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سازگاري کشاورزان استان خراسان جنوبی با تغییر اقلیمهاي راهبردتبیین 

1بین، سید یوسف حجازي و سید احمدرضا پیش*فریبا مالیی، سید محمود حسینی

)30/02/97؛ پذیرش: 20/10/96(دریافت: 
چکیده

، با تهدیدهاي جدي و متعددي همانند محدود بودن منابع آب و ستداراو ارتقاي امنیت غذایی کشور را ینتأمبخش کشاورزي که رسالت 
و تغییرات شدید اقلیمی روبروست. یکی از مشکالت عمده بخش کشاورزي، افـزایش  هاآنبودن یرناپذیدتجدزمین زراعی مطلوب و بعضاً 

شـود. لـذا ابتـدا بایـد اثـرات تغییـر اقلـیم بـر         هاي بشري بوده و تغییر اقلیم را سبب میاي است که اغلب ناشی از فعالیتگازهاي گلخانه
هاي سازگاري با تغییر اقلیم حاضر، تبیین راهبردپژوهش هاي سازگاري بررسی شود. هدف از انجام اهبردکشاورزي واکاوي شده و سپس ر

خبرگـان، مطلعـین و   نفـر از  90با استفاده از روش تئوري بنیانی در اسـتان خراسـان جنـوبی بـوده اسـت. جامعـه آمـاري ایـن تحقیـق          
نظـري ادامـه یافـت و    صـورت بـه هدفمند شروع شد و تا رسیدن به اشباع صورتبهگیري به روش گلوله برفی و نظران بوده و نمونهصاحب

یـل  ها از روش تحل. براي تجزیه و تحلیل دادهآوري گردیدجمع،عرصههايیادداشتها از طریق مشاهده، مصاحبه نیمه ساختاریافته و داده
اي استفاده شد و راهکارهاي استخراج شده در پنج طبقه مجزا شامل اقتصادي و مـالی، آموزشـی و ترویجـی، مـدیریتی، نهـادي و      مقایسه

ارائه یمناسبهايها و پیشنهادها و مفاهیم تشکیل شده، توصیهضمن تفسیر هر یک از بخشگردید.ي بنددستهزیرساختی، فنی و زراعی 
شده است.

، سازگاري، تئوري بنیانی.یماقلییرتغپیامدهاي هاي کلیدي:واژه

،دانشکده اقتصـاد و توسـعه کشـاورزي   ،کرج ،پردیس کشاورزي و منابع طبیعی تهران،دانشگاه تهرانبه ترتیب، دانشجوي دکتري، استادان و استادیار 1
. کرج، ایران.گروه ترویج کشاورزي

hoseinim@ut.ac.ir:پست الکترونیک، مسئول مکاتبات*
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مقدمه
هاي مرتبط تر یعنی توصیف آماري برحسب میانگین، انحراف و تغییرات کمیتدقیقصورتبهاقلیم یعنی آب و هواي متوسط و 

در دهـه  سهاین دوره را(WMO)گیرد. سازمان جهانی هواشناسی در طول یک دوره زمانی که از ماه تا هزاران سال را در بر می
باشند.ها معموالً شامل متغیرهاي سطحی مانند دما، بارش و باد میکمیتاین.گرفته استنظر

رخ مـدت یطـوالن به تغییر مشخص در الگوهاي مورد انتظار براي وضعیت میانگین آب و هـواي یـک مکـان کـه در     یماقلییرتغ
هـاي بشـر   فعالیـت مسـتقیم بـه  یا غیرهوایی که به نحوي مستقیم وبه عبارت دیگر به تغییرات آب و؛ گردددهد، اطالق میمی

دار در پارامترهـاي اقلیمـی نظیـر درجـه     شود و یا به هرگونـه تغییـر معنـی   مرتبط است و باعث تغییر ترکیب اتمسفر جهان می
,IPCC(شود گفته میگیرد،خص صورت میحرارت و بارندگی که در یک دوره مش 2014(.

اگرچه از بسیاري جهات براي انسان پیشـرفت، رفـاه، آسـایش و راحتـی را بـه همـراه آورده اسـت، امـا بـراي          » تمدن صنعتی«
هايدههدرهواییوآبهايدادهروندداشته است. بررسیبه دنبالجهانی اثرات تخریبی و برهم زننده نظم را نیز زیستیطمح

اقلـیم دراغمـاض تغییرات غیرقابـل بروزازحاکیکننده،بینیاقلیمی پیشهايمدلتمامیازخروجینتایجو همچنینگذشته
اسـت.  روبـرو آنبـا بشـریت کـه خطراتی استترینجديازیکیبهشدنتبدیلحالدرسرعتبهاقلیمیاست. تغییراتجهانی

بایستیترتیب، همباشد. بدینمیناپذیرنیز اجتنابآیندهدرتغییراینویافتهتغییرزمیناقلیمکهکرده استاعالمجهانیبانک
بـار زیـان اثـرات کنـونی، شرایطکرد. درایجادتعدیلواقلیمی، سازگاريتغییراتبهنسبتهموبوداقلیمتغییردرصدد کاهش

ومنـاطق خشـک  دراثـرات ). ایـن 1395خالـدي و همکـاران،   انـدازد ( مـی خطربهراانسانهازندگی میلیوناقلیمی،تغییرات
هاي انجام گرفتـه و  میان، به استناد پژوهشخورد. در اینمیچشمبهبیشترقرار دارد،مناطقآندرنیزماکشورکهخشکنیمه

تغییرات اقلیمـی آثارکهاستهاییاستانجملهازنیزاستان خراسان جنوبیمنتشر شده سازمان هواشناسی کشور،يهاگزارش
است.نمایانوضوحبهآندر
امروزه از تغییر اقلـیم  انسانی، جوامعویطیمحستیزعواملتولیدي،مختلفهايبخشبااقلیممتقابلوگستردهآثاربهتوجهبا
شود که پیامدهاي جـدي اقتصـادي را بـه دنبـال     قرن بیست و یکم یاد مییطیمحستیزهاي ترین چالشیکی از مهمعنوانبه

نتیجهدروپذیردمیاقلیمتغییرپدیدهازراتأثیربیشتریندارد،محیطباکهايگستردهتعامالتدلیلبهکشاورزيبخشدارد. 
منـابع بـر کشـاورزي مسـتقیم اتکـاي بـه توجـه شود. بامیجامعهسطحدرنیزرفاهیتغییراتتولید، باعثشرایطتغییرضمن

؛ باشـند میپذیرآسیبشدتبهاقلیم،تغییرازاثرپذیريدلیلبهکنند،میتأمینبخشاینازراخودمعیشتکهمردمیطبیعی،
مقابلهوسازگارينیازمندکشاورزان،میاقلرییتغافزایشیروندوپاخردهکشاورزانپذیريباالي آسیبسطحبهتوجهبابنابراین،

).1396تغییرات هستند (جمشیدي و همکاران، اینبا
به معناي تغییر در نظام اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادي در راستاي بقاء در قبال تغییرات جـوي اسـت.   میاقلرییتغسازگاري با 

هـا کـه   بینـی شـده یـا واقعـی جـوي و تـأثیرات آن      هاي پـیش هرگونه اصالحات در نظام طبیعی یا بشري در واکنش به محرك
شـود. سـازگاري انحصـاراً بـه تعـدیل      کند، سازگاري گفته مـی برداري میهاي سودمند بهرهها را تعدیل کرده یا از فرصتآسیب
).UNFCCC,2010(هاي سودمند نیز تأکید دارد برداري از فرصتهاي ناشی از تأثیرات اقلیمی تمرکز ندارد، بلکه بر بهرهآسیب

تر براي مقابله با شرایط جوي شـدیدتر از نظـر   اي آمادهتواند فواید مستقیمی همانند ساختن جامعهمیسازگاري با تغییر اقلیم 
هاي آبی داشته باشد. مدیریت پایدار منابع آب، سنگ محک جوامع در مورد تقویت یا شکسـت در سـازگاري   کمبودها و فراوانی
.)1391ارشدي،شد (مند خواهند ردهاي مدیریت مطلوب آب نیز بهرهباشد که اگر موفق شوند، از دیگر دستاوبا تغییر اقلیم می

هاي تطبیق با اثرات منفی تغییر اقلیم در سطح جهان، هنـوز در  بردباید توجه داشت که تحقیقات انجام شده در زمینه ارائه راه
و ارزیـابی اثـرات تغییـر اقلـیم     هاي آشکارسازي تغییـر اقلـیم  ابتداي راه هستند و بسیار کمتر از تحقیقات انجام شده در بخش

باشند.می
Dang)و همکارانش دانگ et al., در تحقیقی با عنوان تمایل به سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم در ویتنـام، از تئـوري   (2014

کنند انگیزه حفاظتی براي بررسی نیت کشاورزان استفاده نمودند و نتایج نشان داد کشاورزان زمانی تمایل به سازگاري پیدا می
گـرا باشـند،   زان با خطرات تغییر اقلیم آشنا نباشند و تقـدیر خطرات تغییر اقلیم و اثرات آن را درك کنند و زمانی که کشاورکه

کنند. این مطالعه نشان داد که تئـوري انگیـزش حفـاظتی در تعیـین نیـت      سازگاري با تغییر اقلیم سوق پیدا میيسوبهکمتر 
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است. همچنین مشخص شد که هنجارهاي ذهنی، ارزیابی سازگاري، عدم سازگاري، درك خطرات تغییـر اقلـیم،   مؤثرسازگاري 
ها، عوامل بازدارنده و عرف، بر نیت سازگاري تأثیرگذار است.مشوق

,Stephenاستفان ( بع آب هـاي مـدیریت منـا   ) در مطالعه خود تحت عنوان راهبردهاي تطبیق با تغییرات اقلیمی (گزینـه 2009
در صحراي آفریقاي جنوبی)، به این نتیجه رسید که مداخالت ممکن مـدیریت آب کشـاورزي   پاخردههاي کشاورزان براي نظام

در تطبیق بـا تغییـرات و نوسـانات    پاخردهاي اجرا کرد تا راهبردهاي کشاورزان هاي توسعهها را از طریق سازمانتوان آنکه می
هـاي تکمیلـی آبیـاري،    هـاي برداشـت آب بـاران، سیسـتم    ارتقاي کشاورزي دیـم از طریـق سیسـتم   اقلیمی بهبود یابد، شامل: 

هـاي آبیـاري خـرد، زهکشـی اراضـی، مـدیریت       هاي ذخیره آب در مزرعه و بیرون از مزرعه، آبیاري با سیالب، سیسـتم سیستم
باشد.ها و کاهش سیالب براي مناطق داراي مازاد رطوبت میباتالق

Nantui mabe)نانتیویی و همکارانش  et al., در تحقیقی با عنوان راهبردهاي سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم و اثـرات  (2012
بندي نمـود و بـه ایـن نتیجـه     آن بر تولیدات برنج در غنا، ظرفیت سازگاري کشاورزان را در سه گروه باال، متوسط و پایین طبقه

ترند و ارائه خدمات ترویجی را براي ارتقاء ظرفیت کشاورزان ضروري دانسـت.  سازگاري باال، موفقرسید که کشاورزان با ظرفیت 
مـؤثر وي همچنین سرمایه، نیروي کار، مساحت مزرعه، سن، دسترسی به ترویج و جنسیت سرپرست خانوار را از جمله عوامـل  

بر سازگاري دانست.
Below)بیلو و همکارانش et al., تحقیقی سازگاري کشاورزان را بر اساس متغیرهاي اقتصادي اجتماعی و خـانوادگی  در(2013

و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه      نمودنـد مورد بررسی قرار داده و راهبردهاي مختلف کشاورزان در خصوص سازگاري را، تبیین 
ها و میزان دسترسی بهی و زیرساختهاي زراعتغییر اقلیم و ویژگیدر خصوصراهبردهاي سازگاري تابعی از ادراك کشاورزان 

هاي اجتماعی است.خدمات ترویجی و برخی ویژگی
Deressa)درسا و همکارانش  et al., تحقیقی با عنوان درك و سازگاري کشاورزان در حوضه رود نیل انجام دادنـد و بـه   (2010

قابل توجهی به سن سرپرست خانوار، ثـروت، دانـش تغییـرات اقلیمـی و سـرمایه      طوربهاین نتیجه رسیدند که درك کشاورزان 
اجتماعی بستگی دارد و سطح تحصیالت، تعداد خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، درآمد کشاورزي و غیـر کشـاورزي، مالکیـت    

ر سازگاري با تغییر اقلیم است.بمؤثردام و زمین، دسترسی به اعتبارات و خدمات ترویجی و اطالعات اقلیمی از جمله عوامل 
Smitاسمیت et al., هاي مقابله با آن را در شش منطقـه  ادراك کشاورزان از تغییر اقلیم و راهبردبا عنواناي را مطالعه) (2013

درصد 99هت سازگاري مورد بررسی قرار گرفت کهاوگاندا به انجام رساند و درك کشاورزان از تغییر اقلیم و راهبردهاي آنان ج
ثر مـؤ هدف درك خوبی از تغییر اقلیم داشتند و جنسیت سرپرست خانوار و مساحت زمین تحت مالکیت دو متغیر مهـم و  گروه

بر تعیین سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم معرفی شد.
Bahavi)بهاوي و همکارانش  et al., نفعان هاي تطبیقی ذيلیت گزینهاثر تغییر اقلیم بر منابع آب را ارزیابی نمودند و قاب(2014
نشـان داد کـه   یجنتاگزینه تطبیقی احداث سدهاي تنظیمی و افزایش پوشش جنگلی مد نظر قرار گرفتند. را بررسی کردند. در

انـد. همچنـین افـزایش    هر دو گزینه تطبیقی در مقایسه با سناریوي پایه و بدون گزینه تطبیقی، منجر به کاهش جریـان شـده  
جنگلی در مقایسه با احداث سدهاي تنظیمی، قابلیت بیشتري براي کاهش رواناب داشت.پوشش 

مطالعاتی در بخش کشاورزي صورت ،پذیري پدیده تغییر اقلیمکاهش آسیبمنظوربهدر ایران نیز با توجه به اهمیت موضوع و 
در هاي سازگاري با آن در مدیریت منابع آب و خاك و راهیماقلییرتغاي با موضوع ارزیابی اثرات در مطالعهآذريگرفته است. 

آبخیز گرگانرود در شمال ایران، سه سناریو شامل مدیریت مراتع، حفاظت خاك در اراضی کشاورزي و کنترل رسوب در حوضه
اي سازگاري هاي آبخیز، انتخاب سناریوهنتایج، ضمن تأیید اثرات تغییر اقلیم بر آینده مدیریت حوضهها تعریف کرد.آبراهه

).1392(آذري،مناسب را منوط به آگاهی از شرایط اقلیمی آتی نشان داد
آبخیز چمریز، از الگوي در حوضهیماقلییرتغاکبري در تحقیقی با عنوان شناسایی و تحلیل راهبردهاي سازگاري کشاورزان با 

کشاورزان در دو سطح مزرعه و فراتر از مزرعه از سه الگوي ها نشان داد که سازگاري اسمیت و همکاران استفاده نمود و یافته
وري و بهبود شرایط کنند، کشاورزان تهاجمی با توسعه سطح بهرهکارانه و تدافعی پیروي میسازگاري تهاجمی، محافظه

ال بکارگیري کار به دنبدهند. کشاورزان محافظهقابلیت خود را جهت مواجه با تغییر اقلیم افزایش می،اقتصادي گستره
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(اکبري، کنندراهبردهایی هستند که شرایط موجود را حفظ کنند و کشاورزان تدافعی برعکس کشاورزان تهاجمی برخورد می
1393.(
هاي سازوکارهاي انطباقی کشاورزان با تغییر اقلیم در شهرستان کنندهاي با عنوان واکاوي تعییندر مطالعه)1393(هادوي

خاش، نتایج را در چهار عامل زراعی، مدیریت آب و آبیاري، دسترسی به منابع اطالعاتی و اقتصادي قرار داد و عوامل اثرگذار بر 
ات تغییر اقلیم بر منابع آب، با عنوان ارزیابی اثر)، 1394(آزادمنشدر پژوهش هر یک از این عوامل را شناسایی نمود. 

سازگاري و کاهش اثرات تغییر اقلیم در منظوربههاي مناسب پذیري و سازگاري در آن، به بررسی متدولوژيهاي آسیببردراه
پذیري و سازگاري ارائه اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و آسیبدر خصوصدو بخش عرضه و تقاضا پرداخت و مدل مفهومی را 

تغییرات اقلیمی بر محیطییستزهاي پدیده در پژوهشی با عنوان تأثیر چالش)1394(غالمی و همکاران.تشده اس
هاي مختلف با تأکید بر منابع آبی و نحوه سازگاري با آن، با نگاهی تحلیلی به مسائل موجود در زمینه تغییرات اکوسیستم

هاي موجود در زمینه کاهش اثرات سوء آن برد، راهزیستیطمحهاي مختلف منابع آبی و اقلیمی و تأثیر این پدیده بر قسمت
ارائه نمودند. 

ریـزان و  کلـی برنامـه  طـور بـه کنندگان آب و هاي اخیر بر شدت آن افزوده شده، مدیران آب، مصرفتغییرات اقلیمی که در دهه
نیز وجود ندارد که فرض شود وضـعیت تغییـر اقلـیم و شـرایط     هاي جدي مواجه کرده است و منطقیسازان را با چالشتصمیم

بنابراین، در شرایطی کـه شـتاب تغییـرات    ؛ هیدرولوژیکی به همان شکلی که پیش از این بوده در آینده هم ادامه خواهد داشت
ده است، اهتمـام جـدي   هاي مهمی را فراروي ما قرار دااقلیمی و آثار محدود کننده آن بر منابع متداول فعلی آب کشور، چالش

یک راهبرد جدي مطرح است.عنوانبهبر مواجهه با تغییر اقلیم 
بـرداري پایـدار از   هاي سازگاري با تغییر اقلیم بـراي بهـره  بردبندي مطالعات انجام شده قبلی حاکی از آن است که به راهجمع

هاي سازگاري کشـاورزان  بردجامع کمتر توجه شده است. لذا تحقیق حاضر به تبیین راهصورتبهمنابع آب در بخش کشاورزي 
برداري پایدار از منابع آب بخش کشاورزي پرداخته است.بهرهمنظوربهبا اثرات سوء تغییر اقلیم 

روش پژوهش
هـاي پیچیـده و   توانند براي درك پدیدههاي کیفی میمفهومی پیچیده و تعاملی است و از طرفی روش،از آنجایی که سازگاري

بررسی دقیق موضوع مورد استفاده قرار گیرند، از روش کیفی در انجام پژوهش حاضر استفاده شـد. لـذا بـا توجـه بـه اهـداف و       
ماهیت موضوع، بهترین روش کیفی براي انجام این پژوهش، تئوري بنیانی بود.

اتکايجابهتادهدمیامکانگوناگونهايحوزهدرپژوهشگرانبهکهاستیاکتشافاستقرایی وپژوهشروشیکتئوري بنیانی
هايدادهاساسبرومندنظامشکلیبهتئورياینکنند.اقدامتئوريتدوینبهخودتعریف شده،پیشازوموجودهايبه تئوري

سـایر ودرآیـد پـژوهش مـورد موضـوع خـدمت درتوانـد مـی سـاخته شـده  تئوريآیندهدرکهطوريبهشود.میواقعی تدوین
).1394استراوس و کوربین،کند (یاريبررسیموردزمینهدرهاییفرضیهیاتدوین فرضیهدرراپژوهشگران

نفر از محققین سازمان تحقیقـات  49شامل نظران استان خراسان جنوبی نفر از مطلعین و صاحب90پژوهش،اینجامعه آماري
نفـر از اسـاتید دانشـگاه و    14هـاي مـرتبط،   و آموزش کشاورزي استان خراسان جنـوبی و کارشناسـان فنـی ادارات و سـازمان    

Semi structuredسـاختاریافته ( هـاي مصـاحبه نیمـه   هـا بـا اسـتفاده از روش   نفر از کشاورزان خبره بودنـد. داده 27همچنین 

interview(ها آزادنـد کـه پاسـخ خـود را بـه هـر       شود، اما آنمشابهی پرسیده میيهاسؤالتمام پاسخگوها این روش از ه در ک
، مشـاهده  ها بـر عهـده محقـق اسـت    بندي آنها و طبقهمورد مسئولیت رمزگردانی پاسخیندر اوطریقی که مایلند ارائه دهند

)Observationعرصه (هاي )، یادداشتField note هـاي  روشعـالوه بــر  ،در این تحقیق.ندشدآوري هاي گروهی جمعبحث) و
برداري قرار هاي تکمیلی مورد بهرهروشعنوانبه،اي و اینترنتی نیزتهیـه عکـس و فـیلم، مـدارك و اسـناد کتابخانهذکر شده،

ومصاحبه، موضوعآغازازپیشوگرفتانجامقبلیاجازهباهامصاحبهدقیقه بود.80تا 40بین هامصاحبهمدت زمان ند. گرفت
درکهمطالبی.شددادهاطمیناناطالعاتشانماندنمحرمانهمورددرهاآنبهورسیدشوندگانمصاحبهبه اطالعپژوهشاهداف

است.شدهاستخراجهاپرسشبهکنندگانشرکتپاسخازمصاحبهکه دراستهایییافتهبهشود، مربوطمیارائهمقالهاین
، اقـدام به ربطيذها و ادارات و سازمانجو در مورد روستاهاي مورد هـدفواولیه و پرسيهدر پژوهش حاضر، محقق با مطالع

.آوري اطالعــات اولیــه بــا ورود بــه میـدان تحقیـق آغـاز شـد        کـار جمـع  ،شناسایی افراد اصلی و مطلع کرد. در این مرحله
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) تـا رسـیدن بـه    Theoreticalنظري (صورتبه) شروع شد و Purposefullهدفمند (صورتبهگیري به روش گلوله برفی و نمونه
با مــشاهده و قـدم   داد ورسید، مصاحبه را پایان نظريهنگـامی کـه پژوهشگر در پاسخ به سؤاالت به اشباع اشباع ادامه یافت. 

.کردنقاط ضعف و قوت فعالیت خود را بررسی اًاطالعات را تأیید و مجددبخشی از صحت،میدان تحقیقزدن در 

روش کالسیک براي کدگـذاري در نظـر   ،و تجارب قبلی تیم تحقیق و نظر کمیته رسالههادادهبه ماهیت کمی و کیفی با توجه
بعد از پایان هر مصاحبه در حداقل زمان، ها شروع گردید. با مصاحبهزمانهمصورتبهها از مصاحبه اول گرفته شد. تحلیل داده
داد مفـاهیم  سازي گردید. این رویکرد متوالی و پی در پی به محقـق اجـازه مـی   نوشتاري پیادهصورتبهمصاحبه کلمه به کلمه 

مده برايها، از اطالعات به دست آمناسب را مورد شناسایی قرار دهد. بعد از پیاده کردن نوارهاي ویدئویی و صوتی و تحلیل آن
بعدي بـراین اصـل   کنندگانشرکتشد. بعد از پدیدار شدن طبقات اولیه، انتخاب مصاحبه بعدي بهره گرفته میسؤاالتتکمیل 

تواند به روشن شدن طبقات در حال پدیدار شدن کمک نماید. در تحلیل براي جدا کردن کلمات و استوار بود که وي چقدر می
اي کدگـذاري بـاز، محـوري و    ها و همچنین ارتباط بین ایـن مفـاهیم، فرآینـد سـه مرحلـه     آنعبارات و کشف معانی مستتر در 
انتخابی مورد استفاده قرار گرفت.

فرآیند تحلیل و کدگـذاري، بـا کدگـذاري بـاز کـه نـوعی تحلیـل        ،گیري مفهومبعد از برگرداندن متون هر مصاحبه، براي شکل
اولـین سـطح کدگـذاري آغـاز     عنـوان بـه شوند، حظه تمام معانی ممکن شکسته میها براي مالهاست و دادهمیکروسکوپی داده

چندین بار مورد مطالعه قـرار گرفـت و   هامصاحبهبنابراین متن ؛ ها بودگردید. در این مرحله، تمرکز روي ساخت مفاهیم از داده
در از قطعات بود، مفهـومی تخصـیص یافـت.    هایی که در داخل هرکدام ها به طبقات قابل مدیریت شکسته شد و براي ایدهداده

کنندهشرکتکدهاي مبتنی بر گفته صورتبهباز، متن هر مصاحبه چندین بار خوانده و جمالت اصلی آن استخراج و يکدگذار
شدند.) ثبت میهاگفته(برداشت محقق از کنندهداللتو یا کدهاي 

هـا  هاي قبلی براي پیدا کردن تشابهات و تفاوتو با کدهاي مصاحبههاي بعدي، کدهاي حاصل شده با یکدیگردر ادامه مصاحبه
که آیا هر رخدادي مقایسه شدند و کدها بر اساس وجوه اشتراك در یک طبقه قرار گرفتند. روش مقایسه مداوم براي تعیین این

مرتـب انجـام شـد.    طـور بهوجود داشته و یا اینکه باید در طبقه جدیدي قرار گیرد، تریشپاي تعلق دارد که ها به طبقهدر داده
طبقات اولیه چندین بار مورد مقایسه و بازبینی قرار گرفتند که نتیجه آن ادغام برخی از طبقات و یا بـه وجـود آمـدن طبقـات     

طبقه ابتدایی جاي گرفتند.27در کد اولیه 194جدید بود. در این مرحله، 
حلیل با کدگذاري محوري که تحلیلی با جزئیات بیشتر نسبت به کدگذاري باز است، ادامه یافت. ایـن مرحلـه، شـامل تعیـین     ت

ها به شـیوه  است. لذا دادهطبقاتیرزبندي براي مشخص نمودن ارتباط بین طبقات و ها و سطوح مقولهالگوهاي موجود در داده
هـا آنباز ایجاد شده بودند، با یکدیگر مقایسـه شـدند و   يدر کدگذاراي که طبقات اولیهجدید با یکدیگر ارتباط یافتند. کدها و

هایی که داراي ویژگـی  که تشابه معنایی و مفهومی داشتند، در هم ادغام شدند. کدها بارها و بارها مورد بررسی قرار گرفت و آن
عنوانبها یکدیگر ارتباط داشتند در یک خوشه قرار گرفتند. هایی که به نحوي ببندي شدند و دستهمشترك بودند، دوباره دسته

هـا، ارتقـاء ضـریب مکانیزاسـیون و     ، تغییر الگوي کشت، مدیریت تغذیه، مدیریت آفات و بیماريیبهزراعمثال، طبقات مدیریت 
استفاده از مقایسه مداوم بـه  هاي فنی و زراعی قرار گرفتند. افزایش ظرفیت نگهداري آب، در یک طبقه محوري با عنوان مهارت

محقق براي انتخاب متغیر مرکزي و همچنین تعیین ارتباط آن با سایر طبقات کمک کرد.
هاي اقتصادي و مالی، آمورشی و ترویجی، مدیریتی، نهادي و زیرساختی و فنـی  بردراهطبقه اصلی (5درنهایت با پیشرفت کار، 

طبقـه مرکـزي مـورد شناسـایی قـرار گرفـت. ایـن طبقـه         عنوانبههاي فنی و زراعی بردها استخراج شد و راه) از دادهو زراعی
توان یافت.مفهومی انتزاعی است که رد پاي آن را در تمام طبقات می

مــدت محقــق و ارتبــاط وي بــا کننــدگان و درگیــري طــوالنیهــا توســط مشــارکتهــا بــا مــرور دســت نوشــتهمقبولیــت داده
شد و از طرف دیگـر  کنندگانمشارکتکه نزدیک به یک سال طول کشید از یک طرف منجر به جلب اعتماد کنندگانمشارکت

و موضوع از زوایـاي گونـاگون مـورد بررسـی     یافتهدستکنندگان تري از تجارب مشارکتبه محقق کمک کرد که به درك جامع
دقیق قرار گیرد.

کننـدگان انجـام شـد.    خـوانی دارد، بـازنگري توسـط مشـارکت    کنندگان هممشارکتها با تجارب که یافتهبراي اطمینان از این
طرفی محقـق، توافـق روي   ، با رعایت بیییدتأها گردید و قابلیت گیري با حداکثر تنوع، باعث افزایش اعتبار دادههمچنین نمونه
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قرار گرفت. اطمینان ییدتأت علمی مورد أیکدها، بررسی متون مصاحبه، کدها و طبقات استخراج شده توسط دو نفر از اعضاء ه
هـا فـراهم گردیـد. قابلیـت     وقت، استفاده از نظر همکاران و مطالعه مجدد کـل داده در اسرعیسینونسخهها نیز با یا ثبات یافته

هم شد.ها، فراهاي مستقیم و مثالکنندگان متفاوت و ارائه نقل قولانتقال یا تناسب نیز از طریق مصاحبه با مشارکت
ها و بحثیافته

5طبقـه اولیـه و   27کـد سـطح اول،   194، کشـاورز نفر27نفر اساتید دانشگاه و 14و محقق، نفر کارشناس49از مصاحبه با 
.فنی و زراعی استخراج گردیدوشی و ترویجی، مدیریتی، نهادي و زیرساختیزهاي اقتصادي و مالی، آموبردشامل راهطبقه 

آموزشی و ترویجیهايبردراه
هاي تحقیق نشان داد که ضعف آگاهی و میزان درك پایین کشاورزان و مسئولین نسبت به تغییـر اقلـیم و   نتایج حاصل از یافته

موانع موجود در راستاي سازگاري با تغییرات آب و هوایی به وجود آمده است کـه در  ینترمهمچگونگی سازگاري با آن، یکی از 
شامل ارتقاء درك کشاورزان از تغییر اقلیم، تـرویج فرهنـگ مصـرف پایـدار، آمـوزش، تـرویج و       طبقهیرزاین پژوهش، در چهار 

این دسـته از مـوارد مطـرح شـده، بخـش مهمـی از       بندي گردید.هاي نو دستهها و استفاده از مطالعات و تکنولوژيانتقال یافته
بسیار راهگشا باشـد.  تواند در راستاي ارتقاء سطح سازگاري کشاورزانهاي سازگاري را به خود اختصاص داده است و میهبردرا

، 1دول ارتقاء درك از تغییر اقلیم، در قالب جـ منظوربهمجموعه راهکارهاي آموزشی و ترویجی مطرح شده توسط جامعه هدف 
فهرست گردیده است.

.، ارائه شده است1نگاره آموزشی و ترویجی سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم نیز، در هايبردشکل شماتیک راه

هاي آموزشی و ترویجی سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیمبردراه-1جدول 
یهکد ثانوکد اولیه

سـایر کشـورها بـراي بـه حـداقل رسـاندن تلفـات آب و        هاي روز دنیا و تجارب استفاده از تکنولوژي
مدیریت تبخیر

نويهاياز مطالعات و تکنولوژیريگبهره

هاي نفوذپذیر استانانجام مطالعات عرصه
انجام مطالعات و مشخص نمودن میزان آب قابل استحصال هر دشت

هاي سنتی کشاورزي به مدرنتغییر روش
سرزمینهاي آمایش اجراي طرح

هاي مقاومسازي و زراعی کردن بذور مناسب و گونهتولید و بومی
در حال انقراضيهااز گونهیاهیبانک ژن گجادیا

منابع آبتیریو مديکشاورزنینويهاروشآموزش

هاافتهیو انتقال جیآموزش، ترو

یکارشناسان مربوطه از لحاظ علمتیتقو
و کشاورزانناو ارتقا دانش مروجانیروستائژهیشبکه آموزش وياندازراه
ياخدمات مشاورهشیافزا

یجیو ترویقیو تحقییمزارع الگواحداث
یاهیگيولوژیزیشناخت کشاورزان از فشیافزا

به کشاورزانییبا پشتوانه اجرایجیترويهابردراهارائه
یآموزشيهابستهعیتوز

يب کشاورزآییجونقش زنان جهت صرفهشیجهت افزاتالش
در رفتار کشاورزانرییها و تغنگرشاصالح

ترسیم ردپاي آب و آشنایی مردم با مفهوم آب مجازي

داریفرهنگ مصرف پاجیترو منطقهتیعلما و روحانقیاز طرمیآب در قرآن کریفرهنگدگاهیدجیترو
یآبکمآموزان با مشکل دانشياهیپاییآشنا

مصرفيالگورییو تغيسازفرهنگ
میاقلرییاز تغکشاورزان ارتقاء دركرا داشته باشندمیاقلرییبا تغيفرهنگ سازگاردیبارانیمد يفرهنگ سازگارجادیو بحران آب و امیاقلرییبه تغنسبتیباور عمومتیآموزش و تقو

میاقلرییتغنهیدر زمیکار فرهنگانجام
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مدیریت منابع آب، فقدان مطالعات دقیق در حوزه آب و عدم بکارگیري تجـارب  مخصوصاًها در حوزه کشاورزي ویکی از چالش
هاي روز دنیا و تجارب سـایر کشـورها   گیري از مطالعات و تکنولوژيمنظور، با بهرهموفق سایر کشورها در این زمینه است. بدین

منظور جلـوگیري  هاي مدرن و نو براي ارتقاء کشاورزي بهیریت تبخیر و استفاده از سیستمدر به حداقل رساندن تلفات آب و مد
توان مصرف منابع آب را هاي مدرن، میهاي سنتی کشاورزي به روشنوسانات دمایی و تگرگ و تغییر روشاز آفتاب سوختگی، 

مدیریت کرد.یدرستبهدر شرایط تغییر اقلیم 
ها، کمرنگ بودن نقش آموزش و ترویج و نادیده گرفتن هاي بخش کشاورزي در اغلب حوزهلشیکی دیگر از معضالت و چا

هاي جدید به کشاورزان و همچنین اقبال اندك مدیران به نقش آموزش و ترویج جایگاه واقعی ترویج و نقش آن در انتقال یافته
اندازي شبکه آموزش ویژه روستائیان و ارتقاء سطح دانش راهها از طریقگیري از آموزش، ترویج و انتقال یافتهاست. لذا با بهره

اي، احداث مزارع الگویی و تحقیقی ترویجی و مواردي از این دست که در مروجین و کارشناسان، افزایش خدمات مشاوره
بود.توان نگرش روستائیان را اصالح کرده و به تغییر رفتار در آنان امیدوار فهرست گردیده است، می1جدول 

درك نادرست و غلط کشاورزان و بعضاً مسئولین از مصرف بهینه آب نیز مشـکل دیگـري اسـت کـه بـا بهـره گـرفتن از برخـی         
از مشـکالت بسـیار مهـم، درك    توان به اصالح این امر کمک کرد. یکی دیگربه آن اشاره گردیده، می1ها که در جدول ظرفیت

ذا با انجام کار فرهنگی در زمینه تغییر اقلیم و آموزش و تقویت باور عمـومی نسـبت   غلط از تغییر اقلیم در سطح جامعه است. ل
توان فرهنگ سازگاري را در سطح جامعه نهادینه کرد.رو، میبه تغییر اقلیم و بحران آب پیش

هاي آموزشی و ترویجی سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیمبردراه-1نگاره 

هاي اقتصادي و مالیبردراه
هـاي  اقتصادي و مالی اسـت. بررسـی مصـاحبه   هايبردهاي سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم، راهبردیکی دیگر از مجموعه راه

بسیار مهـم و  هايبردهاي اقتصادي و مالی از جمله راهشاورزان حاکی از آن بود که راهبردانجام شده با کارشناسان، اساتید و ک
ها شامل سـه  ته از راهبردشود، این دسمشاهده می2که در نگاره طورروند. همانسازگاري با تغییر اقلیم به شمار مییرگذارتأث

هاي مالی و بانکی است.گذاري آب و حمایتزیر طبقه ایجاد امنیت شغلی، قیمت

هاي آموزشی و ترویجیبردراه

هاي نواستفاده از مطالعات و تکنولوژي

پایدارترویج فرهنگ مصرف 

درك کشاورزان از تغییر اقلیمارتقا

هاآموزش، ترویج و انتقال یافته
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تغییر اقلیمهاي اقتصادي و مالی سازگاري کشاورزان با بردراه- 2نگاره 

اسـت کـه جامعـه هـدف پـژوهش در خـالل       ییهـا مؤلفـه اي از به آن اشاره گردیده است، مجموعـه 2که در جدول ییهامؤلفه
بـر بـودن   شک به دلیل ضعف بنیه مالی کشاورزان و خرده مالکی شـدید و از طرفـی هزینـه   اند. بیها به آن اشاره نمودهمصاحبه

باشد.راهگشاتواند هاي مالی و بانکی، میسازگاري، اعمال برخی حمایتبسیاري از راهکارهاي 
و قیمـت آب بایـد   کننـد ینمـ قیمت آب ارزان است و کشاورزان ارزش آن را درك "گفتند که شوندگان میتعدادي از مصاحبه

هی بـراي جوانـان در روسـتا ایجـاد     اي یا کارگـا اند و اگر دولت کارخانهروستاها پیر شده"گفتند که برخی نیز می"واقعی شود.
"رود.مانند و کشاورزي از بین نمیکند، جوانان در روستا می

هاي اقتصادي و مالی سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیمبردراه-2جدول 
یهکد ثانوکد اولیه

گذاري و فروش حقابهایجاد بورس و بازار آب و قیمت
آبگذاريیمتق واقعی کردن قیمت آب

کنندخرید تضمینی آب و خرید آب از کشاورزانی که از آب محصول با ارزش تولید نمی
هاي موردنیاز کشاورزانتثبیت قیمت نهاده

هاي بانکی و مالیحمایت

کم کردن نرخ سود تسهیالت
طوالنی کردن زمان بازپرداخت

تخصیص اعتبارات خاص به بحث تغییر اقلیم
دامداران جهت خرید علوفهتخصیص اعتبار به 

اندازي مشاغل جدیداعطاي وام جهت راه
هاي نوین آبیارياختصاص اعتبارات جهت توسعه و استفاده از روش

بر توسط دولتتعیین قیمت مناسب و تضمین خرید محصوالت کم آب
متأثرگذاري و کارآفرینی در مناطق پرداخت یارانه و حمایت از سرمایه

یشغلتیامنجادیايکاریباکوچک جهت مقابله بيهايها و دامداريمرغدارتوسعه در روستايدیتوليهاکارگاهياندازو راهيکشاورزیرغنیگزیمشاغل جااءیاح

هاي مدیریتیبردراه
از طبقـه یـر ز9هاي مـدیریتی برگرفتـه از مصـاحبه بـا گـروه هـدف، شـامل        شود، راهبردمشاهده می3نگاره که در طورهمان

داري، مـدیریت  هاي آبخیزداري و آبخـوان وري منابع آب، توسعه فعالیتهاي مدیریتی، از جمله افزایش بهرهاي از روشمجموعه
هـاي  ت دولتـی و توسـعه روش  هاي آب زیرزمینی، مدیریت تبخیر، مدیریت مصرف بهینه آب، مدیریت مرتع، نظـار تغذیه سفره

.نوین آبیاري بود

راهکارهاي اقتصادي و مالی

هاي بانکی و دولتیحمایت قیمت گذاري آب

ایجاد امنیت شغلی
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هاي مدیریتی سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیمبردراه-3نگاره 

و مصـرف آب،  ینتـأم مـدت و بلندمـدت در   ریزي جـامع میـان  هاي پیشنهادي نظیر برنامهبردراهها، شاملاین مجموعه راهبرد
ارائه گردیده است.3در قالب جدول کههاي مدیریت منابع آب و مواردي از این دست بود اعتبارات الزم جهت طرحینتأم

یا تعـدادي از کشـاورزان   ".عادت کنندیآبیتا به بمیدهیدرختان را کمتر آب م"که گفتند کشاورزان خبره مورد مصاحبه می
ها را غیـر  تر کنیم یا کرتها را کوچکآبی مجبور هستیم کرتبراي جبران کم"ین نکته اشاره کردند که ها به اها باردر مصاحبه

".میکنیآب را قرض م"که اینو یا"رو شودسطح بسازیم تا آبهم

."تابستاناي شود براي دهیم تا ذخیرهدر زمستان یکی دو بار غرقابی آب می"گفتیکی از کشاورزان مورد مصاحبه می
ها باید اجباري شوند و در برخی مـوارد نیروهـاي امنیتـی نیـز بایـد      برخی سیاست"معتقد بودند کهشوندگانمصاحبهبرخی از 

"ها براي مسئولین توجیه شود.با قوانین نباید احساسی برخورد شود و باید اهداف آن"گفتند کهبرخی می"ورود پیدا کنند.

توان آید. لذا با مدیریت هوشمندانه تبخیر، میآب به شمار میهدر رفتهاي ترین کانالیکی از اصلیتبخیر نیز در کشور ما، 
هاي گیاهی و جانوري بسیار با ارزش زیستگاه طبیعی بسیاري از گونهعنوانبهوري آب را بهبود بخشید. مدیریت مراتع نیزبهره

زارها بینند. لذا با رعایت عواملی چون ایجاد تاغتحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته و آسیب میشدتبهبوده و از طرفی 
توان به اختصار به آن اشاره گردیده است، میصورتبه3براي کنترل فرسایش بادي و همچنین رعایت مواردي که در جدول

بع آب امیدوار بود.حفظ حیات مراتع در شرایط تغییر اقلیم و بهبود مدیریت منا
هاي هاي مهم وضعیت نابسامان مدیریت منابع آب در ایران، سوء استفاده برخی افراد سودجو از ضعف سیستمیکی از چالش

توان به بهبود وضعیت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزي کمک هاي دولتی مینظارتی دولتی است. لذا با تقویت نظارت
کرد.
ها براي آن، دیکته کردن قوانین و دستورالعملبه دنبالها بدون توجه به شرایط بومی و محلی و سیاستدستی بودن اغلب باال

که، بسیاري از کل کشور یکی دیگر از مسائلی است که بخش کشاورزي کشور با آن دست به گریبان است. بدین معنی
بهبود وضعیت مدیریت منظوربهر منطقه تنظیم گردد. لذا بایست با توجه به شرایط بومی و محلی هها و قوانین میدستورالعمل

هاي محلی و همچنین گیري از دانش بومی و پتانسیلکمک بهرهتوان بهمنابع آب بخش کشاورزي در شرایط تغییر اقلیم، می
استفاده از مدیریت و مشارکت مردمی در جهت رونق هر چه بیشتر بخش کشاورزي گام برداشت.

راهکارهاي مدیریتی

هاي نوین آبیاريتوسعه روش هاي تغذیه سفرهمدیریت 
آب زیرزمینی

مدیریت تبخیر

وري منابع آبافزایش بهره

نظارت دولتی مدیریت مرتع
هاي توسعه فعالیت

داريآبخیزداري و آبخوان

مدیریت مصرف بهینه آب

هاي محلیگیري از دانش بومی و پتانسیلبهره
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هاي مدیریتی سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیمبردراه-3جدول 
یهکد ثانوهیکد اول

ياریآبنینويهاتوسعه روشانتقاليهاتلفات انتقال آب و اصالح روشکاهش یکشت قبلریبا حفظ سطح زياریآبنینويهاستمیستوسعه
آبیکشت با دبریسطح زتناسب

منابع آبيوربهرهشیافزا

يدر بخش کشاورزعیانتقال و توزد،یراندمان آب در تولشیافزا
آبرهیدو منظوره ذخياستخرهااحداث

pvcباریمسهیدو درخت و پوشش بقنیتشتک در فواصل بجادیا

آبارتقا و حفظ راندمان يهاروشاعمال
در صورت کسب درآمد برابر ارزش آبيکشاورزتداوم

یاراضيزریلحیو تسطيسازکپارچهی
هاالبیسیو ساماندهيزداریآبخيهاطرحياجرا

يدارو آبخوانيزداریآبخيهاتیتوسعه فعال )یمصنوعهیو تغذالبیمنطقه (پخش سيهاالبیحداکثر از ساستفاده
یرآبگيهاحوضچهجادیا

استانآباز منابع متوازنبرداشت

ینیرزمیآب زيهاسفرههیتغذتیریمد

هااز تاالبحفاظت
نامتعارفایآب باران يسازرهیاستحصال و ذخ،ییشناسايهاروشنییتع
در باالدست قنواتيو سدسازیخاکيبندهاجادیا

ینیرزمیآب در مخازن زرهیذخ
ینیرزمیو زیسطحيهاآبتیریمد

از مالچاستفاده

ریتبختیریمد

ها و پوشش انهارچاهيگذارلوله
ریکاهش تبخيبرارهیذخيساخت استخرهااصالح

کیها با پالستقطره چکانپوشاندن
ریمقابله با تبخيبراکیها با پالستپشتهپوشاندن

سطح خاكیشکنسله
یاهیگيایبقاحفظ

کشت گیاهانی که ضریب منفعت به هزینه و کارایی مصرف آب باالتري دارند

آبنهیمصرف بهتیریمد
ها براي آبیاري تکمیلی محصوالت دیمو سردهنهبندهاآباستفاده از 

ايها در روش آبیاري جوي و پشتهمیان جوي و پشتهآبیاري کردن یک در
تر نمودن مدار آبیاريطوالنی

هاي خاکستري و بازچرخانی آب در مصارف مختلفاستفاده از آب
مرتعتیریمديبادشیکنترل فرسايتاغ زارها براجادیا در مراتعچراستمیستیرعا

هامجاز حفر شده و پلمپ آنریغيهاچاهییشناسا

ینظارت دولت

هاآنيبرداربهرهو کاهش پروانه نییراندمان پاي باهاچاهییشناسا
هوشمندينصب کنتورهاقیمجاز از طريهابرداشت چاهکنترل

هاچاهیدبیجیتدرکم کردن 
مفرط و زودرس داميچراکنترل

مراتعیکردن برخممنوعه
یآبياز توسعه کشاورزيریجلوگ
کشتریسطح زشیاز افزايریجلوگ
دیاز حفر چاه جديریجلوگ

ممنوعهيهاماندن دشتیباقممنوعه
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3ادامه جدول 
یهکد ثانوهیکد اول

یمحليهالیو پتانسیاز دانش بوماستفاده

یمحليهالیو پتانسیدانش بوم
و بحران آبزیجامع آبختیریدر مدیو مشارکت مردمتیریاز مداستفاده
یعیطبيهاو عرصهاهانیاز اطالعات گاستفاده
هايورآنورشیکشاورزان در پذیو مشارکت اجتماعیمحليهااز تشکلاستفاده
يرونق بخش کشاورزيبرایبوميهاتیاز ظرفيریگجهت بهرهيسازفرهنگ

هاي هاي نوین آبیاري و پافشاري آنان به استفاده از روشهاي آبیاري در بخش کشاورزي استقبال کم کشاورزان از روشیکی از چالش
انتقال آب ها و کاهش تلفات هاي نوین آبیاري و ترغیب کشاورزان به استفاده از این سیستمتوان با توسعه سیستمسنتی است. لذا می

هاي انتقال، وضعیت مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزي را بهبود بخشید.و همچنین اصالح روش
هاي آب زیرزمینی را تحت تأثیر افت شدید سطح آب و در معرض تخریب قرار گرفتن مخازن آب زیرزمینی، به شدت بیالن سفره

هاي تحقیق که عبارتند از برداشت برابر تغذیه از منابع آب استان،شده از یافتهقرار داده است. لذا با انجام برخی اقدامات استخراج
ایجاد بندهاي خاکی و هاي نامتعارف، سازي آب باران یا آباستحصال و ذخیرههاي شناسایی،ها، تعیین روشحفاظت از تاالب

هاي آب زیر زمینی و تخریب است، از افت شدید سفرهفهرست شده3سدسازي در باالدست قنوات و یا اقدامات مشابه که در جدول 
ها، جلوگیري نمود.آن

هاي نهادي و زیرساختیراهبرد
شـامل  طبقـه یـر ز5، در قالب پژوهشکارهاي نهادي و زیرساختی است که در این هاي سازگاري، ساز وبردراهینترمهمیکی دیگر از 
هـا،  گذاري و الزامات قانونی، اصالح، احیا و توسـعه زیرسـاخت  هاي محلی، سیاستپتانسیلگیري از آگاهی و بهرههاي پیشتوسعه روش

گردیده است.يبنددستهافزایی سازمانی هاي تشویقی و تنبیهی و همکاري و همتدوین سیاست
. برخـی  "از صـادرات آن باشـد  ریزي شود که واردات آب مجازي بیشـتر  برنامهياگونهبهباید "گفتند که شوندگان میبرخی از مصاحبه

دانستند.را مفید می"بان که هم معتمد روستا باشد و هم متخصص آباستخدام آب"دیگر
هاي بخش کشاورزي مطابق با وضعیت استان و در سطح حوزه آبریز را مفید دانسته و برخی نیز معتقد بودنـد کـه   ها تدوین سیاستآن

هـاي  گـذاري المللی و سـرمایه هاي بینتان نباید گسترش یابد و باید به بخش خصوصی و مناقصههاي بزرگ در اسدامیژهوبهتعداد دام 
داخلی یا خارجی که توان مالی دارند، اعتماد کنیم.

هـا بایـد بـر اسـاس     ریزيگذاري کرد و برنامهباید روي تحقیقات و آموزش و ترویج سرمایه"گفتند کهتعدادي از افراد مورد مصاحبه می
"گردیم.باشد که دیگر به گذشته بر نمیلهأمسواقعیت و با توجه به این 

دهد.نشان مییروشنبههاي نهادي و زیرساختی را بردبندي انجام شده در زمینه راه، طبقه4نگاره 

هاي نهادي و زیرساختی سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیمبردراه-4نگاره 

نهادي و هايبردراه
زیرساختی

اصالح، احیا و توسعه 
هازیرساخت

الزامات گذاري و سیاست
قانونی

هاي تشویقی و تنبیهیتدوین سیاست

هاي محلیگیري از پتانسیلآگاهی و بهرههاي پیشتوسعه روش

افزایی همکاري و هم
سازمانی
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هاي انجام شده در حوزه آب بخش کشاورزي، مشـکلی اسـت کـه ضـرورت بـازنگري در      گذاريسیاستهاي قانونی و ضعف خأل
هـاي  ها و معضالت موجود، تعـدد سـازمان  سازد. یکی دیگر از چالشهاي حوزه آب را بیش از پیش نمایان میو سیاستینقوان

فزایـی سـازمانی و   الذا، با اجراي همکاري و همهاي سازمانی است.متولی در بحث آب و روستا و همسو نبودن اهداف و سیاست
گیـر در حـوزه آب و جلـوگیري از    هـاي مختلـف تصـمیم   بین ارگانمؤثرارتباط تنگاتنگ واحدهاي تخصصی و ارتباط سازنده و 

توان این مشکل را تا حدودي مرتفع ساخت.کاري، میموازي
ها و راهکارهاي بهبود شاورزي، بیشترین نقش را در موفقیت برنامهکنشگران اصلی عرصه کعنوانبهبرداران کشاورزان و بهره

هاي تشویقی و تنبیهی از جمله تشویق و ترغیب باشند. لذا با اعمال سیاستمدیریت منابع آب در بخش کشاورزي دارا می
بخش کشاورزي در شرایط توان زمینه موفقیت برنامه بهبود مدیریت منابع آب در ها، میکشاورزان موفق و الگوسازي از آن

.تغییر اقلیم را فراهم آورد

روي بهبود وضعیت مدیریت منابع آب بخش کشاورزي در شرایط هاي پیشها یکی دیگر از چالشنامناسب بودن زیرساخت
استخراج يهامقولهیرزها الزم و ضروري است. برخی از تغییر اقلیم است. لذا در این راستا، اصالح، احیاء و توسعه زیرساخت

باشد.منابع آب موجود مییساتتأسشده در خالل پژوهش حاضر در این زمینه، ایجاد و مرمت قنوات و توجه به بازنگري 
موقع به رسانی بهآگاهی قوي و اطالعهاي پیشروي کشاورزي در شرایط تغییر اقلیم، ضعف سیستمهاي پیشیکی از چالش

هاي جوي هر توان با شناسایی پتانسیلو یا کاهش خسارات احتمالی است. لذا میمنظور جلوگیري از خسارتکشاورزان به
ها خسارات ناشی از تغییرات ناگهانی آب و هوا و دهنده در همه دشتآگاهیهاي هواشناسی و پیشمنطقه و استقرار ایستگاه

تأثیرات منفی بر مدیریت منابع آب را به حداقل رساند.،آنتبعبه
باشـد کـه   هاي ارائه شده توسط کشاورزان، کارشناسان و اساتید مورد مصاحبه پژوهش حاضر میبرداي از راهمجموعه4جدول 

بندي گردیده است.هاي نهادي و زیرساختی دستهبردتوسط محقق در قالب طبقه راه

هاي نهادي و زیرساختی سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیمراهبرد-4جدول 
ثانویهکد کد اولیه

هاو کاهش برداشت از چاهيزیرب قابل برنامهآبر اساس يبرداربهرهيهاپروانهاصالح

یو الزامات قانونيگذاراستیس

دست اندرکار آبيهاسازمانفیحدود وظاکیتفک
ها به استانحوزهریآب از ساانتقال
واتناداره قجادیقنوات و اتوسعه

یمکفاراتیبخش آب با اختيبرايقویمتولایارگان کاختصاص ی
بآسهم يمد به جاآکردن سهم درنیگزیجا
ینیوردن به کشت فرا سرزمآيرو

محصوالت از خارج استانیکردن برخوارد
هاصنعتو ها و کشت یزراعیسهامتوسعه
کردهانهیهزبندي اولویت

بر و با ارزشمحصوالت کم آبینیتضمدیخر
دالالنحذف فروش و بازاراصالح 

ییروستانیاز قواناصالح بسیاري
یهیو تنبیقیتشويهااستیسنیتدوهاآنيکشاورزان موفق و الگوسازبیو ترغقیتشو از اضافه مصرفمهیاخذ جر

و مرمت قنواتایاح
هارساختیو توسعه زایاصالح، اح منابع آب موجودیساتتأسدر يبازنگر

هادر همه دشتیآگاهشیو پیهواشناسيهاستگاهیو استقرار ايجويهالیپتانسییشناسا
از يریگو بهرهیآگاهشیپيهاتوسعه روش

یمحليهالیپتانس
ابرهايبارورساز

با کشاورزانمی(تهک) و ارتباط مستقيکاربردیتوسعه هواشناسیتیریسامانه مدياجرا
با کشاورزانمی(تهک) و ارتباط مستقيکاربردیتوسعه هواشناسیتیریسامانه مدياجرا
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4ادامه جدول 
کد ثانویهکد اولیه

یتخصصيتنگاتنگ واحدهاارتباط

یسازمانییافزاو هميهمکار
ییمدزاآو دریبه دور از نگاه صنفمایصدا و سيهمکار
يکارياز موازيریدر حوزه آب و جلوگریگمیمختلف و تصميهاارگاننیسازنده بارتباط

زیجامع حوزه آبختیریمديبا الگویفرا سازمانانسجام 
و آموزشقاتیتحقبخشتر عمل کردن فعال

هاي فنی و زراعیراهبرد
هاي سازگاري کشاورزان بـا تغییـر اقلـیم اسـت کـه در کدگـذاري       طبقه از راهبردینترمهمآخرین و ،هاي فنی و زراعیراهبرد

مـدیریت تغذیـه،   ،یبهزراعـ از جملـه مـدیریت   طبقهیرزطبقه مرکزي نیز شناخته شد. این طبقه، شامل چند عنوانبهانتخابی 
باشـد.  مکانیزاسـیون مـی  ها، تغییر الگوي کشت مناسب و ارتقـاء ضـریب   افزایش ظرفیت نگهداري آب، مدیریت آفات و بیماري

، ارائه گردیده است.5موارد مطرح شده در قالب نگاره 

ژیکی است که در جریان بهبود وضعیت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزي، مستلزم رعایت برخی اصول فنی و تکنولو
زراعی یکی از بهزراعی قرار گرفته است. بدون شک مدیریتهاي مدیریت بههاي پژوهش حاضر، در زمره زیرمقولهمصاحبه

ترین عوامل موثر بر مدیریت منابع آب بوده و در افزایش محصول نیز بسیار تاثیرگذار است و شاید بتوان به جرات گفت که مهم
گردد و هم باعث کاهش هزینه زراعی هم باعث افزایش عملکرد میزیرا مدیریت به؛ ترین سهم را در افزایش محصول داردمهم

سزایی در مدیریت منابع آب بخش کشاورزي در شرایط تغییر اقلیم دارد.که این مهم نقش بهاز آبیتولید و کاهش نی
شک در وضعیت مدیریت منابع آب بخش کشاورزي تأثیرگذار اسـت، تغییـر الگـوي کشـت مناسـب      یکی دیگر از عواملی که بی

است، وضعیت مدیریت منابع آب بخش کشـاورزي اسـتان   اختصار به آن اشاره گردیده به 5با رعایت مواردي که در جدول کهاست
شک، تغذیه مناسب درختان در شرایط تنش، مقاومت آنـان را افـزایش داده و عملکـرد خـوبی را بـه دنبـال       یابد. همچنین بیبهبود می

کننده تولید پایدار باشد.تواند تضمینداشته و می
ها نمـوده و از مصـرف بـیش از    صورت بیولوژیک اقدام به مبارزه با آفات و بیماريو بهموقعتوان بهمیبا مدیریت یکپارچه دفع آفات نیز،

حد آب و آلودگی منابع آب، جلوگیري کرد و به مدیریت منابع آب کشاورزي نیز کمک نمود.
ك و به تبـع آن، هـدر رفـت    تواند از تخریب ساختمان خاتغییر در گاو آهن و استفاده از ادوات مناسب و ارتقاء ضریب مکانیزاسیون، می

توان از مصرف بیش از حد آب جلوگیري کرد.ها نیز میپاشآب جلوگیري نماید. همچنین با کالیبره کردن سم
باشد.می5دسته به شرح جدول 6هاي فنی و زراعی استخراج شده از مصاحبه با جامعه هدف، در قالب مجموعه راهبرد

مدیریت بهزراعی

هاي فنی و زراعی سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیمبردراه-5نگاره

ارتقاء ضریب مکانیزاسیونتغییر الگوي کشت مناسب

فنی و زراعیهايبردراه

مدیریت تغذیه

هامدیریت آفات و بیماري افزایش ظرفیت نگهداري 
آب



هاي سازگاري کشاورزان استان خراسان جنوبی با تغییر اقلیم  بردتبیین راه

96

سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیمهاي فنی و زراعی راهبرد-5جدول 
کد ثانویهکد اولیه

مناسب با خاك وآب منطقهییایمیشياز کودهااستفاده

زراعیمدیریت به

کودکود و چالاز کانالاستفاده
کمپوستیاز کمپوست و ورماستفاده
شتریو هرس بهیدرختان به صورت تک پااصالح

کشتتناوبرعایت 
شهیتوسعه رتیریمد

بوته و کمتر کردن فاصله کشت درختانتراکم
يکشت محصوالت کشاورزخیتارمیتنظ

ییایمیشيحذف سموم و کودها
بادشکناحداث
هاباغات و گلخانهحیصحیطراح

کاشتيهاروشاصالح
محصوالت بهارهزهییپاکشت

توسعه کشت پاییزه براي کنترل تبخیر و تعرق
یچندکشتبیترکتوسعه
کود سبزکشت
همزمان و مخلوطکشت
متراکمکشت

یکشتکجای
ییکشت نشاتوسعه

آب و خاك منطقهتیفیسازگار و متناسب با کیشیرويهاهیاز پااستفاده
وندیپقیارقام از طررییتغ

یاز زراعت به باغبانمنطقهکشتيالگورییتغتغییر الگوي کشت مناسب و 

کشت مناسبيالگورییتغ

ياکشت گلخانهتوسعه
کیپالستریزکشت

دارنديمنطقه صرفه اقتصادنیکه در ايوریپرورش دام و طجیترو
يعلوفه ايکشت هااینوبت دوم ياز کشت هااستفاده
لیبه عنوان پتانسییدارواهانیگکاشت
برمحصوالت کم آبکاشت
و با ارزشیصادراتاهانیگتوسعه

متوازنهیاصول تغذتیو رعاکیومیهدیاستفاده از اس

مدیریت تغذیه کیولوژیبياز کودهااستفاده
یاز کود داماستفاده

داميولوژیزیمتناسب با فییغذارهیجتیرعا
دفع آفاتکپارچهیتیریمد

هايماریآفات و بتیریمد هایماریآفات و بتیجمعيمزارع براشیبه موقع و پامبارزه
یو کم آبیمتحمل به خشکیو باغیاهیبانک اطالعات آفات گهیته
ونیزاسیمکانبیارتقا ضرونیزاسیمکانبیدر گاوآهن و استفاده از ادوات مناسب و ارتقا ضررییتغ شدن سم پاش هابرهیکال

از هوموساستفاده

آبينگهدارتیظرفشیافزا
زایکوریاز قارچ مااستفاده
یحفاظتيکشاورزاجراي 

یمواد آلشیاصالح ساختار خاك و افزا
شهیريپاتیاز سوپر جاذب ها و زئولاستفاده
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دهد.، طبقات و زیرطبقات استخراج شده در جریان سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابی را نشان می6جدول 

هاي سازگاري با تغییر اقلیم)ت استخراج شده از داده ها (راهبردطبقات و زیرطبقا-6جدول 

رد
اهب

ر
یم

 اقل
ییر

ا تغ
ن ب

رزا
شاو

ي ک
گار

ساز
ي 

ها

زیرطبقاتطبقات اصلی
هاي بانکی و دولتی، ایجاد امنیت شغلیگذاري آب، حمایتقیمتو مالیاقتصادي

ها، ایجـاد فرهنـگ مصـرف پایـدار،     هاي نو، آموزش، ترویج و انتقال یافتهتکنولوژياستفاده از مطالعات و آموزشی و ترویجی
ارتقاء درك کشاورزان از تغییر اقلیم

مدیریتی
داري، هاي آبخیزداري و آبخوانوري منابع آب، توسعه فعالیتهاي نوین آبیاري، افزایش بهرهتوسعه روش

تبخیـر، مـدیریت مصـرف بهینـه آب، مـدیریت مرتـع،       هاي آب زیرزمینی، مدیریت مدیریت تغذیه سفره
هاي محلیگیري از دانش بومی و پتانسیلنظارت دولتی، بهره

ــادي و  نهـــــــــ
زیرساختی

هـاي تشـویقی و تنبیهـی، اصـالح، احیـاء و توسـعه       گذاري و الزامـات قـانونی، تـدوین سیاسـت    سیاست
افزایـی  هـاي محلـی، همکـاري و هـم    پتانسیلگیري از آگاهی و بهرههاي پیشها، توسعه روشزیرساخت

سازمانی

ها، ارتقـاء ضـریب   زراعی، تغییر الگوي کشت مناسب، مدیریت تغذیه، مدیریت آفات و بیماريمدیریت بهفنی و زراعی
مکانیزاسیون، افزایش ظرفیت نگهداري آب

گیري و پیشنهادهانتیجه
اثراتاقلیم قرار داشته وتغییرپدیدهتأثیرتحتبیشتراقتصاديهايبخشسایر بهنسبتخودماهیتواسطهبهکشاورزيبخش
فقـر، افـزایش سـاز زمینهوکردهجدي مواجهچالشبانیزراروستاییجوامعمعیشتمحصوالت کشاورزي،تولیدبراقلیمتغییر

فعالیـت واسـطه ماهیـت  بـه  نیـز گردیده اسـت. کشـاورزان  شهرهاسمتبهرشد مهاجرتافزایشوهاي اشتغالفرصتکاهش
کـه کنـد مـی پیـدا وقتـی افـزایش  اثـر ایـن شـدت دارنـد. قـرار پدیدهایناثراتتحت تأثیراقشارسایرازبیشتر،خودتولیدي
اثـرات بـه توجـه بـا بنـابراین ؛ محدود باشـد نیزآنباسازگاريتواناییوبودهزیاداقلیمبه تغییرنسبتکشاورزانپذیريآسیب

تغییر اقلیمباکشاورزانسازگاريهايحاضر تبیین راهبردتحقیقهدفآن،باکشاورزانسازگاريو اهمیتپدیدهایناحتمالی
.بود

هاي میدانی نشان داد که هر چند اغلب کشاورزان درك درستی از تغییر اقلیم نداشته و تغییرات بـه  هاي حاصل از بررسییافته
دانستند، اما در سالیان گذشته میزان درك کشاورزان و کارشناسان منطقه مـورد مطالعـه از   خشکسالی میوجود آمده را معادل 

رسـانی در دسـترس   تغییر اقلیم تا حدودي بهبود یافته و سطح تحصیالت و برخورداري از خدمات ترویجی و تنوع منابع اطـالع 
مصاحبه با مخاطبین) حاکی از (یبررسذار بوده است. همچنین نتایج در ارتقاء درك کشاورزان از تغییر اقلیم، تاثیرگ،کشاورزان

هاي کشـاورزان را در سـازگاري بـا تغییـر اقلـیم تقویـت       تواند مهارتها نسبت به تغییر اقلیم، میآن بود که بهبود سطح آگاهی
Deressa(نمایـد. سـایر مطالعـات نیـز نتـایج مشـابهی بـا نتـایج ایـن پـژوهش داشـتند            et al., Below؛ 2010 et al., ؛2013

Mudzonga, Bahavi؛2011 et al., ).1391زن،؛ قمبرعلی و پاپ1393؛ هادوي،2014
هاي زیرزمینی و کـاهش امکـان دسترسـی    هاي مصاحبه حاکی از آن بود که به دلیل افت شدید سطح آبنتایج حاصل از یافته

هاي اسـتان و بـایر   شیمیایی خاك و کاهش حاصلخیزي خاكکشاورزان به آب مناسب و همچنین تخریب ساختمان فیزیکی و 
هاي کشاورزي، مزیت اقتصادي کشاورزي به شدت افت کرده و ریسک تولید نیز افزایش یافته اسـت. لـذا   شدن بسیاري از زمین

آب داشته و یا هاي جدید اقتصادي که وابستگی کمتري به انگیزه تولیدي کشاورزان کاهش یافته و کشاورزان با انتخاب فعالیت
تـوان بـه توسـعه صـنایع     هاي محیطی قرار دارند، سعی در تامین معیشت خود دارند که از آن جمله مـی کمتر تحت تاثیر تنش

در جهت سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم اشاره نمود. سایر مطالعـات نیـز نتـایج    هايتی و صنایع تبدیلی به عنوان راهبرددس
,.et al؛ 1396نژاد و پودینه،ژوهش داشتند (اسمعیلمشابهی با نتایج این پ 2012Nantui Mabe؛Rejesus et al., 2013(.

هاي حاصل از مصاحبه و مشاهدات میدانی حاکی از ایجاد تغییر در کمیت و کیفیت آب و خاك منطقه و همچنین تحلیل یافته
این امر موجب ایجاد تغییر در خصوصیات فنولوژیکی گیاهـان گردیـده و مزیـت    ؛ کهتغییرات وسیع در پارامترهاي اقلیمی است
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بر و سازگار با کیفیـت آب و  نسبی محصوالت کشاورزي استان را تغییر داده است. لذا ترغیب کشاورزان به کشت گیاهان کم آب
وده بـاال، کشـت گیاهـان بـا ارزش     خاك منطقه، توسعه کشت گیاهان دارویی به دلیل سازگاري با شـرایط اقلیمـی و ارزش افـز   

تواند بسیار راهگشا باشـد. از طرفـی پـرورش دام و    صادراتی باال با هدف افزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصادي کشاورزان، می
طیور متناسب با شرایط منطقه از جمله پرورش شتر، شترمرغ و بوقلمون که مصرف آب کمتري داشته و درآمدزایی باالیی نیـز  

شـاه  ؛1396نـژاد و پودینـه،  نیز نتایج مشابهی با نتایج این پژوهش داشتند (اسمعیلتوان توصیه کرد. سایر مطالعاترا میدارند
؛ 1388؛ آقـاپور صـباغی،  1385؛ زارعی محمودآبادي و همکاران،1391؛ رضایی زمان،1388؛ فالح کهن و همکاران،1388کرمی،

Lema؛ 1387اسـالمیان و زارعیـان،  ؛ 1386؛ شوشـتریان، 1391موسـوي زاده و مصـفا،   et al., Heeren؛2009 et al., ؛2007
LaksHmanan et al., 2008(.

گر پایین بودن سطح دانش و مهارت کشاورزان در زمینه مدیریت منابع آب و پافشـاري  هاي میدانی، بیاننتایج حاصل از بررسی
دن ضریب مکانیزاسیون استان بود که این امـر موجبـات هـدررفت زیـاد     هاي سنتی و قدیمی و پایین بوآنان بر استفاده از روش

هاي حاصل از مصـاحبه بـا خبرگـان نشـان داد کـه ارتقـاء سـطح        منابع پایه از جمله آب را فراهم آورده است. لذا، واکاوي یافته
سـازگاري کشـاورزان بـا اثـرات و     هاي فنـی و زراعـی مناسـب جهـت     هبردهاي کشاورزان نسبت به تغییر اقلیم و ارائه راآگاهی

پیامدهاي تغییر اقلیم و تقویت باور عمومی نسبت به تغییر اقلیم و بحـران آب و همچنـین ایجـاد فرهنـگ سـازگاري از طریـق       
اندیشـی  هاي همها و کارگاههاي نوین کشاورزي و مدیریت منابع آب، برگزاري کالساي و آموزش روشافزایش خدمات مشاوره

موقع بـه  رسانی بههاي مجازي و اینترنت و اطالعگیري از ظرفیت شبکهجارب موفق و کارآمد دنیا به کشاورزان و بهرهو انتقال ت
تواند موجبات افزایش راندمان آب در تولید، انتقال و توزیـع را  هاي نوین آبیاري، میکشاورزان و همچنین ترویج توسعه سیستم

هـا بسـیار   تر شدن نقش ترویج در بهبود سطح آگاهیهاي آموزشی و ترویجی و پر رنگرتبه دنبال داشته باشد. لذا تقویت مها
؛ 1391زن،؛ قمبرعلـی و پـاپ  1393نیز نتایج مشابهی با نتایج این پژوهش داشتند (هادوي،باشد. سایر مطالعاتمورد تاکید می

,.et al؛1392ي،، گـوهر 1389؛ طبـایی شـمس،   1385؛ زارعی محمودآبـادي و همکـاران،   1392آذري، 2012Nantui Mabe؛
Hassan & Nhemachona, ,Droogers & Aerts؛2008 2005.(

گرایی و رفاههاي میدانی حاکی از رواج روحیه شهري، مصرفها، مشاهدات عینی و بررسیهاي برگرفته از مصاحبهبررسی یافته
نابودي قرار گرفتن سبک لباس پوشـیدن، غـذاهاي سـنتی و    طلبی در جوامع روستایی و تغییرات بسیار محسوس و در معرض 

بسیاري از فنون و صنایع روستایی شده است. این امر، موجبات تشدید اثرات ناشـی از تغییـرات آب و هـوایی را فـراهم آورده و     
شاورزي و نقش مـوثر  هاي کمصرف آب در روستاها را افزایش داده است. لذا با توجه به مشارکت باالي زنان روستایی در فعالیت

هـاي  توان با افزایش سطح آگاهیداري و مسئولیت نگهداري از فرزندان، میهاي خانهجویی آب با توجه به فعالیتآنان در صرفه
تـر بـودن   هاي سازگاري را در آنان ارتقاء بخشید. از طرفی، با توجـه بـه قـوي   زنان روستایی و آشنایی آنان با بحران آب، مهارت

توان به ترویج دیدگاه فرهنگـی آب  مذهبی در میان خانوارهاي روستایی و توجه بیشتر این قشر به علما و روحانیت، میباورهاي 
جـویی مصـرف آب امیـدوار بـود.     هاي دینی در زمینه صرفهگیري از آموزهدر قرآن کریم از طریق علما و روحانیت منطقه و بهره

هاي کشـاورزي و  طح مدارس با توجه به نقش آنان در همکاري با خانواده در فعالیتآموزان در ساي دانشهمچنین آشنایی پایه
تواند در مدیریت منابع آب مـوثر  آموزان در انتقال مباحث جدید، میها و تاثیر دانشهمچنین سطح سواد پایین در اکثر خانواده

باشد.
هاي تولیدي در جوامع روسـتایی و  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به کاهش اعتماد به نفس، امید به زندگی و انگیزه

هاي روحـی و روانـی و افـزایش منازعـات و     رنگ شدن نشاط در روستاها و بروز تنشگسترش فقر و کاهش رفاه اجتماعی و کم
هاي اشـتغال و بـروز بیکـاري و بـه تبـع آن افـت       ورزان و از طرفی از بین رفتن زمینهها و خشم و ناامیدي در بین کشادرگیري

کارهـاي غیرتولیـدي و کـاذب و    توان با ایجـاد رونـق در اشـتغال و بـا هـدف جلـوگیري از گسـترش کسـب و        شدید درآمد، می
روستا، به کمـک احیـاء مجـدد روحیـه     نیازي، آزادي، استقالل و کرامت انسانی در گري و همچنین حفظ خوداتکایی، بیواسطه

گیـري از ظرفیـت نهادهـاي محلـی هماننـد شـوراهاي اسـالمی،        هاي سنتی و تقویت کارهاي عمـومی و بهـره  تعاون و همکاري
هـاي مـدیریت جـامع آبخیـز و بحـران آب، در جهـت       هاي مردمـی روسـتاییان درطـرح   ها و تقویت مشارکتها، تعاونیدهیاري

هـاي مـدیریتی   مذکور را به عنوان یکی از راهبردتري برداشته و مواردهاي محکمیامدهاي تغییر اقلیم گامسازگاري با اثرات و پ
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هـا  نیز نتایج مشابهی با نتایج این پژوهش داشتند و بر نقش موثر تشکلسایر مطالعات.سازگاري با تغییر اقلیم، مدنظر قرار داد
؛ حسـینی  1388نماید. (حسینی،ي در جهت سازگاري با تغییر اقلیم تاکید میهادهاي اجتماعی به عنوان راهبرالیتو تقویت فع
).1396؛ اسمعیل نژاد و پودینه،1395و همکاران،

هـاي  هاي زیرزمینی استان و تخریب سفرههاي میدانی و بررسی مستندات موجود و تایید افت شدید سطح آبباتوجه به بررسی
هاي آب زیرزمینی استان یکـی از ضـروریات مقابلـه بـا     سمانی، طرح تعادل بخشی سفرهآب زیرزمینی و کاهش شدید نزوالت آ

هـایی کـه رانـدمان پـایین     هاي غیرمجاز و چاهتوان با انجام اقداماتی چون شناسایی و پلمپ چاهپیامدهاي تغییراقلیم بوده و می
هـا و  هـاي جدیـد و رعایـت حـریم بـین چـاه      فر چاهها، جلوگیري از حبرداري چاهداشته و همچنین کاهش تدریجی پروانه بهره

گـذاري و  هاي مجاز با استفاده از کنتورهاي هوشمند و مدیریت عرضه و تقاضاي آب و سیاسـت همچنین کنترل برداشت از چاه
گذاري در جهـت افـزایش آب قابـل دسـترس روسـتائیان، از طریـق       هاي آب زیرزمینی و سرمایهریزي جهت تقویت سفرهبرنامه

ها به استان و همچنین بارورسازي ابرها، مهندسی مجدد تاسیسـات منـابع آب موجـود و    ررسی امکان انتقال آب از سایر حوزهب
آوري آب باران و اجـراي  هاي سنتی و مدرن جمعگیري از روشهاي آب زیرزمینی و بهرهپخش سیالب و تغذیه مصنوعی سفره

از این دست، به بهبود وضـع موجـود جهـت خـروج از مرحلـه بحرانـی و حفـظ        هاي مدیریت یکپارچه منابع آب و موارديطرح
نیـز نتـایج مشـابهی بـا     در شرایط تغییر اقلیم و سازگاري کشاورزان منطقه با این پدیده، امیدوار بود. سایر مطالعـات کشاورزي

Pandy(نتـایج ایـن پـژوهش داشـتند      et al., Gain؛2009 et al., & Droogers؛2012 Aerts, Quinn؛2005 et al., ؛ 2004
؛ 1385؛ زارعــی محمــدآبادي و همکــاران،1387؛ اســالمیان و زارعیــان،1388؛ پورمحمــدي،1393؛ آشــفته،1388کرمــی،شــاه

).1386؛ شوشتریان،1392؛ گوهري،1391؛ موسوي زاده و مصفا،1390؛ فرخ زاده،1389؛ طبایی شمس،1388حسینی،
جهت معکوس کردن جریان صادرات و واردات آب مجازي و ترسیم ردپـاي آب بـراي مـردم و    گذاري در گذاري و قانونسیاست

هـاي  مسئولین و روي آوردن به کشت فراسرزمینی و وارد کردن برخی از محصوالت از خارج استان، تنـوع بخشـی بـه فعالیـت    
افزایـی و  ر منـابع آب، ایجـاد هـم   ها در جهت مـدیریت بهتـ  ها و کشت و صنعتمرتبط با بخش کشاورزي، توسعه سهامی زراعی

هاي اجرایی، تحقیقاتی، ترویجی و آموزشی جهت کـاربردي نمـودن نتـایج حاصـل از تحقیقـات، اصـالح       هماهنگی بین دستگاه
هـاي  ساختار و بازاریابی و توسعه عرضه مستقیم تولیدات روستائیان با هدف حذف افراد سودجو و تفکیک حدود وظایف سازمان

هاي مالی و انسانی و اصالح برخی قوانین مربوط به منـابع  کاري و هدررفت سرمایهآب با هدف جلوگیري از موازياندرکاردست
نظـران بخـش   هاي حاصل از مصـاحبه بـا خبرگـان و صـاحب    هاي سازگاري بود که از تحلیل یافتهبردطبیعی از جمله دیگر راه

نیز نتایج مشـابهی بـا نتـایج ایـن     سایر مطالعاتبه دست آمده است.اندرکار حوزه آب استان خراسان جنوبی کشاورزي و دست
).1396؛ اسمعیل نژاد و پودینه،1395پژوهش داشتند (حسینی و همکاران،

با توجه به تاثیرات مستقیم تغییرات آب و هوایی بر تولیـد محصـوالت کشـاورزي و وابسـتگی معیشـت کشـاورزان منطقـه بـه         
هاي فنـی و زراعـی   تان، لزوم توجه به شناسایی راهبردهاي صنعتی اسو ضعیف بودن زیرساختتولیدات کشاورزي و دامپروري 

با گروه هدف پژوهش بسیار مشهود بود. لـذا  در جهت سازگاري با تغییراقلیم و کاهش پیامدهاي آن در نتایج حاصله از مصاحبه
هـا،  ور اجرایـی نمـودن بسـیاري از راهبرد   اورزي، به منظبا توجه به پایین بودن ضریب مکانیزاسیون در استان و سنتی بودن کش

بهبود وضعیت تکنیکی کشاورزان، توجه به ارتقاء ضریب مکانیزاسیون و استفاده از ادوات مناسـب، تغییـر در گـاوآهن و اصـالح     
هش خسـارت  هاي نوظهور و رعایت تناوب کشـت بـا هـدف کـا    هاي کاشت و اتخاذ تدابیري براي مبارزه با آفات و بیماريروش

کود به منظور افزایش ماده آلی خاك و بهبـود ظرفیـت نگهـداري    کود و چالها و افزایش تولید، استفاده از کانالآفات و بیماري
آب و عناصر غذایی و همچنین استفاده از کودهاي شیمیایی مناسب با آب و خاك منطقـه بـه منظـور افـزایش کمـی و کیفـی       

یخ کشت و زمان و میزان آبیاري به منظور افـزایش تولیـد و درآمـد کشـاورزان بسـیار مـوثر       محصوالت و همچنین تغییر در تار
Lema(نیز نتایج مشابهی با نتـایج ایـن پـژوهش داشـتند    است. سایر مطالعات et al., Matarira؛ 2009 et al., Luo؛1995 et

al., ؛ زارعـی  1391؛ رضـایی زمـان،  1390روسـتایی، ؛ 1388؛ حسـینی، 1388؛ فـالح کهـن و همکـاران،   1393هـادوي، ؛2005
) .1396؛ اسمعیل نژاد و پودینه ،1387؛ کوچکی و نصیري محالتی،1385محمودآبادي و همکاران،

تعرق بود. لـذا  نظران تحت مطالعه حاکی از افزایش دما و افزایش پتانسیل تبخیر و نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان و صاحب
هایی جهت مدیریت تبخیر و افزایش کارایی مصـرف آب در جهـت سـازگاري بـا شـرایط تغییـراقلیم بسـیار        به کار بردن راهبرد
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توان به مواردي چون افزایش تراکم کشت و کمتر کردن فاصله کشت درختان با هدف افـزایش  از آن جمله میکهضروري است
اي، پوشـاندن  محصوالت بهاره، توسـعه کشـت گلخانـه   وري آب، کشت پاییزهتولید در واحد سطح، کنترل تبخیر و افزایش بهره

هـا و پوشـش انهـار اشـاره نمـود. سـایر       گذاري چـاه شکنی و کشاورزي حفاظتی، لولهها با پالستیک، سلهها و قطره چکانپشته
Bryanنیز نتـایج مشـابهی بـا نتـایج ایـن پـژوهش داشـتند        مطالعات et al., Bahavi؛(2009 et al., Luo؛ 2014 et al., ؛2005
.)1387؛ کوچکی و نصیري محالتی،1390زاده،؛ فرخ1390؛ روستایی،1393هادوي،

هـاي اخیـر اسـت. از طرفـی     هـاي دولتـی در سـال   هاي حاصل از تحقیق حاکی از افزایش وابستگی کشاورزي به حمایـت یافته
هـاي حمـایتی و دولتـی را افـزایش     به سیاسـت اي با خشکسالی و تغییراقلیم، نارضایتی نسبت هاي مقابلهعدالتی در سیاستبی

هـاي موردنیـاز   ها و تامین نهـاده داده است. لذا به منظور حمایت از کشاورزان، خرید تضمینی محصوالت تولیدي، تثبیت قیمت
هاي تولید، کم کـردن نـرخ سـود تسـهیالت و طـوالنی     هاي کشاورزي، اختصاص یارانه به نهادهکشاورزان جهت استمرار فعالیت

هاي مواجهه روستائیان با بحران و همچنـین  هاي اعتباري محلی به منظور ارتقاء ظرفیتکردن زمان بازپرداخت، تقویت صندوق
موقع خسـارت بـه کشـاورزان،    اي و پوشش مناسب و پرداخت بههاي بیمهاندازي مشاغل جایگزین، حمایتاعطاي وام جهت راه

خالی از سکنه و پیر شدن روستاها و به تبع آن خالی شدن مرزها و ایجـاد مشـکالت   تواند درکنترل روند مهاجرت جوانان ومی
Deressa؛ 1389؛ طبـایی شـمس،  1388سیاسی و امنیتی مـوثر واقـع شـود. (حسـینی،     et al., Rejesus؛2010 et al., ؛2013

Mudzonga, Bryan؛2011 et al., ,Hassan & Nhemachona؛ 2009 2008(.
هاي تحقیق نشان داد که با توجه به پایین بودن قیمت آب در کشور و نبود بورس و بازار آب و تحلیل یافتهنتایج حاصل از

وري آب در بخش کشاورزي، هدررفت آب و راندمان پایین آبیاري و همچنین وضعیت نامناسب بهرهگذاري صحیح نظام قیمت
هایی جهت بهبود وضعیت مدیریت منابع آب باالست. لذا اتخاذ راهبردب بسیار کننده آدر این بخش به عنوان بزرگترین مصرف

.در بخش کشاورزي در شرایط موجود از ضروریات است

الزم به ذکر است که زمانی یک منطقه در برابـر تغییـرات اقلیمـی و پیامـدهاي ناشـی از آن سـازگار خواهـد بـود کـه تمـامی           
بنـابراین، تنـوع راهبردهـا و    ؛ در وضعیت بهتر و درحالت رشد و ارتقاء قـرار گیـرد  جا ها و ابعاد سازگاري در آنها، مولفهشاخص
تواند نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی و معیشت ساکنان آن ایفا نماید.هاي سازگاري در یک منطقه، میراهبرد

پـذیري  کشاورزي، میـزان آسـیب  توان گفت که باتوجه به وابستگی شدید منطقه مورد مطالعه به منابع طبیعی وو در نهایت می
اند. ها قبل به دنبال پیدا کردن شرایط سازگار با این وضعیت بودههاي محیطی بسیار باال بوده و کشاورزان از مدتدر برابر تنش

نظران، تقویت باور عمـومی مـردم و مسـئولین نسـبت بـه تغییـر اقلـیم و        هاي مورد تاکید صاحببا وجود این، مهمترین راهبرد
هاي نوین آبیاري، ارتقاء راندمان ضعیت بحران منابع آب، ارائه الگوي کشت مناسب، ساماندهی وضعیت آبیاري، توسعه سیستمو

هـاي سـازگاري   اتی و اجرایـی نمـودن مجموعـه راهبـرد    وري کشاورزي از طریـق عملیـ  آبیاري و به تبع آن بهبود وضعیت بهره
مدت ویژه مدیریت منـابع آب تحـت شـرایط تغییـر     هاي بلندمدت و کوتاهسیاستها ومتناسب با وضعیت منطقه، تدوین برنامه

هـا و نهادهـاي ذیـربط، یکپارچـه نمـودن      هاي اکولوژیکی جامعه روستایی بـا مشـارکت کلیـه سـازمان    اقلیم با توجه به ضرورت
و جلـوگیري از  کـافی رات هاي مدیریت آب و سپردن آن بـه یـک سـازمان خـاص بـا اختیـا      هاي کالن و استراتژيگیريتصمیم
هـاي کوچـک و زودبـازده در    کاري و تداخل وظایف، ایجاد اشتغال و درآمد و احیاي نظام معیشتی روستایی، ایجاد کارگاهموازي

هـاي  بـافی، تخصـیص یارانـه بـه نهـاده     بافی و گلیمبافی، جاجیمسطح روستاها و توسعه و حمایت از صنایع دستی از جمله قالی
تامین به موقع و به میزان نیاز کشـاورزان توسـط دولـت، بـه منظـور اسـتمرار فعالیـت دامـداري و کشـاورزي، توسـعه           تولید و 
موقع و دقیق تغییرات آب و هوایی به کشاورزان جهـت کـاهش اثـرات    رسانی بهمنظور اطالعآگاهی مناسب بههاي پیشسیستم

هاي سـطحی بـا هـدف    ازچرخانی آب در مصارف مختلف، کنترل آبهاي محیطی، استفاده مجدد از پساب و بمنفی وقوع تنش
از حاصـل توسعه منابع آب در دسترس، توسعه خدمات حمایتی و تامین اجتماعی براي جوامـع روسـتایی و پوشـش خسـارات     

منـابع  هاي محیطی ناشی از تغییر اقلیم توسط بیمه و پرداخت کامل و به موقع خسارت، نظارت دولتی بر برداشـت آب از تنش
هـاي مـدیریت یکپارچـه    رسانی سازگار با محیط، فراهم سـازي زمینـه  هاي آبیاري و آبها و شبکهزیرزمینی و توسعه زیرساخت

مزارع و یکپارچگی و یکجا زراعی جهت بهره برداري مستمر از آب و در نهایت توسعه کشت محصوالت زراعی، باغی متناسب بـا  
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هـاي اسـتخراج شـده    تـوان شـکل شـماتیک مجموعـه راهبـرد     تحقیقاتی بود. در نهایت میهايمناطق خشک با تاکید بر یافته
ارائه نمود.6نگاره را در قالب سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم

کشاورزان با تغییر اقلیمهاي سازگاري بردراه-6نگاره

هااصالح، احیاء و توسعه زیرساخت

گذاري و الزامات قانونیسیاست

افزایی سازمانیهمکاري و هم

بهزراعیمدیریت 

وري منابع آبافزایش بهره

آگـاهی و  هـاي پـیش  توسعه روش
هاي محلیگیري از پتانسیلبهره

مدیریت مرتع

گیــري از دانــش بــومی و بهــره
هاي محلیپتانسیل

هاي آب مدیریت تغذیه سفره
زیرزمینی

مدیریت تبخیر

نظارت دولتی

هاي تشویقی و تدوین سیاست
تنبیهی

بهینه آبمدیریت مصرف

هـاي آبخیـزداري و   توسعه فعالیت
داريآبخوان

تغییر الگوي کشت مناسب

هاي نوین آبیاريتوسعه روش

افزایش ظرفیت نگهداري آب

ارتقاء ضریب مکانیزاسیون
هامدیریت آفات و بیماري

مدیریت تغذیه

ــات و  ــتفاده از مطالعــــ اســــ
هاي نوتکنولوژي

هاانتقال یافتهآموزش، ترویج و 
ارتقاء درك کشاورزان از تغییـر  

اقلیم

گذاري آبقیمت ایجاد فرهنگ مصرف پایدار

راه
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ایجاد امنیت شغلی هاي بانکی و دولتیحمایت
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Abstract
The agricultural section, which has the mission of supplying and enhancing food security in the country, faces
several serious threats such as limited water resources and favorable farming lands, and sometimes their non-
renewability and severe climate change. One of the major problems of the agricultural section is the increase in
the amount of greenhouse gases, which is mostly due to human activities causing climate change. Therefore,
first of all, the effects of climate change on agriculture should be investigated and then, the adaptation strategies
should be considered. The purpose of this article is to explain the adaptation strategies to climate change using
the grounded theory method in South Khorasan province. The statistical population of this research is 90
experts, informed people, and pundits. The snowball sampling was started purposefully, and it was continued up
to saturation in theoretical form, and data were collected by semi-structured interview, observation, and field
notes. For data analysis, the comparative analysis method was used and the extracted strategies were classified
in 5 distinct categories including economic and financial, education and extensional, managerial, institutional
and infrastructural, technical and agricultural. Moreover, all sections and concepts are interpreted, and
recommendations and suggestions are provided.
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