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 چکیده 

تواند عواقم  جمدی اقتصمابی، یحیطی است و اثرات طولانی یدت آن یی های زیستترین چالش تیییرات آب و هوایی، یکی از جدی

های آسی  پذیر نسبت به تیییمرات آب و هموایی اسمت. بر شاورزی یکی از بخشباشد. بخش کاجتااعی و زیست یحیطی به هاراه باشته 

کاران تربمت حیدریمه بما اسمتفابه از هاین راستا این یطالعه به بررسی عوایل یؤثر بر به کار یری استرات ی های ساز اری از سوی زعفران

 915های یورب نیاز از طریق تکایمل شی پرباخته است. بابهای یتناس  و یدل لاجیت و پرسشنایه پنج بخروش ناونه  یری تصابفی طبقه

کاران بمه افمزایش آوری  ربید. نتایج توصیفی یطالعه نشان باب که اکثر زعفرانجاع 8937کاران تربت حیدریه بر سال پرسشنایه از زعفران

ب یحصول زعفران، کاهش صرفه اقتصابی، بیا، کاهش بارند ی و ظهور خشکسالی و سریازب ی یعتقدند. کاهش ذخیره آب، کاهش عالکر

کاران، از زعفران % 69باشد. هاچنین بر اساس نتایج به بست آیده، حیدریه ییبیکاری و یهاجرت از جاله پیایدهای تیییرات اقلیم بر تربت

همای تجربمه کشماورزی، انمدازه رحاضر به استفابه از استرات ی های ساز اری هستند. نتایج حاصل از برآورب یدل لاجیت نشان باب که یتییم

همای سماز اری تأثیر مذار اسمت. ها و تحصیلات بر احتاال انتخاب اسمترات یزیین، بسترسی به اعتبارات، خدیات ترویج، بر یعر  رسانه

سمت، بنمابراین های سماز اری نداشمته اهای سطح یکانیزاسیون و شیل جانبی تأثیر یعناباری بر احتاال انتخاب استرات یبرحالی که یتییر

کماران بتواننمد توانمایی و انعطماف کاران فراهم آورب تا زعفرانسیاست های بولت باید اعتااب لازم را برای اعطای تسهیلات بانکی به زعفران

 پذیری خوب را برای یدیریت ینابع آب، خاد و سایر نهابه ها بر پاسخ به تیییرات آب و هوا ساز ار ناایند.
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 مقدمه 

یحصمولات  تولیمد بمر یسمتقیم بمه طمور هموا آب و تیییرات

ذاتماً  کشماورزی بخش بیخر، طرفی از و  ذاربیی تأثیر کشاورزی

کمه  شمده یوجم  ایر این و است آب و هوایی شرایط به حساس

 تیییر جهانی اثرات و خطرات به هابخش آسی  پذیرترین از یکی

 ,Maponya & Mpandeli)باشمد  کشماورزی بخمش آب وهموا،

از ریسک به عنوان عایلی یهم، یستار و یؤثر بمر رفتمار  .(2012

کشاورزان بر رفع عدم تعابل از کشاورزی سنتی نمام بمربه شمده 

است. یکی از عوایل یهم ریسک بر بخش کشماورزی، تیییمرات 

ک قرن پیش بانشاند سمویدی آب و هوایی است. هنخایی که ی

اسوانت آرنیوس نظریه  ریایش جهانی ناشمی از تیییمرات آب و 

اندیشید که ایمن یسمئله بر هوایی را یطرح کرب، کاتر کسی یی

ترین نخرانی جایعه بین الاللی تبمدیل شموب. یدتی کوتاه به یهم

تاایی جوانم   تقریباًآثار خطرناد تیییرات اقلیای بر حیات بشر 

 یرب  خشکسمالی، طوفمان همای بریمای بشر را بر بر ییزند ی 

سهاخین یانند سونایی، بالا آیدن سطح آب بریاها، کاهش ینابع 

-ها، بیابمانآب شیرین،   رم شدن هوا، آتش سوزی های جنخل

های یتعلق به یناطق  مرم نظیمر یالاریما و زایی، افزایش بیااری

یییمرات آب و یهاجرت از جاله ایمن آثمار هسمتند. بما پمذیرش ت

هوایی، توجه به ساز اری با پیایدهای این تیییرات  ریمز ناپمذیر 

-بمه یربم و ابراد باورها .(Ghambarali et al., 2012)نااید یی

 جهان بر هاپدیده حالت وتیییر وی  ی فهم از اند عبارت طورکلی

 براسماس را هما آن افمراب ای که ونه هاان به واقعیت ارزیابی یا

 نخمرش  یریشکل بر برعال باورها کنند.یی تصور شان بانش

 قبمال بر هماآن رفتاری و تصایاات اقدایات یا ها پدیده به یربم

 و اقلیامی تیییمرات به باور  ذارند،یی تأثیر هاپدیده این تیییرات

 هماآن واکمنش نحموه و یمربم آن نیز بر نخرش چخونخی رخداب

 یمربم جانم  از ریسماز ا همایاتخاذ سیاست و است تأثیر ذار

اسمت   ربیمده اقلیامی تیییمرات کاهش اثمرات زیانبمار به ینجر

(Wheeler et al., 2013.) قابرند که روستایی جوایع بر ساز اری 

 ساز ار آب و هوایی تیییرات با یتنوع هایطریق روش از را خوب

 بمه هاچنمین، و شوبیی بالقوه هایخسارت باع  تعدیل ناایند،

یاننمد  یسمتقیم غیر یشکلات یا و جانبی وار ع بر کاهش یربم

و  شمیل اجبماری تیییمر روسمتاها، شدن خالی ناخواسته یهاجرت،

 بخش کشاورزی بر اشتیال از روستایی جوانان شدن بلسرب حتی

همای اخیمر بر سمال .(Bryan et al., 2009کمرب ) خواهمد کاک

یباحمم  یربمموط بممه تیییممرات اقلممیم  یممورب توجممه بسممیاری از 

است. از این رو تحقیقات ران باخلی و خارجی قرار  رفتهپ وهشخ

-یتعدبی بر این زیینه انجام شده است که از جاله این پ وهش

 & Esmailnezhadن اب و پوبینمه )توان به یطالعه اساعیلها یی

Podineh, 2016ها ساز اری با تیییمرات اقلیامی ( اشاره کرب. آن

ی را بررسمی ناوبنمد، بر یناطق روستایی جنوب خراسمان جنموب

بهند ان اقمدام بمه سماز اری بما برصد پاسخ 17نتایج نشان باب 

-ترین واکنش اقتصابی پاسخاند. یهمتیییرات آب و هوایی ناوبه

بهند ان فروش بام،  مرفتن وام و قمر  از بسمتخان، کماهش 

های کشاورزی و انتخاب کسم  و کمار کاشت و استفابه از نهابه

 ,.Khaledi et alاست. خالدی و هاکاران ) جدید و یهاجرت بوبه

 کمار نمدم کشماورزان سماز اری تموان ( به بررسی تحلیل2016

 اقلیای پرباختند، نتمایج برابر تیییرات بر ذهاب سرپل شهرستان

 عمدم آب، کابموب یالی، ینابع فقدان که نشان باب آیده بست به

 ولتیب اعتبارات کابوب کشاورزی، بخش به بولتی یسئولان توجه

 سماز اری یوانع ترینیهم از بخش کشاورزی بر هایارانه قطع و

 Jamshidi et) جاشمیدی و هاکماران .اسمت کار ندم کشاورزان

al., 2015)  ساز اری کشاورزان با تیییرات اقلیامی بر شهرسمتان

 از برصمد 54/66سیروان را بررسمی ناوبنمد، نتمایج نشمان باب 

 با شدن ساز ار برای روشی هیچ از سیروان شهرستان کشاورزان
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 87/6انمد، اسمتفابه نکمربه آیمده به وجموب آب و هوایی تیییرات

 44/4کاشت و  زیان بر تیییر روش از یطالعه یورب افراب برصد از

بما  ساز اری برای را خشکی به یقاوم و جدید هایبرصد از واریته

et  Abid) و هاکاران  ابید .اندکربه استفابه آب و هوایی تیییرات

al., 2015)  بممه بررسممی ابراد کشمماورزان و اسممترات ی هممای

 ساز اری با تیییرات اقلیای و عوایل تعیین کننده آن بر پاکستان

اصملاح ارقمام  با استفابه از یدل لاجیت پرباختند، نتایج نشان باب

همای سمایه و تیییمر کاشت، تیییر تاریخ کاشت، کاشت برختچمه

بموب کمه توسمط خانوارهمای های اصلی سماز اری کوبها، روش

شمد. هاچنمین نتمایج ای بر ینطقه یورب یطالعه اجرا یمییزرعه

باب کمه آیموزش، تجربمه یزرعمه، حاصل از یدل لجستیک نشان

اندازه خانوار، سطح زیین، وضعیت اجاره، یالکیت آب، بسترسمی 

به اطلاعات بازار، اطلاعات پیش بینی آب و هوا و خدیات توسمعه 

ایمل تأثیر مذار بمر انتخماب اقمدایات سماز اری کشاورزی، از عو

 (Wheeler et al., 2013کشمماورزان اسممت. ولممر و هاکمماران )

 هموا و و آب تیییمرات بمه نسمبت باورهمای )عقایمد( کشماورزان

 OLSیمدل  از اسمتفابه بما استرالیا، ساز اری را بر هایاسترات ی

ت تیییمرا بمه اعتقماب یتییرهمای باب بررسی ناوبند، نتایج نشمان

اسمترات ی  بما آبمی اراضی ییزان و کشاورزی سابقه سن، اقلیای،

-و یعنی ینفی ایرابطه بارای هوا و آب تیییرات با ساز اری کلی

  ذشمته، وضمعیت بر سماز اری وضعیت باشند. هاچنین،یی بار

 یجمدب از اسمتفابه برصمد یحیطمی،زیسمت عایمل بویی، بانش

 با تیییرات ساز اری کلی استرات ی با آینده به ایید و هازیرساخت

و هاکماران  بلو. هستند باریعنی و یثبت ایرابطه بارای هوا و آب

(Below et al., 2012) های ساز اری کشاورزانه بررسی روشب 

 کمه انمدنشمان بابه هااند. آنپرباخته آب وهوا تیییرات با تانزانیا

یت جنس وضعیت آیوزش، فیزیکی، و طبیعی سریایه تولید، عوایل

 بما تموجهی قابمل طمور به سریایه اجتااعی و خانوار و سرپرست

 هوایی و آب تیییرات با یطالعه کشاورزان یورب ساز اری ظرفیت

 یاننمد عموایلی کمه شد بابه نشان چنین،باشند. همیی ارتباط بر

 سمناریوهای بر عالکرب کاهش و برآید کم بوبن کشاورز، بدهی

 اثمر هموایی و آب تیییمرات بما سماز اری کشاورزان بمرای جدید

( بر Ifeanyi, 2012ایفینی ) .کرب خواهد را یحدوب هاآن و  ذاشته

 کشماورزان که یافت بست نتیجه این به پ وهش خوب بر نیجریه

 سیسمتم و تاریخ کشمت و نوع اقلیای، تیییرات با ساز اری برای

 از ینطقمه، ایمن بهنمد. کشماورزانیی تیییر را شان آبیاری های

 بر یناس  های فناوری یقاوم  های  ونه تلفیقی آفات  یدیریت

 همایبهبموب برنایمه و حفم  و برباشمت  و باشمت کاشت، زیان

 تیییمرات ایمن بما ساز اری ینظور به قرنطینه و نظارت یدیریتی

 .کنند یی استفابه

بهنمده حیدریمه نشمان رفته بر ینطقه تربتتحقیقات صورت

عرفانیمان و  ه اسمت. یطالعمهوقوع تیییرات اقلیای بر این ینطقم

-بر بررسی تیییرات شاخص (Erfaniyan et al., 2014هاکاران )

-2585های حدی هواشناسی بر استان خراسان رضوی بر بوره 

های حدی بارش بر ایستخاه های یربوط به شاخص، سری8368

حیدریه نشان باب که به طور کلی یقدار بارش سالانه و نیمز تربت

چنمین بر بررسمی ارانی کاهش یافتمه اسمت. هممتعداب روزهای ب

های های یربوط به بیا، تعداب روزهای یخی و وقوع بورهشاخص

همای سرب کاهش یافته و بالعک  تعمداب روزهمای آفتمابی، شم 

ای و نیز طول بوره  رم افزایش یافته است، این ایر حماکی حاره

زایشمی اف از آن است که به طور کلی بر ینطقه، بیا بارای رونمد

 ,Majidi & Naseri) . بر یطالعمه یجیمدی و ناصمریبوبه است

بر سممطح شهرسممتان  8976-8934( نیممز بر بوره اقلیاممی 2015

حیدریه نتایج نشان باب که بیمای سمالانه رونمد افزایشمی را تربت

برپیش باشته است و برصمد تیییمرات بمارش بر فصمل پماییز و 

 زیستان بیشتر از بهار و تابستان بوب. 

همای کشمت زعفمران حیدریه یکی از قطم رستان تربتشه

 ربب که به شدت تحمت تمأثیر اثمرات ینفمی کشور یحسوب یی

تیییرات اقلیای بر بهره وری کای و کیفمی یحصمولات تولیمدی 

کماران شهرسمتان تربمت قرار بارب. از این رو نیاز اسمت زعفمران
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ی حیدریه با شرایط تیییرات اقلیامی سماز ار  ربنمد. بمه طمورکل

ساز اری با تیییرات آب و هوایی بر واقع شایل یمک فراینمد بو 

باشد: نخست برد اینکه تیییمرات آب وهموایی ر  ای یییرحله

بابه است و بوم تصایم  یری برای پذیرفتن یا نپمذیرفتن یمک 

 تولیمد ابایمه (، بنمابراین بمرایMaddison, 2007اقدام خماص )

 تیییرات با انطباق به بورکاران یجزعفران ینطقه، این بر زعفران

 برد بمه نسبت کشاورزان کای که بانش ایا باشندیی هوا و آب

آشمنا  و سمنجش به نیاز ساز اری بارند اقدایات و هوا و آب تیییر

یطالعمه  رو،ایمن باشمد. ازآنان یمی ساز اری هایظرفیت با شدن

کاران بر خصموص ابراد و بید اه زعفران حاضر به بنبال کشف

کار رفتمه بمه های سماز اریو شناسایی استرات ی ت اقلیمتیییرا

کاران بر یقابل تیییر اقلیم و بررسی عوایل شده به وسیله زعفران

 های ساز اری است. یؤثر بر به کار یری استرات ی

 

 هامواد و روش

 معرفی م طقه مورد مطالعه 

 بر کیلویتریربع 9678/ 15وسعت  با حیدریهتربت شهرستان

 و برجمه 43 یمدارهای بر استان یرکز از کیلویتری 842 فاصله 

 عمر  بقیقمه 87 و برجمه 94 و غربی - شرقی بقیقه طول 82

 سمطح از شهرسمتان ایمن ارتفماع است. شده واقع جنوبی شاالی

 و خشمک و سمرب ینطقه اقلیم باشد.یی یتر 8448آزاب  بریاهای

 اکثرحمد یتوسمط ییلیاتر، 1/889حدوب  سالیانه بارند ی یتوسط

شهرسمتان  حمرارت برجمه حداقل یتوسط و 4/28  حرارت برجه

 بماغی یحصمولات زراعمی، تمرینیهمم باشد.یی  رابسانتی 6/7

 زعفمران، زیینمی، سمی  یونجه، چیندرقند، جو،  ندم، شهرستان

 سمی  زیینمی، یحصمولات بر باشمد.یی پسته و بیم و آبی بابام

 بارای تاشک و  وجه زعفران، آبی، آفتابخربان یونجه، چیندرقند،

همای شهرسمتان بمین بر .باشمدیمی اسمتان بر سموم تا اول رتبه

-تربمت و همای زاوهشهرسمتان رضموی، خراسمان استان یختلف

 تولید ییزان تن تولید، بیشترین 8/91و  3/98با  ترتی  به حیدریه

انممد بابه اختصمماص خمموب بممه اسممتان سممطح بر زعفممران را

(Agriculture Organization Of Khorasan Razavi, 2017.) 

 

 های جمعیتی منطقه موردمطالعهویژگی -1جدول 
Table 1- Demographic characteristics of the study area 

 جمعیت
Population 

 خانوار
Family 

 روستا
Village 

 دهستان

Village district 

 بخش
District 

 شهرستان
City 

3392 1270 46 1 
 بایگ

Big 

 حیدریهتربت

Torbat-e Heydarieh 

37706 11588 141 4 
 جلخه ر 

Jolge Rokh 

12225 3752 87 2 
 کدکن

Kadkan 

50997 15430 104 3 
 یرکزی

Markazi 
Source: Center Statistics of Iran, research findings, 2016.                            8934های تحقیق، ینبع: یرکز آیار ایران، یافته .                       

 

 روش تحقیق

همای ابزار این تحقیق پرسشنایه بوبه است که براساس یافته

چارچوب نظری طراحی و تنظیم  ربید. ایمن پرسشمنایه شمایل 

همای پنج بخش بوب که بخش اول، اطلاعات یربوط بمه وی  می

کاران را  مربآوری ناموب. بخمش بوم بمه بررسمی فربی زعفران

کماران برخصموص تیییمرات آب و هموا و ییمزان بید اه زعفران

پربازب. بخش سوم نیمز بمه بررسمی تمأثیرات آ اهی یحیطی یی

-هما یمیکاران از بید اه آنتیییرات آب و هوا بر زند ی زعفران
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کماران های ساز اری زعفرانپربازب. بخش چهارم انواع استرات ی

نموع کشمت، ها شایل تبا تیییرات آب و هوا را  که این استرات ی

همای تیییر کشت زعفران، تیییر بر زیان کشت زعفران، تکنیمک

همای آبیماری، یهماجرت، بیامه، حفاظت از خماد، افمزایش بوره

کاهش کشت زعفران و یافتن فعالیت جدیمد کشماورزی اسمت را 

هما، از کند.  بر این بخش برای سنجش تاایی  ویمهبررسی یی

های یکرت با باینه پاسخای ل یری طیف پنج  زینهیقیاس اندازه

صفر)هیچ( تا چهار )خیلی زیاب( بهره  رفتمه شمد. بخمش پمنجم، 

های ساز اری را با یک پرسش بو طبقه ای بله کاربرب استرات ی

 یا خیر سنجید. 

-کماران شهرسمتان تربمتجایعه آیاری این تحقیق، زعفران

پرسشمنایه کمه بمر  915باشد، تعمداب  یی 8937حیدریه بر سال 

فریول کموکران تعیمین  ربیمد، بمه روش ناونمه  یمری اساس 

تصابفی طبقه ای یتناس  انتخاب و یورب بررسی قرار  رفت. بما 

بخمش بایمگ،  4حیدریمه بارای توجه به اینکه شهرستان تربمت

هما باشد، از هرکدام از ایمن بخمشر ، کدکن و یرکزی ییجلخه

 برحس  تناس  یمزارع زعفمران، روسمتاهایی بمه طمور تصمابفی

انتخاب  ربید. نوقاب، اسفیو ، کاریزد خوجوی، بنهنگ، ینظر، 

آباب، فدیه، برس و اسمفیز سرکاریز، صویعه، سربالا، احادآباب، سر 

 باشند. روستاهای یورب بررسی بر این یطالعه یی

این پ وهش از نوع تحقیقات کاربربی و با توجه بمه اهمداف 

رصمد، فراوانمی و های آیار توصیفی )ییمانخین، بتحقیق از روش

انحراف یعیار( و استنباطی )ر رسیون لجستیک( بمرای تجزیمه و 

 است. تحلیل اطلاعات استفابه شده

تموان بمه یتییرهای یستقل بر این پم وهش بمه نموعی یمی

تجربه کشت زعفران، بسترسی به اعتبارات، بسترسی به خدیات 

-خیزی خاد، سطح یکانیزاسیون، بریعر  رسانهترویج، حاصل

ا و اندازه زیین اشاره ناوب. برای پربازش بابه ها بما توجمه بمه ه

یاهیت این تصایم از یدل آیاری ر رسمیون لجسمتیک اسمتفابه 

 کمه باشد،یی وجهی بو ر رسیون نوع این کهبه این توجه شد. با

 بو بر تصمابفی واقعمه یمک رخمداب بموبن، بو وجهمی از ینظور

ز اهداف این تحقیمق یکی ا (.Rice, 1994یوقعیت یاکنه است )

های ساز اری به کمار  رفتمه شمده بمه عوایل یؤثر بر استرات ی

ترین عوایمل، کاران است. به ینظور شناسایی یهموسیله زعفران

کاران استفابه کننده از استرات ی کاران به بو  روه زعفرانزعفران

کمارانی کمه از اسمترات ی هما اسمتفابه های ساز اری و زعفمران

، تقسیم شدند. بر این تحقیق، بمه کمار یری اسمترات ی اندنکربه

)اسمتفابه از  یتییر اسای بو وجهیهای ساز اری به صورت یک 

 ، عمدم8کمار استرات ی های سماز اری توسمط کشماورز زعفمران

( 5کمار های ساز اری توسط کشاورز زعفراناستفابه از استرات ی

اسمت باشد. یعابلمه کلمی ر رسمیون لاجیمت بمه شمرح زیمر یی

(Hosmer & Lemesho, 2000): 

  (8     )  

های ساز اری احتاال استفابه از استرات ی  ،8که بر رابطه 

 )نسمبت برتمری  باشد، بنابراین آیماره یتییر یستقل یی و 

log odds)  از یبمدا یمیعدب عر   لخاریتم یتییر وابسته و-

باشد. بر ابایه احتاال وقوع یک رخداب نسبت به عدم وقوع آن با 

 (: Rice, 1994) شوبنسبت برتری با رابطه زیر اندازه  یری یی

                     (2)  

چندین آیماره یهمم بر خروجمی و ارزیمابی یمدل ر رسمیون 

یت ها، بانستن یاهلجستیک وجوب بارند که برای تفسیر نتایج آن

 (.Rice, 1994) ها ضروری استو کارکرب آن

exp) ): عبمارت  است، یعروف هابخت نسبت به که آیاره این

آن  وقموع عدم احتاال به پدیده یک وقوع احتاال نسبت از است

(S.E): باشمد. این آیاره خطای استاندارب ییWald)):  آیماره والمد

یتییمر  باری حضمور همرآیاره برای آزیمون یعنمی ترینکه یهم

باری توانمد از طریمق سمطح یعنمیباشد، یییستقل بر یدل یی

(sig)  .به این ایر پی برب 
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 نتایج و بحث

کاران را نشان ای زعفرانهای فربی و حرفهوی  ی 2جدول  

کماران بهد، براساس نتایج این جدول، ییانخین سمن زعفمرانیی

است و  سال 1کاران سال است. ییانخین تحصیلات زعفران 2/47

سال سابقه بر کشت زعفران بارنمد. بمه طمور یتوسمط  21حدوب 

ییلیون تویان بر سال اسمت و  91کاران نزبیک به برآید زعفران

( و 9/65کاران، یحصول خموب را بیامه نکربنمد )اکثریت زعفران

برصد از آنان نیز وایی بر خصوص کشت زعفران بریافمت  6/47

 نکربند. 

 

 کارانای زعفرانی و حرفههای فردویژگی -2جدول 
Table 2- Individual and professional characteristics of farmers in Saffron 

 درصد
Percent 

 حداقل
Min 

حداک

 ثر
Max 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 میانگین
Average 

 متغیر
Variable 

- 24 72 12.34 47.2 
 سن 

Age (year) 

- 7 100 23.97 38 
 برآید 

Income (million per year) 

- 2 18 5.61 8 
 تحصیلات 

Education (year) 

- 1 12 5.2 5 
 اندازه زیین 

Land size (ha) 
 Experience in saffron cultivation (year)تجربه بر کشت زعفران  28 19.6 46 4 -

 بیاه     
Insurance 

 *بله - - - - 40.7
Yes 

 خیر* - - - - 60.3
No 

 بریافت وام     
Get loan 

 بله* - - - - 42.4
Yes 

 خیر* - - - - 57.6
No 

 

 کاران از تغییرات اقلیمبررسی دیدگاه زعفران

کاران را بر خصوص تیییمرات اقلمیم بید اه زعفران 9جدول 

بهد، نتایج نشان باب که ساله را نشان یی 25بر یک بوره زیانی 

کمه بیما افمزایش و بارنمد ی  اندکاران برد کربهبیشتر زعفران

کدام از آن ها یعتقمد نیسمتند کاهش یافته است و بر یقابل هیچ

کممه بیمما کمماهش یمما بارنممد ی افممزایش یافتممه اسممت. هاچنممین 

کاران یعتقدند سریازب ی، خشکسالی، بارش خمارج بیشترزعفران

است و تیییراتی از فصل و تعداب روزهای  رب و غبار افزایش یافته

اسمت، کمه اکثمر توزیع نابرابر بارش صمورت  رفتمه بر سیلاب و

کاران یعتقدند توزیع نابرابر بارش افمزایش و سمیلاب هما زعفران

کاران بر عدم تیییر است و  اکثریت بالایی از زعفران کاهش یافته

 بهند.ساله،  واهی یی 25بابهای شدید بر این بوره 

ن باب کمه نشما (Esmailnezhad., 2018)ن اب یطالعه اساعیل

 32کاران شناخت خوبی از تیییرآب و هوا بارند و بیش از زعفران

کاران بمه افمزایش بیما و فراوانمی روزهمای باغ و برصد زعفران

خموانی کاهش روند بارش باور بارندکه با نتایج این یطالعمه همم
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  بارب. 

 76-96کاران از تغییرات اقلیم طی سال بررسی دیدگاه زعفران -3جدول 
Table 3- Reviewing the viewpoints of saffron farmers on climate change in the year 1997-2017 

 بدون تغییر
Unchanged 

 افزایش
Increase 

 کاهش
Decrease 

 شرح
Description 

50 330 0 
 بیا

Temperature 

42 0 338 
 بارند ی

Rainfall 

45 322 13 
 سریازب ی
Frostbite 

86 279 15 
 شکسالیظهورخ

The appearance of a season 

112 220 48 
 بارش خارج از فصل

out of season Rainfall 

95 198 87 
 توزیع نابرابر بارش

Unequal distribution of precipitation 

127 213 49 
 تعدابروزهای  ربوغبار

Number of dust days 

195 87 98 
 بابهای شدید

Intense winds 

133 72 175 
 سیلاب

Floodwater 

 

کاران در  صرو  ترأثیر تغییررات بررسی دیدگاه زعفران
 اقلیم

کماران را از تمأثیرتیییرات بندی زعفراننتایج اولویت 4 جدول

کاران بمه بهد. کاهش ذخیره آب از سوی زعفراناقلیم نشان یی

تکرار ذکر شد. نکته جالم  توجمه اینکمه اثمرات تیییمرات آب و 

نتایج یکسمانی باشمته و  تقریباًکاری و یهاجرت هوایی بریورب بی

اند. افراب جوان بیکار بر جست و جوی کار به شهر یهاجرت کربه

اکثر آنان بر این باورند که تیییمرات اقلیامی بمه ترتیم  اولویمت 

یوج  کاهش ذخیره آب، کماهش عالکمرب یحصمول زعفمران، 

خیمزی کاهش صرفه اقتصابی، بیکاری، یهاجرت، کاهش حاصل

اد، به خطرافتابن اینیت غذایی، کابوب علوفه برای تیذیه بام، خ

 کاهش سلایتی بام و از بین رفتن پوشش  یاهی شده است. 

نشان بابنمد کمه ( Khaledi et al., 2016)خالدی و هاکاران 

کشاورزان اعتقاب بارند تیییرات اقلیای، اثرات ینفمی بمر جوانم  

آب، کماهش برآیمد، یختلف زند ی آنان از جاله کاهش ذخیمره 

خیمزی صدیه به کس  و کار، افزایش بیکماری، کماهش حاصمل

خاد، تهدید سلایت و افزایش یهاجرت باشمته اسمت. یماچی و 

نیز به ایمن نتیجمه رسمیدند کمه ( ,.Machi et al 2008)هاکاران 

خیمزی تیییرات آب و هوایی باع  کاهش ینابع، کاهش حاصمل

است که هاسو با نتایج  خاد و کاهش سلایتی انسان و بام شده

 این یطالعه است.     

کماران را کار  رفته توسط زعفمرانهای بهاسترات ی 4جدول 

کمار از زعفمران 293بهد. بر ساز اری با تیییرات اقلیم، نشان یی

کمار زعفمران 848همای سماز اری اسمتفابه ناوبنمد و اسمترات ی

کشماورزان  های سماز اری اسمتفابه نکربنمد.تاکنون از استرات ی

همای سماز اری باینمه کار اسمتفابه کننمده از اسمترات یزعفران

وسیعی از اقدایات یدیریتی را به ترتی  اولویت هاچون افمزایش 

های حفاظت از خماد، تیییمر بر زیمان های آبیاری، تکنیکبوره

کشت، تنوع کشت، یهاجرت، تیییر کشت، بیامه، یمافتن فعالیمت 

  یرند.به کار یی جدید کشاورزی و کاهش کشت را
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 کاران درخصوص تأثیر تغییرات اقلیماولویت دیدگاه زعفران -4جدول 
Table 4- Priority of farmers' views of Afran on the impact of climate change 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 میانگین
Average 

 تأثیر تغییرات اقلیم
The impact of climate change 

1.85 7.64 
 کاهش ذخیره آب

Reduce water supply 

2.18 7.01 
 کاهش عالکرب یحصول زعفران

Reduce saffron yield 

2.16 6.94 
 کاهش صرفه اقتصابی

Economic downturn 

2.11 6.75 
 بیکاری

Unemployment 

2.05 6.61 
 یهاجرت

Migration 

1.94 6.14 
 کاهش حاصلخیزی خاد

Reduced soil fertility 

1.7 4.7 
 به خطرافتابن اینیت غذایی
Risk of food security 

1.66 4.58 
 کابوب علوفه برای تیذیه بام

Lack of forage for livestock feeding 

1.74 4.48 
 کاهش سلایتی بام

Loss of animal health 

1.43 4.35 
 از بین رفتن پوشش  یاهی

Destruction of vegetation 

 .خیلی زیاب3. زیاب                 7. یتوسط                  4. کم               9           :      برجه
Degree:      3: Low             5: Medium      5: High         9: Very High 

 

 کارانکار گرفته شده توسط زعفرانهای بهبندی استراتژیاولویت -5جدول 
Table 5- Prioritizing the strategies used by saffron 

 استراتژی های سازگاری
Compatibility strategies 

 میانگین
Average 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 افزایش بوره های آبیاری
Increasing irrigation courses 

3.56 1.57 

 تکنیک های حفاظت از خاد
Soil conservation techniques 

3.43 1.64 

 تیییر بر زیان کشت
Change in cultivation time 

3.3 1.68 

 تنوع کشت
Cultivar diversity 

3.26 1.68 

 یهاجرت
Migration 

3.23 1.69 

 تیییر کشت
Change cultivate 

2.67 2.16 

 بیاه
Insurance 

2.59 2.06 

 یافتن فعالیت جدید کشاورزی
Find new farming activity 

2.55 2.1 

 تکاهش کش
Crop reduction 

1.04 1.23 

 : خیلی زیاب4: زیاب                4: یتوسط           9: کم             2: خیلی کم             8: بدون ساز اری            5              برجه
Degree:   1:  Without  Compatibility        3: Low             5: Medium      5: High         9: Very High 
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هررای سررازگاری برره بررسرری عوامررل مرر ثر بررر اسررترات ی
 کارانکارگرفته شده توسط زعفران

-همای سماز اری زعفمرانعوایل یؤثر بر استرات ی 6جدول 

تمرین عوایمل بهد. به ینظمور شناسمایی یهممکاران را نشان یی

-ت یکاران استفابه کننمده از اسمترایتاایزکننده بو روه )زعفران

-ها استفابه نکربهکارانی که از استرات یهای ساز اری و زعفران

 ضمرای  برآورب اند( از روش ر رسیون لاجیت استفابه شد. نتایج

 و آنها آیاری یعناباری سطوح لاجیت، الخوی توضیحی یتییرهای

اسمت.  آیده 6وابسته بر جدول  یتییرها بر یتییر این تأثیر ذاری

همای تجربمه بهمد، یتییمریمی نشمان لاین جدو که هاان  ونه

کشاورزی، اندازه زیین، بسترسی به اعتبارات، خدیات تمرویج، بر 

همای ها و تحصیلات بر احتاال انتخماب اسمترات ییعر  رسانه

هممای سممطح سمماز اری تأثیر ممذار اسممت. برحممالی کممه یتییممر

یکانیزاسیون و شیل جانبی تأثیر یعنماباری بمر احتامال انتخماب 

 ای ساز اری نداشته است. هاسترات ی

 

 کارانعوامل مؤثر بر استراتژی های سازگاری زعفران -6جدول 
Table 6- Factors affecting saffron farmers' compatibility strategies 

 سطح معناداری
Prob 

 خطای معیار
Standard error 

 B ضریب
Coefficient B 

 متغیر
Variabl 

0.0000 0.236 1.427 
 کشت زعفرانتجربه 

Saffron cultivation experience 

0.0001 0.645 2.5 
 اندازه زیین

The size of the earth 

0.0003 0.71 2.58 
 بسترسی به اعتبارات

Access to credits 

0.0000 0.861 4.12 
 خدیات ترویج

Promotion services 

0.0204 0.337 0.783 
 بر یعر  رسانه ها

Exposed to the media 

0.2131 0.251 0.313 
 سطح یکانیزاسیون

Mechanization level 

0.0085 0.532 1.4 
 تحصیلات

Education 

0.0804 0.07 0.123 
 شیل جانبی

Occupation side 

0.0000 5.128 -26.9 
 ضری  ثابت

Constant coefficien 
McFadden R-Square=  0.74                                                     

 74/5=  یک فابن یربع  R2 آیاره
LR statistic= 373.593 

  LR  =439/979 آیاره
Prob (LR statistic)= 0.000000 

 LR =55/5احتاال آیاره  

 

تجربه کشت زعفران با علایت یثبمت  یتییر برآوربی ضری 

نیورب انتظار و از نظر آیاری کایلاً یعنابار شمده اسمت کمه نشما

انتخماب اسمترات ی  احتامال نسمبت لخماریتم فمزایشا یبهنمده

افمزایش تجربمه  بما هامراه آن احتاال عدم انتخاب به ساز اری

 )کشت است. این نتیجه هاسو با یطالعمه خالمدی و هاکماران 

(Khaledi et al., 2016 است. آنان بر پ وهش خوب به این نتیجه

 بست یافتند که یهارت بر کار کشاورزی یکمی از شمروط اصملی

ساز اری با تیییرات اقلیای است. ضرای  برآوربی اندازه زیمین، 
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بسترسی به اعتبارات و خدیات تمرویج بما علایمت یثبمت یمورب 

انتظار و از نظر آیاری کایلاً یعنابار شده است. این علایت یثبمت 

نشان یی بهد که هر چه اندازه زیین، بسترسمی بمه اعتبمارات و 

تم نسمبت احتامال انتخماب خدیات تمرویج بیشمتر باشمد، لخماری

یابمد. استرات ی ساز اری به احتاال عدم انتخاب آن افزایش یمی

و  (,.Deressa et al 2009این نتایج با یطالعه برسما و هاکماران )

یطابقت بارب.  (Ghambar ali et al., 2012قابرعلی و هاکاران )

ب سازکاران را قابر ییبسترسی به اعتبارات و بریافت وام زعفران

های یتعدبی را بر زیینه یقابله با تیییرات اقلیای انجمام فعالیت 

 ها و تحصمیلات ازبرآوربی یتییر بر یعر  رسانه بهند. ضرای 

آن با آن علایت و استهشد برصد یعنابار 4بر سطح  آیاری نظر

این ایر بیانخر ایمن اسمت  است. یثبت است،بوبه  یوربانتظار چه

هما قمرار بخیرنمد و بیشتر بر یعر  رسمانهکاران که ا ر زعفران

سطح تحصیلات بیشتری باشته باشند، لخماریتم نسمبت احتامال 

انتخاب استرات ی ساز اری به احتاال عدم انتخماب آن افمزایش 

همای یابمد. نتمایج بررسمی سمطح تحصمیلات بمر اسمترات ی یی

ساز اری بر این یطالعه نشان باب که این پارایتر یکمی از تبیمین 

های یهم استرات ی سماز اری بما تیییمرات اقلیامی اسمت، هکنند

و بریمان و   (,.Deressa et al 2008یطالعمه برسما و هاکماران )

های پم وهش حاضمر را نیز یافته (Bryan et al., 2011)هاکاران 

کننمد سمطح بالمای تحصمیلات باعم  افمزایش آ ماهی تأیید یی

شموب ران ییکاهای بیشتر برای زعفرانیحیطی و کس  یوقعیت

و بر  زینش راهبربهای برست ساز اری هنخام وقموع تیییمرات 

 یحیطی یؤثر است. 

 

  گیرینتیجه

کاران یعتقدند آب و هوای نتایج یطالعه نشان باب که زعفران

ینطقه آنان نسبت به  ذشته تیییمرات یحسوسمی باشمته اسمت. 

افزایش بیا، کاهش بارند ی، سریازب ی و ظهمور خشکسمالی از 

کماران بما ترین این تیییرات است. برخی زعفمراناله یحسوسج

توجه به بانش بویی خموب و توصمیه همای یروجمان کشماورزی 

همای سماز اری بر یواجهمه بما تیییمرات اند از استرات یتوانسته

 شرایط آب و هوایی سوب ببرند. 

بیمد اه  از اقلیامی تیییمرات اثرات بندیاولویت نتایج بررسی

 بارنمد تیییمرات اعتقماب کارانزعفرانکه  ن بابنشا کارانزعفران

 است. از باشته زند ی آنان یختلف جوان  بر ینفی اثرات اقلیای،

به کاهش ذخیره آب، کاهش  توان یی اثرات این ترینجاله یهم

عالکرب یحصول زعفران، کماهش صمرفه اقتصمابی، بیکماری و 

باب کمه،  یهاجرت اشاره کرب. نتایج تحلیل ر رسون لاجیت نشان

های تجربمه کشمت زعفمران، انمدازه زیمین، بسترسمی بمه یتییر

همما و تحصممیلات اعتبممارات، خممدیات تممرویج، بر یعممر  رسممانه

همای سماز اری از سموی توانند بر به کار  یمری اسمترات ی یی

 کاران تأثیر ذار باشند.زعفران

تموان با توجه به نتایج  به بسمت آیمده از ایمن تحقیمق یمی

 ر را ارایه ناوب:  پیشنهابات زی

-کاران اثر یثبمت و یعنمیاعطای تسهیلات بانکی به زعفران

-کاران بارب، لذا سیاستهای ساز اری زعفرانباری بر استرات ی

کماران های بولت باید بر راستای افزایش تسهیلات برای زعفران

کاران بتوانند با یدیریت صمحیح آب و خماد بمه باشد تا زعفران

ی زعفران بر پاسخ به تیییرات آب و هموا بسمت ورافزایش بهره

 یابند. 

بهبوب خدیات ترویج و ایجاب خدیات ترویجی که بر بسترس 

کشاورز باشد از عوایل اصلی یوفقیت برنایه ساز اری بمه شماار 

 آیند. یی

بهمد لمازم اسمت هنخایی که تیییرات آب و هموایی ر  یمی

ارایه  ربب تا برای ای ها به  ونههای هواشناسی بر رسانه زارش

 کاران قابل فهم باشد. زعفران
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Abstract  

Climate change is one of the most serious environmental challenges and its long-term effects 

can have serious economic, social and environmental consequences. The agricultural sector is one 

of the most vulnerable sectors in terms of climate change. In this regard, this study is aimed at 

investigating factors affecting adaptation strategies by saffron farmers of Torbate Heydarieh using 

the stratified random sampling method, logit model and a five-part questionnaire. Data were 

collected by completing 380 questionnaires from saffron farmers in Torbate Heydarieh in 2018. 

The descriptive results of the study showed that most saffron farmers believe in increasing 

temperature, reducing rainfall and the emergence of drought and frostbite. Reducing water supply, 

reducing yield of saffron, reducing economic efficiency, unemployment and migration are among 

the consequences of climate change in Torbat-e Heydarieh. Also, 63% of saffron farmers are 

willing to use adaptation strategies according to the results. The results of the Logit model 

estimation show that the variables of agricultural experience, land size, access to credit, extension 

services, media exposure and education affect the likelihood of choosing adaptive strategies. 

However, the variables of mechanization level and side occupation did not have a significant effect 

on the likelihood of choosing compatibility strategies. Therefore, government policies should 

provide the bank with confidence in providing bank facilities to saffron farmers who provide 

saffron farmers with the ability and flexibility to manage water resources, soil and other inputs in 

response to climate change. 
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