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چکیده
تغییرات آب و هوایي و پیامدهای آن ،چالشهای مهمي را بر بخش کشاورزی تحمیل کردهاست .پژوهش حاضر با هدف شناسایي
سازههای مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان گندم کار شهرستان کرمانشاه در مواجهه با تغییرات آب و هوایي انجام شد .جامعۀ
آماری پژوهش حاضر کشاورزان گندمکار شهرستان کرمانشاه به تعداد  95555نفر بود که  915نفر از آنها براساس جدول کرجسي و
مورگان بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .برای انتخاب نمونۀ مورد مطالعه از روش نمونهگیری چندمرحلهای طبقهای خوشهای
تصادفي متناسب با حجم جامعۀ آماری بهرهگرفتهشد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامهای محققساخت بود که روایي صوری آن
توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایي آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسي شد ( .)5/55-5/13نتایج نشان داد که متغیرهای
سودگرایي ،نگراني و دغدغه ،خودکارآیي ،ادراک خطر ،باور و متغیر دانش با تأثیرگذاری بر متغیر فعالیتها و شیوههای تولیدی در
مزرعه توانستند  91درصد از تغییرپذیری متغیر فعالیتها و شیوههای تولیدی در مزرعه را تبیین کنند .همچنین متغیرهای نگراني و
دغدغه ،باور و دانش بر مدیریت مالي مزرعه تأثیرگذار بودند و این متغیرها توانستند  00درصد از تغییرپذیری مدیریت مالي مزرعه را
تبیین کنند .ازطرفي متغیرهای نگراني و دغدغه ،خودکارآیي ،باور و دانش با تأثیرگذاری بر بیمه و برنامههای دولتي توانستند  05درصد
از تغییرپذیری بیمه و برنامههای دولتي را تبیین کنند.
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مقدمه
تغییرات آب و هوایی یکی از مهمترین تهدیدات
زیستمحیطی پیشروی بشر (آزادی و همکاران:6931 ،
39؛ یزدانپناه و زبیدی620 :6931 ،؛ زبیدی و همکاران،
933 :6939؛  (Clayton et al, 2015: 640و از
مهمترین مباحث در مجامع علمی سراسر جهان است

).(Aksit et al, 2018:550; Chen et al, 2014: 294
پیشینۀ پژوهشهای گذشته مملو از شواهدی دال
بر اثرات منفی تغییرات آب و هوایی بر بخش
کشاورزی است (Azadi et al, 2019b: 102; Waongo
)et al, 2015: 215؛ برای نمونه تغییرات آب و هوایی
موجب تغییر در فصل رشد محصوالت کشاورزی
) ،(Feleke, 2015: 23افزایش فرسایش و کاهش
حاصلخیزی خاک ) (Zamasiya et al, 2017: 233و
درنتیجه افت بهرهوری محصوالت زراعی ،دامی و
ناامنی غذایی میشود ;(Sadler-Smith, 2015: 6
) .Li & geng, 2013: 1405همچنین موجب افزایش
هزینۀ تولید و افت درآمد کشاورزان ،افزایش نرخ
بیکاری فصلی و افزایش سطح فقر میشود
).(Alam et al, 2010: 75

کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای و سازگاری با
تغییرات آب و هوایی دو راهکار مکمل درجهت مقابله با
تغییرات آبوهوایی هستند ).(Lemmen et al,2008:22
راهکار کاهش بهمنظور محدودساختن میزان انتشار
گازهای گلخانهای موجود در جو بهکار گرفتهمیشود
( .)Otitoju & Enete, 2016: 2عالوهبر راهکار کاهش،
در راستای جلوگیری از اثرات تغییرات آب و هوایی یا
بهحداقلرساندن آن بهکارگیری راهکار سازگاری نیز
مطرح شد ( .)Otitoju & Enete, 2016: 2راهکار
سازگاری با تغییرات آب و هوایی بهدنبال کاهش
آسیبپذیری سیستمهای انسانی و طبیعی نسبتبه
اثرات تغییرات آب و هوایی است و سازگاری در بخش
کشاورزی به تعدیل در اقدامات و فعالیتهای کشاورزی

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال هفدهم ،شماره  ،65پاییز 8931



اشاره دارد که با توجه به تغییر شرایط آب و هوایی

موجب کاهش خسارات بالقوۀ ناشی از تغییرات آب و
هوایی میشود ).(Zamasiya et al, 2017: 233
رفتار انسانها آب و هوا را تغییر دادهاست و
انسانها بهنوبۀ خود ،تحتتأثیر تغییرات آب و هوایی
قرار دارند ) .(Gifford et al, 2011: 802از طرفی تمام
اقدامات مرتبط با سازگاری با تغییرات آب و هوایی به
رفتار انسان بستگی دارد؛ بنابراین نیاز مبرمی به
پژوهش در زمینۀ عوامل تعیینکنندۀ رفتار سازگاری
با تغییرات آب و هوایی است
).(National Research Council, 2010: 205

در تحقیقات گذشته ،توجه اندکی به عوامل مؤثر بر
تصمیمگیریها و رفتار در سطح فردی شدهاست
()Clayton et al., 2015: 640؛ درنتیجه ،دانش موجود
در رابطه با عوامل مؤثر بر رفتار سازگاری بسیار محدود
است ) .(National Research Council, 2010: 205از
طرفی با توجه به پیچیدهبودن فرایند سازگاری با تغییرات
آب و هوایی ،پرداختن به موضوع سازگاری کشاورزان،
مستلزم شناخت مجموعهای وسیع از مباحث اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و روانشناختی مربوط به کشاورزان
است (جمشیدی و همکاران .)11 :6930 ،کشور ایران در
پهنهبندی اقلیمی دنیا جزء مناطق خشک و نیمهخشک
محسوب میشود (حسینی و همکاران)2 :6932 ،؛
بهطوریکه اثرات منفی تغییرات آب و هوایی در این
مناطق بسیار شدید است (.)Karimi et al, 2018: 2
میزان بارش ساالنۀ ایران از متوسط بارش در دنیا کمتر
است؛ بنابراین تغییرات آب و هوایی حال حاضر (مانند
خشکسالیهای موجود) میتواند بخشهای وسیعی از
کشور را در سالهای آینده دربرگیرد و خسارات مهمی
را به کشور ایران تحمیل کند (مرادی و همکاران:6932 ،
 .)662در این بین کرمانشاه ازجمله استانهایی است
که آثار تغییرات آب و هوایی در آن بهوضوح نمایان
است .از جملۀ این تغییرات میتوان به خشکسالیهایی
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که این استان چند سال پیاپی بـا آن مواجه بودهاست،
اشاره کرد .براساس گزارشهای موجود ،این استان
ششمین استان ازنظر مشکالت خشکسالی در سال
 6913-6911بودهاست.
در سال  6936توقف دو ماهۀ بارندگی در استان
کرمانشاه باعث کاهش  294هزار تن تولید گندم شد.
تگرگ از دیگر نمودهای تغییرات آب و هوایی است که
فقط در چنـد روز اول سـال  6913باعث واردآمدن
خسارت  6244میلیارد ریالی به کشاورزان استان شد
(خالدی و همکاران.)191-193 :6930 ،
با توجه به شواهد موجود ،کشاورزان شهرستان
کرمانشاه یکی از جوامع آسیبپذیر در برابر این پدیده
میباشند که معیشت آنان بهشدت مورد آسیبپذیر
قرار گرفتهاست؛ چرا که پیامدهای تغییرات آب و
هوایی سبب تحمیل هزینههای اضافی تولید میشود و
درنهایت کاهش درآمد کشاورزان را بهدنبال دارد که از
مهمترین پیامدهای آن ،افزایش سطح فقر و ناامنی
غذایی در شهرستان کرمانشاه است؛ بنابراین با توجه به
پیامدها و اثرات منفی تغییرات آب و هوایی ،لزوم اتخاذ
راهکارهایی در راستای مقابله با پیامدهای آن بهشدت
احساس میشود که درحال حاضر مهمترین راهکار،
سازگاری کشاورزان شهرستان کرمانشاه است .برای
دستیابی به این مهم ،شناسایی سازههای مؤثر بر رفتار
کشاورزان در نحوۀ برخورد سازگارانه با تغییرات آب و
هوایی ضروری است .در این زمینه ،در کشور ایران
بهطور عام و در استان کرمانشاه بهطور خاص ،تحقیقات
اندکی در زمینۀ سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و
هوایی و بررسی سازههایی که بر رفتار کشاورزان برای
دستیابی به راهبردهای سازگاری استفادهشده ،توسط
کشاورزان وجود دارد؛ ازاینرو این پژوهش با هدف
شناسایی سازههای مؤثر بر رفتارهای سازگاری
کشاورزان گندمکار شهرستان کرمانشاه تحتشرایط
تغییرات آب و هوایی انجام میشود.

چارچوب نظری تحقیق
باور به تغییرات آب و هوایی ،یک سازۀ کلیدی و
پیشنیاز مهم در امر سازگاری با تغییرات آب و هوایی
است (Azadi et al, 2019a: 2; Prokopy et al,

)2015: 497; Blennow & Persson, 2009: 101؛ به
این علت که درک باورهای کشاورزان نسبتبه تغییرات
آب و هوایی ،زمینهساز توسعۀ سیاستها و راهبردهای
مناسب سازگاری با تغییرات آبوهوایی است
).(Prokopy et al, 2015: 497

به عبارت دیگر ،باور به تغییرات آب و هوایی پیشنیاز
مهمی در امر سازگاری با تغییرات آب و هوایی است
(آزادی و یزدانپناه .)92 :6933 ،برای اتخاذ هرگونه
اقدامی درجهت سازگاری با تغییرات آب و هوایی،
داشتن درک صحیحی از واقعیت تغییرات آب و هوایی
از سوی کشاورزان ضروری است). (Le Dang, 2014: 9
باورها ،شکلگیری نگرشها نسبتبه موضوعات شناخته
شده یا اقدامات و تصمیمات رفتاری را تحتتأثیر قرار
میدهند ).(Arbuckle et al, 2013: 556
ادراک خطر دربارۀ تغییرات آب و هوایی یکی دیگر
از سازههای مهم در بحث سازگاری با تغییرات آب و
هوایی است (Mercado, 2016: 491; Menapace
)et al, 2014: 11; Vignola et al, 2013: 306

و پژوهشهای صورتگرفته بر روی ادراک خطر
کشاورزان نسبتبه تغییرات آب و هوایی روزبهروز
درحال افزایش است ()Li et al, 2017: 22؛ چرا که
پیبردن به نحوۀ ادراک کشاورزان و چگونگی تحتتأثیر
قرارگرفتن تمایل آنها نسبتبه اتخاذ شیوههای
سازگاری در راستای توسعۀ اثربخش راهبردهای
تغییرات آب و هوایی برای بخش کشاورزی بسیار مهم
است ) .(ibid, 2017: 21ادراک خطر ،با رفتار افراد در
ارتباط است ،زیرا افراد میتوانند رفتارهایی را که در
طیف وسیعی از راهبردهای محدود یا باز قرار دارند را
اتخاذ نمایند (آزادی و همکاران.)622 :6933 ،
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ادراک خطر ،باور ذهنی (چه منطقی یا غیرمنطقی)
دربارۀ شانس وقوع یک خطر یا دربارۀ میزان ،زمان ،یا
عواقب اثر یا اثرات آن توسط یکفرد ،گروه یا جامعه
است ) .(Reser et al, 2012: 291نگرانی و دغدغه،
دیگر مؤلفۀ کلیدی برای بررسی سازگاری با تغییرات
آب و هوایی است ( Baptiste, 2018: 52; Raparthi,
 .)2016: 94; Arbuckle et al, 2013: 552با بررسی
پیشینۀ پژوهشهای مختلف به این نکته پیمیبریم که
نگرانی و دغدغه ،عنصری مهم در بحث سازگاری با
تغییرات آب و هوایی است (Menapace et al, 2014:
.) 11; Vignola et al, 2013: 306

مطالعاتی که اخیرا در آمریکای شمالی و اروپا صورت
گرفته ،نشان دادهاست که اکثریت مردم دربارۀ تغییرات
آب و هوایی نگران هستند .زمانی که از مردم تقاضا
میشود تا دربارۀ تغییرات آب و هوایی فکر کنند،
بیدرنگ افکار آنان بهسمت اثرات منفی تغییرات آب و
هوایی هدایت میشود ).(Vignola et al, 2013: 306
دانش ،یکی از رایجترین متغیرهایی است که در
ادبیات مربوط به تغییرات آب و هوایی مورد بررسی
قرار گرفتهاست که به درک چگونگی شناخت افراد
دربارۀ فرایندهای فیزیکی مربوط به تغییرات آب و
هوایی کمک میکند ( .)Baptiste, 2018: 52دانش به
معنای داشتن سواد و آگاهی علمی از یک پدیده است
(صالحی و پازوکینژاد .)246 :6939 ،پیبردن به دانش
کشاورزان در رابطه با موضوع تغییرات آب و هوایی
مهم است ).(Eggers et al, 2015: 608
بهعبارتدیگر ،ناآگاهی و دانش ،ممکن است به
احساس عدمقطعیت دربارۀ تغییرات آب و هوایی ،ایجاد
شک و تردید دربارۀ واقعیت تغییرات آب و هوایی منجر
شود؛ بنابراین فقدان دانش ممکن است بر نگرش مردم
نسبتبه تغییرات آب و هوایی و تمایل افراد نسبتبه
انجام اقدامات کاهش و سازگاری تأثیر بگذارد
) .(Tobler et al, 2012: 189-190مفاهیم سود و
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سودگرایی ،برای توصیف منافع اقتصادی استفاده

میشود ) .(Halvorsen, 2003: 3در این رابطه الپل و
ون رنسبورگ )(Läpple & Van Rensburg, 2011
سودگرایی را بهعنوان داشتن انگیزه درجهت کسب
سود بیشتر تعریف کردند .غالب رویکردهای نوین
نسبتبه محیطزیست و منابع آن ،سودگرا هستند
).(Coward,1998:117سودگرایی نسبتبه محیطزیست
همراه با کمک پیشرفتهای فناوری ،مردم را قادر به
ایجاد ثروت میکند ) .(ibid, 1998: 118علم تغییرات
آب و هوا همچنان با عدمقطعیت مواجه است ،ایجاد
یک شکاف در اطالعات دربارۀ تأثیرات مورد انتظار در
سطح ملی یا محلی و خطرات کسبوکار با این اثرات
مرتبط است .این امر برای کسبوکارهای سودگرا در
راستای جلوگیری از سرمایهگذاریهای همراه با
عدمقطعیت طوالنیمدت کامال منطقی است
).(Asia, 2011: 3

خودکارآیی به باورهای شخصی یا اعتماد افراد به
تواناییخود برای انجام وظایف به نحو مؤثر اشاره تعریف
دارد (زبیدی09-01 :6930 ،؛.)Ung et al, 2015: 2
خودکارآیی قضاوت مردم از تواناییها و قابلیتهایی
است که برای سازماندهی و اجرای دورههای اقدام و
رسیدن به انواع تعیینشدهای از اجرای موردنیاز است
) .(Rose et al, 2010: 309فهم خودکارآیی میتواند
انتخاب راهبردهای سازگاری و تصمیمگیری سازگاری
کشاورزان با تغییرات آب و هوایی را تحتتأثیر قرار
دهد ) .(Burnham & Ma, 2017: 1با توجه به نظریۀ
شناختی -اجتماعی بندورا ،خودکارآیی به این امر اشاره
دارد که افراد تا چه حد باور دارند که آنها قادر به
انجام وظایفی خاص بهمنظور رسیدن به اهدافی خاص
هستند ) .(Ung et al, 2015: 3نارایان پارکر بهنقلاز
آنگ و همکاران (Narayan-Parker, 2005 cited in
) Ung et al, 2015: 2در مطالعۀ خود نشان داد
خودکارآیی یکی از عناصر کلیدی سازگاری است.
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اگرچه خودکارآیی قبال در مطالعات مربوط به پاسخ
تغییرات آب و هوایی استفاده شدهاست؛ اما این آثار
علمی عمدتا بر رفتارهای کاهش خطر تغییرات آب و
هوایی متمرکز شدهاست .بهطور خالصه خودکارآیی در
زمینۀ تغییرات آب و هوایی به این مسأله میپردازد که
آیا افراد با رویدادهای غیرعادی آب و هوایی سازگار
میشوند یا خیر .اسمیت و اسکینر ( )2442در مقالهای
باعنوان «نوع شناسی گزینههای سازگاری با تغییرات
آب و هوایی در بخش کشاورزی کشور کانادا» انواع
گزینههای سازگاری کشاورزی نسبتبه تغییرات آب و
هوایی را در چهار دستۀ اصلی توسعۀ فناورانه ،بیمه و
برنامههای دولتی ،شیوهها و فعالیتهای تولیدی در

مزرعه و مدیریت مالی مزرعه تقسیمبندی کردند.
) (Smit & Skinner, 2002: 95براساس پژوهش
اسمیت و اسکینر ( ،)2442در این پژوهش گزینههای
سازگاری کشاورزان در مواجهه با تغییرات آب و هوایی
به سه دسته فعالیتها و شیوههای تولیدی در مزرعه،
مدیریت مالی مزرعه و بیمه و برنامههای دولتی
تقسیمبندی شدند و در چارچوب مفهومی پژوهش نیز
از این سه دسته رفتار سازگاری استفاده شد
).(Smit & Skinner, 2002: 95
درمجموع با توجه به نتایج پژوهشهای صورتگرفته
در زمینۀ سازگاری با تغییرات آب و هوایی ،چارچوب
مفهومی پژوهش طبق شکل  6ارائه میشود.

شکل  :8چارچوب مفهومي پژوهش

تهیه و ترسیم  :نگارندگان6931 ،
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کرمانشاه پیبرد .کوه سفید با طول  00کیلومتر در

شناخت منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مطالعاتی پژوهش پیشرو ،شهرستان کرمانشاه
در شرق استان کرمانشاه است .شهرستان مذکور با
مختصات بین  29درجه و  03دقیقه تا  20درجه و
 03دقیقۀ عرض شمالی و  01درجه و  04دقیقه تا 03
درجۀ طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار
گرفتهاست .این شهرستان در ناحیهای کوهستانی بین
فالت ایران و جلگۀ بینالنهرین واقع شدهاست و ارتفاع
پستترین نقطه آن از سطح دریا  6044متر است .دو
رشتهکوه پراو در شمال و کوه سفید در جنوب،
شهرستان کرمانشاه را احاطه کردهاست که مهمترین
ارتفاعات ازنظر تأثیرگذاری بر اقلیم محل هستند.
بلندترین نقطۀ کوه پراو در حدود  9993متر ارتفاع
دارد که میتوان به تأثیر آن در شرایط آب و هوایی

جنوب شهر واقع شدهاست و بلندترین قلعۀ کوه سفید
نیز  2194متر ارتفاع دارد .در سطح شهرستان
کرمانشاه ،تأثیر فاکتور عرض جغرافیایی بهمراتب کمتر
از ارتفاع است و تفاوت موجود بین شمالیترین و
جنوبیترین نقطۀ آن اختالف زیاد و قابلتوجهی را در
پارامترهای مرتبط با تابش خورشید نظیر ساعات
آفتابی بهوجود نمیآورد .رژیم آب و هوایی شهرستان
کرمانشاه را سیستمهای کمفشار مدیترانهای تشکیل
میدهند .بهطور کلی ،شهر کرمانشاه در یک اقلیم
نیمهخشک قرار دارد (شکل  .)2در شکل  9نیز نقشۀ
سهم تولید گندم در شهرستانهای استان کرمانشاه
مشاهده میشود.

شکل  :0موقعیت مکاني منطقۀ مورد مطالعه

تهیه و ترسیم  :نگارندگان6931 ،
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شکل  :9نقشۀ سهم تولید گندم شهرستانهای استان کرمانشاه

تهیه و ترسیم :مؤسسۀ پژوهشهای برنامهریزی اقتصاد کشاورزی و توسعۀ روستایی

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ
روششناسی ،پیمایشی است .جامعۀ آماری این
پژوهش ،کشاورزان گندمکار شهرستان کرمانشاه است
که تعداد آنها  94هزار نفر بود و براساس اطالعات
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه،
تعداد کشاورزان گندمکار آبی  64444نفر و تعداد
کشاورزان گندمکار دیم  24444نفر اعالم شد .براساس
جدول نمونهگیری کرجسی و مورگان تعداد  914نمونه
انتخاب شد .بهمنظور انتخاب اعضای نمونه از روش
نمونهگیری چندمرحلهای طبقهای خوشهای تصادفی
متناسب با حجم جامعۀ آماری استفادهشد .بدین
منظور ،ابتدا طبقات مشخص شدند؛ به این ترتیب که
طبقات شامل کشاورزان گندمکار آبی به تعداد 64444
نفر و گندمکار دیم به تعداد  24444نفر بودند .حجم
نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 914 ،نفر

محاسبهشد .خوشههای موردنظر به این ترتیب بود که
از استان کرمانشاه ،شهرستان کرمانشاه بهعنوان
خوشۀ اول انتخاب شد .خوشۀ بعدی مربوط به
بخشهای شهرستان کرمانشاه بود .درنهایت از هر
بخش شهرستان کرمانشاه ،چند دهستان و از هر
دهستان چند روستا انتخاب شد؛ بنابراین از هر طبقه
بهصورت خوشهای تصادفی و بهنسبت  623نفر
کشاورز گندمکار آبی و  299نفر کشاورز گندمکار
دیم انتخاب شد و در ادامه پرسشنامهها تکمیل
شدند .بهدلیل نقصان اطالعات بعضی از پرسشنامهها،
 94پرسشنامه از کل دادهها حذف شد و درنهایت
 661کشاورز گندمکار آبی و  292کشاورز گندمکار
دیم در تحلیل نهایی قرار گرفتند.
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامهای
محققساخت ،متشکلاز چند بخش شامل ویژگیهای
فردی و اجتماعی 1 ،گویه برای سنجش متغیر باور،
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 69گویه برای سنجش متغیر ادراک خطر 0 ،گویه
برای سنجش متغیر نگرانی و دغدغه 62 ،گویه مربوط
به متغیر دانش 9 ،گویه برای سنجش متغیر
خودکارآیی 1 ،گویه مربوطبه متغیر فعالیتها و
شیوههای تولیدی در مزرعه 9 ،گویه برای سنجش
متغیر مدیریت مالی مزرعه و  0گویه برای سنجش
متغیر بیمه و برنامههای دولتی بودند .روایی صوری
پرسشنامه براساس نظر متخصصان تأیید شد .پایایی



پرسشنامه با استفاده از مطالعۀ راهنما به تعداد 94

نفر در شهرستان اسالمآباد غرب با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ اندازهگیری شدهاست که همگی در
سطح مناسبی بودند .همچنین برای تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزارهای  SPSSversion24و AMOSversion20
و برای بهدستآوردن نقشۀ موقعیت جغرافیایی
محدودۀ موردنظر از نرمافزار  ArcGIS10.6.1استفادهشد.

جدول  :8ضریب آلفا و تعداد گویههای مربوط به متغیرهای پژوهش

ردیف

متغیرهای مستقل

متغیرهای وابسته

متغیرها

تعدادگویه

ضریب آلفایکرونباخ

باور

1

4/196

سودگرایی

0

4/129

ادراک خطر

69

4/113

نگرانی و دغدغه

0

4/104

دانش

9

4/149

خودکارآیی

9

4/143

فعالیتها و شیوههای تولیدی در مزرعه

1

4/339

مدیریت مالی مزرعه

9

4/933

بیمه و برنامههای دولتی

0

4/991

مأخذ :مطالعات میدانی نگارندگان6931 ،

ویژگيهای فردی و اجتماعي کشاورزان
یافتهها و بحث
براساس نتایج بهدستآمده از بررسی ویژگیهای
فردی و اجتماعی ،میانگین سن پاسخگویان 01/13
سال با انحراف معیار  62/03بود .سن جوانترین
پاسخگو  29سال و مسنترین آن  10سال بود .با
توجه به نمودار  ،6توزیع فراوانی پاسخگویان براساس
جنسیت نشان میدهد که  993نفر ( 31/9درصد) از
پاسخگویان مرد و  69نفر ( 9/3درصد) زن هستند.
توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت تأهل
نشان میدهد 39 ،نفر ( 24/3درصد) از پاسخگویان
مجرد و  233نفر ( 33/6درصد) متأهل هستند .با

توجه به نمودار  ،2توزیع فراوانی پاسخگویان براساس
سطح تحصیالت نشان داد 36 ،نفر ( 24/9درصد) از
پاسخگویان بیسواد 669 ،نفر ( 92/9درصد) دارای
تحصیالت ابتدایی 09 ،نفر ( 62/9درصد) دارای
تحصیالت راهنمایی 92 ،نفر ( 3/6درصد) دارای
تحصیالت دبیرستان 16 ،نفر ( 63/0درصد) دارای
تحصیالت دیپلم و  94نفر ( 1/1درصد) دارای
تحصیالت دانشگاهی بودند .ازطرفی ،توزیع فراوانی
تجربۀ کار کشاورزی (گندمکاری) پاسخگویان نشان
میدهد ،میانگین تجربۀ کار کشاورزی (گندمکاری)
پاسخگویان  20/34سال با انحراف معیار  60/90بود.
کمترین آن  0سال و بیشترین آن  34سال بود.
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][VALUE
 9/3درصد

 31/9درصد

][VALUE

زن

مرد

نمودار  :8توزیع فراواني کشاورزان برحسب جنسیت

تهیه وترسیم  :مطالعات میدانی نگارندگان6931 ،
94
29

69
64

درصد پاسخگویان

24

9
4
دانشگاهی

دیپلم

راهنمایی

ابتدایی

بیسواد

سطح تحصیالت

نمودار  :0توزیع فراواني کشاورزان برحسب سطح تحصیالت

تهیه و ترسیم :مطالعات میدانی نگارندگان6931 ،

همبستگي بین متغیرهای پژوهش
بهمنظور بررسی رابطۀ بین متغیرهای چارچوب
مفهومی پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون
استفادهشد .همانگونه که در جدول  2مشاهده
میشود ،متغیر فعالیتها و شیوههای تولیدی در
مزرعه رابطۀ آماری مثبت و معنیداری با متغیرهای
مدیریت مالی مزرعه ( ،)r=4/290بیمه و برنامههای
دولتی ( ،)r=4/961باور ( ،)r=4/934ادراک خطر
( ،)r=4/931نگرانی و دغدغه ( ،)r=4/909دانش
( )r=4/120و سودگرایی ( )r=4/911دارد .همچنین

این متغیر رابطۀ منفی و معنیداری با متغیر
خودکارآیی ( )r=-4/904دارد .همچنین متغیر
مدیریت مالی مزرعه رابطۀ آماری مثبت و معنیداری
با متغیرهای بیمه و برنامههای دولتی (،)r=4/263
باور ( ،)r=4/661نگرانی و دغدغه ( )r=4/690و دانش
( )r=4/610دارد .همچنین این متغیر رابطۀ منفی و
معنیداری با متغیر خودکارآیی ( )r=-4/666دارد .از
طرفی ،متغیر بیمه و برنامههای دولتی رابطۀ آماری
مثبت و معنیداری با متغیرهای باور (،)r=4/233
نگرانی و دغدغه ( )r=4/699و دانش ( )r=4/910دارد.
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جدول  :0ماتریس همبستگي متغیرهای پژوهش
متغیرها

X1

X2

فعالیتها و شیوههای تولیدی در مزرعهX1 :

6
**4/290

6

مدیریت مالی مزرعهX2 :

X4

X3

بیمه و برنامههای دولتیX3 :

**

**

4/263 4/961

باورX4 :

**

*

4/233 4/661 4/934

ادراک خطرX5 :

**

4/441 4/640 4/931

نگرانی و دغدغهX6 :
دانشX7 :

X5

6
**

6
**

4/932

**

*

**

**

**

**

**

**

4/991 4/699 4/690 4/909
4/939 4/910 4/610 4/120

6
**

4/903

**

4/930

6
**

4/991

6

**-4/299** -4/292** -4/969** -4/936** -4/493 -4/666* -4/904

خودکارآییX8 :

6

**-4/222** 4/991** 4/900** 4/011** 4/913** 4/413 4/420 4/911

سودگراییX9 :
** :معنیداری در سطح  6درصد

X6

X7

X8

*

X9

6

 :معنیداری در سطح  9درصد

مأخذ :مطالعات میدانی نگارندگان6931 ،

تبیین عوامل مؤثر بر رفتار سازگاری
بهمنظور بررسی رابطۀ علی بین متغیرهای چارچوب
مفهومی پژوهش از مدل معادلههای ساختاری ()SEM
ازطریق نرمافزار  AMOSversion20استفادهشد .در آغاز،
رابطۀ بین متغیرها در چارچوب مفهومی پژوهش
بررسی شد و سپس کای اسکور ،درجۀ آزادی و تقریب
ریشۀ میانگین مربع خطا ( )RMSEAمحاسبه شد
).(χ2=9010/210 , RMSEA= 4/436 , df=6332
با توجه به اینکه تقریب ریشۀ میانگین مربع خطا
کمتر از  4/41است و همچنین کای اسکور نسبی
( ) χ2/dfنیز کمتر از  9است؛ درنتیجه مدل از برازش
مناسبی برای بررسی روابط برخوردار است.
چارچوب مفهومی پژوهش شامل متغیرهای باور،
سودگرایی ،ادراک خطر ،نگرانی و دغدغه ،دانش،
خودکارآیی ،فعالیتها و شیوههای تولیدی در مزرعه،
مدیریت مالی مزرعه و بیمه و برنامههای دولتی است.
براساس نتایج گزارششده در جدول  ،9متغیر باور
تأثیر مستقیم مثبت و معنیداری بر متغیر سودگرایی
( )β= 4/033 , p<4/4446دارد .این متغیر بهتنهایی
میتواند  29درصد از تغییرپذیری سودگرایی را
پیشبینی کند .همچنین متغیر باور تأثیر مستقیم

مثبت و معنیداری بر متغیر دانش (, p<4/4446
 )β=4/004دارد .این متغیر بهتنهایی میتواند 63
درصد از تغییرپذیری دانش را پیشبینی کند .در
ارتباط با تأثیر سایر متغیرها بر متغیر ادارک خطر
میتوان بیان کرد ،متغیرهای باور (, 4/449ج 4/224
= ،)βدانش ( )β= 4/691 , p<4/464و سودگرایی
( )β= 4/902 , p<4/4446دارای تأثیر مستقیم
مثبت و معنیداری بر متغیر ادراک خطر هستند.
همچنین متغیر باور ( )β= 4/293دارای تأثیر
غیرمستقیم مثبت و معنیداری بر متغیر ادراک خطر
است.
درمجموع این متغیرها قادر به پیشبینی 92
درصد از تغییرپذیری ادراک خطر هستند .در رابطه با
اثرگذاریهای مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای چارچوب
مفهومی پژوهش بر متغیر ادراک خطر میتوان گفت،
بخش عمدهای از تغییرپذیری ادراک خطر توسط متغیر
سودگرایی تبیین میشود.
در رابطه با اثرگذاریهای مستقیم و غیرمستقیم
متغیرهای چارچوب مفهومی پژوهش بر متغیر نگرانی
و دغدغه میتوان بیان کرد ،با توجه به شکل  0و
جدول  9متغیرهای باور ()β= 4/939 , p<4/4446
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و دانش ( )β= 4/241 , p<4/4446دارای تأثیر
مستقیم مثبت و معنیداری بر متغیر نگرانی و
دغدغه هستند؛ ازطرفی ،متغیر باور عالوهبر اثر
مستقیم ازطریق متغیر دانش دارای تأثیر غیرمستقیم
مثبت و معنیداری بر متغیر نگرانی و دغدغه است
(.)β=4/641درمجموع متغیرهای باور و دانش میتوانند
 94درصد از تغییرپذیری نگرانی و دغدغه را تبیین
کنند .در رابطه با اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم
متغیرهای چارچوب مفهومی پژوهش بر متغیر نگرانی
و دغدغه میتوان گفت ،بخش عمدهای از تغییرپذیری
نگرانی و دغدغه با متغیر باور تبیین میشود.
متغیرهای باور ( )β= 4/049 , p<4/4446و
دانش ( )β= 4/690 , p<4/461دارای تأثیر مستقیم
مثبت و معنیداری بر متغیر خودکارآیی هستند و
متغیر باور ( )β= 4/430ازطریق متغیر دانش دارای
تأثیر غیرمستقیم مثبت و معنیداری بر متغیر
خودکارآیی است .درمجموع این متغیرها میتوانند 29
درصد از تغییرپذیری خودکارآیی را تبیین کنند .در
رابطه با اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای
چارچوب مفهومی پژوهش بر متغیر خودکارآیی
میتوان گفت ،بخش عمدهای از تغییرپذیری
خودکارآیی توسط متغیر باور تبیین میشود.
متغیرهای سودگرایی (،)β= 4/633 , p<4/464
نگرانی و دغدغه (،)β= 4/949 , p<4/4446
خودکارآیی ( )β= 4/290 , p<4/4446و ادراک خطر
( )β= 4/609 , p<4/423دارای تأثیر مستقیم مثبت
و معنیداری بر متغیر فعالیتها و شیوههای تولیدی
در مزرعه هستند .از طرفی ،متغیرهای باور (4/039
= ،)βدانش ( )β= 4/626و سودگرایی ()β= 4/419
دارای تأثیر غیرمستقیم مثبت و معنیداری بر متغیر
فعالیتها و شیوههای تولیدی در مزرعه است.
درمجموع این متغیرها میتوانند  91درصد از

03

تغییرپذیری فعالیتها و شیوههای تولیدی در مزرعه را
تبیین کنند .در رابطه با اثرگذاری مستقیم و
غیرمستقیم متغیرهای چارچوب مفهومی پژوهش بر
متغیر فعالیتها و شیوههای تولیدی در مزرعه میتوان
گفت ،بخش عمدهای از تغییرپذیری فعالیتها و
شیوههای تولیدی در مزرعه توسط متغیر باور تبیین
میشود.
همچنین متغیر نگرانی و دغدغه (, p<4/4446
 )β= 4/299دارای تأثیر مستقیم مثبت و معنیداری
بر متغیر مدیریت مالی مزرعه هستند و متغیرهای باور
( )β= 4/921و دانش ( )β= 4/663دارای تأثیر
غیرمستقیم مثبت و معنیداری بر متغیر مدیریت مالی
مزرعه است .درمجموع این متغیرها میتوانند 22
درصد از تغییرپذیری مدیریت مالی مزرعه را تبیین
کنند .در رابطه با اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم
متغیرهای چارچوب مفهومی پژوهش بر متغیر
مدیریت مالی مزرعه میتوان گفت ،بخش عمدهای از
تغییرپذیری مدیریت مالی مزرعه توسط متغیر باور
تبیین میشود.
متغیرهای نگرانی و دغدغه ()β= 4/916, p<4/4446
و خودکارآیی ( )β=4/634 , p<4/424دارای تأثیر
مستقیم مثبتو معنیداری بر متغیر بیمه و برنامههای
دولتی هستند و متغیرهای باور ( )β= 4/919و دانش
( )β=4/434دارای تأثیر غیرمستقیم مثبت و معنیداری
بر متغیر بیمه و برنامههای دولتی است .درمجموع این
متغیرها میتوانند  29درصد از تغییرپذیری بیمه و
برنامههای دولتی را تبیین کنند .در رابطه با اثرگذاری
مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای چارچوب مفهومی
پژوهش بر متغیر بیمه و برنامههای دولتی میتوان
گفت ،بخش عمدهای از تغییرپذیری بیمه و برنامههای
دولتی توسط متغیر باور تبیین میشود.
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شکل  : 5مدل معادلههای ساختاری و ضریبهای تحلیل مسیر بین متغیرهای چارچوب مفهومي پژوهش
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شناسایی سازههای مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان ...
جدول  :9اثرات متغیرهای چارچوب مفهومي پژوهش
اثرات مستقیم استاندارد
فعالیتها و شیوههای تولیدی در مزرعه

دانش
––

متغیرها
مدیریت مالی مزرعه

––

سودگرایی

باور
––

ادراک خطر

نگرانی و دغدغه

خودکارآیی

4/609
––

4/949

4/290
––

4/916
––

4/634
––
––
––

4/633
––

––

بیمه و برنامههای دولتی

––

––

––

––

دانش

––

––

4/004

––

سودگرایی

––

––

باور

––

––

4/033
––

––

––

––

––

ادراک خطر

4/691

نگرانی و دغدغه

4/241

4/902
––

4/224

––

––

––

4/939

––

––

––

خودکارآیی

4/690

––

4/049

––

––

––

4/299

اثرات غیرمستقیم استاندارد
4/039

––

––

––

4/921

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––

––
––

فعالیتها و شیوههای تولیدی در مزرعه

4/626

مدیریت مالی مزرعه

4/663

4/419
––

بیمه و برنامههای دولتی

4/434
––

––
––

4/919
––

سودگرایی

––

––

––

––

باور

––

––

––

––

––

ادراک خطر

––

––

4/293

––

––

––

نگرانی و دغدغه

––

––

4/641

––

––

––

خودکارآیی

––

––

4/430

––

––

––

دانش

اثرات کل استاندارد
فعالیتها و شیوههای تولیدی در مزرعه

4/626

مدیریت مالی مزرعه

4/663

4/204
––

4/039
4/921

4/609
––

بیمه و برنامههای دولتی

4/434
––

––

4/919

––

––

4/004

––

4/916
––

سودگرایی

––

––

باور

––

––

4/033
––

––

––

––

––

––

––

ادراک خطر

4/691

نگرانی و دغدغه

4/241

4/902
––

4/093

––

––

––

4/119

––

––

––

خودکارآیی

4/690

––

4/033

––

––

––

دانش

4/949

4/290
––
4/634
––

4/299

مأخذ :مطالعات میدانی نگارندگان6931 ،

نتیجه
سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی
بهمنظور کاستن از اثرات و پیامدهای آن ضروری
است؛ بدین معنا که کشاورزان با اتخاذ اقدامات
سازگارانۀ مناسب میتوانند از معیشت خود در برابر
اثرات تغییرات آب و هوایی محافظت کنند.

بهعبارتدیگر ،هدف اصلی انجام اقدامات سازگاری
در بخش کشاورزی ،مدیریت صحیح و مؤثر خطرات
بالقوۀ تغییرات آب و هوایی در آینده است .ازطرفی
پژوهش بر روی رفتار سازگارى کشاورزان میتواند به
شکلگیری تصمیمات مؤثر در رابطه با تغییرات آب و
هوایی توسط کشاورزان و سیاستگذاران کمک کند؛

92

بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی سازههای مؤثر
بر رفتارهای سازگاری کشاورزان گندمکار شهرستان
کرمانشاه نسبتبه تغییرات آب و هوایی بود.
نتایج تجزیهوتحلیل مدل معادلههای ساختاری
نشان داد که متغیرهای باور ،سودگرایی ،دانش ،ادراک
خطر ،نگرانی و دغدغه و خودکارآیی بر روی متغیر
فعالیتها و شیوههای تولیدی در مزرعه تأثیرگذار
هستند .در این بین متغیر باور به تغییرات آب و هوایی
بیشترین میزان تغییرپذیری فعالیتها و شیوههای
تولیدی در مزرعه را تبیین کرد .این نتیجه بدین
معناست که در صورت بهبودیافتن این متغیرها
میتوان انتظار داشت که تغییر فعالیتهای تولیدی
مزرعه در دستور کار کشاورزان قرار گیرد و درنتیجه
رفتار سازگاری کشاورزان از این طریق بهتر شود.
همچنین متغیرهای دانش ،باور ،دانش و نگرانی و
دغدغه بر متغی ر مدیریت مالی مزرعه اثرگذار بودند و
بخش عمدهای از تغییرات مدیریت مالی مزرعه توسط
متغی ر باور به تغییرات آب و هوایی تبیین شد .با توجه
به این نتایج با افزایش و بهبود متغیرهای تأثیرگذار بر
مدیریت مالی مزرعه موجب افزایش بهکارگیری
راهبردها و گزینههای سازگاری مربوط به مدیریت
مالی مزرعه از سوی کشاورزان میشود .متغیرهای
باور ،دانش ،نگرانی و دغدغه و خودکارآیی بر روی
متغیر بیمه و برنامههای دولتی بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم اثرگذار هستند .این نتیجه بدین معنی
است که با بهبود این متغیرها میتوان انتظار داشت
که رفتارهای سازگاری کشاورزان در قالب بیمه و
برنامههای حمایتی بیشتر مورد استفاده کشاورزان قرار
گیرد.
پیشنهادها
 با توجه به اهمیت پیبردن به وضعیت ادراک خطرکشاورزان از تغییرت آب و هوایی بهمنظور مشارکت
بهتر و بیشتر کشاورزان در راهبردهای سازگاری با
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تغییرات آب و هوایی برای سیاستگذاران جهاد

کشاورزی و سازمانهای مرتبط ،پیشنهاد میشود
بهمنظور افزایش ادراک خطر کشاورزان که موجب
افزایش اتخاذ رفتارهای سازگاری میشود ،نمونههایی
از اثرات تغییرات آب و هوایی به کشاورزان نشان
دادهشود تا از این طریق ادراک خطر کشاورزان
نسبتبه پیامدهای تغییرات آب و هوایی بهبود یابد.
 با توجه به تأثیر خودکارآیی بر رفتار سازگاری(فعالیتها و شیوههای تولیدی در مزرعه) کشاورزان
گندمکار در مقابله با تغییرات آب و هوایی ،پیشنهاد
میشود سیاستگذاران جهاد کشاورزی و سایر
نهادهای مرتبط با امر کشاورزی بر سادهسازی
گزینههای سازگاری با تغییرات آب و هوایی ازطریق
آموزش در کالسهای آموزشی -ترویجی و همچنین
ارائۀ تسهیالت و امکانات به کشاورزان در راستای
پذیرش و بهکارگیری روشهای سازگاری و درنتیجه
بهبودیافتن رفتار سازگاری کشاورزان در شرایط
تغییرات آب و هوایی فراهم شود.
 خودکارآیی باور فرد در رابطه با تواناییهایش درراستای انجام رفتارهای سازگارانه است .بهعبارتدیگر،
هرچه فرد فکر کند که در انجام اقدامات سازگاری
خودکارآمد است ،درنتیجه انجام رفتار سازگاری وی
بهبود مییابد .بهمنظور واقفشدن کشاورزان در رابطه
با روشهای سازگاری و بهخصوص سهولت در انجام
اقدامات سازگارانه با تغییرات آب و هوایی برگزاری
کالسهای آموزشی مرتبط با رفتارهای سازگاری در
زمینۀ تسهیل فعالیتها و راهبردهای مؤثر سازگاری از
سوی جهاد کشاورزی و مراکز وابستهبه آن پیشنهاد
میشود.
 با توجه به تأثیر ادراک خطر بر رفتار سازگاری (بیمهو برنامههای دولتی) کشاورزان گندمکار در مقابله با
تغییرات آب و هوایی ،توصیه میشود با برگزاری
کالسها و دورههای آموزشی از سوی مدیریت جهاد
کشاورزی ،مراکز خدمات ترویجی و سازمانهای

شناسایی سازههای مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان ...

ذیربط به تفهیم خطرات و اثرات ناشی از پیامدهای
تغییرات آب و هوایی پرداختهشود تا از این طریق
خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی و چگونگی
تحتتأثیر قرارگرفتن آنان از این خطرات برجسته
شود.
 با توجه به اثرات منفی پیامدهای تغییرات آب وهوایی بر روی فرایندهای تولید ،سرمایهگذاری و
مدیریت تصمیمگیری کشاورزان ،پیشنهاد میشود با
برگزاری کالسهای آموزشی ترویجی از سوی جهاد
کشاورزی اطالعات عینی ،کافی و موردنیاز در رابطه
با اثرات سوء و خطرات تغییرات آب و هوایی در
صورت عدماتخاذ راهبردهای مناسب مقابله با این
اثرات تشریح شود تا کشاورزان به درک صحیحی از
تغییرات آب و هوایی و پیامدهای آن دستیابند و
بتوانند به اتخاذ گزینههای سازگارانه اقدام کنند.
منابع
 آزادی ،یوسف؛ مسعود یزدانپناه ( .)6933بررسیعوامل تأثیرگذار بر رفتار کشاورزان گندمکار شهرستان
کرمانشاه نسبت به سازگاری با تغییرات آبوهوایی،
جغرافیا و پایداری محیط .دورۀ  .1شمارۀ  .23صفحات
.23-00
 آزادی ،یوسف؛ مسعود یزدانپناه؛ معصومه فروزانی؛حسین محمودی ( .)6931ارزیابی رفتار سازگاری
گندمکاران دیم شهرستان کرمانشاه در رویارویی با
تغییرپذیریهای آب و هوایی :کاربرد نظریۀ انگیزۀ
حفاظت .کشاورزی بومشناختی ،دورۀ  .3شمارۀ .2
صفحات .30-641
 آزادی ،یوسف؛ مسعود یزدانپناه؛ معصومه فروزانی؛حسین محمودی ( .)6933بررسی عوامل مؤثر بر
ادراک خطر مواجهه با تغییرات آب و هوایی
(موردشناسی :کشاورزان گندمکار شهرستان کرمانشاه)،
جغرافیا و مخاطرات محیطی .دورۀ  .3شمارۀ .9
صفحات .626-690
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 جمشیدی ،علیرضا؛ هدایتاهلل نوری زمانآبادی؛محمدصادق ابراهیمی ( .)6930درک رفتار سازگاری
کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی :مطالعۀ موردی
مناطق روستایی شهرستان چرداول ،ایالم .روستا و
توسعه ،دورۀ  .61شمارۀ  .2صفحات .19 -11
 حسینی ،صفدر؛ محمدرضا نظری؛ شهاب عراقینژاد( .)6932بررسی اثر تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی با
تأکید بر نقش بهکارگیری راهبردهای تطبیق در این
بخش .تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران ،دورۀ
 .00شمارۀ  .6صفحات .6-61
 خالدی ،فخرالدین؛ کیومرث زرافشانی؛ علیاصغرمیرکزاده؛ لیدا شرفی ( .)6930بررسی عوامل مؤثر بر
توان سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیم
(مطالعۀ موردی :گندمکاران شهرستان سرپل ذهاب،
استان کرمانشاه) ،پژوهشهای روستایی .دورۀ  .1شمارۀ
 .9صفحات .199-131
 زبیدی ،طاهره( .)6930نوعشناسی ادراکات کشاورزاننسبتبه تغییرات آب و هوایی در شهرستان حمیدیه،
پایاننامۀ کارشناسی ارشد .دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی خوزستان.
 زبیدی ،طاهره؛ مسعود یزدانپناه؛ معصومه فروزانی؛بهمن خسرویپور ( .)6939نوعشناسی ادراکات
کشاورزان گندمکار و سبزیکار نسبتبه تغییرات آب و
هوایی با استفاده از روششناسی کیو (مورد مطالعه:
شهرستان حمیدیۀ خوزستان) ،پژوهشهای روستایی.
دورۀ  .3شمارۀ  .2صفحات .930-936
 صالحی ،صادق؛ زهرا پازوکینژاد ( .)6939ارزیابیاجتماعی دانش دانشجویان غیر آب و هواشناس
نسبتبه تغییر اقلیم ،تحقیقات کاربردی علوم
جغرافیایی .دورۀ  .9شمارۀ  .2صفحات .639-269
 مرادی ،روحاهلل؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیریمحالتی ( .)6932تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و
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Introduction
Climate change is one of the most important environmental threats facing humanity (Azadi et al.,
2017: 95; Yazdanpanah and Zobeidi, 2017: 124; Zobeidi et al. 2016: 377; Clayton et al., 2015: 640)
and one of the most important topics in the scientific community of the world (Aksit et al., 2018:550;
Chen
et al., 2014: 294). The literature abounds with evidences that global climate change is expected
to have negative impacts on socio-economical sectors, particularly in agriculture sector (Waongo et
al., 2015: 23).
Mitigation and adaptation are essential and complementary policy responses to meet the challenges
presented by climate change (Lemmen et al., 2008: 22). The climate change adaptation strategy seeks
to reduce the vulnerability of human and natural systems to climate change effects and adaptation in
agriculture refers to the adjustments of agricultural practices and activities that reduce the potential
damage caused by climate change (Zamasiya et al., 2017: 233).
Iran is considered as the world's climatic zoning in arid and semi-arid regions (Hoseini et al., 2013:
2). However, the negative the impacts of climate change will be so severe in this areas such as Iran
(Karimi et al., 2018: 2). According to available evidence, farmers in Kermanshah are one of the most
vulnerable communities against this phenomenon. Therefore, this research is done with the purpose
of identification of factors influencing wheat growers' adaptation behaviors under climate change
conditions at Kermanshah County.
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In this study a survey research method was used and the main tool for data collection was a
questionnaire. Study population was all wheat growers' of Kermanshah county (N=30000). Statistical
sample was 380 Wheat growers' that determined by Krejcie and Morgan table and a Multi-Stage
Cluster Sampling was used to collect data from grower using questionnaire. A panel of experts
confirmed the face validity of the questionnaire. Moreover, Cronbach’s alpha reliability coefficients
for the pilot study assessment were employed to refine the questions to be prepared for the final
questionnaire (0.546 to 0.889). To analyze the information, structural equation modeling and
statistical analysis methods were used. They were calculated by SPSSversion24 and AMOSversion20
software. To get the required map, ArcGIS10.6.1 software was applied.
Results and Discussion
Regarding demographic variables, the age of the participants ranged from 25 to 84 with a mean value
of 48.67 years (S.D. = 12.47). The sample consisted of 13 female farmers (3.7%) and 337 male
farmers (96.3%).A Pearson correlation test was used to investigate the relationship between all
variables. The results revealed a significant relationship between farm production practices and other
variables, including farm financial management (r= 0.254), government programs and insurance (r=
0.318), belief (r= 0.390), Risk perception (r= 0.398), concern (r= 0.345), knowledge (r= 0.824),
profit-orientation (r= 0.366) and self-efficacy (r= -0.340).
We analyzed empirical data from the survey with the help of structural equation modeling. Farm
production practices, farm financial management and government programs and insurance was
selected as the dependent variable and belief, profit-orientation, risk perception, concern knowledge,
self-efficacy as independent variables and entered into the SEM. Path relationships revealed that the
variables of profit-orientation, concern, self-efficacy, and risk perception has direct effects on the
farm production practices. Collectively, these variables are capable, 38 percent of the variability farm
production practices. Also, the variable of concern has direct effects and the variables of belief and
knowledge has indirect effects on the farm financial management. Collectively, these variables are
capable, 22 percent of the variability farm financial management. As well as, the variable of concern
has direct effects and the variables of belief and knowledge has indirect effects on the government
programs and insurance. Collectively, these variables are capable, 25 percent of the variability
government programs and insurance.
Conclusion
In order to reduce the effects and consequences of climate change, it is necessary to adapt farmers to
climate change. This means that farmers with appropriate adaptation measures can protect their
livelihoods against the effects of climate change. This study was conducted to identification of
factors influencing wheat growers' adaptation behaviors under climate change conditions at
Kermanshah County. In this study, the relationship and effect of six variables (belief, profitorientation, risk perception, concern knowledge and self-efficacy) on the three categories of
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adaptation behavior (Farm production practices, farm financial management and government
programs and insurance) of wheat farmers under climate change conditions were investigated. To
better participate and more farmers in climate change adaptation strategies to increase risk perception
and farmers' belief climate change that increases the adoption of adaptive behaviors, it is suggested
that examples of climate change effects be shown to farmers. In this way, farmers' perception of the
risk and beliefs about the consequences of climate change will be improved.
Keywords: Climate Change, Adaptation Behavior, Risk Perception, Belief, Growers, Kermanshah
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