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  چکیده

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

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

از بزرگترین مشکالتی به حساب می آید که در زمینه تغییرات  ناتوانی بشر در پیش بینی آینده یکیگرفته است. از طرفی 

تحلیلی بوده سعی  _اقلیم میتوان از آن به عنوان امري مهم و ضروري به یاد آورد. در این پژوهش که به صورت مروري 

  شناسایی و بیان نماید. اگردیده شاخص هاي موثر بر توان سازگاري کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی ر

  

  شاخص ها، توان سازگاري، کشاورزان، تغییرات اقلیمی  کلید واژه:

   



 سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستو   

، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10  

 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  مقدمه_1

ناتوانی بشر در پیش بینی آینده یکی از بزرگترین مشکالتی به حساب می آید که در زمینه تغییرات اقلیم میتوان از آن به 

سخت ترین اقلیم ها ، از قطب ها گرفته تا صحرا عنوان امري مهم و ضروري به یاد آورد. این در حالی است که انسان توانسته در 

ها، سخت ترین و شدیدترین سرماها گرفته تا گرمترین روزها، نسبت به شرایط حاکم مقاومت کرده و زنده بماند، و به زندگی خود 

اقلیم هاي محلی از ادامه داده و حتی در بسیاري از  مناطق بر شرایط موجود غلبه آید. اما مشکل زمانی آغاز می گردد که حدت 

حد خود بگذرد. به طور مثال سیل، طوفان، موج گرما و خشکسالی، در ناحیه اي، نسبتا طبیعی تلقی گردیده و در ناحیه اي دیگر 

حاد. دلیل آن را می توان چنین بیان کرد که هر جامعه اي یک گستره سازگاري دارد، یعنی گستره آب و هوایی که میتواند با 

). در طول تثبیت اقلیم، انسان با گذشت زمان به این درك دست 1392،به ترجمه فرهادیان مارك ماسلینکند(شرایط آن سر 

یافت که چگونه براي تامین غذاي مورد نیاز خود به کشاورزي بپردازد و حتی به مرور به اهلی کردن حیوانات نیز دست زد. این 

این اکتشافات دست یافت که نهایتا سبب گردید انسان رفته رفته به  سال پیش به 10000درحالی صورت گرفت که انسان حدود 

کشاورزي مدرن روي آورد و تسلط خود را بر روي کره خاکی زمین نشان دهد و به مرور سبب تغییر بنیادي بر روي کره زمین 

و بدون توجه به محدودیت  گردد. با گذشت زمان رشد جمعیت به گونه اي افزایش یافت که حتی بیش از ظرفیت تحمل کره زمین

ها و منابع مورد نیاز صورت گرفت. بی شک می توان چنین بیان کرد که کشاورزان اولیه آزاد بودند و هرکجاي این کره خاکی که 

میخواستند، بدون توجه به محدودیت ها دست به کشت و زرع و کشاورزي می پرداختند. اما با گذشت هزاران سال انسان ها به این 

  ع دست یافتند که توسعه کشاورزي بدون کنترل میتواند بیشترین تخریب و آسیب را به این کره خاکی وارد آورد.موضو

 پژوهش پیشینه_2

بررسی آسیب پذیري و سازکارهاي سازگاري نسبت به تغییرات اقلیم جهانی بسیار حائز اهمیت می باشد بنابراین با توجه به 

فزایش فقر و سختی معیشتی، فشار بر ااینکه معیشت کشاورزان وابسته به کشاورزي و منابع طبیعی است، در صورت کاهش درآمد، 

. مع الوصف می توان چنین بیان کرد که هر چه زیر ساخت ها و قدرت اقتصادي منطقه اي منابع طبیعی و مراتع بیشتر خواهد شد

 قویتر و متنوع تر باشد، آسیب پذیري آن منطقه نسبت به تغییرات سوء احتمالی کمتر و توان سازگاري آن بیشتر خواهد بود

)Winder., 2010(. ل ناشی از تغییر اقلیم ، مدل جدیدي براي توسعه در واقع به منظور نشان دادن ضرورت باالي غلبه بر مسائ

ن داشت. بنابراین جهت تسکین پیامدهاي تغییر اقلیم نیاز به طراحی و ارائه برنامه می باشد آبایستی توجه ویژه به  هنیاز هست ک

، خواهد شد. (اسمعیل نژادکه با فن آوري هاي نوین و دانش بومی و سیاستگذاري محلی و ملی در نهایت سازگاري این امر محقق 

اگر چه مطالعات و پژوهش هاي خارجی و داخلی زیادي در این خصوص صورت گرفته است اما توجه بیشتر به این موضوع  .)1395

) 2012بلو متا بازي، کایرسچ و همکاران (. ضروري و اهمیت بسزایی دارد که به برخی از این مطالعات صورت گرفته اشاره میگردد

نشان شاخص به بررسی روش هاي سازگاري کشاورزان تانزانیا با تغییرات آب و هوا پرداخته اند. آنها  33ه اي با استفاده از در مطالع

داده اند که عوامل تولید، سرمایه طبیعی و فیزیکی، وضعیت آموزش و جنس (زن یا مرد) سرپرست خانوار و سرمایه اجتماعی به 

کشاورزان مورد مطالعه با تغییرات آب و هوایی در ارتباط می باشند. همچنین نشان داده شد  طور قابل توجهی با ظرفیت سازگاري

عواملی مانند بدهی کشاورزان، کم بودن درامد و کاهش عملکرد در سناریوي جدید کشاورزان براي سازگاري با تغییرات آب و 

یه بر پیشینه ها و پژوهش هاي صورت گرفته شاخص ها و مولفه به طور کلی و با تکهوایی اثر گذاشته و آنها را محدود خواهد کرد. 

  ) به انها اشاره می گردد.1جدول(که در بر توان سازگاري کشاورزان موثر هستند وجود دارند که هایی 

  

  جدول ها_3
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  پژوهش ): چارچوب نظري1جدول(

  پیشینه پژوهش  مولفه ها  متغییر ها  ردیف

ویژگی هاي   1

  فردي و اجتماعی

  سطح سواد ،اعتماد اجتماعی  ،سن، شغل 

  جنسیت سرپرست خانوار، ،مهارت  ،تجربه 

  تعداد نیروي کار ،تعداد اعضاي خانواده 

)، جمشیدي و 1394)،  یزدان پناه و همکاران(2005وال و مارزل(

)، خالدي و  1394)، حیدري و افتخاري(1394همکاران(

ل نژاد و )، اسمعی2007)، نماچنا و حسن (1394همکاران(

  )2015)، مست(1395همکاران(

ویژگی هاي   2

  زراعی

میزان عملکرد محصول در واحد  ،سطح زیر کشت 

هکتار، وسعت اراضی خانوار، میزان اراضی آبی یا دیم، 

مصرف کود شیمیایی در واحد هکتار، تغییر در زمان 

  کشت

)، ملکی و 1391)، خانلري (1394حسینی و همکاران(

)، 1394)، جمشیدي و همکاران(2005وال مارزل()، 1393همکاران(

)، 2003)، پولسکان(200)، نورد(1978)، مانا(1395توکلی و همکاران(

  )2011)، بریان و همکاران(2011درسا و همکاران (

ویژگی هاي   3

  اقلیمی

بارش، دما، عامل محیطی، شدت و تکرار خشکسالی، 

  رطوبت، تبخیر، کیفیت آب و خاك

)، پرهیزگاري و 1382)، عزیز و همکاران(1394حسینی و همکاران(

)، توکلی و همکاران 1394)، حیدري و افتخاري(1393صبوحی(

)، 2007)، حسین و مادسر(1395)، اسمعیل نژاد و همکاران(1395(

  )1978)، مانا (2000نورد(

ویژگی هاي   4

  اقتصادي

سطح درامد، دسترسی به وام ها و اعتبارات دولتی، 

  اقتصادي، اثرات اقتصادي و اجتماعیدسترس به منابع 

)، جمشیدي و 1393)، ملکی و همکاران (2005وال و مارزل (

)، بریان و همکاران 1394)، حیدري و افتخاري (1394همکاران (

  )2011( پیلیفوسووا)، اسمیت و 2011(

باور کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی، برجستگی و   نگرش کشاورزان  5

بخش، درك کشاورزان نسبت به  درك خطر، درك اثر

تغییرات اقلیمی، دیدگاه سازشگرانه، توان سازگاري، 

  اثرات و پیامد هاي خشکسالی

)، جمشیدي 1394)، یزدان پناه و همکاران (1393صالحی و پازوکی (

)، دانگ و 2005)، گروتمن و پات(1394)، خالدي(1394و همکاران(

  )2012)، هابسون و نمییر(2012همکاران (

دانش مدیریتی   6

  کشاورزان

مدیریت ریسک و بحران، راهکارهاي کشاورزان در 

مقابله با خشکسالی، مسئولیت پذیري، دسترسی به 

مراکز خدمات و ترویج، دسترسی به اعتبارات دولتی، 

راهبردهاي مدیریتی و استراتژي هاي مقابله اي، 

عضویت در گروه هاي اجتماعی، آموزش و مهارت، 

  اسیاطالعات هواشن

)، یزدان پناه و همکاران، 1393)، ملکی و همکاران (1385نجف پور(

)، 1395)، زبیدي و همکاران (1395)، توکلی و همکاران(1394(

  )2011)، بریان و همکاران (1395اسمعیل نژاد و پودینه(

  

  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

  گرفته است. 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 

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

از بزرگترین مشکالتی به حساب می آید که در زمینه تغییرات اقلیم میتوان  ناتوانی بشر در پیش بینی آینده یکیطرفی 

با  شاخص ها و مولفه هایی به ه میتوانبا توجه به پزوهش هاي صورت گرفتاز آن به عنوان امري مهم و ضروري به یاد آورد. 

، سطح سواد ،اعتماد اجتماعی ،، شغلسنچون؛  فردي و اجتماعیویژگی هاي مختلف اشاره کرد که در این میان از ویژگی هاي 
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از ویژگی هاي زراعی به مولفه هایی همچون؛ ، تعداد نیروي کار ،تعداد اعضاي خانواده جنسیت سرپرست خانوار، ،مهارت ،تجربه

میزان عملکرد محصول در واحد هکتار، وسعت اراضی خانوار، میزان اراضی آبی یا دیم، مصرف کود شیمیایی در  ،سطح زیر کشت

بارش، دما، عامل محیطی، شدت و تکرار چون؛ به شاخص هایی هماز ویژگی هاي اقلیمی واحد هکتار، تغییر در زمان کشت، 

سطح درامد، دسترسی به وام ها و اعتبارات دولتی، اقتصادي چون؛ از ویژگی هاي خشکسالی، رطوبت، تبخیر، کیفیت آب و خاك، 

از نگرش کشاورزان میتوان به باور کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی،  دسترسی به منابع اقتصادي، اثرات اقتصادي و اجتماعی،

انه، توان سازگاري، اثرات و برجستگی و درك خطر، درك اثر بخش، درك کشاورزان نسبت به تغییرات اقلیمی، دیدگاه سازشگر

از دانش مدیریتی کشاورزان به مولفه هایی همچون مدیریت ریسک و بحران، راهکارهاي کشاورزان در و پیامد هاي خشکسالی، 

مقابله با خشکسالی، مسئولیت پذیري، دسترسی به مراکز خدمات و ترویج، دسترسی به اعتبارات دولتی، راهبردهاي مدیریتی و 

که هر کدام از  هاي مقابله اي، عضویت در گروه هاي اجتماعی، آموزش و مهارت، اطالعات هواشناسی و .... اشاره نمود.استراتژي 

  این شاخص ها و مولفه ها می توانند بر توان سازگاري کشاورزان نسبت تغییرات اقلیمی اثرگذار باشند.

 منابع

. واکاوي و رتبه بندي استراتژي هاي سازگاري نسبت به تغییرات اقلیمی از دیدگاه مردم 1396 سمعیل نژاد، م، علیجانی، ب.ا 1

 .72- 63، صفحات 1، شماره 4محلی مورد مطالعه: دشت سیستان. نشریه تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی، سال 

روستایی جنوب خراسان جنوبی، مجله ارزیابی سازگاري با تغییرات اقلیمی در مناطق . 1395، یل نژاد، م، پودینه، م.راسمع 2

 100- 85، صفحات 1396مخاطرات طبیعی، سال ششم، شماره یازدهم، بهار 

. بررسی و تحلیل راهبرهاي سازگاري کشاورزان با خشکسالی در استان کرمانشاه، 1395، توکلی، ج، الماسی، ه، قوچی، پ 3

 .242- 217، صص 1، شماره 7پژوهش هاس روستایی، دوره 

.درك رفتار سازگاري کشاورزان در برابر تغییرات اقلیم: مطالعه 1394،، نوري زمان آبادي، س. ه. ا، ابراهیمی،م.صي،عجمشید 4

  .88- 65، صص2، شماره18موردیمناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایالم.فصلنامه روستا و توسعه، سال

ات اقلیمی بر عملکرد محصوالت عمده زراعی( مطالعه موردي . اثر تغییر1393 اجی رحیمی، م.، ححسینی ، س.ا، قادر زاده، ح 5

 استان کردستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزي گرایش اقتصاد کشاورزي.

. ارزیابی آسیب پذیري اقتصادي بخش کشاورزي کشور از تغییر اقلیم، سومین گزارش ملی 1394، حسینی، س.ص، نظري، م.ر 6

 .، بخش چهارم: ارزیابی آسیب پذیري و سازگاري(UNFCCC)جهت ارائه به دبیر خانه کنوانسیون تغییر آب و هوا 

. تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازي کشاورزان استان اردبیل، مجله تحقبقات اقتصاد 1394، حیدري ساربان، و، افتخاري، ع.ر.ا 7

 .754-743. صص 1395، سال 3، شماره 47- 2و توسعه کشاورزي، دوره 

. تحلیل توان سازگاري کشاورزان گندم کار شهرستان سرپل 1395، خالدي، ف، زرافشانی، ك، میرك زاده، ع.ا، شرفی. ل 8
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Investigating the Effective Indicators on Farmer Adaptation to 
Climate Change 

Abstract 
Climate change and global warming, which is one of the environmental problems, can be said to 
be caused and affected by human activities that have attracted scholars, researchers and 
environmentalists over decades. On the other hand, human incapacity is one of the biggest 
problems in predicting the future, which can be considered as important and important in climate 
change. In this research, which was an analytical overview, we tried to identify and express 
effective indicators on the ability of farmers to adapt to climate change. 
Keyword: Indices, Consistency, Farmers, Climate Change 


