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 :دهیچك
 زیـو ن ایـدر سطح دن یبر بخش کشاورز یمیاقل راتییتغ ریهای اخدر سال

 نیـاز ا یای درک متفـاوتاست. کشاورزان هـر منطقـه گذاشته تأثیر رانیا
باشـد. هـدف ها تأثیرگـذار میبر ادراک آن یدارند و عوامل متهدد راتییتغ
 دراکسنجش ادراک کشاورزان و عوامـل مـؤثر بـر ا ،یفیتوص قیتحق نیا

استان زنجان  خانوار کشاورزی 83261 هیکل ی. جامهه آماربوده استها آن
کشـاورز  393و مورگـان  یکرجسـ یریگبودند. با استفاده از جدول نمونـه

 یاگیری چندمرحلـهروش نمونـه قیـطرعنوان نمونه مشخص شـد و از به
 6/74نشـان داد کـه ادراک  قیتحق جیانتخاب و مطالهه شدند. نتا یتصادف

 بیباشـد. ضـردر حـد متوسـط می یمـیاقل راتییـاز تغ ندرصد کشـاورزا
 یامدهایپ ،یاجتماع هیسرما الت،ینشان داد که بین سطح تحص یهمبستگ

هـا، بـه نهاده یدسترس م،ید نیمساحت زم ،یدوره آموزش ،یمیاقل راتییتغ
منـابع  ،یآب نیمساحت زم م،ید یخاک زراع تیفیسن، ک ،یدرآمد کشاورز

با ادراک کشاورزان در خصـوص  یشده و تجربه کشاورزاستفاده یاطالعات
 یداری وجـود داشـت. رگرسـیون خطـرابطه مثبت و مهنی یمیاقل راتییتغ

شـرکت  یدوره آموزش ،یمیاقل راتییتغ یامدهاینشان داد که پ زیچندگانه ن
و منـابع  یدرآمـد کشـاورز م،یـد نیمسـاحت زمـ ،یاجتماع هیکرده، سرما

 راتییـدرصد از ادراک کشاورزان در خصوص تغ 58شده استفاده یاطالعات
 .کنندیرا تبیین م یمیاقل

ــدیواژه ــای يلی ــی، ادراکمحیط: ه ــرات اقلیم ــت، تغیی زیس

 کشاورزان، استان زنجان.

Abstract: 

In recent years, climate change has affected the 
agricultural sector worldwide as well as Iran. Farmers 
in each region have a different understanding of these 
changes, and many factors influence their perception. 
The purpose of this descriptive study is to evaluate 
farmers' perceptions the factors affecting their 
perceptions. The statistical population was all 83261 
farmers’ households in Zanjan province. Using the 
Krejcie and Morgan sampling table, 393 farmers were 
identified and selected through randomized multistage 
sampling method. The results showed that 74.6% of the 
farmers had average climate change perception. Results 
of Correlation showed that there was a significant and 
positive relationship between farmers' perceptions of 
climate change and thier education level, social capital, 
climate change consequences, educational course, 
rainfed area, access to inputs, agricultural income, age, 
rainfed quality, irrigated area, information resources 
used and agricultural experience. Multiple regression 
showed that social capital, climate change 
consequences, educational course, dryland area, 
agricultural income, and information resource used 
accounted for 58 percent of farmers' perceptions of 
climate change.

Keywords: Environment, Climate Change, Farmers' 
Perception, Zanjan Province. 
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 مقدمه
های مدیدی است که شواهدی علمی مبتنـی بـر تغییـرات دهه

 ,Obrien & Leichenkoخــورد )اقلیمــی بــه چشــم می
طبق این شواهد، اقلیم زمـین، در اثـر افـزایش تجمـع  (.2000

کـه نحویحال تغییـر اسـتب بهسرعت در ای، بهگازهای گلخانه
ای باعث باال رفتن متوسط دمـای تجمع فزاینده گازهای گلخانه

زمین و تغییر در میزان و توزیع بارندگی در سطح جهـانی شـده 
(. البته، بـه لحـاظ تـاریخی و در Belay et al., 2017است )

ای داشته طول قرون متمادی، اقلیم زمین همواره تغییراتی دوره
آنچـه امـروزه  ب امااندین تغییرات میانگین ثابتی داشتهاست که ا

اهمیت دارد این است که اقلیم کنـونی گـرایش بـه انحـراف از 
 (.Islam et al., 2013)میانگین تاریخی خود پیدا کرده است 

 1800های بـرای دمـا از سـال شـدهثبتهـای برای مثال، داده
انـدازه به دهند که میزان دمـای سـطح زمـینتاکنون، نشان می

ای گونهیافته است و این افزایش بهدرجه سلسیوس افزایش 7/0
است که از نیمه دوم قرن بیستم، سرعت بیشتری نیز پیدا کرده 

ــت ) (.  ,Bormann et al., 2014IPCC ;12012اس
، آنچه اهمیت دارد این است کـه تغییـرات اقلیمـی، درهرصورت

قتصادی جدی بر غذا، محیطی، اجتماعی و اتواند تأثیر زیستمی
باشــد اشــتغال و مهیشــت همــه ســاکنین کــره زمــین داشــته 

(Chisanga et al., 2017; Jiri et al., 2017; Becker 
et al., 2015; Lamichhane et al., 2016) . از طرفی، با

وهــوایی توجــه بــه حســاس بــودن کشــاورزی بــه شــرایط آب
(Maponya & Mpandeli, 2012 و مرتبط بودن این ) دو

ــا هــم ) هــای بینیطبــق پیش، (Makate et al., 2017ب
محققان، بیشترین تـأثیر تغییـرات اقلیمـی بـر روی کشـاورزی، 

 Li etبـود )اقتصاد، مهیشت و نیز امنیت غذایی جوامع خواهـد 
al., 2017; Ali & Erenstein, 2017; Ullah et al., 

Abid et al., 2015; Akanda & Howlader, ; 2015
Jamshidi et al.,  ;ourtaheri et al., 2016P; 2015

 Van Wesenbeeck(. برای مثال، برخی از محققان )2018
et al., 2016; Jones & Thornton, 2003 گـزارش )

نهایت تحـت تـأثیر تغییـرات اند که کشاورزی در آفریقا بیکرده
دهـد نشان می هاینیبشیپ کهیطوربه، اقلیمی قرار گرفته است

بـه دلیـل تغییـرات  دشـدهیتول، محصـوالت 2050که تـا سـال 
درصد کاهش خواهنـد  50درصد و حتی تا  20تا  10وهوایی آب

 یافت.

                                                      
1. Intergovernmental Panel on Climate Change 

های اخیر، تطبیق با آثار به همین دلیل است که در سال
تغییرات اقلیمی به نگرانی اصلی کشاورزان، پژوهشگران  بارانیز

 ,Ali & Erensteinاست ) شدهلیتبدگذاران و سیاست
2017; Halsnæs & Trærup, 2009 ًزیرا کامال .)

مشخص است که تغییر اقلیم، اتفاق افتاده و الزم است با آن 
 Makate et al., 2017; Evansسازگاری صورت پذیرد )

et al., 2014; Arbuckle et al., 2013; اگرچه اجرای .)
کاهش اثرات  منظوربهراهکارهای سازگاری با تغییرات اقلیمی 

است های ناشی از آن ضروری و گریزناپذیر منفی و آسیب
(Lieske et al., 2014; Luo et al., 2009 عوامل ،)

ای از سوی متهددی بر اجرای چنین رفتارهای سازگارانه
گذارندب عواملی از کشاورزان با تغییرات اقلیمی تأثیرگذار می

دارایی سرپرست قبیل سطح آموزش، جنسیت، سن، میزان 
خانوار، دسترسی به ترویج و اعتبارات، داشتن اطالعات راجع به 

شناختی های کشاورزی و بوموهوا، سرمایه اجتماعی، نظامآب
(Gebrehiwot & Van Der Veen, 2013; 

Pangapanga et al., 2012; Deressa et al., 2009 )
(. یکی Comoé & Siegrist, 2015و حتی نوع محصول )

گر از عوامل تأثیرگذار بر رفتار سازگارانه با تغییرات اقلیم، دی
 Diyawadana etادراک کشاورزان از تغییرات اقلیم است )
al., 2016; Falaki et al., 2013و مطالهات متهددی ) 

(Atchikpa et al., 2017; Makate et al., 2017; 
Diyawadana et al., 2016; Kamruzzaman, 
2015; Simelton et al., 2013; Yu et al., 2013; 

Akompab et al., 2012 وجود رابطه بین ادراکات )
)باورهای ذهنی( کشاورزان از تغییرات اقلیمی و سازگاری با آن 

از کشاورزانی که  آن دستهاندب بدین شکل که را اثبات نموده
دارند و این درک آنان همراه با  درک باالیی از تغییرات اقلیمی

های خود هایی را در فهالیتات تجربی است، سازگاریمشاهد
دهند. ادراک تغییرات حین رویارویی با تغییرات اقلیمی شکل می

اقلیمی، جنبه مهمی از کاهش اثرات تغییرات اقلیمی است، زیرا 
های موردنیاز بستگی به درک صحیح از تغییرات طبیهت پاسخ

ه عدم پذیرش اقلیمی داردب درک ناصحیح یا بدفهمی منجر ب
راهکارهای سازگاری یا حتی بدتر از آن، سازگاری ناصحیح 

درواقع ادراک تغییرات . (Atchikpa et al., 2017شود )می
های موردنیاز در برابر اقلیمی باعث شکل دادن و انگیزش پاسخ

( و میزان Maddison, 2007شوند )تغییرات اقلیمی می
کشاورزان، تحت تأثیر موفقیت و اثربخشی رفتارهای سازگاری 

های ( یا آگاهیLe Dang et al., 2014) دیعقاادراکات یا 
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 ;Ehiakpor et al., 2016آنان از تغییرات اقلیمی قرار دارد )
Jones & Boyd, 2011)ادراکات مردم محلی از  رایب ز

تغییرات اقلیمی حاصل تهامالت روزمره آنان با محیط و 
 Manandhar et)باشد وهوایی میبه شرایط آب شانوابستگی

al., 2015 .)عالوه، این ادراکات تأثیرات حقیقی تغییرات به
دهدب اقلیمی و خطرات مرتبط با آن را در زندگی مردم نشان می

ها را از طریق توان آنخصوصاً آن دسته از عواملی که نمی
 Danielsen etبینی نمود )آسانی پیشهای موجود بهمدل

al., 2005). شده ریزیگونه که طبق نظریه رفتار برنامهآن
دهنده اطالعات آیزن نیز مفروض است، باورهای ذهنی شکل

ها، تمایالت و نهایتاً در نقطه اوج خود، ای هستند که نگرشپایه
(. به همین علت است Ajzen, 1991دهند )رفتار را شکل می

ت تغییرات اقلیمی امری که بررسی ادراکات کشاورزان از خطرا
اساسی برای درک رفتار سازگاری آنان در قبال تغییرات اقلیمی 

(Broomell et al., 2015)  و عامل کلیدی در سازگار شدن
باشد و اتخاذ تصمیم مناسب در رویارویی با این تغییرات می

(Thi Lan Huong et al., 2017; Ndamani & 
Watanabe, 2016; Diyawadana et al., 2016; 
Van Wesenbeeck et al., 2016; Howlader et al., 

، باید دانست که ادراکات کشاورزان از حالنیباا. (2015
سازگاری با این  منظوربههایی که آنان تغییرات اقلیمی و پاسخ

، بر اساس زمینه و مکان دهندیمتغییرات از خود نشان 
(. Brondizio & Moran, 2008) متفاوت است موردنظر

بررسی ادراکات کشاورزان از خطرات تغییرات  که روستنیازا
 اقلیمی امری اساسی برای درک رفتار سازگاری آنان است

(Arbuckle et al., 2013 .) ادراکات تحت تأثیر عوامل
( که در مطالهات Posthumus et al., 2010) اندیمتهدد

اسرات و  ،ازجملهها اشاره شده است. مختلف به مواردی از آن
سیمانه، در بررسی ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی و 
راهبردهای سازگاری با آن در شمال غرب اتیوپی، دریافتند که 
میزان تحصیالت سرپرست خانواده، سن سرپرست خانواده، 
تغییرات دمایی و میزان بارندگی، تهداد شکست در تولید 

 و گذشته کمبود غذا در زمانمدتمحصوالت در گذشته، 
داری باعث افزایش مهنی طوربهفراوانی خشکسالی در گذشته 

 & Asratادراکات کشاورزان از تغییرات اقلیمی شده است )
Simane, 2018باهدف ای(. آتچیکپا و همکاران، در مطالهه 

تهیین ادراک و سازگاری کشاورزان ذرت کار و سورگوم کار در 
و نیجریه، دریافتند که ادراک مواجهه با تغییرات اقلیمی در بنین 

کشاورزان از تغییرات اقلیمی باال بود. به اعتقاد اغلب کشاورزان، 
بارندگی در حال کاهش و دما و وزش باد در حال افزایش است. 

ی درک کرده بودند، درستبهکشاورزانی که تغییرات اقلیمی را 

تمایل بیشتری برای پذیرش راهبردهای مؤثر و کارآمد که 
ند اثرات تغییرات اقلیمی را بر مزارع و خانوارهای آنان بتوا

بکاهد، داشتند. سطح تحصیالت، ترویج کشاورزی و منطقه 
دار و تجربه کار کشاورزی اثر ی، اثر مثبت و مهنیموردبررس

دار بر ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی داشتند منفی مهنی
(Atchikpa et al., 2017ساناگو و همکاران .)،  در بررسی

ادراکات کشاورزان مناطق جنوبی مالی از تأثیرات تغییرات 
، گردوغباراقلیمی، گزارش کردند که افزایش دفهات تندبادها، 

 نیترمهمعنوان خشکی، دمای باال و تهداد روزهای گرم به
ی تغییرات اقلیمی شناسایی شدند. سن، سطح هاشاخص

عنوان عوامل کلیدی بهتحصیالت، اندازه مزرعه و جنسیت 
 تأثیرگذار بر ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی بودند

(Sanogo et al., 2017) اودین و همکاران، در بررسی .
ی اثرگذار بر ادراکات کشاورزان از تغییرات اقلیمی در هامؤلفه

 88مناطق ساحلی بنگالدش گزارش کردند که اکثریت 
اند که در اقلیم درک نموده درصدی از کشاورزان، تغییراتی را
، سطح شوری و هاالبیسشامل افزایش در دما، خشکی، 

باشد. تحلیل لجستیک سال اخیر می 20کاهش بارندگی در طی 
نیز نشان داد که سطح تحصیالت، درآمد خانوار، تجربه کار 

اند، دارای هایی که کشاورزان دریافت نمودهکشاورزی و آموزش
ی بر ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی داراثر مثبت و مهنی

داری بین تهداد اعضای خانوار بود. همچنین رابطه منفی و مهنی
و اندازه مزرعه، با ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی وجود 

(، 2016. مامپاور و همکاران )(Uddin et al., 2017) داشت
یافتند در بررسی عوامل مؤثر بر درک خطرات تغییرات اقلیمی در

ی و سن پاسخگویان، دارای طیمحستیزی هاارزشکه دانش، 
دار و مرد بودن همبستگی منفی همبستگی مثبت و مهنی

 Mumpower et) اندبودهدار با ادراک تغییرات اقلیمی مهنی
al., 2016 ،مومانی، در بررسی ادراکات کشاورزان در کنیا .)

منبع اصلی آب، دریافت که جنسیت، اندازه مزرعه، فاصله تا 
تماس با مأمور ترویج، دسترسی به اطالعات مربوط به تغییرات 

 طوربهاقلیمی از طریق رادیو و ثروت خانوار عواملی هستند که 
داری ادراک کشاورزان را از تغییرات اقلیمی تحت تأثیر مهنی

. اوپیو و همکاران، در زمینه (Mumani, 2016) دهندقرار می
ثرگذار بر ادراک دامداران با تغییرات اقلیمی و ی اهامؤلفهتهیین 

سازگاری با آن در مناطق شمال غربی کنیا، دریافتند که اکثریت 
طی سه  را هایبارندگدامداران افزایش دما و افزایش تغییرات 

اند. درک تغییرات اقلیمی همبستگی دهه گذشته درک کرده
ندازه گله و داری با مرد بودن سرپرست خانوار، امثبت و مهنی

(. Opiyo et al., 2016دسترسی به خدمات ترویجی داشت )
آمده توسط هبتماریام و همکاران، در زمینه عملدر بررسی به
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شناسایی عوامل مؤثر بر ادراک کشاورزان نسبت به تغییرات 
اقلیمی در اتیوپی، مشخص شد که اغلب پاسخگویان گرم شدن 

اند که این مطالب با ها را درک کردههوا و کاهش بارندگی
های هواشناسی نیز مطابقت دارند. طبق مدل لجستیک نیز یافته

سن، مکان، جنسیت، تحصیالت، وضهیت حاصلخیزی خاک، 
اطالعات راجع به تغییرات اقلیمی و دسترسی به اعتبارات از 

گیری ادراکات مختلف درباره عوامل مهم اثرگذار بر شکل
(. Habtemariam et al., 2016تغییرات اقلیمی بودند )

اهیاکپور و همکاران، در بررسی ادراک کشاورزان کاکائو از 
تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر سازگاری با تغییرات اقلیمی در 
مناطق غربی غنا، دریافتند که اغلب کشاورزان، افزایش متوسط 

های ها را در طول سالدما و کاهش متوسط میزان بارندگی
های مرتبط با مدیریت اند. اندازه مزرعه، آموزشهاخیر درک کرد

های کشاورزان از مزرعه، بهد خانوار و عضویت در سازمان
داری بر ادراک از عواملی بودند که اثرگذاری مثبت و مهنی

(. آکاندا و Ehiakpor et al., 2016تغییرات اقلیمی داشتند )
ت اقلیمی بر هوالدر، در بررسی ادراک کشاورزان از اثرات تغییرا

کشاورزی در مناطقی از بنگالدش، دریافتند که اغلب کشاورزان 
ادراک ضهیف تا متوسطی از تغییرات اقلیمی داشتند. به اعتقاد 

های گیاهان زراعی، کشاورزان، افزایش دما، افزایش بیماری
های تر، افزایش آلودگی با آفات، بارندگیتابستان طوالنی

های طول زمستان، افزایش بیماریغیرمنتظره، کمبود آب در 

طیور، کاهش حاصلخیزی خاک، نفوذ آب شور به دلیل افزایش 
ی بوده است که تغییرات اقلیمی به دنبال مسائلجزر و مد، از 

داشته است. آزمون همبستگی بین ادراک کشاورزان از اثرات 
تغییرات اقلیمی با خصوصیات جمهیت شناختی آنان نشان داد 

حصیالت، اندازه مزرعه، درآمد ساالنه خانوار، در که بین سطح ت
مهرض ارتباطات بودن و داشتن دانش کشاورزی با ادراک آنان 

داری وجود از اثرات تغییرات اقلیمی همبستگی مثبت و مهنی
 (.Akanda & Howlader, 2015دارد )

و نیز ادبیات نظری در این ذکرشده با نگاهی بر مطالهات 
ن کرد که با توجه به ارتباطی که ادراک توان عنوازمینه می

تواند در رفتارهای سازگاری با این تغییرات تغییرات اقلیمی می
بیشتر مطالهات به بررسی رفتارهای سازگاری و  داشته باشد،

اند. با توجه به اینکه عوامل اثرگذار و مرتبط با آن پرداخته
تغییرات  مطالهات بسیار محدودی به بررسی ادراک کشاورزان از

بررسی ادراک  باهدفلذا مطالهه حاضر  اند،اقلیمی پرداخته
و  1398کشاورزان استان زنجان از تغییرات اقلیمی در سال 

 عوامل مؤثر بر آن صورت پذیرفت.
ی قبلی و بر هاقسمتدر  شدهاشارهبا توجه به مطالب 

 اساس مرور ادبیات، در این بخش مدل مفهومی پژوهش ترسیم

  (.1شد )شکل 

 مدل مفهومی عوامل اثرگذار بر ادراک تغییرات اقلیمی کشاورزان .1کل ش
Figure 1. Conceptual Model of Factors Affecting Climate Change Perception of Farmers 
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 پژوهش شناسیروش
ها از نـوع تحقیقـات تحقیق حاضر از لحاظ نحوه گردآوری داده

ــوع شــیرآزمایغتوصــیفی ) ی( همبســتگی، از لحــاظ هــدف از ن
هـا از نـوع تحقیقـات کاربردی و از لحاظ نحـوه گـردآوری داده

جامهه آماری تحقیق کلیه کشـاورزان شود. میدانی محسوب می
هـای زراعـی مشـغول بودنـد. استان زنجان بودند که به فهالیت

مرکـز آمـار ایـران  1393طبق گزارش سرشـماری کشـاورزی 
شهرستان استان مشـغول بـه  8بردار کشاورزی در بهره 83261

فهالیت هستند کـه بـا اسـتفاده از جـدول کرجسـی و مورگـان 
 عنوانبـهنفـر  384گیری پـنج درصـد، ه(، با خطای نمون1970)

هـا حجـم حجم نمونه مشخص گردید. جهت افزایش دقت داده
نفــر افــزایش یافــت. بــرای تهیــین روســتاها و  393نمونــه بــه 

ــه ــه از روش نمون ــاورزان موردمطاله ــهکش ای گیری چندمرحل
تصادفی استفاده شد. از بین هشت شهرستان اسـتان زنجـان در 

تان خدابنده، ایجرود، سلطانیه و ابهـر بـا مرحله اول چهار شهرس
گرفتن نوع فهالیت کشاورزی زراعی و نیز وضهیت منابع  در نظر

های آبی انتخاب شدند. در مرحله دوم با توجه به تهداد دهسـتان
صـورت تصـادفی هر شهرستان، دو دهستان از هر شهرستان به

انتخاب شدند. در مرحله سوم جهـت امکـان انتخـاب تصـادفی 
خانوار، سـه روسـتا از  30اورزان، از بین روستاهای با حداقل کش

شش روستا از هر شهرسـتان انتخـاب  درمجموعهر دهستان و 
مرحله نهایی جهت درک بهتـر رفتارهـای سـازگاری در گردید. 

نفر لحاظ شـد و  10کشاورزان، از هر روستا حداقل تهداد نمونه 
نمونـه موردنیـاز  حجم خانوارهـا بر اساساز روستاها  هرکداماز 

انتخاب و مطالهه شد. اطالعات مربوط به تحقیق از سرپرسـتان 
مرد خانوارهای کشاورزی به شیوه حضـوری پرسـیده شـد و در 
مواقهی که سرپرست خانوار حضور نداشت یا به دالیلـی تمایـل 
ــات  ــانوار اطالع ــی پســران خ ــه پاســخگویی نداشــت، از یک ب

س از بررسی کامل ادبیـات در ابتدای مطالهه و پ ی شد.آورجمع
نظران آن در کنار مصاحبه با برخـی صـاحب لیفرا تحلنظری و 

بـرای بـه دسـت آوردن  ابزار تحقیق یهنی پرسشنامه طراحـی و
و به شـیوه مصـاحبه ارتباط مستقیم از طریق  ازیاطالعات موردن

متغیـر ادراک کشـاورزان در  حضوری با کشاورزان اقدام گردید.
عنوان یک سازه یا شاخص ترکیبـی یمی بهخصوص تغییرات اقل

ی قرار گرفـت ریگمورداندازهگویه  13 ای ازمجموعه بر اساسو 
از هـیچ تـا خیلـی زیـاد  در قالب طیف لیکـرت سؤاالتکه این 

متغیرهـای مسـتقل تحقیـق نیـز در قالـب عوامـل  پرسیده شد.
 بـر اسـاسی و امزرعـهفردی/خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و 

ی صورت گرفته شناسایی شدند. برخی از این هالیا تحلفرنتایج 
متغیرها در قالب شاخص ترکیبی سنجیده شدند و جهت تهیـین 

های با طیف لیکـرت تـا چـه های هر یک از مقیاساینکه گویه
گیرند، ای دارای ارتباط درونی بوده و یک چیز را اندازه میاندازه

های بکـار مقیاس مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از
 است. شدهارائه( 1جدول )و در  موردمحاسبهرفته 

 
 شدههای ترکیبی استفادهمقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از شاخص .1جدول 

Table 1. Cronbach's alpha coefficient values for each of the used composite indices 

 ردیف
Row 

 های پرسشنامهبخش
Questionnaire Sections 

 بیمقدار ضر
Coefficient 

value 

 پایایی مقیاس
Scale Reliability 

1 
 گویه( 13ادراک در خصوص تغییر اقلیم )

Climate Change Perception (13 Items) 
0.87 

 مطلوب
Acceptable 

2 
 منبع( 8مورداستفاده )منابع اطالعاتی 

Information Sources Used (8 Sources) 
0.82 

 مطلوب
Acceptable 

3 
 رسانه( 10های ارتباطی مورداستفاده )رسانه

Communication Media Used (10 Media) 
0.78 

 مطلوب
Acceptable 

4 
 گویه( 4اجتماعی )اعتماد 

Social Trust (4 Items) 
0.82 

 مطلوب
Acceptable 

5 
 گویه( 4اجتماعی )انسجام 

Social Cohesion (4 Items) 
0.84 

 مطلوب
Acceptable 

6 
 گویه( 4مشارکت اجتماعی )

Social Participation (4 Items) 
0.83 

 مطلوب
Acceptable 

7 
 پیامد( 21اقلیم )پیامدهای ناشی از تغییر 

Consequences of Climate Change (21 Outcomes) 
0.81 

 مطلوب
Acceptable 

 
شود، دامنه مقـادیر ضـریب آلفـا از همانطورکه مالحظه می

کنـد و حـاکی از ایـن اسـت کـه ابـزار فـرق می 85/0تا  78/0
باشـد. در تحقیـق حاضـر مورداستفاده دارای پایایی مطلوب می

برای تهیین روایی پرسشنامه در بخـش کمـی تحقیـق از روش 
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سـتفاده شـد و پرسشـنامه از طریـق پـانلی از اعتبار محتـوایی ا
ــرویج، ارتباطــات و توســهه ی گروهعلمئــتیهاعضــای  هــای ت

روستایی، اقتصاد کشاورزی، زراعت و اصالح نباتات، جغرافیـا و 
نیز کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 

در  ذکرشدهی هاشنهادیپمورد تأیید واقع شد و اصالحات الزم و 
تدوین نهایی پرسشنامه لحاظ گردید. در تحقیق حاضر، پـس از 

ــع ــتهجم ــدی دادهآوری و دس ــرمبن ــتفاده از ن ــا اس ــا، ب ــزار ه اف
 21SPSSWin  ــه ــار توصــیفی و اســتنباطی ب ــب آم و در قال

 ها پرداخته شد.داده لیوتحلهیتجز
 

 های پژوهشیافته
 در این تحقیـق کشـاورزان موردمطالهـه مـرد بودنـد کـه دارای

 23هـا ترین آنسال بودند که جـوان 44 میانگین سنی در حدود
متوسط تهداد خـانوار  سال سن داشت. 75ها سال و پیرترین آن

هـا در هـیچ درصـد آن 20/ 6نفر بـود.  5پاسخگویان در حدود 
درصد تنها در یک یا  9/51دوره آموزشی شرکت نکرده بودند و 

ر متوسط کشـاورزان طودو دوره آموزشی شرکت کرده بودند. به
 ( شرکت کرده بودنـد.7/1دوره آموزشی )میانگین=  2در حدود 

درصد(  2/70ازنظر سطح سواد، اکثریت کشاورزان موردمطالهه )
سواد بودند و یا تحصیالت ابتدایی و راهنمایی داشتند و تنهـا بی
ــد.  6/8 درصــد کشــاورزان دارای تحصــیالت دانشــگاهی بودن

میلیـون ریـال و  299هـا در حـدود نمیانگین درآمـد سـاالنه آ
میلیـون  165میانگین درآمد ساالنه غیر کشاورزی نیز در حدود 

، فهالیـت موردمطالهـهدرصد خانوارهای  80ریال بود. )در حدود 
غیرکشاورزی داشتند(. میانگین مساحت زمین دیـم خانوارهـای 

هکتار بود. بیشترین مسـاحت حـدود  67/8موردمطالهه، برابر با 
کتار و کمترین مساحت در حدود نیم هکتار بـود. در کـل، ه 20

 10درصـد( کمتـر از  8/61مساحت زمین دیم اغلب کشاورزان )
هکتار بود. ازنظر مساحت زمین آبی، میانگین مساحت برابـر بـا 

درصـد کشـاورزان، دارای زمـین آبـی  4/39هکتار بـود ) 92/3
کشاورزی  سال تجربه کار 24طور متوسط کشاورزان نبودند(. به

تـا  11درصد( دارای تجربه بـین  6/63ها )و اکثریت آن داشتند
 سال بودند. 37

هـای درصد( از کـارگر در فهالیت 5/68اکثریت کشاورزان )
درصـد از  5/31مقابـل کردنـد و در کشاورزی خود استفاده نمی

کردند. در ارتباط با میزان استفاده کشاورزان از کارگر استفاده می
عاتی در خصوص تغییـرات اقلیمـی، میـزان اسـتفاده منابع اطال

 ریو سـا گانیهمسـاها در خصوص هشت منبـع اطالعـاتی آن
)سموم، کود،  یکشاورز یهانهاده فروشندگان، کشاورزان روستا

 یمهندســ یخــدمات فنــ یهاشــرکت کارشناســان، ادوات(
، شهرسـتان یسـازمان جهـاد کشـاورز کارشناسـانی، کشاورز

 کارشناسان، کشاورزی مرکز خدمات جهاد کشاورزی کارشناسان
و  محققـانی و و دالالن محصـوالت کشـاورز دارانیخر، مهیب

ی در قالب طیف لیکرت مورد سؤال قرار گرفت. دانشگاه دیاسات
با جمع جبری امتیـازات کلیـه منـابع اطالعـاتی مورداسـتفاده و 

، (0( و کمتـرین مقـدار )40) فیـطلحاظ کردن بیشترین مقدار 
میزان استفاده کشـاورزان در سـه سـطح کـم، متوسـط و زیـاد 

ــاورزان گروه ــتر کش ــه بیش ــان داد ک ــایج نش ــد و نت ــدی ش بن
 درصد(، در حد متوسـط از منـابع اطالعـاتی 8/74موردمطالهه )

درصـد از  13 .کردنـدبرای کسب دانش و آگاهی اسـتفاده مـی
ع درصد هـم در حـد زیـاد از منـاب 2/12کشاورزان در حد کم و 

های ارتبـاطی نیـز نتـایج در خصوص رسـانه کردند.استفاده می
درصد( در حد متوسـطی  5/56نشان داد که اکثریت کشاورزان )

درصد در حد کم و مابقی  4/38کنند. ها استفاده میاز این رسانه
کردند. الزم به توضیح اسـت درصد در حد زیاد استفاده می 1/5

)شـبکه  ونیـزیتلورسـانه  10که میـزان اسـتفاده کشـاورزان از 
، ویـراد، )ماهواره( ونیزیتلو، (یمل یها)شبکه ونیزیتلو، (یاستان

ــتیا ــاپ(لپ/وتری)کامپ نترن ــتیا، ت ــ)موبا نترن ــبکه، (لی  یهاش
ی، و مهارت یآموزش یهادوره، مثل تلگرام، سروش و ... یمجاز
مزارع /هاشــگاهینماو  کتابچــه/ کتــاب/یبروشــور چاپ/هینشر
یی مـورد سـؤال واقـع شـد. سـرمایه اجتمـاعی و الگـو یشینما

کشاورزان در سه مؤلفه انسجام اجتماعی، مشارکت اجتمـاعی و 
گویه در قالب طیف لیکرت شش سطحی  12اعتماد اجتماعی با 

هـا در سـه بنـدی آنسنجیده شد. پس از تجمیع نمرات و گروه
 55هـا )سطح نتایج نشان داد که سرمایه اجتمـاعی اکثریـت آن

درصد  5/44باشد. سرمایه اجتماعی درصد( در سطح متوسط می
در حد زیاد و نیم درصد هم در حد کـم بـود. پیامـدهای تغییـر 

مـورد  21اقلیم بر زندگی، مهیشـت و کشـاورزی کشـاورزان بـا 
بنـدی مجـدد پرسیده شد و پس از جمـع جبـری اثـرات و گروه

یامـدهای درصـد تـأثیرات و پ 3/74ها، نتایج نشـان داد کـه آن
درصد در حد زیاد و  2/24ناشی از تغییر اقلیم را در حد متوسط، 

 درصد در حد کم ارزیابی کردند. 5/1
گویـه و در  13ادراک کشاورزان در خصوص تغییرات اقلیمی با 

طوری که در جـدول قالب شاخص ترکیبی سنجیده شد و همان
باالتر های ادراک، میانگینی گویه از گویه 9شود، مشاهده می 3

دیگر کشـاورزان ایـن ابهـاد از تغییـرات عبارتیدارند، بـه 5/2از 
اند ولـی در خصـوص اقلیمی را بیشتر از حد متوسط درک کرده

هـا کمتـر از حـد آن چهار مورد دیگـر، سـطح ادراک از استفاده
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دفهـات  کاهش، هایبارندگ عینامنظم شدن توز باشد.متوسط می
ی سه موردی بودنـد کـه خشکسال شیافزاو  هایبارندگ زانیو م

هـا در مقایسـه بـا بقیـه مـوارد کشاورزان درک بیشـتری از آن

 شیافـزا، هـوا یناگهان یهاگرم و سرد شدنداشتند. در عوض، 
 های آخری قرار داشتند.در رتبه تندبادها شیافزاو  گردوغبار

 مرتبط با ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمیهای بندی گویهرتبه .2 جدول
Table 2. Ranking items related to farmers' perceptions of climate change 

 رتبه
Rating 

 ابهاد تغییرات اقلیمی
Statements of Climate Change 

 میانگین
Mean 

 انحراف مهیار
S.d 

 هایبارندگ عینامنظم شدن توز 1
Irregularity of the rainfall distribution 

3.70 1.194 

 هایبارندگ زانیکاهش دفهات و م 2
Reduction of the frequency & amount of rainfall 

3.70 1.264 

 یخشکسال شیافزا 3
Increasing drought 

3.63 1.331 

 هایکاهش طول دوره بارندگ 4
Reduction of the rainfall duration 

3.62 1.234 

 یرگبار دیشد یهابارش شیافزا 5
Increasing heavy rainfall 

3.39 1.220 

 بارش از برف به باران رییتغ 6
Changing of the snow to rain 

3.16 1.397 

 هوا یمتوسط دما شیافزا 7
Increasing of the average temperature 

3.11 1.220 

 بهاره ررسید یوقوع سرماها شیافزا 8
Increasing of the occurrence of late spring colds 

2.71 1.285 

 گرم یطول دوره روزها شیافزا 9
Increasing of the length of hot days 

2.66 1.146 

 روز و شب یاختالف دما شیافزا 10
Increasing of day and night temperature difference 

2.47 1.365 

 هوا یناگهان یهاگرم و سرد شدن 11
Sudden temperature increase/decrease  

2.42 1.295 

 گردوغبار شیافزا 12
Increasing dust 2.07 1.265 

 تندبادها شیافزا 13
Increasing hurricanes 

1.75 1.245 

      Likert Scale: None(0) to Very Much (5) (5( تا خیلی زیاد )0هیچ ) دامنه طیف:
 

 13جهت مشخص شـدن ادراک کشـاورزان، ابتـدا نمـرات 
در مرحلـه دوم بـا لحـاظ  گویه با همدیگر جمع جبری شـدند و

 ( و بیشـترین امتیـاز0کردن کمترین امتیـاز شـاخص ترکیبـی )
طور مساوی به سطوح ( به65(، فاصله بین این دو شاخص )65)

و ادراک کشاورزان در سه سطح بـه  مساوی کدبندی مجدد شد

درصد(،  6/74دست آمد. نتایج نشان داد که اکثریت کشاورزان )
درصـد  2/24انـد. تغییرات اقلیمی را در حد متوسطی درک کرده

درصـد در حـد کـم درک کـرده بودنـد.  3/1در حد زیاد و تنها 
درصد کشـاورزان در حـد متوسـط و زیـاد  7/98طور خالصه به

 یمی را درک کرده بودندتغییرات اقل
 

 ها در خصوص تغییر اقلیمکشاورزان برحسب ادراک آنتوزیع فراوانی  .3 جدول
Table 3. Frequency distribution of farmers according to their perception of climate change 

 سطح ادراک
Level of perception 

 فراوانی
Frequency 

 فراوانیدرصد 
Percentage 

 Low 5 1.3 کم

 Medium 293 74.6 متوسط

 High 59 24.2 زیاد

Total 393 100 
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از ضریب همبستگی بـرای مشـخص شـدن ارتبـاط ادراک 
کشاورزان با متغیرهای موردمطالهه اسـتفاده شـد. بـا توجـه بـه 

ــتگی در  ــرایب همبس ــدول ض ــاورزان از 4ج ــین ادراک کش ، ب
شـرکت  سن، تهداد دوره یا کـالس آموزشـی تغییرات اقلیمی با
ی(، مـیاقلمدیریت آب، خشکسالی و تغییرات  کرده )در خصوص

دانش سازگاری با تغییرات اقلیمی، توان تأمین اعتبـارات بـرای 
سازگاری بـا تغییـرات اقلیمـی، درآمـد غیـر کشـاورزی، درآمـد 

حت زمین دیم، مساحت زمین آبی، دسترسی بـه کشاورزی، مسا
ــابع اطالعــاتی، ســرمایه نهاده هــای کشــاورزی، اســتفاده از من

اجتماعی و پیامدهای تغییـرات اقلیمـی بـا ادراک کشـاورزان از 
داری در سطح یک درصـد تغییرات اقلیمی، رابطه مثبت و مهنی

وجود دارد. همچنین بین کیفیت خاک در زراعت دیـم و ادراک 
داری در سطح اورزان از تغییرات اقلیمی رابطه مثبت و مهنیکش

درصد وجود داشـت. الزم بـه توضـیح اسـت کـه بـین سـایر  5
تجربه کشاورزی، تهـداد اعضـای  متغیرهای موردمطالهه از قبیل

ــا ادراک  خــانوار، تحصــیالت و رســانه ارتبــاطی مورداســتفاده ب
 مشاهده نشد. داریگونه رابطه مهنیکشاورزان هیچ

 رابطه بین متغیرهای مستقل موردمطالهه با ادراک کشاورزان .4جدول 
Table 4. The relationship between independent variables and farmers' perception toward climate change 

 یموردبررسمتغیرهای 
Variables 

r Sig 
 نوع ضریب

Coefficient type 
 سرمایه اجتماعی

Social Capital 
 0.001 ٭٭0.534

 پیرسون
 Pearson 

 پیامدهای تغییرات اقلیمی
Consequences of Climate Change 

 0.001 ٭٭0.684
 پیرسون

Pearson 
 دوره آموزشی شرکت کرده

Attended Training Courses 
 0.001 ٭٭0.467

 پیرسون
Pearson 

 مساحت زمین دیم
Area of dry land 

 0.001 ٭٭0.329
 پیرسون

Pearson 
 هادسترسی به نهاده

Access to Inputs 
 0.001 ٭٭0.241

 پیرسون
Pearson 

 درآمد کشاورزی
Agricultural Income 

 0.001 ٭٭0.200
 پیرسون

Pearson 
 سن

Age 
 0.002 ٭٭0.155

 پیرسون
Pearson 

 کیفیت خاک زراعی دیم
Quality of Dry land Soil 

 0.004 ٭٭0.146
 اسپیرمن

Spearman 
 مساحت زمین آبی

Irrigated Land Area 
 0.005 ٭٭0.141

 پیرسون
Pearson 

 منابع اطالعاتی مورداستفاده
Information Sources Used 

 0.006 ٭٭0.136
 پیرسون

Pearson 
 تجربه کشاورزی

Agricultural Experience 
 0.011 ٭0.130

 پیرسون
Pearson 

 تحصیالت
Education 

 0.013 ٭0.126
 اسپیرمن

Spearman 
 تهداد اعضای خانوار

Number of Household Members 
0.074 0.144 

 پیرسون
Pearson 

 رسانه ارتباطی مورداستفاده
Communication Media Used 

0.083 0.101 
 پیرسون

Pearson 
Significance at the level of 0.01 and ٭٭  Significance at the level of 0.05 ٭ 

 05/0داری در سطح مهنی ٭ و 01/0داری در سطح مهنی ٭٭
 

 .(5جدول از آزمون تی تست استفاده شد )های موردمطالهه، برای بررسی تفاوت ادراک کشاورزان در گروه
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 های مختلف موردمطالهه )آزمون تی تست(مقایسه میانگین ادراک کشاورزان در گروه .5جدول 
Table 5. Comparison of the average perception of farmers in different groups studied (t-test) 

 بندیمتغیر گروه
Grouping Variable 

 سطوح متغیر
Variables Category 

 تهداد
n 

 میانگین
Mean 

 مقدار آزمون
t 

 داریسطح مهنی
p 

 اندازه کوهن
Cohen's Size 

 وضهیت تأهل
Marital Status 

 مجرد
 Single 

33 39.51 

0.892 0.373 - 
 متأهل

 Married 
360 38.28 

 داشتن غیر کشاورزی
Having Non-agricultural 

Activities 

 No 79 36.97 ریخ

1.65 0.101 - 
 Yes 314 38.74 بلی

 استفاده از کارگر
Using of Paid Worker 

 No 265 37.85 ریخ
1.86 0.064 - 

 Yes 122 39.53 بلی

 عضویت در دهیاری/شورا
Membership in Social 

Organization 

 No 301 36.74 ریخ
8.4 0.001 0.80 

 Yes 78 44.24 بلی

 بیمه زراعی داشتن
Having Agricultural 

Insurance 

 No 237 37.84 ریخ

1.68 0.094 0.03 
 Yes 153 39.2 بلی

 مالکیت زمین
Ownership of Land 

 ایاجاره شخصی
Personal rental 

109 35.5 
4.21 0.001 0.04 

 شخصی
 Personal 

284 39.49 

 
مقایســه ادراک تغییــرات اقلیمــی بــین کشــاورزان عضــو و 

صندوق اعتبارات خـرد بـا اسـتفاده از آزمـون مـن  غیرعضو در
داری از این نظـر بـین ایـن دو ویتنی نشان داد که تفاوت مهنی

کــه کشــاورزان عضــو صــندوق ای گونــهگــروه وجــود دارد، به
نسبت بـه کشـاورزان غیرعضـو  اعتبارات خرد از ادراک بیشتری

 (.=p= 72/4Z,001/0برخوردار بودند. )
شــود بــین ادراک کشــاورزان در همانطوریکــه مشــاهده می

ــر گروه ــه از لحــاظ تأهــل، داشــتن شــغل غی هــای موردمطاله
کشــاورزی، اســتفاده از کــارگر و بیمــه زراعــی داشــتن تفــاوت 

داری وجود ندارد بـه عبـارتی ادراک کشـاورزان متأهـل و مهنی
غیر کشاورزی و بدون شغل غیر کشـاورزی،  مجرد، دارای شغل

اسـتفاده و دارای بیمـه زراعـی و غیـر استفاده از کارگر و بدون 
داری نداشت. در مقابل کشاورزانی کـه بیمه زراعی تفاوت مهنی

عضو دهیاری یا شورای اسـالمی روسـتا بودنـد، در مقایسـه بـا 
هایی که عضو نبودنـد ادراک بیشـتری نسـبت بـه تغییـرات آن

اقلیمی داشتند. همچنین کشاورزانی که عضو صندوق اعتباراتی 
د در مقایسـه بـا کشـاورزان غیـر عضـو، ادراکشـان از خرد بودن

تغییرات اقلیمی بیشتر بود. همچنین کشاورزانی که فقـط زمـین 
مالکیت شخصی داشتند در مقایسه بـا کشـاورزان دارای زمـین 

 ای ادراک بیشتری از تغییر اقلیم داشتند.شخصی و اجاره
 رتـأثیبـرای بررسـی  گامبـهگامبـه روش رگرسیون چندگانه از 

ادراک کشاورزان در خصـوص موردمطالهه بر مستقل  متغیرهای
ــتفاده  ــی اس ــرات اقلیم ــد )تغیی ــدول ش ــون 6ج ــدا آزم (. در ابت

نشان داد که متغیر وابسـته ادراک دارای  سمیرنفاکولموگروف 
(. آمـاره دوربـین =p= 18/1Z,122/0) باشـدیمتوزیع نرمـال 

تفاوت بین مقادیر واقهـی یهنی  خطاهاواتسون نیز نشان داد که 
مســتقل از  توســط مهادلــه رگرســیون شــدهینیبشیپو مقــادیر 

همدیگر هستند و محدودیتی برای استفاده از رگرسیون نیسـت. 
نیز نشان داد که بـین متغیرهـای  شدهمحاسبهضرایب تولرانس 

نتـایج، شـش متغیـر  بـر اسـاس .خطی وجود نـداردمستقل هم
تهداد دوره شـرکت کـرده، مسـاحت پیامدهای تغییرات اقلیمی، 

شـده و درآمـد زمین دیم، تحصیالت، منـابع اطالعـاتی استفاده
درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته ادراک  1/58کشــاورزی 

 کنند.کشاورزان در خصوص تغییرات اقلیمی را تبیین می
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 ضرایب رگرسیونی متغیرهای اثرگذار بر ادراک کشاورزان .6جدول 
Table 6. Regression coefficients of variables affecting farmers' perception 

 Independent Variables B Beta t Sig Tolerance 

A مقدار ثابت 
Constant 

4.729  2.401 0.017  

1X یمیاقل اترییتغ پیامدهای Consequences of 
Climate Change 0.347 0.520 12.625 0.001 0.646 

2X شرکت کرده دوره 
Attended Training Courses 1.277 0.232 6.096 0001 0.759 

3X سرمایه اجتماعی 
Social Capital 

0.189 0.138 3.124 0.002 0.563 

5X مید نیزم مساحت 
Area of Dry Land 0.238 0.156 3.716 0.001 0.619 

6X یکشاورز درآمد 
Agricultural Income 0.043 0.099 2.372 0.018 0.628 

7X شدهاستفاده یاطالعات منابع 
Extend of Information Sources Used 0.090 0.069 1.973 0.049 0.907 

     0.766R=     0.586= 2R  0.58=Ad
2R 1.88Durbin Watson=   0.001Sig=   89.256F=       

 

 یریگجهینتبحث و 
درصـد کشـاورزان در حــد  7/98نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه 

ی درک موردبررسـمتوسط به باال تغییرات اقلیمی را در منـاطق 
 هـاپژوهشبرخـی از کرده بودنـد. در تأییـد ایـن یافتـه، نتـایج 

اودین ب 2016ب اهیاکپور و همکاران، 2017)آتچیکپا و همکاران، 
ب هبتماریــام و 2016ب اوپیــو و همکــاران،2017و همکــاران، 

نیز نشان دادند که اغلب کشـاورزان تغییـرات  (2016همکاران، 
اند. این در حـالی اسـت کـه اقلیمی را در حد زیادی درک کرده

ش کردنـد کـه اغلـب کشـاورزان (، گزار2015آکاندا و هوالدر )
بنگالدشی ادراک ضهیف تا متوسطی از تغییرات اقلیمـی دارنـد. 

دار یکی از نتایج تحقیق حاضر، وجود همبستگی مثبـت و مهنـی
بین سن و ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی بود که محققـان 

ب 2017ب سـاناگو و همکـاران، 2018دیگری )اسرات و سـیمانه، 
نیـز  (2016ب هبتماریـام و همکـاران، 2016اران، مامپاور و همک

با مطالهـه اودیـن و  راستاهمهمین یافته را گزارش کرده بودند. 
ادراک  (، همبستگی بین تجربـه کشـاورزی بـا2017همکاران )

دار بود و بـا افـزایش کشاورزان از تغییرات اقلیمی مثبت و مهنی
ــه کشــاورزی او، ادراک وی از تغ ــرات ســن کشــاورز و تجرب یی

اقلیمی زیاد بود. در حقیقت، با در نظـر گـرفتن ایـن نکتـه کـه 
تر قـدرت کشاورزی کاری تجربی است و طبیهتاً افـراد باتجربـه

کار اسـت، دور از تشخیص و تمیزشان فراتر از افراد جوان و تازه
تر به دلیل تجربـه بیشـتر قـادر ذهن نیست که کشاورزان مسن
داده اسـت، بهتـر ها در اقلـیم رخباشند تغییراتی را که طی سال

ــاران  ــا و همک ــد، آچیکپ ــد. هرچن ــخیص داده و درک نماین تش

انـد. یکـی دیگـر از (، خالف این یافته را گـزارش نموده2017)
متغیرهای مطالهه شده در ارتباط با ادراک کشاورزان از تغییـرات 
اقلیمی، سطح تحصیالت کشاورزان هست که مشخص شد کـه 

ــژوهش همب ــن پ ــیدر ای ــت و مهن ــتگی مثب ــا ادراک س داری ب
عنوان عالوه، این متغیر بـهکشاورزان از تغییرات اقلیمی دارد. به

یکی از متغیرهای اثرگذار بر ادراک کشاورز از تغییـرات اقلیمـی 
این نتیجه را پژوهشگران دیگـری  در تحلیل رگرسیونی نیز بود.

اسـرات و ب 2017ب ساناگو و همکـاران، 2015)آکاندا و هاوالدر، 
ـــیمانه،  ـــاران، 2018س ـــن و همک ـــام و 2017ب اودی ب هبتماری

ــد.2016همکــاران،  ــرده بودن ــزارش ک ــزان تحصــیالت  ( گ می
عنوان یک عامـل اثرگـذار از دید برخی از محققان به کشاورزان

های بیشتر و بهتـر از منـابع گیریمثبت، موجب تهامالت و بهره
زیون، رادیو، روزنامه، اطالعاتی مختلف از قبیل تلفن همراه، تلوی

مجله و سایر منابع اطالعاتی شده و نیازهای اطالعاتی آنـان را 
البتـه، آچیکپـا و  .(2017کند )رساییان و همکـاران، برطرف می
 اند.(، خالف این یافته را گزارش نموده2017همکاران )

داری بـین همچنین، طبق نتایج، همبستگی مثبت و مهنـی
مدیریت آب،  شرکت کرده )در خصوص های آموزشیتهداد دوره

ی( بـا ادراک کشـاورزان از تغییـرات میاقلخشکسالی و تغییرات 
اقلیمی مشاهده شد. بر اساس نتایج رگرسیون نیـز، ایـن متغیـر 

عنوان یکی از عوامـل های آموزشی شرکت کرده( به)تهداد دوره
مؤثر در افـزایش سـطح ادراک کشـاورزان از تغییـرات اقلیمـی، 

هـا راستا با نتایج برخـی از پـژوهشی شد. این نتایج، همشناسای
اودین ب 2016ب اهیاکپور و همکاران، 2017)آتچیکپا و همکاران، 
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بود  (2016ب اوپیو و همکاران،2016ب مومانی، 2017و همکاران، 
هـایی کـه کشـاورزان از طریـق که گزارش کردند کـه آموزش

تغییـرات  های آموزشی و ترویجـی در خصـوصشرکت در دوره
اقلیمی و چگونگی مدیریت مزرعـه در چنـین شـرایطی کسـب 

اند، باعث افزایش درک آنان از تغییرات اقلیمی شده اسـت. کرده
راســتا بــا نتــایج بهضــی از های تحقیــق کــه هماز دیگــر یافتــه

ب 2017ب اودین و همکـاران، 2015)آکاندا و هاوالدر،  هاپژوهش
داری بود که بـین و مهنی همبستگی مثبتبود، ( 2016مومانی، 

درآمد کشاورزی سـاالنه خـانوار بـا سـطح ادراک کشـاورزان از 
عالوه، اثــر مثبــت درآمــد تغییــرات اقلیمــی وجــود داشــت. بــه

کشاورزی بر ادراک کشـاورزان از تغییـرات اقلیمـی در تحلیـل 
رگرسیونی نیز به دست آمد. همچنین، همانند برخی از مطالهات 

ب هبتماریـام و 2016ب مومـانی، 2015الدر، گذشته )آکاندا و هـاو
ب ســـاناگو و 2016ب اهیـــاکپور و همکـــاران، 2016همکـــاران، 

داری در این پژوهش نیز اثـر مثبـت و مهنـی. (2017همکاران، 
بین کیفیت خـاک زراعـی زمـین دیـم، مسـاحت زمـین دیـم و 

هـای کشـاورزی بـا مساحت زمین آبی و نیز دسترسی بـه نهاده
زان از تغییرات اقلیمی مشاهده شد که البتـه سطح ادراک کشاور

از این میان، متغیر مساحت زمین دیم در تحلیل رگرسیونی نیـز 
عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر سطح ادراک کشاورزان از به

تغییرات اقلیمی مورد شناسایی قرار گرفت. طبیهتـاً، کشـاورزانی 
شـان رعهتری دارنـد و خـاک مزکه مساحت زمین زراعی بزرگ

نیز کیفیت بهتری دارد و درآمد بیشتری نیز از کشاورزی دارنـد، 
وابستگی درآمدی بیشتری به کشـاورزی دارنـد. ایـن نتیجـه را 

گونه توضـیح داد کـه ایـن دسـته از کشـاورزان، شاید بتوان این
طبیهتاً کمتر به دنبال کسب درآمـد از مشـاغل غیـر کشـاورزی 

زان دارای زمـین دیـم و آبـی شود، کشاورهستند. این باعث می
تر، کیفیت خاک زراعـی دیـم بیشـتر و درآمـد کشـاورزی بزرگ

بیشتر، به میزان بیشتری نیز حسـاس بـه مسـائل کشـاورزی و 
گـذارد باشـند و هـا اثـر میعواملی که بر درآمـد کشـاورزی آن

کنند. یکی درنهایت تغییرات اقلیمی ایجادشده را بیشتر درک می
دار هش حاضر، وجود همبستگی مثبت و مهنیدیگر از نتایج پژو

ها و سطح ادراک کشـاورزان از تغییـرات بین دسترسی به نهاده
همکـاران راستا بـا نتـایج تحقیـق هبتماریـام و اقلیمی بود. هم

ــه نهاده2016) ــه دسترســی بیشــتری ب ــای (، کشــاورزانی ک ه
 اند.کشاورزی دارند، تغییرات اقلیمی را بیشتر درک نموده

 یاطالعـات منـابعداری نیـز بـین گی مثبت و مهنیهمبست
ــرات اقلیمــی استفاده ــا ســطح ادراک کشــاورزان از تغیی شــده ب

مشاهده شد که با توجـه بـه اینکـه متغیـر منـابع اطالعـاتی در 
عنوان یکی از عوامـل مـؤثر بـر سـطح تحلیل رگرسیونی نیز به

زانی ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی بود، آن دسته از کشاور

انـد، سـطح که از منابع اطالعاتی مختلف استفاده بیشتری کرده
انــد. برخــی از ادراک بــاالتری از تغییــرات اقلیمــی کســب کرده

ب 2017آتچیکپا و همکـاران، ب 2015محققان )آکاندا و هاوالدر، 
ـــانی،  ـــاران، 2016موم ـــام و همک ـــز در 2016ب هبتماری ( نی

اند. البته این امر کردههای خود نتایج مشابهی را گزارش بررسی
 زمینـه در موثـق بینی است که دسترسی به اطالعاتقابل پیش

 آن پراکنـدگی و پیچیـدگی و آن اثرات و علت اقلیمی، تغییرات
)لی دانـگ  اثر بگذاردبر ادراک افراد از تغییرات اقلیمی  تواندمی

نظر بـه اهمیـت زیـاد ادراک کشـاورزان از  (2014و همکاران، 
)دانگ و همکاران،  هاقلیمی در رفتارهای سازگارانه آنتغییرات ا

توان عنوان کرد که هرچـه و با توجه به نتایج حاصل می (2018
کشاورزان دسترسی بیشتری به منابع اطالعـاتی داشـته باشـند، 

کنــد. همبســتگی بــین ســرمایه هــا افــزایش پیــدا میادراک آن
دار بـود. هنـیمثبت و م اجتماعی با سطح ادراک تغییرات اقلیمی

 اجتمـاعی، هایی مانند اعتمـاداجتماعی دربردارنده مؤلفه سرمایه
 یـک در باشـند کـهمی اجتمـاعی مشـارکت و اجتماعی انسجام

کننـد )تـوکلی و همکـاران، همدیگر را تقویت می متهامل رابطه
 انتشــار و انتقــال بــه منجــر اجتمــاعی ســرمایه (. وجــود2011

 و جامهـه اعضای همکاری سطح ارتقای ها،نوآوری و اطالعات
 افـزایش سـرانجام و ارتباطـات و تبـادالت هایهزینـه کاهش

گونه (. درنتیجه آن2015شود )خالدی و همکاران، می سازگاری
ب لی و همکاران، 2018که برخی از محققان )دانگ و همکاران، 

ــز در بررســی2017 ــزارش کرده( نی ــد، ســرمایههای خــود گ  ان
افزایش ادراکات کشـاورزان از تغییـرات  بر مثبتی تأثیر اجتماعی
ــا توجــهگــذاردمیاقلیمــی  ــه . ب ــأثیر ب ــر مرجــع هــایگروه ت  ب

 در کشـاورزان عضـویت افـراد، ذهنـی هنجارهـای گیریشکل
ـــاعی هـــایگروه ـــل انجمن اجتم ـــایاز قبی کشـــاورزی و  ه

هـا از های اعتباراتی خرد، با افزایش آگاهی و ادراک آنصندوق
 (2017)تیالن هونگ و همکاران،  باشدتوأم میتغییرات اقلیمی 

 در کشـاورزان عضـویت مثبـت و دارمهنی ارتباط دهندهو نشان
در . ادراکاتشان از تغییرات اقلیمـی هسـت و اجتماعی هایگروه

این تحقیق نیز مشخص شد که سـطح ادراک کشـاورزانی کـه 
عضو دهیاری یا شورای اسـالمی روسـتا بودنـد، در مقایسـه بـا 

هایی کـه عضـو نبودنـد و همچنـین کشـاورزانی کـه عضـو آن
صندوق اعتباراتی خرد بودند در مقایسه با کشاورزان غیر عضـو، 

هـای دهنده اثر مثبت عضویت کشـاورزان در چنـین گروهنشان
 گیری ادراکشان از تغییرات اقلیمی بود.اجتماعی در شکل

از دیگر نتایج پژوهش حاضر، این بود که مشخص شد 
ی را میاقل اترییتغ ها( درک شدهامدیپزانی که خطرات )کشاور

بیشتر درک کرده بودند، ادراکشان نیز از تغییرات اقلیمی به 
وجود آمده بیشتر بود. همچنین، این متغیر در تحلیل رگرسیونی 



 اثرگذار بر ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی هایمؤلفه :و همکارانهوشمندان مقدم فرد                     20

 

عنوان یکی از متغیرهای مهم اثرگذار در افزایش ادراک نیز به
ت تغییرات اقلیمی بسیار کشاورزان از تغییرات اقلیمی بود. خطرا

متفاوتی مانند  هایحالتی است و هر فردی آن را به انهیزم
ها و های گیاهی، افزایش انگلافزایش آفات و بیماری

شدن آب موردنیاز جهت کشاورزی، شور  های دامی، کمبیماری
های کشاورزی و کاهش عملکرد محصوالت وخاکشدن آب

ب فونگ و 2016انی، کنند. )مومزراعی و باغی درک می
ب 2017)آتچیکپا و همکاران، برخی محققان  (.2018همکاران، 

های خود، ارتباط بین ( نیز در پژوهش2018اسرات و سیمانه،
ی را با ادراک میاقل اترییتغ ها( درک شدهامدیپخطرات )

 اند.تغییرات اقلیمی نشان داده
 راهبردهـای اتخاذ زمینه در کشاورزان با توجه به اینکه، تصمیم

 از آنـان( ذهنی باورهای) ادراکات مستقیمی به ارتباط سازگاری
)دانـگ و  اقلیمـی دارد تغییـرات از ناشـی تهدیدکننـده خطرات

 آیـا که شود مشخص که است مهم (، بنابراین،2018همکاران، 
 نهب یا اندکرده درک را اقلیم در آمده وجود به تغییرات کشاورزان

 آنـان بـه کمـک پـس اند،شناخته و اندکرده درک را آن اگر که
بـود )کومبـا و  خواهـد ترسـاده اقلـیم تغییرات آثار بر غلبه برای

 و میـزان رسـدمی نظـر در همین راستا، بـه (.2012مچاپوندوا، 
 انجـام بـر آموزشـی، هـایدوره از کشاورزان مندیبهره دفهات

باشد )مرتز و  اثرگذار اقلیمی تغییرات با آنان سازگاری رفتارهای
ــن (2009همکــاران،  هــای رو، شــرکت کشــاورزان در دورهازای

ــه ــر اســتفاده آموزشــی، ب ــذار ب عنوان یکــی از متغیرهــای اثرگ
کشـاورزان از راهبردهــای تغییـرات اقلیمــی، موردبررسـی قــرار 

در بررسـی  (،2015همکاران ) و راستا با نتایج خالدیگرفت. هم
 در خصـوص آموزشـی همبستگی بـین تهـداد دوره یـا کـالس

ی که کشـاورز شـرکت میاقلمدیریت آب، خشکسالی و تغییرات 
کرده بـا سـطح اسـتفاده از راهبردهـای سـازگاری بـا تغییـرات 

همچنـین، ایـن  داری وجود داشـت.اقلیمی، رابطه مثبت و مهنی
عنوان یکـی از عـواملی بـود کـه بـر اسـاس تحلیـل عامل، بـه

زان از راهبردهای تغییرات رگرسیونی، بر افزایش استفاده کشاور
اقلیمی اثرگذار بود. با توجه به اهمیت این موضـوع و بـه دلیـل 

 مشـترک دغدغـه بـه اخیـر هایسـال در اقلیمی تغییرات اینکه
 ایـن در خـوبی آموزشی هایدوره شده،تبدیل مسئوالن و مردم
 کشـاورزی جهـاد های متولی مانند سازمانتوسط سازمان رابطه
در  متنـوع شـوند کـه دربردارنـده مسـائلمی اجرا و ریزیبرنامه

 پایـه بـر هاآموزش این اگر حال. باشدزمینه تغییرات اقلیمی می
 انگیـزه و رغبـت باشند، شده ریزیپی کشاورزان خواست و نیاز

 افـزایش آموزشـی هایدوره چنین در شرکت برای بردارانبهره
 هـاییدوره چنـین در بیشـتر شـرکت با درنتیجه و یافت خواهد
 آن دنبـال بـه و اقلیمـی تغییـرات بـه راجـع آنان آگاهی طبیهتاً

 خواهـد افـزایش تغییرات این با مقابله رفتارهای با آنان آشنایی
 یافت.
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