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ABSTRACT
Climate change has impacted negatively on the agricultural sector in recent years, and smallscale farming units have grown increasingly challenging. The goal of this study was to look at the
components of small-scale farming units vulnerability to climate change in Hamadan province. The
research was conducted under a quantitative paradigm. The study's statistical population included
100 experts and subject matter experts from two rural cooperative organizations and the Hamadan
Province's Agricultural Jihad Organization, who were surveyed using the census method and had
their opinions on the vulnerability of small farming units to climate change received and analyzed.
With the SMART PLS3 program, the gathered data were analyzed using the second-order factor
analysis method based on the partial least squares methodology. According to the calculated
indicators, the reliability and validity of the model were confirmed. In order to investigate the
vulnerability components of small-scale farming units in Hamadan province in the face of climate
change from a scale of 48 items with a range of five Likert options based on the type of
vulnerability, these damages were classified into three social categories- Institutional, economictechnical and environmental. The results showed that the overall vulnerability of small-scale
exploitation units in Hamadan province to climate change consisted of environmental damage (β =
0.950); Economic-technical damage (β = 0/921); Socio-institutional damage (β = 0.503) is affected
which is known as the most significant explanatory factor of vulnerability of small-scale farming
units in Hamadan province.
Keywords: Climate Change; Vulnerability components; Small-scale farming units; Hamedan.
Extended Abstract
Objectives
The agricultural sector has been severely damaged by climate change in recent years, with
small-scale farming units facing more problems. In Iran, small-scale production units are the most
common form of farming units, which in many parts of the country are the basis of agricultural
production and livelihood of rural households. The structure of the agricultural farming units has
undergone fundamental changes over time and has faced many problems, the most important of
which are land fragmentation, plot dispersion, non-geometric and uneven shape of land, reduced
income, farmers’ lack of creativity and innovation, vulnerability of settlements, lack of access to
processing industries, lack of appreciation spirit, lack of access to breeding supports, drought
damage, traditional methods of production, organizational and structural weakness, low level of
literacy and technical knowledge among farmers, inefficient use of production resources, high
production costs and ultimately uneconomical and lower efficiency compared to large scale
systems, soil nutrient management problems, weak certification services and market barriers,
educational and research needs, lack of suitable land for agriculture, erosion and loss of soil
fertility, low yield, low access to agricultural resources and services, and lack of mechanization and
climate change. All these factors have put these units into vulnerable conditions. Hence there is a
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need to find an appropriate resilience approach taken from the sustainability model as it is the only
approach to deal with vulnerability and to achieve the need for viable conditions in production. The
purpose of this study is to analyze the vulnerability components of small-scale farming units in the
face of climate change in Hamadan province. The general paradigm governing this research was
quantitative.
Methods
The statistical population of the study was 100 experts and subject matter experts of two the
Rural Cooperative Organization of Jihad Agriculture of Hamadan Province who was surveyed by
census method and their views on the vulnerability of small-scale farming units from climate
change were obtained and analyzed. The collected data were analyzed by confirmatory factor
analysis based on the partial least squares approach with SMART PLS3 software. According to the
calculated indices, the reliability and validity of the measurement model were confirmed. To
investigate the vulnerability components of small-scale farming units in the face of climate change
in Hamadan province, a scale of 48 items with a range of Likert-type questionnaire was used, The
vulnerability based on the type of damage was classified into three categories viz., social Institutional, economic-technical and environmental components.
Results and discussion
The results show that the three components of economic-technical damage; Socio-institutional and
environmental damage have a significant impact on the overall vulnerability of small-scale farming
units facing climate change. among the socio-institutional harms of small-scale farming units, the
item "Restriction of water abstraction from groundwater" is the most important component of the
socio-institutional vulnerability of small-scale farming units in the face of climate change with the
lowest The coefficient of variation (0.013) is the most important and is in the priority. Also, the
items "increasing pressure due to population growth on agricultural resources" and "lack of
knowledge and awareness of small-scale farmers about climate change" is in the first, second, and
third priorities of socio-institutional harm, respectively. Among the economic-technical
disadvantages of small-scale farming units, the phrase "inability to cultivate subsistence and
necessities of the household" is the most important component of the economic-technical
vulnerability of small-scale farming units in the face of climate change with the lowest coefficient
of change (0.50). It has the most important and is the priority. Also, the items "energy insecurity
due to climate change" and "inability of farmers to invest in programs to deal with the negative
effects of climate change" are in the first, second, and third priorities of economic-technical
damage, respectively.
Among the environmental damages of small-scale exploitation units, the phrase "aggravation of
the crisis of agricultural water resources" is the most important component of the environmental
vulnerability of small-scale farming units in the face of climate change with the lowest coefficient
of change (0.151). Is placed first. Also, the items "continuous natural fires in pastures" and
"destruction of natural resources" are in the first, second, and third priorities of environmental
damage, respectively. The results showed that the overall vulnerability of small-scale farming units
in Hamadan province to climate change, respectively, from environmental damage (β = 0.950);
Economic-technical damage (β = 0.921); Socio-institutional damage (β = 0.530) are affected and
have a significant impact and are known as the most explanatory vulnerability of small-scale
farming units in Hamadan province. The overall conclusion is that the government has to support
vulnerable small farms under climate change conditions by providing different socio-economic and
infrastructural services.
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چکیده

بخش کشاورزی در سالهای اخیر تحتتاثیر تغییرات اقلیمی با آسیبهای جدی مواجه
شده است و در اين بین نظامهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقیاس با مشكالت بیشتری
روبرو شدهاند .هدف اين مطالعه ،تحلیل مولفههای آسیبپذيری واحدهای بهرهبرداری
کشاورزی کوچکمقیاس استان همدان در مواجهه با تغییراقلیم بود .پارادايم کلی حاکم بر اين
پژوهشکمی بود .جامعه آماری تحقیق  100نفر از کارشناسان و متخصصان موضوعی از دو
سازمان تعاون روستايی و سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بودند که به روش سرشماری
موردبررسی قرار گرفتند و ديدگاه آنان در خصوص آسیبپذيری واحدهای بهرهبرداری
کشاورزی کوچکمقیاس از تغییراقلیم دريافت و تحلیل شد .دادههای گردآوری شده با روش
تحلیلعاملی مبتنی بر رويكرد حداقل مربعات جزيی با نرمافزار  SMART PLS3تحلیل شدند.
با توجه به شاخصهای محاسبه شده ،پايايی و روايی مدل تايید گرديدند .بهمنظور بررسی

مولفههای آسیبپذيری واحدهای بهرهبرداری کوچکمقیاس استان همدان در مواجهه با تغییر-
اقلیم از يک مقیاس با  48گويه که با طیف پنج گزينهای لیكرت براساس نوع آسیبها به سه
دسته اجتماعی-نهادی ،اقتصادی-فنی و زيستمحیطی تقسیم شده بودند ،سنجیده شد .نتايج
تحقیق نشان داد که آسیبپذيری کلی واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقیاس استان

همدان در برابر تغییر اقلیم بهترتیب از آسیب زيستمحیطی ()β=0/950؛ آسیب اقتصادی-

فنی ()β=0/921؛ آسیب اجتماعی-نهادی ( )β=0/503تاثیر میپذيرد که بهعنوان بیشترين

تبیینکنندههای آسیبپذيری واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقیاس استان همدان
شناخته شده و تاثیر معناداری بر اين پديده داشتهاند.
واژههای كلیدی :تغییر اقلیم؛ آسیبپذيری؛ واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقیاس؛
همدان.
مقدمه
واقعيت تغييراقليم يکی از بزرگترين چالشهای
بلندمدت توسعهپايدار است که جهان امروز با آن روبرو
است ( .)Haji Biglou, 2018اين پديده اشاره به

دگرگونیهای غيرمنتظره در خصوصيات اقليمی زمين
دارد که در درازمدت رخ میدهد ( .)Goyal, 2004تغيير-
اقليم موجب افزايش ناهماهنگی بين نهادهای محلی و
استفاده ناپايدار از منابعطبيعی میشود که پايداری
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بلندمدت امنيت غذا ،آب و انرژی را به مخاطره افکنده و
مشکالتی را پيشروی دستيابی پايدار به امنيت و
توسعهپايدار قرار داده است ( .)Rasul, 2016از جمله
مسائل و مشکالت تغييراقليم؛ تغيير ترکيبشيميايی
اتمسفر بوده که اين تغيير ناشی از افزايش غلظت
گازهای گلخانهای بدليل افزايش مصرف سوختهای
فسيلی است ( ;Veisi et al., 2018; 2016; Yazdi, 2018
Madani et al.,2016؛ Unitad Nations, 2009؛ Pan et

 )al., 2014که در نتيجه آن درجهحرارت کرهزمين بطور
قابلمالحظهای افزايش يافته و موجب ذوبشدن يخهای
قطبی ،انبساط و اسيدیشدن آب اقيانوسها ،باال آمدن
سطح آبهای آزاد و بهزير آبرفتن بسياری از مناطق
ساحلی و کمارتفاع ،طوفانهای گرد و غبار ،آتشسوزی
جنگلی ،خشکسالی ،سيل ،تغيير در وضعيت پوشش
گونهها ،دوام و پويايی شبکهغذايی و تغيير در بومنظام-
های آبی-خشکی شده است (.)Wuebbles et al., 2017
تغييراقليم با تغيير شرايطزيستی زيستگاهها و کاهش
دامنه تابآوری و مقاومت گونههای آنها نسبت به
تغييرات شرايطمحيطی ،موجب تسريع انقراض اين
گونهها خواهد شد .بنابراين ،تغييراقليم موجب تغييرات
در توزيع و پراکنش برخی گونههای گياهی و جانوری
شده و يا باعث تغيير تراکم و حذف گونهها میشود
( .)Casper, 2010; Khorram del et al., 2014تغييرات-
اقليمی آسيبهايی را در حوزههای مختلف و در سطح
جهانی بهويژه در محيطزيست طبيعی و بخشهای
کشاورزی بههمراه داشته است .بخش کشاورزی بهواسطه
ماهيت و بهدليل تعامالت گستردهای که با محيط دارد،
بيشترين تاثير را از پديده تغييراقليم میپذيرد (
 .)Pradhan et al., 2015برخی از اين پيامدها بر محيط
طبيعی کشاورزی شامل کاهش ميزان توليد و عملکرد
محصوالت کشاورزی در اثر سرمازدگی ،تگرگ ،يخزدگی،
خشکسالی ،سيل ،فرسايش ،آبگرفتگی اراضی
کشاورزی ،تغيير فصل بارش و کاهش راندمان آبياری
است که بر حوزههای آب ،انرژی و غذا در بخش
کشاورزی تاثير میگذارد ( .)Haghshenas, 2018اثرات
تغييراقليم بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی کشاورزی نيز
چشمگير بوده که از جمله میتوان به نوسانات قيمت
محصوالت ،کاهش رفاه مصرفکنندگان ،افزايش تعداد

افراد در معرض خطرگرسنگی ،کاهش امنيتغذايی ،بی-
ثباتی در بازار زمين ،تغييرکاربری اراضی و ناپايداری
الگوی توليد درآمد و معيشتروستاييان اشاره کرد
( .)Metz et al., 2009بنابراين ،تغييراقليم موجب آسيب-
پذيری کشاورزان در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و زيست-
محيطی شده و بر معيشت روستاييان تاثير منفی دارد
( .)PourMohammadi,2016بهطورکلی ،پيامدهای تغيير
اقليم در بخش کشاورزی منجر به کاهش توليدات -
کشاورزی و تخريب منابع طبيعی میشود .لذا ،معيشت و
رفاه خانوارهای کشاورزان کوچکمقياس را به مخاطره
افکنده و بهطرز چشمگيری ،دارايیها و سرمايههای
معيشتی اين بهرهبرداران روستايی را دستخوش تخريب
و تهديد کرده و در نهايت ،موجب کاهش تابآوری و
افزايش آسيبپذيری نظامهای بهرهبرداری کشاورزی
کوچکمقياس شده است ( Khatri-Chhetri et al.,
 .)2017; Elum et al., 2017اين امر بهتدريج توان تاب-
آوری افراد ،خانوارها و نظامهای توليدی را برای
امرارمعاش و حفاظت از دستاوردهای معيشتی کاهش و
آسيبپذيری آنان را افزايش داده است ( Seyed
 .)akhlaghi & Taleshi, 2018بايد توجه داشت به
هماناندازه که توجه به نقش نظامهای بهرهبرداری
کشاورزی کوچکمقياس در تامين معاش خانوارهای
فعال در آن اهميت دارد ،توجه به آسيبپذيری آنها از
تغييراقليم حائزاهميت است ( .)Musavi, 2013بنابراين،
مفهوم آسيبپذيری بايد بخوبی درک و مديريت شود.
مفهوم آسيبپذيری درجهای از تجربه خسارت يا آسيب
ناشی از مقابله با خطر ،اختالل و فشار محيطی در يک
سيستم ،زيرسيستم يا جزيی از آن است ( Nguyen et
 .)al., 2019آسيبپذيری عمدتا" تابعی از سهعنصر در
معرض خطر بودن ،حساسيت و ظرفيت سازگاری که در
تداخل با يکديگر هستند ،تعريف میگردد .مبنای اين
تعريف ،در معرض خطر بودن يک سيستم است که به-
طور فيزيکی در معرض آسيب است .حساسيت يک
سيستم بهمعنای احتمال تحتتأثير قرار گرفتن بهوسيله
يک شوک و ظرفيت سازگاری از يک سيستم بيانکننده
مقابله با تطبيق با اثرات منفی از يک شوک يا خطر است
( .)Ahsan & Warner, 2016براساس تعريف هيات بين-
الدول تغيير اقليم آسيبپذيری در مقابل تغييراقليم
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عبارت است از" :اندازهای که يک سيستم مستعد
آسيبديدگی از اثرات سوء احتمالی تغييراقليم شده و يا
ناتوان در چيرهشدن بر اثرات آن است" ( ;IPCC,2001
 .)2014; 2007بنابراين ،براساس تعاريف ارائهشده آسيب-
پذيری بهعنوان عملکردی از کاهش در معرضخطربودن
و ظرفيت بازيابی است که از آن در فرايند سنجش
آسيبپذيری بهعنوان انعطافپذيری ياد میشود که خود
تداعیکننده مفهوم تابآوری در برابر مخاطراتمحيطی
است .بهمنظور مقابله با کاهش اثرات منفی تغييرات-
اقليمی ،راهبردها و رويکردهای مختلفی ارائه شده که
مهمترين آنها رويکرد تابآوری (افزايش توانايی
سازگاری واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس
در برابر تغييراتاقليمی) است .بررسیها نشان میدهد
عدم ارتقاء شاخصهای تابآوری و انعطافپذيری در
واحدهای توليدی از داليلاصلی آسيبپذيری و
شکنندهبودن آنها در مواجهه با مخاطرات است
(Wilson, 2012؛ .)Pashanjad Seilab et al., 2016

اساسیترين گام در جهت مديريت آسيبپذيری
واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس شناخت
دقيق اين پديده است .سنجش آسيبپذيری مجموعهای
متنوع از روشها ،در يکپارچهسازی نظاممند و بررسی
تعامالت بين محيط طبيعی ،انسانی و اجتماعی را شامل
میشود .ميزان آسيبپذيریواحدهای توليدی در مواجهه
با مخاطرات تاحد زيادی تحتتأثير قدرت تحمل واحد-
توليدی در مواجهه با آن مخاطرات است ( Hahn et al.,
.)2009

در يک تحقيق ) Gerald et al (2009به ايننتيجه
رسيدند که تغييراقليم عاملمهمی در کاهش عملکرد
محصوالت کشاورزی است؛ چرا که تاثيرات شديد اقليمی
میتواند بروندادهای کشاورزی را در هر مرحله از کاشت
تا برداشت نهايی تحتتاثير قرار دهد ( Ayanwuyi et al.,
 .)2010چرا که توليدات در نظامهای بهرهبرداری
کشاورزی کوچکمقياس وابستهترين فعاليتاقتصادی به
اقليم تلقی می شود ( .)Burton et al., 2006بهطورکلی،
تغيير اقليم ،توليدات بهرهبرداری کشاورزی کوچک-
مقياس را به چالش کشيده و ريسک توليدات کشاورزی
کوچکمقياس را دوچندان کرده است ( )IPCC, 2007و
موجب آسيبهای اجتماعی-نهادی همچون اجتماعی و
روانی ،ناامنیغذايی ،ناامنیآبی ،ناامنیانرژی و خالیشدن
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روستاها از سکنه ( )Keshavarz et al., 2017شده است
که در آينده میتواند آسيبهای زيادی به محيطزيست،
منابعطبيعی ،زيستگاهها و اکوسيستمها وارد سازد.
پديدههايی همچون فرسايش خاک ،از بينرفتن پوشش-
گياهان ،کاهش محصوالتکشاورزی ،آتشسوزیهای
مداوم در مراتع ،افزايش نوسانات و تنشهای اقليمی
(بارش و دما) ،کاهش موادآلی و تخريب ساختمان خاک،
کاهش رشد گياه و عملکرد محصوالت کشاورزی ،از
جمله مهمترين آسيبهای زيستمحيطی واحدهای
بهرهبرداری کوچکمقياس ناشی از تغييراقليم میباشند
(Keshavarz & Moayedi, 2015؛ Azizi et al., 2016؛

 .)Savari & Sharifi, 2019مشکالتی همچون افزايش
توليد گازهای گلخانهای ،ضعف دانش و آگاهی کشاورزان
کوچکمقياس درخصوص تغييراقليم ،عدمدسترسی به
نهادههای توليدی در شرايط تغييراقليم ،ناآشنايی-
کشاورزان کوچکمقياس بانحوه مديريتريسک ناشی از
تغييراقليم ،عدم بهرهبرداری مطلوب از منابع توليد آب و
خاک ،عدم بهکارگيری علوم و فنون جديد کشاورزی به-
واسطه تغييراتاقليمی در نظامهای بهرهبرداری از اراضی
زراعی ،فقدان برخورداری از خدمات بيمهای محصوالت
کشاورزی بر عليه ريسکهای ناشی از تغييراقليم و عدم
امکان فروش دارايیهای داخلی و دامها همگی از
چالشهای تابآوری يا بعبارتديگر آسيبهایاقتصادی-
فنی واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس
هستند (.)Jia et al., 2016
تغييراقليم سببشده واحدهای بهرهبرداری کشاورزی
کوچکمقياس آسيب بيشتری ببينند .کشاورزان
کوچکمقياس وابستگی بسياری به طبيعت و کشاورزی
دارند و بخش اعظم جمعيت شاغل در بخش کشاورزی
کشورهای در حال توسعه خصوصأ ايران در نظامهای
بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس فعاليت دارند
(.)Savari et al., 2018
در واقع ،در ايران واحدهای توليدی کشاورزی خرد و
کوچکمقياس رايجترين شکل نظام بهرهبرداریکشاورزی
است که اين واحدها در بسياری از مناطق کشور پايه
توليد کشاورزی و تامين معيشت خانوارهای روستايی
هستند .ساختار نظام بهرهبرداری کشاورزی در طول
زمان دستخوش تغيير و تحوالت بنيادی گشته و با

282

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،53-2شماره 1401 ،1

مسايل و مشکالت متعددی مواجه بودهاند که مهمترين
آنها کوچک و خردشدن اراضی ،پراکندگی قطعات
اراضی ،شکل غيرهندسی و ناهموار اراضی ،کاهش درآمد
کشاورزان ،عدم وجود خالقيت و نوآوری در کشاورزان،
آسيبپذيری سکونتگاهها ،عدم دسترسی به صنايع
فرآوری ،وجود روحيه تقديرگرايی ،عدم دسترسی به
ارقام اصالحی ،روشهای سنتی توليد ،ضعف سازمانی و
ساختاری ،پايين بودن سطح سواد و دانش فنی ،عدم
استفاده بهينه از منابع توليد ،باالبودن هزينههای توليد و
در نهايت غيراقتصادی بودن و عدمکارايی ،بازده کمتری
در مقايسه با سيستمهای معمولی ،مشکالت مديريت
مواد مغذیخاک ،صدورگواهينامه و موانع بازار و نيازهای
آموزشی و پژوهشی ،فقدان سطح زمين مناسب برای
کشاورزی ،فرسايش و از دستدادن باروری خاک،
عملکرد پايين ،دسترسیکم به منابع و خدمات
کشاورزی ،فقدان مکانيزاسيون و پذيرفتن تاثير منفی از
تغييراقليم است ( .)Shirzad,2018براساس سرشماری
سال 1390از مجموع  3473383واحد بهرهبرداری
کشاورزی با زمين ،تعداد  3011461مورد را واحدهای
زير ده هکتار تشکيل میدهند که از اين تعداد 62/24
درصد واحدهای زير يک هکتار میباشند (Statistics
) .Center of Iran, 2011بر اساس يک تعريف نظام
زراعی خردهمالکی و کشاورزی کوچکمقياس شامل
واحدهای کمتر از  10هکتار در اراضی آبی ،کمتر از 25
هکتار در اراضی ديم و کمتر از  2هکتار در اراضی باغی
است .بعبارتديگر  83/6درصد بهرهبرداریهای زراعی
کشور با در اختيار داشتن  37درصد مساحت کل اراضی
مزروعی را بهرهبرداریهای کشاورزی کوچکمقياس
تشکيل میدهند (.)Shaabanali Fami et al., 2012
بخش کشاورزی استان همدان جايگاه ويژهای را در
اقتصاد ملی به خود اختصاص داده و غالب توليدات
استان گردو ،سير ،سيبزمينی ،انگور و غيره است
( .)Wikipedia, 2021در اين استان نيز واحدهای بهره-
برداری کوچکمقياس ،رايجترين نوع نظام بهرهبرداری
کشاورزی میباشند ( .)Motaghed, 2021براساس آمار

منتشريافته تعداد بهرهبرداران زراعی در استان 53206
نفر بوده و تعداد واحدهای بهرهبرداری کوچکمقياس
حدودا"  48000بوده است (.)Jamshsidi et al., 2017
اين در حالیاست که تغييراقليم در اين استان توانسته
تاثيرات محيطی ،اجتماعی و اقتصادی جدی بر
کشاورزان کوچکمقياس بهويژه کشاورزان ديمکاری که
معيشت آنها وابسته به بارشباران است ،داشتهباشد
(.)Jamshsidi et al., 2017

با توجه به مطالب ذکر شده و توجه به جايگاه استان
همدان بهعنوان يک قطب کشاورزی در سطح کشور و
برخورداری آن از منابع آب مناسب و آب و هوای مساعد
( ،)Aazami et al.,2018مواجهه با تغييراقليم بيشتر
کشت محصوالت را تحتتاثير قرار میدهد و پيشبينی
وقوع شديدتر آسيبپذيری از تغييراقليم در آينده وجود
دارد .کليه مواردمذکور بيانگر ضرورت توجه به بحث
اثرات تغيير اقليم بر بخش کشاورزی ،شناسايی اثرات و
بکارگيری راهکارهای مقابله و تابآوری با آن بهمنظور
کاهش آسيبپذيری نظامهای توليدی است (Gomez-
 .)Zavaglia et al., 2020از اينرو ،مساله اصلی در
تحقيقحاضر بررسی مولفههای آسيبپذيری نظامهای
بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس در مواجهه با
تغييراقليم در استان همدان است که مانند ساير مناطق
از چالشهای مذکور مصون نمانده است و در طول چند
دهه اخير ،آسيبهای جدی به اين بخش کشاورزی و
روستاهای اين استان وارد شده است .اين در حالیاست
که معيشت خانوارهای زيادی در استان وابسته به
عملکرد مناسب اين واحدهای بهرهبرداری است .بر اين
اساس تحقيق حاضر به بررسی و تحليل مولفههای
آسيبپذيری نظامهای بهرهبرداری کشاورزی کوچک-
مقياس در مواجهه با تغييراقليم در استان مذکور
پرداخته است .در ضمن نگاهی بر پيشينه تحقيق نيز
نشان میدهد که تغييراقليم از ابعادمختلفی بر واحدهای
بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس تاثيرگذار است که
در جدول ( )1به برخی از مهمترين آنها پرداخته شده
است.
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 مرور ادبيات و پيشينه تحقيق-1 جدول
محققان
(Lottering, Mafongoya, & Lottering, 2021;
Mburu, Kung’u, & Muriuki, 2015; Rahimi,
Malekian, & Khalili, 2019)
(Robinson et al., 2018)
(Arora, 2019)
(Arora, 2019; Karimi, Karami, &
Keshavarz, 2018; Mousavi, 2005;
Nhemachena, Hassan, & Chikwizira, 2010)
(O Jamshidi, Asadi, Kalantari, & Azadi,
2018; Perez et al., 2010)
(Abbaspour, Faramarzi, Ghasemi, & Yang,
2009; Arora, 2019; Omid Jamshidi, Asadi,
Kalantari, Azadi, & Scheffran, 2019)
(Abbaspour et al., 2009; O Jamshidi et al.,
2018; Omid Jamshidi et al., 2019; Karimi et
al., 2018; Ochieng, Kirimi, & Mathenge,
2016; Pereira, 2017)
(Omid Jamshidi et al., 2019)
(Khanian, Marshall, Zakerhaghighi, Salimi,
& Naghdi, 2018; Mousavi, 2005)
(Mburu et al., 2015)
(Fischer, Shah, & Van Velthuizen, 2002)
(Berry, Hogan, Owen, Rickwood, & Fragar,
2011)
(Mahmoodi Momtaz, Choobchian, &
Farhadian, 2020; Mousavi, 2005)
(Adepoju & Osunbor, 2018; Azadi,
Yazdanpanah, Forouzani, & Mahmoudi,
2019; Boone, Conant, Sircely, Thornton, &
Herrero, 2018; Frank & Penrose Buckley,
2012; Makuvaro, Walker, Masere, &
Dimes, 2018; Orindi & Ochieng, 2005)
(Nhemachena et al., 2010)
(Frank & Penrose Buckley, 2012; Mburu et
al., 2015; Mosammam, Mosammam,
Sarrafi, Nia, & Esmaeilzadeh, 2016)
(Mburu et al., 2015)
(Azadi et al., 2019; Boone et al., 2018;
Mousavi, 2005)
(Arora, 2019; Mousavi, 2005)
(Mosammam et al., 2016)
(Azadi et al., 2019; Bates, Kundzewicz, &
Wu, 2008)
(Azadi et al., 2019; O Jamshidi et al., 2018)
(Ahmed & Schmitz, 2011; Boone et al.,
2018; Mousavi, 2005)
(Omid Jamshidi et al., 2019; Montwé,
Isaac-Renton, Hamann, & Spiecker, 2018)
(Mousavi, 2005; Pereira, 2017)
(Fischer et al., 2002; Mousavi, 2005)
(Azadi et al., 2019; Karimi et al., 2018;
Pereira, 2017)
(Mousavi, 2005; Ochieng et al., 2016;
Shahbazbegian & Bagheri, 2010)

پيامدهاي تغيير اقليم بر واحدهاي توليدي کوچکمقياس
تشديد بحران در منابع آبی و بارش ساليانه

ابعاد آسيبپذيري

آتشسوزی در مراتع و جنگلها
تخريب و فرسايش منابع طبيعی و اکوسيستمهای طبيعی
فرسايش منابع آبی و خاکی
ذوب شدن يخها و کاهش ذخيره برف در کوهستان

زيستمحيطی

افزايش وقوع سيالب
افزايش دما در تابستان و درجه حرارت و بروز خشگسالی

سرمای شديد غير معمول
کاهش سطح سفرههای آب زيرزمينی
ضعف دانش و مهارت آگاهی کشاورزان
افزايش فقر در جوامع روستايی
کاهش سالمت روحی کشاورزان
افزايش مهلجرت روستاييان به شهرها
کاهش امنيت غذايی خانوار و به مخاطره افتادن معيشت و
سالمت

 نهادی-اجتماعی

مديريت نامناسب نهادهای محلی
کاهش سطح توليدات کشاورزی و به صرفهنبودن توليد
عدم توان سرمايه گذاری کشاورزان
عدم امکان تغيير ترکيب انواع دام يا از بين رفتن دام
کاهش مساحت اراضی مفيد و حاصلخيز و عدم بهرهبرداری
مطلوب از منابع توليد آب و خاک
کاهش کشت ديم
کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی
افزايش ريسک توليدات کشاورزی
کاهش بهرهوری و افزايش هزينه
سرمای شديد و بارش تگرگ در فصل شکوفهدهی درختان
طغيان آفات و بيماریهای گياهی و دامی
کاهش سطح زيرکشت محصوالت زراعی و باغی
)کاهش بارش ( نامنظم بودن زمان بارش و ريزش
کاهش درآمد کشاورزان و امنيت اقتصادی

فنی-اقتصادی
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با توجه به آنچه ذکر شد میتوان دريافت ،آسيب-
پذيری واحدهای بهرهبرداری کوچک مقياس در مواجهه
با تغييراقليم مشمول عوامل و مولفههای مختلف می-
باشد که تحليل و بررسی آنها حائز اهميت است .بنابراين
در پژوهشحاضر سعی شده با نوعی کلنگری و در عين-
حال توجه به جزييات به بررسی مولفههای آسيبپذيری
نظامهای بهرهبرداری کشاورزی خرد و کوچکمقياس
استان همدان در مواجهه با تغييراقليم پرداخته شود.
بدونشک توجه و شناسايی مولفههای مذکور میتواند
زمينه را برای برنامهريزی موثرتر برای توسعه پايدار

بخش کشاورزی در استان همدان مهيا کند .بنابراين ،با
توجه به يافتههای تحقيقات اشارهشده و متغيرهای
استخراجشده از اين مطالعات ،میتوان مولفههای آسيب-
پذيری واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچک-
مقياس(استانهمدان) در مواجهه با تغييراقليم را به
صورت مدلمفهومی زير معرفی کرد:
براساس شکل ( )1مولفههای آسيبپذيری واحدهای
بهرهبرداریکوچکمقياس در سه مجموعه اجتماعی-
نهادی ،زيستمحيطی و اقتصادی-فنی دستهبندی شده-
اند و برای هر مجموعه نشانگرهايی تبيين گرديده است.

شکل  -1مدل مفهومی تحقيق

مواد روشها
پژوهش حاضر با هدف شناسايی مولفههای آسيب-
پذيری واحدهایبهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس
استان همدان در مواجهه با تغييراقليم بهصورت
پيمايشی انجام گرفت .ابتدا برای شناسايی اوليه مولفه-
های آسيبپذيری ،پيشينه پژوهش مرور شد .منابع مورد
استفاده برای گردآوری دادهها در اين مرحله کتب،
مقاالت و گزارشات پژوهشی داخلی و خارجی مرتبط با
موضوع بودند که از طريق پايگاههای دادههای داخلی و
خارجی بهدست آمدند .بر اساس اطالعات بهدست آمده

در بخش مرور ادبيات تحقيق ،پرسشنامهای مشتمل بر
دو بخش ويژگیهای فردی و مقياس سنجش آسيب-
پذيری واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس
استان همدان در مواجهه با تغييراقليم تدوين و آماده
شد که در مقياس مذکور ،گويهها با استفاده از مقياس
ليکرت سنجيده شدند .بهمنظورارزيابی روايی پرسشنامه،
از روش روايی محتوايی استفاده شد به اين صورت که
مناسببودن عوامل شناسايیشده در مرحله مطالعه
کتابخانهای به روش پيمايشی با کسب نظرات تعدادی از
کارشناسان و اعضای هياتعلمی گروه مديريت و توسعه

معتقد و همکاران :تحليل مولفههای آسيبپذيری واحدهای بهرهبرداری کشاورزی...

کشاورزی مورد تاييد قرار گرفت .برای ارزيابی پايايی يا
انسجام درونی پرسشنامه نيز ،ضريب آلفایکرونباخ
محاسبه شد که نتايج آن در جدول ( )2آمده است و
اعتمادپذيری ابزار تحقيق را تاييد نموده است.
جدول  -2ميزان پايايی ابعاد مقياس اصلی تحقيق بر اساس
آلفای کرونباخ
مقياس اصلی

ابعاد

آسيب پذيری
واحدهای بهره-
برداری کشاورزی
کوچکمقياس در
مواجهه با تغيير
اقليم

زيست
محيطی

تعداد
گويه

آلفای کرونباخ
برای کل
مقياس

12

اجتماعی-
نهادی

17

اقتصادی-فنی

18

0/927

گردآوری دادهها به روش مصاحبه صورت گرفت که
طی آن  100نفر از کارشناسان و متخصصان موضوعی
دو سازمان تعاون روستايی و سازمان جهاد کشاورزی در
سطح استان بهطور سرشماری انتخاب و به سواالت
پرسشنامه پاسخ دادند .بهمنظور تحليل آماری دادهها از
نرمافزار  SMART PLS3استفاده شد و تجزيه و تحليل
اطالعات و يافتهها بهمنظور استخراج پيشنهادهای
کاربردی انجام گرفت .مهمترين روش پردازش دادهها در
اين تحقيق تحليل عاملی با رويکرد حداقل مربعات
جزئی ( )PLS2برای آزمون و برازندگیمدل بود زيرا
بررسی میکند که آيا يک ساختار تئوريک مفروض از
طريق دادههای اندازهگيری شده منعکس میشود يا نه
( .)Azar, 2002اين روش خود در زيرمجموعه تحليلهای
ساختاری است.
اعتبارسنجی مدل عاملی

در اعتبارسنجی مدل ،برای ارزيابی پايايی ،هر دو
شاخص آلفایکرونباخ و پايايیترکيبی محاسبه شد که
آلفایکرونباخ ميزان پايايی مدل را نشان میدهد که
مقادير باالی ( 0/7در برخی مراجع مقادير باالتر از )0/6
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برای آلفایکرونباخ مطلوب و مقادير کمتر از 0/6
نامطلوب تلقی شد .معيار ديگری که بهمنظور ارزيابی
پايايی مورد استفاده قرار گرفت ،پايايیترکيبی( )CR1بود
که در اين بررسی مقادير مطلوب شاخص پايايیترکيبی
بزرگتر از 0/6در نظر گرفته شد .برای بررسی روايی
تشخيصی مدل نيز از شاخص Fornell-Larcker
) (1981استفاده شد .در ضمن از متوسط واريانس
استخراج شده )AVE( 2بهعنوان معياری برای ارزيابی
روايی همگرا استفاده شد .مقادير مطلوب شاخص
متوسط واريانس استخراجشده ،باالتر از بزرگتر از
0/5هستند ( .)Henseler et al., 2016در اين مطالعه
سعی شد بارعاملی نشانگرها نيز به اندازه کافی باال باشند
که در رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل-
مشاهده آنها نشان داده شده است .در اين تحليل،
بارهای عاملی بزرگتر از  0/6مطلوب تلقی شدند .برای
بررسی معنیداری آماری اين ضرايب از مقادير  tدر
حاليکه بزرگتر از  1/96بودند ،استفاده شد .زيرا آنها
قدرت رابطه را تبيين میکنند (.)Taqwa et al., 2013
نتایج و بحث
يافتههاي توصيفی

باتوجه به يافتههای تحقيق و براساس اطالعات
مندرج در جدول ( )3ميانگين سن افراد مورد مطالعه
 45/85سال با انحرافمعيار  8/792سال بود .اکثر افراد
مورد مطالعه ( 74درصد) متاهل بودند .توزيع فراوانی
کارشناسان برحسب تحصيالت نشان میدهد که 84
درصد آنها مدرک ليسانس و فوق ليسانس داشتند و 41
درصد آنها بهصورت قراردادی استخدام شدهاند.
همچنين ،میتوان بيان نمود که اکثر کارشناسان
(36درصد) ،دارای سابقه کار کشاورزی بين  15تا 20
سال بوده و اکثر آنها ( 73درصد) در سازمان جهاد
کشاورزی مشغول به فعاليت بودند .الزم به ذکر است که
اکثريت آنها ( 55درصد) در رسته شغلی کارشناس قرار
داشتند (جدول.)3

1. Cumulative Reliability
2. Average Variance Extracted
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جدول  -3توزيع فراوانی ويژگیهای فردی پاسخگويان
بعد/طبقه

فراوانی

درصد

مالحظات

متغير

کمتر از 40
41 -50
51 -60
 61به باال

34
38
24
4

34
38
24
4

ميانگين-
45/85
انحراف
معيار-
8/792

ميزان
تحصيالت

فوق ديپلم
ليسانس
فوق
ليسانس و
باالتر

16
45
39

16
45
39

وضعيت
استخدامی

رسمی
قطعی
رسمی
آزمايشی
پيمانی
قراردادی

14
9
36
41

14
9
36
41

کمتر از 10
10 -15
16 -20
21 -25

31
25
36
8

31
25
36
8

سازمان محل
خدمت

تعاون
روستايی
جهاد
کشاورزی

27
73

27
73

رسته شغلی

کارشناس
مدير

76
24

76
24

مولفههاي

آسيبپذيري

سن (سال)

سابقه کار
کشاورزی
(سال)

واحدهاي

نما-ليسانس

نما-قراردادی

ميانگين-
14/77
انحراف
معيار-
8/100
نما-جهاد
کشاورزی
نما-
کارشناس

بهرهبرداري

کشاورزي کوچکمقياس استان همدان در مواجهه با
تغييراقليم

بهمنظور بررسی مولفههای آسيبپذيری واحدهای
بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس استان همدان در
مواجهه با تغييراقليم از يک مقياس با  48گويه که با
طيف پنجگزينهای ليکرت براساس نوع آسيبها به سه

دسته اجتماعی-نهادی ،اقتصادی-فنی و زيستمحيطی
تقسيم شده بودند ،استفاده گرديد .همانگونه که در
جدول ( )4مالحظه میشود از بين آسيبهای اجتماعی-
نهادی واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس
گويه "محدوديت برداشت آب از سفرههای زيرزمينی"
مهمترين مولفه آسيبپذيری اجتماعی-نهادی واحدهای
بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس در مواجهه با
تغييراقليم با کمترين ضريب تغييرات ( ،)0/013دارای
بيشترين اهميت بوده و در اولويت اول قرار گرفته است.
همچنين ،گويههای "فشارفزاينده ناشی از رشدجمعيت
بر منابع کشاورزی" و "ضعف دانش و آگاهی کشاورزان
کوچکمقياس در خصوص تغييراقليم" بهترتيب در
اولويتهای اول ،دوم و سوم آسيب اجتماعی-نهادی قرار
دارند .از بين آسيبهای اقتصادی-فنی واحدهای بهره-
برداری کشاورزی کوچکمقياس گويه "عدم امکان
کشت محصوالت معيشتی و اساسی موردنياز ضروری
خانوار" مهمترين مولفه آسيبپذيری اقتصادی-فنی
واحدهای بهرهبرداری کوچکمقياس در مواجهه با
تغييراقليم با کمترين ضريبتغييرات ( ،)0/150دارای
بيشترين اهميت بوده و در اولويت اول قرار گرفته است.
همچنين ،گويههای" ناامنیانرژی ناشی از تغيير اقليم" و
"عدم توان سرمايهگذاری کشاورزان برای برنامههای
مقابله با اثرات منفی تغييراقليم" بهترتيب در اولويتهای
اول ،دوم و سوم آسيب اقتصادی-فنی قرار دارند .از بين
آسيبهای زيستمحيطی واحدهای بهرهبرداری
کشاورزی کوچکمقياس گويه "تشديد بحران منابع آب
کشاورزی" مهمترين مولفه آسيبپذيری زيستمحيطی
واحدهای بهرهبرداری کوچکمقياس در مواجهه با تغيير-
اقليم با کمترين ضريبتغييرات ( ،)0/151دارای
بيشترين اهميت بوده و در اولويتاول قرار گرفته است.
گويههای "آتشسوزیهای طبيعی مداوم در مراتع" و
"تخريب منابع طبيعی" بهترتيب در اولويتهای اول،
دوم و سوم آسيب زيستمحيطی قرار دارند.
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جدول  -4ادراک پاسخگويان نسبت به مولفههای آسيبپذيری واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس استان همدان در
مواجهه با تغيير اقليم
انواع آسيب

ميانگين

انحراف
معيار

ضريب
تغييرات

اولويت

3/04

0/040

0/013

1

3/10

0/362

0/116

2

3/03

0/413

0/136

3

SO2

عدم توانايی نهادی کشاورزان برای مقابله با کمبود باران و
بحران کم آبی

4/31

0/658

0/153

4

SO16

عدم امکان تغيير الگوی کشت در شرايط خشکسالی

4/34

0/669

0/155

5

SO4

آسيب پذيری نهادهای اجتماعی ناشی از تغيير اقليم

4/28

0/693

0/162

6

4/27

0/694

0/163

7

3/29

0/555

0/168

8

SO15

عدم رغبت جوانان به فعاليت در بخش کشاورزی

3/17

0/551

0/173

9

SO7

ناامنی آبی ناشی از کشمکشهای اجتماعی

4/19

0/734

0/175

10

SO14

ناتوانی سازگاری با تغيير اقليم به دليل پيرگرايی بهرهبردار در
بخش کشاورز

4/27

0/763

0/178

11

SO8

مهاجرت اجباری از بخش کشاورزی به ساير بخشها

4/20

0/752

0/179

12

SO5

آسيبپذيری روانی ناشی از تغيير اقليم

4/30

0/771

0/180

13

SO10

خالی شدن روستاها از سکنه

4/23

0/776

0/183

14

SO6

ناامنیغذايی خانوار های روستايی ناشی از تغيير اقليم

4/26

0/786

0/184

15

4/13

0/872

0/211

16

4/34

0/654

0/150

1

4/30

0/659

0/154

2

4/32

0/694

0/160

3

4/26

0/690

0/161

4

4/28

0/697

0/162

5

4/26

0/691

0/162

6

4/25

0/715

0/168

7

3/17

0/533

0/168

8

4/25

0/716

0/168

9

4/27

0/722

0/169

10

4/30

0/731

0/170

11

4/20

0/738

0/175

12

4/080

0/720

0/176

13

4/18

0/743

0/177

14

نشانگرها
SO9
SO13
SO11

SO3
آسيب اجتماعی-
نهادی

SO1

SO12
EC8
EC5
EC3
EC4

به مخاطره افتادن معيشت و رفاه خانوارهای کشاورزی
کوچکمقياس در شرايط تغيير اقليم
عدم برخورداری کشاورزان از نشاط اجتماعی در شرايط تغيير
اقليم

سطح پايين دانش کشاورزان کوچکمقياس در مورد نحوه
مديريتريسک ناشی از تغيير اقليم
عدم امکان کشت محصوالت معيشتی و اساسی مورد نياز
ضروری خانوار
ناامنی انرژی ناشی از تغيير اقليم
عدم توان سرمايه گذاری کشاورزان برای برنامههای مقابله با
اثرات منفی تغيير اقليم
کاهش سطح توليدات کشاورزی

EC22

استفاده نادرست با راندمان پايين از منابع آبی
فقدان برخورداری از خدمات بيمه محصوالت کشاورزی بر
عليه ريسکهای ناشی از تغيير اقليم
به صرفهنبودن توليد در بخش کشاورزی کوچک مقياس

EC18

عدمدسترسی به نهادههای توليدی در شرايط تغيير اقليم
عدم امکان متنوع سازی معيشت از طريق توسعه فعاليتهای
غير زراعی
کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی

EC16

عدم استفاده از تکنولوژی آبياری نوين
عدم امکان کشت محصوالت مخلوط سازگار با شرايط تغيير
اقليم
عدم پذيرش شيوههای جديد کشاورزی
عدم سرمايه گذاری در پذيرش شيوههای نوين آبياری در
مزرعه

EC15
آسيب اقتصادی-
فنی

مولفههای آسيبپذيری واحدهای بهرهبرداری کشاورزی
کوچکمقياس
محدوديتهای فرهنگی و نهادی برداشت آب از سفرههای زير
زمينی
فشار فزاينده ناشی از رشد جمعيت بر منابع کشاورزی
ضعف دانش و آگاهی کشاورزان کوچکمقياس در خصوص
تغييراقليم

EC23

EC12
EC17

EC9
EC1
EC2
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مولفههای آسيبپذيری واحدهای بهرهبرداری کشاورزی
کوچکمقياس
عدم امکان کشت محصوالت مقاوم به خشکی و کم آبی

4/25

EC14

عدم پيوستگی مکانی قطعات اراضی

2/98

0/531

EC19

عدم بهرهبرداری مطلوب از منابع توليد آب و خاک

4/20

0/835

0/179

EC6

اجبار به تغيير شغل اصلی از کشاورزی به غير کشاورزی
عدم بکارگيری علوم و فنون جديد کشاورزی در نظامهای
بهرهبرداری از اراضی زراعی
کاهش مساحت اراضی مفيد و حاصلخيز

4/18

0/783

0/187

18

4/19

0/825

0/196

19

2/07

0/831

0/401

20

1/97

0/822

0/417

21

1/99

0/834

0/419

22

0/943

0/451

23

0/151

1
2

نشانگرها
EC7

EC20
EC21

15

0/179

16
17

EC10

عدم امکان تغيير ترکيب انواع دام
عدم توان سرمايهگذاری بهرهبرداران در مرمتسازی کانالهای
آبرسانی
عدم افزايش سطح زير کشت

2/090

EN12

تشديد بحران منابع آب کشاورزی

4/35

0/657

EN5

آتشسوزیهای طبيعی مداوم در مراتع

4/30

0/674

0/156

EN1

تخريب منابع طبيعی

4/28

0/725

0/169

3

EN10

فرسايش منابع آبی

4/25

0/729

0/171

4

EN7

افزايش توليد گازهای گلخانهای

4/26

0/746

0/175

5

EN4

از بين رفتن پوشش گياهان مرتعی

4/26

0/760

0/178

6

EN8

کاهش سطح مواد آلی و تخريب ساختمان خاک

4/22

0/759

0/179

7

EN13

کاهش دسترسی به منابع آبهای زيرزمينی

4/29

0/769

0/180

8

EN3

آسيبهای زياد به زيستگاهها و اکوسيستمهای طبيعی

4/12

0/832

0/201

9

EN6

افزايش نوسانات و تنشهای اقليمی (بارش و دما)
استفاده مکرر از زمينزراعی و فشردگی کشت (عدم امکان
رعايت تناوب زراعی يا آيش)
فرسايش خاک

4/12

0/844

0/204

10

2/01

0/810

0/402

11

1/99

0/835

0/419

12

EN11

کاهش فاصله وقوع خشکسالیها

2/01

0/858

0/426

13

EC11
EC13

آسيب زيست-
محيطی

ميانگين

انحراف
معيار
0/757

ضريب
تغييرات
0/178

اولويت

EN9
EN2

ماخذ :يافتههای تحقيق
ارزيابی پايايی و روايی مدل عاملی

نتايج ارزيابی نيکويی برازش مدل عاملی در جدول
( )5ارايه شده است که نشان میدهد مدل برازش
مناسبی دارد .مقادير بارهای عاملی و ضرايب مسير نيز
در شکل ( )2نشانداده شده است .مقادير اين سه
شاخص نشان میدهد همه متغيرهای نهفته (سازهها) در
مدل پيشنهادی از پايايی و روايی مناسبی برخوردارند.

همچنين ،نتايج ارايه شده در اين جدول نشان میدهد
بارعاملی استانداردشده تمامی نشانگرهای منتخب برای
سازههای موردنظر بيش از  0/5بوده و از لحاظ آماری در
سطح يکدرصد معنیدار بودند .اين نتيجه حاکی از
انتخاب درست و موثر نشانگرها در معرفی سازههای
مربوطه هستند.
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جدول  -5نتايج ارزيابی روايی همگرا و پايايی مدل عاملی آسيبپذيری واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس استان همدان
در مواجهه با تغيير اقليم
آلفای
متوسط واريانس
ضريب
ضريب پايايی
خطای
نماد هر گويه
”“t
استخراج شده
بار عاملی
آسيبپذيری
تعيين
کرونباخ
**value
ترکيبی()CR
استاندارد
در مدل
()AVE
)(R2
)(α

آسيبپذيری
اجتماعی-نهادی

آسيبپذيری
اقتصادی-فنی

آسيبپذيری
زيست محيطی

SO4
SO3
SO2
SO7
SO8
SO16
SO10
EC7
EC4
EC2
EC8
EC3
EC15
EC12
EN7
EN1
EN8
EN4
EN3
EN6

0/932
0/925
0/941
0/874
0/874
0/804
0/819
0/893
0/925
0/876
0/885
0/894
0/775
0/837
0/953
0/835
0/962
0/842
0/879
0/796

4/242
4/250
4/242
4/976
4/964
3/946
3/998
29/182
52/791
25/884
19/843
29/796
14/317
16/724
115/776
16/763
133/348
18/926
39/073
25/954

0/220
0/218
0/222
0/176
0/176
0/204
0/205
0/031
0/018
0/034
0/045
0/030
0/054
0/050
0/008
0/050
0/007
0/045
0/023
0/031

0/253

0/848

0/903

0/961

0/956

0/953

0/779

0/952

0/758

0/946

0/774

0/940

** :با توجه به اينکه همه مقادير  tباالتر از  2/56هستند ،همگی در سطح  1درصد معنی دارند.

ارزيابی مدل عاملی در دو گام انجام شد .در گام اول،
تحليلها مبنی بر ميانگين سازهها و در گام دوم مبتنی
بر بارهای متقاطع 1انجام شده که بر اساس آن
متغيرهای آشکار با بار عاملی کمتر از  0/5بهدليل اينکه
برازش مدل را تضعيف کرند ،حذف شدند که در اين
پژوهش از مولفههای آسيبپذيری زيستمحيطی؛
نشانگرهای EN5 ،EN12 ،EN10 ،EN11 ،EN9 ،EN2
و  EN13از مولفههای آسيبپذيری اقتصادی-فنی؛
نشانگرهای ،EC11 ،EC13 ،EC14 ،EC16 ،EC18
،EC21 ،EC22 ،EC1 ،EC5 ،EC6 ،EC9 ،EC10
 EC23 ،EC19 ،EC17و  EC20از مولفههای آسيب-
پذيری اجتماعی-نهادی نيز نشانگرهای ،SO9 ،SO1
 SO5 ،SO14 ،SO12 ،SO15،SO13 ،SO11و SO6
حذف شدند و مابقی نشانگرها باقی ماندهاند که نتايج آن
در جدول ( )5آمده است .جدول ( )6که شاخص فورنل و
1. CROSS LOADING

الرکر را برای تبيين روايی تشخيصی نشان میدهد
حاکی از آن است که نشانگرهای منتخب برای اندازه-
گيری سازههای موجود از روايی تشخيصی يا واگرای
خوبی برخوردارند ،زيرا ريشه دوم ميانگين واريانس
استخراجشده برای هرسازه در قطر ماتريس از تمام
همبستگیهای ساير عوامل با آن عامل بيشتر است .اين
شاخص به نوعی رابطه يک سازه با نشانگرهايش را در
مقايسه با رابطه آن با ساير سازههای مدل ارزيابی نموده
است .سطح پذيرش اين معيار تبيينکننده اين نکته
است که ميانگين واريانس استخراجی هر سازه بيشتر از
واريانساشتراکی بين آن سازه و سازههای ديگر است.
بهعبارتی هر نشانگر بيشترين همبستگی را فقط با سازه
خود و کمترين همبستگی را با ساير سازهها دارد .به-
عبارت ديگر ،مادامی که اعداد زير قطر ماتريس کمتر از
اعداد قرار گرفته بر روی قطر هستند روايی بااليی وجود
دارد.
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جدول  7نيز ضرايب مسير و مقادير متناظر آماره
در سطح اطمينان  99درصد ارايه شده است .همانطور
که مشاهده میشود کليه بارهای عاملی در سطح
اطمينان مذکور ،معنادار هستند که در شکل ( )3نشان
داده شده است .اين امر حاکی از تبيين باالی آسيب-
پذيری کل واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچک-
مقياس استان همدان در مواجهه با تغييراقليم توسط
سازههای منتخب است.
t

جدول  -6مقايسه ريشه دوم ميانگين واريانس استخراج
شده با همبستگیهای موجود (معيار فورنل و الرکر)
2

3

1
آسيبپذيری اجتماعی-نهادی 0/883
0/870 0/195
آسيبپذيری اقتصادی-فنی
0/880 0/869 0/325
آسيبپذيری محيط زيستی

شکل -2ضرايب مسير و تبيين سازههای مدل عاملی 1آسيبپذيری واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس

 .1شاخصهايی که در شکل حضور ندارند ،در تحليل عاملی به دليل کمک ضعيف به سازه مدنظر از تحليل حذف شدهاند.
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شکل -3معناداری سازههای مدل عاملی آسيبپذيری واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس
جدول ( )7ضرايب مسير در مدل عاملی آسيبپذيری کل نظامهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس استان همدان در مواجهه با
تغييراقليم
مبدا مسير
آسيب پذيری کل واحد بهره برداری
آسيب پذيری کل واحد بهره برداری
آسيب پذيری کل واحد بهره برداری

مقصد مسير
آسيب پذيری اقتصادی-فنی
آسيب پذيری اجتماعی نهادی
آسيب پذيری محيط زيستی

ضريب مسيرβ
0/921
0/503
0/950

مقدار t
**45/380
**3/084
**79/708

** معنی داری در سطح يک درصد

مدل نهايی تاييد شده در شکل ( )2و ( )3معرفی
شده است .با توجه به معنیداری همه ضرايب ساختاری
(قدرمطلق همه مقادير  tباالتر از  )2/56بودند .اين مدل
حاکی از آن است آسيبپذيری کل نظام بهرهبرداری
کشاورزی کوچکمقياس از سه مولفه سازههای آسيب-
پذيری؛ زيستمحيطی ،اقتصادی-فنی و اجتماعی-نهادی
به ترتيب تاثير پذيرفته است .براساس جدول ( )7و
ضريب مسير اثر آسيبپذيری کل واحدهای بهرهبرداری
کشاورزی کوچکمقياس از آسيبپذيری اقتصادی-فنی
معادل  0/921تخمين زده شده است .سطح معنیداری
مقدار  tبرای اين پارامتر  0/01است ( .)t = 45/380لذا،
دليل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد و باتوجه به-

معنیداری اين ضريب میتوان بيان نمود که آسيب-
پذيری کل واحدهای بهرهبرداری از آسيبپذيری
اقتصادی-فنی اثرمعنیداری به لحاظ آماری میپذيرد .با
توجه به ضريب معنیدار اين رابطه میتوان گفت آسيب-
پذيری اقتصادی-فنی بر آسيبپذيری کل واحدهای
بهرهبرداری نقش معنیداری پذيرفته و اين فرضيه
تحقيق پذيرفته میشود .براساس جدول ( )7و ضريب
مسير اثر آسيبپذيری کل واحدهای بهرهبرداری
کشاورزی کوچکمقياس از آسيبپذيری اجتماعی-
نهادی معادل  0/503تخمين زده شده است .سطح
معنی داری مقدار  tبرای اين پارامتر  0/01است (3/084
=  .)tلذا ،دليل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد و با-
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توجه به معنیداری اين ضريب میتوان بيان نمود که
آسيبپذيری کل واحدهای بهرهبرداری از آسيبپذيری
اجتماعی-نهادی اثر معنیداری به لحاظ آماری می-
پذيرد .با توجه به ضريب معنیدار اين رابطه میتوان
گفت آسيبپذيری اجتماعی-نهادی بر آسيبپذيری کل
واحدهای بهرهبرداری نقش معنیداری پذيرفته و اين
فرضيه تحقيق پذيرفته میشود .براساس جدول ( )7و
ضريب مسير اثر آسيبپذيری کل واحدهای بهرهبرداری
کشاورزی کوچکمقياس از آسيبپذيری محيطزيستی
معادل  0/950تخمين زده شده است .سطح معنیداری
مقدار  tبرای اين پارامتر  0/01است ( .)t=79/708لذا،
دليل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد و با توجه به
معنیداری اين ضريب میتوان بيان نمود که آسيب-
پذيری کل واحدهای بهرهبرداری از آسيبپذيری محيط-
زيستی اثر معنیداری به لحاظ آماری میپذيرد .با توجه
به ضريب معنیدار اين رابطه میتوان گفت آسيبپذيری
محيطزيستی بر آسيبپذيری کل واحدهای بهرهبرداری
نقش معنیداری پذيرفته و اين فرضيه تحقيق پذيرفته
میشود .يافتهها حاکی از آن است که تغيير اقليم
بيشترين تاثير منفی را بر منابع پايه کشاورزی و بستر-
های طبيعی توليد دارد .تضعيف منابع طبيعی و
اکوسيستمهایزيستی اولين آسيب جدی را بر مزارع
کوچکمقياس وارد میسازد .براساس نتايج بعد از مقوله
محيطزيست ،کشاورزان کوچکمقياس از کاهش توان
اقتصادی و فنی برای مقابله با پيامدهای منفی تغيير-
اقليم رنج میبرند .بنابراين توانمندسازی اقتصادی و
ارتقاء دانش فنی آنها میتواند از آسيبپذيری در مقابل
تغييراقليم بکاهد .در نهايت کشاورزان کوچکمقياس
بايد بنيانهای نهادی خود را تقويت کنند زيرا بسياری از
عمليات سازگاری با تغييراقليم از جنس اقدامات جمعی
است که در قالب نهادها و تشکلهای اجتماعی قابل
تحقق میباشند.
نتيجهگيري و پيشنهادها

ضرورت پرداختن به توسعه بخش کشاورزی و بهويژه
شناسايی آسيبهای نظامهای بهرهبرداری کشاورزی در
شرايط تغييراقليم بسيار مهم و حياتی است .با توجه به
اينکه بخش عمدهای از مخاطرات طبيعی ناشی از
تغييراقليم در سطح واحدهای بهرهبرداری رخ میدهد،

بهدليل ضعف امکانات در اين واحدها آسيبهای بسياری
را برای توليدکنندگان آن ايجاد میکنند .مطالعات
بسياری بر آسيبپذيری واحدهای بهرهبرداری کشاورزی
کوچکمقياس در مقابل تغييراقليم تاکيد نمودهاند
( Cohn et al., 2017; Harvey et al., 2014; Kinuthia
 .)et al., 2018بنابراين ،آسيبپذيری زياد واحدهای
بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس در مواجهه با
تغييراقليم و ناتوانی رويکردها و برنامههای توسعه-
روستايی متعارف در طول چند دهه در کاهش اين
آسيبها ،موجب شد رويکرد تابآوری برگرفته شده از
الگوی پايداری بهمنزله يکرويکرد کارآمد کاهش آسيب-
پذيری مطرح و برای تحقق آن نيز بر لزوم شرايط
زيستپذير در واحدهای توليدی تأکيد شود .کشاورزان
کوچکمقياس بهدليل تنوع عوامل توليد از نظر مواجهه
با تغييراقليم شرايط يکسانی ندارند و پيامدهای متفاوتی
را از اين پديده دريافت میکنند (.)Harvey et al., 2018
بنابراين ،طراحی هر راهکاری بايد تنوع زمينههای
اقتصادی-اجتماعی و بيوفيزيکی را موردتوجه قرار دهد.
بدونرفع آسيبهای محيطی و افزايش تابآوری در
واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس امکان -
مديريت اثرات نامطلوب تغييراقليم وجود ندارد.
وابستگی شديد کشاورزان کوچکمقياس به قطعات
اراضی خرد برای تامين امنيتغذايی خانوار و فقدان
ساير منابع درآمدی مکمل آنها را در مقابل تغييراقليم
آسيبپذيرتر میکند (Eakin, 2000; Hellin & Riaura-
 .)Lopez, 2016طبق يافتهها از ديدگاه معيشتپايدار
پيوندناگسستنی بين تغييراقليم ،آسيبپذيری کشاورزان
و ناامنیغذايی وجود دارد زيرا دسترسی محدود به
سرمايههای فيزيکی ،اجتماعی ،طبيعی و انسانی موجب
کاهش بهرهوری و افزايش آسيبپذيری معيشت و به-
عبارتديگر ،بهمخاطره افتادن معيشت و رفاه خانوارهای
کشاورزی کوچکمقياس در شرايط تغييراقليم و عدم -
امکان کشت محصوالت معيشتی مورد نياز ضروری
خانوار میشود که با نتايج Krantz, 2000; Eakin,
) )2000; Savari et al., 2018همخوانی دارد.
يکی از راههای مقابله با آسيبهای زيستمحيطی در
واحدهای بهرهبرداری کشاورزی کوچکمقياس ،انطباق-
آنها با شرايط محلی است .انتخاب راهبردهای سازگاری
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مبتنی بر اين دانش و رفتارهای تثبيتشده کشاورزان در
پاسخ به حوادث محيطی ،میتواند تابآوری کشاورزان را
ارتقاء بخشد ( Jones et al., 1999; Campbell et al.,
 .)2011بر اساس يافتهها حمايت دولت از طريق فراهم-
کردن خدمات بيمهای بهمنظور مقابله با ريسک ناشی از
تغييراقليم و اعتبارات ظرفيتسازی کشاورزان ،توسعه
شبکه دانشی و برنامههای مقابله با خشکسالی هزينه
ريسکهای مذکور را میکاهد که با نتايج Harvey et
) )al.,2018همخوانی دارد .همچنين ،توسعه رويکردهای
جنگلزراعی و تلفيق زراعت و دامداری با کشت درختان
و درختچه موجب بهبود تابآوری کشاورزان میشود
( )Harvey et al., 2014زيرا موجب متنوعسازی منابع
درآمدی آنها میگردد .در يک بررسی راهکارهای توسعه
نظام جنگلزراعی ،توانمندسازی جامعه محلی و
بکارگيری روشهای پيشرفته آبياری بهعنوان موثرترين
راهکارهای مقابله با تغييراقليم توسط کشاورزان معرفی
شده است (.)Donatti et al., 2016
بر اساس يافتههای تحقيق و بررسیهای گذشته،
عوامل اقتصادی و اجتماعی تاثير بسيار زيادی بر آسيب-
پذيری کشاورزان در شرايط خشکسالی دارند ( Adger et
 .)al., 2005; Ziervoge et al., 2006چنانچه طبق يافته-
ها از آسيبهای اجتماعی میتوان به ضعف دانش و
آگاهی کشاورزان کوچکمقياس در خصوص تغييراقليم،
عدم توانايی نهادی کشاورزان برای مقابله با کمبود باران
و بحران کمآبی ،عدم امکان تغيير الگوی کشت در
شرايط خشکسالی ،عدمبرخورداری کشاورزان از نشاط
اجتماعی در شرايط تغييراقليم ،عدم رغبت جوانان به
فعاليت در بخش کشاورزی ،ناتوانی سازگاری با تغيير
اقليم بهدليل پيرگرايی بهرهبردار در بخش کشاورز،
مهاجرت اجباری از بخش کشاورزی به ساير بخشها،
خالی شدن روستاها از سکنه اشاره نمود که با نتايج
;(Wanki & Ndio, 2019; Fonjang & Wanki, 2019
 )IPCC, 2007همخوانی دارد .براساس يافتهها از آسيب-

های اقتصادی میتوان به عدم توان سرمايهگذاری
کشاورزان برای برنامههای مقابله با اثراتمنفی
تغييراقليم ،کاهش سطح توليدات کشاورزی ،استفاده
نادرست با راندمانپايين از منابع آبی ،به صرفهنبودن
توليد در بخش کشاورزی کوچکمقياس ،عدمدسترسی
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به نهادههای توليدی ،عدم امکان متنوعسازی معيشت از
طريق توسعه فعاليتهای غيرزراعی ،کاهش عملکرد
محصوالت کشاورزی ،عدم استفاده از تکنولوژی آبياری
نوين ،عدم امکان کشت محصوالت مخلوط سازگار با
شرايط تغييراقليم ،عدم پذيرش شيوههای جديد
کشاورزی ،عدم سرمايهگذاری در پذيرش شيوههای نوين
آبياری در مزرعه ،عدمامکان کشت محصوالت مقاوم به
خشکی و کم آبی ،عدم پيوستگی مکانی قطعات اراضی،
عدم بهرهبرداری مطلوب از منابع توليد آب و خاک،
اجبار به تغيير شغل اصلی از کشاورزی به غيرکشاورزی،
عدم بهکارگيری علوم و فنون جديد کشاورزی در نظام-
های بهرهبرداری از اراضی زراعی ،کاهش مساحت اراضی
مفيد و حاصلخيز ،عدم امکان تغيير ترکيب انواع دام
اشاره نمود که با نتايج (Adger et al., 2005; Ziervoge
 ) et al., 2006; IPCC,2007همخوانی دارد.
تغييراتاقليمی آسيبهايی را در حوزههای محيط-
زيست و بخشهای کشاورزی به همراه داشته است.
نتايج نشان داد از آسيبهای زيستمحيطی میتوان به
تشديد بحران منابع آب کشاورزی ،آتشسوزیهای
طبيعی مداوم در مراتع ،تخريب منابع طبيعی ،فرسايش
منابع آبی ،کاهش سطح مواد آلی و تخريب ساختمان
خاک ،کاهش دسترسی به منابع آبهای زيرزمينی،
آسيبهای زياد به زيستگاهها و اکوسيستمهای طبيعی،
افزايش نوسانات و تنشهای اقليمی (بارش و دما)،
استفاده مکرر از زمينزراعی و فشردگی کشت (عدم
امکان رعايت تناوب زراعی يا آيش) ،فرسايشخاک و
کاهش فاصله وقوع خشکسالیها اشاره نمود که با نتايج
()Pashanjad Seilab et al.,2016; Savari et al.,2018

همخوانی دارد.
مشکالت و بحرانهای اجتماعی-سياسی ممکن است
ظاهرا" ارتباط مستقيمی با تغييراقليم نداشته باشند ولی
اين مسائل موجب تشديد آسيبپذيری کشاورزان می-
شوند ( .)Mbuli et al., 2021بررسیهای )2007( IPCC
حاکی از آن است که ظرفيت سازگاری کشاورزان متاثر -
از عوامل اقتصادی و اجتماعی مانند دارايیهای سرمايه-
ای ،شبکههای اجتماعی ،سرمايه انسانی ،نهادهای فعال،
شيوه حکمرانی دولت ،درآمد ،بهداشت ،فناوری و حوزه
سياستگذاری است.
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بايد توجه داشت نقش دولت در افزايش تابآوری
کشاورزان کوچکمقياس در مقابل تغييراقليم حياتی
است .دولت بايد با تقويت زيرساختهای توسعه ،تنظيم
بازار ،حلکردن بحرانهای سياسی و کاهشنفوذ
نامناسب کشاورزان بزرگمقياس ،آسيبپذيری واحدهای
کوچکمقياس را کاهش دهد .بدون هدايت و حمايت
دولت و واگذاری يافتن راهکارها به شبکههای غيررسمی
اجتماعی ،ريسک دستزدن به اقدامات و عمليات ناپايدار
غيرسازگار را افزايش داده و آسيبپذيری جامعه
کشاورزان را افزايش میدهد ( .)Fletcher et al., 2020در
شرايط تغييراقليم از اهداف مهم دولت يافتن راهکارهای
سازگاری کشاورزان کوچکمقياس برای کاهش
پيامدهای منفی و يا مقابله با اثرات نامطلوب اين پديده
است .اين در حالیاست که اطالعات اوليه در مورد اين
آسيبها کم میباشد ( .)Harvey et al., 2014در بسياری
از کشورهای درک آسيبپذيری کشاورزان از تغييراقليم
و ريسکهای ايجادشده در بخش کشاورزی يک اولويت
مهم میباشد .چنانچه درک و ضعف دانش و آگاهی
کشاورزان کوچکمقياس در خصوص تغييراقليم يکی از
عوامل مهم در آسيبپذيری اجتماعی بود که با نتايج
( )Minten & Barret, 2008همخوانی دارد.
فقدان دسترسی به زيرساختهای مناسب و نهاده-
های توليدی ،دوری مزرعه از روستا و عدمدسترسی به
اعتبارات ،بهصرفهنبودن توليد در بخش کشاورزی
کوچکمقياس ،عدم توان اقتصادی کشاورزان برای مقابله
با اثرات منفی تغييراقليم بر آسيبپذيری آن میافزايد
که با نتايج ( )Harvey et al., 2014همخوانی دارد.
بنابراين برای رفع آسيبهای متنوع مذکور در همه ابعاد

مطرح شده نياز به تدوين و اجرای يک برنامه اقدام
جمعی با مشارکت دولت ،کشاورزان و بخشخصوصی
است .با توجه به اين نتايج پيشنهادهای زير بهمنظور
کاهش آسيبپذيری واحدهای بهرهبرداری کوچک-
مقياس کشاورزی در مقابل تغيير اقليم ارائه میگردد.
تقويت دانش ،مهارت و نگرش کشاورزان در حوزهسازگاری با تغيير اقليم و توسعه و تقويت شبکه دانشی
بين آنها؛
افزايش مداخالت دولت از طريق ارايه خدمات بيمهحوادث مرتبط با تغييراقليم ،تخصيص اعتبارات کم بهره
حمايتی ،تقويت زيرساختهای کشاورزی ،بهبود
سازوکارهای بازار و تقويت نقش کشاورزان در آن؛
تقويت زيرساختهای اجتماعی مانند تشکلهایمحلی و تقويت بنيه آنها برای حمايت از اعضا در شرايط
آسيبپذيری از تغيير اقليم؛
بهبود عمليات توليد و مديريت آب مانند تنوعبخشی به فعاليتها ،تلفيق اقدامات توليدی ،ترويج
عمليات کشاورزی حفاظتی و جنگل زراعی؛
تقويت منابع درآمدی کشاورزان از بخش غيرزراعیو بهبود پايداری معيشت خانوارهای آنها.
سپاسگزاري

اين تحقيق از حمايتهای مالی صندوق حمايت از
پژوهشگران و فناوران کشور و معاونت پژوهشی دانشگاه
تهران-پرديس کشاورزی و منابعطبيعی برخوردار شده
است که از اين دو نهاد محترم تقدير و تشکر به عمل
میآيد.
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