
123-143صص1401/ 2/ شماره 18علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

123
This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

:DORنوع مقاله: پژوهشی 20.1001.1.20081758.1401.18.2.9.4

واکاوي: با تغییر اقلیمکشاورزخانوارهاي موقعیتی و سازگاري ساختاري پذیري آسیب
تجربی استان زنجان

2و رؤیا کرمی*1مرضیه کشاورز

)07/11/1401؛ پذیرش: 27/07/1401(دریافت: 
چکیده

نسبت به تغییر اقلیم گردیده است. براي تسکین اثرات تغییر خانوارهاي روستایی پذیري وابستگی فزاینده به منابع پایه تولید موجب آسیب
و پذیريآسیبمیزان ضروري است. این پژوهش پیمایشی با هدف بررسی این پدیدهاقلیم و پایدارسازي معیشت روستایی، سازگاري با 

آنان سازگاري پذیري و آسیبساززمینهعواملشناسایی و نیز در شرایط تغییر اقلیم خانوارهاي کشاورز استان زنجانسازگاري موقعیتی 
بر اساس . ندگردآوري شد) n=304(اي اي چندمرحلهگیري طبقهگیري از روش نمونهپرسشنامه و با بهرهاز طریق هاانجام شده است. داده

قابل پذیري کم، متوسط و زیاد سه گروه داراي آسیببهپذیري از تغییر اقلیم خانوارهاي کشاورز از نظر میزان آسیبي پژوهش، هایافته
هاي محدودیتاند.در سطح متوسط یا شدید را تجربه نمودهپذیريدرصد از خانوارها، آسیب5/87باشند. در این میان، تقسیم می
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امااندرا بکار گرفتهپیشگیرانهاي و مقابله،انطباقیاي از راهبردهاي مجموعه،ي کشاورزخانوارهاهرچنداست. را تشدید نموده خانوارها
سازگاري موقعیتی با از سوي دیگر،. بوده استپذیري زیاد از راهبردهاي انطباقی و پیشگیرانه کمتر گیري خانوارهاي داراي آسیببهره

شده، میزان تحصیالت، اندازه خانوار، اثربخشی تغییر اقلیم از سوي بسیاري از کشاورزان مورد غفلت واقع شده اما خودکارآمدي درك
.اندتأثیر داشتهتغییر اقلیم با بر سازگاري شده ه و احتمال تغییر اقلیم دركشدشده، هزینه سازگاري دركسازگاري درك
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مقدمه
تواند پیامدهاي منفی بسیاري را در جوامعی که معیشت خانوارها به منابع طبیعی وابسته است، اثرات ناشی از تغییر اقلیم می

،بلکهنمایدمیاي را به جوامع روستایی وارد سابقهفشارهاي بیتنهانهبراي این ساکنان به همراه داشته باشد. تغییر اقلیم 
Karimiآب و خاك (زوال تدریجی منابع موجبات  et al., 2018aدسازمیرا نیز فراهم پذیري خانوارهاي روستایی ) و آسیب

)Keshavarz & Soltani Moqadas, هاي متمادي، راهبردهایی را براي هاي روستایی در طی نسلکه نظام. در حالی)2021
ها از تغییر اقلیم ممکن است تا بدان حد باشد که این نظامهاي ناشی اند، شدت تخریبسازگاري با نوسانات آب و هوایی بکار گرفته

Hailegiorgisپذیري نسبت به اثرات تغییر اقلیم افزایش یابد (قادر به مدیریت مناسب این تحوالت نباشند و آسیب et al., ). از 2018
Karimiباشند (خشک همچون ایران مییمهها نشانگر تشدید اثرات تغییر اقلیم در بسیاري از مناطق خشک و نبینیسوي دیگر، پیش

et al., 2018a .(تواند خسارات بالقوه ناشی از تغییر اقلیم را تعدیل نموده و جوامع روستایی گزینش راهبردهاي سازگاري مناسب می
را براي مقابله با پیامدهاي ناشی از تغییر اقلیم در آینده آماده نماید.

جمشیدي و همکاران، (تغییر اقلیم از طریق پذیرش راهبردهایی همچون اصالح الگوي کاشتمطالعات مختلفی بر سازگاري با 
,Keshavarz & Soltani Moqadas؛ 1396 سازي محصوالت و ارقام زراعی همچون استفاده از ارقام مقاوم به خشکی، متنوع)2021

,.Ghazali et al؛ 1400؛ سلیمانی و همکاران، 1396جمشیدي و همکاران، ( 2022; Keshavarz & Soltani Moqadas, ، تغییر )2021
Keshavarz؛ 1400سلیمانی و همکاران، (تاریخ کاشت et al., 2013, ,Keshavarz & Soltani Moqadas(، تناوب زراعی)2014

2021; Keshavarz et al., ؛ 1400همکاران، ؛ سلیمانی و 1396جمشیدي و همکاران، (هاي نوین آبیاري، استفاده از روش)2014
Singh, ,Keshavarz & Soltani Moqadas(، مدیریت خاك کشاورزي)2020 انصاري و (سازي معیشت خانوار، متنوع)2021

Ghazali؛ 1397همکاران،  et al., 2022; Hailegiorgis et al., ؛ 1396زاده و همکاران، عبداهللا(، بیمه محصوالت کشاورزي)2018
Keshavarz & Soltani Moqadas, Hailegiorgis؛ 1396زاده و همکاران، عبداهللا(و مهاجرت)2021 et al., اما اندتأکید نموده)2018

اي موارد، گیري از راهبردهاي مختلف سازگاري همواره به کاهش خسارات ناشی از تغییر اقلیم منجر نگردیده و در پارهبهره
& Quealyنماید (پذیري را نیز تشدید میآسیب Yates, 2021.(

علل اماپذیري کشاورزان ایرانی نسبت به تغییر اقلیم انجام شده است هاي اخیر مطالعات فراوانی در زمینه آسیبدر دهههرچند
,Keshavarz & Soltani Moqadas(اندپذیري در مقابل تغییر اقلیم چندان مورد توجه قرار نگرفتهساختاري آسیب 2021; Sharafi et

al., پذیري و نحوه گزینش راهبردهاي سازگاري نیز از سوي دیگر، بررسی پیوندهاي موجود میان علل ساختاري آسیب.)2020
شوند، بلکه فرایندهاي مغفول مانده است. این در حالی است که راهبردهاي سازگاري تنها در پاسخ به تغییر اقلیم انتخاب نمی

بنابراین، یکی از اهداف این پژوهش، ؛ باشندپذیرش راهبردهاي سازگاري تأثیرگذار میگیري رفتارهايطبیعی نیز در شکل- اجتماعی
از سوي . بودپذیري خانوارها پذیري خانوارهاي روستایی نسبت به تغییر اقلیم و شناسایی علل ساختاري آسیببررسی میزان آسیب

نیز مورد افزون بر معرفی راهبردهاي سازگاري مورد استفاده توسط خانوارهاي کشاورز، میزان سازگاري آنان با تغییر اقلیم ،دیگر
.بررسی قرار گرفت

ناهمگنی خانوارهاي به دلیلهاي روستایی دارد اما پذیري نظامسازگاري با تغییر اقلیم نقشی اساسی در کاهش آسیبهرچند
سازي سازگاري با تغییر اقلیم بسیار پیچیده است اي ساز و کارهاي مدیریت تغییر اقلیم، مدلمکانی و زمینهروستایی و ویژگی

)Bryan et al., رویکردها، در اینچراکههمین امر موجب گردیده که انتقادات زیادي بر رویکردهاي اصلی سازگاري وارد شود. ).2009
توانند شناخت ما را . چنین رویکردهایی میشودانجام مینهاديو فرایندهاي فنیبا تمرکز برتنها ،حلشناسایی مشکالت و ارائه راه

Ensorدر زمینه نحوه پاسخگویی به تغییر اقلیم محدود نمایند ( et al., 2019; Tozzi, به همین دلیل، در این پژوهش از ).2021
هاي پیچیده، چندبعدي و ، تغییر اقلیم را در درون بستري از واقعیتمفهوم سازگاري موقعیتی استفاده شده است. سازگاري موقعیتی

Ensorکند (شونده مرتبط با خانوار روستایی بررسی میدگرگون et al., ). این نوع سازگاري، چگونگی قرارگیري افراد در 2019
،نماید که سازگاري صحیح با تغییر اقلیممیدهد و بر این امر تأکید طبیعی خاص را مورد تحلیل قرار می- هاي اجتماعیزمینه

پذیري در تشدید اثرات ناشی از تغییر پذیري و تأثیر علل ساختاري آسیبمستلزم شناسایی و به چالش کشیدن نحوه ایجاد آسیب
,Ribotاقلیم است ( افتد اتفاق میهاآنهایی که تغییر اقلیم در درون هاي اجتماعی و زمینهتواند واقعیتچنین رویکردي می).2013
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هاي چندبعدي و پیچیده به درك بهتر واقعیت،ضمن تحلیل دقیق نحوه سازگاري مناطق مختلف با تغییر اقلیمرا برجسته نموده و 
هاي یکپارچه بعدي فراهم نماید.ریزي پژوهشگردیده و مبنایی را براي طرحزندگی روستایی در شرایط تغییر اقلیم منجر 

اند. این اي و علّی اثرگذار بر سازگاري خانوارهاي روستایی با تغییر اقلیم پرداختهاي، مداخلهی به بررسی عوامل زمینهمطالعات مختلف
ها، ها، زیرساختهمانند میزان دارایی، فناوري، اطالعات، مهارت(اقتصادي - منابع طبیعی و عوامل اجتماعینقش مطالعات بر اهمیت 

Fedeleاند (تأکید نمودهبا تغییر اقلیم گیري رفتار سازگاري خانوارهابر شکلاجتماعی) نهادها و برابري  et al., 2019; Hailegiorgis

et al., 2018; van Valkengoed & Steg, ). با این حال، نقش عوامل شناختی در سازگاري با تغییر اقلیم چندان مورد توجه 2019
افتد و این گیري کشاورزان براي سازگاري با تغییر اقلیم در سطح محلی اتفاق میمتصمیاین در حالی است که قرار نگرفته است.

Mitterشناختی دارند (- ادراکی و اجتماعیماهیتیهمچون سایر رفتارهاي انسانی، تصمیمات  et al., که ادراك افراد نحويهب).2019
براي مدیریت این رویدادها بر نوع راهبرد سازگاري مورد استفاده توسط آنان اثر دارد هاآناز رویدادهاي اقلیمی و توانایی 

)Hailegiorgis et al., محیطی پیرامون افراد قرار - شناختی نیز تحت تأثیر بافت اجتماعی- ). از سوي دیگر، فرایندهاي اجتماعی2018
متفاوت باشد. ،هاي مختلفممکن است در مناطق جغرافیایی و فرهنگ،آنبنابراین ادراك از تغییر اقلیم و توانایی مقابله با ؛ دارند

Grothmannگردند (د با گذشت زمان دستخوش تغییر میاکه ادراکات افرضمن این & Patt, 2005.(
تغییر اقلیم اجتماعی متفاوت به بررسی رفتار سازگاري با- گیري از فرایندهاي ادراکی و شناختیهاي رفتاري مختلفی با بهرهنظریه

Fishbeinهاي کنش علّی (نظریه. اندپرداخته & Ajzen, ,Ajzenشده (ریزي)، رفتار برنامه1975 ,Sternهنجار (- باور- )، ارزش1985

Rogers)، انگیزش حفاظت (2000 & Prentice-Dunn, اختصاصی نسبت به تغییر اقلیم يه) و مدل سازگاري پیشگیران1997
)Grothmann & Patt, هاي کنش علّی و . نظریهها قرار دارنددر زمره این نظریه) که ریشه در نظریه انگیزش حفاظت دارد، 2005

پردازند و بر عوامل درون فردي و بین فردي همچون گیري رفتاري خاص در انسان میریزي شده به بررسی علل شکلرفتار برنامه
ریزي شده، کنترل رفتار ادراك شده نیز مدنظر قرار که در نظریه رفتار برنامهکنند. ضمن ایننگرش و هنجار ذهنی تمرکز می

هاي کند. نظریهشده، ادراك فرد در زمینه میزان کنترل بر نتایج حاصل از رفتاري خاص را بررسی میگیرد. کنترل رفتار ادراكمی
شناخت مناسبی امااند ر بر رفتار مورد نظر موفق عمل کردهشده در تشریح چگونگی تأثیر عوامل مذکوریزيکنش علّی و رفتار برنامه

محیطی - که زمینه اجتماعیکنند. ضمن اینرا در زمینه سایر عوامل بین فردي همچون عادات، احساسات یا تجارب ایجاد نمی
Mitter(دهندمورد توجه قرار نمیتأثیرگذار بر رفتار را نیز  et al., هنجار نیز صادق - باور- نظریه ارزش. همین امر در خصوص )2019

. بر اساس نظریه انگاردنادیده میمحیطی را - است. این نظریه بر تأثیر هنجارها بر رفتار فرد تأکید کرده و نقش عوامل اجتماعی
ه قرار باشند و هنجارهاي فردي نیز زمانی مورد توجگیري باورهاي محیطی میساز شکلمقدمه؛هاي فرديهنجار، ارزش- باور- ارزش

,Stern(گذارندمیارزشمند هستند، تأثیر منفی فردهایی که براي از امور یا فعالیتآن دستهبر ،گیرند که نقض آن هنجارهامی

بینی بخش قابل توجهی ها و باورهاي فردي و نیز هنجارهاي اخالقی قادر به پیشدهند که ارزشهاي تجربی نشان می. بررسی)2000
Arbuckle(باشندمحیطی میرفتارهاي پیشگیرانه زیستاز تغییرات  et al., 2015; Sanderson & Curtis, اي مشابه، گونهه. ب)2016
هاي حفاظت بر مبناي این فرض استوار گردیده است که ادراك در زمینه بروز تهدید و میل به اجتناب از آسیبشنظریه انگیز

Rogers(کنداحتمالی، افراد را براي تغییر رفتار یا محافظت از خود ترغیب می & Prentice-Dunn, . این نظریه دو فرایند )1997
اقتصادي نادیده - اي اجتماعیدهد. با این حال، در این نظریه نیز عوامل زمینهرار میشناختی تهدید و ارزیابی مقابله را مدنظر ق

Mitter(شوندانگاشته می et al., اختصاصی نسبت به تغییر اقلیم، افزون بر در نظر گرفتن دو ي. مدل سازگاري پیشگیرانه)2019
اي یر اقلیم و ارزیابی سازگاري است، عوامل زمینهفرایند شناختی مطرح شده در نظریه انگیزش حفاظت که همان خطر تغی

.نمایدمینیز ارزیابی را اقتصادي - اجتماعی
اند. هاي مورد اشاره به بررسی عوامل اثرگذار بر سازگاري با تغییر اقلیم پرداختهها و مدلگیري از نظریهمطالعات مختلفی با بهره

Roesch-McNallyمکنلی و همکاران (- روسکعنوان نمونه؛ به et al., ریزي شده هاي کنش علّی و رفتار برنامه) تلفیقی از نظریه2017
مورد پذیرش در صورتی راهبردهاي سازگاري که را براي مطالعه قصد سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم بکار بردند و نشان دادند 

Nilesردها باور داشته باشند. نایلز و همکاران (به اثربخشی آن راهبآنان که گیرندقرار میکشاورزان آمریکایی  et al., ) نیز براي 2016
شده استفاده کردند و به این نتیجه دست یافتند که ریزيبررسی فرایند سازگاري کشاورزان نیوزلند با تغییر اقلیم از نظریه رفتار برنامه

تنها بر قصد سازگاري افراد تأثیر دارند و این متغیرها بر رفتار سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم ،نگرش نسبت به تغییر اقلیم و باورها
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,.Arunrat et alباشند. آرونرات و همکاران (تأثیر میبی ) براي مطالعه قصد سازگاري کشاورزان تایلندي با تغییر اقلیم از نظریه 2017
هاي آنان نشان داد که عوامل کنترل رفتار درك شده، نگرش و هنجار ذهنی بر قصد فتهریزي شده بهره گرفتند. یارفتار برنامه

Arbuckle. آربوکل و همکاران (اندگذار بودهسازگاري کشاورزان تأثیر et al., هنجار استفاده نمودند و به - باور- ) از نظریه ارزش2015
. همین امر به نوبه خود، دگذارمین خطر درك شده از سوي آنان تأثیراین نتیجه رسیدند که باور کشاورزان به تغییر اقلیم بر میزا

Sandersonدهد. ساندرسون و کورتیس (سازگاري کشاورزي با تغییر اقلیم را افزایش می & Curtis, - باور- ) نیز نظریه ارزش2016
گیري ادراك کشاورزان استرالیایی از ریسک کلهنجار را بکار بردند. نتایج حاصل از مطالعه آنان نشانگر اهمیت عوامل فرهنگی در ش

کاران دیم شهرستان کرمانشاه در ) براي ارزیابی رفتار سازگاري گندم1396تغییر اقلیم بود. از سوي دیگر، آزادي و همکاران (
یرهاي خودکارآمدي پاسخ، نشان داد که متغآنانهاي مطالعهرویارویی با تغییر اقلیم از نظریه انگیزش حفاظت استفاده نمودند. یافته

) و صفا 1398پور و احمدوند (ند. شرفیردار داپذیري درك شده و هزینه پاسخ بر رفتار سازگاري افراد با تغییر اقلیم تأثیر معنیآسیب
امر مدیریت گیري از نظریه انگیزش حفاظت به بررسی عوامل اثرگذار بر رفتارهاي حفاظتی کشاورزان در) نیز با بهره1399نیا (و ولی

تنها عامل تأثیرگذار بر رفتار ؛) نشان داد، متغیر خودکارآمدي1398پور و احمدوند (که مطالعه شرفیمنابع آب پرداختند. در حالی
) نشانگر اثرگذاري کلیه متغیرهاي نظریه انگیزش حفاظت بر رفتار حفاظت 1399نیا (حفاظت آب کشاورزي است، پژوهش صفا و ولی

هاي فرهنگی، عوامل انگیزش حفاظت و ارزشهاي ) با تلفیق نظریه1400شاورزان بود. همچنین، غنیان و همکاران (آب از سوي ک
بر قصد سازگاري کشاورزان شهرستان مرودشت با تغییر اقلیم را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که متغیرهاي مؤثر

طلبی بر نیت سازگاري در ناسازگاري، ارزیابی سازگاري، ادراك ریسک، باور به تغییرات اقلیمی، تقدیرگرایی، فردگرایی و مساوات
) نیز با بکارگیري نظریه انگیزش حفاظت و نظریه شناختی الگوي تنش 1400ند. پاکمهر و همکاران (امقابل تغییر اقلیم تأثیرگذار بوده

هاي آنان نشان داد که اثربخشی پاسخ، هزینه پاسخ، ارزیابی تقاضا، آبی پرداختند. یافتهبه تبیین رفتار کشاورزان در رویارویی با کم
آبی بودند. از سوي دیگر، میتر و همکاران ي مهم رفتار سازگاري کشاورزان با کمهاکنندهبینیپیش،خودکارآمدي و اثربخشی جمعی

)Mitter et al., سازگاري کشاورزان اتریشی کنندهعوامل تعیینگیري از مدل سازگاري پیشگیرانه اختصاصی به بررسی ) با بهره2019
گیري رفتار اي در شکلهاي منطقهابی از تغییر اقلیم و ویژگیبا تغییر اقلیم پرداختند و نتیجه گرفتند که ارزیابی سازگاري، ارزی

Burnhamسازگاري کشاورزان نقش داشتند. برنهام و ما ( & Ma, ) نیز با استفاده از همین مدل، قصد سازگاري کشاورزان چین 2017
دهد. وودز و گاري را افزایش میقصد کشاورزان براي ساز،شدهبا بحران آب را مطالعه کردند و دریافتند که خودکارآمدي درك

Woodsهمکاران ( et al., کار )، مدل سازگاري پیشگیرانه اختصاصی را براي بررسی نحوه سازگاري کشاورزان دانمارکی به2017
ین هاي آنان نشانگر آن بود که میان نگرانی کشاورزان در خصوص وقوع تغییر اقلیم و قصد آنان براي سازگاري با اگرفتند. یافته

دار وجود دارد.رویداد، رابطه همبستگی مثبت و معنی
بر نقش فرایندهاي به صورت مشتركاند وگرفتهتشریح شده، در مطالعات تجربی مختلف مورد استفاده قرارها و مدلنظریههرچند

- اي درون فردي و اجتماعیها بر عوامل زمینهاند اما میزان تمرکز این نظریهادراکی و شناختی در سازگاري با تغییر اقلیم تأکید نموده
McLeodمحیطی متفاوت است ( et al., ار به ریزي شده، فرایندهاي ادراکی و شناختی هدایت کننده رفتدر نظریه رفتار برنامه). 2015

هنجار، این فرایندها از طریق - باور- باشند. این در حالی است که در نظریه ارزشگرا معطوف میباورهاي رفتاري، هنجاري و نتیجه
اختصاصی نیز ارزیابی از خطر تغییر اقلیم مدنظر يگیرند. در مدل سازگاري پیشگیرانهها و باورهاي فردي مورد توجه قرار میارزش
ریزي شده از طریق کنترل رفتار ادراك شده . ظرفیت فردي ادراك شده براي مقابله با تغییر اقلیم نیز در نظریه رفتار برنامهاست

اختصاصی به ترتیب توانایی درك ي هنجار و مدل سازگاري پیشگیرانه- باور- . این در حالی است که در نظریه ارزششودمیبررسی 
اختصاصی تنها مدلی يشده مدنظر قرار دارد. از سوي دیگر، مدل سازگاري پیشگیرانهآمدي دركشده براي کاهش تهدید و خودکار

Mitterکند (اي مرتبط با سازگاري با تغییر اقلیم را ارزیابی میاست که عوامل زمینه et al., ). به همین دلیل، در این پژوهش 2019
اختصاصی استفاده گردیده است.يلیم از مدل سازگاري پیشگیرانههاي سازگاري موقعیتی با تغییر اقبراي بررسی پیشران

روش پژوهش
پذیري و سازگاري کشاورزان در رویارویی با تغییر اقلیم، نسبت به انجام پیمایش مقطعی در استان منظور ارزیابی میزان آسیببه

درصد از 1/34ایران واقع شده است و شمال غربکیلومتر مربع در 22164استان زنجان با مساحت تقریبی زنجان اقدام گردید.
دما و بارش و بر اساس روش هايمؤلفهبا در نظر گرفتن ). 1400مردم این استان در مناطق روستایی سکونت دارند (مرکز آمار ایران، 

و بسیار مه مرطوبنیاي، خشک، مدیترانهبندي اقلیمی دومارتن پیشرفته، اقلیم استان زنجان به شش طبقه خشک، نیمهطبقه
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. استان ). همین امر این استان را براي کشت محصوالت متنوع زراعی و باغی مستعد ساخته است1شود (نگاره مرطوب تقسیم می
اهمیتی دارد. حائزشود بلکه از نظر تولید انگور، سیب و لوبیا نیز جایگاه محسوب میایرانزیتون تولیدکنندهترین بزرگتنهانهزنجان

زردآلو، گردو، فندق، بادام و انار نیز در منطقه رایج سوي دیگر، کشت محصوالتی همچون گندم، برنج، خیارسبز، پیاز، سیر، انجیر،از
هاي مستمر و خشکسالیوقوعمعیشت خانوارهاي روستایی استان زنجان تا حد زیادي به کشاورزي وابسته است اما هرچنداست. 

سال گذشته، 20در خالل کهبه نحويتنش آبی، بخش کشاورزي این استان را در معرض خطري جدي قرار داده است. افزایش 
شرکت آب و فاضالب این استان، مدیرعاملطبق اعالم زنجان حادث شده است و در استانشناسی هفت خشکسالی هواشناسی و آب

است.شدید قرار گرفتهکامالًهاي متوسط، شدید و ر معرض خشکسالیداستان زنجاندرصد از مساحت 8/98در حال حاضر نیز 

)1392مهتابی و همکاران، (بندي اقلیمی استان زنجان بر اساس روش دومارتن پیشرفتهطبقه-1نگاره 

شدند. حجم نمونه عنوان جامعه آماري این پژوهش در نظر گرفته خانوارهاي کشاورز ساکن در مناطق روستایی استان زنجان به
Scheafferبا استفاده از فرمول ارائه شده توسط شفر و همکاران ( et al., است که براي به ذکرالزم ) محاسبه شد.2012

نیز از طریق تقسیم تعداد عناصر بر تعداد هاي حاصل از مطالعه راهنما بهره گرفته شد. پارامتر محاسبه واریانس از داده
در نظر گرفته شد:05/0) معادل Bمحاسبه گردید. همچنین، خطاي برآورد (طبقات جامعه 

= ∑+ ∑ , = 4
اي تصادفی گیري طبقهمورد مطالعه از روش نمونهيبه وجود تنوع اقلیمی در استان زنجان، براي انتخاب خانوارهاعنایتبا 

هاي خشک، مرطوب و بسیار مرطوب بر مناطق که اقلیمایناي با تخصیص متناسب بهره گرفته شد. با توجه به مرحلهچند
، مرطوب و نیمه مرطوبخشک و نیز هاي خشک و نیمه)، نسبت به ترکیب اقلیم1محدودي از این استان حاکم بودند (نگاره 

، مرطوب و نیمه مرطوباي و خشک، مدیترانهاقلیمی خشک و نیمهبسیار مرطوب مبادرت گردید. به این ترتیب سه طبقه
نسبت به انتخاب تصادفی ،. سپس متناسب با تعداد خانوارهاي کشاورز موجود در هر طبقه اقلیمیشدبسیار مرطوب تشکیل 

خاب تصادفی روستاها . در گام بعد، متناسب با جمعیت خانوارهاي کشاورز ساکن در هر دهستان به انتگردیدها اقدام دهستان
مبادرت گردید و در نهایت، بر اساس تعداد خانوارهاي کشاورز ساکن در هر روستا، نسبت به انتخاب تصادفی خانوارهاي مورد 

خانوار کشاورز بود.304). نمونه نهایی شامل 1مطالعه اقدام شد (جدول 

کشاورز مورد مطالعهو تعداد خانوارهايمنتخبفهرست مناطق -1جدول 

تعداد روستادهستانطبقه اقلیمی
خانوار

تعداد خانوار 
منتخب

رود پایین و آباد، زنجانبوغداکندي، تهم، دولتخشکخشک و نیمه
قلتوق

آباد، قلتوق، کاوند و خوشنام، سیف
74611172رودگله

3491181جوققلعهازناب، سوکهریز و دره، درسجین و مرکزيخرمايمدیترانه
، مرطوب و نیمه مرطوب
2032651ورسخنداب، سهند علیا و کینهنشانرود و ماهابهر رود، سجاسبسیار مرطوب
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ساخته گردآوري شد. این پرسشنامه دربرگیرنده چهار بخش هاي مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه محققداده
پذیري و کننده آسیبپذیري نسبت به تغییر اقلیم، سازگاري با تغییر اقلیم، راهبردهاي سازگاري و عوامل تعیینآسیب

منظور سنجش پایایی صان موضوعی مورد تأیید قرار گرفت. بهروایی صوري پرسشنامه توسط متخص). 2سازگاري بود (جدول 
مقدار ضریب آلفا کرونباخ براي متغیرهاي مطالعه راهنما در خارج از محدوده روستاهاي منتخب انجام شد.،ابزار پژوهش نیز

ه ضریب آلفاي محاسبه دست آمد که نشانگر پایایی مناسب ابزار پژوهش بود. در مواردي کبه90/0تا 63/0اصلی پژوهش بین 
بندي عبارات مبادرت گردید.نسبت به اصالح جمله،شده در سطح متوسط بود

نحوه سنجش متغیرهاي پژوهش-2جدول 
تعداد گویهنحوه سنجش/سازهمتغیر

میزان خسارات وارده بر نظام زراعی و معیشت خانوار بر اثر رخداد تغییر اقلیم. این متغیر ساختاريپذیري آسیب
5اي (خیلی کم تا خیلی زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفته است.    درجه5اي در قالب مقیاس رتبه

کشاورزيسازگاري
منظور کاهش اثرات گیري کشاورزان از راهبردهاي مدیریت تغییر اقلیم بهمیزان بهره

این راهبردها در قالب نامطلوب ناشی از تغییر اقلیم بر نظام کشاورزي و معیشت خانوار. 
اند.) سنجیده شدهتا حدودياي (بلی، خیر و درجه3مقیاس 

13

راهبردهاي انطباقی
آوري در مقابل رویدادهاي راهبردهایی که در واکنش به تغییر اقلیم و با هدف افزایش تاب

تا اي (خیر، درجه3اي در قالب مقیاس شوند. این متغیر رتبهآتی تغییر اقلیم برگزیده می
و بله) مورد ارزیابی قرار گرفته است.حدودي

5

ايراهبردهاي مقابله
مدت با اثرات منفی و پیامدهاي نامطلوب ناشی از تغییر راهبردهایی که براي مقابله کوتاه

و تا حدودياي (خیر، درجه3اي در قالب مقیاس گیرند. این متغیر رتبهاقلیم مدنظر قرار می
بله) مورد ارزیابی قرار گرفته است.

5

راهبردهاي پیشگیرانه
راهبردهاي کاهنده اثرات تغییر اقلیم که با هدف خودداري یا کاهش مخاطرات اقلیمی آینده 

و بله) تا حدودياي (خیر، درجه3اي در قالب مقیاس شوند. این متغیر رتبهبکار گرفته می
مورد ارزیابی قرار گرفته است.

3

5اي در قالب مقیاس احتمالی تغییر اقلیم. این متغیر رتبهارزیابی کشاورزان از تهدیدهاي شدهاحتمال تغییر اقلیم درك
5اي (خیلی کم تا خیلی زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفته است.درجه

اي از طریق مقیاس این متغیر رتبهارزیابی کشاورزان از شدت رخداد تغییر اقلیم در منطقه. شدهشدت تغییر اقلیم درك
5موافق) سنجیده شده است.کامالًمخالف تا کامالًاي (درجه5

اي در ارزیابی کشاورزان از موانع مالی و ساختاري سازگاري با تغییر اقلیم. این متغیر رتبههزینه سازگاري درك شده
6اي (خیلی کم تا خیلی زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفته است.درجه5قالب مقیاس 

شدهخودکارآمدي درك
براي سازگاري با تغییر اقلیم و تعدیل هاآنارزیابی کشاورزان در خصوص میزان توانایی 

اي از طریق مقیاس اثرات نامطلوب آن از طریق پذیرش راهبردهاي سازگاري. این متغیر رتبه
اي (خیلی کم تا خیلی زیاد) سنجیده شده است.درجه5

5

شدهاثربخشی سازگاري درك
از میزان اثربخشی راهبردهاي سازگاري مورد استفاده در رویارویی با تغییر ارزیابی کشاورزان 

اي (خیلی کم تا خیلی زیاد) مورد ارزیابی درجه5اي در قالب مقیاس اقلیم. این متغیر رتبه
قرار گرفته است.

13

-هاي تحصیل سرپرست خانوار (سال)تعداد سالتحصیالت
-افراد شاغل به کل جمعیت خانوارنسبت تعداد نرخ وابستگی خانوار

-تعداد اعضاي خانواراندازه خانوار

میزان درآمد حاصل از فروش تولیدات کشاورزي و اشتغال سرپرست و اعضاي خانوار در درآمد خانوار
-(هزار تومان)غیر کشاورزيمشاغل 
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SPSSافزارهاي ها از طریق نرمداده Smart PLSو23 بندي خانوارهاي کشاورز به تقسیممنظور بهتجزیه و تحلیل شدند. 3
پذیري ساز آسیبعوامل زمینهاي استفاده شد. همچنیناي دو مرحلهپذیر در برابر تغییر اقلیم از تحلیل خوشههاي آسیبگروه

از نیز نظري پژوهشي مدل تحلیل ساختارکروسکال والیس شناسایی شدند. براي نسبت به تغییر اقلیم از طریق آزمون
نتایج اقدام شد. تحلیل عاملی تأییدينسبت به انجام ،گیرياندازهارزیابی مدل منظوربهبهره گرفته شد.Smart PLSافزار نرم

.)3(جدول باشدمی5/0ها بیشتر از نشان داد که بار عاملی تمام گویه

هاي اصلی پژوهشسنجهو ثبات درونی همگرا روایی،بار عاملی، پایایی مرکب-3جدول 
شدهواریانس استخراجپایایی مرکبضریب آلفابار عاملیهاگویهمتغیر/سازه

احتمال تغییر اقلیم 
شدهدرك

PPC1734/0

750/0828/0572/0
PPC2723/0
PPC3682/0
PPC4804/0
PPC5690/0

شدت تغییر اقلیم 
شدهدرك

PCS1650/0

723/0802/0555/0
PCS2714/0
PCS3627/0
PCS4766/0
PCS5752/0

هزینه سازگاري درك 
شده

PAC1746/0

755/0823/0529/0

PAC2557/0
PAC3744/0
PAC4768/0
PAC5842/0
PAC6781/0

خودکارآمدي 
شدهدرك

PSE1668/0

760/0824/0560/0
PSE2762/0
PSE3791/0
PSE4668/0
PSE5745/0

اثربخشی سازگاري 
شدهدرك

PAE1765/0

726/0794/0563/0

PAE2746/0
PAE3742/0
PAE4694/0
PAE5815/0
PAE6726/0
PAE7749/0
PAE8686/0
PAE9827/0

PAE10713/0
PAE11644/0
PAE12837/0
PAE13756/0
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3ادامه جدول 
شدهواریانس استخراجپایایی مرکبضریب آلفابار عاملیهاگویهمتغیر/سازه

سازگاري موقعیتی

SAd1821/0

789/0860/0672/0

SAd2795/0
SAd3783/0
SAd4836/0
SAd5851/0
SAd6789/0
SAd7736/0
SAd8804/0
SAd9857/0

SAd10743/0
SAd11732/0
SAd12826/0
SAd13811/0

حصول اطمینان از روایی و پایایی مناسب متغیرهاي مدل نیز نسبت به سنجش پایایی مرکب، روایی همگرا و میزان براي
به ترتیب باالتر هامؤلفهکه میزان واریانس استخراج شده و پایایی مرکب واریانس استخراج شده مبادرت گردید. با توجه به این

گیري تشخیصی مدل اندازهرواییارزیابیمنظوربهمورد تأیید قرار گرفت. و پایایی ، روایی همگرا)3(جدول بود7/0و 5/0از 
ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده براي هر سازه از ها نشان داد که الرکر استفاده شد. یافته-فورنلنیز از شاخص

گیري مناسب مدل اندازهروایی تشخیصی نشانگر. این امر )4(جدول استتر موجود میان هر جفت سازه بزرگهايهمبستگی
نسبت به محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اقدام گردید. با توجه به ،ارزیابی میزان ثبات درونی نشانگرهابراي، از سوي دیگربود. 
ت، مدل ساختاري ها نیز مورد تأیید قرار گرفت. در نهای، ثبات درونی سازه)3(جدول بود7/0که میزان ضرایب باالتر از این

استراپداري ضرایب مسیر مدل ساختاري پژوهش از الگوریتم بوتدر این راستا، براي سنجش معنی. مورد ارزیابی قرار گرفت
استفاده شد.

الرکر)-روایی تشخیصی متغیرها (شاخص فورنل-4جدول 

نرخ تحصیالتسازگاري
وابستگی

اندازه 
خانوار

درآمد 
خانوار

هزینه 
سازگاري

اثربخشی 
سازگاري

خود 
کارآمدي

شدت 
.ا.ت

احتمال 
ت.ا.

820/0سازگاري
078/0000/1تحصیالت

102/0000/1- 197/0نرخ وابستگی
000/1- 299/0-096/0065/0اندازه خانوار
083/0070/0000/1- 020/0- 007/0درآمد خانوار

054/0655/0-006/0- 050/0030/0031/0هزینه سازگاري
اثربخشی 
003/0750/0-111/0067/0- 698/0001/0232/0سازگاري

267/0711/0- 001/0238/0- 077/0-339/0026/0026/0خودکارآمدي
030/0687/0- 040/0086/0207/0130/0- 008/0-036/0- 174/0شدت تغییر اقلیم

تغییر احتمال
350/0675/0- 063/0093/0252/0074/0119/0-006/0- 030/0- 050/0اقلیم
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ها و بحثیافته
پذیري خانوارهاي کشاورز نسبت به تغییر اقلیممیزان آسیب

باشد پذیري خانوارهاي کشاورز در رویارویی با تغییر اقلیم یکسان نمیدهد که میزان آسیبنشان می5هاي جدول یافته
)01/0<P ،97/643 =F .(را به سه گروه داراي آسیبهاآنتوان میکهبه نحوي) 78/19)، متوسط (= 11/15پذیري کم = (

درصد از خانوارهاي مورد مطالعه در 5/12حاکی از آن است که تنها ها) تقسیم نمود. از سوي دیگر، یافته= 23/23و زیاد (
تغییر اقلیم در سطح متوسط و ازدرصد از خانوارها 7/50و 8/36پذیري و آسیباندپذیري کم قرار گرفتهگروه داراي آسیب

ا با تهدیدي جدي مواجه نموده است. تغییر اقلیم، معیشت و زندگی روزمره بسیاري از خانوارها ر. به بیان دیگر بوده استزیاد 
آبی و دما افزایش خشکسالی، افزایش کم،مانند کاهش بارشهشود اثرات ناشی از تغییر اقلیم بینی میکه پیشبا توجه به این

کننده است و در صورتی که این خانوارها نتوانند پذیري خانوارها از تغییر اقلیم نگراندر آینده تشدید شود، روند فعلی آسیب
آینده با هاي ، در سالدر نظر گیرندساز و کار مناسبی را براي تسکین اثرات تغییر اقلیم و سازگاري با رخدادهاي اقلیمی 

هاي بیشتري مواجه خواهند شد. دشواري

پذیري خانوارها از تغییر اقلیممیزان آسیب-5جدول 
.FSigدرصد خانوارهاي کشاورز†پذیرينمره آسیبپذیريمیزان آسیب

a11/155/12کم
975/6430001/0 b78/198/36متوسط

c23/237/50زیاد
دار دارند.تفاوت معنیLSDدرصد و بر اساس آزمون تعقیبی 5هاي داراي حروف غیرمشابه در سطح میانگین†

نسبت به تغییر اقلیمخانوارهاي کشاورز پذیري ساز آسیبزمینهعوامل
ین توان به چندپذیري در رویارویی با تغییر اقلیم را میگیري آسیبساز شکلعوامل زمینه،دهدنشان می6هاي جدول یافته

اکولوژیک همچون میزان منابع آب کشاورزي و میزان شیوع آفات و هايمؤلفهبندي نمود. یک دسته از این عوامل، گروه تقسیم
داري تفاوت معنی،زان دسترسی به منابع آب کشاورزي، از نظر می6بر اساس مندرجات جدول باشند. هاي گیاهی میبیماري

هاي داراي دهد که گروهاي نشان میهاي رتبه). مقایسه میانگین=P ،92/84>001/0پذیر وجود دارد (هاي آسیبمیان گروه
پذیري زیاد، سیباین در حالی است که گروه داراي آاند.پذیري کم به میزان کمتري با کاهش آب کشاورزي روبرو شدهآسیب

مقدس بیشترین میزان کاهش آب کشاورزي را تجربه نموده است. این یافته با نتایج حاصل از مطالعه کشاورز و سلطانی
)Keshavarz & Soltani Moqadas, توان نتیجه گرفت که میزان منابع آب در این یافته میبر اساسباشد.راستا می) هم2021

ها، میزان منابع بینیپیشمبنايکه بر پذیري آنان دارد. با توجه به اینگیري آسیبدسترس کشاورزان، نقش بسزایی در شکل
پذیري ، آسیبدر صورت در نظر نگرفتن ساز و کارهاي مناسب، یافتخواهد ي کاهشچشمگیربه طرز آب کشاورزي در آینده

بروز تغییر اقلیم موجب افزایش کهدهندها نشان مییافتهخانوارهاي کشاورز از تغییر اقلیم تشدید خواهد شد. از سوي دیگر،
Quealyاین یافته با نتایج حاصل از مطالعه کویلی و یتس (.)6(جدول هاي گیاهی گردیده استشیوع آفات و بیماري &

Yates, ها براي خانوارهاي کشاورز یکسان نبوده با وجود این، میزان خسارات ناشی از آفات و بیماريباشد.می) منطبق 2021
به مزارع و باغات ها اي میزان خسارات ناشی از آفات و بیماريمیانگین رتبهکهبه نحوي). =P ،40/73>001/0است (

پذیري زیاد به گروه داراي آسیبها است. در این میان، تر از سایر گروهداري کوچکپذیر به طرز معنیکشاورزان کمتر آسیب
عدم توفیق کشاورزان ، آن). یکی از دالیل 6اند (جدول ها قرار گرفتهمیزان بیشتري تحت تأثیر خسارات ناشی از آفات و بیماري

ها است.هنگام آفات و بیماريدر مدیریت مناسب و بهپذیري زیاد داراي آسیب
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پذیري از تغییر اقلیمآسیبساززمینهعوامل -6جدول 

گویه
†پذیريمیزان آسیب

Sig. زیادمتوسطکم
30/5711/10114/161924/840001/0کاهش آب کشاورزي

17/4776/10759/156396/730001/0هاآفات و بیماريو خسارت افزایش شیوع 
52/10046/12269/104131/6047/0زراعیزیر کشتکاهش سطح 

93/9233/11400/127510/6043/0هاي کمتر مقاوم به خشکیکاشت گونه
32/11020/10686/143704/190001/0هاي تولیدافزایش هزینه

90/3994/9939/166285/1080001/0کاهش تولیدات کشاورزي
28/8833/12583/133346/10006/0افزایش بدهی

52/4269/9638/168082/1130001/0کاهش درآمد خانوار
03/8306/12041/139337/160001/0هاداراییاموال و فروش 

91/9549/12165/106894/4087/0سلف فروشی
10/8408/11517/143254/210001/0هاي زندگیافزایش هزینه

80/7292/13139/130786/180001/0هاي شغلیبیکاري و از دست دادن فرصت
10/9370/11872/136407/10005/0تغییر الگوي تغذیه و مصرف غذاهاي کمتر مغذي

هرچندپذیري است. آسیب-وريبهرهپذیري کشاورزان نسبت به تغییر اقلیم، پارادوکس ساز آسیبزمینههايمؤلفهاز دیگر 
رویکرد کشاورزان به نظام کشاورزي فشرده و تولیدگرا زمینه افزایش تولید و درآمد کشاورزي را در چند دهه اخیر فراهم 

آبی، تمرکز صرف بر کشاورزي فشرده در شرایط رویارویی با مخاطرات جدي اقلیمی مانند خشکسالی و کماماساخته است 
این امر در مطالعه کریمی و آوري در رویارویی با تغییر اقلیم مطرح باشد.زایش تابعنوان راهکاري مناسب براي افتواند بهنمی

Karimi(همکاران  et al., رود کشاورزانی که با کمبود آب در چنین شرایطی، انتظار مینیز مورد تأکید قرار گرفته است.) 2020
،دهندها نشان میزراعی اقدام نمایند. این در حالی است که یافتهزیر کشتنسبت به کاهش سطح ،باشندکشاورزي مواجه می

اند و زراعی اقدام نمودهزیر کشتنسبت به تثبیت سطح پذیر، کشاورزان کمتر آسیبهمانندپذیري زیادکشاورزان داراي آسیب
هاي با این تفاوت که گروهاند.زراعی خود را تا حدودي کاهش دادهزیر کشتپذیري متوسط، سطح تنها کشاورزان داراي آسیب

احساس زیر کشتنیاز چندانی را براي کاهش سطح ،پذیر به دلیل دسترسی بیشتر به منابع آب کشاورزيکمتر آسیب
معیشت خانوار،مینتأو با هدف پذیري زیاد، بدون توجه به میزان منابع آب در دسترساما گروه داراي آسیباندکردهنمی

گونه که در مطالعه هماناز سوي دیگر، اند.زراعی خود اقدام کردهزیر کشتاي موارد افزایش سطح نسبت به تثبیت و در پاره
Sharafiشرفی و همکاران ( et al., تواند به کاهش آبی میهاي مقاوم به خشکی و کمکاشت گونهشده است، اشارهنیز ) 2020

دهد که نشان می6اي مندرج در جدول هاي رتبهمقایسه میانگیناز تغییر اقلیم بر معیشت خانوارها منجر شود. خسارات ناشی 
چندان مساعد نبوده است و این افراد به میزان ،هاي مقاوم به خشکیپذیري زیاد به گونهرویکرد کشاورزان داراي آسیب

هاي مقاوم به وري تولید گونهیکی از دالیل این امر، پایین بودن میزان بهرهاند.هاي گیاهی مقاوم بهره گرفتهاز گونهکمتري 
تر هاي مقاومپذیري کم، کاشت گونهکشاورزان داراي آسیب. با این حال،استهاي داراي نیاز آبی باال خشکی در مقایسه با گونه

زیر کشتعدم اهتمام براي مدیریت صحیح سطح که توان نتیجه گرفت ها میاند. با توجه به یافتهرا در اولویت قرار داده
)05/0<P ،13/6=(هاي سازگار با شرایط منطقه و کاشت گونه)05/0<P ،51/6=(پذیري گیري آسیبنیز زمینه شکل

.   )6(جدول نماید میفزاینده نسبت به تغییر اقلیم را فراهم 
هاي تولید و باشد، هزینهمینیز مرتبط وري بهرهمؤلفهپذیري نسبت به تغییر اقلیم که با ساز آسیبزمینهمؤلفهدیگر 
رخداد تغییر اقلیم و نیز تمرکز بر کشاورزي تولیدگرا، موجب کاهش منابع آب و نیز تصادي است.ي اقهاتنگناگیريشکل

این یافته هاي تولید کشاورزي منجر شده است.به افزایش هزینهکاهش حاصلخیزي خاك در منطقه گردیده است. همین امر 
Quealyبا نتایج حاصل از مطالعه کویلی و یتس ( & Yates, با این حال، از نظر میزان افزایش باشد. ) همسو می2021
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، P>001/0د (ها وجود دارپذیري زیاد با سایر گروههاي داراي آسیبداري میان گروههاي تولید، تفاوت معنیهزینه
علیرغم کمبود آب، کهپذیري زیاد بسیاري از کشاورزان داراي آسیب). براي دستیابی به سطح باالتري از تولید، =70/19

اقدام داراي نیاز آبی باال هاي پربازده و در عین حالزراعی خود را تثبیت نموده و نسبت به کاشت گونهزیر کشتسطح 
نشان داده شده 6گونه که در جدول همان. با وجود این،اندافزایش مصرف کود و نظایر آن شدهناگزیر به خرید آب، ، اندنموده

، P>001/0(به افزایش میزان تولیدات کشاورزي منجر نشده استلزوماًهاي مرتبط با فرایند تولیداست، افزایش هزینه
پذیري کم و متوسط، کاهش هاي داراي آسیبدر مقایسه با گروهپذیري زیادکشاورزان داراي آسیبکهبه نحوي. )=28/108

پذیر با کاهش تولیدات زراعی و باغی کمتري است که کشاورزان کمتر آسیباند. این در حالیتولید بیشتري را تجربه کرده
Keshavarzمقدس (سلطانیاین یافته با نتایج حاصل از مطالعه کشاورز واند. مواجه شده & Soltani Moqadas, 2021 (

باشد. راستا میهم
پذیري خانوارهاي کشاورز دهد که اتخاذ راهبردهاي نامناسب براي تأمین منابع مالی نیز بر آسیبهاي پژوهش نشان مییافته

با استقراض پذیري متوسط و زیاد آسیببسیاري از کشاورزان دارايکهبه نحوي).6نسبت به تغییر اقلیم افزوده است (جدول 
هاي کشاورزي نسبت به مدیریت مزرعه خود اقدام هاي نهادهکنندهاز اعضاي خانواده، خویشاوندان، دوستان و در مواردي تأمین

صوالت هاي کاشت، داشت و برداشت محپذیر نیز از همین راهبرد براي تأمین هزینهاند. برخی از کشاورزان کمتر آسیبنموده
به طرزپذیري متوسط و زیاد از این راهبرد گیري کشاورزان داراي آسیباند. با وجود این، میزان بهرهخود استفاده کرده

پذیري این خانوارها در مقابل تغییر اقلیم را تشدید کرده آنچه آسیب). =P ،35/10>01/0داري بیشتر بوده است (معنی
پذیري متوسط کشاورزان داراي آسیبکهبه نحوياست، اثربخشی اندك این راهبردها در افزایش امنیت معاش خانوارها است. 

این یافته با نتایج مطالعه ).=P ،08/113>001/0اند (شدید و بسیار شدید درآمد ساالنه را تجربه نمودهو زیاد، کاهش
Keshavarzکشاورز و همکاران ( et al., هاي تولید، کاهش درآمد خانوار و الزام براي تأمین هزینهباشد.میهمسو) 2013

ها اشاره توان به فروش اموال و داراییروي خانوارهاي کشاورز گذاشته است که از آن جمله میگزیدارهاي مختلفی را در پیش
Turunenدر انطباق با نتایج حاصل از مطالعه ترونن و همکاران (نمود.  et al., نشان 6ي مندرج در جدول هایافته)، 2016

>001/0پذیر وجود دارد (هاي مختلف آسیبداري میان گروهتفاوت معنینیز ها دهد که از نظر میزان فروش اموال و داراییمی

P ،34/16= .(پذیري کم و زیاد به ترتیب کمترین و اي نشانگر آن است که خانوارهاي داراي آسیبهاي رتبهمقایسه میانگین
هاي موقت از دشواريشرایط گذار تواند ها میفروش اموال و داراییهرچنداند. ها را داشتهین میزان فروش اموال و داراییبیشتر

آوري خانوار منجر شود. خصوصاًپذیري و کاهش تابتواند به تشدید آسیبهمین امر می،ناشی از تغییر اقلیم را فراهم نماید اما
تأمین مجدد اموال فروخته شده را دشوار افزایش رخدادهاي اقلیمی، که شرایط بحرانی منابع آب و خاك در منطقه واین
عنوان راهکاري براي تأمین مالی خانوار فروش محصوالت کشاورزي بهدر شرایط دشوار اقتصادي، پیشاز سوي دیگر، سازد. می

فروش محصوالت گانه تا حد امکان از پیشهاي سهکشاورزان گروه،هاي پژوهشهگردد اما بر اساس یافتکشاورز محسوب می
Alamاین یافته با نتایج حاصل از مطالعه عالم و همکاران ().=P ،89/4<05/0اند (کشاورزي اجتناب نموده et al., 2018 (

ترین دالیل ها و خریداران محصوالت کشاورزي از اصلیتعیین قیمت ناعادالنه از سوي واسطهرسد میبه نظرباشد.میدر تضاد
رویگردانی کشاورزان از این راهبرد مدیریت مالی بوده است. 

اي است. حاصلخیزي اراضی کشاورزي منطقههايمحدودیت،پذیري نسبت به تغییر اقلیمآسیبساز زمینههايمؤلفهاز دیگر 
عنوان محوري براي استان زنجان و برخورداري این استان از اقلیمی متنوع موجب گردیده که از دیرباز، توسعه کشاورزي به

برخوردار ی چندانیبه همین دلیل، بسیاري از مناطق روستایی از رشد صنعترشد اقتصادي منطقه در نظر گرفته شود.
، الگوهاي سوددهی بخش کشاورزي کاسته استازاشند. در شرایط کنونی که تغییر اقلیم و تهدید منابع آب و خاكبنمی

اتکاي بیش از حد خانوارهاي بایست مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است کهسازي معیشت میمعیشت مکمل و متنوع
6هاي مندرج در جدول را محدود ساخته است. یافتهکشاورزيغیر روستایی به بخش کشاورزي، دسترسی آنان به مشاغل 

>001/0پذیري خانوارهاي کشاورز گردیده است (هاي شغلی مناسب موجب تشدید آسیببیکاري و نبود فرصت،دهدنشان می

P ،79/18= .() این یافته با نتایج حاصل از مطالعه ملکی و همکارانMaleki et al., مقایسه باشد. می) همسو 2022
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اند. پذیري متوسط و زیاد به میزان بیشتري بیکاري را تجربه نمودهخانوارهاي داراي آسیب،دهداي نشان میهاي رتبهمیانگین
عنوان مهاجرت براي بقا نیز توان از آن بهاست که میبرخورداررو، مهاجرت اعضاي خانوار به مناطق یکی از راهکارهاي پیش

اند. تمایل چندانی براي مهاجرت نداشته،دهد خانوارهاي مورد مطالعهنتایج این پژوهش نشان مییاد کرد اما
سالمت افتادن به مخاطرهسرمایه انسانی و تدریجی زوالپذیري فزاینده نسبت به تغییر اقلیم، ساز آسیبزمینهمؤلفهآخرین 

اي هاي منطقهمجموعه عوامل اکولوژیک، اقتصادي، محدودیت،دهدنشان می6هاي جدول اعضاي خانوار است. مروري بر یافته
). =P ،25/21>001/0گردد (هاي زندگی منجر میوري به افزایش هزینهپافشاري خانوارهاي کشاورز بر افزایش بهرهو نهایتاً

پذیر را افزایش داده است، خانوارهاي داراي هاي آسیبهاي ناشی از تغییر اقلیم، مخارج زندگی کلیه گروهکه دشواريدر حالی
همین امر موجب رویکرد این خانوارها به مصرف غذاهاي اند.پذیري زیاد، فشارهاي معیشتی بیشتري را متحمل شدهآسیب

شوند اما مدت منجر میهاي زندگی خانواده در کوتاهگونه غذاها به کاهش هزینهمصرف اینهرچندکمتر مغذي گردیده است. 
تحلیل تدریجی قواي جسمانی و سالمت اتو موجبگردنددر درازمدت، تهدیدي جدي براي سالمت اعضاي خانوار محسوب می

،دهد که راهکار تغییر الگوي تغذیهنشان می6دول مندرجات ج. نمایندرا فراهم میهاي خانوار و در نتیجه افزایش هزینهاعضا 
از این پذیري کم و متوسط نیز پذیري زیاد نبوده است، بلکه خانوارهاي داراي آسیبتنها مورد توجه خانوارهاي داراي آسیب

پذیري زیاد به میزان بیشتري به تغییر ). با وجود این، خانوارهاي داراي آسیب=P ،41/10>01/0اند (راهکار بهره گرفته
).   6اند (جدول الگوي تغذیه مبادرت ورزیده

پذیري ، زمینه آسیبوابسته و غیر وابسته به اقلیماز عواملايتنیدهدرهمهاي پژوهش نشانگر آن است که مجموعه یافته
تواند به مناسب براي مدیریت معیشت و مزرعه میهايو عدم اتخاذ تصمیم) 2(نگاره ندماینخانوارهاي کشاورز را فراهم می

آوري خانوار در برابر تغییر اقلیم منجر شود. کاهش جدي تابپذیري و گیري دور باطل آسیبشکل

پذیري فزاینده نسبت به تغییر اقلیمساز آسیبعوامل زمینه- 2نگاره 

سازگاري موقعیتی خانوارهاي کشاورز با تغییر اقلیم 
داري میانگیري از راهبردهاي انطباقی تفاوت معنیمیزان بهرهاز نظرنشان داده شده است، 7گونه که در جدول همان
این پذیري زیاد به میزان کمتري از کشاورزان داراي آسیبکهبه نحوي). P ،92/7=F>001/0پذیر وجود دارد (هاي آسیبگروه

باشد. اراي نیاز آبی باال میاند. یکی از راهبردهاي انطباقی، خودداري کشاورزان از کشت محصوالت دراهبردها بهره گرفته

هاي محدودیت
اکولوژیک

هاي محدودیت
ايمنطقه

-وريپارادوکس بهره
پذیريآسیب

هاي تنگناها و چالش
اقتصادي 

کاهش سرمایه انسانی 
مخاطره افتادن و به

سالمت
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، حاکمیت نظام کشاورزي تولیدگرا موجب رویکرد کشاورزان به محصوالت داراي نیاز شدطور که در بخش قبل نیز اشاره همان
پذیري آبی و ارزش تجاري باال گردیده است. با توجه به کاهش شدید آب در منطقه و کاهش دسترسی کشاورزان داراي آسیب

ها یافته،نیاز آبی پایین اقدام نمایند امانسبت به کاشت محصوالت داراي ،این دسته از کشاورزانرفت زیاد به آب، انتظار می
است. موقعیتی مناسبگیري از راهبردهاي در حال تغییر منابع آب از سوي کشاورزان و عدم بهرهنشانگر عدم شناخت ماهیت

د با حفر، اندهند که کشاورزان تالش کردهها نشان می. یافتهباشدمیشکنی چاه آب حفر یا کفاز دیگر راهبردهاي انطباقی، 
شکنی چاه کشاورزي، دسترسی به آب را افزایش دهند. با وجود این، با توجه به منفی بودن تراز آب زیرزمینی جابجایی یا کف

و دسترسی کشاورزان چندان اثربخش نبوده استموقعیتیگیري از این رویکرد هاي استان زنجان، بهرهدر بسیاري از دشت
این یافته با نتایج حاصل از مطالعه کشاورز و همکاران اد به آب چندان افزایش نیافته است.پذیري متوسط و زیداراي آسیب

)Keshavarz et al., باشد. راستا می) هم2014

پذیر با تغییر اقلیمهاي آسیبراهبردهاي سازگاري گروه-7جدول 

راهبردها
†پذیريمیزان آسیب

FSig. زیادمتوسطکم
a42/7a27/7b40/6921/70001/0انطباقی

86/459/541/5313/1271/0ايمقابله
ab97/3a34/4b84/3756/3025/0پیشگیرانه

دار دارند.تفاوت معنیLSDدرصد و بر اساس آزمون تعقیبی 5هاي داراي حروف غیرمشابه، در سطح میانگین†

تواند هاي آبیاري تحت فشار میو کاهش مصرف آب کشاورزي از طریق اجراي روشدر شرایط کمبود آب، اصالح نظام آبیاري 
گانه نسبت به اصالح هاي سهها، تعداد اندکی از کشاورزان گروهجویی در مصرف آب کمک نماید اما بر اساس یافتهبه صرفه

هاي سنتی آبیاري مزارع و باغات بهره وهاند و علیرغم محدودیت منابع آب، بیشتر کشاورزان از شینظام آبیاري اقدام نموده
Nazariاند. این یافته با نتایج حاصل از مطالعه نظري و همکاران (گرفته et al., باشد. با توجه به کاهش ) همسو می2018

ل هاي معیشتی مکمگیري از شیوهظرفیت بخش کشاورزي براي تأمین معیشت خانوار، یکی دیگر از راهبردهاي انطباقی، بهره
گانه توفیق اندکی در یافتن هاي سهدهند، کشاورزان گروههاي پژوهش نشان میاست. یافتهغیر کشاورزياز طریق اشتغال 

اي و عدم هاي منطقهگونه که در بخش قبل توضیح داده شد، محدودیتاند. همانشغل در خارج از بخش کشاورزي داشته
سازي معیشت است. در شرایطی که ساز ناکامی راهبردهاي متنوعمینهاز جمله عوامل زغیر کشاورزيهاي توسعه بخش

هاي شغلی مناسب در خارج از بخش کشاورزي معیشت خانوارها به واسطه تغییر اقلیم، کاهش تولیدات کشاورزي و نبود فرصت
سب براي اصالح نظام مدیریت اي مناتواند به عنوان گزینهبهره میگیري از تسهیالت بانکی کمبه مخاطره افتاده است، بهره

پذیري زیاد توفیق چندانی در ها، کشاورزان داراي آسیبمزرعه و سازگاري موقعیتی با تغییر اقلیم محسوب شود. بر اساس یافته
Keshavarzاند. این یافته که در انطباق با نتایج حاصل از مطالعه کشاورز و همکاران (دریافت تسهیالت بانکی نداشته et al.,

هاي قبلی، در اختیار نداشتن سند مالکیت اراضی و دهد، عواملی همچون ناتوانی در بازپرداخت بدهیباشد، نشان می) می2013
نماید. از سوي دیگر، پذیر را از دریافت تسهیالت بانکی محروم مینیز ناتوانی در یافتن و معرفی ضامن معتبر، کشاورزان آسیب

اند. پذیري متوسط و کم از این تسهیالت بهره گرفتههاي داراي آسیبروهتعداد محدودي از کشاورزان گ
داراي هاي گروهمیان داري تفاوت معنی،گیري از راهبردهاي پیشگیرانه، از نظر میزان بهره7بر اساس مندرجات جدول 

پذیر، کشاورزان در مقایسه با کشاورزان بیشتر آسیبکهبه نحوي). P ،76/3=F>05/0وجود دارد (ي متوسط و زیادپذیرآسیب
یکی از راهبردهایی که سهم بسزایی اند. پذیري متوسط به میزان بیشتري از راهبردهاي پیشگیرانه استفاده کردهداراي آسیب

به بیان دیگر، و بندي کاشت بر اساس اقلیم منطقه ناشی از رخدادهاي اقلیمی دارد، تغییر زماناحتمالی در تعدیل خسارات 
بندي کاشت تغییر زمانپذیرش راهبردنرخاقلیم در منطقه، تغییررخداد علیرغم هاي دیررس یا زودرس است.کاشت گونه

Sharafi(شرفی و همکاران. این یافته با نتایج حاصل از مطالعه استبوده پایین  et al., بوده و نشانگر عدم ) همسو2020
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پذیري مالی کاهش آسیباز دیگر راهبردها که به ایجاد شده از طریق مخاطرات اقلیمی است.شرایطبا برداران بهرهسازگاري 
هاي پژوهش، نامه محصوالت کشاورزي است. بر اساس دادهشود، خرید بیمهدر شرایط رویارویی با تغییر اقلیم منجر می

نتایج اند. این یافته با یمه نمودن محصوالت خود نداشتهتمایل چندانی نسبت به ب،گانههاي سهبسیاري از کشاورزان گروه
Karimiمطالعه کریمی و همکاران ( et al., 2018b به نسبت عدم تمایل کشاورزان براي توجیهباشد. دالیل زیادي می) منطبق

توان به ناعادالنه بودن نظام تعیین خسارات اشاره نمود.که از آن جمله میوجود داردنامه محصوالت کشاورزي خرید بیمه
ها و فروش مستقیم تغییر اقلیم، کوتاه کردن دست واسطهپذیري مالی از مخاطرات کنونی و آتی دیگر راهبرد کاهنده آسیب
ها و دالالن ، همچنان به واسطهپذیرگانه آسیبهاي سههاي پژوهش نشانگر آن است که گروهیافتهمحصوالت کشاورزي است. 

که اند با فروش مستقیم محصوالت، درآمد بیشتري را کسب نمایند. این یافته باشند و نتوانستهمحصوالت کشاورزي وابسته می
Tahmasebiبا نتایج حاصل از مطالعه طهماسبی و همکاران ( et al., این واقعیت است که مؤید، باشدراستا می) هم2020

هاي مناسب بازاریابی مشکل دارند. تکنیکو کارهاي بازار، مشتریان بالقوه و در شناخت سازاورزان کش
هاي داري میان گروهاي، تفاوت معنیگیري از راهبردهاي مقابلهدهد که از نظر میزان بهرهنشان می7مندرجات جدول 

زیر کشتنسبت به کاهش سطح تنهانه،پذیرگانه آسیبسههايکشاورزان گروه).P ،31/1=F<05/0پذیر وجود ندارد (آسیب
اند. این یافته که در تضاد با نتایج حاصل از مطالعه کریمی و اند، بلکه از فروش دام مازاد نیز اجتناب ورزیدهزراعی اقدام نکرده

Karimiهمکاران ( et al., 2018bپذیر با رخدادها و مخاطرات اقلیمی ) است، نشانگر عدم سازگاري موقعیتی کشاورزان آسیب
در اند.گانه از کشت دوم نیز اجتناب نورزیدههاي سهحاکی از آن است که کشاورزان گروهها. از سوي دیگر، یافتهباشدمی

منابع آب سطحی و زیرزمینی، کشاورزان داراي ت به دلیل کمبود نزوالت آسمانی و کاهش شدید فرکه انتظار میحالی
پذیري متوسط و زیاد از کشت دوم خودداري نمایند. این یافته که با نتایج حاصل از مطالعه کشاورز و همکاران آسیب

)Keshavarz et al., تغییر اقتضایی کشاورزان در شرایط رویارویی با غیر گیري تصمیمدهنده باشد، نشان) در تناقض می2014
آبیاري راهبرد کمگیري ازناگزیر به بهره،با این حال، کمبود آب موجب گردیده است که کشاورزان هر سه گروهاقلیم است. 

Zareiزارعی و همکاران (مطالعه این یافته با نتایج حاصل از . دنباش et al., باشد. ) همسو می2020
ها و موانع سازگاري با تغییر اقلیم پیشران

باشدپذیري متوسط و زیاد با تغییر اقلیم میهاي داراي آسیباندك گروههاي پژوهش نشانگر سازگاري موقعیتیِیافته
آوري آنان پذیري خانوارهاي کشاورز و افزایش تابتواند به کاهش آسیب). شناسایی موانع سازگاري با تغییر اقلیم می7(جدول 

نشان داده شده است. بر اساس 3سازي معادالت ساختاري در نگاره هاي حاصل از مدلیافتهدر برابر مخاطرات منجر شود.
دار را بر سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم داشته است شده بیشترین تأثیر مستقیم و معنیها، متغیر خودکارآمدي دركیافته

)001/0<P ،292/0=β( .این یافته با نتایج حاصل از مطالعه آزاد) همخوانی 1400) و پاکمهر و همکاران (1396ي و همکاران (
تري در خصوص میزان توانایی براي سازگاري با تغییر اقلیم و تعدیل اثرات ارزیابی مثبتکه کشاورزانی،دهدداشته و نشان می

، میزان تحصیالت 3مطابق نگاره اند.راهبردهاي سازگاري بیشتري را در مواجهه با تغییر اقلیم برگزیده،اندنامطلوب آن داشته
کشاورزانی که از ).P ،281/0=β>001/0(کننده سازگاري با تغییر اقلیم بوده استبینیسرپرست خانوار، دومین عامل پیش

یفنیرغاند و راهبردهاي فنی و تري براي سازگاري با تغییر اقلیم داشتهاند، اهتمام جديتحصیالت باالتري برخوردار بوده
داري ه خانوار نیز تأثیر مستقیم و معنیز، اندا3مطابق نگاره اند.شتري را براي کاهش خسارات ناشی از تغییر اقلیم بکار گرفتهبی

). این یافته با نتایج حاصل از مطالعه کشاورز P ،242/0=β>001/0بر سازگاري خانوارهاي کشاورز با تغییر اقلیم داشته است (
Keshavarz(مقدسو سلطانی & Soltani Moqadas, هاي فارغ از محدودیتدهدباشد و نشان میراستا می) هم2021

. اندبودهبه میزان بیشتري قادر به سازگاري با تغییر اقلیم ،اي موجود، خانوارهایی که از نیروي کار بیشتري برخوردارندمنطقه
دار بر سازگاري شده نیز تأثیري مستقیم و معنیسازگاري دركشانگر آن است که متغیر اثربخشی ن3مروري بر نگاره 

مکنلی - روسکو )1400مطالعه پاکمهر و همکاران (خانوارهاي کشاورز با تغییر اقلیم داشته است. این یافته با نتایج حاصل از
-Roeschو همکاران ( McNally et al., تري از اثربخشی ابی مثبت، کشاورزانی که ارزیدهد) همخوانی دارد و نشان می2017

اند. اند، به میزان بیشتري براي سازگاري با این پدیده تالش کردهاقدامات خود در رویارویی با تغییر اقلیم داشته
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Note: * P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001

کننده سازگاري خانوارهاي کشاورز با تغییر اقلیمعوامل تعیین-3نگاره 

)، P ،098/0 -=β<05/0شده ()، شدت تغییر اقلیم دركP ،048/0 -=β<05/0شده (، متغیرهاي احتمال درك3مطابق نگاره 
) P ،104/0 -=β<05/0وابستگی () و نرخ P ،068/0=β<05/0)، درآمد (P ،111/0-=β<05/0شده (هزینه سازگاري درك
اند.           داري بر سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم نداشتهتأثیر مستقیم و معنی
شده دهد که متغیر اثربخشی سازگاري دركمیسازگاري با تغییر اقلیم نشان گري متغیرهاي مستقل بر بررسی نقش میانجی

متغیر خودکارآمدي گريبلکه با میانجیداشته است،داري بر سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم تأثیر مستقیم و معنیتنهانه
). به بیان دیگر، کشاورزانی که ارزیابی 073/0با تغییر اقلیم را افزایش داده است (بردارانبهرهشده نیز سازگاري درك

اند، توانایی خود براي رویارویی با سطح مزرعه و خانوار داشتهتري از اثربخشی راهبردهاي سازگاري مورد استفاده در مناسب
به میزان بیشتري براي سازگاري با تغییر شده است کهاند و همین امر موجبتغییر اقلیم را به میزان باالتري برآورد کرده

اقلیم بکوشند. 
، به ترتیب خودکارآمدي )3(نگاره با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته پژوهش

)، اثربخشی P ،242/0=β>001/0()، اندازه خانوار P ،281/0=β>001/0میزان تحصیالت ()، P ،292/0=β>001/0شده (درك
) و احتمال تغییر اقلیم P ،156/0 -=β>05/0شده ()، هزینه سازگاري دركP ،242/0=β>001/0شده (سازگاري درك

اثر ،هابر اساس یافتهاند. داري بر میزان سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم داشته) تأثیر معنیP ،129/0-=β>05/0شده (درك

سازگاري
549/0

نرخ وابستگی

احتمال 
شده درك

شدت تغییر 
شده اقلیم درك

هزینه سازگاري 
شده درك

تحصیالتاندازه خانوار

درآمد
اثربخشی سازگاري 

شدهدرك

خودکارآمدي 
شدهدرك

0.281***

-0.104

-0.048

0.106

0.068

-0.106

-0.151

-0.111

0.169**

-0.098

0.249***

0.292***

0.242***



پذیري ساختاري و سازگاري موقعیتی خانوارهاي کشاورز با تغییر اقلیم: واکاوي...آسیب

138
This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

دار بوده است. این یافته با نتایج حاصل از مطالعهشده بر سازگاري کشاورزان منفی و معنییر هزینه سازگاري دركکلی متغ
کشاورزانی که با موانع مالی و ،دهدو نشان می) مطابقت داشته 1400) و پاکمهر و همکاران (1396آزادي و همکاران (

اثر کلی از سوي دیگر، .اندبرگزیدهتغییر اقلیم راهبردهاي سازگاري کمتري را در رویارویی با ،اندساختاري بیشتري مواجه بوده
این یافته با نتایج حاصل از دار بوده است. منفی و معنی،شده نیز بر سازگاري کشاورزانمتغیر احتمال تغییر اقلیم درك

وانی دارد و نشانگر آن است که آن دسته از کشاورزان که) همخ1400) و غنیان و همکاران (1399نیا (مطالعات صفا و ولی
اند، سازگاري کمتري نسبت به این پدیده نشان تهدیدهاي احتمالی ناشی از تغییر اقلیم را به میزان باالتري ارزیابی کرده

درصد از تغییرات متغیر 9/54قادر به تبیین ،بیانگر این است که متغیرهاي مدل3از سوي دیگر، مروري بر نگاره اند.داده
گیري رفتار سازگاري خانوارهاي کشاورز با تغییر عوامل دیگري نیز در شکلحال،با ایناند. میزان سازگاري با تغییر اقلیم بوده

اند. اند که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفتهاقلیم تأثیرگذار بوده
گیري و پیشنهادها نتیجه

هاي اخیر، در سالکهبه نحويداشته است. تغییر اقلیم، نقش بسزایی در دگرگونی ساختار تولید و معیشت خانوارهاي کشاورز
که بر با توجه به ایناند. دهشدید را تجربه کریاهاي در سطح متوسط پذیريدرصد از خانوارهاي مورد مطالعه، آسیب5/87

هايمؤلفهشناخت گردد، هاي آتی تشدید میها، اثرات مخرب و خسارات ناشی از تغییر اقلیم در سالبینیاساس پیش
زندگی و معیشت ،پذیري در برابر تغییر اقلیم و نیز راهبردهاي سازگاري با این پدیده الزامی است. با وجود اینساز آسیبزمینه

توانند به شناخت شناختی محدود نمیهاي معرفتو چارچوبباشدپیچیده و در عین حال پویا می،ورزخانوارهاي کشا
عنوان عامل اصلی ، تغییر اقلیم بهپذیري از تغییر اقلیم منجر شوند. در بیشتر مطالعاتساز آسیبجانبه عوامل زمینههمه

هم مجموعه بههاي این پژوهش نشان داد که یافتها این حال،. بشودپذیري خانوارهاي روستایی شناخته میگیري آسیبشکل
تغییر کهبه نحويشوند.منجر میاز تغییر اقلیمهاي کشاورزپذیري خانواربه آسیبپیوسته و در عین حال متنوعی از عوامل

تنها یکی از (عوامل اکولوژیک)هاکاهش آب کشاورزي و افزایش شیوع آفات و بیماريهمانند ؛اقلیم و پیامدهاي ناشی از آن
موجبات تواند پذیري میکننده آسیبتشدیدیمیاقلیرغ. بدیهی است، شناخت عوامل باشدمیپذیري ساز آسیبزمینهعوامل
.را فراهم نمایدپذیري خانوارهاي کشاورز گذاري در امر مدیریت روستایی و کشاورزي و کاهش آسیبسیاستبهبود
اي و هاي منطقههاي اقتصادي، محدودیتپذیري، تنگناها و چالشآسیب-وريپارادوکس بهرهنشان داد کههاي پژوهش یافته
پذیري خانوارهاي کشاورز تأثیر گیري یا تشدید آسیبسالمت نیز بر شکلافتادن به مخاطرهکاهش سرمایه انسانی و نهایتاً

فشارهاي وارده بر منابع پایه تولید را ، رشد ناکافی صنعت در منطقه، افزون بر تغییر اقلیم، هابر اساس یافتهبسزایی دارند. 
پذیري، خانوارهاي کشاورز را با محدودیت جدي منابع مالی مواجه آسیب-وريتشدید پارادوکس بهرهافزایش داده و از طریق 

از کشاورزان با مشکالت معیشتی و نیز کمبود منابع مالی وري تولید، بسیاري علیرغم افزایش بهرهکهبه نحوينموده است. 
پایداري تولید و معیشت خانوارها را به مخاطره انداخته تنهانهها باشند. این محدودیتبراي مدیریت معقول مزرعه مواجه می

اخت ناکافی از علل و عوامل که شنبا توجه به ایناست، بلکه سرمایه انسانی و سالمت اعضاي خانوار را نیز تهدید نموده است. 
منظور شناسایی پذیري منجر شود، انجام مطالعات تکمیلی کیفی یا کمی بهتواند به تشدید آسیبپذیري میساز آسیبزمینه

رسد، تجدیدنظر در میبه نظرشود. همچنین ري در شرایط تغییر اقلیم، توصیه میپذیسایر عوامل تشدیدکننده آسیب
اي منجر هاي منطقهتواند به کاهش محدودیتمحور میمنطقه مورد مطالعه و گذار از اقتصاد کشاورزيهاي توسعه سیاست

هاي بالقوه ها و پتانسیلهاي اقلیمی موجود و توانمنديواقعیتبا توجه بهاي باید هاي توسعهشود. بدیهی است اصالح سیاست
پذیري، اصالح اساسی ساختار تولید آسیب- وريگسستن چرخه معیوب بهرهمنظوراز سوي دیگر، بهو بالفعل منطقه باشد. 

هاي داراي د و افزایش درآمد از طریق کاشت گونههاي تولیضمن کاهش هزینهکهبه نحويالزامی است. کشاورزي در منطقه
طقه نیز کاسته شود. در این راستا، نیاز آبی کمتر و در عین حال ارزش اقتصادي بیشتر، از فشار فزاینده به منابع آب و خاك من

از ، اولین گام اساسی براي آغاز تحول در ساختار تولید کشاورزي منطقه است. الگوي کشتایبندسازي کشاورزان به رعایتپ
خانوارهاي وجود تنگناهاي اقتصادي و ناتوانی بسیاري از هاي شغلی در منطقه، محدودیت فرصتسوي دیگر، با توجه به 
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، ارائه غیر کشاورزيهاي مکمل معیشت با تمرکز بر توسعه مشاغل معرفی شیوه، هاي تولید و معیشتهزینهکشاورز در تأمین 
گردد.هاي سازگار با اقلیم توصیه میو تخصیص یارانه به فعالیتبهرهتسهیالت بانکی کم

و پیشگیرانه یکسان نبوده و ز راهبردهاي انطباقیپذیر اهاي آسیبگیري گروهداد که میزان بهرهها نشانیافتههمچنین
اند. از سوي دیگر، بسیاري از راهبردهاي پذیري زیاد به میزان کمتري از این راهبردها بهره گرفتهکشاورزان داراي آسیب

و ساختاري مزرعه نبوده و به بیان دیگر، سازگاري موقعیتی هاي اقلیمیدر انطباق با واقعیت،سازگاري مورد استفاده کشاورزان
و در نتیجه تشدید حاکمیت پارادایم نوسازي و کشاورزي تولیدگراهرچندبه میزان زیادي مورد غفلت قرار گرفته است. 

یرغات اقلیمی و با تغییرعدم سازگاري موقعیتیامادر حصول این نتیجه تأثیرگذار است ،پذیريآسیب-وريپارادوکس بهره
به همین دلیل، افزایش سازگاري موقعیتی کشاورزان پذیري خانوارهاي کشاورز منجر شود.تواند به تشدید آسیبمییمیاقل

جدي مورد توجه قرار گیرد. این امر یبه صورتهاي مدیریت تغییر اقلیم و توسعه بخش کشاورزي گذاريبایست در سیاستمی
کشاورزان و و تجربیات نیازهاي اساسی ،مشکالتساز و کارهاي تولید و معیشت روستایی، جانبه مستلزم شناسایی دقیق و همه

تحقق این امر نیازمند مشارکت جدي نهادهاي ترویجی و است. یفنیرغفنی و هاي سازگاري ریزي و اجراي برنامهسپس طرح
هاي محلی و اقلیمی افزایش یابد، بلکه فقر و نابرابري نیز به انطباق بخش کشاورزي با واقعیتتنهانهتا کز پژوهشی استمرا

حداقل برسد.
هاي پذیر به میزان زیادي به سازگاري موقعیتی با واقعیتهاي مختلف آسیبهاي مدیریتی انجام شده توسط گروهچند تالشهر

تر ها نشان داد که برخی کشاورزان در سازگاري با تغییر اقلیم موفقیافتهاماموجود منجر نشده است متنوع، محلی و پیچیده 
شده، هزینه سازگاري شده، میزان تحصیالت، اندازه خانوار، اثربخشی سازگاري دركخودکارآمدي دركاند.عمل نموده

. با استداري بر میزان سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم داشتهمعنیشده، تأثیر شده و نهایتاً احتمال تغییر اقلیم دركدرك
تهدیدهاي احتمالی ،ممقابله با اثرات نامطلوب تغییر اقلیمیزان توانایی برايکه نگرش و ادراك کشاورزان در زمینه توجه به این

داشته است، پیشنهاد تغییر اقلیمگاري آنان با نقش بسزایی در ساز، و نیز میزان اثربخشی اقدامات سازگارياین پدیدهناشی از 
در زمینه تغییر اقلیم و راهکارهاي مدیریت این پدیده مورد توجه جدي قرار شود تقویت و اصالح نگرش و ادراك کشاورزان می

در زمینه تغییر اقلیم رسانیاطالعهاي اندازي کمپینهاي آموزشی، توزیع بروشورهاي آموزشی و نیز راهبرگزاري دورهگیرد.
راهبردهاي سازگاري متناسب . معرفی تر در زمینه پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن منجر شودتواند به شناخت واقعی و مناسبمی

و نیز اثربخشی سازگاري در میان تواند به تقویت باور خودکارآمديبا شرایط منطقه، ساختار مزرعه و ظرفیت مالی خانوار می
دارد اما اکثر کشاورزان در افزایش سازگاري با تغییر اقلیممؤثرينقش نیز تحصیالت ها،بر اساس یافتهان منجر شود.کشاورز

غیر فنیراهبردهاي فنی و افزایی در زمینه هاي مختلف دانشبرگزاري دورهباشند.منطقه از تحصیالت چندانی برخوردار نمی
.را افزایش دهدسازگاري کشاورزان با این پدیده خأل تحصیلی موجود را پر کرده و تواند میتا حدودي مدیریت تغییر اقلیم 

گردد، اعطاي شده موجب کاهش سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم میکه هزینه سازگاري دركهمچنین با توجه به این
انی در زمینه منافع حاصل از سازگاري با تغییر رساز طریق نهادهاي متولی مدیریت تغییر اقلیم و نیز آگاهیهاي مالیکمک

توانند با توجه به شرایط منطقه و با نهادهاي ترویجی میتواند موجبات افزایش سازگاري با این پدیده را فراهم نماید.اقلیم می
اري با تغییر اقلیم را هاي ارتباطی فردي، گروهی یا انبوهی، آگاهی خانوارهاي کشاورز در زمینه مزایاي سازگتمرکز بر رسانه

افزایش دهند.
ها، زمینه هایی برخوردار است. بدون شک این محدویتهاي تجربی، مطالعه حاضر نیز از محدودیتهمچون بسیاري از پژوهش

بخش ؛در آنانجام شده است که ايمنطقهسازند. نخست؛ این پژوهش درهاي تکمیلی مساعد میرا براي انجام پژوهش
حفظ جایگاه پایه بر نیزمورد استفاده کشاورزانباشد و راهبردهاي سازگاري کشاورزي، محور اصلی توسعه اقتصادي می

سایر مناطق یافته صنعتی وتوانند در مناطق توسعهآتی میکشاورزي در تأمین معیشت خانوار استوار بوده است. مطالعات
ساکنان روستایی آن مناطق در موقعیتی و نحوه سازگاري ساختاري پذیري ان آسیبتري از میزتا شناخت عمیقگردندانجام 

پذیري و سازگاري مواجهه با تغییر اقلیم حاصل شود. دوم؛ تمرکز اصلی پژوهش حاضر بر تبیین نقش تغییر اقلیم در آسیب
گیري نیز نقشی اساسی در شکلاقلیمیغیرها نشان دادند، عوامل خانوارهاي کشاورز بوده است. این در حالی است که یافته
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بر غیر اقلیمیهاي دوگانه اقلیمی و توانند به بررسی نقش بحرانهاي آینده میپذیري خانوارها دارند. پژوهشآسیب
گیري از مدل سازگاري پیشگیرانه اختصاصی نسبت به تغییر این مطالعه با بهرهسوم؛ پذیري خانوار بپردازند.سازي آسیبزمینه
ها نشان دادند که نمود اما یافتهرا شناساییعوامل اثرگذار بر سازگاري موقعیتی خانوارهاي کشاورز با تغییر اقلیم ، اقلیم

هاي با سایر تئوريباشند. تلفیق این مدلدرصد از تغییرات متغیر سازگاري می9/54متغیرهاي این مدل، تنها قادر به تبیین 
تواند قدرت تبیین مدل معادالت ساختاري موجود را افزایش داده و شناخت میآن،یرها به مرتبط و یا افزودن برخی متغ

تري را در زمینه سازگاري با تغییر اقلیم ایجاد نماید.جامع
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Abstract 
The heavy reliance of rural households on basic natural resources has increased their vulnerability to climate 

change. To mitigate the climate change impacts and enhance rural livelihoods' sustainability, adaptation to this 

phenomenon is imperative. A survey research was conducted to investigate the vulnerability and adaptation of 

farm families to climate change to identify major determinants of their adaptation and vulnerability to climate 

change in Zanjan Province. The data was collected through a questionnaire, and a multi-stage stratified random 

sampling method was used to select the samples (n = 304). The findings revealed low, moderate, and high levels 

of vulnerability to climate change. However, 87.5% of farm families were differentiated as the moderately or 

highly vulnerable to climate change. Factors including ecological, economic and regional constraints, the 

productivity-vulnerability paradox, the reduction of human capital, and health risks have intensified the 

vulnerability of farm families to climate change. Further, farm families have adopted a combination of 

preventive, absorptive, and adaptive strategies. However, preventive and adaptive strategies were less practiced 

by highly vulnerable farm families. While situated adaptation has been ignored by the majority of farm families, 

perceived self-efficacy, education, household size, perceived adaptation efficacy, perceived adaptation costs, 

and perceived climate change probability were the main determinants of adaptation to climate change. 

 

Keywords: Vulnerability, Adaptation, Economic-environmental constraints, The Model of Private Proactive 

Adaptation to Climate Change (MPPACC), Household’s livelihoods.  

 

 

 

 

                                                             
1
 Associate professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran. 

2 Assistant professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran. 

* Corresponding Author, Email: keshavarzmarzieh@pnu.ac.ir 


