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رستگاریپور ،ف ،.و شیبانی ،م .8931 .بررسی ید اه زعفرانکاران رخصوص تیییرات ا قلریم و اسرتراتییهرای سراز اری (یطالعره
یور ی :شهرستان تربتحیدریه) .زراعت و فناوری زعفران.448-462 :)4(7 ،
چکیده
تیییرات آب و هوایی ،یکی از جدیترین چالش های زیست یحیطی است و اثرات طوالنی یدت آن ییتواند عواقرب جردی اقتصرا ی،
اجتماعی و زیست یحیطی به همراه اشته باشد .بخش کشاورزی یکی از بخشهای آسیب پذیر نسبت به تیییررات آب و هروایی اسرت .ر
همین راستا این یطالعه به بررسی عوایل یثثر بر به کار یری استراتیی های ساز اری از سوی زعفرانکاران تربرت حیدریره برا اسرتفا ه از
روش نمونه یری تصا فی طبقهای یتناسب و یدل الجیت و پرسشنایه پنج بخشی پر اخته است .ا ههای یور نیاز از طریق تکمیرل 915
پرسشنایه از زعفرانکاران تربت حیدریه ر سال  8937جمعآوری ر ید .نتایج توصیفی یطالعه نشان ا که اکثر زعفرانکاران بره افرزایش
یا ،کاهش بارند ی و ظهور خشکسالی و سریاز ی یعتقدند .کاهش ذخیره آب ،کاهش عملکر یحصول زعفران ،کاهش صرفه اقتصا ی،
بیکاری و یهاجرت از جمله پیایدهای تیییرات اقلیم ر تربتحیدریه ییباشد .همچنین بر اساس نتایج به ست آیده % 69 ،از زعفرانکاران،
حاضر به استفا ه از استراتیی های ساز اری هستند .نتایج حاصل از برآور یدل الجیت نشان ا که یتییرهرای تجربره کشراورزی ،انردازه
زیین ،سترسی به اعتبارات ،خدیات ترویج ،ر یعر

رسانهها و تحصیالت بر احتمال انتخاب اسرتراتییهرای سراز اری تأثیر رذار اسرت.

رحالی که یتییرهای سطح یکانیزاسیون و شیل جانبی تأثیر یعنا اری بر احتمال انتخاب استراتییهای سراز اری نداشرته اسرت ،بنرابراین
سیاست های ولت باید اعتما الزم را برای اعطای تسهیالت بانکی به زعفرانکاران فراهم آور تا زعفرانکاران بتوانند توانرایی و انعطراف
پذیری خو را برای یدیریت ینابع آب ،خاد و سایر نها ه ها ر پاسخ به تیییرات آب و هوا ساز ار نمایند.
کلمات کلیدی :تیییرات آب و هوا ،بارند ی ،ریسک ،کشاورزی ،یدل الجیت.
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ینجر به کاهش اثررات زیانبرار تیییررات اقلیمری ر یرده اسرت

مقدمه
تیییرات آب و هوا بره طرور یسرتقیم برر تولیرد یحصروالت

( .)Wheeler et al., 2013ساز اری ر جوایع روستایی که قا رند

کشاورزی تأثیر یی ذار و از طرفی یگر ،بخش کشراورزی ذاتراً

خو را از طریق روشهای یتنوع با تیییرات آب و هوایی ساز ار

حساس به شرایط آب و هوایی است و این ایر یوجرب شرده کره

نمایند ،باع تعدیل خسارتهای بالقوه ییشو و همچنرین ،بره

یکی از آسیب پذیرترین بخشها به خطرات و اثرات تیییر جهانی

جانبی و یا یشکالت غیر یستقیم یاننرد

آب وهروا ،بخرش کشراورزی باشرد

( Maponya & Mpandeli,

یر م ر کاهش عوار

یهاجرت ،ناخواسته خالی شدن روسرتاها ،تیییرر اجبراری شریل و

 .)2012از ریسک به عنوان عایلی یهم ،یستمر و یثثر برر رفترار

حتی لسر شدن جوانان روستایی از اشتیال ر بخش کشاورزی

کشاورزان ر رفع عدم تعا ل از کشاورزی سنتی نرام برر ه شرده

کمک خواهرد کرر ( .)Bryan et al., 2009ر سرالهرای اخیرر

است .یکی از عوایل یهم ریسک ر بخش کشراورزی ،تیییررات

یباح ر یربرروط برره تیییرررات اقلرریم یررور توجرره بسرریاری از

آب و هوایی است .هنگایی که یک قرن پیش انشمند سروئدی

پیوهشگران اخلی و خارجی قرار رفتهاست .از این رو تحقیقات

اسوانت آرنیوس نظریه ریایش جهانی ناشری از تیییررات آب و

یتعد ی ر این زیینه انجام شده است که از جمله این پیوهش-

هوایی را یطرح کر  ،کمتر کسی ییاندیشید که ایرن یسرئله ر

ها ییتوان به یطالعه اسمعیلنیا و پو ینره (

یدتی کوتاه به یهمترین نگرانی جایعه بین المللی تبردیل شرو .

2016

& Esmailnezhad

 )Podineh,اشاره کر  .آنها ساز اری با تیییررات اقلیمری

آثار خطرناد تیییرات اقلیمی بر حیات بشر تقریباً تمایی جوانرب

ر یناطق روستایی جنوب خراسران جنروبی را بررسری نمو نرد،

زند ی بشر را ر بر یی یر خشکسرالی ،طوفران هرای ریرای

نتایج نشان ا  17رصد پاسخ هند ان اقردام بره سراز اری برا

سهمگین یانند سونایی ،براال آیردن سرطح آب ریاهرا ،کراهش

تیییرات آب و هوایی نمو هاند .یهمترین واکنش اقتصا ی پاسخ-

ینابع آب شیرین ،رم شدن هوا ،آتش سوزی هرای جنگرلهرا،

از بسرتگان ،کراهش

هند ان فروش ام ،ررفتن وام و قرر

بیابانزایی ،افزایش بیماریهای یتعلرق بره ینراطق ررم نظیرر

کاشت و استفا ه از نها ههای کشاورزی و انتخاب کسرب و کرار

یاالریا و یهاجرت از جمله این آثار هستند .برا پرذیرش تیییررات

جدید و یهاجرت بو

ه است .خالدی و همکاران ( Khaledi et al.,

آب و هوایی ،توجه به ساز اری با پیایدهای این تیییررات ریرز

 )2016به بررسی تحلیل تروان سراز اری کشراورزان نردمکرار

ناپرذیر یرینمایرد ( .)Ghambarali et al., 2012باورهرا و ا راد

شهرستان سرپل ذهاب ر برابر تیییرات اقلیمی پر اختند ،نترایج

یر م بهطورکلی عبارت اند از فهم ویی ی وتیییر حالت پدیدههرا

به ست آیده نشان ا که فقدان ینابع یالی ،کمبرو آب ،عردم

ر جهان یا ارزیابی واقعیت به همان ونهای که افررا آن هرا را

توجه یسئوالن ولتی به بخش کشاورزی ،کمبو اعتبارات ولتی

براساس انش شان تصور ییکنند .باورها رعمل بر شکل یری

و قطع یارانهها ر بخش کشاورزی از یهمترین یوانع سراز اری
ندمکار اسرت .جمشریدی و همکراران ( Jamshidi et

نگرش یر م به پدیده ها یا اقدایات و تصمیمات رفتاری آنها ر

کشاورزان

قبال تیییرات این پدیدهها تأثیر یی ذارند ،باور به تیییرات اقلیمی

 )al., 2015ساز اری کشاورزان با تیییرات اقلیمری ر شهرسرتان

و چگونگی رخدا آن نیز بر نگرش یر م و نحوه واکرنش آنهرا

سیروان را بررسری نمو نرد ،نترایج نشران ا  66/54رصرد از

تأثیر ذار است و اتخاذ سیاستهرای سراز اری از جانرب یرر م

کشاورزان شهرستان سیروان از هیچ روشی برای ساز ار شدن با
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تیییرات آب و هوایی به وجرو آیرده اسرتفا ه نکرر هانرد6/87 ،

بدهی کشاورز ،کم بو ن رآید و کاهش عملکر ر سرناریوهای

رصد از افرا یور یطالعه از روش تیییر ر زیان کاشت و 4/44

جدید کشاورزان بررای سراز اری برا تیییررات آب و هروایی اثرر

رصد از واریتههای جدید و یقاوم به خشکی را برای ساز اری برا

ذاشته و آنها را یحدو خواهد کر  .ایفینی ( )Ifeanyi, 2012ر

( Abid et

پیوهش خو ر نیجریه به این نتیجه ست یافت که کشراورزان

 )al.,برره بررسرری ا راد کشرراورزان و اسررتراتیی هررای

برای ساز اری با تیییرات اقلیمی ،نوع و تاریخ کشرت و سیسرتم

ساز اری با تیییرات اقلیمی و عوایل تعیین کننده آن ر پاکستان

های آبیاری شان را تیییر یی هنرد .کشراورزان ایرن ینطقره ،از

با استفا ه از یدل الجیت پر اختند ،نتایج نشان ا اصالح ارقرام

یدیریت تلفیقی آفات ونه های یقاوم فناوری های یناسب ر

کاشت ،تیییر تاریخ کاشت ،کاشت رختچرههرای سرایه و تیییرر

زیان کاشت ،اشرت و بر اشرت و حفر و بهبرو برنایرههرای

کو ها ،روشهای اصلی سراز اری برو کره توسرط خانوارهرای

یدیریتی نظارت و قرنطینه به ینظور ساز اری برا ایرن تیییررات

یزرعهای ر ینطقه یور یطالعه اجرا یریشرد .همچنرین نترایج

استفا ه یی کنند.

تیییرات آب و هوایی استفا ه کر هاند .ابید و همکاران
2015

حاصل از یدل لجستیک نشان ا کره آیروزش ،تجربره یزرعره،

تحقیقات صورت رفته ر ینطقه تربتحیدریره نشران هنرده

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

وقوع تیییرات اقلیمی ر این ینطقره اسرت .یطالعره عرفانیران و

به اطالعات برازار ،اطالعرات پریش بینری آب و هروا و خردیات

همکاران ( )Erfaniyan et al., 2014ر بررسی تیییرات شاخص-

توسررعه کشرراورزی ،از عوایررل تأثیر ررذار بررر انتخرراب اقرردایات

های حدی هواشناسی ر استان خراسان رضوی ر وره -2585

Wheeler et al.,

 ،8368سریهای یربوط به شاخصهای حدی بارش ر ایستگاه

ساز اری کشراورزان اسرت .ولرر و همکراران (

 )2013باورهای (عقاید) کشاورزان نسبت به تیییرات آب و هوا و
استراتییهای ساز اری را ر استرالیا ،برا اسرتفا ه از

تربتحیدریه نشان ا که به طور کلی یقدار بارش ساالنه و نیرز

یردل OLS

تعدا روزهای بارانی کاهش یافتره اسرت .هرمچنرین ر بررسری

بررسی نمو ند ،نتایج نشران ا یتییرهرای اعتقرا بره تیییررات

شاخصهای یربوط به یا ،تعدا روزهای یخی و وقوع ورههای

اقلیمی ،سن ،سابقه کشاورزی و ییزان اراضی آبری برا اسرتراتیی

سر کاهش یافته و بالعکس تعردا روزهرای آفترابی ،شربهرای

کلی ساز اری با تیییرات آب و هوا ارای رابطهای ینفی و یعنی-

حارهای و نیز طول وره رم افزایش یافته است ،این ایر حراکی

ار ییباشند .همچنین ،وضعیت سراز اری ر ذشرته ،وضرعیت

از آن است که به طور کلی ر ینطقه ،یا ارای رونرد افزایشری

انش بویی ،عایرل زیسرتیحیطری ،رصرد اسرتفا ه یجرد از

بو ه است .ر یطالعره یجیردی و ناصرری (

Majidi & Naseri,

زیرساختها و ایید به آینده با استراتیی کلی ساز اری با تیییرات

 )2015نیررز ر وره اقلیمرری  8976-8934ر سررطح شهرسررتان

آب و هوا ارای رابطهای یثبت و یعنی ار هستند .بلو و همکراران

تربتحیدریه نتایج نشان ا که یای سراالنه رونرد افزایشری را

( )Below et al., 2012به بررسی روشهای ساز اری کشاورزان

رپیش اشته است و رصرد تیییررات برارش ر فصرل پراییز و

تانزانیا با تیییرات آب وهوا پر اختهاند .آنها نشران ا هانرد کره

زیستان بیشتر از بهار و تابستان بو .

عوایل تولید ،سریایه طبیعی و فیزیکی ،وضعیت آیوزش ،جنسیت

شهرستان تربتحیدریه یکی از قطربهرای کشرت زعفرران

و سرپرست خانوار و سریایه اجتماعی به طرور قابرل تروجهی برا

کشور یحسوب یی ر که به شدت تحرت ترأثیر اثررات ینفری

ظرفیت ساز اری کشاورزان یور یطالعه با تیییرات آب و هوایی

تیییرات اقلیمی بر بهره وری کمی و کیفی یحصروالت تولیردی

ر ارتباط ییباشند .همچنین ،نشان ا ه شد کره عروایلی یاننرد

قرار ار  .از این رو نیاز اسرت زعفررانکراران شهرسرتان تربرت

446

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،7شماره  ،4زمستان 8931

حیدریه با شرایط تیییرات اقلیمری سراز ار ر نرد .بره طرورکلی

شهرستان تربتحیدریه با وسعت  9678 /15کیلویتریربع ر

ساز اری با تیییرات آب و هوایی ر واقع شایل یرک فراینرد و

فاصله  842کیلویتری از یرکز استان ر یردارهای  43رجره و

یرحلهای ییباشد :نخست رد اینکه تیییررات آب وهروایی ر

 82قیقه طول شرقی  -غربی و  94رجره و  87قیقره عرر

ا ه است و وم تصمیم یری برای پذیرفتن یا نپرذیرفتن یرک

شمالی جنوبی واقع شده است .ارتفراع ایرن شهرسرتان از سرطح

اقدام خراص ( ،)Maddison, 2007بنرابراین بررای ا ایره تولیرد

ریاهای آزا  8448یتر ییباشد .اقلیم ینطقه سرر و خشرک و

زعفران ر این ینطقه ،زعفرانکاران یجبور به انطبا با تیییرات

یتوسط بارند ی سالیانه حدو  889/1ییلیمتر ،یتوسرط حرداکثر

آب و هوا ییباشند ایا انش کمی که کشاورزان نسبت بره رد

رجه حرارت  28/4و یتوسط حداقل رجره حررارت شهرسرتان

تیییر آب و هوا و اقدایات ساز اری ارند نیاز به سرنجش و آشرنا

 7/6سانتی را ییباشد .یهمتررین یحصروالت زراعری ،براغی

شدن با ظرفیتهای ساز اری آنان یریباشرد .از ایرنرو ،یطالعره

شهرستان ندم ،جو ،چیندرقند ،یونجه ،سریب زیینری ،زعفرران،

حاضر به نبال کشف ا راد و ید اه زعفرانکاران ر خصروص

با ام آبی و یم و پسته ییباشد .ر یحصروالت سریب زیینری،

تیییرات اقلیم و شناسایی استراتییهای سراز اری برهکار رفتره

چیندرقند ،یونجه ،آفتابگر ان آبی ،زعفران ،وجه و تمشک ارای

شده به وسیله زعفرانکاران ر یقابل تیییر اقلیم و بررسی عوایل

رتبه اول تا سروم ر اسرتان یریباشرد .ر برین شهرسرتانهرای

یثثر بر به کار یری استراتییهای ساز اری است.

یختلف استان خراسران رضروی ،شهرسرتانهرای زاوه و تربرت-
حیدریه به ترتیب با  98/3و  91/8تن تولید ،بیشترین ییزان تولید

مواد و روشها

زعفررران را ر سررطح اسررتان برره خررو اختصرراص ا هانررد

معرفی م طقه مورد مطالعه

(.)Agriculture Organization Of Khorasan Razavi, 2017
جدول  -ویژگیهای جمعیتی منطقه موردمطالعه
Table 1- Demographic characteristics of the study area

جمعیت

خانوار

روستا

دهستان

بخش

شهرستان

Population

Family

Village

Village district

District

City

3392

1270

46

1

بایگ

37706

11588

141

4

12225

3752

87

2

50997

15430

104

3

ینبع :یرکز آیار ایران ،یافتههای تحقیق.8934 ،

روش تحقیق

Big

جلگه ر
Jolge Rokh

کدکن

تربتحیدریه
Torbat-e Heydarieh

Kadkan

یرکزی
Markazi
Source: Center Statistics of Iran, research findings, 2016.

فر ی زعفرانکاران را رر آوری نمرو  .بخرش وم بره بررسری

ابزار این تحقیق پرسشنایه بو ه است که براساس یافتههرای

ید اه زعفرانکراران رخصروص تیییررات آب و هروا و ییرزان

چارچوب نظری طراحی و تنظیم ر ید .ایرن پرسشرنایه شرایل

آ اهی یحیطی ییپر از  .بخش سوم نیرز بره بررسری ترأثیرات

پنج بخش بو که بخش اول ،اطالعات یربوط بره ویی ریهرای

تیییرات آب و هوا بر زند ی زعفرانکاران از ید اه آنهرا یری-
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پر از  .بخش چهارم انواع استراتییهای ساز اری زعفرانکراران

ینظور از و وجهری برو ن ،رخردا یرک واقعره تصرا فی ر و

با تیییرات آب و هوا را که این استراتییها شایل تنروع کشرت،

یوقعیت

 .)Rice,یکی از اهداف این تحقیرق

تیییر کشت زعفران ،تیییر ر زیان کشت زعفران ،تکنیرکهرای

عوایل یثثر بر استراتییهای ساز اری به کرار رفتره شرده بره

حفاظت از خراد ،افرزایش ورههرای آبیراری ،یهراجرت ،بیمره،

وسیله زعفرانکاران است .به ینظور شناسایی یهمترین عوایرل،

کاهش کشت زعفران و یافتن فعالیت جدیرد کشراورزی اسرت را

زعفرانکاران به و روه زعفرانکاران استفا ه کننده از استراتیی

بررسی ییکند .ر این بخش برای سنجش تمایی ویرههرا ،از

های ساز اری و زعفررانکرارانی کره از اسرتراتیی هرا اسرتفا ه

یقیاس اندازه یری طیف پنج زینهای لیکرت با اینه پاسخهای

نکر هاند ،تقسیم شدند .ر این تحقیق ،بره کرار یری اسرتراتیی

صفر(هیچ) تا چهار (خیلی زیا ) بهره رفتره شرد .بخرش پرنجم،

های ساز اری به صورت یک یتییر اسمی و وجهی (اسرتفا ه از

کاربر استراتییهای ساز اری را با یک پرسش و طبقه ای بله

استراتیی های سراز اری توسرط کشراورز زعفررانکرار  ،8عردم

یا خیر سنجید.

استفا ه از استراتییهای ساز اری توسط کشاورز زعفرانکرار )5

جایعه آیاری این تحقیق ،زعفرانکراران شهرسرتان تربرت-
حیدریه ر سال  8937یی باشد ،تعردا  915پرسشرنایه کره برر

ییباشد .یعا لره کلری ر رسریون الجیرت بره شررح زیرر اسرت
(:)Hosmer & Lemesho, 2000

اساس فریول کروکران تعیرین ر یرد ،بره روش نمونره یرری

()8

تصا فی طبقه ای یتناسب انتخاب و یور بررسی قرار رفت .برا
توجه به اینکه شهرستان تربرتحیدریره ارای  4بخرش بایرگ،
جلگهر  ،کدکن و یرکزی ییباشد ،از هرکدام از ایرن بخرشهرا
برحسب تناسب یرزارع زعفرران ،روسرتاهایی بره طرور تصرا فی
انتخاب ر ید .نوقاب ،اسفیو  ،کاریزد خوجوی ،بنهنگ ،ینظر،
سرکاریز ،صویعه ،سرباال ،احمدآبا  ،سر آبا  ،فدیه ،برس و اسفیز

یمکنه است (1994

که ر رابطه ،8
و

احتمال استفا ه از استراتییهای ساز اری

یتییر یستقل ییباشد ،بنابراین آیراره

 )log oddsلگاریتم یتییر وابسته و

عد عر

نسربت برترری

(

از یبردا یری-

باشد .ر ا ایه احتمال وقوع یک رخدا نسبت به عدم وقوع آن با
نسبت برتری با رابطه زیر اندازه یری ییشو

(:)Rice, 1994

()2

روستاهای یور بررسی ر این یطالعه ییباشند.
این پیوهش از نوع تحقیقات کاربر ی و با توجه بره اهرداف

چندین آیراره یهرم ر خروجری و ارزیرابی یردل ر رسریون

تحقیق از روشهای آیار توصیفی (ییرانگین ،رصرد ،فراوانری و

لجستیک وجو ارند که برای تفسیر نتایج آنها ،انستن یاهیت

انحراف یعیار) و استنباطی (ر رسیون لجستیک) بررای تجزیره و

و کارکر آنها

ضروری است (.)Rice, 1994

) :)expاین آیاره که به نسبت بختها یعروف است ،عبرارت

تحلیل اطالعات استفا ه شدهاست.
یتییرهای یستقل ر این پریوهش بره نروعی یریتروان بره

است از نسبت احتمال وقوع یک پدیده به احتمال عدم وقروع آن

تجربه کشت زعفران ،سترسی به اعتبارات ،سترسی به خدیات

) :(S.Eاین آیاره خطای استاندار ییباشرد :)Wald) .آیراره والرد

رسانه-

که یهمترین آیاره برای آزیرون یعنری اری حضرور هرر یتییرر

ها و اندازه زیین اشاره نمو  .برای پر ازش ا ه ها برا توجره بره

یستقل ر یدل ییباشد ،ییتوانرد از طریرق سرطح یعنری اری

یاهیت این تصمیم از یدل آیاری ر رسریون لجسرتیک اسرتفا ه

( )sigبه این ایر پی بر .

ترویج ،حاصلخیزی خاد ،سطح یکانیزاسیون ،ریعر

شد .با توجه به اینکه این نوع ر رسیون و وجهی ییباشد ،کره
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رآید زعفرانکاران نز یک به  91ییلیون تویان ر سال اسرت و

نتایج و بحث
جدول  2ویی یهای فر ی و حرفهای زعفرانکاران را نشان

اکثریت زعفرانکاران ،یحصول خرو را بیمره نکر نرد ( )65/9و

یی هد ،براساس نتایج این جدول ،ییانگین سرن زعفررانکراران

 47/6رصد از آنان نیز وایی ر خصوص کشت زعفران ریافرت

 47/2سال است .ییانگین تحصیالت زعفرانکاران  1سال اسرت

نکر ند.

و حدو  21سال سابقه ر کشت زعفران ارند .به طرور یتوسرط
جدول  -ویژگیهای فردی و حرفهای زعفرانکاران
Table 2- Individual and professional characteristics of farmers in Saffron

حداک

درصد

حداقل

Percent

Min

-

24

72

-

7

100

23.97

-

2

18

5.61

8

-

1

12

5.2

5

-

4

46

19.6

28

40.7

-

-

-

-

60.3

-

-

-

-

42.4

-

-

-

-

57.6

-

-

-

-

ثر
Max

انحراف معیار

میانگین

متغیر

Standard deviation

Average

Variable

12.34

47.2

سن

38

)Age (year

رآید
)Income (million per year

تحصیالت
)Education (year

اندازه زیین
)Land size (ha
تجربه ر کشت زعفران )Experience in saffron cultivation (year

بیمه
Insurance

بله*
Yes

خیر*
No

ریافت وام
Get loan

بررسی دیدگاه زعفرانکاران از تغییرات اقلیم

بله*
Yes

خیر*
No

ر سیالب و توزیع نابرابر بارش صرورت رفترهاسرت ،کره اکثرر

جدول  9ید اه زعفرانکاران را ر خصوص تیییررات اقلریم

زعفرانکاران یعتقدند توزیع نابرابر بارش افرزایش و سریالب هرا

ر یک وره زیانی  25ساله را نشان یی هد ،نتایج نشان ا که

کاهش یافته است و اکثریت باالیی از زعفررانکراران برر عردم

بیشتر زعفرانکاران رد کر هاند کره یرا افرزایش و بارنرد ی
کاهش یافته است و ر یقابل هیچکدام از آن ها یعتقرد نیسرتند

تیییر با های شدید ر این وره  25ساله ،واهی یی هند.
یطالعه اسمعیلنیا

(2018

 )Esmailnezhad.,نشران ا کره

کرره یررا کرراهش یررا بارنررد ی افررزایش یافترره اسررت .همچنررین

زعفرانکاران شناخت خوبی از تیییرآب و هوا ارند و بیش از 32

بیشترزعفرانکاران یعتقدند سریاز ی ،خشکسالی ،بارش خرارج

رصد زعفرانکاران بره افرزایش یرا و فراوانری روزهرای اغ و

از فصل و تعدا روزهای ر و غبار افزایش یافتهاست و تیییراتی

کاهش روند بارش باور ارندکه با نتایج این یطالعره هرمخروانی
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ار .
جدول  -بررسی دیدگاه زعفرانکاران از تغییرات اقلیم طی سال 76-96
Table 3- Reviewing the viewpoints of saffron farmers on climate change in the year 1997-2017

بدون تغییر

افزایش

کاهش

شرح

Unchanged

Increase

Decrease

Description

50

330

0

یا

42

0

338

45

322

13

86

279

15

112

220

48

95

198

87

127

213

49

195

87

98

133

72

175

بررسی دیدگاه زعفرانکاران در صرو

ترأثیر تغییررات

اقلیم

Temperature

بارند ی
Rainfall

سریاز ی
Frostbite

ظهورخشکسالی
The appearance of a season

بارش خارج از فصل
Rainfall out of season

توزیع نابرابر بارش
Unequal distribution of precipitation

تعدا روزهای ر وغبار
Number of dust days

با های شدید
Intense winds

سیالب
Floodwater

صدیه به کسب و کار ،افزایش بیکراری ،کراهش حاصرلخیرزی
خاد ،تهدید سالیت و افزایش یهاجرت اشرته اسرت .یراچی و

جدول  4نتایج اولویتبندی زعفرانکراران را از ترأثیرتیییرات

همکاران ( )Machi et al., 2008نیز به ایرن نتیجره رسریدند کره

اقلیم نشان یی هد .کاهش ذخیره آب از سوی زعفرانکاران بره

تیییرات آب و هوایی باع کاهش ینابع ،کاهش حاصرلخیرزی

تکرار ذکر شد .نکته جالرب توجره اینکره اثررات تیییررات آب و

خاد و کاهش سالیتی انسان و ام شرده اسرت کره همسرو برا

هوایی ریور بیکاری و یهاجرت تقریباً نتایج یکسرانی اشرته و

نتایج این یطالعه است.

افرا جوان بیکار ر جست و جوی کار به شهر یهاجرت کر هاند.

جدول  4استراتییهای بهکار رفته توسط زعفررانکراران را

اکثر آنان بر این باورند که تیییررات اقلیمری بره ترتیرب اولویرت

نشان یی هد .ر ساز اری با تیییرات اقلیم 293 ،زعفررانکرار از

یوجب کاهش ذخیره آب ،کراهش عملکرر یحصرول زعفرران،

اسرتراتییهرای سراز اری اسرتفا ه نمو نرد و  848زعفررانکرار

کاهش صرفه اقتصا ی ،بیکاری ،یهاجرت ،کاهش حاصلخیرزی

تاکنون از استراتییهای سراز اری اسرتفا ه نکر نرد .کشراورزان

خاد ،به خطرافتا ن اینیت غذایی ،کمبو علوفه برای تیذیه ام،

زعفرانکار اسرتفا ه کننرده از اسرتراتییهرای سراز اری اینره

کاهش سالیتی ام و از بین رفتن پوشش یاهی شده است.

وسیعی از اقدایات یدیریتی را به ترتیب اولویت همچون افرزایش

خالدی و همکاران ( )Khaledi et al., 2016نشان ا نرد کره

ورههای آبیاری ،تکنیک های حفاظت از خراد ،تیییرر ر زیران

کشاورزان اعتقا ارند تیییرات اقلیمی ،اثرات ینفری برر جوانرب

کشت ،تنوع کشت ،یهاجرت ،تیییر کشت ،بیمره ،یرافتن فعالیرت

یختلف زند ی آنان از جمله کاهش ذخیرره آب ،کراهش رآیرد،

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

تأثیر تغییرات اقلیم

میانگین

انحراف معیار

The impact of climate change

Average

Standard deviation

کاهش ذخیره آب

7.64

1.85

7.01

2.18

6.94

2.16

6.75

2.11

6.61

2.05

6.14

1.94

4.7

1.7

4.58

1.66

4.48

1.74

4.35

1.43

Reduce water supply

کاهش عملکر یحصول زعفران
Reduce saffron yield

کاهش صرفه اقتصا ی
Economic downturn

بیکاری
Unemployment

یهاجرت
Migration

کاهش حاصلخیزی خاد
Reduced soil fertility

به خطرافتا ن اینیت غذایی
Risk of food security

کمبو علوفه برای تیذیه ام
Lack of forage for livestock feeding

کاهش سالیتی ام
Loss of animal health

از بین رفتن پوشش یاهی
Destruction of vegetation

خیلی زیا.3

 زیا.7

Degree:

3: Low

 یتوسط.4
5: Medium

 کم.9
5: High

:رجه

9: Very High

 اولویتبندی استراتژیهای بهکار گرفته شده توسط زعفرانکاران-5 جدول
Table 5- Prioritizing the strategies used by saffron

استراتژی های سازگاری

میانگین

انحراف معیار

Compatibility strategies

Average

Standard deviation

افزایش وره های آبیاری

3.56

1.57

3.43

1.64

3.3

1.68

3.26

1.68

3.23

1.69

2.67

2.16

2.59

2.06

2.55

2.1

1.04

1.23

Increasing irrigation courses

تکنیک های حفاظت از خاد
Soil conservation techniques

تیییر ر زیان کشت
Change in cultivation time

تنوع کشت
Cultivar diversity

یهاجرت
Migration

تیییر کشت
Change cultivate

بیمه
Insurance

یافتن فعالیت جدید کشاورزی
Find new farming activity

کاهش کشت
Crop reduction
 خیلی زیا:4
 زیا:4
 یتوسط:9
Degree: 1: Without Compatibility

 کم:2
3: Low

 خیلی کم:8
5: Medium

 بدون ساز اری:5
رجه
5: High
9: Very High
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بررسرری عوامررل مر ثر بررر اسررترات یهررای سررازگاری ب ره

تأثیر ذاری این یتییرها بر یتییر وابسته ر جدول  6آیده اسرت.

کارگرفته شده توسط زعفرانکاران

همان ونه که این جدول نشران یری هرد ،یتییررهرای تجربره

جدول  6عوایل یثثر بر استراتییهرای سراز اری زعفرران-

کشاورزی ،اندازه زیین ،سترسی به اعتبارات ،خدیات تررویج ،ر

کاران را نشان یی هد .به ینظرور شناسرایی یهرمتررین عوایرل

رسانهها و تحصیالت بر احتمال انتخاب اسرتراتییهرای

یعر

یتمایزکننده و روه (زعفرانکاران استفا ه کننرده از اسرتراتیی-

سرراز اری تأثیر ررذار اسررت .رحررالی کرره یتییرررهررای سررطح

های ساز اری و زعفرانکارانی که از استراتییها استفا ه نکر ه-

یکانیزاسیون و شیل جانبی تأثیر یعنرا اری برر احتمرال انتخراب

اند) از روش ر رسیون الجیت استفا ه شد .نتایج برآور ضررایب

استراتییهای ساز اری نداشته است.

یتییرهای توضیحی الگوی الجیت ،سطوح یعنا اری آیاری آنها و
جدول  -6عوامل مؤثر بر استراتژی های سازگاری زعفرانکاران
Table 6- Factors affecting saffron farmers' compatibility strategies
متغیر
ضریبB
خطای معیار
سطح معناداری
Prob

Standard error

Coefficient B

Variabl

0.0000

0.236

1.427

تجربه کشت زعفران

0.0001

0.645

2.5

0.0003

0.71

2.58

0.0000

0.861

4.12

0.0204

0.337

0.783

0.2131

0.251

0.313

0.0085

0.532

1.4

0.0804

0.07

0.123

0.0000

5.128

-26.9

Saffron cultivation experience

اندازه زیین
The size of the earth

سترسی به اعتبارات
Access to credits

خدیات ترویج
Promotion services

ر یعر

رسانه ها

Exposed to the media

سطح یکانیزاسیون
Mechanization level

تحصیالت
Education

شیل جانبی
Occupation side

ضریب ثابت
Constant coefficien

McFadden R-Square= 0.74
آیاره  R2یربع یک فا ن = 5/74
LR statistic= 373.593
آیاره 979/439 = LR
Prob (LR statistic)= 0.000000
احتمال آیاره 5/55 =LR

ضریب برآور ی یتییر تجربه کشت زعفران با عالیت یثبرت

کشت است .این نتیجه همسو با یطالعره خالردی و همکراران

(

یور انتظار و از نظر آیاری کایالً یعنا ار شده اسرت کره نشران

(Khaledi et al., 2016است .آنان ر پیوهش خو به این نتیجه

هنردهی افرزایش لگراریتم نسربت احتمرال انتخراب اسرتراتیی

ست یافتند که یهارت ر کار کشاورزی یکری از شرروط اصرلی

ساز اری به احتمال عدم انتخاب آن همرراه برا افرزایش تجربره

ساز اری با تیییرات اقلیمی است .ضرایب برآور ی اندازه زیرین،
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سترسی به اعتبارات و خدیات ترویج برا عالیرت یثبرت یرور

جمله یحسوسترین این تیییرات است .برخی زعفررانکراران برا

انتظار و از نظر آیاری کایالً یعنا ار شده است .این عالیت یثبت

توجه به انش بویی خرو و توصریه هرای یروجران کشراورزی

نشان یی هد که هر چه اندازه زیین ،سترسری بره اعتبرارات و

توانستهاند از استراتییهرای سراز اری ر یواجهره برا تیییررات

خدیات تررویج بیشرتر باشرد ،لگراریتم نسربت احتمرال انتخراب

شرایط آب و هوایی سو ببرند.

استراتیی ساز اری به احتمال عدم انتخاب آن افزایش یرییابرد.
این نتایج با یطالعه

بررسی نتایج اولویتبندی اثرات تیییررات اقلیمری از یرد اه

رسرا و همکراران ( )Deressa et al., 2009و

زعفرانکاران نشان ا که زعفرانکاران اعتقرا ارنرد تیییررات

قمبرعلی و همکاران ( )Ghambar ali et al., 2012یطابقت ار .

اقلیمی ،اثرات ینفی بر جوانب یختلف زند ی آنان اشته است .از

سترسی به اعتبارات و ریافت وام زعفرانکاران را قا ر ییساز

جمله یهمترین این اثرات یی توان به کاهش ذخیره آب ،کاهش

فعالیت های یتعد ی را ر زیینه یقابله با تیییرات اقلیمی انجرام

عملکر یحصول زعفران ،کراهش صررفه اقتصرا ی ،بیکراری و

رسانهها و تحصیالت از

یهاجرت اشاره کر  .نتایج تحلیل ر رسون الجیت نشان ا کره،

نظر آیاری ر سطح  4رصد یعنا ار شدهاست و عالیت آن با آن

یتییر های تجربره کشرت زعفرران ،انردازه زیرین ،سترسری بره

چه یور انتظار بو ه است ،یثبت است .این ایر بیانگر ایرن اسرت

رسررانههررا و تحصرریالت

هند .ضرایب برآور ی یتییر ر یعر

که ا ر زعفرانکاران بیشتر ر یعر

رسرانههرا قررار بگیرنرد و

سطح تحصیالت بیشتری اشته باشند ،لگراریتم نسربت احتمرال
انتخاب استراتیی ساز اری به احتمال عدم انتخراب آن افرزایش
یی یابد .نترایج بررسری سرطح تحصریالت برر اسرتراتییهرای

اعتبررارات ،خرردیات ترررویج ،ر یعررر

یی توانند بر به کار یرری اسرتراتییهرای سراز اری از سروی
زعفرانکاران تأثیر ذار باشند.
با توجه به نتایج به سرت آیرده از ایرن تحقیرق یریتروان
پیشنها ات زیر را ارائه نمو :

ساز اری ر این یطالعه نشان ا که این پارایتر یکری از تبیرین

اعطای تسهیالت بانکی به زعفرانکاران اثر یثبت و یعنری-

کنندههای یهم استراتیی سراز اری برا تیییررات اقلیمری اسرت،

اری بر استراتییهای ساز اری زعفرانکاران ار  ،لذا سیاست-

و بریران و

های ولت باید ر راستای افزایش تسهیالت برای زعفرانکاران

همکاران ( )Bryan et al., 2011نیز یافتههای پریوهش حاضرر را

باشد تا زعفرانکاران بتوانند با یدیریت صرحیح آب و خراد بره

تأیید ییکنند سطح براالی تحصریالت باعر افرزایش آ راهی

افزایش بهرهوری زعفران ر پاسخ به تیییرات آب و هروا سرت

یحیطی و کسب یوقعیتهای بیشتر برای زعفرانکاران ییشرو

یابند.

یطالعره

رسرا و همکراران ()Deressa et al., 2008

و ر زینش راهبر های رست ساز اری هنگام وقروع تیییررات
یحیطی یثثر است.

بهبو خدیات ترویج و ایجا خدیات ترویجی که ر سترس
کشاورز باشد از عوایل اصلی یوفقیت برنایه ساز اری بره شرمار
ییآیند.
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هنگایی که تیییررات آب و هروایی ر یری هرد الزم اسرت
زارشهای هواشناسی ر رسانهها به ونهای ارائه ر تا برای
زعفرانکاران قابل فهم باشد.
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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.
Keywords: Agriculture, climate changes, Logit model, Rainfall, Risk.
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