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با توجه به شواهدات و پژوهش هاي متعدد صورت گرفته در زمینه تغییرات اقلیمی ما شـاهد  :هدف 

تغییرات گسترده ي آب و هوایی در قرن اخیر هستیم، همواره پیامدهاي ناگوار این پدیده که زندگی بشـر  

از طرفی . قرار داده است، لزوم توجه به این پدیده را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است تأثیررا تحت 

 ی اسـت کـه  به غذا و تامین معیشت از مهمتـرین مشـکالت   بشرافزایش روز افزون جمعیت جهان و نیاز با 

مسـتقیم   با توجه به اینکه کشاورزي بـه صـورت مسـتقیم و غیـر    . را با آن مواجه ساخته استعصر کنونی 

لذا بخـش  . تغییرات اقلیمی می باشد، توجه به این مسئله از ضرورت باالیی برخوردار می باشد تأثیرتحت 

همـواره در   مـی باشـد،   عنـوان تـامین کننـده اصـلی نیازهـاي غـذایی      ه برا که می توان گفت کشاورزي 

دف اصـلی آن بررسـی   این تحقیق نیز که ه .جستجوي راه هایی براي برطرف کردن این مشکل بوده است

عوامل موثر بر توان سازگاري کشاورزان گندم کار در مواجهه با تغییرات اقلیمی می باشـد سـعی گردیـده    

که توان سازگاري و فاکتور هاي موثر بر آن را از جنبه هاي مختلف مورد بحـث و بررسـی قـرار    شده است 

  .دهد

ان آبی دشت مغان تشکیل دادند که شامل جامعه آماري این پژوهش را گندمکار :شناسی پژوهش روش

صـورت   1397-1396این پژوهش در سال زراعی . سه شهرستان؛ بیله سوار ، پارس آباد، گرمی می باشند

ماري گندمکار آبـی منطقـه مـورد    آاز بین جامعه  1397گرفت که داده هاي مورد نیاز آن نیز در تابستان 

نفر می باشد کـه بـا    )N=7001(گندمکار آبی در این منطقه تعداد بهره برداران. مطالعه گردآوري گردید

 .تعیین شدندنفر  370، تعداد نمونهناگمورو کرجسی روش نمونه گیري تصادفی ساده و به کمک جدول 

ت علمـی دانشـگاه و اسـاتید گـروه     أروایی محتوایی پرسشنامه و ابرازهاي سنجش نیز به کمک اعضاي هی

با توجه به این . یید قرار گرفتأو مورد ت نیز با روش آلفاکرونباخ سنجش و نآمدیریت کشاورزي و  پایایی 

صورت گرفت، پس از اتمام جمـع  نیمه ساختاریافته وري داده ها به کمک پرسشنامه و مصاحبه آکه جمع 

در این پژوهش با کمک داده هاي  .به تحلیل داده ها پرداخته شد SPSSآوري داده ها، با کمک نرم افزار 

 GISپرداخته و نتایج حاصله از داده ها را در نـرم افـزار    SPIبه سنجش شاخص  DIPشناسی و ابزار هوا

در . گذاري و در نهایت نقشه پهنه بندي خشکسالی استان اردبیل و منطقه مورد مطالعه بدسـت آمـد  جاي

سـه منطقـه بـا     نهایت با انطباق آن با نقشه سیاسی استان و منطقه مورد مطالعه، مناطق هدف به تفکیک

  .تعیین شد) مالیم، متوسط و شدید(شرایط خشکسالی مختلف 

عضویت در تعاونی ها و شـرکت هـاي   نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین :ها یافته



کشاورزي، استفاده کنندگان از وام ها و تسهیالت بانکی، اسـتفاده کننـدگان از بیمـه محصـوالت     

زمین هاي زراعی، نوع روش کشت، نوع ماشین هـاي کشـاورزي بـا تـوان     کشاورزي، نوع مالکیت 

سازگاري پاسخ گویان تفاوت معنی داري وجود داشت و همچنین بین سـن، سـابقه کـار و تعـداد     

عالوه بر ایـن بـا توجـه بـه     . ادوات کشاورزي با توان سازگاري همبستگی معنی داري وجود داشت

در مجمــوع اقتصـادي   -یرسـاختاري زحمـایتی و  -نشــیداننـایج آزمـون تحلیـل عـاملی، دو عامل    

از بـین اسـتراتژي هـاي    .از کل واریانس متغیرها را تبیین نماینـد درصد  244/50اند توانسته

و  يو  عامـل  فـرد   ییو زبربنـا  یعامـل فنـ    ی،عامـل مـال    ی،عامل زراع(ثرؤعامل م 4سازگاري 

در این پژوهش کشاورزان گندمکار به لحاظ توان سـازگاري  همچنین . شناسایی گردید )یاجتماع

گویان توان سازگاري متوسط را تشکیل درصد از پاسخ  8/83به سه گروه تقسیم بندي گردید که 

  . دادند

توجه ي،سـازگار  يها ياستراتژ یريموانع موجود در بکارگ یعامل یلتحل یجمطابق نتا:گیري نتیجه

کشـاورزان در   يتوان سازگار یتدر تقو ییتوانند نقش بسزا یم یتیو حما یآموزش يها یربه متغ

نیـز چهـار عامـل     يسـازگار  يهـا  ياسـتراتژ  یعـامل  یلتحلحاصل از یجنتادر . دنینما یفامنطقه ا

کرد کـه در   یم یینرا تب یانسدرصد وار یشترینب یعامل زراع شناسایی شد که از بین عامل ها، 

بـار   یشـترین خـاك ب  يبـارور  یننـو  يها یکو تکن یدجد ياستفاده از روش ها"یرعامل متغ ینا

پیشنهاد مـی گـردد در برگـزاري دوره هـاي آموزشـی بـه ارائـه روش و        بنابراین  .را داشت یعامل

 يتوان سـازگار  یصیتشخ یلتحل نتایجهمچنین . تکنیک نوین باروري خاك تاکید بیشتري گردد

ــایینشــان داد متغ یانپاســخگو ــ  یره ــداد ماش ــد تع ــا ینمانن ــاورز يه ــتراتژ ي،کش ــا ياس  يه

و درك و تصـور   یمـی اقل ییـرات تغ یدهنسبت به پد یدگاهد ي،و اطالعات کشاورز یگاهآي،سازگار

متفـاوت را   زگاريبـا سـطح تـوان سـا     ییگروه ها ینب یزتما یجادتوان ا یمیاقل ییراتنسبت به تغ

گفـت کـه در ایـن زمینـه ارتبـاط قـوي تـري بـا         لذا با تکیه بر نتایج حاصل می توان چنین .دارد

براي ایجـاد درك و تصـور درسـت و بهبـود دیـدگاه،      ) تکنوکرات(کشاورزان خبره و رهبران افکار 

  .ارتقاي آگاهی و اطالعات و معرفی استراتژي هاي سازگاري می تواند نقش بسزایی داشته باشد

  ، دشت مغانتوان سازگاري، تغییرات اقلیمی، گندم:هاي کلیدي واژه
  





  مقدمه-1-1

امروزهباگسترشــــفعالیت هایانسانی،غلظتگازهایگلخانهایافزایشیافتهوباعثگرمشـــــدن  

ــرات . تغییراتیگستردهدرآبوهوایجهانخواهدشـــــــدکرهزمینودرنهایت،منجربه اینتغییـــــ

از ). 2014جــانجوآ،(ممکناستباتوجهبههرمنطقهاثراتمثبت،خنثیوحتیمنفینیزداشتهباشــد

و دي اکسـید  ) N2O(و اکسیدنیتروژن، ) CH4(جمله مهمترین گازهاي گلخانه اي، متان، 

ترکیبوغلظتاینگازهـا  فعالیت هایانسـانیباعثمی شـود که  .و بخار آب می باشد) CO2(کربن 

ــود    ــدمایزمینوپدیدهتغییراقلیممی ش ــزایش، سببافزایش ــن اف ــت ای ــه نهای ــی یافتهک فزون

ــایر،( ــه   ). 2005موتاوبــــــــــــ ــت کــــــــــــ ــی اســــــــــــ گفتنــــــــــــ

افزایشـــــــجمعیتدر  .اقلیم،شرایطمتوسطآبوهوابرایمحدودهایویژهویکدورهخاصاســـــــت

ــاي  ــفعالیت هـ ــود کهتغییرکاربریزمین،تخریبجنگلها،افزایشـ ــی شـ ــبب مـ  کرهزمینکهسـ

ــه    ــدهاییناگواري راب ــه وپیام ــترش یافت ــده، گس کشاورزیودامداریوتولیدضایعاتجامدومایعش

. دنبالداشتهباشـــد کـــه ازپیامـــد هـــا مـــی تـــوان بـــه پدیدهتغییراقلیماشـــاره نمـــود 

، عبارتاستازتغییربرگشــت )IPCC2(براساســتعریفهیئتبیندولتیتغییراتآبوهوایی تغییــراقلیم،

ناپذیردرمتوسطشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرایطآبوهوایییک 

قهنسبتبهرفتاریکهدرطولیکافقزمانیبلندمدتازاطالعاتمشاهدهیاثبتشـــــــــــــــدهدر منط

بــــاوجودیکهتغییر ). 2007تبینــــدولتیتغییراتآبوهوایی،أهی(آنمنطقهموردانتظاراســــت

ــمالیباالتراز  ــدرعرض هایشــ ــاثرات 55اقلیمدربرخیازمناطقجهانبویژهنواحیواقعــ درجهــ

ــت  ــاورزیبه همراهخواهدداشــــــــ ــااثرا.مثبتیبرتولیداتکشــــــــ تمنفیتغییر امــــــــ

ــدیدخواهدبود ــاران،(اقلیمدرمناطقگرموخشکبسیارش ــاي ). 2005گریگوریوهمک ــیم ه اقل

ــاختاراکولوژیکیویژهخود   ــورمانیزدرگروهآنهاقراردارد،به دلیلســـ خشکونیمهخشککهکشـــ

ــتریدارند  ــیب پذیریبیشـــ ــایراقلیم هانسبتبهتغییراتمحیطیحساسبودهوآســـ  .بیشازســـ

ــابراین،بهنظرمی رسدوقوعتغییرات ــاي  بنـ ــتم هـ اقلیمیدراینمناطقاثراتیقابلمالحظهبرسیسـ

بااینحال،باوجوداینکهبیشــتر ). 1994فیشـروهمکاران، (تولیدکشاورزیبههمراهداشتهباشـد 

ــاي   ــتند،پژوهش هـــــ کشورهایخشکونیمهخشکجهانواقعدرکشورهایدرحالتوسعههســـــ

ــ  ــد، نتایجمطالعاتمربوطبـ ــیارمحدودمی باشـ ه علمیمربوطبهاثراتتغییراقلیمدراینمناطقبسـ

تغییراقلیمکهدرطیسال هایاخیردرایرانانجامشدهاسـتهمگیبیانگربروزاینپدیدهدر کشـوربوده   

، براي ایران نشـان دهنـده   IPCCهمچنین،پیش بینی هاي ). 1388کوچکی وکمالی، (اند 

 4تـا   5/3. سـال آینـده    30درجه سـانتی گـراد در    2ي افزایش متوسط درجه حرارت تا 

100درجـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــانتی گـــــــــــــــــراد تـــــــــــــــــا



  ییماقل ییراتکشاورزان گندمکار در مواجهه با تغ يعوامل موثر بر توان سازگار یبررس  18

ــهمراهخواهدبودوافزایش، ساآل یندهاستکهدراینصورتبارندگیباافتیمحسوســــــــــــــــــ

با ایـن حـال   ). 1392حسینیوهمکاران،(دمامنجربهافزایشسطحتبخیروتعرقساالنهمی شود

اقلیمبوده،وبخش کشـاورزینیز وابسـته   تأثیرمی توان گفت کـه همهـبخش هایاقتصـادیتحت   

ونــــه ایکهبهــــره وري بــــه گ). 2008روســــگرنتوهمکاران،(ترینبخشبهاقلیمباشــــد، 

تغییراقلیمازراهتغییردرالگویبارش،تغییردرتاریخکاشتوبرداشــــــــــــت، تأثیرکشاورزیتحث

ــدرجهحرارتوتبخیروتعرققرارمیگیرد ــرس،(افزایشـ ــادیتغییراقلیمبه ). 1996پیـ اثراتاقتصـ

یکهبرامنیتغذاییداردو تأثیرصورتتغییردرعملکرد،تولیدوعرضهمحصوالتکشــــــــــــــاورزیو

ــاورزانراتحتهمچنین،تغییراتبلندمدتد  تأثیررپارامترهایاقلیمیکهسودآوریودرآمدکشــــــــــ

ــود ــکارمی شــ ــاورزیو . قرارمیدهد،آشــ عالوهبراین،اثراتتغییراقلیمبربازارداخلیکاالهایکشــ

پیامدهایواقعیوتوزیعدرآمدیآنبرایمصرفکنندگانوتولیدکنندگانبخشکشـــــاورزیبه صـــــورت 

ــد  ــد شــ ــن حالبخشک .هایگوناگونودرزمانهایمتفاوتنمایانخواهــ ــا ایــ ــهمی بــ شاورزیســ

 .باالدراقتصادکشورهایدرحالتوسعهداشتهوارتباطیگســــتردهبادیگربخش هایاقتصــــادیدارد

ــت  ــمناینکهخودیکیازمنابعتولیدکنندهگازهایگلخانه ایاس ــاینویژگی هــا،بخش  . ض مجموع

ــطحجهانیو   ــیوپروژه هایپژوهشیانجامشدهدرســ ــلیبحث هایسیاســ کشاورزیرابهمحوراصــ

مطالعـات  ). 1396؛ امیرنژاد و اسدپور، 2003چانگ،(ملیدربسیاریازکشورهاتبدیلکردهاست

انجام شده بر این موضوع تاکید دارند که نمی توان از کنار این موضوع به سادگی گذشـت  

یکــی از راه هـاي کــاهش اثـرات ایــن پدیـدهف ســازگاري    . و اثـرات آن را نادیــده گرفـت  

غییرات اقلیمی به فعالیـت  سازگاري با ت. کشاورزان با تغییرات اقلیمی یا آب و هوایی است

هایی اطالق می شود که کشاورزان از طریق آن اثرات منفی این تغییرات را کاهش دهنـد  

سازگاري با تغییـرات اقلیمـی یکـی از مـوثر تـرین راه هـاي       ). 1392خالدي و همکاران، (

با توجه به مطالعات گسترده . علمی و عملی بر کاهش اثرات مخرب این تغییرات می باشد

ي که صورت گرفته در بسیاري از کشورهاي جهان، توجه بـه تـوان سـازگاري کشـاورزان     ا

یکی از کارآمدترین شیوه هایی اسـت کـه از آن مـی تـوان در کـاهش خطـرات و آسـیب        

می توان گفت که یکی از مهم ترین گام هـا  . پذیري نسبت به تغییرات اقلیمی بهرمند شد

از طرفی . طالعه توان سازگاري کشاورزان می باشددر مطالعات تغییرات اقلیمی بررسی و م

گندم که یکی از محصوالت استراتژیک هر کشوري می باشد و از نظر تولیـد و سـطح زیـر    

کشت مهمترین محصول بشمار می رود توجه به این موضوع هم از نظر اقتصـادي و هـم از   

توجه به توان سازگاري  جنبه تامین امنیت غذایی از اهمیت باالیی برخوردار باشد بنابراین

و ارائه راهکار ها و راه حل هاي علمی و عملیف می توان نسبت به تغییرات اقلیمـی اقـدام   
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بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی      . موثر صورت پذیرد

توان سازگاري کشاورزان گندمکار در مواجهه با تغییرات اقلیمـی در دشـت مغـان، اسـتان     

تـا از ایـن طریـق مسـئوالن و سیاسـتگذاران در زمینـه مربوطـه،        . دبیل انجام شده استار

بتوانند برنامه ریزي هاي درست و منطقی تري نسبت به رفع مشکالت و بـاال بـردن تـوان    

نتایج ایـن  . سازگاري کشاورزان گندمکار در برابر تغییرات اقلیمی اقدام الزم را انجام دهند

  .نامه ریزي براي توسعه روستایی و ترویج کمک موثري داشته باشدپژوهش می تواند در بر

  

    بیان مسئله- 2-1

امروزهازتغییراقلیمبهعنوانیکیازمهمترینچالشهایزیستمحیطیقرنبیستویکمیادمیشودکهپی

ــادیبهدنبالدارد ــر .امـــــــــــــــــــدهاي جدیاقتصـــــــــــــــــ اگـــــــــــــــــ

ــنعت،  چهبخشهایمختلفاقتصادیاعمازکشاورزي،جنگلداري،آب،صــــــــــــــــــــــــــ

امادراینمیـانبخش کشـاورزي    .ارهایمالیوبیمهازتغییراتاقلیممتأثرندگردشـگري،انرژیوحتیباز 

وابستهترینبخشبهاقلیماستواقلیمتعیینکنندهاصـــــــــلیمکان،منابعتولیدوبهرهوریفعالیت  

با توجه به اهمیت تغییـرات آب و هـوا ،   ). 1392حسینی و همکاران، ( هایکشاورزي است 

این تغییرات پاسخ می دهند و چگونه می دانستن اینکه ، آسیب پذیرترین گروه چگونه به 

 Kaushik and(دتوانـد بــا ایــن تغییــرات و وضــعیت جدیــد ســازگار باشـد، اهمیــت دار  

Sharama,2015 .(

کهذهنمحققانســازمانهایملیوبینالدرسالهایاخیر،مسألهتغییراقلیمیکیازمهمترینچالشهاییبوده

ــ . تمللیرابهخودمشغولکردهاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هایبیموقع،خشکسالیها،باالرفتنسطحآباقیانوســهاودریاها،وقوعسیلهایبسیارمخرب،گرماوسرما

شیوعآفاتوبیماریهایگیاهیوجانوري،کاهشضخامتالیهازنوغیرهازجملهمواردیهستندکهبحثتغیی

ــت ــان،(راقلیمرادرمحافلعلمیجهانمطرحساختهاســــــــــــــ ). 1386برشــــــــــــــ

ــت  .تغییراتاقلیمیبهسرعتدرحالتبدیلشدنبهیکیازجدیترینخطراتیاستکهبشریتباآنروبرواسـ

 .نکجهانیاعالمکردهاستکهاقلیمزمینتغییریافتهواینتغییردرآیندهنیزاجتنابناپذیرمیباشــدبا

ــبتبهتغییراتاقلیم ی بدینترتیبهمبایستیدرصددکاهشتغییراقلیمبودوهمنســــــــــــــــــ

تـرین عوامـل    از طرفـی اقلـیم یکـی از اصـلی    ).1386شوشـتریان، (سازگاریوتعدیالیجادکرد

ه را بـه شـکل مسـتقیم و غیـر مسـتقیم      ي موجودات زنده وغیر زند محیطی است که همه

هاي دور مـورد   شناخت وضعیت هوا و تغییرات آن از گذشته. دهد خود قرار می تأثیرتحت 
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با توجه به تغییرات شدید اقلیمی، ایـن موضـوع   . توجه دانشمندان علوم مختلف بوده است

ایط اقلـیم، شـر  . بیش از پیش نظر بسیاري از پژوهشـگران را بـه خـود جلـب کـرده اسـت      

ي خاص است، بنابراین توجـه بـه   ي خاص و یک دورهمتوسط آب و هوا براي یک محدوده

  ).1393حسینی، (این مسئله بسیار ضروري می باشد 

آثار خطرناك تغییرات اقلیمی بر حیات بشر تقریباً تمامی جوانب زندگی آنـان را دربـر   

همگین، کـاهش منـابع   خشکسالی، باالآمدن سطح آب دریاها، طوفان هاي س. خواهدگرفت

آب شیرین،گرم شدن هوا، آتش سـوزي جنگـل هـا، بیابـان زایـی، افـزایش بیمـاري هـا و         

از تأثیرات دیگر این پدیده، می توان به کاهش رواناب هـا  . مهاجرت ازجمله این آثارهستند

و از طرفی افزایش ) lane et al., 1999(کشاورزي اشاره کرد  و تغییر در میزان آب شرب و

افزون جمعیت جهان و نیاز روز افزون به غذا و تامین معیشـت از مهمتـرین مشـکالت     روز

ولذا بخش کشاورزي بعنوان تامین کننده اصلی نیازهاي غذایی، همواره . عصر کنونی است

از سـوي دیگـر شـاهد    . در جستجوي راه هایی براي برطرف کردن این مشکل بـوده اسـت  

قمبـر علـی و همکـاران،    ( ره در کشاورزي دارنـد  بسیاري حکایت از وجود ریسک یا مخاط

توسـط سـازمان   ) 1998(از زمان تشـکیل کـارگروه بـین المللـی تغییـرات اقلـیم       ). 1391

جهانی هوا شناسی و برنامه ي محیط زیست سازمان ملل متحد که با هدف بررسی دالیـل  

لمـی، فنـی،   علمی وقوع پدیده اقلیم و راهکارهاي مقابله بـا آن تشـکیل شـد، مطالعـات ع    

  ).1396شهرکی و همکاران، (اقتصادي و اجتماعی گسترده اي انجام شده است 

ــانرا  ــبینیکمیتوکیفیتتحوالت اقلیمییکیازمسائلپیچیدهایاستکهاذهاناقلیمشناســ پیشــ

اکنونبهمدددســـــــــــتیابیبهفن آوري هـــــــــــاي . بهخودمشغولکردهاســـــــــــت

ــریهایمتعددداده هایالزمازمتغیرهـــــــــــــــــاي   نوینودراختیارداشتنســـــــــــــــ

یوبهیاریـــــــــــــــــدانش،درکروابطبیناینمتغیرهاگام هایاساســـــــــــــــــی  اقلیم

ــتبه نحــــــوي کــــــه اکنونمــــــدل     دردرکوپیشبینیروندهایاقلیمیپدیدارشدهاســــ

هایکامپیوتریهمگیدرحیطهتوانائیخودبهمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  

ــین الزم ). 2011گــودرزي، (پیشبینیاقلیموعواملمؤثربرتغییراقلیمپاســخمیدهند  ــن ب در ای

ــه طو   ــآب و هوابـــ ــه تغییراتـــ ــدانیم کـــ ــت بـــ ــوالت اســـ رمستقیمبرتولیدمحصـــ

ــرایطآب تأثیرکشاورزی ــاورزیذاتا حساسبهشـــــــــ میگذاردوازطرفیدیگر،بخشکشـــــــــ

وهواییاستواینامرموجبشدهکه یکیازآسیب پذیرترینبخش هابهخطراتواثراتتغییرجهانیـآب و  

بر این اسـاس شناختنوسـاناتزمانیومکانی   ). 2012ماپونیاومپاندلی، (هوا،بخشکشاورزیباشد 
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ــاي هواشن ــیپارامترهـــ ــبی،(اســـ ــر دما،بارش،رطوبتنســـ ــأثیر آن )  ...نظیـــ وتـــ

ــتراتژي ــروریمیبربخشکشاورزیجهتمدیریتمنابعکشــاورزیواتخاذ اس ــد هایمناسببسیارض باش

بخش زراعـی در ایـران از بخشـهاي مهـم کشـاورزي کشـور محسـوب        ). 1393حسینی، (

ي میگردد و در این بین گندم بهعنوان یک محصول مهم است، چـرا کـه گنـدم یـک کـاال     

از طـرف دیگـر   . استراتژیک بوده و در سبد غذایی خانوار ازاهمیـت ویژهـایبرخوردار اسـت   

درصد سطح زیرکشت گندم در ایـران بـه دیماختصـاص دارد کـه نسـبت بـه        50بیش از 

اثـرات  نسـبت بـه   هرگونه بررسی بر همین اساس . پارامترهاي اقلیمی بسیار حساس است

). 1388نجفـی و همکـاران،   (یـد خواهـد بـود   اقلیمبر روي عملکـرد گنـدم ضـروري و مف   

تغییرات اقلیم عالوه بر عملکرد محصوالت کشاورزي بر ریسک عملکرد محصوالت نیـز اثـر   

ــی ــذارد  مــ ــینی، (گــ ــه     ). 1393حســ ــود کــ ــان بــ ــاطر نشــ ــد خــ ــذا بایــ ولــ

ــآب و   ــهایمتنوعبا تغییراتــــ ــتاییکهقادرندخودراازطریق روشــــ سازگاریدرجوامعروســــ

هواییســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازگارنمایند،باعث 

عدیلخسارتهایبالقوهمیشودوهمچنین،بهمردمدرکاهشعوارضجانبیویامشکالتغیرمستقیمماننت

ــغلو  د مهاجرت،ناخواستهخالیشدنروستاها،تغییراجباریشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بریان، درسـا، جتـی   ( حتیدلسردشدنجوانانروستاییازاشتغالدربخش کشاورزیکمکخواهدکرد 

هـاي   امـروزه فعالیـت  ). 2001؛ هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوا، 2009بوو، رینگ لر، 

قرار دهد و اقلیم نیـز   تأثیرباشد تحت تواند اقلیم را که یکی از اجزاي محیط میانسان می

هـاي بسـیاري   تالش. گذاردمی تأثیرها به نوبه خود بر کشاورزي، منابع غذایی انسان و دام

کـوچکی و   (گیري اثرهاي تغییر اقلیم بر عملکرد محصول صورت گرفته اسـت  جهت اندازه

بدون شک عـواملی همچـون افـزایش جمعیـت، افـزایش تقاضـاي آب،       ). 1385همکاران، 

تخریب شدید جنگل ها، تغییر کاربري اراضی، توسعه نابجاي صنعتی در کنار فعالیت هاي 

بصـیري راد  (کشاورزي از عوامل تحریک تغییر اقلیم در مناطق مختلف محسوب می شـود  

ن تغییراتی سبب بـروز خشکسـالی هـا، تغییـر پارامترهـاي      نتیجه چنی). 1394و همکاران،

هواشناسی مانند نوع و مقدار بارندگی و شاخص هاي حرارتی بـوده و بـدین ترتیـب بـروز     

مشکالتی در امور کشاورزي، اقتصادي و حتی اجتمـاعی، کمبـود مـواد غـذایی، و کـاهش      

بنـابراین  ). 1391اران، اسد فلسفی زاده و همکـ ( منابع آب از تبعات چنین تغییراتی است 

گـذار و همچنـین    تـأثیر توجه به مسئله تغییرات اقلیمی و شناسایی علل ها و پارامترهاي 

راه و روش هاي مقابله با این تغییرات پیش از پیش ما را وادار به جستجوي راه حل بـراي  

ی کاهش خطرات ناشی از این مسئله و همچنین سازگار یها نسبت به ایـن تغییـرات را  مـ   
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اما در این میان پاسخ به دو سوال به صورت کلی می تواند مارا براي نزدیـک شـدن   . نماید

چه علت هاي سبب تغییرات اقلیمی می گـردد؟ و  "پاسخ به سوال . به هدف معطوف سازد

میتوانـد مـارا بـه هـدفمان کـه       "چگونگی شناسایی و راهکارهاي مقابله با این تغییـرات؟  

ان سازگاري کشاورزان، خصوصا گندم کاران نسـبت بـه تغییـرات    بررسی عوامل موثر بر تو

از دیدگاه اقلیم شناسی، کشور ایران در منطقـه اي خشـک و   . اقلیمی است، نزدیکتر نماید

کیلـومتر مربـع مسـاحت کشـور حـدود       1648195از کـل  . نیمه خشک واقع شـده اسـت  

 400000زدیـک بـه   کیلومتر مربع آن داراي آب و هواي سـرد و کوهسـتانی و ن   400000

کیلـومتر مربـع نیـز     1200000کیلومتر مربع دیگر داراي آب و هـواي معتـدل و بـیش از    

مسـاحت کشـور را   % 73یعنی بـیش از  . داراي آب و هواي خشک و نیمه خشک می باشد

از آنجـایی کـه تولیـد    ). 1389هویـدي،  (آب و هواي خشک و نیمه خشک پوشانده اسـت  

اي آب و هوایی متکی می باشـد بـروز تغییـرات اقلیمـی،     محصوالت کشاورزي بر ویژگی ه

در این بین با توجه به سطح زیـر کشـت غـالت    . تولید این محصول را متاثر خواهد ساخت

فیض (تغییرات اقلیمی بر غالت دیم و به خصوص گندم می باشد  تأثیردر ایران، بیشترین 

هبـردي و جـز کاالهـاي    گنـدم کـه از مهمتـرین محصـوالت را    ). 1385آبادي و همکاران، 

استراتژي بوده، هم از لحاظ مقدار قابل توجه بوده و هم مـورد اسـتفاده انسـان و دام مـی     

 25درصد انـرژي و   20میلیون تن می باشد و تقریبا  600تولید ساالنه گندم، حدود . باشد

تغییر اقلـیم احتمـاال بیشـترین   . درصد نیازهاي پروتئینی جمعیت جهان را تامین می کند

خالدي و همکـاران،  (را بر تولید گندم و در نتیجه بر منابع غذایی بشر خواهد داشت  تأثیر

با این حال دشت مغان که یکی از مناطق مهم تولید محصـول کشـاورزي بـوده و    ). 1392

گندم که یکی از محصوالت اصلی این منطقه بشمار می رود ما را به توجه و اهمیت بیشتر 

دشت مغـان از لحـاظ موقعیـت جفرافیـایی ایـران، در گوشـه       . مایداین موضوع وادار می ن

  . شمال غرب کشور قرار دارد، بی شک متاثر و درگیر با تغیرات اقلیمی می باشد

  اهمیت و ضرورت- 3-1

تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش هاي زیست محیطی قرن حاضر محسوب شده کـه  

با انتشار گازهاي گلخانه اي و پدیده هـاي ارتبـاط از راه دور بـر سـرعت آن افـزوده شـده       

که در این میان کـاهش میـزان بـارش و افـزایش دمـاي هـوا مهمتـرین پیامـدهاي         . است

که تا حد زیادي عملکرد محصـوالت کشـاورزي    شناخته شده ناشی از این پدیده می باشد

آثار تغییـرات اقلیمـی،   ). 1393پرهیزگاري و همکاران، (خود قرار داده است  تأثیررا تحت 
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هاي پیش روي بشر در جهان امروز است که باید در صـدر توجـه    ترین چالش یکی از جدي

ــت ــرد   دول ــا قرارگی ــت ه ــا و مل ــزارش . ه ــرین گ ــاس آخ ــین  براس ــأت ب ــاي هی ــ ه دول ال

هاي آماري موجود است و دمـا در   ترین سال در دوره  گرم 2016، سال (IPCC)	تغییراقلیم

1حـــــــــــــــــــــــــدود	ایـــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــال

سابقهج درجهسلسیوسنسبتبهدورهپیشازصنعتیشدنافزایشداشتهاستوباتوجهبهاینگرمایشبی

تـر،   تـر، مرطـوب   تر، خشـک  داغ"	عبارتبوداز2016شعارسازمانهواشناسیجهانیدرسال	هانی،

در نقاط مختلف کـره زمـین    2015که حکایت از تشدید شرایط حاکم سال "یندهچهره آ

در پاریس نیز نشان داد بیشـتر کشـورهاي دنیـا دربـاره     COP21	از سوي دیگر نتایج. دارد

هـاي بشـري اتفـاق نظـر دارنـد؛ چـرا کـه         اي ناشی از فعالیت کاهش تولید گازهاي گلخانه

ماننـد فقـر،    21عوامل تهدیدآمیز حیات بشر در قرن پیامدهاي زیانبار تغییرات اقلیمی بر 

تغییـرات اقلیمـی از   . تگـذار اسـ  تأثیر... جنگ و کشتار، قحطی، مهاجرت، کمبـود غـذا و   

تواند تهدیدي بـراي دسـتیابی بـه     هاي کلیدي عصر ما است و اثرات زیان بار آن می چالش

از ایـــــــــــن  . توســـــــــــعه پایـــــــــــدار در جوامـــــــــــع باشـــــــــــد   

یباتغییراقلیم،بخصوصدرکشورهایدرحالتوسعهکهبیشتردرمعرضــپیامدافزایشآگاهیوسازگار	رو

1د مطالعه و توجه بسیار استهایمخربآنهستند،نیازمن
با توجه به این موضوع و با پـذیرش   .

با پیامدهاي ایـن تغییـرات بحثـی گریـز      "سازگاري"تغییرات آب و هوایی توجه به مسئله 

ت آب و هوایی، مسئله سازگاري با تغییرات در دو کنفرانس جهانی تغییرا. ناپذیر می باشد

با پیامد هاي این تغییرات مطرح و بر این نکته تاکید شد که پایداري زندگی، انسان هـا را  

این امـر خـود سـبب    . ملزم می سازد که همه ابعاد زندگی شان را با طبیعت هم ساز کنند

زیـان بـار انسـانی در    شده که کشورها و حکومت ها را نسبت به دگرگونی هـا و تغییـرات   

عالوه بر این، کنفرانس ها و کنوانسـیون  ). 1391قمبرعلی و همکاران، (اقلیم آگاهتر سازد 

هاي مختلفی صورت گرفت که بیش از پیش بر توجـه و اهمیـت ایـن مسـئله اقلـیم مـی       

درصـد از تغییـرات عملکـرد محصـول      90تـا   80) 1976(طبق تحقیقات تامسـون  . افزاید

ازآنجاکـه پیامـدهاي   .  ت متحده مرکزي ناشی از تغییرات شرایط جوي استگندم در ایاال

تغییرات اقلیمی در مباحث علمی، نوعی تهدید براي زندگی امروز ونسل هاي آتی قلمـداد  

می شوند، براي مقابله و سازگاري با آنها نیاز به فهم و شناخت علمی بیشاز پیش احسـاس  

بـا  ایـن حـال درك و شـناخت     ). 1393وکی نـژاد،  ساتن به نقل از صالحی و پاز(می شود 

                                                                                                                        
1. www.climateconf.ir
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صحیح از موضوع و چگونگی و عوامل موثر بر این موضوع می تواند بیش از پـیش مـا را در   

بکارگیري روش هاي مدیریتی صحیح در مواجهه با این تغییـرات و همچنـین در کـاهش    

  .زیان هاي ناشی از تغییرات اقلیمی کمک کند

بنـابراین از یـک   . تولید کشاورزي اسـت  ن،مکانوبهره وریعواملاصلیزمأەاقلیم تعیینکنند

اقلـیم   تـأثیر تحـت   )آب(طرف موجودي مکانی و زمانی اصلیترین عامل تولیـد کشـاورزي   

است و از طرف دیگر پارامترهاي اقلیمی بارش و دما بر مقدار تولید ماده خشک و عملکرد 

دیـم بـه طـور     التعملکرد و تولیـد در محصـو  . میگذارند تأثیرت زراعی به شدت المحصو

، کـاهش بارشـها تـا یـک سـطح      بـه طـوري کـه   . شرایط اقلیمی است تأثیرمستقیم تحت 

آستانهاي مشخص، نه تنها تولید در واحد سطح را کاهش میدهـد، بلکـه امکـان کشـت و     

از طریـق  ت آبـی نیـز   العملکـرد محصـو  . برداشت در کل این اراضی را به خطـر میانـدازد  

درجـه حـرارت محـیط قـرار      تـأثیر افزایش نرخ تبخیر و تعرق از سطح خاك و گیاه، تحت 

ضمن اینکه با کاهش بارشها مقدار آبیاري مورد نیاز براي آنها نیز افزایش مییابـد در  . دارد

ت الاین شرایط با فرض وجود مقـدار معینـی از آب، تـامین آب بیشـتر بـراي ایـن محصـو       

زیرکشت آبی به منظور جلوگیري از کـاهش عملکردهـا یـا پـذیرش     مستلزم کاهش سطح 

بـر ایـن اسـاس    . درصدي از کاهش عملکرد اما حفظ سطح زیرکشت موجـود خواهـد بـود   

وضعیت اقلیم عامل موثري در انتخاب سطح و الگوي کشت، مقدار عملکرد، تولید و عرضه 

  .)1394حسینی و همکاران،(ت کشاورزي استالمحصو

گـذار بـر    تـأثیر ررسی توان سازگاري نسبت به تغییرات اقلیمی و علل هاي با این حال ب

در تعریـف مختصـري از   . این موضوع می تواند از اهمیت و ضرورت باالیی برخـوردار باشـد  

توان سازگاري می توان چنین بیان کرد که، فرایند تصمیم گیري و اجراي مجموعـه اي از  

یرات پیش بینی شده در حال حاضر یـا در آینـده   اقدامات براي حفظ ظرفیت مقابله با تغی

  ).    Nelson et al., 2007(سازگاري گفته می شود 

میلیمتر است کـه معـادل تنهـا یـک      250ایران کشوري با میانگین بارش ساالنه حدود 

عات وزارت جهـاد کشـاورزي، از   البر اساس آمار و اط. سوم متوسط بارش جهانی می باشد

کتار زمین زیرکشت انواع محصوالت مختلف زراعی در کشـور بـیش   میلیون ه 1/12حدود 

زراعی دیم بـوده کـه بـا     التآن زیر کشت محصو )درصد 51حدود (میلیون هکتار  2/6از 

 صـوالت میلیون تن انواع تولیدات، سهم قابـل تـوجهی در تولیـد مح    8تولید ساالنه حدود 

در کشـور   )هـزارتن  283(بوبـات  ، ح)میلیون تن 06/1(، جو )میلیون تن 5/4(اصلی گندم
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تولید و پایداري اقتصادي در این اراضی به طور مستقیم و به شدت به میـزان  . ایفا میکنند

نه، توزیع زمانی بارشها و میزان تبخیر و تعرق وابسته اسـت بـه گونهـاي    الت جوي ساالنزو

در  ت را کـاهش میدهـد بلکـه   الکه کاهش بارشها نه تنها به شـدت عملکـرد ایـن محصـو    

برداشـت از ایـن   مـال  صورت تجاوز مقدار کاهش آن از یک حد آستانهاي، ممکـن اسـت ع  

حسـینی و همکـاران،   (اراضی به صفر رسیده و به خروج آنها از چرخه تولیـد منجـر شـود   

1394.(  

حال همان گونه که در پیش به آن اشاره گردید گندم یـک کـاالي اسـتراتژي بـوده و     

ایی انسان ها قـرار دارد و عـالوه بـر آن در تغذیـه دام نیـز      جزء کاالهاي اصلی در سبد غذ

بنابراین از گندم می توان به عنوان یک محصول ضـرروري نـام   . مورد استفاده قرار میگیرد

برد که نقش به سزایی در تامین امنیت غذایی انسان و دام دارد و عالوه بر آن به نظر مـی  

بر این اساس بـه منظـور   . ایگاه ویژه اي باشدرسد در تامین پروتئین نیز داراي اهمیت و ج

کاهش اثرات منفی ناشی از تغییـرات اقلیمـی، بررسـی عوامـل مـوثر بـر سـازگاري بـا آن         

منظـور از سـارزگاري، اسـتراتژي و راهکارهـایی     . ضروري و داراي اهمیت به نظر می رسـد 

. یمی به بار آورداست که بتواند کمترین آسیب ممکن را در مقابل اثرات منفی تغییرات اقل

بنابراین آگاهی و درك اینکه چه عواملی بر توان سازگاري گندم کاران دشت مغان نسـبت  

  .می گذارد ضروري بنظر می رسد تأثیربه تغییرات اقلیمی 

  پژوهش اهداف- 4-1

  هدف کلی -1- 1-4

در این تحقیق یا پژوهش هدف کلی، بررسی عوامل موثر بر توان سـازگاري کشـاورزان   

مـی  ) دشت مغان اسـتان اردبیـل  : مطالعه موردي(کار در مواجهه با تغییرات اقلیمی  گندم

  .باشد، و در راستاي این هدف، اهداف اختصاصی زیر در نظر گرفته می شود

  هدف اختصاصی -1- 2-4

محاسبه میزان توان سازگاري کشاورزان گندم کار در مواجهه با شاخص هاي .1

تغییرات اقلیمی 

اثرگذار تغییرات  اقلیمی بر توان سازگاري کشاورزان گندم کارتعیین شاخص هاي .2

کشاورزان  انیم در عملکرد گندمتعیین شاخص هاي اثرگذار تغییرات  اقلیمی بر .3

  گندم کار
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بر توان سازگاري گندم کاران ) فردي، اجتماعی، اقتصادي(گذار  تأثیرتعیین عوامل .4

  منطقه در مواجهه با تغییرات اقلیمی

  عملکرد گندمبر  کشاورزان گندم کاراخص هاي اثرگذار توان سازگاري ارزیابی ش.5

  

  سواالت پژوهش- 5-1

  شاخص هاي تغییرات اقلیمی در دشت مغان کدامند؟ترین مهم.1

توان سازگاري کشاورزان گندم کار نسبت به شاخص هاي تغییرات اقلیمی چگونه .2

است؟

در مواجهه با شاخص هاي عوامل اثرگذار بر توان سازگاري کشاورزان گندم کار .3

تغییرات اقلیمی دشت مغان کدامند؟

شاخص هاي اثرگذار تغییرات اقلیمی بر میزان عملکرد گندم کدامند؟.4

تواند بر میزان عملکرد گندم میاندازه وان سازگاري کشاورزان گندم کار تا چه ت.5

  اثر بگذارد؟

  

  فرضیات تحقیق - 6-1

ر مواجهه با تغییرات اقلیمی و ویژگی بین توان سازگاري کشاورزان گندم کار د.1

.هاي فردي، اجتماعی و اقتصادي رابطه معنی داري وجود دارد

بین توان سازگاري گندم کاران با شاخص هاي تغییرات اقلیمی رابطه معنی داري .2

  .وجود دارد

بین توان سازگاري کشاورزان گندم کار با عملکرد گندم رابطه معنی داري وجود .3

  .دارد

ص هاي تغییرات اقلیمی با عملکرد گندم میان کشاورزان گندم کار بین شاخ.4

  .رابطه معنی داري وجود دارد

  محدوده تحقیق - 7-1

  زمانیمحدوده -1- 1-7

می باشد و جمع آوري اطالعـات   1397-1396محدوده زمانی این پزوهش بین سال هاي 
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شهرسـتان پـارس   شهرستان بیلـه سـوار،   (در دشت مغان  1397مربوط به آن در تابستان 

  .انجام پذیرفت) آباد و شهرستان گرمی

  مکانیمحدوده -1- 2-7

شامل سه شهرسـتان این پزوهش در دشت مغان استان اردبیل صورت گرفت، دشت مغان 

  :مشخصات شهرستان ها به شرح زیر می باشد. می باشد) بیله سوار، پارس آباد و گرمی(

غربی ایـران و در قسـمت شـمالی اسـتان اردبیـل      سوار در شمال  بیله: شهرستان بیله سوار

، 1395کیلومتر مربع و جمعیت آن طبق برآورد سـال   1٫945وسعت شهر . است واقع شده

متـر   120ارتفاع متوسط آن از دریا حـدود  . است هجده هزار و صد و هشتاد و سه نفر بوده

غرافیـایی  موقعیـت ج  .متـر مـی باشـد    90شهرستان از سـطح دریـا   و ارتفاع متوسط  تاس

و عـرض جغرافیـایی    34/48شهرستان بیلـه سـوار در سـطح زمـین در طـول جغرافیـایی       

  .واقع می باشد 38/39

شهرستان پارس آباد مغان جلگه ي نسبتاً گسترده اي اسـت کـه بـا    : شهرستان پارس آباد

درصـد از مسـاحت اسـتان اردیبـل را بـه       14کیلومتر مربع حدود  1383مساحتی بالغ بر 

اص داده و شمالی ترین شهرستان استان می باشد این شهرستان بین مدارهاي خود اختص

دقیقـه تـا    10درجه و  47دقیقه عرض شمالی و  42درجه و  39دقیقه تا  12درجه و  39

منطقـه ي  . دقیقه طول شرقی از نصف النهـار گرینـویچ واقـع شـده اسـت      21درجه و  48

از آبرفـت هـاي رود ارس و شـعبات آن    پارس آباد مغان سرزمین هموار و مسطح است که 

  .به وجود آمده است

 38این شهرستان در شمال غربی کشـور و شـمال اسـتان اردبیـل بـین      : شهرستان گرمی

 25درجـه و   47دقیقه عرض شمالی از خط اسـتوا و   10درجه و  39دقیقه تا  50درجه و 

واقــع نصــف النهــار گرینــویچ  	دقیقــه طــول شــرقی از   12درجــه و  48دقیقــه تــا  

باشـد کـه معـادل بیسـت      مـی کیلومتر مربع	1725٫2مساحت شهرستان گرمی .است شده

  .باشد میاستان اردبیل	درصد مساحت 6/9و مغان	درصد مساحت کل

  محتوایی -موضوعی -1- 3-7

پذیري مستقیم و غیر  تأثیراقلیمی و از طرفی با توجه به دگرگونی آب و هوایی و تغییرات 

ستقیم کشاورزي از این تغییرات و دگرگونی، الزمه توجه به آن  بـیش از پـیش ضـرروي    م

بنابراین در این پژوهش سـعی گردیـده عوامـل مـوثر بـر تـوان سـازگاري        . حس می گردد



  ییماقل ییراتکشاورزان گندمکار در مواجهه با تغ يعوامل موثر بر توان سازگار یبررس  28

  .  کشاورزان گندمکار در مواجهه با تغییرات اقلیمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد

  انسانیمحدوده -1- 4-7

شهرسـتان بیلـه سـوار،    (این تحقیق کشاورزان گندمکار آبی دشـت مغـان    محدوده انسانی

  . استان اردبیل می باشد) پارس آیاد و گرمی

  محدودیت هاي تحقیق- 8-1

از جمله از محدودیت هاي که در این پژوهش وجود داشت، وسعت گسترده سطح منطقـه  

مـی باشـد کـه    ) میشهرستان بیله سوار، شهرستان پارس آباد و شهرستان گر(دشت مغان 

به دلیل پراکندگی روستاها، در جمع آوري داده هـا و اطالعـات، رفـت آمـده هـا، زمـان و       

اتفاق نظر اساتید عالوه بر این، با توجه به . هزینه بسیار باالیی به خود اختصاص داده است

اینکـه امکـان مقایسـه و سـنجش و بررسـی      محترم گروه مدیریت کشاورزي بـا توجـه بـه    

از دقـت پـژوهش مـی کاسـت، بنـابراین      رك به صورت مشتگندمکار دیم و آبی  کشاورزان

  .کشاورزان گندمکار دیم از جامعه آماري حذف گردید

  واژگان کلیدي-1- 9

هـا،   توانـد بـه مـردم، دارایـی     هر پدیده یا شرایطی که بالقوه مـی 	):Hazard	(خطر-1-9-1

.کند خطر نامیده می شودهاي خدماتی و یا محیط پیرامونی آسیب وارد  سیستم

تهدیــد ناشــی از عوامــل محیطــی، اقتصــادي، 	) :Vulnerability(آســیب پــذیري-2-9-1

  .میدهد	اجتماعی و فیزیکی که توانایی افراد و جوامع را در مقابله با خطرات کاهش

  .به معناي تحقق خطر است	):Event(رویداد -3-9-1

هــا و منــابع قابــل  اي از نیروهــا، توانمنــدي مجموعــه:Capacity	)تــوان(ظرفیــت-4-9-1

تواند میزان خطر را کاهش داده و یـا در مهـار بحـران     دسترس براي مردم و جامعه که می

  .گذار باشد تأثیر

احتمال بروز عواقب خطرناك شامل مرگ و میـر، جراحـات،   	) :Risk(خطرپذیري-5-9-1

زیست کـه از رابطـه ذیـل قابـل محاسـبه      ورشکستگی اقتصادي، خسارات وارده به محیط 

  .است
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اي که زندگی یا دارایی افـراد   رویداد غیرمنتظره	):Emergency(شرایط اضطراري-6-9-1

را در خطر انداخته و نیاز به واکنش سریع از طریـق بکـارگیري منـابع موجـود در جامعـه      

  .دارد

ــازگاري -7-9-1 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)Adaptive(:پاسخبهتغییراتمحیطیاشارهداردبطوریکهفردبینآنچسازگاریبهتواناییتغیررفتاردر

  .دکنخواهدوآنچهشرایطجدیددراجتماعبرایشایجادکرده،توازنبرقرارمیهکهمی

  :طبقه بندي حوادث بر حسب شدت پیامد

هر نوع پدیده و رویداد مخرب کـه در یـک محـیط جغرافیـایی     	) :Incident(حادثه -الف

آن محـدود بـوده و افـراد     تـأثیر سطح گسـتره  کوچک و بسیار محدود رخ داده می دهد و 

  )ترکیدگی لوله آب . ( آن بوده اند تأثیربطور مشخص تحت 

رویداد خطرناکی کـه سـبب خسـارات عمـده انسـانی و اقتصـادي       	):Disaster(سانحه -ب

. گردیده و پاسخ الزم را از سازمان هاي امدادي نظیر آتش نشانی و اورژانس طلب می کند

  )وس مسافربري واژگونی اتوب( 

هرگونه رویدادي که داراي فشردگی زمانی و مکانی بوده و در جریـان  	):Crisis(بحران -ج

آن، بخشی از جامعه خطر شدیدي را تجربه کند و شاکله فیزیکی آن دچار چنان خسارات 

. میگوینـد 	و تلفاتی شود که همه یا بخشی از کارکردهاي اساسی آن متوقف شود را بحران

ــتذمهاریکبحرانمعموالبامشارکتچندیندسنگاهبهصورتملیامکانپمدیریتو . یراســــــــــــــ

  )مانندبروزسیلدرمقیاسشهري(

اگر دامنه و ابعاد بحران و خسارات جانی و مالی ناشی از آن بـه  	):Catastrophe(فاجعه -د

هـاي   اي باشد که مهار آن از توان و قدرت یک دولـت خـارج بـوده و نیازمنـد کمـک      گونه

هـاي   هـاي مهیـب یـا سـونامی     ماننـد زلزلـه  . (شد فاجعه اتفاق افتاده استجامعه جهانی با

  ).یمعظ
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Abstract
Research Aim:Considering the many climatic changes we have seen in the last 
century, we are witnessing the widespread climate change, The horrific 
consequences of this phenomenon that has affected human life has always 
been the focus of attention on this phenomenon. On the other hand, with the 
increasing increase in the world's population and the human need for food and 
livelihood, it is one of the most important problems facing the present age. 
Due to the fact that agriculture is directly and indirectly affected by climate 
change, consideration of this issue is of great importance. So the agricultural 
sector, which can be said to be the main supplier of food needs, has always 
been looking for ways to overcome this problem. This research, whose main 
purpose is to study the factors affecting the ability of wheat farmers to adapt 
to climate change, attempts have been made to discuss compatibility and 
effective factors on it in different aspects.
Research method:The statistical population of this research was the blue flood 
plain of Moghan Plain, which consists of three cities: Bilehsuvar, Parsabad, 
Germi. This research was carried out in 2017-2018 cropping season. The data 
were gathered from the statistical population of the wheat gardens in the study 
area in summer of 2018. The number of wheat cultivators in this area (N = 
7001) was determined by simple random sampling method, with the help of 
Krejcie and Morgantables, 370 people were selected. The content validity of 
the questionnaire and the verbal expressions were verified and confirmed by 
the faculty members of the faculty and the professors of the agricultural 
management group and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha 
method. Due to the fact that the data were collected using a semi-structured 
questionnaire and interview, after the completion of the data collection, data
analysis was performed using the SPSS software. In this study, with the help 
of meteorological data and DIP tools, we measured the SPI index and 
obtained the results from the data in the GIS software, and finally the drought 
zoning map of Ardabil and the study area was obtained. Finally, with its 
adaptation to the regional map of the province and the study area, the target 
areas were determined in three regions with different drought conditions 
(mild, moderate and severe).
Findings: The results of this research show that among the membership in 
cooperatives and agricultural companies, the users of loans and bank facilities, 
the users of agricultural insurance, the type of agricultural land ownership, the 
type of cultivation, the type of agricultural machinery There was a significant 
difference between responders' compatibility There was also a significant 



correlation between age, work experience and number of agricultural 
implements with adaptive power. In addition, according to the results of the 
Factor Analysis, two factors of knowledge and support and economic 
infrastructure-infrastructure have been able to explain 50/244 percent of the 
total variance of variables. Among the adaptation strategies, four effective 
factors (agronomic factor, financial factor, technical factor and agronomy and 
individual and social factor) were identified. In this study, wheat farmers were 
divided into three groups in terms of compatibility, which formed 83.8% of 
the respondents of the medium of average adaptability.
Conclusion:According to the results of factor analysis, the barriers in applying 
adaptation strategies, paying attention to educational and support variables 
can play a significant role in strengthening the ability of farmers to adapt in 
the region. In the results of factor analysis of adaptation strategies, four 
factors were identified which among factors, agronomic factor, explained the 
highest percentage of variance, which in this variable factor "using new 
methods and new methods of soil fertility techniques has the most factor load" 
Had. Therefore, it is recommended to emphasize the new method of soil 
fertility in organizing training courses. Also, the results of diagnostic analysis 
of compatibility of respondents showed that variables such as the number of 
agricultural machines, adaptation strategies, agricultural knowledge and 
information, the view of the climate change phenomenon and the perception 
of climate change. The ability to differentiate between groups with different 
adaptive power levels, Has. Therefore, relying on the results, one can say that 
in this context, a stronger relationship with expert farmers and think tank 
leaders (technocrats) will play an important role in creating correct 
perceptions and understanding, improving knowledge and information, and 
introducing adaptive strategies.

Keywords: Compatibility power, Climate Change, Wheat, Moghan Plain
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