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 چکیده

وهوا جهت کاهش اثرات این تغییرات در عملکرد آنها در : هدف از پژوهش حاضر، شناسایی اقدامات کشاورزان برای سازگاری خود با تغییرات آبهدف

 د. باششهرستان سیروان می

ی آماری مطالعه حاضر را تمامی خانوارهای مناطق روستایی شهرستان سیروان که در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت بوده و در : جامعهروش

با ی آماری، خانوار از جامعه 462(. N=  9349دهند )اند، تشکیل میسال گذشته قرار گرفته 41وهوایی )به ویژه خشکسالی( در معرض تغییرات آب

روستا از  41ای گیری طبقهی مورد مطالعه انتخاب گردیدند. در این پژوهش با استفاده از روش نمونهعنوان نمونهاستفاده از جدول بارتلت و همکاران، به

ی گذشته متوجه ر دههبین روستاهای شهرستان مورد مطالعه انتخاب گردید. در این مطالعه سؤاالت اصلی مطالعه به صورت باز )در مورد اینکه آیا د

 اند؟(، از کشاورزان مورد مطالعه پرسیده شد. تغییرات طوالنی مدت متوسط دمای هوا، باراش باران و جهت تغییر آنها سردتر یا گرمتر شده

وجود آمده استفاده ایی بهوهودرصد از کشاورزان شهرستان سیروان از هیچ روشی برای سازگار شدن با تغییرات آب 14/66: نتایج نشان داد، هایافته

های جدید و مقاوم به خشکی را برای سازگاری با درصد از واریته 44/4درصد از افراد مورد مطالعه از روش تغییر در زمان کاشت و  40/6اند. نکرده

رسی به مراکز خدمات و ترویج، دسترسی اند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد، متغیرهای سطح اراضی خانوار، دستوهوایی استفاده کردهتغییرات آب

درصد واریانس  39رویارویی با خشکسالی در پنج سال گذشته و سطح درآمد خانوار حدود  به اعتبارات، داشتن شغل دوم، سطح سواد، سن، تجربه

 نمایند.متغیر وابسته یعنی سازگاری با تغییرات آب و هوایی را تبیین می

های عامل، بهبود خدمات ترویج درمنطقه با استفاده از های دولت و بانکراهکارهایی مانند هماهنگی سیاست ی پژوهش،هایافتهبا توجه به راهکارهای عملی: 

ـ ترویجی مربوط به تغییرات آبافزایش نرخ مروج به کشاورز، افزایش کالس   گردد.های سازگاری در روستاهای دورتر پیشنهاد میوهوایی و استراتژیهای آموزشی 

ویژه بر مناطق روستایی و بخش کشاورزی یکی از های مختلف جهان و کشور ایران، به: در حال حاضر، تغییر اقلیم و آثار آن بر بخشاصالت و ارزش

از این  های مهم جهانی بوده که پیشهای مهم است. در این بین بحث سازگاری با تغییرات اقلیمی، که موضوع مقاله حاضراست، یکی از مقولهچالش

  کمتر به آن پرداخته شده است.

 وهوایی، سازگاری، خشکسالی، آگاهی، شهرستان سیروان، استان ایالم.: تغییرات آبهاکلیدواژه
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 . مقدمه1
 . طرح مسئله1. 1

در حال حاضر خشکسالی، کمبود آب و اثرات آن بر 

های عمده تولیدات کشاورزی و توسعه اقتصادی، یکی از نگرانی

بروز تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر  .شودانی محسوب میجه

های سطحی و منابع آب زیرزمینی به همراه جریانات آب

پذیری مدیریت نامناسب منابع آبی، موجب شده که آسیب

-جوامع از این تغییرات افزایش یابد و بدون شک، تشدید بحران

د پذیری خواههای آبی نیز موجب افزایش هرچه بیشتر آسیب

گردید. هر چند وقوع مکرر خشکسالی موجب شده که این 

بحران، برای کشاورزان به عنوان یک پدیده جدید مطرح نباشد، 

تنیدگی پیامدهای منفی ساز و در هماما پیچیدگی عوامل زمینه

های اصلی ناشی از خشکسالی، این پدیده را به یکی از دغدغه

انی، تبدیل نموده کشاورزان ساکن در مناطق دارای شرایط بحر

-ویژه خشکسالیوهوایی، بهعالوه بر آن وقوع تغییرات آب .است

پذیری های قبلی و آثار و تبعات ناشی از آن، موجب آسیب

جوامع روستایی در مقابل تغییرات )خشکسالی(  کنونی گردیده 

 .است

 محصوالت تولید بر مستقیم طوربه وهواآب تغییرات

 ذاتا   کشاورزی و از طرفی دیگر، بخش گذاردمی تاثیر کشاورزی

این امر موجب شده که  و است وهواییآب شرایط به حساس

 تغییر اثرات و خطرات به هابخش پذیرترینآسیب از یکی

، 2)ماپونیا و مپاندلی وهوا، بخش کشاورزی باشدآب جهانی

به نحوی که در برخی از جوامع مواجه با این . (43: 2142

ای بقاء، چالش اساسی بسیاری از خانوارهای تغییرات، تالش بر

ویژه خشکسالی را تشکیل وهوایی، بهپذیر از تغییرات آبآسیب

تالش  (.440: 2141، 9گروگر)کَمبِل، بارکر و مَک دهدمی

وهوا یک پدیده جدید کشاورزان برای سازگاری با تغییرات آب

به تأثیر و با توجه ( 413: 2149، 4)ریوا، لیندنِر و پرتزچ نیست

منفی این تغییرات بر تولیدات بخش کشاورزی، و از طرفی دیگر 

با توجه به اینکه تولید محصوالت کشاورزی منبع درآمد 

باشد، لذا، سازگاری جوامع بسیاری از جوامع روستایی می

روستایی )مخصوصا  کشاورزان( برای حفظ معیشت و اطمینان 

است )بریان، دِرسا، از امنیت غذایی خود امری کامال  ضروری 

 (.449: 2113، 4لِربوو و رینگجِتی

سازگاری در جوامع روستایی که قادرند خود را از طریق 

وهوایی سازگار نمایند، باعث های متنوع با تغییرات آبروش

در  مردمو همچنین، به  شودمیهای بالقوه تعدیل خسارت

غیر مستقیم مانند مشکالت کاهش عوارض جانبی و یا 

شغل و اجباری خالی شدن روستاها، تغییر  ناخواستههاجرت، م

حتی دلسرد شدن جوانان روستایی از اشتغال در بخش 

لِر، بوو و رینگ)بریان، دِرسا، جِتی کشاورزی کمک خواهد کرد

: 2114، 6؛ هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوا444: 2113

29 .) 

آبی مدر دو دهه اخیر همواره با مشکل ک کشور ایران

-مواجه بوده و پدیده خشکسالی کم و بیش در مناطق و استان

یروان از سوقوع پیوسته است. شهرستان های مختلف کشور به

نواحی است که کاهش  این ای ازتوابع استان ایالم، نمونه

خشکسالی بخوبی در  ویژهتغییرات اقلیمی، به بارندگی و بروز

عه این پژوهش دارای مورد مطالمنطقه  آن قابل مشاهده است.

های قبل از بروز در سال وبوده  اقتصاد مبتنی بر کشاورزی

بو( در سطح عنوان قطب تولید برنج )رقم عنبرخشکسالی به

به دلیل تغییرات  های اخیرشد. اما در سالاستان محسوب می

منابع آب کشاورزی و کاهش  اقلیمی و وقوع پدیده خشکسالی

است. الزم به ذکر است که  غییر کردهشرایط ت)رودخانه سیمره( 

میزان آبدهی رودخانه سیمره ، 4936-4930در سال آبی 

در محل دو ایستگاه هلیالن و سازبن ( 299: 2149)جمشیدی، 

درصد کاهش یافته است. همچنین،  32و 31ترتیب تا به 

ایستگاه ورگچ از  4941-34وضعیت بارندگی در طول دوره 

 ،نشان داده شده است 4در شکل که چنانشهرستان سیروان 

 است. داشتهساله مورد مطالعه روند کاهشی  41در طول دوره 

دنبال تغییرات اقلیمی، به ویژه کاهش بارندگی و وقوع به

شدت آسیب دیده به خشکسالی، کشاورزی آبی در این شهرستان

که میزان تولید محصوالت آبی و مخصوصا  برنج، طوریبه است.

( از 4932ر سازمان جهادکشاورزی استان ایالم )مطابق با آما

تن برنج  4230به  4904تن برنج سفید در سال زراعی  2411

های اخیر بر اثر رسیده است. در سال 4934سفید در سال زراعی 

بسیاری از اراضی  ی کشاورزی،منابع آباز بین رفتن برخی از 

راضی و نیروی مولد زیادی بر اثر رها شدن ا شدهرها  زراعی

 .اندبه شهرها مهاجرت کردهکشاورزی بیکار و بدنبال معاش 

با توجه به آمار و اطالعات سازمان جهاد کشاورزی همچنین، 

(، میزان سطح زیرکشت کلی محصوالت 4932استان ایالم )

ی مورد مطالعه در طی یک دوره آماری مورد کشاورزی منطقه

 41از ( شاهد کاهش چشمگیری )بیش 4934-4932بررسی )
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 ایم.تنی از میزان تولید محصوالت اصلی منطقه بودههزار  41درصد( بوده است و در همین دوره آماری، شاهد کاهش 

 
 روند بارندگي در ايستگاه ورگچ -1شکل 

 هاي تحقيقمآخذ: يافته 

وهوا بر و تأثیر تغییرات آب موضوع با توجه به اهمیت

 ضرورتنین، مناطق روستایی شهرستان سیروان و همچ

بررسی وضعیت سازگاری کشاورزان منطقه و عوامل تأثیر بر 

های مناسب در جهت کاهش آن برای ارائه برنامه و سیاست

وجود آمده و حتی جلوگیری از خسارت ناشی از تغییرات به

ی حاضر به دنبال خالی شدن روستاهای منطقه، مطالعه

 استه که: اساسی گویی به این سوالپاسخ

عیت سازگاری کشاورزان منطقه مورد مطالعه در وض -4

و چه عواملی  استمورد تغییرات اقلیمی به وجود آمده چگونه 

 گذارد؟بر آن تأثیر می

 . پیشینه تحقیق2.1
ی اثرات تغییرات اگر چه مطالعات خارجی زیادی درباره

وهوایی بر توان بخش کشاورزی و چگونگی واکنش آب

یرات برای سازگاری وجود دارد، که در کشاورزان در برابر آن تغی

شود. اما، مطالعات داخلی پرداخته می هاترین آنادامه به مهم

که به صورت تخصصی به امر سازگاری روستاییان و کشاورزان 

باشد. وهوایی پرداخته باشد، بسیار محدود میبا تغییرات آب

ی ی سازگارای دربارهگونه مطالعهالزم به ذکر است که هیچ

وهوایی در استان ایالم روستاییان و کشاورزان با تغییرات آب

 انجام نگرفته است.

( در شهرستان 4934)زن و افشارزاده ، پاپقمبرعلی

کرمانشاه با استفاده از مدل لجستیک به بررسی عوامل مؤثر بر 

های سازگاری با تغییرات اقلیمی از سوی کارگیری استراتژیبه

 ه است کهنشان داداین مطالعه . نتایج ندهکشاورزان پرداخت

شش عامل تجربه کشاورزان در امر کشاورزی، دسترسی به 

اعتبارت، اندازه زمین، دسترسی به خدمات ترویج، حاصلخیزی 

ترین عوامل خاک و دارا بودن شغل جانبی به عنوان مهم

در  هستند.های سازگاری کارگیری استراتژیتأثیرگذار در به

، محمدزاده، منفرد، پوریج پژوهش خسرویعین حال، نتا

( که با هدف تعیین عوامل مؤثر 4932) پورسلیمانو  خسروی

ه کشاورزان شهرستان دیر )استان بوشهر( رانبر رفتارهای سازگا

های زیرزمینی انجام گرفته است، نشان در مقابله بحران آب

پذیری کشاورزان، کیفیت متغیرهای میزان آسیب ،دهدمی

های اجتماعی، وضعیت آنها، وضعیت عضویت در گروه زندگی

چاه کشاورزی، سرمایه طبیعی و نوع مالکیت اراضی کشاورزان، 

درصد واریانس متغیر وابسته سازگاری غیرکشاورزی  4/03

 کنند. کشاورزان مورد مطالعه را تبیین می

نشان ( 4334) 3( و آدسینا و فورسون2110) 0مادیسون

های نی )دولتی یا غیر دولتی( از افراد، ویژگیکه پشتیبا اندهداد

ی کشاورزی، موقعیت اجتماعی و کشاورزان، میزان تجربه

 همچنین اقتصادی افراد، دسترسی به اعتبارات و منابع و

بامرو، ابراهیم و )ادریسی، اوگون دسترسی به خدمات ترویجی

احتمال جذب کشاورزان به سازگاری بیشتر با  (2142، 3باول

 . دادافزایش خواهد  را وهوایییرات آبتغی

 42( و اسمیت و اسکینر2113) 44(، دِرسا2144) 41مارشال

در (، 2113لِر )بوو و رینگبریان، دِرسا، جِتیو ( 2112)

های سازگاری با ی خود باهدف بررسی گزینهمطالعات جداگانه

تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی در کشور استرالیا و کانادا 

( 4طور کلی سازگاری شامل تغییر در: اند که بهن دادهنشا

( زمان 9( روش آبیاری؛ 2تولید، مانند تولید چند محصول؛ 
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( مدیریت 6های آبیاری؛ ( زیرساخت4( مکان کشت؛ 4کشت؛ 

( مدیریت مزرعه مانند 0محیط زیست مانند کاشت درختان؛ 

 باشند. استفاده از بیمه، می

با هدف بررسی  ی خوددر مطالعه( 2119) 49بِکِل و دراک

رفتار کشاورزان در مورد تصمیم به حفاظت آب و خاک در 

و  به این نتیجه رسیده است که سن ارتفاعات شرقی اتیوپی

 در به شرکت کشاورز یک تصمیم روی بر تأثیر جنس هیچ

ندارد. بلکه عواملی  وهواییآب تغییرات های سازگاری بافعالیت

)مالی(، سطح سواد، وضعیت دسترسی به  مانند وضعیت دارایی

ها تأثیر قابل توجهی بر اعتبارات و تکنولوژی و تأمین نهاده

 وهوایی دارد. اما،توانایی کشاورزان برای سازگاری با تغییرات آب

دارای  که سن هنشان داد (2110) 44بایارد، جولی و شانون

 با اریسازگ رایانجام شده ب اقدامات از برخی رب تأثیری مثبت

 است. وهواییتغییرات آب

که به ( 2114) 44هَنسن، مارکس و ِوبِر ینتایج مطالعه

وهوایی، بررسی وضعیت ادراک کشاورزان نسبت به تغییرات آب

گیری که به صورت موردی بینی آنها در تصمیمانتظارات و پیش

در دشت آرژانتین و جنوب فلوریدا انجام گرفته است، نشان 

وهوایی در فظه )تجربه( کشاورزان از تغییرات آبدهد که حامی

مند سازگاری های نظامگذشته ممکن است باعث تغییر در روش

شود. تجربه گذشته ممکن است باعث بوجود آمدن افکار واهی 

و پوچ برای سازگاری شده که در این بین، باورهای افرد نسبت 

گیری تصمیم برهای شخصیتی وهوایی و ویژگیبه تغییرات آب

دِرسا  یبرای سازگاری نیز مؤثرند. همچنین، نتیجه مطالعه

نماید. از طرفی دیگر، نتایج این وضعیت را تأیید می( 2113)

که با  (2142بامرو، ابراهیم و باول )ادریسی، اوگون یمطالعه

هدف بررسی سازگاری کشاورزان، ساحل ساوانا در کشور 

که  هه است، نشان دادنیجریه، با تغییرات اقلیمی انجام شد

درصد کشاورزان مورد مطالعه با تغییرات آب و هوایی  22/32

آشنا بوده و در مورد آن آگاهی دارند، خدمات ترویجی و 

ترین منبع آگاهی در مورد دوستان ـ همسایگان به عنوان مهم

اند. همچنین، تغییر در زمان کشت تغییرات اقلیمی معرفی شده

اهان پوششی )حفاظت خاک( به عنوان و استفاده یا کاشت گی

های سازگاری توسط افراد مورد مطالعه عنوان ترین شیوهمهم

 شده است. 

اند که باال ی خود نشان دادهدر مطالعه( 2110) 46مادیسون

( و 2142بامرو، ابراهیم و باول، بودن سطح سواد )ادریسی، اوگون

مشارکت محلی اشتغال دو عامل کلیدی برای تحریک کشاورزان به 

وهوای و مدیریت منابع های سازگاری با تغییرات آبفعالیت در

که به بررسی ( 2113) 44دِرسا طبیعی هستند. نتایج پژوهش

وهوایی توسط کشاورزان های انتخاب سازگاری با تغییرات آبروش

در نیل باسن اتیوپی پرداخته، نشان داده است که متغیرهای سطح 

عیت مادی سرپرست خانوار، دسترسی به سواد، جنسیت، سن، وض

وهوایی اعتبارات، دسترسی به اطالعات مروبط به وضعیت آب

منطقه، سرمایه اجتماعی و وضعیت زیست محیطی در انتخاب 

های کشاورزان برای سازگاری مؤثر هستند و عدم اطالع از روش

های مالی از موانع اصلی با سازگاری با سازگاری و محدودیت

 وهوایی توسط کشاورزان مورد نظر است.آب تغییرات

ای در مطالعه( 2142) 40بلو، موتابازی، کایرسچِ و همکاران 

های سازگاری شاخص به بررسی روش 99با استفاده از 

اند. آنها نشان وهوا پرداختهکشاورزان تانزانیا با تغییرات آب

اند که عوامل تولید، سرمایه طبیعی و فیزیکی، وضعیت داده

آموزش و جنس )زن یا مرد بودن( سرپرست خانوار و سرمایه 

اجتماعی به طور قابل توجهی با ظرفیت سازگاری کشاورزان 

باشند. مورد مطالعه با تغییرات آب و هوایی در ارتباط می

همچنین، نشان داده شد که عواملی مانند بدهی کشاورز، کم 

اورزان بودن درآمد و کاهش عملکرد در سناریوهای جدید کش

برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی اثر گذاشته و آنها را 

 محدود خواهد کرد. 

که با هدف  (2149) 43وِلِر، ژو و بجورلوند نتایج مطالعه

بررسی باورهای )عقاید( کشاورزان نسبت به تغییرات آب و هوا 

 OLSهای سازگاری در استرالیا، با استفاده از مدل و استراتژی

متغیرهای اعتقاد به تغییرات  هه است، نشان دادانجام شد

اقلیمی، سن، سابقه کشاورزی و میزان اراضی آبی با استراتژی 

ای منفی و کلی سازگاری با تغییرات آب و هوا دارای رابطه

باشند. همچنین، وضعیت سازگاری در گذشته، دار میمعنی

 محیطی، درصد استفاده مجددوضعیت دانش بومی، عامل زیست

ها و امید به آینده با استراتژی کلی سازگاری با از زیرساخت

 .هستنددار ای مثبت و معنیتغییرات آب و هوا دارای رابطه

 شناسی تحقیق. روش2
-نحوه جمع نظر از کاربردی، هدف لحاظ از حاضر تحقیق

 از نوع متغیرها بین روابط بررسی نظر از و میدانی، هاداده آوری

عنوان قلمرو بهکه  رستان سیرواناست. شه همبستگی

های جغرافیایی پژوهش انتخاب شد، )از گذشته یکی از قطب

ویژه کاشت برنج و گوجه منطقه بوده است. ، بهمنطقه کشاورزی
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در چند سال گذشته، به علت وجود این در حالی است که 

های پی و کاهش و یا خشک شدن آبدرهای پیسالیخشک

منطقه با مشکالت متعددی روبره زیرزمینی، کشاورزان 

جامعه آماری این پژوهش را تمامی خانوارهای مناطق  .هستند(

روستایی شهرستان سیروان که در بخش کشاورزی مشغول به 

وهوایی )به ویژه فعالیت بوده و در معرض تغییرات آب

دهند اند، تشکیل میی گذشته قرار گرفتهخشکسالی( در دهه

(9349=Nحجم نمونه .) کترلیک و با استفاده از جدول بارتلت ،

خانوار )سرپرست خانوار( تعیین گردید.  462(، 2114) هیگینز

ای با انتساب گیری احتمالی طبقهبا استفاده از روش نمونه

-روستا به 41متناسب، از بین روستاهای شهرستان سیروان، 

( و از بین روستاهای 4عنوان روستاهای هدف انتخاب )جدول 

های مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب شده و نمونه هدف،

 2و نقشه  4نامه در اختیار آنها قرار گرفت. جدول پرسش

اطالعات کلی از وضعیت روستاهای هدف مورد مطالعه را نشان 

های مختلفی د. شهرستان مورد مطالعه براساس ویژگیندهمی

شت شناسی سنتی از مناطق کشت )کهای گونهاز جمله ویژگی

 ایمنطقه ساختار محیطیغالت، صیفی جات و برنج( و 

های آبیاری فعالیت نوعای یا نزدیک به رودخانه( و )کوهپایه

)استفاده از آب چاه و یا رودخانه( به سه طبقه تقسیم گردید. 

طبقات مورد مطالعه در این پژوهش شامل دهستان کارزان 

، دهستان لومار ای()کشت غالت، استفاده از آب چاه و کوهپایه

ای( و )کشت صیفی جات، استفاده از آب چاه و کوهپایه

دهستان زنگوان )کشت برنج، استفاده از آب رودخانه و حاشیه 

 د.نشورودخانه( می

 

 
 موقعیت جغرافیایی روستاهای هدف مطالعه در شهرستان سیروان -2شکل 

 .4932مأخذ: استانداری ایالم،  
 

 اری تحقیق بر حسب شهرستان، دهستان و روستاهای هدف )خانوار(معرفی نمونه آم -1جدول 

 .4939های پژوهش، و یافته 4931مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن، 

 نمونه انتخابی روستا نمونه انتخابی دهستان نمونه انتخابی شهرستان

سیروان 

(9349)  
462 

 6+41+21 برسراب کالن، حسن گاوداری، پهنه 90 (314زنگوان )

 43+46+41 دراز میرزابیگی ی کلی، جوبکل قنات آباد، 44 (4100کارزان )

 49+42+6+41 روته، چم شیر، چملرنی سفلیلومار،  34 (4362لومار )

ای ابزار گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر، پرسشنامه

بریان، دِرسا،  ی چارچوب کلی مطالعاتتوسعه یافتهاز است که 

، حسن، رینگلر، آلمو و ِدرسا(، 2113)ر لِبوو و رینگجِتی

دانگ، لی و ( و 2142) 21ماپونیا و مپندلی، (2113) 43یوسف

. الزم به ذکر است که در این تهیه شده است  (2142) 24بروِر

مطالعه سؤاالت اصلی مطالعه به صورت باز )در مورد اینکه آیا 

ی گذشته متوجه تغییرات طوالنی مدت متوسط دمای در دهه

اند(، ها )سردتر یا گرمتر( شدهوا، باراش باران و جهت تغییر آنه

از کشاورزان مورد مطالعه پرسیده شد. همچنین، سؤاالتی در 

های انجام شده توسط آنها در مورد پاسخ به درک زمینه فعالیت
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وجود آمده در رابطه با درجه حرارت، بارندگی و تغییرات به

ی نیز مطرح شد. در این های موجود برای سازگارمحدودیت

آوری اطالعات مورد نیاز، مطالعه، قبل از شروع مصاحبه و جمع

یک جلسه توجیهی با نمایندگان محلی )دهیار، شورای اسالمی 

روستا، معتمدین محلی و ...( برگزار شده و آنها را نسبت به 

ماهیت تحقیق و محتوای وضعیت موجود منطقه آگاه و 

 . ضیح داده شدآنها تو رایپرسشنامه ب

سازگاری بر متغیر مستقل در این پژوهش عوامل مؤثر 

وهوایی به عنوان عامل کشاورزان نسبت به تغییرات آب

تأثیرگذار بر متغیر وابسته سازگاری کشاورزان نسبت به 

وهوایی است. لذا متغیرهای مستقل این پژوهش تغییرات آب

نبی یا )جا ، وضعیت تأهل، داشتن شغل دومجنس، سنشامل 

، سطح کل اراضی، سطح درآمد خانوار در ماه، غیرکشاورزی(

داشتن سابقه رویاروی با خشکسالی )در هنگام تولید محصوالت 

، وضعیت دسترسی میزان تحصیالتسال گذشته،  4کشاورزی( در 

به تسهیالت و اعتبارات بانکی، وضعیت دسترسی به خدمات جهاد 

ترویجی مربوط به های آموزشی ـ کشاورزی، تشکیل کالس

تغییرات آب و هوا و سازگاری با آن و وضعیت شرکت در آن 

باشد. فرض بر این است که تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر ها میکالس

وهوای از طریق سازگاری کشاورزان نسبت به تغییرات آب

با توجه به اینکه  همچنین، گیرد.متغیرهای مذکور صورت می

در قالب مقادیر  عه یک متغیر مجازیمتغیر وابسته در این مطال

لذا، برای بررسی  ،)سازگاری یا عدم سازگاری( صفر و یک می باشد

سازگاری کشاورزان بررسی عوامل مؤثر بر )هدف این مقاله 

 است.  از رگرسیون لجستیک استفاده شده شهرستان سیروان(،

 . مبانی نظری3
 با توجه با اینکه بخش کشاورزی به شدت وابسته به

وهوایی مانند درجه حرارت، رطوبت هوا و بارش متغییرهای آب

تغییرات جدی رود که این بخش تحت تأثیر باشد، انتظار میمی

 ،ویژه کشور ایران، با آن روبرو استوهوایی که کل جهان، بهآب

 (.94: 2110)هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوا،  قرار بگیرد

-وهوایی را میتغییرات آب  (2116) 22کاکاتسی یطبق گفته

های وابسته به توان دشمن خاموش اکوسیستم و بخش

کشاورزی دانست زیرا این تغییرات در طول زمان بوده و 

 بالفاصله قابل رویت نیستند.

تواند تأثیرات محیطی، اجتماعی و تغییر آب و هوا می

کاری ویژه کشاورزان دیم، بهفعالیت کشاورزان اقتصادی جدی بر

 ، داشته باشد، زیرامعیشت آنها وابسته به بارش باران استکه 

این بخش به واسطه عوامل زیادی از جمله بالیای طبیعی 

-گیرد. در سالهمچون خشکسالی و سیل تحت تأثیر قرار می

های اخیر، سازگاری با تغییرات آب و هوایی به نگرانی اصلی 

گذاران بدل شده است کشاورزان، پژوهشگران وسیاست

(. با این وجود، جوامع 433: 4934)قمبرعلی و همکاران، 

-روستایی همیشه منابع و معیشت خود را در مواجهه با چالش

کنند. های محیطی و شرایط اجتماعی ـ اقتصادی مدیریت می

های معیشتی که استراتژی هستندروستاییان این توانایی را دارا 

ا آب و هوای ای تعیین کنند که بتوانند بخود را به شیوه

بینی ناپذیر(، حمله شدید آفات، تغییر بینی )پیشغیرقابل پیش

-)مورتیسازگار شوند  غیرههای جهانی، ملی، محلی و سیاست

به توانایی  ،ظرفیت سازگاری(. 41: 2114، 29مور و آدامز

-های آبگویی به محرکموفقیت بالقوه یک سیستم برای پاسخ

-نیز به عنوان تعدیل در سیستم ،هوایی اشاره دارد. سازگاریو

محیط در پاسخ به مشاهدات و یا انتظار های انسان ـ زیست

بلو، ) شودهای آب و هوایی تعریف میتغییر در پاسخ به محرک

، 24؛ اسمیت و واندِل224: 2142موتابازی، کایرسچِ و همکاران، 

2116 :239.) 

 سازگاری یک فرایند پیچیده است که از عناصر متفاوتی

های سیستم مورد نظر، های استرس، ویژگیمانند: ویژگی

-های سازگارانه تشکیل میمقیاس یا وسیله سنجش و پاسخ

تواند ناشی از تغییرات طوالنی مدت در استرس را میشود. 

متوسط متغیرهای آب و هوایی یا ناشی از تغییرات شدید و آنی 

 رکانس( دانستهای آب و هوایی )مانند نوع، اندازه و فدر ویژگی

  (.42: 2144، 24)دانگ، لی، نوبرگ و بروور

های کشاورزی آنها را نسبت به های متعدد سیستمویژگی

-تغییرات آب و هوایی حساس کرده و باعث واکنش این سیستم

اند از: ها عبارتشوند. این ویژگیها نسبت به آن تغییرات می

 سازمانی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وویژگی

  (.432: 2111، 26)بریانت، اسمیت، برالسیچ و همکاران

تواند مستقل یا غیرارادی و سازگارانه می هایالعملعکس

غیرارادی معموال  در  هایالعملعکسارادی یا آگاهانه باشد. 

شود. درحالی که دیگر هنگام استرس توسط کشاورزان انجام می

فعان و افراد شاغل در توسط سهامداران، ذینها العملعکس

هایی از گیرند. نمونهبخش کشاورزی در موقع عادی صورت می

اند از: تغییر در زمان کاشت، مستقل عبارت هایالعملعکس

های بسیار مقاوم به آبیاری، استفاده از تنوع، استفاده از گونه
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در مناطق مختلف ها العملعکسحرارت و خرید بیمه. البته این 

است )دانگ، لی، های کشاورزی مختلف، متفاوت و در نظام

نوع دوم، معموال   هایالعملعکس (.42: 2144نوبرگ و بروور، 

ها در مقابله های آنهای عمومی دولت و دخالتبه نوع سیاست

گذاری در امر با اثرات تغییرات اقلیمی تأکید دارند. سرمایه

ین، اخذ های نوآوریها، معرفی فنپژوهش، تقویت زیرساخت

 هایالعملعکسهای از مالیات و پرداخت مالیات نمونه

بوو )بریان، دِرسا، جِتی باشندسازگارانه از نوع دوم )آگاهانه( می

 (.412: 2113لِر، و رینگ

تواند از نوع بلندمدت و یا سازگارانه می هایالعملعکس

-العملعکسهای متفاوتی درباره دیدگاهاما مدت باشند. کوتاه

بلندمدت وجود دارد. بعضی  هایالعملعکسمدت تا کوتاههای 

سازگارانه به تغییرات آب و  العملعکساز محققین معتقدند که 

ها در بلندمدت پذیری آنمدت منجر به آسیبهوایی در کوتاه

صورت شود. بنابراین، بهتر است که وضعیت سازگاری را بهمی

ریزی نمود لندمدت برنامهوهوا در باساس تغییر آب راهبردی بر

در این (. 432: 2111)بریانت، اسمیت، برالسیچ و همکاران، 

 العملعکسمطالعه، منظور از اقدامات سازگارانه، اساسا  

و با تمرکز  هسازگارانه از نوع مستقل و سازگاری در سطح مزرع

 . استبر روی فرد )کشاورز( 

های رفتار (4333) 20پاول بعضی از محققین از جمله

تغییرات آب و هوایی را به دو دسته  برابرسازگار کشاورزان در 

-کلی سازگاری کشاورزی و سازگاری غیرکشاورزی تقسیم کرده

( 2113) 23اسموکِر و ویسنر اند. محققین دیگری از جمله

های سازگاری را به سه دسته کلی از جمله: الف( مکانیسم

گیری از بازار و هاستفاده از محیط طبیعی و اجتماعی؛ ب( بهر

هایی مانند فروش دام، زمین و ... و ج( تغییر شغل انجام فعالیت

  . اندو مهاجرت برای یافتن شغل تقسیم کرده

 های تحقیق. یافته4
 های فردی پاسخگویانویژگی. 4.1

 30درصد افراد مورد مطالعه مرد و  04نتایج نشان داد، 

اند بیان کرده صد از آنهادر 93باشند. درصد آنها نیز متأهل می

 411درصد  41هزار تومان،  411دارای درآمدی کمتر از  که

هزار تومان و مابقی افراد نیز دارای درآمدی بیش  041هزار تا 

درصد  40باشند. همچنین، حدود هزار تومان در ماه می 041از 

سال گذشته تجربه  4اند که در افراد مورد مطالعه عنوان کرده

وهوایی الیت کشاورزی همزمان با وقوع تغییرات آبانجام فع

درصد از کشاورزان مورد مطالعه  49)خشکسالی( را دارند. 

های اند که به دلیل کاهش میزان بارش، میزان آبعنوان کرده

سال گذشته )به ویژه در زمان  4زیرزمینی و آب رودخانه در 

یا اراضی  اند واوج خشکسالی( یا فعالیت کشاورزی انجام نداده

بری به کشاورزان دیگر خود را به صورت اجاره نقدی و یا سهم

 اند. واگذار کرده

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل متغیر سن کشاورزان مورد  

ترتیب سال، و به 16/93مطالعه نشان داد، میانگین سنی آنها 

سال و  21ترین کشاورز مورد مطالعه دارای ترین و مسنجوان

درصد از کشاورزان مورد مطالعه در  24بودند.  سال سن 03

درصد  23هکتار و حدود  9شهرستان سیروان صاحب کمتر از 

باشند. مابقی هکتار اراضی کشاورزی را دارا می 0نیز بیش از 

هکتار  0تا  9افراد مورد مطالعه میزان اراضی خود را ما بین 

 اند. عنوان کرده

د مورد مطالعه عنوان درصد از افرا 94نتایج نشان داد، 

اند که میزان دسترسی آنها به مراکز خدمات جهاد کرده

 93باشد. همچنین، حدود کشاورزی در حد کم و خیلی کم می

درصد  4/94درصد دارای میزان دسترسی در حد متوسط و 

باشد.  دارای میزان دسترسی در سطح زیاد و خیلی زیاد می

اند که میزان وان کردهدرصد از افراد مورد مطالعه عن 0/94

مربوط به بخش  تسهیالتدسترسی آنها به اعتبارات و 

بوده ویژه ایام خشکسالی در حد کم و خیلی کم بهکشاورزی و 

درصد میزان دسترسی خود را در  6/94. همچنین، حدود است

در سطح  خود را درصد میزان دسترسی 3/23حد متوسط و 

 .انددانستهمیزیاد و خیلی زیاد 

 عوامل از اشتغال که و تایج مربوط به بررسی سطح سوادن

 (،2است، نشان داد )جدول  سازگاری به تصمیم بر مؤثر مهم و

درصد  42/21سواد، فاقد درصد کشاورزان مورد مطالعه  46/93

 آنها از اندکی تعداد و تنها دارای سطح سوادی در حد ابتدایی

اصلی )تک هستند. شغل  (درصد 6) دانشگاهی مدرک دارای

درصد افراد مورد مطالعه کشاورزی )زراعت( و  24/23شغل( 

های جانبی )شغل درصد افراد مورد مطالعه دارای شغل 4/43

درصد درآمد خانوارها از  01(. حدود 2 )جدول اندبودهدوم( 

اهمیت شدن مشاغل فرعی بود که این امر نشان دهنده کم

بسته بودن درآمد کشاورزی، به علت کاهش میزان تولید و وا

  .استخانوارها به مشاغل فرعی 

 

توزیع درصد فراوانی متغیرهای سطح  -2جدول شماره 

 سواد و اشتغال در بین کشاورزان مورد مطالعه
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 4939های پژوهش، مأخذ: یافته

سطح 

 سواد

 اشتغال

جمع 

 کل

تمام 

وقت 

 کشاورزی

اصلی 

کشاورزی 

 )دو شغل(

فرعی 

کشاورزی 

 )دو شغل(

 46/93 11/11 41/24 16/40 دسوابی

خواندن و 

 نوشتن
43/3 13/0 11/11 23/44 

 42/24 11/11 42/40 11/4 ابتدایی

 21/3 11/11 2/3 11/11 راهنمایی

 34/6 22/9 43/9 11/11 دبیرستان

 94/4 94/4 11/11 11/11 دیپلم

مدرک 

 دانشگاهی
11/11 11/11 63/9 63/9 

 411 24/42 4/43 24/23 جمع کل
 

 وهوادرک کشاورزان از تغییرات آب .4.2
یکی از متغیرهایی که در چگونگی واکنش کشاورزان به 

وجود آمده، و سازگاری آنها با این وهوایی بهتغییرات آب

باشد، آگاهی از تغییرات دمای تغییرات، دارای اهمیت باالیی می

هوا در طوالنی مدت و درک کلی آنها از تغییرات بلندمدت 

 که ،(444: 2113لِر ، بوو و رینگست )بریان، دِرسا، جِتیابارش 

طور که در در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. همان

شود، سطح آگاهی )درک( عنوان شده مشاهده می 9شکل 

کشاورزان مورد مطالعه از تغییرات دمای هوا در طوالنی مدت 

ب( یافت،  دمای هوا افزایش خواهدالف( : شامل یبه پنج طبقه

دمای هوا تغییر خواهد کرد ج( دمای هوا کاهش خواهد یافت، 

دمای هوا تغییر نخواهد د( )مشخص نبودن افزایش یا کاهش(، 

-نشان می 9دانم تقسیم شده است. نتایج شکل نمیه( کرد و 

درصد از کشاورزان مورد مطالعه اذعان  60/44دهد که حدود 

ایش خواهد یافت و در واقع دارند که دمای هوا در بلندمدت افز

توان گفت که این گروه از کشاورزان ادعا دارند که تغییرات می

وهوایی منطقه خود )به سمت گرم شدن( را درک کرده و از آب

درصد از کشاورزان نیز اعتقاد  04/21این تغییرات آگاهند. 

 دارند که دمای هوا در بلندمدت کاهش خواهد یافت.

 
 تغییرات میزان بارش و از ورزانآگاهی کشا -3شکل 

 دمای هوا در طوالنی مدت

 4939های پژوهش، مأخذ: یافته

شود سطح درک مشاهده می 9شکل در طور که همان

مورد مطالعه از تغییرات بلندمدت بارش ناشی  منطقه کشاورزان

وهوایی عنوان شده از طرف کشاورزان مورد از تغییرات آب

کاهش ب( افزایش میزان بارندگی، ف( ال: حالتمطالعه، به چهار 

میزان بارندگی تغییر خواهد کرد )مشخص ج( میزان بارندگی، 

دانم تقسیم شده است. نتایج، نمید(  نبودن افزایش یا کاهش( و

درصد کشاورزان مورد مطالعه  49/64دهد ، نشان می9شکل 

اند که در بلندمدت میزان بارش در منطقه، به علت عنوان نموده

وجود آمده، کاهش خواهد یافت )در حال وهوایی بهییرات آبتغ

حاضر نیز کاهش یافته است(. همچنین، کشاورزان مورد مطالعه 

اند که تغییرات بلندمدت بارش باعث خشک شدن بیان نموده

منطقه شده و خواهد شد. همچنین، آنها اعتقاد دارند که 

هد شد که تغییرات بلندمدت بارش باعث کمبود آب زراعی خوا

ی نزدیک تأثیر منفی باالیی را بر کشاورزی و تولیدات در آینده

 ی مورد مطالعه، خواهد داشت.این بخش، در منطقه

وهوایی در اکثر موارد برداشت کشاورزان از تغییرات آب

منطقه خود ناشی از اطالعات دریافتی از منابع رسمی )رادیو و 

با این حال، شواهدی  باشد.های واقعی میتلویزیون( و داده

ی وهوایی منطقهوجود دارد که درک کشاورزان از تغییرات آب

باشد وهوایی به وجود آمده میخود، واقعا  براساس تغییرات آب
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(. متوسط 244: 2113، حسن، رینگلر، آلمو و یوسف دِرسا،)

درجه افزایش  4سال گذشته حدود  21در  دمای هوای منطقه

(. 4932هواشناسی استان ایالم، داشته است )اداره کل 

ای ساله مربوط به شرکت آب منطقه 41همچنین، اطالعات 

دهنده یک روند نشان 4934تا  4941های استان ایالم طی سال

باشد، دار از کاهش میزان بارش در شهرستان سیروان نمیمعنی

های شدیدی مدت، خشکسالیبلکه کاهش میزان بارش در کوتاه

دهد. بنابراین، ، را نشان می32تا  31و  33تا  36های در سال

توان گفت که درک کشاورزان مورد مطالعه ممکن است می

مدت باشد. وهوا بر اثر تغییرات کوتاهبیشتر ناشی از تغییرات آب

( و 2113) 32بو(، گبتی2113لِر )بوو و رینگبریان، دِرسا، جِتی

اند که درک هنیز در مطالعات خود نشان داد (2113دِرسا )

وهوایی ممکن است کشاورزان مورد مطالعه از تغییرات آب

  مدت باشد.وهوا در کوتاهبیشتر ناشی از تغییرات آب

 وهواییمقابل تغییرات آب در کشاورز از حمایت .4.3

وهوایی برای مقابل تغییرات آب در کشاورز از حمایت

و کاهش اثرات وجود آمده سازگار شدن کشاورزان با تغییرات به

آن بر خانوارهای روستاییان )کشاورزان( از اهمیت بسیار باالیی 

 برخوردار که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. 

وهوایی عنوان آب تغییرات آثار مقابل در کشاورزان از نوع حمایت

شده از طرف کشاورزان مورد مطالعه، در این پژوهش، به پنج حالت: 

دولتی )بالعوض(، ب( حمایت بیمه، ج( حمایت بستگان،  الف( حمایت

گونه حمایت دولتی ای و ه( بدون حمایت )هیچد( حمایت یارانه

(، 4 دریافت نشده است( تقسیم شده است. نتایج نشان داد )شکل

گونه حمایت دولتی، برای هیچ کشاورزان از درصد 30/43حدود 

اند، دریافت نکرده تغییر، الح در وهواییآب الگوهای برابر سازگاری در

 40/6کشاورزان از طریق دریافت خسارت از بیمه،  از درصد 26/3ولی 

کشاورزان از طریق دریافت کمک بالعوض مربوط به  از درصد

کشاورزان از طریق کمک  از درصد 04/43خشکسالی از طرف دولت و 

 . اندگرفتن )قرض کردن( از آشنایان، بستگان و دوستان حمایت شده

وهوایی به عدم حمایت کشاورزان در زمان بروز تغییرات آب

دالیلی مانند کمبود بودجه و اعتبار، عدم پشتیبانی کامل بیمه از 

وهوایی، محدودیت یارانه و یا خسارت ناشی از بروز تغییرات آب

سوبسیدهای مربوطه و عواملی از این قبیل؛ ممکن است در آینده 

های )ماپونیا و خرید تکنولوژی باعث محدودیت دریافت و یا

( الزم توسط کشاورزان برای سازگاری با 41: 2142مپاندِلی، 

های آنها شود. این وهوایی و بقای خود و خانوادهتغییرات آب

( و کندلینکر و 2142موضوع در مطالعات ماپونیا و مپاندِلی )

ه ( نیز مورد تأیید قرار گرفته و عنوان شده است ک2111) 91ریسبی

های درصورت عدم پشتیبانی کشاورزی در این مواقع، هزینه

سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی بسیار باال رفته و حتی در 

 بعضی از مواقع آنها دیگر توان سازگاری را نخواهند داشت. 

شود، سطح دسترسی مشاهده می 4طور که در شکل همان

اکز خدمات جهاد درصد از کشاورزان مورد مطالعه به مر 32/24

درصد  13/04باشد. همچنین، کم میکشاورزی در سطح کم و خیلی

از آنها سطح دسترسی خود را به مراکز خدمات جهاد کشاورزی در 

اند. سطح دسترسی باال به مراکز سطح متوسط به باال عنوان نموده

توان به عنوان یک ویژگی مثبت برای خدمات جهاد کشاورزی را می

ورد مطالعه عنوان نمود. زیرا یکی از عوامل مهم در کشاورزان م

 باالرفتن میزان یا سطح تطابق )سازگاری( کشاورزان با تغییرات

وجود آمده مراکز خدمات جهاد کشاورزی و استفاده از وهوایی بهآب

( و ماپونیا و 4334آدسینا و فورسون )تواند باشد. های آنها میمشاوره

اند که منابع اطالعاتی بسیاری از ن کردهنیز بیا( 2142مپاندِلی )

کشاورزان مراکز ترویج و مراکز خدماتی کشاورزی است. این مراکز 

های کشاورزان در زمان سازگاری گیریبرای تجزیه و تحلیل تصمیم

 وجود آمده، بسیار مهم است.وهوایی بهآب )تطابق( آنها، با تغییرات

   
 وهوایی  آب تغییرات اثرات ابلمق در کشاورز از پشتیبانی -4شکل 

 4939های پژوهش، یافتهمأخذ: 

   

 
  میزان دسترسی به مراکز خدمات جهاد کشاورزی. -5شکل 

 4939های پژوهش، یافتهمأخذ: 
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درصد از کشاورزان مورد  43/34دهد، نتایج نشان می

اند که تاکنون کالس آموزشی ـ ترویجی در مطالعه عنوان نموده

-وهوایی بههای سازگاری یا مقابله با تغییرات آبشرابطه با رو

وجود آمده در روستای محل زندگی آنها و یا روستاهای اطرف، 

از طرف جهادکشاورزی منطقه، تشکیل نشده است. همچنین، 

های آموزشی ـ ترویجی در درصد از آنها از مزایای کالس 31

-وهوایی بههای سازگاری یا مقابله با تغییرات آبرابطه با روش

وجود آمده، که باعث تغییرات منفی در وضعیت زندگی 

اند. در ای نبردهشود، بهرهخانوارهای روستایی )کشاورزان( می

های آموزشی ـ ترویجی و ارائه صورتی که تشکیل کالس

ی با تغییرات    وری سازگارخدمات ترویجی باعث باالرفتن بهره

آدسینا و  یمطالعهوهوایی خواهد شد که این موضع در آب

نیز تأیید شده ( 2142( و ماپونیا و مپاندِلی )4334فورسون )

 است.

های سازگاری کشاورزان شهرستان سیروان با روش. 4.4

 وجود آمده وهوایی بهتغییرات آب
درصد از کشاورزان شهرستان  14/66نتایج نشان داد، 

وهوایی سیروان از هیچ روشی برای سازگار شدن با تغییرات آب

های موجود اند. مهمترین استراتژیوجود آمده استفاده نکردهبه

وجود آمده که توسط وهوایی بهبرای سازگاری با تغییرات آب

نشان  9گیرد، در جدول کشاورزان منطقه مورد استفاده قرار می

 داده شده است.

درصـد از افـراد مـورد  40/6، 9جـدول  هـایبر اساس داده

وهوایی اند که برای سازگاری با تغییرات آبمطالعه عنوان نموده

هــای درصـد از واریتــه 44/4از روش تغییـر در زمــان کاشــت و 

نمایند. با توجه جدید و مقاوم )مقاوم به خشکسالی( استفاده می

چگونـه درصد( از افراد مورد مطالعه هی 14/66به اینکه، بیشتر )

 34/99اند، به عبـارتی دیگـر، ای را انجام ندادهفعالیت سازگارانه

های کشـاورزی خـود را بـا تغییـرات ادراک درصد دیگر فعالیت

های گرفته اند، بنابراین روشن است که تصمیمشده تنظیم کرده

وهوایی در شده برای سازگاری صرفا  بر پایه متوسط تغییرات آب

بـوو و بریـان، دِرسـا، جِتـیر این رابطـه بلندمدت نبوده است. د

کند که فقط درک تغییـرات بوجـود ( عنوان می2113) لِررینگ

آمده در وضعیت بارش و دمای هوا برای تصـمیم بـه سـازگاری 

کافی نبوده و نیاز به عوامل دیگری از جملـه تغییـرات سـریع و 

وهـوایی، بـارش وهوا، حوادث شدید آبمدت در  آبشدید کوتاه

 ید یــا عــدم بــارش در زمــان طــوالنی )یــک ســال زارعــی(شــد

 دارد. 

های سازگاری کشاورزان وضعیت روش -3جدول 

 وهوایی تغییرات آب در برابرشهرستان سیروان 

 4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 درصد فراوانی فراوانی های سازگاریروش

 40/2 4 کاشت محصوالت دیگر

 92/4 0 تنوع محصوالت

 40/6 41 زمان کاشتتغییر در 

 44/4 3 استفاده از واریته مقاوم

 13/9 4 تغییر در میزان زمین برای کاشت

 0/9 6 افزایش میزان بذر

 640/1 4 تغییر زمان آبیاری

 29/4 2 های نوین آبیاریاستفاده از روش

 29/4 2 کاشت محصوالت باغی

 640/1 4 استفاده از بیمه

-تغییر شغل کشاورزی به شغل

 ای غیر کشاورزیه
9 34/4 

 34/4 9 تغییر شغل به پرورش دام

های حفاظتی استفاده از روش

 مانند آبخیزداری
2 29/4 

عدم سازگاری )هیچ کاری انجام 

 دهم(نمی
410 14/66 

 411 462 جمع کل
 

-وهوایی به. سطح سازگاری کشاورزان با تغییرات آب4.5

 وجود آمده
درصد از کشاورزان  14/66، دهدنشان می 9جدول  نتایج

وجود آمده وهوایی بهاند خود را با تغییرات آبگو نتوانستهپاسخ

وفق دهند. الزم به ذکر است، تعدادی از افراد این گروه عنوان 

اند که تالش خود را برای مقابله با مشکالت ناشی از این نموده

اند ولی در پایان تغییرات، برای سازگار شده انجام داده

در بعضی از موارد حتی اند خود را با شرایط وفق دهند توانستهن

اند. درحالی که دست داده از )دامدار یا زارع( شغل اصلی خود را

کاری را برای سازگاری با تعدادی دیگر از این گروه هیچ راه

 اند.وجود آمده در پیش نگرفتهشرایط به
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نسبت موانع سازگاری کشاورزان شهرستان سیروان  .4.6
 وجود آمدهوهوایی بهبه تغییرات آب

در این بخش )قبل از بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری( از 

روی کشاورزان مورد مطالعه خواسته شد تا مهمترین موانع پیش

وهوایی بیان نمایند. نتایج برای سازگاری با تغییرات آب خود را

مورد ی نشان داد، کمبود آب زراعی در منطقههای آنها پاسخ

درصد(، پراکندگی قطعات )اراضی( کشاورزی هر  21مطالعه )

درصد(،  42درصد(، عدم کسب درآمد مطمئن ) 49خانوار )

-های اشتغالهای دیگر )عدم وجود بخشکمبود شغل در بخش

درصد( و کوچک بودن  42زای جایگزین بخش کشاورزی( )

درصد(، کمبود  44قطعات )اراضی( کشاورزی هر خانوار )

 0درصد( و عدم دسترسی به بازار ) 3بارات و نقدینگی )اعت

 گیری در موردتصمیم برای ترین موانعترتیب، مهمدرصد( به

وهوایی سازگاری کشاورزان شهرستان سیروان با تغییرات آب

 تواندمی توان عنوان نمود که این عوامل. در واقع میاست

 نکهای گوی یکی از سواالت اصلی پژوهش مبنی برپاسخ

 مهمترین موانع یا مشکالت موجود بر سر راه تغییر کشاورزی"

 باشد.  "یی، چیستوهواسازگاری با تغییرات آب منظوربه

وجود آمده بر تولید وهوایی بهاثر تغییرات آب .4.7

 محصوالت کشاورزی شهرستان سیروان
شود، از نظر مشاهده می 6طور که در شکل همان

در شهرستان سیروان تغییرات بوجود کشاورزان مورد مطالعه 

 محصوالت وهوایی باعث تغییر در تولیدآب آمده در الگوهای

اند کشاورزی شده است. کشاورزان مورد مطالعه عنوان کرده

های وهوا باعث کاهش فعالیتتغییرات به وجود آمده در آب

کشاورزی )تغییر شغل به دلیل کاهش مقدار آب زراعی(، تلفات 

ش متوسط تعداد دام هر خانوار، کمبود آب آشامیدنی دام و کاه

و زراعی، کاهش عملکرد، از بین رفتن ذخیره بذری مناسب 

خانوار، عدم توان کاشت بعضی از محصوالت )مانند برنج( و ... 

درصد از کشاورزان  69/94شده است. همچنین، به صورت کلی، 

وهوایی آب اند که تأثیر منفی تغییراتمورد مطالعه بیان کرده

ی مورد کشاورزی، تولید شده در منطقه محصوالت در تولید

مطالعه، در سطح بسیار زیاد بوده است. در واقع این تغییرات 

باعث کاهش تولید محصول و حتی در بعضی از روستاهای 

-است. این نتیجه با نتایج مطالعه شدهبرنج  کشت توقفمنطقه 

بریان، دِرسا، ، (2142لی )ماپونیا و مپاندِ ،(2114) 94ماندلی ی

ما، اورت، اودالنسینک و ریدس و( 2113) 92لِربوو و رینگجِتی

  مطابق دارد.( 2113لِمانس )

 
وهوایی بر تولیدات بخش اثر تغییرات آب -6شکل 

 کشاورزی از نظر کشاورزان شهرستان سیروان

 4939های پژوهش، مأخذ: یافته

و سازگاری با اثر های فردی ارتباط بین ویژگی .4.8

 وهوایی بر تولید کشاورزیتغییرات آب
های فردی که مربوط به بررسی ویژگی 4نتایج جدول 

باشد، بیانگر این موضوع بوده که افراد سازگار با پاسخگویان می

(، باسوادتر t=  -69/2و  p=  111/1وهوایی جوانتر )تغییرات آب

(111/1  =p  04/3و  =tدارای سطح اراضی ،)  کشاورزی بیشتر

(111/1  =p  39/6و  =t( میزان درآمد باالتری ،)111/1  =p  و

3/4  =t )همچنین، کشاورزان مورد مطالعه که از نظر هستند .

( و t=  03/0و  p=  111/1دسترسی به مراکز خدمات )

وضعیت  از( t=  46/2و  p=  144/1دسترسی به اعتبارات )

وهوایی نیز با تغییرات آب ، سازگاری بهتریبرخوردارندبهتری 

 . دارند

 940/1و  p=  903/1دهد که جنس )نشان می 4نتایج جدول 

 =2X( و وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه )90/1  =p  993/1و  =
2Xوهوایی در ( هیچ تأثیری بر وضعیت سازگاری آنها با تغییرات آب

و  p=  111/1منطقه مورد مطالعه را ندارد، ولی داشتن شغل دوم )

93/44  =2X و تجربه رویارویی با خشکسالی در چندسال گذشته )

( دارای 2X=  63/46و  p=  111/1برای تولید محصوالت کشاورزی )

داری بر وضعیت سازگاری کشاورزان مورد تأثیر مستقیم و معنی

 اند.وهوایی در شهرستان سیروان بودهمطالعه با تغییرات آب
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 وهواییسازگار با تغییرات آبنا و کشاورزان سازگار فردی هایویژگی -4 جدول

 4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 ویژگی
 افراد ناسازگار افراد سازگار

T P 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 113/1 -69/2 3/44 4/93 6/42 6/94 سن

 111/1 04/3 14/4 40/9 4/4 43/6 *سطح سواد

 111/1 39/6 4/4 4/2 2/4 2/4 سطح اراضی خانوار

 111/1 3/4 33/1 43/2 4/4 44/9 سطح درآمد خانوار

 111/1 03/0 000/1 64/2 342/1 32/9 دسترسی به مراکز خدمات

 144/1 46/2 34/1 34/2 2/4 44/9 دسترسی به اعتبارات

 های تحصیل(سطح سواد )سال *
 

و اسکور بین متغیر وابسته نتایج آزمون کای -5 جدول

 های فردی افراد مورد مطالعهتعدادی از ویژگی

 4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 ارزش های فردیویژگی
درجه 

 آزادی

 سطح

 داریمعنی 

 903/1 4 940/1 جنس

 111/1 4 93/44 *داشتن شغل دوم

رویارویی با خشکسالی  تجربه

 *سال گذشته 5در 
63/46 4 111/1 

 90/1 4 993/1 تأهل
 = بله 2 = خیر و 4 *

 عوامل تبیین کننده رفتار سازگاری .4.9
هایی است ترین مدلمدل رگرسیون لجستیک یکی از مطلوب

که برای تجزیه و تحلیل و برآورد احتمال یک واقعه )در اینجا سازگاری 

 6 جدول هایداده که گونههمانباشد. یا عدم سازگاری( مناسب می

طح اراضی خانوار، دسترسی متغیرهای س گام شته ، دردهدمی نشان

به مراکز خدمات و ترویج، دسترسی به اعتبارات، داشتن شغل دوم، 

رویارویی با خشکسالی در پنج سال گذشته و  سطح سواد، سن، تجربه

-معنی میزان بهها . این مؤلفهاندشده معادله واردسطح درآمد خانوار 

 رگرسیون هایمشخصهاسکور را به عنوان توزیع داری، مقدار کای

اسکور کاهش، و در مورد بهبود در کای مشخصه مورد در لجستیک

 دارمعنی کاهش سبب موضوع ایناند. اسکور مدل افزایش دادهکای

 که طوریبه است شده 4/43به  4/440از  99لگاریتم درست نمایی

 بودن دارمعنی نشانگر متغیر هر ورود از بعد کاسکور مقدار افزایش

 افزایش دیگر سوی از. استلگاریتم درست نمایی  شاخص در تغییر

 متغیرهای که اسکور مدل نشان دهنده این استدار مقدار کایمعنی

 با سازگاری عدم و سازگاری وابسته متغیر بر معادله در شده وارد

 . اندداشته داریتأثیر معنی درصد 33 اطمینان

ضریب و  602/1برابر با  94ضریب کاکس و نل مقادیر همچنین

 ترتیب معادل مقدار به که 323/1برابر با  94تعیین نیجل کرک
2Rنشان ،هستند شده تعدیل تعیین ضریب و تعیین ضریب یعنی 

 درصد 39حدود  میزان به مدل در شده وارد متغیرهای که دهندمی

 . اندکرده تبیین را وابسته متغیر تغییرات

 کلی هایمشخصه و متغیرها اثرات داریمعنی از اطمینان از بعد

 به دستیابی برای است تحلیل کلی مدل بودن مناسب بیانگر که مدل،

 Exp(B)یا  R و رگرسیونی ضرایب مقادیر سازگاری رفتار معادله

 آمده 0 جدول در آن نتایج که شد محاسبه متغیرهااز  یک هر برای

 داریمعنی که هستند رگرسیونی ضرایب 0 جدول در Bمقادیر . است

 و شودمی آنها مشخص برای آمده بدست 96والد مقدار ریقط از آن

 وارد متغیرهای بین همبستگی ضرایب نیز Exp(B)یا  R مقادیر

 . هستند وابسته متغیر با معادله در شده

 میان از دهدمی نشان 0 جدول هاییافته که گونههمان

دسترسی به  و دسترسی به اعتبارات سطح درآمد خانوار، متغیرها،

 مربوط نیز اثر کمترین و اندرا داشته اثر بیشترین ز خدماتمراک

میزان  نظر از همچنین. است بوده و سطح سواد سن به

 متغیر وابسته با مستقل متغیرهای از یک هر بین همبستگی

 سطح سواد، متغیرها، متغیرهای سایر اثرات از فارغ و مجزا طوربه

 را همبستگی رینبیشت و سطح درآمد خانوار سطح اراضی خانوار

 برای توانمی را زیر معادله حاصله، هایبه یافته توجه با. اندداشته

 :داد ارایه سازگاری با تغییرات محیطی عدم یا و تبیین سازگاری

برتری لگاریتمی = احتمال سازگاری / احتمال عدم سازگاری 
)دسترسی به مراکز  13/2)سطح اراضی خانوار( +  04/4= 

)شغل دوم( +  30/4)دسترسی به اعتبارات( +  44/2خدمات( + 
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)سطح درآمد خانوار(  43/2)سن( +  44/4 –)سطح سواد(  40/4
 )تجربه رویارویی(. 34/4+ 

میزان  به است قادر آمده بدست دهند مدلمی نشان هایافته

ناسازگار  و سازگار عنوان به را افراد صحیح به صورت درصد 0/34

 از و نفر 9 افراد سازگار تنها بین از که، یطوربه نماید، بندیطبقه

 توجه با و اندشده بندیگروه اشتباه نفر 4 افراد ناسازگار تنها بین

 که گفت توان( می0)جدول  90لیمسو و هوسمر آزمون مقدار به

افراد سازگار  تعداد با داریمعنی تفاوت تعداد افراد سازگار واقعی

 معتبر است. برآورده مدل الذ ندارد، مدل توسط شده بینیپیش

 دست آمده از رگرسیون لجستیک های برازش مدل به. شاخص6جدول 

 4939های پژوهش، مأخذ: یافته
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 6/02 4/440 111/1 4 20/42 111/1 4 20/42 سطح اراضی خانوار 1

 6/03 2/09 111/1 2 4/36 111/1 4 32/49 دسترسی به مراکز خدمات 2

 6/03 0/44 111/1 9 6/440 111/1 4 43/24 دسترسی به اعتبارات 3

 0/34 9/93 111/1 4 12/491 111/1 4 99/42 داشتن شغل دوم 4

 4/34 4/99 111/1 4 2/496 111/1 4 24/6 سطح سواد 5

 3/39 3/20 111/1 6 4/444 111/1 4 20/4 سن 6

 4/34 2/29 111/1 0 4/446 111/1 4 69/4 سطح درآمد خانوار 7

8 
 5رویارویی با خشکسالی در  تجربه

 سال گذشته
34/4 4 111/1 3/441 3 111/1 4/43 4/34 

 ک در مورد عوامل مؤثر بر رفتار سازگاری یا عدم سازگاری. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی لجستی7جدول 

 4939های پژوهش، مأخذ: یافته

 B S.E Wald df Sig Exp(B) متغیر

 44/4 14/1 4 66/6 669/1 04/4 سطح اراضی خانوار

 93/2 143/1 4 3/9 10/4 13/2 دسترسی به مراکز خدمات

 42/4 146/1 4 34/4 304/1 44/2 دسترسی به اعتبارات

 29/4 19/1 4 96/4 033/1 30/4 داشتن شغل دوم

 34/4 114/1 4 3 443/1 40/4 سطح سواد

 294/1 143/1 4 34/9 04/1 -44/4 سن

 3/3 144/1 4 40/6 343/1 43/2 سطح درآمد خانوار

 3/2 12/1 4 30/9 14/4 34/4 سال گذشته  5رویارویی با خشکسالی در  تجربه

Cox & Snell - R2 = 0.672    Nagelkerke - R2= 0.829    Hosmer and Lemeshow Goodness-of-fit test Test=26.327     P = 0.081

 

 گیری. بحث و نتیجه5
 هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوا مطابق با اعالم

-ای توافق کردهطور گستردهی علمی جهانی به(، جامعه2110)

یک واقعیت است. وهوایی در حال حاضر اند که تغییرات آب

ماپونیا و ) وهوایی و تغییر در آن، به احتمال زیادتنوع آب

باعث افزایش تعداد )فراوانی( و شدت ( 43: 2142مپاندِلی، 

وهوایی مانند سیل، طوفان و خشکسالی شود. در حوادث آب

ویژه منطقه مورد حال حاضر کشور ایران، استان ایالم و به

ربه برخی از این رویدادها به مطالعه )شهرستان سیروان( تج

به بعد( که باعث تخریب  4934ویژه خشکسالی )از سال زراعی 

در منابع آب زراعی، کاهش عملکرد، کاهش تولید بعضی از 

محصوالت زراعی از جمله برنج شده است، را دارند. مطابق با 

(، گرچه در 2144) هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوای گفته
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یشه عدم قطعیت وجود دارد، ولی توجه دقیق به ها همپیشبینی

 دتوانای و ملی میوهوایی منطقهمیزان و الگوهای تغییرات آب

های آینده را )در جهت مثبت و سازگاری با این سرنوشت نسل

تغییرات( تغییر دارد. لذا، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی 

وا جهت وهاقدامات کشاورزان برای انطباق خود با تغییرات آب

کاهش اثرات این تغییرات در عملکرد آنها در شهرستان سیروان 

  باشد.می

توان نتیجه گرفت که های مطالعه حاضر میبراساس یافته

سطح سازگاری کشاورزان شهرستان سیروان با تغییرات 

ی گذشته، در سطح مناسبی وجود آمده در دههوهوایی بهآب

افراد مورد مطالعه عنوان  درصد 66طوری که حدود باشد بهنمی

وجود گونه فعالیتی را برای مقابله با تغییرات بهاند که هیچکرده

اند. از جمله دالیل عدم سازگاری درصد باالیی آمده انجام نداده

توان ناشی از کمبود آب زراعی از افراد مورد مطالعه را می

در جایگزین در منطقه، میزان باالی پراکندگی اراضی کشاورزی 

ورزی در منطقه منطقه و نبود مشاغل جایگزین بخش کشا

های متوالی به وجود آمده در خشکسالی دانست. باتوجه به

ی گذشته در منطقه و عدم وجود یک برنامه دقیق و با دهه

( 4939)جمشیدی، کاهش پشتوانه فنی و کارشناسی شده، 

 های موجود در منطقهمیزان آب زیرزمینی و حتی آب رودخانه

بسیار کاهش یافته است. بنابراین، کاهش آب در منطقه باعث 

کاهش سطح زیرکشت محصوالت تجاری از جمله برنج شده و 

صورت مستقیم بر درآمد کشاورزان منطقه تأثیر گذاشته هب

ها است. از طرفی دیگر، به دلیل فعال نبودن سایر بخش

نابع )خدمات و صنعت( در منطقه و یا به عبارت دیگر نبودن م

مالی جایگزین بخش کشاورزی و میزان باالی پراکندگی و 

گذاری در قطعه قطعه بودن اراضی منطقه، میزان ریسک سرمایه

ی مواقع، به ویژه در مواقع با ریسک باال این بخش در همه

)زمان خشکسالی( وجود ندارد. نتیجه بدست آمده با نتیجه 

ی، اویدو، گوسیل و مَچ (،2142و ماپونیا و مپاندِلی ) مطالعات

و ( 2113لِر )بوو و رینگبریان، دِرسا، جِتی(، 2113) 93همکاران

 ( مطابقت دارد. 4934قمبرعلی و همکاران )

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افراد سازگار با تغییرات 

توان . در این رابطه میهستندوهوایی جوانتر و باسوادتر آب

قدرت  بودن طالعه عالوه بر داراگفت این دسته از افراد مورد م

خیلی  ،شودپذیری باالتر آنها میریسک توان جوانی که باعث

های نوین استفاده خواهند نمود و حتی تر از تکنولوژیراحت

درصورت نیاز بسیار آسان و سریع خواهند توانست با شرایط 

و ماپونیا و  موجود خود را سازگار نمایند. این نتیجه با مطالعه

که ( 2113لِر )بوو و رینگبریان، دِرسا، جِتی و (2142ندِلی )مپا

اند از تر توانستهتر خیلی راحتاند کشاورزان جوانعنوان کرده

وهوایی استفاده های نوین برای مقابله با تغییرات آبفناوری

به  اند شغل خود رانمایند و حتی در بعضی از موارد توانسته

دارد. همچنین، افراد باسوادتر، به عوض نمایند، مطابقت  سرعت

توانند با منابع اطالعاتی مختلف و موجود در زمینه راحتی می

مورد بحث، ارتباط برقرار نمایند و اطالعات مورد نیاز خود را در 

استفاده از محصوالت  چگونگی های مختلف از جملهزمینه

های مختلف کاشت آنها، تغییر زمان جدید، ارقام جدید و روش

های نوین کسب استفاده از روش و کاشت محصوالت مختلف

دِرسا  و (2119بِِکل و دِکِل ) نمایند. این نتیجه با مطالعه

 مطابقت دارد. ( 2113)

کشاورزان مورد مطالعه که از نظر دسترسی به اعتبارات و 

دسترسی به مراکز خدمات وضعیت بهتری دارند، دارای 

. دسترسی به هستندوهوایی ببا تغییرات آنیز سازگاری بهتری 

، کشاورزان را قادر خواهد ساخت که تسهیالتاعتبارات و 

هایی نظیر ارقام اصالح شده و مقاوم را خریداری نمایند، نهاده

-گذاری در بخش فناوریقدرت ریسک کشاورزان برای سرمایه

های مربوط به مدیریت آب مزرعه ویژه فناوریهای نوین به

تر و به کشاورزان راحتو همچنین،  واهد بردخود، را باالتر خ

های مشاوره فنی و توانند از بخش خصوصی )شرکتموقع می

خدماتی فعال در این بخش( استفاده نمایند. کشاورزانی که به 

مراکز خدمات جهاد کشاورزی دسترسی بیشتری دارند، به دلیل 

اطالع  وجود آمدهاینکه خیلی زودتر از سایر افراد از تغییرات به

های افراد متخصص استفاده خواهند یافت، بیشتر از مشاوره

تر خود را با ریسک کاشت اراقام خواهند نمود و حتی راحت

-میهای نوین وفق ها و فناوریجدیدتر و یا استفاده از روش

وهوایی بیشتر ، و احتمال سازگاری آنها با تغییرات آبهندد

، دِرسا (،2113) بوبتیگ است. نتیجه بدست آمده با مطالعات

بوو و بریان، دِرسا، جِتی ،(2113حسن، رینگلر، آلمو و یوسف )

 ( مطابقت دارد. 4934قمبرعلی و همکاران ) ( و 2113لِر )رینگ

 این در سازگاری رفتار برای شده برآورد مدل با رابطه در

 مدل اینکه اول: یافت دست کلی نتیجه دو به توانمی نیز تحقیق

سازگاری افراد مورد  رفتار بینیپیش به قادر زیادی حدود تا

 از اطالع با که طوریبه است وهواییمطالعه با تغییرات آب

ی خانوار، دسترسی به سطح اراضی خانوار، اندازه هایویژگی

مراکز خدمات و ترویج، دسترسی به اعتبارات، داشتن شغل دوم، 
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سال گذشته  4ر رویارویی با خشکسالی د سطح سواد، سن، تجربه

 و سازگاری درصد 3/32 میزان به توانمیو سطح درآمد خانوار 

 اینکه به توجه با ثانیا  . نمود بینیپیش درست را سازگاری عدم یا

-ویژگی از گروه یک به مربوط تنها مدل در شده وارد متغیرهای

 وجود ،شده وارد متغیرهای بین در هاگروه همه از و نیست های

(، بریان، دِرسا، 2142همانند و ماپونیا و مپاندِلی ) نتوامی دارد

و  (4932پور و همکاران )خسروی (،2113لِر )بوو و رینگجِتی

انجام رفتار  که کرد استدالل (4934قمبرعلی و همکاران )

 تلفیقی مدل یک طریق از پایداروهوایی سازگاری با تغییرات آب

 پایدار کشاورزی نظام یک در موجود عوامل همه برگیرنده در که

-مزرعه درون عوامل بر عالوه که طوریبه. است تبیین قابل باشد

 . دهد قرار مدنظر نیز را بیرونی عوامل ای،

 شود:باتوجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاداهای زیر ارائه می

با توجه به تأثیر اعتبارات بر سازگاری کشاورزان پیشنهاد  -

تر های عامل هماهنگبانکهای دولت و گردد، سیاستمی

اند که شوند. زیرا بسیاری از افراد مورد مطالعه عنوان کرده

های گذشته دولت اعالم کرده است که بعضی از در سال

های ارائه شده برای فعالیت تسهیالتاقساط یا دیرکردهای 

بخش کشاورزی در زمان خشکسالی با بخشودگی از طرف 

تی کشاورز متوجه شده دولت مواجه شده ولی بعد از مد

است که بخشودگی نبوده بلکه حالت تعویق در پرداخت 

 اقساط بوده است.

ی روستاهای منطقه مورد مطالعه با توجه به اینکه همه -

فاصله یکسانی با مراکز خدمات جهاد کشاورزی ندارند و به 

تبع آن روستاهای دورتر دسترسی و میزان استفاده آنها از 

تر خواهد بود. از طرفی دیگر، با پایینمشاوره این مراکز 

توجه به تأثیر دسترسی به مراکز خدمات بر سازگاری 

کشاورزان: بهبود خدمات ترویج درمنطقه با استفاده از 

های آموزشی ـ افزایش نرخ مروج به کشاورز، افزایش کالس

های وهوایی و استراتژیترویجی مربوط به تغییرات آب

 گردد. ورتر پیشنهاد میسازگاری در روستاهای د

 هایاداشت
بررسی ". مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری علیرضا جمشیدی با عنوان 4

الگوهای سازگاری با تغییرات اقلیمی و ارائه راهکارهای بهبود آنها در نیل به 

، به "های سیروان و چرداولتوسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی شهرستان

ی دکتر محمدصادق ابراهیمی اهلل نوری و مشاورهیدهدایتراهنمایی دکتر س

   باشد.می
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Abstract 
Purpose: The study was descriptive-analytical, the aim was to investigate the know effective factors 

on adaptation intention to climate change in rural districts in Sirvan County and data collection and 

data requirements, use of field data (questionnaire) and library. 

Methodology: The population of the study will constitute Sirvan County all residents in the area. To 

estimate the sample size, was used Table Bartlett et al. and 162 individuals (households) were 

selected. The multi-stage probability sampling was used in this study. Farmers were asked open-

ended questions about whether they had noticed any long-term changes in mean temperature and 

rainfall, and the direction of the change. 

Finding: This study shows that despite having perceived changes in temperature and rainfall, a large 

share of farmers (%65.9) in rural districts of Sirvan County did not take any adaptive measures. In 

Sirvan County, common measures used by farmers include changing planting dates (6.17%), planting 

different crops (5.55%) or crop varieties (4.32%). Logistic regression analysis showed that the 

variables of household land area, access to extension, access to formal credit, having a second job, 

education, age, experience dealing with drought in the past five years, level of household income 

about 83% of the explained variance the dependent variable (Adaptation to climate change). 

Research limitation: One of the main challenges in this study is high costs of completing the questionnaire, 

according to the extent of the study area, the main challenges facing researchers in this study. 

Practical implications: According to the findings, suggestions included providing coordination of 

policies and operating banks, improved extension services to farmers in the region to promote the use 

of rate increases, increased extension classes and strategies related to climate change adaptation in 

distant villages. 

Original/value: Currently one of the major challenges of climate change and its effects on different 

parts of the world and Iran, especially in rural areas and agriculture. Adapting to climate change in 

the debate, the subject expectations, one of the major categories of the world that had previously been 

less considered. 
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