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در معاش شیوهو تصمیم به تغییر پذیريیبآسنسبت به کشاورزان نقش ادراك 
شهرستان کمیجانمورد مطالعه:شرایط خشکسالی

1سعیده عزیزيو*فمی، امیر علم بیگیحسین شعبانعلی

)10/07/97؛ پذیرش: 16/10/96(دریافت: 
چکیده

نقش بررسیا هدفتحقیق حاضر ب،. در این رابطهشودا خشکسالی محسوب میتغییر شیوه معاش یکی از راهکارهاي سازگاري کشاورزان ب
گردآوري کاربردي و از نظر ،تحقیق از لحاظ هدفانجام شد.راهکار تغییر شیوه معاشاتخاذ و پذیريیبآسنسبت به کشاورزان ادراك

طی کهبودشهرستان کمیجانساکن در روستایی هايارخانومتشکل از جامعه آماري تحقیق حاضر باشد. میدانی و پیمایشی می،هاداده
خانوار با استفاده از فرمول دانیل تعیین شد که 200حجم نمونه برابر ). N=1000(داشتند سال گذشته در معرض خشکسالی قرار 10

رسیون لجیستیک دو وجهی ها، رگروش اصلی تحلیل دادهتصادفی ساده انتخاب شدند.یريگنمونههاي این خانوارها به روش سرپرست
مورد توجه قرار گرفتند.متغیر مستقلعنوانبهتغییر شیوه معاش احتمالی و مشکالت پذیريیبآسکشاورزان از ادراكبود. متغیرهاي 

ابسته متغیر وحسطدو براي تفکیک آمدهدستبهمتغیر وابسته تحقیق بود. تابع لجیت نیز متغیر دو وجهی تصمیم به تغییر شیوه معاش 
درك شده به پذیريیبآسمشخص شد که افزایش آمدهدستبهدرصد را نشان داد. بر اساس تابع 2/69درستی تفکیکی در حد تحقیق،

کاهش تمایل به تغییر شیوه معاش منجر شده و سبب اتخاذ راهبرد انفعالی (باقی ماندن در شرایط فعلی) شده است. همچنین آگاهی 
هاي آموزشی مانع تغییر شیوه فقدان حمایتاین در حالی است کهلی احتمالی، مانع تغییر شیوه معاش نیست. کشاورزان از مشکالت ما

معاش شده است. 

.شهرستان کمیجانادراك کشاورزان، ، یشتروش معتغییر خشکسالی، :هاي کلیديواژه

دانشـگاه تهـران و   دانشـکده اقتصـاد و توسـعه کشـاورزي    ،استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزي، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزيبه ترتیب، 1
، ایران.کرجگروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران. ،ترویج کشاورزيدانشجوي دکتري

Alambaigi@ut.ac.ir: مسئول مکاتبات، پست الکترونیک* 
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مقدمه 
که هاي مرتبط استهاي مالی قابل توجه و خطرات یا ریسکگذاريسرمایهبسیار پیچیده و دربرگیرنده فعالیتی ماهیتاًکشاورزي 

Fraser(استهاآنوقوع خشکسالی یکی از  et al., 2005; Roufeil & Lipzker, ). وقوع خشکسالی با ایجاد مشکالت روحی و 2007
Berry(اورزي و امنیت غذایی استیکی از موضوعات اساسی تهدید کننده کش،روانی براي کشاورزان و تحمیل فشارهاي مالی et al.,

2008; Sartore et al., 2008; Stanke et al., تواند پایداري اقتصادي و مستقیم و غیر مستقیم میصورتبهخشکسالی .)2013
Alam)قرار دهدیرتأثاجتماعی را تحت  et al., در نتیجه افزایش وري پایین و افزایش هزینه تولید و آسیب به محصول، بهره.(2012

Siwarاي از این ناپایداري خواهند بود (گوشه،فقر et al., 2009; Alam et al., پیامدهاي قابل توجهی براي اقلیمینوسانات). 2011
هاي بشر در قرن حاضر مسئله امنیت غذایی و آب است یکی از اولویترواز این.خواهد داشتتولید مواد غذایی و امنیت غذایی 

)Kabubo-Mariara, شده فعلی یا آینده بینییشپبراي مواجهه با تغییرات ،نظاماقداماتی که براي حفظ ظرفیتبه مجموعه.)2009
Nelson(شود شود، سازگاري اطالق میانجام می et al., قابل شناسایی است. نوع در یک نگاه کلی سه نوع رفتار سازگاري ).2010

سازگاري، ناظر بر دومنوع عنوانبهدهد. سازگاري مستقل، تغییر اقلیم رخ مییرتأثکه قبل از استشدهبینییشپسازگاري اول،
طبق یک ،که نتیجه یک تصمیماستشده یزيربرنامهنوع سوم سازگاري نیزهاي اقلیمی است. عملی غیر آگاهانه نسبت به محرك

Arunrat(ریزي شده است برنامهاز قبل سیاست  et al., در پاسخ به خشکسالی،تغییر شیوه تولید، بنديیمتقسبر اساس این . )2017
Alary(قرار دارددر قالب نوع سوم سازگاري et al., 2014; Below et al., 2012;  Deressa et al., 2009; Nardone et al., 2010;

Nyanga et al., 2011; Sombroek et al., 1982; Thomas et al., 2007; Thornton et al., 2007 .(
Amaru(گیرداقتصادي شکل می- هاي نهادي، فرهنگی و اجتماعیفرآیندي پویا است که با حوزه،سازگاريباید توجه داشت که  &

Chhetri, ,Few(داردپذیريآسیببانزدیکیارتباط،اقلیمیتغییراتوتنوعباتوانایی سازگاريهمچنین ).2013 در ). 2003
World(اتکا به منابع طبیعیچون،ا عواملی بسازگاريکم و ظرفیت پذیريیبآسازییسطح باالوجود ،در حال توسعهکشورهاي

Bank, ,.Beg et al(سازگاريتوانایی محدود مالی و نهادي براي )،2000 هاي ایمنیکمبود شبکهو و درآمد سرانه کم)، 2002
)Desanker & Magadza, ,Reid & Vogelگل (وبه اعتقاد رید و است.، در ارتباط)2001 ) عوامل اجتماعی چون ظرفیت 2006

هاي حمل و نقل در تعیین پاسخ کشاورزان به تنش هاي اجتماعی و دسترسی به زیرساختنهادي و حکمرانی و همچنین سرمایه
تواند به زمین، آب و خدمات میدارند. تغییرات نهادي و سیاسی و در نتیجه دسترسی محدودکنندهیینتعاقلیمی، نقشی 

Thebaud(زا محدود کندرا در پاسخ به تغییر اقلیم و دیگر عوامل تنشمحلیجوامع یريپذانعطاف & Batterbury, اثرات لذا .)2001
ي وفق دادن با کشاورزي برايهانظامدر مورد تغییر در تولید، بلکه در چگونگی سازگاري تنهانهتغییر اقلیم بر سودآوري کشاورزي 
Thamoشرایط اقلیمی جدید ارتباط دارد ( et al., ثر خطر خشکسالی و فقر را در مؤطوربهکه ییهاحلراهرو کشف ). از این2017

را نسبت به تغیر پذیريیبآسدانستن اینکه در میان افرادي که بیشترین راستاي توسعه کشاورزي پایدار کاهش دهد ضروري است. 
براي يمؤثرترهاي مبنایی براي یافتن راهودارند، اهمیت داردیماقلباالتري نسبت به تغییر یريپذانطباقیککدام، اقلیم دارند

Amaru(حمایت از کشاورزان است & Chhetri, 2013.(
Abdul-Razak(عبدول رازك و کروز ی،در پژوهش & Kruse, اورزان خرده ثر بر ظرفیت سازگاري کشؤبراي بررسی عوامل م)2017

در منطقه شمالی غنا از شش عامل اصلی منابع اقتصادي، سرمایه اجتماعی، آگاهی و آموزش، فناوري، یماقلمالک به تغییرات 
هاي فناوري نسبت دهد که منابع اقتصادي، آگاهی و آموزش، و ظرفیت. نتایج این تحقیق نشان میبهره گرفتندهاها و نهادزیرساخت

Ifeanyi-Obiاوبی و همکاران (آیفیناياهمیت بیشتري دارند. در پژوهشیمؤسساتسرمایه اجتماعی و ها،به زیرساخت et al.,

در این کههایی که کشاورزان در سازگاري با تغییر اقلیم در جنوب شرقی نیجریه مواجه بودند پرداختندبه بررسی چالش)2017
،محدودیت زمین و نیروي کار،هاي مزرعه و حاصلخیزي پایین خاكنهادهکمبود هزینه بااليشاملمطالعه هشت چالش عمده 

فقدان ارقام هاي اعتباري و حمایت ضعیف دولت؛فقدان دسترسی به صندوق،هادسترسی ضعیف به اطالعات و ناکارآمدي تعاونی
. در پژوهشی، شناسایی شدو نقلمحدودیت حملظرفیت زیربنایی و دانش فنی ضعیف و،ارزش پایین محصول تولیدي،اصالح شده

Arunrat(رات و همکارانآرون et al., مورد بررسی قرار دادندرابراي سازگاري با تغییر اقلیم تایلندي یم کشاورزان منیت و تص)2017
تمال سازگاري در افزایش احمؤثرتجربه کشاورزي، درآمد مزرعه، آموزش، سرمایه اجتماعی و ارتباطات نشان داد نتایج تحقیق که 

Chenچن و همکاران (باشد.دار میلحاظ آماري معنیبهکشاورزان  et al., ها و سرمایه اي به بررسی تأثیر سیاست) در مطالعه2014
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نشان داد که هاآنکشاورزان براي اتخاذ اقدامات سازگاري در برابر خشکسالی پرداختند. نتایج تحقیق هايگیريیمتصماجتماعی در 
هاي فنی، بعد از وقوع حادثه، کمکیرسانخدماتهاي حمایتی دولت در برابر خشکسالی مانند انتشار اطالعات زود هنگام و تسیاس

بخشد. همچنین مشخص شدقابل توجهی توانایی کشاورزان را براي سازگاري با خشکسالی بهبود میطوربهپشتیبانی مالی و فیزیکی 
دهد.را با خشکسالی افزایش میهاآناجتماعی در سطح خانوار، ظرفیت سازگاري وجود سطح باالیی از سرمایه که

Thamo(پژوهش تامو و همکاراننتیجه  et al., تغییـرات اقلیمـی، تعـدیل تعـداد دام     بـا تـرین سـازگاري   نشان داد که مطلـوب ) 2017
Fennell)فنل و همکاران تغییر در کاربري زمین است. يجابه et al., شناسایی علـل تـنش کشـاورزان در    منظوربهدر تحقیقی (2016

. هسـتند زا مـرتبط بـا فشـار مـالی و عـدم اطمینـان از آینـده        % از منابع تـنش 1/73که دریافتند،طول خشکسالی در جنوب استرالیا
ي دام و حجـم  امناسـب بـراي نگهـدار   قبیل عملکرد ضعیف محصول، شرایط نهمچنین طیف وسیعی از عوامل مرتبط با خشکسالی از

Alaryنتیجه تحقیق آالري و همکاران (فرسا نیز شناسایی شد.کار طاقت et al., نشـین نشـان داد دام   هاي بادیـه ) بر روي خانواده2014
& Raoشبکه ایمنی اقتصادي در مواجه با خشکسالی داشته است. در تحقیقی که توسـط رائـو و بنـداپودي (   عنوانبهعمدتاً کارکردي 

Bendapudi, شـد کـه نگهـداري گـاو دو    در شرایط خشکسالی در هندوستان صورت گرفت، مشخصپاخرده) بر روي کشاورزان 2013
سـازگاري بـا نوسـانات قیمـت     منظـور بهیک منبع کلیدي ثانویه براي کشاورزان تبدیل شده، که واکنشی عنوانبهبراي تولید شیر هرگ

Thomas(توماس و همکاران نتایج پژوهشبازار و خسارت به محصول است. et al., بـا وجـود فصـول خشـک، پاسـخ     ) نشان داد 2007
نیمـی همچنین نتایج تحقیـق نشـان داد  .استبودهدامبر پرورشتمرکزجاري وکشت، توقفگذاريیهسرماکاهش،کشاورزانفوري

کردنـد.  انتخـاب گـذاري سـرمایه بـراي رادامپـروري اخیـر سالپنجطولدردارند،اشتغالدامپروريبهاکنونهمکه هاییخانوادهاز
Carandeکارانده و همکاران ( et al,1995( نشان دادند که در وضعیت بارش مطلوب، افزایش تعداد بیشـتر دام سـودآور   نیز در تحقیقی

و در شرایط بارش نامطلوب باران، کاهش تعداد دام ضروري و مفید است.
محصـول عملکـرد درشـدید کاهشباکشاورزاناخیرهايخشکسالیاثردرمطالعه خود دریافتند که،در ) 1396(زادهیفشرآشتاب و 

ودامنگهـداري توانـایی عـدم علتبهمنطقهکشاورزانآن،برافزون.استبودهدرآمدمیزانکاهشآنماحصلکهاندشدهمواجهگندم
نشان داد که فقـدان منـابع مـالی، کمبـود آب، عـدم      ) 1395(لدي و همکاران نتایج تحقیقات خاد. انشدههاآنفروشبهمجبوراحشام

موانـع سـازگاري   ینتـر مهـم ها در بخش کشـاورزي از  توجه مسئوالن دولتی به بخش کشاورزي و کمبود اعتبارات دولتی و قطع یارانه
یرات وقـوع خشکسـالی کـاهش سـطح درآمـد      تـرین تـأث  یکی از مهمنشان دادايمطالعهدر )1392قنبري (است. کارگندمکشاورزان 

ثر براي مقابلـه بـا خشکسـالی بیـان     ؤیکی از راهبردهاي معنوانبهتغییر شیوه تولید وحاصل از تولیدات محصوالت زراعی و دامی بوده 
:هاي زیر انجام شداین پژوهش با هدفبر اساس مرور ادبیات صورت گرفته شده است.

.یک شیوه سازگاري با خشکسالیعنوانبهدر مقابل خشکسالی و تغییر شیوه معاش پذیريیبآسز بررسی نقش ادراك کشاورزان ا- 
.از مشکالت احتمالی تغییر شیوه معاش بر تصمیم به تغییر شیوه معاشکشاورزانبررسی نقش ادراك - 

ده و مشـکالت احتمـالی تغییـر شـیوه     درك شـ پـذیري یبآسشامل ،براي رسیدن به اهداف فوق، ادراك کشاورزان در دو دسته متغیر
در واقع تصمیم کشاورزان تـابعی از دو دسـته متغیـر   ). 1نگارهمورد توجه قرار گرفت (در تغییر شیوه معاشهاآنمعاش، بر رفتار نهایی 

درك شده در وضعیت فعلی و مشکالت احتمالی تغییر شیوه معاش، در نظر گرفته شد.  پذیريیبآس

مدل نظري تحقیق–1نگاره

ر روش تصمیم به تغیی
معاش به عنوان 

ي راهکاري برا
با تغییر اقلیمسازگاري 

ادراك کشاورزان 
از مشکالت 

احتمالی تغییر 
روش معاش

ادراك کشاورزان  
از آسیب پذیري 

در مقابل 
خشکسالی
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روش پژوهش
هـا  هـا غیـر آزمایشـی، از نظـر گـردآوري داده     تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردي، از نظر میزان نظارت و درجه کنترل متغیر

جامعه آماري تحقیق حاضر خانوارهاي کشاورز شهرستان کمیجان از . بودهمبستگی -ها توصیفیپیمایشی و از نظر تحلیل داده
ــتا  ــع اسـ ــود توابـ ــزي بـ ــراي ). =1000N(ن مرکـ ــه   بـ ــم نمونـ ــین حجـ ــدود   تعیـ ــه محـ ــحیح جامعـ ــول تصـ از فرمـ

))FPC(Finite Population Correction(دانیل(Daniel, به شرح زیر استفاده شد:(1999

20یعنی شیوع 2/0معادل ،طبق پیشنهاد فرمولمورد نظر است که در تحقیق حاضر ویژگیمعادل درجه شیوع pکه در آن 
معادل Zدر نظر گرفته شد و آماره 05/0برابر فاصله اطمینان مطلوب که معادل dمورد مطالعه قرار داده شد،ویژگیدرصدي 

باشد. یمتعیین سطح اطمینان 
گیري تصادفی استفاده از روش نمونهتن از سرپرست خانوارها برآورد شد. با200حجم نمونه معادل FPCبر اساس رویکرد 

محقق ايپرسشنامهها،آوري دادهجمع. ابزار ها تکمیل شدحضوري پرسشنامهصورتبهاب و هاي مورد نظر انتخنمونه،ساده
مورد نظر متغیرهاي مستقل . یید شدأو پایایی آن با کمک ضریب آلفاي کرونباخ تاخت بود که روایی آن به روش صوريس

و 804/0با ضریب آلفاي کرونباخ ) 1(جدول روش معاشتغییر احتمالی از مشکالت کشاورزاندو دسته متغیر ادراكشامل
متشکل از یک متغیر متغیر وابسته تحقیق باشد.می795/0با ضریب آلفاي کرونباخ در برابر خشکسالیپذیريیبآسادراك از 

(بلی) مورد سنجش قرار داد. نظر به اینکه متغیر وابسته 1(خیر) و کد وجهی بود که وضعیت تغییر معاش را با کد صفردو
هاي مستقل تحقیق از رگرسیون متغیراطالعات بر مبناي آنتفکیک سطوح منظوربهتحقیق، متغیري گسسته و دووجهی بود، 

شد.استفاده23نسخه SPSSافزارنرملجستیک دو وجهی در محیط 
ها و بحثیافته

دامنه بود. 07/13سال با انحراف معیار 67/53العات آمار توصیفی مشخص شد که میانگین سنی پاسخگویان برابر بر اساس اط
داراي سواد خواندن و هاآندرصد از 37بودند،سوادیبدرصد 5/46بود. از مجموع پاسخگویان سال85تا 27سنی افراد بین 

4درصد از پاسخگویان داراي دیپلم بودند. طبقه خانوار 5/2دند. تنها درصد داراي مدرك تحصیلی سیکل بو5/13ونوشتن
داراي بیشترین میانه بود. نیز نفره 

. استفاده شدتحلیل عاملی اکتشافی ازاز مشکالت احتمالی تغییر معاش،کشاورزانشناسایی ابعاد مرتبط با ادراك منظوربه
تک متغیري و چند هايفرضیشپو احتمال تخطی از های بین گویههاي توصیفی، همبستگقبل از اجراي تحلیل، آماره

استخراج مؤلفه اصلی و چرخش کمکها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی با متغیري غربالگري شد. نتیجه اجراي داده
ري در بیش از یک عامل را گیطبیعی تمایل به قرارطوربهها که دادهنشان دادشده،گویه شناسایی14واریماکس بر روي 

حجم نمونه براي انجام دهد به دست آمد که نشان می836/0الکین برابر - مایر- کیسریريگنمونهداشتند. مالك کفایت 
داریمعندرصد 1خطايدر سطح318/811آزمون کرویت بارتلت با مقدار آماره باشد. تحلیل عاملی داراي کفایت الزم می

، گاتمن- طبق مالك کیسربین متغیرها براي ورود به تحلیل عاملی اکتشافی بود.حداقل همبستگی ودوجبود و نشان از
شد. دامنه اشتراك مربوط به چهار عامل استخراجبودند حفظ شد و در نتیجهتر از یک ویژه بزرگمقدارهایی که داراي عاملی
عنوانبه289/27و تبیین واریانس 548/3امل اول با مقدار ویژه ع1قرار دارد. طبق جدول 745/0تا 324/0ها در دامنه گویه
ینتأممشکالت مرتبط با زنجیره هاي قرار گرفته در این عامل دقیقاً با نشان از آن دارد که گویهشدهاستخراجترین عامل مهم

تطابق دارد. تولید
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احتمالی تغییر معاشت نسبت به مشکالکشاورزانهاي عاملی مربوط به ادراك بار- 1جدول 

مقدار ویژهبار عاملیگویههاعامليگذارنامعامل
درصد 
تبیین 
واریانس

1

مشکالت مرتبط با 
تولیدینتأمزنجیره 

خرید تضمینی محصوالت هايضعف در سامانه
857/0دامی

548/3289/27

799/0سهمیه خوراك دامموقعبهعدم تحویل 
در قیمت تمام شده تولیدامکان محاسبهنبود

790/0مواجه با خشکسالی

تخصیص اعتبار ویژه براي خسارت حاصل از فقدان
580/0خشکسالی

از سوي يبرداربهرهصدور پروانه بروکراسی در
554/0دامداريهايیهاتحاد

2
یرساناطالعمشکالت 

695/0اصالح نژادنوین هايیوهشآگاهی از عدم
681/1932/12 682/0هاي آموزشیعدم برگزاري کالس

623/0خدمات دامپزشکیارائهدر ضعف 

3
775/0ارزان بودن قیمت دام زندهپولی–مشکالت مالی 

520/1695/11 516/0ها  در زنجیره خرید و فروش داموجود واسطه
845/0202/1242/9هانوسانات قیمت نهادهتولیديهانهادهقیمت 4 481/0کمبود منابع آبی

هاي قرار گرفته در آن با دومین عامل و با توجه به گویهعنوانبه932/12تبیین واریانس 681/1عامل دوم با مقدار ویژه از 
ومین عامل استخراج سعنوانبه695/11و تبیین واریانس 520/1تطابق دارد. عامل سوم با مقدار ویژه یرساناطالعمشکالت 

و در نهایت چهارمین عامل با مقدار ویژه تطابق داردپولی –مشکالت مالی هاي قرار گرفته در آن با شد که با توجه به گویه
هاي قرار گرفته در آن با قیمت آخرین عامل استخراج شد که با توجه به گویهعنوانبه242/9، تبیین واریانس 202/1
طابق دارد. هاي تولید تنهاده

و ادراك کشاورزان از ،روش معاشتغییر احتمالی کشاورزان از مشکالت اطالعات چهار متغیر شناسایی شده در قالب ادراك 
در راهکاري براي سازگاري با تغییر اقلیم عنوانبهتغییر معاشبراي تفکیک سطوح تصمیم به در برابر خشکسالی، پذیريیبآس

در این ارتباط شدند.هاي مطلق و نسبی بررسی سنجه،ابتدا براي ارزیابی تابعدر استفاده شد.قالب مدل رگرسیون لجستیک
این آزمون مورد توجه قرار گرفت.اي مطلق براي بررسی روایی مدل سنجهعنوانبه)Omnibus Test(آزمون کلی ضرایب مدل

داري با صفر دارند یا تفاوت معنیکه آیا ضرایب مدلکندکاي این فرضیه را بررسی میمربع بر اساس مقدار محاسبه شده 
اساس بینیشپهاي منفرد و تابع با مقدار ثابت و متغیرصورتبهبین دو تابع با مقدار ثابت کاي تفاضل مقدار مربع خیر.

,Agresti(قضاوت این آزمون است که با درجه است29/19کاي براي تابع محاسبه شده تحقیق برابر مربع . مقدار )2010
بهتر از عملکرد تابع با مقدار ثابت بینیشپهاي دهد عملکرد تابع با متغیردار و نشان میدر سطح یک درصد معنی5آزادي 

يیلهوسبهمتغیر وابسته بینییشپکند آیا ست که معلوم میاست. دومین سنجه مطلق آزمون نسبت درستنمایی اییتنهابه
)Log likelihood 2-مقدار لگاریتم درستنمایی (بر اساس شانس و تصادف است یا خیر. بینییشپز هاي مستقل بهتر امتغیر

,Agresti(هاي رقیب ممکنه استکه مبنایی محکم براي مقایسه با مدلآمدهدستبه86/212براي این تابع  آزمون ).2010
Hosmer–Lemeshow(سمر و لمشواه Test(هاي مشاهده شده شده با احتمالبینیشپهاي حتمالکند آیا انیز بررسی می

331/0داريیمعنو سطح 8است که داراي درجه آزادي 13/9براي تابع به دست آمده مقدار آن برابر همخوانی دارد یا خیر. 
یر مشاهده بین مقاددریافت کهتوان شود. لذا میهاي واقعی پذیرفته میاحتمالبینییشپمبنی بر صفر آناست که فرض 

شده بر اساس این تابع هماهنگی الزم برقرار و نتایج قابل تفسیر است.بینییشپشده با 
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این به دست آمده است.10/0برابر )Cox and snell(و کاکس و اسنل14/0برابر )Nagelkerke(ناگل کركR2مقدار شبه 
بر اساس نتایج تابع لجیت شود.هاي پژوهشی ارائه میموقعیتهایی است که در سایرمقادیر مبنایی براي مقایسه با سایر مدل

سازيیهشبدرصد است. در واقع بر مبناي 2/69و درستی تفکیک تا 5/66کلی برابر بینییشپبرآورد شده داراي نرخ موفقیت 
در یدرستبهنفر را 126ارد که داده نهایی این توانایی را د182هاي موجود معلوم شد این تابع از  تابع به دست آمده با داده

نمونه از 19هایی مناسبت داده نفري اولیه براي رسیدن به مقدار مناسب در شاخص200کند (از نمونه يبندردهطبقه خود 
:بع لجیت را به شرح زیر بیان نمودتوان تا، می2تحلیل کنار گذاشته شد). بر اساس جدول 

Ln (p/(1-p)= 251/0- (X1) + 447/0 (X2) 015/0 - (X3)

؛در پاسخ به خشکسالیشیوه معاشاحتمال برتري تغییر Pکه در آن 
X1: ؛یرساناطالعمشکالت
X2ومالی-: مشکالت پولی
X3 است.پذیريیبآس: میزان

ضرایب تابع الجیت تغییر شیوه معاش در پاسخ به خشکسالی به همراه آماره والد-2جدول 

BS.E.WaldSig.Exp. (B)یرهاي مستقلمتغ

95/0حدود اطمینان 
Exp. (B)براي 

کران باالکران پایین
134/0349/0555/0924/0711/0201/1- 079/0ین تأممشکالت مرتبط با زنجیره 

087/0347/8004/0778/0657/0923/0- 251/0یرساناطالعمشکالت 
447/0169/0040/7008/0564/1124/1177/2پولی-مشکالت مالی

260/0219/0410/1235/0297/1844/0993/1ي تولیدهانهادهقیمت 
008/0984/3046/0985/0970/01- 015/0پذیري درك شدهیبآس

284/4026/0872/0502/0-690/0ضریب ثابت

براي تفسیر ضرایب مربوطه)،Exp. (B)(نسبت برتريار مقداز ،شودتفسیر نمیییتنهابهکه مقدار بتا در تابع لجیتیی نجااز آ
بوده و مقدار آماره والد براي آن در - 251/0داراي ضریب یرساناطالعدهد متغیر مشکالت شود. نتایج نشان میاستفاده می

Exp(B)ن دار است. لذا مقدار نسبت برتري آن قابل تفسیر و ارزش است. این مقدار که تحت عنواسطح یک درصد معنی

را یرساناطالعمشکالت که دهد که افرادي است و نشان مییتوجهقابلاست که مقدار 778/0برابر نمایش داده شده است 
عنوانبهاینکه شانس،دانندیک مشکل جدي در تغییر معاش نمیعنوانبهمشکل را در مقابل افرادي که این کنندیممطرح 

778/0میزان یا کاهش سطح زراعت به نفع دامداري داشته باشند، به يدامدارقدام به توسعه یک راهبرد مقابله با خشکسالی ا
بوده و مقدار آماره والد براي آن در 447/0مالی داراي ضریب -دهد متغیر مشکالت پولینشان مینتایجیابد.برابر کاهش می

است که مقدار قابل توجهی است و نشان 124/1رابر ب،نمایش داده شدهExp(B)است. این مقدار داریمعنسطح یک درصد 
تغییر شیوه اینکه اقدام به شانسحاصل از تغییر شیوه معاش اعتقاد دارند،پولی -مشکالت مالیبه که کشاورزانیدهد که می

درك شدهذیريپیبآسمیزان دهد متغیر نتایج نشان میهمچنینیابد. برابر افزایش می124/1به میزان معاش داشته باشند،
است که 98/0برابر Exp(B)است. مقدار داریمعنبوده و مقدار آماره والد براي آن در سطح یک درصد - 015/0داراي ضریب 

که این کشاورزانی بوده است در مقابلمؤثرهاآنپذیريیبآسسطح که اعتقاد داشتند خشکسالی بر کشاورزانیدهد نشان می
داشته باشند، به میزان تغییر شیوه معاش یک راهبرد مقابله با خشکسالی اقدام به عنوانبهاینکه س اعتقاد را نداشتند، شان

. یابدیمبرابر کاهش 98/0
و پیشنهادهاگیريیجهنت

چون خشکسالی همواره یکی از موضوعات مهم در مطالعات ترویج و توسعه هایییدهپدمطالعه تصمیم کشاورزان در مواجهه با 
است در این مطالعه تالش روش معاشراهبرد تغییر اتخاذمهم در این رابطه هايیمتصمي است. نظر به اینکه یکی از کشاورز
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ادراك از مشکالت شامل كدر این رابطه مورد برسی قرار گیرد. در این راستا دو دسته ادراکشاورزانشد تا نقش ادراك
مورد مطالعه قرار گرفت. در رابطه با از خشکسالی درك شده پذیريیبآسو ادراك از روش معاشاحتمالی پیش روي تغییر 

هاي تولید ، مشکالت مالی و پولی و قیمت نهادهیرساناطالعمشکالت مرتبط با زنجیره تأمین تولید، مشکالت دسته اول، 
بر تفکیک دو هاآناثر شناسایی شدند و روش معاشاز مشکالت احتمالی تغییر تشکیل دهنده ادراكچهار عامل عنوانبه

که این رفتار را از خود نشان نداده بودند مورد بررسی قرار گرفت. ییهاآنگروه از کشاورزان که تغییر شیوه را پذیرفته بودند و 
، احتمال از خشکسالی در بین کشاورزانپذیريیبآسادراك از تشدیدنتایج حاصل از رگرسیون لجستیک دو وجهی نشان داد

از پذیريافزایش ادراك از آسیبکهمشخص شدبیان دیگر. به دهدمیکاهش جدي طوربهرا روش معاشبه تغییر تصمیم 
خالصه مشخص شد طوربهخواهد شد.عدم تغییر شیوه معاش و شدهانفعالی در بین کشاورزان روحیهخشکسالی سبب تقویت

خود باالتر پذیريیبآسکه ادراك کشاورزان از تغییر اقلیم، در صورتییک راهبرد سازگاري با عنوانبهکه تغییر در شیوه معاش 
براي تغییر يابرندهیشپعامل تواندیمیک متغیر بیرونی که عنوانبهدرك شده پذیريیبآس. لذا کندیمرود، کاهش پیدا 

یک تصمیم وجود نداشته باشد، واسطهبهامیدي براي بهبود وضع موجود به حدي برسد کهکه عاش باشد، در صورتیشیوه م
کشاورزان بیشتر بر ادامه وضعیت موجود علیرغم اعتقاد ادراكنماید. در این شرایط خواهد بود که مییک مانع عمل عنوانبه

Fennell(این یافته با نتایج تحقیق فنل و همکاران. گیردشکل میبودن آن شکل گرفته و واکنشی انفعالی کارآمدبه نا et al.,

,Rao & Bendapudiو رائو و بنداپودي () 2016 ) همخوانی دارد که نشان دادند سطح تنش اقتصادي، متغیري مهم در 2013
هاي قبل از هرگونه مداخالت ترویجی، از طریق نهادشودیمتصمیم به سازگاري با تغییر اقلیم است. از این رو پیشنهاد 

الزم براي تغییر رفتار فراهم آمده و با تقویت سرمایه اجتماعی از انزواي اجتماعی هاي کشاورزان زمینه سازمانیژهوبهاجتماعی 
مرتبط با تجربیات موفق مردم اينامهیلمفاز عناصر هاآنمستند تلویزیونی که در يهابرنامهجلوگیري شود. همچنین ساخت 

شود. رید و منابع آبی کمتر وابسته است، پیشنهاد میمحلی براي سازگاري با تغییر اقلیم از طریق تغییر معاش از طریقی که به
,Reid & Vogelگل (و نیز در تحقیق خود نقش سرمایه اجتماعی را در این باره مهم نشان دادند. ) 2006

هرگونهلذا یک بازدارنده جدي براي تغییر معاش است. یرساناطالعدرك از مشکالت مرتبط با همچنین مشخص شد
جوامع مؤثرترتواند به سازگاري اطالعاتی میيخألهاکشاورزان در راستاي رفع گیريیمتصمی در مرحله هاي ترویجتالش

Ifeanyi-Obiاوبی و همکاران (آیفیناياین یافته با نتایج تحقیقات محلی منجر شود.  et al., و عبدول رازك و کروز )2017
)Abdul-Razak & Kruse, اطالعات در اتخاذ راهبرد سازگاري اشاره کرده است.دارد که به نقشهمخوانی)2017

متصور بودند در مقابل بعد از تغییر معاش مالی بیشتري را - مشکالت پولیمواجه شدن با که کشاورزانیمشخص شد همچنین
رائو و یجه تحقیق این یافته با نتد. خواهند داتغییر معاش، به احتمال بیشتري داشتندیدتأکافرادي که کمتر بر روي این بعد 

,Rao & Bendapudiبنداپودي ( مانع اقتصادي براي تغییر رفتار عنوانبهآنچه رسدیمرو به نظر . از این) همخوانی دارد2013
رسدیمرا بازي کند. به نظر کنندهیلتسهنقش تواندیممطلوب از تغییر معاش، ياندازچشمترسیم واسطهبهمطرح است، 

گذار از تواندیموجود دارد، در کشور هندوستان BASIXتوسط گروه آنچهاعتباري طبق - اجتماعی حمایتیوجود ساختارهاي 
Chenو همکاران (تغییر معاش و رسیدن به سطح مطلوبی از سود را سبب شود. چنپذیریبآسشرایط  et al., ) نیز 2014

همچنین مشخص شد ادراك کشاورزان از یر اقلیم دارد.هاي دولتی نقش مهمی در سازگاري با تغیوجود حمایتندنشان داد
در يمؤثرها و زنجیره تأمین تولید در بخش دامپروري، نقش مشکالت احتمالی تغییر روش معاش شامل قیمت نهاده

رسد تصمیم کشاورزان در تغییر شیوه معاش، دارايتصمیم کشاورزان در تغییر روش معاش ندارند. لذا به نظر میبینییشپ
کند. را در این رابطه تا حدي پیچیده میهاآنتصمیم بینییشپمتنوعی است که این امر برندهیشپهاي بازدارنده و متغیر

هاي دقیق زنجیره تأمین نظامضمن بررسی شود هاي میدانی پیشنهاد میهاي تحقیق و مشاهدهدر مجموع بر اساس یافته
برون رفت از این شرایط و هاي ، راهکارو تشکیل یک پایگاه داده مناسبشکسالیتولید دامی منطقه به تفکیک در شرایط خ

هاآنبیان وهایی مواجه استنظر به آنکه هر تحقیقی با محدودیتمشارکتی استخراج شود.صورتبهارتقاء کارایی زنجیره 
تحلیل هاآنق را بر اساس علم به وجود تحقیهايیافتههاي پژوهشی دیگري را مطرح و براي سایر محققان موقعیتتواندیم

طولی این به شکلیدر تحقیقشودیممحدودیت تحقیق حاضر تک مقطعی بودن آن است و لذا پیشنهاد ینترمهم،نماید
تغییر رفتار مورد مطالعه قرار گیرد.
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The Role of Farmers’ Perception on Vulnerability and Decision to Change
Livelihoods in Drought Crisis: A Case of Komijan County
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Abstract
Changing livelihoods is one of the strategies for farmers' adaptation to drought. In this regard, current empirical
research was conducted to investigate the role of farmer's perception of vulnerability and adopt livelihood
change strategy. This applied research was conducted as a survey research. The statistical population is
comprised of thousands of rural households living in the Komijan County, which have been subjected to
drought over the past ten years. Which of them, 200 households were randomly selected using Daniel's sampling
formula. The main statistical method was the logistic regression. Farmers' perception of vulnerability and the
problems caused by changing livelihoods was independent variables and dichotomous variable, decision to
change livelihood, were the dependent variable of the research. Estimated logit function showed 69.2%
classification accuracy. Based on the mentioned function, it was found that the upper limit of the perceived
vulnerability could result in reduction in the tendency to change livelihoods and to adopt a passive strategy
(remaining in the current situation). It was also found that farmers' awareness of potential financial risks in the
process of changing livelihoods is not an obstacle. It was also found that the lack of educational support for
changing livelihoods prevented the change in livelihoods.

Keywords: Drought, Change in Livelihood, Farmer Perception, Komijan County.
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