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 چکیده

برانگیزترین مسائل اجتماعي جوامع مدرن تبدیل شده که منشأ تغییرات آب و هوا اکنون به یکي از چالش
ازهای اکسید کربن و افزایش سطح گها در انتشار گاز دیاثبات قرار گرفته است. نقش انسان انساني آن مورد

-ای، موجبات گرمایش زمین و تغییرات ناگوار آب و هوا را فراهم آورده است. استان اصفهان آسیبگلخانه

خش کشاورزی، الخصوص در بی تغییرات آب و هوا، عليزیستي زیادی را در رابطه با پدیدههای محیط 
 های سازگاری با تغییراتکنندههدف این پژوهش بررسي ادراک کشاورزان از موانع و تسهیل کند.تجربه مي

ساختاریافته با ی نیمهمصاحبه 12آب و هوا است. رویکرد این پژوهش کیفي است. در این پژوهش تعداد 
زا، نوع راهبرد سازگاری آسیب 5کشاورزان  ها نشان داد کهکشاورزان استان اصفهان انجام شده است. یافته

هند. دسازگار و دگرشغلي را در مقابله با تغییرات آب و هوا انجام ميمحور، کشاورزی تکنولوژیک، بومدولت
ناپذیر، بینيی پیشی همکاری ضعیف کشاورزان، آیندهموانع سازگاری شامل ضعف اعتماد نهادی، شبکه

های نندهکای است. همچنین تسهیلی غیرموثق رسانهشدهي و اطالعات کسبموانع ساختاری، فقر اطالعات
شده، شده، کارآمدی اقدامات سازگاری ادراکسازگاری شامل دانش تغییرات آب و هوا، خودکارآمدی ادراک

ای ههای سازگاری با تغییرات آب و هوا، جنبهکنندهحس تعلق مکاني و حمایت دولتي است. موانع و تسهیل
های دولتي و ها و حمایتها در مورد اقدامات سازگاری با کمکراستایي آموزشردی و ساختاری دارد. همف

 تواند عاملي در جهت سازگاری بیشتر کشاورزان با تغییرات آب و هوا باشد.تقویت سرمایه اجتماعي، مي

 جتماعي.ااستان اصفهان، دانش تغییرات آب و هوا، رسانه، سازگاری با تغییرات آب و هوا، سرمایه واژگان کلیدي: 
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 و بیان مسئلهمقدمه 

 ی تغییراتيزیستي قرار دارد. این مخاطرات اغلب در نتیجهجهان امروز در معرض مخاطرات محیط 

را به همراه دارد. یکي از  آورد و پیامدهای ناگواریوجود ميزیست بهیطمحاست که انسان در 

، 0بکباشد )گریبان است، تغییرات آب و هوا ميبهترین مخاطراتي که بشر امروز با آن دستعمده

ها و تغییرات محیط زیستي، اتفاق ی بحرانی انساني همه(. محققان بر روی ریشه156: 1101

ن برانگیزترینون به یکي از چالش(. تغییرات آب و هوا اک161: 0011نظر دارند )حسیني و همکاران، 

مسائل اجتماعي جوامع مدرن تبدیل شده که منشأ انساني آن مورد اثبات قرار گرفته است. نقش 

ن ای، موجبات گرمایش زمیاکسید کربن و افزایش سطح گازهای گلخانهها در انتشار گاز دیانسان

دهند که بیشتر گرمای سطح زمین ان ميو تغییرات ناگوار آب و هوا را فراهم آورده است. شواهد نش

آب و  دولتي تغییراتهای انساني بوده است )پنل بینسال گذشته مربوط به فعالیت 51در طول 

 (. 5: 1110، 1هوا

با وجود برگزاری مجامع علمي و فني در سطح جهاني، مانند اجالس زمین یا اجالس ریو )ژوئن 

وای ی آب و هتغییرات آب و هوا، پروتکل کیوتو و معاهدهی (، کنوانسیون سازمان ملل درباره0221

ند در ادهد که هنوز کشورها نتوانستهها نشان ميی اجرایي کربن صفر(، گزارشکپنهاگ )برنامه

ی، اخوبي عمل بکنند. عملکرد کلي کشورها در انتشار گازهای گلخانهکنترل و کاهش این بحران به

دهد های آب و هوا، وضعیت قرمز را نشان ميژی و سیاستهای تجدیدپذیر، مصرف انرانرژی

 (. 1111، 3)شاخص عملکرد تغییرات آب و هوا

، در معرض خطر تغییرات آب و هوا قرار توسعهدرحالعنوان یکي از کشورهای کشور ایران، به
خشک و همچنین ها، آب و هوای نیمههای زیرزمیني، خشک شدن دریاچهدارد. کاهش سطح آب

ها، تنها بخشي از های طوالني و سیلدرصد از اقلیم کشور، خشکسالي 55و بیاباني بودن  خشک
(. بخش کشاورزی در کشور 305: 1100اثرات تغییرات آب و هوا در ایران بوده است )مدني، 

ی تغییرات آب و هوا دارد. این پدیده در ها نسبت به پدیدهپذیری بیشتری از سایر بخشآسیب
ند اشود. پژوهشگران نشان دادهباعث تأثیرات منفي بسیاری در بخش کشاورزی مي مدتطوالني

که کمبود مواد غذایي، بازده کم محصوالت کشاورزی و کاهش محصول، تنها بخشي از این 
 (.1115، 0مشکالت است )ژو

ا، وی تغییرات آب و هزیستي زیادی را در رابطه با پدیدههای محیط استان اصفهان نیز آسیب

دلیل تغییرات آب و هوا در الخصوص در بخش کشاورزی، تجربه کرده است. تا جایي که بهعلي
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های سي سال گذشته، اقلیم این استان از خشک به فراخشک تبدیل شده است. همچنین خشکسالي

ها و از بین رفتن منابع طبیعي، دیگر اثرات سوء تغییرات آب شدید، طوفان گردوخاکمدت، طوالني

در استان اصفهان و  0325ی سیل در سال (. پدیده0325هوا در این استان بوده است )ایسنا، و 

هوا  ی تغییرات آب وگر این امر بود که اثرات پدیدههای کشاورزی، نشانتخریب بسیاری از زمین

 ها استان اصفهان را درگیر تبعات خود کرده بود. همچنینبسیار متنوع است. این پدیده تا مدت

گر این امر است رود و اعتراضات کشاورزان در جهت دریافت حقابه، نشانهای اخیر زایندهبحران

تواند عاملي در جهت ایجاد مسائل اجتماعي و که اثرات تغییرات آب و هوا مانند خشکسالي مي

 امنیتي باشد.

رات آب و یبا نگاهي به مسائل کشاورزی استان اصفهان، سازگاری نامطلوب کشاورزان با تغی

های زیرزمیني، رقابت کشاورزان بر سر منابع ی کشاورزان از آبرویهشود. برداشت بيهوا آشکار مي

ا هکشازحد از آفتیشبی های آبیاری نوین در کشاورزی، استفادهآب محلي، عدم کارآمدی روش

وجود هلوب بی این سازگاری نامطو سموم، مصرف کودهای شیمیایي، مسائلي است که در نتیجه

اند. بنابراین، واکاوی دالیل عدم موفقیت راهبردهای سازگاری در بین کشاورزان استان آمده

: 0322؛ اسماعیلي، 121: 0326؛ عبداللهي و همکاران، 0011رسد )ایرنا، نظر مياصفهان، ضروری به

526.) 

کاهش و راهبرد سازگاری. دو راهبرد عمده برای مقابله با تغییرات آب و هوا وجود دارد: راهبرد 

ی ادنبال محدود کردن تغییرات آب و هوا از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانهراهبرد کاهش به

گیری و اجرای که راهبرد سازگاری به فرایند تصمیم(؛ درحالي3: 1111، 1و کلین 0است )فوسل

شده در حال حاضر یا در بینيای از اقدامات برای حفظ ظرفیت مقابله با تغییرات پیشمجموعه

ها در عمل، به عوامل اجتماعي کارگیری آنشود. میزان پذیرش این راهبردها و بهآینده، گفته مي

(، این عوامل اجتماعي را نیروهایي 1100) 0و برول 3بستگي دارد که نیازمند تبیین هستند. دنلپ

پذیری را کاهش دهند. در یک آسیب توانند اقدامات نهادی و جمعي را ترویج داده ودانند که ميمي

تدریج شناخته شده است که بسیاری از تأثیرات تغییرات آب و هوا در حال ی گذشته، این امر بهدهه

: 1100سرعت مورد نیاز است )دنلپ و برول، های سازگاری بهناپذیر است و برنامهحاضر اجتناب

یین شده است و این راهبردها به کشاورزان ی تغییرات آب و هوا، راهبردهایي تع(. در حوزه005

کند تا سازگاری بیشتری را با تغییرات آب و هوا داشته باشند. این نکته طبیعي است که کمک مي

انجام یا عدم انجام این راهبردها، به دالیل مختلفي بستگي دارد. از سوی دیگر، بسیاری از 
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ات آب و هوا نهفته است و با از بین رفتن عدم های افراد درگیر تغییرراهبردهای رفتاری، در کنش

توان سازگاری با آن را در قطعیت و احساس تأثیرگذاری بر روی روندهای تغییرات آب و هوا، مي

ی ادراک کشاورزان از موانع و بین کشاورزان ایجاد کرد. بنابراین، هدف این پژوهش، مطالعه

 است. های سازگاری با تغییرات آب و هواکنندهتسهیل

 مفهومیادبیات 

ها را در سراسر جهان تحت تأثیر خود قرار داده امروزه تغییرات آب و هوا، زندگي بسیاری از انسان

پذیر، کشاورزان هستند که نوسانات ناگهاني دما و بارش، های آسیبترین گروهاست. یکي از مهم

تغییرات آب و هوا منجر به خطراتي دهد. اثرات ها را تحت تأثیر قرار ميزندگي و معیشت آن

ای را مانند مهاجرت، شود و فشارهای ثانویههمچون خشکسالي، بارندگي شدید و امواج گرما مي

 (.11: 2015، 0کاهش تنوع زیستي، گسترش آفات و فروپاشي مؤسسات مالي خواهد داشت )انسموا

ها، همچنین عدم قطعیت آنبا توجه به اثرات مخرب تغییرات آب و هوا بر روی کشاورزی و 

ي ی اصلای مورد نیاز است. راهبردهای مقابله با تغییرات آب و هوا به دو دستهراهبردهای مقابله

گیرد که به ی اقداماتي را در برمياند. راهبردهای کاهش مجموعهکاهش و سازگاری تقسیم شده

اق منظور انطبهبردهای سازگاری بهکه راباشد. درحاليای ميدنبال کاستن از حجم گازهای گلخانه

( معتقد است که راهبردهای کاهش 1112با تغییراتي است که قابل کاهش یافتن نیستند. فوسل )

ی اتوانند در سطح محلي و منطقهبایستي در مقیاس جهاني اجرا شوند؛ اما راهبردهای سازگاری مي

ی اهبردهای سازگاری، جنبهصورت گیرند. همچنین راهبردهای کاهش، اغلب فني هستند و ر

ی کشاورزی، بیشتر به راهبردهای سازگاری پرداخته شده رفتاری دارند. به همین دلیل در حوزه

 است.

طورکلي شامل اقدامات و تنظیماتي است برای حفظ ظرفیت مقابله با فشارهای سازگاری به

(. 1531: 1100مکاران، و ه 1شود )بانرجيناشي از تغییرات خارجي در حال و آینده انجام مي

های عنوان تنظیمات در سیستم(، سازگاری را به1110همچنین پنل بین دولتي تغییرات آب و هوا )

های واقعي آب و هوا و اثرات آن تعریف کرده شناختي، اجتماعي یا اقتصادی در پاسخ به محرکبوم

راهبردهای سازگاری، ظرفیت  ی مشترک در تعاریف(. نکته051: 1111و همکاران،  3است )برایانت

 ی میزان تأثیرگذاریکنندهباشد. ظرفیت سازگاری، تعیینکاهش اثرات تغییرات آب و هوا مي

های کشاورزی در تغییرات آب و هوا است. در واقع، ظرفیت سازگاری، توانایي یک سیستم سیستم
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ابله ها یا مقاده از فرصتبرای سازگاری با تغییرات آب و هوا برای کاهش خسارات احتمالي، استف

 (.1: 1110با پیامدهای آن است )پنل بین دولتي تغییرات آب و هوا، 

اندیشمندان از زوایای مختلفي به بررسي عوامل تأثیرگذار بر سازگاری با تغییرات آب و هوا 

برخي به که اند.  درحاليها، عوامل اجتماعي و ساختاری را در نظر گرفتهاند. برخي از آنپرداخته

اند. یکي از عواملي که نقش مهمي را در سازگاری با تغییرات آب عوامل فردی و احساسي پرداخته

کند، سرمایه اجتماعي است. اندیشمندان مختلف، سرمایه اجتماعي را در سطوح و هوا بازی مي

زیابي نقش های ار(. روش32: 0320فاطمه و همکاران، اند )بنيکالن، میانه و خرد در نظر گرفته

ا هسرمایه اجتماعي در سازگاری با تغییرات آب و هوا، متنوع است. نقشي که سرمایه اجتماعي، شبکه

کند، با بررسي نهادهای مدیریت منابع و و اتصاالت جامعه مدني در ظرفیت سازگاری بازی مي

های ر زمینهتواند دهای اجتماعي، ميهای حساس به آب و هوا و گروهاقدامات جمعي برای بخش

( در موضوع 325: 1113) 1(. آدگر102: 0225و همکاران،  0تاریخي و امروزی مشاهده شود )میر

ی بین نوع سرمایه اجتماعي و پیامدها برای ظرفیت سازگاری با تغییرات آب و هوا، سه دیدگاه رابطه

 کند که در جدول زیر خالصه شده است:را ذکر مي

ي رمایه اجتماعی و پیامدهاي مربوط به ظرفیت سازگاري در زمینههاي س: دیدگاه۱جدول شماره 

 تغییرات آب و هوا

تأکید در ادبیات 
 سرمایه اجتماعی

 پیامدها براي ظرفیت سازگاري هاي کاربردي براي رفاهویژگی

 هاشبکه

بر اتصاالت افقي و نقش بازیگران 
ه کند. تراکم سرمایغیردولتي تأکید مي
رفاه، به نتایج قابل اجتماعي از نظر 

 شود.گیری منجر مياندازه

ها برای مظاهر سرمایه اجتماعي افراد و گروه
ه با پذیری و مقابلجغرافیایي و اجتماعي آسیب

 خطرات، مهم است.

رویکردهای 
 3نهادی

کند ی مدني به میزاني عمل ميجامعه
 که نهادهای دولت آن را تسهیل کند.

ه و شدریزیامهنقش دولت برای سازگاری برن
توسعه پایدار مهم است. حاکمیت در مدیریت 
خطرات محیط زیستي جهاني و ظرفیت 

 اقدامات کاهشي، حیاتي است.

رویکردهای 
 0افزایيهم

جامعه کلیدی  -پیوندها و تراکم دولت
 یاست. به تکمیل و جایگزیني بالقوه

دولت و غیر دولت و مسائل هنجاری 
گیری زیست برای یادبهبود محیط

 پردازد.اجتماعي مي

ی جامعه چه برای توسعه -اتصاالت دولت
تر و چه برای مدیریت مشترک پایدار وسیع

توانند مدیریت ها ميمنابع، مهم است. دولت
منابع پایدار و مقاوم را تسهیل کرده و ظرفیت 

 سازگاری را افزایش دهند.

                                                           
1. Meyer 
2. Adger 
3. Institutional approaches 
4. Synergy approaches 
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 (325: 1113آدگر ) منبع:  

تواند در سازگاری با تغییرات آب و هوا نقش داشته باشد، ارتباط ميیکي دیگر از عواملي که 

، این پدیده را 1گرایيی زیست( مبدع فرضیه0250) 0نزدیک و احساسي با طبیعت است. ویلسون

نظر د. بهکنهای زیستي تعریف مينوعي احساس وابستگي ذاتي وجود انسان با دیگر ارگانیسم

ود اند و ما نیاز به ارتباط و وابستگي با طبیعت را با خکامل پیدا کردهها با طبیعت تویلسون، انسان

ای از قوانین یادگیری است که طي هزاران گرایي از نظر ویلسون، مجموعهکنیم. زیستحمل مي

: 0223پیدا کرده است )ویلسون،  زیست، توسعهیطمح -ی تکامل و تعامل انسانسال در نتیجه

تي، ی رفتارهای محیط زیسگرایي در سه حیطهی زیستیرات آب و هوا، فرضیه(. در ارتباط با تغی30

مورد استفاده قرار گرفته است. در  0گرایانهو شهرسازی زیست 3طراحي شهری حساس به آب

ی رفتارهای محیط زیستي این فرضیه با عنوان پیوستگي با طبیعت مورد توجه قرار گرفته حیطه

( معتقدند که ارتباط عاطفي افراد با طبیعت، منجر به رفتارهای محیط 5110) 5است. پریرا و فورستر

باط شود و دارای ارتهای محیط زیستي ميشود. این ارتباط منجر به تقویت ارزشها ميزیستي آن

مستقیم و غیرمستقیم با رفتارهای محیط زیستي است. رفتارهای سازگارانه با تغییرات آب و هوا را 

ا طبیعت گرایي و ارتباط عاطفي بتار محیط زیستي در نظر گرفت. بنابراین زیستتوان نوعي رفمي

تواند منجر به رفتارهای سازگاری با تغییرات آب و هوا شود. این ارتباط در بسیاری از مطالعات مي

 2(، مایرو فرانتز0222و همکاران ) 6های کالسپیشین نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پژوهش

باشند )حسني ای از این مطالعات مي(، نمونه1110) 2( و کالیتون1112)  5لیالف و جانسون(، 1110)

 (.5: 0322درمیان و همکاران، 

 01اند. فلویدعنوان عوامل مرتبط با سازگاری ذکر شدههای مختلف بهبرخي از عوامل هم در مدل

عنوان عامل سازگاری تي را بهحفاظت، منابع اطالعا -ی انگیزه( در نظریه012: 1111و همکاران )

و  00( که توسط گروسمن110: 1115اند. همچنین در مدل سازگاری شخصي کنشگرایانه )دانسته

شده، خودکارآمدی شده )اثربخشي سازگاری درکتدوین شده است، ظرفیت سازگاری درک 01پات

، پول، حمایت شده( و ظرفیت سازگاری عیني )منابع زمانهای سازگاری درکشده و هزینهدرک

                                                           
1. Wilson 

2. Biophilia 
3. Water sensitive urban design 

4. Biophilic Urbanism 

5. Pereira &Forster 
6. Kals 

7. Mayer& Frantz 

8. Liloff &Johnson 
9. Clayton 

10. Floyd 

11. Grothmann 
12. Patt 
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دهند. همچنین ظرفیت سازگاری ذهني اجتماعي، دانش(، عوامل مرتبط با سازگاری را تشکیل مي

 ( با عنوان ارزیابي مقابله در نظر گرفته شده است.330: 1100و همکاران ) 0و عیني در مدل دانگ

 ي پژوهشپیشینه

 داخلی الف( پیشینه

های کشاورزان در خصوص راهبردهای سازگاری دیدگاه( به بررسي 0320قمبرعلي و همکاران )

ی کشاورزی، ها نشان داد که تجربهی آنهای مطالعهدر شهرستان کرمانشاه پرداختند. یافته

ی زمین، دسترسي به خدمات ترویجي، حاصلخیزی خاک و دارا بودن دسترسي به اعتبارات، اندازه

کارگیری راهبردهای سازگاری با ل اثرگذار بر بهترین عوامترتیب اولویت، مهمشغل جانبي، به 

ی ( در پژوهش خود به بررسي نحوه0321تغییرات آب و هوا هستند. عزیزی خالخیلي و زماني )

گر ا نشانهسازگاری کشاورزان شهرستان مرودشت با تغییرات اقلیمي پرداختند. نتایج پژوهش آن

ی اای و علي است؛ شرایط زمینهای شرایط زمینهاین بود که سازگاری با تغییرات آب و هوا، دار

شامل شرایط تولیدی مزرعه، شرایط اقتصادی و میزان آگاهي، است. همچنین شرایط علي شامل 

( 0320باشد. خالدی و همکاران )های انساني و تغییر در فرآیندهای کشاورزی و صنعتي ميفعالیت

زگاری در کشاورزان شهرستان سرپل ذهاب پژوهشي را با هدف بررسي عوامل مؤثر بر توان سا

گر آن بود که سطح تحصیالت، مهارت، ها بیانهای پژوهش آناستان کرمانشاه انجام دادند. یافته

مندی از خدمات آموزشي و هواشناسي، عملکرد گندم، عضویت در نهادهای اجتماعي، تجربه، بهره

رای رابطه با میزان توان سازگاری کشاورزان با سطح مکانیزاسیون، درآمد و استفاده از اعتبارات، دا

ی خود به واکاوی ادراک کشاورزان از ( در مطالعه0326تغییرات آب و هوا هستند. عبداللهي )

خشکسالي پرداخت. او در این مطالعه به این نتیجه رسید که باور به کشاورزی خودمدار و اعتماد 

دگي برای اجرای راهبردهای انطباقي با تغییرات آب و ی مثبت و معنادار با آمانهادی دارای رابطه

 هوا هستند.

ای را در خصوص راهبردهای سازگاری در بین کشاورزان ( مطالعه0326زاده و همکاران )عبداهلل

ها نشان داد که ادراک از تغییر اقلیم، های پژوهش آنشهرستان زابل به انجام رساندند؛ یافته

و درآمد،  ی خشکساليکشاورزی، نوع شغل، مالکیت دام، داشتن بیمه یجنسیت، سطح سواد، سابقه

( در پژوهش 0326بر استفاده از راهبردهای مقابله با تغییرات آب و هوا، اثر دارند. پودینه و همکاران )

خود به بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادی مؤثر بر سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوا در 

ی ی مزرعه، سرمایهها بیانگر آن بود که اندازههای پژوهش آنپرداختند. یافته شهرستان پلدختر

                                                           
1. Dang 



 1041 پاییز و زمستان، دومشماره ، دهمیازسال ، و توسعه اقتصادي شناسيدوفصلنامه جامعه 06

 

 

انداز، سن سرپرست خانوار، تحصیالت سرپرست خانوار، کشاورز، مالکیت امالک و میزان پس

ی خانوار، دارای بیشترین اثر بر روی سازگاری کشاورزان با تغییرات آب ی کشاورزی و اندازهتجربه

ای را با هدف بررسي سازگاری ( مطالعه0011نژاد )د. همچنین صالحي و پازوکيو هوا هستن

ی ای مطالعههروستاییان با تغییرات اقلیمي و ارتباط عوامل اجتماعي با آن، به انجام رساندند. یافته

ها نشان داد که مساحت زمین زراعي، آگاهي از منابع اطالعاتي، اعتماد نهادی و فشار هنجاری آن

 ی معنادار با سازگاری روستاییان با تغییراترشناسان کشاورزی و نظرات افراد روستا، دارای رابطهکا

ی معناداری بین فشار هنجاری شورای روستا، سن و درآمد، با که رابطهآب و هوا هستند؛ درحالي

  سازگاری کشاورزان با پیامدهای تغییرات آب و هوا وجود نداشت.

 ب( پیشینه خارجی

( در پژوهش خود به بررسي چگونگي ارتباط سرمایه اجتماعي و اقدامات سازگاری 1113آدگر )

سرمایه اجتماعي در هر دو بخش نهادهای عمومي و پرداخت. نتایج پژوهش او نشان داد که 

ند. کآوری را ایجاد ميخصوصي مدیریت منابع، در مقابل خطرات ناشي از تغییرات آب و هوا، تاب

تحت  هایي کهاجتماعي گروه ها و سرمایههای ظرفیت سازگاری، در شبکهیاری از جنبههمچنین بس

ای را با هدف ( مطالعه1115و همکاران ) 0گیرند، وجود دارد. درساتأثیر تغییرات آب و هوا قرار مي

ه ب های انتخاب روش سازگاری با تغییرات آب و هوا توسط کشاورزان اتیوپیایيکنندهبررسي تعیین

گر آن بود که سطح تحصیالت، جنسیت، سن و دارایي ها بیانی آنهای مطالعهانجام رساندند. یافته

سرپرست خانوار، دسترسي به خدمات ترویجي و اعتباری، اطالعات در مورد تغییرات آب و هوا، 

ت. ذار اسی دما، بر انتخاب راهبردهای سازگاری تأثیرگسرمایه اجتماعي، قوانین کشاورزی و درجه

همچنین سن سرپرست خانوار، دارایي، اطالعات در مورد تغییرات آب و هوا، سرمایه اجتماعي و 

( 1112) 1قوانین کشاورزی، بر روی ادراک کشاورزان از تغییرات آب و هوا تأثیر داشت. گبتیبو

اند. نتایج رسی سازگاری کشاورزان آفریقای جنوبي با تغییرات آب و هوا به انجام پژوهشي در زمینه

ی کشاورزی، دارایي، دسترسي به اعتبار، دسترسي ی خانوار، تجربهاین پژوهش نشان داد که اندازه

های خارج از مزرعه و دسترسي به خدمات ترویجي، از عوامل اصلي به آب، حق تصرف، فعالیت

 افزایش ظرفیت سازگاری با تغییرات آب و هوا هستند.

های فردی به امواج گرما و سازگاری ای به بررسي پاسخمطالعه ( در1101و همکاران ) 3وولف

های هگر آن بود که شبکهای این مطالعه بیانبا تغییرات آب و هوا در انگلستان پرداختند. یافته

                                                           
1. Deressa 

2. Gbetibouo 
3. Wolf 
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 1و انوماه 0پذیری در مقابل تغییرات آب و هوا نقش دارند. آکوآهاجتماعي در بهبود بخشیدن به آسیب

-( پژوهشي را با هدف شناسایي موارد سازگاری در بین کشاورزان در غنا انجام دادند. یافته1100)

ی باالی سازگاری، فقدان ها بیانگر آن بود که عدم دسترسي به آب، هزینههای پژوهش آن

ها و فقدان اطالعات، فقدان دانش سازگاری، حقوق مالکیت ناامن، دسترسي ناکافي به ورودی

ای را با هدف ( مطالعه1111و همکاران ) 3ترین موانع سازگاری هستند. عليعنوان اصلير، بهاعتبا

واکاوی ادراک کشاورزان پاکستاني در مورد تغییرات آب و هوا از طریق دانش بومي انجام دادند. 

یستي زترین مشکل محیط عنوان بزرگتغییرات آب و هوا بهها نشان داد که ی آنهای مطالعهیافته

عنوان دو منبع مؤثر و معتبر برای انتشار اطالعات آب و ها بهکشاورزان است و دانشمندان و رسانه

 یهای سازگاری عبارت از فقدان پول، هزینهترین محدودیتشوند. همچنین عمدههوا شناخته مي

 های مزرعه و عدم آگاهي از سازگاری مناسب است.باالی ورودی

ها ژوهششود که تمرکز بیشتر پی تجربي داخلي و خارجي، این نکته روشن ميهابا مرور پیشینه

ا مانند هکه تعداد معدودی از پژوهشيدرصورتباشد. شناختي و جغرافیایي ميبر روی عوامل جمعیت

شناختي مانند سرمایه اجتماعي ( بر روی عوامل جامعه1101( و وولف و همکاران )1113آدگر )

-با توجه به اینکه اقدامات سازگاری ماهیت جمعي دارد، بررسي موانع و تسهیلاند. تأکید کرده

براین، دست دهد. بناتواند بینش مفیدتری را برای فهم اقدامات سازگاری بههای اجتماعي ميکننده

 .پردازدها ميکنندهشناختي به بررسي این موانع و تسهیلپژوهش حاضر با رویکردی جامعه

 روش پژوهش

ي که این پژوهش با رویکردی اکتشافیيازآنجاش حاضر از نوع کیفي و مطالعات میداني است. پژوه
های سازگاری است، این روش کنندهدنبال فهم اقدامات سازگاری کشاورزان و موانع و تسهیلبه

مند اشتراوس و ای نظامی زمینهها از رویکرد نظریهي دادهدهسازمانانتخاب شده است. برای 
عنوان روش تحلیل استفاده شده است. میدان این پژوهش، استان اصفهان است. ( به0325کوربین )

ساختاریافته استفاده شده است. در این پژوهش ی نیمهبرای گردآوری اطالعات از روش مصاحبه
مصاحبه با کشاورزان مناطق مختلف شمالي، جنوبي، شرقي، غربي و مرکزی استان  12در مجموع 

گیری ابتدا از نوع هدفمند بود و معیار انتخاب، آگاهي ن به انجام رسیده است. روش نمونهاصفها
ی تغییرات آب و هوا و سازگاری با آن بود. سپس در فرآیند کدگذاری جهت کشاورزان از پدیده

ی هگیری تا مرحلنمونهگیری نظری استفاده شده است. ها و ابعاد کدها، از نمونهتکمیل ویژگي
ها، کدگذاری با الگوی اشتراوس و کوربین آوری دادهباع نظری ادامه یافته است. پس از جمعاش

                                                           
1. Acquah 
2. Onumah 
3. Ali 
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ی کدگذاری باز، ی باز، محوری و گزینشي به انجام رسیده است. در مرحله( در سه مرحله0325)
ی کدگذاری محوری، کدها اند. سپس در مرحلهر کدگذاری شدهصورت سطر به سطها بهمصاحبه

نهایي  یی کدگذاری گزینشي، مقولهاند. در مرحلهباط با یکدیگر، مفاهیم را تشکیل دادهدر ارت
 دست آمده است.به

برای برآوردن معیار اعتبارپذیری پژوهش، کدهای پژوهش در اختیار محققان دیگر گذاشته 
م، ها و کدها، نظرخواهي شده است. همچنین روش دوها در مورد تطبیق مصاحبهشده و از آن

نندگان کصورت که نظر مشارکتها بوده است. بدینکنندگان در مصاحبهاعتباریابي توسط مشارکت
-های مصاحبه و کدهای مربوط به آن، پرسیده شده است. همچنین مصاحبهدر مورد برخي از قسمت

 اند.ها ضبط و تایپ شده

 هایافته

 الف( راهبردهاي سازگاري با تغییرات آب و هوا

اند. منظور از این راهبردها، در مقابل تغییرات آب و هوا، راهبردهای مختلفي را اتخاذ کردهکشاورزان 
د. برای رساننی اقداماتي است که کشاورزان برای سازگاری با تغییرات آب و هوا به انجام ميکلیه

ب و هوا آ کنندگان سؤال شد که تاکنون برای مقابله با تغییراتدستیابي به این مقوله، از مشارکت
راهبردهای »، «زاآسیبراهبردهای »ی دسته 5اند. در نهایت راهبردها در چه اقداماتي را انجام داده

راهبردهای »و  «سازگاری بوممقابله»، «راهبردهای کشاورزی تکنولوژیک»، «محوردولت
 بندی شدند. در جدول زیر، انواع این راهبردها آورده شده است:، تقسیم«دگرشغلي

 : انواع راهبردهاي سازگاري با تغییرات آب و هوا2جدول شماره 

 مقوله مفاهیم کدهاي باز
ای هرویه از آبی بيها، استفادهها، تالش برای احیای چاهی چاهرویهحفر بي

از  ی مضاعفرویه از کودهای شیمیایي، استفادهی بيزیرزمیني، استفاده
 سموم

 زاراهبردهای آسیب

ی 
راهبردها

ب و هوا
ت آ

ی با تغییرا
سازگار

 

های کشاورزی، سازی زمینکاشت محصوالت تحت حمایت دولت، یکپارچه
 بندی آب توسط دولتقوانین ضد تغییر کاربری زمین، سهمیه

-راهبردهای دولت

 محور
ای، احداث کشي، آبیاری قطرهکشي، آبیاری باراني، استفاده از تانکر، لولهکانال

 استخر
کشاورزی راهبردهای 

 تکنولوژیک
لگوی های زماني کشت، تغییر ازدن تنباکو به درختان، تعدد کشت، تغییر دوره

، های زمینسازی قطعهکشت، کشت محصوالت دارای نیاز آبي کم، کوچک
قرار دادن درختان بر روی مرز خاک، هرس شدید، افزایش کوددهي حیواني، 

 کاری، پاشیدن مالچ طبیعيدرخت

 سازگارمی بومقابله

دادن زمین، فروش دام، تغییر کاربری زمین، مهاجرت  فروش زمین، اجاره
 شغلي، تغییر شغل، تنوع شغلي

 راهبردهای دگرشغلي
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 ب( موانع سازگاري

کشاورزان در مسیر سازگاری با تغییرات آب و هوا، با موانع متعددی روبرو هستند. این موانع گاهي 

های کشاورزان دارند. در موارد دیگر، این صورت فردی هستند و بیشتر ریشه در نگرشاوقات به

ری ای همکشبکه»، «ضعف اعتماد نهادی»شامل  «موانع سازگاری»موانع از نوع ساختاری هستند. 
اطالعات »  و «فقر اطالعاتي» ، «موانع ساختاری»، «ناپذیربینيی پیشآینده» ، «ضعیف کشاورزان

 شوند.است که در ادامه شرح داده مي «ایی غیرموثق رسانهشدهکسب

 ضعف اعتماد نهادي

هادها و نها و شناسي، بر روی ارتباط بین سرمایه اجتماعي در ابعاد مختلف شبکهدر نظریات جامعه

طور کامل ( این ارتباط را به325: 1113سازگاری با تغییرات آب و هوا، تأکید شده است. آدگر )

ی ی او، رویکرد نهادی، تأکید بیشتری بر روی ساختارها دارد و از پدیدهبررسي کرده است. در نظریه

در سازگاری با  ی مدني متفاوت است. پیامد سرمایه اجتماعي نهادی، افزایش نقش دولتجامعه

 تغییرات آب و هوا و افزایش ظرفیت سازگاری است.

بدبیني به نهادهای »، «عدم امید به دولت»در پژوهش حاضر این مفهوم متشکل از کدهای 
 ،«دولت اعتمادی به تصمیماتبي»، «های دولتي با کشاورزانعدم همکاری سازمان»، «دولتي

، «کارشناسان کشاورزی مسئولیتياعتقاد به بي» ، «عدم رضایت از کارشناسان کشاورزی»

 است. «اعتمادی به رسانهبي»و  «اعتمادی به کارشناسان کشاورزیبي»

اعتمادی و ناامیدی نسبت به عملکرد دولت و نهادهای های کشاورزان، نوعي بيدر مصاحبه

بل مشاهده های کشاورزان قاشود. این موارد در مصاحبهدولتي در بخش کشاورزی مشاهده مي

 ها در زیر آمده است:ای از این مصاحبهاست. نمونه

  :ی نه دولت یه وقتایي برای بحثای مالي بیاد و ... که اینا هم از دهه»عدم امید به دولت
 «تونستن بکنن.اومدن. اونا دیگه کاری نميمي 51، 05

  :م جهاد کشاورزی هدولت هیچ کاری برای ما نکرده. ما قبالً »بدبیني به نهادهای دولتي
 خواستیم استخر بزنیم نذاشتن چون زمینرفتیم. بعضي زمینا ملي بود. اونجا که ما مي

زدیم. ساله باغ واسه خودمون بود. استخرم باید همونجا مي 011که ملي بود. در صورتي
 «اونجا هم که ملي بود.

 مثالً االن یک ماه هیچ راهي نداره. ما »های دولتي با کشاورزان: عدم همکاری سازمان
ید، دپیش رفتیم جهاد نشستیم. گفتیم آقا حداقل آب بدین به باغامون. گفتیم آب نمي
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د یه خوایحداقل یه ماشین بدید از اینور آب ببریم اونور. یه تانکر بدین بهمون. نمي
سمپاشي هوایي کنید حداقل کشت و کارمون مریض نشه. گفتن جهاد اصفهان این کارو 

کاریم کردیم، اما هیچ کمکي بهمون ما این کارو کنیم. دو روزم رفتیم، شلوغنکرده که 
پاشي هوایي دونستیم جهادم هیچي نداره. جهادم مثل ماست. یه سمنکردن. ما مي

 «میلیون هزینه کنه. 51ی ما بخواد کنه، حداقل باید منطقه

 طرح برداریه )بهره گفت آمادهجمهورم ميیه شب رئیس»اعتمادی به تصمیمات دولت: بي
انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی(. هنوز چیزی عاید ما نشده که بفهمیم. فالت 

خواد مرکزی دیگه آب نداره. مجبوره بره که از خلیج فارس آب بیاره. برای خوردن مي
 «خواد بیاره.بیاره. واسه کشاورزی و صنعت نمي

خود را متوجه مسئوالن و کارشناسان کشاورزی کشاورزان قسمتي از مسائل و مشکالت کاری 

 کند:دانند. یکي از کشاورزان این مسائل و مشکالت را توصیف ميمي

شما برید تو جهاد کشاورزی ببینید چند تا مهندس هست. تو هر اتاقي دو تا سه تا »
دونم اطالع ندارم زمینم چه کودی کنم و نمينشسته. من االن دارم کشاورزی مي

خواد رو دارم میدم. کسي نیست که بگه باشه من هزینشم د. این کودی که نميخوامي
. خوادکنم. بعد بگه این خاک شما فالن موادو ميبرم آزمایش ميگیرم. خاکو ميمي

ی هزینه رو میدن. خواد. خداوکیلي همهخواد، فالن کودو ميخواد، فسفات مياوره مي
ونم که مثالً فسفات خاکم باالست. بعد دکنن. ولي من نميکشت بهتری هم مي

کار  یفسفاتم به خاکم میدم. اگر بیان اینکارو کنن تو هر منطقه یه مهندسي که خبره
 کردن خیلي بهترتا آبادی رو اداره کنه. خاکا رو آزمایش کنه. اگه این کارو مي 01باشه 

وا اومد و همیبینم بيبود. مردم تجربي یه کارو انجام میدن. بعد یه کشتو انجام میدیم 
دادید. من چه گیم، اون میگه نباید این کودو ميخوابید رو همو. به مهندس مي

میدونستم که نباید این کودو بدم؟ یکي هم نبود به من بگه این کودو نده. اگر اینطوری 
کنیم. ولي اگر کردن خیلي بهتر میشد. ما هنوزم داریم تجربي کار ميکنترل مي

ی خودش استفاده کنه، کردن، خیلي بهتر بود. اگر کشاورز از تجربهمهندسیش مي
ی خودش حساب کنه. االن مثالً من کنه. نمیشه فقط رو تجربهبعضي جاها اشتباه مي

روز طول میکشه رانندگي یاد بگیرم.  01اگر فرض کن یکي آموزش رانندگي بهم نده 
م. اینم همونطوریه. اینم اگه گیرساعت یاد مي 10ولي اگر یکي آموزش بده در عرض 

یکي باشه که مهندسش باشه، بگه سالي یه بار این کشتو کن. چهار تا اعالمیه بزنن 
بهترین راه اینه که مردم رو آگاه کنن از خواد. دم مسجد که صحرای شما این کودو مي
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د از آباتونه بیاد بگه تو حسنچه نوع کودی با چه نوع روشي استفاده کنید. مهندسه مي
و  گفت کي بکار که به گرمياین نوع کود و بذر استفاده کنید. مثالً مهندس به من مي

سردی هوا برنخوری. اینطور چیزا اگه باشه خیلي کیفیت باال میره. بزرگترین مشکل 
 «کشاورز اینه که نمیدونه چکار کنه.

این یکي از موانع گونه اعتمادی به کارشناسان کشاورزی ندارند و گاهي کشاورزان، هیچ

 دهد:سازگاری است. یکي از کشاورزان این مورد را بدین شکل توضیح مي

سازن، اصالً اثر نداره. فقط سازن. مهندسای ما مهندسن دارو مياونوقت حاال دارو مي»
رزی ی کشاوسم میدن به خورد اون کسایي که ما برنجا رو بهشون میدیم. یا مثالً اداره

هندس توش هست. بابا این زمین مثالً میگن توش برنج نکارید. بابا م 31امروز اینجا 
ا کاری مبار بهش آب میدیم. سه ماه برنج ای یهخواد. برنج رو هفتهبرنج که آب نمي

ئه. چهار ماه میشه تقریباً. از روزی که شروع به کاشت 2کشه. کالً تا برج طول مي
ه یگم اصالً بیایم ماش بکاریم. زمیني ککنیم. من مکنیم تا موقعي که برداشت ميمي

کیلو.  311میشه  6ضربدر  5من شلتوک میده،  51من شلتوک میده،  011یه جریب 
تومنم باشه. جریبي  31کیلو برنج رو حساب کن با ماشي که کیلویي  311فرض بگیر. 

من ماش میده زمین. آخه تو چه مهندسي هستي که زمیني که سه ماهه شلتوک  1
میلیون تومن میشه. ولي  2ماه میشه استفادش.  3میلیون تو  2میگي نکار.  میده رو

میلیون. اونم تازه خود آدم باید با دست بچینه. اعصاب آدم خورد  5/0ماش میشه 
 «میشه.

و  ی سازگاری با تغییرات آبعنوان یکي از منابع اطالعاتي بالقوه در زمینهتواند بهرسانه مي

ز کشاورزان، اعتمادی به رسانه و اطالعات آن ندارند و این منبع کسب دانش هوا باشد. اما برخي ا

اعتمادی در اظهارات زیر قابل ای از این بياند. نمونهی تغییرات آب و هوا، کنار گذاشتهرا در زمینه

 مشاهده است:

ه. رسانه کنرسانه هم هیچ اثری نداشته. فقط گروني به کشاورز زده. همیشه اشتباه مي»
 «دونه. شناخت نداره. یه چیزایي رو کلي میگه.که نمي

 ي همکاري ضعیف کشاورزانشبکه

ش شود و جایگزین نقنوعي فراتر از توان دولت فرض ميها، سرمایه اجتماعي بهدر رویکرد شبکه

ی مدني هستند و نقش اساسي ها مترادف با جامعهی کاالهای عمومي است. شبکهدولت در تهیه

(. 326: 1113؛ آدگر، 0011: 0226را در مقابله با خطرات و از جمله تغییرات آب و هوا دارند )ایوانز، 
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های اجتماعي کشاورزان در سازگاری با تغییرات د که شبکهدههای پژوهش حاضر نشان ميداده

 «خودسری کشاورزان»ی کدهای آب و هوا، در حال تضعیف شدن هستند. این مفهوم دربردارنده

کند های جمعي را توصیف ميای از تصمیمکنندگان نمونهاست. یکي از مشارکت «تضاد منافع» و 

 به عدم به ثمر نشاندن اقدامات سازگاری شده است: ی همکاری ضعیف کشاورزان، منجرکه شبکه

لوله رو بهمون دادن. گفتن با همکاری خود مردم و کشاورزا انجام بدید. خودم رفتم »
ه ای نوشتیم. گفتیم آقا ما یمطرح کردم. رفتم اعتمادشونو جلب کردم یه صورتجلسه

بخاطر گلخونه بود. اونجا مقدار لوله رفتیم تو جهاد گرفتیم. تو جهادم رفت و آمدمون 
ا هیه شخصي به نام آقای ... بود. باهاش مطرح کردیم و رفتیم کاراشو کردیم و لوله

متر لوله گرفتیم از چاه آوردیم تا آخر صحرا. کشاورزا یه تعدادیشون  1211رو گرفتیم. 
شد همه باشند. باالخره دو نفر بودن که در رأس کار بودن. یه عده هم که خب نمي

خره خواستن پول بدن. خب بااله نفر مخالفم بودن. علت مخالفتشون این بود که نميس
 «کنن.هر جایي چند نفر مخالف باشن، کارو مختل مي

حتي در بسیاری از موارد وجود تصمیمات از سوی دولت مانند کاشت برخي از محصوالت که 

رزان، دچار مشکل شده است. ی همکاری ضعیف کشاودلیل شبکهدارای نیاز آبي کم هستند، به

ي افزایانه در سرمایه اجتماعگیری رویکرد همها، منجر به عدم شکلتضعیف اعتماد نهادی و شبکه

منظور سازگاری شده است. در سازگاری با تغییرات آب و هوا، اتصاالت دولت و جامعه بسیار مهم به

آورد. همچنین این امر مانع از تبدیل وجود مياست و ضعف هر کدام، اختالل در فرآیند سازگاری به

(. 325: 1113شود )آدگر، ی محلي ميی جهاني به مسألهادراک از تغییرات آب و هوا از مسأله

ای شکست اقدامات سازگاری با تغییرات آب و هوا بنابراین ضعف این دو عنصر، یکي از علل ریشه

 است.

 ناپذیربینیي پیشآینده

ت های مختلف کشاورزی، یکي از موانع سازگاری با تغییراقبال آینده در حیطهناپذیری در بینيپیش

آب و هوا در میان کشاورزان بوده است. ناامیدی نسبت به آینده، احساس اثربخشي راهبردهای 

ها را منفعل کرده سازگاری کشاورزان را به کمترین میزان خود رسانده و در بسیاری از موارد آن

م عد»، «ی مبهم کشاورزیآینده» ، «ی کشاورزیناامیدی به آینده» از کدهای است. این مفهوم 
تشکیل شده  «خشک شدن درختان در آینده»و  «هاعدم امید به احیای چاه»، «امید به بارندگي

 است.
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ی شغل کشاورزی وجود دارد و این امر موجب در بین کشاورزان، نوعي ناامیدی نسبت به آینده

 های مرتبط با این امر آمده است:ها شده است. در زیر، گزارهدر بین آنابهامات زیادی 

 یشه. برداری از منابع آبي متغییر اقلیم باعث افزایش بهره» ی کشاورزی:ناامیدی به آینده
 «سال دیگه نابود میشه. 11ی کشاورزی با این شرایط که پیش میره کمتر از آینده

 ی کشاورزی اگر آب باشه، خیلي روشنه، خیلي خوبه. آینده » ی مبهم کشاورزی:آینده

خیلي رزق حاللیه. ولي اگه آب نباشه، آینده تاریک تاریک میشه. ایشاال خدا رحم کنه یه 

گیری. میلیون حقوق مي 3خورده مدیریت قوی بشه، یه خورده بارون بیشتر بشه، ببینید شما 

روز بعد باید بگي چکار کنیم و  15شه. اگه مدیریت نکني یه روز میری تا دم بازار تموم می

ما که  رود داشت، صنفچکار نکنیم. ولي اگر مدیریت داشته باشي، خیلي خوبه. اگر زاینده

 «دونه آبش کجا رفته. آب آدرس نداره. حاال امید به خدا.کشاورزیه، نمي

ي را برای ی روشنآیندهها و درختان، بسیار ناامید هستند و کشاورزان نسبت به بهبود منابع آبي، چاه

 یند:گوکنند. یکي از کشاورزان در مورد خشک شدن درختان و بارندگي در آینده ميها ترسیم نميآن

خیلي باغا هستن که کالً خشک شدن؛ درخت دیگه توش نیست. دیگه کسي هم  »

جرأت خرید نداره. دیگه نمیدونه سال آینده چي میشه. آیا بارندگي هست آیا آب هست؟ 

دونم بارندگي چي خوام درخت بزنم دیگه جرأتشو ندارم. نميمني که زمین دارم مي

 .«ه. خیلي امیدم کم شدهگیرمیشه. آینده چي میشه. امیدو از آدم مي

 موانع ساختاري

موانع ساختاری در سازگاری با تغییرات آب و هوا، شامل موانعي هستند که در کنترل کشاورزان 

 هایمحدودیت»، «پراکندگي زمین»، «های کشاورزیگراني نهاده» نیستند. این موانع شامل 

 است. «عدم تناسب راهکارها با اقتضائات محیطي»و  «جغرافیایي

فارغ از مفید یا غیرمفید بودن استفاده از کود شیمیایي و سموم در کشاورزی، یکي از راهبردهای 

دلیل کاهش توان زمین و عدم سازگاری کشاورزان، استفاده از این کودها و سموم بوده است. به

ها، در نی آهای کشاورزی در تهیهدلیل گراني نهادهوری خاک، گاهي اوقات کشاورزان بهبهره

 ای از این موانع در زیر آمده است:مضیغه هستند. نمونه

تومن که نیست. آزاد باید بگیری  55111تومن. یه اوره رو کرده  1111یه زماني اوره بوده »

 «العاده گرون شده.هزار تومن و ... سم که فوق 002هزار تومن. پتاس شده  051



 1041 پاییز و زمستان، دومشماره ، دهمیازسال ، و توسعه اقتصادي شناسيدوفصلنامه جامعه 33

 

 

های جغرافیایي است. این امر مانع ها و محدودیتزمینیکي از موانع مهم سازگاری، پراکندگي 

ها طور کامل استفاده از آنشود و گاهي اوقات بهطور صحیح مياز اجرای راهبردهای سازگاری به

باط ها ارتای را به پراکندگي زمینکند. یکي از کشاورزان عدم اجرای آبیاری قطرهرا منتفي مي

 دهد:مي

جریب زمین دارم، یه جا نیست.  01پاست. مني که ما خردهی این کشاورزی منطقه» 

ی اکه همش یه گوشه باشه. اینه که نمیشه کاری کرد. فریدن زمیناشون هکتاریه. قطره

 «تونم. هیچ کاری نکردم.کرده. باروني کرده. ولي من که زمینام پراکندست، نمي

ای اظهاراتي را برای آبیاری قطرههای جغرافیایي یکي دیگر از کشاورزان در مورد محدودیت

 کند:بیان مي

روز باشه. مکانیزه باشه. با علم بشه. مکانیزه بودن زمین بستگي به باید کشاورزی به»

شرایط داره، بستگي به زمین داره، زمین صاف باید باشه. زمین ما رو کوهه. تو این 

لي اش خیایم؛ ولي هزینهخوبغال ما چکار کنیم؟ ما خیلي محدودیت داریم. خودمونم مي

 «باالست.

 فقر اطالعاتی

ی سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوا، فقر اطالعاتي است. عدم اطالع از یکي از موانع عمده

علل تغییرات آب و هوا و همچنین کمبود بارش، منجر به عدم سازگاری با تغییرات آب و هوا در 

عدم آگاهي از علل تغییرات آب »شامل کدهای  «اطالعاتيفقر »بین کشاورزان شده است. مفهوم 

 است. «عدم آگاهي از علل کمبود بارش»و  «و هوا

کند که منجر به پراکندگي اطالعات آب ای از این ناآگاهي را بیان ميیکي از کشاورزان نمونه

 و هوایي شده است:

کنم. کشاورزی ميساله فیکس دارم خودم  2من صحبتي نشنیدم. االن من خودم »

لت عچیزی نشنیدم. یه وقتایي تو شهر صحبت میشه میگن آالیندگي باالست و به

ه اینجا کنن کهای کتابي و تجربي ميذاره ابرا بشینه. یه سری صحبتآالیندگي نمي

به اثبات نمیرسه. اینجا یه دونه کارخونه نداریم. یه دونه کارگاه نداریم. همش کشاورزیه. 

بارشیم. چون ما مثالً هر جوری بخوایم دونم چه اتفاقي افتاده که کم. نميمنطقه پاکه

ن ساز کنه. یه چیز خوبي که ایفکر کنیم، کل این منطقه هیچي نداره که هوارو مشکل



 33 هاي اجتماعي سازگاري با تغییرات آب و هواکنندهموانع و تسهیلادراک کشاورزان از 
 

ت ذاره ابرا حرکها نميکه ابر میاد این منطقه، این کوهها هستن. وقتيمنطقه داره، کوه

طح افته، ما بارشمون کمه. حاال یا سا اینکه این اتفاق ميداره. بکنن. یعني نگهشون مي

تبخیر باالست یا ... ولي نمیشه مستنداتي داشت. یه چیزایي میگن. حتي ما پارسال 

. ولي امسال اونارو 5و  0های پراکنده و سیل داشتیم. تو برج همین موقع، بارندگي

 «دونم چرا.نداشتیم. نمي

 ايرسانهي غیرموثق شدهاطالعات کسب

ی فقر این ای، به اندازهشده، شاید وجود اطالعات غیرموثق رسانههای انجامبا توجه به مصاحبه

اطالعات، مانعي برای سازگاری با تغییرات آب و هوا توسط کشاورزان باشد. این اطالعات از منابع 

شده آوری و در کل به سردرگمي کشاورزان در مورد علل تغییرات آب و هوا منجر پراکنده جمع

 »و  «دستکاری ابرها توسط سپاه»، «سالح هارپ»کدهای  است. این مفهوم متشکل از

های حبتاند و مستقیم از صاست. این کدها بیشتر جنیني بوده «اسرائیل در بارندگيدستکاری 

ها را در مورد این اطالعات غیرموثق در زیر مشاهده ای از گزارهاند. نمونهکشاورزان برداشت شده

 کنیم:مي

  :بیعته. های بشر تو طها پیامد دستکاریاقلیم که میگن تو این سالتغییر »سالح هارپ

 «گفتن با امواج روی جو تأثیر میذاره.اثرات صنعتي شدنه. سالح هارپي که مي

  :خوایم ابرای این منطقه رو بارور کنیمگفت ما ميسپاه مي»دستکاری ابرها توسط سپاه 

 خواست ابرارو بارور کنه که اینجاپاه ميکه بارندگي بشه. آخرم نکرد. اعالم کرده بود. س

رده. تو بارون گفتن نکگفتن بارور کرده. بعضیا ميبارون بزنه. دیگه حاال نکرد. بعضیا مي

 «بعد از عید شایعه بود که سپاه ابرارو بارور کرده که بارون زده.

  :فته و رگفتن اسرائیل جلوی بارندگي رو گبعضیا که مي»دستکاری اسرائیل در بارندگي

 «بارندگي ابرارو بسته.

های مصاحبه، انواع موانع سازگاری با تغییرات آب و هوا و کدهای باز مربوط با توجه به داده

 اند:ها، در جدول زیر آورده شدهبه آن
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 ي موانع سازگاري: مفاهیم محوري مقوله3جدول شماره 

 مقوله مفاهیم کدگذاري باز

ي های دولتنهادهای دولتي، عدم همکاری سازمانعدم امید به دولت، بدبیني به 

اعتمادی به تصمیمات دولت، عدم رضایت از کارشناسان با کشاورزان، بي

ه اعتمادی بمسئولیتي کارشناسان کشاورزی، بيکشاورزی، اعتقاد به بي

 اعتمادی به رسانهکارشناسان کشاورزی، بي

ضعف اعتماد 

 نهادی

ی
موانع سازگار

 

ی همکاری شبکه کشاورزان، تضاد منافعخودسری 

 ضعیف کشاورزان

ی مبهم کشاورزی، عدم امید به بارندگي، ی کشاورزی، آیندهناامیدی به آینده

 ها، خشک شدن درختان در آیندهعدم امید به احیای چاه

-يبینی پیشآینده

 ناپذیر

جغرافیایي، عدم های ها، محدودیتهای کشاورزی، پراکندگي زمینگراني نهاده

 تناسب راهکارها با اقتضائات محیطي
 موانع ساختاری

 فقر اطالعاتي عدم آگاهي از علل تغییرات آب و هوا، عدم آگاهي از علل کمبود بارش

اطالعات  سالح هارپ، دستکاری ابرها توسط سپاه، دستکاری اسرائیل در بارندگي

ی شدهکسب

 ایغیرموثق رسانه

 هاي سازگاريکنندهتسهیلج( 

ی عواملي است که به سازگاری کشاورزان با تغییرات های سازگاری، کلیهکنندهمنظور از تسهیل

 -شده در مدل اجتماعيکند. این عوامل شبیه به مفهوم ظرفیت سازگاری ادراکآب و هوا کمک مي

شده زگاری عیني و درک( هستند. اما در پژوهش حاضر، ظرفیت سا1115شناختي گروسمن و پات )

اند؛ زیرا این دو مفهوم کامالً در ارتباط و پیوستگي با هم قرار دارند. با هم تلفیق شده

» ، «شدهخودکارآمدی ادراک»، «دانش تغییرات آب و هوا»شامل  «های سازگاریکنندهتسهیل»

 ادامه هر کدام هستند که در «حمایت دولتي»و  «حس تعلق مکاني»، «کارآمدی اقدامات سازگاری

 شوند.طور جداگانه شرح داده ميبه

 دانش تغییرات آب و هوا

ای گیری رفتار سازگاری با تغییرات آب و هوا، دانش تغییرات آب و هوا نقش ویژهدر فرآیند شکل

دهد. (، دانش ظرفیت سازگاری را افزایش مي1110ی اولسون و همکاران )کند. به عقیدهرا ایفا مي

ی خطي رفتارهای محیط زیستي نیز دانش منجر به نگرش و سپس منجر به رفتار هادر مدل
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گیری رفتار سازگاری با تغییرات آب و هوا، شود. بنابراین نقش دانش محیط زیستي در شکلمي

ی آگاهي از طریق رسانه» ، «آگاهي از تغییرات آب و هوا» بسیار مهم است. این مفهوم از کدهای 
ی دانش محیط است. تعدادی از این کدها به ذخیره «ی خارجياز طریق رسانه آگاهي» و  «داخلي

 ها به منبع کسب این دانش مربوط است.زیستي و تعدادی از آن

آگاهي از تغییرات آب و هوا و تعاریف آن، یکي از عوامل سازگاری با تغییرات آب و هوا توسط 

از تغییرات آب و هوا داشتند، اقداماتي مانند  کشاورزان است. در این پژوهش، کشاورزاني که آگاهي

ی اای، آبیاری باراني و سایر راهبردهای سازگاری را به انجام رسانده بودند. در زیر نمونهآبیاری قطره

آبي ی آبیاری برای مقابله با کمهای مکانیزههای یکي از کشاورزان آمده که از سیستماز مصاحبه

 به تغییرات آب و هوا دارد: استفاده کرده و آگاهي نسبت

ست که خیلي جامع و نظر من تغییرات آب و هوا عموماً تغییرات عمومي یه منطقهبه»

م آب گیی اینا رو ميکلیه. میانگین دما، بارش منطقه، وزش باد. کالً برآیندی از همه

 «و هوا و اقلیم این منطقه.

های داخلي و خارجي کسب شده است. آگاهي و دانش نسبت به تغییرات آب و هوا، از رسانه

هایي از این اطالعات در اجرای راهبردهای سازگاری به کشاورزان، یاری رسانده است. نمونه

 های کشاورزان در مورد این منابع در زیر آمده است:مصاحبه

 « نم. کای که دارم، تو اینترنت سرچ ميکنم. بسته به عالقهمن تو اینترنت تحقیق مي

اه ی میدون را هم نگدرختي عمر بیشتری داره. صرفه اقتصادی بیشتری داره. برنامهچه 

 «کردم، خوب بود.مي

 «ی های آبیارها و اخبار که گفته بودن روشما خودمون استفاده کردیم. براساس شنیده

 «نوین رو استفاده کنید، استفاده کردیم.

 شدهخودکارآمدي ادراک

شناختي سازگاری شخصي  -شده در مدل اجتماعيیکي از اجزای ظرفیت سازگاری ادراک

شده شده است که به توانایي ادراک(، خودکارآمدی ادراک113: 1115کنشگرایانه گروسمن و پات )

شود. در پژوهش حاضر، ابعاد و های سازگارانه اطالق ميتوسط شخص برای اجرای پاسخ

دست آمده است. این مفهوم شامل کدهای ی رفتاری و دانشي بهر دو حیطههای این مفهوم دویژگي

 است. «تکیه بر دانش بومي» و  «ی خودتکیه بر تجربه» ، «کنشگری فعاالنه» 
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یکي از عواملي که به تسهیل انجام اقدامات سازگاری توسط کشاورزان منجر شده، کنشگری 

صورت شود. تعداد از کشاورزان بهتا عمل، دیده مي فعاالنه است. این نوع کنشگری در پیشنهاد طرح

هایي در جهت سازگاری با تغییرات آب و هوا کرده بودند و انتظار فعاالنه اقدام به انجام کنش

طور فعاالنه اقدام به خرید تجهیزات اقدامات را از سوی نهادهای دولتي نداشتند. این کشاورزان به

و سایر تجهیزات کرده بودند و توانسته بودند که اقدامات سازگاری ای، آبیاری باراني آبیاری قطره

ی خود و در موارد دیگر بر روی دانش ها در مواردی بر روی تجربهی آنرا به اجرا بگذارند. اما تکیه

 بومي بوده است.

شناختي سازگاری  -(، مدل اجتماعي0225حفاظت ) -ی انگیزهی تهدید در نظریهتجربه

( و مدل سازگاری شخصي با تغییرات آب و هوای 1115ی گروسمن و پات )یانهشخصي کنشگرا

عنوان یکي از عوامل سازگاری با تغییرات آب و هوا دیده شده بود. (، به1100دانگ و همکاران )

ی مخاطره یا تهدید نیست و این نوع تجربه تنها اما در پژوهش حاضر، تجربه، صرفاْ از نوع تجربه

تواند به کشاورزان در اجرای طور کلي ميی کشاورزی بهباشد؛ تجربهتجربه ميیکي از انواع 

ها در مورد استفاده از هایي از مصاحبهراهبردهای سازگاری با تغییرات آب و هوا یاری رساند. نمونه

 های زیر قابل مشاهده است:ی خود و تکیه بر دانش بومي، در مصاحبهتجربه

 ست خودمونم هست این موضوع. حاال نخوایم همشو بندازیم د» ی خود:تکیه بر تجربه
گردن هوا. چون مجبور بودیم دیگه. کشت تشنه بود. بارندگي نداشتیم. مجبور بودیم که 
موتور آب رو روشن کنیم. این یکي از احتماالتي هست که تو زودرس بودن کشت کمک 

صوالت درست کرد. کرد. ولي گرما هم نذاشت اینا کامل برسن. مشکالتي برای مح
زمیني با این گرما به هیچ عنوان به بار نمیشینه. ای که جلومونه. این سیبزمینيسیب

زمیني بکارم. یه نگاهي که به هوا خوام سیبام میگم. من االن تازه ميمن با تجربه
مهر بخواد  2تر بکاریم و برج ای که قرار باشه ما یکماه قبلزمینيانداختم گفتم سیب

سه، باید یکماه دیرتر بکاریم. االن براساس وضعیت سم که همه چیز براساس دالره، بر
 «نمیشه. باید برنامه بریزیم که محصول کمتر ضربه بخوره.

  :اول که دیگران مو کاشتن، تو سطح کاشته بودن، زود درختاشون  »تکیه بر دانش بومي
ه، یه جای دیگه انجام مید بعد خودمون درس گرفتیم. تجربي بود. یه نفر که خشک شد.

شد. دیگه حاصلش خوب مثالً اینجا قبالً گل محمدی هر چند سال یه بار خشک مي
-مي شد، آتیشسوزوندن. وقتي گل بارش تموم ميکردن، اینارو مينبود. قبالً چکار مي

-چیني اومده، تند و تند ميچیدن. االن که دستگاه یونجههاشو با قیچي ميزدن، ریشه

 «بریم و از نو سبز میشه.. همشو ميبریم
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 شدهکارآمدي اقدامات سازگاري ادراک

یکي از عواملي که بر روی تصمیم در مورد ادامه یا منصرف شدن از اقدامات سازگاری با تغییرات 

حفاظت فلوید و -باشد. در مدل انگیزهآب و هوا اثرگذار است، کارآمدی اقدامات سازگاری مي

عنوان فرآیند میانجي شناختي در (، ارزیابي مقابله با تغییرات آب و هوا، به001: 1111همکاران )

شناختي سازگاری شخصي کنشگرایانه گروسمن  -نظر گرفته شده است. همچنین در مدل اجتماعي

 یی مقولهشده، زیرمجموعه(، این مفهوم تحت عنوان اثربخشي سازگاری درک113: 1115و پات )

(، با عنوان 333: 1100ده است. مفهومي که در مدل دانگ و همکاران )شظرفیت سازگاری درک

 شود.خودکارآمدی نتیجه شناخته مي

کشي اثربخشي لوله» ی کدهای دربردارنده «شدهکارآمدی اقدامات سازگاری ادراک»مفهوم 
است. در هر مقطع  «افزایش درآمد ناشي از تعدد کشت» و  «ایاثربخشي آبیاری قطره» ، «آب

د. اناند، آن را ادامه دادهزماني که کشاورزان اثربخشي خوبي از اقدامات سازگاری خود مشاهده کرده

 کند:گونه توصیف ميکشي آب را اینیکي از کشاورزان اثربخشي لوله

تونستیم بکاریم. ایني که االن بته سبز اینجا داریم واسه اینه یه بته سبز اینجا نمي»
ا این اومد. ملوله رو اینجا کشیدیم. چون اگر این لوله نبود یه قطره آب اینجا نميکه 

 «کار رو که کردیم باالخره یه من آب اومده اینجا و چهار تا درخت سبزه.

 ای و افزایش درآمد ناشيهایي راجع به اثربخشي آبیاری قطرهعنوان نمونه مصاحبهدر ادامه به

 ست:از تعدد کشت، آورده شده ا

 این ریسکو پذیرفتم. اینا آزمون و خطاست دیگه. اونایي که  »ای: اثربخشي آبیاری قطره
این ریسکو پذیرفتن یه جورایي ذهنیتشون جدید بود. رفتم تحقیق کردم. با کشاورزایي 
که این کارو کرده بودن، صحبت کردم. خب باالخره اونا با اون تحقیق و برآوردی که 

نظر خودشون این جواب داده بوده. برای همین قدم گذاشتم تو این انجام داده بودن، به
ن ای بیشکنياش هست. یه قبحدونین هم ریسکش هست، هم هزینهکار. خودتون مي

واد خی ناجوری بوده بین این همه زمیني که غرقابیه، حاال ميافراد سنتي بود. یه وصله
خوای ذخیره کني و اینا. ولي مني مي ای شه. طرف میگه این استخر چیه و آبو چراقطره

 ی بیاباني داریم، یه شرایط آبکه این کارو انجام دادم، رفتم تحقیق کردم. ما یه منطقه
و هوایي داریم، یه خاکي داریم که باالخره اون برآوردی که که خودم از این خاک کردم 

ای. چرا؟ اری قطرهو از این هوا، با اون تحقیقي که کردم، سوق داده شدم به سمت آبی
سمت خشکي ای نیست. االن آب و هوا و اقلیم منطقه داره هر روز بهچون دیگه چاره
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کنه. خب خوشبختانه تونستم از این کارم جواب بگیرم. یکباره از غرقابي حرکت مي
ای که درختام تحلیل بره. تونستم با مصرف آب کمتر، درختای سمت قطرهنیومدم به

 «ی کنم.بیشتری رو آبیار

  :کارم، درآمدم حاال بهتره. چون انواع میوه رو مي»افزایش درآمد ناشي از تعدد کشت
 «سیب، پیاز، االن درآمدم بهتر شده.

 حس تعلق مکانی

گیری شناختي در شکلهای سازگاری، در نظر نگرفتن اثر مفاهیم روانیکي از نقایص اصلي مدل

ز این مفاهیم است. حس تعلق مکاني، به معني رفتار سازگاری است. حس تعلق مکاني یکي ا

شان ها و مکان زندگيمجموع پیوندهای احساسي، شناختي و رفتاری است که میان زندگي انسان

شود. در نهایت گیری چارچوب هویتي فرد و جامعه ميشود. این پیوندها، موجب شکلبرقرار مي

و  0ا جزئي از مکان تعریف کند )براونشود که فرد خودش راین چارچوب، منجر به این امر مي

 (.151: 0221، 1پرکینز

ها در است. براساس این فرضیه، انسان ویلسونگرایيزیستی این مفهوم نزدیک به فرضیه

ي و گرایي، تمایل ذاتي به تمرکز بر روی زندگاند. زیستگذشته پیوندی عاطفي با طبیعت داشته

وابستگي عاطفي ذاتي موجودات انساني به دیگر (. 0: 0250مانند است )ویلسون، فرآیندهای زندگي

ای ه( یا پیوستگي فطری موجودات انساني برای دیگر شکل0: 0223های زنده )ویلسون، ارگانیسم

 شده، با توجه به شرایط، با لذت یا حس امنیت، یا بیم یا حتي افسونيزندگي، یک پیوستگي فراخوان

ای از تغییرات تکاملي گرایي مجموعه(. زیست361: 0220مخلوط شده است )ویلسون،  که با نفرت

ت کند که تحهای طبیعي، هدایت ميشناختي ذهن انسان است که روابط یادگیری را با پدیده

ی از ایافته است که پیچیده یا مجموعهتاریخي و طبیعي توسعهفرهنگي پیش -شرایط اجتماعي

 یکنندههای جدید، ارتباط عاطفي با طبیعت، تعیین(. در مدل032: 1111، غرایز است )ویلسون

(. این پیوند عاطفي انسان و طبیعت، در 1105رفتارهای محیط زیستي است )پریرا و فورستر، 

ازگار، سسازگار بسیار تأثیر دارد. راهبردهای بومالخصوص راهبردهای بومرفتارهای سازگاری علي

ی این ارتباط عاطفي با ار حامي محیط زیست از سوی کشاورزان، در نتیجهعنوان نوعي رفتبه

 محیط زیست است.

                                                           
1. Brown 
2. Perkins 
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در پژوهش حاضر، حس تعلق مکاني در رابطه با زمین کشاورزی در نظر گرفته شده است که 

شوند. شود که این عوامل در نهایت منجر به تسهیل اقدامات سازگاری ميمنجر به تعلق شغلي مي

 .تشکیل شده است «ی عاطفي با زمینرابطه» و  «تعلق به زمین و شغل» ز کدهای این مفهوم ا

 در اظهارات زیر تعلق به زمین و شغل بیان شده است:

ایي هانسان تا زماني که خدا بهش عمر داده باید فعالیت کنه. این حرفا و این نقل» 
ود پای زحمت کشیده بکه ما گفتیم دلیل بیکاری نیست. اوني که کشاورز واقعي بود 

ملکش زمینشو ول نکرد. کسي که ارث گیرش اومده بود زحمت نکشیده بود فروخت. 
فروشم يام نمفروشم. تا زماني که زندهتو االن این باغو بگو به من یک میلیارد من نمي

 «کنم.ازش دارم درآمد کسب مي

ی گرفته که منجر به ادامه ی عاطفي با زمین شکلدر بین بسیاری از کشاورزان، نوعي رابطه

هایي از این اظهارات را در زیر قابل شغل کشاورزی و انجام اقدامات سازگاری شده است. نمونه

 مشاهده است:

 « حساب یه روز دو روز نیست. حساب یه عمره. ببین چند پشت ما اومدن اینجا زحمت
رسیده به این حد. ای رو کردن تو زمین که درخت کشیدن یه درخت بالفرض یه ترکه

چندین نفر از این دنیا رفتن تا رسیده دست ما. حساب یه روز دو روز نیست. یه عمر آدم 
هزار  3تا  1کنیم درختمون از بین نره. به هر دری زدیم. زحمت باید بکشه. هزینه مي

درخت تو این چند سال خشکسالي از خودمون از بین رفت. مجبوریم نگهش داریم. اگه 
 «بره دیگه چکار کنیم؟از بین 

 «تونه درآمدزایي کنه، مجبوره بزنه به یه کاری. هیچ کاری نمیشه کرد. وقتي طرف نمي
ي بینم برکتش خیلمیلیارد خرید من پس دادم پولشو. من خودم مي 5یکي بود ازم زمینمو 

 01میلیونه که از کاسبي دربیارم. ما  51تومن از کشاورزی دربیارم مثل  5111خوبه. 
یرم. مکنیم. دلم نمیاد بفروشم. اگر بفروشم خودمم مياله داریم رو این زمینا کار ميس

 «عادت کردم.

 «ای که داری باید بهش برسي. ببریش حموم بهش خوراک بدی تا بزرگ شما یه بچه
 «شه. اینا مثالً همینجوری میخوان درخت بزرگ شه و بار بگیره اینجوری نمیشه.

 حمایت دولتی
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: 1115شناختي سازگاری شخصي کنشگرایانه گروسمن و پات ) -یکي از عناصر مدل اجتماعي

(، ظرفیت سازگاری عیني است که بیشتر به معني امکانات در ابعاد مختلف دانشي، مالي، 111

زیرساختي و ... است. در پژوهش حاضر، مفهوم حمایت دولتي، به معني جزئي از ظرفیت سازگاری 

و  «کمک تجهیزاتي دولت» ، «کمک مالي دولت» رفته شده که شامل کدهای عیني در نظر گ

 است. «گیری از مشاورین دولتيبهره»

ی مالي و تجهیزاتي بوده است. های دولتي به کشاورزان در جهت سازگاری در دو حیطهکمک

 کند:های دولتي را توصیف ميای از این کمکیکي از کشاورزان نمونه

کشیو با حمایت دولت انجام دادیم. بود که زیرساختو فراهم کرد. لولهنقش دولت این » 
 «کنه. باالخره این طرح اجرا شد.اش را تأمین ميدرصد از بودجه 55دولت 

منظور انجام اقدامات سازگاری، به شکل مشاوره های دولت به کشاورزان بهگاهي اوقات کمک

 زیر آمده است:ای از این مشاوره در جمالت بوده است. نمونه

رفتیم جهاد کشاورزی اعالم کردیم که آقا ما موتورامون خشکیده آب نداریم احتیاج »
داد. خدا خیرش بده. به لوله داریم. کمکمونم کردن. یه آقای ... بود اطالعات خوبي مي

شد جلومون گذاشت و خب کمکمونم خیلي کرد. تو این کار موفق شدیم. هر راهي مي
 «کشي کنیم بیاریم اینجا.لولهآب رو تونستیم 

های سازگاری با تغییرات آب و هوا، در جدول زیر انواع این کنندهبندی کلي تسهیلپس از جمع

 اند:ها، ذکر شدهها به همراه کدهای باز آنکنندهتسهیل

 هاي سازگاريکنندهي تسهیل: مفاهیم محوري مقوله4جدول شماره 

 مقوله مفاهیم کدگذاري باز

ی داخلي، آگاهي آگاهي از تغیرات آب و هوا، آگاهي از طریق رسانه

 ی خارجياز طریق رسانه
 دانش تغییرات آب و هوا

تسهیل
کننده

ی
ی سازگار

ها
 

 شدهخودکارآمدی ادراک ی خود، تکیه بر دانش بوميکنشگری فعاالنه، تکیه بر تجربه

آمد افزایش درای، کشي آب، اثربخشي آبیاری قطرهاثربخشي لوله

 ناشي از تعدد کشت

کارآمدی اقدامات سازگاری 

 شدهادراک

 حس تعلق مکاني ی عاطفي با زمینتعلق به زمین و شغل، رابطه

 حمایت دولتي يگیری از مشاورین دولتکمک مالي دولت، کمک تجهیزاتي دولت، بهره

 گیريبحث و نتیجه
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از راهبردهای سازگاری با تغییرات آب و هوا و موانع ی ادراک کشاورزان در این پژوهش به مطالعه

توانند سرعت و اثربخشي اقدامات سازگاری را های آن، پرداخته شد. این عوامل ميکنندهو تسهیل

کنند. کشاورزان استان اصفهان، راهبردهای متنوعي را در جهت سازگاری با تغییرات بسریع تکند یا 

ی رهناپذیری را بر پیکمحیطي جبرانادی از این راهبردها، اثرات زیستگیرند. تعدکار ميآب و هوا به

-زا شناخته ميبوم کشاورزی وارد کرده است. این راهبردها، تحت عنوان راهبردهای آسیبزیست

-الشعاع قرار داده است. در مقابل، راهبردهای بومشوند. این راهبردها، منابع آبي و زمین را تحت

زیست ی سنتي کشاورزان است، دوستدار محیطمتکي به دانش بومي و تجربهسازگار که بیشتر 

یرات ای و باراني برای سازگاری با تغیهای متنوع نیز مانند آبیاری قطرهاست. کشاورزان از تکنولوژی

ای دیگر از اند. تعدادی از این راهبردها نیز متکي به دولت است. دستهآب و هوا استفاده کرده

باشد. در مجموع هرکدام از این از نوع کشاورزی نیست و بیشتر از نوع دگرشغلي ميراهبردها 

 ی کشاورزان با تغییرات آب و هوا کمک کنند.توانند به مقابلهنوعي ميراهبردها به

ع ترین موانسازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوا، دارای موانع متنوعي است. یکي از مهم

تغییرات آب و هوا، ضعف سرمایه اجتماعي است. ضعف اعتماد نهادی و  سازگاری کشاورزان با

شود. های کشاورزان، منجر به اختالل در فرآیند سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوا ميشبکه

ی ابعاد سرمایه اجتماعي و افزایش ظرفیت سازگاری تأکید ی خود بر رابطه( در نظریه1113آدگر )

(، درسا 0011نژاد )(، صالحي و پازوکي0320های خالدی و همکاران )پژوهش کند. همچنین درمي

عنوان عاملي در جهت (، از سرمایه اجتماعي به1101( و وولف و همکاران )1115و همکاران )

ی کشاورزی، موجب عدم اثربخشي سازگاری یاد شده بود. کاهش سرمایه اجتماعي در جامعه

را انجام اقدامات سازگاری از سوی دولت و کشاورزان، نیاز به ایجاد زی؛ شودراهبردهای سازگاری مي

های همکاری میان کشاورزان دارد و فرسایش سرمایه اجتماعي، به تضعیف این اعتماد و شبکه

 انجامد.ها ميشبکه

ای مختلف هناپذیری آینده در زمینهبینيیکي دیگر از موانع سازگاری با تغییرات آب و هوا، پیش

و  ناپذیری، کامالً با موانع دانشي مانند فقر اطالعاتيبینيبط با شغل کشاورزی است. این پیشمرت

ی مقابل، دانش تغییرات آب و هوا اما نقطه؛ ای همراه استی غیرموثق رسانهشدهاطالعات کسب

تغییرات  نتواند سازگاری با ایاست. کسب دانش موثق از منابع معتبر در مورد تغییرات آب و هوا، مي

-(، صالحي و پازوکي0321های پژوهش عزیزی خالخیلي و زماني )را تسهیل کند. این نتایج با یافته

(، همخوان 1111( و علي و همکاران )1100(، آکوآه و انوماه )1115(، درسا و همکاران )0011نژاد )

( نیز مورد 1111حفاظت ) -ی انگیزهبود. آگاهي و دانش نسبت به تغییرات آب و هوا در نظریه

 تواند در اجرایتأکید قرار گرفته بود. آگاهي از علل تغییرات آب و هوا و راهبردهای سازگاری مي
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ا را ههای سازگاری با تغییرات آب و هوا به کشاورزان کمک کند و ظرفیت سازگاری آنتصمیم

 افزایش دهد.

 یتاری است. این موانع از ارادهیکي دیگر از موانع سازگاری با تغییرات آب و هوا، موانع ساخ

آورند. در مقابل این ها ميکشاورزان خارج هستند و فشارهای ساختاری را در جهت سازگاری به آن

ای و تجهیزاتي، به کشاورزان در های مالي، مشاورهتواند با اقداماتي مانند کمکموانع، دولت مي

(، 0320های پژوهش قمبرعلي و همکاران )تهجهت سازگاری با تغییرات آب و هوا یاری رساند. یاف

(، صالحي و 0326(، پودینه و همکاران )0326زاده و همکاران )(، عبداهلل0320خالدی و همکاران )

( و علي و 1100(، آکوآه و انوماه )1112(، گبتیبو )1115(، درسا و همکاران )0011همکاران )

واند تختاری با ماهیت اقتصادی و جغرافیایي مي(، مؤید این نکته است که موانع سا1111همکاران )

(، 1115سرعت سازگاری کشاورزان را با تغییرات آب و هوا کاهش دهد. در مدل گروسمن و پات )

یکي از عوامل افزایش سازگاری، ظرفیت سازگاری عیني است. همچنین به ظرفیت سازگاری عیني 

تواند سازگاری کشاورزان این ظرفیت مي ( نیز اشاره شده است.1100در مدل دانگ و همکاران )

های تجهیزاتي مانند آبیاری های دولتي در زمینهرا با تغییرات آب و هوا بهبود بخشد. حمایت

هد. دها را افزایش ميهای مالي به کشاورزان، ظرفیت سازگاری آنای، آبیاری باراني و کمکقطره

روز، عاملي در جهت سازگاری کشاورزان ي و بهی کشاورزی علمها در زمینههمچنین دادن مشاوره

 با تغییرات آب و هوا است.

رخي از اما ب؛ های سازگاری برای شروع اقدامات بسیار ضروری هستندکنندهبسیاری از تسهیل
تواند به استمرار اقدامات سازگاری با تغییرات آب و هوا توسط کشاورزان کمک کند. دو ها ميآن

شده هستند. در مدل شده و کارآمدی اقدامات سازگاری ادراکدی ادراکعامل مهم، خودکارآم
شده و (، اثربخشي سازگاری درک1115سازگاری شخصي کنشگرایانه گروسمن و پات )

اند. همچنین در مدل شده شناسایي شدهشده، با عنوان ظرفیت سازگاری درکخودکارآمدی درک
ها و عادل با همین مفهوم است. ادراک از توانایي(، ارزیابي مقابله، م1100دانگ و همکاران )

. های اصلي سازگاری با تغییرات آب و هوا استکنندهها توسط کشاورزان، یکي از تسهیلپتانسیل
اند اقداماتي را در جهت سازگاری به انجام برسانند. ها با تکیه بر تجربه و دانش بومي، توانستهآن

ند. ااند، قادر به سازگاری با تغییرات آب و هوا بودهالنه داشتههمچنین کشاورزاني که کنشگری فعا
کند، کارآمدی اقدامات ی راهبردهای سازگاری ميیکي از عواملي که کشاورزان را ترغیب به ادامه

ی اقدامات سازگاری، به استمرار این اقدامات کمک شدهشده است. اثربخشي ادراکسازگاری ادراک
ائل اساسي، نبود معیارهایي برای ارزیابي کارآمدی و اثربخشي اقدامات کنند. یکي از مسمي

لمي های عسازگاری است. تعیین الگویي برای ارزیابي اثربخشي این اقدامات، نیازمند پژوهش
باشد؛ زیرا نبود معیارهای واحد برای اثربخشي اقدامات سازگاری، برای کشاورزان نسبت به مي

 ها باشد.مانعي در جهت انجام صحیح آن بساچهکند و هام ایجاد ميی این اقدامات، ابادامه
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ویلسون  یهای سازگاری، حس تعلق مکاني است. با توجه به نظریهکنندهیکي دیگر از تسهیل

بوم (، تعلق به زیست1105گرایي و مدل پیوستگي با طبیعت پریرا و فورستر )( در مورد زیست0250)

سازگاری با تغییرات آب و هوا باشد. ارتباط عاطفي با زمین و تعلق به تواند عاملي در جهت مي

رساند؛ زیرا کشاورزان زمین و زمین و شغل، به سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوا یاری مي

؛ دداننها مينوعي هویت خود را وابسته به آندانند و بهشغل را جزئي جدانشدني از وجود خود مي

کنند. ایجاد حس تعلق مکاني، هت حفظ و سازگاری با تغییرات آب و هوا تالش ميبنابراین در ج

-میمباشد. بهبود مشارکت روستاییان در تصای برای تعلق کشاورزان به زمین و شغل ميزمینهپیش

های خرد، میانه و کالن در سازگاری با تغییرات آب و هوا و تقویت جایگاه شغلي کشاورزان با 

های جمعي، عاملي در جهت ایجاد تعلق به شغل در بین کشاورزان حیح در رسانهسازی صفرهنگ

 باشد.مي

های فردی و ساختاری دارد. های سازگاری با تغییرات آب و هوا، جنبهکنندهموانع و تسهیل

ران ی روستایي ایهای ساختاری مانند سرمایه اجتماعي، روندی فرسایشي را در جامعهبرخي از جنبه

اجتماعي مناسب، برای انجام هر اقدامي از جمله سازگاری با تغییرات آب  ده است. سرمایهطي کر

و هوا، ضروری است. نهادهای مرتبط با کشاورزی مانند جهاد کشاورزی، بایستي اعتماد را به سطح 

ر ها دآن مدنظرشود که اقدامات زیرا گسترش اعتماد به این نهادها موجب مي؛ روستاها برگردانند

تواند اعتماد خوبي توسط کشاورزان انجام شود. یکي از عواملي که ميی کشاورزی، بهزمینه

کشاورزان را به نهادهای دولتي برگرداند، از میان برداشتن موانع ساختاری مانند اعتبار و تجهیزات 

های مکروز کردن تجهیزات آبیاری به کشاورزان یاری رسانند. کاست. این نهادها بایستي در به

 ای نیز باشد.ی مشاورهتواند در زمینهها ميآن

های سازگاری، اطالعات در مورد تغییرات آب و هوا بود. برگزاری کنندهیکي دیگر از تسهیل

ي، جمعارتباطهای های آموزشي کاربردی، آموزش اقدامات سازگاری از طریق رسانهکالس

آگاهي و اطالعات کشاورزان از این اقدامات است.  ها، عاملي در جهت افزایشها و کارگاههمایش

تواند به ای، ميهای دولت در ابعاد تجهیزاتي، مالي و مشاورهها با کمکراستایي آموزشهم

ها نسبت به شغل و زمین اثربخشي اقدامات سازگاری کشاورزان کمک کند و نوعي تعلق در آن

در پیشرفت اقدامات سازگاری، اساسي و ی مدني بنابراین نقش دولت و جامعه؛ ایجاد کند

 انکار است.یرقابلغ

های سازگاری با تغییرات آب و هوا مورد کنندهدر این پژوهش ماهیت اجتماعي موانع و تسهیل

ل ای مادی و فني نیست و در تعامبررسي قرار گرفت. سازگاری با تغییرات آب و هوا صرفاً مسئله

ند تسهیل شود. سازگاری با تغییرات آب و هوا مراحل مختلفي تواساختار اجتماعي و عاملیت، مي

دامات اما پتانسیل اق؛ ها مشاهده کننددارد و کشاورزان بایستي بازخورد اقدامات خود را نسبت به آن
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رود؛ مسائل سیاسي و اجتماعي بحران تأمین آب در حوضه آبریز زاینده«(، 0322اسماعیلي، محمدمهدی )

مطالعات و ، »(0321تا  0352های و راهکارهایي برای مدیریت آن )مطالعه موردی: اعتراضات سال
 .555 -562، صص 3ی ، شمارهتحقیقات اجتماعي در ایران

. يامبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه(. 0325اشتراوس، آنسلم؛ کربین، جولیت )

 ی ابراهیم افشار، تهران: نشر ني.ترجمه

: ها، تهدید جدي براي سالمت محصوالت کشاورزي اصفهانکشآفت(. 0011ایرنا )

https://www.irna.ir/news/84665605/ محصوالت-سالمت-برای-جدی-تهدید-ها-کش-آفت-

 اصفهان.-کشاورزی

: صفهان از خشک به فراخشکتتغییر اقلیم (، 0325ایسنا )

https://www.isna.ir/news/98091309055خشک.-فرا-به-خشک-از-اصفهان-اقلیم-/تغییر 

بررسي ارتباط  «(،0320)نژاد، فهیمه اقدم، محمدباقر؛ حسینفاطمه، حسین؛ روستایي، شهرام؛ علیزادهبني

شناسي جامعه، »بین سرمایه اجتماعي و سبک زندگي محیط زیستي در بین شهروندان شهر تبریز
 .56 -33، صص 1ی ، شمارهاقتصادی و توسعه

بررسي عوامل اقتصادی و «(، 0326نژاد، مهرشاد؛ حسینجاني، ابوالفضل )پودینه، محمدرضا؛ طوالبي

-مالک با تغییرات آب و هوایي در مناطق کوهستاني )مطالعهکشاورزان خردهاجتماعي مؤثر بر سازگاری 

، 02ی پیاپي ، شمارهریزی روستایيپژوهش و برنامه، »ی موردی: دهستان مالوی شهرستان پلدختر(

 .050 -062صص 

بررسي رفتارهای مسئوالنه «(، 0322حسني درمیان، غالمرضا؛ سیارخلج، حامد؛ فاطمي خصال، مجید )

، »تهران( آموزان مقطع متوسطه شهریط زیستي با تأکید بر پیوستگي با طبیعت )مورد مطالعه: دانشمح

 .02-0، صص 0ی ، شمارهتوسعه پایدار محیط جغرافیایي

بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر «(، 0011فر، علي )حسیني، فریبا؛ حقیقتیان، منصور؛ هاشمیان

ی شماره شناسي اقتصادی و توسعه،جامعه، »جوانان شهر تهران( لعه:تخریب محیط زیست )مورد مطا

 .125 -152، صص 1

بررسي عوامل مؤثر بر «(، 0320اصغر؛ شرفي، لیدا )زاده، عليخالدی، فخرالدین؛ زرافشاني، کیومرث؛ میرک

ذهاب،  لکاران شهرستان سرپتوان سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیم مطالعه موردی: گندم

 .625 -655، صص 3ی ، شمارههای روستایيپژوهش، »استان کرمانشاه



 30 هاي اجتماعي سازگاري با تغییرات آب و هواکنندهموانع و تسهیلادراک کشاورزان از 
 

سازگاری روستاییان با تغییرات اقلیمي و ارتباط آن با عوامل «(، 0011نژاد، زهرا )صالحي، صادق؛ پازوکي

های راهبردی پژوهش، »استان مازندران( -روستاییان شهرستان بابلسر اجتماعي )مطالعه موردی:
 .21 -02، صص 31ی پیاپي ، شمارهاجتماعي ایران مسائل

بررسي ادراک روستاییان «(، 0326زاده، محمدشریف )زاده، غالمحسین؛ اژدرپور، علیرضا؛ شریفعبداهلل

، ریزی محیطيجغرافیا و برنامه، »نسبت به تغییرات اقلیمي و راهبردهای سازگاری در شهرستان زابل

 .016 -55، صص 65ی پیاپي شماره

واکاوي نظام معنایی خشکسالی در جامعه کشاورزي استان (. 0326السادات )عبداللهي، عظیمه

 یرساله هاي سازگاري با آن.اصفهان و سنجش و تحلیل میزان حمایت از سیاست

شناسي، اساتید راهنما: دکتر صادق صالحي، دکتر محمد جواد زاهدی ی جامعهدکتری تخصصي رشته

 پیام نور، مرکز تهران. مازندراني، دانشگاه

(. 0326السادات؛ زاهدی مازندراني، محمودجواد؛ صالحي، صادق؛ ذکایي، محمدسعید )عبداللهي، عظیمه

 -توسعه محلي )روستایي ،»نظام معنایي پدیده خشکسالي در میان کشاورزان استان اصفهان«
 .120 -120، صص 1ی ، شمارهشهری(

سازگاری با تغییرات اقلیمي: کاربرد تئوری بنیادی «(، 0323حسین )عزیزی خالخیلي، طاهر؛ زماني، غالم

، صص 56ی پیاپي ، شمارهشناسي کاربردیجامعه، »)مورد مطالعه کشاورزان شهرستان مرودشت(

053- 022. 

ررسي دیدگاه کشاورزان در خصوص ب« (،0320زن، عبدالحمید؛ افشارزاده، نشمیل )قمبرعلي، رضوان؛ پاپ

های پژوهش ،«های سازگاری )مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه(هوا و استراتژی تغییرات آب و
 .112 -052، صص 3ی ، شمارهروستایي

- Acquah, H. D., Onumah, E. E. (2011). Farmers Perception and Adaptation to 

Climate Change: An Estimation of Willingness to Pay. Agris on-line Papers in 

Economics and Informatics, 3 (4), pp. 31- 39. 

- Adger, W. N. (2003). Social capital, collective action, and adaptation to climate 

change. Economic Geography, 79 (4), pp. 387–404. 

- Ali, M. F., Ashfaq, M., Hassan, S., Ullah, R. (2020). Assessing Indigenous 

Knowledge through Farmers’ Perception and Adaptation to Climate Change in 

Pakistan. Polish Journal of Environmental Studies, 29 (1), pp. 525- 532. 

- Banerjee, R. (2014). Farmers' perception of climate change, impact and adaptation 

strategies a case study of four villages in the semi-arid regions of India. Natural 

Hazards, 75, pp. 2829- 2845. 

- Beck, U. (2010) Climate for Change, or How to Create a Green Modernity? Theory, 

Culture & Society, 27 (2-3), pp. 254- 266. 

- Brown, B. B., & Perkins, D. D. (1992). Disruptions in place attachment. In Place 

attachment (pp. 279-304). Springer, Boston, MA. 



 1041 پاییز و زمستان، دومشماره ، دهمیازسال ، و توسعه اقتصادي شناسيدوفصلنامه جامعه 33

 

 

- Bryant, R.C., Smit, B., Brklacich, M., Johnston, R.T., Smithers, J., Chiotti, Q., 

Singh, B., (2000). Adaptation in Canadian agriculture to climatic variability and 

change. Climatic Change, 45, pp. 181–201. 

- CCPI (2020). Available in: https://www.climate-change-performance-

index.org/climate-change-performance-index-2020. 

- Dang, H. L., Li, E., Nuberg, I., Bruwer, J. (2014). Farmers’ Perceived Risks of 

Climate Change and Influencing Factors: A Study in the Mekong Delta, Vietnam. 

Environmental Management, 54 (2), pp. 331- 345. 

- Deressa, T., Hassan, R. M., Alemu, T., Yesuf, M., Ringler, C. (2008). Analyzing 

the Determinants of Farmers’ Choice of Adaptation Methods and 

Perceptions of Climate Change in the Nile Basin of Ethiopia. IFPRI 

Discussion Paper 00798, International food policy research institute. 

- Dunlap, R., Brulle, R. (2014). Climate change and society: sociological 

perspective. Oxford University press. 

- Evans, P. (1996). Government action, social capital and development: reviewing the 

evidence on synergy. World development, 24 (6), pp. 1119-1132. 

- Floyd, DL., Prentice-Dunn, S., Rogers, RW. (2000). A meta-analysis of research on 

protection motivation theory. Journal of Applied Social Psychology, 30 (2), pp. 

407–429. 

- Fussel, H. M., and Klein, R. J.T.: (2002). ‘Vulnerability and Adaptation 

Assessments to Climate Change: An Evolution of Conceptual Thinking’, in 

UNDP Expert Group Meeting “Integrating Disaster Reduction and Adaptation to 

Climate Change”, Havana, Cuba. 

- Fuussel, H. M. (2007). Adaptation planning for climate change: concepts, assessment 

approaches, and key lessons. Sustainability Science, 2 (2), pp. 265–275. 

- Gbetibouo, G. A. (2009). Understanding Farmers' Perceptions and Adaptations 

to Climate Change and Variability The Case of the Limpopo Basin, South 

Africa. International food policy research institute. 

- Grothmann, T., Patt, A. (2005). Adaptive capacity and human cognition: the process 

of individual adaptation to climate change. Global Environmental Change, 15 (3), 

pp. 199–213. 

- IPCC. (2001). Third Assessment Report – Climate Change. Available: 

http://www.grida.no/ publications/other/ipcc_tar/. 

- Madani K. (2014). Water management in Iran: what is causing the looming crisis? 

Journal of Environmental Studies and Sciences, 4 (4), pp. 315–328. 

https://doi.org/10.1007/s1341 2-014-0182-z. 

- Meyer, W. B., Butzer, K. W., Downing, T. E., Turner, B. L., Wenzel, G. W. and 

Westcoast, J. L. (1998). Reasoning by analogy. In Rayner, S. and Malone, E. L. 

(eds.) Human Coice and Climate Change. Volume 3: Tools for Policy Analysis. 

Battelle Press, pp. 217-289. 

- Nsemwa, J. (2015). Small holder farmers’ perception on climate change and its 

adaptation strategies at Nachingwea District-Lindi region. A dissertation 

https://www.climate-change-performance-index.org/climate-change-performance-index-2020
https://www.climate-change-performance-index.org/climate-change-performance-index-2020
http://www.grida.no/


 33 هاي اجتماعي سازگاري با تغییرات آب و هواکنندهموانع و تسهیلادراک کشاورزان از 
 

submitted in partial fulfilment of the requirement for degree of master of science 

in environmental science of the Open University of Tanzania. 

- Pereira, M. and Forster, P. (2015). The Relationship between Connectedness to 

Nature, Environmental Values, and Pro-environmental Behaviours. International 

Journal of Undergraduate Research, 8(2), ISNN. 1755-7429. 

- Wilson, E. O. (1984). Biophilia. Harvard University Press. 

- Wilson, E. O. (1993). The Diversity of Life. Harvard University Press. 

- Wolf, J., Adger, W. N., Lorenzoni, I., Abrahamson, V., Rain, R. (2010). Social 

capital, individual responses to heat waves and climate change adaptation: An 

empirical study of two UK cities. Global Environmental Change, 20 (1), pp. 44- 52. 

- Zhu, B. (2005). Climate change affecting crops (China Daily) Available at 

http:Iiwww. Chinadacly. Com. Cn/English/ doc/2004-2005/24/conten 

333260.htm. 


