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 چکیده

کشاورزی به علت ماهیت آن و تأثیرپذیری آن از تغییرات آب و هوایی با ریسک بسیار زیادی همراه بخش 

کند. درک خطرات ااشی از تغییرات آب و تولیدات کشتاورزی و مییشت آاان را تددید می روازاین ؛استت

هوایی از ستوی کشاورزان و عوام  مثثر بر آن برای کاهش و سازااری با تغییرات آب و هوایی بسیار مد  

اه در کار شدرستان کرمااشخطر کشاورزان اندم دراکِمثثر بر اِ عوام بررسی  ،. هدف پژوهش حاضراستت

کار شدرستان کرمااشاه کشاورزان اندم ،پژوهش حاضتر یآمار جامیه .یی بودآب و هوا راتییمواجده با تغ

امواه  عنوانبهو موراان  یها بر استتاج جدوک کرجستتافر از آن 383که تیداد  ادافر بود 33333به تیداد 

 یاچند مرحله یریااز روش امواهپژوهش برای ااتخاب امواه مورد مطالیه  ینااتخاب شتتداد. در ا یآمار

آوری اطلاعات بدره ار ته شتتتد. اب ار ارد یمتناستتتا با حج  جامیه آمار یتصتتتاد  یاخوشتتته یاطبقه

 ایییمورد تأیید قرار ار ت. پا ینصتوری آن توستم متخصص ییمحقق ستاخت بود که روا یاپرستشتنامه

 منظوربه(. 77/3 -14/3شتتد   دییو تأ یرستتکرواباخ بر یآلفا یاضتتراستتتفاده از با ای  ها پرستتشتتنامه

و برای به دستتتت آوردن اقشتتته موقییت  22AMOS و 24SPSSهای ا  اراز ارمها داده وتحلی تج یته

 یهاحاصتتت  از مدک میادله یجاتا استتتتفاده شتتتد. 9.3Arc GISا  ار جغرا یایی محدوده مورد اظر از ارم

 اِدراکِ خطر بر اگراای و دغدغهو  محیطیاگرش زیستتت، دااش اعتماد، یرهایمتغ ،اشتتان داد یستتاختار

 پذیریییردرصتتد از تغ 34 یرهامتغ ینا درمجموعداراد.  کشتتاورزان در مواجده با تغییرات آب و هوایی اثر

                                                      

 Email: masoudyazdan@gmail.com                                                                       31477443331اویسنده مسئوک:  4
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از  یااموداتتد و بخش عمتده یینرا تب کشتتتاورزان در مواجدته بتتا تغییرات آب و هوایی اِدراکِ خطر متغیر

 شد. یینمحیطی تباگرش زیست یرتوسم متغکشاورزان  اکِ خطراِدر یرمتغ ییرپذیریتغ

 .، کرمااشاهکاراندم ، کشاورزاناِدراکِ خطرییرات آب و هوایی، تغ :هاواژهکلید

 مقدمه -7

؛ 4311آزادی و همکاران،   بیستتتت و یک  قرنمحیطی زیستتتتهای ترین چالشاز مد  یکی 4ییآب و هواییرات تغ

 از یکی ویژه طوربهو  (Clayton et al., 2015; Shi et al., 2015؛ 4311زبیدی و همکاران، ؛ 4311پنتاه و زبیتدی، ی دان

 ;Zobeidi et al., 2016) استتتتزادای بشتتتر برای محیطی یستتتتزترین تدتدیتدات اقتصتتتادی، اجتمتاعی و مد 

Kittipongvises & Mino, 2015; Hidalgo & Pisano, 2010). یا تن الگوهای بارادای، ا  ایش ا  ایش دما، تغییر 

ا تن ی سطح دریاها، تغییر بالا آمدن (،هاها و خشکسالیسی  ها،برای مثاک طو ان هوایی شتدید  و آب رویدادهایوقوع 

ناه و پ ی دان باشندمی های تغییرات آب و هواییها از شاخصشدن یخ ها و ذوبشدن اقیااوج ها، اسیدیستری   صت 

اار ، 2ییآب و هوا ییراتتغالدوک ینب یئته از سوی 2343در ساک ا ارش منتشتر شده  بر استاجالف(. 4317همکاران، 

 یاشا یهایاآس دراتیجهصورت اگیرد  ینحرارت سطح زم جهدر یشا  ا ستازیمتیادک در راستتای یاقدام جداا یچه

کشتاورزان کشورهای  نیبنیدرا (.Shi et al., 2015  خواهد بودبار و  اجیه براشتترقاب یغاحتمالاً  یجداا یشاز ارما

در میرض  وپذیر های بسیار حساج، آسیااروه ازجمله محیطیزیستبه علت وابستگی زیاد به مناب   توستیهدرحاک

 اشامرارمیدای و پیامدها و اثرات ااشتتتی از تغییرات آب و هوایی زا کهطوریبهخطر تغییرات آب و هوایی هستتتتند، 

 ییراتتغ اتخطر درک، روازاین. (Azadi et al, 2018; Ahsan & Brandt, 2015) کندها را تددید میبستتیاری از آن

 یجاداو  ییآب و هوا یهایاستایری سترا در شتک  یاقش مدم و برخوردار استت یاستاست یتاهماز  ییآب و هوا

 .(Lujala et al., 2015) داردبا آن  سازااریو  کاهش یاز ابتکارات برا یتحما

ر حاک دروز به روز  ییآب و هوا ییراتتغ اسبت بهکشاورزان اِدراکِ خطر  در رابطه با های صتورت ار تهپژوهش

پی بردن بتته احوه اِدراکِ کشتتتاورزان از خطرات تغییرات آب و هوایی و  چراکتته .(Li et al., 2017) استتتت ا  ایش

ربخش ی اثهای ستتازااری در راستتتای توستتیهها استتبت به اتخاذ شتتیوهقرار ار تن تمای  آن تأثیرچگواگی تحت 

 .(ibid, 2017) راهبردهای مثثر تغییرات آب و هوایی برای کنشتتگران و مستتئولین بخش کشتتاورزی بستتیار مد  استتت

اذاری و مدیریت رمایهیراذاری بر  رآیندهای تولید، ستتتتأثبنتابراین اِدراکِ خطر کشتتتاورزان عتامت  بستتتیتار مد  و 

 .(Ullah et al., 2015) استایری در بخش کشاورزی در شرایم تغییرات آب و هوایی تصمی 
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 .(Le Dang, 2014; Rohrmann, 2008) استتت اِدراکِ خطر هوایی، و آب اِدراکی در رابطه با تغییرات  رآیند اولین

 حدودراهبردهای م از وستتییی در طیف هایی را کهتوااند ر تارمی ا راد زیرا با ر تار ا راد در ارتباط استتت، اِدراکِ خطر،

 در مردم قضتتاوت هوایی، و آب تغییرات مرتبم با اِدراکِ خطر .(Milne et al., 2008) اتخاذ امایند قرار داراد را باز یا

 Le) استتت رویداد آن از ااشتتی عواقا و هوایی و آب با تغییرات مرتبم خطراتِ میرض در ار تن قرار احتماک مورد

Dang, 2014; Rohrmann, 2008; Milne et al., 2008). یا منطقی چه  ذهنی اِدراکِ خطر، بتاور ،دیگرعبتارتبته 

 یا وهار  رد، توستتم یک آن اثرات یا اثر عواقا یا زمان، می ان، مورد در یا خطر یک وقوع شتتاا  مورد در( غیرمنطقی

   .(Reser et al., 2012)است  جامیه

ای از مطالیات به داباک سنجش اِدراکِ محیطی، تیداد   ایندهشتناستی زیستروان ویژهبهدر زمینه علوم اجتماعی و 

. در این (Hidalgo & Pisano, 2010)خطر و متغیرهایی دیگر همچون دااش، اگرش و باور صتتتورت ار ته استتتت 

از طریق توصتتتیف علمی و  نیِ خطر ممکن  تندااهمیتقد استتتت که درک عمومی از خطر  (Lorenzoni, 2006)رابطه 

صتتتورت ار ته در  یقاتتوجدی از تحقمقدار قاب  .پذیرداستتتت بلکه از عوام  مختلف رواای و اجتماعی ای  تأثیر می

مورد بررستتتی قرار ار ته  یگرد یو اروپا و جاها یکاآمر متحدهایتالاتدر  ییآب و هوا ییراترابطته بتا اِدراکِ خطر تغ

 خطرات از  رد اِدراکِ اادداده اشان اذشته در ار ته صتورت مطالیات از بستیاری. (Mumpower et al., 2016)استت 

از  کهطوریبه. (Wei et al., 2014)دارد  ستتازااری ر تار و کاهش اقدامات با تنگاتنگی ارتباط هوایی، و آب تغییرات

 .(Arbuckle et al., 2013)دااند میتغییرات آب و هوایی با کلیدی برای کاهش و سازااری مو ق عنصر  عنوانبهآن 

یی، اگرش استتتبت به آب و هوا ییراتتغااد از: دااش در مورد ک خطر عبتارتادراعوامت  مثثر بر شتتتنتاختت و 

، داشتتتن دااش و  د  عل  و پیامدهای تغییرات آب و هوایی، درک روازاینو خودکارآمدی درک شتتده.  زیستتتمحیم

 .(Hidalgo & Pisano, 2010)دهد این پدیده و تمای  به اقدام برای مقابله با آن را ا  ایش میمخاطرات بیدی 

اِدراکِ خطر بر  اقش مثثری و (Poortinga & Pidgeon, 2003)مفدوم پیچیده و چند بیدی استتتت  یک 4اعتمتاد

 توان توسم اعتماد کاهش دادرا میپیچیدای شترایم محیطی خطرااک  زماای که ا راد  اقد دااش هستتند و ویژهبهدارد 

(Bosschaart et al.,2013).  سمکه تو رییحرکت در مس ییو توااا  هی رد ااگ شتودیکه باعث م استت یااتظاراعتماد 

پناه و همکاران، به اق  از ی دان 2343و همکاران،  2 همیلووستتتکی اذاری شتتتده را داشتتتته باشتتتداعتماد ارزش منب 

های هتا استتتبتت به تغییرات آب و هوایی پژوهشوجود اقش محوری اعتمتاد در تییین واکنشاعتمتاد بتا ب(. 4317

های اادک ای  بارها اما در این پژوهش .(Lucas et al., 2015) اادکی در رابطه با اعتماد وجود دارد تجربی و تئوریتک

 .(Spence et al., 2010) مسئله خطر استاذار بر اِدراک و واکنش به ای اثرکه اعتماد، سازهو بارها اثبات شتده استت 

م ااد تا بتوااند آن را به تغییرات آب و هوایی ربمحققین متیددی به بررستی اعتماد مردم به دااشتتمندان و دولت پرداخته
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آب و  مناب ِ اطلاعات اعتمادترینقاب بیااگر آن استت که دااشتمندان، دوستان و خااواده  طورکلیبهها های آنیا ته دهند.

 .(Kettle & Dow, 2016)باشند هوایی می

پی بردن به دااش کشاورزان در رابطه با موضوع تغییرات ستازه دیگری استت که بر اِدراکِ خطر مثثر است.  4دااش

ممکن است که و یا حتی  شودمحسوب می یک عدم واکنش دااشتیبیعدم  یالیت و  چراکهآب و هوایی مد  استت، 

 قدان دااش ممکن استتت اگرش مردم  .(Eggers et al., 2015) شتتودتلقی رد چالش تغییرات آب و هوایی  عنوانبه

 بگذارد تأثیراستتبت به تغییرات آب و هوایی و همچنین بر تمای  ا راد استتتبت به ااجام اقدامات کاهش و ستتتازااری 

(Tobler et al., 2012). ییهوا و آب تغییرات با مردم مناسا سازااری منظوربه ضروری درآمدی پیش بررستی دااش 

 داراد ییآب و هوا ییراتاز دااش تغ یشتریکه ستطح ب یدهد ا رادیاشتان م مطالیات .(Kabir et al., 2016)  استت

 یهاینهاز ا  بیشتتتتری یتحما دراتیجهو  کننتدیرا ا ارش م ییآب و هوا اتاز اِدراکِ خطر تغییر یستتتطح بتالتاتر

 (Bremer & Linnenluecke, 2017)های پژوهش یا ته. (Mumpower et al., 2016) داراد ییآب و هوا یاستتتستت

 د. همچنیناتوجدی بر اِدراکِ خطر دارو دااش تغییرات آب و هوایی تأثیر قاب  2یطیمحستتتتیزاشتتتان داد که اگرش 

(Tobler et al., 2012 cited in Shi et al., 2015) ییآب و هوا ییراتتغ یامدهایکه دااش در مورد عل  و پ یا تنددر 

ااد که از محققتان استتتتتدلاک کرده از طر ی برخی دارد. ییآب و هوا ییراتدر مورد تغ یبتا اگراا یدار مثبترابطته مینی

د توجه مور اریدااش را بستت برخی دیگر کهدرحالییستتت، ا آب و هوایی ییراتدر مورد تغ یمد  اگراا کنندهتبییندااش 

 (.Shi et al., 2015  اادقرار داده

وط به های مربپیشینه پژوهش کهدرحالی .استمحیطی زیست اگرشستازه دیگری که بر اِدراکِ خطر مثثر استت، 

طی در محیشتناسی زیستعل  روان ینباوجودا، استتاادک  استبتاًعلوم اجتماعی در زمینه تغییرات آب و هوایی هنوز 

محیطی از باورها، احساسات و ایات ر تاری اگرش زیست. (Roser-Renouf & Nisbet, 2008) استحاک رشتد بوده 

 ستت استزییممحها یا مستال  مربوط به یت یالتشتکی  شتده استت که این ترکیا، اشتان دهنده اگرش استبت به 

(Christensen & Knezek, 2015; Schultz et al., 2004 cited in Rasool & Ogunbode, 2015) . در

محیطی بیشتر های زیستتاشتان داد ا راد با اگراای ای  (Kuhn, 2000 cited in Heath and Gifford, 2006) ایمطالیه

 .تاسبینی کننده مد ِ اِدراکِ خطر یشپمحیطی، یک های زیستدرک اموداد و بنابراین اگراای خطرات بیشتری را

 .استتتتیراذار تأثاگراای و دغدغه در رابطه با تغییرات آب و هوایی دیگر ستتتازه مدمی استتتت که بر اِدراکِ خطر 

 و بآ تغییرات مورد در مردم اکثریت داده است، اشتان اروپا صتورت ار ته، و شتمالی آمریکای در یراًاخ که مطالیاتی

 به آاان کارا  دراگبی کنند،  کر هوایی و آب تغییرات بارهدر تا شودمی تقاضتا مردم از که هستتند. زماای اگران هوایی

 ادیع  اجیه( یرستتازی تصتتو یااگار ستتاز بستتیاری، برای. شتتودمی هدایت هوایی و تغییرات آب منفی اثرات ستتمت
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رای ب ی کلیدیامثلفه ،اگراای کشتتاورزان درباره تأثیرات تغییرات آب و هواییبررستی  .(Vignola et al., 2013) استت

 .(Arbuckle et al., 2013) استسازااری و کاهش تغییرات آب و هوایی در امر  یتمو ق

، چارچوب اِدراکِ خطر تغییرات آب و هوایی ینهصتتتورت ار ته در زم یهاپژوهش یجبتا توجته به اتا درمجموع

 اگراای و دغدغه،و محیطی اگرش زیستتت، دااش، اعتماد 4مفدومی زیر برای این پژوهش اراله شتد. بر استتاج شتتک  

 آیند.به شمار می های اِدراکِ خطرکنندهتبیین
 

 

 هامواد و روش -6

را  ی این پژوهشآمار یهاست. جامی یمایشیپ ی،شتناسو از لحا  روش یحاضتر از لحا  هدف، کاربرد پژوهش

امواه از  یااتخاب اعضا منظوربه. ی  دادادتشتکافر  33333به تیداد حدود  کرمااشتاه شتدرستتانکار اندمکشتاورزان 

 . بر استتاجاستتتفاده شتتد یمتناستتا با حج  جامیه آمار یتصتتاد ای خوشتته یاطبقه یاچند مرحله یریاروش امواه

 صتتتورتبهاز هر طبقه  یری،اامواه منظوربه امواه ااتخاب شتتتد. 383 کرجستتتی و موراان تیداد ریایجدوک امواه

ااتخاب اردید و  ی کار دافر کشتتاورز اندم 213و  یکار آبافر کشتتاورز اندم 427و به استتبت  یتصتتاد  یاخوشتته

 یدپرسشنامه از ک  دادها حذف ارد 33ها، از پرسشنامه یاقصتان اطلاعات بیض ی . به دلیدادارد ی ها تکمپرستشتنامه

 اردآوریاب ار  قرار ار تند. ییادا ی در تحل ی کار دکشتتتاورز اندم 232و  یکار آبکشتتتاورز اندم 448 درادتایتتو 

 41های  ردی و اجتماعی، متشک  از چند بخش شام  ویژایای محقق ستاخت پرستشتنامه ین پژوهش،در ا اطلاعات

 8، دااش یرجدت ستتنجش متغ یهاو 42، اعتماد یراویه جدت ستتنجش متغ 1خطر، اِدراکِ  یراویه جدت ستتنجش متغ

روایی صتتوری بوداد.  اگراای و دغدغه یرستتنجش متغ جدت یهاو 1 محیطی واگرش زیستتت یرمربوط به متغ یهاو

به نما راه طالیهممتخصتص تالید شد. پایایی پرسشنامه ای  با استفاده از  علمیهیئتپرستشتنامه بر استاج اظر اعضتای 

ایری شتتده استتت که همگی در غرب با استتتفاده از آزمون آلفای کرواباخ اادازه آباداستتلامافر در شتتدرستتتان  33تیداد 

  

  

 

 اعتماد

 دااش

 اگراای و دغدغه محیطییستزاگرش 

 خطر ادراک

 پژوهش یچارچوب مفهوم -7شکل 
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به  یو برا 22AMOSو  24SPSSا  ارهای ها از ارمداده وتحلی تج یه جدت(. همچنین 4ستتطح مناستتبی بوداد  جدوک 

 استفاده شد. 9.3Arc GISا  ار محدوده مورد اظر از ارم ییایجغرا  تیدست آوردن اقشه موقی
 

 متغیرهای پژوهشی مربوط به هاضریب آلفا و تعداد گویه -7جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه متغیرها ردیف

 متغیرهای مستق 

 711/3 1 اعتماد

 131/3 42 دااش

 771/3 8 محیطیزیستاگرش 

 813/3 1 اگراای و دغدغه

 881/3 41 خطر ادراک متغیر وابسته

 

 منطقه مورد مطالعه -6-7

 ایهیاین شدرستان در ااح .استکرمااشاه  استتان شتر  در کرمااشتاه منطقه مطالیاتی پژوهش پیش رو، شتدرستتان

متر  4133اقطه آن از سطح دریا  ینترواق  شتده استت و ارتفاع پستت الندرینینکوهستتاای بین  لات ایران و جلگه ب

 ینترمد  است کهکرمااشتاه را احاطه اموده  ستتانشتدر ،استت. دو رشتته کوه پراو در شتماک و کوه ستفید در جنوب

متر ارتفاع دارد که  3317پراو در حدود کوه . بلندترین اقطه باشتتتندیبر اقلی  محت  م یراتذاریارتفتاعتات از اظر تتأث

کیلومتر در جنوب شدر واق  شده  11شترایم آب و هوایی کرمااشتاه پی برد. کوه ستفید با طوک به تأثیر آن در  توانیم

متر ارتفاع دارد، در سطح شدرستان کرمااشاه، تأثیر  اکتور عرض جغرا یایی  2813استت و بلندترین قلیه کوه ستفید ای  

را  یتوجداقطه آن اختلاف زیاد و قاب  ینتریو جنوب ترینیکمتر از ارتفاع استتت و تفاوت موجود بین شتتمال مراتابه

شاه . رژی  آب و هوایی شتدرستان کرمااآوردیدر پارامترهای مرتبم با تابش خورشتید اظیر ستاعات آ تابی به وجود ام

. ار داردقر خشتتکمهیااقلی  یک شتدر کرمااشتاه در  طورکلیبه. دهندیتشتکی  م اییترااهک   شتار مد هاییستت را ست

 ( اشان داده شده است.2ا یایی منطقه مورد مطالیه در شک   موقییت جغر

 



 427                         ...           ییراتعوام  مثثر بر اِدراکِ خطر مواجده با تغ یبررس                            ساک هفت        

    

 
 شهرستان کرمانشاه ییایجغراف تیموقع -6شکل 

 و بحث نتایج  -9

 فردی و اجتماعی کشاورزان یهایژگیو -9-7

ساک با ااحراف  17/18های  ردی و اجتماعی، میااگین سن پاسخگویان بر استاج اتایج حاصت  از بررستی ویژای

ساک بود. توزی   راواای پاسخگویان بر اساج  81ترین آن ساک و مسن 21ترین پاستخگو جوانبود. ستن  17/42مییار 

توزی   راواای  .بوداددرصد( زن  7/3افر   43درصتد( از پاستخگویان مرد و  3/11 افر  337دهد، جنستیت اشتان می

درصد(  4/71افر   277و  مجرد یاندرصد( از پاسخگو 1/23افر   73 اشان داد، تأه پاستخگویان بر استاج وضتییت 

شتتاورزی تجربه کار ک، میااگین دادپاستتخگویان اشتتان  کاری(تجربه کار کشتتاورزی  اندمتوزی   راواای  .بودادمتأه  

 بود. ساک 73آن بیشترین و ساک  1 آنترین مبود. ک 11/41با ااحراف مییار ساک  13/21پاسخگویان  کاری( اندم

 بین متغیرهای پژوهش همبستگی -9-6

 د.استتتفاده شتت پیرستتون یهمبستتتگ آزمون از پژوهشچارچوب مفدومی  یرهایمتغ ینرابطه ب یبررستت منظوربه

 (r=337/3 اعتماد  داری با متغیراری مثبت و مینیدهد، متغیر اِدراکِ خطر رابطه آماشتتتان می 2اواته که جدوک همتان
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دارد. به عبارتی ا رادی که اعتماد بیشتتری به ادادهای دولتی و متخصتصتین و کارشتناسان داراد بنابراین از درک خطر 

 (r=371/3  دااش ریمتغداری با اکِ خطر رابطه آماری مثبت و مینیمتغیر اِدرهمچنین  بیشتتتتری ای  برخوردار هستتتتند.

ااد ادراک ب و هوایی و پیامدهای آن داشتهآدارد. این بدان مینی استت که کستاای که دااش بیشتری اسبت به تغییرات 

 اگرش داری بتتا متغیراز طرف دیگر، متغیر اِدراکِ خطر رابطتته آمتتاری مثبتتت و مینی ااتتد.خطر بیشتتتتری داشتتتتتته

محیطی ها و مستتال  زیستتتتری استتبت به  یالیتا رادی که اگرش مثبتدارد. به عبارتی  (r=117/3محیطی  زیستتت

غه اگراای و دغدداری با متغیر متغیر اِدراکِ خطر رابطه آماری مثبت و مینیاز درک خطر بتالتاتری برخورداراتد. داراتد 

 311/3=r)  ستتتطح بالاتری از اگراای و دغدغه استتتبت به اثرات و پیامدهای پدیده ا رادی که دارای دارد بدین مینا که

ایج همچنین بر استتاج ات هستتتند ادراک خطر بیشتتتری استتبت به تغییرات آب و هوایی داراد.تغییرات آب و هوایی 

و  (r=111/3غه  محیطی و اگراای و دغدماتری  ضترایا همبستگی، بیشترین همبستگی به ترتیا بین اگرش زیست

 .است( r=428/3 کمترین می ان همبستگی بین اعتماد و دااش 
 

 پژوهش متغیرهای همبستگی ماتریس -6جدول 

 محیطییستنگرش ز دانش اعتماد متغیرها
و  ینگران

 دغدغه

 ادراک

 خطر

 - - - - 4 اعتماد
 - - - 4 428/3* دااش

 - - 4 132/3** 471/3** محیطیزیستاگرش 
 - 4 111/3** 311/3** 432/3* اگراای و دغدغه

 4 311/3** 117/3** 371/3** 337/3** خطر ادراک

 درصد 7داری در سطح معنی: **    درصد 5داری در سطح معنی: *

 

( از SEM  4های ستتتاختاریی بین متغیرهای چارچوب مفدومی پژوهش از مدک میادلهلّبررستتتی رابطه عِ منظوربه

 .استاستتفاده شتد. آزمون تحلی  مستیر شتام  برآورد تناستا مدک و مستیر عام  مشترک  22AMOSا  ار طریق ارم

کمتر  (RMSEA) 2مربت  خطتا یااگیتنم یشتتهر یتتاتقرهمچنین تحلی  مسیر ایازمند شرایطی به شرح زیر است. اار 

 ینهمچنشود و میار ته  قاب  قبوک در اظر مدک برازشباشتد  38/3تر از اار ک مناستا و برازش مدک  باشتد 31/3از 

 مفدومی بین متغیرها در چارچوب بدین منظور در آغاز، رابطه .(Ritter, 2012) باشتتتد داریمین یتداستتتکور ابتا یکتا

 =df , 121(کای استتکور، درجه آزادی و تقریا ریشتته میااگین مرب  خطا محاستتبه شتتد  و ستت  بررستتی  پژوهش

                                                      
1 Structural Equation Model 

2 Root Mean Square Error of Approximation 
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318/3= RMSEA,  248/2138=2χ(. نکهیا بتا توجه به RMSEA مدک از  دراتیجهقرار دارد  رشیدر محدوده قاب  پذ

 روابم برخوردار است. یجدت بررس یبرازش مناسب

اِدراکِ خطر و  محیطی، اگراای و دغدغهاگرش زیستتت دااش،، اعتماد یرهایپژوهش شتتام  متغ یچارچوب مفدوم

توان غیرهای مدک بر متغیر اگراای و دغدغه می، در رابطه با تأثیر مت3بر استتاج اتایج ا ارش شتتده در جدوک  .استتت

( تأثیر مستتتقی  =p< 321/3 β ,3334/3  محیطی( و اگرش زیستت=p< 217/3 β ,3334/3متغیرهای دااش   بیان امود،

 متغیر پذیریتغییر از درصتتد 21 اادتوااستتته درمجموعداری بر متغیر اگراای و دغدغه داراد. این دو متغیر مثبت و مینی

 دغدغه و اگراای متغیراز تغییرپذیری  یا، بخش عمتدهتوان بیتان امودرا تبیین کننتد. همچنین می دغتدغته و اگراای

 .شودیم یینتب محیطیزیست اگرش یرتوسم متغ

(، =p< 437/3 β ,341/3  توان بیان امود، متغیرهای اعتماددر ارتباط با تأثیر ستتایر متغیرها بر متغیر اِدراکِ خطر می

 >p ,332/3  دغدغه و ( و اگراای=p< 211/3 β ,3334/3  محیطی(، اگرش زیستتتت=p< 414/3 β ,341/3اش  دا

224/3 β=317/3  باشتتند. همچنین متغیرهای دااشداری بر متغیر اِدراکِ خطر می( دارای تأثیر مستتتقی  مثبت و مینی 

β=372/3  محیطیزیستتت اگرش ( و β=ند. باشتتداری بر متغیر اِدراکِ خطر می( دارای تأثیر غیرمستتتقی  مثبت و مینی

 هاییدر رابطه با اثراذارباشند. پذیری متغیر اِدراکِ خطر میدرصتد از تغییر 34بینی این متغیرها قادر به پیش درمجموع

از  یاافت، بخش عمده توانیماِدراکِ خطر  متغیر پژوهش بر یچارچوب مفدوم یرهتایمتغی  و غیرمستتتتقی  مستتتتق

 .شودیم یینتب محیطیزیست اگرش یرتوسم متغاِدراکِ خطر تغییرپذیری 
 

 پژوهش یچارچوب مفهوم یرهایاثرات متغ -9جدول 

 ضرایب مسیر

 متغیرها
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 بندیجمع -4

یرات اسبت به تغی کرمااشاهشدرستان کار اندمکشاورزان  اِدراکِ خطربر  مثثر عوام  یبررس پژوهش حاضتر هدف

تییین همبستتگی بین متغیرهای پژوهش از ضتریا همبستتگی پیرسون استفاده شد و اتایج  منظوربه .آب و هوایی بود

درصتتد همبستتتگی  11و اگراای و دغدغه در ستتطح محیطی زیستتت ، دااش، اگرشاعتماد اشتتان داد که متغیرهای

توان چنین استتتتنباط کرد که کشتتتاورزاای که اعتماد بیشتتتتری به اراتد. بنتابراین میداری بتا متغیر اِدراکِ خطر دمینی

کارشتناستان، متخصصان و جداد کشاورزی داراد، اِدراکِ خطر بیشتری اسبت به پیامدهای تغییرات آب و هوایی داراد. 

ری از درک بیشتتت اتیجهدرهمچنین کستتاای که دااش بیشتتتری از تغییرات آب و هوایی و اثرات و پیامدهای آن داراد 

بدتری داراتتد، اِدراکِ خطر  محیطیزیستتتتخطرات تغییرات آب و هوایی داراتد. از طر ی، کشتتتاورزاای کته اگرش 

ه داراد. همچنین کشاورزاای که اگراای و دغدغه بیشتری اسبت ب نبیشتتری استبت به تغییرات آب و هوایی و اثرات آ

 تایجا اثرات ستتوت تغییرات آب و هوایی داراد، اِدراکِ خطر بیشتتتری استتبت به پیامدهای تغییرات آب و هوایی داراد.

وزه اعتماد کشتاورزان به کارشتناسان و متخصصین جداد کشاورزی و دااشمندان حاشتان داد  مدک میادلات ستاختاری
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 اِدراکِ خطر

R2= 3/34 

 

 

 دااش 

 محیطییستزاگرش 
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 وهشپژ یچارچوب مفهوم یرهایمتغ ینب یرمس یلتحل هاییبو ضر یساختار یهامدل معادله -9شکل 
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 اگراای و دغدغه

R2= 3/21 

68/0 
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هتتای داری دارد. این اتیجته بتا پژوهشیمینتغییرات آب و هوایی بر روی اِدراکِ خطر آاتتان تتأثیر مستتتتقی  مثبتت و 

توان افت، مغایرت دارد. در رابطه با متغیر اعتماد می (2013)و همکاران   Bosschaart ( و4311پنتاه و زبیتدی  ی دان

ب و آ ییراتو دااشمندان حوزه تغ یجداد کشاورز یناسان و متخصصکارشتناعتماد کشتاورزان به اطلاعات اراله شتده 

شود از یی، موجا ا  ایش اِدراکِ خطر کشتاورزان استبت به تغییرات آب و هوایی شتده است. بنابراین پیشنداد میهوا

ه از  تطریق ارالته اطلاعات دقیق و قاب  درک به کشتتتاورزان در رابطه با تغییرات آب و هوایی و اقدامات صتتتورت ار

 های مالی از طریق وام و اعتبار، اعتماد کشاورزان را تقویت امود.سوی جداد کشاورزی و حمایت

تغییرات  ت بهکشتتاورزان استتباِدراکِ خطر داری بر یمیندااش تغییرات آب و هوایی دارای تأثیر مستتتقی  مثبت و 

 Bremer & Linnenluecke (2017) Hidalgo؛ (4311  پناه و زبیدیی دان که این اتیجه با پژوهش استتتآب و هوایی 

& Pisano (2010)  و با پژوهش استتتتدر یک راستتتتا (Menny et al., 2011) مغایرت دارد. همچنین در مطالیات 

(Mumpower et al., 2016; Bosschaart et al.,2013; Brody et al.,2008) دار متغیر دااش روی اِدراکِ خطر مینی

 مستتتتقی  بر متغیر اگراای و دغدغه تأثیر اذاشتتتت که این اتیجه با پژوهش صتتتورتبتهدااش اشتتتد. از طر ی متغیر 

(Milfont, 2012) و متخصصین بخش کشاورزی  مروجانشود کارشناسان، ستازااری دارد. در این راستتا پیشتنداد می

های و همچنین یا ته ترتر و ژرفتر، مشتتتاوره منطقیترویجی بتا اراله اطلاعات دقیق -هتای آموزشتتتیکته در کلتاج

 ای قاب  درک در رابطه با پیامدهای تغییرات آب و هوایی ب ردازاد.تحقیقاتی به شیوه

داری بر اِدراکِ خطر کشتتاورزان استتبت به کشتتاورزان دارای تأثیر مستتتقی  مثبت و مینی محیطیاگرش زیستتت

از  مطابقت دارد. (Carlton & Jacobson, 2013;  Syal et al., 2011)کته این اتیجه با  استتتتتغییرات آب و هوایی 

استتتا پیشنداد در این ر .اذاردیو دغدغه تأثیر م یاگراا یربر متغ ی مستتق صتورتبهمحیطی اگرش زیستتیر متغ یطر 

ترویجی، در رابطه با اثرات اامطلوب سموم  -های آموزشتیشتود مروجان جداد کشتاورزی در طی برا اری کلاجمی

های طبییی، محصتولات و ستلامت ااستان پرداخته شود تا از این طریق ر مناب  طبییی، زیستتگاهو کودهای شتیمیایی ب

 محیطی کشاورزان تقویت اردد.اگرش زیست

ب کشتتاورزان در مواجده با تغییرات آاِدراکِ خطر داری بر دارای تأثیر مستتتقی  مثبت و مینیدغدغه و ی اگراامتغیر 

اشان  ظورمنبهشود با اراله اطلاعات دقیق از سوی کارشناسان جداد کشاورزی یم یشتندادپ اتیجه یندر ا. استتو هوایی 

 بمخری، منفکشتتاورزان در رابطه با رخ داد این پدید و همچنین اثرات  یستتازآااهدادن اثرات تغییرات آب و هوایی، 

و هوایی بیشتتتر اماید، به کشتتاورزان  پذیری ااشتتی از تغییرات آبها را از آستتیاتوااد درک آنمی آاکه مدتیطولاا و

  منتق  امایند.



 شماره بیست و هفت                           جغرا یا و مخاطرات محیطی                                                                                           432

 

 منابع

دی   کاراناندم. ارزیابی ر تار سازااری 4311پناه، مسیود؛  روزاای، میصومه؛ محمودی، حسین؛ آزادی، یوسف؛ ی دان

 یکشتتتاورزهای آب و هوایی: کاربرد اظریه ااگی ه حفاظت. شتتتدرستتتتان کرمااشتتتاه در رویارویی با تغییرپذیری
 .11-431 .2شماره  .یشناختبوم

ادراکات کشتتاورزان  یشتتناستتاوع. 4311پور، بدمن؛ ؛ خستترویمیصتتومه؛  روزاای، مستتیودپناه، زبیدی، طاهره؛ ی دان

 هیدیم مورد مطالیه: شدرستان ح ویک یشناسروش با استفاده از ییهوا و آب راتییاسبت به تغ کاریکار و سب اندم

 .371-314 .2شماره  .روستاییهای پژوهش. خوزستان(

. باورها و درک خطر کشتتاورزان استتتان خوزستتتان استتبت به تغییرات آب و 4311؛ زبیدی، طاهره؛ مستتیودپناه، ی دان

 .423-413 .41شماره  مخاطرات محیم طبییی.هوایی. 

درک خطر مروجان و  های رواای مثثر برتبیین ستتتازهالف. 4317؛ زبیتدی، طاهره؛ زالری، هاجر؛ مستتتیودپنتاه، ی دان

-242 .13شماره  .جغرا یا و توسیه. ترویج کشاورزی استان خوزستان اسبت به تغییرات آب و هوایی کارشتناسان

411. 

عوام  مثثر بر ر تار ستتازااری کشتتاورزان در  نییتیب. 4317؛ زبیدی، طاهره؛ میصتتومه؛  روزاای، مستتیودپناه، ی دان

 .رانیاقتصاد و توسیه کشاورزی ا قاتیتحق. مطالیه شتدرستان باوی خوزستان مورد :ییآب و هوا راتییمقابله با تغ

 .437-417 .4شماره 

 
Ahsan D, Brandt US., 2015. Climate change and coastal aquaculture farmers’ risk perceptions: 

experiences from Bangladesh and Denmark. Journal of Environmental Planning and 

Management, 58: 1649-1665. 

Arbuckle JG, Morton LW, Hobbs J., 2013. Farmer beliefs and concerns about climate change and 

attitudes toward adaptation and mitigation: Evidence from Iowa. Climatic Change, 118: 551-

563. 

Azadi Y, Yazdanpanah M, Forouzani M, Mahmoudi H., 2018. Farmers’ adaptation choices to 

climate change: A case study of wheat growers in Western Iran. Journal of Water and Climate 

Change, (in press). 

Bosschaart A, Kuiper W, van der Schee J, Schoonenboom J., 2013. The role of knowledge in 

students’ flood-risk perception. Natural hazards, 69: 1661-1680. 

Bremer J, Linnenluecke M. K., 2017. Determinants of the perceived importance of organisational 

adaptation to climate change in the Australian energy industry. Australian Journal of 

Management, 42: 502-521. 

Brody SD, Zahran S, Vedlitz A, Grover H., 2008. Examining the relationship between physical 

vulnerability and public perceptions of global climate change in the United States. 

Environment and behavior, 40: 72-95. 

Carlton SJ, Jacobson SK., 2013. Climate change and coastal environmental risk perceptions in 

Florida. Journal of environmental management, 130: 32-39. 

Christensen R, Knezek G., 2015. The climate change attitude survey: Measuring middle school 

student beliefs and intentions to enact positive environmental change. International Journal of 

Environmental and Science Education, 10: 773-788. 



 433                         ...           ییراتعوام  مثثر بر اِدراکِ خطر مواجده با تغ یبررس                            ساک هفت        

    
Clayton S, Devine-Wright P, Stern PC, Whitmarsh L, Carrico A, Steg L, Swim J, Bonnes M., 

2015. Psychological research and global climate change. Nature Climate Change, 5: 640-646. 

Eggers M, Kayser M, Isselstein J., 2015. Grassland farmers’ attitudes toward climate change in 

the North German Plain. Regional Environmental Change, 15: 607-617. 

Heath Y, Gifford R., 2006. Free-market ideology and environmental degradation the case of belief 

in global climate change. Environment and Behavior, 38: 48-71. 

Hidalgo MC, Pisano I., 2010. Determinants of risk perception and willingness to tackle climate 

change. A pilot study. Psyecology, 1: 105-112. 

Kabir MI, Rahman MB, Smith W, Lusha MAF, Azim S, Milton AH., 2016. Knowledge and 

perception about climate change and human health: findings from a baseline survey among 

vulnerable communities in Bangladesh. BMC public health, 16: 1. 

Kettle NP, Dow K., 2016. The role of perceived risk, uncertainty, and trust on coastal climate 

change adaptation planning. Environment and Behavior, 48: 579-606. 

Kittipongvises S, Mino T., 2015. Influence of psychological factors on climate change 

perceptions held by local farmers in the northeast of Thailand. Applied Environmental 

Research, 37: 69-78. 

Läpple D, Van Rensburg T., 2011. Adoption of organic farming: Are there differences between 

early and late adoption?. Ecological economics, 70: 1406-1414. 

Le Dang H., 2014. Adaptation to climate change: the attitude and behaviour of rice farmers in the 

Mekong Delta, Vietnam. Doctoral dissertation, The University of Adelaide, Adelaide. 

Li S, Juhász-Horváth L, Harrison PA, Pintér L, Rounsevell MD., 2017. Relating farmer's 

perceptions of climate change risk to adaptation behaviour in Hungary. Journal of 

Environmental Management, 185: 21-30. 

Lorenzoni I., 2006. “Cross national comparison of image associations with global warming and 

climate change among laypeople in the united states and great britain”. Journal of Risk 

Research 9: 265-281. 

Lucas C, Leith P, Davison A., 2015. How climate change research undermines trust in everyday 

life: a review. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 6: 79-91. 

Lujala P, Lein H, Rød JK., 2016. Climate change, natural hazards, and risk perception: the role 

of proximity and personal experience. Local Environment, 20: 489-509. 

Menny C, Osberghaus D, Pohl M, Werner U., 2011. General knowledge about climate change, 

factors influencing risk perception and willingness to insure. SSRN Electronic Journal, 11: 1-

38. 

Milfont TL., 2012. The interplay between knowledge, perceived efficacy, and concern about 

global warming and climate change: a one‐year longitudinal study. Risk Analysis, 32: 1003-

1020. 

Milne M, Stenekes N, Russell J., 2008. Climate risk and industry adaptation. Australia: Bureau 

of Rural Sciences. Available at: http://apo.org.au/node/3470. 

Mumpower JL, Liu X, Vedlitz A., 2016. Predictors of the perceived risk of climate change and 

preferred resource levels for climate change management programs. Journal of Risk Research, 

19: 798-809. 

Poortinga W, Pidgeon NF., 2003. Exploring the dimensionality of trust in risk regulation. Risk 

analysis, 23: 961-972. 

Rasool F, Ogunbode CA., 2015. Socio-demographic differences in environmental concern and 

willingness to pay for addressing global climate change in Pakistan. Asian Journal of Social 

Science, 43: 273-298. 

http://apo.org.au/node/3470


 شماره بیست و هفت                           جغرا یا و مخاطرات محیطی                                                                                           431

 

Reser JP, Bradley GL, Glendon AI, Ellul MC, Callaghan R., 2012. Public risk perceptions, 

understandings and responses to climate change in Australia and Great Britain. Gold Coast, 

Qld: Griffith Climate Change Response Adaptation FacilityI. 1-302. 

Ritter TE., 2012. Exploring the relationship between risk perception and farmer nutrient 

management decisions (Doctoral dissertation, The Ohio State University). 

Rohrmann B., 2008. Risk perception, risk attitude, risk communication, risk management: A 

conceptual appraisal. In Global Cooperation in Emergency and Disaster Management, edited 

by International Emergency Management Society. 

Roser-Renouf C, Nisbet MC., 2008. The measurement of key behavioral science constructs in 

climate change research. International Journal of Sustainability Communication, 3: 37-95. 

Shi J, Visschers VH, Siegrist M., 2015. Public perception of climate change: The importance of 

knowledge and cultural worldviews. Risk Analysis, 35: 2183-2201. 

Spence A, Poortinga W, Pidgeon N, Lorenzoni I., 2010. Public perceptions of energy choices: 

The influence of beliefs about climate change and the environment. Energy and Environment, 

21: 385-407. 

Syal SS, Wilson RS, Mac Crawford J, Lutz J., 2011. Climate change and human health- what 

influences the adoption of adaptation programming in the United States public health system?. 

Mitigation and adaptation strategies for global change, 16: 911-924. 

Tobler C, Visschers VH, Siegrist M., 2012. Consumers’ knowledge about climate change. 

Climatic change, 114: 189-209. 

Ullah R, Shivakoti GP, Ali G., 2015. Factors effecting farmers’ risk attitude and risk perceptions: 

the case of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. International journal of disaster risk reduction, 13: 

151-157. 

Vignola R, Klinsky S, Tam J, McDaniels T., 2013. Public perception, knowledge and policy 

support for mitigation and adaption to climate change in Costa Rica: comparisons with North 

American and European studies. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 18: 

303-323. 

Wei J, Hansen A, Zhang Y, Li H, Liu Q, Sun Y, Bi P.,. 2014. Perception, attitude and behavior 

in relation to climate change: A survey among CDC health professionals in Shanxi province, 

China. Environmental research, 134: 301-308. 

Whitmarsh L., 2008. Are flood victims more concerned about climate change than other people? 

The role of direct experience in risk perception and behavioural response. Journal of Risk 

Research, 11: 351-374. 

Zobeidi T, Yazdanpanah M, Forouzani M, Khosravipour B., 2016. Climate change discourse 

among Iranian farmers. Climatic change, 138: 521-535 


