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در برابر سرپل ذهابشهرستان کارگندمتوان سازگاري کشاورزان تحلیل
یتغییرات اقلیم

1لیدا شرفیومیرك زادهاصغریعل، *فخرالدین خالدي، کیومرث زرافشانی

)09/06/95؛ پذیرش: 14/01/95(دریافت: 
چکیده

هاي آینده نیز اثرات این رود در دههاخیر به جاي گذاشته و انتظار میيآثار خود را در دهه،تغییرات اقلیم در بسیاري از نقاط جهان
مشاهده شده است. ي آبخیزهاده و اثرات آن در بسیاري از حوضهنبونیتغییرات تشدید شود. ایران نیز از این تغییرات بزرگ مقیاس مستث

،و هوایی است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعههاي کاهش اثرات این پدیده، سازگاري کشاورزان با تغییرات آبیکی از راه
از روش پیمایشی از این رو، نسبت به تغییرات اقلیمی بود. سرپل ذهابن شهرستاکارگندمکشاورز 370بین دربررسی توان سازگاري

پرسشنامه ساختارمند از با استفادهها دادهانتخاب و اي مرحلهاي چندگیري خوشهبا استفاده از روش نمونههانمونهاستفاده شد و 
ترین توان دهستان بشیوه و پاطاق داراي بیشنشان داد که هاي مورد مطالعه مربوط به توان سازگاري در دهستاننتایج آوري گردید. جمع

آمده نشان به دستبر این، نتایج عالوه باشد. ها میدر بین دهستانو دهستان قلعه شاهین داراي کمترین میزان توان سازگاريسازگاري 
در بخش هاارانهقطع یوکمبود اعتبارات دولتی، دولتی به بخش کشاورزيمسئوالنعدم توجه ، کمبود آب،داد که فقدان منابع مالی

است. کارگندمموانع سازگاري کشاورزان ترین از مهمکشاورزي

.کارگندمکشاورزان سرپل ذهاب، ري، توان سازگاسازگاري، هاياستراتژي:کلیديهايواژه

دانشیار ترویج و آمـوزش کشـاورزي، اسـتادیار تـرویج و آمـوزش کشـاورزي و دانشـجوي        موخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، آبه ترتیب، دانش -١
. کرمانشاه، ایران.پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه رازي کرمانشاهکشاورزيدکتري توسعه 

zarafshani2000@yahoo.comالکترونیک: مسئول مکاتبات، پست-*
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مقدمه
ترین له تغییر اقلیم یکی از مهمأمس،هاي اخیردر سال

هاي ملی و هایی بوده که ذهن محققان سازمانچالش
هاي را به خود مشغول کرده است. وقوع سیلیالمللنیب

باال ها،، خشکسالیموقعار مخرب، گرما و سرماهاي بیبسی
ها و دریاها، شیوع آفات و آب اقیانوسرفتن سطح

و ري، کاهش ضخامت الیه ازنهاي گیاهی و جانوبیماري
از جمله مواردي هستند که بحث تغییر اقلیم را در غیره 

). 1386محافل علمی جهان مطرح ساخته است (برشان، 
هاي گذشته و هاي آب و هوایی در دههبررسی روند داده

اي اقلیمی همامی مدلهمچنین نتایج خروجی از ت
بینی کننده اقلیم آینده، حاکی از بروز تغییرات پیش

غیرقابل اغماض در اقلیم جهانی است. تغییرات اقلیمی به 
ترین خطراتی سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از جدي

اعالم کرده بانک جهانیاست که بشریت با آن روبرو است. 
تغییر در آینده نیز اقلیم زمین تغییر یافته و ایناست که
صدد بدین ترتیب هم بایستی در. باشدناپذیر میاجتناب

لیمی کاهش تغییر اقلیم بود و هم نسبت به تغییرات اق
). 1386(شوشتریان، سازگاري و تعدیل ایجاد کرد 

زندگی ،تغییرات اقلیمیزیانباردر شرایط کنونی، اثرات 
اثرات در مناطق ایناندازد. ها انسان را به خطر میمیلیون

ناطق قرار مآنخشک و نیمه خشک که کشور ما نیز در 
استان ،در این میانخورد. دارد، بیشتر به چشم می

هایی است که آثار تغییرات کرمانشاه نیز از جمله استان
،اقلیمی در آن به وضوح نمایان است. از جمله این تغییرات

ن چندین توان به خشکسالی اشاره کرد که این استامی
کند. بر اساس و پنجه نرم میسال پیاپی با آن دست

ششمین استان به لحاظ ،موجود، این استانيهاگزارش
زرگر، بوده است (1387-88مشکالت خشکسالی در سال 

). از دیگر پیامدهاي تغییرات اقلیمی، کاهش 1387
باشد که در سال بارندگی و نامنظم شدن دوره بارش می

ها در کرمانشاه باعث کاهش ماهه بارندگی، توقف دو1391
خبرگزاري کشاورزي ایران، (هزار تن تولید گندم شد250

هاي تغییرات اقلیمی است ). تگرگ از دیگر نمود1391
)Wouter Botzen et al., ؛ سرابیان و نیکپور، 2010

، باعث وارد 1389که تنها در چند روز اولیه سال )1388
میلیارد ریالی به کشاورزان استان 1200آمدن خسارت 

در بین ). 1394خالدي و همکاران، (ه استگردید
به سرپل ذهابشهرستان هاي استان کرمانشاه،شهرستان

با توجه به شرایط مناطق بیابانی و جواري با دلیل هم
پذیري بیشترین میزان آسیبهاي اخیر، خشکسالی در سال

بنابراین ).1389شرفی، (باشدمیرا دارا خشکسالی 
هاي علمی و یکی از مؤثرترین راه،تغییراتاین سازگاري با 

باشد. با کاهش اثرات مخرب این تغییرات میايعملی بر
توجه به مطالعات صورت گرفته در بسیاري از کشورهاي 
جهان توجه به توان سازگاري کشاورزان یکی از 

کاهش توان در هایی است که از آن میکارآمدترین شیوه
درپذیري نسبت به تغییرات اقلیمی بهره جست. آسیب

مطالعات سازگاري، عوامل تهدید کننده محیطی با حقیقت
در هاي مناسب مدیریتی تبدیل شوند. توانند به فرصتمی

توان سازگاري کشاورزان از آگاهی و درك این راستا، 
به منظور گذاران براي سیاستنسبت به تغییرات اقلیمی

هینه اعتبارات به هاي منطقی و تخصیص بمهابرنتدوین
امري ضروري است که از طریق آن مناطق روستایی 

منابع محدود را به صورت واقعی و علمی ندتوانمی
متأسفانه این در حالی است که . نمایندبندي اولویت

توان سازگاري با تغییرات يمطالعات اندکی در زمینه
است. اقلیمی در ایران انجام شده 

توجه مربوط به تغییرات اقلیمحث ابمهاي اخیر، در سال
را به خود جلب خارجی و داخلی پژوهشگرانبسیاري از

مطالعات متعددي در این زمینه از این رونموده است. 
توان به مطالعه کریمی که از آن جمله میانجام شده است 

) اشاره کرد. این محققان در 1389و سپهري (کیخکا
عه خود به این نتیجه رسیدند که تغییرات اقلیمی در مطال

هاي بهاره، افزایش ساله باعث کاهش بارندگی55یک دوره 
سرعت باد و افزایش میانگین دماي ساالنه شده است. در 

، در نیز)1391(علی و همکارانقمبر،همین زمینه
کرمانشاه به این نتیجه دست یافتند که تغییرات اقلیمی 

طلوبی بر زندگی کشاورزان داشته است. از جمله اثرات نام
، کاهش توان به مهاجرت افرادمیثرات آن ترین امهم

محصول، بیکاري، کاهش درآمد، کاهش ذخیره آب و 
علوفه، به خطر افتادن سالمتی دام، همچنین کاهش 
حاصلخیزي خاك و از بین رفتن پوشش گیاهی اشاره کرد. 

)، در مطالعه خود به 1386کوچکی و همکاران (همچنین 
در سطح هواشناسی ایستگاه37که در رسیدندنتیجه این 

کاملیپوششکهشدندانتخاببه نحويهاستگاهیاکشور (
معرفوساختهفراهمراایرانمختلف اقلیمینقاطاز

، میانگین درجه حرارت د)باشکشور عمومیوضعیت
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50ا ت25در طی ،افزایش خواهد یافت و بر این اساس
از گرمایش عمومی در کشور رخ خواهد داد. ،سال آینده

هاي گوناگونی براي سازگاري و تعدیل این رو، استراتژي
,Kleinتغییرات اقلیمی وجود دارد. بر اساس تعریف کلین 

، توان سازگاري با تغییرات اقلیمی، توانایی سیستم )(2002
ر کاهش یا افراد براي تطبیق با تغییرات اقلیمی به منظو

اما نکته باشد. هاي وارده یا مقابله با عواقب آن میآسیب
هاي قبل از بکار گرفتن استراتژي،قابل تأمل اینکه

این سطح بایستی به سازگاري در سطح مزارع، کشاورزان 
رسیده باشند که اقلیم تغییر پیدا کرده و آگاهی از درك 

وص بنابراین بررسی درك و نگرش کشاورزان در خصاست. 
تغییرات اقلیمی حائز اهمیت است.

کشاورزان به ،کلیطوربه،اي از پژوهشگرانقیده عدهبه ع
نگرند پدیده تغییرات اقلیمی به چشم یک پدیده الهی می

Mertzتوان آن را تغییر داد (و عقیده دارند که نمی et al.,

2009; Ajibade & Shokemi, در این خصوص،). 2003
Nilesنیلز و همکاران et al., در مطالعه خود )(2013

ب و هوایی را پیرامون تغییرات آکالیفرنیا نگرش کشاورزان 
نتایج آنان نشان داد که اغلب بررسی قرار دادند.مورد 

در زمینآب و هواي معتقدند کهدرصد) 54(کشاورزان
درصد از آنان عنوان کردند که دماي 38حال تغییر بوده و 

درصد 35بی در حال افزایش است. جهانی به طور نس
هاي انسانی را سبب تغییرات اقلیم کشاورزان، فعالیت

Tiwariتیواري،اي دیگردر مطالعه. انددانسته et al.,)

تغییرات آب ،که از نگاه کشاورزانکردخاطر نشان 2010)
براي معیشت راهاي مثبت و منفیو هوایی پیامد

ي که کشاورزان منطقه طورروستاییان داشته است؛ به
بر این باورند که تغییرات آب و هوایی در نپالموستانگ

روي کشاورزي منطقه داشته است. نیزتأثیر مثبتی
کشاورزان این منطقه معتقدند روزهاي بسیار چنین هم

ها فصول سال دچار تغییر، خشکسالیش، گرم در حال افزای
رم، کاهش هاي اخیر وزش بادهاي گفراوان و نیز در سال

و یدهوهیمهاي شدید، تغییر در زمان منابع آبی، طوفان
هاي بروز تغییرات اقلیمی گلدهی محصوالت از جمله نشانه

نگرش کشاورزان ياز دیگر مطالعات در زمینهبوده است.
علی و توان به پژوهش قمبرات اقلیمی مینسبت به تغییر

خود به این در پژوهشهاآن)، اشاره کرد. 1391همکاران (
،شهرستان کرمانشاهنتیجه دست یافتند که کشاورزان

همچنین اند.سال اخیر درك کرده20را در افزایش دما

ها کاهش یافته اکثر کشاورزان بیان کردند که میزان بارش
ها به ها و فراوانی خشکسالیتغییراتی در زمان بارشو

ثریت در این مطالعه آمده است که اک. وجود آمده است
بینی قابل پیشکشاورزان به توزیع نابرابر و غیرباالیی از 

. ها اعتقاد دارندبودن بارش
کارهـاي سـازگاري   ان داده کـه راه مطالعات انجام شده نش

آمیـز بـوده و در   نسبت به تغییرات اقلیمی اغلـب موفقیـت  
بسیاري از موارد افزایش عملکرد را به همراه داشـته اسـت  

)Krishnan et al., Bradshaw(بسیاري از محققان). 2007
et al., 2004; Kurulasuriya & Mendelson, 2008;

Nhemachena & Hassan, در تحقیقـات خـود بـه    ) 2007
هـاي متعـدد  این نتیجـه رسـیدند کـه کشـاورزان از روش    

کننـد. بـه   سازگاري نسبت به تغییرات اقلیمی استفاده مـی 
م گیاهی و دامـی نسـبت   ارقام مقاوعنوان مثال، استفاده از

مناسـب، تنـوع کشـت،    به شرایط خشکی، آبیاري در زمان
هاي کشاورزي ارگانیک و هاي کشت مخلوط، سیستمروش

ها عمومیـت دارد. ایـن در   تغییر در تاریخ کشت در بین آن
هـاي  اسـتفاده از سیسـتم  ،حالی است که در برخی مناطق

مـورد  ندرتبهجدید آبیاري به دلیل نیاز به سرمایه فراوان
,Dazéدیـز در همین راستا،گیرد.استفاده قرار می 2007)(

ــیب   ــنجش آس ــا س ــه ب ــود در رابط ــه خ ــذیري در مطالع پ
، متوجه شد که در غناکشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی 

کشت مخلوط، کاشت ارقـام  ی مانند کارهایکشاورزان از راه
ییر در مقاوم به شوري و خشکی، کاشت ردیفی درختان، تغ

هـاي  تاریخ کشت، کشت سبزیجات در فاصـله بـین ردیـف   
، تغییـر در  جایگزینی پرورش بز به جاي گوسـفند درختان، 

بـراي  رژیم و عادات غذایی مردم و مهـاجرت از آن منطقـه  
Bryan(برایانکنند.استفاده میمقابله با تغییرات اقلیم  et

al., در پژوهش خـود نشـان دادنـد کـه کشـاورزان     )2011
هـاي سـازگاري   رات اقلیمی از راهبردیه با تغیههنگام مواج

19گیرند. این محققان نشـان دادنـد کـه    متعددي بهره می
دهند، درصد از کشاورزان براي سازگاري اقدامی انجام نمی

درصـد  20کننـد، ها ارقام مقاوم کشـت مـی  درصد آن33
درصـد افـراد   18دهند، همچنـین  کشت را تغییر میتاریخ 

کننـد.  هـاي مختلفـی اسـتفاده مـی    واریتـه د مطالعه از مور
کـه  همچنین این پژوهشگران به این نتیجه دسـت یافتنـد  

و مدیریت آب و خـاك از  کاشت درختان، کاهش تعداد دام
هاي سازگاري بـا تغییـرات اقلیمـی در نیجریـه     دیگر شیوه

ــايیافتـــهبـــوده اســـت. ــارانهـ ایفینـــی ابـــی و همکـ



در برابر تغییرات اقلیمیسرپل ذهابشهرستان کارگندمن سازگاري کشاورزان تحلیل توا

172

)Ifeanyi-obi et al., حــاکی از آن اســت کــه )2012
براي سـازگاري بـا تغییـرات اقلیمـی،     در نیجریه کشاورزان 

هـاي آبیـاري خـود را تغییـر     یسـتم نوع و تاریخ کشت و س
دهند. کشاورزان این منطقه از مدیریت تلفیقـی آفـات،   می

هاي مناسب آوريهاي مقاوم، استفاده از فناستفاده از گونه
ــود    در  ــظ و بهب ــت و حف ــت و برداش ــت، داش ــان کاش زم

هاي مدیریتی نظارت و قرنطینه جهـت سـازگاري بـا    برنامه
کنند. تغییر در نـوع علوفـه و نـوع    این تغییرات استفاده می

هـاي غـذاي در   دام، تغییر در زمان چرا و استفاده از مکمل
هـاي سـازگاري   ر روشدیگـ خوراك دام مثـل کنسـانتره از  

هاي نیجریـه بـراي سـازگاري بـا تغییـرات      است که دامدار
Deressa)درسا و همکـاران برند.اقلیمی به کار می et al.,

نشان دادند که کشاورزان بـه منظـور سـازگاري بـا     (2009
کاشـت محصـوالت   هایی همچـون تغییرات اقلیمی از روش

کاشت درختان براي جلوگیري از خسـارت  متنوع و مقاوم،
چنـین تغییـر در تـاریخ    و هـم سیالب، تغییر الگوي کشت

در کننـد.  هاي مناسب آبیـاري اسـتفاده مـی   کاشت و روش
)، مهمتــرین 1391تحقیقــی مشــابه، زرافشــانی و شــرفی (

ــا خشکســالی کــه از ملمــوس  ــه ب ــرین راهبردهــاي مقابل ت
باشد را به ترتیب اولویت دعا هاي تغییرات اقلیمی مینشانه

کـردن بـا   و دلرد و نیایش، امیدواري به بهبـود اوضـاع، د  
دیگران، استفاده از تجارب قبلی خود کشاورز، رعایت زمان 

هاي غیرضروري مثل پوشـاك  مناسب کاشت، کاهش هزینه
و غیره، رعایت تناوب زراعی، قرض گـرفتن از خویشـاوندان   

ـ  و دوستان، از بین بردن علف ش هاي هرز و اسـتفاده از دان
د.بینی وضعیت هوا بیان کردنبومی براي پیش

سنجش ،اندکیمطالعاتآنچه حائز اهمیت است اینکه 
تالش را مورد بررسی قرار دادند. توان سازگاري کشاورزان 

براي ارزیابی توان سازگاري موضوع جدیدي است و هنوز 
برد. با این وجود، در در مراحل ابتدایی خود به سر می

هاي متعددي براي ارزیابی توان هاي اخیر، تالشسال
,Vincetي در سطوح مختلف انجام شده است (سازگار

هاي سنجش توان یکی از روشدر همین راستا). 2007
هاي مختلف استفاده از جنبه،سازگاري کشاورزان

شامل دانش هاباشد. این ویژگیراهبردهاي سازگاري می
و سازگاري، میزان استفاده از راهبردهاي سازگاري، وجود

جهت سازگاري و میزان به منابع مورد نیازدسترسی
باشد ها میمشاوره در مورد هر یک از این راهبرد

)Mabe et al., 2012; Nakuja et al., 2012; Asante &

Egyir Nakuja(ناکوجا و همکارانمثال،طوربه). 2006 et

al., در مطالعه خود در رابطه با سنجش توان )2012
ه دست یافتند که کاران غنا به این نتیجسازگاري سبزي

درصد 26درصد کشاورزان داراي توان سازگاري کم، 3/31
ها داراي توان درصد از آن7/42توان سازگاري متوسط و 

مابی و همکاراننتایج مطالعهباشد. سازگاري باال می
(Mabe et al., نیز در مورد سنجش توان سازگاري (2012

سازگاري بر تواند که ندکار در غنا نشان داکشاورزان برنج
گذارد. این روي افزایش عملکرد محصول برنج تأثیر می

محققان به منظور سنجش توان سازگاري کشاورزان با 
ناکوجا و ضمن استفاده از فرمول،تغییرات اقلیمی

Nakuja)همکاران et al., بندي میزان ، به طبقه(2012
به سه کار با تغییرات اقلیمی توان سازگاري کشاورزان برنج

طبقه توان سازگاري باال، متوسط و پایین پرداختند. 
درصد 39ها حاکی از آن است که به طور متوسط، یافته

درصد توان 35کشاورزان داراي توان سازگاري باال، 
درصد افراد مورد مطالعه از توان 26سازگاري پایین و 

در تحقیقی دیگر،اند.سازگاري پایینی برخوردار بوده
,Smit & Pilifosova)و پیلیفوسووااسمیت  در (2011

مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که تعیین توان 
سازگاري مربوط به شرایط اقتصادي، اجتماعی، سازمانی و 

بردن اقدامات فنی است که این منابع باعث تسهیل یا بکار
ها معتقدند، جوامعی که با منابع شود. آنسازگاري می

هاي ضعیف و آوري و زیرساختسطح فنمحدود اقتصادي، 
نابرابري در دسترسی به منابع روبه رو هستند، توان 
سازگاري پایینی دارند و در نتیجه این جوامع در مقابل 

ملکی چنینهم. پذیر هستندتغییرات اقلیمی بسیار آسیب
,Wall & Marzall(وال و مارزالو ) 1393و همکاران (

هایی در رابطه با ئه شاخصدر پژوهش خود به ارا) 2006
نشان داد که اگر سنجش توان سازگاري پرداختند. نتایج

هاي ناشی از یک جامعه نتواند با آشفتگی و خسارت
تواند راه تغییرات اقلیمی محیط خود برآید، آن جامعه نمی

شده در این توسعه پایدار را در پیش بگیرد. چارچوب ارائه
گانه هاي پنجح سرمایهمطالعه به طور مستقیم به سطو

کنند که دسترسی به شود. این محققان بیان میمربوط می
(فیزیکی، مالی، اجتماعی، انسانی، گانه هاي پنجسرمایه

باشد.شرط الزم براي افزایش توان سازگاري میطبیعی) 
هاي که پیشتر نیز آمد، کشاورزان از استراتژيطورهمان

کنند که این میمختلفی براي سازگاري استفاده 
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زند. این ها، توان سازگاري کشاورزان را رقم میاستراتژي
همواره موانعی بر سر راه کشاورزان در حالی است که 

در همین جهت سازگاري با این تغییرات وجود دارد. 
Mertz)مرتز و همکارانرابطه، et al., در مطالعه، (2009

الی، عدم خود موانع اصلی سازگاري را فقدان منابع م
و درآمد يکشاورزریغهاي موفقیت در انجام کسب و کار

پایین این مشاغل، سطح سواد پایین، دستمزد پایین سایر 
، قیمت باالي منابع اولیه و سرقت يکشاورزریغمشاغل 

& Grothmann(گروتمن و پات.کنندها بیان میدام

(Patt, در پژوهش خود به این مهم دست یافتند که 2005
هاي مالی، سازمانی و فنی از موانع سازگاري به محدودیت
اسمیت کههاي سازگاري آیند. از دیگر محدودیتشمار می

,Smit & Pilifosova)و پیلیفوسووا  اشاره به آن (2003
هاي ضعیف، ناپایداري و ضعف سازمانی زیر ساختند،کرد

ادگر و همکاران.استو نابرابري در دسترسی به منابع 
(Adger et al., در مطالعات خود به این نتیجه (2003

توان سازگاري ،رسیدند که عدم انسجام اجتماعی
دهد. هاي محیطی کاهش میکشاورزان را نسبت به تنش

Dressa)درسا و همکارانهمچنین et al., بیان (2009
هاي داشتند که فقدان دانش کشاورزان نسبت به روش

ی، کمبود زمین و هاي مالسازگاري، محدودیت
هاي تواند در انتخاب روشهاي ضعیف منطقه میپتانسیل

Adger(ادگر و همکارانمطالعاتباشد. مؤثرسازگاري  et

al., دهد که جوامع روستایی به دالیل نشان می)2003
توان سازگاري با تغییرات اقلیمی را ندارند. برخی ،متفاوتی

ندك، سرمایه اجتماعی مشارکت ا:از این دالیل عبارتند از
عملکرد ضعیف و ضعیف، عدم اعتماد به یکدیگر

هاي مسئول در روستاها براي بسیج جوامع سازمان
هاي موجود در سازگاري با تغییر اقلیم روستایی. محدودیت

چرا که رویکردهاي مختلف ،چندان روشن نیستند
اي قلیم، عمدتاً ماهیت محلی و منطقهسازگاري با تغییر ا

سیاسی وضعیت جغرافیایی، ساختار سازمانی وته و به داش
بستگی دارند. 

به منظور در این مطالعه در پایان باید اذعان داشت که 
با تغییرات اقلیمی از کارانگندمسنجش توان سازگاري 

& Asante(ریاجونتسنآمطالعات روابط وهاهیتوص

Egyir, Nakuja)ناکوجا و همکاران)،2006 et al., 2012)

Mabe)ن و مابی و همکارا et al., بهره گرفته شد(2012

که در قسمت روش تحقیق اجزاي فرمول تشریح خواهد 
شد. 

هدف این تحقیق، تحلیل توان سازگاري کشاورزان 
شهرستان سرپل ذهاب در برابر تغییرات اقلیم کارگندم

شود:باشد. بدین منظور اهداف اختصاصی زیر دنبال میمی
یدگاه کشاورزان نسبت به اثرات تغییرات اقلیمید-
شهرستان کارگندمبررسی توان سازگاري کشاورزان -

سرپل ذهاب
هاي مورد مطالعهمقایسه توان سازگاري در بین دهستان-
موانع سازگاري با تغییرات اقلیمی از دیدگاه بررسی -

کاران شهرستان گندم
پژوهشروش

هاي کمی و از از نوع پژوهشپژوهش از نظر ماهیت،نیا
کاربردي است. روش تحقیق از لحاظ دستیابی ،نظر هدف

همبستگی است. جامعه -ي، توصیفیپردازدادهبه حقایق و 
شهرستان کارگندمآماري این پژوهش، شامل کشاورزان 

، بشیوه و نیشاهقلعهدهستان 3ساکن در ذهابسرپل
ن حجم نمونه از . جهت تعییدباشمیذهابدشتو پاطاق، 
,Krejcie & Morgan)مورگان و کرجسیجدول 1970)

نفر)، 6402استفاده شده است. با توجه به حجم جامعه (
نفر انتخاب شد که در این پژوهش 362هانمونهتعداد 

عنوانبهنفر 370ازجهت باال بردن دقت و اطمینان 
نمونه مورد مطالعه استفاده گردید. 

شد. استفادهاي چند مرحلهاي ي خوشهریگنمونهاز روش 
سرپل شهرستان ابتدا حاضردر پژوهش بدین صورت که 

از سپسبه عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد.ذهاب
سه دهستان به عنوان دهستان شهرستان مذکور،5میان 

این هاي از میان دهستانسه خوشه به صورت تصادفی 
درصد از 20،حله بعد. در مرگردیدندانتخاب شهرستان

شیوه تصادفی برگزیده بهتعداد روستاهاي هر دهستان، 
. در مرحله آخر، از میان روستاهاي )روستا20(شدند

اب متناسب،نتسبه صورت تصادفی با روش اشدهانتخاب
ها در هر روستا مشخص شد.تعداد نمونه

پرسشنامه محقق ساخته ازها آوري دادهبه منظور جمع
يهامؤلفهبر اساس ده شد. بدین نحو که پرسشنامه استفا

آمده است، تنظیم 1فرمول سنجش توان سازگاري که در 
. گردید

AC) 1فرمول (
K+ U+ V+ A+ C

N
=
=



در برابر تغییرات اقلیمیسرپل ذهابشهرستان کارگندمن سازگاري کشاورزان تحلیل توا

174

اجزاي فرمول عبارتند از:
Adaptive Capacity (AC) :توان سازگاري

Knowledge (K) :دانش سازگاري
Use (U) : ي سازگاريراهبردهامیزان استفاده از

Availability (V) :هاي الزم براي وجود منابع و نهاده
سازگاري

Accessibility (A) :هاي الزم دسترسی به منابع و نهاده
براي سازگاري

Consultation (C) : دریافتی کشاورزان در مشاورهمیزان
ي سازگاريراهبردهامورد 

)N:( 5که در این پژوهش برابر با هاصهیخصتعداد
.باشدمی
ادامه به تعاریف مفهومی و کارکردي هر یک از متغیرها در

شود. اشاره میمورد استفاده در فرمول توان سازگاري 
کارانگندمسازگاري: این دانش بدین معناست که دانش -

سازگاري تا چه اندازه با راهبردهاي هنگام تغییرات اقلیمی 
ویهگ23این مطالعه، دانش سازگاري با در آشنایی دارند. 

سنجیده شده است. )سازگاريهايراهبرد(دانش نسبت به 
نسبت به کارگندمبه عنوان مثال، تا چه اندازه کشاورزان 

از دانش الزم برخوردارند؟. "جدید و مقاومارقام "
بدان مؤلفهاین هاي سازگاري:از راهبرداستفادهمیزان -

که کشاورزان تا چه اندازه از راهبردهايمفهوم است
جهت سازگاري با تغییرات اقلیمی استفاده سازگاري 

گویه 28با استفاده از مؤلفهکنند. در این مطالعه، این می
کاران تا چه اندازه از به عنوان مثال، گندمسنجیده شد.

کنند؟استفاده می"ارقام جدید و مقاوم"
مفهوم این هاي الزم براي سازگاري: هوجود منابع و نهاد-

ن است که تا چه اندازه راهبردهاي سازگاري که ایمؤلفه
در منطقه وجود دارد. در ،هاستشامل منابع و نهاده
گویه مورد 17با استفاده از مؤلفهمطالعه حاضر، این 

هاي مورد عنوان مثال، یکی از گویهسنجش قرار گرفت. به 
در "ارقام جدید و مقاوم"بررسی این است که تا چه اندازه 

د دارد؟منطقه وجو
این : ي الزم براي سازگاريهاهدسترسی به منابع و نهاد-

کارگندمبدان معناست که تا چه اندازه کشاورزان مؤلفه
قه دسترسی دارند. به راهبردهاي سازگاري در منط

گویه صورت گرفت. 17با استفاده از مؤلفهسنجش این 
ارقام جدید و "به کارانگندمبه عنوان مثال دسترسی 

تا چه اندازه است؟"اوممق

مورد راهبرهاي درکشاورزان دریافتی میزان مشاوره-
تا گندم کارانبدین معنی است که مؤلفهاین :سازگاري

چه اندازه نسبت به هر یک از راهبردهاي سازگاري 
23نیز با استفاده از مؤلفهاند. این مشاوره دریافت کرده

ن مثال، تا چه گویه مورد سنجش قرار گرفت. به عنوا
ارقام جدید "کاران در مورد راهبرد استفاده از اندازه گندم

اند؟مشاوره کسب کرده"و مقاوم
راهبردهاي متعددي در این مطالعه الزم به ذکر است که

این راهبردها برخی از که مورد بررسی قرار گرفتند
استفاده از عبارتند از استفاده از ارقام جدید پربازده، 

ارقام مقاوم استفاده از د براي جلوگیري از سیالب، بنسیل
استفاده از ارقام مقاوم به سرما، استفاده از به خشکی، 

و کشعلفهاي جدید آبیاري، کاربرد مناسب سیستم
بادشکن و غیره.استفاده از ، کشآفت

ی علمتأیهبراي اطمینان از روایی پرسشنامه، اعضاي 
ی از دانشجویان ارشد و گروه ترویج دانشگاه رازي، برخ

دکتري گروه ترویج و توسعه روستایی و برخی از 
انند کارشناسان متغییرات اقلیمی يمتخصصان در زمینه

پس از هواشناسی ب و خاك وآمحیط زیست، زراعت، 
نظرات اصالحی ،ي پرسشنامههاهیگوو سؤاالتمطالعه 

جام خود را اعالم کردند که اصالحات ضروري، چندین بار ان
30یی ابزار تحقیق نیز، تعداد ایپاسنجش منظوربهگردید. 

منطقهکار کشاورزان گندماختیارپرسشنامه در نسخه از 
هاي آب و هوایی شباهت که از نظر ویژگیغربالنیگ

زیادي با سرپل ذهاب دارد، قرار گرفت. ضریب آلفا کرونباخ 
آمده است که 1هاي مختلف پرسشنامه در جدول بخش

پرسشنامه براي ادامه سؤاالتشان دهنده مناسب بودن ن
کار است. 

هاي مختلف به منظور سنجش توان سازگاري در دهستان
جزییات مربوط به 2استفاده شد. در جدول 1از فرمول 

توان سازگاري، يهامؤلفههاي هر یک از تعداد گویه
، و حداقل و حداکثر امتیازي که هاآنگیري مقیاس اندازه

آورند، آمده است.  به دستهامؤلفهر یک از ه
ها، از آمار عالوه بر این، به منظور تجزیه و تحلیل داده

توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و 
SPSS16افزار نرم(مقایسه میانگین) با استفاده ازاستنباطی

استفاده شد. 
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توان سازگارييهامؤلفهنحوه سنجش و محاسبه -2جدول 
يریگاندازهمقیاس تعداد گویهمؤلفه

0-5اي طیف رتبه23دانش سازگاري
0-5اي طیف رتبه28میزان استفاده از راهبرد سازگاري

0-5اي طیف رتبه17الزم براي سازگاريموجودیت منابع و نهادهاي 
0-5اي طیف رتبه17هاي الزم براي سازگاريدسترسی به منابع و نهاده

0-5اي طیف رتبه23میزان مشاوره دریافتی بر هر کدام از راهبردهاي سازگاري

و بحثهایافته
اي کشاورزان مورد هاي فردي و حرفه، ویژگی3در جدول 

ن ، میانگیاین جدولبر اساس نتایج رفت.بررسی قرار گ
از کشاورزان 6/37است. سال 8/49کاران سن گندم

سال سابقه در کشت گندم 28هستند و حدود سوادیب
9طور متوسط درآمد کشاورزي آنان نزدیک به هبدارند.

عملکرد آنان در متوسط میلیون تومان در سال است و 
42/1کرد گندم دیم تن در هکتار و عمل25/4گندم آبی 

محصوالت خود را بیمه ،در هکتار است. اکثریت کشاورزان
درصد از آنان نیز وامی در 75درصد) و 68نکردند (حدود 

ند.اهخصوص کشاورزي دریافت نکرد
خشکسالی، بررسی اثرات تغییرات اقلیمی مانند4جدول 

گرد و غبار، باد و طوفان، آفت، بارش خارج از فصل، 
از دیدگاه کشاورزان هاي ناگهانی، تگرگ و سیلگیسرمازد

را مورد واکاوي قرار داد. نتایج نشان داد اکثر آنان بر این 
باورند که تغییرات اقلیمی به ترتیب اولویت موجب کاهش 
ذخیره آب، کاهش درآمد کشاورزان، کاهش عملکرد 

دن به کسب و کار و افزایش رشد بیکاري محصول، صدمه ز
شده است. نکته جالب توجه اینکه اثرات تغییرات آب و 
هوایی از دیدگاه کشاورزان تا بدان حد نبوده است که آنان 

توان يهامؤلفهرا مجبور به مهاجرت کند. نتایج بررسی 
آمده 5سازگاري به تفکیک هر دهستان که در جدول 

ز دیدگاه کشاورزان، دهستان است، نمایان ساخت که ا
به جز میزان مشاوره هامؤلفهبشیوه و پاطاق در همه 

تري دارد. با ها وضعیت مطلوبنسبت به سایر دهستان
شود که دهستان در نتایج این جدول مشخص میتأمل

سازگاري از دیدگاه يهامؤلفهقلعه شاهین به لحاظ تمام 
سبت به سایر ي نترکشاورزان مورد مطالعه در سطح پایین

همچنین دو دهستان دیگ نیز باشد. ها میدهستان
وضعیت مشابهی دارند.

ها در هر در همین رابطه، با توجه به اینکه حجم نمونه
دهستان یکسان نیست، از آزمون شفه استفاده شد 

)Todman & Dugard, ). نتایج آزمون شفه نشان داد 2007
هاي هین با دهستانکه توان سازگاري در دهستان قلعه شا

داري دارد. بدین بشیوه و پاطاق و دشت ذهاب تفاوت معنی
صورت که میانگین توان سازگاري دهستان قلعه شاهین از 

). به عبارتی، 6باشد (جدول ها کمتر میسایر دهستان
دهستان بشیوه و پاطاق و دشت ذهاب از لحاظ توان 

طور سازگاري در یک گروه و دهستان قلعه شاهین به 
گیرد. این بدان علت است جداگانه در گروه دیگري قرار می

ها در بین دهستان بشیوه و پاطاق و که تفاوت میانگین
است. لذا این دو دهستان به دار نشدهدشت ذهاب معنی

لحاظ توان سازگاري با یکدیگر تفاوت ندارند و در یک 
گیرند.گروه قرار می

نامهبراي پرسششدهمحاسبهضریب آلفاي -1جدول 
میزان آلفاي کرونباخي مرتبطگویه

87/0دانش سازگاري
92/0د سازگاريمیزان استفاده از راهبر

81/0هاي الزم براي سازگاريموجودیت منابع و نهاده
90/0هاي الزم براي سازگاريدسترسی به منابع و نهاده

97/0د سازگاريراهبرمیزان مشاوره دریافتی براي هر کدام از 
89/0موانع سازگاري

79/0اثرات تغییرات اقلیمی
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هاي زگاري در دهستانبه منظور مقایسه میانگین توان سا
گونه که در استفاده شد. همانfمورد مطالعه، از آزمون 

هاي مورد مطالعه از آمده است، بین دهستان7جدول 
داري وجود دارد. لحاظ توان سازگاري تفاوت معنی

کاران ترین موانع سازگاري گندمبه منظور بررسی مهم
بندي ویتشهرستان سرپل ذهاب با تغییرات اقلیمی از اول

ها استفاده شد. نتایج اي آنموانع با توجه به میانگین رتبه

و )17/5نشان داد که فقدان منابع مالی با میانگین (
ترین موانع سر ) مهم07/5کمبود منابع آبی با میانگین (

کاران جهت سازگاري با تغییرات اقلیمی است. راه گندم
روي کار در همچنین نتایج پژوهش نشان داد که کمبود نی

ترین مانع سازگاري ) کم اهمیت37/3منطقه با میانگین (
).8آید (جدول به حساب می

)n=370(سرپل ذهابکارگندمکشاورزان ايفردي و حرفههايویژگی-3جدول
درصدانحراف معیارمیانگینمتغیر

-8/4976/13(سال)سن-
-63/862/5(میلیون تومان)درآمد-
-03/2824/41در کشت گندم (سال)جربهت-
-25/431/1(تن)عملکرد گندم آبی-
-42/149/0عملکرد گندم دیم (تن)-
التیتحصسطح-

6/37--سوادیب*
1/14--ییابتدا*
2/27--ییراهنما*
4/11--پلمید*
7/9--یدانشگاه*

بیمه-
9/31--لیب*
1/68--خیر*

دریافت وام-
25--لیب*
75--خیر*

)n=370بندي اثرات تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزان (اولویت-4جدول 
رتبهانحراف معیارمیانگیناثرات

24/464/01کاهش ذخیره آب 
09/476/02کاهش درآمد کشاورزان
05/474/03کاهش عملکرد محصول

03/465/04کارگندموکارکسبصدمه زدن به 
493/05افزایش بیکاري

93/384/06کارتهدیدي براي سالمتی گندم
93/389/07کاهش حاصلخیزي خاك

59/307/18مهاجرت روستاییان
. کامالً موافق5. موافق،4اطالع،.  بی3. مخالف،  2. کامالً مخالف،  1: * مقیاس
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توان سازگاري به تفکیک هر دهستانيهامؤلفهبررسی -5جدول
مؤلفه

دهستان
تعداد 

میزان هانمونه
)K(دانش

میزان 
)C(مشاوره

وجود میزان 
)V(منابع

دسترسی میزان 
)A(به منابع

استفادهمیزان 
)U(

نمره توان 
سازگاري

)AC(
6261/393/285/342/333/3148/74و پاطاقبشیوه

14550/314/382/332/332/3145/74دشت ذهاب
16304/363/257/307/302/3207/66قلعه شاهین

. خیلی زیاد5. زیاد؛ 4. متوسط؛ 3. کم؛ 2. خیلی کم؛ 1؛ . هیچ0مقیاس: 

العه از لحاظ توان سازگاري از دیدگاه کشاورزانهاي مورد مطنتایج آزمون شفه مقایسه دهستان-6جدول 

داريمعنیخطاي استانداردهاتفاوت میانگینمیانگینگروه دومگروه اول

148/74s873/7-474/2s005/0بشیوه و پاطاق)207/66قلعه شاهین (
145/74s868/7-893/1ss000/0دشت ذهاب

145/74ns06/0516/2000/1دشت ذهاب)148/74بشیوه و پاطاق (

هاي مختلف شهرستان سرپل ذهابکاران در دهستانمقایسه توان سازگاري گندم-7جدول
داريمعنیFمقدار درجه آزاديمیانگین مربعاتمتغیر

توان سازگاري
926/22352هابین گروه

269/10ss000/0 323/0367هادرون گروه
ssد         داري در سطح یک درصمعنیsداري در سطح پنج درصد                معنیnsدارتفاوت غیر معنی

)n=370کاران با تغییرات اقلیمی (بندي موانع سازگاري گندماولویت-8جدول 
اولویتانحراف معیار*میانگینگویه

17/512/11فقدان منابع مالی
07/513/12کمبود منابع آبی

02/592/03دولتی به بخش کشاورزيئوالنمسعدم توجه 
99/417/14کمبود اعتبارات دولتی

94/415در بخش کشاورزيهاارانهقطع ی
91/419/16هاي دیمحاصل خیز نبودن زمین

84/403/17)...وها در بخش کشاورزي (سم، کود قیمت باالي نهاده
80/438/18عدم توجه سازمان جهاد کشاورزي

62/409/19شدهاصالحگران بودن بذرهاي 
59/439/110درآمد پایین شغل کشاورزي

58/411/111هاي سازگاري با تغییرات اقلیمیی از روشاطالعیب
52/434/112سایر محصوالت سازگار در منطقهی ازاطالعیب

46/426/113ناتوانی در گرفتن وام
45/437/114هاي آموزشی و ترویجینبود کالسوعدم مشاوره 

42/498/315اعتقاد به بذرهاي جدیدعدم 
41/439/116هاکوچک و پراکنده بودن زمین

36/439/117رمجازیغهاي ها و تعدد زیاد چاهعدم رعایت فاصله قانونی بین چاه
31/414/118هاي آبیاري تحت فشارعدم وجود سیستم

27/411/119سترسی به بذر جدید و مقاومکمبود یا عدم د
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8جدول ادامه
اولویتانحراف معیار*میانگینگویه

22/438/120عدم آشنایی و دسترسی به بیمه و قوانین آن
19/441/121ی)فرنگنخودو باقالقیمت پایین سایر محصوالت در قبال زحمت آن (

18/450/122رویه از کودهاي شیمیاییاستفاده بی
13/442/123نبود حس همکاري و مشارکت در بین کشاورزان

11/417/124دستمزد پایین مشاغل غیر کشاورزي
11/427/125راحت و کم دردسر بودن کشت گندم

11/439/126ي کشاورزي سنتیهاوهیشبکارگیري 
07/452/127کشت کردنزودی براي چشمهمچشم و 

97/324/128هاي جایگزینبرداشت براي کشتکمبود دستگاه
86/336/129عدم تجربه کافی در کشت گندم

74/388/130بیماري یا نقص عضو کشاورز
61/368/131هااز دست رفتن برکت زمین

59/364/132عدم مشارکت سایر اعضاي خانواده در فعالیت کشاورزي
37/375/133کمبود نیروي کار

. خیلی زیاد6. زیاد؛          5متوسط؛          .4کم؛       .3. خیلی کم؛       2. اصالً؛     1طیف: * 

هاو پیشنهادگیرينتیجه
بندي اثرات تغییرات اقلیمی از دیدگاه اولویتنتایجبررسی 

دارنداعتقادد که کشاورزان هدمینشان کشاورزان 
ر جوانب مختلف زندگی تغییرات اقلیمی، اثرات منفی ب

توان به کاهش آنان داشته است. از جمله این اثرات می
، افزایش کاروکسبذخیره آب، کاهش درآمد، صدمه به 

بیکاري، کاهش حاصلخیزي خاك، تهدید سالمت و 
Macchi(و همکارانماچیاشاره کرد.افزایش مهاجرت 

et al., ات آب و نیز به این نتیجه رسیدند که تغییر)2008
حاصلخیزي خاك و کاهشهوایی باعث کاهش منابع آب، 

کاهش سالمتی انسان و دام شده است که با نتایج این 
این تشابه و همسویی نشان از آن مطالعه همخوانی دارد.

در دارد که تغییرات آب و هوایی در اقصی نقاط جهان
له أحال وقوع است و کشاورزان مناطق مختلف به این مس

ستند. ضمن اینکه اثرات تغییرات آب و هوایی در واقف ه
تواند اثرات منفی مشابهی را بر قاط مختلف جهان مین

جاي گذارد. 
هاي مورد نتایج مربوط به توان سازگاري در دهستان

مطالعه حاکی از آن بود که دهستان بشیوه و پاطاق با 
توان سازگاري در نیترشیبداراي 148/74میانگین 

، دشت ذهاب با آنباشد. بعد از رپل ذهاب میشهرستان س
در رتبه دوم قرار داشت. سنجش توان 145/74میانگین 

سازگاري دهستان قلعه شاهین نشان داد که این دهستان 
داراي کمترین میزان توان سازگاري 207/66با میانگین 

باشد. دهستان بشیوه و پاطاق ها میدر بین سایر دهستان
ها از میزان اراضی کمتري برخوردار تاننسبت به سایر دهس

بنابراین ؛دارداریاختاست، ولی منابع آبی مناسبی در 
کاران دسترسی بیشتري به آب رود که گندمانتظار می

منطقه داشته باشند. در مجموع این عوامل باعث شده 
که مردم دهستان پاطاق به لحاظ اقتصادي وضعیت است 

ین کشاورزانی که از لحاظ باشند. بنابرامناسبی داشته 
ز توانایی منابع مالی در وضعیت مناسبی قرار دارند، ا

آوردن منابع الزم جهت سازگاري با بیشتري در بدست
تغییرات اقلیمی برخوردار باشند. این امر شاید بدان علت 
باشد که افرادي که از توان مالی برخوردارند به دلیل اعتبار 

تري نیز برخوردارند که خود باال از موقعیت اجتماعی به
تواند تبعاتی همچون دریافت مشاوره در مورد می

راهبردهاي سازگاري و در نتیجه استفاده بیشتر از این 
راهبردها جهت سازگار شدن با تغییرات اقلیمی را در پی 

تواند دلیلی بر این داشته باشد. همه این عوامل به نوعی می
تان بشیوه و پاطاق در ادعا باشد که توان سازگاري دهس

تحقیقات ها باشد. سطح باالتري نسبت به سایر دهستان
,Vincet(مختلف 2007; Dressa et al., 2009; Bryan et

al., درآمد حاصل از شغل که اذعان دارند )2011
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کشاورزي به عنوان سرمایه اقتصادي تولیدکنندگان 
با میزان توان سازگاري ارتباط مثبتی شود و محسوب می
، شاید این تفاوت در میزان توان سازگاري را درآمد دارد

بتوان با این عامل مرتبط دانست.
در دهستان قلعه شاهین وضعیت این در حالی است که

تر است. این دهستان باالترین میزان اراضی و متفاوت
باشد ولی بردار را در منطقه دارا میباالترین میزان بهره

باشد، این عامل باعث ه کاهش میمنابع آبی منطقه رو ب
گندم محصول جزبهشده که کشاورزان منطقه نتوانند 

تنوع کشت که یکی از نیبنابرادیگري کشت کنند؛
در قلعه شاهین  ،رودراهبردهاي مهم سازگاري به شمار می

نبوده و در نتیجه توان سازگاري کشاورزان این اجراقابل
هر گونه تغییري در ،ن روهستان پایین آمده است؛ از اید

ي هر چه بیشتر کشاورزان منطقه ریپذبیآساقلیم، باعث 
ي به کشاورزان این ریناپذجبرانشده و این امر صدمات 
دهستان وارد کرده است. 

آمده در رابطه با موانع سازگاري کشاورزان دستبهنتایج 
کار با تغییرات اقلیمی نشان داد که فقدان منابع مالی گندم

هاي اقتصادي که کشاورزان با آن مواجه و محدودیت
مانع در جهت سازگاري با تغییرات نیترمهمهستند، 

علی و رود. در همین رابطه قمبراقلیمی به شمار می
Mertz)مرتز و همکاران ؛)1391همکاران ( et al., ؛ (2009

,Grothmann & Patt)گروتمن و پات  به این نتیجه (2005
هاي قر یا فقدان منابع مالی یکی از محدودیترسیدند که ف

شرایط آب و هوایی است. در تغییرات اصلی سازگاري با 
توان بیان کرد کشاورزانی که از لحاظ مالی می،این رابطه

در وضعیت مناسبی قرار ندارند، نه تنها با تغییرات اقلیمی 
شوند بلکه همواره در برابر این تغییرات از سازگار نمی

). این امر 1389، رفیپذیري باالتري برخوردارند (شآسیب
رسد چرا که استفاده از راهبردهاي منطقی به نظر می

سازگاري نیاز به تأمین منابع مالی دارد که کشاورزان 
منطقه با توجه به درآمد اندك خود توانایی خرید 

هاي ناسب براي سازگاري از جمله سیستمهاي مهنهاد
کودهاي آلی را ندارند.آبیاري تحت فشار و 

از دیگر موانع مهم سازگاري با تغییرات کمبود آب نیز
به آن اذعان ذهابسرپلاست که کشاورزان اقلیمی

روزتقاضايومنطقهدرآبمنابعمحدودیتداشتند. 
دلیل مختلف،ي هابخشدرآبمصرفبرايافزون

باشد.میآبمنابعمدیریتحساسیتوتیاهمبر مناسبی

نمودخشکسالیيهادورهدرویژهبهحساسیتاین
عوامل نیترمهمبنابراین آب یکی از ؛کندیمپیدابیشتري

در تولید محصوالت کشاورزي از جمله گندم محدودکننده
آید که نبود یا کمبود آن مانع مهمی جهت به شمار می

سازگاري با تغییرات اقلیمی به خصوص خشکسالی به 
در طی یک دهه ذهابسرپلرستان آید. شهشمار می

این امر همراه با بوده است؛اخیر با کاهش بارندگی مواجه 
ی نیرزمیزهاي مجاز، بر کاهش منابع آبهاي غیرحفر چاه

و در نتیجه باعث شده تا کشاورزان نتوانند نیاز آبی افزوده
کمبود ،محصول خود را تأمین کنند. از طرف دیگر

نیز مزید بر علت شده تا فشارهاي آبیاري تحت سیستم
به طور دارنداریاختنند از میزان آبی که در نتواکشاورزان  

روش آبیاري در از سوي دیگر، صحیح استفاده کنند. 
که خود درصد باشدیممنطقه بیشتر به صورت غرقابی 

در این رابطه از دهد. را هدر میزیادي از آب کشاورزي 
ایتی صورت نگرفته تا حمگونهچیهطرف مسئولین نیز 

ي نوین آبیاري (بارانی و هاروشکشاورزان به سمت 
ي) حرکت کنند.اقطره

ییهاشنهادیپبا توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق، 
شود:زیر ارائه میصورتبه

کشاورزان اعتقاد دارند که تغییرات نشان داد که نتایج 
آنان کاروکسباقلیمی موجب کاهش درآمد و صدمه به 

کشاورزان به دلیل شده است، بایستی اذعان داشت که
قادر به استفاده از چنین عدم آگاهی و همضعف بنیه مالی 

هاي آبیاري تحت راهبردهاي سازگاري مانند نصب سیستم
لذا توصیه هاي مقاوم به خشکی و ... نیستند.فشار، واریته

اغل توسعه روستایی با ایجاد مشنیمسئولکه گرددمی
ها در مناطق روستایی عالوه غیر کشاورزي و دیگر فعالیت
هاي درآمدي، سبب افزایش بر تنوع بخشیدن به فعالیت

با تغییرات کارانگندمو در نتیجه افزایش سازگاري درآمد
هاي گفتنی است که اجراي طرحاقلیمی شوند. همچنین 

هاي اجراي طرحيیارانهپرداخت ي مشارکتی و نژادبه
اینکه عالوه بر،طالعهیاري تحت فشار در مناطق مورد مآب

ها و افزایش عملکردآوريافزایش پذیرش این فناحتمال
، باعث افزایش درآمد کشاورزي و در نتیجه بردرا باال می

پذیري افزایش توان سازگاري و به تبع کاهش آسیب
خواهد شد.

هاي پژوهش مبنی بر اینکه اغلب در یافتهتأملبا 
سرپل ذهاب داراي توان سازگاري پایینی در کارانگندم
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مقابل تغییرات اقلیمی بودند و از آنجایی که توان 
از قبیل دانش، میزان استفادهییهامؤلفهسازگاري توسط 

راهبردهاي ، مشاوره، موجودیت و دسترسی از راهبرها
فراهمگردد با لذا پیشنهاد میگردد،سازگاري تعیین می

افزایش آگاهی و دانش ،هاي آموزشی الزمینهزمآوردن 
را افزایش داد. کشاورزان نسبت به راهبردهاي سازگاري 

زمینه دسترسی به منابع الزم ،همچنین در این مناطق

فراهم شود تا توان سازگاري با تغییرات اقلیمی افزایش 
پیدا کند.

دهستان کارانگندمه دست آمده نشان داد که نتایج ب
ها از توان سازگاري ین نسبت به سایر دهستانقلعه شاه

شود در پیشنهاد میبنابراین پایینی برخوردار هستند. 
ي و با توجه به محدود بودن زیربرنامهمباحث مربوط به 

اولویت به این منطقه ،در تخصیص اعتباراتمنابع مالی
اختصاص داده شود. 
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Abstract
During the recent decades, climate change has impacted the globe and its long lasting outcome on farmers’
livelihood is expected to increase in the next decades. In Iran, climate change has impacted agricultural sector in
general and watershed regions in particular. In order to mitigate the diverse effects of climate change, farmers
are motivated to use adaptation strategies. Adaptation is an adjustment in a system’s behavior and characteristics
that enhance its ability to cope with external stress. The purpose of this survey was to assess the adaptive
capacity of 370 wheat farmers in Sarpolezahab Township towards climate change. A multistage stratified cluster
sampling was used to collect data using a structured questionnaire. Individual interview was used to complete the
research instrument. The overall score of adaptive capacity of farmers indicated that farmers living in Beshive
and Patagh had the highest adaptive capacity compared to Ghaleshahin region with the lowest level of adaptive
capacity. Results also revealed that lack of financial resources, lack of water resources, lack of attention on
behalf of policy makers, lack of public funds, and limited subsidiaries play an important role in adaptive
capacity.
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