کوچکی و همکاران ( )7گزارش کردند که عملکررد زعفرران طری 90
سال گذشرته (از سرال  6910ترا  )6939از  9/6بره  9/6کیلروگرم در
هکتار رسیده است .آنها از جملره مهرمتررین عوامرل مروثر برر ایرن
موضوع را افزایش سطح زیر کشت ،شکسالی و عدم تامین نیاز آبری
و کاهش کیفیت مناب آ دانستند .زعفران نیرز ماننرد سرایر گیاهران
زراعی برای استفاده حداکثر از پتانسیل محیط ،عالوه بر شررایط آ و
هوایی و اک مناسب ،نیاز به مردیریت مطلرو جهرت دسرتیابی بره
حداکثر عملکرد را دارد ()66
نگاهی به روند تغییرات سطح زیر کشرت زعفرران در سرالهرای
ا یر ،نشان میدهد که کشت این محصول بره شردت افرزایش یافتره
است ( .)7سطح کشت این محصول از  69هزار هکتار در سرال 6910
به  666هزار هکتار در سال  6937رسیده است که حراکی از افرزایش
 6/9برابری آن دارد ( 7و  .)69مزیتهای نسبی کاشت زعفران نسبت
به دیگر محصوالت ( نیاز آبی کم ،سازگاری با نظامهرای کرمنهراده و
امکان بهرهبرداری طوالنی مردت برا یرک برار کاشرت در بسریاری از
مناطق ،سبب توجه کشاورزان به این محصول شده است ( .)7با توجه
به اینکه سطح کاشت زعفران در بسیاری از نقاط کشور رو به افزایش
و از سویی دیگر بر اسات آمار میانگین بلند مدت عملکرد آن کراهش
چشمگیری داشته است ،نیاز به رصد و پایش مرداوم سرطح کاشرت و
عملکرد از مسائل ضرروری مردیران و برنامرهریرزان کشرت زعفرران
محسو میشود .این تحقیق با استفاده از اطالعات معرفینامرههرای
صادر شده برای رید حمایتی توافقی زعفران در بخش کدکن تربرت

حیدریه برای تحلیل و بررسی عملکرد زعفران و ارتبراط آن برا سرطح
کشت در سال  6931و  6931انجام شد.

مواد و روشها
به منظور بررسی کشت زعفران و عملکرد آن در روستاهای بخش
کدکن تربتحیدریه ،دادههای سطح کشرت و عملکررد در سرالهرای
 6931و  6931مورد تجزیه و تحلیرل قررار گرفرت .بررای جمر آوری
دادهها از اطالعات رید حمایتی توافقی زعفران استفاده شد .در سرال
 6931تعداد  39نفر (در سطح  696هکتار) و در سال  6931تعداد 679
نفر (در سطح  697هکتار) از زعفرانکاران روسرتاهای بخرش کردکن
جهت تحویل زعفران به مراکرز ریرد حمرایتی تروافقی (اداره تعراون
روستایی شهرستان تربت حیدریه) به مرکرز جهراد کشراورزی بخرش
کدکن تربت حیدریه مراجعه و معرفینامه دریافت کردند .از اطالعرات
این معرفینامهها (سطح زیر کشرت ،عملکررد کاللره شرک ،میرزان
تولید ،نام روستا و میزان زعفرران تحرویلی) جهرت تجزیره و تحلیرل
کشت زعفران بخش کدکن تربت حیدریه در سالهای  6931و 6931
استفاده شد .بخش کدکن از تواب شهرستان تربتحیدریه به مساحت
 171کیلومتر مرب در شمال غربی تربرتحیدریره اسرت .ارتفراع ایرن
منطقه از سطح دریا حدود  6110متر میباشد .بخش کردکن از لحرا
پهنهبندی اقلیمی بر اسرات روش دومرارتن گسرترش یافتره قسرمت
عمده آن جزو اقلیم شک بیابانی معتدل و بخرش کمری از آن جرزو
اقلیم نیمه شک سرد است .سطح کشت زعفرران بخرش کردکن در
سال  991 ،6931هکتار بارور و  696هکتار غیر برارور (مجمروع 117
هکتار) و در سال  797 ،6931هکترار برارور و  63هکترار غیرر برارور
(مجموع  711هکتار) بوده است (سامانه جام پهنرهبنردی و مردیریت
دادههای کشراورزی سرال  .)6931از  711هکترار سرطح زیرر کشرت
زعفران در سال  671 ،6931هکتار زیر یک هکترار و  960هکترار آن
باالی یک هکتار بوده است .میرانگین سرن مرزارع زعفرران در سرال
 ،6931چهار سال بود .تعداد بهرهبردار نیز  6001نفر بوده که  799نفر
آن سطح زیر کشت زیر یک هکتار و  699نفر باالی یک هکتار بروده
است (سامانه جام پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی) .تجزیه و
تحلیل دادهها با نرمافرزار  SigmaPlotانجرام شرد .شرکلهرا نیرز برا
نرمافزار  Excelو  SigmaPlotرسم شدند .بررای آنرالیز ارتبراط برین
سطح کشت و عملکرد از آنالیز رگرسریون برا نررمافرزار SigmaPlot
نسخه  66استفاده شد .برای ارزیابی مدلهای همبستگی سطح کشت
و عملکرد زعفران نیرز از مجرذور میرانگین مربعرات طرا (،)RMSE
ضریب همبستگی ( )Rو ضریب تبیین ( )R2استفاده شد.
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نتایج و بحث
بر اسات نتایل تحقیرق حاضرر عملکررد زعفرران در سرال 6931
( 1/16کیلوگرم در هکتار) نسبت بره سرال  9/67( 6931کیلروگرم در
هکتار) در روستاهای بخش کدکن تربرتحیدریره بطرور میرانگین 17
درصد افزایش داشته است (شکل  .)9میزان تولید کالله شک برآورد
شده بر اسات عملکرد و سطح زیر کشت روستاهای بخش کردکن در
سال  6931نسبت به سال  666 ،6931درصرد افرزایش داشرته اسرت
(شکل  .)6کمترین عملکرد در سال  6931و  6 ،6931و بیشرترین آن
بهترتیب  66/9و  60کیلوگرم کالله شرک در هکترار برود .عملکررد
زعفران در تربتحیدریه در سرال  6919حردود  6کیلروگرم بروده و در
سال  76-79به طور چشمگیری افزایش داشته و به حدود  1کیلروگرم
در هکتار رسیده است .پس از ایرن دوره برا کراهش مجردد ،عملکررد
زعفران در این شهرستان به سطح اولیه مشابه سال  6919نزول یافته
است ( .)1بر طبرق اطالعرات آمارنامره وزارت جهراد کشراورزی ()69
عملکرد زعفران در راسان رضوی  9/6و میانگین کرل کشرور 9/16
کیلوگرم در هکتار است .میزان تولید محصوالت کشاورزی ،همبستگی

باالیی با نزوالت جوی و مساعد بودن شرایط آ و هروایی دارد (.)66
یکی ازراههای اصلی برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی استفاده
بهینه از اراضی مساعد با شرایط اکولوژیک آنها است ( .)66بر اسات
گرزارش محققران ( )1عردم بارنردگی در تربرتحیدریره نقرش قابررل
مالحظهای در کاهش عملکرد زعفران طی سالهای  19تا  19داشرته
است .از عوامل موثر دیگر در کنار اقلیم میتوان به رشد سایر متغیرها
مانند عوامل زراعی ،مدیریتی ،اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد.
میزان تولید زعفران در بخش کدکن تربتحیدریه به دلیل افزایش
سطح زیر کشت و عملکرد افزایش یافته است (جدول  .)6بطروریکره
میزان تولید کالله شک برآورد شده بر اسات عملکرد و سرطح زیرر
کشت روستاهای بخش کدکن در سال  6931نسبت بره سرال ،6931
 666درصد افزایش داشته است (شکل  .)6وقوع یخبندانهای پاییزی
در زمان گلدهی زعفران بر عملکرد آن تاثیر زیانباری دارد و باعر از
بین رفتن آن میگردد .تولید موفق زعفران نیازمنرد شرنا ت نیازهرای
اکولوژیکی این گیاه به صوه نیازهای اقلیمی است .دما و بارنردگی
دو عامل تاثیرگذار بر عملکرد زعفران میباشد.
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شکل  -1عملکرد کالله خشک زعفران در سالهای  1931و 1931
Figure 1- Yield of dried saffron stigma in 2017 and 2019
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شکل  -2تولید کالله خشک زعفران در سالهای  1931و 1931
Figure 2- Production of dried saffron stigmas in 2017 and 2019
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جدول  -1مشخصات دادههای سطح کشت و عملکرد  39و  179مزرعه زعفران بهترتیب در سالهای  1931و 1931
Table 1- Details of cultivation data and yield of 95 and 173 saffron farms respectively in 2017 and 2019

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

میانگین (حسابی)

سال

شاخص

Standard deviation
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Arithmetic mean

Year
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از جمله دالیل افزایش عملکرد سال  6931نسبت به سرال 6931
به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:
 -6افزایش میزان بارنردگی در سرال زراعری 677( 6937-6931
میلیمتر) نسبت به سال زراعی  619/9( 6939-6931میلیمترر) برود
(شکل  6و .)9
 -6پراکنش مناسب بارنردگیهرا در دوره رشرد رویشری زعفرران
(آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند) در سال زراعی 6931-6937نسبت بره
سال زراعی ( 6939-6931شکل  6و .)9
 -9زعفران گیاهی است نیمره گرمسریری و منراطقی کره دارای
زمستانهای مالیم و گرم و شک باشند برای کشت این گیاه مناسب
هستند .نقش دما در نمو زعفران و به صوه مکانیزم عمل گلردهی
این گیاه از اهمیت ویژهای بر وردار است ( .)3نتایل مطالعه کوزهگران
35.0

دمای حداکثر Maximum temperature

سطح کشت
6931
2017

Cultivation area

عملکرد
Yield

سطح کشت
6931
2019

Cultivation area

عملکرد
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و همکاران ( )3نشان داد دمای حداقل در ماههرای مهرر ،آبران ،آذر و
دی تاثیرگذارتر بر عملکرد نسبت به سایر ماهها اسرت .از نظرر دمرای
میانگین ،ماههای مهر ،آبان ،آذر و دی موثرتر میباشند .دمای حداکثر
در ماههای آبان ،آذر ،دی و اسفند بیشترین تاثیر را برر عملکررد مری-
گذارد ( .)3در همین ارتباط در دوره رشد رویشی (آبان ،آذر ،دی ،بهمن
و اسفند) میانگین دماهرای حرداقل در سرال  -0/3 ،6939و در سرال
 0/6 ،6937بود (شکل  6و  .)9همچنین میرانگین دمرا در دوره رشرد
رویشی در سال  9/9 ،6939و در سال  1 ،6937درجه سانتیگراد بود.
دماهای پایین و منفیتر در سال ( 6939ماههای آبان ،آذر ،دی ،بهمن
و اسفند) و همچنین دماهرای براالتر در سرال  6937باعر افرزایش
برداشت کالله شک در سال  6931نسبت به سال  6931شد.
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شکل  -2دمای حداقل و حداکثر و بارندگی روزانه طی دوره رشد زعفران در شرایط تربت حیدریه از مهر  1939تا آبان 1931
(محور عمودی سمت چپ :دما ،و محور عمودی سمت راست :میزان بارندگی)
Figure 2- Minimum and maximum temperature and daily rainfall during the growing season of saffron in Torbat-eHeydariyeh city conditions from October 2016 to November 2017
)(Vertical axis to the left: temperature, and vertical axis to the right: rainfall
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شکل  -9دمای حداقل و حداکثر و بارندگی روزانه طی دوره رشد زعفران در شرایط تربت حیدریه از مهر  1937تا آبان 1931
(محور عمودی سمت چپ دما و محور عمودی سمت راست بارندگی)
Figure 3- Minimum and maximum temperature and daily rainfall during the growing period of saffron in Torbat-eHeydariyeh conditions from October 2016 to November 2017
)(Vertical axis on the left side of temperature and vertical axis on the right side of rainfall

 -6بر اسات گزارش محققان ( )1دمای حداقل و حداکثر ماهانره
اصلی ترین متغیرهرای مروثر برر کراهش عملکررد زعفرران محسرو
میشود و در این میان دما در ماههای بهرار (فرروردین ،اردیبهشرت و
رداد) و تا حدودی ماههای اول تابستان (تیرماه) بیشترین تاثیر منفری
را بر عملکرد زعفران نشان میدهند .در همین ارتباط میرانگین دمرای
حداقل و حداکثر در سرال  6939در مراههرای فرروردین ،اردیبهشرت،
رداد و تیر ماه بهترتیب  66/7و  61/7و میرانگین ایرن دو دمرا 66/7
درجه سرانتیگرراد برود .دمرای حرداقل و حرداکثر در سرال  6937در
ماههای مذکور بهترتیب  69/1و  67/9و میرانگین ایرن دو دمرا 60/1
درجه سانتیگراد بود .به نظر میرسد دمرای نرکترر در دوره رکرود
زعفران در سال  6937نسبت به سال  6931باعر افرزایش عملکررد
شد.
میزان تحویل زعفران بخش کدکن به مراکز رید در سال 6931
و  6931بهترتیب  996و  6670کیلوگرم بود (شرکل  .)6برا توجره بره
افزایش عملکرد در سال  6931نسبت به سال  6931و کاهش قیمرت
زعفران در بازار تمایل کشاورزان برای رید حمایتی تروافقی افرزایش
یافته است.
دادههای سطح کشت و عملکرد  39مزرعه زعفران بخش کردکن
تربت حیدریه در سال  6931به وسیله دو مدل چند جملهای درجه یک
و درجه دو برازش داده شد (شکل  .)9بر اسات نتایل بین سطح کشت
و عملکرد زعفران رابطه معنیداری وجود داشت (شکل  .)9با توجه به
اینکه مدل چند جملهای درجه دو ضریب همبستگی بیشرتر و مجرذور

میانگین مربعات طای پایینتری داشت ،از دقت براالتری نسربت بره
مدل درجه یک بر وردار بود (جدول  .)6مدل درجه یک نشان داد ،برا
افزایش سطح زیر کشت زعفران در بخش کدکن عملکرد آن کراهش
یافته است .در مدل چند جملهای درجه دو با افزایش سطح زیر کشرت
تا سطح  7هکتار عملکرد کاهش پیدا کرده و از آن به بعد کمی رونرد
افزایشی نشان داده است (جدول .)9
دادههای سطح کشت و عملکرد  679مزرعه زعفران بخش کدکن
تربت حیدریه در سال  6931بوسیله دو مدل چند جملهای درجه یرک،
دو و سه برازش داده شد .بر اسات نتایل همبسرتگی برین عملکررد و
سطح کشت در مدل طی (چند جملهای درجه  )6معنریدار نبرود و از
این مدل تبعیرت نمریکررد ،امرا همبسرتگی برین ایرن دو صرفت در
مدلهای چند جملهای درجه دو و سه نتایل معنیداری داشت .با توجه
به اینکه مدل چند جملهای درجره سره ضرریب همبسرتگی بیشرتری
نسبت به درجه دو داشت ،از دقت باالتری نسربت بره مردل درجره دو
بر وردار بود (جدول  .)9مدل درجه یک نشان داد ،برا افرزایش سرطح
زیر کشت زعفران در بخش کدکن عملکرد آن کاهش یافته است .برر
اسات مدل چند جملهای درجه دو با افزایش سطح زیر کشت تا سطح
هفت هکتار عملکرد کاهش پیدا کرده و از آن به بعرد رونرد افزایشری
نشان داد (جدول  .)6در مدل چند جملهای درجه سره ماننرد درجره دو
عملکرد تا سطح هفت هکتار کراهش و پرس از آن افرزایش و سرپس
روند ثابت شد ( شکل .)1
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شکل  -4میزان تحویل کالله خشک زعفران در سالهای  1931و  1931به مراکز خرید تضمینی
Figure 4- Delivery rate of dried saffron stigmas in 2017 and 2019 to guaranteed shopping centers
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شکل  -9همبستگی بین سطح کشت (هکتار) و عملکرد زعفران در سال 1931
Figure 5- Correlation between cultivation area (hectare) and saffron yield in 2017

بطور کلی عمده زعفرانکارهای بخش کدکن بین  0/6هکتار تا 6
هکتار سطح کشت داشتند که در ایرن محردوده سرطح زیرر کشرت و
عملکرد در هکتار رابطه منفی با یکدیگر داشرتند .برر اسرات تعریرت
بانک جهانی ( )61مرزارع دارای مسراحت کمترر از دو هکترار ،مرزارع
کوچک هستند .سطح کشت زعفرران بخرش کردکن در سرال ،6931
 991هکتار بارور و  696هکتار غیر برارور (مجمروع  117هکترار) و در

سال  797 ،6931هکتار بارور و  63هکترار غیرر برارور (مجمروع 711
هکتار) بروده اسرت (سرامانه جرام پهنرهبنردی و مردیریت دادههرای
کشاورزی) .از  711هکتار سطح زیرر کشرت زعفرران در سرال ،6931
 671هکتار زیر یک هکتار ( 99درصد) و  960هکترار آن براالی یرک
هکتار ( 19درصد) است .میانگین سن مزارع زعفرران در سرال ،6931
چهار سال بوده است.
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1931  تجزیه واریانس مدل خطی درجه اول و سوم سطح کشت (هکتار) و عملکرد زعفران در سال-2 جدول
Table 2- ANOVA for the first degree linear model of cultivation area (hectares) and saffron yield in 2017 and 2019

مدل

منبع تغییرات

Model

Source of variations

سال
Year

Sum of
squares

1

44.3

44.3

95

589

6.3

94

633

6.7

2

69

34.5

92

565

6.1

94

633

6.7

رگرسیون
طا
Linear model

Error

6931

کل

2017

Total

رگرسیون
Regression

مدل طی درجه
سوم

طا

Third-linear
model

Error

6931

کل

2019

Total

آزمون

مربعات

D.F

Regression

مدل طی درجه اول

میانگین

مجموع مربعات

درجه آزادی

Mean
squares

)F (
Test (F)
6.99***

5.6 ***

 درصد6 *** معنیدار در سطح احتمال
***Significant at 1% of probability level

1931  مزرعه زعفران در سال39  آمارهای بدست آمده از دادههای سطح کشت و عملکرد-9 جدول
Table 3- Statistics obtained from cultivation data and yield of 95 saffron farms in 2017

ضریب تبیین

مدل برازش داده شده

ضریب همبستگی

Fitted model

R

مدل طی درجه اول

0.26**

0.07

2.52

0.33 **

0.1

2.47

Linear model

مدل طی درجه سوم
Third-linear model

مجذورمیانگین مربعات خطا

R2

RMSE

 درصد9 ** معنیدار در سطح احتمال
**Significant at 5% of probability level

1931  آنالیز واریانس مدل خطی درجه دوم و سوم سطح کشت (هکتار) و عملکرد زعفران در سال-4 جدول
Table 4- Analysis of variance of the quadratic linear model of cultivation area (hectares) and saffron yield in 2019
سال
منبع تغییرات
درجه آزادی
مجموع مربعات
) میانگین مربعاتF( آزمون
Source of changes

Year

رگرسیون
Regression

طا
مدل طی درجه دوم
Quadratic linear model

Error

6931 سال

کل

2017

Total

رگرسیون
Regression

طا
مدل طی درجه سوم
Third-linear model

Error

6931 سال

کل

2019

Total

D.f

Sum of squares

Mean Square

Test (F)

2

109

54.5

5.3***

170

151

10.3

172

1861

10.8

2

146

48.5

169

1715

10.1

172

1861

10.8

 درصد6 *** معنیدار در سطح احتمال
***Significant at 1% probability level

4.8***
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شکل -1همبستگی بین سطح کشت (هکتار) و عملکرد زعفران در سال 1931
Figure 6- Correlation between cultivation area (hectare) and saffron yield in 2019

جدول  -9آمارهای بدست آمده از دادههای سطح کشت و عملکرد  179مزرعه زعفران در سال 1931
Table 5- Statistics obtained from cultivation and yield data of 173 saffron farms in 2019

مجذورمیانگین مربعات خطا

ضریب تبیین
R2

( )

()RMSE

ضریب همبستگی

مدل برازش داده شده

()R

3.2

0.06

**0.24

3.2

0.08

**0.28

Fitted model
مدل طی درجه دوم
Quadratic linear model
مدل طی درجه سوم
Third-linear model

** معنیدار در سطح احتمال  9درصد
**Significant at 5% of probability level

تعداد بهرهبردار نیز  6001نفر بروده کره  799نفرر آن سرطح زیرر
کشت زیر یک هکتار ( 79درصد) و  699نفر براالی یرک هکترار (69
درصد) بروده اسرت (سرامانه جرام پهنرهبنردی و مردیریت دادههرای
کشاورزی) .میانگین سطح زیر کشت در بخش کدکن در سرال 6931
و  6931به ترتیب  6/6و  6/9هکتار بود .در مورد رابطه بین نظامهای
بهرهبرداری کشاورزی و عمقی شدن کشت (فرایندی کره بره گرذار از
نظامهای کشاورزی سطحی و پایدار به تحقق نظرامهرای کشراورزی
عمقی و پایدار میانجامد و در آن از مولفههرای ماننرد شرا هرای
توزی اراضی ،اراضی آیش ،اراضی آبی ،کشت محصوالت کاربر ،سطح
تولید محصوالت کشاورزی عملکرد در هکترار اسرتفاده مریشرود .دو
دیدگاه وجود دارد ( :)6در دیدگاه اول واحدهای بزرگ مقیرات نسربت
به ردمقیات و انوادگی برتری دارند .از نظرر ایرن صراحب نظرران،

صرفهجویی در هزینههای تولید ،امکان استفاده از فناوری و نهادههای
نوین ،دسترسی به اطالعات بازار ،تخصصی شدن فعالیتها و اسرتفاده
از نیروی کار متخص  ،سرهولت در اسرتفاده از اعتبرارات و ردمات
(دولتی و بانکی) ،تجاری شدن کشت ،مردیریت متمرکرز و هماهنر
اراضی وسی  ،افزایش تولیردات کشراورزی و رشرد بهررهوری ،بهبرود
های توسعه روستایی ،عمدهتررین مزیرتهرای بهررهبرداریری
شا
بزرگ مقیاتاند .در دیردگاه دوم واحردهای ردمقیرات و رانوادگی
نسبت به بزرگ مقیات برتری دارند .از ویژگیهرای ایرن نروع بهرره-
برداری می توان بره انگیرزه براال جهرت عمقری کرردن کشراورزی و
سرمایهگذاری در واحد سطح ،انوادگی بودن و حمایرت آنهرا ،تنروع
فعالیت کشاورزی مکمل ماننرد زراعرت دامپرروری و پررورش طیرور،
گرایش به کشت محصوالت کاربر ،استفاده از دانرش برومی و نیرروی

ناصري و عباسیان ،بررسي ارتباط سطح كشت و عملکرد زعفران در بخش كدكن تربت حیدریه

کار انوادگی ،توانایی باال برای سازگاری با تغییرات محیطی و مبتنری
بر فناوری و افزایش سرمایه گذاری بر روی زمین اشاره کرد .ابراهیم-
پور ( )6بر اسات مقایسه اطالعات سرشرماری کشراورزی سرالهرای
 6993و  6976نتیجهگیری کرد عملکرد در هکتار با انردازه واحردهای
بهرهبرداری رابطه معکوت دارد .بر اسات گزارش وی ایرن مسراله در
مورد محصوالت کاربر (مانند برنل ،صیفیجات ،محصوالت جرالیزی و
زعفران) نیز صادق است و با افرزایش سرطح زیرر کشرت عملکررد در
هکتار کاهش مییابد .مدیریت رده مالکی ،اساسا وابسته به تخص
و نیروی کار انوادگی بروده و در واقر بخشری از فرهنر  ،سرنت و
فلفسه زندگی جامعه روستائیان را شامل میشود ( 6و  .)69این نحروه
مدیریت زعفران که نظامهای بهررهبررداری رانوادگی یرا کشراورزی
انوادگی نام دارد ،شامل تمامی مراحل تولیرد زعفرران (از کاشرت ترا
فراوری پس از تولید) به شکل انواده محور میباشد ( .)1با توجه بره
رده مالک بودن عمده مزارع زعفرران در روسرتاهای بخرش کردکن
تربت حیدریه ،مردیریت ایرن مرزارع بره صرورت نظرام بهررهبررداری
انوادگی میباشد .در این مزارع مدیریت مزارع کروچکتر برا سرهولت
بیشتری قابل انجام بوده و افزایش عملکررد بررای ایرن مرزارع قابرل
پیشبینی است که با نتایل ابراهیمپور مطابقت داشت.

نتیجهگیری
بر اسات نتایل تحقیق حاضر ،عملکرد زعفرران در سرال  6931و
 6931به ترتیب  9/61و  1/16کیلوگرم در هکتار بود .با توجه به اینکه
میانگین عملکرد زعفران در کشور  9/16کیلوگرم در هکتار است ()61
می توان عملکررد زعفرران در بخرش کردکن تربرت حیدریره را جرزو
عملکرد باال در کشور در نظر گرفرت ،کره احتمراال بره دلیرل شررایط
اقلیمی و مدیریتی است .افزایش  17درصدی عملکرد در سرال 6931
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نسبت به سال  6931به دالیل اقلیمی (افزایش بارشهرا) و مردیریتی
(تغذیه ،به زراعی ،آموزش ،آبیاری ،تاریخ کشت مناسب ،استفاده از بنه
با وزن مناسب ،ضد عفونی بنه در زمان کاشت ،آبیاری تابستانه ،مبارزه
با علتهای هرز بود .بررازش دادههرای سرطح کشرت و عملکررد 39
مزرعه زعفران در سال  6931با استفاده از مدل طری نشران داد ،برا
افزایش سطح زیر کشت زعفران عملکرد کاهش مرییابرد (شرکل .)9
همچنین در مدل چند جملهای درجه دو با افزایش سطح زیر کشت ترا
سطح پنل هکتار ،عملکرد کاهش پیدا کرده و از آن به بعد کمی رونرد
افزایشی نشان داد (شکل  .)1برازش دادههای سطح کشت و عملکررد
 679مزرعه زعفران در سال  6931بر اسات مدل چند جملهای درجره
دو (** (R= 0/66نشان داد با افزایش سطح زیر کشت تا سطح هفرت
هکتار ،عملکرد کاهش پیدا کرده و از آن به بعد روند افزایشی دارد .در
مدل چند جملهای درجه سه (** (R= 0/61نیز مانند مدل چند جمله-
ای درجه دو عملکرد تا سطح هفت هکتار کاهش و پس از آن افزایش
و سپس ثابت شد .با توجه به اینکه سطح کشرت اکثرر مرزارع بخرش
کرردکن بررین  0/6تررا  6هکتررار بررود و مررزارع تررا سررطح دو هکتررار در
روستاهای بخش کدکن به صورت نظام انوادگی میباشد ،بر همرین
اسات در این مزارع مدیریت مزارع کوچکتر با سهولت بیشرتری قابرل
انجام بوده و افزایش عملکرد برای این مزارع قابل پیشبینی برود .برا
توجه به اینکه زعفران جزو محصوالتی است که نیاز کارگری زیاد دارد
و با نظام انوادگی اداره شده ،کشت ایرن گیراه بررای ررده مرالکین
نسبت به عمده مرالکین بخرش کشراورزی بیشرتر توصریه مریشرود
همچنین بررسی عوامل دیگری مانند سن مزرعه ،اندازه بنره ،شررایط
اقلیمی منطقه ،نوع اک ،مکانیزاسیون ،نوع مدیریت ،دانش فنی تولید
کننده پیشنهاد میشود.
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Introduction: Saffron is an annual plant that grows based on underground organs of the plant as corms and
can be used for several years under farming conditions. This plant is the main source of income for many
farmers in rural areas of eastern Iran. Khorasan Razavi province with 76% of cultivation area and 74% of
production has the first place in saffron production. Among the different cities of Khorasan Razavi province,
Torbat Heydariyeh city with a cultivation area of about 8 thousand hectares out of 87 thousand hectares of the
whole province has an area equivalent to about 10%. Contrary to the level of cultivation, the average yield in
Khorasan Razavi province is 3.4 kg / ha, which is 0.22 kg / ha lower than the national average. Considering that
the level of saffron that is increasing in many parts of the country and on the other hand, according to the longterm average statistics, its yield has decreased significantly. The need for continuous monitoring of planting level
and yield is one of the most issues for managers and programs. This research was conducted using the
information of referral letters issued for guaranteed purchase of saffron in the Torbat-e Heydariyeh Kadkan town
to analyze and evaluate the performance of saffron in 2017 and 2019.
Materials and Methods: In order to study saffron cultivation and its yield in the Kadkan town, cultivation
data and yield data in the years 2017 and 2019 were analyzed. Guaranteed purchase information of saffron was
used to collect data. In 2017, 95 people (at the level of 132 hectares) and in 2019, 173 people (at the level of 257
hectares) of saffron farmers in the Kadkan town to deliver saffron to guaranteed shopping centers (Rural
Cooperative Office of Torbat Heydariyeh) to Jihad Agricultural Center. They came to Torbat-e Heydarieh
Kadkan and received a letter of introduction. The information of these referrals (area under cultivation, dry
stigma yield, production rate, village name and amount of saffron delivered) was used to analyze saffron
cultivation in Torbat-e Heydariyeh, Kadkan town in 2017 to 2019.
Results and Discussion: Based on the results of saffron yield in the Kadkan town in 2017 and 2019, 5.17
and 8.64 kg of dry stigma obtained, respectively. The amount of saffron delivered to shopping centers in 2017
and 2019 was 532 and 1270 kg, respectively. According to the results of saffron yield in 2017 compared to 2019
due to climatic and managerial conditions, has increased by 67%. Fitting of cultivation and yield data of 95
saffron farms in 2017 using a linear model showed that with increasing the area under saffron cultivation, yield
decreases R = 0.26 **. Also in the polynomial model. Second degree, with increasing the area under cultivation
to the level of five hectares, the yield decreased and since then showed a slight increasing trend (R = 0.26 **).
Fitting of cultivation data and yield of 173 saffron farms in 2019 based on the second degree polynomial model
R = 0.24 24 ** showed that with increasing the area under cultivation up to seven hectares, the yield has
decreased and since then it has an increasing trend. In the third degree polynomial model R = 0.28**, like the
second degree of yield, decreased to seven hectares and then increased and then was fixed. Considering that the
cultivation area of the most farms in Kadkan town was between 0.1 and 2 hectares and farms up to two hectares
in the villages of Kadkan townt, it is non-mechanized, therefore, in these farms, the management of smaller
farms could be done more easily and the increase in yield for these farms was predictable.
Conclusion: According to the results of the present study, the yield of saffron in 2017 and 2016 was 5.16 and
8.64 kg / ha, respectively. Considering that the average yield of saffron in the country is 3.62 kg per hectare
(Statistics of the Ministry of Jihad Agriculture, 2018), the yield of saffron in the Torbat-e-Heydariyeh Kadkan
town can be considered as high yield in the country, which is probably due to climatic conditions and is
managerial. 67% increase in yield in 2019 compared to 2017due to climatic reasons (increased rainfall) and
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management (nutrition, agriculture, training, irrigation, proper planting date, use of corms with appropriate
weight, disinfection of corms at planting, Summer irrigation, weed control).
Keywords: Climatic conditions, Correlation, Rainfall, Regression, Saffron production

