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  چکیده:

با توجه به اهمیت تغییرات آب و هوا ، دانستن اینکه ، آسیب پذیرترین گروه چگونه به این تغییرات پاسخ می دهند و چگونه می 

بنابراین توجه به مسئله تغییرات اقلیمی و شناسایی علل ها و . این تغییرات و وضعیت جدید سازگار باشد، اهمیت دارد تواند با

پارامترهاي تاثیر گذار و همچنین راه و روش هاي مقابله با این تغییرات پیش از پیش ما را وادار به جستجوي راه حل براي کاهش 

مروري  –ن سازگار یها نسبت به این تغییرات را  می نماید. لذا این تحقیق به روش تحلیلی خطرات ناشی از این مسئله و همچنی

توسط پژوهشگران و کمک پیشینه و پژوهش هاي صورت گرفته در نظر دارد ضمن تبیین مفهوم اقلیم و تغییرات اقلیمی به 

به می توان نسبت به تغییرات اقلیمی بپردازد. به طور کلی گندم کار عوامل موثر بر توانمندي کشاورزان به بررسی محققان، 

فردي و اجتماعی کشاورزان، ویژگی هاي اقتصادي، ویژگی هاي زراعی، ویژگی هاي اقلیمی، نگرش  ی همچونویژگی های

  کشاورزان و دانش مدیریتی کشاورزان اشاره نمود.

 دم، گنسازگاريتوانمندي، تغییرات اقلیمی، کشاورزان،  واژگان کلیدي:
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  مقدمه:_ 1

پیامدهاي  که شود می یاد یکم و بیست قرن محیطی زیست هاي چالش مهمترین از یکی عنوان به اقلیم تغییر از امروزه

 و انرژي صنعت، گردشگري، آب، جنگلداري، کشاورزي، از اعم اقتصادي مختلف بخشهاي اگر چه دارد. دنبال به اقتصادي جدي

 اقلیم و است اقلیم به بخش ترین بخش کشاورزي وابسته میان این در اما .متأثرند اقلیم تغییرات از بیمه و مالی بازارهاي حتی

با توجه به اهمیت  ).1392کشاورزي است ( حسینی و همکاران، فعالیت هاي وري بهره و تولید منابع مکان، اصلی کننده تعیین

ت تغییرات آب و هوا ، دانستن اینکه ، آسیب پذیرترین گروه چگونه به این تغییرات پاسخ می دهند و چگونه می تواند با این تغییرات و وضعی

 خشک موقع، بی سرماهاي و گرما مخرب، بسیار هاي سیل وقوع ). Kaushik., and Sharama,2015( جدید سازگار باشد، اهمیت دارد 

 مواردي جمله از غیره و ازن الیه ضخامت کاهش جانوري، و گیاهی بیماریهاي و آفات شیوع دریاها، و ها اقیانوس آب سطح رفتن باال ها، سالی

 حال در سرعت به اقلیمی تغییرات ).1386 برشان،( است ساخته مطرح جهان علمی محافل در را اقلیم تغییر بحث که هستند

 تغییر زمین اقلیم که است کرده اعالم جهانی بانک ت. اس روبرو آن با بشریت که است خطراتی جدیترین از یکی به شدن تبدیل

 به نسبت هم و بود اقلیم تغییر کاهش درصدد بایستی هم ترتیب بدین .میباشد ناپذیر اجتناب نیز آینده در تغییر این و یافته

آثار خطرناك تغییرات اقلیمی بر حیات بشر تقریباً تمامی جوانب  ).1386شوشتریان،( کرد ایجاد تعدیل و اريسازگی اقلیم تغییرات

و از طرفی افزایش روز افزون جمعیت جهان و نیاز روز افزون به غذا و تامین معیشت از مهمترین  گرفت زندگی آنان را دربر خواهد

ي یازهاي غذایی، همواره در جستجوي راه هایی برامشکالت عصر کنونی است. ولذا بخش کشاورزي بعنوان تامین کننده اصلی ن

از دیدگاه اقلیم شناسی، کشور ایران در منطقه اي خشک و ). 1391قمبر علی و همکاران،( برطرف کردن این مشکل بوده است 

کیلومتر مربع آن داراي آب و هواي  400000کیلومتر مربع مساحت کشور حدود  1648195نیمه خشک واقع شده است. از کل 

ربع نیز کیلومتر م 1200000کیلومتر مربع دیگر داراي آب و هواي معتدل و بیش از  400000سرد و کوهستانی و نزدیک به 

% مساحت کشور را آب و هواي خشک و نیمه خشک پوشانده 73داراي آب و هواي خشک و نیمه خشک می باشد. یعنی بیش از 

). از آنجایی که تولید محصوالت کشاورزي بر ویژگی هاي آب و هوایی متکی می باشد بروز تغییرات اقلیمی، 1389است (هویدي، 

با توجه به سطح زیر کشت غالت در ایران، بیشترین تاثیر تغییرات اقلیمی بر  با این حالخت. تولید این محصول را متاثر خواهد سا

گندم که از مهمترین محصوالت راهبردي و جز کاالهاي استراتژي بوده، هم از لحاظ مقدار . غالت دیم و به خصوص گندم می باشد

درصد  20میلیون تن می باشد و تقریبا  600د ساالنه گندم، حدود قابل توجه بوده و هم مورد استفاده انسان و دام می باشد. تولی

درصد نیازهاي پروتئینی جمعیت جهان را تامین می کند. تغییر اقلیم احتماال بیشترین تاثیر را بر تولید گندم و در  25انرژي و 

 ).1394نتیجه بر منابع غذایی بشر خواهد داشت (خالدي و همکاران، 

  پیشینه پژوهش_ 2

به این نتیجه دست و تغییرات اقلیمی از دیدگاه کشاورزان پرداختند.  به بررسی آثارتحقیقی ) در 1391رعلی و همکاران (قمب

می توان به مهاجرت افراد جوان،  ازجمله این تأثیرها. نامطلوبی بر زندگی کشاورزان داشته است اقلیمی، تأثیرات یافتند که تغییرات

علوفه، به خطر افتادن سالمتی دام، کاهش حاصلخیزي خاك، و ازبین  درآمد، کاهش ذخیرة آب وکاهش محصول، بیکاري، کاهش 

 نقش دانش و باور کشاورزان بابلسر درخصوصبه ) 1393صالحی و پازوکی نژاد ( اي مطالعۀدر  .کرد رفتن پوشش گیاهی اشاره

هوا، باور به وقوع آن، و  و تغییرات آب که میزان دانش درخصوص و به این نتیجه دست یافت. پرداخته بودب وهوایی تغییرات آ

آب وهوا دارند خوبی از تغییر  بنابراین، کشاورزان شناخت. حمایت کشاورزان از سیاست هاي مقابله، بیش از حد متوسط است سطح
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سنجش  ارائه شاخصهایی در رابطه بادر پژوهش خود به  )1393و همکاران ( همچنین ملکی .و به وقوع تغییر آب وهوا باور دارند

طبیعی)  هاي پنجگانه (فیزیکی، مالی، اجتماعی، انسانی، سرمایه این محققان بیان میکنند که دسترسی بهد. وان سازگاري پرداختنت

بر ) در تحقیقی در مورد تحلیل عوامل موثر 1394حیدري ساربان و افتخاري (. شرط الزم براي افزایش توان سازگاري میباشد

با استفاده از تحلیل مسیر، چهار عامل اصلی شامل: محیطی، اقتصادي، اجتماعی، و ترکیبی توانمندسازي کشاورزان استان اردبیل، 

تماعی و اقتصادي با توانمندسازي کشاورزان جبه این نتیجه رسیدند که، بین عامل اند. و از این سه عامل را مورد بررسی قرار داد

خالدي  .به ترتیب بیشترین تاثیر را برمیزان توانمندسازي در روستاهاي نمونه داشته انداین دو عامل  و د داردابطه معنی داري وجور

) در پژوهشی عوامل موثر برتوان سازگاري کشاورزان در برابر تغییرات اقلیم مطالعه موردي: گندم کاران سر پل 1394و همکاران (

عواملی که توان سازگاري کشاورزان با تغییرات اقلیمی  رار دادند. در این پژوهش دریافتند،ذهاب ، استان کرمانشاه را مورد مطالعه ق

) در تحقیقی درباره نوع شناسی ادراك کشاورزان 1395زبیدي و همکاران ( تأثیر قرار داد، مهارت و تجربۀ کشاورزي است.  را تحت

اثر  آنها بهگندم کار و سبزي کار نسبت به تغییرات آب و هوایی با استفاده از روش کیو در شهرستان حمیدیه خوزستان پرداختند. 

بودن  همگوندیگر این تحقیق سبب شد فرض کلی  عبارت . بهپی بردندطبیعی ي الیاب دربارهناهمگنی فکري بین کشاورزان 

) در مورد کاشت 2000د (ونور .هاي کشاورزان پی برده شود هاي مختلف در بین دیدگاه سئوال رود و به وجود طبقه کشاورزان زیر

گندم دیم در دشت هاي بزرگ ایاالت کانزاس امریکا مطالعاتی را انجام داد. او تاثیر پارامترهاي اقلیمی را بر روي مناطق کشت دیم 

تاثیر  به این نتیجه رسید که تبخیر و بارندگی نسبت به سایر عوامل اقلیمیوي با تحلیل داده هاي اقلیمی قرار داد. مورد بررسی 

به این نتیجه رسیدند  اقلیمی ) در زمینۀ عوامل مؤثر بر سازگاري با تغییرات 2011بریان و همکاران ( بیشتري برجاي می گذارد. 

خانوار، سطح تحصیالت، زمان اشتغال به کشاورزي، تعداد اعضاي خانوار، دسترسی کشاورز  عواملی همچون جنسیت سرپرست که

ترویجی، میزان درآمد  خدمات منابع، عضویت در گروه هاي اجتماعی، کیفیت زمین، بازدید از مزارع نمایشی، دسترسی به به

  .رسمی در انتخاب شیوه هاي سازگاري مؤثرند وام ها و اعتبارات کشاورزي و غیرکشاورزي، اطالعات هواشناسی و دسترسی به

  مفهومی مدل -3

 
  تغییرات اقلیمی ثر بر توانمندي کشاورزان نسبت بهعوامل مو مفهومی): مدل 1شکل(
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  مواد و روش ها_ 4

 زمینه ي در موجود منابع دیگر و مجالت و مقاالت کتب، نهایی، استنتاج و تحلیل منظور به و بوده مروري نوع از مقاله این

  است.گرفته  قرار تحلیل و بررسی مورد مقاله، موضوع

  نتیجه گیري_ 5

تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی که یکی از مشکالت زیست محیطی بشمار می آید را می توان گفت که ناشی و متاثر 

و از فعالیت هاي انسانی بوده که در طی چند دهه مورد توجه پژوهشگران ، محققان و طرفداران محیط زیست قرار گرفته است. 

تواند تاثییرات خود را بر توانمندي و سازگاري کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی شناخت مولفه ها و فاکتورهایی که می اینکه

هاي مختلفی که توسط  میان با تکیه بر پیشینه ها و پژوهشاین بی شک ضروري و امري مهم تلقی میگردد. در  باشد،اثرگذار 

که  یکه مهمترین فاکتورها و مولفه های این نتیجه دست یافتطور کلی به محققان و پژوهشگران صورت گرفته می توان به 

؛ ویژگی ھای فردی و بیشترین تاثیر را نسبت به تغییرات اقلیمی بر روي توانمندي کشاورزان اثرگذارند را ویژگی هایی همچون

اجتماعی، ویژگی ھای زراعی، ویژگی ھای اقلیمی، ویژگی ھای اقتصادی، نگرش کشاورزان و دانش مدیریتی کشاورزان 
  مود.یاد ن
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Investigating Factors Affecting Farmers' Ability to Climate Change 
 

Abstract  
Given the importance of climate change, it is important to know how the vulnerable group 
responds to these changes and how it can adapt to these changes and the new situation. 
Therefore, attention to the issue of climate change and the identification of the causes and 
parameters affecting, as well as the ways and means to deal with these changes before us, force 
us to seek solutions to reduce the risks of this issue and also adapt to these changes. Makes 
Therefore, this research analytical-review method intends to explain the concept of climate and 
climate change with the help of the background and researches carried out by researchers and 
researchers on the factors affecting the ability of farmers to climate change. In general, it is 
possible to identify features such as individual and social characteristics of farmers, economic 
characteristics, agronomic characteristics, climatic characteristics, farmers' attitudes and farm 
management knowledge. 
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