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  اهایـروست گری درـران، تعاون و یاریـزعف تولید رابطه ای مقایسه بررسی

 جنوبی خراسان

1غالمعلی مرادی
  

 2ااغر م،مدی   

 3اسماعی  جهانبخش  

 1398سال سیزده ، شماره چهارم، تابستان    5/8/1398تاریخ دریافت: 

 116-91شماره اف،ه:     12/11/1398تاریخ پذیرش: 
 

 چکیده

هییای ایییران اسییت کییه بییه دلییی  کییار دسییته جمعییی و زعفییران یکییی از مهمتییرین رسییتنی

نقشییی مهمییی در افییزایش تعییاون و یییاریگری داشییته اسییت، بییر اییین     ابعییاد مشییارکتی آن

هیای  و ایجیاد و اسیتمرار تعیاونی    اساس هدف این مقالیه بررسیی رابطیه مییان تولیید زعفیران      

شیده  ایین پیژوهش بیه روش پیمایشیی انجیام       سینتی در روسیتاهای خراسیان جنیوبی اسیت.     

بییوده  1398بییردار کشییاورز خراسییان جنییوبی در سییال  بهییره 82000اسییت. جامعییه آمییاری 

نفیر کشیاورز )زعفیران کیار و      550است. بیا اسیتفاده از فرمیول کیوکران نمونیه میورد مطالعیه       

گیییری خوشییه ای چنیید گیییری از نییو، نمونییهغیییر زعفییران کییار( تعیییین گردییید. روش نمونییه

کیه اعتبیار آن    اسیت هیای م،قیق سیاخته    هیا پرسشینامه  ادهمرحله ای است. ابیزار گیردآوری د  
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تعییدادی از اعضییای هیئییت علمییی دانشییگاه سیینجیده شییده اسییت. پایییایی ابییزار   بییه وسیییله

آوری اتالعیات از ترییق آلفیای کرنبیاخ میورد سینجش قیرار گرفیت کیه مقیدار آلفیای            جم 

تعیاون بییا تولییید   هییا نشیان داد کییه ارتبییاط حاایی  شید. یافتییه  82/0م،اسیبه شییده برابیر بییا   

( معنییادار اسییت. بییه عبییارت دیگییر،  001/0تییا ) 32/17دسییت آمییده بییه tزعفییران بییا مقییدار 

تولید زعفران نقیش مهمیی در حفیظ و اسیتمرار تعیاونی هیای سینتی در روسیتاهای زعفیران          

کار دارد. همچنیین تفیاوت بیین روسیتاهای زعفیران کیار و غییر زعفیران کیار در پینج مؤلفیه            

ر کشییاورزی، در کاشییت، داشییت و برداشییت م،صییول و تعییاون در تأسیییس  تعییاون )امییور غییی

دسییت آمییده ( معنییادار بییود. بییا توجییه بییه نتییایج بییه001/0هییای تعییاونی( تییا سییطح )شییرکت

هییا و نهادهییای متییولی تولییید م،صییوالت زراعییی افییزایش  گییردد کییه سییازمانپیشیینهاد مییی

 تولید زعفران را در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند.

 کارکار، روستاهای غیر زعفرانتعاون، روستاهای زعفران زعفران، تولیداژگان کلیدی: و

 مقدمه

هیای  فرهنیگ ریشیه در   ها در ساختار یال کشیور، از مهمترین بخشیکی  بخش تعاون، به عنوان

 ها بیه دوران از نظر مورخان استفاده از تعاونی .و از دیرباز مورد توجه بوده است شتهجامعه بشری دا

 که ستا آن از حاکی یخیرتا هداشو و (Noruzi, & Westover, 2010: 95) گیردد برمیی  باسیتان 

 دارنیید یشاگر ،دخو ساسیا یهازنیا ف ر ایبر یکدیگر با ریهمکاو  ونتعا به یفطر رتو به هاننساا

 (.565 :1389بیگی، )اتهری و علی

 خیراندیشیی  و دوسیتی  انسیان  میذهبی،  دینی، مجرای در دور هایگذشته از سنتی هایتعاونی

فراوانیی بیه    تأکید اسالم دین. اندداشته فعالیت( نیافته سازمان -یافته  سازمان) رسمی تور غیر به

 تربییت،  دربیاره  مکرری هایتوایه متعدد و شواهد مجید قرآن دارد؛ در تعاون و همیاری همدلی،

وَتَعَیاوَنووا عَلَی    . »(168 :1385 خو،آراسته) دارد وجود مسلمین میان تعاون نظر، همکاری و تقویت

هیای  (. ااحب نظران معتقدند، تعیاونی 2)قرآن، مازده: « عَلَ  الْإِثْ ِ وَالْعُدْوَانِ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنووا

هیا  کشاورزی ظرفیت های ارزشمندی برای رونق بخشیدن به بخش کشاورزی دارند. ایین تعیاونی  
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هیای مختلیف، انتقیال    اسبی بیرای مشیارکت کشیاورزان، همکیاری آنیان در زمینیه      های منفرات

های و رویکردهای علمی در امر کشیاورزی و بازارییابی بیه وجیود آورنید      تجربیات و آموزش شیئه

 (.75: 1394)انصاری، و دیگران، 

در  تعاون به معنی یکدیگر را یاری کردن، همدستی، یاری و دستگیری است کیه مفهیوم مشیارکت   

رساند که در این معنی همکیاری ییا   یال امر و اقدام جمعی در جهت هدف مشخص و معین را نیز می

تیوان نیوعی   (. از نظیر انصیاری، تعیاون را میی    1: 1385گیرد )انصاری، تعاون مترادف همیاری قرار می

ه اسیت  هیای جامعی   خودیاری دانست که نقطه مقاب  رقابت بوده، رقابت عام  االی مشکالت و ب،ران

 (.200)همان: 

کیار و فعالییت خیود را بیه     ها که در آن افراد یا گروهرا  هر کنش متقاب  اجتماعی ساروخانی،

آمیزند تا هدف مشترک ت،قیق پیذیرد، تعیاون    یافته و با کمال متقاب  به ه  میاورت سازمان

متقابی   (. پس در م،توای همکاری و تعاون، کنش و واکینش  144: 1370نامد )ساروخانی، می

توانید موجیب ارتبیاط    شود؛ لذا تعاون میی در جهت کمال و حمایت متقاب  به روشنی دیده می

ها گردد و از تفرق و تقابی  و  افراد یال جامعه و پیدایش روحیه برادری و نوعدوستی در بین آن

تیوجهی بیه مسیاز  و منیاف  دیگیران بکاهید )انصیاری،        همچنین خودخواهی، خودپرستی و بی

های متنو، زنیدگی نیه تنهیا ماییه دلگرمیی و       . همیاری و همکاری در جهات و جنبه(2: 1385

های مادی و تکنولو یال بسیار به همراه دارد ارضای نیازهای عاتفی و عقلی است، بلکه موفقیت

 لنتقاا ورزان،کشا کترمشا ایبر مناسبی فرات هانیوتعا(. همچنیین،  10: 1385خیو،  )آراسته

 یهاهیمینز در نناآ ریهمکا و ورزیکشا مرا در علمی یهادیکررو و هاهوشی زشموآ و تتجربیا

(. تعیاون ییا همکیاری    132: 1396، نامیرکاو بابیایی کرسامی )گرجی ندآورمی دجوو به مختلف

های کار کشاورزی است که زندگی در روستا باعث رشد روحیه تعیاون در   جمعی، یکی از ویژگی

( 35: 1383بیشتری برای همکاری و کار جمعی دارند )مظلومی، ها آمادگی بین مردم شده، آن

عالوه بر این، تعاون و همکاری در مناتق روستایی تعادل و توازن در رابطه با زمین و نیروی کار 

کند و تا هنگامی که این  تعیادل و تیوازن پدیید نیایید، توسیعه      موجود در روستاها را ایجاد می

 (.147: 1385و، خکند )آراستهت،قق پیدا نمی
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 لهأبیان مس

به عنوان  ایران و درم،صولی با کارکردهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است  1زعفران

جهیانی ایین    اادرات و تولید از به ن،وی که سه  ایران. شناخته می شود استراتژیال م،صولیال 

 ،اقتصادی این م،صیول . گذشته از کارکردهای (Ghorbani, 2008: 523) است %90حدود  م،صول

روی و فردگراییی   در شرایطی که تال - اثرات اجتماعی آن چون تعاون، همکاری و انسجام اجتماعی

 حازز اهمیت است. - به حساب می آید حاضرمشکلی جدی برای بسیاری از جوام  در عصر 

زان آمده های جدید به کمال کشاور ی تولید بیشتر م،صوالت کشاورزی فناوریزمینه اینکه در با

هیایی وجیود    است، اما متأسفانه در تولید زعفران )حداق  در استان خراسان جنوبی( چنین فنیاوری 

ایین م،صیول   برداشت( ندارد؛ لذا الزم است، افراد زیادی در مراح  مختلف تولید )کاشت، داشت و 

سینتی در  هیای   شکال مختلف تعیاونی اَایجاد له سبب أاین مس مشارکت فعال داشته باشند کهمه  

 برداری این م،صول شده است. بهره

تواند بستری مناسیب بیرای   ، بدون شال میدارداز آنجا که تولید زعفران نیاز به کار دسته جمعی 

به دلی  آن که پیشه تعداد زیادی از کشاورزان استان خراسان  ایجاد کندگسترش تعاون و همکاری 

در منیاتق زعفیران کیار ایین اسیتان      به خیوبی   توانمی، تعاون جنوبی کاشت و تولید زعفران است

 مشاهده نمود. 

کشاورزان این استان به تولید م،صوالت مختلفی مشغول هسیتند کیه مهمتیرین ایین م،صیوالت،      

و شال زرباغی ت تولید م،صوالی اول تبهزعفران، زرشال، عناب، پنبه، گندم و جو است. این اسیتان ر 

 10554ان عفرزیر کشت زت. سطح یییییسان دارایراسطح در  راپنبه ان و عفرزتولید دوم تبه ب و رعنا

 (.147: 1394نژاد، شود )اسمعی  تن زعفران خشال تولید می 50که از این سطح ساالنه ست ر اهکتا

یش یی ه بیککنند  میر یکر ذایهکت 72162بر  ان را بالغیران در اعفرزیر کشت زسطح  1390ل سادر 

                                                 
بنیدی   شیود. ایین گییاه از نظیر رده     . زعفران گیاهی است علفی، چندساله، بدون ساقه که از تریق غیرجنسیی تکثییر میی   1

باشد که هر سال پیازهای جدیدی تولید کرده و تکثیر آن ارفا   شناسی از خانواده زنبقیان و یال گیاه تریپلوزید  عقی  می گیاه

 (. 1: 1397شمی، باشد )نخعی و ها از تریق همین پیازها می
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 13000هکتار خراسان رضوی و  57000جنوبی )ی و ضون رسااخرهکتار آن در دو استان  70000از 

 (.4: 1392هکتار خراسان جنوبی( است )کوچکی، 

از سطح  1395میزان تولید زعفران در سال ی، وزارت جهاد کشاورزبر اساس جدیدترین آمارهای 

تن زعفران خشال بوده اسیت   51کتار زمین کشاورزی استان خراسان جنوبی ه 15754ت زیر کش

ارزش بیاالیی  از رسد، اما بیه چنید دلیی      که هرچند نسبت به خراسان رضوی بسیار ک  به نظر می

استان خراسان جنوبی دارد. ثانیا ، زعفران خراسان جنوبی مرغوبیت بسیار باالیی اوال ،  برخوردار است:

، دار اسیت )احمیدیان  از توان بالقوه باالیی در تولید مقادیر بسیار باالتری از این مقدار زعفران برخور

 (.3: 1395، بهرامی و موسوی

 ،پژوهشگر م،صول زعفران، هیچ گیاهی مانند زعفیران در افیراد روسیتا    : ک(1391) به نظر بهنیا

کند، زیرا در امر کاشت و بویژه برداشت و فرآوری زعفران روستاییان بیه  تعاون و همکاری نمی ایجاد

یاهی کاربر است و نیاز به نیروی کار زییادی دارد، بیه ایین    گال  ااو . زعفرانکمال یکدیگر نیازمندند

 انجیام  ردیفیی  ایورت  بیه  شیده   آماده قبال  که کرت هایی در زعفران( پیاز) کورم اورت که کاشت

ر یکیدیگ  از هیای کاشیت   ردیف االهف سانتیمتر و 10-15 حدود ردیف روی هاکورم فااله. گیرد می

در هیر ردییف بیا بیی       ابتیدا  سینتی  در روش زعفیران  کیورم  کاشت برای .است متر سانتی 25-20

 روی را بعدی ردیف خاک سپس .دهند می قرار کورم 3-5چاله  هر کنند و داخ ایجاد می ییها چاله

 با که ماله یا بی  با شده ناااف که را مزرعه سطح ها،کورم کاشت اتمام از پس ریزند، می هاکورم این

، بهرامیی و  )احمیدیان  بچسیبند  خاک به کورم ها تا سازند می فشرده و مسطح شود، می کشیده گاو

 (.5: 1395، موسوی

بهتیرین موقی     .(34: 1383دادخیواه،   و )رجبی زعفران است گ  فص  برداشت، آبان ماه هرسال

با توجه بیه   .استها  د و قب  از باز شدن گ منظور حفظ عطر و رنگ زعفران ابح زو برداشت گ  به

چینی را  ها و کودکان کار گ  زعفران به حواله و دقت زیادی احتیاج دارد معموال  زن اینکه برداشت

 ،پس از چییدن گی  زعفیران از مزرعیه    (. 8-7: 1395، ، بهرامی و موسوی)احمدیان دهند انجام می

 زعفران کیاران  .رسد یفرام (که همان زعفران االی است سه پر قرمزرنگ آن)نوبت جدا کردن کالله 

 .(34: 1383دادخواه،  و )رجبی ندیگو یم "پر کردن زعفران"این عم   به 
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جمعیی اسیت و سیبب    ( عملیات کاشت و برداشت زعفران یال کیار دسیته  10: 1391از نظر بهنیا )

ای که روستازیان معموال  تا پاسی از شب در امر باز گونهشود بههمبستگی گروهی و تعاون در روستا می

داشیت میالی،   کنند و بیدون چشی    دگی از کالله زعفران به یکدیگر کمال میکردن گ  و استخراج ما

پیس از تلیو، آفتیاب بیه      و باید شود های زعفران در شب شکفته می گ انتظار همکاری متقاب  دارند. 

ی این پذیرآسیبآن اقدام شود. برداشت زعفران نیز به دلی  به چیدن  و همیاری اورت دسته جمعی

 درنگ برای خشال کردن قسیمت د و بینجدا شو کاللهاز  اورت گرفته و گ  ها  موق م،صول باید به

ن،یو  هیا را بیه  توان این همکاریی مراح  تولید زعفران می، لذا در همههای پرچ  و مادگی اقدام شود

 . (236-235 :1381)فرهادی،  مطلوبی مشاهده نمود

گیردد.  زعفران به کارکردهای تعاون برمیی بدون شال یکی از دالی  ماندگاری تعاون در امر تولید 

ها از م،صوالت کشاورزی، بیرای  ها در جامعه روستایی، با کوتاه کردن دست دالالن و واسطهتعاونی

ساز ارتقای شرایو و کمال کشاورزان قدرت الزم را جهت مقابله با شرکای تجاری ایجاد کرده، زمینه

ها و کشاورزی سرمایه بر هستند )رهبری، شفیعی ثابت ها برای غلبه بر م،دودیتهای آنبه خانواده

( که می تواند نقیش مهمیی در ایجیاد اشیتغال و مانیدگاری روسیتازیان در       142: 1395و تاهری، 

 روستاها داشته باشد.

شوند، امیا در عصیری کیه هی      های سنتی در جامعه مدرن کمتر مشاهد میبا این که تعاونی

ه قرن نوزده و نیمه اول قرن بیست تغیییر شیک  بسییار یافتیه     سرمایه و ه  نیروی کار نسبت ب

هیا و تغیییر و ت،یول در امیور مشیارکتی       ها و کارکردهای متنو، آناست، ضرورت وجود تعاونی

(. در جامعیه کنیونی تکیروی و    172: 1385خیو،  بیش از هر زمانی احساس میی شیود )آراسیته   

ست که سرمایه اجتماعی را در معرض آسییب  فردگرایی یکی از نتایج نظام تولید غیرمشارکتی ا

های تولیدی جمعی قرار داده است، لذا جهت ت،قق اهداف بزرگی چون توسعه، توجه به فعالیت

 تواننید میی  آن، رونید  در میردم  مستقی  مشارکت دلی  به هاو مشارکتی ضروری است و تعاونی

موجیب توسیعه    هیا فعالییت  سیایر انجام  و شغ  ایجاد با و کند عم  بهتر اقتصادی توسعه برای

 .(DanaeeFard & Noruzi, 2010: 66) اقتصادی کشور شوند

 پژوهش به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر می باشی .بنابراین، در این 
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کار از نظر تعیاون تفیاوت   آیا بین روستاهای تولیدکننده زعفران و روستاهای غیرزعفران .1

 معنی دار وجود دارد؟

کار از نظر تعاون در کاشت لیدکننده زعفران و روستاهای غیرزعفرانآیا بین روستاهای تو .2

 م،صول تفاوت معنی دار وجود دارد؟

کار از نظر تعاون در داشت آیا بین روستاهای تولیدکننده زعفران و روستاهای غیرزعفران .3

 دار وجود دارد؟م،صول تفاوت معنی

کیار از نظیر تعیاون در    زعفیران آیا بین روستاهای تولیدکننده زعفیران و روسیتاهای غیر   .4

 دار وجود دارد؟برداشت م،صول تفاوت معنی

کار از نظر تعاون در فروش آیا بین روستاهای تولیدکننده زعفران و روستاهای غیرزعفران .5

 دار وجود دارد؟و تأسیس شرکت تعاونی تفاوت معنی

نظر تعاون در امیور  کار از آیا بین روستاهای تولیدکننده زعفران و روستاهای غیرزعفران .6

 دار وجود دارد؟غیرکشاورزی تفاوت معنی

 تحقیق هپیشین

تیوان  های فراوانی اورت گرفته است اما به جرأت میی در حوزه تعاون و یاریگری تاکنون پژوهش

های انجام شده در زمینه رابطه تولید زعفران و یاریگری در استان خراسان جنوبی گفت که پژوهش

 گردد.های مرتبو با موضو، اشاره میه در ادامه به تعدادی از پژوهشانگشت شمار است. ک

 و خودییاری  اشتراک مسیاعی،  کتاب فرهنگ یاریگری در ایران،در  (236-235: 1381) فرهادی

برداشیت م،صیول زعفیران در اسیتان      می داند. ایرانی یاز مظاهر بارز هر روستا را تعاون اجتماعی

، یکی از نمونه های بیارز تعیاون در روسیتاهای اییران     هایی است جشن که همراه باخراسان جنوبی 

بیازآفرینی تعیاونی هیای سینتی در زمینیه       ما اکنون شاهد ظهیور و  او همچنین معتقد است. است

 ی هسیت های قرض ال،سینه  های پول اندوقهای جدید یعنی وارهواره همچنین زایشِ وکشاورزی 

 .(50: همان)

ت،لیی  ادراک کشیاورزان شهرسیتان    » موضیو،  ( در ت،قیقی با574: 1389) بیگیاتهری و علی
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 مثبت و دارمعنا ونتعا از نناآ ادراک بر ورزانکشا مددرآ تأثیر اند کیه هنشان داد «کرمانشاه از تعاون

تیوان  از این نتیجه می. یابدمی دبهبو ونتعا از ورزانکشا ادراک ،مددرآ یشافزا با که ریتو به است؛

 اریگذسرمایه از یبهتر ادراک ،ندرداربرخو یبیشتر مددرآ از که نیورزاکشا که برداشت کردچنین 

 .های تعاونی بپذیرندک را در تشک مشتر اریگذسرمایه یسالر حاضرند و نددار جمعی

ت،لیی  پاییداری   » بیا عنیوان  ( 108: 1391، جیوانی و کرمیی دهکیردی )   فراهیانی  نتایج ت،قییق 

در روسیتاهای  کیه   می دهدنشان  «زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی اقتصادی تولید-اجتماعی

خودجوش و م،لیی   به اورتدر امور روستا و تولید زعفران  مشارکت و همیاری مردم زعفران کار،

 .وجود دارد

زعفران )تاریخچه، مصیرف، شییمی، گییاه شناسیی، تولیید،      » با عنوان (10: 1391) بهنیا مطالعه

دهد کیه عملییات کاشیت، داشیت و برداشیت      نشان می «اادرات، استاندارد، تقلبات و ...(فرآوری، 

ی گروهیی و  از این جهیت زعفیران عامی  همبسیتگ     و گروهی است وزعفران یال کار دسته جمعی 

روستازیان معموال  تا پاسی از شیب در امیر بیاز کیردن گی  و      ای که گونهشود بهتعاون در روستا می

انتظیار  ، داشیت میالی  بیدون چشی   کننید و   کمیال میی  به یکدیگر از کالله زعفران استخراج مادگی 

 .دارند متقاب  همکاری

کیه بیه    «تعاون، همیاری سنتی در فرهنگ میردم »ای با موضو، همقال در (129: 1392هاشمی )

دهد که ییاریگری و تعیاون سینتی و غیررسیمی در حیوزه      روش اسنادی انجام شده است نشان می

 .های مه  جامعه سنتی ما بوده استسیار وسی  و همگانی و از ویژگیکشاورزی ب

نشان تعاون«  بخش توسعة فرهنگ  راهکارهاى »بررسی( در پژوهشی با موضو، 131: 1392وفایی )

 -اجتماعیهای فعالیت هعرا در که ودییشمی رو روبه تقبالییاس با ن هنگامیتعاو فرهنگدهد که می

 د.ییباش تهییداشیی مزایا کشاورزان برای ،اقتصادی

داری برهبهری هامسی نظاربر»، بیا موضیو   (7: 1393) و برآبیادی  برآبادی بر اساس نتایج پژوهش

برداری سنتی و جدید که مبتنی بیر همکیاری و تعیاون    های بهرهمنظا ،«جنوبین سااخردر  زعفران

 به انتومی سنتیداری ریی بهریی به هیای منظا ازشود. است در روستاهای خراسان جنوبی مشاهده می

 در ادفرا ،هاهشیو ینا در. دشومی همشاهد ه  زهنو که دکر رهشاا عهارمز و گیادخانو هییییییایمنظا
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 نسبتا  هایمنظا از. کنندمی لم،صو شتدابر و کاشت به امقدا همدیگر ریهمکا با و مختلف مناسب

 رتاو به هییییییییامنظا ینا همه در که یچیز. دنمو رهشاا داری رهجاا منظا به انتومی ه  جدیدتر

 و شتدا ،کاشت ح امر در دممر ریهمیا تعییاون و ری،اییییدخودد. رییییگیییم هاهدیییمش چشمگیر

      .ستا انعفرز شتدابر

  ,Shahroudi, Ahmadi-Firouzjaie & Chizari) چیذریو  فیروزجازی ه شاهرودی، احمدیمقال

هیا از  ها و غیرتعاونیتعاونی که بین دو گروه از اعضایحیدریه نشان داد تدر منطقه ترب (53 :2006

 مربیوط بیه   هایکشاورزی، مشارکت اجتماعی، فعالیتهای نهادهوضعیت بازاریابی، دسترسی به  نظر

تفاوت وجود دارد و کشاورزی، دانش فنی، مهارت های عملی و تسهیالت اعتباری کشاورزی  توسعه

  .دارندترسی بیشتری به موارد فوق ها دستعاونی اعضای

نقش شیرکت هیای تعیاونی در تولیید     »در پژوهشی با عنوان  (Motamed, 2010: 1598)معتمد 

های تولید کشاورزی نقش مهمی در که تعاونی نشان داده است« گیالنپایدار برنج و کاهش فقر در 

 دارد. کاهش مدت بیکاری کشاورزان

بیا پژوهشیی در منطقیه    ( Merouah, Bendou & Achaba, 2013: 685)مراه، بنیدو و آچابیا   

های زعفیران نقیش مهمیی در بازارییابی، مییزان عرضیه       اند که تعاونیتالیون مراکش نشان داده

ترییق   از خواهند کیه می خود اعضای ها ازم،صول به بازار، تعیین قیمت و فروش آن دارند؛ آن

این م،صیول   بازاریابی بهتر ین قیمت آن، شرایوو تعی تثبیت میزان زعفران عرضه شده به بازار

توانند زعفران تولید شده توسو کشاورزان را، با قیمت ها میرا فراه  کنند؛ از این تریق تعاونی

 ها بفروشند. بیشتری برای آن

در فرایند تولید کشیاورزی   ها نقش مهمیاست که تعاونیاین که مقاالت فوق مؤید این مطلب با 

انجام شده تعاون در جامعیه   هایاورزان از آن استقبال می کنند، اما هیچ کدام از بررسیدارند و کش

)کاشت، داشت و برداشت( مورد مطالعه قرار نداده است، از سوی دیگیر   روستایی را در ابعاد مختلف

 در ابعاد مختلف تولیید میورد مقایسیه قیرار    های زعفران کار و غیر زعفران کار را روستاپژوهش این 

 د.ده می
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  ی پژوهشنظر چارچوب

های های تعاونی و گروهتوان اشکالی از همکاریها و جوام  قدیمی و سنتی میدر اغلب تمدن

های امروز شبیه هستند. در جامعه ایران نیز اشیکال  یاریگر را پیدا کرد که تا حدودی به تعاونی

شود )انصاری، و دیگیران،  مشاهده میهای تعاونی، بویژه در روستاها ای از همکاریسازمان یافته

1394 :76.) 

گرایی مثبت، متناوب، عقیدتی و سینتی  در کشورهایی نظیر ایران باید روحیه جمعی و تجم 

-(. لذا می156: 1385خو، های علمی متناسب و مقتضی تقویت کرد )آراستهرا، به کمال نظریه

ها را بررسیی کیرده، بیه تبییین تعیاون و      ها و نظریات مختلف، انوا، تعاونیتوان با کمال دیدگاه

ای کیه از  هیای سینتی  همکاری و استمرار آن در جامعه روستایی پرداخت؛ به خصیوص تعیاونی  

ای خیاص بیه   پیردازان، از زاوییه  پیشینه و تاریخ کهنی برخوردارند. هر کدام از مکاتیب و نظرییه  

هیا و نظرییات متعیددی اسیتفاده     اند پس باید در تبیین تعاون از دیدگاهموضو، تعاون نگریسته

تعاون یال ساخت اجتماعی پیچیده است که مرکب از عوام  مؤلفه متعددی  1نمود. از نظر والکو

، 2(. ترفداران نهضت تعاونی چون کاگنیا 5: 1386است که ادراک آن بسیار دشوار است )تالب، 

سیت مبتنیی برتجیانس و    بایهای تعاونی میی دانند و معتقدند شرکتتعاون را اقتصاد برادری می

به لزوم همکاری سازمان یافته بیین اعضیاء،    3همگنی اعضاء و گذشت و فداکاری باشند، کالورت

ها در سازمان تعاونی و همچنین داوتلبانه بودن عضویت افراد اعتقاد و اارار برابری و تساوی آن

 (.200: 1385تعاون را به اقتصاد دموکراسی تعبیر نموده است )انصاری،  4دارد و وب

جسیتجو کیرد    باورهای دینی و میذهبی  در بایسترا می هاتعاونی هایریشه از دیدگاه اسالم،

شناسان، تعاون و همکیاری ریشیه در جامعیه و    جامعه بنا بر استدالل. (168 :1385 خو،آراسته)

گزیند بسیار پیچییده  مین نیازها برمیأی که انسان برای تیهاراه 5به اعتقاد فرمساختار آن دارد. 

                                                 
1  . Valko 

2. Cogna  

3. Calvert 

4. Web 

5. Fromm 
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که یکی از آنها چگونگی ساخت اجتماعی و کیفیت روابیو  است به عوام  متعددی وابسته  ،بوده

 .(637: 1379، ها در م،دوه این ساخت است )تنهاییانسان

یافیت.   4و دورکیی   3، هومنز2، مید1توان در نظریات مارکسهای نظری تعاون را ه  میریشه

آیند زییرا  در رف  نیازهای زیستی خویش به تنهایی از عهده بر نمیمارکس معتقد است آدمیان 

فی   ربیرای   ای رامنیاب  سیاخته و پرداختیه    ،از ترفیی م،ییو   و از یال سو جس  توانایی نیدارد 

 (.58 :1388)م،مدی اا ،  آورد فراه  نمی نیازهایشان

که هیر ییال از    بیندجامعه را چون کلی یکپارچه می ی کنش متقاب  نمادین،در نظریهکولی 

 کننید امکان حیات پیدا میی  ،اجزاء در مجموعه اندام وار جامعه بر اثر عم  متقاب  با دیگر افراد

ی بسیتگی نزدییال از نظیر روانشیناختی، نیوعی در آمیختگیی       نتیجیه و  (409: 1379، )تنهایی

 ها در یال ک  مشترک است. چندان که زندگی مشترک و منظورهای گروهی دست کی  فردیت

از ( 413-412 :1372، )کیوزر  آیید از بسیاری جهات بسان زندگی و مقصود هر فرد گروه درمیی 

ذهن آنهیا   شوند،هنگامی که افراد برای یال کار جمعی با هدف مشترک درگیر می نیز نظر مید

شود و کوشش جمعی موجب همسیانی  دچار عدم اراحت می "دیگری"از  "خود" در تشخیص

 .(288 :1371)توسلی،  گرددوه میبسیار نزدیال شخص با گر

عنیوان  هیا بیه  های جمعی و درک متقاب  حاا  از این کنشپردازان کنش بر کنشاگر نظریه

مبنایی برای کار جمعی و تعاون تأکید می ورزند، دیدگاه مبادله بیر اسیاس اایول روانشناسیی     

 انی توجه دارد.ها در جامعه انسمبتنی بر سود و پاداش به تبیین و تفسیر این همکاری

این گونه است کیه هیر    ا در مورد همه اعمالی که اشخاص انجام می دهند، غالب، از نظر هومنز

تکیرار خواهید شید    به وسیله همیان شیخص   زیاد  احتمال به  که مورد پاداش قرار گیرد، یعمل

 .(427: 1374، )ریتزر

                                                 
1. Marx 

2. Mead  

3. Homans 

4. Durkeim 
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 1بلیومر  ... از ایین رو، از یکدیگر سود می برنید  است که خاتر افراد با یکدیگر به اینمعاشرت  

 .(259: 1381، ارمکیآزاد این نو، معاشرت را مبادله پاداش های اجتماعی نامیده است )

که با توجه به هزینه و سود به کنش  دانکنشگران موجوداتی عقالنی ،با توجه به نظریه هومنز

توان گفت درک اما می ای خرد توجه دارد،به ساختارهنظریه بیشتر هر چند این کنند. اقدام می

 است. در سطح کالن عاملی مه  برای تبیین رفتارهاروابو شخصی 

تیوان دالیی  تعیاون و همکیاری را در جامعیه انسیانی       در دیدگاه دورکی  نیز بیه خیوبی میی   

کنید  مشاهده کرد. او در نظرییه خیود از دو نیو، همبسیتگی )مکیانیکی و ارگیانیکی( ییاد میی        

همبسییتگی مکییانیکی یییا  کییدام بییا سییاختار خااییی از جامعییه سییازگاری دارد و    کییه هییر  

هییای موجییود بییین سییاختار اقتصییادی و سییاختار و همبسییتگی ارگییانیکی از تفییاوت سییاختگی

 وی معتقیید اسییت همبسییتگی مکییانیکی، (.161: 1387شییود )دیلینییی، اجتمییاعی ناشییی مییی

از همبسییتگی بییر جامعییه  کییه اییین شییک   هنگییامی .همبسییتگی از راه همانندسییازی اسییت 

آنیان کیه اعضیای ییال اجتمیا،       ؛بیا یکیدیگر ندارنید    یافراد جامعه تفیاوت چنیدان   ،مسلو باشد

هییای واحییدی زیییرا بییه ارزش ،و احساسییات واحییدی دارنیید نییدهمانندبییه هیی   د،واحیید هسییتن

هییای جمعییی نتیجییه همیییاری   بازنمییایی(. از نظییر دورکییی   45: 1370، )آرون انییدوابسییته

 هیا و احساسیات  شیود و اییده  هیا مت،ید میی   کیه در آنجیا انبیوهی از ذهین     هستند ایگسترده

دورکییی  بییر اییین بییاور اسییت کییه جوامیی   .(37: 1385مییان، لییه) آمیییزدرا در هیی  مییی هییا آن

هییای اجتمییاعی غیرمییادی و بییویژه بییا یییال اخییالق مشییترک تییر در اایی  بییا واقعیییتابتییدایی

هییای سیینتی (. بییراین اسییاس تعییاونی22: 1386خورنیید )ریتییزر، )وجییدان جمعییی( پیونیید مییی

 (146: 1387، دیلینییی)هییای مشییترک )وجییدان جمعییی( دارنیید در روسییتاها ریشییه در ارزش

، همبسییتگی مکییانیکی اییورت متضییاد همبسییتگی اجتمییاعی اسییت. کییه عامیی  مهمییی در  

همبستگی موسوم بیه ارگیانیکی ییا انیدامی اسیت کیه وحیدت انسیجام یافتیه اجتمیا،، در آن           

افیراد دیگیر هماننید     ،شیود مایز اجتماعی افیراد بیا هی  اسیت و از راه تمیایز بییان میی       نتیجه ت

وی همچنیییین معتقداسیییت بیییه خیییاتر    (.45: 1370، بلکیییه متفاوتنییید )آرون ، نیسیییتند

                                                 
1. Blumer 
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هییای جامعییه نییوین قییدرت وجییدان جمعییی در اییین گونییه جوامیی  کییاهش یافتییه   پیچیییدگی

هییا بییا یییال پیچیییده بییین انسییاناسییت و عامیی  ااییلی پیونیید در جامعییه نییوین تقسییی  کییار  

 مشییک  عمییده جوامیی  جدیییداز اییین جهییت او  (.22: 1386وابسییتگی متقابیی  اسییت )ریتییزر، 

از بیین بیرود همبسیتگی انیدامی بیه       یبیه کلی   اگیر  کیه داند میحفظ حداق  وجدان جمعی  را

 .(356 :1370تجزیه و تالشی اجتماعی خواهد انجامید )آرون،

تیوان گفیت در جامعیه روسیتایی اییران،      ظرییات فیوق میی   در یال نگاه کلیی بیا توجیه بیه ن    

هییای مشییترک منییاف  اقتصییادی و غیراقتصییادی حاایی  از کییارجمعی، سیینت هییا و باورداشییت

 اند.های سنتی مؤثر بوده در حفظ و استمرار تعاونی
 

 

 

 
 

 ( مدل نظری پژوهش )نگارندگان(1نمودار
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 های پژوهشفرضیه

معنی  تفاوت کار از نظر تعاونبین روستاهای تولیدکننده زعفران و روستاهای غیرزعفران .1

 وجود دارد. دار

کار از نظر تعاون و ییاریگری  بین روستاهای تولیدکننده زعفران و روستاهای غیرزعفران .2

 وجود دارد. معنی دار در کاشت م،صول تفاوت

کار از نظر تعاون و ییاریگری  روستاهای تولیدکننده زعفران و روستاهای غیرزعفران بین .3

 د.وجود دار دارمعنی در داشت م،صول تفاوت

کار از نظر تعاون و ییاریگری  بین روستاهای تولیدکننده زعفران و روستاهای غیرزعفران .4

 وجود دارد. دارمعنی در برداشت م،صول تفاوت

کار از نظر تعاون و ییاریگری  بین روستاهای تولیدکننده زعفران و روستاهای غیرزعفران .5

 وجود دارد. دارمعنی سیس شرکت تعاونی تفاوتأدر فروش و ت

کار از نظر تعاون و ییاریگری  بین روستاهای تولیدکننده زعفران و روستاهای غیرزعفران .6

 وجود دارد. دارمعنی در امور غیرکشاورزی تفاوت

 تحقیق روش شناسی

ی گردآوری ی کنترل و ن،وهاین پژوهش به ل،اظ هدف کاربردی، به ل،اظ میزان نظارت، درجه

ی ت،قییق تعیاون و   مسیتق  تولیید زعفیران و متغییر وابسیته      ها از نو، پیمایشی است. متغیرداده

 باشد.  یاریگری می

گییرد. براسیاس   جامعه آماری این ت،قیق کلیه روستاهای استان خراسان جنوبی را در بر میی 

آمار اخذ شده از کارشناس زراعت اداره ک  جهاد کشاورزی خراسیان جنیوبی، همیه کشیاورزان     

انید کیه از ایین تعیداد     نفر بیوده   82000، 1397در سال زراعی  )زعفران کار و غیرزعفران کار(

کیار و  نفر زعفران کار بوده است. جهت مقایسیه مییزان تعیاون در روسیتاهای زعفیران      19053

های قازنات، سرایان، فردوس، بشرویه و زیرکوه که بر اساس  کار، روستاهای شهرستانغیرزعفران

اس باغداری اداره ک  جهیاد کشیاورزی اسیتان خراسیان     دست آمده از کارشنآمار و اتالعات به
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عنیوان  انید، بیه  داشیته  1397تین( را در سیال    5جنوبی بیشترین میزان تولید زعفران )بیش از 

  جامعه آماری انتخاب گردیدند.
 

 1397نمونه مورد مطالعه روستاهای زعفران کار ( 1جدول

 شهرستان دهستان کار(روستا )زعفران کار(روستا )غیر زعفران

 پیشکوه بیهود سرساران

 قاین
 کرغند کرغند خشکان

 مهیار آبادحات  آچونی

 آفریز نیال کمیران

 پسکوه تیغاب قومنجان

 سرایان آیسال چرمه دوحصاران
 مصعبی کریمو بغداده

 عمرویی چاه تالب 
 دوکوهه

 دوکوهه چاه ترخی
 فردوس باغستان باغستان علیا خور

 برون برون آیدکی
 

 حومه کجه خانکوک

 بشرویه کرند کرند اافاک

 جمالعلی نیگنان آبادحسین

 
 ارسال ارسال خیرآباد

 رقه رقه آبادحسین

 رقه مجد دهالباغ
 فندخت کریزان

 بهمن آباد نیار قاین استند
 اسفاد چاپایاب

 98/ 3/3بشرویه و زیرکوه، تاریخ اخذ های قاین، سرایان، فردوس، مأخذ: ادره جهاد کشاورزی شهرستان
 

کیه نمونیه میورد     ن از فرمول کوکران استفاده شیده اسیت  به منظور تعیین تعداد دقیق پاسخگویا

کار(. با توجه به پراکندگی زعفران نفر غیر 275کار، نفر زعفران 275، )گشتنفر تعیین  550بررسی 

ای استفاده گردیید. بیه   ای چند مرحله خوشه گیریو وسعت زیاد جامعه مورد بررسی، از روش نمونه
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این منظور از هر شهرستان دو دهستان و هیر دهسیتان دو روسیتا کیه )بیشیترین مییزان تولیید و        

جمعییت   کمترین میزان تولید زعفران یا فاقد زعفران( بودند، انتخاب گردیدند، بر این اساس جمعیا  

ی  دادند که در مرحلیه نهیایی افیراد نمونیه، بیه      روستا، افراد نمونه مورد بررسی را تشک 40کشاورز 

 د. انتخاب شدن اورت تصادفی از بین هر کدام از روستاهای مورد مطالعه

اتالعات عمومی )سن، میزان ت،صیالت،  -1ای شام  سه قسمت: داده ها با استفاده از پرسشنامه

زمین زیر کشیت، مییزان    )میزان اتالعات مربوط به تولید م،صول -2سابقه فعالیت در کشاورزی( 

آوری شیدند. ایین   سؤاالت مربوط به متغیر وابسیته )تعیاون( جمی     -3درآمد، نو، فروش م،صول( 

 مخالف ( تراحی گردییده اسیت.   موافق  تا کامال  )از کامال  ای لیکرتگویهپنج  پرسشنامه، با مقیاس

تعیاون   -2 امور غیرکشاورزی؛ در تعاون -1شد که از این قرارند:  در چهار مؤلفه بررسینقش تعاون 

سییس  أت -4برای خرید و فروش م،صیول؛   سیس شرکت تعاونیأت -3؛ در کاشت، داشت و برداشت

 .ال،سنهضاندوق قر

)پیاز زعفیران و بیذر سیایر     تهیه بذر و آماده نمودن زمین راستای  همکاری در ،تعاون در کاشت 

تعاون در برداشت همکاری های هرز؛ ن علفچید و در آبیاریهمکاری در داشت تعاون   ؛م،صوالت(

همکاری در خشال کردن م،صول و بسته )گ  چینی زعفران، گ  پرکردن،  آوری م،صولدر جم 

 .است بندی برای زعفران(

ئیت علمیی   هی اعضیای آوری اتالعات، اعتبار آن با توجه به نظر دو تن از پس از تدوین ابزار جم 

شناسی( و یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی )دکتری زراعت و جامعهدکتری )آزاد دهاقان  دانشگاه

برای تعییین پاییایی پرسشینامه از آزمیون      مورد سنجش قرار گرفت و مدرس دانشگاه آزاد بیرجند(

  حاا  گردید. 82/0دست آمده برابر با ه استفاده شد که مقدار آلفای ب کرنباخ آلفای

هیای تعیاون بیا    بین روستازیان، سؤاالت هر کدام از مؤلفیه  برای سنجش میزان تعاون و یاریگری در

-ها، میزان تعاون در هر کدام از دو نو، روستا )زعفیران یکدیگر جم  شدند که حاا  جم  تمام مؤلفه

هیا  کار( را تشکی  داد. سپس دو گروه روستا از نظر میزان تعاون در هر کدام از مؤلفیه کار و غیرزعفران

تند. در آمار توایفی از میانگین، فراوانی و دراد اسیتفاده شید. بیرای تجزییه و     مورد سنجش قرار گرف

 مستق  به منظور مقایسه دو نو، روستا )از نظر میزان تعاون( استفاده گردید.t از آزمون  ت،لی  داده ها
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 ها و تحلیلیافته

و  26/1کیاران  نشان داد که میانگین میزان زمین زیر کشیت زعفیران  پژوهش نتایج حاا  از این 

و  8/22کاران به ترتیب هکتار بوده است. میانگین میزان درآمد ساالنه زعفران 85/1کاران غیرزعفران

زعفیران کیاران و    %1/45 میلیون تومان بوده اسیت. ن،یوه فیروش م،صیول     64/8کاران غیرزعفران

کیاران  زعفران غیر %9/34کاران و زعفران %5/33ها، فروش کاران به عمده فروشغیرزعفران 3/19%

اورت خانگی در م،ی  بیوده   کاران بهغیرزعفران 6/35کاران و زعفران %4/16داران، فروش به مغازه

کیاران  غیر زعفیران  %8/45کاران و زعفران %6/47نظر ت،صیالت  پاسخ نداده اند. از سایر افراد است.

 %19کیاران و  زعفیران  %18ل ، حدود کاران زیر دیپزعفران غیر %36و کاران زعفران %8/33بیسواد، 

 اند.سواد باالی دیپل  داشته ،کارانزعفران غیر

( نتایج تطبیقی میانگین و انحراف معیار میان تولید زعفران و ابعاد تعاون و یاریگری در دو 2جدول

 کارکار و غیر زعفرانگروه زعفران

 کارانغیر زعفران کارانزعفران متغیر

 ان،راف معیار میانگین ان،راف معیار میانگین ابعاد تعاون

 73/0 80/3 62/0 28/4 تعاون در امور غیر کشاورزی

 88/0 23/3 77/0 72/3 تعاون درکاشت

 70/0 76/3 59/0 28/4 تعاون در داشت

 86/0 32/3 81/0 37/4 تعاون در برداشت

 87/0 07/3 95/0 68/3 سیس شرکت تعاونیتعاون در تأ

 54/0 36/3 43/0 09/4 تعاون ک 
 

کار از نظر میانگین نمیره  کار و غیر زعفرانگردد، بین کشاورزان زعفرانگونه که مالحظه میهمان

-بدست آمده در تعاون و ابعاد آن تفاوت وجود دارد و روستاهای زعفران کار نسبت به غییر زعفیران  

کار این این معنا که در روستاهای زعفران کاران از نمره تعاون باالتری در ابعاد مختلف برخوردارند. به

ها در مراح  مختلف تولید شیام  کاشیت م،صیول )همکیاری در مسیطح نمیودن زمیین        همکاری
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کشاورزی جهت کاشت و ارازه پیاز زعفران بیه منظیور کاشیت آن(، داشیت م،صیول )همکیاری در       

 پر کردن( وجود دارد.  های هرز( و برداشت زعفران )همکاری در گلچینی و گ آبیاری، چیدن علف

 1نتایج فرضیه 

 تفیاوت  ییاریگری  و تعیاون  نظر از کارزعفران غیر روستاهای و زعفران تولیدکننده روستاهای بین

 . دارد وجود

  ( تعاون و یاریگری )کلیه ابعاد(3جدول

 ها یانگینمآزمون برابری  ها آزمون لون برای برابری واریانس متغیر

تعاون و یاریگری 

 ابعاد( )کلیه

 آزادی درجه t مقدار (لون)معناداری  سطح f)لون( 
 سطح

 معناداری

2/10 001/0 32/17 64/523 000/0 
 

کیار از نظیر ابعیاد    کار و غیرزعفرانبین روستاهای زعفران ،گرددمشاهده می 3که در جدول چنان

 .دارندسطح باالتری از تعاون و همکاری  کاردارد و روستاهای زعفرانمختلف تعاون تفاوت وجود 

 2نتایج فرضیه 

 کاشت در یاریگری و تعاون نظر از کار زعفران غیر روستاهای و زعفران تولیدکننده روستاهای بین

 .دارد وجود تفاوت م،صول

 ( تعاون در کاشت محصول زعفران4جدول

 ها یانگینمآزمون برابری  ها آزمون لون برای برابری واریانس متغیر

تعاون در کاشت 

 م،صول

 آزادی درجه t مقدار (لون)معناداری  سطح f)لون( 
 سطح

 معناداری

9/3 04/0 98/6 64/539 000/0 

 

طح نمیودن زمیین   مسی )کیار در کاشیت م،صیول    دهد که روستاهای زعفیران نشان می 4جدول 

 بیشتری نسبت به روسیتاهای غییر  به یکدیگر( همکاری و تعاون زعفران پیاز کشاورزی، دادن بذر یا 

 کار دارند.زعفران
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 3نتایج فرضیه 

 داشت در یاریگری و تعاون نظر از کار زعفران غیر روستاهای و زعفران تولیدکننده روستاهای بین

 .دارد وجود تفاوت م،صول

 ( تعاون در داشت محصول زعفران5جدول

 ها یانگینمآزمون برابری  ها آزمون لون برای برابری واریانس متغیر

تعاون در داشت 

 م،صول

 آزادی درجه t مقدار (لون)معناداری  سطح f)لون( 
 سطح

 معناداری

7/2 13/0 26/9 30/534 000/0 

 

گردد که روستاهای زعفران کار در داشت م،صول )آبیاری و چییدن  ، مالحظه می5تبق جدول 

 روستاهای غیر زعفران کار دارند. علف های هرز( همکاری و تعاون بیشتری نسبت به

 4نتایج فرضیه 

 در ییاریگری  و تعیاون  نظیر  از کیار زعفیران  غییر  روسیتاهای  و زعفران تولیدکننده روستاهای بین

 .وجود دارد تفاوت م،صول برداشت

 ( تعاون در برداشت محصول زعفران6جدول

آزمون لون برای برابری  متغیر

 ها واریانس

 ها یانگینمآزمون برابری 

تعاون در 

 برداشت م،صول

 معناداری سطح آزادی درجه t مقدار (لون) معناداری سطح f )لون(

1/4                   04/0              73/14            98/545           000/0 
 

آوری کیار در برداشیت م،صیول )جمی     دهد کیه روسیتاهای زعفیران   نشان می 6در جدول  نتایج

کیار تعیاون و   ها( نیز نسیبت بیه روسیتاهای غییر زعفیران     نی و پر نمودن گ یچم،صول شام  گ 

 اند.همکاری بیشتری داشته
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 5نتایج فرضیه 

کار از نظر تعاون و یاریگری در فروش بین روستاهای تولیدکننده زعفران و روستاهای غیر زعفران

 و تأسیس شرکت تعاونی تفاوت وجود دارد.

 تعاون در فروش محصول زعفران( 7جدول

 ها یانگینمآزمون برابری  ها آزمون لون برای برابری واریانس متغیر

تعاون در فروش 

 م،صول

 معناداری سطح آزادی درجه t مقدار (لون)معناداری  سطح f)لون( 

1/6                  01/0                     75/7               27/543          001/0 
 

، روستاهای زعفران کار در زمینه تأسیس شیرکت تعیاونی   7با توجه به نتایج بدست آمده در جدول 

کیار  برای فروش م،صول نیز دارای سطح باالتری از تعاون و یاریگری نسبت به روستاهای غیر زعفیران 

 اند.بوده

 6نتایج فرضیه 

 غییر  امور در یاریگری و تعاون نظر از کارزعفران غیر روستاهای و زعفران تولیدکننده روستاهای بین

 .دارد وجود تفاوت کشاورزی

 ( تعاون در امور غیر کشاورزی     8جدول

 ها یانگینمآزمون برابری  ها آزمون لون برای برابری واریانس متغیر

تعاون در امور 

 غیر کشاورزی

 آزادی درجه t مقدار (لون)معناداری  سطح f)لون( 
 سطح

 معناداری

2 15/0 43/8 80/533 001/0 

 

گیردد کیه حتیی مییزان تعیاون در امیور       مالحظه میی  ،8 با توجه به نتایج بدست آمده در جدول

کار بوده است و ایین جنبیه از   زعفران کار بیش از روستاهای غیرغیرکشاورزی در روستاهای زعفران

 های زندگی سرایت یافته است.زندگی به سایر جنبه

نشان داد که تولید زعفران نقش مهمی در تعاون و ها هها و آزمون فرضیتورکلی، نتایج میانگینبه 

  .یاریگری دارد
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 هادپیشنها و ینتیجهگیر

کشاورزان استان خراسان جنیوبی   افزایش تعاون، یاریگری و همبستگیای در  زعفران جایگاه ویژه

های اخیر افزایش روند شیهرگرایی و اینعتی شیدن، مشیکالتی چیون فردگراییی و        دارد. تی سال

منفعت تلبی شخصی را به همراه داشته اسیت، از ایین رو اهمییت توجیه بیه تعیاون و ییاریگری را        

 ضروری نموده است. شیازپ شیب

ش مهمی بر افزایش تعاون و همکاری در سیطح  که تولید زعفران نقشد مشخص این پژوهش در 

روستاهای زعفران کار استان خراسانی جنوبی دارد و روستاهای زعفران کار از نظر همکاری و حفظ 

برای جدید تعاونی ها  از سوی دیگر در این روستاها اشکال .تعاونی سنتی وضعیت مطلوب تری دارند

در  آنیان جلوگیری از سوء اسیتفاده  و دالالن  خرید و فروش م،صول زعفران به منظور کاهش نقش

زعفیران   اقتصیادی  رف  مشکالتایجاد نوسان قیمت زعفران در هنگام برداشت و فروش م،صول و 

کشاورزان مجبور نخواهند بود م،صول خود را در هنگام برداشت با  لذاسیس گردیده است. ان تأکار

تاها اندوق های قیرض ال،سینه بیه منظیور     قیمت نازلی به دالالن بفروشند. همچنین در این روس

کمال به کشاورزان نیازمند نیز بیش از روستاهای غیر زعفران کار وجیود داشیته اسیت و همکیاری     

تعاون نه تنها در امور مربوط به کشاورزی بلکه در امور غیر از کشاورزی چون همکاری در برگیزاری  

غیر زعفران کار بوده است. نتایج به دست  مراس  مختلف و عمران و آبادی روستا بیش از روستاهای

 .همسو است(، 1393)و برآبادی  ادیببرآ و (1381) ه فرهادیقالآمده از این پژوهش با نتایج م

زعفیران )کاشیت، داشیت و     د که کشیاورزان در تمیام مراحی  تولیید    شمشخص پژوهش در این 

زمیین کشیاورزی،   یگر، آبییاری  زعفران( به یکد)پیاز  برداشت( چون مسطح نمودن زمین، دادن بذر

گ  ها با یکدیگر همکیاری دارنید، مصیادیقی کیه حید       "پرنمودن"چینی و دف  علف های هرز، گ 

 .دهدمکاری را در این روستاها نشان میباالیی از تعاون و ه

در روستاهایی که به کاشت سایر اقالم کشاورزی مشغول بودنید نییز مصیادیقی از تعیاون در امیر      

ن زمین، آبیاری و همکاری در جم  آوری م،صول مشاهده گردید، اما دچون مسطح نموکشاورزی 

به ترز معناداری در روستاهای زعفران کار این همکاری ها و تعاون بیش از روستاهای غیر زعفیران  

( نیز در این راستا مؤید نقش مه  زعفران در ایجاد تعاون و همکاری 1391ی بهنیا ) مطالعهکار بود. 



 

 (1398شماره چهارم، تابستان  زدهم،یسال س)اجتماعی خراسان  -فصلنامه علمی مطالعات فرهنگی | 112

 روستاهای زعفران کار می باشد.در 

از  (اداره ک  جهاد کشیاورزی اسیتان خراسیان جنیوبی، حیوزه زراعیت      ) اتالعاتبر اساس آمار و 

یال چهارم جمعیت کشیاورزان اسیتان خراسیان جنیوبی      ا نفر یعنی تقریب 19053کشاورز  82000

انید،  وهش حاضر نیامیده هایی که در نمونه آماری پژزعفران کارند که این رق  با احتساب شهرستان

نماینید و از  های زیادی از این تریق گذران زندگی میی رسد و خانوادهیال سوم میاز حتی به کمتر 

تکروی روحیه فردگرایی، تفرد و ی جوام  در اثر مدرنسی  به سمت جهت دیگر در شرایطی که همه

در جوامی  روسیتایی   ها و مشیکالت زییادی   کنند که خود می تواند موجب ظهور آسیبحرکت می

گردد و سالمت اجتماعی این روستاها را با خطر جدی مواجه کند، توجه به تولید زعفران و گسترش 

 تواند سبب افزایش همکاری و تعاون در بین روسیتازیان در مراحی  مختلیف تولیید زعفیران     آن می

 )کاشت، داشت و برداشت( و حتی امور غیرکشاورزی گردد.

)کود،  هادهنها و تخدما زهارا و تهیه در های سنتی و جدیدمه  تعاونی قشن به توجه باهمچنین 

 یهزینهها کاهش باعث های نهادهیای رسیمی اسیت و   گاه بیش از حمایتکه  ورزانکشا بهبذر و..( 

کیار و  این م،صول می گردد الزم است که با توسعه کاشت زعفران در روستاهای غیر زعفیران  تولید

ها اقدام گردد. از این کار در جهت تقویت و ت،کی  این تعاونیزعفرانافزایش تولید آن در روستاهای 

ولین جهیاد کشیاورزی و سیایر نهادهیا و سیازمان هیای       حمایت مسئرو توجه به این مسأله نیازمند 

ی همبسیتگی اجتمیاع  ر پاییداری روسیتاها و کیاهش مهیاجرت،     توانید د که خیود میی   استمرتبو 

 افزایش سالمت اجتماعی نقش مهمی داشته باشد. وستازیان ور
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 منابع 

 قرآن کری  -

 نور.. تهران: دانشگاه پیامهاانوا، و کارکرد تعاونی(. 1385خو، م،مد )آراسته -

 :تهیران  .بیاقر پرهیام   هترجمی  .شناسیی مراح  اساسی اندیشه در جامعیه (. 1370) آرون، ریمون -

  .آموزش انقالب اسالمی

 سروش.: تهران .شناسیهای جامعهنظریه (.1381) ارمکی، تقی آزاد -

بررسی زعفران از ل،اظ اقتصادی "(. 1395زکیه )احمدیان، احمد؛ بهرامی، امید؛ موسوی، سیده -

. در: مجموعه مقاالت برگزیده "حیدریه و اجتماعی و تأثیر مکانیزاسیون کردن فرایند آن در تربت

حیدرییه:   . تربیت 1404حیدریه در افیق   ی تربتی منطقهتوسعهانداز  سومین همایش ملی چش 

 .9-1حیدریه:  دانشگاه تربت

منطقه ان در عفرزیس  رتووگرو اقلی  ابین ط تباارسی ربر"(. 1394نیییژاد، مرتضیییی )اسیییمعی  -

  .155-145)تابستان(:  2، ش زراعت و فناوری زعفران. "تقاینا

 از کرمانشیاه  شهرسیتان  کشاورزان ادراک ت،لی " .(1389) امیرحسین بیگی، علی ؛زهرا اتهری، -

-565)زمسیتان(:   4 ش چه  و یک ، دوره ،ایران کشاورزی توسعه در اقتصاد ت،قیقات ."تعاون

576. 

 .نورپیامدانشگاه تهران: . مبانی تعاون(. 1385انصاری، حمید ) -

-بررسی عوام  اجتماعی مؤثر بر مشارکت اعضیای تعیاونی  "(. 1394) و دیگران ،انصاری، حمید -

تعیاون و  . "های تولیدی انعتی در استان تهیران های تولیدی کشاورزی و مقایسه آن با تعاونی

 .98-73)بهار(:  13، ش چهارم، سال کشاورزی

زعفیران در   بیرداری های بهرهبررسی نظام"(. 1393برآبادی، سیدابوالقاس ؛ برآبادی، سیداحمد ) -

دومیین همیایش سراسیری کشیاورزی و منیاب        . در: مجموعه مقاالت برگزیده"خراسان جنوبی

و  ؛زیست سسه آموزش عالی مهر اروند، گروه ترویجی دوستداران م،یوؤم :تهران .تبیعی پایدار

 .8-1: انجمن حمایت از تبیعت ایران

شناسیی، تولیید، فیرآوری،    گییاه زعفران )تاریخچه، مصیرف، شییمی،   (. 1391بهنیا، م،مدرضا ) -
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 تهران: دانشگاه تهران.اادرات، استاندارد، تقلبات و ...(. 

 :مشیهد . شناسیی هیای جامعیه  درآمدی بر مکاتیب و نظرییه  (. 1379) تنهایی، حسین ابوال،سن -

 .مرندیز

 .سمت :تهران .شناسیهای جامعهنظریه (.1371) عباستوسلی، غالم -

وحیید   و ترجمیه بهرنیگ ایدیقی    .شناسیی های کالسیال جامعیه نظریه(. 1387دیلینی، تی  ) -

 تهران: نشر نی. .تلوعی

رهاورد نخستین جشنواره ملی تالی سرخ ایران . (1383اهلل؛ دادخواه، م،مدرضا )رجبی، نجیب -

 .شهرآشوب :تهران )زعفران(.

-نیوتعا دایجا بر مؤثر م اعو سیربر"(. 1395تاهری، نییره )  ؛ثابت، ناارشفیعی ؛رهبری، مهناز -

. "های کشیاورزی روسیتایی شیهر گنابیاد    هسکونتگا در ورزیکشا تم،صوال ی زتو و تولید یها

 .170-141 زمستان(:) 20، شپنج ، سال تعاون و کشاورزی

 :تهیران  .ترجمه م،سن ثالثی .شناسی در دوران معاارهای جامعهنظریه (.1374) ریتزر، جورج -

  .علمی

 علمی.: تهران .م،سن ثالثی ترجمه .شناسی در دوران معاارنظریه جامعه .(1386) ------ -

  .کیهان :تهران .المعارف علوم اجتماعیدایره(. 1370) ساروخانی، باقر -

 .تهران: دانشگاه تهران .های تعاونیااول و اندیشه(. 1386تالب، مهدی ) -

پایداری اجتماعی ت،لی  " .(1391) دهکردی، اسماعی  ؛ کرمیجوانی، خدیجهفراهانی، حسین؛  -

-دهسیتان باالوالییت شهرسیتان تربیت    ) ثیر آن بر توسعه روسیتایی أاقتصادی تولید زعفران و ت

 .112-95 (:زمستان) 2، ش یک سال ، اقتصاد فضا و توسعه روستایی ."(حیدریه

   .تهران: مرکز نشر دانشگاهی .انرییفرهنگ یاریگری در ا(. 1381)فرهادی، مرتضی  -

 :تهیران  .م،سین ثالثیی   ترجمیه  .یشناس زندگی و اندیشه بزرگان جامعه(. 1372) لوزیسر، کوز -

  .علمی

های زراعی زعفیران در اییران، رونید گذشیته و نگیاهی بیه        پژوهش"(. 1392) کوچکی، علیرضا -

 .21-3: )پاییز( 1 ش، 1دوره ، انعفروری زفناو عت زرا ."آینده
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 کترمشا در جتماعیا یهسرما نقش سیربر"(. 1396) علی، نامیرکا بابایی؛ علی، کرسامی گرجی -

، سیال ششی ،   تعاون و کشاورزی. "ریسا نگهرداچها ورزیکشا یتولید ینیهاوتعا در ورزانکشا

 .149-130)زمستان(:  24ش 

 . تهران: نشر نی.شکنی دورکی ساخت(. 1385) مان، جنیفرله -

 .شناسانجامعه :تهران .شناسی های جامعه نظریه . (1388) م،مدی اا ، عباس -

. تهران: چراغ دانش؛ بیا همکیاری   شناسی و بهداشت عمومی جامعه(. 1383مظلومی، سعید ) -

 شبن  دانش.

هیای عملکیرد    مقایسه گیاه زعفران از نظیر جنبیه  "(. 1397نخعی، فاتمه؛ هاشمی، راضیه ) -

مجموعیه   . در:"حیدریه و گناباد زراعی و اقتصادی در شهرهای بیرجند، قاین، نهبندان، تربت

مقاالت برگزیده اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علیوم کشیاورزی و منیاب  تبیعیی بیا      

هیا و سیمینارهای توسیعه    المللی همایش م،وریت فرهنگ زیست م،یطی. تهران: مرکز بین
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Abstract 

Co-operation is helping each other which is closely related to traditional activities such 

as agriculture, crop cultivation and more specifically to saffron production. Saffron 

production has played an important role in preserving traditional cooperatives in the 

villages of South Khorasan for its unique characteristics such as the need for teamwork, co-

operation and assistance. The purpose of this study was to investigate the relationship 

between saffron production and the existence of traditional cooperatives in South Khorasan 

villages. This is a comparative and applied research which is conducted by the survey 

method. The statistical population is 82000 beneficiary farmers in South Khorasan in 1398. 

Some villages in cities of GHayen, Zirkooh, Sarayan, Ferdos and Boshrooyeh have been 

studied. Using Cochran formula, 550 beneficiary farmers (saffron and non-saffron farmers) 

were selected as the sample of the study. The sampling method is multi-stage cluster 

sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was 

measured by a supervisor, a consulting professor, a number of university faculty members 

and co-operative experts. The reliability of the data collection tool was measured by 

Cronbach's alpha. The calculated alpha value was 0.82. After collecting the questionnaires, 

the data were analyzed using SPSS / 23 software under windows. Findings of this study 

using independent t-test showed that the relationship between cooperatives and saffron 

production with t value was 17.32 to (0.000) significant. In other words, saffron production 

plays an important role in preservation and continuity of traditional cooperatives in saffron 

producing villages. In the other five dimensions of co-operation such as cooperation in non-

agricultural affairs, co-operation in crop production, co-operation in cultivation and co-

operation in harvesting and co-operation in establishing cooperatives, the difference 

between saffron producer and non-saffron producer villages was also significant (to the 

level of 0.000). In other words, saffron producer villages had a higher level of co-operation 

and assistance. Based on the results, it is suggested that crop production organizations and 

agencies put the increasing of the production of saffron on the list of their priorities.     

Key words: Saffron production, traditional cooperatives, co-operation, Assistance  
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