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ABSTRACT
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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چکیده
بخش کشاورزی بهشدّت نسبت به تغییرات آبوهوایی آسیبپذ یر اسذت ،بذهطذوری کذه ایذغ تغییذرات،
تهدیدی جدّی برای بخش کشاورزی قلمداد میشود .با توجّه به اهمّیّت روزافزون سازگاری کشذاورزان بذا
ایغ تغییرات و اثرات سوء آن ،نیاز به بررسی عوامل تأثیرگ ار بر رفتذار سذازگاری بذا تغییذرات آبوهذوایی
اهمّیّتی دوچندان مییابد .هدف پژوهش حاضر ،بررسی عوامل تأثیرگ ار بذر رفتذار کشذاورزان گنذدمکذار
شهرستان کرمانشاه نسبت به سازگاری بذا تغییذرات آبوهذوایی اسذت .جامعذة آمذاری پذژوهش حاضذر،
کشاورزان گندمکار شهرستان کرمانشاه به تعداد  33هزار نفر بودند که تعذداد  363نفذر از آنهذا براسذا
جدول کرجسی و مورگان بهعنوان نمونة آماری انتخاب شدند .برای انتخاب نمونذههذای مذورد ماالعذه ،از
روش نمونهگیری چندمرحلهای تصادفی متناسب با حجم جامعة آماری بهره گرفته شذد .ابذزار گذردآوری
اطّالعات ،پرسشنامهای محقّقساخت بود که روایی صوری آن توسّط دو نفر از اعضای هیئتعلمذی گذروه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزسذتان و یذک عضذو هیئذتعلمذی
گذذروه کشذذاورزی اکولوژیذک ،پژوهشذ دة علذذوم محیاذی ،دانشذذگاه شذذهید بهشذذتی تأییذد شذذد .پایذایی
پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسذی و تأییذد شذد کذه بذیغ  3/79تذا  3/62بذود کذه
نشاندهندة پایایی مناسب ابزار پژوهش اسذت .نتذایج پذژوهش مشذخّص کذرد کذه همبسذتگی مثبذت و
معنیداری بیغ متغیّرهای ادراک خار ،باور به تغییرات آبوهوایی و اعتماد به نهادهای دولتذی بذا متغیّذر
رفتار سازگاری کشاورزان بود .ایغ بدان معنی است که با افزایش متغیّرهای ادراک خار ،باور بذه تغییذرات
آبوهوایی و اعتماد به نهادهای دولتی ،رفتار سازگاری کشاورزان افزایش مییابد؛ همچنیغ نتذایج حاصذل
از مدل معادالت ساختاری نشان داد متغیّرهای باور ،ادراکِ خار ،اعتماد به نهادهای دولتذی و اعتمذاد بذه
متخصّصیغ ،بر رفتار سازگاری کشاورزان اثر دارند.

yazdanm@ramin.ac.ir
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مقدّمه
تغییرات آبوهوایی 9بهعنوان ی ی از چالشهای مهم در مقابل دورنمای جامعة امروز قذرار دارد (آزادی 9و هم ذاران،
9396؛ آرباکال 3و هم اران 9393 ،الف) و عمدهتریغ تهدید برای امنیّذت غذ ایی پایذدار کشذورهای درحذالتوسذعه
بهشمار میرود (مس 4و هم اران9397 ،؛ کامویی و سیگریست.)9393 ،3
تغییرات آبوهوایی ،به تغییر در دما و بارش اشذاره دارد کذه در طذول چنذدیغ دهذه یذا بیشذتر اتّفذا مذیافتذد
(فوگساتو 8و هم اران .)9396 ،ایغ پدیده ،بهدلیل انتشار گازهای گلخانهای 7ناشی از احتذرا سذوختهذای فسذیلی،
جنگلزدایی ،شهرنشینی و صنعتیشدن رخ میدهد (ماال .)9332 ،6براسا گذزارش هیئذت بذیغ دولتذی تغییذرات
آبوهوایی ،2غلظت گازهای گلخانهای از  963قسذمت در میلیذون 93در سذال  9733مذیالدی بذه  372قسذمت در
میلیون در سال  9333میالدی رسیده و در صورت ادامة ایغ روند ،غلظت ایغ گاز تا پایذان قذرن  99از  833قسذمت
در میلیون نیز تجاوز خواهد کرد (قربانی.)9323 ،
پژوهشهای گ شته مملو از شواهد و مدارکی دال بر اثرات منفی تغییرات آبوهوایی بذر بخذشهذای مختلذف از
قبیل منابع آب ،انرژی ،حملونقل ،اکوسیسذتم ،بهداشذت و سذالمت و بذهویذژه بخذش کشذاورزی اسذت (وانگذو 99و
هم اران9393 ،؛ کارل 99و هم اران )9332 ،و انتظار میرود گرمشدن آبوهوا درنتیجة افزایش گازهذای گلخانذهای،
اثر مخرّبی بر محیط طبیعی و فعّالیّتهای انسانی ،اکوسیستم کرة زمیغ و معیشت انسانها داشذته باشذد (گذیغ 93و
هم اران.)9399 ،
بخش کشاورزی بهطور همزمان و مداوم در معرض فشارهای زیستمحیای ،اقتصادی و اجتماعی متعذدّدی قذرار
دارد (فئوال 94و هم اران )9393 ،و جزء آسیبپ یرتریغ بخشها نسبت به مخذاطرات و اثذرات تغییذرات آبوهذوایی
اسذت (ودز 93و هم ذاران9397 ،؛ نیلذز 98و هم ذاران ،9393 ،یونذ  97و هم ذاران9393 ،؛ کشذاورز 96و هم ذاران،
9394؛ آرباکال و هم اران 9393 ،الف؛ عذالم 92و هم ذاران9393 ،؛ اسذمیت و اسذ ینر .)9339 ،93انتشذار سذوّمیغ
ارزیابی ملّی آبوهوایی ایاالت متّحدة آمری ا نشان میدهد در سذالهذای آینذده تولیذد تمذام محصذوالت کشذاورزی
بهطور مستقیم و غیرمستقیم از تغییرات آبوهوایی متأثّر مذیشذود (پروکذوپی 99و هم ذاران 9393 ،ب) .بذهعبذارت
دیگر ،تغییرات آبوهوایی تولید محصوالت کشاورزی و دامی ،تعادل چرخذههذای هیذدرولوژی ی ،تذأمیغ نهذادههذای
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
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کشاورزی و دیگر اجزای سیستمهای کشاورزی را تحذت تذأثیر قذرار مذیدهذد (آنیتذا 9و هم ذاران9393 ،؛ آپاتذا 9و
هم اران.)9332 ،
از عمدهتریغ ایغ اثرات در بخش کشذاورزی مذیتذوان بذه مذواردی همچذون تغییذر در فصذل رشذد محصذوالت
کشاورزی (فل ه 3و هم اران ،)9398 ،افزایش هزینههای تولید ،افت درآمد کشذاورزان ،افذزایش نذرخ بی ذاری فصذلی
(عالم و هم اران ،)9393 ،کاهش کیفیت محصوالت زراعی و سالمت دامها ،تضعیف محیطزیست مذرتبط بذا بخذش
4
کشاورزی (پروکذوپی و هم ذاران 9393 ،ب) ،افذزایش آفذات و عوامذل بیمذاریزا (سذیالنی وو و کوالمذان ،)9393 ،
افزایش فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی خاک اشذاره کذرد (زاماسذیا 3و هم ذاران9397 ،؛ آرباکذال و هم ذاران،
 9393الذف) که درنهایت موجب کاهش بهرهوری محصوالت مهمّ زراعی و دامی ،افزایش ساح فقذر و نذاامنی غذ ایی
میشود (فهد و وان 9396 ،8؛ زاماسیا و هم اران9397 ،؛ سادلر-اسمیت9393 ،7؛ ن وموا 6و هم ذاران9394 ،؛ لذی و
گن 9393 ،2؛ عالم و هم اران9393 ،؛ سورنتون 93و هم اران.)9332 ،
براسا گزارش هیئت بیغ دولتی تغییرات آبوهوایی ،شواهد نشان میدهد که گرمایش جهانی  33سذال اخیذر
به انتشار بیرویة گازهای گلخانهای ناشی از فعّالیّتهذای انسذانی مربذو اسذت (دال 99و هم ذاران .)9393 ،در ایذغ
میان برآورد شده است که بخش کشاورزی بذیغ  %93تذا  %93از تولیذد جهذانی گازهذای گلخانذهای شذامل اکسذید
نیتروژن ،99متان 93و دیاکسید کربغ 94را موجب میشود (آرباکال و هم اران .)9393 ،با توجّه به وضذعیّت موجذود،
ادامة گرمایش جهانی آبوهوا اجتنابناپ یر است ،حتّی اگر انتشار دیاکسید کربغ متوقّف شود؛ بنابرایغ ،با توجّه بذه
اثرات مداوم تغییرات آبوهوایی ،نیاز به تغ یة جمعیّت رو به رشد افزایش مییابد و درنتیجذه نیذاز بذه سیسذتمهذای
طبیعی و انسانی در راستای مقابله با تغییرات آبوهوایی در مقیا های جغرافیذایی ،زمذانی و زیسذتمحیاذی بذرای
حفاظت از امنیّت غ ایی در وضعیّت آسیبپ یر حال حاضر ،احسا میشود (زاماسیا و هم اران)9397 ،؛ بذهعبذارت
دیگر ،با توجّه به پیامدها و اثرات منفی تغییرات آبوهوایی ،لزوم اتّخاذ اقداماتی برای مقابله بذا آسذیبپذ یری بخذش
کشاورزی در برابر تغییرات آبوهوایی بهشذدّت احسذا مذیشذود (اسذالم و نورسذی-بذرای9397 ،93؛ زبیذدی 98و
هم اران9398 ،؛ ماال.)9332 ،
ی ی از راههای جوامع کنونی در راستای تعدیل اثرات سوء تغییرات آبوهذوایی از طریذق سذازگاری بذا آن اسذت
(کامویی و سیگریست .)9393 ،سازگاری با تغییرات آبوهوایی به تعدیل در شیوهها ،فرایندها و سیستمها بذهمنظذور
کمینهسازی عوارض جانبی ،فعلی و آتی تغییرات آبوهوایی و استفاده از فرصذتهذای موجذود بذرای بیشذینهسذازی
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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منافع آن اشاره دارد (نیانگا 9و هم اران.)9399 ،
شواهد تجربی تأیید میکند که سازگاری با تغییرات آبوهوایی بهطور بالقوّه میتواند به کذاهش اثذرات نذامالوب
تغییرات آبوهوایی منجر شود و همچنیغ حفظ معیشت کشاورزان فقیر و تقویت مزایای بالقوّة آن را به ارمغذان آورد
(عالودیغ و سارکر)9394 ،9؛ بنابرایغ ،انجام ماالعات سازگاری در زمینههای مختلفی که تغییرات آبوهذوایی اثذرات
متفاوتی دارد ،مهم است (ودز و هم اران.)9397 ،
کشور ایران در پهنهبندی اقلیمی دنیا جزء مناطق خشک و نیمهخشک محسوب میشذود (حسذینی و هم ذاران،
 .)9329میزان بارش ساالنة ایران از متوسّط بارش در دنیا کمتر اسذت؛ بنذابرایغ ،تغییذرات آبوهذوایی حذال حاضذر
(مانند خش سالیهای موجود) میتواند بهطور جدّی بخشهای وسیعی از کشور را در سالهای آینذده دربذر گیذرد و
خسارات مهمّی را به آن تحمیل کند (مرادی و هم اران .)9329 ،در ایغ میان ،کرمانشاه ازجمله اسذتانهذایی اسذت
که آثار تغییرات آبوهوایی در آن بهوضوح نمایان است؛ ازجملة ایغ تغییرات میتوان بذه خش سذالیهذایی کذه ایذغ
استان چند سال پیاپی است با آن مواجه بوده ،اشاره کرد .براسا گزارشهای موجود ،ایغ استان ششمیغ اسذتان از
نظر مش الت خش سالی در سال  9367-66بوده است (خالذدی و هم ذاران .)9324 ،بذهطذوری کذه مذیتذوان بذه
خشکشدن تاالب هشیالن در سال  9367و نابودی بسیاری از گونههای جانوری آن و توقّذف دو ماهذة بارنذدگی در

سال  9329که باعث کاهش تولید گندم به میزان  933هزار تغ شد اشاره کرد (جندقی)9327 ،؛ همچنذیغ بذا توجّذه
به گزارش ارائهشده از سوی مرکز ملّی خش سالی و مدیریت بحران سذازمان هواشناسذی ایذران و براسذا شذاخص
استانداردشدة بارش و تبخیر  -تعرّ  3دورة هفتساله تذا پایذان شذهریورماه سذال  %22/9 ،9328از مسذاحت اسذتان
کرمانشاه دچار خش سالی است ،بهطوری که  %47/4و  %33/9از مساحت اسذتان کرمانشذاه بذهترتیذب تحذت تذأثیر
خش سالی متوسّط و شدید بوده است .در ایغ میان %32/2 ،از مساحت شهرستان کرمانشاه تحذت تذأثیر خش سذالی
متوسّط بوده است (مرکز ملّی خش سالی و مدیریت بحران.)9328 ،
تگرگ از دیگر نمودهای تغییرات آبوهوایی است که تنها در چند روز اوّل سال  9362باعث واردآمذدن خسذارت
 9933میلیارد ریالی به کشاورزان استان شد (خالدی و هم اران )9324 ،و از آنجا کذه تولیذد محصذوالت کشذاورزی
منبع اصلی درآمد بیشتر جوامع روستایی است ،سازگاری بخش کشاورزی با اثرات ناشی از تغییرات آبوهوایی بذرای
حفاظت از زندگی فقرا و اطمینان از امنیّت غ ایی ضروری است و سازگاری تا حذدّ زیذادی مذیتوانذد آسذیبپذ یری
نسبت به تغییرات آبوهوایی را از طریق قادرساختغ جوامع روستایی بذه سذازگاری بهتذر بذا تغییذرات آبوهذوایی و
تغییرپ یری ،تعدیل خسارت بالقوّه و کمک به مقابله با عواقب سوء آنها کذاهش دهذد (بریذان 4و هم ذاران.)9332 ،
درنتیجه دانش سازگاری میتواند اثرات تغییرات آبوهوایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سیاسذتگذ اریهذای
مناسب و مرتبط با آن را بسط و توسعه دهد (بروگر و کریمینز.)9393 ،3
پیشینة پژوهش مربو به سازگاری نشان میدهد که واکنشهای رفتاری به خارات ،به میزان زیذادی بذه ادراک
خار و باور به تغییرات آبوهوایی بستگی دارد (فروندل 8و هم اران9397 ،؛ زاماسذیا و هم ذاران9397 ،؛ آرباکذال و
هم اران .)9393 ،در ایغ زمینه ،وبر )9227( 7به نقل از آرباکال و هم اران ( 9393ب) نشان داد کشذاورزانی کذه بذه
1- Nyanga
2- Alauddin & Sarker
)3- Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI
4- Bryan
5- Brugger & Crimmins
6- Frondel
7- Weber
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تغییرات آبوهوایی و خارات مرتبط با آن باور دارند ،احتمال بیشتری دارد که به اتّخذاذ روشهذای سذازگاری اقذدام
کنند.
سازگاری با تغییرات آبوهوایی در ارتبذا بذا بخذش کشذاورزی ،بذه تعذدیالت الزم در فعّالیّذتهذا و روشهذای
کشاورزی مربو میشود تا با توجّه به تغییر شرایط آبوهوایی ،کذاهش خسذارات بذالقوّة ناشذی از آن حاصذل شذود
(زاماسیا و هم اران .)9397 ،به همیغ دلیذل ،زاماسذیا و هم ذاران ()9397؛ آرباکذال و هم ذاران ( )9393و فئذوال و
هم اران ( )9393در راباه با سازگاری کشاورزان با تغییرات آبوهوایی ،بر توسعة راهبردهذای سذازگاری و مقابلذهای
با تغییرات آبوهوایی و لزوم شناخت رفتار کشاورزان بهمنظور افزایش سذازگاری بذا آن در بخذش کشذاورزی تأکیذد
کردهاند .با توجّه به این ه در طی سالیان گ شته درک علمی کافی از تغییرات آبوهوایی به وجود آمده اسذت ،بذدیغ
معنی که تغییرات آبوهوایی در حال رخدادن است و بهطور عمده توسّط فعّالیّتهای انسانی انتشذار یافتذه و تشذدید
شده است و خارات بالقوّة خارناکی برای جامعذة انسذانی و سیسذتمهذای طبیعذی ایجذاد کذرده اسذت (آرباکذال و
هم اران)9393 ،؛ امّا تاکنون ماالعات اندکی بر روی دانش تغییرات آبوهوایی ،باورهذا و ادراکِ کشذاورزان متمرکذز
شده است (لیو 9و هم اران9394 ،؛ آرباکال و هم اران.)9393 ،
ی ی از محرّکهای کلیدی و مهم در بحث سازگاری با تغییرات آبوهوایی ،درک خارات ناشی از ایذغ تغییذرات
است (فروندل و هم اران .)9397 ،ادراک خاراتِ مرتبط با تغییرات آبوهوایی ،مقدّمذه و سذرآغاز الزم بذرای اتّخذاذ
اقدامات سازگاری است (هایلند 9و هم اران .)9398 ،بهعبارت دیگر ،ادراکِ خار ،پیششر الزم برای سذازگاری بذا
تغییذذرات آبوهذذوایی اسذذت و همچنذذیغ بذذرای درک و توصذذیف سذذازگاری بذذا تغییذذرات آبوهذذوایی ضذذروری اسذذت
(استفانوویچ .)8 :9393 ،3ادراکِ خار ،باور ذهنی (چه مناقی یا غیرمناقی) در مورد شانس وقوع یذک خاذر یذا در
مورد میزان ،زمان یا اثرات آن توسّط یک فرد ،گروه یا جامعه است (ریزر 4و هم اران .)9399 ،کامویی و سیگریسذت
معتقدند رفتار کشاورزان بیشتر براسا درک آنان از تغییرات آبوهوایی و خارات ناشی از آن ش ل گرفته اسذت تذا
توسّط الگوهای آبوهوایی کنونی؛ بنابرایغ ،ادراکِ خار تغییرات آبوهوایی ،ی ذی از عناصذر مهذم در بررسذی رفتذار
سازگاری با تغییرات آبوهوایی است (مرکادو .)9398 ،3بررسی ادراک کشاورزان از تغییرات آبوهوایی و رویذدادهای
شدید آبوهوایی بسیار مهم هستند؛ زیرا کشاورزان در ابتذدا تغییذرات را درک و سذسس براسذا ادراک خذود از آن
تغییرات ،در خصوص راهبردهای سازگاری تصمیمگیری میکنند (عالودیغ و سارکر .)9394 ،در ایغ زمینذه ،اشذام و
گارفور  )9393( 8تأثیر ادراک خار کشاورزان بر اقدامات سازگاری را در جامعة کشذاورزی کشذور سذریالن ا مذورد
بررسی قرار دادند و به ایغ نتیجه رسیدند که زمانی که کشاورزان تغییرات آبوهوایی را درک مذیکننذد و اثذرات آن
بر زندگیشان را در نظر میگیرند ،بیشتر احتمال دارد اقذدامات الزم را بذرای سذازگاری انجذام دهنذد؛ بنذابرایغ ،فهذم
دقیقی از ادراکِ تغییرات آبوهوایی ،سازگاری در ساح مزرعه و عوامل انگیزاننده و محدودکنندة تصذمیم سذازگاری
کشاورزان الزم است (کامویی و سیگریست.)9393 ،
باور به تغییرات آبوهوایی ،ی ی دیگر از عوامل مؤثّر بر رفتذار سذازگاری اسذت .ایذغ عامذل ،سذازهای کلیذدی در
بیشتر پژوهشهای صورتگرفته در راباه با تغییرات آبوهوایی است (پروکوپی و هم ذاران 9393 ،الذف) و مبنذایی
برای ش لگیری نگرش نسبت به خارات و اقدامات طبیعی ایجاد میکند (زاماسذیا و هم ذاران)9397 ،؛ بذهعبذارت
1- Liu
2- Hyland
3- Stefanović
4- Reser
5- Mercado
6- Esham & Garforth
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دیگر ،باورها ،ش لگیری نگرشها نسبت به موضوعات شناختهشده یا اقذدامات و تصذمیمات رفتذاری را تحذت تذأثیر
قرار میدهند (آرباکال و هم اران 9393 ،الف).
پیبردن به باورهای کشاورزان در ارتبا با تغییرات آبوهوایی ،بهمنظور توسذعهدادن سیاسذتهذا و راهبذردهذای
مناسب در راستای سازگاری با تغییذرات آبوهذوایی ،اهمّیّذت بذهسذزایی دارد (پروکذوپی و هم ذاران 9393 ،الذف)؛
بهعبارت دیگر ،پیشنیاز مهمّی در امر سازگاری با تغییرات آبوهوایی است (بلنو و پرسون .)9332 ،9در ایذغ زمینذه،
وایلر 9و هم اران ( )9393در کشور استرالیا به بررسی عوامل مؤثّر بر رفتار سازگاری کشذاورزان پرداختنذد و بذه ایذغ
نتیجه رسیدند که باور به تغییرات آبوهوایی بهطور منفی با رفتار سازگاری کشاورزان مربو اسذت؛ از طذرف دیگذر،
آربوکل و هم اران ( 9393الف) در ایالت آیوا به ایغ نتیجه دست یافتند که بذاور بذه تغییذرات آبوهذوایی بذر رفتذار
سازگاری اثرگ ار نیست .ایغ یافته نشان میدهد که واکنشهای سازگاری میتواند بدون درگیرشدن نظذامهذای بذاور
کشاورز در مورد علّیّت آبوهوا رخ میدهد.
3
ی ی از عوامل مؤثّر بر باور به تغییرات آبوهوایی ،اعتماد به نهذادهذای دولتذی اسذت (سذین  .)9393 ،اعتمذاد
بهمعنای پیروی و تم یغ همراه با آرامش و اطمینان از دیگران در راباه بذا چیذزی فراتذر از دانذش و توانمذان اسذت
(داتچر .)9393 ،4اعتماد ،عاملی مهم در تسهیل هم اری میان افراد ،سازمانها و مؤسّسات است ،هنگذامی کذه افذراد
بهطور مستقیم با حوادث روبهرو نیستند و تجربهای از خارات موجود ندارند یا اطّالعات آنها از خار اندک است یذا
میزان ریسک تصمیمگیری همراه با عدم قاعیّت زیاد است (کِتذل .)9399 ،3از طرفذی اعتمذاد عنصذری کلیذدی در
پ یرش سیاستها و اقدامات دولت است .بهطوری که ساح پاییغ دانش و منابع ،باعذث افذزایش مشذ الت افذراد در
ارزیابی مستقیم و کافی در راباه با خارات و مزایای فنّاوریهای مختلف و سیاستهذای زیسذتمحیاذی مذیشذود.
اعتماد افذراد بذه نهادهذا و سذازمانهذای مربوطذه ،نقذش مهمّذی در تصذمیمگیذری آنهذا در مواجهذه بذا خاذرات
زیستمحیای ایفا میکند (دیتز 8و هم اران.)9337 ،
در زمینة تغییرات آبوهوایی ،چندیغ منبذع اطّالعذاتی قابذل اعتمذاد مربذو بذه اطّالعذات آبوهذوایی از قبیذل
دانشمندان ،دوستان و خانواده شناسایی شدهانذد (کِتذل و داو .)9398 ،7اعتمذاد بذه متخصّصذیغ آبوهذوایی ،نقذش
مهمّی در اف ار عمومی تغییرات آبوهوایی انسانی ایفا میکند (مس و هم اران)9393 ،؛ از طرفذی ،عذدم اعتمذاد بذه
متخصّصیغ و دانشمندان حیاة آبوهوایی و دولت میتواند مانعی مهم برای سازگاری با تغییذرات آبوهذوایی باشذد
(کِتل.)9399 ،
با توجّه به این ه متغیّرهای روانشناختی بذر انجذام رفتارهذای سذازگاری بذا تغییذرات آبوهذوایی مهذم هسذتند
(کالیتون و هم ذاران)9393 ،6؛ امّذا پذژوهشهذای کمذابیش انذدکی بذهمنظذور بررسذی متغیّرهذا و م انیسذمهذای
روانشناختی مؤثّر بر رفتار سازگاری کشاورزان (تروالو 2و هم ذاران )9393 ،و درکِ عوامذل شذناختی بنیذادیغ کذه
بهطور ضمنی و بهصراحت روند سازگاری کشاورزان بذا تغییذرات آبوهذوایی و تذأثیر عوامذل اجتمذاعی -اقتصذادی و
روانی بر رفتار سازگارانه را مشخّص میسازد ،صورت گرفته اسذت (دانذ  93و هم ذاران)9399 ،؛ لذ ا پذژوهشهذای
1- Blennow & Persson
2- Wheeler
3- Singh
4- Dutcher
5- Kettle
6- Dietz
7- Kettle & Dow
8- Clayton
9- Truelove
10- Dang
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بیشتری در ایغ زمینه مورد نیاز است (تروالو و هم اران)9393 ،؛ بهعبارت دیگر ،با توجّه بذه اهمّیّذت و تأثیرگذ اری
عوامل روانشناختی در ش لگیری اِدراک ،شناخت و رفتار افذراد در شذرایط تغییذرات آبوهذوایی (کیتیسونگویسذز و
مینو )9393 ،9و این ه در کشور ایران ماالعات اندکی در راباذه بذا سذازگاری کشذاورزان بذا تغییذرات آبوهذوایی و
راهبردهای سازگاری استفادهشده توسّطِ کشاورزان ،وجود دارد (کشاورز و هم اران)9394 ،؛ از طرف دیگر ،بذا توجّذه
به این ه تا به حال در شهرستان کرمانشاه مسئلة مربو به بررسی عواملی که میتوانند بر رفتار کشاورزان گنذدمکذار
نسبت به سازگاری با تغییرات آبوهوایی پژوهشی انجام نشده؛ بنذابرایغ ،پذژوهش حاضذر بذا هذدف بررسذی عوامذل
تأثیرگ ار بر رفتار کشاورزان گندمکار شهرستان کرمانشاه نسبت به سازگاری با تغییرات آبوهوایی است.

معرّفی منطقة مورد بررسی
شهرستان کرمانشاه با وسعتی بیش از  6347کیلومتر مربع در غرب کشور ،بیغ ' 47° 34تا ' 47° 98طول شذرقی و
 34° 93′تا ' 34° 33عرض شمالی قرار دارد (مرام .)9323 ،ایغ شهرستان بذا ارتفذاع متوسّذط  9493متذر از سذاح
دریا ،دارای  233هزار ه تار زمیغ کشاورزی است .از مجموع زمیغهای اسذتان 933 ،هذزار ه تذار آن آبذی اسذت و
سرانة زمیغ آبی هر بهرهبردار در استان  9/3ه تار است .براسا آخریغ تقسیمات سیاسذی اخ شذده از اسذتانداری،
شهرستان کرمانشاه از پنج بخش و سیزده دهستان تش یل شده است .ایغ شهرستان ازنظر مورفولوژی کشذیده و در
میان مجموعهای از کوهستانها قرار دارد و ازلحاظ هیدرولوژی ،شامل رودخانههذای اصذلی مذرگ ،رازآور ،قذرهسذو و
آبشوران است .متوسّط دمای سالیانة ایغ شهرستان طی دورة آماری  9382-9368حذدود  93درجذة سذانتیگذراد و
متوسّط بارندگی سالیانه  436/6میلیمتر گزارش شده است .ایغ شهرستان از نظر خاک در اراضذی دشذت کرمانشذاه
قرار داشته و جزء دشتهذای مرتفذع اسذت (مذرام و هم ذاران .)9323 ،شذ ل  ،9موقعیّذت جغرافیذایی شهرسذتان
کرمانشاه در استان کرمانشاه را نشان میدهد.

شکل  .1موقعیّت جغرافیایی شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه
1- Kittipongvises & Mino
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مواد و روشها
ایغ پژوهش با هدف بررسی عوامل تأثیرگ ار بر رفتار کشاورزان گندمکار شهرستان کرمانشاه نسبت بذه سذازگاری بذا
تغییرات آبوهوایی با استفاده از روش پیمذایش انجذام شذد .جامعذة آمذاری پذژوهش حاضذر ،کشذاورزان گنذدمکذار
شهرستان کرمانشاه هستند که تعداد آنها بر اسا

آمار سازمان جهذاد کشذاورزی اسذتان کرمانشذاه سذیهذزار نفذر

شامل دههزار نفر گندمکار آبی و بیستهزار نفر گندمکذار دیذم هسذتند .براسذا

جذدول نمونذهگیذری کرجسذی و

مورگان ،9تعداد  363کشاورز بهعنوان نمونة پژوهش به روش نمونهگیری چندمرحلهای تصذادفی متناسذب بذا حجذم
جامعة آماری انتخاب شدند .برای انتخاب اعضای نمونه ،از چند مرحله نمونهگیری استفاده شد .بذدیغ منظذور ،ابتذدا
طبقات (آبیکار و دیمکار) مشخّص شدند ،در مرحلة بعد ،بخشهای شهرسذتان کرمانشذاه بذهمنزلذة خوشذه در نظذر
گرفته شد و بهصورت تصادفی از بیغ بخشها انتخاب شذد .در مرحلذة بعذد ،از هذر بخذش ،چنذد دهسذتان و از هذر
دهستان چند روستا انتخاب شد و درنهایت از هر روستا بهصورت تصادفی کشاورزان آبذیکذار و دیذمکذار بذه نسذبت
جامعه انتخاب شدند .بهدلیل نقصان اطّالعات بعضی از پرسشنامهها ،سی پرسذشنامذه از کذلّ دادهذا حذ ف شذد و
درنهایت 996 ،کشاورز گندمکار آبی و  939کشاورز گندمکار دیم در تحلیل نهایی قرار گرفتند.
ابزار گردآوری اطّالعات در ایغ پژوهش ،پرسشنامهای محقّقساخت متش ّل از چند بخذش شذامل ویژگذیهذای
فردی و اجتماعی ،متغیّرهای ادراک خار (پانزده گویذه) ،بذاور بذه تغییذرات آبوهذوایی (هشذت گویذه) ،اعتمذاد بذه
نهادهای دولتی (چهار گویه) ،اعتماد به متخصّصیغ (دو گویه) و متغیّر رفتار سازگاری (پانزده گویذه) بذود .بذهمنظذور
بررسی روایی صوری پرسشنامه و صحّت گویههای آن ،از نظرات پیشذنهادی دو نفذر از اعضذای هیئذتعلمذی گذروه
ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علذوم کشذاورزی و منذابع طبیعذی خوزسذتان و یذک عضذو هیئذتعلمذی گذروه
کشاورزی اکولوژیک ،پژوهش دة علوم محیای ،دانشگاه شهید بهشتی استفاده شد که پذس از اصذالحات پیشذنهادی
آنان ،اطمینان حاصل شد که گویهها و پرسشهای مارحشده ،قابلیّت اندازهگیری محتوا و خصوصیات مذورد نظذر در
پژوهش حاضر را دارند .پایایی پرسشنامه با استفاده از پیشآزمون تعداد سی پرسشنامذه در شهرسذتان اسذالمآبذاد
غرب و محاسبة ضریب آلفای کرونباخ اندازهگیری شد که مقدار آلفذای کرونبذاخ بذرای تمذامی مقیذا هذای بذهکذار
گرفتهشده در پرسشنامه ،باالتر از  3/7و در ساح مناسبی بود (جدول )9؛ همچنیغ برای تجزیه و تحلیذل دادههذا از
نرمافزارهای ا .پی.ا .ا  9.و ایمو  3استفاده شد.

نتایج
نتایج حاصل از بررسی ویژگیهای فردی و اجتماعی کشاورزان شهرستان کرمانشاه بیانگر آن است که میذانگیغ سذغّ
پاسخگویان  46/87سال با انحراف معیار  99/47بود .سغّ جوانتریغ پاسخگو  93سال و مسغتریغ آن  64سال بذود.
توزیع فراوانی پاسخگویان براسا

جنسیت نشان میدهد 337 ،نفر ( )%28/3از پاسذخگویان مذرد و  93نفذر ()%3/7

زن هستند؛ همچنذیغ توزیذع فراوانذی پاسذخگویان براسذا

وضذعیّت تأهّذل نشذان مذیدهذد 73 ،نفذر ( )%93/2از

پاسخگویان مجرّد و  977نفر ( )%72/9متأهّل هستند .توزیع فراوانی تجربة کار کشاورزی (گندمکذاری) پاسذخگویان
نشان میدهد ،میانگیغ تجربة پاسخگویان  94/23سال با انحراف معیار  94/34بود .کمتریغ آن  4سذال و بیشذتریغ
آن  73سال بود.
1- Krejcie & Morgan
)2- Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
)3- Analysis of moment structures (AMOS
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جدول  .1ضریب آلفا و تعداد گویههای مربوط به متغیّرهای پژوهش
نوع
متغیّر

مستقل

وابسته

متغیّرها

تعداد
گویه

ضریب آلفای
کرونباخ

ادراکِ خار

93

3/662

باور به تغییرات
آبوهوایی

6

3/639

اعتماد به
نهادهای دولتی
اعتماد به
متخصّصیغ
رفتار سازگاری

منبع
(بارنز 9و هم ذاران9393 ،؛ بذون9398 ،9؛ هایلنذد و هم ذاران9398 ،؛ لیزروویتذز،3
9338؛ پروکوپی و هم اران 9393 ،الف)
(آرباکال و هم اران 9393 ،الف؛ کالیتون و هم اران9393 ،؛ دان 9394 ،؛ هایلنذد
و هم اران9398 ،؛ مس و هم ذاران 9393 ،و پروکذوپی و هم ذاران 9393 ،الذف و
زبیدی و هم اران)9398 ،

4

3/763

(بون9398 ،4؛ زبیدی و هم اران)9398 ،

9

3/793

(بون9398 ،؛ میلفونت9399 ،3؛ زبیدی و هم اران)9398 ،

93

3/746

(دان 9394 ،؛ فوسومنسا 8و هم اران9399 ،؛ زبیدی و هم اران)9398 ،

در پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسی راباه و همبستگی بذیغ متغیّرهذای چذارچوب مفهذومی پذژوهش از آزمذون
همبستگی پیرسون استفاده شد .براسا اطّالعات بهدستآمده (جذدول  ،)9متغیّذر رفتذار سذازگاری راباذة آمذاری
مثبت و معنیداری با متغیّرهای ادراک خار ( ،)3/338باور بذه تغییذرات آبوهذوایی ( ،)3/389اعتمذاد بذه نهادهذای
دولتی ( )3/933دارد .همچنیغ براسا نتایج ماتریس ضرایب همبستگی ،بیشتریغ همبستگی بهترتیب بذیغ ادراک
خار و باور به تغییرات آبوهوایی ( )3/329و کمتریغ میزان همبستگی بیغ باور به تغییرات آبوهوایی و اعتمذاد بذه
نهادهای دولتی ( )3/987است؛ همچنیغ بیغ رفتار سازگاری و اعتماد به متخصّصیغ همبستگی معنذیداری (مثبذت
یا منفی) وجود نداشت.
بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش حاضر مبنی بر بررسی عوامل تأثیرگ ار بر رفتار کشاورزان گنذدمکذار نسذبت
به سازگاری با تغییرات آبوهوایی ،راباة علّی بیغ متغیّرهای چارچوب مفهذومی پذژوهش از طریذق مذدل معذادالت
ساختاری 7بررسی شد .در ایغ راستا ،آزمون تحلیل مسیر شامل برآورد تناسب مدل و مسیر عامذل مشذترک بررسذی
شد .تحلیل مسیر نیازمند شرایای به شرح ذیل است :اگر تقریب ریشة میانگیغ مربذع خاذا 6کمتذر از  3/33باشذد،
برازش مدل مناسب و اگر کمتر از  3/36باشد ،برازش مدل قابل قبذول در نظذر گرفتذه مذیشذود و همچنذیغ کذای
اس وئر نباید معنیدار باشد (ریتر.)9399 ،2
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیّرهای پژوهش
متغیّرها
 .X1سازگاری
 .X2ادراک خار
 .X3باور به تغییرات آبوهوایی
 .X4اعتماد به نهادهای دولتی
 .X5اعتماد به متخصّصیغ

X1
9
**3/338
**3/389
**3/933
-3/338

X2

X3

X4

9
**3/329
**3/937
**3/963

9
**3/987
**3/973

9
**3/343

X5

9

** معنیداری در سطح %1
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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بدیغ منظور در آغاز ،راباة بیغ متغیّرها در چارچوب مفهومی پژوهش بررسی شد و سسس با توجّذه بذه مراتذب
باال ،کای اس وئر ،درجة آزادی و تقریب ریشة میانگیغ مربع خاذا محاسذبه شذد (،RMSEA = 3/333 ،df = 349
 .)χ2 = 734/339کای اس وئر معنیدار نشاندهندة عدم برازش مدل است .در مقابل ،کذای اسذ وئر غیذر معنذیدار
نشاندهندة برازش خوب مدل است؛ امّا بهدلیل حسّا بودن بیش از حدّ کای اسذ وئر بذهانذدازة نمونذه ،ایذغ آمذاره
تقریباً همیشه معنیدار است؛ بنابرایغ ،بهجای آن از کای اس وئر نسبی استفاده مذیشذود (کذیغ .)9393 ،9بذهدلیذل
باالبودن حجم نمونه در ایغ ماالعه ،آمارة کای اس وئر نیز معنیدار شذد؛ بنذابرایغ ،بذرای تصذمیمگیذری صذحیح در
راباه با برازش مدل ،کای اس وئر نسبی (کای اس وئر تقسیمبر درجة آزادی) مورد استفاده قرار گرفت .بهطذوری کذه
اگر مقدار کای اس وئر نسبی کمتر یا مساوی سه بود ،مذدل دارای بذرازش اسذت کذه در ایذغ ماالعذه ،میذزان کذای
اس وئر نسبی برابر  9/388است .با توجّه به این ه کای اس وئر نسبی و تقریب ریشة میانگیغ مربع خاذا در محذدودة
قابل پ یرش قرار دارد؛ درنتیجه مدل از برازش مناسبی برای بررسی روابط برخوردار است (جدول .)3
چارچوب مفهومی پژوهش شامل متغیّرهای ادراک خار ،باور به تغییرات آبوهوایی ،اعتماد به نهادهذای دولتذی،
اعتماد به متخصّصیغ و رفتار سازگاری است .براسا نتایج بهدستآمده (جدول  )4متغیّر اعتماد به نهادهای دولتذی
تأثیر مستقیم مثبت و معنیداری بر متغیّر بذاور بذه تغییذرات آبوهذوایی ( )β = 3/983 ،p<3/398دارد؛ از طرفذی،
متغیّر اعتماد به متخصّصیغ ،تأثیر مستقیم مثبت و معنیداری بر متغیّذر بذاور بذه تغییذرات آبوهذوایی (،p<3/334
 )β = 3/993دارد .درمجموع ،ایغ متغیّرها میتوانند  %93از تغییرپ یری باور به تغییرات آبوهوایی را تبیذیغ کننذد؛
همچنیغ میتوان بیان کرد ،بخش عمدهای از تغییرپ یری باور بذه تغییذرات آبوهذوایی ،توسّذط متغیّذر اعتمذاد بذه
متخصّصیغ تبییغ میشود.
در ارتبا با تأثیر سایر متغیّرها بر متغیّر ادراک خار میتوان بیان کرد ،متغیّرهای بذاور بذه تغییذرات آبوهذوایی
( )β = 3/433 ،p<3/3339دارای تأثیر مسذتقیم مثبذت و معنذیداری بذر متغیّذر ادراک خاذر هسذتند؛ همچنذیغ
متغیّرهای اعتماد به نهادهای دولتی ( )3/388و اعتماد بذه متخصّصذیغ ( )3/323دارای تذأثیر غیرمسذتقیم مثبذت و
معنیداری بر متغیّر ادراک خار هستند .درمجموع ایغ متغیّرها قادر به پیشبینی  %98از تغییرپذ یری ادراک خاذر
هستند .در راباه با اثرگ اریهای مستقیم و غیرمستقیم متغیّرهای چارچوب مفهومی پژوهش بر متغیّر ادراک خاذر
میتوان گفت ،بخش عمدهای از تغییرپ یری ادراک خار توسّط متغیّر باور به تغییرات آبوهوایی تبییغ میشذود .بذا
توجّه به ش ل  9و جدول  4در ارتبا با تأثیر سایر متغیّرها بر رفتار سازگاری میتوان بیان کرد ،متغیّرهذای بذاور بذه
تغییرات آبوهوایی ( )β = 3/336 ،p<3/339و ادراک خار ( )β = 3/929 ،p<3/333دارای تأثیر مستقیم مثبذت
و معنیداری بر رفتار سازگاری هستند؛ همچنیغ متغیّرهای باور به تغییرات آبوهوایی ( ،)3/377اعتماد به نهادهذای
دولتی ( )3/386و اعتماد به متخصّصیغ ( )3/323دارای تأثیر غیرمستقیم مثبذت و معنذیداری بذر رفتذار سذازگاری
هستند .درمجموع ایغ متغیّرهذا قذادر بذه پذیشبینذی  %93از تغییذرپذ یری رفتذار سذازگاری هسذتند .در راباذه بذا
اثرگ اریهای مستقیم و غیرمستقیم متغیّرهای چارچوب مفهومی پژوهش بر متغیّر رفتار سازگاری مذیتذوان گفذت،
بخش عمدهای از تغییرپ یری رفتار سازگاری توسّط متغیّر باور به تغییرات آبوهوایی تبییغ میشود.
جدول  .3شاخصهای برازش (جمشیدی و همکاران)1331 ،
شاخص
معیار پیشنهادی
مقدار گزارششده

χ2
_
734/339

df
_
349

χ2/df
≥3
9/388

IFI
≥3/2
3/239

RMR
≥3/36
3/373

CFI
≥3/2
3/233

GFI
≥3/2
3/673

RMSEA
≥3/36
3/333
1- Khine
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شکل  .2مدل معادالت ساختاری و ضریبهای تحلیل مسیر بین متغیّرهای چارچوب مفهومی پژوهش
جدول  .1اثرات متغیّرهای چارچوب مفهومی پژوهش
اثرات مستقیم استاندارد
متغیّرها

رفتار سازگاری

ادراک خطر

باور

اعتماد به نهادهای دولتی

اعتماد به متخصّصین

رفتار سازگاری
ادراک خار
باور
اعتماد به نهادهای دولتی
اعتماد به متخصّصیغ

––
––
––
––
––

3/929

3/336
3/433

––
––
3/983

––
––
3/993

––
––

––
––

رفتار سازگاری
ادراک خار
باور
اعتماد به نهادهای دولتی
اعتماد به متخصّصیغ

––
––
––
––
––

3/386
3/388

3/323
3/323

––
––
––

––
––
––

رفتار سازگاری
ادراک خار
باور
اعتماد به نهادهای دولتی
اعتماد به متخصّصیغ

––
––
––
––
––

––
––
––
––

––
––
––

اثرات غیرمستقیم استاندارد
––
––
––
––
––

3/377
––
––
––
––

اثرات کل استاندارد
3/929
––
––
––
––

3/493
3/433
––
––
––

3/386
3/388
3/983

3/323
3/323
3/993

––
––

––
––

بحث
تغییرات آبوهوایی ،بهعنوان ی ی از چالشهای مؤثّر بر عمل رد بخذش کشذاورزی و معیشذت مذردم شذناخته شذده
است .بیشتریغ آسیب ناشی از پیامدهای تغییذرات آبوهذوایی متوجّذه کشذاورزان اسذت و بذه همذیغ علّذت ،آنهذا
مجبورند بهطور مداوم نسبت به تغییرات آبوهوایی واکنش نشان دهند (دهانیا و راماچاندران .)9398 ،9درواقذع ایذغ
پدیده ی ی از بزرگتریغ مش الت زیستمحیای است که فعّالیّتهای بخش کشاورزی را تهدید مذیکنذد (امیذری و
1- Dhanya & Ramachandran
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اسالمیان)9393 ،9؛ بنابرایغ ،هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تأثیرگ ار بر رفتذار سذازگاری کشذاورزان گنذدمکذار
شهرستان کرمانشاه نسبت به تغییرات آبوهوایی است .نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری نشذان داد کذه
مدل مفهومی ارائهشده در تحقیق با شاخص تقریب ریشة میانگیغ مربع خاا برابذر بذا  ،3/333کذای اسذ وئر نسذبی
 9/38دارای برازش قابل قبولی بوده است .بهعالوه ایغ مدل توانسته است  %93از تغییرات رفتار سازگاری کشذاورزان
را تبییغ کند.
نتایج ماالعة حاضر بیانگر ایغ است که اعتماد کشاورزان به نهادهذای دولتذی هماننذد جهذاد کشذاورزی بذر بذاور
کشاورزان به تغییرات آبوهوایی تأثیر مستقیم مثبت و معنیداری دارد؛ از طرفی متغیّر اعتماد به نهادهای دولتذی از
طریق متغیّر باور به تغییرات آبوهوایی بهطور غیرمستقیم روی متغیّر رفتار سازگاری تأثیر مذیگذ ارد .در راباذه بذا
ایغ متغیّر میتوان گفت ،اعتماد کشاورزان به اطّالعات ارائهشده و توانایی نهادهای دولتی همچذون جهذاد کشذاورزی
در کمک به کشاورزان در راستای مقابله با رخدادهای طبیعی همچذون خش سذالی ،سذبب تقویذت بذاور کشذاورزان
نسبت به تغییرات آبوهوایی شده و درنهایت موجب افزایش رفتارهای سذازگاری از سذوی کشذاورزان خواهذد شذد؛
بنابرایغ ،پیشنهاد میشود بهمنظور افزایش اعتماد کشاورزان به نهادهای دولتی ،ایذغگونذه نهادهذا ازجملذه نهادهذای
مرتبط با کشاورزان همچون مراکز خدمات کشاورزی و جهاد کشذاورزی بذا ارائذة اطّالعذات دقیذق بذهویذژه پذیش از
آسیبرسیدن به کشاورزان بهعلّت اثرات تغییرات آبوهوایی حسغ نیّذت خذود را نشذان دهنذد .بذرای ایذغ منظذور،
برگزاری کال های آموزشی و ترویجی بهطور مثال ،در راباه با بهتذریغ روشهذای سذازگاری در مناقذه مذیتوانذد
منجر به جلب اعتماد کشاورزان شود .در ایغ راستا ،پیشنهاد میشود در مراحل اوّلیّه بذرای جلذب اعتمذاد کشذاورزان
روشهای سازگاری که در شرایط تغییرات آبوهوایی و خش سالی از کارایی باالتری برخوردارند آموزش داده شذوند.
با ایغ حال ،در ایغ راباه الزم است از هرگونه بزرگنمایی در مذورد فایذدههذای روشهذای سذازگاری پرهیذز شذود؛
همچنیغ در اختیار قراردادن رایگان خدمات و یا یارانههای مختصّ سازگاری به کشاورزان بهطور نمونذه بذرای خریذد
ب رهای مقاوم به گرما میتواند به افزایش اعتماد کشاورزان کمک کند.
اعتماد به متخصّصیغ تأثیر مستقیم مثبت و معنیداری بر باور کشاورزان به تغییذرات آبوهذوایی دارد؛ از طرفذی
متغیّر اعتماد به متخصّصیغ بهصورت غیرمسذتقیم و از طریذق متغیّذر بذاور بذه تغییذرات آبوهذوایی بذر روی رفتذار
سازگاری تأثیر میگ ارد .بدیغ معنا که با افزایش اعتماد کشاورزان به متخصّصیغ و کارشناسان ،بذاور آنذان در راباذه
با تغییرات آبوهوایی افزایش مییابد و درنتیجه انجام رفتارهای سازگارانه نیز تقویت میشذود؛ از ایذغ رو ،بذهمنظذور
افزایش اعتماد کشاورزان بذه متخصّصذان ،الزم اسذت روابذط محترمانذه ،دوسذتانه و صذمیمانهای میذان کشذاورزان و
متخصّصان کشاورزی ایجاد شود .برای ایغ منظور ،ایجاد جلسات مختلف در مراکز خدمات و جهاد کشذاورزی افذزون
بر جلسات صرفاً آموزشی ،ایجاد فضای گفتمان راحت در مورد مش الت کشاورزان در زمینة کشاورزی ،افزایش رفذت
و آمدهای کارشناسان به مزارع و پیگیری اقدامات سازگاری که سایر کشاورزان در حال اجرای آن هستند ،مذیتوانذد
دیدگاه فرد را نسذبت بذه متخصّصذان بهبذود بخشذد؛ افذزون بذر ایذغ ،پیشذنهاد مذیشذود بذهمنظذور جلذوگیری از
خدشهدارشدن اعتماد کشاورزان ،کارشناسانی که علم و تجربذة کذافی بذرای ارائذة اطّالعذات دقیذق در مذورد اثذرات
تغییرات آبوهوایی و راههای سازگاری ندارند ،در مباحث آموزشی مورد استفاده قرار نگیرنذد ،چراکذه ارائذة اطّالعذات
ناقص و یا اشتباه میتواند تا مدّتها مانع از اعتماد مجدّد کشاورزان به کارشناسان شود.
در ایغ پژوهش مشخّص شد که باور کشاورزان به تغییذرات آبوهذوایی تذأثیر مسذتقیم مثبذت و معنذیداری بذر
1- Amiri & Eslamian

بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار کشاورزان گندمکار شهرستان کرمانشاه نسبت به سازگاری با تغییرات آبوهوایی

32
9

ادراک خار کشاورزان نسبت به تغییرات آبوهوایی دارد .در نتایج پژوهشهای انجذامشذده توسّذط برادلذی و ریذزر
( ،)9397آرباکال و هم اران ( )9393و صالح صفی 9و هم اران ( )9399مشخّص شده است که بذاور بذر روی ادراک
خار تأثیرگ ار است .با توجّه به نتایج ایغ پژوهش ،مشخّص شد که متغیّر بذاور کشذاورزان بذه تغییذرات آبوهذوایی
بهصورت مستقیم بر رفتار سازگاری تأثیر مثبت معنیداری میگ ارد که در ماالعة لی و هم ذاران ( ،)9397آرباکذال
و هم اران ( 9393الف) ،وایلر و هم اران ( )9393و هوگان 3و هم اران ( )9399نیز مشخّص شد که متغیّر بذاور بذه
تغییرات آبوهوایی تأثیر معنیداری بر رفتار سازگاری ندارد .علّت ایغ مغایرت میتواند ناشذی از ایذغ امذر باشذد کذه
رفتار سازگاری کشاورزان مورد بررسی در ماالعاتی که ذکر شد بذدون درگیرشذدن بذا نظذام بذاور کشذاورزان دربذارة
تغییرات آبوهوایی صورت میگیرد و ایغ در حالی است که باور کشاورزان شهرسذتان کرمانشذاه بذا رفتذار سذازگاری
آنان عجیغ شده است؛ بهعبارت دیگر ،کشاورزان مناقة مورد ماالعه به ایغ نتیجه رسیدهاند که وضذعیّت آبوهذوای
شهرستان کرمانشاه از نظر بارش و گرمای هوا ،نسبت بذه گ شذته تغییذر کذرده اسذت و ایذغ امذر سذبب شذده کذه
کشاورزان شهرستان کرمانشاه به سمت استفاده از روشها و راه ارهای مقابله با ایغ شرایط متغیّر آبوهذوایی سذو
یابند .با توجّه به ایغ نتیجه ،پیشنهاد میشود بهمنظور بهبود و تقویت باور کشاورزان شهرستان کرمانشاه ،مثذالهذایی
از تغییرات آبوهوایی و اثرات آن در قالب سخنرانی ،پخش فیلمهای مستند و توزیع نشریهها و بروشورهای ترویجذی
در راباه با تأثیرات تغییرات آبوهوایی بر بخش کشاورزی باور کشاورزان نسبت به وقوع تغییرات آبوهذوایی تقویذت
شده تا بتوانند اقدامات سازگاری را بهتر انجام دهند.
در ایغ ماالعه ،مشخّص شذد کذه ادراک خاذر دارای تذأثیر مسذتقیم مثبذت و معنذیداری بذر رفتذار سذازگاری
کشاورزان در مواجهه با تغییرات آبوهوایی است .اشام و گارفور ( )9393در پژوهش خود بذه ایذغ نتیجذه دسذت
یافتند که ادراک خار بر رفتار سازگاری اثرگ ار است؛ بنابرایغ ،پیشنهاد میشذود ،در راسذتای افذزایش ادراک خاذر
کشاورزان و درنهایت افزایش اتّخاذ رفتارهای سازگاری از سوی کشذاورزان ،در طذی برگذزاری کذال هذای آموزشذی
توسّط مروّجان ،مثالها و نمونههایی از اثرات تغییرات آبوهوایی برای کشاورزان شرح داده شود تا از ایغ طریذق ،بذه
تفهیم بهتر پیامدهای سوء ناشی از تغییرات آبوهوایی به کشاورزان منجر شود و ادراک خار کشذاورزان نسذبت بذه
پیامدهای تغییرات آبوهوایی بهبود یابد.
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