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  ۀنیزم در شهر نیمشک شهرستان یمحل جوامع یسازگار راهبرد و درک

 *یمیاقل راتییتغ
0یزیعز هیسم ،3یمیرح نیفرد ،2یقادرمرز حامد ،0یطهماسب اصغر

 

 77/57/5099رش: تاریخ پذی         51/0/5099تاریخ دریافت:  

 دهیچک
 توسعه، درحال یکشورها در خصوص به انییروستا شک یب ،گذارد یم ریتأث یانسان جوامع ۀهم یرو م،یاقل رییتغ اگرچه

 مورد اریسب یمحل جوامع یسازگار یراهکارها ریاخ انیسال در .هستند یمیاقل راتییتغ مقابل در قشر نیرتریپذبیآس
 یمیاقل راتییتغ با انییروستا یسازگار ن،یا وجود با. اند گرفته قرار یعلم مجامع و یالملل نیب یها سازمان دیتأک و توجه

 شناخت و درک ۀمطالع ،حاضر پژوهش یدیکل هدف رو نیا از. است شده یبررس نیشیپ مطالعات در کمتر رانیا در
 مقابل در آنان یسازگار یراهبردها ییشناسا ،یمیاقل تغییرات ۀنیزم در لیدبار استان شهر نیمشک شهرستان انییروستا

 لحاظ از و یکاربرد ،هدف نظر از پژوهش نیا. است آنان یسازگار تیظرف یارتقا یراهکارها نییتب و دهیپد نیا
 از تن 11 با افتهیساختارمهین ۀمصاحب روش به ،ازین مورد یها داده .است ادیبنداده ۀینظر به موسوم یفیک نوع از ،روش

 اطلس افزار نرم از یریگ بهره با و یآور جمع ،(یباغدار و یدامدار ،یکشاورز) یاقتصاد یها بخش در شاغل انییروستا
 شیافزا که هستند باور نیا بر شوندگان مصاحبه شتریب داد نشان جینتا. شد لیتحل و یکدگذار( ATLAS.ti) یآ یت

 شتیمع بر و افتاده اتفاق یمیاقل راتییتغ لیدلبه هایبارندگ کاهش و باد وزش گرم، یروزها ،یخشکسال یها دهیپد
 یهاآب سطح افت محصوالت، تیفیک و دیتول کاهش به توان یم امدهایپ نیا ۀجمل از که است گذاشته اثر آنان

 ها نهاده یگران و کمبود ت،یجمع کاهش دام، کاهش روستاها، آب منابع کاهش مراتع، رفتننیازب و بیتخر ،ینیرزمیز
 کاشت شامل که انددهکر اتخاذ طیشرا نیا با یسازگار یبرا یمتعدد یراهبردها انییروستا ،مقابل در. کرد اشاره

 سطح کاهش آب، مصرف تیریمد بز، پرورش ،یا قطره یاریآب ۀتوسع آب، مصرف در ییجو صرفه ،یمید محصوالت
 به آوردنیرو و یاریآب دفعات کاهش دام، تعداد کاهش روستا، از مهاجرت رمجاز،یغ چاه حفر محصوالت، کاشت

 و محصوالت ۀمیب ۀتوسع آموزش، جمله از یمختلف یراهکارها شوندگان مصاحبه نیهمچن .است بوده یکارگر
 یکشاورز محصوالت یابیبازار ن،ینو یاریآب یهاستمیس ۀتوسع بهره، کم یها وام و التیتسه یاعطا ،ییروستا خدمات

 .کردند ارائه یمیاقل راتییتغ مقابل در انییروستا یسازگار تیظرف یارتقا یبرا را یدام و

 .شهر نیمشک شهرستان ،یسازگار راهبرد ،یجوامع محل م،یاقل رییتغ :یدیکل یها هواژ
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Abstract 

Although climate change affects all human societies, villagers are the most affected 

by, especially in developing countries. International organizations and scientific 

associations have given much attention and emphasis to community-based adaptation 

strategies. However, adaptation of villagers to climate change in Iran has been 

insufficiently studied in previous studies. This study aims to investigate villagers’ 

understanding of climate change in Meshkinshahr County, Ardabil Province, identify 

their adaptation strategies, and develop measures to improve their adaptive capacity. 

We used a quantitative approach and grounded theory method for data collection and 

analysis. The required data were collected through semi-structured interviews with 55 

employees in the economic sectors (farmers, ranchers, gardeners) and coded and 

analyzed using ATLAS.ti software. The respondents believe that the increase in the 

frequency of droughts and wind, the number of hot days and the decrease in rainfall 

are related to climate change and have negatively affected their livelihoods in various 

ways. These include the reduction in the quality and grade of agricultural products, 

the decline in the water table, the degradation and destruction of pastures, the 

reduction in rural water resources, the reduction in livestock products, and the lack 

and high cost of agricultural inputs. In addition, villagers have developed various 

strategies to address these impacts, including rain-fed agriculture, water harvesting, 

drip irrigation, goat rearing, water consumption management, digging illegal wells, 

and migration to cities, to name a few. In addition, interventions such as education, 

developing insurance, providing financing and credit, developing modern irrigation 

systems, and marketing agricultural and livestock products were identified as 

measures to improve their adaptive capacity. 

Keywords: Climate Change, Adaptation Strategy, Local Communities, Meshkinshahr 

County. 
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 و طرح مسئله مقدمه

 میاقل رییتغ ۀمسئل. است شده جادیا زمین ۀکر میاقل در مهمی تغییرات اخیر ۀده سه دو در

 یعیطب یادهیپد م،یاقل در رییتغ الًمعمو. است برخوردار یادیز تیاهم از که است یموضوع

 وقوع به راًیاخ که یمیاقل راتییتغ اما دهد،یم رخ هزارساله چند یزمان اسیمق در که است

 اوج به نیزم و بوده دتریشد اریبس شیپ سال ونیلیم دو یمیاقل راتییتغ با سهیمقا در وسته،یپ

 در میاقل رییتغ(. 5307 مکاران،ه و یدهقان) است دهیرس ریاخ سال هزار دو در خود یگرما

 عیتوز در رییتغ ،یبارندگ کاهش دما، شیافزا انندم مختلف اشکال در تواندیم مختلف مناطق

-شبانه یدما روزانه، یدما در رییتغ ،یجو نزوالت و بارش نوع در رییتغ بارش، یزمان و یمکان

 از تواندینم مدت کوتاه در انسان که آنجا از. شود مشاهده یحداکثر و یحداقل یدما و یروز

 و رددا انسان یزندگ ابعاد در یاریبس راتیتأث میاقل رییتغ عتاًیطب کند، یریجلوگ دهیپد نیا بروز

 دو عنوان به انتشار کاهش کنار در یسازگار یراهبردها. شودیم یمتعدد مشکالت بروز سبب

 در(. 50: 5099 همکاران، و یمانیسل) روندیم شماربه میاقل رییتغ با مقابله در ،یدیکل کردیرو

 کاهش ،یمیاقل یها مؤلفه یبرخ رییتغ ربودنیناپذ اجتناب رشیپذ با ،یسازگار کردیرو

 مورد یمیاقل راتییتغ یهانهیهز کاهش جهیدرنت و ریتأث تحت یها ستمیس و جوامع یریپذ بیآس

 ،یمیاقل ۀبالقو راتییتغ و یمیاقل جیرا راتییتغ با یسازگار رو نیا از. ردیگیم قرار هدف

 انتخاب(. 5303 ،یلیخالخ یزیعز و یزمان) است بوده فقر کاهش و داریپا ۀتوسع شرط شیپ

 جوامع، تواندیم آن گرانیباز و ردیگیم صورت یجهان و یامنطقه ،یمحل اسیمق در یسازگار

 .باشد... و کشاورزان ها، دولت

 عوامل از یکی به میاقل رییتغ دارد، قرار یکخش کمربند در که رانیا یمیاقل طیشرا به توجه با

 یوابستگ لیدل  به ریعشا و انییروستا شک یب. است شده لیتبد انییروستا شتیمع بر رگذاریتأث

 اهلرز، و یطهماسب) هستند یمیاقل راتییتغ مقابل در قشر نیرتریپذ  بیآس عتیطب به ادیز

 شود یم محسوب ها آن شتیمع یداریناپا در یمهم عامل یمیاقل راتییتغ ،گرید طرف از(. 7956

 براساس(. 09: 5095 همکاران، و یشهرک) کند دوچندان را ها آن یریپذ بیآس است قادر و

 تیموقع لیدلبه و است یکوهستان یوهوا آب یدارا شهر نیمشک شهرستان ،یمیاقل یبند طبقه

 در آن یجنوب یواحن شدن واقع. است یمتفاوت یمیاقل یها یژگیو یدارا خاص، یتوپوگراف

 دیشد نوسان بروز سبب ،مغان دشت از آن یشمال ینواح متأثرشدن و سبالن کوه ارتفاعات
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 دشو یم وارد منطقه مزارع و باغات به ینیسنگ خسارت واردشدن و سال طول در هوا یدما

 ۀمنطق در میاقل رییتغ که دهد یم نشان متعدد مطالعات(. 07: 5307 لو،یسیع زکاریپره)

 در شیافزا یروندها و داشته یپ در را یمیاقل یرهایمتغ یمکان و یزمان راتییتغ ،شهر نیکمش

 شکل را سال یهاماه اغلب در منطقه یبارندگ ریمتغ در یکاهش یروندها و ییدما یپارامترها

 (.7975 همکاران، و یزدانی) است داده

 شهرستان انییستارو شناخت و درک از آگاهی هدف با حاضر ۀمطالع ،راستا نیا در

 یط دهیپد نیا مقابل در آنان یسازگار راهبردها ییشناسا ،یمیاقل تغییرات ۀنیزم در شهر نیمشک

 به ها،راهبرد نیا بر آنان یسازگار تیظرف یارتقا یراهکارها و ریاخ سال یس یزمان ۀدور

 :دهد یم پاسخ ریز سؤاالت

 ست؟یچ یمیقلا راتییتغ از یمحل جوامع از کیهر شناخت و درک نوع

 ست؟یچ یمیاقل راتییتغ مقابل در یمحل جوامع از کیهر یسازگار یراهبردها

 یمیاقل راتییتغ مقابل در یمحل جوامع از کیهر یسازگار تیظرف یارتقا یراهکارها

 ست؟یچ

 پژوهش ۀنیشیپ

 یسازگار یهاراهبرد ۀنیدر زم یمطالعات متعدد دادموضوع پژوهش نشان  ،یامقوله یبررس در

 لجدواست.  شده انجام رانیدر سطح جهان و ا ییروستا ۀحوز در یمیاقل راتییبا تغ یامقابلهو 

 .دهد یمطالعات را نشان م نیا جیاز نتا یا خالصه 5

 پژوهش ۀنیشی. پ3جدول 

 ها افتهی پژوهش عنوان (گان) سندهینو

 همکاران و یمانیسل

(5099) 

 راتییتغ اب یسازگار یراهبردها

 رستم شهرستان در یمیاقل

 یهاگونه کشت و یاریآب یسازمدرن

 کشت، خیتار ییجا هجاب ،یخشک به مقاوم

 کی جادیا ن،یگزیجا محصوالت کشت

 کردنداریپا و آموزش ،یمال تیحما نظام

 یراهبردها در تیموفق به یدرآمد منابع

 .کند یم کمک میاقل رییتغ با سازگار
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 پژوهش ۀنیشی. پ0دول جدامه ا
 ها افتهی پژوهش عنوان (گان) سندهینو

 یجانیعل و نژادلیاسمع
(5306) 

 در یسازگار یراهبردها یواکاو
 دگاهید از یمیاقل راتییتغ ۀنیزم

 ستانیس دشت یمحل مردم

 یسازتیظرف ،یآگاه ها،مهارت ۀتوسع
 ،یخشکسال برابر در دهید بیآس جوامع
 دانش منطقه، مردم تیظرف از استفاده

 یهاستمیس و مخاطرات ینیبشیپ
 و ایبال خطر تواند یم هشداردهنده

 .دهد کاهش را جوامع یریپذ بیسآ

 همکاران و زادهعبداهلل
(5306) 

 از انییروستا ادراک یبررس
 یراهبردها و یمیاقل راتییتغ

 زابل شهرستان در آن با یسازگار

 سواد، سطح ت،یجنس ادراک، یرهایمتغ
 دام، تیمالک شغل، نوع ،یکشاورز ۀسابق

 یراهبردها بر درآمد و یخشکسال ۀمیب
 .هستند مؤثرتر میاقل رییغت با مقابله

 همکاران و یدیجمش
(5300) 

 راتییتغ با کشاورزان یسازگار
 استان روان،یس شهرستان در یمیاقل
 یسازگار یهانهیگز و اثرات: المیا

 یخاص روش از کشاورزان درصد 91/66
 استفاده یمیاقل راتییتغ با یسازگار یبرا

 روش از افراد درصد 57/6 .اند نکرده
 از درصد 11/1 و کاشت زمان در رییتغ

 یبرا یخشک به مقاوم و دیجد یها تهیوار
 .اند کرده استفاده دهیپد نیا با یسازگار

 همکاران و یقمبرعل
(5305) 

 و کشاورزان دگاهید یبررس
 با آنان یسازگار یراهبردها

 کرمانشاه در یمیاقل راتییتغ

 ،یکشاورز ۀتجرب داد نشان مطالعه جینتا
 ن،یزم ۀانداز ارات،اعتب به یدسترس
 یزیحاصلخ ج،یترو خدمات به یدسترس
 در یرکشاورزیغ یهاتیفعال و خاک

 .مؤثرند مناسب راهبرد نییتب

 مقدس یسلطان و کشاورز
(7975) 

 یریپذ انعطاف یراهکارها یابیارز
 میاقل رییتغ و تنوع با انییروستا

 یتیحما یهااستیس داد نشان جینتا
 از فادهاست و یبخشیآگاه ،یدولت

 از خانوارها یبرا نینو یها یورافن
 .است نهیزم نیا در مؤثر یهایراهبردها

 (7975) همکاران و احمد

 رییتغ خطر از کشاورزان ادراکات
 آن با یسازگار یراهبردها و میاقل
 بنگالدش ریجزا در

 و یدهآموزش مانند ییراهبردها اتخاذ
 عوامل توسط خانوارها به یبخشیآگاه
 ن،ینو یهایورافن از استفاده ،یجیترو

 به روابستهیغ دیجد ییدرآمدزا منابع جادیا
 نهیزم نیا در یدامدار و یکشاورز

 .باشد مؤثر راهبرد تواند یم
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 پژوهش ۀنیشی. پ5دول جادامه 
 ها افتهی پژوهش عنوان (گان) سندهینو

 (7975) همکاران و آداگبو
 راتییتغ در مؤثر یهاراهبرد درک

 دامداران و کشاورزان یبرا یمیاقل
 هیجرین یغرب جنوب

 قیطر از یمیاقل اطالعات به یابیدست
 و دنیدآموزش یبرا یسازتشکل و اخبار
 و حاضر یمیاقل طیشرا از یبخشیآگاه

 یبرا دولت یتیحما یهااستیس اتخاذ
 نیا از حاصل یاحتمال خسارات کاهش

 .باشد مؤثر تواند یم ندیافر

 نایآماچ و چوکوونه
(7975) 

 یهاراهبرد اتخاذ بر مؤثر عوامل
 یمیاقل راتییتغ با مقابله مناسب

 هیجرین در ساوانا ۀمنطق کشاورزان

 و ازین مورد ییغذا مواد دیخر
 محصوالت کشت آن، یساز رهیذخ

 از استفاده ،(کشت یالگو رییتغ) زودرس
 شروع و نیزم داریپا تیریمد یها روش

 ییهاراهبرد از یرکشاورزیغ یهاتیفعال
 شده اشاره ها بدان مطالعه نیا در که است

 .بود

 (7975) نهمکارا و وانگ
 اتخاذ بر یاجتماع ۀیسرما ریتأث

 راتییتغ با سازگار یهاراهبرد
 نیچ بتانیت استان در یمیاقل

 رییتغ مانند یمناسب یهاراهبرد انییروستا
 چمن کاشت محصوالت، کشت نوع در

 با مقابله در هادام کاهش و یمصنوع
 ۀتوسع نیهمچن. دارند یمیاقل طیشرا

 ینجارهاه تیرعا ،یفردنیب ارتباطات
 از جامعه یاعضا نیب مشارکت و یفرد

 با یامقابله یکردهایرو در مهم عوامل
 .شود قلمداد تواندیم یمیاقل راتییتغ

 همکاران و مگانت
(7979) 

 اتخاذ بر مؤثر عوامل و هانهیگز
 راتییتغ با یسازگار یهاراهبرد

 شمال ۀمنطق کشاورزان یبرا یمیاقل
 یوپیات یغرب

 کشت، یهادوره رییتغ ندمان ییراهکارها
 برابر در مقاوم یهاگونه از استفاده

 به مؤثر باران آب با یاریآب و یخشکسال
 نیا یشنهادیپ یهاراهبرد. رسدیم نظر

 به منظم و قیدق یابیدست پژوهش
 یهااستیس رییتغ ،ییوهواآب اطالعات

 تیتقو آن، در لیتسه و بازار به یدسترس
 .بود بازار به یدسترس در مؤثر یرهایمتغ

 همکاران و سویادر
(7979) 

 در دامداران یسازگار یهاراهبرد
 مناطق در یمیاقل راتییتغ مقابل
 نیبن ۀمنطق مرطوب و یریگرمس

 بر مؤثر یهاراهبرد پژوهش نیا جینتا
 یآمار ۀجامع یبرا یمیاقل راتییتغ

 ۀیته ها،دام ادغام شکل به را پژوهش
 .کرد انیب یریپذتحرک کنسانتره، خوراک

 یا مطالعات کتابخانه براساس نگارندگان :منبع
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 درک نوع از یقیمصاد ،یخارج و یداخل مطالعات در پژوهش ۀنیشیپ جینتا ۀسیمقا و یبررس

 با. سازد یم مشخص را یمیاقل راتییتغ درخصوص مطالعه مورد جوامع یسازگار یهاراهبرد و

 به .است شده یبررس کمتر نیشیپ مطالعات در یمحل جوامع یشتیمع منابع تنوع ،نیا وجود

 تواند یم ییایجغراف ۀمحدود کی در ساکن یمحل جوامع یشتیمع منابع در تفاوت ،گرید عبارت

 نیا در ،اساس نیا بر. باشد اثرگذار یمیاقل راتییتغ از ها آن یسازگار یهاراهبرد و درک بر

 ،یکشاورز شتیمع بر یمتک یمحل جوامع گروه سه یسازگار یهاراهبرد و درک همطالع

 یراهکارها حاضر ۀمطالع در ،آن بر عالوه. شد مطالعه شهر نیمشک ۀمنطق در یباغدار و یدامدار

 در که شد لیتحل و یبررس ها آن منظر از انییروستا یشتیمع یها گروه یسازگار تیظرف یارتقا

 .است دهش توجهآن  به کمتر نیشیپ مطالعات

 پژوهش ینظر یمبان

 و انحراف ن،یانگیم برحسب آماری فیتوص یبه عبارت و متوسط یوهوا آب یاه معنب میاقل

. ردیگ یدربرم را سال هزاران تا ماه از که است یزمان ۀدور کی طول در مرتبط هایتیکم راتییتغ

 یجهان سازمان) هستند باد و بارش دما، مانند یسطح رهاییمتغ شامل معموالً هاتیکم نیا

 یمیعناصر اقل نیانگیدر م ،یکاهش ای یشیدار افزا جهت رییتغ به میاقل رییتغ. (7979 ،5یهواشناس

 میاقل رییتغ (.5300 ،یجانیعل و)دوستان  شودیم گفته سال یساز  شیب یطوالن ۀدور کیدر 

 که را یکشاورز بخش نیهمچن. شود یم یطیمح ستیز مشکالت و یعیطب یایبال شیافزا موجب

 بر را مللسازمان  ،میاقل رییتغ راتی. تأثکند یمدچار مشکل  ،است ییغذا تیامن و غذا دیتول یمتول

 یالملل نیب تیامن و یانسان تیامن مباحث لیذ در را میاقل رییتغ بحث خود، اسناد در تا داشت آن

 تیامن و میاقل رییتغ ۀمقول به خود یمل تیامن با همگام تا بخواهد کشورها از و کند وارد

 ۀبرنامو  یهواشناس یسازمان جهان ،راستا نیهم در .باشند داشته یا ژهیو نگاه یطیمح ستیز

: 5333 ،یزی)عز کردند 7میاقل رییتغ یدولت نیب ئتیه سیتأس بهملل متحد اقدام  ستیز طیمح

 سازمان زیستطمحی ۀبرنام و هواشناسی جهانی سازمان ۀلیوس به مشترک طور به ئتیه نیا(. 505

 و اجتماعی-اقتصادی و فنی علمی، یها جنبه ۀمطالع و شناخت ابیارزی هدف با متحد، ملل

                                                            
1
. World Meteorological Organization (WMO) 

2
. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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 ستمیب ۀجلس در بار نیاول یبرا رانیا در. شد تأسیس اقلیم، تغییر اثر بر وجودآمدهبه مخاطرات

 یسازگار در یمل اقدام یبرا یزیرنامهبر بر ،یشمس 0/6/5300 مورخ در کشور آب یعال یشورا

 (.5307 د،یو مر یرانی)ج شد دیتأک ییاجرا یهاتگاهدس ۀیکل یبرا میاقل رییتغ با

انتخاب  تیمنظور هدا فقط به نه ،یابیو ارز یبررس مهم قابل ۀنیگز کیعنوان  به یسازگار

مردم در برابر  یها گروه یریپذبیآس ۀدهند عنوان کاهش کاهش اثر، بلکه به یهااستیس نیبهتر

و  یبرهان) استآن درنظر گرفته شده  ریناپذ اجتناب یاهنهیهز ،تبع آن و به میاقل راتییتغ یاثرها

که  است IPCC به مربوط ،یمیاقل راتییتغ با یسازگار فیتعر نیترکامل(. 5300 ،همکاران

 ،یکیاکولوژ تبعات به پاسخ یبرا ینهاد و یاتیعمل ،یندیافر یاقدامات: کند یم انیب گونه نیا

 جذب ای غلبه در یاجتماع و یفرد تیقابل که یورط به ؛است میاقل رییتغ یاقتصاد و یاجتماع

 صورت یمند بهره زین آن دیجد یهافرصت از حال نیع در و ابدی شیافزا دهیپد نیا یهاتنش

 (.7950 م،یاقل رییتغ یدولت نیب ئتیه) شود حداکثر منافع و حداقل خسارات تینهادر و ردیپذ

محسوب  یطیمخاطرات مح سکیر تیریمد اتیدر ادب یدیکل میاز مفاه یکی یسازگار

 جمله از مرتبط میمفاه با را آن کیستماتیاند روابط س مختلف تالش کرده نامحقق و شود یم

 یلیو تحل  یمفهوم یها در قالب چارچوب یآورتاب ومواجهه  ،یسازگار تیظرف ،یریپذبیآس

ها در بستر  تکامل آنو  ینیتکو ندیاها جدا از فر چارچوب نی. تنوع و تفاوت اکنندمتفاوت ارائه 

. به استبحث  ها قابل و عوامل مؤثر بر آن یو نگرش به موضوع سازگار کردیزمان، از نظر رو

 توان یم کیو اکولوژ یاجتماع ستمیها بر س مدل نیتمرکز ا زانیبرحسب م گر،یدعبارت 

ارائه یها چارچوب نیاول جملهاز  5داریپا شتیداد. چارچوب مع حیها را توض آن یها تفاوت

جوامع  شتیو مع یاقتصاد و یاجتماع ستمیسآن بر  یکه تمرکز اصل است نهیزم نیشده در ا

راهبرد ۀدهند لیتشک یاصل ۀیاز پنج سرما یکیعنوان  صرفاً به یعیطب یها هیو سرما است یمحل

ساختار  یچارچوب مفهوم نیچنهم (.5007مطرح است )چمبرز و همکاران،  یشتیمع یها

را  یریپذ بیو آس داردتمرکز  یاجتماع یریپذ بیبر آس که( 7995) هبوهل یریپذ بیآس ۀدوگان

و مقابله  یسازگار ییها( و توانا ها و استرس معرض شوک در قرارداشتنمواجهه ) زانیاز م یناش

 وبه مدل فشار  توان یدسته م نیدر ا یمفهوم یها چارچوب گری. از دردیگ یها درنظر م با آن

                                                            
1
. Sustainable livelihood framework 
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 جادیناامن ا طید شرانکه تالش دار کرداشاره  (5000) همکارانو  یکیبال 5یرهاساز

در  رگذاریو تأث ایپو یو فشارها یا شهیو علل ر یبررس یاسیرا از منظر اقتصاد س یریپذ بیآس

از  نامحقق یبرخ ،در مقابل .کنند دایپ یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس یرا در بسترها یریپذ بیآس

 ستمیس یداریرا با پا یاجتماع ستمیاند ارتباط س دهکر( تالش 7950) همکاران و رکمنیجمله ب

 ،یرا در ابعاد اجتماع یسازگار یها تیو ظرف ها یریپذ بیو آس رندیبگدرنظر  کیاکولوژ

  یچارچوب مفهوم و یبررس وستهیپ هم و به کیستماتیصورت س به یطیمح ستیو ز یاقتصاد

BBC یگروه، چارچوب مفهوم نیا گری. مثال دکنند ائهار داریپا ۀتوسع یها بر مؤلفه یمبتن را 

که ارتباط  است (7993ترنر و همکاران ) یجهان ستیز یطیمح راتییبه تغ یریپذ   بیآس

 یو جهان یمل ،یدر سطوح محل کیاکولوژ ستمیس راتییرا با تغ یریپذ بیو آس یسازگار

 .کنند یم یبررس

 سکیر لیتحل یمفهوم یها چوبکه در اغلب چار کرداذعان  توان یم اساس نیا بر

جوامع  یسازگار یهاراهبردو درک  یی، شناسایاجتماع کردیبر رو یمبتن یطیمخاطرات مح

( اعتقاد 5307) همکاران و درو پناهزدانی ،راستا نیا دربرخوردار است.  یادیز تیاز اهم یمحل

 که است یراتییتغ نیچن بروز به باور متناسب، یهاراهبردانتخاب و اتخاذ  یدارند که شرط اساس

 نیبر ا یسازگار تیظرف یارتقا یراهکارها ییو شناسا موجود یهاراهبرداز  یبا آگاه توانیم

 .داد کاهش را میاقل رییتغ اثرات یادیز حدود تا ها راهبرد

 پژوهش یشناس روش

 ادیبنداده ۀینظرموسوم به  یفیاز نوع ک ،و از لحاظ روش یکاربرد ،هدف نظر از حاضر پژوهش

تر از  متداول 3استراوس و نیکرب نظر مطابق که ادیبنداده ۀیاست. نظر 7یتئور گراندد ای

 تمرکز دارد. یفیک یها داده یمعان یالگو ریو تفس لیتحل ،ییبر شناسا ،است گرید یها افتیره

 کینه  ؛است یتحت بررس تیواقع ینظر میتنظ ۀرندیدربرگ قیتحق یها افتهی ،روش نیا در

: 7950و استراوس،  نیوصل شده باشند )کرب گریکدیاز مطالب که به  یا مجموعه ایارقام سلسله

و  حلدادن مراو ارتباط یفیک یها داده یمراحل کدگذار یسر کیبر  یروش مبتن نیا (.11

                                                            
1  . The Pressure & Release model (P&R model) 

2
. Grounded Theory 

3  . Corbin and Staruss 



 

 

 

 

 

 0011، پاییز و زمستان  2شهری( ، دورۀ سیزدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                           106 

  

 

 ی(، کدگذارهیاول می)استخراج مفاه 5باز یکدگذار ۀاست که با استفاده از سه مرحل ییها گام

 جادی( به ایا هسته ۀمقول نیی)تع 3ینشیگز یعمده( و کدگذار یها مقولهراج )استخ 7یمحور

 (.515: 7950 ،)مکسول کند یمسئله کمک م کی یساختار نظر

 یشتیمع  سه گروه یسازگار یهاراهبرددرک و  یبررس حاضر ۀمطالعاز آنجا که هدف 

 ییایجغراف تیموقع ،ر آناست و عالوه ب شهر نیمشک ییو باغداران روستا دامداران کشاورزان،

 شدنمتأثر زانیبر م یو کوهستان یا هیکوهپا ،یها در مناطق دشت آن گرفتنمنطقه و قرار یروستاها

 تیبا موقع روستا دوازدهدرمجموع  ،است اثرگذار یمیاقل راتییتغ یامدهایها از اثرات و پ آن

بهره با سپس. شدانتخاب  در منطقه یو باغدار یکشاورز ،یدامدار یشتیو منابع مع ییایجغراف

و  0برفی گلوله یریگ نمونه یها و استفاده از روش یفیک یها پژوهش یریگ نمونه کردیاز رو یریگ

 ها تیاز فعال گروه هر در .شد اقدام هدف ۀجامعاز  یریگ نمونه انجام یبرا 1یشاخص اشباع نظر

 دیجد ۀنمونکرد که  دایامه پاد یتعداد حجم نمونه تا زمان افته،یساختارمهین ۀمصاحبروش  به

اشباع  ،تن از افراد 11پس از انجام مصاحبه با  تی. درنهادیفزاین نیشیرا بر اطالعات پ یاطالعات

مشخصات  شدکنندگان خواسته  (. در آغاز هر مصاحبه، از شرکت7حاصل شد )جدول  ینظر

 انیب یحاتیها توض آن یبرا ،کنند و بعد درمورد مصاحبه، پژوهش و هدف آن انیخود را ب یفرد

ها و نام  شوندگان که صحبت دادن به مصاحبهنانیدرمورد سبب ضبط مصاحبه و اطم حی. با توضشد

 از حاصل یها داده یاز گردآور بعد .شد یضبط مصاحبه گرفته م ۀازها محرمانه خواهد بود، اج آن

 شد. لیتحل 6یآ یت افزار اطلس از نرم یریگ با بهره یبه روش کدگذار ها افتهی مصاحبه،

 یاقتصاد یها از بخش کیشونده در هر . تعداد افراد مصاحبه1جدول 

 شوندگان مصاحبه تعداد نمونه یروستاها نام یاقتصاد یها بخش در نشاغال

 نفر 79 قصابه و صلوات ران،یمش ر،یشمس شعبان، کشاورزان

 نفر 59 یآلن و آباد عباس دامداران

 و یسفل ۀقوش ،یرض انار، ،یاربابکند اغدارانب

 لمبر
 نفر 71

                                                            
1
. Open Coding 

2
. Axial Coding 

3
. Selective Coding 

4
. Snow Ball 

5
. Theoretical Saturation 

6
. ATLAS.ti  
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 30"و  یشرق طول 07◦ 5' 7" تیو در موقع لیدر غرب استان اردب شهر نیشهرستان مشک

 یو کشور جمهور یگرم یها قرار دارد و از شمال به شهرستان یشمال عرض 33◦ 33'

و  نینم یها ز شرق به شهرستانکوه سبالن و شهرستان سراب، ا از جنوب به رشته جان،یآذربا

ارشق،  ،یبخش )مرکز 1 یشهرستان دارا نی. اشود یاهر محدود م  و از غرب به شهرستان لیاردب

 57فخرآباد( و  و مرادلو، الهرود ،ی، رضشهر نیشهر )مشک 1قصابه(،  و یشرق نیمرادلو، مشک

 ،یارشق غرب ،یمرکزارشق  ،یارشق شمال ،یشرق نیمشک ،یغرب نیدهستان )دشت، شعبان، مشک

روستا است که  096 یدارا شهر نی( است. شهرستان مشکافتی و صلوات ،یسو، الهرود، نقد قره

 تیاز سکنه هستند. تعداد جمع یخال زیروستا ن 77سکنه و  یروستا دارا 370 ،تعداد نیاز ا

 ل،یاستان اردب یآمار ۀخانوار است )سالنام 75،101نفر و  63،337شهرستان بالغ بر  نیا ییروستا

 .دهد یمطالعه را نشان م وردم ۀمحدود ییایجغراف تیموقع 5(. شکل 5301

 
 مورد مطالعه ۀمحدود ییایجغراف تی. موقع0شکل 

 که دهد یم نشان است، شهر نیمشک شهرستان یمیاقل طبقات به مربوط که 7 شکل یبررس

 نیشتریب و گرفته قرار یمتفاوت یمیاقل طبقات در ییایرافجغ و یعیطب بافت لحاظبه شهرستان نیا

 .است آن خشک مهین قسمت در ییروستا نقاط یپراکندگ
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 شهر نیشهرستان مشک یینقاط روستا یو پراکندگ یمیاقل طبقات. 2شکل 

 پژوهش یها افتهی
 در انییل درک و شناخت روستاتوجه به سؤاالت پژوهش که شام بابعد از استخراج اطالعات، 

 ییو شناسا ،یمیاقل راتییتغ مقابل در آنان یسازگار یهاراهبرد ییشناسا ،یمیاقل راتییتغ ۀنیزم

 06 ،شواهد قیاز طر ،باز یکدگذار ۀدر مرحل است، یسازگار یراهبردهابر  رگذاریعوامل تأث

. افتندی انتزاع یمحور ۀقولم 57 به یمحور یکدگذار ۀمرحل دراستخراج شدند که  ییواحد معنا

 عنوان با یا هسته ۀمقول کیبه  ،یمحور یکدگذار ۀمرحل درشده  استخراج یها مقولهسپس 

 (.3)جدول  شود یپژوهش را شامل م یاساس ۀلشد که مقو یمنته یمیاقل راتییتغ

 یفیک یها شده از داده استخراج یها مقولهخردهها و  . مقوله6جدول 
 شواهد ییمعنا یواحدها یمحور یها مقوله شوندگان مصاحبه

ان
رز

او
کش

 

 ۀدیپد از درک نوع
 میاقل رییتغ

 میاقل رییتغ یها مؤلفه
 دما؛ شیافزا باد؛ وزش ؛یخشکسال

 .یبارندگ کاهش

 میاقل رییتغ اثرات

 .ها نهاده متیق شیافزا ها نهاده متیق شیافزا

 مشاغل به شیگرا
 یرکشاورزیغ

 مشاغل و یکارگر به آوردنیرو
 .یخدمات

 .داتیتول زانیم شدنکم محصوالت دیتول کاهش
 .محصوالت تیفیک کاهش محصوالت تیفیک کاهش

 یآب منابع کاهش
خشک ؛ینیرزمیز آب منابع کاهش

 .ها چشمه شدن



 

 

 

 

 

 120                          ... رک و راهبرد سازگاری جوامع محلید؛ عزیزی ،رحیمی ،قادرمرزی ،یماسبهط

 

 

 یفیک یها شده از داده استخراج یها مقولهخردهها و  . مقوله6دول جادامه 
 شواهد ییمعنا یواحدها یمحور یها مقوله شوندگان مصاحبه

 

 

 گرید مناطق به یوابستگ
 از ازین رفع روستا؛ در امکانات نبود

 در امکانات به یدسترس مناطق؛ گرید
 .شهرها

 یکشاورز تیفعال رفتننیازب
کم ؛یمید کار و کشت رفتننیازب

 شدن کم محصوالت؛ کاشت شدن
 .یآب کار و کشت

 یهاراهبرد
 یسازگار
 

 .شهرها به مهاجرت مهاجرت

 یاریآب دفعات کاهش
 در یاریآب دفعات تعداد کردنکم

 .زمان طول

 شغل رییتغ
 مانند یرکشاورزیغ یاه تیفعال انجام

 .یکارگر

 مختلف یآب منابع از استفاده
 از استفاده رمجاز؛یغ یهاچاه حفر
 یها چاله جادیا ؛ینیرزمیز یهاآب

 .قیعم

 یارتقا یراهکارها
 یسازگار تیظرف

 یکشاورز محصوالت دیخر
 کشاورز از مناسب متیق با

 از محصوالت دیخر متیق شیافزا
 .دولت توسط کشاورزان

 التیتسه و اعتبارات یاعطا

 و بهره کم التیتسه یاعطا
 دولت نظارت بالعوض؛ یها کمک
 مهیب ان؛ییروستا به یده وام در

 .دولت تیحما کشاورزان؛

یکارشناس محصوالت کشت
 شده

 یبرا دولت یکارشناس و تیریمد
 دولت یاریهم محصوالت؛ کاشت

 کشت محصوالت؛ کاشت یبرا
 .کم یآب ازین با محصوالت

 نینو یها روش از استفاده
 یاریآب

 کمک ؛یاقطره یاریآب از استفاده
 داشتن ن؛ینو یاریآب یبرا دولت

 به آب پمپاژ ن؛ینو یاریآب به اقیاشت
 .سدها آب از استفاده آب؛ کم مناطق

ان
دار

دام
 

 ۀدیپد از درک نوع
 میاقل رییتغ

 میاقل رییتغ یها مؤلفه
 کاهش دما؛ شیافزا ؛یخشکسال

 .یگبارند

 میاقل رییتغ اثرات

 .دام تعداد کاهش یدامدار رفتننیازب
 .ها نهاده شدنگران هانهاده یگران

 مراتع رفتننیازب
 رفتننیازب ؛یاهیگ پوشش رفتننیازب

 .مراتع
 .روستاها تیجمع شدنکم تیجمع کاهش
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 یفیک یها شده از داده استخراج یها مقولهخردهها و  . مقوله6دول جادامه 
 شواهد ییمعنا یواحدها یمحور یها مقوله شوندگان مصاحبه

 

 

 دام علوفه رفتننیازب
 دام؛ هیتغذ یبرا یکاف خوراک نبود
 رفتننیازب دام، ۀعلوف فتنرنیازب

 .ها چراگاه

 یکشاورز تیفعال کاهش

 کاهش ؛یباغ محصوالت رفتننیازب
 و یزراع محصوالت رکشتیز سطح

 کاشت یبرا نیزم توان کاهش ؛یباغ
 .آب نبود لیدلبه محصول

 یهاراهبرد
 یسازگار

 .شهر به مهاجرت مهاجرت

 آب مصرف در ییجو صرفه
 آب از کردندهاستفا در ییجو صرفه

 .روستا

 یباغ درختان فروش
 یبرا درختان فروش و قطع

 یباغ درختان فروش امرارمعاش؛
 .یزندگ گذران یبرا

 دام فروش
کم امرارمعاش؛ یبرا دام فروش

 نیتأم توان هدف با دام تعداد کردن
 .دام خوراک و علوفه

 دام ازین مورد ۀعلوف دیخر

 ۀیته گر؛ید ینواح از علوفه دیخر
 صرف با گرید مناطق از دام خوراک

 بازار؛ از علوفه دیخر اد؛یز ۀنیهز
 ؛یتعاون یها شرکت از علوفه دیخر

 یروستاها از دام خوراک ۀیته
 .اطراف

 یارتقا یراهکارها
 یسازگار تیظرف

 .دامداران به یده وام دامداران؛ ۀمیب التیتسه و اعتبارات یاعطا

 یسدساز
 و نهر آب از استفاده با یسدساز

 .رودخانه

ان
دار

اغ
ب

 

 ۀدیپد از درک نوع
 میاقل رییتغ

 میاقل رییتغ یها مؤلفه
 کاهش دما؛ شیافزا ؛یخشکسال

 .باد وزش بارش؛

 میاقل رییتغ اثرات

 .یباغ یها آفت انواع شیافزا درختان آفت شیافزا
 .یباغ داتیتول زانیم کاهش محصوالت دیتول کاهش

 محصوالت تیفیک کاهش
 محصوالت تیفیک زانیم شدنکم

 .یباغ

 محصوالت متیق کاهش
 با باغداران محصوالت یداریخر
 .دالالن توسط ارزان متیق
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 یفیک یها شده از داده استخراج یها مقولهخردهها و  . مقوله01دول جادامه 
 شواهد ییمعنا یواحدها یمحور یها مقوله شوندگان مصاحبه

 

 یباغ محصوالت رفتننیازب 

خشک ؛یباغ یها نیزم شدنخشک
خشک ؛یآب یب لیدلبه درختان شدن
 یبادها وزش لیدلبه درختان شدن
 محصوالت رفتننیازب منطقه؛ خشک

 خشک؛ و گرم یبادها وزش ثرا در
 کمبود اثر در محصوالت رفتننیازب

 باغات به یآبده زانیم کاهش آب؛
 .یبارندگ نبود لیدلبه

 یهاراهبرد
 یسازگار

 .قیعممهین و قیعم یها چاه حفر رمجازیغ یها چاه حفر

 یباغ درختان فروش
 یبرا باغ درختان چوب فروش

 .امرارمعاش

 مهاجرت
 ای بزرگ یروستاها به مهاجرت

 .شهرها

 یباغدار تیفعال ترک
 لیدلبه یباغدار تیفعال رهاکردن

 .نبودن صرفه به مقرون

 آب مصرف در ییجو صرفه
 

 باغات؛ یاریآب دفعات تعداد کاهش
 ؛یرس مواد با نهرها یریگهیال

 یریجلوگ یبرا نهرها یرو پوشاندن
 اطراف پوشاندن آب؛ ریتبخ از

 یریجلوگ یبرا گل و کاه با درختان
دهیسرپوش خاک؛ رطوبت ریتبخ از

 کردنیمانیس آب؛ یها یجو کردن
 .آب یها یجو

 یارتقا یراهکارها
 یسازگار تیظرف

 .دیجد یشغل یها فرصت جادیا اشتغال جادیا

 یسدساز
 یرودها انیجر قیطر از یسدساز

 .پرآب

 دام تعداد کاهش
 ییجو صرفه یبرا دام تعداد کاهش

 .مرتع و آب رفمص در

 یهمگان آموزش
 آب کمبود ۀمسئل از مردم یساز آگاه
 درخصوص مردم آموزش منطقه؛ در

 .آب در ییجو صرفه یها روش

 التیتسه و اعتبارات یاعطا

 بیمه چاه؛ حفر مجوز ۀارائ
 یاعطا کشاورزی؛ محصوالت

 التیتسه یاعطا بهره؛ کم یها وام
 .بالعوض
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هدف و  یها گروه کیتفکبهشده در جدول  موارد اشاره نیاز ا کیهر ریتفس به ادامه، در

 .شود یشونده پرداخته م مصاحبه

 کشاورزان .0

 یمیاقل راتییتغ ۀدیدرک و شناخت کشاورزان از پد یارهایمع 

 برداشت و درک نوع. است یرونیب تیواقع ای دادیرو کی/افراد از فردبرداشت  یامعن بهادراک 

 گران،ید فیتعرمانند نگرش،  یعوامل مختلف ریتحت تأث تواند یم میاقل رییتغ ۀدیپداز  افراد

 ۀدیپدکشاورزان از  درک ،نیب نیا درو... باشد.  یشخص یازهاین و اتانتظار ،رب گذشتهاتج

عوامل اثرگذار بر منطقه دانست که شامل  یسر کیاز  یناش توان یرا م یمیاقل راتییتغ

  ییها مقوله ازذکرشده  یها است. مؤلفه  یبارندگ هوا و کاهش شیوزش باد، گرما ،یخشکسال

 کشاورزان شتریب نه،یزم نی. در انداداشته یمنف راتیتأث کشاورزان شتیمع بر که هستند

 اظهار داشتند: نیچن ریشمس و صلوات شعبان، قصابه، یروستاها

. میبود شهر نیمشک در خشک یبادها وزش ریچشمگ شیافزا شاهد ریاخ سال چند در... »

. ستین نوزمست فصل تو یمتر چند برف یهابارش از یخبر هگید. شده کم هم یندگبار

 ؛شده مک هابارش شدت از و ستین نوتابست و بهار یهافصل تو نوبار بارش از یخبر هگید

و فقط دو بار شاهد بارش برف  میتجربه کرد ور یآروم یامسال، هوا نین هموزمست تو مثالً

 ...«مینداشت یهنوز بارش جد هه،که خردادما االن تا بهار هم توو  میبود

 کشاورزان شتیمع بر یمیاقل راتییتغ اثرات 

 و خشک مناطق در. است داشته همراهبه میاقل راتییاست که تغ یاز اثرات یکی یمنابع آب کاهش

. دارند کشاورزی آب نیتأم در ییبسزا سهم ینیرزمیز یها آب ران،یا مانند جهان خشک مهین

 یها است که کاهش بارش شهر نیمشک ۀمنطقدر  یمنابع آب نیتر از مهم یکی ینیرزمیز یها آب

 نیرو به اتمام باشند و کشاورزان از ا یمنابع آب نیا شده موجب ریاخ سال چند در باران و برف

 :گفت ریشمس یشوندگان از روستا مصاحبه از یکی نهیزم نیا دربمانند.  بهره یب یمنبع آب

توجه  دی. مردم باشدن خشک نهرها و هاچشمه شتریب .شده کم یلیخ ینیرزمیز یهاآب... »

 یآب چیاما ه ،چون ممکنه بذر کاشته بشه ؛بذرشون رو حروم نکنن وداشته باشن  یشتریب

. میکن دیتول یادیمحصوالت ز میمثل قد میتون ینم وجود نداشته باشه که محصول بده. ما
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ینم دیو به تول شهیه به محصول داده بشه، محصول خشک موجود نداشته باشه ک یآب یوقت

 ...«شهیاز ماها خراب م یلیخ یزندگ و شتیمع ،کم بشه جور نیمحصوالت هم ه. اگرسه

 بتوان دیشا. دارد یبستگ یاریبس عوامل به کنند، یم دیتول کشاورزان که یمحصول تیفیک

 و موقع به محصول کی یاریآب اگر. دکر انیب محصوالت حیصح یاریآب را عوامل نیا نیترمهم

 یمحصول اگر اما ،شودیم یدیتول محصول تیفیک شیافزا سبب ،ردیبگ صورت مداومصورت  به

 محصول نکردنرشد یحت و گرفتنآفت شدن،خشک موجب ،باشد نداشته رشد یبرا یکاف آب

 درشته است. گذا یمنطقه اثرات منف یمحصوالت کشاورز تیفیبر ک ،یآب منابع کاهش. شودیم

 :گفت نیچن قصابه یروستا ازکنندگان  شرکت از یکی خصوص نیا
. ندارن یدرست یاریآب نکهیا خاطربه. ندارن رو گذشته تیفیک گهید ما محصوالت از یلیخ... »

 تعداد از هم االن اما ،میفرستاد یم هم گهید یشهرها به که بود خوب اونقدر مونتمحصوال ما

ن الا اما ،کردم یم دیتول یتیفیباک گندممثالً من  ؛شده کم یلیخ تشونیفیک از هم مونتمحصوال

 ...«نداره رو گذشته تیفیک و تیمرغوب اون کارم یم که یگندم

صورت گرفته که تا  یرقطعیغ ینیب شیپ ،یبارندگ یالگو یرو نیزم شیگرما ریتأث ۀنیزم در

اروپا، اثر  ۀیبنا بر اعالم اتحاد .ابدیدرصد کاهش  19به نسبت  یممکن است بارندگ 7939سال 

 ؛است افتهی شیهوا افزا یدما شیاز آن با افزا یناش یها و خسارت ییوهواآب راتییتغ

ناخالص  دیدرصد تول 79تا  1در حدود  یاز آن به رقم یممکن است خسارت ناش که ینحو به

که  کنند یم یگزند یدر نواح 7971جهان تا سال  تیاز جمع یمیکشورها بالغ شود. ن یداخل

و  نیزم شیگرما شیافزا(. 0: 5301 ،یها جاری است )سهام مربوط به آب در آن یها تنش

 یدر روستاها یو کشاورز کشاورزان براست که  یمیاقل راتییتغ گریاز د ،ها کاهش بارش

 :کرد اظهار نیچن شعبان یروستا یاهال از یکی. است داشته ریشدت تأث به شهر نیمشک
 توان مردم هگید هابارش کاهش و هوا ۀسابق یب یگرما لیدلبه روستا از یلیخ تو... »

 یبارندگ یوقت. کننیم مهاجرتشهرها  به اونا از یلیخ و ندارن وکار و کشت و یکشاورز

 از یلیخ بدتر همه از که هم هوا یگرما. بره چرا به که ستین یمرتع دام یبرا باشه، کم

کنم.  ینتونم کشاورز گهید من که شده باعثها  هش بارش. کاارهیم وجودبه رو ها یضیمر

 «بکارم... یزیندارن که بتونم داخلشون چ ییتوانا گهیخشک شدن و د نایاز زم یلیخ
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 یمیاقل راتییتغ با مواجهه در کشاورزان یسازگار یهاراهبرد 

درواقع  ،شود یاقدامات کشاورزان در وضع موجود م ای یسازگار یهاراهبردکه بحث از  یزمان

 دهد یماسترس نشان  کیکه جامعه در مقابل  یاقدامات عمل همجموعدرمورد  کهاست  یانتظار

 مطالعه مورد یروستاها در کشاورزان با که یامصاحبه. در رود یکار مه، ببدهدنشان  دیبا ای

 نی. در اندبود داده انجام یاقداماتوهوا  آب بحران مقابل در یکشاورز بهبود یبرا ها آن شد، انجام

و  کینزد یهاراهبرد به ریشمس و رانیشعبان، مش یشوندگان از روستاها مصاحبه شتریبمورد 

 داشت: انیب رانیمش یکنندگان از روستا از شرکت یکینمونه  یبرا ؛داشتند اشارهبه هم  هیشب

 هنوز که داره چشمه تا چند ما یاز روستاها یعضب اما ،شده کمتر هایبارندگ نکهیا وجود با»

 از یبعض تو هم یگاه. میکن یم استفاده کار و کشت یبراها  چشمه اون از ما و نشدن خشک

 هاکشاورز وسط، نیاکردن.  رمجازیغ یها اقدام به حفر چاه یآب جبران کم یا مردم براهروستا

 ور یاریبرنامه دفعات آب نیا تو که نگرفت شیدر پ شونمحصوالت یاریآب یبرا یا برنامه

دو هفته  حاال دادن، یآب م نیگذشته دو بار در هفته به زم توکه اگر یجور ن؛دکاهش دا

 و کنن یم قیعم یها چاله اهانیگ یموارد کشاورزان پا یبعض تو. ند یآب م نیبه زم نویدرم

و آب  بشه یریجلوگ یاریو آب یرندگتا از هدررفتن آب زمان با کنن یبا خاک رس پر م اونو

 ...«ونهبم یخاک باق تو یترشیزمان ب و رطوبت مدت

 یمیاقل راتییتغ با مواجهه در کشاورزان یسازگار تیظرف یارتقا یراهکارها 

خود را  یها ییتوانا مردمآن  کمکبه  تااست  یمعطوف به راهبردها و اقدامات ،یساز تیظرف

شوندگان توسعه و  . مصاحبهرندیاز آن بهره گ یو جمع یفرد یبهبود زندگ یبشناسند و برا

ها و  نهادها، ارگان ،ها دولت یاز سو ها تیرا در گرو اقدامات و حما یسازگار تیظرف یارتقا

شده که  سبب یمحصوالت کشاورز یاریآب یبرا آبکمبود  مثال، یراب ؛اند ها عنوان کرده سازمان

راستا  نیا دروارد شود.  تیفعال نیبر ا یادیز راتیتأث شهر نیشهرستان مشک یدر روستاها

 یبرا دیبا هادولت .مؤثر عمل کنند یاز کشاورزان در سطح محل تیبا حما توانند یها م دولت

 و نیزم از تا آورند عملبه را الزم یهایکارشناس و تیریمد ،روستاها در محصوالت نوع کاشت

 یشوندگان از روستا از مصاحبه یکی. شود استفاده یدرست به دارد وجود روستا در که یآب

 :فتگ نیچنصلوات 
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 هبهتر یکنه و به ما بگه چه محصول تیریما رو مد ،کاشت محصوالت ۀنیدولت در زم ه... اگ»

محصوالت  میتون یداشته باشه، ما م یکمتر ازین به آب کشت بشه که نیزم نیا یتو

 شروعو  میریگ ین فاصله موخودم یمیقد یها از کشت نی؛ بنابرامیکن دیتول یادیز تر تیفیباک

 یهاوام ما بهمقاوم هستن. دولت  یآب کم در برابر که میکن یم یدیت جدبه کشت محصوال

 قیطر از دیبا دولت البته. میکن سرپا قبل مثل رو مونیکشاورز میتونیم ما ه،بدبهره  کم

 داشته رو نظر مورد مکان تو وام مبالغ از استفاده یچگونگ به نظارت به اقدام ها کارشناس

 وام اون با اما ،گرفتن وام دولت از که هستن روستا تو سودجو افراد از یبعض چون ؛باشه

 کار. کردن عیضا وام افتیدر یبرا رو هگید کشاورز هی حق و انجام دادن یاگهید یکارها

 یرسان که آب ندارن از سد آب ییروستاها یبرا که نهیا بده انجام تونهیم دولت که یا گهید

 اما ه،فراهم امکان نیا ما ۀمنطق تو .هن به روستا برسونپمپاژکرد قیآب رو از طر تونه یکنه. م

 «...دهینم انجام یاقدام چیه دولت

 دامداران .2

 یمیاقل راتییتغ ۀدیاز پد دامداراندرک و شناخت  یارهایمع 

عوامل اثرگذار بر  یسر کیاز  یناش توان یرا م یمیاقل راتییتغ ۀدیدامداران از پد درک

 از ،ذکرشده یها است. مؤلفه ها یدما و کاهش بارندگ شیافزا ،یمنطقه دانست که شامل خشکسال

 از یکی رابطه نیا. در است داشته یمنف راتیتأث دامداران شتیمع بر که هستند ییها مقوله

 :گفت یآلن یروستا دامداران

شدت  به یندگبار زانیم گهید طرف از. شده گرم و رفته باال دما االن اما بود، مطبوع قبالً دما»

 ...«کرده دایپ اهشک

 دامداران شتیبر مع یمیاقل راتییتغ اثرات 

 شود، یم کم یبارندگ که یهنگام. است شده روستاها یآب منابع کاهش سببها  بارش کمبود

کم و شوندیم خشک هارودخانه د،نشو یم کمتر ینیرزمیز یها آب شوند، یم ترآبکم هاچشمه

شوندگان  از مصاحبه یکی نهیزم نیا در. گذارد یران مدامدا یزندگ بر یاریبس راتیتأث آب شدن

 :گفتآباد  عباس یروستا

 تو یلیخ یبارندگ .موننیم تشنه هادام و میندار هاموندام یبرا آب هاوقت یلیخ ما... »

 یجد مشکالت با هادامدار ،نشه نیتأم دام ازین مورد آب و خوراک هاگ. مهمه یدامدار
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 ندارند. یکاف ۀیتغذها  رفته. دام نیمراتع از ب ست،ین یبارندگچون آب و  ؛شنیم رو روبه

ما خرجش  یم برانیکه ا میکن یم هیکاه و خوراک ته گهید یمواقع از مناطق و روستاها شتریب

. میکرد کم هاموندام تعداد از ،میباش داشته دام خوراک یبرا یکمتر خرج نکهیا یبرا. هشتریب

ن الا اما ،کردم یم هیته خوراک قیطر همون از گوسفندام یبراو  کردم یم هم زراعت منقبالً 

 کاشت تحمل و ییتوانا و نش یتر م خشک ها نیزم بارش کمبود با چون ؛ندارم یکشاورز

 نیهم یبرا .کنم هیته خوراک گوسفندا یبرا تونمینم نیبنابرا؛ دایم نییپا اونا تو محصول

 «...نشه وارد شغلم به یشتریب بیآس تا کنم کم گوسفندام تعداد از شدم مجبور

 ،شودیمرو  روبه یجد مشکالت با انییروستا درآمد و اشتغال روستا کی در که یهنگام

 مناطق به مهاجرت به مجبور ناچار به و ندارند را روستا آن در ماندن یبرا یا زهیانگ گرید مردم

 یبرا ، بارش کاهش با که یمشکالت لیدلبهآباد  عباس و یآلن یروستا در مردم. شوندیم گرید

 مهاجرت شهرها به یگاه و کنندیممکان  نقل روستا از ،است افتاده اتفاقها  آن شغل و یدامدار

 :گفت یآلن یروستا دامداران از یکی نهیزم نیا در. کنندیم

 یزندگ ۀادام یبرا گرفتن میتصم هاشون یلیخ اما ،داشت یشتریب تیجمعقبالً  ما یروستا... »

 هاشونخانواده ن،دار یشتریب امکانات شهرها چون و رنیم شهر به شتریب اونجو .برن رشه به

 ...«بشه کمتر روز به روز روستامون تیجمع شده باعث نیا که کننیممکان  نقل شهر به هم

 یمیاقل راتییدر مواجهه با تغ دامداران یسازگار یها راهبرد 

 مناطق گرید از را علوفه ناچارند انییروستا ،نشود نیأمت روستا از دام ازین مورد ۀعلوف که یهنگام

 از ای علوفه. دیآیم دستبه یسختبه دام ۀعلوف یآباد و آلن عباس یروستا در. کنند یداریخر

شوندگان  مصاحبه نهیزم نیا در. شود یم یداریخر گرید مناطق از ای هیته یتعاون یهاشرکت

 :نداظهار داشت

 که ییجا تا. درواقع میهست بازار ازها  آن دیخر به ناچارها  نهاده و علوفه ۀیته یبرا... »

 کم مونها دام از و میخرینم ،مینداشت ارو الزم ییتوانا هگید هاگ و میخریم رو نهاده مینوت یم

 یزندگ خرج و میفروش یم روها  دام ناچار به نوطمیشرا و یزندگ بهترکردن یبرا ما. میکنیم

 ...«میآر یدرم رو
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 یمیاقل راتییدر مواجهه با تغ دامداران یسازگار تیظرف یارتقا یاهکارهار 

 اتفاق انییروستا یهادام یبرا یا حادثه که یهنگام تا کنند مهیب رادامداران  یها دام دیبا هادولت

 حمله گوسفندان به هاگرگ که افتد یم اتفاق یگاه. کند جبران راها  آن خسارت مهیب افتاد،

 رابطه نیا در. شود جبران شانیهاخسارت از یبرخ قیطر نیا از ،باشند مهیبها  آن راگ. کنند یم

 :گفت یآلن یروستا یاهال از یکی

 تا سه شیپ سال چند. است مهیب کند، کمک ما یفعل تیوضع به تواند یم که یموارد از... »

 کندنیم کهیت هی گوسفند هر از .کردن کهیتکهیت موگوسفندها و کردن حمله من ۀگل به گرگ

 گهید بود، کرده حمله بهشون گرگ که ییگوسفندها. اومد ینم بر من دست از یکار و

 خسارت جبران یکل االن ،کردیم مهیب دولت رو گوسفندهام هاگ. بودن شده استفادهرقابلیغ

 ...«بود شده

 یمناطق در دیبا دولت که دارند را دهیعق نیا شهر نیمشک شهرستان کشاورزان مانند دامداران

 :گفت یآلن یروستا دامداران از یکی رابطه نیا در. کند جادیا سد دارد، یبهتر یهابارش که

 رهادامدا به تونه یم ،هکن یسدساز مناطق اطراف ینهرها ای رودخانه آب با دولت هاگ... »

 ...«هکن کمک

. در است آنان به وام یاعطا دهد، انجام دامداران یبرا تواندیم دولت که یاقدامات جمله از

 :گفت نیچنآباد  عباس یروستا یاهال از یکی نهیزم نیا
بهره  کم یها وام دیبا دولت. هبالعوض التیتسه اخذ یبرا دولت تیحما کار نیا ۀچار... »

 ...«میببخش بهبود مونو یدامدار و مینک یداریخر ،میدار ازین که رو یاقالم میبتون تا بده

 باغداران .3

 یمیاقل راتییتغ ۀدیاز پد باغدارانشناخت درک و  یارهایمع 

 شیوزش باد، افزا ،یمانند خشکسال ییها دهیپد براساس ،یمیاقل راتییتغ ۀدیپد از باغداران درک

 باغداران شتیمع بر که هستند ییها مقوله ازذکرشده  یها است. مؤلفه ها یدما و کاهش بارندگ

انار، لمبر و  ،یرض ،یاربابکند یروستاها غدارانبا شتریب نهیزم نی. در ااست داشته یمنف راتیتأث

 :کند یاظهار م نیچن یسفل ۀقوش

که به  هیرنقدوباد ا یگاهکرده.  دایپ شیافزا شهر نیمشک ۀمنطق یدما ریسال اخ یس... در »

معضل  هیها  کمبود بارش ،هوا به کنار ی. حاال گرماکنه یوارد م یجد بیما آس یها وهیم
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م وب دوآها بدون  از شغل یعضب دیگذاشته. شا ریما تأث یباغدار رو یلیکه خ ست هگید

 ...«ستین یجور  نیوجه ا چیبه ه یاما باغدار ،داشته باشن

 باغداران شتیبر مع یمیاقل راتییتغ اثرات 

 بخش این یها تیفعال عملکرد شده سبب دارد وجود کشاورزی بخش در که جوی نوسانات

 محصوالت قیمت بر آن تأثیر و بازار نوسانات گاهی جوی، تنوسانا کنار در. شود پذیرمخاطره

. کند یم دوچندان بخش این در را مخاطره کشاورزان درآمد قراردادن تأثیر تحت با کشاورزی

 چنین ریسک، مدیریت ابزارهای از یکیعنوان  به وام، یاعطا و کشاورزی محصوالت ۀبیم

 که کسانی برای را مالی امنیت و ثبات حدی تا تواند یو م دهد یم قرار پوشش تحت را نوساناتی

 ۀقوش یاز باغداران روستا یکی مورد نیا در. باشد داشته پی در ،کنند یم فعالیت حوزه این در

 :گفت نیچن یسفل

 نیا ادیز مصرفکه  میکن یاستفاده م یادیز یها کش ه ناچار از آفتب طرف هی از... »

از باغات  یلیخ هگیتمون کم بشه. از طرف دمحصوال تیفیشه از کیها باعث م کش آفت

مسئله  نی. همنخشک و نابود شد ،گرم و خشک یو وزش بادها یاریکمبود آب خاطر به

تن  پنجباغ حدود  نیاز هم یزمان هی .بشه کمروستاها  یباغ داتیتول زانیاز م کهباعث شده 

کرده.  دایکاهش پ شدت به داتیتول زانیم االناما  ،شد یتن انگور برداشت م هیو  بیس

انگور  لوگرمیک هشتصدتا  هفتصدو  بیتن س دوامسال فقط  نیهم که هنیمن ا ینیب شیپ

 یداریما خر ازن زوار یلیخ متیق اب هم نووممحصوالت کم مقدار نیهمبرداشت کنم. 

مونو نگه محصول میمجبور ،میموافقت نکن ند یم شنهادیها پ که دالل یمتیبا ق ه. اگکنن یم

 ...«شهیزود خراب م یلیخ ،محصول نگه داشته بشه هو اگ میدار

 یمیاقل راتییتغ با مواجهه در باغداران یسازگار یهاراهبرد 

 مجبورند یزندگ گذران یبرا وها  بارش کمبود جبران یبراآباد  عباس و یآلن یروستاها در مردم

 از یکی نهیزم نیا در. کنندامرارمعاش  قیطر نیا از تا بفروشند راها  آن و کنند قطع را درختان

 :گفت آبادعباس یروستا یاهال

 هوجود دار مونها نیاز زم یبعض تو که وییادرخت هاسال نیا توکه  هنیا میکن یکه م یکار»...

 ...«میاریبدر مونوخرج میتا بتون میو بفروش میببر
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 که هستند یعوامل جمله از یع خشکسالوقو و کم درآمد ،یمنابع آب کمبوداز  یمشکالت ناش

در . دانند یم لیدخ یباغدار شغل ترک و روستاها از مهاجرت معضل تداوم در را آن باغداران

 :گفت یاربابکند یاز باغداران روستا یکی نهیزم نیا

 یها خاطر کمبود آب، درختمشغول بود. به یباغدار تیسال به فعال نیبنده چند ی... عمو»

و غبا یو درختا کنن یم یکارگر االن کنن. ولها رو  خشک شد و مجبور شدن باغ شونها باغ

که  ییرهافروختن. البته هستن باغدا روامرارمعاش چوب درختا یقطع کردن و برا یکی یکی

 یتو .کن یم حفر قیعم یها ناچار چاه به شونها شدن باغو خشک یاز نابود یریجلوگ یبرا

به  ای هگید یبه روستاها ای شوناه باغ دادنازدست خاطر به مردم از یلیخ ریاخ سال چند

 ...«نشهرها مهاجرت کرد

از هدررفت آب انجام  یریجلوگ یبرا یادیمورد مطالعه اقدامات ز یدر روستاها باغداران

 :کرد انیب نیانار چن یشوندگان در روستا از مصاحبه یکی. دهند یم

 تا آب مینوپوش یم ونهر ر یرو یگاه. میکن یم یریگهیال یبا مواد رس رو نامو... مثالً نهره»

 ها ینشود. جو ریتبخ شتا رطوبت مینوپوش یلش مگبا کاه و  ارو. اطراف درختهنش ریتبخ اون

 وباغات ر یاری. تعداد دفعات آببشهب کمتر آتا هدررفت  میکن یم دهیو سرپوش یمانیس رو

 طیبا توجه به شرا ، حاالشد یم یدهآب بار کی یا ها هفته باغ قبالً هکه اگیجور ؛میکن یکم م

 ...«نش یم یدهبآ یروز پونزده ایها هر دو هفته  باغ ،یآب کم

 یمیاقل راتییتغ با مواجهه در باغداران یسازگار تیظرف یارتقا یراهکارها 

نکته  نیبه ا یا عده نیهستند. همچن یمورد مطالعه خواستار سدساز یدر روستاها باغداران

 یریجلوگ یبرا ،نیب نیکند. در ا جادیا قیروستا چاه عم یبرا تواند یکه دولت م کنند یاشاره م

 ییجو در مصرف آب صرفه توانند یم انییروستا ،از هدررفت آب و جبران کمبود آب باغات

 :گفت یرض یاز باغداران در روستا یکیکنند. 

 هک ستین یدامدار ای یانجام بد یمید یباغدار یکه بخوا هندار یمیروش د ی... باغدار»

 یادیب زآست و به ناچار به  گهید تر از موارد حساس یلیخ ی. باغدارمیبدکاهش  وعداد دامت

ما  یبرا ای نهتو یدولت م نهیزم نیا تو و میرو هست باغات روبه یآب . ما با مشکل کمهدار ازین

. هآب فراهم کن قیچاه عم ای یسدساز قیما از طر یبرا ای هکن جادیا دیجد یشغل یها فرصت

ب آتا مصرف  بدنکاهش  وکنن. مثالً تعداد دام ر ییجو صرفه ین کموخودش دیهم با یاهال

از  یلیکه خ دیمنزل کنترل کنن. مستحضر هست تو وب رآمصرف  زانیم ای. هکن دایکاهش پ
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تا هم مردم آگاه  بشهموزش داده آ نهیزم نیا تو دی. باخبرن یب یآب هنوز از مشکل کم یاهال

 «رل کنن...کنت شونوهم مصرف بشن،

 یریگ جهیو نت بحث

 تر شیپژوهش که پ یها افتهی ریشده در بخش تفس ارائه حاتیعمده و توض یها با توجه به مقوله

)شامل کشاورزان، دامداران، باغداران(، از  یمحل ۀجامع نشیو ب درکشد،  انیبطور مفصل  به زین

دما و وزش  شیافزا ها، یکاهش بارندگ ،یمانند خشکسال یمیدر چارچوب مفاه میاقل رییتغ

 توان یآمده م دست به یها مقولهاز  کیبراساس هر یبند دسته کیخشک قرار دارد. در  یبادها

 یوابستگ ،یکشاورز رفتننیازب ،یدام یها نهاده کاهش سببذکرشده  ۀچهار مؤلف که کرداذعان 

آفت  شیافزادام،  ۀرفتن علوفنیازب ،یدامدار رفتننیازب ،یکاهش منابع آب گر،یبه مناطق د

و... شده است.  یجوامع محل یمحصوالت باغ رفتن نیباز ،محصوالت تیفیک کاهش ،درختان

جوامع  زیبوده است. در مقابل ن یمیاقل یمنف راتییاز تغ یناش ،از آثار کیمشخص است که هر

که  اند گرفته شیپ دررا  ییو راهکارها ها راهبرد جادشده،یا یها به تنش ییپاسخگو یبرا یمحل

 است. در مصرف آب ییجو صرفه ،یاریکاهش دفعات آب شامل مثبتاقدامات  نیاز ا یبرخ

 یها افتهی با ،یآب و کم یخشک به مقاوم یهاگونهبر کشت  یمبناقدامات مثبت  نیا از گرید یبرخ

. رد( مطابقت دا5099و همکاران ) یمانی( و سل5300و همکاران ) یدیجمش یها پژوهش

 و احمد(، 5306) یجانیعل و نژادلیاسمع(، 5305و همکاران ) یطالعات قمبرعلدر م نیهمچن

یآگاه و یدهآموزش ضرورت بر( 7975) همکاران و آداگبو یها افتهی و( 7975) همکاران

 دیتأک. است شده دیتأک یمیاقل راتییتغ برابر در آنان ییتوانا یمنظور ارتقا به خانوارها به یبخش

 اتخاذ ،در آن لیبه بازار و تسه یدسترس یها استیس رییبه اعتبارات، تغ یترسدس مه،یب داشتن بر

 و زادهعبداهلل مطالعات جینتا با یاحتمال خسارات کاهش یبرا دولت یتیحما یهااستیس

 یسازمدرن یهاپروژه ی. اجرااست کی( نزد7979و همکاران ) مگانت و( 5306) همکاران

 به روابستهیغ دیجد ییمنابع درآمدزا جادی( و ا7975) مقدس ینسلطاکشاورز و  جینتا با یاریآب

 و وانگ مطالعات با هادام کاهش ،(7975) نایچوکوونه و آماچ یها افتهی با یدامدار و یکشاورز

 .دارد مطابقت( 7975) همکاران
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 جوامع که یمنف یراهکارها یتعدادمثبت،  یو راهکارها ها راهبردعالوه بر  ج،ینتااساس بر

ها پرداخته  ها بدان پژوهش ریاند و در سا گرفته شیپ در یمیاقل راتییتغ با مواجهه یبرا یلمح

قنات،  چشمه،مختلف ) یاز منابع آب استفاده شامل راهکارها نیا. شد حاصل ،نشده است

قطع درختان و فروش چوب  ،شغل ریی(، مهاجرت، تغرمجازیغ یها حفر چاه و ینیرزمیز یها آب

 یهایآبجبران کم یمورد مطالعه، مردم برا یاز روستاها یتعداددر . شود یم... و دام فروشآن، 

 عیتسر موجبعمل  نیکه ا کنند یم رمجازیغ یهاچاه حفراقدام به  ،وهوا آب راتییاز تغ یناش

مورد مطالعه شده است.  یها در اطراف روستاهاچشمه ژهیو به ینیرزمیز یهاکاهش آب ندیفرا

از منـابع مهم کشور و  یکی ینیرزمیکرد که منابع آب ز دیکأت یدیموضوع کل نیبر ا همواره دیبا

را  تیدر سطح حاکم یعزم مل ،فهیوظ نیانجام ا یاست، ول رویوزارت ن فیحفظ آن از وظا

 یو گرما یآبکه با مشکالت کم یهنگام ،مورد مطالعه یاز مردم در روستاها یاریطلبد. بسیم

و به  ندزارعت خارج شد ای یباغدار ،یو از دامدار کردندشغل  رییقدام به تغا ،هوا مواجه بودند

مشاغل  ،یکارگر ای( یگوسفند )البته به مقدار کمتر یجا پرورش بز به مانند یگرید تیفعال

نبود علوفه و مراتع با  یدر پ نیهمچنمشغول شده بودند.  یکشاورزریمشاغل غ ریو سا یخدمات

 یهم نبود منابع آب ی. از طرفندیب یچاره را در فروش دام م یمحل ۀجامع دام، هیتغذ یبرا تیفیک

ها و فروش چوب باغات خود کنند.  امرارمعاش اقدام به قطع درختان باغ یآنان برا شود یم سبب

 یبرا انییشود تا روستایم سبب ابد،یهمچنان ادامه  اتاقدام نیدهد اگر اینشان م مسائل نیا

 جیتدر نداشته باشند و بهالزم  ۀزیانگ یزارعت و دامدار ،یباغدار یها بخش در ها تیتداوم فعال

 نیتأم یسخت بدان وابسته است، به ییغذا تیکه امن یبخش کشاورز داتیکشور به تول یازهاین

 ۀدیبا پد یجوامع محل یسازگار تیظرف یارتقا یبه راهکارها توان ی، مجینتا ۀشود. در ادام

اعتبارات  یمناسب از کشاورز، اعطا متیبا ق یمحصوالت کشاورز دیخرمانند  یمیاقل راتییتغ

محصوالت  کشت ،یاریآب نینو یها از روش استفاده کشت، یدر الگو رییتغ الت،یو تسه

 یو عموم یهمگان یها تعداد دام و آموزش کاهش ،اشتغال جادیا ،یسدساز ،شدهیکارشناس

 یادیتا حد ز ،یربیاآ نینو یها روش ۀنیزم در یمحل دممر یاشاره داشت. متأسفانه ناآگاه

و هدفمند مردم است. در  یآموزش عموم ،موضوع نیا ۀالزم. ستا هشدآب  فتررهد موجب

به هستند و در مصرف آن واقف  یکمبود منابع آب ۀمشخص بود که مردم به مسئل زیها ن مصاحبه

به آموزش آنان در شناخت  ازین ،یاما در کنار اقدامات مردم کنند، یم ییجو صرفهاشکال مختلف 
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 شیکشت و افزا یدر الگوها رییتغ یبرا التیتسه یاعطا ای یمقاوم به خشک یها و کشت گونه

 .شود یاحساس م شانیها تیفعال شبردیپ در یور بهره

موارد  شود یم شنهادیمنظور بهبود وضع موجود پ رو، بهشیپژوهش پ یها افتهی به توجه با

 :ردیگ قرار مدنظر شیپ از شیب یمحل ۀتوسع یاه یزیر در برنامه لیذ

و  ییروستا جوامع شتیبه منابع مع یبخش و تنوع ییزا اشتغال یمنطقه برا ۀاز امکانات بالقو -

 .دیعمل آبه نهیها استفاده به آن یسازگار تیظرف یارتقا

و  نینو یاریآب یها ستمیس ۀتوسع قیاز طر یدر بخش کشاورز یاریراندمان آب یارتقا -

 .ردیگ قرار منطقه یزیر برنامه یها تیدر اولو یا گلخانه یکشاورز

 شتیمع یداریپا بر اثرگذار یندهایفرا و ساختارها یبررس ،یآت قاتیمطالعات و تحق یبرا -

 .شود یم هیتوص میاقل رییتغ طیشرا در ییروستا جوامع

 شیافزا یبرا الزم اماتاقد ،یمیاقل راتییتغ برابر در ناساکن یآور تاب زانیم لیضمن تحل -

 ۀارائ و محصوالت دیخر نیتضم ،یکشاورز محصوالت ۀمیب قیطر از آنان یسازگار تیظرف

 .ردیگ قرار مسئوالن یجد توجه مورد یکشاورز بخش به یاعتبار التیتسه

 منابع

به  نسبت یسازگار یها یاستراتژ یبند و رتبه ی(، واکاو5306بهلول ) ،یجانیعلو  ینژاد، مرتضلیاسمع

 ییفضا لیتحل ۀفصلنام(، ستانی)مورد مطالعه: دشت س یمردم محل دگاهیاز د یمیاقل راتییتغ

 .77-63 :5 ۀشمار چهارم، ۀدور ،یطیمح مخاطرات

 یها یاز استراتژ یریگ بهره یسنج (، امکان5300) وایش ،یلیاسمع و صدراله ،یگودرز ،کاظم ،یبرهان

 ۀفصلنام ،(شهر تهران : کالنیمورد ۀمطالع) یشهر ییگرما ریو کاهش اثر در مقابله با جزا یسازگار

 .735-763 :5 ۀودوم، شمارپنجاه ۀدور ،یانسان یایجغراف یها پژوهش

مناطق  ییجهت شناسا نیسطح زم یدما ۀمحاسب تمیالگور نیبهتر نیی(، تع5307لو، رضا )یسیع زکاریپره

سنجش از دور و  ۀارشد رشت یکارشناس ۀنام انی(، پاشهر نی: شهرستان مشکیمورد ۀژئوترمال )مطالع

 .زیتبر دانشگاه ،یطیو علوم مح یزیر برنامه ۀدانشکد ،ییایاطالعات جغراف ستمیس

کشاورزان  ی(، سازگار5300محمدصادق ) ،یمیابراه و اهللتیهدا ،یآباد زمان ینور ،رضایعل ،یدیجمش

پژوهش  ۀفصلنام ،یسازگار یها نهیو گز : اثراتالمیاستان ا روانیدر شهرستان س یمیاقل راتییبا تغ

 .01-70 :7 ۀشمار چهارم، ۀدور ،ییروستا یزیر و برنامه
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 رییبا تغ یسازگار یها طرح ۀو اصول توسع میبر مفاه ی(، مرور5307) دیسع د،یمر و نیفرز ،یرانیج

 .763-763 :0 ۀشمار چهاردهم، ۀدور ،رانیا آب منابع قاتیتحق ۀفصلنام م،یاقل

در  ژهیبر پراکنش رطوبت و میاقل رییتغ ری(، تأث5307بهلول ) ،یجانیعل و محمد قه،یسل ،بهیط ،یدهقان

 .06-33 ،30 ۀشمار ازدهم،ی ۀدور ،یعیطب یایجغراف ۀفصلنام فارس، جیخل یسواحل شمال

 و ایجغراف ۀفصلنام ک،ینوپتیس کردیبا رو رانیدر ا میاقل رییتغ(، 5300) بهلول ،یجانیعل و رضا دوستان،

 .553-30 :7 ۀشمار زدهم،یس ۀدور ،یا هیناح ۀتوسع

 یادیبن ی: کاربرد تئوریمیاقل رییبا تغ ی(، سازگار5303طاهر ) ،یلیخالخ یزیعز و نیغالمحس ،یزمان

 وپنجم،ستیب ۀدور ،یکاربرد یشناس جامعه ۀفصلنامکشاورزان شهرستان مرودشت(،  :)مورد مطالعه

 .500-533 ،0 ۀشمار

 .رانیا آمار مرکز نشر: تهران ،کشور یزیر برنامه و تیریمد سازمان(، 5301) لیاردب استان یآمار ۀسالنام

 راتییبا تغ یسازگار ی(، راهبردها5099اهلل ) پناه، حجتزدانی و وشیدار ،یمیرح ،زیمهرانگ ،یمانیسل

 ۀشمار دهم، ۀدور ،یعیطب طیمح مخاطرات ۀفصلنام)شهرستان رستم(،  یدر بخش کشاورز میاقل

70: 50-37. 

 یعلم و فناور ۀآب، رصدخان یبحران جهان ۀژیو ،یجهان یا (، بحران آب مسئله5301الهام ) ،یسهام

 .39-5 :1 ۀشمار ،یپژوه ندهیآ ۀفصلنامپژوه، شاخص

 شتیمع یریپذ بی(، آس5095) میعبدالرح ،یلطف و احمد ،یسروستان یعابد ،محمدرضا ،یشهرک

 و یمهندس ۀفصلناماوغان استان گلستان(،  زیآبخ ۀ: حوزیمورد ۀلع)مطا میاقل رییاز تغ انییروستا

 .595-30 :5 ۀچهاردهم، شمار ۀدور ز،یآبخ تیریمد

 انییادراک روستا ی(، بررس5306) فیمحمدشر زاده، فیشر و رضایاژدرپور، عل ،نیزاده، غالمحسعبداهلل

 یزیر و برنامه ایجغراف ۀفصلنام در شهرستان زابل، یسازگار یو راهبردها یمیاقل راتیینسبت به تغ

 .596-31 :0 ۀشمار وهشتم،ستیب ۀدور ،یطیمح

 .قومس نشر: تهران ،میاقل رییتغ(، 5333قاسم ) ،یزیعز

کشاورزان  دگاهید ی(، بررس5305) لیافشارزاده، نشم و دیپاپ زن، عبدالحم ،رضوان ،یقمبرعل

: شهرستان کرمانشاه(، یمورد ۀع)مطال یسازگار یها یوهوا و استراتژآب راتییدرخصوص تغ

 .797-537 :3 ۀشمار سوم، ۀدور ،ییروستا یها پژوهش ۀفصلنام

 لی(، تحل5307جوکار، فرزاد ) و حسن ،یکامران دستجرد ،عطااهلل ،یعبد ،ومرثیپناه درو، کزدانی

 ۀفصلنام ،(ای: جنوب غرب آسیمورد ۀمطالع)گردها زیر ۀدیپد یطیمح ستیز تیامن کیژئوپلت

 .15-36 :16 ۀشمار شانزدهم، ۀدور ،ایفجغرا
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