نشریه زراعت و فناوری زعفران

015
 & Technologyراهنمای
نگارشSaffron
Agronomy

جلد  ،6شماره  ،1بهار  1931ص161-111 .

Vol. 6, No. 1, Spring 2018, P. 105-117

مقاله علمی  -پژوهشی

شناخت اداراک و سازگاري زعفران كاران دشت كاشمر با تغييرات اقليمی
*1

مرتضی اسمعیل نژاد
تاریخ دریافت 1 :اسفند 5991

تاریخ پذیرش 09 :آبان 5996

اسمدیل نهاد ،م .5997 .شناخت اداراا و سازگاری زعفرانکاران دشت کاشمر با تغیییرا اقلیمیی .زراعیت و فنیاوری زعفیران:)5(6 ،
.511-557
چکیده
تغییرا اقلیمی تأثیرا جدی بر جوامع و مدیشت آنان در مناطق خشک دارد .بخش کشاورزی به دلیل تداملا گستردهای که با محیط
دارد ،بیشترین تأثیر را از تغییرا آب و هوایی میپذیرد .تخریب محیط زیست و کاهش عملکرد محصول زعفران و تضدیف اقتصاد خیانوار
از جمله پیامدهای تغییرا آب و هوایی در دشت کاشمر میباشد .این مطالده به منظور سنجش ادراا زعفرانکاران دشت کاشمر از تغییرا
اقلیمی و ظرفیت سازگاری آنان با این پدیده انجام گرفته است .مطالده حاضر به واکاوی ادراکا و سازگاری زعفرانکاران با تغیییرا آب و
هوا به منظور افزایش استراتهِی ها در قلال مقابله با چالشهای تغییر آب و هوا در دشت کاشمر انجام گرفتیه اسیت .روش کیار توصییفی –
تحلیلی با رویکرد پیمایشی میباشد ،جامدة آماری پهوهش با استفاده از روش نمونهگیری کوکران و حجم نمونه  991خیانوار محاسیله شید.
برای واکاوی ادراا زعفرانکاران و استراتهیهای سازگاری از مدلهای آماری از جمله رگرسیون لجستیک استفاده گردید .تجزیه و تحلییل
ادراا زعفرانکاران نسلت به تغییر آب و هوا نشان میدهد که افزایش دما و کاهش بارندگی دهه اخیر در دشت کاشمر شد گرفته است.
نتایج مدل آماری لجستیک نشان میدهد که تنوگ محصول ،تغییر در محصولا زراعی ،پیدا کردن شغل در خارج از مزرعه  ،تغییر مسیاحت
زمین ،تغییر تاریخ کاشت روشهای سازگاری زعفرانکاران در منطقه میباشد .با توجه بیه اینکیه تدیداد زییادی از زعفیرانکیاران بیه درا
تغییرا اقلیمی رسیدهاند و فدالیتهای کشاورزی خود را بر ملنای این تغییرا تنظیم مییکننید ،لیازم اسیت دولیت نییز شیرایط سیازگاری
زعفرانکاران را با تغییرا

اقلیمی تسهیل نماید.

کلمات کلیدی :انطلاق ،تغییرا آب و هوا ،رگرسیون لجستیک ،زعفرانکاران کاشمر.
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نگرانیهای قرن حاضر و آینده است (.)McCarthy et al., 2001

آب و هوا پدیده ایستا نیست و در زمان و مکان تغییر میکند

این پدیده را میتوان تغییر در آب و هوا و تیأثیرا آن بیر محییط

( .)Barret, 1963تغییرا اقلیمی یکی از مهمترین و پیچیدهترین

طلیدی تدریف کرد ،که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بیه فدالییت
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های انسانی نسلت داده میشود ( .)UNFCC, 2006تغیییر آب و
هوا اثرا جدی زیست محیطی ،اثرا اقتصیادی و اجتمیاعی در
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پیدارد و بهطور خاص ،کشاورزان روسیتایی کیه مدیشیت آنهیا

زعفران یکی از مهمترین محصولاتی است که در دشیت کاشیمر

Aymone

کشت میشود و این محصول نقش بسزایی در اقتصاد خانوارهای

وابسته به منابع طلیدی است تحت فشار قرار میدهد (
2009

 .)Gbetibouo,تغییرا اقلیمی تهدیدی برای نابودی تنوگ

زیستی و کشاورزی (2010

 )GOK,است که میتوانید اقتصیاد و

مدیشت خانوارهای روستایی وابسته بیه ییک محصیول وییهه از
جمله زعفران را تضدیف نماید .افزایش فقر و ناامنیغذایی ،عیدم

روستایی این منطقه دارد .انتظار میرود تغیییر آب و هیوا اثیرا
جدی زیست محیطیی ،اقتصیادی و اجتمیاعی در منطقیه میورد
مطالده ،بهویهه بر زعفیرانکیاران روسیتایی کیه تیا حید زییادی
مدیشت آنها بستگی به بارش و دمیا دارد ،در پییداشیته باشید.
کشت زعفران در دشت کاشمر بنیان اصلی اقتصاد عده زیادی از

جایگزین محصول در مزرعه ،بایر شدن زمینهای زراعی ،منجیر

خانوارهای کشاورز را شکل میدهد .آگاهی از ظرفیت سیازگاری

به بهرهبرداری بیش از حد منابعطلیدی برای منیافع میالی کوتیاه

کشاورزان و چگونکی ادراا آنان نسلت به تغییرا اقلیمی می-

مد در اجتماعا روستایی مییشیود ( .)Caritas, 2008در ایین

تواند به تصمیمگیری آنها در برنامهریزی اقتصادی آنها کمک

میان کشورهایی که در مناطق خشک و نیمهخشک قرار دارند ،به

نماید ( .)Maddison, 2006سازگاری از سرمایههای طلیدیی ییا

مییباشیند ( Ifeanyi-obi et al.,

انسان ساخت ،شیلکههیای اجتمیاعی ،سیرمایههیای انسیانی ،و

تغییرا اقلیمی بسیار حسیاس

 ،)2012بنابراین تلاش برای افزایش تابآوری زعفیرانکیاران در
مقابل تغییر اقلیم ،مقابله با فقر و حصول اطمینان از امنیتغذایی
برای همه کشاورزان اهمیت دارد.
باورها و ادارا مردم بهطورکلی علار اند از فهیم ویهگیی و
تغییر حالت پدیدهها در جهان یا ارزیابی واقدیت به همان گونهای
که افراد آنها را براساس دانششان تصیور مییکننید .باورهیا در
عمل بر شکلگیری نگیرش میردم بیه پدییدهها ییا اقیداما و
تصمیما رفتاری آنها در قلال تغییرا این پدیدهها تأثیر میی-
گذارند ،باور به تغیییرا اقلیمیی و چگیونگی رخیداد آن نییز بیر
نگرش میردم و نحیوه واکینش آنهیا تأثیرگیذار اسیت و اتخیاذ
سیاستهای سازگاری از جانب میردم منجیر بیه کیاهش اثیرا
زیانلار تغییرا اقلیمیی گردییده

اسیت (.)Wheeler et al., 2013

سازگاری یکی از سیاستهایی است که میتواند پیامدهای تغیییر
اقلیم را به حداقل

برساند (2007

 )IPCC,و باعث توسیده پاییدار

محلی گردد .سازگاری با تغیییرا آب و هیوا ،تنظییم رفتارهیا و
فرآیندهای سیستم برای به حداقل رساندن عوارض جانلی فدلیی
و یا آینده تغییر آب و هوا و استفاده از فرصت در دسیترس بیرای
به حداکثر رساندن سود و توسده مدنی

میشود (Ericksen et al.,

Pouliotte et al., 2009; Smithers & Smit, 2009

;.)2011

مثسسهها ،حکومتها ،درآمد ملی ،سلامت و تکنولوژی تأثیر میی
پذیرد ( .)Campbell et al., 2011بهمنظور کاهش اثیرا منفیی
تغییر اقلیم و ثلا تولید منطقهای ،استراتههای افزایش سازگاری

به شرایط تغییر اقلیم ضروری بهنظر مییرسید (

Moradi et al.,

 .)2013کشاورزان کوچک و خرده مالک ظرفیت انطلیاقپیذیری
محدودی دارند و تغییرا آب و هوایی اثرا منفی بیشیتری بیر
بازده محصول آنها دارد ) .(Aggarwal & Singh, 2010به دلییل
آسیبپذیر بودن کشاورزیهای خرد و بدون پشتوانه میالی ،ایین
مدیشتها با ناامنی غذایی بیشتری روبرو میباشیند (Connolly-

) .Boutin & Smit, 2016این آسییبپیذیری همیواره تهدییدی
برای مدیشیت آنهیا محسیوب مییباشید (.)Kates et al., 2012
مدیشت نامناسب آنها به دلیل محدودیت منابع و بهرهوری پایین،
کوچک بودن زمینهیای کشیاورزی آنهیا و عیدم دسترسیی بیه
نهادههای کشاورزی مانند کود ،بذر و غیره مییباشید (
2016

Kifle et

 .)al.,رویییدادهای شییدید تغییییر اقلیمییی ،ماننیید سیییل،

خشکسالی ،و گرم شدن هوا بهطور قابل تیوجهی باعیث کیاهش
دارایی ،تضدیف مدیشت ،کاهش بهیرهوری نییرویکیار ،کیاهش
دسترسی به مسکن ،زیرساختها و روابط اجتماعی آنها میشود
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( .5)IPCC , 2014کاهش بارشها ،بروز سیل و خشیکسیالی در
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کوتاه مد با پیامدهای تغییر اقلیم مقابله نمایند.

صورتی که توسط استراتهیهیای انطلیاق و سیازگاری میدیریت
نشود ،منجر به بازدهی کم محصولا کشاورزی و کیاهش میواد

مواد و روشها

غذایی خواهد شد ( .)Kolawolae et al., 2016انطلاق با تغییرا

معرفی منطقه مورد مطالعه

آب و هوایی به مدنای کیاهش خطیر و آسییبپیذیری از طرییق

دشت کاشمر دارای آب و هوای خشیک مییباشید ،متوسیط

اقداما  ،تنظیم شیوهها و پروسهها در برابر تهدیدها و آسیبهای

درجه حرار سالانهی ایستگاه سینوپتیک شیهر کاشیمر در طیی

تغییر آب و هیوا مییباشید (.)Shisanya & Mafongoya, 2016

یک دوره  91ساله 57/1،درجه سانتیگراد بوده اسیت (شیکل.)0

ظرفیت انطلاقی یدنی هماهنگ کردن ویهگی یا رفتار با تغیییرا

حداکثر مطلق درجه حرار سالانه ،حدود  80/1درجه سانتیگیراد

محیط خارجی برای مقابله بهتر بیا ایین تغیییرا (

Gbetibouo,

در تیرماه و حداقل مطلیق درجیه حیرار 9/8یی در بهمین میاه

 .)2009به منظور افزایش سیاستها در قلال مقابله با چالشهای

گزارش شده است .تغییرا و تفیاو بیین بیشیترین و کمتیرین

که تغییرا آب و هیوایی بیرای کشیاورزان بیه وجیود مییآورد،

دمای ر داده در این منطقه  10/9درجیهی سیانتیگیراد بیوده

آگاهی از ادراا کشاورزان در مورد تغییرا آب و هیوا ،اقیداما

است که حاکی از تفاو نسلتاً زیاد درجه حرار در دو دوره گرم

سازگاری بالقوه ،و عوامل مثثر بر انطلاق بیا تغیییرا آب و هیوا

و سرد سال میباشد .بر اساس آمار ایستگاه مزبور گرمترین میاه

اهمیت دارد ،بنابراین برای رو برو شدن با تغییرا اقلیمی و تغییر

سال در منطقه تیر ماه است که متوسط درجه حرار  01ساله

محیط اقتصادی و اجتماعی نیاز به واکنش اصولی و برنامهرییزی

آن  09/8درجه گزارش شده است و سردترین ماه سیال دی

شده توسط زعفرانکاران میباشد که منجر به بهلیود مدیشیت و

ماه با متوسط  8/8درجه سانتیگراد میباشد .با توجه به پیردازش

امنیت اقتصادی آنها گردد ،این اسیتراتهی سیازگاری مییباشید

دادهای متغیر بارش ،دمیای حیداقل (نماینیده روزهیای سیرد) و

(شکل .)5برای ادامه تولید زعفران در این منطقه ،زعفرانکیاران

دمای حداکثر (نمایند روزهای گرم) در بازه زمانی ()5961-5991

مجلور به انطلاق با تغییرا آب و هوا میباشند اما دانیش کمیی

نشان میدهد که بارش در منطقه روند کاهشی دارد و شبهیای

که کشاورزان نسلت به درا تغییر آب و هوا و اقداما سازگاری

منطقه رو به گرمی نهادهاند .تغیییرا دمیای حیداکثر و حیداقل

دارند نیاز به سنجش و آشناشدن با ظرفیتهای سیازگاری آنیان

گویای روند افزایش دما در سالهای اخیر بیوده اسیت ،بنیابراین

میییباشیید .از اییینرو ،اییین پییهوهش بییه دنلییال کشییف ادراا و

نتایج نشان میدهد که دمای منطقه  9/0درصد نسیلت بیه بلنید

سازگاری زعفرانکاران با تغییرا آب و هوا و بررسیی عوامیل و

میید افییزایش یافتییه اسییت .طییی همییین دوره زمییانی بییارش

موانع مثثر بر فرآیند سازگاری آنان میباشد .با وجود اهمیت ایین

07/0درصد ،یدنی حدود  07میلیمتر در سال نسلت به بلند مد

گونه مطالدا  ،متأسفانه پهوهشی در ایران ،در زمینه سیازگاری و

کاهش نشان میدهد.

درا زعفرانکاران نسلت به تغییرا آب و هوایی صور نگرفته
است .به همین دلیل و با توجه به پذیرش و درا تغیییرا آب و
هیوایی توسیط کشیاورزان ،شناسیایی و توجیه بیه سیازگاری بییا
پیامدهای تغییرا اقلیمی ،امری ضروری به نظر مییرسید .ایین
مطالدا میتواند ،برنامهریزان بخش کشاورزی را قادر میسیازد
که با انتخاب استراتهیهیای واکنشیی و شییوهای سیازگاری در
5- Intergovernmental Panel on Climate Change
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شکل  -1چارچوب مفهومی سازگاری با تغییرات اقلیمی جهت بهبود معیشت و امنیت
Figure 1- Adapting to climate change in order to improve livelihoods and security framework.

شکل  -2موقعیت دشت کاشمر در استان خراسان رضوی
Figure 2- Location of Kashmar plain in Razavi Khorasan province.

این پهوهش از نوگ تحیقا کیاربردی و از روش توصییفی-
تحلیلی انجام گرفته است .جمعآوری دادهها به دو روش اسنادی

سابقه در زمینه کاشت زعفران و گروه بدیدی بیدون محیدودیت
زمانی به صور شفاهی انجام شد.

و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه در بین سه گروه از کشاورزان،

متغیرهای وابسته در این مطالده درا و سازگاری با تغییرا

بوده است .جامدهآماری ،شامل سرپرستان خانوارهای زعفرانکیار

اقلیمی است ،برداشت ذهنی و تجریه زعفیرانکیاران از تغیییرا

 597روستای در دشت کاشمر ( )N=81568می باشید(جدول.)5

اقلیمی و چگونگی سازگاری با ایین تغیییرا بیه عنیوان متغییر

 991خانوار با استفاده از فرمول کوکران و بیه صیور تصیادفی

وابسته طرح گردیده است .متغیرهای وابسیته توسیط متغیرهیای

ساده بهعنوان نمونه از دو گروه زعفرانکار بیا حیداقل  01سیال

توضیحی شامل ویهگیهیای خانوارهیای زعفیرانکیار (آمیوزش،
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جنسیت و سن سرپرست خانوار) ،و سثال در مورد انطلاق و موانع

کشییاورزان در ارتلییا بییا تغییییرا اقلیمییی و سیینجش ظرفیییت

سازگاری مورد سنجش قرار گرفیت .متغیرهیای سینجش ادراا

سازگاری خانوارهای زعفران کار و سیستمهای کشاورزی آنان با

زعفرانکاران در  91سال گذشته شامل کاهش بیارش ،افیزایش

تغییرا آب و هوایی و در مورد آسیبپذیری خانوارهیا ،و موانیع

دما ،کاهش محصول ،افزایش دمای شلانه و تکرار خشکسالی و

سازگاری از پرسشنامه و سثالا کیفی استفاده شده است.

شد آنها بود ،بنابراین برای گرداوری اطلاعا در زمینه ادارا
جدول  -1ویژگیهای جمعیتی منطقه مورد مطالعه
Table 1- Demographic characteristics of the study area

جمعیت

خانوار

روستا

دهستان

بخش

شهرستان

Population

Family

Village

Village district

District

City

38469

11721

107

6

3

بردسکن

32015

9726

27

5

2

Bardaskan

کاشمر
Kashmar

خلیل آباد

2
4
63
18721
61178
Khalilabad
Source: Center Statistics of Iran, research findings, 2013.
منلع :مرکز آمار ایران ،5991 ،یافتههای تحقیق .5991

متغیرهییای وابسییته در اییین پییهوهش ادراا و سییازگاری

حاضر بهدنلال این هدف است که آییا کشیاورزان درا تغیییر در

زعفرانکاران که به نوعی میتوان بیه ویهگییهیای خانوارهیای

درجه حرار و بارش رسیده اند؟ مدل لجستیک رابطه بین متغیر

زعفرانکار (سطح سواد ،آموزش ،سن و جنس سرپرستان خانوار)،

وابسته دو وجهی و مجموعیهای از متغیرهیای مسیتقل ،چیه دو

میزان سالهای تجربه کشت زعفران ،درسترسیی بیه بازارهیای

وجهی و پیوسته را آشیکار مییکنید .روشآمیاری انتخیاب شیده

هییدف کشییاورزی ،دسترسییی بییه خییدما تییرویج و کشییاورزی،

تحلیل رگرسیون لجستیک است .این تحلییل رگرسییونی بسییار

دسترس به خدما اعتلاری و تسهیلا بانکی ،کیفییت خیاا و

متداول بوده که درآن احتمال یک پیامد دو مقولهای (دو ارزشی)

آب اشاره نمود .برای پردازش دادهها بیا توجیه بیه ماهییت ایین

به تددادی متغیر پیشبینی کننده بالقوه ارتلا داده مییشیود .در

تصمیم از مدلآماری رگرسیون لجستیک استفاده شد .با توجه به

این تحقیق ادراا از تغییرا اقلیمی به صور یک متغیر اسمی

اینکه این نوگ رگرسیون دو وجهی مییباشید ،کیه منظیور از دو

دو وجهی (ادراا تغییرا  ،5عیدم ادراا تغیییرا اقلیمیی  )1و

وجهی بودن ،ر داد یک واقده تصیادفی در دو موقدییت ممکنیه

عوامل مثثر در درا تغییرا اقلیمی و سازگاری با آن متغیرهای

است ( .)Rice, 1994یکی از اهداف این تحقیق این است که آییا

مستقل محسوب میشوند .مدادله کلی رگرسییون لجسیتیک بیه

زعفرانکاران به درا تغییرا اقلیم رسیدهاند یا خیر؟ برای چنین

شرح زیر است ).(Hosmer & Lemeshow, 2000

نتیجه دوگانهای ،مدل لجستیک ابزار تجزییه و تحلییل مناسیلی

()5

است .مدل لجستیک رابطه بین ییک متغییر وابسیته دودوییی و
مجموعهای از متغیرهای مستقل را ارزیابی میکند ،این متغیرهیا

که در این رابطه5

احتمال درا تغییر در آب و هوا و

متغیر مستقل میباشد ،بنیابراین آمیاره

نسیلت برتیری (

log

دارای دو موقدیت میباشند .مدل لجستیک با توجیه بیه ماهییت

 )oddsلگاریتم متغیر وابسته و

متغیرهای تصمیمگیری بهکارگرفته شد .ایین میدل در پیهوهش

در ادامه احتمال وقوگ یک رخداد نسیلت بیه عیدم وقیوگ آن بیا

عدد عرض از ملدأ مییباشید.
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نسلت برتری با رابطه زیر اندازهگیری

میشود (:)Rice, 1994

های پی درپی و شدید ،کاهش میزان محصول که باعث کاهش
منابع مالی خانوارهای زعفرانکار شده و منجیر بیه عیدم امنییت

()0
چندین آمیاره مهیم در خروجیی و ارزییابی میدل رگرسییون
لجستیک وجود دارند که برای تفسیر نتایج آنها ،دانستن ماهیت

غذایی میشود .با توجه بیه ایین شیرایط ،برخیی از کشیاورزان و
گروهها اقداما لازم در جهت سازگاری در برابر اثیرا تغیییرا

(.)Rice, 1994

آب و هوایی را آغاز کردهاند .مهمترین تلاش در این راستا ایجیاد

) این آماره که به نسلت بختها مدروف است ،علیار

منابع مالی جدیدتر به جز وابستگی خانوار بیه کشیت زعفیران و

است از نسلت احتمال وقوگ یک پدیده به احتمال عدم وقوگ آن.

دیگر محصولا کیم آب بیر ماننید پسیته مییباشید .همچنیین

( :)S.Eایین آمیاره  Standard Errorییا خطیای اسیتاندارد

مدیریت منابع آب از دیگر برنامههیای سیازگاری کشیاورزان بیا

و کارکرد آنها ضروری است
(

تغییرا آب و هوایی پس از درا این پدیده مییباشید .بیا ایین

میباشد.
( :)Waldآماره والد ،که مهمترین آماره بیرای آزمیون مدنیی

حال ،مشاهدا نشان میدهد که مشارکت بسییار کمیی توسیط

داری حضور هر متغیر مستقل در مدل میباشد ،میتواند از طریق

جوانان در جامده روستایی به دلایلی از جمله عدم وجیود مشیوق

سطح مدنیداری ( )Sigبه این امر پیبرد.

در اقداما سازگاری وجود دارد .شکل  9نشان میدهد که 99/5
درصد از زعفرانکارانی که مورد مصاحله قیرار گرفتنید ،تغیییرا

نتایج و بحث

بلند مد دمای هوا را درا کردهاند و بر این باورند که روزهیای

بررسی دادههای استخراج شده از پرسشنامهی ایین مطالدیه

گرم افزایش یافته است و شبهای زمستان گرمتیر شیده اسیت.

نشانداد که زعفرانکاران دشت کاشیمر بیهخیوبی بیه تغیییرا

تقریلاً  89درصد از زعفرانکاران که تدداد آنها بیش از  911نفر

اقلیمی و پیامدهای آن بر زندگی ،مدیشیت و محییط خیود آگیاه

بوده درا کردهاند که این تغییرا قطداً ر داد است 1/5 .درصد

هستند .بهطور کلی ،کشاورزان تغییرا مشاهده شده در الگوهای

اعتقاد دارند که شرایط اقلیمی تغییری نکرده است و  6/9درصید

آب و هوایی و کملود منابع مانند منابع آب ،رخیداد خشکسیالی-

از پاسخدهندگان پاسخهای دیگری ارائه کردهاند.

شکل  -0ادراک کشاورزان از تغییرات دما در طی  03سال گذشته در دشت کاشمر
Figure 3- Farmers perception of change in temperature (%) during the past 20 years in the Kashmar plain.
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با توجه به درا زعفرانکاران نسلت به علت افزایش دمیای

افزایش داشته است و در مجموگ در دهه اخیر هوا گیرمتیر شیده

هوا در سالهای اخیر  67درصد از آنان به افیزایش جمدییت بیه

است (شکل 8و  .)1زعفران به دورههای حرارتی حساس اسیت و

خصوص در شهرها و افزایش سوختهای فسیلی 09 ،درصد بیه

بیشترین تأثیر را از تغییر اقلیم میگیرد .در مرحله القای گلدهی،

بیابانزایی و چرای بیش از حید مراتیع و از بیین رفیتن پوشیش

58 C
مرحله اول نمو شکل میگیرد .دمای بهینه رشید زعفیران ֩

گیاهی 51 ،درصد عوامل دیگری را دخیل دانستهاند.

است ( .)Koocheki et al., 2006با افزایش دمیا سیرعت نمیو

به منظور بررسی و ارزیابی درا کشاورزان نسلت به تغییرا

 0 Cافزایش یابد زعفیران اصیلا
بشد کاهش می یابد .اگر دما ֩

بلند مد درجه حرار متوسط سالانه دما در نمودار ارائه گردیده

گل نمیدهید ( .)Koocheki, 2015افیزایش مییانگین دمیای

است .بررسی آمار بلند مید مییانگین حیدکثر دمیا در ایسیتگاه

روزانه در محدود  1/1تا  0درجه سانتیگراد باعث کاهش سرعت

سینوپتیک کاشمر نشان میدهد که در دوره آماری 5981-0151

نمو و در نتیجه افزایش طیول هیر مرحلیه از گیلدهیی خواهید،

دما روند صدودی داشته است ،بنابراین دمای حداکثر در سالهای

بنابراین افزایش دما که از پیامدهای تغییر اقلیم است ،منجیر بیه

اخیر افزایش یافته است .همچنین بررسی آمیار بلندمید دمیای

کاهش بازدهی محصول میگردد (.)Koocheki et al., 2009

حداقل نشان میدهد که دمای شلانه یا دماهای پایین نییز رونید

)

)(Temperature

شکل  -4روند میانگین سالانه حداقل دما در دشت کاشمر
Figure 4- Trend mean annual m temperature.

)(Temperature

Year

Year

شکل  -5روند میانگین حداکثر دما در دشت کاشمر
Figure 5- Trend mean annual maximum temperature.

علیرغم ادراا زعفرانکاران نسیلت بیه تغیییرا اقلیمیی از

مدیریت خود را در پاسخ به کاهش بارش تغییر دادهاند و اقداماتی

جمله افزایش درجه حرار توسط اکثریت آنان ،تنها  81/9درصد

از جمله تنوگ محصول و تغییر تاریخ کاشت شیرایط سیازگاری را

از زعفرانکاران نسلت به انتخیاب برخیی از اقیداما سیازگاری

آغاز نمودهاند .پاسخ زعفرانکاران در ارتلا با تغییرا بیارش در

ماننیید :تنییوگ محصییول و تغییییر کاشییت محصییول بییه عنییوان

دشت کاشمر بسیار شلیه به دمای هوا بود .ادراا بخیش زییادی

استراتهیهای انطلاق عمده به آب و هوای گرم اقدام نمیودهانید.

از پاسخ دهندگان ( 90/0درصد) نسلت به تغییرا بارش نشان از

بهطور مشابه ،حدود  98درصد از زعفرانکاران به نظر میی رسید

کاهش بارش بخصوص در سالهای اخیر را دارد و بیارش رونید
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نزولی داشته است .شکل نشان میدهد که بیارش از سیالهیای

شدید و پرتداومی در این منطقه ر داده است (شکل.)6

 0111به بدد تا  0151سیر نزولی در پیداشته و خشکسالیهای

Rainfall

Year

شکل  -6روند میانگین بلند مدت بارش در دشت کاشمر
Figure 6- Trend mean annual precipitation in Kashmar plain.

در جدول  0استراتهیهای سازگاری که توسط کشیاورزان در

گذار باشد و ماندگاری جمدیت را در روستاهایی که کشت اصیلی

منطقه مورد مطالده استفاده میشود ،ارائه شده است .با توجه به

آنها زعفران میباشد تقویت نماید بیمههای ویهه اسیت کیه بیا

نتایج بدست آمده از مصاحله بیا کشیاورزان تقریلیاً  80درصید از

حمایت دولت صور میگیرد .بیمه زعفران یکی از انتخابهایی

زعفران کاران تقریلاً هیچ اقیدامی جهیت سیازگاری بیا تغیییرا

است که توسط زعفران کاران صور میگییرد و هرچقیدر ایین

اقلیمی انجام نمیدهند .تغییر زمان کشت و فدالیتهای جدید در

بیمهها متنوگ تر باشد و گزینههای بیشتری داشته باشید و هیم-

کشاورزی مانند پروش دام ییا روی آوردن بیه صینایع دسیتی از

چنییین بتوانیید شییرایط مختلفییی را تحییت پوشییش قییرار دهیید،

جمله مهمترین استراتهیهایی اسیت کیه زعفیرانکیاران جهیت

تأثیرگذارتر خواهد بود ،بنابراین این استراتهی نیاز به حمایتهای

سازگاری با کیاهش بیارش ،افیزایش دمیا و در نهاییت کیاهش

دولتی دارد.

محصول انجام میدهند (جدول .)0برخی از اسیتراتهیهیا جهیت

ارزیابی آماری نشان داد که بین تمام متغیرها تیأثیرگیذار بیر

سازگاری با کاهش بارش خشکسالی مانند تنوگ کشت ،کیاهش

درا کشاوران نسلت به تغییرا اقلیمی رابطیه مسیتقیم وجیود

کاشت و مهاجر انتخاب شدهاند .دسترسی به خدما تیرویج و

دارد .علاوه بر ایین ،تقریلیاً همیه ضیرایب آمیاری دسترسیی بیه

حمایت های دولت از زعفیرانکیاران مییتوانید اسیتراتهیهیای

اطلاعا آب و هوا در تمام گزینههای سازگاری مثلت میباشد و

سازگاری با تغییرا اقلیمی را تقویت نماید .نتایج نشان میدهید

در منطقه مورد مطالده نشاندهنده رابطه مثلت بین اطلاعا آب

که دسترسی به اطلاعا در تغیییرا آب و هیوا (دمیا و بیارش)

و هوا و انطلاق با تغییرا آب و هوا وجود دارد .همانطور که در

است که تأثیر مثلت و مدناداری بر انتخاب زعفرانکاران از تغیییر

جدول  9مشخ

شده ،تجربه کشاورزان ،سطح سواد ،دسترسیی

تاریخ کاشت و کاشت انواگ محصولا با دوره زمانی رشد کوتیاه

به منابع مالی،

بیشترین میزان مدنیداری را در ضریب  Bو wald

مانند صیفیجا را داشته باشد .از جمله مهمترین استراتهیهایی

نشان میدهد ،بنابراین این متغیرها بیشیترین نقیش را در ادراا

که میتواند بر سازگاری زعفرانکاران با تغیییرا اقلیمیی تیأثیر

کشاورزان نسلت به تغییرا اقلیمی و سازگاری با آن را دارند.

اسمعیل نژاد ،شناخت اداراک و سازگاری زعفران کاران دشت کاشمر با تغییرات اقلیمی
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جدول  -2استراتژی های سازگاری زعفرانکاران در پاسخ به تغییرات اقلیم
Table 2- Adaptations strategies in response to change in temperature and precipitation

تکرار خشکسالی

کاهش بارش

افزایش دما

استراتژی سازگاری

)Recurrent drought (%

)Decreasing precipitation (%

)Increasing temperature (%

6

7

3

4

10

8

11

8

7

3

5

9

12

3

10

6

7

7

42

42

42

Adaptation strategies
تنوگ کشت
Crop diversification
تغییر کشت
Change in crops
کاهش کشت
Reduce farm size
تغییر در زمان کشت
Change in planting date
پیدا کردن فدالیت جدید کشاورزی
Find off- farm jobs
کشت انواگ محصولا کوتاه فصل
Plant short season variety
بدون سازگاری
No adaptation

3

9

9

9

6

2

4

2

3

100

100

100

افزایش دوره های آبیاری
Increase irrigation period

مهاجر
Mitigation

بیمه های ویهه زعفران
Special insurance of saffron

کل
Total

نتایج مدل لجستیک نشان میدهد که دسترسی به خیدما

سازگاری زعفرانکاران را بیا تغیییرا اقلیمیی تسیهیل نمایید،

ترویجی بهطور قابل توجهی افیزایش احتمیال در نظیر گیرفتن

بنابراین باید از سیاستهایی که کشیاورزان را در دسترسیی بیه

گزینههای سازگاری در دشت کاشمر را تحت تأثیر قرار میدهد

منابع مالی ،که میتواند آنها اندطیاف پیذیری بیشیتری بیرای

در واقع ،کشاورزان که دسترسی به خدما ترویجیی دارنید بیه

تغییر استراتهی تولید خود را در پاسخ به تغییرا آب و هوا در بر

احتمال زیاد به اتخاذ تدابیری از جمله کاشت انیواگ محصیولا

داشته باشد ،اطمینان حاصل شیود .اندطیاف پیذیری کشیاورزان

متنوگ و تغییر تاریخ برداشت به عنوان گزینههای انطلیاق میی-

برای دسترسی به آب برای آبییاری بیه افیزایش تیاب آوری در

کنند از دیگر استراتهیها که در مدل لجستیک مدنیدار نماییان

برابر تغییرا آب و هوا کمک نموده و نیاز به سرمایه گیذاری و

شد ،خدما ترویجی کشاورزی بود .خدما ترویج منلع مهم از

توجه بیشتر به آبیاری هوشیمند در راسیتای کیاهش پیامیدهای

اطلاعا بهخصوص در دسترسی به اطلاعا تغییر آب و هیوا و

تغییر اقلیم ضروری میباشد .اصلاح قیمیتگیذاری نهیادههیای

همچنین تولید و مدیریت مزرعه میباشند (جدول.)9

کشاورزی ،تقویت سیستمهای آبرسانی و بهره برداری از مزرعه،

با توجه به اینکه تدیداد زییادی از زعفیرانکیاران بیه درا

تأکید به ترویج و آموزش روشهای جدید میدیریت مزرعیه بیه

تغییرا اقلیمی رسیدهاند و فدالیتهیای کشیاورزی خیود را بیر

کشاورزان غیر ماهر و گسترش خدما ترویجی ،بهلود فرصت-

ملنای این تغییرا تنظیم میکنند ،لازم است دولت نیز شیرایط

های کسب در آمد خارج از مزرعه و تسهیل انتقال آرام قدر از
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امرار مداش بیه کشیاورزی تجیاری از مهیمتیرین راهلردهیای

انطلاق با تغییرا اقلیمی میباشد.

جدول  -0رگرسیون لجستیک برای تعیین سازگاری با تغییرات اقلیمی در منطقه مورد مطالعه
Table 3- Logistic regression of determinants to adaptation with climate change in Kashmar plain
آماره B

خطای استاندارد

B
statistic

Std. Error

آماره والد

درجه

سطح معنی

متغیرهای تشریحی

احتمال وقوع

Wald
statistic

آزادی

داری

df

Significant

Explanatory
variables

95% for EXP
)(B

-0.15

0.013

25.7

1

0.012

0.983

0.954

0.983

-0.12

0.011

7.3

1

0.000

0.932

0.901

0.934

0.34

o.021

922.3

1

0.000

0.846

0.822

0.893

0.15

0.0.11

910.1

1

0.000

1.36

1.012

1.32

-0.206

0.0.11

171.32

1

0.000

0.872

0.122

0.32

0.10

0.0.11

125.3

1

0.000

0.814

0.820

0.851

0.28

0.0.11

892.23

1

0.000

0.924

0.931

0.985

0.03

0.014

190.5

1

0.000

0.952

0.912

0.971

0.37

0.013

845.21

1

0.000

0.623

0.537

0.641

0.51

0.014

1021.22

1

0.000

0.971

0.959

0.970

0.59

0.009

1069.10

1

0.000

1.19

1.015

1.12

-1.23

0.40

5862.81

1

0.000

0.032

-

-

سازگاری
Adaptation

سن
Age

جنس
Gender

میزان سواد
Education level

بیمه محصول
Crop insurance

مقدار حق آبه
Water tenure

میزان زمین
Farm size

دسترسی به اطلاعا
هواشناسی
Access to climate
information

حاصلخیزی خاا
Soil fertility

دسترسی به خدما
ترویجی کشاورزی
Access to extension

منابع مالی
Access to credit

تجربه کشاورزی زعفران

نتیجهگیری

Farming experience

عدد ثابت
Constant

اگرچه به نظر میرسد ،کشاورزان به خوبی از تغیییرا آب و

نتایج حاصل از ایین مطالدیه در درا زعفیرانکیاران دشیت

هوا آگاه میباشند اما ،عدهی کمی از زعفرانکاران فدالییتهیای

کاشمر در در تغییر دما و بارش نشان داد که آنهیا بیه خیوبی از

مدیشتی و کشاورزی خود را (تنهیا حیدود  98درصید از زعفیران

تغییرا آب و هوا آگیاه هسیتند ،بییش از  90درصید از زعفیران

کاران) نسلت به تغییرا اقلیمی و سازگاری با آن برای افیزایش

کاران به افزایش دمیا و فراوانیی روزهیای داغ و کیاهش رونید

دما تنظیم کردهاند .در همین رابطه  81درصید از زعفیرانکیاران

بارش باور دارند.

شرایط اقتصادی کشاورزی خود را بیرای کیاهش بیارش تنظییم
نمودهاند .شناسایی استراتهیهای اصلی سازگاری زعفران کیاران

اسمعیل نژاد ،شناخت اداراک و سازگاری زعفران کاران دشت کاشمر با تغییرات اقلیمی
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با تغییرا اقلیمی ازجمله کاهش بارش و افزایش دما علارتنید از:

خاا در پاسخ بیه تغیییرا آب و هیوا سیازگار نماینید ،نییاز بیه

تغییر در انواگ محصول ،کاشت محصولا با فصل رویش کوتیاه

کمکهای دولتی است .علاوه بر این ،با توجه به توسده نامناسب

مانند صیفی جا  ،تغییر تاریخ کاشت و تنوگ محصول ،بیمه ویهه

بهرهبرداری از زمین و عملکرد پایین ،بهلیود دانیش و مهیار از

زعفران و در نهایت تغییر شغل .نتیایج حاصیل از عوامیل تدییین

کلیدهای افزایش مهار کشاورزان برای سیازگاری بیا تغیییرا

کننده استراتهیهای انطلاق نشان میدهید کیه مالکییت زمیین،

اقلیمی است .این نتایج با مطالدا پهوهشگرانی ماننید گلتیوبیو

خاا باروری ،و دسترسی به خدما و اعتلارا مالی مهیمتیرین

( )Gbetibouo, 2016و درسیا و همکیاران ( Deressa et al.,

عوامل مثثر بر میظرفیت سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم می-

 )2009همسو میباشد .استقرار نظام مدیریتی مزرعه سیازگار بیا

باشد .دسترسی به وام تسهیلا مناسب ،دسترسی به فناوریهای

تغییر اقلیم از جمله برنامههایی است که باید برای زعفرانکیاران

جدید ،دسترسی به پول نقد اجازه مییدهید تیا کشیاورزان بیرای

پیاده شود .ارتقای آگاهی ،دانیش فنیی و فرهنیگ سیازگاری بیا

خرید ورودیهایی مانند ،دانه ارقیام اصیلاح شیده و کیود داشیته

پدیده تغییر اقلیم ،تقویت ساختار مدیریت بخشی و نهادینهسازی

باشند .هملستگی مثلت بین سازگاری با تغییرا آب و هوا بهره

همکاری فرابخشی مدیریت آب در دشت کاشیمر از راهکارهیایی

وری از زمین و کیفیت کشاورزی وجود دارد ،بنیابراین سیاسیت-

است که موجب کاهش اثرا تغییر اقلیم بر زعفیرانکیاران میی

های دولت باید اعتماد لازم را بیرای اعطیای تسیهیلا بانیک را

گردد زعفرانکاران ناگزیر به تغییر الگوی زندگی ،کشت و بهره-

فراهم نماید و اندطاف پذیری را به وجود آورد .به منظور افزایش

برداری هستند و در صور عدم سیازگاری بیا شیرایط موجیود و

دسترسی کشاورزان به اعتلارا مناسب ،که بهتواننید ،توانیایی و

کاهش خسارا  ،متحمل زیانها و بحرانهای بزرگتری خواهند

اندطافپذیری خود را برای تغییر محصول و مدیریت منابع آب و

شد.
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Abstract
Climate change has serious impacts on communities and livelihoods in dry areas. The agricultural
sector accepts the greatest impact from climate change due to its extensive interactions with the
environment. Environmental degradation and reduced yield of saffron and weakening of the household
economy are among the consequences of climate change in the Kashmar plain. This study was carried
out in order to evaluate the perception of saffron in the Kashmar plain from climate change and its
capacity to adapt to this phenomenon. The present study was conducted to examine the perceptions
and adaptation of saffron to climate change in order to expand the strategies for confronting the
climate change challenges in the Kashmar plain. The method of this study is descriptive-analytic. The
population of the study was calculated using Cochran's sampling method and a sample size of 390
households was chosen. Statistical models such as logistic regression were used to examine saffron
perception and compatibility strategies. The analysis of saffron perceptions of climate change shows
that the increase in temperature and the decrease in rainfall during the last decade in the Kashmar plain
has been ongoing. The results of the logistic statistical model indicated that product diversity, change
in crops, finding a job outside the farm, changing the amount of land, changing the planting date of
saffron were adaptation methods used in the region. Given that many saffron growers have come to
understand climate change and adjust their farming activities based on these changes, the government
should facilitate the adaptation of saffron to climate change.
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