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: مطالعه موردي با تغییر اقلیممدیریت کشاورزيانطباق راهبردهاي میزان واکاوي 
استان فارس

1*مرضیه کشاورز

)22/07/97؛ پذیرش: 06/05/97(دریافت: 
چکیده

اساسی مواجه ساخته است. یدارد اما تغییر اقلیم، این بخش را با چالشکاهش فقربخش کشاورزي نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و 
سازگاري و رویکرد به افزایش ظرفیت بنابراین ؛ استایرانخشک و نیمهنشانگر تشدید روند تغییر اقلیم در مناطق خشکنیزهابینیپیش

راهبردهاي کاهنده تغییر اقلیم ضروري است. این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق راهبردهاي مدیریت کشاورزي با تغییر اقلیم و 
گیرينمونههاي مورد نیاز این پژوهش پیمایشی از طریق هوشمند انجام شده است. داده- شناخت موانع انطباق راهبردها با کشاورزي اقلیم

استان گردآوري شد. در این راستا، نسبت به انجام مصاحبه حضوري با کشاورزان متناسب تخصیصباايمرحلهچنداي تصادفیطبقه
روایی صوري پرسشنامه توسط چند تن از متخصصان موضوعی تأیید گردید و براي تعیین پرسشنامه اقدام شد. 251و تکمیل فارس 

گیري کشاورزان از راهبردهاي افزاینده سازگاري و کاهنده هاي پژوهش نشان داد که میزان بهرهیافتهپایایی از مطالعه راهنما استفاده شد. 
اند. همچنین میزان انطباق بیشتري مورد استفاده قرار گرفتهیزانبه متغییر اقلیم یکسان نبوده و راهبردهاي مبتنی بر سازگاري 

به را کشاورزان توان اي، میبر اساس ظرفیت سازگاري و کاهش گازهاي گلخانهوباشدهوشمند یکسان نمی-برداران با کشاورزي اقلیمبهره
محیطی، زیست-ها، موانع فیزیکیبندي نمود. بر اساس یافتههوشمند تقسیم-سه گروه داراي انطباق کم، متوسط و زیاد با کشاورزي اقلیم

هاي پژوهش، اند. بر مبناي یافتههوشمند بازداشته-اطالعاتی، کشاورزان را از دستیابی به کشاورزي اقلیم-مالی، طبیعی و دانشی
ارائه شده است.هوشمند-کشاورزي اقلیمتحققهایی براي توصیه

سازگاري و تسکین، موانع تلفیق اي، انتشار گازهاي گلخانههوشمند، -کشاورزي اقلیمتغییر اقلیم، هاي کلیدي: واژه
.سازگاري و تسکینراهبردهاي

، ایران.دانشگاه پیام نور، تهراندانشیار گروه کشاورزي، 1
keshavarzmarzieh@pnu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک:*
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مقدمه
بوم و جوامع انسانی موجب هاي مختلف تولیدي، زیستبر بخشآناثرات گسترده اي و افزایش تولید و انتشار گازهاي گلخانه

Redsmaمحیطی حال حاضر محسوب شود (هاي زیستترین چالشعنوان یکی از مهمشده که تغییر اقلیم به et al., 2009.(
هاي مختلف اقتصادي اعم از کشاورزي، صنعت، خدمات و بر فعالیت بخشپدیده گرم شدن کره زمین و تغییر اقلیمهرچند

اثرات نامطلوب ناشی ازبیشترینبه اقلیم، بیش از حدوابستگی یلبه دلبخش کشاورزي اما داردییسزاهبگردشگري تأثیر 
,Reilly؛ 1396جمشیدي و همکاران، (تغییر اقلیم را تجربه نموده است  کشورهاي در در این میان، بخش کشاورزي).2009

مؤثري نقش یافته، در کشورهاي توسعهارتقاي فناوري و سرمایه . متأثر شده استتغییر اقلیم ازبیشتري یزانبه محال توسعه
حال کشورهاي در که استدر حالیداشته است. ایندر افزایش تولیدات کشاورزي و کاهش اثرات منفی ناشی از تغییر اقلیم 

پذیري بخش افزایش آسیبموجباتهمین امر . اندنشان دادهپذیري کمتري نسبت به تغییرات فناوري و سرمایه انعطاف،توسعه
از سوي دیگر، بخش کشاورزي ).1387واثقی و اسماعیلی، (را فراهم آورده استکشاورزي این کشورها از تغییر اقلیم 

Tubielloاي را بر عهده دارد (زهاي گلخانهدرصد از گا7/13مسئولیت انتشار مستقیم  et al., گسترش اینکه ضمن . )2013
درصدي 7- 14انتشار در صورت غیرمستقیمبهاین بخشموجب شده که ها به اراضی زراعی و مراتع زایی و تبدیل جنگلبیابان

Harris(نقش داشته باشداي گازهاي گلخانه et al., با توجه به نیاز روزافزون کشورهاي در حال توسعه به غذا و افزایش ).2012
گیري از هاي دامپروري، افزایش بهرهواسطه گسترش فعالیتاي بهرود که انتشار گازهاي گلخانهتولیدات کشاورزي، انتظار می

Bennettکود و سموم شیمیایی و تغییر کاربري اراضی افزایش یابد ( et al., صورت استمرار تغییرات اقلیمی و نادیده در ). 2014
اي، بخش کشاورزيِ کشورهاي در حال توسعه با بحرانی جدي مواجه انگاشتن راهبردهاي کاهنده تولید و انتشار گازهاي گلخانه

(عزیزي خالخیلی خواهد شد و معیشت خانوارهاي کشاورز ساکن در مناطق روستایی این کشورها مورد تهدید واقع خواهد شد
خصوص در کشورهایی همچون ایران که در حال حاضر نیز با ه. این امر ب)1389؛ کشاورز و همکاران، 1392و زمانی، 

به میزان بیشتري نمود خواهد یافت.اندمواجهآب اي خشکسالی و تنشهبحران
نشانگر وقوع پدیده تغییر اقلیم در ایران،هاي تاریخی هواشناسی و مطالعات انجام شده در خصوص وضعیت مروري بر داده
هاي صد ساله مربوط به پنج ایستگاه هواشناسی نشانهاي اخیر و ادامه این روند در آینده است. تحلیل دادهاقلیم در دهه

هايدولتبینی هیأت بین داشته است. ضمن اینکه بر اساس پیشيداردهد که میانگین دماي ساالنه کشور افزایش معنیمی
-4و 2افزایش،به ترتیب،سال آینده100و 30، ایران در )Intergovernmental Panel on Climate Change(تغییر اقلیم

,IPCCدرجه حرارت را تجربه خواهد نمود (گرادي متوسطدرجه سانتی5/3 کاهش قابل مالحظه تنهانه). افزایش دما 2007
بلکه موجبات افزایش سطح تبخیر و تعرق ساالنه را نیز ؛خواهد داشتهمراه خشک کشور را بهو نیمهبارش در مناطق خشک

30درصدي تولید محصوالت استراتژیک همچون گندم و ذرت در افق 30کاهش بهنوبه خوداین امر به. فراهم خواهد ساخت
,IPCCخواهد انجامید (ساله جمله استان فارس ایجاد خشک از این مسأله، چالشی جدي را براي مناطق خشک و نیمه). 2007

شود، وقوع عنوان قطب اصلی تولید برخی محصوالت کشاورزي استراتژیک محسوب میکه استان فارس بهحالیدرخواهد کرد.
موجب منفی شدن بیالن آب زیرزمینی در بسیاري از ، استاناین هاي متعدد و مدیریت نامناسب منابع آب در خشکسالی

Keshavarz(مورد تهدید جدي قرار داده استرا هاي کشاورزي فعالیتاستمرارها گردیده و دشت et al., . تشدید )2013
Keshavarz(تنها تولید و معیشت خانوارهاي کشاورز را تحت تأثیر قرار دادهآبی نهبحران خشکسالی و کم et al., 2017;

Keshavarz, در .)1392(کشاورز و همکاران، هاي روستایی را نیز فراهم ساخته استبلکه زمینه افزایش مهاجرت)2018
ها حاکی از تشدید بینیشدت تحت تأثیر قرار داده است، پیشکشاورزي استان فارس را به،که تغییر و نوسانات اقلیمیحالی
دماي کهرودانتظار می20C3Mتحت سناریوي و ECHAM5مدل در قالب که نحويهتغییر اقلیم در این استان است. بروند 

درصد) افزایش یابد. در همین دوره، 5/1گراد (درجه سانتی55/0به میزان 2011-2040يپهنه مرکزي استان فارس در دروه
دامنه تغییرات دما و بارش به ).1389درصد) مواجه خواهد شد (روان، 13متري (میلی18/44نیز با کاهش بارشمیانگین

یمناطق شمال، B1و A1B ،A2یمیاقلو تحت سناریوهاي IPCM4بر اساس مدل اقلیمی پهنه مرکزي استان محدود نبوده و 
ها بینیپیشبنابراین ؛ )1396کرمی و همکاران، استان نیز افزایش میانگین دما و کاهش بارش را تجربه خواهند نمود (یو جنوب

در ،هاي آینده است. با توجه به بحران کنونی آب در این استاناستان فارس در دههغلبه شرایط گرم و خشک برحاکی از
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از جمله هاي اساسی اندیشی مناسب براي مدیریت منابع تولید صورت نگیرد، بخش کشاورزي با محدودیتصورتی که چاره
هاي گريبدیهی است مداخلهروبرو خواهد شد.) 1392و زیبایی، یمؤمنکاهش چشمگیر گستره اراضی مستعد کشاورزي (

اي را تنها موجبات کاهش انتشار گازهاي گلخانهریزي شوند که نهنحوي طرحهبایست بمرتبط با مدیریت نظام کشاورزي می
شاورز در برابر تغییرات آتی آوري خانوارهاي کفراهم سازند بلکه قادر به افزایش تولیدات کشاورزي، ارتقاي سطح معیشت و تاب

اقلیم باشند.
و با تغییر اقلیم ، افزایش سازگاري براي جمعیت رو به رشدامنیت غذاییایجاد افزایش تولید و اصلی مؤلفه تمرکز بر سه 

,FAO(ه استهوشمند شد-گیري مفهوم کشاورزي اقلیمموجب شکلايکاهش انتشار گازهاي گلخانه 2013; Hammond et

al., ناشی از تغییر اقلیم را به خساراتهاي کشاورزي، گیري پایدار از نظامبا بهرههوشمند تالش دارد -کشاورزي اقلیم).2017
هاي توسعه آوري، فرصتاي و افزایش سازگاري و تابحال از طریق کاهش انتشار گازهاي گلخانهو در عینهحداقل رساند

Steenwerth(بخش کشاورزي را به حداکثر رساند et al., 2014; Lipper et al., به زمانهمکه لزوم دستیابی در حالی.)2014
همچنان اندیشیو جزمينگرمجزاهاي کشاورزي مورد تأکید قرار گرفته است، اهداف سازگاري و تسکین تغییر اقلیم در نظام

Harvey(اي حاکم استانتشار گازهاي گلخانهمنظور افزایش سازگاري یا کاهشهاي انجام شده بهبر تفکرات و فعالیت et al.,

توان به اند که از آن جمله میراهبردهاي مختلفی براي سازگاري واحدهاي کشاورزي با تغییر اقلیم در نظر گرفته شده.)2014
هاي هشدار زودهنگام، گسترش بیمه محصوالت گیري از راهکارهاي فنی براي مقابله با مخاطرات اقلیمی، گسترش سامانهبهره

جمشیدي و همکاران، (اشاره نمودورزيخاكوالت زراعی و انجام عملیات کمبخشی محصحفاظت آب و خاك، تنوعکشاورزي، 
Karimi؛ 1396 et al., 2018; Keshavarz et al., در مقابل، راهبردهاي کاهنده اثرات تغییر اقلیم در بخش کشاورزي .)2014

اکسید در بخش کشاورزي از جمله دياي در قالب افزایش ذخایر کربن موجود در خاك، کاهش انتشار مستقیم گازهاي گلخانه
توجه قرار هاي غنی از کربن موردنظامزدایی و تخریب بومهمچنین ممانعت از جنگلکربن، متان و اکسیدهاي نیتروژن و 

Wollenberg(اندگرفته et al., تواندمیتغییر اقلیم(تسکین)مجزانگري راهبردهاي سازگاري و کاهشدر این میان، .)2012
Smith(هوشمند را با چالشی اساسی روبرو سازد- توسعه کشاورزي اقلیم & Olesen, گیري هر چند بهرهعنوان نمونه،. به)2010

پذیري از تغییر اقلیم کاهش آسیبافزایش تولید در واحد سطح و تواند به توجه کود و سموم شیمیایی میاز مقادیر قابل
درختان و سوي دیگر، توسعه کاشت خواهد شد. از ايافزایش انتشار گازهاي گلخانه، موجبراهکاراین کارگیري هببیانجامد اما 

دهد اما اي را کاهش میسهم بخش کشاورزي از تولید و انتشار گازهاي گلخانهداراي قابلیت تأمین سوخت زیستی، محصوالت
،بنابراین؛ نمایدرا فراهم میکاهش دسترسی به منابع آب زیرزمینی و اراضی مستعد کشاورزي گیري از این راهکارها موجبات بهره

نحوي مورد توجه قرار گیرد که تحقق اهدافی همچون تأمین امنیت غذایی، حفظ هبایست بسازگاري و تسکین اثرات تغییر اقلیم می
Feliciano(دشوار نگرددتنوع زیستی و کاهش فقر  et al., 2014; Sayer et al., نظر به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف ).2013

هوشمند - بررسی راهبردهاي مدیریت کشاورزي مورد استفاده در سطح مزارع و میزان انطباق این راهبردها با اهداف کشاورزي اقلیم
هایی را براي ارتقاي هوشمند، توصیه- ي اقلیمسازي کشاورزهمچنین این پژوهش در نظر دارد با شناخت موانع پیادهانجام شده است.

نظام مدیریت کشاورزي در شرایط تغییر اقلیم ارائه دهد.
روش پژوهش

.در اسـتان فـارس اقـدام شـد    پیمـایش مقطعـی   نسبت به انجام،منظور ارزیابی میزان انطباق اقلیمی راهبردهاي مدیریت کشاورزيبه
درصد از اراضی ایـن اسـتان   42/11تنها . با وجود این،زیادي بر پایه کشاورزي استوار استفارس تا حد مناطق روستایی استان اقتصاد 

در ایـن  کشـاورزي يبـردار بهـره غالـب  نـوع  مالکی هدبر این، کشاورزي خرافزون ).1394مرکز آمار ایران، باشند (مستعد کشاورزي می
(مرکـز آمـار ایـران،    درصد از اراضی قابل کشت را بر عهده دارنـد 8/19تنها مالکیت ،درصد از کشاورزان1/64که نحويهب؛استاستان 
1394(.

همچنـین حجـم نمونـه   عنوان جامعه آماري پژوهش در نظر گرفته شدند. بهفارسخانوارهاي کشاورز ساکن در مناطق روستایی استان
Scheafferتوسط شفر و همکاران ()1(فرمول با استفاده از فرمول ارائه شده et al., بـا  واریـانس  بـدین منظـور،  محاسـبه شـد.   )2012
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از دسـت آمـد.  جامعه بهطبقات نیز از طریق تقسیم تعداد عناصر بر تعداد هاي حاصل از مطالعه راهنما برآورد گردید. استفاده از داده

=)1فرمول (در نظر گرفته شد.05/0) معادل Bسوي دیگر، خطاي برآورد ( ∑ ∑ =
خشک سرد، هاي خشک سرد، خشک معتدل، خشک گرم، نیمهو حاکمیت اقلیمبا توجه به وجود تنوع اقلیمی در استان فارس

اي تصادفیطبقهگیرينمونهها از روش ، براي انتخاب آزمودنیخشک معتدل و مرطوب سرد بر مناطق مختلف این استاننیمه
که دو اقلیم خشک گرم و مرطوب سرد بر مناطق در این راستا، با توجه به ایناستفاده شد. متناسب تخصیصباايمرحلهچند

خشک سرد اقدام شد و مهخشک معتدل و نیهاي اقلیممحدودي از استان فارس غلبه دارند، نسبت به ترکیب این دو اقلیم با
موجود در هر کشاورزيبردارانتعداد بهرهاي مجزا در نظر گرفته شد و سپس متناسب باعنوان طبقههر اقلیم بهاین ترتیب به

بردار کشاورزي که به ازاي هر ده هزار بهرهنحويهبي قابل مطالعه مبادرت گردید.هادهستانانتخاب تصادفی طبقه اقلیمی به
بردار کشاورزي ساکن در هر سپس متناسب با جمعیت بهرهصورت تصادفی انتخاب شدند. موجود در هر اقلیم، دو دهستان به

تصادفی و پس از آن، بر مبناي تعداد خانوار ساکن در هر روستا نسبت به انتخابدهستان، نسبت به انتخاب تصادفی روستاها 
کشاورز استان فارس بود که براي کسب اطالعات مربوطه مورد 251نمونه نهایی شامل .)1(جدول افراد مورد مطالعه اقدام شد

مصاحبه قرار گرفتند.

کشاورزي مورد مطالعهبردارانبهرهفهرست مناطق و تعداد -1جدول 
هاتعداد آزمودنیروستادهستانطبقه اقلیمی

30گمبکانو گزخنکآباد، ، رکننییجوکان پاسرپنیرانوبختگانخشک سرد
خشک گرم و

خشک معتدل
و ششده، فورگارودان، 

قطرویه
قلعه قطرویه،آباد، زیغان، عباسبشنه، دو برجی، 

56آبادوکیلومحمدآبادمحمدعلی، 

مرطوب سرد و
نیمه خشک سرد

دو، باغستان، بند امیر، رستم
مجدآبادرودبال، کمهر و 

آباد، تل بندو، جعفرآباد علیا، حسیناسفیان، 
کمهر، ی، آباد سفلفتحآباد، ، دولتایخالدآباد عل

ومنصورآباد سفلیگلدشت سفلی، مجدآباد، 
آبادمهدي

101

باال، جره و بلیان، پل بهنیمه خشک معتدل
کامفیروز شمالی

جره، حسن آباد سفلی، حسین آباد، اسفل، 
64شهرنجان، کاکان و مشتان، سربست

ظرفیت بخش چهارگیري از پرسشنامه گردآوري شد. این پرسشنامه مشتمل بر اطالعات مورد نیاز این پژوهش با بهره
اي (میزان و کاهش انتشار گازهاي گلخانه، )میزان غلبه بر فقرو يکشاورزیرغسازگاري (ارزش تولیدات زراعی، میزان درآمد 

راهکارهاي انطباق با تغییر اقلیم (راهبردهاي سازگاري با تغییر اقلیم، اي در سطح مزرعه)، شدت انتشار گازهاي گلخانه
انطباق و موانع)کاهنده روند تغییر اقلیمسازگاري و دهندهراهبردهاي مشترك افزایشراهبردهاي کاهنده اثرات تغییر اقلیم و 

نحوه سنجش بود.) انگیزشی- اطالعاتی و نگرشی- محیطی، طبیعی، اجتماعی، دانشیزیست- مالی، فیزیکیبا تغییر اقلیم (
است.شدهتشریح 2متغیرها در جدول 

هاي تهران و پیام نور مورد تأیید قرار گرفت. براي روایی صوري پرسشنامه توسط چهار تن از اعضاي هیأت علمی دانشگاه
سنجش پایایی ابزار پژوهش نیز نسبت به انجام مطالعه راهنما در خارج از محدوده منطقه مورد پژوهش اقدام شد. مقدار 

دست آمد که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه است. در به87/0تا 64/0ش بین ضریب آلفا کرونباخ براي متغیرهاي اصلی پژوه
بندي عبارات اقدام گردید.مواردي که ضریب آلفاي محاسبه شده در حد متوسط بود، نسبت به اصالح جمله

ستفاده از روش اي، ابتدا با اهاي ترکیبی ظرفیت سازگاري و کاهش انتشار گازهاي گلخانهمنظور ساخت شاخصهمچنین به
گیري اي اقدام شد. سپس با بهرهفاصله1و 0ها در محدوده دادهيهمگون سازنسبت به » بیشترین-کمترین«استانداردسازي 

از روش تحلیل جزء اصلی، وزن هر یک از متغیرهاي استاندارد شده محاسبه گردید. پس از آن، با استفاده از تکنیک جمع 
شود، شاخص ترکیبی مورد نظر محاسبه شد (براي هاي افزایشی خطی محسوب میدر زمره روششده که دهیهاي وزنشاخص

Keshavarzکسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه ساخت شاخص ترکیبی، مطالعه مقاله کشاورز و همکاران ( et al., 2014b (
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منظور ارزیابی موانع انطباق واحدهاي کشاورزي با تغییر اقلیم نسبت به ساخت مدل تجربی از سوي دیگر، به.)شودتوصیه می
سازي معادالت ساختاري مورد استفاده قرار گرفت. پژوهش اقدام شد. در این راستا، ترکیبی از دو رهیافت شبکه بیزي و مدل

,Wuشناسی که توسط وو (در این روش دیده، ابتدا نسبت به تعیین روابط احتمالی موجود میان متغیرها از ) معرفی گر2010
,Lauria & Duchessiها بر مبناي تئوري احتمال (دادهیعلطریق رهیافت شبکه بیزي و ترسیم نقشه  شود و ) اقدام می2007

گردد.مدل حاصله مبادرت مییعلسازي معادالت ساختاري به تحلیل سپس با استفاده از مدل
افزار صورت گرفت. نرمWEKAویرایش سه و Smart PLS، 23ویرایش SPSSافزارهاي ها از طریق نرمزیه و تحلیل دادهتج

WEKA افزار احتمالی موجود میان متغیرها و نرمیعلبراي تعیین روابطSmart PLS مدل تجربی پژوهش یعلبراي تحلیل
ها استفاده براي استخراج ساختار بیزي از دادهTANیزي، از الگوریتم مورد استفاده قرار گرفت. در هنگام تحلیل شبکه ب

10هاي ساخت و آزمون، از تکنیک گردید. همچنین براي به حداقل رسانیدن سوگیري ناشی از انتخاب تصادفی مجموعه داده

fold cross-validationپژوهش، از الگوریتم یعلداري ضرایب مسیر مدلگیري شد. افزون بر این، براي سنجش معنیبهره
منظور حصول اطمینان از پایایی مناسب متغیرهاي مدل استفاده گردید. همچنین بهSmart PLSافزار استراپ در نرمبوت

نسبت به سنجش پایایی مرکب اقدام شد. روایی همگراي متغیر نهان پژوهش نیز از طریق محاسبه میانگین واریانس استخراج 
ترتیب هوشمند به-ار گرفت. میزان پایایی مرکب و روایی همگراي متغیر نهان انطباق با کشاورزي اقلیمشده مورد بررسی قر

هوشمند -دهنده ثبات درونی و روایی همگراي مناسب متغیر نهان انطباق با کشاورزي اقلیمبود که نشان72/0و 87/0
باشد.می

هاآنمتغیرهاي پژوهش و نحوه سنجش -2جدول 
تعداد گویهنحوه سنجش متغیرمتغیر

-میزان درآمد حاصل از فروش تولیدات زراعی در سال مورد مطالعه (هزار تومان)ارزش تولیدات زراعی
-(هزار تومان)يکشاورزیرغمیزان درآمد خانوار از طریق اشتغال در مشاغل يکشاورزیرغمیزان درآمد 

میزان غلبه بر فقر

Desiereاست که توسط دزیره و همکاران (یسؤالشاخص غلبه بر فقر؛ یک پیمایش سریع ده  et

al., ) و بر اساس عینیات زندگی خانوارهاي مورد مطالعه طراحی شده است. این شاخص، 2015
دهد. مقادیر بیشتر شاخص، نشانگر احتمال قرار گرفتن خانوار در زیر خط فقر را مورد بررسی قرار می

) 100تا 0اي (درجه100رارگیري خانوار در باالي خط فقر است. این شاخص در قالب مقیاس ق
مورد ارزیابی قرار گرفته است.

10

میــــزان تولیــــد گازهــــاي 
ايگلخانه

,IPCCهاي تغییر اقلیم (این متغیر بر اساس رهیافت ارائه شده توسط هیأت بین دولت 2007 (
هاي اي در سطح مزرعه بر اساس شاخصمورد ارزیابی قرار گرفته است. میزان تولید گازهاي گلخانه

زراعی، میزان کود و سموم شیمیایی مورد استفاده در واحد هکتار، میزان کودهاي کشتیرزسطح 
است.معدنی و حیوانی مورد استفاده در واحد هکتار و میزان مدیریت بقایاي گیاهی محاسبه شده 

-

شـــدت انتشـــار گازهـــاي   
ايگلخانه

,IPCCهاي تغییر اقلیم (این متغیر نیز بر اساس رهیافت ارائه شده توسط هیأت بین دولت 2007 (
اي از طریق تقسیم میزان کل که شدت انتشار گازهاي گلخانهنحويمورد ارزیابی قرار گرفته است. به

-سال زراعی در هر هکتار برآورد گردیده است.در یکاي بر کل تولیدات زراعیتولید گازهاي گلخانه

راهبردهاي سازگاري با تغییر 
اقلیم

از راهبردهاي مقابله که موجبات کاهش اثرات نامطلوب ناشی از نوسانات آن دستهکارگیري میزان به
اي (بلی و خیر) مورد درجه2سازند. این راهبردها که در قالب مقیاس و تغییر اقلیم را فراهم می

اند.فهرست شده،1اند، در نگاره ارزیابی قرار گرفته
10

ــرات   ــده اث ــاي کاهن راهبرده
تغییر اقلیم

شوند. اي میاز راهبردهاي مقابله که موجب کاهش انتشار گازهاي گلخانهآن دستهکارگیري میزان به
1اند، در نگاره اي (بلی و خیر) مورد ارزیابی قرار گرفتهدرجه2این راهبردها که در قالب مقیاس 

اند.فهرست شده
9



:...واکاوي میزان انطباق راهبردهاي مدیریت کشاورزي با تغییر اقلیم

112

2ادامه جدول 
تعداد گویهنحوه سنجش متغیرمتغیر

ــترك   ــاي مشـــ راهبردهـــ
ــزایش ــازگاري و  اف ــده س دهن

کاهنده روند تغییر اقلیم

اي دسته از راهبردهاي مقابله که نه تنها موجب کاهش انتشار گازهاي گلخانهکارگیري آنمیزان به
کاهند. این راهبردها که در نیز میشوند بلکه، اثرات نامطلوب ناشی از تغییرات کنونی اقلیم رامی

10اند.) فهرست شده1اند، در نگاره (اي (بلی و خیر) مورد ارزیابی قرار گرفتهدرجه2قالب مقیاس 

موانع مالی
اي گیري از راهبردهاي پرهزینه سازگاري و کاهش انتشار گازهاي گلخانههاي مالی که بهرهمحدودیت

اي (بسیار کم تا بسیار زیاد) مورد درجه5دسته از موانع در قالب مقیاس این سازند. را ناممکن می
اند.ارزیابی قرار گرفته

6

محیطیزیست-موانع فیزیکی
محیطی که گزینش برخی راهبردهاي سازگاري و هاي ساختاري مزرعه و تنگناهاي زیستمحدودیت

5این دسته از موانع در قالب مقیاس دهند. اي را تحت تأثیر قرار میکاهنده انتشار گازهاي گلخانه
اند.اي (بسیار کم تا بسیار زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفتهدرجه

6

موانع طبیعی
کارگیري برخی راهبردهاي سازگاري و کاهنده انتشار گازهاي هاي منابع آب و خاك که بهمحدودیت

اي (بسیار کم تا درجه5این دسته از موانع در قالب مقیاس سازند. اي را با چالش مواجه میگلخانه
اند.بسیار زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفته

5

موانع اجتماعی
کارگیري برخی اجتماعی که پذیرش و بهمیزان انسجام اجتماعی و پیوندها و ارتباطات درون و برون

اي (بسیار درجه5این دسته از موانع در قالب مقیاس دهند. راهبردهاي مقابله را تحت تأثیر قرار می
اند.کم تا بسیار زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفته

5

اطالعاتی-موانع دانشی
برداران و نارسایی خدمات اطالعاتی ارائه شده از سوي نهادهاي محدودیت دانش و اطالعات بهره

این دسته از موانع در قالب شود.کارگیري بسیاري از راهبردهاي اثربخش مقابله میدولتی که مانع به
اند.اي (بسیار کم تا بسیار زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفتهدرجه5مقیاس 

6

انگیزشی-موانع نگرشی
به مقابله با هاآنتوانایی مدیریت تغییر و میزان تمایل يبرداران در زمینهباورها و اعتقادات بهره

اي (بسیار کم تا بسیار درجه5این دسته از موانع در قالب مقیاس پیامدهاي ناشی از تغییر اقلیم. 
اند.زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفته

6

و بحثهایافته
اقلیمتغییرسازگاري و کاهش افزایش ) راهبردهاي کشاورزي مورد استفاده براي 1

گونه که در این نگاره باشد. همانگیري کشاورزان از راهبردهاي مختلف سازگاري و کاهش تغییر اقلیم مینشانگر میزان بهره1نگاره 
سازگاري با تغییر اقلیم به میزان بیشتري راهبردهاي اي، در مقایسه با راهبردهاي کاهنده انتشار گازهاي گلخانهه است، نشان داده شد

کارگیري راهبردهاي مختلف هاند با بتالش کردهکشاورزان مورد مطالعهکه نحويبهاند.از سوي کشاورزان مورد توجه قرار گرفته
هاي متعدد و گسترده، به حداقل رسانند. در این میان، وقوع خشکسالینوسانات و تغییر اقلیم راناشی از نامطلوب اثرات،سازگاري

گیري از راهبردهاي مدیریت آب و خشکسالی از ها و تشدید بحران آب کشاورزي موجب شده که بهرهکاهش فاصله وقوع خشکسالی
هاي مقاوم به هاي اخیر به کاشت واریتهد از کشاورزان در سالدرص78که نحويهشدت مورد توجه قرار گیرد. بسوي کشاورزان به
، ریسک ناشی از بروز نامه محصوالت کشاورزيخرید بیمهرویکرد به درصد کشاورزان با 70بیش از همچنیناند. خشکی روي آورده

کشاورز و همکاران مطالعه از هاي حاصل این نتایج با یافته. اندبه حداقل رسانیدههاي اقلیمی همچون خشکسالی را بحران
)Keshavarz et al., 2014a (.دار نهادهاي ترویجی براي هاي دنبالهتالشرغم علیاست که آنبیانگر 1مروري بر نگاره همخوانی دارد

نوسانات افزایش تولید در شرایط عنوان راهکاري برايهاي شیمیایی در مزارع، مصرف کود و سموم شیمیایی بهمصرف نهادهکاهش 
تولیدات زراعی ،هااین نهادههر چه بیشترکارگیريهاند با بدرصد از کشاورزان تالش کرده60مورد توجه قرار گرفته و حدود اقلیمی

Keshavarzاین یافته با نتایج حاصل از مطالعات کشاورز و همکاران (خود را افزایش دهند. et al., 2014b) کشاورز ،(Keshavarz,

هاي مالی ناشی از محدودیتاند که بروز خشکسالی ومطالعات مذکور نشان داده) ناهمخوانی دارد. 1393عادلی و همکاران () و2016
از سوي دیگر، تشدید بحران آب در مناطق آن موجب کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی در مزارع کشاورزي گردیده است. 

که راهبردهاي نحويهاست. برا فراهم ساختهمدیریت آب مختلف راهبردهاي از گیري کشاورزانبهرهاتمختلف استان فارس موجب
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ذخیره آب در مزرعه از طریق احداث استخر یا ایجاد سد و بند بهبودهبود سیستم انتقال آب و تغییر زمان آبیاري و کم آبیاري، ب
العه کشاورز و این یافته با نتایج حاصل از مطاند.گرفتهرزان مورد پذیرش قرار درصد از کشاو19و 41، 49ترتیب توسط خاکی به

Keshavarzهمکاران ( et al., 37همچنین راهبرد تغییر زمان کاشت یا برداشت محصوالت زراعی از سوي باشد. راستا میهم)2010
تواند از رویارویی گیاه محصوالت زراعی میکه کاشت زودهنگام ). در حالی1درصد از کشاورزان مورد استفاده قرار گرفته است (نگاره 
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تواند تا حدودي از کاهش آبی نیز میشود. برداشت زودهنگام محصوالت زراعی در شرایط کماطمینان از رویش مناسب گیاه می

عمل آورد.یت محصول ممانعت بهکیف
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هاي هشدار زودهنگام خشکسالی، اندازي سامانههاي اخیر و راهرغم تشدید نوسانات اقلیمی در سالدهد که علینشان می1نگاره 
صورت غیرمستمر اند که بهدرصد از کشاورزان اذعان نموده23و تنها باشد هاي هواشناسی چندان متداول نمیبینیگیري از پیشبهره

. استنیز مؤید همین واقعیت در استان کرمانشاه ) 1396مطالعه انجام شده توسط شرفی (گیرند.ها بهره میبینیاز این پیش
عنوان راهکاري اثربخش ی کمتر را بهکه محققان مختلف، تغییر الگوي کاشت و جایگزینی محصوالت داراي نیاز آبهمچنین در حالی

درصد از کشاورزان نسبت به تغییر الگوي 16دهد که تنها هاي این پژوهش نشان میاند. یافتهبراي کاهش بحران آب قلمداد کرده
آبیاري نیز گیري مجدد از این منابع در چرخه مدیریتو بهرههاهرز آب). از سوي دیگر، مدیریت 1اند (نگاره کاشت اقدام نموده

است که در مطالعه انجام شده توسط نظري و این در حالیدرصد) مورد توجه قرار گرفته است.3توسط تعداد اندکی از کشاورزان (
Nazariهمکاران ( et al., براي راهکاري گریزناپذیر عنوانبه،ها به چرخه تولیدگونه آباینبازگرداندنو هاهرز آب) مدیریت 2018

.استشدهمعرفی خشک ایرانمدیریت آب کشاورزي در مناطق خشک و نیمه
کارگیري راهکارهاي کاهنده تغییرات آتی اقلیم تا حدود زیادي در اولویت نبوده است و هدهد که بنشان می1مروري بر نگاره 

هاي شیمیایی تنها توسط که کاربرد حداقلی نهادهنحويهاند. بکشاورزان تمایل چندانی به استفاده از این راهبردهاي مدیریتی نداشته
گذاري وزارت جهاد کشاورزي براي نیل به کشاورزي پایدار و درصد از کشاورزان مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است سیاست37

ا توجه به اینکه استفاده بیش از تأثیر نبوده است. افزون بر این، بهاي شیمیایی کشاورزي در حصول این نتیجه بیحذف یارانه نهاده
درصد 16شود، تواند به فشرده شدن، تخریب ساختمان و کاهش نفوذپذیري خاك منجر آالت کشاورزي در مزرعه میحد از ماشین

این ). 1ه هاي کشاورزي در مزرعه، زمینه کاهش تغییرات آتی اقلیم را فراهم سازند (نگاراند با کاهش تردد ماشیناز کشاورزان توانسته
,Keshavarzیافته با نتایج حاصل از مطالعه کشاورز ( پراکندگی اراضی، کوچک باشد. راستا می) در منطقه فیروزآباد فارس هم2016
آالت جدید کشاورزي با قابلیت انجام گیري از ماشینآالت مورد نیاز و بهرهموقع به ماشینبودن قطعات زراعی، عدم دسترسی به

آالت کشاورزي در مزرعه داشته است.در کاهش تردد ماشینيمؤثرسازي زمین و کاشت محصول نقش هاي آمادهیتفعالزمانهم
اند با درصد کشاورزان توانسته8اي دارند، در تولید و انتشار گازهاي گلخانهییسزاهبهاي فسیلی نقش همچنین از آنجا که سوخت

ها موجبات کاهش تغییرات چاهکردنیبرقآالت کشاورزي و گیري از راهکارهاي مختلف مانند مدیریت مصرف سوخت ماشینبهره
مشخص براي مصرف گازوئیل در بخش گذاري دولت مبنی بر تخصیص سهمیهآتی اقلیم را فراهم سازند. بدیهی است سیاست

تأثیر نبوده است.کشاورزي و افزایش چند برابري قیمت این سوخت در حصول این نتیجه بی
تواند میزان تولید هاي زیستی میگیري از سوختکه کاشت محصوالت زراعی داراي قابلیت تولید سوخت زیستی و بهرهدر حالی

از ،یک از کشاورزان مورد مطالعهدهد که هیچهاي پژوهش نشان میاقل رساند، یافتهها در بخش کشاورزي را به حدآالینده
هاي زیستی نیز تنها از سوي دو درصد از اند و کاشت محصوالت داراي قابلیت تولید سوختهاي زیستی بهره نگرفتهسوخت

ي کاشت در اولویت کشاورزان استان فارس نبوده است، ). با توجه به اینکه تغییر الگو1کشاورزان مورد توجه قرار گرفته است (نگاره 
تواند ذخیره کربن موجود در خاك گونه محصوالت میاین در حالی است که کاشت اینرسد. نظر میدستیابی به این نتیجه منطقی به

زیادي افزایش دهد و عالوه بر ایجاد درآمد حاصل از فروش تولیدات به بهبود ساختمان خاك نیز کمک نماید. از سوي یزانبه مرا 
درصد از افراد مورد مطالعه نسبت به کاشت این 7دیگر، کاشت شبدر نیز در میان کشاورزان استان فارس چندان متداول نبوده و تنها 

شود بلکه به کاهش مصرف تنها موجب افزایش ماده آلی موجود در خاك میکاشت شبدر نه).1اند (نگاره محصول اقدام نموده
تواند به افزایش شود. همچنین، کاشت شبدر در تناوب با سایر محصوالت زراعی میخصوص اوره نیز منجر میکودهاي شیمیایی به

عملکرد محصوالت مذکور کمک نماید.
رویه منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف موجب افزایش ضریب فارس و برداشت بیهاي متمادي در استان وقوع خشکسالی

که در نحويهاست. بشدههاي شور موجب شوري تدریجی خاك هدایت الکتریکی آب شده است. آبیاري اراضی کشاورزي با آب
خاك و حفظ ی به آب موجود در منظور افزایش نفوذ و دسترسهاي شور بهاصالح فیزیکی و بیولوژیکی خاك،برخی مناطق

این ).1اند (نگاره نماید. در این میان، تنها سه درصد از کشاورزان نسبت به اصالح خاك اقدام نمودهها ضروري میخاکدانه
Keshavarzیافته با نتایج حاصل از مطالعه کشاورز و همکاران ( et al., مانند از سوي دیگر، راهکارهایی باشد. ) منطبق می2010

اندکار گرفته نشدههکاشت درخت در حاشیه مزارع و تولید گاز زیستی از کودهاي حیوانی نیز توسط کشاورزان استان فارس ب
براي هاي دامپروري، محدود بودن تعداد دام، استفاده از فضوالت حیوانی دالیلی همچون عدم اشتغال به فعالیت.)1(نگاره 
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نبودن تولید گاز زیستی از کود حیوانی در منطقه موجب شده است که کشاورزان از افزایش حاصلخیزي خاك و متداول
تولید گاز زیستی از فضوالت حیوانی اجتناب نمایند.یپذیرش راهکار مدیریت

قادر به افزایش سازگاري کشاورزان با روند تنهانهدهد که برخی راهبردهاي مدیریت کشاورزي نشان می1مروري بر نگاره 
کارگیري این هبنابراین ب؛ توانند موجبات کاهش تغییرات آتی اقلیم را نیز فراهم نمایندباشند بلکه میکنونی تغییر اقلیم می

نشان داده 1ر نگاره گونه که دهاي کشاورزي با تغییر اقلیم منجر شود. همانتواند به انطباق هر چه بیشتر فعالیتمیراهبردها
در اند.قرار نگرفتهشده است، بیشتر راهبردهاي کاهنده تغییر اقلیم و افزاینده سازگاري چندان از سوي کشاورزان مورد استفاده 

از درصد از کشاورزان29در افزایش رطوبت و بازتوانی خاك دارد، تنها ییبسزاگذاري و رعایت تناوب زراعی نقش یشآکه حالی
Keshavarzمروري بر مطالعات پیشین (. )1(نگاره انداین راهبرد مدیریتی بهره گرفته et al., 2014a .نیز مؤید همین واقعیت است (
، بسیاري از شاورزان براي تأمین آب مورد نیازآبی در استان فارس و ناتوانی کدلیل تشدید بحران کمنکته قابل تأمل این است که به

. اندنگاه داشتهزیر کشت برده و سایر اراضی را آیش صورت مستمر بههاي کشاورزي را بهبا چاهجوارهممذکور اراضی بردارانبهره
از سوي دیگر، انجام شود. منجر میکننده آب منبع اصلی تأمینجوارهماراضی بدیهی است این رویکرد به کاهش حاصلخیزي خاك 

ریزها در امتداد خطوط تراز زمینه کاهش فرسایش خاك، بندي و ساخت خاكهمراه تراسورزي بهخاكبیورزي یا خاكعملیات کم
هاي پژوهش سازد. با وجود این، یافتهمیها را فراهم آبافزایش ضریب نفوذ آب به خاك، افزایش ذخیره آبی خاك و کاهش روان

این یافته نیز با نتایج . )1(نگاره انداستفاده نمودهمذکورراهکارهاي مدیریتیدرصد از کشاورزان از 1و 21ترتیب دهد که بهنشان می
Keshavarzکرمی (حاصل از مطالعه کشاورز و  & Karami, همخوانی دارد.) 2016

حفاظتی، کشاورزي پایدار، کشاورزي اکولوژیک و تا حدود زیادي با کشاورزيهوشمند- این است که کشاورزي اقلیمذکرنکته قابل
- هاي مذکور، زمینه تحقق کشاورزي اقلیمسازي راهبردهاي مدیریتی مورد تأکید در رهیافتباشد و پیادهنظایر آن همسو می

سترش کشاورزي پایدار هاي زیادي را به امر گ. با توجه به اینکه نهادهاي ترویجی در دهه اخیر، تالشنمایدرا نیز فراهم میهوشمند 
همچون مصرف کودهاي ارگانیک، مدیریت ی بر کشاورزي حفاظتی و پایدار نرود که راهبردهاي مبتاند، انتظار میمعطوف نموده

هاي است که یافته. این در حالیخوبی مورد پذیرش قرار گرفته باشندبهبردارانبهرهاز سوي بقایاي گیاهی و مدیریت تلفیقی آفات 
هاي تولید کارگاهشمارافزایش دهد کشاورزي پایدار در استان فارس مورد اقبال عمومی قرار نگرفته است. علیرغم نشان میپژوهش

). همچنین با وجود 1اند (نگاره درصد از کشاورزان به مصرف کودهاي ارگانیک روي آورده16تنها ،در استان فارسکود کمپوست
Karimi(شده در رژیم غذایی داممتخلفین و گنجاندن کاه و کلش غنیهاي مالی براياعمال جریمه et al., ، سوزاندن کاه و )2018

درصد از کشاورزان کاه 11دهد که تنها ها نشان میباشد. یافتهترین شیوه مدیریت بقایاي گیاهی در مزارع میکلش همچنان متداول
توسط چهار اند. مدیریت تلفیقی آفات نیز تنها گذاشته یا در خاك مدفون ساختهو کلش حاصل از تولیدات زراعی را در مزرعه باقی 

و بخشی به تولیدات زراعیتنوعکشت مختلط، از سوي دیگر، ).1درصد از کشاورزان مورد توجه قرار گرفته است (نگاره 
تأمین موجبات ییر اقلیم شده و آوري نظام زراعی و خانوار کشاورز در برابر تغموجب افزایش تابمدیریت یکپارچه خاك 

حاکی از آن است که این راهکارها چندان از 1هاي مندرج در نگاره سازد اما یافتهنیز فراهم میبوم را-خدمات زیستمستمر 
تواند به میجنگلداري) -کاشت تلفیقی درختان و گیاهان زراعی (کشاورزياند. همچنینسوي کشاورزان مورد توجه قرار نگرفته

هاي زیستی موجود در خاك سطحی، کاهش تبخیر از سطح خاك، افزایش ذخیره کربن موجود در خاك، افزایش توده
به مورد مطالعهکشاورزان، بخشی منابع معیشت کشاورزان و افزایش امنیت معاش خانوار کشاورز منجر شود. با این حالتنوع

از این راهبرد ی اراضی و کوچک بودن تعداد قطعات د، پراکندگدالیل متعددي همچون شناخت ناکافی در خصوص این راهبر
).1اند (نگاره مدیریتی بهره نگرفته

هوشمند- در تحقق کشاورزي اقلیماثربخشی راهبردهاي مدیریتیمیزان ) واکاوي 2
اي در سطح مزارع، دو گلخانهآوري در برابر تغییر اقلیم به همراه کاهش تولید و انتشار گازهاي ظرفیت سازگاري و تابافزایش 

باشند. با توجه به اینکه کشاورزان راهکارهاي مختلفی را براي افزایش سازگاري با هوشمند می-رکن اصلی کشاورزي اقلیم
هايها به بررسی میزان اثربخشی فعالیتاند، این بخش از یافتهکار گرفتههروند کنونی تغییر اقلیم و کاهش تغییرات آتی اقلیم ب

بندي کشاورزان بر ابتدا نسبت به گروهمنظورینبدهوشمند اختصاص یافته است. -مدیریتی مذکور در تحقق کشاورزي اقلیم
اي دو اي اقدام شد. در این راستا از روش تحلیل خوشههاي ظرفیت سازگاري و کاهش انتشار گازهاي گلخانهاساس شاخص
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برداري با اي میزان انطباق واحدهاي بهرهنشان داده شده، واکاوي خوشه3گونه که در جدول اي بهره گرفته شد. همانمرحله
موجب ایجاد سه گروه مجزا گردیده است.،هوشمند- کشاورزي اقلیم

هوشمند-بندي کشاورزان بر اساس میزان انطباق با کشاورزي اقلیمگروه-3جدول 

درصد هوشمند-با کشاورزي اقلیممیزان انطباق
کشاورزان

ظرفیت 
†سازگاري

کاهش انتشار گازهاي 
††ايگلخانه

8/6315/017/0کم
5/2344/027/0متوسط

7/1278/029/0زیاد
باشد.. نمرات باالتر، نشانگر ظرفیت سازگاري بیشتر می†

باشد.میاي، نشانگر انتشار کمتر گازهاي گلخانهتریینپا. نمرات ††

درصد از کشاورزان تا حدود زیادي با ارکان 7/12هاي مدیریتی دهد که فعالیتنشان می3هاي مندرج در جدول یافته
برداران داراي کمترین درصد از بهره8/63هاي زراعی است که فعالیتهوشمند منطبق بوده است. این در حالی-کشاورزي اقلیم

درصد از کشاورزان نیز در حد متوسط با کشاورزي 5/23هوشمند بوده است. در این میان، -ممیزان انطباق با کشاورزي اقلی
راهبردهاي کاهش تغییر اقلیم توسط بسیاري از هرچنداند. نکته قابل مالحظه آن است که هوشمند منطبق گردیده- اقلیم

اي از سطح مزارع چندان انتشار گازهاي گلخانهاند اما در مجموع میزان و شدتکشاورزان چندان مورد استفاده قرار نگرفته
کارگیري راهکارهاي مختلف براي سازگاري با نوسانات و تغییر اقلیمی موجب بهبود ظرفیت هزیاد نبوده است. از سوي دیگر، ب

که استهوشمند شده است. این در حالی-سازگاري کشاورزان دو گروه داراي انطباق متوسط و زیاد با کشاورزي اقلیم
هاي منظور کسب اطالع از نحوه انطباق گروهاند. بهآوري کمتري داشتهکشاورزان گروه کمتر منطبق، ظرفیت سازگاري و تاب

هاي ظرفیت سازگاري و کاهش انتشار دهنده شاخصنسبت به بررسی اجزاي تشکیل،هوشمند- گانه با ارکان کشاورزي اقلیمسه
).4اي اقدام شد (جدول گازهاي گلخانه

کشاورزانهايظرفیت سازگاري و کاهش تغییر اقلیم گروهمیزان اي واکاوي مقایسه-4جدول 

داريمعنیFآماره †هوشمند-میزان انطباق با کشاورزي اقلیمعوامل ظرفیت سازگاري و کاهش تغییر اقلیم زیادمتوسطکم
a7/7103b1/15222c7/3564862/117001/0ارزش تولیدات زراعی (هزار تومان)

a0/2188b8/8955c2/1621612/137001/0(هزار تومان)يکشاورزیرغدرآمد 
a26/18b15/48c22/8880/734001/0اي)درجه100میزان غلبه بر فقر (مقیاس 

اي (کیلوگرم معادل میزان انتشار گازهاي گلخانه
اکسید کربن در سال)دي

a1/1335b4/2770b1/320351/20001/0

اي (کیلوگرم معادل شدت انتشار گازهاي گلخانه
اکسید کربن در سال/کیلوگرم)دي

a24/0b36/0b38/071/14001/0

ندارند.داريیمعنتفاوت LSDدرصد) با آزمون 5، در سطح (اندشدهکه با حروف مشابه نشان داده هایییانگینم. در ردیف، †

يکشاورزیرغ) و P ،62/117=F=001/0هاي کشاورزي (دهد که از نظر میزان درآمد حاصل از فعالیتنشان می4مروري بر جدول 
)001/0=P ،12/137=Fکه گروه نحويهبوجود دارد.تغییر اقلیمهاي داراي درجات مختلف انطباق با داري میان گروه) تفاوت معنی

که استیحالاین در اند.برخوردار بودهيکشاورزیرغهوشمند از بیشترین درآمد کشاورزي و - داراي انطباق زیاد با کشاورزي اقلیم
افزون اند. دست آوردهبهيکشاورزیرغو هاي کشاورزيکمترین میزان درآمد را از فعالیت،گروه داراي کمترین انطباق با تغییر اقلیم

، اما )4(جدول هاي کشاورزي وابسته بوده استمیزان زیادي به فعالیتبهمعیشت خانوارهاي کشاورز هر سه گروههرچندبر این،
، حاشیه امنیت يکشاورزیرغاند با اشتغال در مشاغل تالش کرده،پذیري متوسط و زیاد با تغییر اقلیمخانوارهاي کشاورز داراي انطباق

درصد از درآمد این خانوارها از محل 30حداقلکه نحويهبایجاد کنند.یهاي اقلیمشرایط رویارویی با بحرانبیشتري را در 
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Keshavarzاین یافته با نتایج حاصل از مطالعه کشاورز و همکاران (است. تأمین شده يکشاورزیرغهاي فعالیت et al., 2013 (
باشدمیگانه بر فقر هاي سهمیزان غلبه گروهدر مالحظه قابلتفاوت وجود بیانگر4هاي جدول همچنین یافتههمخوانی دارد. 

)001/0=P ،8/734=F .( اند با تغییر اقلیم از توفیق بیشتري براي غلبه بر فقر برخوردار بودهزیاد در این راستا، خانوارهاي داراي انطباق
7/12نشان داده شده است، این دسته از کشاورزان تنها 3گونه که در جدول اما هماناند زیستهمیبیشتري ها در رفاه و مطابق یافته

خانوارهاي کشاورز داراي کمترین که دهد نشان می4دهند. مروري بر مندرجات جدول از جامعه مورد مطالعه را تشکیل میدرصد
ین تعداد اعضاي ا. با توجه به فراوانی اندبردهبسر مینسبی محرومیت و در ال کمتري براي کاهش فقر داشتهاقب،انطباق با تغییر اقلیم

هاي اساسی حداقل نیمی از خانوارهاي کشاورز درآمدي از چالشگیري نمود که فقر و کمتوان چنین نتیجهدرصد) می8/63گروه (
در دو شهرستان داراب و رستم (از توابع )1395از آنجا که مطالعه انجام شده توسط کشاورز (باشد.میساکن در مناطق روستایی 

محیطی، اقتصادي، انسانی و اجتماعی موجب تشدید هاي فیزیکی، زیستاي از سازهاستان فارس) نیز نشان داده است که مجموعه
ار از فقر اندیشی صحیح براي مدیریت ریسک ناشی از تغییر اقلیم و گذبایست چارهشوند، میهاي اقلیمی میفقر در شرایط بحران

صورت گیرد. در غیر این صورت، خانوارهاي این گروه شرایط دشوارتري را تحمل خواهند نمود.
) انتشار گازهاي P ،71/14=F=001/0) و شدت (P ،51/20=F=001/0نشان داده شده است از نظر میزان (4گونه که در جدول همان

کشاورزان داراي ،4هاي مندرج در جدول بر اساس یافتهبررسی وجود دارد.هاي مورد داري میان گروهاي نیز تفاوت معنیگلخانه
از نظر میزان انتشار گازهاي که استیحالاند. این در اي داشتهکمترین انطباق با تغییر اقلیم، سهم کمتري در انتشار گازهاي گلخانه

کشاورزان گروه پذیري متوسط و زیاد با تغییر اقلیم وجود ندارد. هاي داراي انطباقداري میان کشاورزان گروهاي تفاوت معنیگلخانه
و در طول فصل زراعیکشتیرزبخشی از اراضی آب انداختن، از کشتیرزهمچون کمتر بودن سطح یلیبه دال،کمتر منطبق

که کشاورزان استیحالاند. این در اي کمتري را در سطح مزرعه تولید کرده، گازهاي گلخانهصرف کمتر کود و سموم شیمیاییم
وزراعی، سوزاندن کاه و کلشکشتیرزباالتر بودن سطح یلبه دل،پذیري زیاد و متوسط با تغییر اقلیمهاي داراي انطباقگروه
انجام عملیات در عین حال،اند. اي داشتهسهم بیشتري در تولید و انتشار گازهاي گلخانه،سموم شیمیاییکود و از بیشتر گیريبهره

در کاهش تولید گازهاي ییسزاهبلی نقش هاي فسیورزي، مصرف کودهاي ارگانیک و مصرف بهینه سوختخاكو بیيورزکم خاك
هاي پژوهش از سوي دیگر، یافتهداشته است. پذیري متوسط و زیاد با تغییر اقلیم کشاورزان داراي انطباقبرخی از در مزارع اي گلخانه

با وجود این، ). 4در حد متوسط بوده است (جدول هر سه گروه اي از سطح مزارع نشانگر آن است که شدت انتشار گازهاي گلخانه
ها بوده داري کمتر از سایر گروهمعنیيگونهبه،ن انطباق با تغییر اقلیمکمتریگروه داراياي از مزارع شدت انتشار گازهاي گلخانه

,Keshavarzو 1395با توجه به نتایج حاصل از مطالعات پیشین (عادلی و همکاران، است.  رسد کاربرد حداقلی نظر میهب،)2016
داري میان تفاوت معنی،اياز نظر شدت انتشار گازهاي گلخانهتأثیر نبوده است. همچنین ل این نتیجه بیهاي شیمیایی در حصونهاده
کارگیري راهبردهاي هاین یافته بیانگر آن است که ب.)4(جدول هاي داراي انطباق متوسط و زیاد با تغییر اقلیم وجود نداردگروه

اي کاسته است.ازهاي گلخانهانتشار گوري تولید گردیده که همین امر از شدتموجب افزایش نسبی بهرهمدیریتی مختلف 
هوشمند- ) ارزیابی موانع دستیابی به کشاورزي اقلیم3

گونه که در این نگاره نشان داده شده است، همانباشد.هوشمند می- به کشاورزي اقلیمبردارانبهرهنشانگر موانع دستیابی 2نگاره 
اند بودههوشمند - کشاورزي اقلیممتغیر دستیابی بهدار برعنیممحیطی داراي بیشترین تأثیر مستقیم و زیست- موانع فیزیکی

)05/0<p ،336/0 -=β.(کشاورزي در مقیاس خرد، محیطی همچون زیست- هاي فیزیکیاین یافته بدان مفهوم است که محدودیت
در کاهش ايهکنندنقش تعیینداري اراضی اجارههش کیفیت آب کشاورزي و کاهش حاصلخیزي خاك، کاپراکندگی قطعات، 

کننده میزان انطباق دومین عامل تعیین، موانع مالی،2مطابق نگاره .اندداشتههاي مدیریتی کشاورزان با تغییر اقلیم انطباق فعالیت
سازي برخی پیادهعوامل مختلفی همچون باال بودن هزینه). p ،302/0 -=β>05/0(اندهاي کشاورزي با تغییر اقلیم بودهفعالیت

فقر و کارگیري برخی راهبردهاي مدیریتی،همنفعت ب- هزینهبودنیینپاراهبردهاي افزاینده سازگاري و کاهنده تغییر اقلیم، 
هاي بانکی یا دشواري معرفی ضامن معتبر به همچون عدم تسویه بدهییلیبه دالدرآمدي، ناتوانی در دریافت تسهیالت دولتی کم

گذاري اولیه براي اجراي برخی هاي حمایتی دولت و کاهش تخصیص یارانه به بخش کشاورزي و نیاز به سرمایهتغییر سیاستبانک،
کاهش انتشار گازهاي با تغییر اقلیم واز راهکارهاي سازگاريمناسب گیري از توانایی کشاورزان براي بهره،راهبردهاي مدیریتی

هاي کشاورزي منجر شده بلکه ظرفیت سازگاري و تنها به کاهش درآمد حاصل از فعالیتنهامرینهمکاسته است. ايگلخانه
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,Keshavarz(نتایج حاصل از مطالعه کشاورز ااین یافته بآوري خانوارهاي کشاورز در برابر تغییر اقلیم را نیز کاهش داده است.تاب

) در منطقه خرامه استان فارس همخوانی دارد.2018
- برداران به کشاورزي اقلیمداري بر میزان دستیابی بهرهمستقیم و معنینشانگر آن است که موانع طبیعی نیز تأثیر 2مروري بر نگاره 
هاي پژوهش، افزایش نوسانات اقلیمی و کاهش میزان نزوالت آسمانی، ). بر اساس یافتهp ،22/0 -=β>05/0اند (هوشمند داشته

وري تولید و کاهش انطباق در کاهش بهرهییسزاهبافزایش شدت و استمرار پدیده خشکسالی و افزایش بحران آب کشاورزي نقش 
نقش تأثیرگذار این عوامل در کاهش سازگاري کشاورزان با تغییر اقلیم در است.هاي مدیریتی کشاورزان با تغییر اقلیم داشتهفعالیت

کننده چهارمین عامل تعییناطالعاتی، - افزون بر این، موانع دانشی) نیز مورد تأکید قرار گرفته است.1393مطالعه ملکی و همکاران (
اطالعی یا که پایین بودن سطح سواد کشاورزان، بینحويهب). p ،18/0 -=β>05/0(اند میزان انطباق کشاورزان با تغییر اقلیم بوده

گیري از برخی راهبردهاي مدیریتی در سطح مزرعه، دشواري امر دستیابی به برخی اطالعی کشاورزان از مزایا و معایب بهرهکم
ا تغییر اقلیم کاسته است. این هاي کشاورزان برسانی نهادهاي ترویجی از میزان انطباق فعالیتاطالعات فنی و همچنین ضعف خدمات

سازد هوشمند را فراهم می- تنها زمینه تحقق کشاورزي اقلیمکه برخورداري کشاورزان از دانش و اطالعات مناسب نهاستیحالدر 
ار است بلکه در تغییر نگرش و انگیزش آنان در خصوص قابلیت سازگاري با تغییر اقلیم و کاهش روند تغییرات آتی اقلیم نیز تأثیرگذ

برداران به داري بر دستیابی بهرهانگیزشی تأثیر مستقیم و معنی- ، موانع اجتماعی و نگرشی2). از سوي دیگر، مطابق نگاره 2(نگاره 
اند.هوشمند نداشته- کشاورزي اقلیم

هوشمند- کننده میزان انطباق با کشاورزي اقلیمموانع تعیین- 2نگاره 

هوشمند، با -میزان دستیابی به کشاورزي اقلیممتغیر نهان بر مستقلگري برخی متغیرهاي منظور آگاهی از نقش میانجیبه
مراتبی اقدام شد. نتایج این بررسی نشان داد هاي سلسلهمدلاي از نسبت به آزمون مجموعهSmart PLSافزارگیري از نرمبهره

) و همچنین متغیر موانع -177/0محیطی و مالی (زیست- گري متغیرهاي موانع فیزیکیکه متغیر موانع طبیعی با میانجی

موانع اجتماعی

-موانع دانشی
اطالعاتی

موانع طبیعی

کشاورزي 
هوشمند-اقلیم

-موانع نگرشی
انگیزشی

-فیزیکیموانع 
محیطیزیست

موانع مالی

R2= 632/0

307/0 *

Note: * p< 0.05; ** p< 0.01; *** p< 0.001
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برداران داري بر میزان دستیابی بهرهتأثیر غیرمستقیم معنی)- 166/0(گري متغیر موانع مالیمحیطی با میانجیزیست- فیزیکی
این یافته بدان مفهوم است که موانع طبیعی موجب افزایش شدت خسارات اند.هوشمند داشته- به کشاورزي اقلیم

است. خانوارهاي کشاورز منجر شدهمالیمحیطی نیز به کاهش ظرفیتهاي زیستاند و تشدید بحرانمحیطی گردیدهزیست
کمتري یزانبه مآوري کمتري داشته و تاب،اندبردهمیهاي مالی بیشتري رنج از خانوارهاي کشاورز که از محدودیتآن دسته

اند.با تغییر اقلیم انطباق یافته
-فیزیکیترتیب موانع، بهبا در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر نهان پژوهشطور کلی به

-) و دانشیp ،269/0 -=β>05/0)، مالی (p ،361/0-=β>01/0)، طبیعی (p ،502/0 -=β>001/0محیطی (زیست
هوشمند -هاي مدیریتی با کشاورزي اقلیمداري بر میزان انطباق فعالیت) تأثیر معنیp ،188/0 -=β>05/0اطالعاتی (

درصد از تغییرات 2/63نشان داده شده است، متغیرهاي مدل قادر به تبیین 2گونه که در نگاره هماناند. افزون بر این، داشته
-برداران به کشاورزي اقلیمعوامل دیگري نیز در دستیابی بهرهبنابراین،؛ اندهوشمند بوده-متغیر انطباق با کشاورزي اقلیم

اند.اند که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفتهبودهمؤثرهوشمند 
ري و پیشنهادهاگینتیجه

هاي اساسی همچون افزایش بحران آب، بروز تغییر اقلیم و افزایش نوسانات اقلیمی، بخش کشاورزي استان فارس را با چالش
هاي انجام شده نشانگر تشدید روند تغییر بینیمواجه ساخته است. پیشوري تولید کاهش بهرهوکاهش کیفیت آب و خاك

آتی اقلیم ضروري است. اتسازگاري با تغییر اقلیم و رویکرد به راهبردهاي کاهنده تغییربنابراین ؛ اقلیم در این استان است
هاي این پژوهش نشان داد که کشاورزان راهبردهاي مختلفی را براي سازگاري با تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهاي یافته

که راهبردهاي افزاینده سازگاري با تغییر نحويهباشد. ببردها یکسان نمیگیري از این راهاما میزان بهرهاندکار بردههاي بگلخانه
اینکه پذیرش برخی راهبردهاي سازگاري بهاند. با توجهبیشتري از سوي کشاورزان مورد استفاده قرار گرفتهیزانبه ماقلیم 

بایست با دقت و اجراي راهکارهاي مدیریتی میاي منجر شود، گزینش و تواند به افزایش تولید و انتشار گازهاي گلخانهمی
افزایی میان راهبردهاي سازگاري با تغییر اقلیم و شیوه یا راهکار مشخصی براي ایجاد همهوشمندي بیشتري انجام شود.

ي در اعد سازگاري و کاهش انتشار گازهاي گلخانهبرسد توجه توأم به دو میبه نظرکاهش تغییرات آتی اقلیم وجود ندارد. 
هاي نهادي و ساز وکارهاي حمایت مالی گذاريهاي فنی، سیاستهاي کشاورزي، حمایتریزي توسعه کشاورزي، پژوهشبرنامه

اي هموار سازد. تجدیدنظر در تواند راه را بر تحقق اهداف افزایش سازگاري با تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهاي گلخانهمی
تلفیقی (مانند شاورزي و تقویت التزام به کشاورزي پایدار، کشاورزي حفاظتی، کشاورزيرویکردهاي کنونی مدیریت بخش ک

افزایش تمرکز بر مدیریت به همراههوشمند -و دیگر راهبردهاي مدیریتی منطبق بر کشاورزي اقلیم)داريجنگل- زراعت
غییر اقلیم ها با تزایش انطباق این فعالیتو افهاي کشاورزي تواند به ارتقاي اثربخشی فعالیتمییکپارچه منابع آب و خاك 

صورت هاي مرتبط با توسعه کشاورزي و تقویت رشد اقتصادي در بخش کشاورزي بهگذاريبا توجه به اینکه سیاستمنجر شود.
هاي کالن بایست در برنامهمینیز هوشمند - هاي مرتبط با دستیابی به کشاورزي اقلیمگردد، اهداف و طرحمتمرکز انجام می

زمینه ،تا عالوه بر مدیریت هوشمند تغییر اقلیمگیرندمدیریت آب، خاك و کشاورزي مدنظر قرار یاسناد باالدستتوسعه و 
در مناطق مستعد کشاورزي فراهم شود.یستیتنوع زبراي تأمین امنیت غذایی، کاهش فقر و حفظ 

و پایدارگیري از کشاورزي صرفاً تولیدگرا به کشاورزي تغییر جهتادهاي دولتی بهرویکرد نههاي پژوهش،بر اساس یافته
افزایش نظارت بر مصرف سازي مصرف سوخت وهاي شیمیایی، بهینههاي انقباضی همچون حذف یارانه نهادهاجراي سیاست

به تنهایی است، اما این مهم بهشدهاي آب کشاورزي موجب کاهش سهم بخش کشاورزي از تولید و انتشار گازهاي گلخانه
که بیش از نیمی از کشاورزان، انطباق کمی با تغییر اقلیم نحويهانطباق کشاورزان با تغییر اقلیم منجر نشده است. بیشافزا

از دستهینااند. زیادي با تغییر اقلیم همسو ساختهحدهاي خود را تا درصد از کشاورزان، فعالیت7/12اند و تنها داشته
براي افزایش درآمد و غلبه بر فقر، کارگیري راهکارهاي مختلف همنابع معیشت و بيمتنوع سازاند با کشاورزان توانسته

پذیري موجب افزایش آسیبتغییر اقلیماستمرار روند کنونیدیهی است آوري خود را در برابر تغییر اقلیم افزایش دهند. بتاب
رسد نظر میهبقرار گیرند. مورد حمایت ویژه نهادهاي دولتی بایست میاین دسته از کشاورزان بنابراین؛ شودفقیر میکشاورزان 

تواند زمینه افزایش اشتغال و افزایش میيکشاورزیرغهاي هاي کوچک و زودبازده اقتصادي فعال در زمینهاندازي بنگاهراه



:...واکاوي میزان انطباق راهبردهاي مدیریت کشاورزي با تغییر اقلیم

120

هاي کشاورزي همچنین نهادهاي دانشگاهی، مراکز تحقیقات کشاورزي و پژوهشکدهدرآمد خانوارهاي روستایی را فراهم سازد. 
هوشمند اقدام کنند که موجبات بهبود - از راهبردهاي کشاورزي اقلیمآن دستهبایست نسبت به شناسایی و معرفی می

مالکی و کاهش برداري خردهخانوارهاي داراي نظام بهرهاستانداردهاي زندگی در جوامع روستایی، بهبود معیشت و اشتغال 
محیطی، اجتماعی و اقتصادي ناشی از تغییر و نوسان اقلیمی فراهم شود.اثرات نامطلوب زیست

هوشمند -در عدم توفیق کشاورزان براي انطباق با کشاورزي اقلیممتعدديهاي پژوهش نشان داد که عوامل همچنین یافته
با توجه. اطالعاتی اشاره نمود- محیطی، مالی، طبیعی و دانشیزیست- انع فیزیکیتوان به موکه از آن جمله میاندنقش داشته

در بایست میبیشتريمطالعات شده، اقدام به شناسایی برخی موانع انطباق اقلیمی نسبت تنها به اینکه در این پژوهش 
آمیز کنونی با وجود این، براي غلبه بر شرایط مخاطرههوشمند انجام شود.- تحقق کشاورزي اقلیمشناسایی سایر موانع يزمینه

مورد توجه قرار گیرند. با و کالن بایست اقدامات مختلفی در سطوح خرد آوري کشاورزان در برابر تغییر اقلیم میو افزایش تاب
نهادهاي ، اندداشتهقلیم اي در انطباق با تغییر انقش بازدارندهو مالیمحیطیزیست- هاي فیزیکیکه محدودیتتوجه به این

از مطالعه و تعیین الگوي کاشت غالب در هر منطقه و حفاظت سازي اراضی،هاي یکپارچهاجراي طرحبایست در دولتی می
اجراي طرح نکاشت اعطاي تسهیالت حفاظت آب و خاك به کشاورزان و که اهتمام بیشتري ورزند. ضمن اینمنابع آب و خاك 

زیست و نیز جبران مالی خدمات ارائه شده توسط کشاورزان براي استمرار بخشیدن بحران جدي آب و محیطدر مناطق داراي
با محیطی ناشی از تغییر اقلیم منجر شود.تواند به کاهش خسارات زیستمیبوم به جریان تولید، تنظیم و پشتیبانی از زیست

ق کشاورزان با تغییر اقلیم ران آب نیز نقش مهمی در کاهش انطباهاي طبیعی از جمله تشدید بحکه محدودیتبه اینتوجه 
گیري ، تصفیه فاضالب و بهرههاهرز آباندیشی مناسب صورت گیرد. مدیریت صحیح بایست در این زمینه چارهمیداشته است، 

ع طبیعی انطباق با تغییر اقلیم تواند در کاهش موانمیآب گیري از سایر منابع نامتعارف ها و همچنین شناسایی و بهرهاز پساب
ها در سطح تواند به کاهش مصرف آب و نهادههاي نوین آبیاري نیز میشاستفاده از روینکهضمن اداشته باشد. يمؤثرنقش 

باید مورد نیز هاآنو اقلیمی مدیریتیدانش ارتقاياز سوي دیگر، افزایش دسترسی کشاورزان به اطالعات و مزرعه بیانجامد.
صورت کاربردي و با زبانی ساده و بایست بهتوجه جدي قرار گیرد. با توجه به پایین بودن سطح سواد کشاورزان، اطالعات می

ایفا کنند اما مؤثري توانند در این زمینه نقش در اختیار کشاورزان قرار گیرد. بدیهی است نهادهاي ترویجی میفهمقابل
مانع از دستیابی کشاورزان به اطالعات مورد نیاز ،رسانی ترویجیها اشاره گردید، ضعف خدماتیافتهگونه که در بخش همان

گستردگی محدوده جغرافیایی و جمعیت تحت پوشش یافته به نهادهاي ترویجی، گردیده است. کاهش بودجه تخصیص
هاي فنی به رسانی و ارائه مشاورهروند اطالعنهادهاي ترویجی و همچنین گستردگی دامنه فعالیت این نهادها موجب شده که 

گیري از خدمات مشاورین بخش کشاورزان کند شود. با توجه به اینکه بیش از نیمی از کشاورزان از تمکن مالی الزم براي بهره
رسد میربه نظاختصاص یابد. همچنین دولتیهاي ترویجی بایست بودجه بیشتري به فعالیتمیباشند،خصوصی برخوردار نمی

تواند تا حدودي مشکل محدودیت ارائه خدمات ترویجی به هاي اجتماعی میگیري از بستر عظیم فناوري اطالعات و شبکهبهره
-یکپارچه مدیریت کشاورزي اقلیمبرنامه کاربرديشود نسبت به طراحی کشاورزان را مرتفع سازد. در این راستا پیشنهاد می

هاي فصلی بینیتواند اطالعات مختلفی همچون پیشابلیت کاربري آسان اقدام شود. این برنامه میهوشمند به زبانی ساده و با ق
هاي مربوط به وقوع خشکسالی و راهبردهاي مختلف مدیریت تغییر اقلیم را در بینیهاي اقلیمی، پیشبارش و دیگر شاخص

اختیار کشاورزان قرار دهد.
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Abstract
Agriculture sector plays an important role in provision of food security and poverty alleviation. However,
climate change has created substantial challenges for this sector. It is while climate change is projected to
exacerbate in the arid and semi-arid regions of Iran. On the other hand, addressing various challenges of climate
change requires enhancing the adaptive capacity and mitigation potential of agricultural systems and farm
households. Therefore, this survey aimed to investigate the efforts of farmers regarding climate change
mitigation and adaptation. The paper also identified the barriers to achieving climate smart agriculture. A
multistage stratified random sampling method was used to collect the data set and a total of 251 Fars farmers
were interviewed using a questionnaire. A panel of experts verified face validity and a pilot study was used to
assess the reliability of the measuring instrument. The results indicated that there were significant differences in
the choice of climate change mitigation and adaptation strategies and adaptation measures were adopted more
by farmers. Also, the findings revealed different levels of contribution towards climate smart agriculture,
specifically the low, moderate and high, which were principally distinguished by various degrees of mitigation
and adaptive capacity. Moreover, climate smartness of different farmers was determined by a variety of
physical-environmental, financial, natural and knowledge-information barriers. Some recommendations and
policy implications are offered to acquire climate smart agriculture.

Keywords: Climate Change, Climate Smart Agriculture, Greenhouse Gas Emissions, Adaptation and
Mitigation, Barriers to Integrating Adaptation and Mitigation Strategies.
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