Journal of Research and Rural Planning
Volume 6, No. 3, Autumn 2017, Serial No.19
ISSN: 2322-2514

eISSN: 2383-2495

http://jrrp.um.ac.ir

Study of Socio-economic Factors Influencing on Adaptation of
Smallholder Farmers to Climate Change in Mountainous Areas
(Case study: Malavi Dehestan of Poldokhtar County)
Mohammad Reza Podineh1 – Mehrshad Toulabinezhad*2- Abolfazl Hosienjani3
1- Asisistant Prof. in Climatology, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran.
2- Ph.D. Candidate. in Geography and Rural Planning, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran.
3- MSc. in Rural Development, Guilan University, Rasht, Iran.
Received: 20 January 2016

Extended abstract
1. INTRODUCTION
n mountainous areas where rainforest
farming is carried out, climate change
has a more negative impact on
agriculture and the lives of rural
households, especially smallholder
farmers. These farmers have limited
capacity and this vulnerability has always been a
threat to their livelihoods. The most important
reasons for this vulnerability include inappropriate
livelihoods, resource constraints, low productivity,
small agricultural land and lack of access to
agricultural inputs such as organic fertilizers, seeds,
and so on. These farmers, through the process of
adaptation to climate change, can minimize climate
threats. Climate change events, such as floods,
droughts, warming and possible effects, significantly
reduce assets, undermine livelihoods, reduce labor
productivity and reduce farmers' social relationships.
If the effects of these hazards do not be managed by
adaptation strategies, it will lead to low yields of
agricultural
products.
Therefore,
proper
understanding of the effects of these changes is
necessary for farmers to take appropriate action and
to identify the effective economic and social factors
in this regard. Therefore, in this study, the
socioeconomic factors influencing on adaptation of
smallholder farmers to climate change was studied.

I

2. THEORETICAL FRAMEWORK
Adapting to climate change means reducing risk and
vulnerability through actions, regulating practices and
processes against threats and environmental damage.
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Adaptive Capacity means matching the attribute or
behavior with external environment changes to better
deal with these changes. Adaptation is described as
the ability of social or environmental systems to
adjust to change or to cope with changes. Level of
adaptability and ability of farmers to face climate
change is affected by various economic and social
factors such as age, gender, educational level,
marriage, income, employment, farm size, and so on.
But the impact of these factors varies across societies,
countries and regions.
3. METHODOLOGY
The research method is descriptive-analytical. In
terms of purpose it is application oriented and in
terms of method, it is a combination. Data collection
has been done in both "library" and "field". The data
gathering tool was a questionnaire. The statistical
population consisted of farmers in Malavi village in
Poldokhtar city, Lorestan province, Iran (N = 1636).
Using Cochran formula, 310 farmers were selected as
the sample by simple random sampling. To prove the
existence of climate change, data from the Poldokhtar
Meteorological Station is used. To identify the most
important methods of adaptation to climate change,
exploratory factor analysis (FA) is used, and to
identify the economic and social factors affecting
farmers' adaptation to climate change Logistic
regression model is used.
4. DISCUSSION
Investigating farmers' adaptation with climate change
has shown that the use of crop time adjustment
method, soil and agricultural crop management
method has been the most widely used among
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farmers. Farmers, using their experience, choose the
right time to cultivate the crops. Soil management is
also one of the most widely used methods for
adapting to climate change. Farmers adapt
themselves to climate change using this method,
which involves strengthening and increasing the
productivity of land by use of various types of green,
animal and other types of fertilizers. Another widely
used method for adapting to climate change which
use by farmers is the management of crop
production. This method, given that farmers cultivate
different products, and the potential effects of climate
change, such as product diseases, may occur on a
product type and do not affect other product.
Therefore, the remaining product can replace the
damaged product. In this way, farmers adapt to these
changes. In the context of socioeconomic factors
influencing on adaptation of farmers, the results show
that among the social factors, four variables, the age
of the head of the family, the level of education, the
experience of the farmer and the size of the family,
and among the economic factors, four variables, size
of Farm, farmer's capital, property ownership and
household retention rate have the most relationship
with the level of adaptation of farmers to climate
change in the study area.
5. CONCLUSION
Smallholder farmers are more vulnerable to climate
change because of their low adaptability capacity.
They can adapt themselves to climate change by
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using adaptive methods. Use of these adaptation
methods has a great deal to do with farmers'
socioeconomic factors. among the socioeconomic
factors influencing on adaptation of smallholder
farmers, the age of the head of the family, the level of
education, the experience of the farmer and the size
of the family, size of Farm, farmer's capital, property
ownership and household retention rate have the
most relationship with the level of adaptation of
farmers to climate change in the study area.
Concerning the findings of this study, the following
points are recommending and suggest to increase the
adaptation of smallholder farmers to climate change:
 Providing support services by the government
and relevant organizations.
 Providing government subsidies for agricultural
production to increase farmers' adaptability.
 Government investment in irrigation and water
systems for large rivers such as Seymareh and
Kashkan for water supply.
 Providing information to farmers on appropriate
agricultural practices at different times.
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چکیده
هدف :تغییرات آبوهوایی اثرت زیادی بر زندگی خانوارهای کشاورز ،بهویژه در مناطق کوهستانی دارد .به دلیل ظرفیت انطباقپذیری پایین کشاورزان خردهمالک ،اینن
تغییرات اثرات بیشتری بر بازة محصول آنها خواهد گذاشت .کشاورزان میتوانند با استفاده از روشهای سازگاری ،خود را با این تغییرات انطباق دهند .اسنتفاده از اینن
روشها ارتباط زیادی با عوامل اقتصادی و اجتماعی دارد .هدف این پژوهش بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان خنرده مالنک بنا تغیینرات
آبوهوایی در روستاهای کوهستانی است.
روش :تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و روش انجام آن ،توصیفی -تحلیلی است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده است .جامعۀ آماری شنامل کشناورزان دهسنتان
مالوی در شهرستان پلدختر است ( .)N=1636با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری تصادفی ساده  310خانوار کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شد .بنرای
بررسی تغییرات اقلیمی از دادههای ایستگاه هواشناسی شهرستان پلدختر ،برای شناسایی مهمترین شیوههای سازگاری با تغییرات اقلیمنی از تحلینل عناملی اکتشنافی
) ،(FAو برای شناسایی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان با تغییرات آبوهوایی از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان میدهد که از میان شیوههای سازگاری ،تنظیم زمان کشت ،مدیریت خاک و مدیریت کشت محصوالت بیشترین کاربرد را از سنوی کشناورزان
داشته است .دربارة عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان ،یافتهها نشان میدهد از بین عوامل اقتصادی ،اندازه مزرعه ،سرمایۀ کشاورز ،مالکیت امالک و
میزان پسانداز خانوار ،از بین عوامل اجتماعی سن سرپرست ،تحصیالت سرپرست خانوار ،تجربۀ کشاورز و اندازة خانوار بیشترین اثر را بر سازگاری کشاورزان با تغییرات
اقلیمی داشتهاند.
راهکارها :به منظور افزایش ظرفیت انطباقی کشاورزان خردهمالک باید خدمات حمایتی بیشتری از سوی دولت و سازمآنهای مربوطنه در اختینار آنهنا قنرار گینرد.
همچنین ،نهادههایی که میتواند به بهبود کیفیت خاک کمک کند ،راحتتر و به میزان بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد.
کلیدواژه :تغییرات اقلیمی ،انطباقپذیری ،عوامل اقتصادی و اجتماعی ،کشاورزان خردهمالک ،مدل لجستیک.
ارجاع :پودینه ،م .ر ،.طوالبینژاد ،م .و حسینجانی ،ا .)1396( .بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان خردهمالنک بنا تغیینرات آبوهنوایی در
مناطق کوهستانی (مطالعۀ موردی :دهستان مالوی شهرستان پلدختر) .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی.169-184 ،)3(6 ،
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
در عرصههای مرتفع و کوهستانی که در آن کشناورزی بنه
صورت دیم انجام میگیرد (تشوما ،دیگراف ،ریتسما و کاسی،1
 ،2015ص  ،)844تغییرات آبوهوایی اثرات منفی بیشتری بنر
بهرهوری کشاورزی (منوگی انگنگنا 2و همکناران ،2016 ،ص.
 )49و زننندگی خانوارهننای روسننتایی ،بهخصننوص کشنناورزان
خردهمالک دارد که معیشت آنها وابسته بنه کشناورزی اسنت
(آگاروال و سنین  ،2010 ،3ص .)51 .کشناورزان خردهمالنک
میتوانند از طریق سازگاری با تغییرات اقلیمی خود را بنا اینن
شرایط انطباق دهند (اموینو ،واکنونگی و اوتنن  ،2015 ،4ص.
 .)3در اینن زمیننه کشناورزان کوچنک و خردهمالنک ظرفیننت
محدودی دارند (کلونی بناتین و اسنمیت ،2016 ،5ص )386 .و
این آسیبپذیری همواره تهدیدی برای معیشت آنها محسوب
مننیشننده اسننت (کنناتس ،تننراویس و ویلبننانکس ،2012 ،6ص.
 .)7158از دالیل مهم اینن آسنیبپنذیری ،معیشنت نامناسنب
(ونننت ،رد ،اسننترینگر و نوینن  ،2016 ،7ص ،)6 .محنندودیت
منابع ،بهرهوری پایین ،کوچکبودن زمینهای کشاورزی آنهنا
(گاریبالدی 8و همکاران ،2017 ،ص )69 .و عدم دسترسنی بنه
نهادههای کشاورزی مانند انواع کنود و بنذر منیباشند (کیفنل،
تفننری ،کبنندوم و لگننس ،2016 ،9ص .)26 .از طریننق فرآیننند
سازگاری با تغییرات آبوهوایی میتوان تهدیدات اقلیمی را بنه
حنداقل رسنناند (دوبننه ،موینو ،انکننوب و نینناتی ،2016 ،10ص.
 .)257رویدادهای تغیینر اقلیمنی؛ ماننند سنیل ،خشکسنالی،
گرمشدن هوا و آثار احتمالی به طور قابل توجهی باعث کاهش
دارایی ،تضعیف معیشت ،کاهش بهرهوری نینرویکنار ،کناهش
زیرساختها و روابط اجتماعی کشاورزان میشنود (لنو ،امسنی
کوماس و بزلی ،2017 ،11ص .)104 .در صنورتی کنه اثنر اینن
مخاطرات توسط روشهای انطباق و سازگاری مدیریت نشنود،
منجر به بازدهی کم محصوالت کشاورزی خواهد شد (کوالول،
موتشوالوکو و تاکادو ،2016 ،12ص.)133 .
کشاورزی نسبت به تغییرات آبوهوایی بسیار حساس می-
باشد (راتین و آیمون ،2017 ،13ص )53 .و نقنش عمندهای در
توسننعۀ اقتصننادی (وادیولننو و کیننران ،2013 ،14ص )108 .و
اجتماعی اکثر نواحی روستایی ایفا میکند (عالم ،عالم ،مشنتاق
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و کننالرک ،2017 ،15ص .)25 .توسننعۀ بخننش کشنناورزی یننک
فرصت بسیار مهم بنرای کناهش سنو تغذینه فنراهم منیکنند
(فیشر 16و همکناران ،2017 ،ص)3 .؛ بنه طنوری کنه افنزایش
امنیت غذایی  800میلینون نفنر را امکنانپنذیر سناخته اسنت
(مطیعیلنگرودی ،سوری و چراغی ،1395 ،ص .)197 .با توجه
بننه وابسننتگی کشنناورزی بننا تغییننرات آبوهننوایی (شیسننانیا و
مفانگویا ،2016 ،17ص ،)3 .لنزوم توجنه مناسنب بنه تغیینرات
آبوهوایی و سازگاری کشاورزان نسبت به این تغیینرات ،درک
درست از اثرات این تغییرات ،اقدام مناسب از سوی کشناورزان
و شناخت عوامنل اقتصنادی و اجتمناعی منؤثر در اینن زمیننه
ضروری میباشند .در شهرسنتان پلندختر نینز درآمند و امنرار
معنناش بیشننتر خانوارهننای روسننتایی بننه طننور مسننتقیم و
غیرمستقیم وابسته بنه کشناورزی اسنت و بنه دلینل تغیینرات
اقلیمی صورتگرفته در چند سال گذشته ،چالشهای عمدهای
برای بخش کشاورزی ،بهویژه بنرای کشناورزان خردهمالنک بنه
وجود آورده است .این کشاورزان با توجه به ظرفیت اقتصادی و
اجتماعی پایینی که دارند در برابر اینن تغیینرات آسنیبهنای
بیشتری متحمل شندهانند .بنرای کناهش اینن آسنیبپنذیری
بهترین راه جلوگیری از واردشدن خسارتهای بیشتر و کاهش
اثنرات تغیینر اقلنیم ،اسنتفاده از روشهنای سنازگاری بنا اینن
تغییرات میباشد .در این زمینه خانوارهایی کنه داری داراینی-
های بیشتر ،متنوع و روابط اجتماعی بناال هسنتند ،مقاومنت و
سازگاریی باالیی در برابر آسیبهای معیشتی دارند و میتوانند
از روشهای سنازگاری بهتنر و بیشنتری اسنتفاده کننند؛ ولنی
خانوارهای با داراییهای کم و روابط اجتماعی پنایین ،مقاومنت
و سازگاریی کمتری در برابر این آسیبها دارند؛ زینرا از روش-
های سازگاری کمتری اسنتفاده منیکننند .بننابراین ،شنناخت
عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر در زمینۀ سازگاری با تغییرات
اقلیمی ضروری منیباشند .از همنین روی ،تحقینق حاضنر بنه
بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سازگاری کشاورزان
خردهمالک بنا تغیینرات آبوهنوایی در منناطق کوهسنتانی در
دهستان منالوی (شهرسنتان پلندختر) پرداختنه شنده اسنت.
سؤاالت تحقیق عبارتاند از -1 :کشاوران از طریق چنه روش-
هایی خود را با تغییرات آبوهوایی انطباق میدهند؟  -2مهم-
ترین عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سنازگاری کشناورزان
با تغییرات اقلیمی کداماند؟

سال ششم

بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان ...

 .2 .1پیشینة نظری تحقیق
اگر چه مطالعاتی زیادی دربارة سازگاری با تغییرات اقلیمی
و چگونگی واکنش کشاورزان نسبت به این تغییرات وجود دارد
که در ادامه به مهمترین آنهنا پرداختنه منیشنود ،در زمیننۀ
بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان
خردهمالک با این تغیینرات مطالعنهای صنورت نگرفتنه اسنت؛
مانند :فئوال ،لرنر ،جاین ،مونهفرینو و نیکنوالس )2015( 18بنه
بررسننی اثننرات تغییننرات آبوهننوایی بننر پایننداری کشنناورزی
پرداختهاند .دوبه ،مویو ،انکوب و نیاتی ( )2016در تحقیقی به
بررسی اثرات تغییرات آبوهنوایی بنر کشناورزی اکولنوییکی و
معیشت خانوارها در آفریقا پرداختهاند .کلونی باتین و اسنمیت
( )2016در مطالعۀ خود به بررسی تغییرات آبوهوایی ،امنینت
غنذایی و معیشننت خانوارهنا در صننحرای آفریقنا پرداختننهاننند.
گاریبالدی و همکاران ( )2017در تحقیقی به بررسی رهیافت-
های کشاورزی برای افزایش تنوع زیسنتی ،معیشنت و امنینت
غذایی در اثر تغیینرات اقلیمنی پرداختنهانند .راتنین و آیمنون
( )2017در تحقیقننی بننا عنننوان «تغییننرات آبوهننوا  /مح نیط
زیست ،مواد غذایی ،تغذینه و سنالمت» ،بنه بررسنی بحنران و
فرصتهای بهوجودآمده در این زمینه پرداختهاند .عنالم ،عنالم،

مشتاق و کالرک ( )2017در تحقیقی به بررسی اثرات تغییرات
آبوهوایی بر آسیبپذیری خانوارهنای کننار حوضنۀ رودخاننۀ
بان در بنگالدش پرداختهاند .از همنین روی ،تحقینق حاضنر
سعی در بررسی مهمترین عوامل اقتصادی و اجتماعی منؤثر در
این زمینه ،همچنین ،شناسنایی گزیننههنای بنالقوة سنازگاری
خانوارهای روسنتایی ننواحی کوهسنتانی در دهسنتان منالوی
(شهرستان پلدختر) را دارد.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
روسننتاهای مننورد مطالعننه در محنندودة سیاسننی دهسننتان
مالوی از توابع شهرستان پلدختر ،در استان لرستان منیباشند.
منطقۀ مورد مطالعه در میان کوههای زاگرس مرتفع واقع شده
و دارای تپوگرافی کوهستانی و پرشیب میباشند .امنرار معناش
اکثر مردم منطقه وابسنته بنه کشناورزی اسنت .سیسنتمهنای
آبیاری و کشاورزی مخلنوط (عمندتاً دینم و بنه طنور سننتی)
شایعترین نوع کشاورزی در منطقنه منیباشند .اینن دهسنتان
براساس سرشماری سال  1390دارای 9923نفر جمعیت منی-
باشد (شکل .)1

شکل  -1نقشة دهستان مالوی و روستاهای نمونه
مأخذ :یافتههای پژوهش1395 ،
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 .2 .2روش تحقیق
تحقینق حاضنر از لحنا هندف ،کناربردی و از نظنر روش
توصیفی -تحلیلی میباشد .مطالعنات نظرینهای بنا اسنتفاده از
روش اسنادی گردآوری شد .ابزار اندازهگیری ،دو نوع پرسنش-
نامه (ساختاریافته و ساختارنیافته) و مصاحبه با کشاورزان بوده
است .جامعنۀ آمناری شنامل سرپرسنتان خانوارهنای کشناورز
روستاهای دهسنتان منالوی در شهرسنتان پلندختر منیباشند
( 310 .)N=1636سرپرسننت خننانوار بننا اسننتفاده از فرمننول
کوکران و به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شند.
در جدول ( )1ویژگیهای جمعیتی و تعنداد نموننۀ هنر روسنتا
آورده شده است .سنپس از طرینق نظنر سننجی از سرپرسنت
خانوارهای کشاورز ،دادهها گردآوری شد .پنس از جمنعآوری و
دستهبندی دادهها با استفاده از نرمافنزار  ،SPSSنسنخۀ  ،22از
روشهای آمار توصیفی و استنباطی به منظنور تجزینهوتحلیل
دادهها استفاده شد .برای رسیدن بنه جنواب سنؤاالت تحقینق،
ابتندا بنه بررسنی تغییننرات اقلیمنی در منطقنۀ منورد مطالعننه
پرداخته شد که برای بررسی این تغییرات ،از دادههای عناصنر
اقلیمشناسنی ایسنتگاه سنینوپتیک پلندختر اسنتفاده شند .در
مرحلۀ بعندی بنرای بررسنی روشهنای سنازگاری کشناورزان
خردهمالک از میان روشهنای مختلنف بهدسنتآمده از طرینق
بررسنی ادبیننات موضنوع ،روشهننای اصنلی (عامننل) از طریننق
تحلیل عاملی اکتشافی ) (FAاستخراج و مهمتنرین روشهنای
مورد استفاده از نظر کشاورزان مشخص شد .در نهاینت ،بنرای
بررسی و شناسایی مهمترین عوامل اقتصادی و اجتماعی منؤثر
بر میزان سازگاری کشاورزان خردهمالک با تغییرات آبوهوایی
از مدل لجستیک باینری استفاده شد .به منظور استفاده از این
مدل ،بیستوچهار متغیر اقتصادی و اجتماعی به عنوان متغینر
مستقل و اسنتفاده ینا عندم اسنتفادة کشناورزان از روشهنای
سازگاری به عنوان متغیر وابسته (دووجهی) در نظر گرفته شد.
میزان روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا سنجیده
و مورد تأیید قرار گرفت که توسط افرادی متخصص در موضوع
مورد مطالعه تعیین میشنود .همچننین ،بنه منظنور سننجش
پایایی ،یک نمونۀ اولینه شنامل  30پرسنشنامنه پنیشآزمنون
گرفته و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ 19محاسبه
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شد .با توجه به میزان کل  0/81که باالتر از  0/70اسنت ،منی-
توان گفت مقیاس پایایی مطلوبی دارد جدول (.)2
جدول  -1روستاهای نمونه و تعداد پرسشنامه در هر یک از
روستا
مأخذ :مرکز آمار ایران 1390 ،و یافتههای پژوهش1396 ،
ردیف

نام روستا

تعداد خانوار

تعداد نمونه

1

مورانی

411

78

2

مالوی

21

4

3

جلگه علیا

67

13

4

جلگه سفال

182

34

5

خرسدر علیا

85

16

6

خرسدرسفلی

134

25

7

وره زرد

197

37

8

پران پرویز

213

40

9

بابازید

118

22

10

باغ گل گل

42

8

11

کلک بیشه

8

3

12

تیمور آباد

37

7

13

کلیوند

121

23

1636

310

جمع

جدول  -2میزان الفای محاسبهشده برای هر عامل
مأخذ :یافتههای پژوهش1396 ،
عوامل

میزان الفای کرونباخ

اقتصادی

0/79

اجتماعی

0/83

میزان کل

0/81

 .3مبانی نظری تحقیق
آسننیبهننای واردشننده بننه معیشننت خانوارهننای روسننتایی
(رویدادهای شدید آبوهوایی) تأثیر منفی بر زندگی کشاورزان
میگذارد .خانوادههای کشاورز ،با دارایی زیاد ،متننوع و روابنط
اجتماعی باال ،مقاومت و سازگاریی باالیی در برابر آسنیبهنای
اقتصادی و معیشتی دارند (گنودار ،بننی و بنبنر ،2017 ،21ص.
 .)3هرچه این آسیبپذیریها در طول زمان پیوسته رخ دهند،
اموال و داراییهای آنها نیز پیوسته تضعیف میشوند و کاهش
مننییابنند (کننران ،2011 ،22ص .)181 .آسننیبپننذیری جوامننع
روستایی ،متشکل از جمعیتنی ،اجتمناعی و اقتصنادی و دیگنر
مشخصات آن ،وابسته به تأثیر تغیینرات آبوهنوایی منیباشند

سال ششم

بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان ...

(اسمیت و گرگوری ،2013 ،23ص .)23 .سؤال اینن اسنت کنه
چرا برخی افنراد ،خنانوادههنا و جوامنع کنه در ینک موقعینت
جغرافیایی زندگی میکنند ،بر اثر تغییرات آبوهوایی آسنیب-
پذیری بیشتر و برای برخی کمتر میباشد .دلینل اینن امنر بنه
نحننوة میننزان انطباقپننذیری و سننازگاری افننراد و خانوارهننا بننا
تغییرات اقلیمی برمیگردد.
سازگاری با تغییرات آبوهوایی به معننای کناهش خطنر و
آسیبپذیری از طریق اقدامات ،تنظیم شیوهها و فرآینندهنا در
برابر تهدیندها و آسنیبهنای محیطنی منیباشند (شیسنانیا و
مافانگویننننا ،2016 ،ص .)46 .ظرفیننننت انطبنننناقی؛ یعنننننی
هماهن کردن ویژگی یا رفتار با تغییرات محیط خارجی بنرای
مقابلۀ بهتنر بنا اینن تغیینرات (جنیبتیبنو ،2009 ،24ص .)46
سازگاری به عنوان توانایی سیستمهای اجتمناعی و ینا زیسنت
محیطی برای تنظیم به منظور تغییر و ینا بنرای کنارآمندن بنا
تغییرات توضیح داده شده است (بورتون ،هوگ ،لیم ،پیلفوسنوا
و اسننچیپر ،2002 ،25ص  .)146آگنناروال و سننین ()2010
معتقدند که سازگاری باید در مقیاس متعدد ،از جمله در فنرد،
جامعه ،مزرعه ،روستا ،حوزه و در سطح ملی رخ دهد.
ابعاد انطباق و سازگاری شنامل توسنعۀ فننآوری و حفن
منابع ،افزایش تولید و پایداری تولید (پریکوپه ،هوساک ،لنوپز
کار ،فانک و میشلسون ،2013 ،26ص  ،)1528افنزایش درآمند
حاصل از کشاورزی ،بهبنود اسنتفاده از زمنین (کیفنل ،تفنری،
کبدوم و لگس ،2016 ،ص  ،)25منابع طبیعنی ،سیاسنتهنا و
نهادهای مدیریتی ،مدیریت ریسنک بهتنر از طرینق روشهنای
هشداردهنده و بیمۀ محصنول منیباشند (بنانس ،2010 ،27ص
 .)408از دیگر گزینههای سازگاری و انطباق ،نیاز به تعدادی از
عوامل از جمله جهانیشدن ،جمعینت و رشند درآمند ،عواقنب
اجتماعی و اقتصادی و زیسنتمحیطنی دارد (درسنا،2008 ،28
ص  .)6انطباقپذیری در روشهای کشاورزی میتواند با تغیینر
شیوههای کاشت ،ترکیب انواع گونههنا ،افنزایش حاصنلخیزی
خاک و مدیریت منابع آب به وجود میآیند (منوگی آنکنگنا و
همکنناران ،2016 ،ص .)49 .از نظننر اریکسننن 29و همکنناران
( ،)2011به منظور سازگاری با تغییرات آبوهوایی ،کشناورزان
ابتدا باید به درک درستی از آن تغییرات رسیده باشند.
از نظر کولونی باتین و اسمیت ( )2016بهترین مثال بنرای
سازگاری با تغییرات آبوهوایی انقالب سبز منیباشند .انقنالب

سبز در امریکای التین و آسیا برای حماینت از تولیدکننندگان
خرده پا و در آفریقا بنرای افنزایش امنینت غنذایی خانوارهنای
روستایی انجنام گرفنت (کلنونی بناتین و اسنمیت ،2016 ،ص
 .)389در سطح مزرعه نیز خانوارهای کشاور با توجه به داننش
بومی خود یا با الگوبرداری و تبلیغ از کنار دیگنران ،خنود را بنا
تغییرات آبوهوایی سازگار میکند .از نظر شیسانیا و مافونگویا
( )2016با توجه به نوع تولیند محصنوالت کشناورزی ،راههنای
سازگاری با تغییرات آبوهوایی شامل:
 کاربرد و استفاده از ارقنام و گوننههنایی از محصنوالت بنا
افزایش مقاومت در برابر گرما و خشکسالی
 اصالح روشهای آبیاری
 بههمزدن خاک در راستای آمادهسازی خاک برای پرورش
گیاهان کشاورزی (خاکورزی)
 بهبننود منندیریت منننابع آب و جلننوگیری از فرسننایش و
آبشویی مواد مغذی خاک
 اصالح تقویم محصول ،به عنوان مثنال ،زمنان و ینا مکنان
کاشت ،داشت و برداشت محصول
 ادغام محصول ،دام ،جنگلداری و بخش شیالت در سنطح
مزرعه
 پیادهسازی پیشبینی آبوهوا فصلی
 تغییرات کناربری اراضنی کنه امکنان اسنتفاده از شنرایط
آبوهوایی کشت و اصالح داشته باشد.
انعطافپذیری و سازگاری افراد برخاسنته از مننابعی اسنت
که در اختیار فرد یا خنانواده قنرار منیگینرد و شنامل عوامنل
فیزیکی ،اجتماعی و مالی است .اثرات فوری تغییر آبوهنوا بنر
سیستمهای زیستمحیطی ،اجتماعی و محلی زودتنر احسناس
میشود .نهادهای ملی ،محلی ،اجتماعی و سیاسی نقش مهمی
در مدیریت اثرات تغییرات آبوهوایی ایفا میکنند.
میزان سازگاری و توانایی خانوارهای کشاورز در مواجهه بنا
تغییننرات اقلیمننی تحننت ت نأثیر عوامننل مختل نف اقتصننادی و
اجتماعی مانند سن ،جنس ،سطح تحصنیالت ،تأهنل ،درآمند،
اشتغال ،اندازة مزرعه و غیره قنرار منیگینرد؛ ولنی تنأثیر اینن
عوامل در جوامع ،کشورها و مناطق مختلف متفاوت منیباشند
(فئوال ،لرنر ،جاین ،مونهفریو و نیکنوالس ،2016 ،ص)75 .؛ بنه
عنننوان مثننال ،جنسننیت سرپرسننت خننانوار ،بننرای اسننتفاده از
استراتژی و شنیوههنای سنازگاری بنا تغیینرات اقلیمنی نقنش
175
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بازار ،دسترسی به بازارها و استراتژیهای توسعه ،ویژگنیهنای
مرتبط با خانوار کشناورز؛ بنه عننوان مثنال ،سنطح تحصنیالت
سرپرست خانوار ،ترکیبی از عوامل وقف منابع ،تجربۀ سرپرست
خانوار ،دانش و دسترسی بنه اطالعنات ،در زمیننۀ اسنتفاده از
شیوههای سازگاری با تغییرات اقلیمی اساسی دارد (بنامالکو،32
 ،2011ص  .)228از دیگر عنواملی کنه در اینن زمیننه اثنرات
زیادی دارند ،میتوان به تعداد نیروی کنار ،درآمند و پساننداز،
میزان نگهداری و مالکیت دام ،مالکیت زمین و غیره اشاره کرد.
بنابراین ،در این مطالعه بنه بررسنی نقنش عوامنل اقتصنادی و
اجتماعی منؤثر در اسنتفاده از شنیوههنای سنازگاری از سنوی
کشاورزان خردهمالک پرداخته شده است.

اساسننی دارد (مننوگی آنکنگننا و همکنناران ،2016 ،ص.)50 .
سرپرسننت خننانوار مننرد نسننبت بننه زنننان سرپرسننت ،احتمننال
بیشتری برای دسترسی به اطالعات و استفاده از فنآوریهنای
جدید را دارد (نیانگا ،کسلر و تن  ،2016 ،30ص)261 .؛ عالوه
بر اینن ،سرپرسنت خنانوار زن بنه دلینل محندودیت جسنمی،
توانایی بنهکارگیری اسنتفاده از بعضنی اسنتراتژیهنا از جملنه
اسننتفاده از اقنندامات حفاظننت آب و خنناک را نندارد (جنتننل و
مراسنی ،2012 ،31ص .)26 .همچنین ،وجود موانع فرهنگنی و
اجتماعی در جوامع سنتی نیز یکی دیگر از نقاط ضنعف بنرای
سرپرستان زن برای سنازگاری بنا تغیینرات اقلیمنی منیباشند
(موگی آنکنگنا و همکنارن ،2016 ،ص .)50 .سنن سرپرسنت
خانور ،نیز یک عامل تعیینکننده در زمینۀ انطبناق بنا شنرایط
تغییر آبوهوا میباشد .کشاورزان مسنتر به دلیل اسنتقالل در
تصمیمگیری و تجربۀ باالی خود که با مخاطرات زیادی روبهرو
بودهاند ،از روشهنای سنازگاری بیشنتری اسنتفاده منیکننند.
داشننتن امننالک و دارای نیننز یکننی از عوامننل افننزایش میننزان
سازگاری با تغییرات اقلیمی میباشند .داشنتن داراینی بیشنتر
باعث تقویت توان اقتصادی خانوارها میشنود و اینن عامنل در
موقع بروز مخناطرات باعنث منیشنود کنه کشناورزان آسنیب
کمتری ببینند.
از نظر بامالکو ( ،)2011ویژگیهای شخصی ،دسترسی بنه
منابع (بهویژه مالی) ،مشارکت در برنامههای آموزشنی ،شنرایط

 .4یافتههای تحقیق
توزیع پرسشنامه بنین سرپرسنتان خانوارهنای روسنتاهای
نمونه تحقیق نشاندهندة آن است که بیشترین فراواننی سننّی
پاسخدهندگان تحقیق  39تا  40سال بوده که  46/1درصند از
کل جمعیت هدف (یا نمونه) را شامل میشود .تحصیالت اکثنر
پاسخگویان ابتدایی ،از نظنر اشنتغال نینز  100درصند جامعنۀ
نمونننۀ کشنناورز مننیباشننند ،از نظننر جنسننیت  93/3درصنند
پاسخگویان مرد و از نظنر تأهنل  98/3در درصند پاسنخگویان
متأهل بودهاند (جدول .)3

جدول  -3توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه یا جمعیت هدف
مأخذ :یافتههای پژوهش1396 ،
مشخصات پاسخدهنده

بیشترین پاسخگو

تعداد پاسخگو

درصد

سن

 40 -39سال

143

46/1

تحصیالت

ابتدایی

116

37/4

جنسیت

مرد

289

93/2

تأهل

متاهل

307

99

شغل اصلی

کشاورزی

310

100

 .1 .4بررسی شرایط اقلیمی شهرستان پلدختر
شهرستان پلدختر دارای آبوهوای نیمهخشنک منیباشند.
بارش متوسط ساالنۀ آن در بلندمدت  340میلیمتر اسنت کنه
از  280تا  610میلیمتر نیز متغیر است که عمدتاً بین آذرمناه
و بهمنماه دریافت میشود .براساس آمنار بلندمندت ،متوسنط
دمننای ایننن ایسننتگاه  23/3درجننه و دیمنناه بننا  -3/1درجننه
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سردترین و مرداد با  38/2درجه سانتیگراد گرمترین ماههنای
سال میباشند (شکل  .)2همچنین ،میانگین حنداکثر رطوبنت
نسبی ماهیانه به میزان  51درصد در دیماه ثبت شده اسنت و
حداقل رطوبت نسبی در مقیاس ماهیاننۀ معنادل  29/5درصند
در تیرماه به ثبت رسنیده اسنت .طنول دورة خشنکی آن 185
روز؛ یعنی حدود  6ماه که از اوایل اردیبهشت آغاز و تا اواسنط
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آبانماه ادامه دارد .به طور متوسط تعداد روزهای یخبنندان در
این ایستگاه  75روز در سال است
در شکل ( )3نیز با توجه بنه دادههنای بلندمندت ایسنتگاه
شهرستان پلدختر ،سالهای با حاکمیت خشکسالی و ترسالی
این شهرستان آورده شده است.

شکل  -2تغییرات دمایی ایستگاه پلدختر در ماههای مختلف سال
مأخذ :یافتههای پژوهش1396 ،

(شاخص ارزیابی کفایت نمونه)1میباشد ،که دامننۀ آن از  0تنا
 1است .اگر مقدار این آماره بیش از  % 70باشند ،همبسنتگی-
های موجود برای تحلیل عاملی بسیار مناسباند و اگنر مقندار
آن کمتر باشد ،باید دقت زیادی به خرج داد و مقنادیر مناسنب
نمیباشد .روشهایی که بار عاملی آنهنا کمتنر از  0/50بنوده،
حذف میشود .بنابراین ،به این منظور دادههای تمام روشها را
در این مدل قرار دادینم ،معندل بهدسنتآمده برابنر بنا 0/821
میباشد که این مقدار ،تحلیل عاملی را در سنطح عنالی مجناز
میداند .ضمن این که آزمون بارتلنت2نینز معننیدار اسنت .در
جدول ( )5روشهای کلی استخراجشده همراه با مقادیر وینژه،
درصد واریانس و درصد واریانس تجمعنی عوامنل آمنده اسنت.
مقدار ویژه بیانگر سهم هنر روش از کنل وارینانس روشهنای
دهگانه میباشد و هرچه مقندار آن بیشنتر باشند ،نشناندهندة
اهمیت و تأثیر بیشتر آن روش است .اینن روشهنا بنا هنم 64
درصد از کل واریانس را توضیح میدهد.
جدول  -4روشهای سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی
مأخذ :برگرفته از مطالعات نظری1396 ،

شکل  -3سالهای با حاکمیت خشکسالی و ترسالی ایستگاه
شهرستان پلدختر
مأخذ :یافتههای پژوهش1396 ،

 .2 .4بررسی روشهای سازگاری کشاورزان با تغییررات
آبوهوایی
برای بررسی و انتخاب روشهنای سنازگاری کشناورزان بنا
تغییرات اقلیمنی ،از مینان هفنده روش مختلنف سنازگاری بنا
تغییرات اقلیمی (جدول  ،)4پنج روش کلی به وسنیلۀ تحلینل
عاملی اکتشافی ) (FAمشخص شد .برای تعیین مناسنببودن
تکنیک تحلیل عاملی در تجزیهوتحلیل دادهها ،طنرق مختلفنی
وجود دارد؛ از جملنه اینن راههنا اسنتفاده از آمنارهای بنه ننام

روشهای سازگاری
کشت مخلوط محصوالت
کشت محصوالت پوششی مانند چاودار ،خاکشیر
افزایش میزان سطح زیر کشت
جمعآوری آب باران برای آبیاری
ایجاد بند خاکی
تنوع فعالیتهای غیرکشاورزی
کاشت درخت در کنار محصوالت زراعی
کشت محصوالت در زمانهای مخصوص
تنوع محصوالت
استفاده از انواع کودها (سبز ،آلی)
مدیریت پسماندة محصول
روش خاکورزی

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

تناوب زراعی ساالنه (آیش زمین)

14
15
16
17

کشت دامنهها و زمینهای شیبدار
مهاجرت
تثبیت خاک
بیمۀ محصول و زمین

1.KMO
2.Bartlett
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جدول  -5نتایج دوران ماتریس و روشهای سازگاری
مستخرج توسط تحلیل عاملی )(FA
مأخذ :یافتههای پژوهش1396 ،
روشهای سازگاری
تناوب زراعی
کشت محصوالت در
زمانهای مخصوص
تنوع محصوالت
کشت مخلوط
محصوالت
مدیریت پسماند
محصول
استفاده از کود
(شیمیایی ،حیوانی و
غیره)
جمعآوری آب باران
برای آبیاری
ایجاد بند خاکی
بیمۀ محصوالت
مهاجرت
مقدار واریانس
تبیینشده ()٪
مقادیر ویژه
واریانس تجمعی ()٪

F1
0/71

بار عاملی استخراجشده )(FA
F4
F3
F2

F5

0/72
0/75
0/73
0/70
0/73
0/60
0/81
0/80
0/64
15/3

13/3

13/2

11/7

10/8

1/5
15/3

1/3
28/6

1/3
41/8

1/2
53/5

1/1
64/3

روشهای کلی (عوامل) استخراجشده سازگاری کشناورزان
در مقابله با تغییرات آبوهوایی به ترتیب زیر میباشد:
عامل اول ) :(F1روش تنظیم زمان کشت :با توجه بنه بنار
مثبت و باالی استفاده از روش تناوب زراعنی ( )0/71و کشنت
محصوالت در زمآنهای مخصوص ( ،)0/72این روش با عننوان
تنظیم زمان کشت محصوالت کشاورزی مشخص میشود؛ زیرا
این روش متشکل از روشهنای حفن و جلنوگیری از کناهش
حاصلخیزی خاک و تقویت زمین و کشت محصوالت با توجنه
به زمان مخصوص کشت میباشد.
عامل دوم ) :(F2مندیریت کشنت محصنوالت کشناورزی:
روش دوم بننا توجننه بننه میننزان بننار زینناد روش تنننوع کشننت
محصننوالت کشنناورزی ( )0/75و کشننت مخلننوط محصننوالت
( )0/73که شامل مدیریت محصول در زمان کشنت منیباشند،
این روش به نام مدیریت کشت محصوالت کشاورزی نامگذاری
شده است؛ زیرا این روش با توجه به کشت مخلوط محصنوالت
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و تنوع محصول به نوعی کشنت محصنوالت را مندیریت کنرده
است.
عامل سوم ) :(F3مدیریت خاک :روش سوم با توجه با بنار
باال و مثبت مدیریت پسمانندة محصنول ( )0/70و اسنتفاده از
کودهای مختلف (سبز ،حیوانی) جهت تقویت و حفن عناصنر
آلی خاک به عنوان روش مدیریت خاک نامیده میشنود؛ زینرا
این روش متشکل از استراتژیهای کناهش تخرینب و افنزایش
کیفیت و حاصلخیزی خاک با استفاده از انواع کودها میباشد.
عامننل چهننارم ) :(F4منندیریت منننابع آب :روش چهننارم
سازگاریی با تغییرات آبوهوایی با توجه بنه بنار عناملی بناال و
مثبت روش جمعآوری آب باران برای آبیناری ( )0/60و ایجناد
بند خاکی ( )0/81به نام روش مدیریت منابع آب نامیده منی-
شود؛ زیرا اینن دو روش باعنث کناهش هندررفت آب و حفن
منابع آب میباشد.
عامل پنجم ) :(F5عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان :روش
پنجم با توجه به میزان بار عاملی باال و مثبنت دو عامنل بیمنه
محصوالت ( )0/80و مهناجرت ( ،)0/64بنا توجنه بنه اینن کنه
تصمیم کشاورزان در این دخیل میباشند و بسنته بنه ادارک و
تصمیم عامل انسانی و خنود کشناورزان دارد ،بنه عننوان روش
تصمیمگیری کشاورزان نامیده میشود؛ یعنی کشناورزان از راه
مهنناجرت از منطقننۀ مخنناطرهزده خننود و یننا بننا بیمننهکردن
محصوالت کشاورزی ،بهنوعی خود را با اینن تغیینرات انطبناق
میدهند.
بررسی شیوههای سازگاری کشاورزان با توجه به تغیینرات
آبوهوایی نشان میدهند کنه اسنتفاده از روش تنظنیم زمنان
کشت محصوالت ،روشهای مندیریت خناک و روش مندیریت
کشننت محصننوالت کشنناورزی بیشننترین کنناربرد را در میننان
کشاورزان داشته است .کشناورزان بنا اسنتفاده از تجربنۀ خنود
زمان مناسب برای کشت محصوالت را انتخناب منیکننند؛ بنه
عنوان مثال و به گفتۀ کشاورزان منطقه ،بیشترین وقوع سنیل
در شهرستان پلدختر مربوط به فصول اواخنر پناییز و زمسنتان
است .بنابراین ،کشاورزان سعی میکننند طنوری برنامنهرینزی
کنند که محصوالت پاییزه قبل از وقنوع سنیل گنرآوری شنده
باشد .مدیریت خاک نیز یکنی شنیوههنای پرکناربرد در زمیننۀ
سازگاری با تغییرات اقلیمی است .کشاورزان با استفاده از اینن
روش که شامل تقویت و افزایش حاصلخیزی زمنین از طرینق
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اسننتفاده از انننواع کودهنای سننبز ،حیننوانی مننیباشنند ،خننود را
باتغییرات آبوهوایی مانند سیل که باعنث فرسنایش خناک در
منطقه (به دلیل کوهستانیبودن فرسایش خاک شندید و منواد
مغذی و آلی خاک شسته میشوند) شده انطباق دهند.
روش پرکاربرد دیگر برای سازگاری با تغییرات اقلیمی کنه
از سننوی کشنناورزان انجننام مننیشننود ،روش منندیریت کشننت
محصوالت کشناورزی اسنت .اینن رش بنا توجنه بنه اینن کنه
کشاورزان محصوالت مختلفی کشت میکنند و آثنار احتمنالی
تعییرات اقلیمی مانند امراض محصول اگر اتفاق بیفتد ،ممکنن
است بر یک نوع محصوالت اثر کند و بر دیگنر محصنوالت اثنر
چندانی نداشته باشد .بنابراین ،محصنول باقیماننده منیتوانند
جننایگزین محصننول خرابشننده مننیشننود و بننه ایننن طریننق
کشاورزان خود را با این تغییرات انطباق میدهند.

 .3 .4بررسی عوامرل اقتصرادی و اجتمراعی مرؤثر برر
سازگاری کشاورزان با تغییرات آبوهوایی
همانطور که ذکر شد بنرای بررسنی عوامنل منؤثر بنر بنر
سازگاری کشاورزان با تغییرات آبوهوایی ،از مندل لجسنتیک
باینری استفاده شد .رگرسیون لجستیک به عننوان ینک روش
تحلیلی به این دلیل انتخاب شده که ارتبناط بنین مهنمتنرین
عوامل اقتصادی و اجتماعی با استفاده از روشهنای سنازگاری
کشاورزان با تغییرات اقلیمی را بررسی و شناسایی میکند.
در این مدل  24متغینر (جندول  ،)7مجموعنه متغیرهنای
مستقل و روشهای سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی بنه
عنوان متغیر وابسنته در نظنر گرفتنه شنده اسنت .بنه منظنور
تسننهیل در تجزیننهوتحلیل آمنناری ،متغیرهننای مننورد نظننر بننا
اسننتفاده از نمننرات  ،Zقبننل از ایننن کننه وارد منندل رگرسننیون
لجستیک شوند ،استاندارد شدند.
نخستین خروجی در تحلیل الگوی الجیت ،آمارة برای
سنجش معنیداری و اعتبار مدل اسنت کنه از نتیجنۀ اجنرای
آزمون ،)Hosmer- Lemeshow( HLبه دسنت آمنده اسنت.
این آزمون به آزمون نیکویی برازش ( )Goodness of fitمدل
رگرسیون لجستیک معروف است و آمارة آن از اعمنال آزمنون
(کایاسکوئر) برجندول تنوافقی عوامنل منؤثر اظهارشنده و
عوامل مؤثر پیشبینیشده توسط مدل بنه دسنت منیآیند .بنا
توجه به ( p<0/001و  )X2 =881/53میتوان گفت که مندل
از اعتبار و معناداری قابل قبولی برخوردار میباشد (جدول .)6

جدول  -6آزمون سنجش اعتبار و معنیداری مدل
مأخذ :یافتههای پژوهش1396 ،
آماره
881/53

سطح معنیداری
0/001

پس از اطمینان از اعتبار مدل و برآوردهنای حاصنل از آن،
در قسمت بعدی از خروجیهای مدل به ارزیابی نقش هرکندام
از عوامل اقتصادی و اجتماعی به عنوان متغیرهای مسنتقل در
رابطه با سازگاری با تغییرات آبوهوایی به عنوان متغیر وابسته
پرداخته شده است .نتایج این مدل نشان میدهند کنه از بنین
 24متغیر اقتصادی و اجتماعی 19 ،متغیر وجود ارتباط معنی-
داری با سازگاری کشاورزان در مقابل تغیینرات اقلیمنی دارنند.
سطح معنیداری کمتر از  0/001نشان منیدهند کنه از مینان
عوامل اجتماعی چهار متغیر ،سنن سرپرسنت خنانواده ،مینزان
تحصیالت سرپرست ،تجربۀ کشاورز و اندازة خانواده و از مینان
عوامل اقتصادی چهار متغیر انندازة مزرعنه ،سنرمایۀ کشناورز،
مالکیت امالک و میزان پسانداز خانورها بیشترین رابطنه را بنا
میزان استفاده از روشهای سنازگاری بنا تغیینرات اقلیمنی در
منطقۀ مورد مطالعه داشتهاند.
همچنین ،براساس نتایج بهدستآمده از این مدل ،میتنوان
گفت که متغیرهای آموزش کشناورز ،دسترسنی بنه اطالعنات،
دسترسی به اعتبارارت دولتی ،اشتغال و تعداد قطعنات زمنین،
کمترین تأثیر را بر انطباق کشاورزان با تغییرات اقلیمی داشنته
است .نتایج حاصل از متغیرهای توضیحی در ارتباط بنا عوامنل
اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاوران به طنور کامنل
در جدول ( )7آورده شده است.
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جدول  -7عوامل مؤثر بر میزان سازگاری کشاورزان با تغییرات آبوهوایی
مأخذ :یافتههای پژوهش1396 ،
عامل

اجتماعی
اقتصادی

متغیر
سن
جنسیت
دانش کشاورز
تحصیالت
روابط اجتماعی
انگیزة کشاورز
آیندهنگری کشاورز
تجربۀ کشاورز
آموزش کشاورز
مشارکت اجتماعی
دسترسی به اطالعات
اندازة خانواده
اندازة مزرعه
سرمایۀ کشاورز
مالکیت امالک
نگهداری و مالکیت دام
درآمد حاصل از کشاورزی
درآمد فعالیتهای غیرکشاورزی
درآمد حاصل از وجوه ارسالی
پس انداز
دسترسی به اعتبار
اشتغال
تعداد زمین
قیمت محصوالت

ضریببتا
**0/568
*0/320
*0/189
**0/512
*0/312
*0/280
*0/323
**0/744
0/158
*0/370
0/160
**0/528
**0/663
**0/522
**0/400
*0/360
*0/280
*0/278
0/145
**0/536
0/196
0/152
0/156
*0/366

آماره Wald
41/38
17/48
9/41
21/25
7/63
16/26
28/31
50/73
5/52
8/56
6/40
39/38
42/28
40/38
18/40
16/56
13/12
11/23
5/12
39/42
7/42
6/40
6/47
16/56

نسبت شانس
1/78
1/39
1/25
1/93
1/37
1/32
1/85
2/10
1/79
1/95
1/17
1/78
1/96
1/89
1/48
1/39
1/28
1/20
1/31
1/88
1/09
1/07
1/08
1/41

*** 83/32
کای دو
65/15
تابع احتمال
56/26
درصد پیشبینی واقعی
* نداشتن معنی داری؛ **معنی داری در سطح  5درصد؛ ***معنی داری در سطح  1درصد

 .5بحث و نتیجهگیری
بررسی یافتههای تحقیق نشان میدهد که از میان عوامنل
اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سازگاری کشاورزان خردهمالک بنا
تغییرات اقلیمی ،سن سرپرست خنانوار ،تحصنیالت سرپرسنت
خانوار ،تجربۀ کشاورز ،انندازة خنانوار ،انندازة مزرعنه ،سنرمایۀ
کشاورز ،مالکیت امالک و میزان پساننداز خانوارهنا ،بیشنترین
رابطه و تأثیر را بر تصمیم کشاورزان برای استفاده از روشهای
سازگاری با تغییرات اقلیمنی داشنتهانند کنه در ادامنه هرینک
توضیح داده شده است.
سن سرپرست خانوار :سن یک عامل تعیینکنندة قابنل
توجه در سطح انطباق با شرایط تغییر آبوهوا میباشد .یافتهها
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نشان داد که رابطۀ مثبت و معنیداری بین سنن کشناورزان و
سطح انطباق و سازگاری بنا تغیینرات آبوهنوایی وجنود دارد.
کشاورزان مسنتر به دلیل استقالل در تصمیمگینری و تجربنۀ
باالی خود که با مخاطرات زیادی روبهرو بودهاند ،از روشهنای
سازگاری بیشنتری اسنتفاده منیکننند .همچننین ،سرپرسنت
مسنتر به دلیل تجربه و یادگیری تجربی ،بسیاری از روشهنا،
شیوههای سازگاری با تغییرات اقلیمی را به دست آورده اسنت
و آیندهنگری بیشتری نیز در این زمینه دارند .بنابراین ،ترجیح
میدهد که محصوالت و زمین خود را بیمه کند و ینا از روش-
های دیگر سازگاری با تغییرات اقلیمی استفاده کند.
تحصیالت سرپرست خانوار :بررسی یافتهها نشان منی-
دهد که سطح تحصیالت سرپرست خانوار رابطۀ معنیداری بنا
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سننازگاری بننا تغییننرات آبوهننوایی دارد؛ بننه ایننن دلیننل کننه
سرپرستان بنا سنطح تحصنیالت بناال ،تواننایی بیشنتری بنرای
دسترسننی و اسننتفاده از اطالعننات مربننوط بننه اث نرات مثبننت
سازگاری با تغییرات آبوهوایی را دارند .همچننین ،کشناورزان
تحصیلکرده ،بیشتر دیدگاههای جدیند و مفناهیم مربنوط بنه
تنوع آبوهوا را درک میکنند.
تجربة کشاورز :این عامل به طور مستقیم و غیرمسنتقیم
با میزان سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی منرتبط اسنت؛
یعنی سرپرست خانوارهایی که تجربۀ بیشتری دارند ،به دلینل
تجربهای که دارند ترجیح میدهد که قبل از این کنه تغیینرات
اقلیمی بر معیشت آنها اثنرات منفنی بگنذارد ،بنرای افنزایش
میزان ظرفیت اقتصادی و اجتماعی ،خود با تغییرات اقلیمنی از
طریق روشهای توضیحدادهشده ،خود را بنا تغیینرات اقلیمنی
انطباق دهند.
اندازۀ خانوار :اندازه و جمعیت خانوار ،به طور مسنتقیم و
غیرمستقیم با استفاده از روشهای سازگاری کشاورزان مرتبط
است .وجود نیروی کار زیاد در بین خنانواده بنا جمعینت بناال،
باعث توجه بیشتر به آثار احتمنالی تغیینرات اقلیمنی از سنوی
خانوار نسبت به خانوادههایی که دسترسی کمتری بنه نینروی
کار دارند میشود؛ به این دلیل که نیروی کنار بیشنتری بنرای
حف و نگهداری از زمین در اختیار دارند.
اندازۀ مزرعه :نتایج یافتهها نشان میدهد ،کشاورزانی که
دارای زمینهای بزرگتنری بنرای کشناورزی هسنتند ،تماینل
بیشتری برای استفاده از شیوههای سازگاری با تغییرات اقلیمی
دارند .دلیل احتمالی برای این ادعا این است که ینک کشناورز
دارای مزرعۀ بزرگتر ،اسنتفاده بیشنتری از زمنین بنرده و بنه
شیوههای گوناگون درآمد باالتری کسب میکند و برای افزایش
بهرهوری و استفاده از زمین ،نیروی کار بیشتری برای حفن و
نگهداری از آب و زمین خود در اختیار دارد.
سرمایة کشراورز :اینن عامنل نینز رابطنۀ مسنتقیمی بنا
استفاده از شیوههای سازگاری دارد .بررسی یافتهها نشان منی-
دهد که سرمایه بیشتر باعث افزایش ظرفیت اقتصادی خانوارها
میشود و این عامل به نوبۀ خنود طرفینت سنازگاری در برابنر
تغییرات اقلیمی را افزایش میدهد.
مالکیت امالک :داشتن امالک و دارایی نیز یکی از عوامل
افزایش میزان سازگاری با تغییرات اقلیمی میباشد کنه رابطنۀ

مثبت و معنیداری با استفاده از روشهای سنازگاری دارد؛ بنه
این دلیل که داشتن دارایی بیشتر باعث تقویت توان اقتصنادی
خانوارها میشود و این عامل در موقنع بنروز مخناطرات باعنث
میشود که کشاورزان آسیب کمتری ببینند .این امنر بنه نوبنۀ
خود باعث افزیش ظرفیت انطباقی کشاورزان میشود.
میزان پسانداز خانوار :داشنتن پنساننداز بناال یکنی از
عوامل مهنم اقتصنادی در اسنتفاده از روشهنای سنازگاری بنا
تغییننرات اقلیمننی مننیباشنند .ایننن عامننل بننه طننور مسننتقیم و
غیرمستیم باعنث افنزایش مینزان امنینت سنرمایه خانورهنای
کشاورز میشود .یافتههای تحقیق نشان منیدهند کنه امنینت
سرمایه رابطۀ مستقیمی با میزان سنازگاری در برابنر تغیینرات
اقلیمی دارد .از این رو ،منیتنوان گفنت کشناورزانی کنه دارای
پسانداز بیشتری میباشند ،از شیوههای سازگاری بیشتری نیز
استفاده میکنند .بنابراین ،میتوان گفت که عوامل اجتماعی و
اقتصادی نقش عمدهای در اتخاذ شیوههای سنازگاری مناسنب
در برابر تغییرات اقلیمی دارند.
تغییرات آبوهوایی اثرت زینادی بنر محصنوالت و زنندگی
کشاورزان مناطق کوهستانی دارد .در اینن بنین اثنرات منفنی
تغییرات اقلیمی بیشتر تأثیر را بنر بنازه محصنوالت کشناورزان
خردهمالک ،به دلیل ظرفیت انطباقپنذیری پنایین آنهنا دارد؛
ولی کشاورزان میتوانند با استفاده از روشهای سازگاری خنود
را بننا تغییننرات اقلیمننی انطبنناق دهننند .اسننتفاده از روشهننای
سننازگاری ارتبنناط زیننادی بننا عوامننل اقتصننادی و اجتمنناعی
کشاورزان دارد .بننابراین ،در اینن تحقینق بنه بررسنی عوامنل
اقتصادی و اجتماعی مؤثر بنر سنازگاری خانوارهنا بنا تغیینرات
آبوهنوایی در روسنتاهای منناطق کوهسنتانی پرداختنه شنده
است .بررسی یافتههای تحقینق نشنان منیدهند کنه از مینان
شیوههای سازگاری با تغییرات اقلیمی ،روشهای تنظیم زمنان
کشت محصوالت کشاورزی ،مدیریت خناک و مندیریت کشنت
محصوالت بیشترین کناربرد و اسنتفاده را از سنوی کشناورزان
داشته است؛ به طوری که با استفاده از شیوههای تناوب زراعی،
کشت محصنوالت در زمانهنای مخصنوص ،تننوع محصنوالت،
کشننت مخلننوط محصننوالت ،منندیریت پسماننندة محصننول و
استفاده از انواع کود (سنبز ،حینوانی) باعنث افنزایش ظرفینت
انطباقی کشورزان در منطقۀ مورد نظر شده است .در رابطنه بنا
بررسی عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی مؤثر بنر سنازگاری
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کشاورزان یافتهها نشان میدهد که از بین  24متغیر اقتصنادی
و اجتمنناعی 19 ،متغییننر ارتبنناط معنننیداری بننا سننازگاری
کشاورزان در مقابل تغییرات اقلیمی داشتهاند .از مینان عوامنل
اجتماعی سن سرپرست خانواده ،میزان تحصنیالت سرپرسنت،
تجربۀ کشاورز و اندازة خانواده و از میان عوامل اقتصادی اندازة
مزرعه ،سرمایۀ کشناورز ،مالکینت امنالک و مینزان پنساننداز
خانورها بیشترین رابطنه را بنا مینزان سنازگاری کشناورزان بنا
تغییرات اقلیمی در منطقۀ مورد مطالعه داشنتهانند .همچننین،
متغیرهای آموزش کشاورز ،دسترسی به اطالعات ،دسترسی به
اعتبارات دولتی ،اشتغال و تعنداد زمنین کمتنرین تنأثیر را بنر
تصنمیم کشنناورزان بننرای اسنتفاده از روشهننای سننازگاری بننا
تغییرات اقلیمی داشته است .به طور کلی ،میتنوان گفنت کنه
عوامل اجتماعی و اقتصادی نقش عمدهای در اتخاذ شیوههنای
سازگاری مناسب در برابر تغییرات اقلیمی دارنند .بننابراین ،در
رابطه با یافتههای این پژوهش ،برای افزایش مینزان سنازگاری
کشاورزان خردهمالک با تغییرات اقلیمی ،نکنات زینر توصنیه و
پیشنهاد میشود:
الف) به منظور بهبنود و سنازگاری کشناورزان خردهمالنک،
باید خدمات حمایتی بیشنتری از سنوی دولنت و سنازمانهای
مربوطه در اختیار آنها قرار گیرد .این خندمات شنامل نهناده-
هایی مانند بذرهای مقناوم ،کنودهنای آلنی و سنبز بنه قیمنت
مناسب
ب) بننا برگننزاری کننالسهننای آموزشننی از سننوی جهنناد
کشنناورزی و سننازمانهای مربوطننه ،روشهننایی کننه بیشننترین
کارآ یی و کمترین هزینه را برای این کشاورزان که دارای تنوان
اقتصادی و اجتماعی پایینی هستند ،آموزش داده شود.
ج) با توجه به توان مالی کم کشاورزان خردهمالک ،از سوی
دولت یارانههای مخصوص کشاورزی و اعتبارات خرد با مینزان
بهرة پایین در جهت افزایش ظرفیت انطباقی و سازگاری بیشتر
با تغییرات اقلیمی به آنها داده شود.
د) ارائۀ اطالعات به کشاورزان در مورد شیوههنای مناسنب
کشاورزی در زمانهای مختلف ،ارائنۀ اینن شنیوههنا از جملنه
مدیریت آب و خاک میتواند تنأثیر زینادی بنر کناهش سنطح
زندگی خانوارهای کشاور داشته باشد.
ه) در نهایت ،توصیه منیشنود کنه مطالعنات بیشنتری در
زمینۀ بررسی میزان پنذیرش و انجنام شنیوههنای سنازگاری و
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انطباق با تغیینرات اقلیمنی در ننواحی روسنتایی ماننند تنأثیر
عواملی چون وضعیت رهبری محلی و روشهای فنی و فیزیکی
بر افزایش میزان سازگاری کشناورزان بنا تغیینرات آبوهنوایی
انجام گیرد .امید است که با افنزایش شنیوههنای سنازگاری بنا
تغییرات اقلیمنی از سنوی کشناورزان و افنزایش حماینتهنای
دولتی و سازمانهای مربوطه در این زمینه ،در جهنت افنزایش
توانمندسازی و رفاه خانوارهنای روسنتایی کشنور ،بهخصنوص
روسننتاهای دورافتنناده و کوهسننتانی اسننتان لرسننتان ،ب نهویژه
شهرستان پلدختر که در محرومیت بنه سنر منیبرنند ،از اینن
پژوهش بهره گرفته شود.
تشکر و قدردانی
پژوهش حاضی حامی مالی نداشته و حاصل فعالیت علمنی
نویسندگان است.
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