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برداری  اقلیم در واحدهای بهره مطالعۀ درک معنایی کشاورزان از تغییر

 *مقیاس در استان همدان کوچک

 4، خلیل کالنتری3حسین شعبانعلی فمی، 2، علی اسدی1مهسا معتقد

 16/01/1401تاریخ دریافت:   01/05/1401تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 گذاشته مقیاس  کوچک کشاورزان ویژهبه و روستا محیط بر بسیاری و عمیق تأثیرات اقلیم، های اخیر، تغییر در سال

 کشاورزی، تولیدات شکاه به مسئله نیا. ببینند بیشتری آسیب مقیاس کوچک برداری بهره واحدهای شده سبب و است

 برداری بهره واحدهای سازگاری کاهش درنهایتو  ،مقیاس کوچک کشاورزان رفاه و معیشت انداختن خطر به

 ده تا زیرکشت سطح با) مقیاس کوچک کشاورزان ادراک بررسی هدف با تحقیق این. است انجامیده مقیاس کوچک

 مقیاس کوچک برداری بهره واحدهای در اقلیم تغییر از ها آن اییمعن درک و زیسته بررسی تجربۀ ،اقلیم تغییر از( هکتار

. درآمد اجرا به پدیدارشناسی تحقیق روش کارگیری به با پدیده این مدیریت شیوۀ نیهمچن. شد انجام همدان استان در

کالیزی و روش  کارگیری به با و شد تنظیم ژرفانگر و ساختارمند نیمه مصاحبۀ قالب در سؤال تعدادی منظور بدین

ها گردآوری  آمد و درنهایت داده عمل  ، با سی نفر از کشاورزان مصاحبه بههدفمند از نوع حداکثر واریانسگیری  نمونه

 های و آن را با شاخص اند کرده درک را اقلیم پدیدۀ تغییر وقوع کشاورزان بیشتر داد نشان ها یافته و تحلیل شدند.

 و حرارت درجه افزایش آسا، سیل های بارش افزایش زیرزمینی، های آب ذخایر در بحران بارندگی، کاهش مانند مختلفی

. است اقلیم تغییر نشانۀ ترین مهم ،مزرعه سطح در آبی کم بحران وقوع ها آن دیدگاه از. شناسند می فصول جایی جابه

آفات،  آبی، شیوع ان کممطالعه، کاهش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی، گسترش بحر این در کننده شرکت کشاورزان

های شیمیایی برای جبران خسارت  های هرز در مزرعه، سرمازدگی محصول، افزایش مصرف نهاده ها و علف بیماری

اقلیم دانستند که مدیریت  ترین پیامدهای منفی تغییر آفات یا بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش هزینۀ تولید را مهم

های این مطالعه، کشاورزان رفتارهای پیشگیرانه و  جه ساخته است. طبق یافتهها را با مشکالت جدی موا مزارع، آن

ترین اقدامات مورد توجه  دهند. مهم اقلیم از خود نشان می واکنشی، و عدم واکنش برای مقابله با پیامدهای تغییر

 در معیشت کشاورزان، تغییر سازی مدیریت آب در سطح مزرعه، ایجاد تنوع بهینه اقلیم، کشاورزان برای مقابله با تغییر

 الگوی دامداری و شیوۀ مدیریت آن، و توسعۀ خدمات ترویجی و مشاورۀ کارشناسی بود. الگوی کشت، تغییر

مقیاس. برداری کوچک سازگاری، واحدهای بهره اقلیم، : استان همدان، پدیدارشناسی، تغییرهای کلیدی واژه
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Abstract 

In recent years, climate change has had severe and far-reaching impacts on rural 

areas, especially on smallholder farmers, causing small farms to suffer more, produce 

less, and putting agriculture at risk. The fragility of smallholder livelihoods and well-

being has complicated the response of smallholders to climate change. The aim of this 

study was to investigate smallholder farmers' perceptions of climate change and their 

lived experiences and semantic understanding of this phenomenon in smallholder 

farms in Hamadan province, as well as how they deal with it, using the 

phenomenological research method. For this purpose, a series of questions in the form 

of semi-structured and in-depth interview protocols were designed and 30 farmers 

were interviewed using Colaizzai method and Maximum Variation Sampling 

technique). Most farmers recognized climate change and associated it with numerous 

signs, such as decreasing rainfall, groundwater depletion, increasing heavy rainfall, 

rising temperatures, and shifting seasons, according to the data. The most important 

indicator of climate change, they say, is the occurrence of water shortages on farms. 

Farmers who participated in this study are reducing the quantity and quality of 

agricultural goods produced, increasing their use of chemicals to control pests or 

improve soil fertility, and increasing their expenses. Climate change has brought 

serious problems to agricultural management, with production being one of the most 

important negative impacts. The results of this study show that farmers have been 

both proactive and reactive in responding to the impacts of climate change, as well as 

non-responsive. The main responses of farmers to climate change included improving 

water management, diversifying livelihoods, changing cropping patterns, changing 

livestock and management practices, and expanding extension services and expert 

advice. 

Keywords: Climate change, Phenomenology, Small scale farming unit, adaptation, 

Hamedan province. 
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 مقدمه و بیان مسئله

 رییتغئلۀ مس (.1398 گلو،یب ی)حاج است میاقل رییتغ ،داریپا ۀتوسع درها  دولت ۀدغدغ نیتر یاصل

 دارد اشاره افتد، یم، به تغییرات چشمگیر دما، بارش و باد که در طول چندین دهه اتفاق میاقل

 یرییرا تغ میاقل رییتغ ،متحدسازمان ملل  ونیکنوانس(. 2014، 1میاقل رییتغ الدول نیب ئتی)ه

 دگرگون را یجهاناتمسفر  بیکه ترک داند یم یانسان یها تیفعال بر اثر میرمستقیغ ای میمستق

 تواند ینم مدت کوتاهاز آنجا که انسان در  .دهد یمی رخ مشخص یزمان ۀطیحو در  است ساخته

آمد )طهماسبی  خواهد وجود بهاز بروز این پدیده جلوگیری کند، مشکالت و پیامدهای بسیاری 

، ها انابیبگسترش ، ها طوفاناند از:  عبارت میاقل رییتغپیامدهای (. 609: 1400و همکاران، 

ی شدید، بارش تگرگ در فصل سرماکوهستانی و یخچالی،  مناطقی برف ریذخا رفتن نیباز

 (.1398؛ علیجانی، 130: 1396)جمشیدی و همکاران، ی خشکسالی و آب کمی درختان، ده شکوفه

بر  رگذاریعوامل تأث از یکیبه  میاقل رییقرار دارد، تغ یخشک کمربند در رانای نکهیابا توجه به 

 یواحدها یریپذ بیو قادر است آس شده لیتبد اسیمق کوچک کشاورزان شتیمع یداریپانا

 نیهمچن. کندمضاعف  یمیمقابله با نوسانات و مخاطرات اقل امکانعدم  لیدل به را یدیتول

 ،یکشاورزو بخش  عتیطب به ادیز اریبس یبستگوا لیدل به اسیمق کوچک کشاورزان

 یزیعز ؛89: 1401 کاران،و هم یکهستند )شهر یمیاقل راتییدر مقابل تغ رقش نیرتریپذ بیآس

 یوهوا آب یدارا همدان استان ،یمیاقل یبند طبقه براساس(. 183: 1393 ،یزمان و یلیخالخ

استان  است. یمتفاوت یمیاقل یها یژگیو یخاص، دارا یتوپوگراف تیموقع لیدل و به یکوهستان

از  ینسب یمند بهره لیدلبه ربازی، از دیمیاقل یها تیاز محدود یا پاره رغم یهمدان عل

 یها کانون نیتر یمیقد از یکیوخاک و همچنین موقعیت جغرافیایی آن،  آب یها لیپتانس

کشور  یو دام یباغ ،یزراع یها تیو مناطق مستعد گسترش فعال یجوامع کشاورز یریگ شکل

 و2یقطب کشاورز) یاستان همدان در بخش کشاورز تیبا توجه به اهم. شود یمحسوب م

                                                           
1. IPCC 

 اختصاص خود به را کشور یکشاورز بخش داتیتول از درصد 4/4 کشور،درصد از وسعت  2/1داشتن  رغم ی. عل2
 را همدان استان یاقتصاد یها تیفعال ۀافزود ارزش درصد 25 و اشتغال درصد 29 یکشاورز بخش. است داده

 یو باغ یمحصوالت زراع رکشتیز سطـح هکتار هزار 692 یاستان همدان دارا یخش کشاورزب. دهد تشکیل می
 ونیلیم 9/4 به بیقر ۀساالن دیبا تول شیهزار هکتار آ 293( و یهزار هکتار باغ 5/77و  یهزار هکتار زراعــ 619)

 (.1401استان همدان،  یمعادن و کشاورز ع،یصنا ی)اتاق بازرگان است یکشاورز محصوالت انواع تن
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به  میاقل رییتغ دتریوقوع شد ینیب شیمحصوالت و پ شتریکشت ب بر میاقل رییتغ ری(، تأثیدامپرور

استان  نیادر  دهیپد نیا تیوضع یحاضر به بررس قیمنطقه، تحق نیدر ا یضرر بارش آت

 یاه نوع نظام نیتر جیرا اس،یمق کوچک یبردار بهره یواحدهااستان همدان  در. پردازد می

زراعی در استان،  برداران تعداد بهره افته،یمنتشر آمار مطابق. هستند یکشاورز یبردار بهره

در  میاقل رییتغ بوده است. 75،448تقریباً  اسیمق کوچکی بردار بهرهو تعداد واحدهای  103،228

: 1396است )جمشیدی و همکاران،  داشته اسیمق کوچک کشاورزان بر یجد راتیتأثاین استان، 

 نرفتن . زیرکشت1 اند از: عبارت همدان استان یکشاورز بر اقلیم تغییر اثرات نیتر مهم (.109

و  یانجیمر) پوشش گیاهیکاهش . 2 (؛47: 1390و همکاران،  ابیانه زارع) یکشاورز یاراض

سطح  و کاهش خاکفرسایش  شیافزا. 3 (؛208: 1389 ان،یو اسالم یریام؛ 89: 1394 ،یعباس

 یایدم احع. 4 (؛47: 1390و همکاران، انهیاب زارع) یباغ و یزراع تمحصوال زیرکشت

: 1389 ان،یو اسالم یریامی )دام و یاهیگ های بیماری و آفات انیطغ. 5ی؛ کشاورز های زمین

 میاقل رییتغ ،متعدد مطالعات پایۀبری. پرور یآبز محصوالت کاهشو  ها دام رفتن بیناز. 6(؛ 208

متعدد و  یمیاقل یپارامترها یکانو م یزمان راتییتغاز جمله:  دارد، ییامدهایدر استان همدان پ

 ،یدر بارندگ یکاهش یحرارت منطقه(، روندها)درجه ییدما یها در شاخص شیافزا یروندها

 ناگهانی سرماهای خشکی، های دوره افزایش بارندگی، های فصل شدن فشرده فصول، جایی جابه

 و آبی منابع کاهش برف، بارش کاهش نامتعارف، های بارش و سیالب افزایش پاییزه، و بهاره

: 1395 همکاران، و پویا نظری ؛1: 1398 همکاران، و اسدیسال ) یها اغلب ماه در آب ذخایر

 و معززی ؛775: 1397 همکاران، و نوری ؛186: 1395 همکاران، و مریانجی ؛181

 رییتغات مختلف از وقوع پدیدۀ گفت تحقیق توان یمی بند جمع. در یک (305: 1400همکاران،

 یکاهش دسترسکشت،  یالگوهاهمدان و آثار منفی آن بر بخش کشاورزی مانند  استاندر  میاقل

 و محصوالت یور بهره کاهش ،خاک بیتخر شیافزا ،محصوالت تیفیک افتادنخطر به آب،به 

 حکایت دارند. محصول عملکرد بر یا اندازه تا

 واحدهای در اقلیم تغییر از کشاورزان معنایی درک هدف با حاضر مطالعۀ راستا، در همین

که نوع  است ها شپرس نیا ییپاسخگو دنبال به به همدان، استان در مقیاس کوچک برداری بهره

 برای ها آن اقدامات و چیست اقلیمی تغییرات از مقیاس کوچک کشاورزان شناخت و درک

 .اند کدام اقلیم تغییر اثرات کاهش
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 هشپیشینة پژو

 تغییر از ناشی منافع یا وارده ضررهای مدیریت منظور به و اقلیم تغییر مخرب آثار به توجه با

 (.1397 محمدی،) شود می گفته که به آن سازگاری شود یم انجام مداخالتی تعدیالت یا ،اقلیم

اقلیم طراحی شده  ماهیت سازگاری خودپیشگیرانه است و برای کاهش عوارض جانبی، تغییر

رو مطالعات مختلفی درزمینۀ سازوکارهای مختلف سازگاری در راستای کاهش  از همین است.

صورت اجمالی در  اقلیم در سطح جهان و ایران توسط محققان انجام شد که به منفی تغییر اثرات

 اند. کارگیری سازوکارهای متنوع ها پرداخته شده که بیانگر به به برخی از آن 1جدول 

 جهان مختلف مناطق در کشاورزان سازگاری یسازوکارها. 1 جدول

 مطالعه یسازگار سازوکار
خشکسالی و آبیاری با  برابر مقاوم در یها استفاده از گونه کشت، یها دوره رییتغ

ی ها استی، تغییر سییوهوا اطالعات آب دستیابی دقیق و منظم به ،باران آب
 دسترسی به بازار ثر درمتغیرهای مؤ تقویت و دسترسی به بازار و تسهیل در آن،

 2020مکوانت و همکاران، 

 محصوالت آن، کشت یساز رهیذخ نیاز و موردیی خرید مواد غذا

 مدیریت پایدار زمین و شروع یها روش کشت(، استفاده از یالگو رییزودرس )تغ
 غیرکشاورزی یها تیفعال

 2021، چوکوونه و آماچینا

 

استفاده از  ،یجیترو عواملکارگیری  به بابه خانوارها  یبخش یآگاه و یده آموزش
و  یکشاورز به روابستهیغ دیجد ییمنابع درآمدزا جادیا، و نینو یها یفناور

 یدامدار
 2021، احمد و همکاران

 ،یخاک بند و سد جادی/ااستخر ساخت کشت، یالگو رییتغ ،ها آب هرز تیریمد
 بهبود محصول، رداشتب ای کاشت زمان رییتغ ،یمیاقلی ها ینیب شیپ از استفاده

 ۀمیب ،ییایمیش سموم و کود از استفاده ،یاریآبزمان  رییتغ آب، انتقال ستمیس
 شیافزا ،یخشک به مقاوم دیجد یها تهیوار از استفاده ،یکشاورز محصوالت

 آموزش و التیتسه اعتبارات،

 2017تریپاتی و میشرا، 
 2017سینگ و همکاران، 

 از یریگ بهره مزارع، یۀحاش در درخت کاشت ،یانویح یکودها از یستیز گاز دیتول
 سوخت دیتول تیقابل یدارا یزراع محصوالت کاشت ،یستیز یها سوخت

 از استفاده کاهش شبدر، کاشت خاک، یکیولوژیب و یکیمکان اصالح ،یستیز
کاربرد ، در مزرعه یکشاورز آالت نیماش تردد کاهش ی ولیفس یها سوخت

 ییایمیش کود و سموم یحداقل

 1398ی، آمقان  یشوکتسواری و 

 حفاظت ،یکشاورز محصوالت ۀمیب گسترش زودهنگام، هشدار گسترش
 یزراع محصوالت یبخش تنوع و ،وخاک آب

 1396جمشیدی و همکاران، 

 منبع: نگارندگان
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 پژوهش یمفهوم چارچوب
های جوی منطقه در درازمدت است )خالقی و  کنندۀ حالت متوسط کمیت اقلیم، مشخص

 انحراف این و شوند منحرف ها از حالت متوسط خود (. اگر این کمیت113: 1394اران، همک

 به دیگر  عبارت  به(. 1390 اسالمی،) گیرد می صورت اقلیم تغییر شود، دار ادامه زمان طول در

 زمانی دورۀ یک در و معین جغرافیایی حیطۀ یک در میانگین وهوای آب وضعیت در تغییر

 اقلیم پایش نظام. شود می گفته اقلیم تغییر است، بیشتر یا دهه چندین معموالً که طوالنی

 مد را آن تأثیرات و خودتغییر تغییر، عوامل جمله از اقلیمی های سیستم تغییرات همۀ 1جهانی

 از ناشی تغییرات تنها متحد، ملل سازمان اقلیم تغییر کنوانسیون و است داده قرار نظر

 ،2اقلیم تغییر الدول بین هیئت) گیرد می درنظر اقلیم تغییر عنوان به را انسانی های فعالیت

 ملل سازمان اقلیم تغییر کنوانسیون دیدگاه بر مبتنی تعبیر اقلیم، تغییر  ملی طرح دفتر ایران، در

های  اقلیم عمدتاً با خشکسالی (. تغییر1395آب،  تحقیقات مؤسسۀ) است پذیرفته را متحد

ها، کاهش  های قطب شمال و افزایش سطح آب شدن یخ آسا، ذوب سیل های شدید و بارش

بارش، امواج گرمایی و کاهش امواج سرما همراه بوده و سبب اختالل در سیستم معیشتی 

شده است  جوامع انسانی و کاهش محصوالت کشاورزی، وقوع قحطی، سوءتغذیه و... می

ر ایران نیز بارش برف در شهرهای (. د89: 1397؛ یزدی، 806: 1397)شیخ بیگلو اسالم، 

دهی  جنوبی و مرکزی پس از پنجاه سال، سرمای شدید و بارش تگرگ در فصل شکوفه

(. در این شرایط افزایش 1398شوند )علیجانی،  اقلیم تلقی می های تغییر درختان و... نشانه

 از درآمد بکس های فرصت توان سازگاری کشاورزان از طریق بهبود دسترسی به بازار، توسعۀ

 شرایط بهبود و هوشمند اقلیم کشاورزی ترویج و آموزش غیرزراعی، های فعالیت محل

(. 1: 2017؛ تکلولد و همکاران، 1: 2017بیالی و همکاران، ) است شده توصیه دامداری

 تحقیق این در که شده مطرح گوناگونی های نظریه ،اقلیم سازگاری کشاورزان با تغییر ۀباردر

شده است. برپایۀ این نظریه، کشاورزان سه  واقعتوجه  ( مورد2008و همکاران ) بیتس نظریۀ

که در آن،  3. سازگاری خودجوش1اند از:   یم دارند که عبارتاقل ییرتغنوع رفتار در مواجهه با 

                                                           
1. Global Climate Observing System (GCOS) 
2. IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change) 

3. Autonomous Adaptation 
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یم یا احتمال وقوع آن در آینده بدون حمایت و اقل ییرتغکشاورزان برپایۀ ادراک خود از 

زنند تا آثار  یمابق منابع محلی و دانش و مهارت بومی، به اقداماتی دست دخالت دولت و مط

ها و  یاستسکه در آن، دولت  1شده یزیر برنامه. سازگاری 2منفی این پدیده را کاهش دهند؛ 

یم تدوین و اقل ییرتغدر مواجهه با  ها آنی ها تشکلیی را برای تقویت کشاورزان و ها برنامه

)مانند تسهیالت حمایت از  ها برنامههای الزم را در قالب این  یتحماان کند و کشاورز یماجرا 

؛ در این رویکرد، 2. ناسازگاری3کنند؛  یمیا کنترل خشکسالی( دریافت  فشار تحتآبیاری 

یم، بر ادامۀ اقل ییرتغبه  بدون توجهدهند و  های گذشتۀ خود ادامه می یتفعالکشاورزان به 

 یستی اصرار دارند.تنوع زی نامناسب از منابع و تخریب داربر بهرههای گذشته،  یتفعال

 شناسی تحقیق روش

 لحاظ روش، از نوع کیفی موسوم به پدیدارشناسی حاضر از نظر هدف، کاربردی و به تحقیق

 در اقلیم تغییر از بررسی درک معنایی کشاورزان ،حاضر مطالعۀ هدف اینکه به توجه با .است

 هدفمند گیری نمونه از گیری بهره با است، همدان استان در مقیاس کوچک برداری بهره واحدهای

 جامعۀ از گیری نمونه تکمیل برای ،کنندگان مصاحبه با شرکت شامل 3واریانس حداکثر رویکرد با

اقدام شد. با  ینظر اشباع شاخص و ادراک نظر از تر متنوع( مقیاس کوچک کشاورزان) هدف

ها تا زمانی ادامه پیدا کرد که نمونۀ  تاریافته، تعداد حجم نمونهساخ استفاده از روش مصاحبۀ نیمه

جدید اطالعاتی بر اطالعات پیشین اضافه نشد. درنهایت پس از انجام مصاحبه با سی نفر از 

خواسته شد  ها کننده شرکتدر آغاز هر مصاحبه، از کنندگان، اشباع نظری حاصل شد.  مشارکت

ه بعد درمورد مصاحبه، پژوهش و هدف آن، ب فردی خود را بیان کنند و مشخصات

  .توضیحاتی ارائه شد کنندگان شرکت

دادن به ضبط مصاحبه و اطمینان رینظ برخی مالحظات اخالقیبا توضیح درمورد 

 یا جسمی آسیب عدم بود، خواهد محرمانه ها آن و نام ها صحبتکه  جهت نیا از شوندگان مصاحبه

 اسم جای به ها یادداشت و ها نوشته دست ها، داده همۀ عددی ریکدگذا ها، کننده شرکت به روانی

. داده شد مصاحبهۀ ضبط اجاز ،مقاله نگارش و تحلیل اتمام از پس نوارها کردن پاک ها، کننده شرکت

                                                           
1. Planned Adaptation 

2. Maladaptation 

3. Maximum variation sampling 
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طور کامل روی کاغذ  ضبط و سپس به کنندگان مشارکتکلیۀ اطالعات با رضایت رو  از همین

سازی متن، بازخوانی و کدگذاری صورت گرفت. بعد  یادهپپس از ی شد. بردار نسخهسازی و  یادهپ

 ی از روش کالیزی،ریگ بهره با اطالعات و شد استفاده کیفی ، از تحلیل محتوایها مصاحبهاز انجام 

 استخراج شده،بیان دار امعن اطالعاتکردن  مشخص میدانی، های یادداشت ثبت و مراحل مصاحبه

 و واضح توصیف مشابه، یمتر از مفاه بزرگ یها دسته یده شکل یم،همفا یبند دسته اصلی، یممفاه

. صورت گرفت( 436: 1393و همکاران،  ی)غالم ها یافته به یاعتباربخش و ،پدیده از جامع

که در  رفت کار به یبند مثلت ین روایی و پایایی پژوهش گزینۀ روشنی وتأمهمچنین برای 

 یتماز آ یریگ (. بهره239: 1398و سوختانلو،  ی)سوار است شده توجه آن به یزمشابه ن یقاتتحق

فهم  قابل ،اند داده شکل را یقتحق یها مدل که ییها و گزاره مفاهیم بیشتر کهاست  یا گونه به روشنی

 و شد انجامصورت شفاف  به اصلی، مفاهیماز  یکهر یبرا تعاریف. بودند یماقل ییرتغ درزمینۀ و

 با هدفمند گیری نمونه از استفاده .دش یترعا یخوب به نیز مفاهیم ینروش ها، آن ییروا نیتضم یبرا

 شناسایی و همگرایی، روایی( بیشتر جزئیات و توضیحات کردن اضافه) واریانس حداکثر رویکرد

 تشخیصی روایی( کرده تحصیل و سواد بی کشاورز مردان و زنان) کنندگان مشارکت قالب در مفاهیم

تعارضات  رفع و ها دیدگاه تقابل رویکرد با نیز بندی مثلت گزینۀاز  ییرگ بهره .داد افزایش را

 کار رفت که تعارضی مشاهده نشد. ها به احتمالی در ادراک

 های تحقیق یافته
راهبردهایی  و رفتارها کشاورزان، ادراک پدیدارشناسی مبحثبه دو  این بخش از تحقیق

 از ای فشرده فیتوص ابتدا در .گیرند کار می به اقلیم تغییر شرایط پردازد که کشاورزان در می

سال با  73/51 کنندگان مشارکتصورت که میانگین سن  به این شد؛ ارائه کنندگان مشارکت

بودند. توزیع فراوانی  متأهلدرصد(  3/93) کنندگان شرکتسال بود. بیشتر  05/13 یارانحراف مع

 7/6سواد ) یب ها آندرصد  3/93دهد  یمکشاورزان مورد مطالعه برحسب تحصیالت نشان 

سال سابقۀ کار کشاورزی  35درصد تا  67دیپلم داشتند و حدود  سطحدرصد( یا مدرکی تا 

نفر(  28درصد کشاورزان مورد مطالعه مرد ) 3/93همچنین سال(،  27داشتند )با میانگین حدود 

 و مابقی زن بودند.



 

 

 

 

 

 241مطالعة درک معنایی کشاورزان از تغییر اقلیم در ...                 معتقد اسدی، شعبانعلی فمی، کالنتری/ 

 

 

 یماقل ییرتغادراک کشاورزان از 

 و تجربیات از کشاورزان خواسته شد در ابتدا طبق ،یدارشناسیدروش پ یریکارگ بهبا 

اشاره کردند، از  ییها به مقولهنیز ها  . آنکنند بیان یماقل ییرتغاز واژۀ  رادرک خود  شانخاطرات

بارندگی در فصول پاییز  نبود همراه به اخیر سال پانزده طی گرم و سرد فصول جایی جمله: جابه

بسیاری به مزارع شده که شرح آن در  خسارات موجب که بهاری مداوم های و بارش ،و زمستان

طبقۀ اصلی  پنج در که شد شناسایی متفاوت مفهوم صد درمجموع. است آمده 2جدول 

 با عمدتاً ،اقلیم تغییر یبرا کشاورزان دیدگاه دهد نشان می ها یافته. اند شده معرفی و بندی دسته

 .شود می شناخته و درک زیرزمینی یها سفره ذخایر حجم و بارندگی کاهش

 یماقل ییرشده از ادراک کشاورزان از مفهوم تغ استخراج عبارات. 2 جدول

 میاقل رییتغادراک کشاورزان از مفهوم 
جوهرۀ جمله یا عبارت 

 استخراجی

فراوانی مفاهیم 

 استخراجی

 آبی زیرزمینی ناشی از کاهش نزوالت جوی منابعکاهش 
ی ها آبکاهش سطح 

 مینیزیرز
30 

 نبود بارندگی کافی در فصول پاییز و زمستان
کاهش بارندگی پاییز و 

 زمستان
25 

 23 شدن هوا گرم شدن هواتر گرمحرارت و  افزایش درجه

ی مداوم بهاری ایجادکنندۀ خسارات بسیار در ها بارش

 مزارع )تگرگ و...(
 12 وقوع سیل در بهار

 10 جایی فصول سرد و گرم جابه ال اخیرجایی فصول سرد و گرم در پانزده س جابه 

 های تحقیق منبع: یافته

 یم در بخش کشاورزی )مزرعه(اقل ییرتغتجارب شخصی کشاورزان از پیامدهای 
 را خود زیستۀ تجربۀ تا شد خواسته ها آن از اقلیم پس از بررسی ادراک کشاورزان از مفهوم تغییر

 پیامدهای اقلیم تغییر کشاورزان، دیدگاه از. دکنن ذکر پدیده این از ناشی پیامدهای درخصوص

های صورت گرفته،  درمجموع از مصاحبه .دارد کشاورزی مختلف های بخش برای گوناگونی

اقلیم استخراج شد که در دوازده طبقۀ  دویست مفهوم از ادراک کشاورزان از پیامدهای تغییر

بیشترین پیامد  ،ها ت. برپایۀ این یافتهارائه شده اس 3بندی شدند. این نتایج در جدول  اصلی دسته
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آبی در سطح مزرعه و افت کیفیت محصول  اقلیم، کاهش حجم تولیدات کشاورزی، ناامنی تغییر

 های شیمیایی است. های محیطی و افزایش مصرف نهاده دلیل خسارت به

  یماقل ییرتغ یامدهایکشاورزان از پ یشخص یاتشده از تجرب . عبارات استخراج3 جدول

 یدر بخش کشاورز

 ی کلیدی منتخب خانوار کشاورزانها جمله
جوهرۀ جمله یا 

 عبارت استخراجی

فراوانی مفاهیم 

 استخراجی

 موجب کاهش تولید محصوالت کشاورزی شده است. میاقل رییتغ
کاهش تولیدات 

 کشاورزی
21 

 20 عهبحران آب در مزر کشاورزان از نظر آبی در مضیقه هستند. میاقل رییتغدر شرایط 

 سردشدن هوا موجب شده که زراعت عمر کمتری داشته باشد.
کاهش کمیت و 

 کیفیت زراعت
19 

و  نرفته نیبی مضر در زمین از ها کرمزمین، آفات و  شدن گرم لیدل به

 در بهار و تابستان به محصول خسارات بسیاری وارد کرده است.
 18 افزایش خسارت آفات

 18 شیوع آفات یافته است.آفات محصوالت کشاورزی افزایش 

دما موجب شده از کودهای شیمیایی استفادۀ  شیافزاکاهش بارندگی و 

 بیشتری شود.

گسترش کاربرد کود 

 شیمیایی
17 

 16 عدم رشد کامل گیاه .شود یمسردشدن هوا موجب کاهش طول عمر کشت، و ضرر و زیان 

 .شود یمنی ی زیرزمیها سفرهاز  ازحد شیبموجب استفادۀ  میاقل رییتغ
آب  برداشتافزایش 

 ی زیرزمینیها سفرهاز 
15 

تداوم بارش باران در فصل بهار، کشت  لیدل به 1397در سال 

ی نشد که این امر موجب ده خاکی با تراکتور، وجین و نیزم بیس

 ی هرز شد.ها علفافزایش رشد 

گسترش علف هرز در 

 مزرعه
15 

 معمول افزایش یافت. ی رگباری غیرها یبارندگدمای هوا کاهش و 
سرما و بارش 

 نامتعارف
15 

 15 افزایش هزینۀ تولید .شوند یمی بسیاری ها نهیهز، کشاورزان متحمل میاقل رییتغدر شرایط 

ی ها آبو کاهش بارش در زمستان، سطح  ها کوهنبود برف در  لیدل به

 کم شده است. شدت بهزیرزمینی 

کاهش ذخیرۀ 

 ی زیرزمینیها سفره
11 

 های تحقیق ع: یافتهمنب
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 میاقل رییتغبرای کاهش اثرات  رفتار کشاورزان

یم و پیامدهای آن براساس توان خود، اقداماتی را جهت اقل ییرتغکشاورزان پس از شناخت 

 یراز آن به رفتار کشاورز تعب ینجاند که در اا هکار گرفت هبمقابله با پیامدهای منفی این پدیده 

در سه  یتدرنها و کدگذاری، و انتخاب مهم مورد صدذکرشده  یهارفتار ه. از مجموعشود یم

اند  عبارت دسته  سه نیااست.  آمده 4 جدول آن در نهایی نتایج که شدند بندی تقسیم اصلی دستۀ

 رییکشاورزان در مقابله با تغ یرفتار واکنش م،یاقل رییتغ با مقابله در کشاورزان ۀکنشگران رفتار :از

 .میاقل رییدر برخورد با تغ کشاورزان کنشو عدم وا میاقل

 یآب از کشت یالگو رییتغ» به این گزاره اشاره کرد که بیانگر توان یم درمورد رفتار کنشگرانه
کاهش سطح  ای یخشکسال در برابر مقاوم محصوالت به آب ،محصوالت کشت از ای مید به

ه اقدام به کاهش هرسال من»کنندگان گفت:  از شرکت یکی نمونهبرای  ؛«است رکشتیز
، مزرعه(. در 25/12/1399ۀ عمیق، مصاحب) «داشته باشد ازین یشتریکه آب ب کنم یم یمحصوالت

، میاقل رییتغی بر اثر آب یناامنیی از منابع آب و مواجهه با بحران جو صرفه منظور بههمین راستا 

آب یا آبیاری مانند ی مصرف ور بهرهی بهبود ها یفناوریی و استفاده از جو صرفهکشاورزان به 

 یسع شهیمن هم»: یکی از پاسخگویان گفت نهیزم نیا. در اند آوردهی و دقیق روی ا قطرهآبیاری 

ۀ مصاحب) «دیعمل آ به یریآن جلوگ ازحد شی)آب( حفظ شده و از مصرف ب هیپا منابع که کنم می

به  شتریه ببه توج توان یم، مزرعه(. از رفتارهای واکنشی کشاورزان 13/9/1399عمیق، 

 ایمناسب  یها یفناور یریکارگ کارشناسان درخصوص به یا و مشاوره یجیترو یها هیتوص

است  نیمن ا یۀتوص شهیهم»کنندگان ابراز داشت:  از شرکت یکیراستا  نیا دراشاره کرد.  دیجد

ود وج دیبا میاقل رییبا تغ یسازگار یها در برنامه ی،به دانش کشاورز تیو اهم یکه شناخت کاف

کشت و  یالگو رییتغ ،اقدامات نیکنار ا در(. مزرعه، 14/10/1399 ق،یعم ۀ)مصاحب« داشته باشد

 نه،یزم نیکشاورزان مورد توجه است. در ا یرفتار واکنش کیعنوان  به زین یتناوب زراع تیرعا

قوت سبزکردن )رشد مناسب(  ام یکشاورز یها نیزم نکهیا یمن برا» ها گفت: از آن یکی

ی ها ل  سا یبه عملکرد بهتر برا یدیام نیو همچن ،نرود نیاز ب نیت را داشته باشد و زممحصوال
، مزرعه(. البته 23/8/1399عمیق،  ۀ)مصاحب «کنم یم تیرا رعا یداشته باشم، تناوب زراع یآت

استمرار  دهندۀ نشانها  و رفتار آن شتندندا میاقل رییتغبرخی از کشاورزان هم واکنش خاصی به 

کنندگان  از شرکت یکی ینهزم یندر ا ،مثال یبرا ؛بود ییرگرایاقدامات موجود و تقد ایار رفت
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 پس .مقدر کرده است یهر انسان یاست و آن را برا یصاحب رزق و روز شخدا خود»گفت: 
و خدا  دهم یروزمره را انجام م یها تیفعال نیانجام دهم. هم یمن خودم کار ستین یازین

، مزرعه(. همچنین فرد 9/11/1399 عمیق، ۀمصاحب) «اندرس یهمه م یاو بر است رسان یروز

ندارم و  میاقل رییبا تغ مقابله یبرا یخاص ۀبرنام من معموالً»کرد:  ابراز نهیزم یندر ادیگری 

 ق،یعم ۀ)مصاحب «دادم یهستند که در گذشته هم انجام م ییها همان دهم یکه انجام م ییها تیفعال

البته تحلیل این رفتارها و روند تغییر در این زمینه، مستلزم مطالعات  ، مزرعه(.16/9/1399

 تر یقدق یماقل ییرتغکیفی است تا ظرفیت جامعۀ محلی برای سازگاری با -گسترده با رویکرد کمی

 شود. یریتشناخته و مد

 یاصل ةدر سه طبق میاقل رییکاهش اثرات تغ یرفتار کشاورزان برا یبند . دسته4 جدول

 میاقل رییتغ اثرات کاهش یبرا کشاورزان رفتار

 3واکنش عدم (یسازگار) 2یواکنش یرفتارها (یریشگیپ) 1انهیکنشگرا یرفتارها

 ییجو صرفه و یاریآب مدت کاهش

 آب مصرف در
 شتیمع یساز متنوع

 یها تیفعال تداوم

 گذشته

 ییرگرایتقد یزراع تناوب و کشت یالگو رییتغ مید به یآب یاراض لیتبد

 رکشتیز سطح هشکا
 ۀتوسع و یکارشناس یها هیتوص به شتریب توجه

 یفناور یریکارگ به
 

 علوفه یساز رهیذخ
 از استفاده و کشت مورد یها تهیوار ای ارقام نوع رییتغ

 شده اصالح یبذرها
 

  موجود یها چاه یشکن کف ای قیعم چاه حفر یکشاورز نیزم ۀاجار

  (قیدق و یا قطره یاریآب) موجود آب از نهیبه ۀاستفاد دام نوع رییتغ و تعداد کاهش

   کشاورز یفصل مهاجرت

   باغات سطح کاهش ای درختان قطع

 های تحقیق منبع: یافته

 از دسته آن اقلیم تغییر با برخورد در کشاورزان کنشگرانۀ رفتار از منظور 5در جدول 

 منفی شگیری از مواجهه با تأثیراتی پیبرا اقلیم تغییر وقوع از پیش کشاورزان که است یاقدامات

                                                           
1. Proactive 

2. Reactive 

3. No action 
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 که است اقلیم تغییر منفی تأثیرات با مقابله عدم رفتار بیانگر طبقۀ سوم. اند داده انجام اقلیم تغییر

 .شود می تقدیرگرایی یا قبلی رفتار استمرار شامل

 گیری یجهنتبحث و 

 از( هکتار هد تا زیرکشت سطح) مقیاس این تحقیق با هدف بررسی ادراک کشاورزان کوچک

 تحقیق روش کارگیری به با پدیده این مدیریت برای ها آن زیستۀ تجربۀ بررسی و اقلیم تغییر

ی ا یی در قالب مصاحبهها پرسش منظور بدین. گرفت صورت همدان استان در پدیدارشناسی

با  ،واریانس حداکثر نوع از هدفمند گیری نمونه روش کارگیری و با به تنظیم شد ساختارمند نیمه

 اقلیم پدیدۀ تغییر کشاورزان بیشتر داد نشان ها یافته گرفت. انجام مصاحبه کشاورزان از نفر سی

 زیرزمینی، های آب ذخایر بحران بارندگی، کاهش مانند هایی و آن را با شاخص اند کرده درک را

 و هیعبدالل نتایج با یافته این. شناسند می فصول جایی حرارت و جابه درجه سیل، افزایش

 سطح در آبی بحران و ناامنی بحران وقوع ها، دارد. از دیدگاه آن همخوانی( 1395) همکاران

 بررسی، این در کننده شرکت کشاورزان. است اقلیم دهندۀ تغییر ترین شاخص نشان مهم مزرعه

 و ها بیماری آفات، شیوع آبی، کم بحران گسترش کشاورزی، تولیدات کیفیت و کمیت کاهش

 جبران برای شیمیایی های نهاده مصرف افزایش محصول، سرمازدگی مزرعه، در هرز های علف

 منفی پیامدهای ترین هزینۀ تولید را مهم افزایش و خاک حاصلخیزی بهبود یا آفات خسارت

 مشکالتی جدی مواجه ساخته است. با را مزرعه مدیریت که دانستند اقلیم تغییر

 سه رفتار م،یاقل رییتغ یامدهایپ با مقابله یبرازان کشاور ،مطالعه این های یافته برپایۀ

مطابق با نظریۀ  ،رفتاری الگوهای این. دادند نشان خود واکنشی از  واکنشی و عدم ،پیشگیرانه

نظریه، کشاورزان  این طبق .بود (63: 2008 همکاران، و بیتس)شده  مطرح اقلیم سازگاری با تغییر 

نکردن  ری خودجوش )بدون برنامۀ مبتنی بر حمایت و دخالتسازگا اقلیم، در مواجهه با تغییر

های  شده )مبتنی بر دریافت حمایت ریزی دولت مانند تغییر الگوی کشت( یا سازگاری برنامه

فشار( یا ناسازگاری )تقدیرگرایی و استمرار رفتار گذشته( دارند.  دولتی مانند توسعۀ آبیاری تحت

 بررسی شده است:  زیربخش رفتارهای سازگاری کشاورزان در پنج
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 سازی مدیریت آب در سطح مزرعه . بهینه1

اقلیم، تغییر الگوی بارش،  دهند از پیامدهای فوری منفی تغییر ها نشان می بسیاری از بررسی

آبی است که راهکار رفع آن، بهبود  های آب زیرزمینی، ناامنی و بحران کاهش حجم سفره

: 1398؛ عبداللهی و همکاران، 288: 1395ی و همکاران، مدیریت و حکمرانی آب است )عبدالله

( که در این راستا، اقدامات گوناگونی 33: 1399؛ کرمی، 24: 1396؛ جمشیدی و همکاران، 125

آبی، احتمال وقوع کشمکش و تعارض بین کشاورزان بر  باید صورت گیرد. با گسترش بحران کم

برای کنترل این  (.1217: 2021 ،همکاران و 1گاریزلفیابد ) سر این منبع محدود افزایش می

تا از شدت این مشکل کاسته  دهد انجام خاصی مدیریتی تمهیدات و اقدامات باید مشکل، دولت

مندی از دانش و تجربیات  معضل، ارتقای سرمایۀ اجتماعی و بهره این کنترل برایرو  از اینشود. 

 (.9: 2021و همکاران،  بومی کشاورزان مؤثر تشخیص داده شده است )قربانی

 سازی معیشت کشاورزان . متنوع2

علت وابستگی به کسب درآمد از محل  مقیاس و فقرای روستایی به طورکلی کشاورزان کوچک به

بینند )کانن،  اقلیم آسیب بیشتری می های مرتبط با آن، در شرایط تغییر شغل کشاورزی یا فعالیت

ها کوچک است و نیازهای یک خانوار معمولی را در  آنبرداری  (؛ زیرا واحدهای بهره59: 2014

اقلیم، تولیدات  کند؛ این در حالی است که در شرایط تغییر تنهایی تأمین نمی حاضر به عصر

شود که کشاورزان برای پایدارسازی  های بیشتر و کاهش مواجه می کشاورزی با محدودیت

های دو  های غیرزراعی یا تلفیق فعالیت سازی منابع درآمدی از بخش معیشت خود باید به متنوع

 جینتا طبق (.16: 2021؛ محمد و همکاران، 1: 2022بخش اقدام کنند )هو و همکاران، 

 تابع ادراک درست کشاورزان از تغییر ،معیشت سازی متنوع های فرصت از مندی بهره ای، مطالعه

است. اگر این ادراک  ینهزم این در ها آن آموزش همچنین و آن از ناشی های ریسک و اقلیم

های آن، تقدیرگرایی یا  یابد که از جمله نشانه درستی شکل نگیرد، ناسازگاری گسترش می به

تحرکی است. این تغییر ادراک، تابع کسب دانش، توسعۀ ارتباطات، دسترسی به اطالعات و  بی

سازی  لبته متنوع(. ا3: 2021؛ داس و میترا، 28: 2011تغییر باورها است )درسا و همکاران، 

ای  گونه ها باید به دنبال داشته باشد و این برنامه معیشت نباید نابرابری جنسیتی و اجتماعی را به

                                                           
1. Zulfiqar 
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یافتۀ این (. 18: 2021)ازاالو بوملر،  تدوین و اجرا شوند که به پایداری اجتماعی کمک کنند

 طابقت دارد.( م1396بخش با نتایج برخی تحقیقات دیگر مانند جمشیدی و همکاران )

 کشت تغییر الگوی. 3

مانند استفاده از ارقام مقاوم به خشکی، رعایت تناوب  اقداماتی بهدر این بخش کشاورزان 

عنوان راهکارهایی برای کاهش  زراعی، تغییر کشت آبی به دیم و تغییر در الگوی کشت به

جهان نیز مورد توجه واقع  اقلیم اشاره کردند. این راهکارها در سایر نقاط پیامدهای منفی تغییر

: 1997؛ وانگ، 383: 2011؛ کائور، 15: 2018؛ دوکو و همکاران، 33: 2020شده است )کوئی، 

اقلیم بیشتر تمایل دارند محصوالت  در یک بررسی مشخص شد کشاورزان در شرایط تغییر (.2

: 2022ران، و بذرهای سنتی خود را که با خشکسالی سازگارتر هستند، کشت کنند )هو و همکا

 ( مطابقت داشت.1398های حیدری ) (. این نتایج با یافته1

 . تغییر الگوی دامداری و شیوۀ مدیریت آن4

هایی که برپایۀ چرا یا  که در این بین، نظام های مختلف دامی تأثیرگذار است اقلیم بر نظام تغییر 

تع بیشتر از این پدیده علت وابستگی مستقیم به پوشش گیاهی طبیعی و مرا شبانی هستند، به

دلیل کاهش توان تولید علوفه در مزرعه آسیب  های تلفیقی نیز به بینند؛ هرچند در نظام آسیب می

 محدودیت، ایجاد بر عالوه خشکسالی. دهد مستقیم آن در بخش دامداری خودش را نشان می

را کاهش  آب به یدسترس مراتع وری بهره و باززایی قدرت مراتع، در ها دام کردن سیراب برای

 (.7: 2021همکاران،  و ناندینسگ) شود می ها میان دام در ها انواع بیماری وعیش موجبو  دهد یم

عنوان یک  زیست و منابع طبیعی و حتی مزرعه، به کارگیری اقدامات مدیریتی در حیطۀ محیط به

 (.9: 2021)تسمه و همکاران،  راهکار توصیه شده است

 ی و مشاورۀ کارشناسی. توسعة خدمات ترویج5

ای برای  ها به خدمات ترویجی و مشاوره اقلیم نیاز آن پذیری کشاورزان از تغییر توجه به آسیب با

شود. برخی تحقیقات، توانمندسازی زنان و توسعۀ خدمات  آوری نیز بیشتر می بهبود تاب

 .(1: 2018کنند )آسراور،  ترویجی را یک راهکار مؤثر در این شرایط تلقی می
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 های کاربردی تحقیق پیشنهاد
 راتیتأث با مقابلهبرای  راهکار کی آب تیریمد بهبودعقیده داشتند  مطالعه مورد کشاورزان .1

 در کشاورزان یجمع اقدام به و محور مکان یا مقوله میاقل رییتغ با یسازگار .است میاقل رییتغ

 مختلف طیشرا در یورزکشا بخش بر آن راتیتأث و است وابسته آب ژهیو به منابع تیریمد

 یاجتماع یها هیسرما یارتقا و یمحل ینهادها و جوامع نقش؛ بنابراین ستین کسانی

 یور بهره بهبود دیجد یها یفناور یریکارگ به نیهمچن و بران آب یها تشکل و کشاورزان

 عنوان به قیدق یاریآب ای فشار  تحت یاریآب مانند یکشاورز آب مصرف و انتقال استحصال،

 .شود یم هیتوص آب تیریمد بهبود یبرا یشنهادیپ

 یمنف اثرات کاهش یبرا یراه ،یشتیمع و یدرآمد منابع یساز متنوع کشاورزان، ادراک طبق .2

 یبرا شود یم شنهادیپ کشاورزان شتیمع یساز متنوع جهت در رو از این .است میاقل رییتغ

دولت اقدام  ،ریپذ بیآس اقشار نیا یبرا مناسب اشتغال و نانهیکارآفر یها تیفعال یانداز راه

 ینیکارآفر یها ییتوانا و تیظرف ۀتوسع همچنین و کند مناسب هایبسترایجاد  و تیحمابه 

 مناسب التیتسه نیتأم. مد نظر قرار بگیرد یرزراعیغ یها بخش در ژهیو به ییروستا جوامع

 نیا یدسترس هبودب و ،وکار کسب یا مشاوره و یآموزش خدمات ۀارائ ن،ییپا ۀبهر نرخ با

 دیبا که است نهیزم نیا در ریانکارناپذ یها ضرورت جمله از ،بازار به کشاورزان از گروه

 توجه کنند. به آن مسئول ینهادها

 با سازگار یالگو به یفعل حالت از کشت یالگو رییتغ کشاورزان دگاهید از ،ها افتهیمطابق  .3

 سازمان شود یم شنهادیپ؛ بنابراین باشد مؤثر میاقل رییتغ اثرات کاهش در تواند یم میاقل رییتغ

 کشت یالگوها ییشناسا و نهیزم نیا در تحوالت قیدق رصد ضمن ،استان یکشاورز جهاد

 به و نیتدو الگو نیا بهبود جهت کشاورزان از تیحما یبرا ییها طرح منطقه، هر مناسب

 ۀتوسع و یسالخشک به قاومم یها تهیوار و ارقام به کشاورزان یدسترس بهبود. درآورد اجرا

 کی با بازار به محصوالت نیا ۀعرض و یساز رهیذخ ،یفرآور برداشت، کشت، یها یفناور

 .توجه شود یتوانمندساز یها بسته نیا یطراح به دیبا یا رهیزنج نگاه

( یقیتلف یکشاورز یالگو) یدامدار به زراعت کنار در عمدتاً که اسیمق کوچک کشاورزان .4

 یمنف اثرات با مقابلهبرای  یراهکار دامداری، بخش در تحول ایجاد منظور به ،دپردازن یم زین



 

 

 

 

 

 249مطالعة درک معنایی کشاورزان از تغییر اقلیم در ...                 معتقد اسدی، شعبانعلی فمی، کالنتری/ 

 

 

 سبک دام نسبت) دام ۀگل بیترک ،خود دانش و توان حد در ها آن. دادند صیتشخ میاقل رییتغ

 بخش نیا در یبهتر داتیتول یخشکسال طیشرا در کردند تالش ورا تغییر دادند ( نیسنگ و

 یساز تیظرف و یتوانمندساز ،یدامدار بر میاقل رییتغ اثرات هشکا خصوصدر. باشند داشته

 شیپا تیظرف تیتقو ،یعیطب منابع یها عرصه یایاح و حفظ منظور به یمحل جوامع

 و اسیمق کوچک دامداران به دام خوراک ۀارانی یاعطا دولت، توسط یدار مرتع یها طرح

 تیظرف بهبود نیهمچن. شود یم هیصتو داًیاک مراتع یایاح یها برنامه ۀتوسع و ریپذ بیآس

 منطقه در یفرآور یها رساختیز ۀتوسع و یدامپزشک خدمات ۀارائ علوفه، یساز رهیذخ

 .بخشد بهبود میاقل رییتغ با مواجهه در را کشاورزان از دسته نیا توان تواند یم

 زمال یها آموزش ۀارائ و یآموزش یهاکالس یبرگزار که است آن انگریب کشاورزان ادراک .5

 و میاقل رییتغ اثرات کاهش شان را برای  ییتوانا ،ها آن به یفناور و دانش انتقال و ،ها آن به

 در دولت راستا، این در شود یم هیتوص نیبنابرا بخشد؛ یم بهبود دهیپد نیا با یسازگار بهبود

 دیتول خاص یجیترو خدمات خشکسالی شرایط در ای، یارانه و تشویقی های طرح قالب

 که صورت نیا به کند؛ ارائه یوکار کسب و یتیریمد-یفن یا مشاوره خدمات و یرزکشاو

شایان ذکر است که . را بپردازد نهیهز زیادی از بخش دولت ،قشر نیا یریپذ بیآس لیدل به

علت   به و اند گرفته شیپ در را میاقل رییتغ طیشرا با یناسازگار کردیرو کشاورزانبرخی از 

 یواحدها در تحول جادیا به حاضر ی،جار یها تیفعال استمرار و ییارگریتقد باور داشتن

 بر تمرکز با یجیترو یها برنامهایجاد  ؛ بنابراین الزمۀ حل این مسئله،ستندین خود یبردار بهره

 است تا بتوان میاقل رییتغ یامدهایپ و علل در برابر گروه نیا دانش بهبود و ی،بخش یآگاه

 .کرد توانمند و آماده دفمنده یسازگار یبرا را ها آن

 منابع

سایت:  (. معرفی استان همدان. موجود در وب1401کشاورزی همدان )انی صنایع، معادن و اتاق بازرگ
www.hccim.com/hamedan.php 

(. اثر پدیدۀ تغییر اقلیم بر 1398اسدی، محمدتقی، زارع ابیانه، حمید، دالور، نسرین و اسدی، آذر )

 .14-1: 9ویکم، شمارۀ  بیست ، دورۀزیست مجلۀ علوم و فناوری محیطهای اقلیمی همدان،  فراسنجه

 رییدر رابطه با تغ یلیفس یها از احتراق سوخت یناش یا گلخانه یگازها نقش(. 1390اسالمی، پگاه )

مرکز تحقیقات کشاورزی و  زیست، همایش ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر کشاورزی و محیط م،یاقل
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 منابع طبیعی استان آذربایجان غربی.

کشاورزان  یماقل ییربا تغ یسازگار ی(. سازوکارها1396) خلیل کالنتری، و علی ،اسدی امید، جمشیدی،

 .130-109: 2 شمارۀ سیزدهم،سال  ،کشاورزی آموزش و ترویج علوم مجلۀ ،استان همدان یپا خرده

 یها و طراح چالش یفو غذا )در تعر یبه آب، انرژ یبست هم رویکرد(. 1398) محمدهادی بیگلو، حاجی

 .یربدانه یریتمد یگلو،ب یترجمه و انتشار حاج ،(ها حل راه

آب  یریتمد یها از جنبه یماقل ییربا تغ یسازگار یو راهکارها یکردها(. رو1398) نادر حیدری،

 .36-23: 1شمارۀ  ششم،سال  ،کشاورزی در آب مدیریت مجلۀ یی،غذا یتو امن یکشاورز

اثر تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی و بر اقتصاد (. 1394خالقی، سعیده، بزازان، فاطمه و مدنی، شیما )

 .135-113: 1، سال هفتم، شمارۀ تحقیقات اقتصاد کشاورزی مجلۀایران، 

(. تحلیل روند تغییرات ساالنه و فصلی 1390ابیانه، حمید، بیات ورکشی، مریم و یزدانی، وحید ) زارع 

-47: 3، سال اول، شمارۀ بیاری و آبمهندسی آ مجلۀهای استان همدان،  دما، بارش و خشکسالی

58. 

(. مطالعۀ درک معنایی روستاییان از مفهوم امنیت غذایی، 1398سواری، مسلم و سوختانلو، مجتبی )

 .269-239: 1، دورۀ یازدهم، شمارۀ فصلنامۀ توسعۀ محلی

یاس مق کوچکراهکارهای سازگاری کشاورزان  (. شناسایی1398سواری، مسلم و شوکتی آمقانی، محمد )

، سال نهم، یزی فضایی )جغرافیا(ر برنامه مجلۀدر مقابله با خشکسالی در استان آذربایجان غربی، 

 .166-141: 4شمارۀ 

معیشت  پذیری (. آسیب1401عبدالرحیم )شهرکی، محمدرضا، عابدی سروستانی، احمد و لطفی، 

فصلنامۀ مهندسی و گلستان(،  یم )مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز اوغان استاناقل ییرتغروستاییان از 
 .101-89: 1 ۀشمار، دورۀ چهاردهم، مدیریت آبخیز

تغییر اقلیم و خشکسالی بر جوامع انسانی فالت ایران از  تأثیرات(. 1397، بابک )شیخ بیگلو اسالم
 .822-806، سیزدهمین کنگرۀ جغرافیایی ایران، نوسنگی تاکنون

و راهبرد سازگاری  (. درک1400، سمیه )فردین و عزیزیطهماسبی، اصغر، قادرمرزی، حامد، رحیمی، 

، دورۀ سیزدهم، فصلنامۀ توسعۀ محلیینۀ تغییرات اقلیمی، درزمشهر  ینمشکجوامع محلی شهرستان 

 .637-609: 2 ۀشمار

نظام  (.1395) محمدسعید ،ذکایی و صادق ،صالحی ،محمدجواد ،زاهدی السادات، یمهعظ ،عبداللهی

دورۀ  شهری(.-توسعۀ محلی )روستایی لی در میان کشاورزان استان اصفهان،معنایی پدیدۀ خشکسا

 .294-271: 2هشتم، شمارۀ 
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 برساخت اجتماعی خشکسالی در میان کشاورزان )مورد مطالعه: بخش مرکزی و غربی استان
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 https://adinebook.com: یتسا )سمت(. موجود در وب
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های مدیریت تغییرات اقلیمی )نمونۀ موردی: حوضۀ آبریز  و شیوه (. بازکاوی پیامدها1399صادق )کرمی، 

-19: 50، دورۀ بیستم، شمارۀ فیایی )علوم جغرافیایی(تحقیقات کاربردی علوم جغرامرکزی ایران(، 

37. 

 مورد منطقۀ) یماقل ییردر مواجهه با تغ ییجوامع روستا یتحلیل ظرفیت سازگار(. 1397پروین ) محمدی،
 ینو سوم یزداریآبخ یعلوم و مهندس یمل همایش سیزدهمین. (یرینمطالعه: شهرستان قصرش

از منابع  یانتو ص یزداریآبخ یتبا محور زیست یطو مح یعیاز منابع طب یانتاز ص یمل یشهما

 .زیست یطو مح یعیطب

پتانسیل انرژی باد در استان  بینی بندی و پیش (. ناحیه1395، اکبر )مریانجی، زهره، عباسی، حامد و حسینی

وششم،  ، سال بیستاطالعات جغرافیایی مجلۀ همدان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی.

 .197-186: 104 شمارۀ

رخداد بیشینۀ بارش روزانه در استان همدان،  بندی احتمال (. پهنه1394حامد )مریانجی، زهره و عباسی، 
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