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The agricultural sector is highly vulnerable to climate change, so that this 

change is considered a serious threat to the agricultural sector. Considering 

that the increasing importance of farmers' adaptation to these changes and 

their adverse effects, the need to study the factors influencing adaptation 

behavior with climate change is becoming more and more important. The 

purpose of this study is to investigate the factors influencing the behavior of 

wheat growers in Kermanshah County toward adaptation to climate change. 

The study population is all wheat growers' of Kermanshah County 

(N=30000). A statistical sample is 380 Wheat growers' that are determined 

by Krejcie and Morgan table. A Multi-Stage Random Sampling is used to 

select the samples. The data gathering tool is a researcher-made 

questionnaire, whose face validity is confirmed by two faculty members of 

Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences 

and Natural Resources University of Khuzestan and one member of the 

faculty of Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti 

University. The reliability of the main scales of the questionnaires is 

examined by Cronbach Alpha coefficients, which ranged from 0.72 to 0.89, 

indicating the tool of study is reliable. The results indicate a significant 

positive correlation between risk perception, belief in climate change and 

trust in government institutions with variable growers' adaptation behavior. 

This means that increasing the variables of perception of risk perception, 

belief in climate change and trust in government institutions will increase 

the growers' adaptation behavior. Besides, the results show that the 

variables of belief in climate change, risk perception, trust in government 

institutions and trust in experts has effects on adaptation behaviors of 

climate change. Finally, based on research findings, some suggestions are 

presented to increase the adaptability of farmers. 
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 9399-3927 شـاپـای چـاپـی:

 9878-3863شاپای الکترونیکی: 

 

شستت  بت     کار شهرستتان کرماششتا    بر رفتار کشاورزان گندم تأثیرگذار عوامل یبررس

 وهوایی آبی با تغییرات سازگار

 *پناه مسعود یزدان ،یوسف آزادی

 زنجان، ایران زنجان، دانشگاه کشاورزی، توسعة دانشجوی دکتری 9
 ، خوزستان، ایرانخوزستان یعیبو منابع ط یعلوم کشاورز دانشگاه ی،و آموزش کشاورز جیترودانشیار  9

 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
 طذوری کذه ایذغ تغییذرات،     بذه  ،اسذت  ریپذ   بیوهوایی آس آب راتییت نسبت به تغشدّ به یبخش کشاورز

 کشذاورزان بذا   یروزافزون سازگار تیّه به اهمّ. با توجّشود یقلمداد م بخش کشاورزی یبرا یجدّ یدیتهد

وهذوایی   رات آبییذ بذا تغ  یبر رفتذار سذازگار   تأثیرگ ار عوامل یبه بررس ازین ،آناثرات سوء  ات وایغ تغییر

کذار   بذر رفتذار کشذاورزان گنذدم     عوامل تأثیرگ ار یبررس ،حاضر پژوهش. هدف ابدی یدوچندان م یتیّاهمّ

 ،اضذر پذژوهش ح  یآمذار  ة. جامعذ وهذوایی اسذت   نسبت به سازگاری بذا تغییذرات آب  شهرستان کرمانشاه 

براسذا    اهذ  نفذر از آن  363که تعذداد   ندنفر بود هزار 33کار شهرستان کرمانشاه به تعداد  کشاورزان گندم

از  ،مذورد ماالعذه   هذای  انتخاب شدند. برای انتخاب نمونذه  یآمار ةعنوان نمون و مورگان به یجدول کرجس

آوری  گرفته شذد. ابذزار گذرد    بهره یآمار ةمتناسب با حجم جامع یتصادف یا چندمرحله یریگ روش نمونه

گذروه   یعلمذ  ئتیه یط دو نفر از اعضاصوری آن توسّ ییاساخت بود که رو قمحقّ یا نامه پرسش ،العاتاطّ

علمذی   هیئذت عضذو   کیذ خوزسذتان و   یعیو منابع طب یکشاورزعلوم  دانشگاه یو آموزش کشاورز جیترو

 ییایذذ. پاشذذد دییذذتأ یبهشذذت دیدانشذذگاه شذذه ،یاذذیعلذذوم مح ةپژوهشذذ د ،کیذذاکولوژ یگذذروه کشذذاورز

بذود کذه    62/3تذا   79/3کذه بذیغ   شذد   دییذ و تأ یکرونباخ بررسذ  یآلفا بیها با استفاده از ضر نامه پرسش

مثبذت و   ید کذه همبسذتگ  کذر ص پذژوهش مشذخّ   جینتذا  .دهندة پایایی مناسب ابزار پژوهش اسذت  نشان

 ریّذ بذا متغ اعتماد به نهادهای دولتذی   ی ووهوای باور به تغییرات آب، ادراک خار یرهایّمتغ غیب یدار یمعن

ادراک خار، باور بذه تغییذرات    یرهایّمتغ شیاست که با افزا یبدان معن غیکشاورزان بود. ا یرفتار سازگار

حاصذل   جینتذا ؛ همچنیغ ابدی یم شیکشاورزان افزا یرفتار سازگاراعتماد به نهادهای دولتی،  وهوایی و آب

و اعتمذاد بذه    یدولتذ  یدراکِ خار، اعتماد به نهادهااباور،  یرهایّمتغ دادنشان  یساختار تمعادالمدل از 

 اثر دارند. ی کشاورزانبر رفتار سازگار ،غیصمتخصّ

 تاریخچة مقاله:
 9327 شهریور 39 دریافت

 9327 آبان 93 پ یرش

 9327 اسفند 3دسترسی آنالیغ 

 ها:کلیدواژه
وهوایی، رفتار سازگاری، بذاور،   ییرات آبتغ

 .دراکِ خار، کرمانشاها

پنذذاه، آزادی، یوسذذف؛ یذذزدان  اسذذتناد:

 عوامذذذل یبررسذذذ (.9327) مسذذذعود

کذار   تأثیرگ ار بر رفتار کشاورزان گندم

نسذذذبت بذذذه  شهرسذذذتان کرمانشذذذاه

. وهذذوایی ی بذذا تغییذذرات آب سذذازگار

-97(، 4) 6، جغرافیا و پایداری محیط
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 مهمقدّ
و هم ذاران،   9)آزادی امروز قذرار دارد  ةجامع یمهم در مقابل دورنما یها از چالش ی یعنوان  به 9وهوایی آب ییراتتغ

 توسذعه  درحذال  یکشذورها  یذدار  پا ییغذ ا  تیّذ امن یبرا یدتهد یغتر و عمده (الف 9393و هم اران،  3کال؛ آربا9396

 (.9393، 3؛ کامویی و سیگریست9397و هم اران،  4)مس رود شمار می به

 افتذد  یفذا  مذ  اتّ شذتر یب ایذ دهذه  چنذدیغ  اشذاره دارد کذه در طذول     بارشدما و در  رییبه تغ ،وهوایی آب راتییتغ 

 فسذیلی،  هذای  سذوخت  احتذرا   از ناشی 7ای گلخانه گازهای انتشار دلیل به ،ایغ پدیده (.9396و هم اران،  8فوگساتو)

تغییذرات   یغ دولتذی بذ  تیئذ ه گذزارش  براسا  (.9332، 6)ماال دهد یم رخ شدن صنعتی و شهرنشینی یی،زدا جنگل

قسذمت در   372 بذه مذیالدی   9733 سذال  در 93قسذمت در میلیذون   963 از یا گلخانه یگازها غلظت ،2وهوایی آب

قسذمت   833 از 99 قذرن  پایذان  تا گاز غلظت ایغ روند، ایغ ةادام صورت در و رسیدهمیالدی  9333 سال میلیون در

 (.9323 )قربانی، کرد خواهد تجاوز نیز در میلیون

از  مختلذف  یهذا  بخذش  بذر  وهوایی آبدال بر اثرات منفی تغییرات  گ شته مملو از شواهد و مدارکی یها پژوهش 

و  99)وانگذو  کشذاورزی اسذت  بخذش   ویذژه  بذه و سذالمت  بهداشذت و   ،اکوسیسذتم  ،ونقل حمل انرژی، آب، منابعقبیل 

 ای، گلخانذه  گازهذای  افزایش ةیجدرنت واوه آب شدن گرم رود می انتظار و (9332و هم اران،  99؛ کارل9393هم اران، 

و  93)گذیغ  باشذد  ها داشذته  زمیغ و معیشت انسان ةانسانی، اکوسیستم  کر های تیّالفعّ و طبیعی محیط بر بیمخرّ اثر

 (.9399هم اران، 

قذرار   یدمتعذدّ  یو اجتماع یاقتصاد ،محیای زیست یر معرض فشارهامداوم دزمان و  طور هم به بخش کشاورزی 

 وهذوایی  آب تغییذرات  اثذرات  و مخذاطرات  به ها نسبت بخش پ یرتریغ یبآسجزء و  (9393و هم اران،  94فئوال) دارد

و هم ذاران،   96؛ کشذاورز 9393و هم ذاران،   97نذ  و، ی9393و هم ذاران،   98؛ نیلذز 9397و هم ذاران،   93)ودزاسذت  

 یغمانتشذار سذوّ   (.9339، 93ر؛ اسذمیت و اسذ ین  9393و هم ذاران،   92؛ عذالم الف 9393؛ آرباکال و هم اران، 9394

 محصذوالت کشذاورزی  تمذام   یذد تول ینذده آ یهذا  در سذال دهد  ینشان م آمری ا ةحدمتّ یاالتا وهوایی آب یملّ یابیارز

عبذارت   بذه  (.ب 9393و هم ذاران،   99)پروکذوپی  شذود  مذی  رمتأثّ وهوایی آب ییراتتغ از میرمستقیغو  یمطور مستق به

 هذای  نهذاده  تذأمیغ  هیذدرولوژی ی،  هذای  چرخذه  تعادل ،دامی و کشاورزی حصوالتم تولید وهوایی آبرات ییتغ دیگر،

                                                                                                                                                            
1- Climate Change 
2- Azadi 
3- Arbuckle 
4- Mase 
5- Comoé & Siegrist 
6- Foguesatto 
7- Greenhouse Gases (GHGs) 
8- Malla 
9- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
10- part per milion 
11- Waongo 
12- Karl 
13- Gain 
14- Feola 
15- Woods 
16- Niles 
17- Yung 
18- Keshavarz 
19- Alam 
20- Smit & Skinner 

21- Prokopy 



 82 وهوایی ات آبکار شهرستان کرمانشاه نسبت به سازگاری با تغییر بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار کشاورزان گندم
 

و  9؛ آپاتذا 9393و هم ذاران،   9)آنیتذا  دهذد  مذی  قذرار  تذأثیر  تحذت  را کشاورزی های سیستم اجزای دیگر و کشاورزی

 (.9332هم اران، 

ت رشذد محصذوال   در فصذل  رییذ تغتذوان بذه مذواردی همچذون      اثرات در بخش کشذاورزی مذی  تریغ ایغ  از عمده 

 فصذلی  بی ذاری  نذرخ  افذزایش  کشذاورزان،  درآمد افت تولید، های  ینههز افزایش ،(9398، و هم اران 3فل ه) کشاورزی

بخذش  مذرتبط بذا    زیست یطمح یف، تضعها مو سالمت دا ت زراعیمحصوال کیفیت، کاهش  (9393)عالم و هم اران، 

، (9393، 4)سذیالنی وو و کوالمذان   زا یمذاری ب عوامذل  و تآفذا  افذزایش  ،(ب 9393)پروکذوپی و هم ذاران،    یکشاورز

؛ آرباکذال و هم ذاران،   9397و هم ذاران،   3)زاماسذیا  دکذر اشذاره   خاک افزایش فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی

 ییغذ ا  یساح فقذر و نذاامن   یشافزا ،و دامی زراعی محصوالت مهمّ یور بهره کاهشکه درنهایت موجب ( الذف  9393

؛ لذی و  9394 و هم ذاران،  6؛ ن وموا9393، 7اسمیت-؛ سادلر9397؛ زاماسیا و هم اران، 9396، 8ان )فهد و و دشو می

 (.9332و هم اران،  93؛ سورنتون9393؛ عالم و هم اران، 9393، 2گن 

 یذر سذال اخ  33 یجهان یشدهد که گرما یشواهد نشان م ، وهوایی آب ییراتتغ دولتی بیغ هیئتگزارش  اسا بر 

در ایذغ  (. 9393و هم ذاران،   99)دال مربذو  اسذت   یانسذان  یهذا  تیّالفعّناشی از  ای گازهای گلخانه ةروی به انتشار بی

 یدای شذامل اکسذ   گلخانذه  یگازهذا  یجهذان  یذد از تول %93تذا   %93 یغبذ  یبرآورد شده است که بخش کشاورزن ایم

 ت موجذود، ه به وضذعیّ توجّ با .(9393آرباکال و هم اران، )شود  یمموجب را  94کربغ یداکس یو د 93متان ،99یتروژنن

ه بذه  با توجّ ،بنابرایغ ؛ف شودکربغ متوقّ یداکس یاگر انتشار د یناپ یر است، حتّ اجتناب وهوا آبجهانی  یشگرما ةادام

 یهذا  یسذتم بذه س  یذاز ن جذه یدرنتو  یابد می یشرو به رشد افزا تیّجمع ةیبه تغ  یازن، وهوایی آب ییراتتغمداوم  اثرات

 یمحیاذی بذرا   و زیسذت  یزمذان  یذایی، جغراف یها یا مق در وهوایی آببا تغییرات مقابله  در راستای ینو انسا یعیطب

عبذارت   بذه  ؛(9397زاماسیا و هم اران، )شود  پ یر حال حاضر، احسا  می ت آسیبدر وضعیّ ییغ ا تیّحفاظت از امن

پذ یری بخذش    مقابله بذا آسذیب   برای خاذ اقداماتیاتّ لزوم ،وهوایی آبه به پیامدها و اثرات منفی تغییرات دیگر، با توجّ

و  98؛ زبیذدی 9397، 93بذرای -)اسذالم و نورسذی   دشذو  ت احسذا  مذی  شذدّ  به وهوایی آببرابر تغییرات  کشاورزی در

 .(9332؛ ماال، 9398هم اران، 

اسذت  ن بذا آ  سذازگاری  یذق از طر وهذوایی  آب ییراتتغ کنونی در راستای تعدیل اثرات سوءجوامع  یها از راه ی ی 

منظذور   ها بذه  یندها و سیستماها، فر به تعدیل در شیوه وهوایی آبسازگاری با تغییرات . (9393کامویی و سیگریست، )

سذازی   بیشذینه  یموجذود بذرا  هذای   و استفاده از فرصذت  وهوایی آبتغییرات  آتی وسازی عوارض جانبی، فعلی  کمینه

                                                                                                                                                            
1- Anita 

2- Apata 

3- Feleke 

4- Silanikove & Koluman 

5- Zamasiya  

6- Fahad & Wang 

7- Sadler-Smith 

8- Nkomwa 

9- Li & Geng 

10- Thornton  

11- Dal 

12- Nitrous Oxide (N2O) 

13- Methane (CH4) 

14- Carbon Dioxide (CO2) 

15- Islam & Nursey-Bray 

16- Zobeidi 
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 (.9399و هم اران،  9)نیانگا اشاره داردآن منافع 

تواند به کذاهش اثذرات نذامالوب     ه میطور بالقوّ به وهوایی آب ییراتبا تغ یکند که سازگار تأیید می یشواهد تجرب 

 وردآآن را به ارمغذان   ةبالقوّ یایمزا یتو تقو یرکشاورزان فق یشتحفظ مع منجر شود و همچنیغ وهوایی آب ییراتتغ

اثذرات   وهذوایی  آب ییراتکه تغ یهای مختلف در زمینه یت سازگارانجام ماالعا ،یغبنابرا ؛(9394، 9)عالودیغ و سارکر

 (.9397ودز و هم اران، ) دارد، مهم است یمتفاوت

)حسذینی و هم ذاران،    شذود  می محسوب خشک و نیمه خشک مناطق جزء دنیا اقلیمی بندی پهنه در ایرانکشور  

یی حذال حاضذر   وهذوا  آب تغییذرات  ،یغ؛ بنذابرا تاسذ کمتر  دنیا در بارش طمتوسّ از ایران ةساالن بارش (. میزان9329

و  یذرد گ بذر در آینذده  یها سال در را کشور از وسیعی یها بخش یجدّ طور به تواند یم های موجود( خش سالی )مانند

هذایی اسذت    اسذتان جمله کرمانشاه از ،نایم  ایغ در(. 9329)مرادی و هم اران،  ندک تحمیل آنبه  را یمهمّ خسارات

ی کذه ایذغ   یاهذ  توان بذه خش سذالی   ایغ تغییرات می ةازجمل ؛وضوح نمایان است در آن به وهوایی آبات یرتغیکه آثار 

های موجود، ایغ استان ششمیغ اسذتان از   ، اشاره کرد. براسا  گزارشمواجه بودهاستان چند سال پیاپی است با آن 

تذوان بذه    طذوری کذه مذی    (. بذه 9324)خالذدی و هم ذاران،    بوده است 9367-66خش سالی در سال  نظر مش الت

در  بارنذدگی  ةماهذ  دو فتوقّذ  و های جانوری آن نابودی بسیاری از گونه و 9367شدن تاالب هشیالن در سال خشک

ه همچنذیغ بذا توجّذ    ؛(9327جندقی، ) دکراشاره  هزار تغ شد 933 به میزان تولید گندمباعث کاهش که  9329 سال

 شذاخص خش سالی و مدیریت بحران سذازمان هواشناسذی ایذران و براسذا       یشده از سوی مرکز ملّ به گزارش ارائه

از مسذاحت اسذتان    %9/22 ،9328سذال   ورماهیشذهر تذا پایذان    ساله هفت ةدور 3 تعرّ - ریو تبخ بارش ةاستانداردشد

 ثیرأترتیذب تحذت تذ   از مساحت اسذتان کرمانشذاه بذه    %9/33و  %4/47 طوری کهبه ،کرمانشاه دچار خش سالی است

ثیر خش سذالی  أاز مساحت شهرستان کرمانشاه تحذت تذ   %2/32 ،نایمدر ایغ  ط و شدید بوده است. سالی متوسّخش

   .(9328ی خش سالی و مدیریت بحران، )مرکز ملّ ط بوده استمتوسّ

باعث واردآمذدن خسذارت    9362ل سال د روز اوّدر چن تنهااست که  وهوایی آبتغییرات  تگرگ از دیگر نمودهای 

کذه تولیذد محصذوالت کشذاورزی      آنجا ازو  (9324)خالدی و هم اران،  لیارد ریالی به کشاورزان استان شدمی 9933

بذرای   وهوایی آبمنبع اصلی درآمد بیشتر جوامع روستایی است، سازگاری بخش کشاورزی با اثرات ناشی از تغییرات 

 پذ یری  یبآسذ  توانذد  یزیذادی مذ   ری تا حذدّ سازگاو  ت غ ایی ضروری استحفاظت از زندگی فقرا و اطمینان از امنیّ

و  وهذوایی  آببهتذر بذا تغییذرات     سذازگاری را از طریق قادرساختغ جوامع روستایی بذه   وهوایی آبه تغییرات نسبت ب

 (.9332و هم ذاران،   4بریذان )ها کذاهش دهذد    ه و کمک به مقابله با عواقب سوء آنتغییرپ یری، تعدیل خسارت بالقوّ

هذای   گذ اری  یاسذت سو تحلیل قرار داده و  یه تجزرا مورد  وهوایی آبتواند اثرات تغییرات  یمری دانش سازگا جهیدرنت

 (.9393، 3کریمینز)بروگر و  مناسب و مرتبط با آن را بسط و توسعه دهد

 ادراکبذه   یذادی ز یزانبه م ،به خارات یرفتار یها دهد که واکنش ینشان م یبه سازگار پژوهش مربو  ةیشینپ 

؛ آرباکذال و  9397؛ زاماسذیا و هم ذاران،   9397و هم اران،  8)فروندل دارد یبستگ وهوایی آبتغییرات  اور بهب وخار 

کذه بذه    ینشان داد کشذاورزان  (ب 9393به نقل از آرباکال و هم اران ) (9227) 7وبردر ایغ زمینه،  .(9393هم اران، 

                                                                                                                                                            
1- Nyanga 

2- Alauddin & Sarker 

3- Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI) 

4- Bryan 

5- Brugger & Crimmins 

6- Frondel 

7- Weber 
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اقذدام   یسذازگار  یهذا  دارد که به اتّخذاذ روش  یشتریل باحتما ،و خارات مرتبط با آن باور دارند وهوایی آب ییراتتغ

 .کنند

 یهذا  هذا و روش  تیّذ الدر فعّ تعذدیالت الزم بذه   ی،کشذاورز  بخذش  در ارتبذا  بذا   وهوایی آب ییراتبا تغ یسازگار 

 حاصذل شذود   ناشذی از آن  ةکذاهش خسذارات بذالقوّ    ،وهوایی آب یطشرا ییره به تغشود تا با توجّ یمربو  م یکشاورز

( و فئذوال و  9393(؛ آرباکذال و هم ذاران )  9397زاماسذیا و هم ذاران )   ،به همیغ دلیذل  (.9397سیا و هم اران، زاما)

 ای مقابلذه  ی وسذازگار  یراهبردهذا  ةتوسعبر  ،وهوایی آبدر راباه با سازگاری کشاورزان با تغییرات  (9393هم اران )

 تأکیذد  یکشذاورز بخذش   ظور افزایش سذازگاری بذا آن در  من و لزوم شناخت رفتار کشاورزان به وهوایی آبتغییرات با 

بذدیغ   ،به وجود آمده اسذت  وهوایی آب ییراتتغ کافی از ی درک علمه به این ه در طی سالیان گ شته با توجّ اند. دهکر

د یافتذه و تشذدی  انتشذار   یانسان یها تیّالفعّط توسّطور عمده  به و دادن است در حال رخ وهوایی آب ییراتتغکه  یمعن

)آرباکذال و  ده اسذت  کذر ایجذاد   یعذی طب یهذا  یسذتم و س یانسذان  ةجامعذ  یبرا یخارناک ةو خارات بالقوّ شده است

کشذاورزان متمرکذز    دراکِا، باورهذا و  وهوایی آب ییراتدانش تغ یبر رو اندکیماالعات ا تاکنون امّ ؛(9393هم اران، 

 .(9393؛ آرباکال و هم اران، 9394و هم اران،  9)لیو شده است

، درک خارات ناشی از ایذغ تغییذرات   وهوایی آبهای کلیدی و مهم در بحث سازگاری با تغییرات  کی ی از محرّ 

خذاذ  اتّ بذرای مذه و سذرآغاز الزم   مقدّ ،وهوایی آبمرتبط با تغییرات  خاراتِ ادراک (.9397فروندل و هم اران، ) است
شر  الزم برای سذازگاری بذا    پیش ،دراکِ خار، ارت دیگرعبا به(. 9398و هم اران،  9هایلند) است اقدامات سازگاری

 ضذذروری اسذذت وهذذوایی آبو همچنذذیغ بذذرای درک و توصذذیف سذذازگاری بذذا تغییذذرات  اسذذت وهذذوایی آبتغییذذرات 
 در یذا  خاذر  یذک  وقوع شانس مورد در( یرمناقیغ یا مناقی چه) ذهنی دراکِ خار، باورا .(8: 9393، 3)استفانوویچ

کامویی و سیگریسذت   (.9399و هم اران،  4ریزر)است  جامعه یا گروه فرد، ط یکتوسّ آن اثرات یا زمان میزان، مورد

ش ل گرفته اسذت تذا    ناشی از آنو خارات  وهوایی آب ییراتبراسا  درک آنان از تغ یشتررفتار کشاورزان بمعتقدند 
 در بررسذی رفتذار  مهذم   عناصذر  از ی ذی  ،وهوایی آب دراکِ خار تغییراتا ،بنابرایغ ؛یکنون وهوایی آب یط الگوهاتوسّ

 یذدادهای و رو وهوایی آب ییراتکشاورزان از تغ ادراکبررسی  (.9398، 3مرکادو) است وهوایی آبتغییرات سازگاری با 
خذود از آن   ادراکرا درک و سذسس براسذا     ییذرات تغ در ابتذدا کشاورزان  یراز ؛مهم هستند یاربس وهوایی آب یدشد
اشذام و  در ایغ زمینذه،   (.9394عالودیغ و سارکر، ) ندنک یم گیری یمتصم یسازگار یهابردراهدر خصوص  ییرات،تغ

کشذاورزی کشذور سذریالن ا مذورد      ةسازگاری را در جامعاقدامات ادراک خار کشاورزان بر  تأثیر( 9393) 8گارفور 
اثذرات آن  کننذد و   یرا درک مذ  وهوایی آب راتییکشاورزان تغ زمانی کهبررسی قرار دادند و به ایغ نتیجه رسیدند که 

فهذم   ،بنذابرایغ  ؛انجذام دهنذد   سذازگاری  یاحتمال دارد اقذدامات الزم را بذرا   شتری، بگیرند را در نظر می زندگیشانبر 
 یسذازگار  یمتصذم  ةو محدودکنند انگیزانندهدر ساح مزرعه و عوامل  یسازگار ،وهوایی آب ییراتتغادراکِ از  یقیدق

 (.9393ویی و سیگریست، )کامالزم است کشاورزان 

کلیذدی در   ای هسذاز  ،ر بر رفتذار سذازگاری اسذت. ایذغ عامذل     ی ی دیگر از عوامل مؤثّ ،وهوایی آب تغییرات باور به

 ییمبنذا  و (الذف  9393هم ذاران،  )پروکوپی و است  وهوایی آبه با تغییرات گرفته در رابا های صورت پژوهش بیشتر

عبذارت   بذه  ؛(9397زاماسذیا و هم ذاران،   ) کند یم یجادا یعیاقدامات طب نگرش نسبت به خارات و یریگ ش لرای ب

                                                                                                                                                            
1- Liu 
2- Hyland 
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4- Reser 
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6- Esham & Garforth 
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 تذأثیر یا اقذدامات و تصذمیمات رفتذاری را تحذت      شده شناختهها نسبت به موضوعات  گیری نگرش ش ل، باورهادیگر، 

 (.الف 9393)آرباکال و هم اران،  دهند قرار می

 هذای  راهبذرد  و هذا  سیاسذت  دادن  توسذعه  منظور به ،وهوایی آب تغییرات در ارتبا  با بردن به باورهای کشاورزان پی
 ؛(الذف  9393)پروکذوپی و هم ذاران،    دارد سذزایی هبذ  تیّذ اهمّ ،وهذوایی  آب تغییذرات  مناسب در راستای سازگاری با

ینذه،  در ایذغ زم (. 9332، 9)ب لنو و پرسون است وهوایی آبدر امر سازگاری با تغییرات  ینیاز مهمّ یشپعبارت دیگر،  به

بر رفتار سازگاری کشذاورزان پرداختنذد و بذه ایذغ      رمؤثّدر کشور استرالیا به بررسی عوامل  (9393)و هم اران  9یلراو
 ،از طذرف دیگذر   ؛مربو  اسذت رفتار سازگاری کشاورزان طور منفی با  به وهوایی آبنتیجه رسیدند که باور به تغییرات 

بذر رفتذار    وهذوایی  آببه ایغ نتیجه دست یافتند که بذاور بذه تغییذرات     در ایالت آیوا (الف 9393)آربوکل و هم اران 
بذاور   یهذا  شدن نظذام ریتواند بدون درگ یم یسازگار یها که واکنش دهد مینشان  افتهی غیانیست.  اثرگ ارسازگاری 

 دهد. یرخ م وهوا آب تیّکشاورز در مورد علّ

 اعتمذاد (. 9393، 3سذین  ) اسذت هذای دولتذی    نهذاد به  عتماد، اوهوایی آب ییراتتغبه  باور ر برمؤثّ ی ی از عوامل
پیروی و تم یغ همراه با آرامش و اطمینان از دیگران در راباه بذا چیذزی فراتذر از دانذش و توانمذان اسذت        معنای به
کذه افذراد    یهنگذام  ،سات استها و مؤسّ افراد، سازمان یانم یهم ار یلدر تسهعاملی مهم  ،اعتماد (.9393، 4داتچر)
 ها از خار اندک است یذا  العات آنیا اطّ از خارات موجود ندارند یا و تجربه یستندرو ن هبا حوادث روب یممستقطور  به
در  یذدی کل یاعتمذاد عنصذر  از طرفذی  (. 9399، 3کِتذل ) است یادز تیّعدم قاعهمراه با  یریگ یمتصم یسکر یزانم

مشذ الت افذراد در    یشباعذث افذزا   ،دانش و منابع ییغساح پاطوری که  . بهدولت است و اقدامات ها یاستس یرشپ 
شذود.   یمحیاذی مذ   زیسذت  یهذا  یاستمختلف و س یها یورافنّ یایدر راباه با خارات و مزا یو کاف یممستق یابیارز

 اتهذا در مواجهذه بذا خاذر     آن یذری گ یمدر تصذم  ینقذش مهمّذ   ،مربوطذه  یهذا  اعتماد افذراد بذه نهادهذا و سذازمان    
 (.9337و هم اران،  8دیتز) کند یم یفاا یایمح یستز

 از قبیذل  وهذوایی  آبالعذات  قابذل اعتمذاد مربذو  بذه اطّ     یالعذات منبذع اطّ  یغچند ،وهوایی آب ییراتتغ ةینزم در

نقذش   ،وهذوایی  آبصذیغ  اعتمذاد بذه متخصّ   (.9398، 7و داو کِتذل ) انذد  یی شدهدانشمندان، دوستان و خانواده شناسا
عذدم اعتمذاد بذه    از طرفذی،   ؛(9393، مس و هم اران)کند    انسانی ایفا می وهوایی آبی در اف ار عمومی تغییرات مهمّ
 باشذد  وهذوایی  آبسازگاری با تغییذرات   یبرامهم  یتواند مانع یو دولت م وهوایی آب ةحیادانشمندان صیغ و متخصّ
 (.9399کِتل، )

ند هسذت مهذم   وهذوایی  آبا تغییذرات  شناختی بذر انجذام رفتارهذای سذازگاری بذ      رهای روانه به این ه متغیّبا توجّ

 یهذا  یسذم م انرهذا و  متغیّ منظذور بررسذی   بذه انذدکی   کمذابیش  هذای  پذژوهش ا امّذ  ؛(9393، 6)کالیتون و هم ذاران 
کذه  بنیذادیغ  عوامذل شذناختی     ( و درک9393ِو هم ذاران،   2ان )تروالوکشاورز یرفتار سازگاربر  رشناختی مؤثّ روان
اقتصذادی و   -عوامذل اجتمذاعی   تذأثیر و  وهذوایی  آبکشاورزان بذا تغییذرات    زگاریساصراحت روند  طور ضمنی و به به

 هذای  پذژوهش لذ ا   ؛(9399و هم ذاران،   93سازد، صورت گرفته اسذت )دانذ    ص میرا مشخّ بر رفتار سازگارانهروانی 
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یرگذ اری  تأثت و یّذ اهمّ بذه  هتوجّ با ،عبارت دیگر به ؛(9393)تروالو و هم اران،  بیشتری در ایغ زمینه مورد نیاز است
)کیتیسونگویسذز و   وهذوایی  آبگیری اِدراک، شناخت و رفتار افذراد در شذرایط تغییذرات     در ش ل شناختی روانعوامل 
و  وهذوایی  آببذا تغییذرات   کشذاورزان   یسذازگار در راباذه بذا    یاندک ماالعات رانیاکشور در ( و این ه 9393، 9مینو

ه بذا توجّذ  از طرف دیگر،  ؛(9394طِ کشاورزان، وجود دارد )کشاورز و هم اران، شده توسّ  ی  استفادهسازگار یهاراهبرد
کذار   رفتار کشاورزان گنذدم توانند بر  عواملی که میمربو  به بررسی  ةمسئلدر شهرستان کرمانشاه به این ه تا به حال 

 بررسذی عوامذل  هذدف   ابذ حاضذر  پذژوهش   ،بنذابرایغ  ؛انجام نشده پژوهشی وهوایی آبنسبت به سازگاری با تغییرات 
 .است وهوایی آب راتییبا تغ ینسبت به سازگارکار شهرستان کرمانشاه  بر رفتار کشاورزان گندمتأثیرگ ار 

 مورد بررسی ةفی منطقمعرّ
و  طول شذرقی  47° 98'تا  47° 34'بیغ در غرب کشور، کیلومتر مربع  6347 بیش ازشهرستان کرمانشاه با وسعتی 

متذر از سذاح    9493ط بذا ارتفذاع متوسّذ   ایغ شهرستان  .(9323)مرام،  قرار دارد رض شمالیع 34° 33'تا  °34 ′93

ه تذار آن آبذی اسذت و    هذزار   933 ،اسذتان  های زمیغکشاورزی است. از مجموع  زمیغ هزار ه تار 233دریا، دارای 

اخ شذده از اسذتانداری،   براسا  آخریغ تقسیمات سیاسذی  ه تار است.  3/9بردار در استان  زمیغ آبی هر بهره ةسران

نظر مورفولوژی کشذیده و در  ن تش یل شده است. ایغ شهرستان ازدهستا سیزدهبخش و  پنجشهرستان کرمانشاه از 

سذو و   هذای اصذلی مذرگ، رازآور، قذره     شامل رودخانه ،ازلحاظ هیدرولوژی و ها قرار دارد ای از کوهستان میان مجموعه

گذراد و   سذانتی  ةدرجذ  93حذدود   9382-9368آماری  ةغ شهرستان طی دورای ةط دمای سالیانمتوسّ .آبشوران است

متر گزارش شده است. ایغ شهرستان از نظر خاک در اراضذی دشذت کرمانشذاه     میلی 6/436ط بارندگی سالیانه متوسّ

شهرسذتان   ییایذ جغراف تیّذ موقع ،9. شذ ل  (9323هذای مرتفذع اسذت )مذرام و هم ذاران،       قرار داشته و جزء دشت

 .دهد در استان کرمانشاه را نشان می اهکرمانش

 در استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه ییایجغراف تیّموقع. 1شکل 

                                                                                                                                                            
1- Kittipongvises & Mino 
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 ها مواد و روش

بذا   یکار شهرستان کرمانشاه نسبت بذه سذازگار   بر رفتار کشاورزان گندم رگ اریعوامل تأث یپژوهش با هدف بررس غیا

کذار   ، کشذاورزان گنذدم  حاضذر  آمذاری پذژوهش   ةجامعذ انجذام شذد.    استفاده از روش پیمذایش با  وهوایی آب راتییتغ

هذزار نفذر   سذی  بر اسا  آمار سازمان جهذاد کشذاورزی اسذتان کرمانشذاه     ها که تعداد آن دنهستشهرستان کرمانشاه 

کرجسذی و   گیذری  براسذا  جذدول نمونذه    ند.هسذت دیذم  کذار   گندمهزار نفر بیستکار آبی و  هزار نفر گندمدهشامل 

متناسذب بذا حجذم     ای تصذادفی  گیری چندمرحله روش نمونه بهپژوهش  ةنمونعنوان  کشاورز به 363 تعداد ،9مورگان

بذدیغ منظذور، ابتذدا    گیری استفاده شد.  از چند مرحله نمونه ،نمونه یانتخاب اعضا برای .ندانتخاب شد یآمار ةجامع

خوشذه در نظذر    منزلذة  رسذتان کرمانشذاه بذه   های شه بخش ،بعد ةدر مرحلص شدند، مشخّ کار( و دیم کار بیآ) طبقات

چنذد دهسذتان و از هذر     ،از هذر بخذش   ،بعذد  ةمرحلذ در د. شذ ها انتخاب  صورت تصادفی از بیغ بخش هبو گرفته شد 

بذه نسذبت    کذار  کذار و دیذم   آبذی  انکشاورز صورت تصادفی هو درنهایت از هر روستا ب دشدهستان چند روستا انتخاب 

و  دشذ دادهذا حذ ف    نامذه از کذلّ   پرسذش  سیها،  نامه از پرسش یالعات بعضنقصان اطّ لیدل به. نددشانتخاب جامعه 

   قرار گرفتند. یینها لیدر تحل میکار د کشاورز گندم 939و  یکار آب کشاورز گندم 996 ،تیدرنها

هذای   ل از چند بخذش شذامل ویژگذی   متش ّساخت  قای محقّ نامه پرسش یغ پژوهش،در ا العاتاطّ گردآوریابزار  

 بذه  اعتمذاد  (،گویذه  هشذت ) وهذوایی  آب تغییذرات  بذه  ، بذاور (گویذه  پانزده) خار ادراک هایریّفردی و اجتماعی، متغ

 منظذور  بذه  .بذود  (گویذه  پانزده) رفتار سازگاری ریّمتغ و (گویه دو) صیغمتخصّ به اعتماد، (گویه چهار) دولتی نهادهای

علمذی گذروه    نظرات پیشذنهادی دو نفذر از اعضذای هیئذت    های آن، از  ت گویهنامه و صحّ بررسی روایی صوری پرسش

گذروه   علمذی  هیئذت  کشذاورزی و منذابع طبیعذی خوزسذتان و یذک عضذو      علذوم  ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه 

د که پذس از اصذالحات پیشذنهادی    شی استفاده بهشت دیدانشگاه شه ،یایعلوم مح ةپژوهش د ک،یاکولوژ یکشاورز

گیری محتوا و خصوصیات مذورد نظذر در    اندازه قابلیّتشده،  مارح های پرسشها و  ویهد که گشآنان، اطمینان حاصل 

آبذاد   در شهرسذتان اسذالم  نامذه   پرسش سیتعداد  آزمون پیشنامه با استفاده از  پایایی پرسش .ندپژوهش حاضر را دار

 کذار  هذای بذه   امی مقیذا  مقدار آلفذای کرونبذاخ بذرای تمذ    گیری شد که  آلفای کرونباخ اندازه ضریب ةو محاسب غرب

هذا از   تجزیه و تحلیذل داده  برایهمچنیغ  ؛(9در ساح مناسبی بود )جدول و  7/3باالتر از  ،نامه شده در پرسش گرفته

 .استفاده شد 3ایمو و  9.ا .ا .پی.ا افزارهای  نرم

 جینتا
 آن است که میذانگیغ سذغّ   ربیانگهای فردی و اجتماعی کشاورزان شهرستان کرمانشاه  نتایج حاصل از بررسی ویژگی

سال بذود.   64تریغ آن  سال و مسغ 93تریغ پاسخگو  جوان بود. سغّ 47/99سال با انحراف معیار  87/46پاسخگویان 

( %7/3نفذر )  93( از پاسذخگویان مذرد و   %3/28)نفر  337دهد،  توزیع فراوانی پاسخگویان براسا  جنسیت نشان می

( از %2/93نفذر )  73 دهذد،  نشذان مذی   لتأهّذ ت اسذخگویان براسذا  وضذعیّ   همچنذیغ توزیذع فراوانذی پ    ؛ندهستزن 

پاسذخگویان  کذاری(   کار کشاورزی )گندم ةتجربتوزیع فراوانی  .ندهستل ( متأهّ%9/72نفر ) 977و  دمجرّ یانپاسخگو

شذتریغ  بیو سذال   4 آنتریغ مبود. ک 34/94با انحراف معیار سال  23/94پاسخگویان  ةتجربدهد، میانگیغ  نشان می

 بود. سال 73آن 

                                                                                                                                                            
1- Krejcie & Morgan 

2- Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

3- Analysis of moment structures (AMOS) 
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 رهای پژوهشمتغیّی مربوط به ها ضریب آلفا و تعداد گویه .1جدول 
نوع 
 رمتغیّ

 رهامتغیّ
تعداد 
 گویه

ضریب آلفای 
 کرونباخ

 منبع

 مستقل

 662/3 93 دراکِ خارا
، 3؛ لیزروویتذز 9398؛ هایلنذد و هم ذاران،   9398، 9؛ بذون 9393و هم ذاران،   9)بارنز
 (الف 9393ران، پروکوپی و هم ا ؛9338

به تغییرات  باور
 وهوایی آب

6 639/3 
هایلنذد  ؛ 9394؛ دان ، 9393؛ کالیتون و هم اران، الف 9393)آرباکال و هم اران، 

و الذف   9393و پروکذوپی و هم ذاران،    9393؛ مس و هم ذاران،  9398و هم اران، 
 (9398زبیدی و هم اران، 

 به اعتماد
 دولتی نهادهای

 (9398زبیدی و هم اران، ؛ 9398 ،4)بون 763/3 4

اعتماد به 
 صیغمتخصّ

 (9398زبیدی و هم اران، ؛ 9399، 3؛ میلفونت9398)بون،  793/3 9

 (9398زبیدی و هم اران،  ؛9399و هم اران،  8فوسومنسا؛ 9394دان ، ) 746/3 93 رفتار سازگاری وابسته

 آزمذون  از پذژوهش چذارچوب مفهذومی    رهذای یّمتغ یغبذ  و همبستگی راباه یمنظور بررس بهدر پژوهش حاضر،  
آمذاری   ةر رفتذار سذازگاری راباذ   ، متغیّذ (9جذدول  ) آمده دست العات بهبراسا  اطّ استفاده شد. پیرسون یهمبستگ

 نهادهذای  بذه  (، اعتمذاد 389/3) وهذوایی  آب(، باور بذه تغییذرات   338/3خار ) ادراکرهای داری با متغیّ مثبت و معنی
 ادراکترتیب بذیغ   د. همچنیغ براسا  نتایج ماتریس ضرایب همبستگی، بیشتریغ همبستگی به( دار933/3دولتی )
 بذه  و اعتمذاد  وهوایی آب( و کمتریغ میزان همبستگی بیغ باور به تغییرات 329/3) وهوایی آب ییراتباور به تغو خار 
داری )مثبذت   غ همبستگی معنذی صیبه متخصّ همچنیغ بیغ رفتار سازگاری و اعتماد است؛( 987/3دولتی ) نهادهای

 یا منفی( وجود نداشت.

کذار نسذبت    بر رفتار کشاورزان گنذدم  ررگ ایثأعوامل ت یبررسمنظور دستیابی به هدف پژوهش حاضر مبنی بر به
رهای چارچوب مفهذومی پذژوهش از طریذق مذدل معذادالت      علّی بیغ متغیّ ةرابا ،وهوایی آب راتییبا تغ یبه سازگار
آزمون تحلیل مسیر شامل برآورد تناسب مدل و مسیر عامذل مشذترک بررسذی     ،شد. در ایغ راستا بررسی 7ساختاری

 ،باشذد  33/3کمتذر از    6مربذع خاذا   یانگیغم ةیشر یبتقراگر  :است لیذشد. تحلیل مسیر نیازمند شرایای به شرح 
 یکذا  یغهمچنذ شذود و   یمذ قابل قبذول در نظذر گرفتذه     مدل برازش ،باشد 36/3تر از اگر کممناسب و برازش مدل 

 (.  9399، 2)ریتر باشد دار یمعن یداس وئر نبا

 پژوهش رهایمتغیّ همبستگی . ماتریس2جدول 
 X1 X2 X3 X4 X5 رهامتغیّ

X1. 9 سازگاری     
X2. 9 338/3** خار ادراک    

X3 .9 329/3** 389/3** وهوایی آببه تغییرات  باور   
X4. 9 987/3** 937/3** 933/3** دولتی نهادهای به اعتماد  

X5. 9 343/3** 973/3** 963/3** -338/3 غیصمتخصّ به اعتماد 
 %1داری در سطح  معنی **

                                                                                                                                                            
1- Barnes 
2- Boaon 
3- Leiserowitz 
4- Boon 
5- Milfont 
6- Fosu-Mensah 
7- Structural Equation Modeling (SEM) 
8- The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
9- Ritter 
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ه بذه مراتذب   بررسی شد و سسس با توجّذ  پژوهش مفهومی رها در چارچوببیغ متغیّ ةبدیغ منظور در آغاز، رابا  

 ، = df = ،333/3RMSEA  349) خاذا محاسذبه شذد   میانگیغ مربع  ةآزادی و تقریب ریش ة، درجاس وئرباال، کای 

339/734 χ
 دار ینذ مع ریذ اسذ وئر غ  ی. در مقابل، کذا برازش مدل استعدم  دهندة دار نشان یاس وئر معن یکا .(= 2

، ایذغ آمذاره   نمونذه  ةانذداز بذه اسذ وئر   یکا از حدّ شیببودن  ا حسّدلیل  ا بهامّ ؛تمدل اس برازش خوب ةدهند نشان

دلیذل   بذه  (.9393، 9کذیغ د )شذو  ز کای اس وئر نسبی استفاده مذی اجای آن  ، بهبنابرایغ دار است؛ معنی همیشه تقریباً

در صذحیح   یریذ گ میتصذم  یبذرا  ،بنذابرایغ  دار شذد؛  ن حجم نمونه در ایغ ماالعه، آمارة کای اس وئر نیز معنیبودباال

طذوری کذه    . بهگرفتقرار  مورد استفادهی( زادآ ةدرج بر میتقسر ئر نسبی )کای اس وئکای اس وراباه با برازش مدل، 

میذزان کذای    ،کذه در ایذغ ماالعذه    اسذت  ازشبذر  یمذدل دارا  ،بود سه یا مساویکمتر ر نسبی ئاگر مقدار کای اس و

 ةدر محذدود مربع خاذا   غیانگیم ةشیر بیتقر کای اس وئر نسبی و ین هه به ابا توجّ است. 388/9اس وئر نسبی برابر 

 .(3)جدول  روابط برخوردار است یبررس برای یمدل از برازش مناسب جهیدرنت ؛داردقرار  یرشقابل پ 

دولتذی،   نهادهذای  به اعتماد ،وهوایی آب تغییرات به باورخار،  ادراک رهاییّپژوهش شامل متغ یچارچوب مفهوم 

دولتذی   نهادهای به تمادر اعمتغیّ (4جدول ) آمده دست بهاسا  نتایج بر .استسازگاری و رفتار  صیغمتخصّ به اعتماد

از طرفذی،  ؛ دارد (= 398/3p<، 983/3 β) وهذوایی  آب تغییذرات  بذه  ر بذاور داری بر متغیّ مستقیم مثبت و معنی تأثیر

 ،>334/3p) وهذوایی  آب تغییذرات  بذه  ر بذاور داری بر متغیّذ  مستقیم مثبت و معنی تأثیر ،صیغمتخصّ به ر اعتمادمتغیّ

993/3 β =)  .؛را تبیذیغ کننذد   وهوایی آب تغییرات به باور پ یری تغییر از %93 توانند می رهامتغیّ ایغ ،درمجموعدارد 

 بذه  اعتمذاد  ریّذ ط متغتوسّذ  ،وهذوایی  آب تغییذرات  بذه  باوراز تغییرپ یری  یا ، بخش عمدهدکرتوان بیان  همچنیغ می

 .شود یم ییغتب صیغمتخصّ

 وهذوایی  آبرهای بذاور بذه تغییذرات    د، متغیّکرتوان بیان  ر میخا ادراکر رها بر متغیّسایر متغیّ تأثیردر ارتبا  با  

(3339/3p<، 433/3 β =)  همچنذیغ   ؛ندهسذت خاذر   ادراکر داری بذر متغیّذ   مثبذت و معنذی   مسذتقیم  تأثیردارای

مثبذت و   میرمسذتق یغ تذأثیر ( دارای 323/3) صذیغ متخصّ بذه  اعتماد و( 388/3دولتی ) نهادهای به رهای اعتمادمتغیّ

خاذر   ادراکپذ یری   از تغییر %98بینی  رها قادر به پیشایغ متغیّ درمجموعند. هستخار  ادراکر ی بر متغیّدار معنی

خاذر   ادراکر متغیّپژوهش بر  یچارچوب مفهوم رهاییّمتغ میرمستقیغیم و مستق های یدر راباه با اثرگ ارند. هست

بذا   .شذود  یم ییغتب وهوایی آب تغییرات به باور ریّط متغتوسّخار  ادراکاز تغییرپ یری  یا گفت، بخش عمده توان یم

رهذای بذاور بذه    د، متغیّکرتوان بیان  رها بر رفتار سازگاری میسایر متغیّ تأثیردر ارتبا  با  4و جدول  9ه به ش ل توجّ

مستقیم مثبذت   تأثیردارای  (= 333/3p<، 929/3 β) خار ادراکو  (= 339/3p<، 336/3 β) وهوایی آبتغییرات 

 نهادهذای  به اعتماد(، 377/3) وهوایی آبرهای باور به تغییرات همچنیغ متغیّ ؛ندهستداری بر رفتار سازگاری  نیو مع

داری بذر رفتذار سذازگاری     مثبذت و معنذی   میرمستقیغ تأثیر( دارای 323/3) صیغمتخصّ به اعتماد و( 386/3دولتی )

در راباذه بذا    ند.هسذت  سذازگاری  پذ یری رفتذار   یذر از تغی %93بینذی   رهذا قذادر بذه پذیش    ایغ متغیّ درمجموعند. هست

گفذت،   تذوان  یمذ  سازگاری ر رفتارمتغیّپژوهش بر  یمفهوم چارچوب رهاییّمتغ میرمستقیغیم و مستق های یاثرگ ار

 .شود یم ییغتب وهوایی آب تغییرات به باور ریّط متغتوسّ سازگاری رفتاراز تغییرپ یری  یا بخش عمده

 (1331)جمشیدی و همکاران،  های برازش شاخص .3جدول 

χ شاخص
2 df χ

2
/df IFI RMR CFI GFI RMSEA 

 ≤36/3 2/3≤ 2/3≤ ≤36/3 2/3≤ ≤3 _ _ معیار پیشنهادی
 333/3 673/3 233/3 373/3 239/3 388/9 349 339/734 شده مقدار گزارش

                                                                                                                                                            
1- Khine 
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 پژوهش یومچارچوب مفه یرهایّمتغ نیب ریمس لیتحل یها بیو ضر یمدل معادالت ساختار .2شکل 

 پژوهش یچارچوب مفهوم رهاییّاثرات متغ. 1 جدول
 اثرات مستقیم استاندارد

 صیناعتماد به متخصّ دولتی نهادهای به اعتماد باور خطر ادراک رفتار سازگاری رهامتغیّ

 –– –– 336/3 929/3 –– رفتار سازگاری
 –– –– 433/3 –– –– خار ادراک

 993/3 983/3 –– –– –– باور

 –– –– –– –– –– دولتی نهادهای به اداعتم
 –– –– –– –– –– یغصاعتماد به متخصّ

 اثرات غیرمستقیم استاندارد

 323/3 386/3 377/3 –– –– رفتار سازگاری

 323/3 388/3 –– –– –– خار ادراک

 –– –– –– –– –– باور
 –– –– –– –– –– دولتی نهادهای به اعتماد

 –– –– –– –– –– یغصاعتماد به متخصّ

 اثرات کل استاندارد

 323/3 386/3 493/3 929/3 –– رفتار سازگاری

 323/3 388/3 433/3 –– –– خار ادراک

 993/3 983/3 –– –– –– باور

 –– –– –– –– –– دولتی نهادهای به اعتماد
 –– –– –– –– –– یغصاعتماد به متخصّ

 بحث
رزی و معیشذت مذردم شذناخته شذده     بر عمل رد بخذش کشذاو   رمؤثّهای  ی ی از چالشعنوان  به ،وهوایی آبتغییرات 

هذا   آن ،تو بذه همذیغ علّذ    اسذت ه کشذاورزان  متوجّذ  وهذوایی  آببیشتریغ آسیب ناشی از پیامدهای تغییذرات   است.

ایذغ   درواقذع  (.9398، 9)دهانیا و راماچاندران نشان دهندواکنش  وهوایی آب نسبت به تغییراتطور مداوم  به مجبورند

)امیذری و   کنذد  های بخش کشاورزی را تهدید مذی  تیّالفعّمحیای است که  یغ مش الت زیستتر بزرگی ی از  هپدید

                                                                                                                                                            
1- Dhanya & Ramachandran 
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کذار   گنذدم کشذاورزان   رفتذار سذازگاری  بر  تأثیرگ ار عوامل یبررس پژوهش حاضر هدف ،بنابرایغ ؛(9393، 9اسالمیان

 معادالت ساختاری نشذان داد کذه   یساز مدلنتایج حاصل از  .است وهوایی آبنسبت به تغییرات  کرمانشاهشهرستان 

اسذ وئر نسذبی    یکذا  ،333/3میانگیغ مربع خاا برابذر بذا    ةشده در تحقیق با شاخص تقریب ریش مدل مفهومی ارائه

از تغییرات رفتار سازگاری کشذاورزان   %93عالوه ایغ مدل توانسته است  دارای برازش قابل قبولی بوده است. به 38/9

 را تبییغ کند.

اعتماد کشاورزان به نهادهذای دولتذی هماننذد جهذاد کشذاورزی بذر بذاور         حاضر بیانگر ایغ است که ةتایج ماالعن 

ر اعتماد به نهادهای دولتذی از  از طرفی متغیّ ؛داری دارد یمعنمستقیم مثبت و  تأثیر وهوایی آبکشاورزان به تغییرات 

گذ ارد. در راباذه بذا     مذی  تأثیرر رفتار سازگاری روی متغیّ یمغیرمستقطور  به وهوایی آبر باور به تغییرات طریق متغیّ

شده و توانایی نهادهای دولتی همچذون جهذاد کشذاورزی     العات ارائهتوان گفت، اعتماد کشاورزان به اطّ ر میمتغیّایغ 

تقویذت بذاور کشذاورزان     سذبب ی طبیعی همچذون خش سذالی،   رخدادهادر کمک به کشاورزان در راستای مقابله با 

؛ شده و درنهایت موجب افزایش رفتارهای سذازگاری از سذوی کشذاورزان خواهذد شذد      وهوایی آببت به تغییرات نس

گونذه نهادهذا ازجملذه نهادهذای      کشاورزان به نهادهای دولتی، ایذغ  منظور افزایش اعتماد به شود یمپیشنهاد  ،بنابرایغ

پذیش از   ژهیذ و بذه العذات دقیذق   اطّ ةی بذا ارائذ  مرتبط با کشاورزان همچون مراکز خدمات کشاورزی و جهاد کشذاورز 

 ،ت خذود را نشذان دهنذد. بذرای ایذغ منظذور      حسغ نیّذ  وهوایی آبت اثرات تغییرات علّ رسیدن به کشاورزان به آسیب

توانذد   هذای سذازگاری در مناقذه مذی     ور مثال، در راباه با بهتذریغ روش ط های آموزشی و ترویجی به برگزاری کال 

ه بذرای جلذب اعتمذاد کشذاورزان     لیّشود در مراحل اوّ پیشنهاد می ،د. در ایغ راستاشوکشاورزان منجر به جلب اعتماد 

 و خش سالی از کارایی باالتری برخوردارند آموزش داده شذوند.  وهوایی آبهای سازگاری که در شرایط تغییرات  روش

 ؛دشذو  پرهیذز هذای سذازگاری    روش هذای  فایذده در مذورد   یینما بزرگ هرگونهدر ایغ راباه الزم است از  ،با ایغ حال

طور نمونذه بذرای خریذد     سازگاری به کشاورزان به های مختصّ همچنیغ در اختیار قراردادن رایگان خدمات و یا یارانه

 تواند به افزایش اعتماد کشاورزان کمک کند. ب رهای مقاوم به گرما می

از طرفذی   ؛دارد وهذوایی  آبر کشاورزان به تغییذرات  داری بر باو صیغ تأثیر مستقیم مثبت و معنیاعتماد به متخصّ 

بذر روی رفتذار    وهذوایی  آبر بذاور بذه تغییذرات    و از طریذق متغیّذ   غیرمسذتقیم صورت  صیغ بهر اعتماد به متخصّمتغیّ

بذاور آنذان در راباذه     ،صیغ و کارشناسانگ ارد. بدیغ معنا که با افزایش اعتماد کشاورزان به متخصّ سازگاری تأثیر می

منظذور   بذه  ،از ایذغ رو  ؛دشذو  انجام رفتارهای سازگارانه نیز تقویت می جهیدرنتیابد و  افزایش می وهوایی آبتغییرات با 

ای میذان کشذاورزان و    الزم اسذت روابذط محترمانذه، دوسذتانه و صذمیمانه      ،صذان افزایش اعتماد کشاورزان بذه متخصّ 

 افذزون سات مختلف در مراکز خدمات و جهاد کشذاورزی  ایجاد جل ،د. برای ایغ منظورشوصان کشاورزی ایجاد متخصّ

کشاورزی، افزایش رفذت   ةآموزشی، ایجاد فضای گفتمان راحت در مورد مش الت کشاورزان در زمین صرفاًبر جلسات 

توانذد   سازگاری که سایر کشاورزان در حال اجرای آن هستند، مذی  اقداماتو آمدهای کارشناسان به مزارع و پیگیری 

منظذور جلذوگیری از    شذود بذه   پیشذنهاد مذی   افذزون بذر ایذغ،    ؛صذان بهبذود بخشذد   د را نسذبت بذه متخصّ  دیدگاه فر

العذات دقیذق در مذورد اثذرات     اطّ ةارائذ  بذرای کذافی   ةدارشدن اعتماد کشاورزان، کارشناسانی که علم و تجربذ  خدشه

العذات  اطّ ةرار نگیرنذد، چراکذه ارائذ   های سازگاری ندارند، در مباحث آموزشی مورد استفاده ق و راه وهوایی آبتغییرات 

 د کشاورزان به کارشناسان شود.ها مانع از اعتماد مجدّ تتواند تا مدّ ناقص و یا اشتباه می

داری بذر   مسذتقیم مثبذت و معنذی    تذأثیر  وهذوایی  آبباور کشاورزان به تغییذرات  د که شص در ایغ پژوهش مشخّ 
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 9برادلذی و ریذزر   طشذده توسّذ   ی انجذام ها پژوهشنتایج  . دردارد وهوایی آبخار کشاورزان نسبت به تغییرات  ادراک

که بذاور بذر روی ادراک   ص شده است مشخّ (9399و هم اران ) 9( و صالح صفی9393(، آرباکال و هم اران )9397)

 وهذوایی  آببذاور کشذاورزان بذه تغییذرات     ر متغیّ د کهشص مشخّ ،ه به نتایج ایغ پژوهشبا توجّ .است تأثیرگ ارخار 

(، آرباکذال  9397لی و هم ذاران )  ةماالع درگ ارد که  میداری  تأثیر مثبت معنیصورت مستقیم بر رفتار سازگاری  به

بذاور بذه   ر د که متغیّشص مشخّنیز  (9399و هم اران ) 3( و هوگان9393(، وایلر و هم اران )الف 9393و هم اران )

تواند ناشذی از ایذغ امذر باشذد کذه       می تت ایغ مغایرعلّ .ندارد داری بر رفتار سازگاری ثیر معنیأت وهوایی آب راتییتغ

 ةبذاور کشذاورزان دربذار    مبذدون درگیرشذدن بذا نظذا     ماالعاتی که ذکر شدمورد بررسی در کشاورزان  سازگاری رفتار 

 گیرد و ایغ در حالی است که باور کشاورزان شهرسذتان کرمانشذاه بذا رفتذار سذازگاری      صورت می وهوایی آبتغییرات 

ی وهذوا  آبت اند که وضذعیّ  به ایغ نتیجه رسیدهمورد ماالعه  ةکشاورزان مناق ،دیگر عبارت به ؛است عجیغ شدهآنان 

ب شذده کذه   سذب ر کذرده اسذت و ایذغ امذر     یذ نسبت بذه گ شذته تغی   ،شهرستان کرمانشاه از نظر بارش و گرمای هوا

سذو    وهذوایی  آبر ای مقابله با ایغ شرایط متغیّها و راه اره کشاورزان شهرستان کرمانشاه به سمت استفاده از روش

 ییهذا  ، مثذال شهرستان کرمانشاه باور کشاورزان بهبود و تقویتمنظور  به دشو یم شنهادیپ ،ه به ایغ نتیجهبا توجّ .ندیاب

ی ها و بروشورهای ترویجذ  نشریه عیتوزهای مستند و  سخنرانی، پخش فیلمدر قالب و اثرات آن  وهوایی آب راتییاز تغ

 تیذ تقو وهذوایی  آب راتییباور کشاورزان نسبت به وقوع تغ بر بخش کشاورزی وهوایی آبتغییرات  راتیتأثدر راباه با 

 انجام دهند.بهتر را  ریتا بتوانند اقدامات سازگا دهش

داری بذر رفتذار سذازگاری     مسذتقیم مثبذت و معنذی    تذأثیر خاذر دارای   ادراکد کذه  شذ ص مشخّ ،در ایغ ماالعه 

ایذغ نتیجذه دسذت    در پژوهش خود بذه  ( 9393اشام و گارفور  ) .است وهوایی آبه با تغییرات در مواجه کشاورزان

خاذر   ادراکشذود، در راسذتای افذزایش     پیشنهاد می ،بنابرایغ است؛یافتند که ادراک خار بر رفتار سازگاری اثرگ ار 

هذای آموزشذی    ن، در طذی برگذزاری کذال    خاذ رفتارهای سازگاری از سوی کشذاورزا نهایت افزایش اتّدرکشاورزان و 

بذه   ،برای کشاورزان شرح داده شود تا از ایغ طریذق  وهوایی آبهایی از اثرات تغییرات  ها و نمونه مثال ،جانط مروّتوسّ

خار کشذاورزان نسذبت بذه     ادراکبه کشاورزان منجر شود و  وهوایی آبتفهیم بهتر پیامدهای سوء ناشی از تغییرات 

 بهبود یابد. وهوایی آبات پیامدهای تغییر

 یریگ جهینت

 یکار شهرستان کرمانشاه نسبت بذه سذازگار   بر رفتار کشاورزان گندم رگ اریعوامل تأث یبررسپژوهش حاضر، با هدف 

بذر رفتذار سذازگاری کشذاورزان      رمذؤثّ پذنج عامذل    تذأثیر انجام گرفت. در ایغ بررسی، ارتبا  و  وهوایی آب راتییبا تغ

نتایج پذژوهش حاضذر نشذان داد در صذورتی کذه      مورد بررسی قرار گرفت.  وهوایی آبیط تغییرات کار تحت شرا گندم

صذیغ بخذش کشذاورزی و    شده از سوی کارشناسذان و متخصّ  العات ارائهکشاورزان شهرستان کرمانشاه به دانش و اطّ

 وهذوایی  آبتغییذرات   آنذان بذه  بذاور   ،های دولتی همچون جهاد کشاورزی اعتماد داشذته باشذند   همچنیغ به سازمان

کمذک   آنذان بذه   توانند یمبا سهولت بیشتری  صیغ و کارشناسانی، متخصّدولت های سازمان جهیدرنتد. شو تقویت می

احتمال درک بهتذر خاذرات ناشذی از تغییذرات      ،از سوی دیگر ؛دمقابله کنن و اثرات آن وهوایی آب راتییکنند تا با تغ

منجذر   وهذوایی  آبحتمال پیگیری اقداماتی که به سذازگاری آنذان بذا تغییذرات     ا درمجموعافزایش یافته و  وهوایی آب

 .رود شود باال می می
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