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رفسنجان در برابر  ييمناطق روستا باغداران پسته يآورمؤثر بر رفتار تاب يهاسازه يواکاو

يميرات اقلييتغ  

  

  ۲اهللا حسينيسيد جمال فرج، *٢آباديمريم اميدي نجف، ١امير رضا اسراري

  18/06/1400تاریخ پذیرش:     12/05/1400تاریخ ارسال: 

  

  دهيکچ

 هک د پستهیتول یاز مناطق اصل یکیرفسـنجان  

ــوالت  ــادراتو  يراهبرداز محصـ ــتیا یصـ در  ران اسـ

از  یطیمحســتیر با مشــکالت عمده زیاخ يهاســال

ــت. لذا توجه به  یمیرات اقلییتغجملـه   روبرو بوده اسـ

ــته يآورتـاب  رفتـار  ن منطقه در مقابله با یکاران اپسـ

ــ یمیاقلرات ییتغ یاثرات منف ــد.یار مهم میبس  ذال باش

ــر بـه تحل    يآورل عوامل مؤثر بر تابیـ پژوهش حـاضـ

ــنجان  باغداران ــته رفسـ  یمیرات اقلییدر برابر تغپسـ

کاران ه پستهیکل پژوهش، ي. جامعه آماره اسـت پرداخت

 22721( شـهرستان رفسنجان بودند  ییمناطق روسـتا 

ــتفـاده از   بـا  کـه  )نفر ن حجم نمونه در ییروش تعاسـ

 ابزارنفر انتخاب شــدند.  340 یهمبســتگ يهاپژوهش

ــش ها،داده آوريجمع آن  ییروا براي که بود نامهپرس

 ســانیهم از آن پایایی ان و تعیینصــاز متخصــ یجمع

به منظور شــد.  اســتفاده کرونباخ آلفاي روش به درونی

                                                             
 گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 1
  ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایراندانشیار گروه اقتصاد،  2
 m.omidi@srbiau@ac.ir نویسنده مسئول:*

ــته عوامل مؤثر بر رفتار تاب يواکاو آورانه باغداران پسـ

ــنجان در برابر تغ ــیاز تحل یمیرات اقلییرفسـ ر یل مسـ

ز با اســتفاده از نرم افزار ین يپردازد. دادهیاســتفاده گرد

ver25SPSS .ــت انگریبج پژوهش ینتا انجام گرفت  آن اس

ات رییبرابر تغ مورد مطالعه در آوران باغدارانرفتار تاب

ــط  یمیاقل ــطح متوس ج ینتان یقرار دارد. همچن یدر س

ــیتحل ــان داد یل مس ــبت به  نگرش يرهایمتغر نش نس

 بــا اثر کــل یمیرات اقلییدر برابر تغ يآوررفتــار تــاب

ــده  ،433/0 ، 426/0بـا اثر کل   کنترل رفتـار درك شـ

با  يقصد رفتار و 399/0با اثر کل  یاجتماع يهنجارها

ــتریب بیـ بـه ترت  387/0اثر کـل   ر رفتا برر یثن تـأ یشـ

 را دارند. یمیرات اقلییدر برابر تغ بـاغداران آورانـه  تـاب 

ــتغال و مهارت کردن متنوعتوان با یم و  باغداران اشـ

ــاختیز نمودنفراهم  ــاورز يهار سـ ــب کشـ  ،يمناسـ

ــطح حمــایافزا ــطح ی، افزایمــال يهـا تیـ ش سـ ش سـ

ــانراطالع ــارکت مردم ی، افزایس ــطح مش ش ی، افزاش س
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 آورانهت رفتار تابیجامعه، وضع یسطح انسجام اجتماع

 د.یرا بهبود بخش باغداران

، يآورر، رفتار تابیل مسیتحل :يديکل يهاواژه

  شده يزیررفتار برنامه يهی، نظريآورتاب يهامدل

  

 مقدمه

رات و اث ياگلخانه يد و انتشار گازهایش تولیافزا

م و بوستی، زيدیمختلف تول يهاگسترده آن بر بخش

از  یکیعنوان م بهیر اقلییموجب شده تغ یجوامع انسان

حال حاضر  یطیمحستیز يهان چالشیترمهم

م به یر اقلیی. تغ)Redsma et al., 2009( محسوب شود

 تیوضع يمورد انتظار برا ير مشخص در الگوهاییتغ

مدت رخ یدر طوالنکه ک مکان ی ين آب و هوایانگیم

ب رات آییگر به تغیگردد؛ به عبارت دیدهد، اطالق میم

 م بهیر مستقیا غیم و یمستق يکه به نحو ییو هوا

دار در یر معنییغبشر مرتبط است و باعث ت يهاتیفعال

ر که د یر درجه حرارت و بارندگینظ یمیاقل يپارامترها

شود یرد، گفته میگیک دوره مشخص صورت می

)IPCC, 2004( .تیفعال بر میاقل رییتغ دهیپد هرچند 

 صنعت، کشاورزي، از اعم اقتصادي مختلف هايبخش

 بخش اما د؛دار ییسزابه ریتأث و گردشگري خدمات

 م،یاقل به حد از شیب یوابستگ لیدل به کشاورزي

ن و یگرم شدن کره زماز  یناش نامطلوب اثرات نیشتریب

ست (کشاورز، را تجربه نموده ا ییرات آب و هواییتغ

ر د رو به رشد دیک تهدیم به عنوان یر اقلیی). تغ1397

 Parant etشود (یمحسوب م نده جهانیآ يجهان و برا

al., 2017یمیر مستقیم و غیتواند اثرات مستقی) که م 

 Boseبگذارد ( يبرجا یکیدرولوژیکل چرخه ه يبر رو

et al., 2014کشت، کمبود منابع آب،  ير الگویی). تغ

ش وقوع یزان بارش باران، دما، افزایر در مییتغ

تان ت قدرت زمسیش تنوع و تقویل، افزایو س یخشکسال

ا، شور شدن ی، باال آمدن آب دريآفات کشاورز یگذران

مصرف آب در بخش  يز تقاضایو ن ینیرزمیمنابع آب ز

د یاه و تولیر، تعرق گیزان تبخیر در میی، تغيکشاورز

 هوشمندانفرباشد (یرات مین تأثیمحصوالت از جمله ا

در صورت استمرار  ).1399و همکاران،  فرد مقدم

ه کاهند يده انگاشتن راهبردهایو ناد یمیرات اقلییتغ

 ي، بخش کشاورزياگلخانه يد و انتشار گازهایتول

مواجه  يجد یدر حال توسعه با بحران يکشورها

ن کشورها یکشاورز ا يشت خانوارهاید شد و معنخواه

و  یلیخالخ يزی(عز ردیگیقرار مقع د وایدهمورد ت

 خشکمهیو ن خشک مناطق درن امر ی). ا1392، ینزما

 به شتریب دارد، قرار مناطق آن در زین رانیا کشور که

 جوامع، نیا از یبرخ در که ينحو به؛ خوردیم چشم

 با را شت کشاورزانیمع يداریپا و بقاء يبرا تالش

و همکاران،  ي(سوار است کرده مواجه یاساس یچالش

 یعیو مخاطرات طب یمیرات اقلییدر واقع تغ). 1397

کاهش  يهاستمیت را دارند که در نبود سین ظرفیا

 يران کننده برایهولناك و و یخطر، به سوانح

و  یفهرج يباقرل شوند (یتبد ياجتماعات بشر



 )1399( 10شماره  ،5 جلد ،مجله علوم و فناوري پسته

206 
 

و  ک دهه گذشته، محققانی یط). 1397همکاران، 

رفع و  يبرا يریگچشم يهاگذاران تالشاستیس

بر در برا یعیط طبیجامعه و مح يریپذبینظارت بر آس

رات یی، تغیدر سطح جهاناند. انجام داده یمیرات اقلییتغ

به  يریپذبیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسید

ر ییدر مقابل سوانح تغ) Resilience( آوريتابش یافزا

 کاهش يهان نگرش، برنامهیاست. بر اساس ادا کرده یپ

 يهایژگیت ویجاد و تقویدنبال اد بهیاثرات مخاطرات با

 ت سوانحیریمد يرهیدر جوامع باشند و در زنج يآورتاب

توجه کنند  یاجتماعات محل يآوربه مفهوم تاب

)Cutter et al., 2008بودن ایپو لیدل به آوري). تاب 

 است نگريندهیآ ینوع مخاطرات،برابر  در جامعه واکنش

 با ییارویرو براي و یاستیس هاينشیگسترش گز به و

 ابعاد شامل که کندیم کمک رییو تغ تیقطع عدم

است  یو روانشناخت یطی، محیاجتماع اقتصادي،

)Berkes, 2007.(  

 يبرا يجد ی، چالشیمیرات اقلییمسئله تغ

شود، یمحسوب م ک کشورخشمهیمناطق خشک و ن

ت نامناسب منابع یریمتعدد و مد يهایوقوع خشکسال

 يرایدر بس ینیرزمیالن آب زیشدن ب یآب، موجب منف

را  يکشاورز يهاتیده و استمرار فعالیها گرداز دشت

د بحران یقرار داده است. تشد يد جدیمورد تهد

شت یمع د ویتنها تولم نهیر اقلییآب و تغو کم یخشکسال

نه یر قرار داده، بلکه زمیتحت تأث کشاورزان را يخانوارها

ز فرآهم ساخته است یرا ن ییروستا يهاش مهاجرتیافزا

)Keshavarz et al., 2017استناد به ان،یم نیا ). در 

 شده منتشر هايو گزارش گرفته انجام هايپژوهش

 جمله از زین کرمان استان کشور، یهواشناس سازمان

 وضوحبه آن در یمیاقل راتییتغ آثار که است ییهااستان

خصوص هب یمیرات اقلییتغ آن، بر عالوه .است انینما

 از یناش تبعات ها و کمبود منابع آب ویخشکسال وقوع

 جوامع شتیمع يریپذبیآس شیافزا موجب آن

ده است یگرد یمیرات اقلییتغ مقابل در ییروستا

)Speranza et al., 2008.(  

 ین محصوالت صادراتیتراز عمده یکیپسته 

براساس  ).Karacan et al., 2020ران است (یا یرنفتیغ

د یران با تولی، اانجام شد 2021که در سال  یقیتحق

ه د کننده پستین تولی، سومیپسته در بازار جهان 19%

 ) است%30ه (ی) و ترک%47متحده ( االتیپس از ا

)Shahbandeh, 2020.(  هزار  80رفسنجان با حدود

د یکز تولن مریبزرگتر ،ر کشت پستهیهکتار سطح ز

ل یشود. درختان پسته در اوایران محسوب میپسته در ا

 طیانجماد حساس هستند. مح يا دمایباال  يبهار به دما

مداوم بر  يهایو غبارآلود همراه با خشکسال یانطوف

 گذاردیم یر منفیت پسته تأثیت و کمیفیک

)2020 ,al. etHosseinifarhangi (. يهاسال یط 

سرد در بهار سال  يگذشته در شهر رفسنجان هوا

ها را آن يورن برد و بهرهین مزارع را از بیچند 1393

 1397و  1393 يهاباال در سال يار کاهش داد. دمایبس

د را کاهش داد یتول %85و  %70ب یبه ترت
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)Jamalizade, 2018.( ین راستا هدف اصلیدر هم 

 يآورمؤثر بر رفتار تاب يهاسازه يپژوهش حاضر واکاو

است،  یمیرات اقلییباغداران پسته رفسنجان در برابر تغ

  کند:یز دنبال میر را نیز ین اهداف اختصاصیهمچن

رفسنجان  باغداران پسته يآورزان تابیمسنجش  -1

 ؛ ویمیرات اقلیدر برابر تغ

ته باغداران پس يآورمؤثر بر رفتار تابعوامل  نییتع -2

 .یمیرات اقلییتغدر برابر رفسنجان 

 تراییمقابله با اثرات تغ يبرا یلسه روش اص

 سازگاريوجود دارد که عبارتند از:  یمیاقل

)Adaptability(تخفیف ، )Mitigation( آوري و تاب

)Woodruff et al., 2018(. لیتعد عنوان به ،يسازگار 

 به پاسخ در ط،یمحستیز – انسان يهاستمیس در

 آب يهامحرك به در پاسخ رییتغ انتظار ای و مشاهدات

 .)Below et al., 2012شود (یم فیتعر ییهوا و

ر در نظام ییتغ يم به معنایر اقلییبا تغ يسازگار

بال بقاء در ق يدر راستا يو اقتصاد ی، اجتماعیکیاکولوژ

 یعیاست. هر گونه اصالحات در نظام طب يرات جوییتغ

ا یشده  ینیبشیپ يهادر واکنش به محرك يا بشری

ل کرده یها را تعدبیها که آسرات آنیو تأث يجو یواقع

 يکنند، سازگار يبردارسودمند بهره يهاا از فرصتیو 

ف یتخف ).Nielsen & Reenberg, 2010( شودیگفته م

رات آب و هوا که شامل کاهش ییکاهش تغ يبه معنا

ن یا کاهش منابع ایدر اتمسفر  ياگلخانه يان گازهایجر

ن گازها یهست که ا ییهات مکانیش ظرفیو افزاگازها 

هدف از  .)Shaftel et al., 2021( کنندیره میرا ذخ

) يریشگیق پیف کاهش خطرات کوتاه مدت (از طریتخف

ن و یواکنش، تسک يهاو مقابله با عواقب به روش

با هدف کمک به  يکه سازگار یاست در حال يبهبود

د) یجمله حوادث شدرات (از ییافراد در مواجهه با تغ

رانه یشگیک اقدام پی يسازگارگر، یان دی. به بباشدیم

 را کاهش دهد یاحتمال یتواند عواقب منف یاست که م

)Davis & Vulturius, 2014 .( در چند دهه گذشته

 زا یمیر اقلییدر برابر اثرات تغ يزیرتمرکز برنامه

قت یر کرده است. در حقییتغ يآوربه تاب يسازگار

کرد ین روش روینشان دادند که ا يآورطرفداران تاب

ات رییمقابله با تغ يرا برا يترکپارچهیرتر و یپذانعطاف

رد کیبه رو يآور، تابقتیکند. در حقیفراهم م یمیاقل

رات ییتغ يبرا يسازآماده يبرا یجوامع محل یحیترج

 & Kythreotisل خواهد شد (یتبد ییآب و هوا

Bristow 2017 .(Engle )2011 د که کنیم) استدالل

 یمیرات اقلییتوسعه تغ يدتر برایمف یچارچوب يآورتاب

را یاست، ز یمیرات اقلییاز تغ يریپذبینسبت به آس

از  ياریدر بس یمیرات اقلییاز تغ یزان خطر ناشیم

 يآورتاب فولک فیتعر يمبنا بر .مناطق نامشخص است

شود یگفته م یدهسازمان و اختالل جذب تیظرف به

)Folke et al., 2004( .را به عنوان  يآوردر واقع تاب

شناسانه بوم – یاجتماع يهاستمیاز انواع س یکی

که  یزان اختاللیم -1ر کرد: یتوان در سه مورد تفسیم

تواند جذب کند و همچنان در همان یستم میک سی
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که در آن،  ياا درجهیحد،  -2بماند،  یت اول باقیوضع

 یق عوامل خارجیکه از طر ی(در نبود سازمانده ستمیس

حد  -3است و  یقادر به خود سازمانده شود)یاعمال م

ا یتواند ساخته شود، یستم میکه در آن، س ياا درجهی

ش ی) افزايو انطباق (سازگار يریادگی يت آن برایظرف

مطالعات  يآورنه تابیدر زم .)Folke et al., 2004( ابدی

و به  انجام شده است تلفدر حوزه علوم مخ ياریبس

گوناگون مورد توجه قرار گرفته است (جدول  يهالشک

1.(  

توان آوري در زمینه مخاطرات را میتاب

شناسی و مفهومی مشترك بین اکولوژیک و جامعه

اقتصاد دانست؛ زیرا مخاطرات وقایعی هستند که با 

اد، هاي مختلف آن (اقتصتهدید یک اجتماع و عرصه

زیست پیامدهایی را فرهنگ و غیره) و همچنین محیط

به  ).1393صادقلو و سجاسی قیداري، د (اربه همراه د

هاي آوري در برابر سوانح مدلمنظور سنجش تاب

  ارائه شده است. 2متفاوتی ارائه شده که در جدول 

آوري در مقابل هاي سنجش تابها و مدلفراوانی تعریف

 هاي زیادي به کارسوانح و اینکه این مفهوم در روش

 کند.رفته است، تعریف معمول و متعارف را مشکل می

هاي پیشنهادي قبلی این به آن معنا نیست که تعریف

هاي ارائه شده بر عوامل اشتباه هستند. بیشتر مدل

پذیري و تواند باعث کاهش آسیبمشابهی که می

اند. همچنین آوري جامعه شود، توجه کردهافزایش تاب

هایی که ارائه شد، بیشتر به لحاظ عملیاتی شدن مدل

  دهند تا سنجش؛آوري را نشان میي مفهومی تابجنبه

  هاي علمي مختلف.آوري در رشتهها و مفاهيم تابتعريف -۱جدول 

  منبع  هاتعریف  علوم

  اکولوژیکی
 توانایی آن سامانه در جذب تغییرات و مفاهیم در برابر آن و ادامه مسیرمیزان آوري یک اکوسامانه، تاب

  است.
Holling, 

1973  

  اجتماعی
هاي خارجی و اختالت است ها و جوامع براي مقابله با تنشتوانایی گروهپذیري اجتماعی به عنوان انعطاف

  است. که نتیجه تغییرات اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی
Adger, 2000  

  اقتصاد
ی دهد، که در آن سطحآوري به عنوان فاصله تا آستانه است؛ این فاصله تغییرپذیري سهام را نشان میتاب

  پذیري سامانه است.از سهام معادل انعطاف
Walker, 

2010  

  روانشناسی 
-داشتن زندگی خوب و با وجود سختی زندگی است. قرار گرفتن در معرض سختی قابل توجه است، انعطاف

آوردن منابع روانی، اجتماعی و دست یري یعنی ظرفیت و توانایی افراد براي حرکت به راه خود و بهپذ
  فیزیکی است که در نهایت سالمت و آسایش خود را حفظ کنند

Ungar, 2011 

آوري تاب
  فضایی

در طول  آوري فضایی به عنوان حفظ هویت در طول زمان؛ نگهداري از اجزاء و روابط کلیدي و تداومتاب
  پذیري کم باشد، هویت ممکن است کم شود و بالعکس.نحوي که اگر انعطافباشد، بهزمان می

Cumming, 
2011  

  Speranza et al., 2014منبع: 
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  آوري در مديريت سوانح طبيعي.هاي سنجش تابمدل -۲جدول 

  منبع  ویژگی  مدل

  مدل توبین

مناطق پر مخاطره مطرح شده که چارچوب  آوري جوامع واقع دراین مدل براي ارزیابی تاب
 آوريي پایداري و تابي آن بیشتر اکولوژیکی است و براي نشان دادن نحوهاتخاذ شده

الگوي بازیابی و الگوي ساختاري جمعیتی استفاده  -2تقلیل خطر،  -1جامعه سه الگوي 
  شده است.

Tobin, 1999  

  کومپفر مدل

ي فرآیند و پیامد آوري است و شامل سازهتبادلی تابآوري کامپفر یک مدل چارچوب تاب
اي بر ماهیت است. این مدل کمتر به چرخه تخریب و انسجام مجدد توجه دارد و تا اندازه

آوري درونی و پیامدهاي انسجام مجدد تعاملی محتواي محیطی و درونی و عوامل تاب
  گرایش یافته است .

Kumpfer, 1999 

مدل مدیریت سوانح 
اجتماع محور یا 

CBDM  

اي هاین مدل یک رویکرد مدیریتی پایین به باالست که به مشارکت مردم در حل بحران
پذیري جوامع و تقویت ناشی از وقوع سوانح طبیعی توجه دارد. هدف آن، کاهش آسیب

  یعی است.هاي و مشارکت مردم براي مقابله با خطرهاي ناشی از وقوع سوانح طبتوانایی
Adger, 2000 

زمانی  –مدل خطی 
  دیویس

دهد جامعه در قالب یک خط زمانی در شرایط خاص به دنبال توسعه این مدل نشان می
پذیري خود را بهبود بخشد. این مدل داراي سه مرحله است: تواند در طول زمان، آسیبمی
 -3از سانحه، و  برگشت به تعادل پس -2جذب و تحمل تنش و خطر قبل از سانحه،  -1

  آور شوند.تغییراتی در جوامع که براي اینکه ایمن و تاب

Davis & Izadkhah, 
2006  

  مدل سرمایه محور
آوري جامعه در برابر سوانح مبتنی بر انواع این مدل به عنوان چارچوبی براي ارزیابی تاب

  سرمایه (اجلماعی، اقتصادي، فیزیکی، انسانی، و طبیعی) مطرح شده است. 
Mayunga, 2007 

DROP مدل مکانی 

)disaster 

resilience of 

place-based( 

پذیري طراحی شده است و آوري و آسیبي تاباین مدل به منظور روشن کردن رابطه
-کند.این مدل، تابآوري سوانح در سطح محلی و جامعه ارائه میاي از تابمقایسهاریابی 

آوري را فرآیندي دینامیک و وابسته به شرایط قبلی، شدت سوانح، زمان بین مخاطرات و 
کند. این مدل به ابعاد اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکی و گرا تعریف میتأثیر عوامل برون
  نهادي توجه دارد.

Cutter et al., 2008  

  یافتهتوسعه مدل
)Rural Coastal 

Community 

Resilience( 

 پذیر در نظر گرفته استپذیر تا انعطافآوري را به عنوان طیفی از آسیبتاب  RCCRمدل
م شود. خط ترسیهاي متضاد مقیاس بندي میکه ظرفیت سازگاري یک جامعه بین شاخص

جوامع در این طیف.یا کل سیستم در چه سطحی قرار موقعیت نسبی  دهدشده، نشان می
  . گیردمی

Jurjonas & 
Seekamp, 2017  

مدل میوایسن و 
  همکاران

ارائه دادند. این چارچوب شامل پنج  هاي کشاورزيآوري سیستمچارچوبی براي ارزیابی تاب
چیزي؟ (ویژگی آوري از چه تاب -1باشد که عبارتند از: آوري میگام اساسی در سنجش تاب

 -3هاي اساسی) آوري در برابر چه چیزي؟ (شناسایی چالشتاب -2سیستم کشاورزي)، 
هاي ظرفیت -4تاب آوري براي چه هدفی؟ (شناسایی توابع مورد نظر سیستم کشاورزي)، 

آوري چه چیزي باعث افزایش تاب -5آوري) و هاي تابآوري چیست؟ (ارزیابی ظرفیتتاب
آوري در برابر این مدل چارچوبی براي ارزیابی تاب. آوري)ی افزایش تابشود؟ (ارزیابمی

  هاي خاص طراحی شده است.چالش

Meuwissen et al., 
2019  
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 درانگا. یو مدل ما یزمان -ین، مدل خطیمانند مدل توب

جه و با تو يآورن پژوهش با توجه به ابعاد متفاوت تابیا

 افتهیمدل توسعهاز ن مفهوم، یمتعدد ا يهافیبه تعر

RCCR استفاده شده است.  يآورسنجش تاب يبرا

 مشارکت عیسر مشارکت يراب RCCR چارچوب

 يآورتاب يازهاین یابیارز يبرا نفعانيذ کنندگان با

 یفیط را يآورتاب ن مدلیاست. ا شده یطراح یمحل

 هک است گرفته نظر در ریپذانعطاف تا ریپذبیآس از

 متضاد يهاشاخص نیب جامعه کی يریپذتیظرف

 نشان م شده،یخط ترس. )1(شکل  شودیم يبنداسیمق

ا کل ی، فیط نیا در جوامع ینسب تیموقع دهدیم

ا یر ییر هر تغیتأث. ردیگیم قرار یستم در چه سطحیس

 يآورک جامعه را به سمت تابی يت سازگاریظرف

نده یآ یمنف يامدهایا آن را در برابر پیکشاند یم

ده ین ایا RCCRگر، یکند. به عبارت دیرتر میپذبیآس

رات مخالف بر جوامع اثر گذار ییکند که تغیرا ادغام م

ه ت منجر بیتواند در نهایباال م يریپذبیهستند و آس

 ,Jurjonas & Seekamp( کل سیستم گردد یفروپاش

را ارائه  RCCRسازي ابعاد مدل مفهوم 3جدول  ).2017

  داده است.

با توجه به مبانی نظري و مطالعات انجام شده 

 آوري در برابر تغییرات اقلیمیتوان نتیجه گرفت تابمی

به عنوان یک رفتار در نظر گرفت. در این را بایستی 

ه نظریراستا به منظور تنظیم چارچوب نظري پژوهش از 

 Theory of Planned( ریزي شدهرفتار برنامه

Behavior (  نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از و

 the theory of user acceptance and use ofفناوري (

technology, UTAUT (.رفتار  نظریه استفاده شد

شناخته  چارچوبی )Ajzen, 1991(ریزي شده برنامه

  تبینی رفتار انسان اسشده و مکرر براي توضیح و پیش

  
  .)Jurjonas & Seekamp, 2017(منبع:  RCCRچارچوب مدل  -۱شکل 
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  .RCCRسازي ابعاد مدل مفهوم -۳جدول 

 ابعاد مفاهیم منبع

FAO, 2016 
 که تاس کشاورزانی  براي ریسک مدیریت هاي استراتژي موثرترین از معیشتی تنوع

  هستند روبرو هوایی و آب تغییرات با
 معیشتی تنوع

Lane et al., 2013; 
Frazier et al., 2010 

 حفظ و محیطی زیست مشکالت براي حل راه توسعه توانایی جامعه یک در ثروت
 در موفقیت براي معیاري جامعه ثروت این، بر عالوه. کندمی راتسهیل هازیرساخت

در برابر  آمادگی براي مدت طوالنی ریزيبرنامه تواندمی که است محلی معاش امرار
 .کند تقویت را هوایی و آب ییراتتغ

 ثروت

Smith et al., 2012; 
Donatuto et al., 2014; 

Amundsen, 2015 

 پر و اجتماعی رویدادهاي خوشبختی، تعلق، احساس آن در مردم که منسجمی جوامع
 و جادای منطقه با تريمحکم ارتباط توانندمی باشند داشته مشارکت براي فرصت از

 .دشو اقلیمی تغییرات با سازگاري براي ریزيبرنامه به منجر

 اجتماعی انسجام

Barbier et al., 2011 

 

-یم پایدار و استراتژیک توسعه و ریزيبرنامه طریق از اکوسیستم خدمات از محافظت
 ههزین و خسارت از خطر، کاهش براي زیرساخت ایجاد به نیاز از جلوگیري ضمن تواند
 .بکاهد فاجعه بازیابی هاي

 پایدار توسعه

Colombo & Byer, 2012 

 
 و آب تحول با همزمان هايسازگاري طراحی با پذیرانعطاف سازگاري هاياستراتژي

 . کنند کمک قطعیت عدم اثرات کاهش به توانندمی آینده هواي
 پذیريانعطاف

  

زان کشاورسازي و تبیین رفتار و عالوه بر این براي مدل

 Sokاي مورد استفاده قرار گرفته است (گسترده به طور

, 2020et al. در حقیقت این مدل اغلب به عنوان یک .(

چارچوب مفهومی مناسب در مقاالت مروري براي 

مطالعه رفتار کشاورزان در حوزه هاي مختلف 

 ,Fielding & Hornseyشود (گیري استفاده میتصمیم

, et al.art 2016; Gilbert & Rushton, 2018; Dess

) TBAریزي شده (ساز و کار اصلی نظریه برنامه). 2019

این  يي عمل منطقی است، بر پایهکه مبتنی بر نظریه

فرض قرار دارد که رفتار فرد تخت تأثیر تمایالت او قرار 

ترین عوامل اصلی دارد که مهمدارد. این نظریه بیان می

ي تمایالت رفتاري عبارتند از: نگرش به تعیین کننده

رفتار، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درك شده 

  اند.معرفی شده 4و جدول  2(محسوس)، که در شکل 

 نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوري

ر که دمعرفی شد  ونکاتش و همکاراناولین بار توسط 

اصلی این نظریه معرفی مفاهیم  5جدول و  3شکل 

مدل ). Venkatesh et al., 2003( ده استگردی

UTAUT بینی کننده از هدف رفتاري را چهار پیش

نماید که عبارتند از: انتظار عملکرد، انتظار معرفی می

  تالش، تأثیر اجتماعی و شرایط تسهیل کننده هستند.

اري قصد رفتؤثر بر بینی عوامل مبه منظور پیش

دل مدر برابر تغییرات اقلیمی آوري براي اتخاذ رفتار تاب

  ارائه گردید. چارچوب 4نظري پژوهش به صورت شکل 
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  .)Ajzen, 1991( شده يزيررفتار برنامه هينظر -۲کل ش

  

  ).TBA( ريزي شدهرفتار برنامهي هاي اصلي نظريهسازه -۴جدول 

  منبع  تعریف  اصلی هايسازه
  Fishbein & Ajzen, 1975  ي انجام یک رفتار خاصاحساس مثبت یا منفی فرد درباره  رفتار به نسبت فرد نگرش

  ذهنی هنجار
ادراك فرد درباره اینکه اغلب مردمانی که به نظر او مهم هستند، چه فکر 

  ها را، در رفتار خود مورد توجه قرار دهدکنند و او باید یا نباید توقع آنمی
Fishbein & Ajzen, 1975  

  Ajzen, 1991  سادگی یا دشواري انجام یک رفتار از نظر فرد  محسوس رفتاري کنترل

  رفتاري قصد
قصد رفتاري، بیانگر شدت نیت و اراده فردي براي انجام رفتار هدف است، 

دهد، افراد تمایل دارند در رفتارهایی رابطه قصد رفتاري با رفتار نشان می
  دارند.ها را درگیر شوند که قصد انجام آن

Ajzen, 1991  

  

  
  .)Venkatesh et al., 2003( نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده از فناوري -۳شکل 
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  ).UTAUT( هاي اصلي نظريه يکپارچه پذيرش و استفاده از فناوريسازه -۵جدول 

  منبع  تعریف  سازه

  احتمال اجرا
تر دستیابی به عملکرد شغلی باالمیزانی که یک فرد اعتقاد دارد استفاده از سیستم به او براي 

  .کمک خواهد کرد

Venkatesh et 
al., 2003  

  امید تالش
انتظار تالش، مفاهیم سهولت دسترسی و  .میزانی از سهولت مرتبط با استفاده از سیستم

  پیچیدگی را نیز در خود دارد.
  .ذاردگیا رد سیستم، تأثیر میمیزانی که عقاید سایر افراد بر تصمیم شخص خواه براي پذیرش   نفوذ اجتماعی

  تسهیالت شرایط
میزانی که فرد اعتقاد دارد زیربناي تکنیکی و سازمانی براي حمایت از سیستم در سازمان وجود 

  .شودتعریف می دارد

  

  
  .چارچوب نظري پژوهش (ترسيم: نگارنده) -۴شکل 

  

ده ریزي شبرنامه ي رفتاراین پژوهش، ترکیبی از نظریه

نظریه یکپارچه پذیرش (به نوعی نظریه عمل منطقی) و 

 محور بودنباشد. در واقع نظریهمی و استفاده از فناوري

  شود.هاي آن قلمداد میاین پژوهش از ویژگی

نه سنجش رفتار یقات انجام شده در زمیتحق

رات ییان در برابر تغییکشاورزان و روستا يآورتاب

راه  يران، هنوز در ابتدایدر سطح جهان و ا یمیاقل

 ار اندكینه بسین زمیمشابه در ا يهاقیهستند و تحق
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شده  ها ارائهن پژوهشیاز ا ییهار نمونهیهستند. در ز

  است.

 )1398( ییزاده لسبوو رمضان يزیان رونیاکبر

کشاورزان در  يآورل تابیبا  عنوان تحل یدر پژوهش

ه یرماو س يبر عوامل اقتصاد دیبا تأک یبرابر خشکسال

(مورد مطالعه: دهستان  ییروستا یدر نواح یاجتماع

 يآورت تابیدند وضعیجه رسین نتیز) به ایرون

کشاورزان مورد مطالعه باالتر از حد متوسط قرار دارد. 

بر  یه اجتماعیو سرما ياقتصاد يهان شاخصیهمچن

 ند.تاثر گذار هس یکشاورزان در برابر خشکسال يآورتاب

با عنوان  ی) پژوهش1393( يداریق یصادقلو و سجاس

کشاورزان  يآورش تابیبر افزاعوامل مؤثر  يبندتیالو

در شهرستان آبجرود انجام  یعیدر برابر مخاطرات طب

 يآورت تابیشان نشان داد که وضعیج ایدادند. نتا

ار ندارد و قر یط مناسبیکشاورزان مورد مطالعه در شرا

کشاورزان در برابر مخاطرات  يآوربر تاب از عوامل مؤثر

ش یاستم پی، سيمه محصوالت کشاورزیتوسعه ب یعیطب

 نیتوان نام برد. همچنیم یو دانش بوم یآگاهشیو پ

ل یبا عنوان تحل ی) پژوهش1399و همکاران ( يجعفر

برداران کشاورزان در برابر بهره ياقتصاد يآورتاب

شان یج ایدر شهرستان فسا انجام دادند. نتا یخشکسال

کار  يرویتنوع مهارت در ن يهانشان داد که که شاخص

 ن، توسعهیزم ییها و کاراعملکرد خرده فروشو اشتغال، 

به  یالت مالیو تسه يریپذسطوح اشتغال، انعطاف

 یکشاورزان در برابر خشکسال يآورب بر تابیترت

 & Malekiپژوهش  ج حاصل ازینتا اثرگذار هستند.

Mavedat )2016( يریپذبیبا عنوان سنجش آس 

 زدی در شهرستان یبر خشکسالخانوار کشاورز در برا

زان و علت بروز ینشان داد با در نظر گرفتن م

را جهت کاهش آن در منطقه  ییها، برنامهيریپذبیآس

 را ین، اعتباراتینند و همچنیمورد مطالعه تدارك بب

طقه ن منیبه ا یخشکسال يامدهایپ ن آثار ویجهت تسک

 اختصاص دهند.

  

  هامواد و روش

انجام گرفت  یشیمایصورت پپژوهش حاضر به

 یکم یقیها، تحقداده يل عددیه و تحلیو از لحاظ تجز

 است. جامعه یهمبستگ – یفیاست. روش پژوهش، توص

 ییمناطق روستاپژوهش، باغداران پسته  يآمار

نفر بودند.  22721، که جمعاً بودرفسنجان شهرستان 

حجم نمونه الزم  لقاز پژوهشگران، حدا ياریبه زعم بس

باشد یم نمونه 200 یهمبستگ يهاپژوهش يبرا

)Sivo et al., 2006; Hoe, 2008 از آنجا که .(

از  یبا برخ يتا حدود يمعادالت ساختار یشناسروش

اهت شب ریل مسیو تحل رهیون چندمتغیرگرس يهاجنبه

ل یتحلن حجم نمونه در ییتوان از اصول تعیدارد، م

ن ین کالیگرفت. همچن هبهر يمعادالت ساختار

)Kline, 2010 حداقل حجم نمونه در ) معتقد است

هر عامل  يونه برانم 20حدود  يمعادالت ساختار

ده ان شیبا توجه به مطالب بر پنهان) الزم است. ی(متغ



 آوري باغداران پسته مناطق روستایی رفسنجان در برابر تغییرات اقلیمیهاي مؤثر بر رفتار تابواکاوي سازه

 

215 
 

پژوهش  يمدل نظر یابیارز ينفر برا 340حجم نمونه 

 اشد.بیکننده و مطلوب متیقابل دفاع، کفا یاز نظر علم

ر یمتغ 14ب در پژوهش حاضر با داشتن ین ترتیبه ا

 280، حجم نمونه الزم رها)یر متغی(با احتساب ز پنهان

ها پاسخ نفر به پرسشنامه 340ن پژوهش یدر اباشد. یم

 انتخاب ين حجم نمونه، براییپس از تعح دادند. یصح

 يابراستفاده شد.  ياطبقه يریگنمونهروش ها از نمونه

ق، یپژوهش بر حسب اهداف تحق يهاداده يآورجمع

 فیمتفاوت و در قالب ط يهاشامل بخش يانامهپرسش

، 2، مخالفم =1(کامالً مخالفم=  يانهیپنج گز یفیک

شد.  ی) طراح5، کامالً موافقم=4، موافقم=3ندارم= ينظر

 3، به مدت 1398 بهشتیاردها از داده يجمع آورروند 

در شهرستان  دهستان 14د و داده ها از یماه طول کش

سنجش سازه رفتار  يشد. برا يآوررفسنجان جمع

 RCCR )Rural يآورآورانه از چارچوب تابتاب

Coastal Community Resilience( )Jurjonas & 

Seekamp, 2017 تنوع مؤلفه  پنج) که متشکل از

و  ی، انسجام اجتماعداری، توسعه پا، ثروتیشتیمع

   .)6(جدول  دیباشد، استفاده گردیم يریپذانعطاف

همچنین به منظور سنجش متغیرهاي نگرش 

آوري، هنجار ذهنی، باور کنترلی و قصد نسبت به تاب

) Ajzen, 1991یافته آجزن (رفتاري از پرسشنامه توسعه

سازه انتظار عملکرد بهره گرفته شد. براي سنجش 

 ال اجرا) و شرایط تسهیالت (شرایط(احتم

 و نامه استاندارد ونکاتشکننده) از پرسشتسهیل

 ) استفادهVenkatesh et al., 2003( دیویس دیویس

  . )7گردید (جدول 

نامه از روش به منظور تعیین روایی پرسش

اعتبار ظاهري استفاده شد که با استفاده از نظر استادان 

متخصصان پس از چند مرحله اصالح و بازنگري و 

نامه، پیش آزمونی دست آمد. جهت پایایی پرسشبه

پرسشنامه) انجام شد، ضریب آلفاي کرونباخ  30(

 و میانگین واریانس )705/0 – 898/0( دست آمدهبه

، )Average Variance Extracted, AVE(شده استخراج

نامه طراحی شده و روایی خوب پرسش یحاکی از پایای

ر هاي تحقیق داست. نتایج پایایی و روایی همگراي سازه

ارائه شده است. همچنین به منظور واکاوي  8جدول 

آورانه باغداران پسته رفسنجان عوامل مؤثر بر رفتار تاب

در برابر تغییرات اقلیمی از رگرسیون چندگانه، تحلیل 

مسیر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. 

انجام  ver25SPSSپردازي نیز با استفاده از نرم افزار داده

  گرفت.

  منطقه مورد مطالعه  -الف

	رفسنجان شهري در مرکز ایران و شمال 	

کیلومتر  8122این شهرستان  است. استان کرمان	غرب

شرق به شهرستان زرند، از جنوب مربع وسعت دارد و از 

ان هرستو شهر بردسیر، از غرب به ش شرق به شهر کرمان

غربی به شهر بابک، از جنوب به شهرستان انار، جنوب

 شود.به استان یزد محدود می شمالو از سیرجان 

  و بخش 3رفسنجان از لحاظ تقسیمات کشوري، شامل 



 )1399( 10شماره  ،5 جلد ،مجله علوم و فناوري پسته

216 
 

  آوري در برابر تغييرات اقليمي.تعريف کارکردي رفتار تاب -۶جدول 

  يکارکرد فیتعر  مؤلفه

  معیشتی تنوع
 تنوع-2، هاي موجود توانایی ایجاد شغل براي مردم را داشته استگذشته در جامعه با توجه به پتانسیلدر چند ماه -1

 جامعه در نیاز صورت در چند ماه گذشته در-3، مختلف حفظ کرده است شرایط کشت در گذشته درآمد من را دربرابر

  .کنم پیدا دیگري شغل توانستممی

  ثروت

 درآمد جهانی، مالیاتی، پایگاه ماهر، ریزانبرنامه(آینده  ریزيبرنامه براي کافی منابع از گذشتهدر چند ماه  من جامعه-1

 خوبی وضعیت در من جامعه محلی هايدر چند ماه گذشته زیرساخت-2، است برخورداربوده مالیاتی) هايکمک

 درچند ماه گذشته منابع-4، قابل قبول بوده است منطقه در هاي بیمهدر چند ماه گذشته حمایت-3، قرارداشته است

در چند ماه -5، جامعه بوجود آمده است مشکالت رفع براي خدمات اولیه و مواد ابزارها، فنآوري، اطالعات، پول، شامل
هاي کالن دولت براي ایجاد اشتغال، مسکن ارزان قیمت، بهداشت و درمان و تسهیالت الزم براي حمایت گذشته سیاست

  .تولید موفق بوده است از

  پایدار توسعه
  

 از دولت-2، محصول پسته شده است بر اقلیمی سوء اثرات کاهش باعث شده ریزيبرنامه جدید ايتوسعه هايبرنامه-1

 اجتماعی هايرسانه سایر و تلویزیون و رادیو-3، رفاه مردم را افزایش داه است که کرده است استفاده هاییسیاست

 تغییرات از ناشی مشکالت مقابله با براي کشاورزان-4، انددر اختیار مردم قرار داه اقلیم تغییر مورد در را کافی اطالعات

  .اندکرده برگزار گروهی جلسات هوا و آب

  پذیري انعطاف
 دولت حساسیت-2، کرده است فراهم را سازگاري امکان مدیریت هايسیستم در پذیري در چندماه گذشته انعطاف-1

و  هاي مناسب (کاشت، داشتمن از الگو-3، بیشتر شده است منطقه در طبیعی ازمحیط زیست و منابع حفاظت براي
  .اموهوایی استفاده کرده آب تغییرات اثرات با آمدن کنار برداشت) براي

  اجتماعی انسجام

مشکالت باغ  حل براي من-2هاي داشت از طریق تعامالت و همکاري و بیشتر بین باغداران کاهش یافته است، هزینه-1
مؤسسات مردم نهاد محلی در خصوص آموزش مقابله با تغییرات اقلیمی  با من-3ام، کرده استفاده سایر باغداران نظرات از

 تغییرات زمینه هاي زیادي در NGOدرچند ماه گذشته -4، .دهم کاهش را هوا و آب تغییرات اثرات ام تاهمکاري کرده

در چند ماه گذشته همبستگی همسایگان در مقابله با وقوع تغیرات اب و هوایی -5اند، کار کردهوهوایی شروع به  آب
  بیشتر شده است.

  Jurjonas & Seekamp, 2017منبع: 

  

شهر ). 1395باشد (مرکز آمار ایران، دهستان می 14

بیابانی است.  رفسنجان داراي آب و هواي نیمه

 هاي سردي دارد.هاي نسبتاً گرم و زمستانتابستان

متر میلی 100میانگین بارش ساالنه شهر رفسنجان 

متر  528/1 سطح دریا		است. ارتفاع شهر رفسنجان از

موقعیت جغرافیایی شهر رفسنجان را  5شکل  .است

  دهد.نشان می

  

 نتايج و بحث

  شناختي پاسخگويانهاي جمعيتويژگي -الف

 پاسخگویان فردي هايویژگی توصیفی تحلیل

باغداران مورد مطالعه،  سنی میانگین که دهدمی نشان

و بیشترین فراوانی  01/13سال با انحراف معیار  50/43

سال است.  45سنی میان افراد مورد مطالعه شده، 

سال است. شغل اصلی  20و کمینه  80بیشینه سنی نیز 

میانگیندهندگان باغداري است و درصد از پاسخ 9/65
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  .UTAUTو   TBAتعريف کارکردي متغيرهاي حاصل از نظريه -۷جدول 

  تعریف کارکردي  مؤلفه

  قصد
  آورانهتاب رفتار

هاي پسته به شوري و همچنین در سه ماه آینده با کاهش ضایعات پسته و افزایش مقاومت  نهال دارم قصد من-1
 در نوین (آب و خاك) هايشیوه از دارم من قصد-2، هاي نوین آبیاري خودم را با تغییرات اقلیمی سازگار کنم.روش

قصد دارم درسه ماه آینده محصوالت پسته خودم را در برابر  من-3، کنم. استفاده درسه ماه آینده خود پسته کاري
  من قصد دارم در سه ماه آینده به دنبال شغل دیگري به غیر از پسته کاري باشم.-4تغییرات اقلیمی بیمه کنم، 

  نگرش

 -2کند. می توجیه را کشاورزي استراتژي و رویه تغییر و هوایی آب تغییرات تاثیر مورد در قطعیت به نظرمن عدم-1
 با تغییرات که مهم است باغداران براي محصول، تولید در پسته باغداران مدت دراز موفقیت از اطمینان به نظر من براي

 منطقه در باغی انواع نهال درختان تهیه هاي مرتبط درنهاد کنم حمایتمن فکر می-3باشند،  سازگار وهوایی آب

 در زیاد احتمال به من پسته محصول -4باشند،  سازگار وهوایی تغییرات آب مقابل در منطقه شود کشاورزانمی باعث

  دید. خواهد آسیب هوایی و آب تغییرات برابر

  اجتماعی هنجارهاي

 کشاورزان پیشرو (در ضمینه آب، خاك ، نهال و مدیرت) سایر مانند کشاورزي شیوه انتخاب در میخواهم من-1

اور در زمینه آب ، خاك، نهال و  تاب کشاورزي الگوي که دارند انتظار من از اطرافیان و دوستان -2باشم،  خود جامعه
مروجان انتظار دارند بیشتر کشاورزان جامعه از الگوي  -3کنم،  اعمال را مدیریت (سازگار با شرایط و تغییرات اقلیم)

هاي نوین آبیاري ارقام مقاوم به تمکشاورزي تاب آور در ضمینه( آب، خاك، نهال و مدیریت) مثال استفاده از سیس
  خشکسالی و آفات در مقابله با تغییرات اقلیمی را که آموزش دادند در باغات خود اعمال کنند.

کنترل رفتار درك 
  شده

سازگاري (در ضمینه آب، خاك، نهال  افزایش و هوایی و اب تغییرات با مقابله براي الزم مهارت و دانش و دانش من-1
توانایی خودم براي سازگاري با شرایط تغییرات اقلیم در باغ پسته  به من-2را دارم،  خود پسته محصول و مدیریت) 

هایی (در ضمینه آب، خاك، نهال و مدیریت) استراتژي از استفاده براي کافی پول و امکانات من -3خود اطمینان دارم، 
موانع و مشکالتی  بر توانممی که دارم کامل اطمینان من -4سازگاري با شرایط محیطی الزم است را دارم،  براي که
  مانع از سازگاري من با شرایط و تغییرات محیطی در باغ پسته خودم است غلبه کنم. که

کرد
عمل

ظار 
انت

  

  پیامد انتظار

 عادي براي وظایف را کمتري زمان باشم داشته را وهوایی آب تغییرات با مقابله براي الزم مهارت و دانش من اگر-1

 خواهم درآمدم افزایش براي بیشتري شانس کنم استفاده متنوع تولیدي سیستم از من اگر-2کنم، می صرف شغلم

منجر به افزایش کیفیت محصوالت و درآمدم  هاي نوین و علمی در باغداري استفاده کنم من از روش اگر-3داشت، 
  خواهد شد.

 سودمندي
  شده درك

 را محصوالت تولیدي وريبهره خشکسالی برابر در مقاوم هايگونه کشت و متنوع تولیدي هايسیستم از استفاده-1

، بخشدمی بهبود مرا شغلی عملکرد و هوایی آب تغییرات با مقابله براي الزم و مهارت دانش داشتن-2دهد، می افزایش
هشدارها  ارائه به موقع-4دهد، می هاي نوین آبیاري میزان راندمان و اثر بخشی آب را افزایشازسیستم استفاده -3

  خساراتم را به حداقل برسانم.  تا سازدمی قادر مرا ازحوادث طبیعی ناشی خطرات زمان در الزم و اطالعات
  ;Venkatesh et al., 2003 Ajzen, 1991منبع: 

  

  پايايي و روايي همگراي سازه هاي تحقيق در مدل اندازه گيري -٨جدول 

  .پژوهش يهاافتهیمنبع: 
  

 AVE  کرونباخ آلفاي ضریب  گویه  سازه
  605/0  776/0  4  آوري نسبت به رفتار تاب نگرش

  850/0  705/0  3  هنجارهاي اجتماعی
  813/0  713/0  4  کنترل رفتار درك شده

  764/0  725/0  7  عملکرد مورد انتظار
  789/0  764/0  4  شرایط تسهیالت

  769/0  739/0  4   ورانهآقصد رفتار تاب
  559/0  898/0  20  در برابر تغییرات اقلیمی آوريرفتار تاب



 )1399( 10شماره  ،5 جلد ،مجله علوم و فناوري پسته

218 
 

  
  .م: نگارنده)ي(ترس رفسنجان ييايعت جغرافيموق -۵شکل 

 

 باشد.سال می 09/18در میان افراد مورد مطالعه، 

 دهد کهبررسی تحصیالت افراد مطالعه شده نشان می

 72درصد ابتدایی،  6/47سواد، درصد از افراد بی5/23

درصد دیپلم و  9/27درصد راهنمایی و زیر دیپلم و 

درصد از  72باالتر هستند. در مجموع میزان تحصیالت 

تر از دیپلم است. بررسی افراد مورد مطالعه شده، پایین

عملکرد در هکتار محصول پسته در میان باغداران میزان 

این عملکرد ( کیلوگرم است 35/1847مورد مطالعه 

هاي قبل بوده که در سال 98-99مربوط به سال زراعی 

عملکرد محصول باالتر بوده است. فزون برآن در  85از 

عملکردهاي بسیار  96-97و  97-98هاي سال

متوسط عملکرد که از  )تري وجود داشته استپایین

کیلوگرم در  5/1425 جهانی (عملکرد جهانی پسته

. همچنین پاسخگویان بیشتر است )FAO, 2016هکتار (

میلیون تومان  15/12 رامیانگین در آمد ماهیانه خود 

  اند.اظهار کرده

باغداران پسته  يآوررفتار تاب ميزان سنجش ب)

  يو خشکسال يميرات اقلييرفسنجان در برابر تغ

دهند، ینشان م 6و شکل  9همانطور که جدول 

رفسنجان در برابر باغداران پسته  يآورزان رفتار تابیم

و  04/3ن یانگی، با میو خشکسال یمیرات اقلییتغ

)، در حد 5تا  1ن ین بیگانی(دامنه م 11/1ار یانحراف مع

  است.متوسط 

آوري باغداران پسته افزون بر سنجش میزان تاب

خشکسالی به  ورفسنجان در برابر تغییرات اقلیمی 

 دند،شآوري تجزیه و تحلیل گانه تابتفکیک ابعاد پنج
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طور خالصه ارائه شده به 7و شکل  8که نتایج در جدول 

شود باغداران مورد مطالعه، در بعد است. مشاهده می

پذیري وضعیت بهتري نسبت به سایر ابعاد دارد انعطاف

ي که تمایل به الگوهاي کشت مناسب در برابر ابه گونه

تر محیطی بیشهاي زیستتغییر اقلیم و نیز حساسیت

آوري کشاورزان است. از نظر ثروت رفتار تابشده 

وضعیت مطلوبی نداشته و ضعف در منابع مالی، رفاه و 

  دهد.زیرساخت را نشان می

  ج) تحليل مسير

در تحقیق حاضر بنابر هدف اصلی که مشخص 

آوري باغداران پسته نمودن عوامل مؤثر بر رفتار تاب

-یمرفسنجان در برابر تغییرات اقلیمی و خشکسالی 

باشد، از مدل تحلیل مسیر استفاده گردید. تحلیل مسیر 

اي است که به بررسی هاي چند متغیرهاز جمله روش

اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل بر 

پردازد. توجه به اینکه ماتریس متغیر وابسته می

 هاي علی است.همبستگی، مبناي تجزیه و تحلیل مدل

غیرهاي مستقل را با همبستگی بین مت 10جدول 

  دهد. یکدیگر و با متغیر وابسته نشان می

  
نسبت  مي و خشکساليليآوري باغداران پسته رفسنجان در برابر تغييرات اقگانه رفتار تابمقايسه ميانگين ابعاد پنج -۹جدول 

  به حد متوسط جامعه.

  t df  pآماره   انحراف معیار  میانگین  متغیر

  497/0  339  -68/0  12/1  95/2  تنوع معیشتی
  0001/0 **  339 -71/11  62/0  57/2  ثروت

  162/0  339  41/1  09/1  08/3  توسعه پایدار
  029/0 *  339 19/2  98/0 12/3  انعطاف پذیري

  379/0  339  881/0  77/0  04/3  انسجام اجتماعی
 843/0  339 845/0  1,11  3,04  رفتار تاب آوري

  

  
  .يو خشکسال يميرات اقلييباغدارن پسته رفسنجان در برابر تغ يآورزان تابيم يابيارز -۶شکل 
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گانه نسبت به وضع مطلوب و در ابعاد پنج يميرات اقلييباغداران پسته رفسنجان در برابر تغ يآورزان تابيسه ميمقا -۷شکل 

  حد متوسط جامعه

  

چند مرحله اجرا آزمون رگرسیون چندگانه در 

شود که مرحله نخست آن به اثرات مستقیم می

شود که در پژوه حاضر اثرات معیارهاي مربوط می

معیارهاي قصد رفتاري، نگرش، هنجارهاي ذهنی، 

کنترل رفتار درك شده، انتظار عملکرد و شرایط 

ننده بینی کتسهیالت، به عنوان متغیر مستقل یا پیش

ان پسته رفسنجان در برابر آوري باغداربر رفتار تاب

تغییرات اقلیمی و خشکسالی به عنوان متغیر وابسته 

داري محاسبه گردیده است. به منظور بررسی معنی

بودن رگرسیون، از تحلیل واریانس رگرسیون بهره 

گرفته شد. این آزمون قطعیت وجود رابطه خطی بین 

دهد. متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل را نشان می

ل قتنشان داد که رابطه خطی بین متغیرهاي مس نتایج

از یک سو و متغیر وابسته از سوي دیگر وجود دارد 

  ).11(جدول 

نتایج تحلیل رگرسیون براي اثرات مستقیم 

آوري را درصد واریانس رفتار تاب 85دهد که نشان می

  ). 12کنند (جدول معیارهاي تحقیق تبیین می

در مورد اهمیت و نقش متغیرهاي مستقل در 

استفاده  Betaپیشگویی معادله رگرسیون باید از مقادیر 

نشان دهنده اهمیت نسبی  Betaکرد. بزرگ بودن مقدار 

و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته است. بنابراین از 

توان استنباط کرد که معیارهاي به ترتیب می 13جدول 

 گرش هنجارهاي اجتماعین)، 387/0( قصد رفتاري

شرایط )، 232/0( هنجارهاي اجتماعی )،296/0(

  )177/0(کنترل رفتار درك شده و  )193/0( تسهیالت

0

1

2

3

4

5
تنوع معیشتی

ثروت

انعطاف پذیريتوسعه پایدار

انسجام اجتماعی

وضعیت موجود وضع مطلوب حد متوسط جامعه
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  .ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق -۱۰جدول 

  نگرش  قصد رفتاري  آوريتاب رفتار  متغیرها
هنجارهاي 

  ذهنی
باور 

  کنترلی
انتظار 
  عملکرد

 شرایط
  تسهیالت

              1  آوريتابرفتار 
            1  * 82/0  قصد رفتاري

          1  *42/0  *70/0  نگرش
        1  *39/0  * 63/0  *81/0  هنجارهاي ذهنی

      1  * 87/0  * 87/0  *81/0  * 85/0  کنترل رفتار درك شده
    1  * 88/0  *92/0  *87/0  * 62/0  * 37/0  انتظار عملکرد

  10/0ns  10/0ns  13/0 *  04/0ns  1  *44/0  *35/0  شرایط تسهیالت
  .داري: عدم معنیns      01/0داري در سطح معنی :*     هاي پژوهشمنبع: یافته

  

  .تحليل واريانس رگرسيون به منظور قطعيت وجود رتبطه خطي بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل-۱۱جدول 

  داريسطح معنی Fآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  
  446/23  6  677/140  بین گروهی

  074/0  332  529/24  درون گروهی  0001/0 **  303/318
  -  338  205/165  کل

  داري در سطح یک درصد.: معنی**                      هاي پژوهشمنبع: یافته
  

  .اي از نماي کلي مدل تحليل رگرسيونخالصه -۱۲ جدول

  سطح خطاي معیار معین  تعدیل شدهضریب تعیین   ضریب تعیین  ضریب همبستگی  رگرسیون
  271/0  849/0  852/0  923/0  مدل اینتر

  هاي پژوهشمنبع: یافته

  

آوري باغداران پسته رفسنجان در برابر تغييرات اقليمي هاي وارد شده در رگرسيون براي تبيين رفتار تابسازه -۱۳جدول 
  (اثرات مستقيم)

  داريسطح معنی tآماره  Betaارزش   Bضریب   معیار
  0001/0 **  708/3  -  258/0  عدد ثابت

  0001/0 **  345/7  387/0  364/0  قصد رفتاري
  0001/0 **  063/4  296/0  249/0  نگرش

  009/0 **  636/2  232/0  154/0  هنجارهاي ذهنی
  006/0 **  774/2  177/0  130/0  کنترل رفتار درك شده

  ns 131/0   -514/1  -101/0  068/0  انتظار عملکرد
  0001/0 **  357/7  195/0  198/0  تسهیالتشرایط 

  داري: عدم معنیnsداري در سطح یک درصد            : معنی**               آوريمتغیر وابسته: رفتار تاب  هاي پژوهش             منبع: یافته
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بیشترین سهم را در پیشگویی متغیر وابسته دارند. در 

سازه انتظار عملکرد از لحاظ آماري تاثیر این میان 

  آوري ندارد.مستقیمی بر رفتار تاب

ر یر از مرحله دوم به بعد، اثرات غیل مسیدر تحل

ار قصد ین راستا معیشود. در ایده میم سنجیمستق

نگرش،  يارهایر وابسته و معیبه عنوان متغ يرفتار

، کنترل رفتار درك شده، انتظار یاجتماع يهنجارها

قل مست يرهایالت به عنوان متغیط تسهیعملکرد و شرا

 ون نشان دادیرسگل ریتحل یدر نظر گرفته شد. خروج

ب یرا به ترت يار قصد رفتاریانس معیدرصد وار 6/73 که

 ، کنترل رفتار درك شده)381/0( نگرش يارهایمع

 ، انتظار عملکرد)136/0( التیط تسهی، شرا)207/0(

ن ییتب) 116/0( یاجتماع يو هنجارها )129/0(

ن در مرحله سوم سازه نگرش به عنوان یکنند. همچنیم

، کنترل رفتار یهنجار اجتماع يهار وابسته و سازهیمتغ

 الت به عنوانیط تسهیدرك شده، انتظار عملکرد و شرا

نشان  ن مرحلهیج ایر مستقل در نظر گرفته شد. نتایمتغ

 بیبه ترت رانگرش  اریانس معیدرصد وار 3/57داد که 

 ي، هنجارها)572/0( کنترل رفتار درك شده يارهایمع

ق یتحق )101/0( التیط تسهیو شرا )413/0( یاجتماع

  ).8(شکل  کنندین مییتب

اثرهاي مستقیم و غیر مستقیم  14جدول 

متغیرهاي اثرگذار در مدل را به منظور تعیین میزان 

وري آتأثیر کل هر یک از متغیرهاي یاد شده بر رفتار تاب

باغداران پسته رفسنجان در برابر تغییرات اقلیمی و 

  14دهد. همانگونه که در جدول خشکسالی نشان می

  
باغدارن پسته رفسنجان در  يآوررفتار تاب متغير بر مؤثر متغيرهاي غيرمستقيم و مستقيم اثرهاي مسير ليمدل تحل -٨شكل

  .يميرات اقلييبرابر تغ
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 .آوري باغدارن پسته رفسنجان در برابر تغييرات اقليمياثرات مستقيم و غير مستقيم عوامل مؤثر بر رفتار تاب -١٤جدول 

  کلاثر   اثر غیر مستقیم  اثر مستقیم  متغیر مستقل
  443/0  137/0  296/0  نگرش نسبت به رفتار
  426/0  249/0  177/0  کنترل رفتار درك شده
  399/0  167/0  232/0  هنجارهاي اجتماعی

  387/0  0  387/0  قصد رفتاري
  278/0  083/0  195/0  شرایط تسهیالت
  050/0  050/0  0  انتظار عملکرد

  هاي پژوهشمنبع: یافته

 

وري آشود، تأثیرگذارترین سازه بر رفتار تابمشاهده می

باغداران پسته رفسنجان در برابر تغییرات اقلیمی، 

مربوط به سازه نگرش است، سازه نگرش به صورت 

و به صورت غیرمستقیم از  296/0بتا مستقیم با ضریب 

طریق سازه قصد رفتاري بر متغیر وابسته با ضریب بتا 

پس از آن کنترل رفتار درك شده اثر گذار است.  137/0

تأثیرگذار بوده است. سپس به ترتیب  426/0با اثر کل 

، قصد رفتاري با 399/0هنجارهاي اجتماعی با اثر کل 

 و در278/0، شرایط تسهیالت با اثر کل 387/0اثر کل 

آوري بر رفتار تاب 050/0نهایت انتظار عملکرد با اثر کل 

رفسنجان در برابر تغییرات اقلیمی  باغداران پسته

 اثرگذارند.

  

 كلي يريگجهينت

آورانه ج حاصل از سنجش رفتار تابینتا

ان نش یمیرات اقلییکشاورزان مورد مطالعه دربرابر تغ

نه در ین زمیت موجود کشاورزان در ایدهد که وضعیم

 کردن متنوعتوان با یقرار دارد. م یسطح متوسط

و فراهم کردن  يکشاورز بردارانبهره اشتغال و مهارت

 تیش سطح حمایافزا ،يمناسب کشاورز يهار ساختیز

ش سطح ی، افزایرسانش سطح اطالعی، افزایمال يها

، یمیرات اقلییمشارکت مردم در جلسات مربوط به تغ

ت رفتار یجامعه، وضع یش سطح انسجام اجتماعیافزا

مسئله اصلی در  د.یآورانه کشاورزان را بهبود بخشتاب

آوري کشاورزان ن پژوهش، شناخت عوامل موثر بر تابیا

آوري کشاورزان در و ترسیم مدلی است که رفتارتاب

. هدنشان دبرابر اثرات سوء ناشی از تغییرات اقلیمی را 

ر نشان داد که از مجموع یل مسیج تحلین راستا نتایدر ا

نه، انتظار آورا(قصد رفتار تاب مدل در وارد شدهر یمتغ 6

، نگرش، کنترل رفتار یاجتماع يهنجارهاعملکرد، 

 با متغیرها تمامی رابطۀ الت)یط تسهیدرك شده و شرا

با نگرش  ان، سازهین میدر ا شد. معنادار  يآوررفتارتاب

اشته ر وابسته دیر را بر متغیثن تأیشتریب 433/0اثر کل 

ن یدوم 426/0با اثر کل  نترل رفتار درك شدهک .تاس

باغداران پسته  يآوررگذار بر رفتار تابیسازه تأث
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 يهنجارها. است یمیرات اقلییرفسنجان در برابر تغ

آورانه با اثر قصد رفتار تاب، 399/0با اثر کل  یاجتماع

و انتظار  278/0با اثر کل  التیط تسهیشرا، 387/0کل 

ر در یثأن تیشتریب بیبه ترت 050/0با اثر کل  عملکرد

را  یمیرات اقلییآورانه کشاورزان در برابر تغرفتار تاب

ه نیدست آمده در زمج بهیالزم به ذکر است، نتادارند. 

 یمیرات اقلییدر برابر تغ يآورزان رفتار تابیسنجش م

راستا هم )1393باقري فهرجی و همکاران ( يهاافتهیبا 

 ينه اثرگذاریدر زم ج پژوهشی، نتابر آنباشد. فزون یم

ق یج تحقیکنترل رفتار درك شده، با نتا يرهایمتغ

) و دورون و همکاران 1398وند و همکاران (وسفی

)Doran et al., 2020،( با  یاجتماع ير هنجارهایمتغ

ر ی، متغ)Doran et al., 2020ج دورون و همکاران (ینتا

) و 1397و همکاران ( يج سواریالت با نتایط تسهیشرا

) Gil et al. )2017ج یر انتظار عملکرد با نتایمتغ

   باشد.یراستا مهم

  

  منابع

لسبویی، م. زاده ر، و رمضاناکبریان رونیزي، س -1

آوري کشاورزان در برابر ). تحلیل تاب1398(

خشکسالی با تأکید بر عوامل اقتصادي و سرمایه 

اجتماعی در نواحی روستایی (مورد مطالعه: 

 فصلنامهدهستان رونیز، شهرستان استهبان). 

  . 233 -242 ):2(10، ییروستا هايپژوهش

ر، و سواري، م. چایی، حباقري فهرجی، ر، قره -2

آوري در برابر تغییر اقلیم بر ). نقش تاب1397(

سطح امنیت غذایی در خانوارهاي روستایی تحت 

 اداقتص تحقیقات مجلهپروژه منارید در استان یزد. 

 .347-359): 2(49 یران،ا کشاورزي توسعه و

ر، فرجی سبکبار، ح، قدیري جعفري، م، رضوانی، م -3

). تحلیل 1399ر. (معصوم، م، و دربان آستانه، ع

برداران کشاورزي در برابر آوري اقتصادي بهرهتاب

 هاياثرات خشکسالی (مطالعه موردي: سکونتگاه

 ریزيبرنامه فصلنامهروستایی شهرستان فسا). 

  .61 -78): 39(10 اي،منطقه
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Analysis of Structures Affecting the Resilience Behavior of Rafsanjan Pistachio Growers Against 

Climate Change 

 

Abstract 

Rafsanjan, as one of the main areas for 

pistachio production, which is one of Iran's 

export products, has faced major environmental 

problems in recent years, including drought and 

climate change. Therefore, it is very important to 

pay attention to the resilience behavior of 

pistachio growers against the adverse effects of 

climate change. The present study analyzed the 

factors affecting the resilience of Rafsanjan 

pistachio growers against climate change. The 

statistical population included all pistachio 

growers in rural areas of Rafsanjan (22721 

people) of which 340 people were selected as 

sample using the size determination method in 

correlational studies. The data collection tool 

was a questionnaire that was validated by a group 

of experts and its reliability was determined by 

internal consistency using Cronbach's alpha 

method. For investigating the factors affecting 

the resilient behavior of growers in the face of 

climate change, path analysis was used. Data 

processing was also performed using SPSS ver25 

software. The results indicated that the resilient 

behavior of the studied gardeners in the face of 

climate change is moderate. The results of path 

analysis showed that the variables of attitude 

with a total effect of 0.433, control of perceived 

behavior with a total effect of 0.426, social norms 

with a total effect of 0.399 and behavioral 

intention with a total effect of 0.387, 

respectively, had the greatest impact on 

gardeners' resilient behavior against climate 

change. Hence, by diversifying the skills and 

employment of gardeners, providing suitable 

agricultural infrastructure, increasing the 

financial support, information, the public 

participation, and social cohesion of society, the 

status of resilient behavior of gardeners would be 

improved. 

Keywords: Path analysis, Resilience models, 

Resilient behavior, Theory of planned behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 


