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 چكيده

در  يمتفاوت يگذاشته است وکشاورزان عکس العملها يقابل توجه راتيتاث يبخش کشاورز يليمي روتغييرات اق اهداف: 

مورد استفاده و عوامل مؤثر بر  يسازگار يراهکارها یيشناسا يهمبستگ يفيتوص قيتحق نیدارند. هدف ا نهيزم نیا

 باشد. يم نهيزم نیرفتار کشاورزان در ا
 

استان  کشاورزان هيکل آن يجامعه آمارو به روش توصيفي همبستگي بود و  این تحقيق کاربردي: هامواد و روش

 يريگنمونهروش  قیمشخص و از طر نفر 393و مورگان  يکرجس يريگزنجان بودند که با استفاده از جدول نمونه

  مطالعه شدند.انتخاب و  يتصادف ياچندمرحله
 

 11راهکار مرتبط با سازگاري بيشتر از حد متوسط و در  14از استفاده کشاورزان  زانينشان داد م جینتا  ها:يافته

در حد  يسازگار يدرصد کشاورزان از راهکارها 1/99 ميزان استفاده باشد وراهکار دیگر، کمتر از حد متوسط مي

، دانش سازگاري، شرکت کرده دوره آموزشي ،يمينشان داد که بين متغيرهاي ادراک اقل يهمبستگ بی. ضرمتوسط بود

توان تأمين اعتبارات، درآمد غير کشاورزي، درآمد کشاورزي، مساحت زمين دیم، مساحت زمين آبي، دسترسي به 

تعداد اعضاي ، تجربه کشاورزي، تغيير اقليمي يپيامدهابا مواجهه سرمایه اجتماعي،  عاتي،ها، استفاده از منابع اطالنهاده

داري وجود دارد. توسط کشاورزان رابطه مثبت و معني يسازگار ياراهکاره يريکارگو کيفيت خاک مزرعه با به خانوار

، مساحت زمين آبي، سرمایه استفاده از منابع اطالعاتيها، نشان داد که دسترسي به نهاده زيچندگانه ن يرگرسيون خط

از تغييرات درصد  4/11تغيير اقليمي و مساحت زمين دیم  ياجتماعي، دوره آموزشي شرکت کرده، مواجهه با پيامدها

 .کننديرفتار سازگاري کشاورزان را تبيين م
 

بودند و در  يباالتر يکیزيف ،ياجتماع ،يانسان هیسرما ينشان داد که هر چقدر کشاورزان دارا قيتحق نیا: گيرینتيجه

 يم شنهاديکنند. پ يم يشترياستفاده ب يسازگار يبودند، از راهکارها يمياقل راتييتغ ريتحت تاث شتريب رياخ يسالها

کشاورزان در  يآگاه ساز زيکشاورزان و ن يو اجتماع يانسان هیسرما شیافزا يدر راستا يشتريب يزیشود که برنامه ر

 .رديصورت بگ يبر بخش کشاورز مياقل رييبلندمدت تغ راتيخصوص تاث
 

 کشاورزانعوامل موثر، تغييرات اقليمي، رفتار سازگاري،  ،استان زنجان کليدی: واژه های

mailto:Shams@Znu.ac.ir
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Abstract 

Background and Objective: Climate change has had a significant impact on agriculture, and farmers are 

reacting differently. The purpose of this descriptive correlational study is to identify the Adaptation strategies 

used and the factors affecting farmers' behavior in this area. 

 

Materials and Methods: The statistical population of this apllied-correlational study consisted of all farmers 

of Zanjan province who 393 were selected by using Krejcie and Morgan sampling table and were selected 

through a multi-stage randomized sampling method. 

 

Results: The results showed that farmer's use of 14 adaptation strategies was above average and in other 15 

strategies was below average and 79.1% of farmers had used adaptation strategies on average. Correlation 

coefficient showed that climate perception, training attendance, adaptation knowledge, access to credit, non-

agricultural income, agricultural income, rainfed land area, irrigated land area, access to inputs, use of 

information resources, social capital, soil quality of farm, farm expericne, household size and exposure to 

climate change had positive and significant relationship with farmers' adaptation strategies. Multiple linear 

regression showed that access to inputs, use of information resources, irrigated land area, social capital, 

training attendance, exposure to climate change and rainfed land area explainded 51.4% of the variance of 

farmers' adaptation behavior. 

 

Conclusion: This study showed that the higher the human, social, and physical capital of farmers, and the 

more they have been affected by climate change in recent years, the more they use adaptation strategies. It is 

suggested that more planning be done to increase the human and social capital of farmers, as well as to 

inform farmers about the long-term effects of climate change on the agricultural sector. 
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 مقدمه

 توسط جهاني گرمایش نظریه شدن مطرح هنگام     

 کمتر، پيش قرن یک حدود در سوئدي دانشمند ،آرنيوس

م يبر اقل ياثرگذارمسئله با  این که کردمي تصور کسي

 نیترمهم به تبدیل زماني کوتاه در ر آن،يين و تغيزم

 همکاران و قمبرعلي) شود الملليبين جامعه نگراني
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 از یک هردر  داریپا نسبتاً انحرافهرگونه (. 2112

 ياجزا و عوامل عملکرد انحراف ای یيهوا و آب عناصر

 يپ در را اقليم تغيير، محل کی در غالب طیشرا از مياقل

 به اقليم تغيير (.2111 همکاران و خالقي) داشت خواهد

 آینده براي و جهان در رشد به رو هدیدت یک عنوان

؛ بکر 2119)پارانت و همکاران  شودمي محسوب جهان

که  (2111 همکاران و جمشيدي؛ 2111و همکاران 

 کل يرو بر يميرمستقيغ و ميمستق اثرات توانديم

)باس و همکاران  گذارد يبرجا يکیدرولوژيه چرخه

 آب به يدسترس و کشت يالگو رييتغ .(2114

 همکاران و ؛ قمبرعلي2111 همکاران و منشخوش)

؛ چو 2114)باتلر و همکاران  ستمياکوس رييتغ(، 2112

 وقوع شیافزا، دما، باران بارش زانيم در رييتغ، (2113

؛ ماناندار و 2119ن يو ارنست ي)عل ليس و يخشکسال

 زمستان قدرت تیتقو و تنوع شیافزا، (2111همکاران 

؛ اسالم 2119و همکاران  يملي)ک يکشاورز آفات يگذران

 منابع شدن شور، ایدر آب آمدن باال، (2113و همکاران 

 شدن گرم ليدل به انیآبز ریذخا کاهش و ينيرزمیز آب

 در رييتغ، (2119که و همکاران ی)انر اهایدر آب يدما

 تقاضاي زيو ن ينيرزمیز و يسطح آب منابع سطح

و همکاران  يمليک) کشاورزي بخش در آب مصرف

 ديتول و اهيگ تعرق، ريتبخ زانيم در رييتغ(، 2119

واکومار و ي؛ س2119)ماکاته و همکاران  محصوالت

 . باشندمياز جمله این تاثيرات  ،(2119همکاران 

، محيطيزیست ريتأث تواندمي يميرات اقلييتغ ،عالوهبه

 معيشت و اشتغال، غذا بر جدي اقتصادي و اجتماعي

 داشته کشاورزان ملهج از و زمين کره ساکنين همه

و همکاران  يري؛ ج2119سانگا و همکاران ي)چ باشد

 ر، بهين امر خطیت ايل اهميبه دل ،رونیازا. (2119

 اقدامات انجام، اقليم تغييرات الدولبين ئتيه پيشنهاد

 ضروري ياقليم تغييرات آثار کاهش منظوربه فوري

 راتييغت .(2119ندن و هنسن ي)ون درل است شدهشمرده

 تيقطع عدم و خطر منبع عنوان به، رياخ يمياقل

 شوديم محسوب يکشاورز يکارها يبرا خصوصبه

 وقوع احتمال محاسبه يبرا گذشته تجارب که

)رابرت و  نبوده يکاف، آن از يناش يمنف يدادهایرو

 منظوربه که ناگزیرند بشري جوامعو  (2112همکاران 

 هوایي و آب تتغييرا با پایدار کشاورزي توسعه ارتقاي

 و هلين؛ 2112 همکاران و تسفانن) شوند سازگار

سازگاري  (.2118 همکاران و کوپر ؛2112 همکاران

کشاورزان در برابر تغييرات اقليمي به عنوان یک رفتار 

( که 2112شود )بيلو و همکاران در نظر گرفته مي

ر و شامل تعداد ييدر حال تغ دائماً، دارادامه طوربه

و  هاالعملبر عکسبوده که  يدرون يندهایفرآ يادیز

 يميرات اقلييتغ يافراد در برابر اثرات منف يهايآمادگ

، رونیازا. (2119م و همکاران ی)سو گذارنديم ريتأث

کارگيري رفتارهاي سازگاري، حداقل نمودن هدف از به

ها اثرات بالقوه منفي تغيير اقليم و حداکثر کردن فرصت

رشد و عملکرد گياهان زراعي است براي جبران کاهش 

 (.2119رزنویگ و تيبيلو )

 قادرند که دارند وجود يادیز يسازگار يهانهیگز      

 را محصوالت يرو بر يمياقل راتييتغ از يناش خطرات

 شوند يکشاورز محصوالت شیافزا باعث و داده کاهش

 همکاران و(. هودن 2119نگ و همکاران يسترلی)ا

 و هاگونه/ ارقام رييتغ ليقب از هانهاده در رييتغ(، 2119)

 دوره به ازين ازنظر يفعل يهاگونه ای ارقام ينیگزیجا

 ای ارقام اب محصول يازهاين ریسا و گرما مناسب

 يحرارت يهاشوک و دما شیافزا برابر در که یيهاگونه

 ،مورداستفاده يکودها زانيم رييتغ، ترندمقاوم يخشک و

 مانده يباق گذاشتن يباق، مثال يبرا) خاک رطوبت حفظ

 درآمد کسب منابع به يبخشتنوع(، نيزم يرو محصول

 ریسا با يکشاورز قيتلف شکل به رييتغ قیطر از

 هاگونه از استفاده، دام پرورش مثل يزراع يهاتيفعال

 از يريگبهرهو  هايماريب و آفات به مقاوم ارقام ای

 خطرات اهشک منظوربه یيهوا و آب طیشرا ينيبشيپ

. مطالعات متعدد اندبردهنام  را در این زمينه ديتول

دیگري نيز در ایران و سایر کشورهاي دیگر به بررسي 

(، 2119) پودینه و نژاد اسماعيل .اندپرداختهاین موضوع 
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 مناطق در اقليمي تغييرات با سازگاري ارزیابي زمينه در

 نیرتمهم که داد نشان جنوبي خراسان جنوب روستایي

، خشکسالي ترتيب به منطقه این در اقليم تغيير پيامدهاي

 درصد 91. باشديم خبندانی و سيالب، ریزگرد

 افزایش مانند متغيرهایي به توجه با دهندگانپاسخ

 بر بارش کاهش و ها خشکسالي فراواني، گرم روزهاي

 داده رخ منطقه اقليم در جدیدي وضعيت که باورند این

 این با سازگاري به اقدام دهندگانپاسخ درصد 89. است

 اقتصادي واکنش نیترمهم. اندنموده شرایط

 از قرض و وام گرفتن، دام فروش دهندگانپاسخ

 يهانهاده از استفاده و کاشت کاهش، بستگان

 بوده مهاجرت و جدید وکارکسب انتخاب و کشاورزي

 رفتار تحليل در(، 2112) همکاران و اکبري .است

 در اقليم تغيير با مواجهه در کشاورزان کارآفرینانه

 که دادند نشان، فارس استان کر و کامفيروز هايبخش

 ،اجتماعي انسجام و پذیريآسيب، اقليم تغيير درک

 بين در را کارآفرینانه مختلف رفتارهاي تفکيک قدرت

 کشاورزان که شد مشخص و به دنبال دارد کشاورزان

 انتخاب چون کارهایيراه از اقليم تغييرات به پاسخ در

 تنوع نيز و دولتي و خدماتي، فني، دامپروري مشاغل

 در(، 2111) همکاران و افراخته .اندکرده استفاده معيشت

 برابر در یيروستا يسازگار يراهبردها يبررس

 شهرستان پشتنگ يروستا در يخشکسال مخاطرات

 رييتغ همچون  مختلفي يسازگار يراهبردها، روانسر

 با محصوالت يسو به حرکت کردیرو با کشت يالگو

(، نخود و گندم از ريغ) يخشک به مقاوم و کمتر يآب ازين

، منطقه در يمرتع و ياهيگ پوشش و هاجنگل توسعه

 گستره در هارواناب قیتزر به کمک و هاالبيس کنترل

 مصرف یيکارا بهبود و شیافزا، روستا زيآبخ حوضه

 در محصوالت رشتيب ديتول و محصوالت يتمام در آب

 يشور شیپا، سطح واحد در نه و يمصرف يآب واحد هر

، يشور تحمل آستانه حد در آن تیریمد و خاک

 هايتعاون ليتشک رينظ يمردم يو نهادساز يسازشبکه

 ازين نيتأم يبرا یيروستا خُرد اعتبارات يهاصندوق و

 و دانش بهبود نهایتاً و يخشکسال طیشرا در يمال

 يهاروش و يکشاورز، سالمت، يشتبهدا يهامهارت

 یيکارآمد شناسا یيرا به عنوان راهبردها ياريآب نینو

 کردند. يو معرف

مهاجرت به عنوان  ي( در بررس2118همکاران )ژا و      

ن يدر ب يميرات اقلييبا تغ يسازگار ياز راهبردها يکی

افتند که تجربه کشاورزان و ی، دريکشاورزان هند

نوع  کنندهنييتع يميع اقلیرات و وقاييغادراکات آنان از ت

ي . اقداماتباشدميفصلي ا ی يدائم از جهتمهاجرت آنان 

ر ین زير زميي، تغياهيمختلف گ يهاگونهکاشت از قبيل 

 يهايفناوررش ی، پذياريش/کاهش آبیکشت، افزا

مه يحفاظت از آب، ب يهايفناوررش یحفاظت از خاک، پذ

به  ياز کشاورز هاتيلفعار يي، تغيمحصوالت کشاورز

 ين، احداث باغ و روي، اجاره دادن زمير کشاورزيغ

به عنوان  هايسبزو کاشت  يآوردن به باغبان

 . ندشناسایي شد راهبردهاي سازگاري 

با هدف  ي(، در پژوهش2118فانگ و همکاران )      

در پاسخ دادن به  پاخردهت کشاورزان ياز ظرف يآگاه

 تنامیاز مرکز و يبخش ساحل کیدر  يميرات اقلييتغ

، استفاده يفصل يم زراعیکه اصالح تقو گزارش کردند

 يقيتلف يهامدلمقاوم، استفاده از  يو بذرها هاگونهاز 

ترین از مهم به درآمد يبخشتنوعز يد محصول و نيتول

راهبردهاي سازگاري کشاورزان در پاسخ به تغييرات 

 دکنندگانيتول يهازهيانگن، يهمچن اقليمي بود. 

در  يدکنندگان محصوالت داميو تول يمحصوالت زراع

 شدهيزیربرنامهرش اقدامات سازگارانه ینه پذيزم

و چهار عامل درآمد کشاورزي،  خاص با هم فرق داشت

تعداد منابع اطالعاتي موجود، تعداد کارگران مزرعه و 

ميزان زمين موجود براي کشاورزي در طول فصل 

داري بر افزایش کاربرد ذاري معنيتابستان نيز تأثيرگ

 راهبردهاي سازگاري از سوي کشاورزان داشتند.

ادراک  ي(، در بررس2118مانه )ياسرات و س         

با  يسازگار يو راهبردها يميرات اقلييکشاورزان از تغ

افتند که درآمد حاصل از ی، دريوپيآن در شمال غرب ات
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 بودن(،)زن  ت سرپرست خانوادهيپرورش دام، جنس

 يو دانش درباره راهکارها يجیترو يهاتوصيه

ش انجام اقدامات ی، به شدت باعث افزايسازگار

. شوديم يميرات اقلييکشاورزان با تغ يسازگار

الت سرپرست خانواده، بعد ين، سطح تحصيهمچن

، ير کشاورزيخانوار، سن سرپرست خانواده، درآمد غ

ز فاصله يو ن ردايمعنمثبت و  طوربه، يمياطالعات اقل

زان ير کشت و مین زيزان زميمزرعه تا خانه، م

بر  داريمعنو  يمنف طوربه زير حاصلخيغ يهانيزم

 اثرگذارند. يميرات اقلييبا تغ يم افراد به سازگاريتصم

و ادراک  يآگاه ي( در بررس2118و گاترو ) يچانگيگ

 يسازگار يهاروشو  يميرات اقلييکشاورزان از تغ

گزارش  ايشرق کن خشکمهينآن در مناطق  گوناگون با

اهان ي، پرورش گازيموردن يزان غذاين ميه تخمکردند ک

 استفاده از آب يهاروشز اصالح يو ن يمقاوم به خشک

 ترین ترین راهبردهاي سازگاري کشاورزان بودند.مهم

 يميل سن سرپرست خانوار و اطالعات اقلياز قب يعوامل

 يراهبردها استفاده ازش یاباعث افز يداريمعن طوربه

. شونديم يميرات اقلييکشاورزان با تغ يسازگار

در  يداريمعنو  ياندازه مزرعه اثر منف کهيدرحال

دارد.  يميرات اقلييبا تغ يسازگار يراهبردها ياجرا

 يمقدمات ليوتحلهیتجز(، در 2118و همکاران ) خانال

در نپال  يميرات اقلييبا تغ يسازگار يراهبردها

ت یری، مديسازگار ين انواع راهبردهايافتند که از بیدر

ات يعمل يبندزمانخاک و آب، همراه با اصالح 

، ياهيگ يهاگونهز اصالح محصوالت و يو ن يکشاورز

، عالوهبهد غذا داشته است. ين اثر را در تولیشتريب

الت سرپرست خانواده يسن و سطح تحصي مانند عوامل

 ينه راهبردهايدر زم رندهيگميتصم)به عنوان 

ت ی(، بعد خانوار، فاصله تا بازار، عضويسازگار

، تعداد يکشاورز يهاانجمنبا  يا ارتباط ویکشاورز 

رات يينه تغيدر زم ير کشت، تجربه قبلین زيقطعات زم

رات يي، باور به تغيميبه اطالعات اقل ي، دسترسيمياقل

بر پذیرش راهبردهاي  يو نگرش به سازگار يمياقل

 وکپا يآچ بودند.  رگذاريتأثگاري با تغييرات اقليمي ساز

 و ادراک نييتع هدف با يامطالعه در(، 2119) همکاران

 در يمياقل راتييتغ با مواجهه در کشاورزان يسازگار

 تنوع، کاشت خیتار رييتغکه  افتندیدر، هیجرين و نيبن

 ارقام از استفاده، برداشت زمان رييتغ، مزرعه محصول

 در تنوع، زودرس ارقام از استفاده، يخشک به مقاوم

 رييتغ، يزراع نيزم اجاره، مزرعه از خارج يهاتيفعال

 راهبردهاي ترینمهم از کاشت تکرارو  مزرعه مکان

 تيجنس شامل يعوامل مورد استفاده بودند. سازگاري

 از خارج يهاتيفعال، يکشاورز کار تجربه(، بودن مرد)

 و مثبت اثر يمياقل راتييتغ ادراک و اعتبارات، مزرعه

 با يسازگار يراهبردها يريکارگبه بر يداريمعن

 و التيتحص سطح کهيدرحال ؛داشتند يمياقل راتييتغ

 با يسازگار بر داريمعني و يمنف اثر يدارا، خانوار بعد

 در(، 2119) همکاران و يليببودند.  يمياقل راتييتغ

 با اپخرده کشاورزان يسازگار يهامؤلفه يبررس

 که افتندی دست جینتا نیا به، يوپيات در يمياقل راتييتغ

 اندنموده درک را يمياقل راتييتغ کشاورزان درصد 91

 ياجرا با کننديم تالش، زين کشاورزان از درصد 81 و

 در تغيير، محصول به بخشيتنوع قبيل از یيراهکارها

 افزایش، وخاکآب از حفاظت و مدیریت، کاشت تقویم

 دام پرورش با محصول کشت تلفيق، هانهاده از هاستفاد

 نيهمچن. کنند سازگار آن با را خوددرخت  کاشت نيز و

 سن، خانوار سرپرست بودن مرد نتایج نشان داد که

 اندازه، کشاورز التيتحص زانيم، خانوار سرپرست

 درآمد، خانوار بعد، يکشاورز کار تجربه، يزراع نيزم

، محصوالت فروش بازار و اهنهاده به يدسترس، خانوار

 خدمات به يدسترس، يمياقل اطالعات به يدسترس

طور  به که بودند يعواملاز  دام پرورش زين و يجیترو

 يسازگار يراهکارها از استفاده بر داريمعني مثبت و

ن يو ارنست علي .تاثيرگذار بودند يمياقل راتييتغ با

 اب يسازگار يراهکارها کاربرد يبررس در، (2119)

 بر آن راتيتأث و کشاورزان توسط يمياقل راتييتغ

 رييتغ که کردند گزارش، پاکستان در فقر و یيغذا تيامن
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 يخشک به مقاوم ارقام از استفاده، نيزم شخم زمان در

 نیترعمده عنوان به دیجد يبذرها از استفاده و

 يسو از يمياقل راتييتغ با يسازگار يراهکارها

، جینتا طبق، نيهمچن. نداشدهاستفاده  کشاورزان

 يدارا، ثروتمندتر، ترکردهليتحص و ترجوان کشاورزان

 لیتما، وستهيپ خانواده به متعلق و شتريب يزراع نيزم

 داشتند. يسازگار اتيعمل گونهنیازا استفاده به يشتريب

 ارتباط، کاررفتهبه يسازگار اتيعمل تعداد، عالوهبه

 سرپرست بودن ردم، التيتحص با يداريمعن و مثبت

 خدمات، خانوار بعد، يزراع نيزم زانيم، خانوار

اواله . بود دارا اعتبارات و ثروت به يدسترس، يجیترو

 يسازگار، يریپذبيآس يبررس در(، 2119) همکاران و

 نهيزم در پاکستان از يمناطق يخانوارها ادراک و

، ياهيگ يهايماريب وعيش که افتندیدر، يمياقل راتييتغ

 فيضع طیشرا و خاک يزيحاصلخ کاهش، آب دکمبو

 يریپذبيآس با که بودند يعوامل از ياجتماع و ياقتصاد

 خانوارها، نيهمچن. بودند مرتبط يمياقل راتييتغ از

 از یيراهکارها از يمياقل راتييتغ با يسازگار منظوربه

 نمودن بهتر، کشت يالگو و محصول نوع رييتغ ليقب

 استفاده و اندازهیسا ندرختا کاشت، بذرها ارقام

 و يريج .نمودنديم استفاده کودها از ازاندازهشيب

 ادراکات ريتأث عنوان با يامطالعه در(، 2119) همکاران

 راتييتغ با يسازگار يراهبردها بر پاخرده کشاورزان

 که افتندیدر، مبابوهیز در ياستيس اقدامات و يمياقل

 و ساالنه ياهبارش زانيم کاهش، پاخرده کشاورزان

 يزمان بازه کی در را يمحل يدما متوسط شیافزا زين

 ليقب از يعوامل و ادراکات نیا. اندکرده ادراک درازمدت

 درآمد، خانوار بعد، تيجنس، خانوار سرپرست سن

 متوسط و گاو تيمالک، يکشاورز کار تجربه، خانوار

 کشاورزان يرو بر يداريمعن و مثبت اثر، يزراع نيزم

، نيهمچن. داشتند يسازگار يراهبردها يدهشکل در

 موردمطالعه کشاورزان يسازگار يراهبردها نیترمهم

 خیتار، محصوالت از يمتنوع ارقام از استفاده شامل

 يکشاورز اتيعمل از يبيترک و محصوالت کشت دیجد

 يبررس در، (2112و و اوجو )یاولواتو .بود يدامدار و

 در، نیريش ينيزمبيس توليدکنندگان يسازگار و يآگاه

 یيروستا طقامن از يبرخ در يمياقل راتييتغ نهيزم

 راتييتغ اثرات از کشاورزان يآگاه که افتندیدر، هیجرين

 ادعا آنان اغلب. دارد قرار يمختلف حوسط در يمياقل

 افتهی کاهش آنان نیريش ينيزمبيس محصول که کردند

 تکش بيترکمختلفي مانند  يسازگار يراهبردها. است

 در رييتغ و يبخشتنوع، ياريآب، يمحصول چند

. توسط کشاورزان استفاده شده بود کاشت يهاخیتار

 يراهبردها يبررس در(، 2112اواندا و همکاران )ید

 در يمياقل راتييتغ نهيزم در ادراک بر يمبتن يسازگار

 39 گزارش کردند که، یيالنکایسر کشاورزان نيب

 کشت اتيعمل در يرييغت گونهچيه، کشاورزان از درصد

اما بقيه کشاورزان از راهکارهایي  و سازگاري نداشتند

 کاشتافزایش ، هانيزمبرخي از  کشتعدم همچون 

، کاشت کوتاه رشد دوره به ازمندين محصوالت

 افزایش ،ایسو ليقب از يخشک به مقاوم محصوالت

 و کشعلف، کود ليقب از یيايميش مواد از استفاده

 يمحصول چند کشت يهاروش تفاده ازو اس هاکشآفت

 منطقه در يزندگ يهاسال تعداد. کرده بودند استفاده

 خدمات به يدسترس دفعات تعداد، سن، موردنظر

 کشت از خانوار درآمد، خانوار درآمد کل، يجیترو

 يهمگ خانواده ياعضا هيبق التيتحص سطح، محصول

 پذیرش رفتارهاي با يمثبتو  داريمعن رابطه يدارا

 شوديمکه مشاهده  يطورهمان .بودند يسازگار

کشاورزان در ایران و سایر کشورهاي دیگر، از 

راهکارهاي مختلفي براي سازگاري با تغييرات اقليمي 

و در این زمينه عوامل متعددي بر  کنندمياستفاده 

تغييرات اقليمي اتفاق  هستند. رگذاريتأث هاآنرفتارهاي 

 دادهيروستان زنجان نيز افتاده در کشور در سطح ا

در  يامطالعهاست و با توجه به اینکه در این استان، 

خصوص رفتارهاي سازگاري کشاورزان بخصوص 

اخير صورت نگرفته بود، این  هايسالزارعان در 

تحقيق با هدف شناسایي راهکارهاي سازگاري 
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 هامواد و روش

این تحقيق از لحاظ هدف از نوع کاربردي، از         

از نوع توصيفي همبستگي و از  يشناسروشلحاظ 

جامعه  .باشدمياز نوع ميداني  هاداده يآورجمعلحاظ 

ه کشاورزان استان زنجان بودند که به يکلتحقيق  يآمار

گزارش مشغول بودند. طبق  يزراع يهاتيفعال

 83221ران یمرکز آمار ا 1393 يکشاورز يسرشمار

شهرستان استان مشغول به  8در  يبردار کشاورزبهره

و  يت هستند که با استفاده از جدول کرجسيفعال

 384درصد،  پنج يريگنمونه ي(، با خطا1991مورگان )

ش ید. جهت افزاینفر به عنوان حجم نمونه مشخص گرد

 يافت. برایش ینفر افزا 393ه حجم نمونه ب هادادهدقت 

از روش  موردمطالعهن روستاها و کشاورزان ييتع

ن ياز باستفاده شد.  يتصادف ياچندمرحله يريگنمونه

هشت شهرستان استان زنجان در مرحله اول چهار 

 در نظربا  ه و ابهريجرود، سلطانیشهرستان خدابنده، ا

و نيز وضعيت  کشاورزي زراعيفعاليت  نوعگرفتن 

با توجه به تعداد  در مرحله دوم انتخاب شدند.نابع آبي م

هر شهرستان، دو دهستان از هر  يهادهستان

در مرحله انتخاب شدند.  يتصادف صورتبهشهرستان 

از بين  جهت امکان انتخاب تصادفي کشاورزان، سوم

سه روستا از هر  خانوار، 31روستاهاي با حداقل 

شهرستان  روستا از هر شش درمجموعدهستان و 

مرحله نهایي جهت درک بهتر در د. یانتخاب گرد

رفتارهاي سازگاري کشاورزان، از هر روستا حداقل 

از روستاها  هرکدامنفر لحاظ شد و از  11تعداد نمونه 

حجم خانوارها نمونه موردنياز انتخاب و  بر اساس

اطالعات مربوط به تحقيق از سرپرستان مطالعه شد. 

زي به شيوه حضوري پرسيده مرد خانوارهاي کشاور

شد و در مواقعي که سرپرست خانوار حضور نداشت 

یا به دالیلي تمایل به پاسخگویي نداشت، از یکي پسران 

براي سنجش  شد.  يآورجمعخانوار اطالعات 

 رفتارهاي سازگاري کشاورزان )متغير وابسته(، از

 از کشاورزان خواسته شد که ميزان استفاده از  هرکدام

را در قالب طيف ليکرت شش اهکار سازگاري ر 29

گذشته  هايسالسطحي )هيچ تا خيلي زیاد( در طول 

از  شدهانجام ليفرا تحلین راهکارها طي مشخص کنند. ا

مطالعات صورت گرفته و نيز نتایج حاصل از تحقيق 

. استخراج شده بودندقبل از تحقيق کمي  شدهانجامکيفي 

قالب عوامل  متغيرهاي مستقل تحقيق نيز در

بر و  يامزرعهفردي/خانوادگي، اقتصادي، اجتماعي و 

بدست آمده صورت گرفته  يهاليفرا تحلنتایج  اساس

جهت بدست آوردن پایایي ابزار تحقيق و نيز رفع  .بودند

اشکاالت احتمالي پرسشنامه، مطالعه مقدماتي در یکي از 

روستاهاي خارج از نمونه )روستاي مزید آباد 

مقادیر ضریب آلفاي و خدابنده( انجام  شهرستان

ترکيبي استفاده  هايشاخصکرونباخ براي هر یک از 

 (.1جدول شد )شده در تحقيق محاسبه 

 
 شده استفادهترکيبي  هایشاخصمقادير ضريب آلفای کرونباخ برای هر يك از  -۱جدول 

 پایایي مقياس بیمقدار ضر هاي پرسشنامه )عامل(بخش ردیف

 مطلوب 82/1 منبع( 8مورداستفاده ) ياطالعاتمنابع  1

 مطلوب 98/1 رسانه( 11) مورداستفاده يارتباط يهارسانه 2

 مطلوب 82/1 گویه( 4اجتماعي )اعتماد  3

 مطلوب 84/1 گویه( 4اجتماعي )انسجام  4

 مطلوب 83/1 گویه( 4) يمشارکت اجتماع 1

 لوبمط 89/1 ه(یگو 13م )ير اقلييادراک در خصوص تغ 2

 مطلوب 81/1 امد(يپ 21اقليم )ر يياز تغ يناش يامدهايپ 9
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شود، دامنه مقادیر ضریب که مالحظه ميهمانطوری

متغير بود و حکایت از  81/1تا  98/1از  ي کرونباخآلفا

براي تعيين روایي مطلوبيت پایایي ابزار تحقيق داشت. 

استفاده شد و  از روش اعتبار محتواپرسشنامه 

 يعلمئتيهاز طریق پانلي از اعضاي پرسشنامه 

هاي ترویج، ارتباطات و توسعه روستایي، اقتصاد گروه

کشاورزي، زراعت و اصالح نباتات، جغرافيا و نيز 

کارشناسان کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان 

زنجان مورد تأیيد واقع شد و اصالحات الزم در تدوین 

حاضر، پس از نهایي پرسشنامه لحاظ گردید. در تحقيق 

افزار ها، با استفاده از نرمبندي دادهآوري و دستهجمع

21SPSSWin آمار توصيفي و استنباطي به  و در قالب

 ها پرداخته شد.داده ليوتحلهیتجز
    

 نتايج و بحث

درصد( در  9/28اکثریت کشاورزان مورد مطالعه )     

به  با توجهسال قرار داشتند.  12تا  33دامنه سني بين 

سال(، جامعه مورد  29/44کشاورزان )ميانگين سني 

متوسط  طوربه. بودند سالانيممطالعه تقریباً 

ن= يانگي)م يدوره آموزش دوکشاورزان در حدود 

چ يدر ه هاآندرصد  2/21 ( شرکت کرده بودند.99/1

 و سازگاري با آن مياقل رييتغمربوط به  يدوره آموزش

ا دو یک یصد تنها در در 9/11شرکت نکرده بودند و 

 ن درآمديانگيم شرکت کرده بودند. يدوره آموزش

اظهار طبق  موردمطالعهافراد  يکشاورز ساالنه

درصد  21 ال بود.یون ريليم 299در حدود  خودشان،

نداشتند و  يکشاورز ريغ يهاتيفعالکشاورزان 

درصد  81مابقي   يکشاورز ريغميانگين درآمد ساالنه 

ن يانگيال بود. میون ريليم 121ود در حد کشاورزان، 

 ازلحاظنفر بود.  1بعد خانوار کشاورزان در حدود 

 29/8ن مساحت برابر با يانگيم، مین ديمساحت زم

م هکتار و ين مساحت در حدود نیهکتار بود. کمتر

 يطورکلبههکتار بود.  21در حدود  مساحت نیشتريب

 11م کمتر از ین ديدرصد کشاورزان مساحت زم 8/21

درصد(، داراي  2/21اکثریت کشاورزان ) هکتار داشتند.

 4/39کشاورز ) 111زمين آبي بودند ولي در مقابل 

درصد( داراي زمين آبي نبودند. ميانگين مساحت زمين 

 هکتار بود.  92/3کشاورزاني که داراي زمين آبي بودند، 

 يسال تجربه کشاورز 24متوسط کشاورزان  طوربه

درصد( داراي  2/82اورزان )اکثریت کش و داشتند

 .سال در کار کشاورزي بودند 11بيشتر از  ياتجربه

 2/91) موردمطالعهت کشاورزان یاکثر ،تحصيالت ازنظر

 یيو راهنما یيالت ابتدايتحص يا دارای سواديبدرصد( 

الت يتحص يدرصد کشاورزان دارا 2/8بودند. تنها 

ت در اليتحص يز دارايدرصد ن 1/21بودند.  يدانشگاه

 1/28ت کشاورزان )یاکثر رستان بودند.يسطح دب

خود  يکشاورز يهاتيفعالدرصد( از کارگر در 

درصد از کارگر  31/ 1مقابل و در  کردنديماستفاده ن

ر ييدانش کشاورزان در خصوص تغ .کردنديماستفاده 

 پنجکرت يف ليبا آن با استفاده از ط يم و سازگارياقل

 .(2ده شد. )جدول يپرس يسطح

 

 هاآن یبرحسب دانش سازگار موردمطالعهتوزيع فراواني کشاورزان  -۲ جدول

 درصد تجمعي معتبر درصد فراواني سطح دانش

 8/13 8/13 14 کم يليخ

 9/28 1/11 19 کم

 1/21 2/32 143 متوسط

 9/98 2/33 131 ادیز

 111 3/1 1 ادیز يليخ

  111 391 جمع
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 1/21ت کشاورزان )یکثرا شوديمکه مشاهده  طورهمان

رات ييبا تغ ينه سازگاريدرصد( سطح دانش خود در زم

. از اندکرده يابیرا در حد متوسط و کمتر ارز يمياقل

 يمال نيتأم يبرا هاآنکشاورزان در خصوص توان 

ده شد يپرس يميرات اقلييبا تغ يسازگار يهاوهيش

ت کشاورزان یج نشان داد که اکثری( و نتا3)جدول 

رش یپذ يش برایخو يدرصد( توان مال 1/91)

را در حد  يميرات اقلييتغ با يسازگار يهاروش

 .اندکرده يابیمتوسط و کمتر ارز

 

 ینه سازگاريدر زم توان ماليبرحسب  موردمطالعهتوزيع فراواني کشاورزان  -3 جدول

 درصد تجمعي معتبر درصد فراواني اعتبارات مالي نيتأم توان

 8/14 8/14 18 کم يليخ

 9/32 1/18 91 کم

 9/91 8/38 112 متوسط

 1/99 8/29 119 ادیز

 111 1/1 2 ادیز يليخ

  111 392 جمع

 

در خصوص اینکه کشاورزان از منابع اطالعاتي تا چه 

 يميرات اقلييبا تغ ياي در خصوص سازگاراندازه

در خصوص  هاآنزان استفاده ي، مکننديماستفاده 

 ریو سا گانیهمساشامل  يهشت منبع اطالعات

 يکشاورز يهانهاده فروشندگان، کشاورزان روستا

خدمات  يهاشرکت کارشناسان، )سموم، کود، ادوات(

سازمان جهاد  کارشناسان، يکشاورز يمهندس يفن

کشاورزي مرکز  کارشناسان، شهرستان يکشاورز

و  دارانیخر، مهيب کارشناسان، خدمات جهاد کشاورزي

 ديو اسات محققانو  ياورزدالالن محصوالت کش

تا  1در قالب طيف ليکرت شش سطحي )هيچ= يدانشگاه

ه يازات کليامت يشد. با جمع جبر سؤال ( 1خيلي زیاد=

ن یشتريو لحاظ کردن ب مورداستفاده يمنابع اطالعات

زان استفاده ي(، م1ن مقدار )ی( و کمتر41طيف )مقدار 

 يندبکشاورزان در سه سطح کم، متوسط و زیاد گروه

 موردمطالعهشتر کشاورزان يج نشان داد که بیشد و نتا

 يدرصد(، در حد متوسط از منابع اطالعات 8/94)

درصد  2/12درصد در حد کم و  13.کردندياستفاده م

در  .کردنديم استفادهاطالعاتي  اد از منابعیهم در حد ز

ج نشان داد که یز نتاين يارتباط يهاخصوص رسانه

از  يدرصد( در حد متوسط 1/12)ت کشاورزان یاکثر

درصد در حد کم و  4/38. کننديماستفاده  هارسانهن یا

. الزم به کردنديماد استفاده یدرصد در حد ز 1/1

 رسانه 11زان استفاده کشاورزان از يح است که ميتوض

 يها)شبکه ونیزیتلو، (ي)شبکه استان ونیزیتلو شامل 

 نترنتیا، ویراد، )ماهواره( ونیزیتلو، (يمل

 يمجاز يهاشبکه، (لی)موبا نترنتیا، تاپ(/لپوتري)کامپ

، يو مهارت يآموزش يهادوره، مثل تلگرام، سروش و ...

 /هاشگاهینماو  کتابچه/ کتاب /ي/بروشور چاپهینشر

نيز به مانند منابع اطالعاتي در  یيو الگو يشیمزارع نما

(  1تا خيلي زیاد= 1قالب طيف ليکرت شش سطحي )هيچ=

ادراک کشاورزان از تغييرات واقع شد.  سؤالمورد 

 13 از مرکب ترکيبي سازي شاخص از استفاده اقليمي با

تا  1با استفاده از طيف ليکرت شش سطحي )هيچ= گویه

ج نشان داد که یو نتا (   سنجيده شد1خيلي زیاد=

را در  يميرات اقلييدرصد(، تغ 2/94ت کشاورزان )یاکثر

اد و یدرصد در حد ز 2/24. نداکردهدرک  يحد متوسط

 طوربهدرصد در حد کم درک کرده بودند.  3/1تنها 

اد یدرصد کشاورزان در حد متوسط و ز 9/98خالصه 

 را درک کرده بودند. يميرات اقلييتغ
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در این پژوهش، سرمایه اجتماعي کشاورزان در       

اجتماعي گویه(، مشارکت  4سه بعد انسجام اجتماعي )

گویه  12با  جمعاًگویه( و  4اجتماعي )اعتماد گویه( و  4)

تا خيلي  1هيچ=سطحي )در قالب طيف ليکرت شش 

 يبندگروهع نمرات و يپس از تجم(  سنجيده شد. 1زیاد=

ه یج نشان داد که سرماینتا مساوي، در سه سطح هاآن

درصد( در سطح  11) کشاورزانت یاکثر ياجتماع

درصد در حد  1/44 يه اجتماعی. سرماباشديممتوسط 

ر ييتغ يامدهايم درصد هم در حد کم بود. پياد و نیز

با  نيز کشاورزان يشت و کشاورزي، معيم بر زندگياقل

 1و در قالب طيف ليکرت شش سطحي )هيچ= پيامد 21

پس از جمع  ( از کشاورزان پرسيده شد.1تا خيلي زیاد=

نتایج نشان داد  ،هاآنمجدد  يبندگروهو  پيامدها يجبر

درصد(، پيامدهاي  3/94اغلب کشاورزان ) ازنظر که

متوسط بوده است.  در حدناشي از تغييرات اقليمي 

درصد از کشاورزان نيز این  2/24همچنين از نظر 

 پيامدها زیاد بوده است. 

رات ييتغ در خصوصکشاورزان  يرفتار سازگار       

 29به عنوان متغير وابسته تحقيق با استفاده از  يمياقل

ده شد و يو در قالب شاخص ترکيبي سنج هکاررا

ميانگين شود، مشاهده مي 4در جدول  که يطورهمان

باالتر  يمرتبط با سازگار راهکار 14ميزان استفاده از 

شتر از يب راهکارهان یگر از ایديعبارت، بهباشدمي 1/2از 

 ولي در خصوص استفاده شوديمحد متوسط استفاده 

زان استفاده کمتر از حد متوسط يگر، مید راهکار 11 از

 تیریدر مد ياستفاده از اطالعات هواشناس .باشديم

 طیو سازگار با شرا يکاشت محصوالت بوم ،مزرعه

شرایط محصوالت متناسب با  کاشتز يو ن محلي

شتر از يکشاورزان ب کهبودند  راهکارهایي، خشکسالي

 ،. در عوضاستفاده کرده بودندرا  هاآنه راهکارها يبق

، محصوالت زراعي ریجاي سااي بهکاشت گياهان علوفه

و  هاي گله )گاو، گوسفند و بز(نوع یا ترکيب دام تغيير

لگوم ها در سال  ریو سا ونجهیمثل  ياهانيگ کاشت

 يزان کمتريبودند که کشاورزان به م راهکارهایي آیش

 استفاده کرده بودند.را  هاآن

کل کشاورزان، جهت مشخص شدن رفتار سازگاري      

ابتدا امتيازات مربوط به ميزان استفاده آنها از 

راهکارهاي سازگاري با همدیگر جمع جبري شدند و در 

مرحله دوم با لحاظ کردن نمره کمترین ميزان استفاده 

(،  ميزان استفاده 141(  و بيشترین استفاده )1)

کشاورزان از راهکارهاي سازگاري در سه سطح 

، اکثریت 1شد. طبق نتایج جدول بندي مساوي گروه

درصد(، در حد  1/99کشاورزان مورد مطالعه )

 متوسطي از راهکارهاي سازگاري استفاده کرده بودند. 

از ضریب همبستگي براي بررسي ارتباط استفاده       

از راهکارهاي سازگاري با متغيرهاي موردمطالعه 

، 2با توجه به ضرایب همبستگي در جدول  استفاده شد.

بين متغيرهاي ادراک کشاورزان از تغييرات اقليمي، 

شرکت کرده، دانش  تعداد دوره یا کالس آموزشي

سازگاري، توان تأمين اعتبارات براي سازگاري با 

ي، درآمد کشاورز ريغتغييرات اقليمي، درآمد 

کشاورزي، مساحت زمين دیم، مساحت زمين آبي، 

ز منابع هاي کشاورزي، استفاده ادسترسي به نهاده

اطالعاتي، سرمایه اجتماعي، تجربه کشاورزي، تعداد 

اعضاي خانوار، کيفيت خاک زراعي دیم و پيامدهاي 

ي راهکارهاي سازگاري ريکارگبهتغييرات اقليمي با 

داري کشاورزان با تغييرات اقليمي، رابطه مثبت و معني

وجود داشت. الزم به توضيح است که بين تحصيالت و 

کشاورزان ي مورداستفاده با رفتار رسانه ارتباط

 مشاهده نشد. داريگونه رابطه معنيهيچ
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 يميرات اقلييکشاورزان در مواجهه با تغتوسط  شدهاستفاده یسازگار راهكارهایبندی رتبه -4 جدول

 راهکارهاي سازگاري رتبه
انحراف  ميانگين

 معيار

 34/1 11/4 هدر مدیریت مزرع استفاده از اطالعات هواشناسي 1

 32/1 13/4 محليبا شرایط  کاشت محصوالت بومي و یا سازگار 2

 21/1 12/3 شرایط خشکساليمحصوالت متناسب با  کاشت 3

 22/1 19/3 ها و آفاتاستفاده از ارقام مقاوم در برابر بيماري 4

 22/1 14/3 سازي زمان کاشتبهينه 1

 14/1 12/3 کود داميل مث استفاده از کودهاي آلي و غير شيميایي 2

 94/1 89/2 کاهش تبخير باهدف در مزرعه )مالچ( استفاده از پوشش گياهي 9

 19/1 84/2 (يگذارشیآآنها )و عدم کشت  هازمينرها کردن برخي از  8

 91/1 84/2 استفاده از تناوب زراعي 9

 23/1 99/2 استفاده از بيمه محصوالت کشاورزي و دامي 11

 91/1 98/2 زني متناسب با شرایط آب و هوایين شخمتغيير زما 11

 19/1 92/2 کودهاي شيميایي با توجه به شرایط آب و هوایياز استفاده مناسب  12

 89/1 21/2 هاي هرزمبارزه بهينه با علف 13

 99/1 11/2 (درصد بقایا در خاک 31ورزي حفاظتي )حفظ حداقل هاي خاکاستفاده از روش 14

 28/1 48/2 مان برداشت محصوالتتغيير ز 11

 42/1 39/2 کاشت محصوالت مقاوم به سرما 12

 31/1 31/2 با عملکرد باال شده مناسباستفاده از ارقام اصالح 19

 11/1 12/2 هاي سطحي استفاده از آبخيزداري و کنترل آب 18

 29/1 98/1 با همسایگان زراعي هانيزمکشت مشترک  19

 42/1 28/1 و ... خرده مواد پوسيده، کمپوستمانند  رجاذب ها استفاده از سوپ 21

 18/1 21/1 در کنار استفاده از مراتع هاتغذیه کمکي دام 21

 42/1 14/1 زراعيهاي یکپارچه کردن زمين 22

 14/1 14/1 هاتغيير نوع تغذیه دام 23

 11/1 41/1 افزایش سطح فعاليت دامداري )تعداد دام( 24

 41/1 11/1 و گاودانه شده بومي مثل ارزناهان فراموشکاشت گي 21

 28/1 12/1  کشت مخلوط یا تلفيقي 22

 21/1 88/1 محصوالت زراعي سایر جايبه ايشت گياهان علوفهاک 29

 11/1 89/1 ()گاو، گوسفند و بز هاي گلهتغيير نوع یا ترکيب دام 28

 13/1 91/1 ال آیشکاشت گياهاني مثل یونجه و سایر لگوم ها در س 29

 (1(، خيلي زیاد )4(، زیاد )3متوسط ) (،2(، کم )1(، خيلي کم )1سطحي: هيچ ) 2طيف ليکرت 

 
 سازگاری  از راهكارهایاستفاده  برحسبکشاورزان توزيع فراواني  -5 جدول

 درصد تجمعي درصد فراواني  فراواني استفاده از راهکارها

 9/11 9/51 19 کم

 1/94 5/99 311 متوسط

 111 9/1 23 زیاد

  511 393 جمع
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 رابطه بين متغيرهای موردمطالعه با رفتار سازگاری کشاورزان در زمينه تغييرات اقليمي -6جدول

 نوع ضریب r Sig يموردبررسمتغيرهاي 

 پيرسون 111/1 119/1٭٭ هادسترسي به نهاده

 پيرسون 111/1 442/1٭٭ مساحت زمين آبي

 پيرسون 111/1 439/1٭٭ ليميادراک کل تغييرات اق

 پيرسون 111/1 482/1٭٭ سرمایه اجتماعي

 پيرسون 111/1 399/1٭٭ پيامد تغييرات اقليمي

 اسپيرمن 111/1 422/1٭٭ توان تأمين اعتبار براي سازگاري

 پيرسون 111/1 481/1٭٭ دوره آموزشي شرکت کرده

 اسپيرمن 111/1 388/1٭٭ دانش سازگاري

 پيرسون 111/1 228/1٭٭ زيدرآمد غير کشاور

 پيرسون 111/1 319/1٭٭ درآمد کشاورزي

 پيرسون 111/1 422/1٭٭ مساحت زمين دیم

 اسپيرمن 111/1 128/1٭٭ کيفيت خاک زراعي دیم

 پيرسون 111/1 129/1٭٭ تجربه کشاورزي

 پيرسون 111/1 141/1٭٭ تعداد اعضاي خانوار

 پيرسون 111/1 218/1٭٭ منابع اطالعاتي مورد استفاده

 اسپيرمن 222/1 122/1 تحصيالت

 پيرسون 929/1 111/1 رسانه ارتباطي مورداستفاده

 مي باشد. 11/1داري در سطح معني ٭ و 11/1داري در سطح معني ٭٭                          

 

براي بررسي  گامبهگامبه روش رگرسيون چندگانه از 

ميزان استفاده ر ب موردمطالعهمستقل  متغيرهاي ريتأث

 توسط از راهکارهاي سازگاري با تغييرات اقليمي

(، نشان 9. نتایج تحليل )جدول شدکشاورزان استفاده 

منابع اطالعاتي ، هانهادهبه  يدسترسداد که متغيرهاي 

، ياجتماع هیسرما، يآب نيزم مساحت، مورد استفاده

و  يمياقل رييتغ امديپ، شرکت کرده يآموزش دوره

درصد از تغييرات متغير  4/11 مید نيمز مساحت

رات يينه تغيکشاورزان در زم يوابسته رفتار سازگار

 کنند.يرا تبيين م يمياقل
 

 يميرات اقلييکشاورزان با تغ یضرايب رگرسيوني متغيرهای اثرگذار بر رفتار سازگار -7جدول 

 B Beta t Sig متغير مستقل ياختصار عالئم

A 123/1 291/2  92/2 مقدار ثابت 

1X 111/1 811/1 211/1 192/2  هانهادهبه  يدسترس 

2X 112/1 414/2 191/1 281/1 منابع اطالعاتي مورد استفاده 

3X 111/1 891/3 121/1 81/1 ين آبيمساحت زم 

4X 112/1 199/3 144/1 41/1 يه اجتماعیسرما 

4X 111/1 111/4 188/1 41/2 شرکت کرده يدوره آموزش 

5X 111/1 292/3 111/1 244/1 يمير اقلييغامد تيپ 

6X 111/1 812/3 111/1 141/1 مین ديمساحت زم 

923/1=R  123/1=2R   114/1  =Ad
2R     192/21= F    111/1 Sig= 
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 هانهادهبه  يو با توجه به ضریب بتا متغير دسترس 

(211/1 Beta =) نقش  نسبت به سایر متغيرها سهم و

 داشت. وابسته ريمتغبيشتري در تبيين 

 
 نتيجه گيری

زان استفاده کشاورزان يق نشان داد که ميج تحقینتا      

، در حد يميرات اقلييبا تغ يسازگار ياز راهبردها

ج ینتاافته، ین ید ایيباال بود. در تأمتوسط به 

(، قمبرعلي و 2119نه )یل نژاد و پودياسماع يهاپژوهش

و  ي(، بل2118(، فانگ و همکاران )2112همکاران )

و  ي(، ل2112اوادانا و همکاران )ید (،2119همکاران )

و  ي(، و2111د و همکاران )ي(، عب2111همکاران )

داکال و (، 2113و همکاران ) يري(، دامب2114همکاران )

ز نشان ين( 2113ه )ی(، تامبو و آبدوال2113همکاران )

 يکنند با اجرايتالش ماغلب کشاورزان دادند که 

گوش و  .خود را با آن سازگار کنند یيراهکارها

از  درصد متوسطيافتند که ی(، در2111همکاران )

سازگارانه متناسب با  يات کشاورزيکشاورزان عمل

 يهاافتهی برخالف اند.ش گرفتهيرا در پ يميرات اقلييتغ

 يانجام شده توسط ج يهاپژوهشپژوهش حاضر، 

ان و یبرا( و 2119بو )يبت ي(، ج2111بوو همکاران )يبت

(،  نشان داد که اغلب کشاورزان 2119همکاران )

رات ييبا تغ ينه سازگاريدر زم ياقدامات اندنتوانسته

 کشاورزان نکه، تصميمیبا توجه به ا انجام دهند. يمياقل

 به مستقيم بستگي سازگاري راهبردهاي اتخاذ زمينه در

 دکنندهیتهد خطرات از آنان( ذهني باورهاي) ادراکات

 باشندمي اقليمي تغييرات از ناشي که دارد زيکشاور

 که است مهم ن،یبنابرا  (.2119 دنگ و همکاران)

 آمده وجود به راتييتغ کشاورزان ایآ که شود مشخص

 درک را آن اگر که نه؛ ای اندکرده درک را مياقل در

 بر غلبه يبرا آنان به کمک پس اند،شناخته و اندکرده

)کومبا و  بود خواهد ترهساد مياقل راتييتغ آثار

ق يج تحقینتااز  يکین راستا، يدر هم (.2112 موچاپوندا

ن ادراک کشاورزان از يارتباط ب يحاضر، بررس

 يبا سطح استفاده از راهبردها يميرات اقلييتغ

ج، مشخص یبود. طبق نتا يميرات اقلييبا تغ يسازگار

رات يين  ادراک تغيب يداريشد که رابطه مثبت و معن

کشاورزان با سطح استفاده از  ياز سو يميلاق

ن ی، وجود دارد. ايميرات اقلييبا تغ يسازگار يراهبردها

و همکاران  خانالراستا با نتایج تحقيقاتي هم، نتيجه

 همکاران و يريج و (2119) همکاران وکپا يآچ(، 2118)

 مذکور، قاتيتحق اساس بود. درواقع، بر (،2119)

 را يمياقل راتييود تغت موجيوضع که يکشاورزان

رش یپذ يبرا يشتريب لیتما بودند، کرده درک يدرستبه

 راتييتغ اثرات کاهش يبرا کارآمد يراهبردها يو اجرا

 همکاران و لریو که است يحال در نیا. اندداشته يمياقل

 باور که دنديرس جهينت نیا به خود قيتحق يط ،(2113)

 دارمعني و منفي يارابطه داراي اقليمي تغييرات وقوع به

 . دارد اقليمي تغييرات با سازگاري کلي راهبردهاي با

 از کشاورزان يمندبهره دفعات و زانيم رسديم نظر به

 آنان يسازگار يرفتارها انجام بر ،يآموزش يهادوره

مرتز و همکاران ) باشد اثرگذار يمياقل راتييتغ با

 يهادوره در، شرکت کشاورزان رونیازا (.2119

اثرگذار بر  يرهاياز متغ يکی، به عنوان يآموزش

، يميرات اقلييتغ ياستفاده کشاورزان از راهبردها

 يهاپژوهشج یبا نتا راستاهمقرار گرفت.  يموردبررس

( و 2112(، براون و همکاران )2118نا و همکاران )یتر

ن تعداد دوره یا کالس ي، ب(2111) همکاران و يخالد

سط کشاورز با ميزان استفاده شرکت کرده تو آموزشي

 يداري، رابطه مثبت و معنوي از راهکارهاي سازگاري

از  يکین عامل، به عنوان ین، ايهمچن وجود داشت.

ش ی، بر افزايونيل رگرسيبود که بر اساس تحل يعوامل

رات ييتغ راهکارهاي سازگاري بااستفاده کشاورزان از 

ن موضوع و به یت اياثرگذار بود. با توجه به اهم يمياقل

 دغدغه به رياخ يهاسال در يمياقل راتييتغ نکهیل ايدل

 يهادورهبرخي   شده،لیتبد مسئوالن و مردم مشترک

مانند  يمتول يهاسازمان توسط مرتبط يآموزش

شوند يم اجرا و يزیربرنامه يکشاورز جهاد سازمان
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 يميرات اقليينه تغيدر زم متنوع مسائل دربردارنده که

 خواست و ازين هیپا بر هاآموزش نیا اگر حال. باشديم

 زهيانگ و رغبت باشند، شدهيزیربرنامه کشاورزان

 يآموزش يهادوره نيچن در شرکت يبرا بردارانبهره

 در شتريب شرکت با جهينت در و افتی خواهد شیافزا

 راتييتغ به راجع آنان يآگاه عتاًيطب یيهادوره نيچن

 يرفتارها با آنان یيناآش آن دنبال به و يمياقل

 .افتی خواهد شیافزا راتييتغ نیا با سازگاري

رات ييبا تغ ينحوه مقابله و سازگار درباره دانش

 در کشاورزان يسازگار رفتار روي توانديم، يمياقل

 و چرا که دانش، تاثيرگذار باشد يمياقل راتييتغ با مقابله

 رگذاريثتأ هاآن يرفتارها يرو هادهیپد از افراد شناخت

در این تحقيق ، رونیازا .(2118مانه ي)اسرات و س هست

دانش کشاورزان در خصوص  نيز مشخص شد که

رابطه مثبت  يميرات اقلييبا تغ ينحوه مقابله و سازگار

 استفاده آنها از راهکارهاي زانيبا م يداريو معن

ج یافته با نتاین یا کهدارد  يميرات اقلييبا تغ يسازگار

( 2118مانه )يم شده توسط اسرات و سق انجايتحق

 ياگونهبهن عامل یت ايقت، اهميدر حق است. راستاهم

از موانع مهم انجام  يکیاست که کمبود آن به عنوان 

از  ياريدر بس يميرات اقلييبا تغ يسازگار يرفتارها

ان و همکاران ی ي(، ش2118ام )يلیقات از جمله ويتحق

 .گزارش شده است( 2118ران )فانگ و همکا و (2118)

 است يحد به ،ازيموردنبه اعتبارات  يت دسترسياهم

 با يسازگار يبررس در ،(2119) همکاران و انیبرا که

 کمبود قا،یافر جنوب مناطق و يوپيات در يمياقل راتييتغ

 نیترمهم از يکی عنوان به را اعتبارات به يدسترس

 .اندبرشمرده کشاورزان توسط هايسازگار نیا موانع

بين توان تأمين  داريمعنيدر این تحقيق رابطه مثبت و 

اعتبار براي سازگاري  با سطح استفاده کشاورزان با 

و  يعلبا تحقيقات  راستاهمراهکارها داشت. این نتيجه 

بود و  (2119) همکاران وکپا يآچ و (2119)نيارنست

 و يمال منابع کشاورزان قدر چه هرکه  دهدمينشان 

 از بود خواهند قادر باشند، داشته يترشيب ياعتبار

 تیریمد منظوربه دسترسشان در اطالعات يتمام

 شده جادیا راتييتغ به پاسخ در خود يکشاورز اتيعمل

 و التيتسه به يدسترس درواقع،. ببرند بهره مياقل در

 بتوانند تا کنديم کمک کشاورزان به اعتبارات،

 را شدهحاصال و مقاوم ارقام ليقب از یيهانهاده

 يبرا را کشاورزان يریخطرپذ قدرت ند،ینما يداریخر

 خواهد باالتر د،یجد يهايفناور بخش در يگذارهیسرما

 از يريگبهره قیطر از کشاورزان يطرف از و برد

 خواهند قادر موقعبه و ترراحت الت،يتسه و اعتبارات

 يهاشرکت توسط که استفاده نمایند يخدمات از بود

 ارائه يکشاورز يخصوص يخدمات و يفن مشاوره

 در که هرچند(. 2111 همکاران و يديجمش) شونديم

 و  يريدامب و( 2113) همکاران و يريدامب گزارش

 با کشاورزان که بود نیجه اينت ،(2112) همکاران

 را يسازگار يراهبردها اعتبارات، به شتريب يدسترس

 .بودند رفتهیپذ کمتر

 منابع از يکی يکشاورز ريغ يهاتيفعالنکه یبا توجه به ا

شود، يم محسوب انیيروستا يبرا درآمد کسب

 ياضاف درآمد هرگونه که روديم انتظار نیبنابرا

 به مربوط اقدامات ياجرا يمشاغل، برا گونهنیازا

 يمياقل راتييتغ با يسازگار يرفتارها ليقب از مزرعه

 از دسته آن ژهیوبه رد،يبگ قرار مورداستفاده

کپا و همکاران يآچ) هستند برهیسرما که رهایيراهکا

ز به ين  يکشاورز ريغ درآمد زانيمن، ی. بنابرا(2119

افراد  يگر از عوامل  اثرگذار بر  سازگارید يکیعنوان 

 ز،يمطرح است. در پژوهش حاضر ن يميرات اقلييبا تغ

با سطح  ير کشاورزيغن درآمد يارتباط ب يدر بررس

، يميرات اقلييبا تغ يسازگار راهکارهاياستفاده از 

 يهاافتهیمشاهده شد که با  يداريمعنمثبت و  رابطه

 (،2119) همکاران و يليب( و 2118مانه )ياسرات و س

الن  يت) محققان از گرید يبرخ عوض، بود. در راستاهم

( 2119بو و همکاران يبت ي؛ ج2119هونگ و همکاران 

 دنبال به و يکشاورز ريغ شغل داشتن که دادند نشان

 با يمنف رابطه ،هاشغل نیا از آنان درآمد زانيم آن
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 به .دارد يمياقل راتييتغ با يسازگار يرفتارها انجام

 ريغ يهاتيفعال ،(2112) همکاران و يريدامب دهيعق

 رشیپذ يبرا يمانع خود اوقات، يگاه يزراع

 با رقابت در که چرا. هستند يکشاورز يهايفناور

 ليدل به کشاورز يعنی باشند؛يم يرزکشاو يهاتيفعال

 ليقب از يکشاورز ريغ يجانب مشاغل به پرداختن

 گرید ره،يغ و شهر در کار ،يکاربرق ،يجوشکار

 خود مزرعه يکشاورز امور به پرداختن يبرا يفرصت

 دهيکش هيحاش به آن امور و مزرعه درواقع و نداشته

 .شوديم

و همکاران  فانگ يهاافتهین هم سو با يهمچن      

 همکاران و يريج (،2119) همکاران و يليب(، 2118)

 يمثبت ي(، همبستگ2112اواندا و همکاران )ی( و د2119)

با سطح استفاده از  ين درآمد حاصل از کشاورزيب

مشاهده شد.  يميرات اقلييبا تغ يسازگار راهکارهاي

 يهانهیگز گرفتن شيپ در که ستين انتظار از دور البته

 و خوب يمال هيبن ازمندين يمياقل راتييتغ با يسازگار

 ،شدهاصالحبذور  هيته مثال، يبرا. است کشاورز يکاف

 از استفاده ،يحفاظت يورزخاک يهاروش از استفاده

 که هستند ينینو يهاروش از يهمگزودبازده  ارقام

 ليتحم کشاورزان به زين را يدیجد يهانهیهز يگاه

 درآمد که يکشاورزان شوديم باعث امر نیا. کننديم

 پذیرش به قادر ندرتبه دارند يکشاورز از يزيناچ

 اتيعمل يسازگار امکان و بوده یيهاينوآور نيچن

 ريتأث تحت شکل نیبد يمياقل راتييتغ با آنان يکشاورز

 یيپاسخگو نحوه ن،یبنابرا ابد؛یيم کاهش و گرفته قرار

 ريتأث تحت يمياقل تغييرات با کشاورزان و سازگاري

 آنان امرارمعاش يستمهايس با این راهکارها يهماهنگ

 دیشا که رسديم نظر به و( 2111نگال، يم) است

 و تربزرگ يهانيزم عموماً پردرآمدتر، کشاورزان

 را خود کشت قادرند جهينت در و دارند زين يشتريب

 يمياقل راتييتغ از يانواع با تا کنند تیریمد ياگونهبه

 يگرید قيتحق در هرچند که .باشد داشته يسازگار

 شده گزارش يمتضاد جهينت ،(2112 يکه و آراچيمن)

 کشاورزان، يزراع درآمد شیافزا با نکهیا بر يمبن است

 يرفتارها يهانهیگز از استفاده دنبال به کمتر آنها

 .اندبوده يمياقل راتييتغ با يسازگار

نگ و ؛ فا2118از محققان )ژا و همکاران  يتعداد      

ن يو ارنست يعل ؛2119همکاران  و يليب ؛ 2118همکاران 

 زانيم که اندافتهی(، در2119همکاران  و يري؛ ج2119

 با يداريمعن و مثبت رابطه کشاورزان يزراع نيزم

 توسط يسازگار راهکارهاي از استفاده زانيم

 يهانيزم که يکشاورزان يعنی دارد؛ کشاورزان

 .کننديم استفاده ین راهکارهاا از شتريب دارند، يشتريب

 ريتأثو   يکه همبستگ نشان داد زيق حاضر نيج تحقینتا

م با ید و يآب يهانيزمن مساحت يب يداريمعنمثبت و 

توسط کشاورزان  راهکارهاي سازگارياستفاده از 

 لر و همکارانیوتوسط دارد، مطالعات صورت گرفته 

دند نشان دانيز ( 2113) شرايساهو و م( و 2113)

 دارند، يشتريب يآب يزراع يهانيزم که يزانکشاور

 است، کمتر شانيآب ياراض که يکشاورزان به نسبت

 .داشتند يمياقل راتييتغ با يشتريب يهايسازگار

 يو عل (2118ن، طبق مطالعات فانگ و همکاران )يهمچن

 يهانيزم که يز کشاورزاني(، ن2119ن )يتسو ارن

استفاده  يسازگار يهاراهبرد از ،داشتند يشتريب

ژا که توسط  یيهاپژوهشدر  حالنیباا. بيشتري داشتند

و  يچانگي(، گ2118مانه )يو س ( اسرات2118همکاران )و 

 گزارشافته ین ی(، انجام گرفت، خالف ا2118گاترو )

 شده است. 

 بر يداريمعن شکل ت خاک مزرعه بهيفيک      

گودار و ) است اثرگذار يمياقل راتييتغ با يسازگار

 ميتصم رونیازا(. 2112 يکه و آراچيمن ؛2119همکاران 

 با يسازگار عدم ای يسازگار نهيزم در کشاورزان

 و يکشاورز مختلف مناطق اساس بر يمياقل راتييتغ

 مزارع خوب تيفيک. باشد متفاوت توانديم يشناختبوم

 از يبرخ در( تيفيباک و زيحاصلخ خاک) کشاورزان

الن هونگ و  ي؛ ت2112 همکاران و ليقمبرع) قاتيتحق

 ريتأث (2112منسا و همکاران -فوسو ؛2119همکاران 
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 يسازگار يراهبردها يريکارگبه بر يداريمعن و مثبت

ز يق حاضر نيدر تحق. است داشته کشاورزان توسط

ت خاک در زراعت يفين کيب يداريمعنمثبت و  يهمبستگ

 يمياقل راتييتغ با کشاورزان يسازگار زانيمم با ید

 خاک يدارا کشاورزان مزارع يمشاهده شد. وقت

 رشیپذ يبرا مزرعه باشد، زيحاصلخ ريغ و فيضع

ن امر یا و بود نخواهد مناسب مختلف کشت يراهبردها

 يانتخاب کشاورزان از يبعض که است نیا دهندهنشان

 نخواهند  مزارع با متناسب يسازگار يهانهیگز يبرا

 يسازگار تيظرف باشد، زيصلخحا خاک اگر يول. داشت

 ليقب از یيراهکارها ياجرا امکان و بخشديم بهبود را

 مخلوط کشت ،يحفاظت شخم کاشت، فنون اصالح

 .ابدیيم شیافزا يسازگار گرید يهاروش و( يقيتلف)

بود که  يگریر ديمتغ يکشاورز يهانهادهبه  يدسترس

 يسازگار زانيمرا با  يداريمعنمثبت و  يهمبستگ

ل يو در تحل نشان داد يمياقل راتييتغ با شاورزانک

از عوامل مثبت اثرگذار بر  يکیز به عنوان ين يونيرگرس

رات ييبا تغ يسازگار يزان استفاده از راهبردهايم

و همکاران  يخالد) محققان از يبرخشناخته شد.  يمياقل

؛ عالم، 2112 ي؛ مومان2119همکاران  و يليب؛ 2111

؛ 2113لر و همکاران یو ؛2114کاران و هم يواريت ؛2111

 به يدسترس زانيم ،(2111بو و همکاران يبت يج

 يهاگونه و ارقام سم، و کود ليقب از مناسب يهانهاده

 ياريآب ، امکاناتيکشاورز آالتنيماش شده،اصالح

هودن و ) کار يرويو ن (2112و همکاران  يريدامب)

 به يمياقل راتييتغ با يسازگار جهت را( 2119همکاران 

 يراهبردها از استفاده بر که اندبرشمرده يعامل عنوان

 يمثبت راتيتأث يمياقل راتييتغ با کشاورزان يسازگار

 ليقب از یيهارساختیز به بهتر دسترسي. است داشته

 راهبردهاي پذیرش احتمال که هستند عواملي برق

 هيتوج قابل امر نیا البته. کنندمي بيشتر را سازگاري

 از يسازگار يهاروش ينکه برخیا به توجه با که است

، کاشت محصوالت مقاوم به سرما و يحفاظت شخم ليقب

 استفاده به ياساس ازين ل،ين قبیاز ا يو موارد يخشک

اصالح  ي، کود و بذرهايورزخاک خاص آالتنيماش از

 در ازيموردن يهانهادهبه  يدسترس زانيم دارد، شده

 از يسازگار يراهکارها از هاستفاد احتمال مزرعه کی

 يحال در نیا .دهد شیافزا مزرعه آن در را ليقب نیا

 که اندنموده عنوان ،(2119) همکاران و که آپاتا است

 با يسازگار زانيم بر يمنف ريتأث آالتنيماش تيمالک

  .است داشته يمياقل راتييتغ

 ليقب از یيهاهیسرما ،ياجتماع هیسرما از منظور      

 از مردم که است یيهاشبکه و هنجارها ،ياجتماع داعتما

 هیسرما. کننديم استفاده مشکالت حل يبرا هاآن

 ها،ينوآور و اطالعات انتشار و انتقال به منجر ياجتماع

 کاهش و جامعه ياعضا يهمکار سطح يارتقا

 شیافزا سرانجام و ارتباطات و تبادالت يهانهیهز

 جهينت در (.2111 ان،همکار و يخالد) شوديم يسازگار

 اگر که شوديم مطرح يعامل عنوان به ياجتماع هیسرما

 راتييتغ با يسازگار بر شود، تالش آن توسعه جهت در

 (.2119و همکاران  يل) داشت خواهد يمثبت اثر يمياقل

ق حاضر، وجود يتحق يهاافتهیگر یاز د نه،ين زميدر هم

و  يعه اجتماین سرمايب داريمعنمثبت و  يهمبستگ

رات ييبا تغ يسازگار راهکارهايسطح استفاده از 

نکه طبق یبود و ا موردمطالعهن کشاورزان يدر ب يمياقل

( به يه اجتماعیر )سرماين متغی، ايونيل رگرسيتحل

ش یافزا ياز عوامل اثرگذار مثبت در راستا يکیعنوان 

 يميرات اقلييبا تغ يسازگار يراهبردها يريکارگبه

 پناه زدانی ليقب از يار گرفت. محققانقر یيمورد شناسا

 و ، دنگ(2111) همکاران و يخالد ،(2119) همکاران و

 يو اوس (2119) همکاران و يل ،(2119) همکاران

)خطرات(  يامدهايپ. کننديم ديتائ را یافته نیا (2112)

گر از ید يکی، به عنوان يميرات اقلييدرک شده تغ

 يسازگار ياهبردهااثرگذار بر استفاده از ر يرهايمتغ

است که در پژوهش حاضر مورد  يميرات اقلييبا تغ

 خطراتکه  يافراد روديمانتظار  .واقع شد يبررس

 يهايماريبش آفات و یل افزاياز قب يميرات اقلييتغ

از ي(، کم شدن آب موردن2118)فانگ و همکاران،  ياهيگ
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(، کاهش 2119امسا و همکاران يلی)و يجهت کشاورز

اواندا و همکاران ی)د يو باغ يصوالت زراععملکرد مح

، کننديمشتر درک يل را بين قبیاز ا ي( و موارد2112

شتر در يرا ب يميرات اقلييبا تغ يسازگار يراهبردها

ج ی. نتا(2118مانه ي)اسرات و س کننديممزارع خود اجرا 

ل اسرات و ياز قب يمطالعات يز در راستايق نين تحقیا

الن هونگ  ي(، ت2119و همکاران ) (، دانگ2118مانه )يس

(، نشان 2119(، ماکاته و همکاران )2119و همکاران )

ن درک خطرات يب يداريمعنمثبت و  يدادند که همبستگ

با  يسازگار يارهاتش انجام رفیبا افزا يميرات اقلييتغ

ل يج تحلیکه نتا گونههمانوجود دارد.  يميرات اقلييتغ

که درک خطرات  ن بودیز نشانگر اين يونيرگرس

ش یمثبت در افزا يبه عنوان عامل يميرات اقلييتغ

 يميرات اقلييبا تغ يسازگار ياستفاده از راهبردها

 .شوديم

 يرش راهکارهایگفت که پذ توانيم درمجموع       

ت کشاورزان یتوسط اکثر يميرات اقلييبا تغ يسازگار

ز ين يق در حد متوسط بود و عوامل متعددين تحقیدر ا

که  رسديمهست. به نظر  رگذاريتأثر رفتار کشاورزان ب

بر  يميرات اقلييکه تغ يراتيتأثو  يط فعلیبا ادامه شرا

از خواهد بود که يخواهد داشت، ن يبخش کشاورز

ل یتعد يبرا يبخش کشاورز اندرکاراندست يتمام

 يج راهکارهایم نسبت به تروير اقلييتغ ياثرات منف

ن مطالعه شناخت نسبتاً یند. ایاقدام نما يسازگار

 داد.  ارائهت در استان زنجان ين وضعیاز ا يمشخص
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