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نیز ترسیم گردید.سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم

.برداري پایدارتغییر اقلیم، راهکارهاي سازگاري، بهره:کلیديهايواژه

ایران.ترویج کشاورزي دانشگاه تهران، کرج،ريدکت١
، ایراناستاد گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه تهران، کرج٢
، ایران.استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه تهران، کرج٣
استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه تهران، کرج، ایران.4

fmollaie24@gmail.comالکترونیک:مسئول، پستنویسنده *



....شناسایی راهکارهاي سازگاري کشاورزان خراسان جنوبی با تغییراقلیم براي

106

مقدمه
شود که این تغییرات در آینده بینی میو پیشاي موجب تغییر متغیرهاي اقلیمی کره زمین شدهافزایش غلظت گازهاي گلخانه

Carthy(اسـت  آینـده وحاضـر قـرن هـاي نگرانیترینپیچیدهوترینمهمازیکیاقلیمیتغییرات.نیز ادامه یابد et al., 2001(.
رویاروییبرايراهایییاستسمتعدد،هايکنفرانسبرگزاريباوکردشناساییرامسئلهاین1979سالدرمتحدمللسازمان

,UNFCC).کرداشارهاقلیمیتغییراتباسازگاريبهتوانمیهایمشخطاین ازجملهنمود.تبیینتغییراتاینبا 2008)

تأثیرگـذار  غیـره  صـورت غیرمسـتقیم بـر اقتصـاد، اجتمـاع، کشـاورزي و      وه بر تأثیر مستقیم بر عوامل اقلیمی، بهغییر اقلیم عالت
را به همراه دارد؛ بنابراین بررسی این موضوع مواردي از این دستایی چون سیل، خشکسالی، مهاجرت، فقر وباشد و پیامدهمی

م و آمادگی بیشتر جهت مقابله و کاهش نتایج منفی حاصل از پدیده تغییر اقلیم ضـروري بـه نظـر    الزبراي تعیین سازوکارهاي 
از امـروزه انسـانی، جوامـع ومحیطـی زیستعواملمختلف تولیدي،هايبخشبااقلیممتقابلوگستردهآثاربهتوجهبا.رسدمی

بـه اقتصـادي پیامدهاي جـدي کهشودمییادیکموبیستقرنمحیطیهاي زیستچالشترینمهمازیکیعنوانبهاقلیمتغییر
.)1392(حسینی و همکاران، دارددنبال
ازبیمـه وبازارهاي مالیحتیوانرژيگردشگري،صنعت،آب،داري،نگلکشاورزي، جازاعماقتصاديمختلفهايبخشاگرچه

منابعمکان،اصلیکنندهاقلیم تعیینواستاقلیمبهبخشترینوابستهکشاورزيمیان، بخشایندرمتأثرند، امااقلیمتغییرات
).1394مکاران،(مجاوریان و هاستکشاورزيبخشاین دربرهاي افزونفعالیتوريبهرهوتولید

باو سازگاريتطبیقراهکارهايارزیابیوکشاورزيبخشبریماقلییرتغاقتصادي آثاربررسیاخیر ضرورتهايدههدربنابراین
تغییـرات اغلبدانان کشاورزياقتصادشده است.تبدیلنیزکشاورزيعالقه اقتصاددانانموردموضوعاتازیکیبهتغییراتاین

اند. این قرار دادهتحلیلوبررسیمورددارد،بخشایناقتصاديمازادورفاهبرکشاورزان یادرآمدبرکهتأثیرياساسبررااقلیم
هاي سازگاري بخش کشاورزي با تغییر اقلیم زیـاد اسـت، میـزان اثربخشـی برخـی      نکته حائز اهمیت است که هرچند که هزینه

عاملی حیاتی در حمایت از بخش کشاورزي در مثابهبهتواند اما اطالعات می؛ باشدراهکارهاي سازگاري نیز چندان مشخص نمی
.شرایط تغییر اقلیم محسوب شود

اقلـیم تغییـر رخداداهمیتهاي اخیرسالدرنیزکشورداخلدرخوشبختانهاگرچهکهدهدنشان میحاضرپژوهشهايبررسی
هیـدرولوژي وهواشناسـی حوزهدرمطالعات متعدديراستاایندروشدههشناختکشاورزيو تولیداتآبمنابعپذیريآسیب
اسـت. ایـن  شـده پرداختـه کشورکشاورزيهايیا زیربخشبخشدرپدیدهایناقتصاديآثاربررسیبهاما کمترگرفته،صورت

اقلیمتغییربامقابلهبرايهاآنازنتوامیکهکشاورزيدر بخشموجودهايپتانسیلوراهبردهانقشبارابطهدریژهوبهکاستی 
.استترمحسوسکرد،استفادهآنازناشیخسارتو کاهش

باید توجه داشت که تحقیقات انجام شده در زمینه ارائه راهکارهاي تطبیق با اثرات منفی تغییر اقلیم در سطح جهـان، هنـوز در   
هاي آشکارسازي تغییـر اقلـیم و ارزیـابی اثـرات تغییـر اقلـیم       بخشابتداي راه هستند و بسیار کمتر از تحقیقات انجام شده در

باشند.می
Nantui mabنانتیو مب و همکاران et al., در تحقیقی با عنوان راهبردهاي سازگاري کشاورزان با تغییـر اقلـیم و اثـرات    )(2012

بندي نمـود و بـه ایـن نتیجـه     وسط و پایین طبقهآن بر تولیدات برنج در غنا، ظرفیت سازگاري کشاورزان را در سه گروه باال، مت
ي ظرفیـت کشـاورزان ضـروري    ارتقـا ترند و ارائه خـدمات ترویجـی را بـراي    رسید که کشاورزان با ظرفیت سازگاري باال، موفق

دانست. وي همچنین سرمایه، نیروي کار، مساحت مزرعه، سن، دسترسی به ترویج، جنسیت سرپرست خانوار را از جمله عوامـل  
Belowبر سازگاري دانست. بیلـو و همکـاران (  مؤثر et al., ) در تحقیقـی سـازگاري کشـاورزان را بـر اسـاس متغیرهـاي       2013

اقتصادي اجتماعی و خانوادگی مورد بررسی قرار داده و راهبردهاي مختلف کشاورزان در خصوص سازگاري را، تبیین نمود و به 
هـا  هاي زراعی و زیرساختتغییر اقلیم و ویژگیدر خصوصعی از ادراك کشاورزان این نتیجه رسید که راهبردهاي سازگاري تاب

Bhaveهاي اجتماعی اسـت. بیهـو و همکـاران (   خدمات ترویجی و برخی ویژگیو میزان دسترسی به et al., اثـر تغییـر   )2013
سی کردند. در گزینه تطبیقی احـداث سـدهاي   نفعان را بررهاي تطبیقی ذياقلیم بر منابع آب را ارزیابی نمودند و قابلیت گزینه

یج نشان داد که هر دو گزینه تطبیقی در مقایسه با سـناریوي پایـه و   نتاتنظیمی و افزایش پوشش جنگلی مد نظر قرار گرفتند. 
بدون گزینه تطبیقی، منجر به کاهش جریان شدند. همچنین افزایش پوشش جنگلی در مقایسه با احـداث سـدهاي تنظیمـی،    
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پذیري پدیده تغییـر  کاهش آسیبمنظوربهدر ایران نیز با توجه به اهمیت موضوع و یت بیشتري براي کاهش رواناب داشت.قابل
یم اقلـ ییـر تغبا موضوع ارزیابی اثرات 1392اي در سال مطالعهدرذرياقلیم مطالعاتی در بخش کشاورزي صورت گرفته است. آ

رود در شمال ایران، سه سـناریو شـامل مـدیریت    آبخیز گرگاندر حوضهبع آب و خاك هاي سازگاري با آن در مدیریت مناو راه
نتایج، ضمن تأیید اثـرات تغییـر   ها را مورد بررسی قرار داد.مراتع، حفاظت خاك در اراضی کشاورزي و کنترل رسوب در آبراهه

ا منوط به آگاهی از شرایط اقلیمی آتـی نشـان   هاي آبخیز، انتخاب سناریوهاي سازگاري مناسب راقلیم بر آینده مدیریت حوضه
در حوضـه یم اقلـ ییـر تغبا عنوان شناسایی و تحلیل راهبردهاي سازگاري کشـاورزان بـا   1393در سال در تحقیقیاکبريداد. 

و فراتـر  ها نشان داد که کشاورزان در دو سطح مزرعه آبخیز چمریز، از الگوي سازگاري اسمیت و همکاران استفاده نمود و یافته
وري کنند، کشاورزان تهاجمی با توسعه سطح بهـره کارانه و تدافعی پیروي میاز مزرعه از سه الگوي سازگاري تهاجمی، محافظه

کـار بـه دنبـال    هند. کشـاورزان محافظـه  دو بهبود شرایط اقتصادي گستره قابلیت خود را جهت مواجه با تغییر اقلیم افزایش می
تند که شرایط موجـود را حفـظ کننـد و کشـاورزان تـدافعی بـرعکس کشـاورزان تهـاجمی برخـورد          بکارگیري راهبردهایی هس

هاي سازوکارهاي انطبـاقی کشـاورزان بـا تغییـر اقلـیم در      کنندهاي با عنوان واکاوي تعییندر مطالعه) 1393(هادوي،کنند. می
ترسی به منابع اطالعاتی و اقتصادي قـرار داد. عوامـل   شهرستان خاش، نتایج را در چهار عامل زراعی، مدیریت آب و آبیاري، دس

در پژوهشی با عنوان ارزیابی اثرات تغییـر اقلـیم بـر    1394در سال آزادمنشاثرگذار بر هر یک از این عوامل را شناسایی نمود. 
و کـاهش اثـرات   سـازگاري منظـور بـه هاي مناسـب  پذیري و سازگاري در آن، به بررسی متدولوژيمنابع آب، راهکارهاي آسیب

پـذیري  آب و آسیببر منابعاثرات تغییر اقلیم در خصوصاي را تغییر اقلیم در دو بخش عرضه و تقاضا پرداخت و مدل مفهومی
محیطـی تغییـرات   یسـت زهاي پدیده در پژوهشی با عنوان تأثیر چالش1394همکاران در سال وغالمی و سازگاري ارائه نمود.
ي مختلف با تأکید بر منابع آبی و نحوه سازگاري با آن، با نگاهی تحلیلـی بـه مسـائل موجـود در زمینـه      هااقلیمی بر اکوسیستم

زیست، راهکارهاي موجود در زمینه کـاهش اثـرات   یطمحهاي مختلف منابع آبی و تغییرات اقلیمی و تأثیر این پدیده بر قسمت
سوء آن ارائه نمود.

مناسـب نبـودن سـازگار ودرمنطقـه اقلیمـی تغییـرات عینـی نمـود بهتوجهباکهگفتنتوامیشدهانجاممطالعاتدرتأملبا
دلیلبهشد. همچنینخواهدتشدیدنیزغذاییناامنیمحصوالت کشاورزي،تولیدشدیدکاهشضمنتغییرات،اینباکشاورزان
نـامطلوب پدیـده تأثیرتحتار زیاديیتا حد بسمناطق بیابانیازبزرگیهايپهنهبااین استانجواريهموجغرافیاییموقعیت
وشـدت استان،ایندراقلیمپدیده تغییروقوعاخیرهايسالدرشرایط خشکسالیحاکمیتباگیرد ومیقراراقلیمیتغییرات

.استیافتهتداوم بیشتري

روش پژوهش
اقلـیم، در ایـن پـژوهش از دو روش بررسـی اسـنادي     شناسایی راهکارهاي سازگاري کشاورزان خراسان جنوبی با تغییر منظوربه
Mixed Method(یختـه آممیـدانی) اسـتفاده شـد. ایـن پـژوهش بـه روش پـژوهش        (اي و الکترونیکـی) و پیمایشـی  کتابخانه(

Research(یاکتشافراهبرد آمیخته ) وExplorative Mixed Method(کیفی)-      کمـی) در دو مرحلـه انجـام شـد. مرحلـه اول از
بود.)Grounded Theory(يتئورش به روش کیفی و با استفاده از روش گراندد پژوه

پذیري و دسترسی انجـام شـد. بـراي    گیري غیر احتمالی بود که با توجه به اصل انتقالروش انتخاب نمونه در این پژوهش، نمونه
ل عدم وجـود یـک پایگـاه اطالعـاتی مـدون      گیري هدفمند ترکیبی استفاده شد و به دلیاین منظور، در فاز کیفی تکنیک نمونه

هاي موضوعی خاص و اهداف موردنظر تحقیق، موارد شـاخص و بـارز   براي شناسایی خبرگان، در مرحله نخست با توجه به حوزه
موضوع تحقیق، انتخاب شدند. در ادامه روند بسط هدفمنـد دایـره   از میان کارشناسان، محققین و اساتید متولی و متخصص در حوزه

اي شـبکه صـورت بـه افراد نمونه تحقیق، دیگر مطلعان کلیدي با استفاده از روش گلوله برفی توسط افراد انتخاب شـده در مرحلـه نخسـت،    
آوري اطالعــات  مورد مصاحبه و پرسشگري قـرار گرفتنـد. در ایـن مرحلـه، کـار جمـع      ،هاشناسایی شدند و در ادامه فرآیند گردآوري داده

ا ورود ـب تـا  ) Theoretical(یـک تئورصـورت بـه شروع شد و )Purposefull(هدفمند صورتبهگیري ه میدان تحقیق آغاز شد. نمونهاولیـه ـب
نفـر محقـق و   49نفـر از اسـاتید دانشـگاه،    14ادامه یافت. نمونه مورد مطالعه شـامل:  )Theoretical saturation(یکتئوررسیدن به اشباع 

بود.نفر کشاورز27کارشناس مطلع و 
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مسـتقیم  و عمیــق، مــشاهده   ) Semi structural interview(سـاختاریافته هـاي نیمـه  در این تحقیـق، عــالوه بــر اســتفاده از مصـاحبه     
)Observation( هاي ، بحث گروهی و یادداشتیمشارکتیرغو) عرصهField note،(هایی ماننـد تهیــه عکــس و فــیلم، مــدارك و      روش

برداري قرار گرفتند.هاي تکمیلی مورد بهرهروشعنوانبهي و اینترنتی نیز، اکتابخانهاسـناد 
آغاز شـد و تـا مراحـل پایـانی تهیـه گـزارش، ادامـه        هامصاحبهها از سطح میدان و در طول جلسات در مرحله کیفی پژوهش، پردازش داده

گیـري  از نمونـه در بخـش کمـی تحقیـق نیـز    اسـتفاده شـد  ها از نسخه پیشـنهادي اسـتراوس و کـوربین   یافت. براي تجزیه و تحلیل داده
اي بـا انتسـاب   گیري طبقـه ي خراسان جنوبی بر اساس نمونههاشهرستانگیري از بین ي استفاده شد. در مرحله اول براي نمونهاچندمرحله

نمونـه  عنـوان بـه بـردار  عـدادي بهـره  متناسب، تعدادي شهرستان انتخاب و در مراحل بعد از هر شهرستان تعدادي روستا و از هـر روسـتا ت  
بندي اقلیمی استان خراسان جنوبی بود کـه بـر   ي، طبقهبندصفت مورد طبقه،1مطابق جدول در پژوهش حاضر.تحقیق انتخاب گردیدند

شـر شـده و   بوده و توسط سـازمان هواشناسـی کشـور تهیـه و منت    آمبرژهبندي اقلیمی خراسان جنوبی، مبتنی بر نمایه اقلیمیاساس پهنه
مدنظر قرار گرفته است.

هاي خراسان جنوبی بر اساس نمایه آمبرژهبندي اقلیمی شهرستانپهنه- 1جدول 
هانام شهرستاناقلیمی (نمایه اقلیمی آمبرژه)يبندطبقهردیف

سرایانمیان، زیرکوه، فردوس، سربیشه، درجند، قاین، نهبندان،بیرخشک1
وسفبشرویه، طبس، خبیابانی2

)1396(حیدري، 

وتوصـیفی آمـار روشدوازاطالعـات تحلیـل وتجزیـه منظـور بـه هـا، دادهبنديدستهواطالعاتآوريجمعازپستحقیق،کمیبخشدر
گردید.استفادهاستنباطی

و بحثهایافته
ار از منابع آببرداري پایدبندي راهکارهاي آموزشی ترویجی سازگاري با تغییر اقلیم براي بهرهاولویت

بر اساس ضریب تغییرات یماقلییرتغهاي مربوط به راهکارهاي آموزشی ترویجی بندي گویهشود، رتبهمشاهده می2که در جدول طورهمان
سـازگاري از طریـق   فرهنـگ ایجـاد وآببحـران واقلیمتغییربهنسبتعمومیباورتقویت"بر اساس ضریب تغییرات گویه کهنشان داد 

هـاي علمـی   ها و همـایش گیري از جشنوارهبهره"در بهترین جایگاه و گویه 46/0با ضریب تغییرات "هاي جمعی و رادیو و تلویزیون سانهر
ترین جایگاه قرار دارد.، در پایین91/0با ضریب تغییرات "جهت مدیریت منابع آب در شرایط تغییر اقلیم 

پایدار از منابع آبيبرداربهرهی ترویجی سازگاري با تغییر اقلیم براي بندي راهکارهاي آموزشاولویت- 2جدول
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینراهکارهاي آموزشی ترویجی

51/603/346/01هاي جمعیسازگاري از طریق رسانهفرهنگواقلیمتغییربهنسبتعمومیباورتقویت
40/606/348/02یآبکمن با مشکل اي دانش آموزاآشنا نمودن پایه
56/621/349/03ن و کارشناساناهاي آموزشی منظم با حضور مروجاستفاده از روش

38/611/349/03جویانه در مصرف آب آبیاري و جلوگیري از هدر رفت آنهاي کارآمد صرفهآموزش روش
45/620/350/04راهکارهاي بومی و نوینگیري از بازدیدهاي آموزشی ویژه کشاورزان در زمینهبهره

81/517/354/05هاتشویق و ترغیب کشاورزان موفق و الگوسازي از آن
86/530/357/06جویی آب کشاورزيافزایش نقش زنان جهت صرفه

91/544/358/07هاي آموزشی به روستائیانو توزیع بستهايافزایش خدمات مشاوره
56/537/361/08الگویی، تحقیقی و ترویجیاحداث مزارع 

75/560/362/09اندازي شبکه آموزش ویژه روستائیان با هدف ارتقاء دانش کشاورزانراه
85/450/372/010منطقهروحانیتوعلماطریقازکریمقرآندرآبفرهنگیدیدگاهترویج

31/459/383/011هاي اینترنتیهاي مجازي و سایتاستفاده از آموزش
80/346/391/012جهت مدیریت منابع آب در شرایط تغییر اقلیمها ها و همایشگیري از جشنوارهبهره



1400نامه/ سالهویژ/ 17/ جلدعلوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران

109

برداري پایدار از منابع آبسازگاري با تغییر اقلیم براي بهرهبندي راهکارهاي مدیریتیاولویت
هاي مربوط به راهکارهاي مدیریتی سازگاري با تغییـر اقلـیم بـر اسـاس ضـریب      بندي گویهشود، رتبهمشاهده می3که در جدول طورهمان

"در بهتـرین وضـعیت و   38/0با ضـریب تغییـر   "کشاورزي بخشدرتوزیعوانتقالتولید،درآبراندمانافزایش"کهتغییرات نشان داد 
، داراي بدترین وضعیت است.69/0با ضریب تغییرات "منابع آب موجود یساتتأساي بازبینی منظم و دوره

هاي مربوط به راهکارهاي مدیریتی سازگاري با تغییر اقلیمبندي گویهاولویت- 3جدول
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینراهکارهاي مدیریتی

08/771/238/01کشاورزيبخشدرتوزیعوانتقالتولید،درآبراندمانافزایش
88/694/243/02قبلیکشتزیرسطححفظباآبیارينوینهايسیستمتوسعه

81/603/344/03هاي مدرنهاي سنتی کشاورزي به روشتغییر روش
70/606/346/04رعایت تناسب سطح زیر کشت با دبی آب

85/629/348/05از اشتغال در مناطق مورد آسیبجانبههمهتوجه و حمایت 
52/633/351/06آگاهی دهنده و هشدار سریعپیشیرساناطالعه ایجاد یک نظام و شبک

96/510/352/07هاریزي جهت حفظ، احیا و توسعه قناتبرنامه
38/636/353/08هاي آبخیزاستفاده از مشارکت مردمی در مدیریت جامع حوضه

80/544/359/09آبذخیرهمنظورهدواستخرهاياحداث
68/539/360/010ها و نهادهاي موجود مانند شوراهاي اسالمیها، تعاونیتقویت تشکل

20/512/360/010، مرتع و کشاورزيبادامتوسعه و ترویج نظام حمایتی بیمه در ارتباط 
23/536/364/011سازي و تسطیح لیزري اراضییکپارچه
29/545/365/012گذاري روي تحقیقات و آموزش و ترویجسرمایه

05/540/367/013هاي دولتی، غیر دولتی و خصوصی فعالبهبود همکاري سازمان
45/570/368/014هاي روز دنیا براي به حداقل رساندن تلفات آباستفاده از تکنولوژي
93/439/369/015منابع آب موجودیساتتأساي بازبینی منظم و دوره

پایدار از منابع آبيبرداربهرهي و زیرساختی سازگاري با تغییر اقلیم براي بندي راهکارهاي نهاداولویت
هاي مربوط به راهکارهـاي نهـادي و زیرسـاختی سـازگاري بـا تغییـر اقلـیم بـر         بندي گویهشود، رتبهمشاهده می4که در جدول طورهمان

هـا و کشـت و   توسـعه سـهامی زراعـی   ") و 34/0ه نخست (در جایگا"جدید چاهحفرازجلوگیري"که اساس ضریب تغییرات نشان داد 
) قرار دارد.85/0در آخرین جایگاه ("ها جهت مدیریت بهتر منابع آب صنعت

هاي مربوط به راهکارهاي نهادي و زیرساختی سازگاري با تغییر اقلیمبندي گویهیتاولو- 4جدول 
رتبهب تغییراتضریانحراف معیارمیانگینراهکارهاي نهادي و زیرساختی

85/768/234/01جدیدچاهحفرازجلوگیري
13/792/241/02ترویج و توسعه الگوي کشت مناسب

710/344/03هوشمندکنتورهاينصبطریقازمجازيهاچاهبرداشتکنترل
56/691/244/03محلی و تجربیات کشاورزانهايیتظرفبر اساس دانش بومی، یزيربرنامه

57/510/347/04و پوشش انهار جهت کنترل تبخیرهاچاهيگذارلولهییهاطرحاجراي 
95/637/348/05هاآنپلمپوشدهحفرمجازغیريهاچاهشناسایی
42/617/349/06مرتبط با کشاورزي در مناطق روستاییهايیتفعالبه یبخشتنوعتوجه به 

66/644/352/07مستقیم تولیدات روستائیانتوسعه بازاریابی براي عرضه 
31/643/354/08روي آوردن به کشت فرا سرزمینی و وارد کردن برخی محصوالت

21/632/354/09مراتعبرخیکردنکنترل چراي مفرط و زودرس دام و ممنوعه
30/648/355/010بارانيآورجمعو مدرن سنتیيهاروششناسایی، اصالح و توسعه 

32/646/355/010و ایجاد بندهاي خاکی و سدسازي در باالدست قنواتآبخیزدارييهاطرح
14/641/356/011هاآنيبرداربهرهپروانهکاهشاوپایینراندمانکهییهاچاهشناسایی
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4ادامه جدول 
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینراهکارهاي نهادي و زیرساختی

17/657/358/012مختلفمصارفدرآببازچرخانی
46/533/361/013دست اندرکار آبيهاسازمانتفکیک حدود وظایف 

33/537/363/014و کاربردي نمودن نتایج حاصلههاي اجرایی، تحقیقاتیهماهنگی دستگاه
80/619/367/015منطقهایجاد تنوع شغلی و منابع کسب درآمد با توجه به پتانسیل

17/561/370/016باديفرسایشکنترلبرايزارهاتاغاحداث بادشکن و ایجاد
19/585/374/017ریزي جهت بارورسازي ابرهابرنامه

17/589/375/018به استانهاحوضهانتقال آب از سایر 
27/462/385/019ها جهت مدیریت بهتر منابع آبها و کشت صنعتتوسعه سهامی زراعی

پایدار از منابع آبيبرداربهرهراهکارهاي فنی و زراعی سازگاري با تغییر اقلیم براي بنديیتاولو
هاي مربوط به راهکارهـاي نهـادي و زیرسـاختی سـازگاري بـا تغییـر اقلـیم بـر         بندي گویهشود، رتبهمشاهده می5که در جدول طورهمان

هاي زراعی و باغی سـازگار بـا شـرایط و متناسـب بـا کیفیـت آب و خـاك        استفاده از گونه"هاي گویهکهاساس ضریب تغییرات نشان داد
تر کردن مدار آبیاري و افزایش میزان مصرف آب در هر نوبت بـا هـدف نفـوذ بیشـتر و کـاهش      طوالنی"و "الگوي کشت مناسب)منطقه (

ترین رتبه هستند.راي باالترین و پایینبه ترتیب دا8/0و28/0با ضرایب،"اثرات منفی شوري 

میاقلرییبا تغيسازگاریو زراعیفنيمربوط به راهکارهاهايهیگويبندتیاولو-5جدول 
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینراهکارهاي فنی و زراعی

24/775/238/01هاي زراعی و باغی سازگار با شرایط منطقهاستفاده از گونه
59/679/242/02هاي غیر بارده و افزایش محصولحذف شاخهمنظوربهاصالح درختان 

04/795/242/02بر و با ارزش و صادراتی و افزایش درآمدتوسعه کشت گیاهان کم آب
30/683/245/03ها و افزایش تولیدرعایت تناوب کشت با هدف کاهش خسارت آفات و بیماري

54/616/348/04کودهاي شیمیایی مناسب با آب و خاك منطقهاستفاده از 
26/501/348/04محیطیيهاتنشتغذیه مناسب و افزایش مقاومت به خشکی و 

24/605/349/05کود و افزایش ماده آلی خاك و ظرفیت نگهداري آبکود و چالکانال
07/605/350/06هورهاي نوظاتخاذ تدابیري براي مبارزه با آفات و بیماري

31/615/350/06هاي کاشتاصالح روش
78/531/357/07آب و افزایش تولیديوربهرهاي جهت افزایش توسعه کشت گلخانه

85/533/357/07افزایش ظرفیت نگهداري آب با کشاورزي حفاظتی و...
37/509/358/08تراکم بوته و کمتر کردن فاصله کشت درختان و افزایش تولید

57/526/358/08آب و کنترل تبخیريوربهرهکشت پاییزه محصوالت بهاره جهت افزایش 
64/530/358/08شکنی با هدف حفظ رطوبت خاك و کاهش تبخیرسله

49/529/359/09تغییر در گاوآهن و استفاده از ادوات مناسب و ارتقاء ضریب مکانیزاسیون
47/551/364/010ارویی با هدف افزایش درآمد و سازگاري با شرایط اقلیمیکشت گیاهان د

77/443/372/011با پالستیک براي مقابله با تبخیرهاچکانقطرهو هاپشتهپوشاندن 
26/439/380/012تر کردن مدار آبیاري و افزایش میزان مصرف آب در هر نوبتطوالنی

پایدار از منابع آبيبرداربهرهاقتصادي و مالی سازگاري با تغییر اقلیم براي راهکارهاي بنديیتاولو
هاي مربوط به راهکارهاي اقتصادي و مالی سازگاري بـا تغییـر اقلـیم نشـان     بندي گویهشود، رتبهمشاهده می6که در جدول طورهمان

بـر اسـاس ضـریب    "ها و کمک به اقتصـاد خـانواده   هزینهینتأمجهت يکشاورزیرغکار اعضاء خانواده در کارهاي "دهد که گویه می
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14/1با ضریب تغییـرات  "گذاري و فروش آب و حقابه اندازي بورس و بازار آب و قیمتراه") در بهترین جایگاه و گویه47/0تغییرات (
ترین جایگاه قرار دارد.در پایین

سازگاري با تغییر اقلیمادي و مالیهاي مربوط به راهکارهاي اقتصگویهيبندتیاولو- 6جدول 
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینراهکارهاي اقتصادي و مالی

79/619/347/01هاهزینهینتأمکار اعضاء خانواده در کارهاي غیر کشاورزي جهت 
63/626/349/02هاي کارگريجویی در هزینهمشارکت اعضاء خانواده جهت صرفه

62/622/349/02موردنیاز کشاورزانهاينهادهینتأمیمت و قتثبیت
53/643/352/03تعیین قیمت و خرید تضمینی محصوالت کم آب بر توسط دولت

01/649/358/04اندازي مشاغل جدید و جایگزیناعطاي وام جهت راه
09/562/359/05هاي نوین آبیاريارائه تسهیالت بانکی متنوع، جهت توسعه روش

89/556/360/06هاي تولیدنهادهبهیارانهاختصاص
01/665/361/07بازپرداختزمانکردنو طوالنیکم کردن نرخ سود تسهیالت

75/586/367/08کنندخرید تضمینی آب از کشاورزانی که محصول با ارزش تولید نمی
67/564/364/08هاي اعتباري محلیتقویت صندوق

97/451/371/09تحمیلیهايینههزو جبران بخشی از هاینههزو کاهش ییجوصرفه
77/497/383/010واقعی کردن قیمت آب

08/472/391/011هاینههزگرفتن قرض و وام جهت جبران بخشی از 
57/349/398/012هاینههزینتأمها جهت فروش وسایل کم کاربرد، دام و قسمتی از زمین

44/392/314/113و فروش آب و حقابهگذاريیمتقاندازي بورس و بازار آب و راه

راهکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم از دید جامعه هدفبنديیتاولو
داراي "ترویجـی آموزشـی راهکارهـاي ") و130داراي بیشـترین میـانگین (  "زیرسـاختی ونهـادي راهکارهـاي "،7با توجه به جـدول  

بـا انحـراف معیارهـاي    "مالی واقتصاديراهکارهاي"و "زیرساختیونهاديراهکارهاي"ینهمچن) است. 16/74ترین میانگین (کم
ونهـادي راهکارهـاي "انحـراف معیـار هسـتند. بـر اسـاس ضـریب تغییـرات        ینو کمتـر داراي بیشـترین  یببه ترت97/28و 64/40

ترین جایگاه (با ضـریب تغییـرات   در پایین"ترویجیآموزشیراهکارهاي") و 31/0تغییرات در بهترین جایگاه (یا ضریب "زیرساختی 
) قرار دارند.40/0

بندي راهکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم از دید جامعه هدفاولویت- 7جدول 
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینراهکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم

13064/4031/01ي و زیرساختیراهکارهاي نهاد
80/10611/3533/02راهکارهاي فنی و زراعی

82/9557/3234/03راهکارهاي مدیریتی
84/8297/2835/04راهکارهاي اقتصادي و مالی
16/7438/2940/05راهکارهاي آموزشی ترویجی

افـزار عامل تائیـدي بـا نـرم   پایدار از منابع آب، تحلیليبرداربهرهاقلیم براي راهکارهاي سازگاري با تغییر ییدتأمنظور در بخش دیگر به
LISREL. تعـدادي شـده در مشـاهده متغیرهـاي سازيخالصهاولمرحلهدرعاملیتحلیلکارگیريبهازهدفطورکلیبه.شدانجام8.8

يهـا مؤلفـه ییـد تأمنظـور ).بـه 1388آبـادي،  نجـف ست (پایندهاپنهانمتغیرهايبینروابطوجودبررسیبعد،مرحلهدروپنهانمتغیر
گویـه  83رويتائیـدي عـاملی تحلیلبرداري پایدار از منابع آب در مبانی نظري،مربوط به راهکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم براي بهره

و زیرسـاختی، فنـی و زراعـی و راهکارهـاي     راهکارهاي آموزشی و ترویجی، مدیریتی، نهادي«عامل کلی5که بر اساس تئوري اولیه در 
گویـه بـه دلیـل    39منظور به دست آوردن یک مدل مناسـب و برازنـده،  بندي گردیده بودند، انجام پذیرفت و بهگروه» اقتصادي و مالی

گاري بـا تغییـر اقلـیم    عنوان راهکارهاي سازگویه به44مدل حذف گردیدند و درنهایت از 5/0و بار عاملی کمتر از 2) کمتر از tداشتن(
2عـدد  هـا از از گویـه یـک هربراي8جدولدرآمده مندرجدست) بهtمقادیر (برداري پایدار از منابع آب در مدل باقی ماندند.براي بهره

.هاي واردشده و مدل تبیین شده داشتداري گویهتر بوده که نشان از معنیبزرگ
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برداري پایدار از منابع آبپنهان راهکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم براي بهرهمتغیرهايتائیديعاملیتحلیل- 8جدول 
متغیرهاي 

ضریب راهکارهاي سازگاري با تغییر اقلیمکد متغیرپنهان
tR2مقدار استاندارد

خطاي 
استاندارد

راهکارهاي آموزشی و ترویجی

E177/068/1459/041/0انشاندازي شبکه آموزش ویژه روستائیان با هدف ارتقاء دراه
E371/083/1354/042/0احداث مزارع الگویی، تحقیقی و ترویجی
E4 65/004/1244/054/0ي آموزشی منظم ویژه مروجان و کارشناسانهاروشاستفاده از

E5
سـازگاري از  فرهنـگ اواقلیمتغییربهنسبتعمومیباورتقویت

طریق رادیو و تلویزیون
59/062/1141/050/0

E10
یري از بازدیدهاي آموزشی در زمینـه راهکارهـاي بـومی و    گبهره

نوین جهت مدیریت منابع آب
54/053/4230/039/1

E11 51/064/228/053/1هاي اینترنتییتساي مجازي و هاآموزشاستفاده از
E13 57/071/931/072/0یی آب کشاورزيجوصرفهافزایش نقش زنان جهت

راهکارهاي مدیریتی

M1
هاي روز دنیا و تجارب موفق سـایر کشـورها   يتکنولوژاستفاده از 

براي به حداقل رساندن تلفات آب
50/014/929/060/0

M257/083/933/065/0استفاده از مدیریت و مشارکت مردمی در مدیریت جامع
M455/008/837/075/0قبلیکشتزیرسطحوآبیارينوینهايیستمستوسعه
M652/009/625/067/0رعایت تناسب سطح زیر کشت با دبی آب
M852/041/831/082/0هایزي جهت حفظ، احیا و توسعه قناتربرنامه
M12 50/051/225/013/2آگاهییشپی رساناطالعایجاد یک نظام و شبکه
M13 56/050/730/020/1ي مدرنهابهروشي سنتی کشاورزيهاروشتغییر
M14 50/085/326/055/0از اشتغال در مناطق مورد آسیبجانبههمهتوجه و حمایت

راهکارهاي نهادي و زیرساختی

I151/015/927/072/0مراتعبرخیکردنکنترل چراي مفرط و زودرس و ممنوعه
I254/073/930/069/0بپروانهاهشکوپایینراندمانباهاییچاهشناسایی
I459/076/1035/063/0هاآنپلمپوشدهحفرمجازغیريهاچاهشناسایی
I556/021/825/071/0هوشمندکنتورهايطریقازمجازهايچاهبرداشتکنترل
I854/038/1033/059/0ترویج توسعه الگوي کشت مناسب و نظارت دقیق بر اجرا
I961/061/1140/056/0هاي محلییتظرفریزي بر اساس دانش بومی، برنامه
I11 53/052/829/074/0به استانهاحوضهانتقال آب از سایر
I1453/057/930/057/0آوري آب بارانهاي سنتی و مدرن جمعاصالح و توسعه روش
I1659/068/1140/052/0یزي جهت بارورسازي ابرهاربرنامه
I18 54/003/926/082/0و پوشش انهارهاچاهي گذارلولهیی مثل هاطرحاجراي
I2060/027/1138/058/0روي آوردن به کشت فرا سرزمینی و واردات برخی محصول

راهکارهاي فنی و زراعی

T152/043/1033/055/0استفاده از کودهاي شیمیایی مناسب با آب و خاك منطقه
T261/018/1242/052/0الگوي کشت مناسب
T370/064/1350/050/0کود و ظرفیت نگهداري آبلکود و چااستفاده از کانال
T671/011/1558/037/0افزایش تولیدها وتناوب کشت و کاهش آفات و بیماري
T8 71/044/1349/053/0ي کاشتهاروشاصالح
T966/042/1349/046/0وري آبییزه محصوالت بهاره جهت افزایش بهرهکشت پا
T1156/051/1138/051/0کشت گیاهان دارویی با هدف افزایش درآمد و سازگاري
T1551/018/725/007/1افزایش ظرفیت نگهداري آب با اجراي کشاورزي حفاظتی و غیره
T1853/014/1136/048/0هاتنشه سایر تغذیه مناسب جهت افزایش مقاومت ب
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8ادامه جدول 
متغیرهاي 

ضریب راهکارهاي سازگاري با تغییر اقلیممتغیرکدپنهان
tR2مقدار استاندارد

خطاي 
استاندارد

راهکارهاي اقتصادي و مالی

EC150/020/825/090/0گذاري، فروش آب و حقابهاندازي بورس، بازار آب و قیمتراه
EC259/001/1241/050/0واقعی کردن قیمت آب
EC7 54/059/928/074/0هاینههزیی در جوصرفهمشارکت اعضاء خانواده جهت
EC956/016/1137/055/0موردنیاز کشاورزانهايین نهادهتأمقیمت و تثبیت

EC1070/067/1350/048/0هاي تولیدنهادهبهیارانهاختصاص
EC1160/098/1141/053/0ي نوین آبیاريهاروشو بالعوض و توسعه تسهیالت بانکی متنوع
EC1262/019/1242/052/0پرداختزمانکردنطوالنیوکم کردن نرخ سود تسهیالت
EC1456/070/1140/048/0تعیین قیمت مناسب و خرید تضمینی محصوالت کم آب بر
EC15 52/063/1034/053/0ي مشاغل جدید و جایگزیناندازراهاعطاي وام جهت

مربوط به راهکارهاي سازگاري با تغییر اقلیميهامؤلفهتأییديعاملیتحلیلمدلبرازندگیبررسی
خـوب و  ) در محـدوده  Fitting indexes(هـاي برازنـدگی   اکثر شـاخص 9از نتایج تحقیق، مندرج در جدولآمدهدستبهاطالعاتاساسبر

شده مورد تائید قرارگرفته است.اطالعات میدانی گردآوريشده با استفاده ازعالی قرار داشته و مدل نظري تدوین

هاي برازندگیگیري با شاخصاندازهنتایج میزان انطباق مدل- 9جدول 
X2/dfRMSEAGFISRMRNFINNFICFIIFIشاخص

9/0≥9/0≥9/0≥9/0≥≥9/008/0≥≥08/0≥3*معیار پیشنهادشده
گیـري  شده براي مـدل انـدازه  مقدار گزارش

2.060.0500.910.0640.930.960.970.97سازگاري با تغییر اقلیمراهکارهاي
)  1393؛ محسنین و اسفیدانی، 1388: (کالنتري، منبع*

گیري و پیشنهادهانتیجه
آموزشی ترویجی سازگاري با تغییر اقلیم نشان داد که، در میـان راهکارهـاي مـورد    هاي مربوط به راهکارهاي بندي گویهاولویت

هـاي جمعـی و رادیـو و    پرسش، تقویت باور عمومی نسبت به تغییر اقلیم و بحران آب و ایجاد فرهنگ سازگاري از طریق رسـانه 
گیري ی در جایگاه دوم قرار دارد. از طرفی، بهرهآبکمآموزان با مشکل تلویزیون جایگاه اول و با اختالف ناچیز آشنا نمودن دانش

هاي علمی جهت مدیریت منابع آب در شرایط تغییر اقلیم، جایگاه آخر را به خود اختصـاص داده اسـت.   ها و همایشاز جشنواره
آشنا کردن دانـش  است. لذا با بردارانبهرهکه نشان از اهمیت درك صحیح از تغییر اقلیم و اثرات سوء آن و پذیرش آن از سوي 

بـرداري پایـدار از منـابع آب، امیـدوار     توان به مصرف بهینه آب و بهرهآموزان با اثرات منفی تغییر اقلیم و بحران خزنده آب، می
یم، نخواهد توانست توان اقلییرتغو سایر موارد آموزشی بدون پذیرش واقعی هاجشنوارههاي علمی و اما شرکت در همایش؛ بود

شاورزان نسبت به تغییر اقلیم را ارتقاء بخشد.سازگاري ک
بندي راهکارهاي ارائه شده مدیریتی از دید جامعه کشاورزان مورد پرسش نشان داد که، افـزایش رانـدمان آب در تولیـد،    اولویت

بـه را بـه خـود    یسات منابع آب موجود، آخـرین رت تأساي از انتقال و توزیع در بخش کشاورزي رتبه اول و بازبینی منظم و دوره
هاي نـوین آبیـاري بـا حفـظ سـطح زیـر       دهد که توسعه سیستمهاي اخذ شده، نشان میاختصاص داده است. بررسی سایر رتبه

اند. لذا از دید کشاورزان گروه هاي بعدي را به خود اختصاص دادههاي سنتی کشاورزي به مدرن، رتبهکشت قبلی و تغییر روش
اسی مقابله با اثرات سوء تغییـر اقلـیم، بهبـود وضـعیت مـدیریت منـابع آب در بخـش کشـاورزي         از جمله راهکارهاي اسهدف،

تـوان اثـرات و   باشد. لذا با ارتقاء سطح کشاورزي از سنتی به مـدرن و اسـتفاده از تجهیـزات سـازگار بـا اقلـیم منطقـه، مـی        می
پیامدهاي منفی تغییر اقلیم را مدیریت نمود.
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دي راهکارهاي نهادي و زیرساختی نشان داد که، جلوگیري از حفر چاه جدید و ترویج و توسعه الگـوي  بننتایج حاصل از اولویت
هـا  هاي اول و دوم و توسعه سهامی زراعیکشت مناسب و نظارت دقیق بر اجراي آن و جلوگیري از افزایش سطح زیرکشت رتبه

کـه ایـن   ز دید پاسخگویان به خـود اختصـاص داده اسـت.   ها جهت مدیریت بهتر منابع آب، آخرین جایگاه را او کشت و صنعت
ي آب زیرزمینـی و از  هـا سـفره هاي جدیـد و تهدیـد بیشـتر    توان با جلوگیري از حفر چاهاست که میمسئلهنتایج، گویاي این 

رویـه محصـوالت   طرفی با معرفی الگوي کشت مناسب و جایگزین، ضمن جلوگیري از افزایش سطح زیـر کشـت، از کشـت بـی    
ارزش و پرآب بر نیز، جلوگیري کرد و وضعیت مدیریت منابع آب در بخش کشاورزي را مـدیریت نمـود و بـا روي آوردن بـه     یب

بـرداري  ، بـه بهـره  هـا اسـتان هاي محیطی از سایر کشت فرا سرزمینی و وارد کردن برخی محصوالت پرآب بر و حساس به تنش
پایدار از منابع آب در بخش کشاورزي کمک کرد.

هاي زراعی و باغی سازگار بـا شـرایط و متناسـب بـا کیفیـت آب و      دهد که، استفاده از گونهبندي نشان میررسی نتایج اولویتب
تر کردن مدار آبیاري و افزایش میزان مصـرف آب در هـر نوبـت بـا هـدف نفـوذ بیشـتر و        خاك منطقه در جایگاه اول و طوالنی

میان راهکارهاي فنی و زراعی به خود اختصاص داده است. نتایج بـه دسـت آمـده    کاهش اثرات منفی شوري، جایگاه آخر را در
هـاي زراعـی و بـاغی مناسـب و بـه عبـارتی       استفاده از گونهضرورتبهدهد که، با توجه به باور کشاورزان مورد پرسش نشان می

ریزي شده جهت آمـایش سـرزمین   برنامههاي جایگزین و داشتن برنامه بلندمدت وتوان با معرفی گونهالگوي کشت مناسب، می
اي، اثرات سوء تغییر اقلیم را به حداقل کاهش داد.   منطقهصورتبهو ارائه الگوي کشت 

ین تـأم کـار اعضـاء خـانواده در کارهـاي غیـر کشـاورزي جهـت        در میان راهکارهاي ارائه شده اقتصادي و مالی به پاسخگویان،
گذاري و فروش آب و حقابه، جایگـاه آخـر   اندازي بورس و بازار آب و قیمت، جایگاه اول و راهها و کمک به اقتصاد خانوادههزینه

جـویی  مشارکت اعضاي خانواده در کارهاي کشاورزي جهت صرفهکهدهدیمها نشان را به خود اختصاص داد. بررسی سایر رتبه
طـور  هـاي کشـاورزي، بـه   اورزان جهـت اسـتمرار فعالیـت   هاي موردنیاز کشین نهادهتأمهاي کارگري و تثبیت قیمت و در هزینه

ین معاش زندگی است و یـا توجـه بـه ریسـک     تأمهاي اصلی کشاورزان که یکی از دغدغهآنجامشترك رتبه دوم را دارند. لذا از 
یـر غاتی و هـاي خـدم  هاي کشاورزي و درآمد پایین کشاورزي و دیر بازده بودن آن، تمایل کشـاورزان بـه فعالیـت   باالي فعالیت

هـاي  هـاي موردنیـاز کشـاورزان جهـت اسـتمرار فعالیـت      ین نهـاده تـأم ي رشد کرده است. لذا تثبیت قیمت و همچنین کشاورز
تواند کشاورزان را به ادامه کار کشاورزي ترغیب نماید.کشاورزي، می

کـه منابع آب بخش کشـاورزي نشـان داد   برداري پایدار ازبندي راهکارهاي سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم جهت بهرهاولویت
یرساختی، فنـی و زراعـی، اقتصـادي و مـالی)، راهکارهـاي      زآموزشی و ترویجی، مدیریتی، نهادي و (در بین راهکارهاي مختلف 

نهادي و زیرساختی رتبه اول و با اختالف بسیار ناچیز راهکارهاي فنـی و زراعـی رتبـه دوم و راهکارهـاي آموزشـی و ترویجـی       
هاي زیرساختی، فنـی  دهد که کشاورزان نواقص و ضعفدهد. نتایج این مقایسه نشان مییمجایگاه را به خود اختصاص آخرین

هـاي مناسـب و متناسـب بـا شـرایط      اند. لذا بـا توسـعه و احیـاء زیرسـاخت    و نهادي موجود را، بیشتر از سایر عوامل درك کرده
توان ظرفیت سازگاري کشاورزان نسبت به تغییر اقلـیم را افـزایش داد.   ان، میمحیطی و ارتقاء دانش فنی و تکنولوژیکی کشاورز

بـوده و بررسـی و واکـاوي موضـوع     تأمـل همچنین کسب جایگاه آخر راهکارهاي آموزشی و ترویجی از دیدگاه کشاورزان قابـل  
رسد.ضروري به نظر می

منابع آب، نیز در ازي پایدار برداربهرهبا تغییر اقلیم براي ییدي در قسمت راهکارهاي سازگاري کشاورزان تأنتایج تحلیل عاملی 
یید قرار گرفت. در تفسیر این تأحوزه آموزشی ترویجی، مدیریتی، نهادي و زیرساختی، فنی و زراعی و اقتصادي و مالی، مورد 5

یم، نیازمنـد توجـه بـه هـر یـک از      توان اذعان داشت که دستیابی موفق به راهکارهاي سازگاري کشاورزان با تغییر اقلـ یافته می
الـذکر،  سازي هر یک از مجموعه راهکارهاي فوقدر زمینه پیادهنگرکلراهکارها و الزامات فوق بوده و وجود نگاه سیستماتیک و 

ربط قرار گیرد.يذبایست در دستور کار کلیه نهادهاي جهت سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم، می
استخراج شده سازگاري با تغییر اقلیم براي بهره بـرداري پایـدار از منـابع آب در پـژوهش حاضـر، در      مدل مفهومی راهکارهاي 

ارائه گردیده است.1قالب نگاره 
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راهکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم براي بهره برداري پایدار از منابع آبمدل مفهومی- 1نگاره 

منابع
: Smart-PLSافـزار  معادالت ساختاري مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم). 1393ر.، محسنین، ش. (، م.اسفیدانی

شر.موسسه کتاب مهربان ن:تهران.آموزشی و کاربردي
پایـان نامـه   .). شناسایی و تحلیل راهبردهاي سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم در حوضـه آبخیـز چمریـز   1393ر. (اکبري، م.

دانشگاه تهران.
نامه دانشگاه تربیت مدرس.پایان). ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و راه هاي سازگاري با آن در مدیریت منابع آب و خاك.1392(م.آذري،

راهکارهـاي  ملـی همـایش دومینها،آندرسازگاريوپذیريآسیبهايراهآب،منابعبراقلیمتغییراثراتارزیابی).1394(م.زادمنش،آ
.22-30دي، صص 2، پیش روي بحران آب در ایران و خاورمیانه، شیراز

کـارگیري راهبردهـاي   ر بخش کشاورزي با تأکید بر نقش بـه بررسی اثر تغییر اقلیم ب). 1392(نژاد، ش.ر.، و عراقیم.نظري،ص.،حسینی،
.1- 16صص،1شماره،44دوره ،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران. تطبیق در این بخش

). پهنه بندي اقلیمی خطه خراسان(خراسان شمالی، رضوي و جنوبی). مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس 1396س.(حیدري،
.136-149خرداد، صص2، مه ریزي و مدیریت محیط زیستبرنابین المللی 
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).تـاثیر چـالش هـاي پدیـده زیسـت محیطـی تغییـرات        1394غالمی، ع.، حبیب نژاد روشن، م.، و شاهدي، ك.، و وفاخواه، م.( 
نامـه  کنفرانس ملی جغرافیا و براولین.اقلیمی بر اکوسیستم هاي مختلف با تاکید بر منابع آبی و نحوه سازگاري با آن

.524-534اسفند، صص 20قم، ،ریزي ، معماري و شهرسازي نوین
تهـران:  .)SIMPLISو LISRELاقتصادي (با برنامه -سازي معادالت ساختاري در تحقیقات اجتماعی مدل).1388(کالنتري، خ.

نشرفرهنگ صبا.
هـاي  ررسی تاثیر تغییر اقلـیم بـر رانـت زمـین    کاربرد روش ریکاردین در ب). 1394س.، و امین روان، م.(مجاوریان، م.، احمدي،

.481- 491صص،3هشمار،46هدور،. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایرانکشاورزي
). واکاوي تعیین کننده هاي ساز و کارهاي انطباقی کشاورزان با تغییر اقلیم در شهرستان خاش. پایـان نامـه   1393(م.هادوي،
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Abstract
Climate change has recently led to diverse impacts around the world, and Iran has also not been spared from
these sweeping impacts. Farmers' adaptation to climate change is one of the ways to reduce the impact of this
threatening phenomenon. Accordingly, the main aim of present study was to identify the strategies for
adaptation of farmers to climate change in South Khorasan province. This study was carried out using mixed
explorative mixed methods approach. The sampling process was started with a purposeful sampling approach and
continued using snowball method till achieving theoretical saturation. Qualitative data were collected using
ground theory approach and other qualitative methods. Qualitative data collection resulted in some components
which were applied as base for quantitative phase. The farmers were selected using a multi-stage sampling
method with proportional assignment. Then, they were surveyed using a close-ended and researcher-made
questionnaire. Collected data were analyzed using SPSS and LISREL software. Based on the results, the
adaptation strategies fall into five educational-promotional, managerial, organizational-infrastructural, technical-
agricultural, and economic-financial strategies. The results revealed that the organizational-infrastructural
strategies ranked first in terms of importance. At the end, the structural model of confirmatory factor analysis
and a conceptual model on farmers' adaptation strategies to climate change were articulated.

Keywords: Climate change, Adaptation strategies, Sustainable use.
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