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راهکارهای کشاورزی هوشمند  پذیرش بر مؤثر عامل هایارزیابی 

 یشناختو روان یاجتماع هیسرما هاییژگیوبا تأکید بر  به اقلیم
 1فردینیعباس ام ،موسوی الهنعمت دیس ،یاعتماد یمهد

 01/01/0011تاریخ پذیرش:                                                                                       01/10/0011تاریخ دریافت:

 چکیده
های اخیر، تغییر اقلیم منجر به کاهش تولید و نیز درآمد محصول های کشاورزی شده است. کشاورزان در سال

به  تند.هس ریپذبیآس اریبسو کاهش منبع های آب  یمانند خشکسال اقلیمی رویدادهایدر برابر در ایران نیز 
پذیری و تنگدست شدن کشاورزان در نتیجه گسترش تغییر پذیری های اقلیمی، یبآسافزایش  رغم

در ، تااین راسنشده است. در  عملیاتی یرانیتوسط کشاورزان ا کافی اندازه به هوشمند به اقلیم یهایاستراتژ
 قیها از طرداده در استان فارس ارزیابی شد. هوشمند به اقلیم دهایراهبر اتخاذبر ؤثر م هایاملع این پژوهش

بر  .شد یآورگرداستان فارس  در منطقه رامجرد در 9411و 9411 یهاسال یکشاورز ط 444 از پرسشنامه
، و آب یمواد مغذ تیریمدهای در سه گروه راهبرد هوشمند به اقلیمهای اتخاذ شده راهبرداین مبنا، 

رای ای ببندی و مدل الجیت چندگزینهتقسیمو ترکیب این دو راهبرد خاک  یبارور تیتقو و حفظهای راهبرد
انند م یشناخت روان یهایژگیونتایج نشان داد که  ها برآورد شد.بررسی عامل های موثر بر پذیرش این راهبرد

هوشمند به های راهبردبر مشارکت کشاورزان در اقلیمی و درک خطرات آن  هایاعتقاد به وجود تغییرپذیری
 یمنف ریاعتماد به مردم تأث ریمتغی، اجتماع هیسرمادر رابطه با متغیرهای . دار دارندنیتأثیر مثبت و مع اقلیم

در اعضای خانواده مشارکت  ریتغدارد. همچنین، م یسازگار یهاراهبردبر مشارکت کشاورزان در  یو معنادار
. تداش هوشمند به اقلیم هایراهبردهر سه نوع بر احتمال اتخاذ  یمثبت و معنادار ریتأث های اجتماعیفعالیت

مچنین هو ی اجتماع یهاگروه اعتبارات و مشارکت باالتر دربه  شتریب یکشاورزان جوانتر با دسترس، سوییاز 
های اهبردربه اتخاذ  یشتریب گرایش اقلیمی پذیری های رییخطر نسبت به تغباالتر و درک  شتریب یآگاه

ر کننده مشارکت کشاورزان د نیتضم کشتزارها شتریدرآمد ب و تربزرگ کشتزارهای .دارند هوشمند به اقلیم
  .است در منطقه کشاورزی هوشمند به اقلیم یهاراهبرداتخاذ 

 JEL  :C01, Q54, O13بندیطبقه
 ، استان فارسایمدل الجیت چندگزینهسرمایه اجتماعی، کشاورزی هوشمند به اقلیم،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 زا یکی عنوان به گذارانسیاست و علمی هایجامعه توسط اقلیمی پذیری های یرتغی اخیر، هایدهه در

 ندهایفرای از بسیاری پایداری بر شدت به که است شده شناخته محیطیزیست موضوع های مهمترین

 (.Cook et al., 2016; Pagliacci et al., 2020گذارد )می تأثیر انسانی هایفعالیت و طبیعی

 هایلیونم معیشت و غذایی امنیت کشاورزی، برای بزرگ تهدید یک عنوان به اقلیمی هایتغییرپذیری

 با شدت به (. کشاورزیIPCC, 2013است ) گسترش حال در جهان کشورهای از بسیاری در نفر

از (. Shaffril et al., 2018شود )می تهدید اقلیم تغییر اثر در و است ارتباط در اقلیمی هایعامل

 ,.Nguyen et alکشاورزان را افزایش دهد ) تنگدستیپذیری و تواند آسیبن پدیده میاین رو، ای

 Altieri and( که این موضوع برای کشورهای در حال توسعه بیشتر مشهود است )2016

Nicholls, 2017 .) 

 تغییر که است کرده اشاره روشنی به خود گزارش آخرین در( IPCC) اقلیم تغییر الدولبین تهیا

(. IPCC, 2013) است داشته کشاورزی بخش بر ایمالحظه شایان زیانبار هایاثرگذاری قلیما

 افزایش شدن، صنعتی هنگام از امپیپی)قسمت در میلیون(  413 اکسید کربن تادی غلظت افزایش

 واردیم...  و طوفان سیل، خشکسالی، چون هاییپدیده شدت افزایش و بارش الگوی تغییر زمین، دمای

 تا اهگزارش برخی بربنا . کنندمی تهدید را کشاورزی هایلمحصو تولید جدی صورت به که هستند

 قیمت و یافت خواهد کاهش درصد 94 و 04 ،90 ترتیب به گندم و برنج ذرت، رشد نرخ 0303 سال

 تنوع سویی از. کرد خواهد پیدا افزایش حال به نسبت درصد 50 و 11 ،13 ترتیب به هالمحصو این

 خواهد کاهش %93 میزان به اقلیم تغییر نتیجه در 0333 سال به نسبت 0343 سال انتهای در گیاهی

 (. FAO, 2015یافت )

ه رابط درآمد، کاهش در پی آن و زراعی هایزمین وریبهره کاهش با اقلیمی هایپذیریتغییر افزایش

 پذیریآسیب با روستایی هایمعهجاپا و معیشت خرده کشاورزان و کرده آشفتگی را دچار بازار های

 کاهش گذارانسرمایه انگیزه اقلیم، تغییر از ناشی منفی هایتاثیر روند ادامه با. شوندمی روبرو بیشتری

 حفظ برای که شد خواهند ناچار کشاورزان و رفته تحلیل کشتزارها بردارانبهره پذیری ریسک یافته،

 را یثبات بی و داده افزایش را کشتزاری برون هاینهاده کرده، وارد هامنبع بر بیشتری فشار تولید

 وجبم سویی از و شده اقلیمی هایناپایداری افزایش باعث خود نوبه به هافعالیت این. کنند تشدید
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 کشاورزی مورد در بینش تغییر عدم صورت در. شودمی ایگلخانه گازهای انتشار و تولید نرخ رشد

 با رزهمبا و غذایی امنیت تأمین به قادر تولیدی هایسامانه می جدید،تطبیق با شرایط اقلی و رایج

های مرتبط با تغییر اقلیم در بخش چالشدر واقع،  (.FAO, 2010) بود نخواهند اقلیم تغییر

 هایگذاریاثرآوری کشاورزان و کاهش افزایش تاب برایکشاورزی نیاز به پذیرش راهکارهای نوآوری 

 سازمان خواربار و کشاورزی یای از این راهکارها بوسیلهسازد. مجموعهمی تغییر اقلیم را روشن

zation)(Food and Agriculture Organi( ب0393فائو ) 9عنوان کشاورزی هوشمند به اقلیمه 

(CSA )یمهوشمند به اقلیم  یهاراهبردکشاورزان به اتخاذ  بی، ترغراستا نیر اد. شودنامیده می 

ه کشاورزان را ب پذیریبیکرده و آس لیرا تعد ییآب و هوا هایپذیریرییتغ یفمن هایریتواند تاث

 (.   Wood et al., 2014) برساند کمترین

 استفاده است کشاورزی ممکن در CSA هایشیوه اتخاذ برایها مشیخط ابزارها و از ایگسترده طیف

عدم  یا نیتروژنه کودهای از فادهاست کردن محدود (. برای مثال، باPagliacci et al., 2020) شود

 کشاورزی هایخاک ظرفیت حفاظتی،ورزی خاک در راستای زدن شخم متداول هایروش استفاده از

 بر این، امکان کاهش مصرف افزون (.Camarotto et al., 2018) یابدمی افزایش کربن ذخیره برای

 رمؤث مدیریت و آب ذخیره افزایش آب، در جویی مؤثر بر صرفه آبیاری نوین هایسامانه از طریق آب

از منظر دیگری،  (.Levidow et al., 2014; Tromboni et al., 2014) آب نیز وجود دارد

ا حفظ ی و هایی برای مدیریت مواد مغذی و آبکشاورزی هوشمند در برابر تغییر اقلیم شامل راهکار

 (. Ogundari and Bolarinwa, 2018; Martinsen et al., 2019تقویت باروری خاک است )

 CSAهای کشاورزان برای اتخاذ و اجرای طرح تشویق هایعاملچگونگی تصمیم گیری کشاورزان و 

. در واقع برای اطمینان آیندمی به شمارها ترین عامل در موفقیت این طرحبسیار مهم است و کلیدی

بسیار  CSAهای راهبردرش محرک بر پذی هایعاملاز پایداری کشاورزی در بلندمدت شناسایی 

 یکارگیره ب پیوستگی و کشاورزان پذیرش مورد در تحقیق (. et al., 2009 Deressa)حیاتی است 

 عاملهای از گسترده ای طیف از متأثر انتخاب کشاورزان که دهدمی نشان CSAهای داوطلبانه طرح

 اقتصادی هایویژگی ،رکشتزا ساختار ها،های سیاستویژگی ،فناوری زیست،محیط با مرتبط

                                                 
1 Climate Smart Agriculture (CSA) 
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 ,.Deng et al., 2016; Luo et al) اجتماعی است هایجنبه و هاانگیزه و هاکشاورزان، نگرش

 گیریاما تصمیم هستند، هوایی و آب پذیریهای تغییر معرض در کشاورزان اگرچه(. در واقع، 2016

القه ع یا آمادگی فنی نظر زا است ممکن آنان نیست. آشکار آنان کشاورزی هایتغییر شیوه مورد در

 دتبلندم در هااین تغییر هایبرتری و سودمندی درک به قادر یا باشند، نداشته نوآوری اتخاذ به ای

روی آورند  CSAهای دراهبربه عبارتی ممکن است برخی از کشاورزان خیلی زود به اتخاذ  .نباشند

ابراین بنبر باشد. برای برخی از کشاورزان زمانبا تغییر اقلیم  سازگاریهای هوشمند راهبردو یا اتخاذ 

های هوشمند و افزایش آگاهی کشاورزی راهکارهای انواع پذیرش بر های مؤثرمشوق شناسایی

 غییرت برابر این راهکارها در یبرنده کاره ب کشاورزان شمار کشاورزان در این زمینه به منظور افزایش

 (. Pagliacci et al., 2020اقلیم ضروری است )

در  هافصل همۀ در کشور دمای مختلف داخلی در مورد افزایش میانگین هایدر مطالعه و بررسی

 در اقلیم تغییر پدیده رخداد به را امر این دلیل قوی احتمال های اخیر اجماع نظر وجود دارد و بادهه

 است این گویایز های همگنی نی(. نتایج آزمونParhizkari et al., 2018دهند )می نسبت کشور

 کاهشی روندی بهار و زمستان در فصل های کشور هایبارش میانگین اخیر، سال 43 طی در که

نین، همچ .است یافته دیگر )تابستان و پاییز( افزایش فصل دو در هابارش میزان مقابل، در و داشته

 رد (هیدرولوژیکی)شناختیآب و هواشناسی اقلیم تغییر رخداد نیز داخلی هایپژوهش از بسیاری

 ,Hosseini and Nazari)اند کرده تأیید کشور در مختلف آبریز هایحوضه برای را آینده هایدهه

2016; Office of National Climate Change Plan, 2016.) صنعت باالدستی اسناد در 

یل بحران به دل آب ایهمنبع اقلیم با سازگار و یکپارچه توسعه نیز بر مدیریت پنجم برنامۀ آب و قانون

 غییرت پدیده که است این شودمی استنباط آنچه شده یاد مطالب بندیجمع است. از شده آب تأکید

 تر شدن است. و در حال گسترده رخ داده ناپذیریپرهیز طور به ایران در اقلیم

، دارد ییهوا آب و طیآب و شرا هایمنبعبه  یادیز یوابستگ رانیدر ا یبخش کشاورز از آنجایی که

(. Nassiri et al. 2006) هستند ریپذ بیآس اریبس ییآب و هوا هایپذیررییدر برابر تغکشاورزان 

( Massah Bavani and Morid, 2005; Vaghefi et al., 2013) بررسی های مطالعه و جینتا

 هایمنطقهدر ب منابع آ ،(A2ی وی)سنار ییآب و هوا هایپذیریرییتغ نانهیبدب یوینشان داد که سنار

مقابله با  یمناسب برا تطبیقی یهاراهبردتخاذ داده است. بنابراین، ارا کاهش  رانیمختلف ا
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 یفمن هایریتأثرغم به، نیمهم است. با وجود ا اریبس اقلیمی هایپذیریرییتغ یمنف هایگذاریاثر

ه به انداز یسازگار یهاردراهب، رانیآب کشاورزان در ا هایبعو من شتیبر مع اقلیم هایپذیریرییتغ

وجه مورد ت یبه اندازه کاف یسازگار یکردهایور یتوسط کشاورزان استفاده نشده است و طراح یکاف

  (.Karimi et al., 2018قرار نگرفته است ) یدولت ینهادها

برای  سیاستی خاص هایاقدام طریق از مالی حمایت که اندداده نشان موجود هایمطالعه بیشتر

های غیرمالی مانند فنی، ه(. چرا که جنبet al., 2018 Inmanنیست ) کافی CSA سازیپیاده

در راه تحقق این هدف باشند  هاییبازدارندهسیاستی ممکن است  هایمالحظاهای مدیریتی و عامل

(et al., 2018 Giordano.) بیشتر مطالعهمحیطی در کشاورزی، های زیستدر زمینه اتخاذ برنامه 

های ها و انگیزهاقتصادی، اجتماعی و ساختاری کشاورزی و نگرش هایهای گذشته عاملسیو برر

 Weeler (.Price and Leviston, 2014; Li et al., 2019اند )کشاورزان را مدنظر قرار داده

et al. (2013) نگرش بر نیز آند رخدا چگونگی و اقلیمی هایتغییرپذیری به باور که بر این باورند 

 به منجر جامعه جانب از هماهنگ هایسیاست اتخاذ و است تأثیرگذار آنان واکنش و چگونگی ردمم

در  CSAهای در زمینه اتخاذ شیوه .است شده اقلیمی هایتغییرپذیری زیانبار هایاثرگذاری کاهش

شتری بی ایهبررسی و ارزیابیهای مرتبط با آب و خاک در آسیا، آفریقا و آمریکای التین فناوریمورد 

افزون بر  (.Akrofi-Atitianti et al., 2018; Makate et al., 2019صورت گرفته است )

دیگر مانند جنسیت سرپرست خانوار، سطح تحصیالت، زمان  هاییهای اقتصادی و فنی، عاملعامل

ت ضوی، ع های تولیدها و نهادهمنبعاعضای خانوار، دسترسی کشاورز به  شماراشتغال به کشاورزی، 

شاورزی نیز در های اجتماعی، دسترسی به خدمات ترویجی، میزان درآمد کشاورزی و غیرکدر گروه

 ;Kurukulasuriya and Mendelsohn, 2008)با تغییر اقلیم مؤثرند  هاتوان سازگاری جامعه

Vento et al., 2010.)  

 دهش بررسی هامطالعه ازبرخی در  نوآوری پذیرش افزایش در کشتزار کیفیت و اندازه مثبت نقش

 مثبتی نقش اطالعات به دسترسی و( مثال آموزش عنوان به) کشاورزان هایهمچنین، ویژگی. است

 بازدارنده کشتزار از خارج هایفعالیت در اشتغال و سن افزایش که حالی در دارد. نوآوری پذیرش در

ز نقش مهمی در این فرایند دارد (. مشاوره و ارائه اطالعات نیet al., 2015 Läppleشود )می آن

(et al., 2016 Collins) . ،همچنین Azadi et al. (2019) یشناختروان یهایژگیو هرابط 
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 کشاورزان یسازگار یو رفتارها ییآب و هوا هایپذیریرییدرک خطر در مورد تغو  سکیباور، اعتماد، ر

 کشاورزان رفتاری هایدهد که هدفمی ها نشاننتایج ارزیابیبه طوری کلی مرور  .نددکر یبررس را

 یهاکشتزار، عامل مدیریتی و ساختاری هایعامل شامل زمینه پیش هایعامل از ایگسترده طیف به

 اجتماعی بستگی دارد و اطالعاتیشناختی، روان هایکشاورز، عامل انگیزشی و شناختی جامعه

(Wang et al., 2018; Gatto et al., 2019.) عی که مجموع جام که پژوهشلی است این در حا

بر پذیرش راهکارهای کشاورزی هوشمند به اقلیم را مدنظر قرار دهد، یافت  هاتأثیرگذاری این عامل

 نشده است. 

ب، بی کافی نبودن منبع ملی، کمبود آبیان کردند که  et al. (2016)  Khaledi،بر این افزون

 ها در بخش کشاورزی ازقطع یارانهی دولت ود اعتباربه بخش کشاورزی، کمب یالن دولتتوجهی مسئو

ه اقلیمی بود ر برابر تغییرهاین سرپل ذهاب درستاسازگاری گندمکاران شههای ترین بازدارندهمهم

آن است که فروش دام، گویای  Esmaeilnejad andPudineh (2018)پژوهشاست. نتایج 

های کشاورزی و انتخاب کسب و کار ه از نهادهگرفتن وام و قرض از بستگان، کاهش کاشت و استفاد

روستایی جنوب خراسان  هایمنطقهسازگاری با تغییر اقلیم در  هایترین اقدامز مهمجدید و مهاجرت ا

 کاهش آب، ذخیره کاهش Rastegaripour & Sheybani (2019)همچنین، جنوبی بوده است. 

 پیامدهای جمله را از مهاجرت و اقتصادی، بیکاری صرفه کاهش زعفران، عملکرد محصول

در شهرستان تربیت حیدریه معرفی کردند. نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت  اقلیم هایتغییرپذیریی

، خدمات ترویجی، در اندازه زمین، دسترسی به اعتبارها نشان داد که متغیرهای تجربه کشاورزی،

 ی سازگار با تغییر اقلیم مؤثر است. هاحصیالت بر احتمال انتخاب راهبردها و تمعرض رسانه

های اخیر تحت تأثیر ر سالاستان فارس در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد. این استان د

در استان به عنوان  9413تا  9410 یهاسال نیب دیشد یخشکسالاقلیمی قرار گرفته است.  تغییرهای

(. همچنین، افزایش دما و Keshavarz et al., 2014اثراتی از تغییر اقلیم قلمداد شده است )

 Gandomkar andهای اخیر به اثبات رسیده است )کاهش رطوبت خاک در استان فارس در سال

Dehghani, 2012 .)در استان فارس سبب ایجاد  درپیپیهای خشکسالی رخدادبر این،  افزون

 شده است. این مسئله های آب و کشاورزیویژه منبعهای مختلف، بهر بخشهای بسیاری دچالش

های جوی منجر به مهاجرت روزافزون از روستاها به شهرها شده است؛ چرا که در اثر کاهش ریزش
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اکنون بیالن آب زیرزمینی در آبی زیرزمینی به شدت افزایش یافت و هم هایمنبعبرداشت آب از 

 کند. ازممکن مینارا  ی کشاورزی و تولید محصولهای استان منفی است که ادامهبسیاری از دشت

تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس  هایهای صورت گرفته در بررسی اثرگذاریهشاین رو پژو

کند، گامی مهم در جهت به دلیل نقش مهمی که در برقراری امنیت غذایی در سطح کشور ایفا می

ر بخش اقلیمی ب انبار نوساهایهای زیخاذ شده برای کنترل اثرگذاریهای سیاستی اتبهبود استراتژی

 (.Momeni and Zibaei, 2012کشاورزی خواهد بود )

ر مؤثر ب هایی بر این است که با شناسایی عاملبا توجه به مطالب بیان شده، در این مطالعه سع

سط کشاورزان در منطقه فارس گام کشاورزی هوشمند در برابر تغییر اقلیم تو هایراهبردپذیرش 

 برداشت. میاقل رییراهکارها در برابر تغ نیا یشمار کشاورزان بکار برنده شیافزاای ثری را برمؤ

مدیریت مواد های اتخاد شده توسط کشاورزان در سه گروه استراتژی هوشمند به اقلیمهای راهبرد

ین بر اشد.  بندیتقسیم راهبردو ترکیب این دو خاک  یبارور تیحفظ و تقو یهاراهبرد، آب مغذی و

انند متطبیقی هوشمند به اقلیم  هایراهبردؤثر بر پذیرش م هایاملع هیکل، در تحقیقی جامع بنام

 هیو سرما سنتی هایاملبه عنوان ع کشتزارهای و ویژگی یاقتصاد -ی، اجتماعیفرد هایویژگی

 . ی شدارزیاب دیجد هایاملبه عنوان عشناختی و روان یاجتماع

  منطقه مورد بررسی

ن استامنطقه رامجرد در هوشمند در  -های اقلیمراهبرد ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش برش پژوهاین 

 فارس تمرکز دارد. 

است و  یمنطقه کشاورز نیا نانساک تیمنطقه رامجرد در شمال غرب استان فارس واقع است. فعال

دست سد پایین در دشت رامجرد در. دآییبه دست م یکشاورز قیمنطقه از طر انعمده درآمد ساکن

و زیرزمینی برای بخش کشاورزی استفاده می شود. میزان آب سطحی  هایاز منبعدرودزن، ترکیبی 

میلیون مترمکعب و از  15/049کشاورزی حدود  های آب زیرزمینی برای کاربردهایبرداشت از منبع

ن به فعالیت ی کشاورزاعمده گیرد.حلقه چاه فعال در منطقه صورت می 0331طریق برداشت از 

. شوداز شبکه آبیاری درودزن تأمین می هزار هکتار از اراضی رامجرد 40نیاز زراعی مشغول وآب مورد

 که دارد؛ وجود سنتی نهر کیلومتر 033 حدود و مدرن شبکه کیلومتر 133 درودزن آبیاری شبکه در
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 ,Fars Regional Water Company) است کیلومتر 03 بر بالغ نهرها رشته این از برخی طول

2008.) 

 هامواد و روش
 رشیثر بر پذؤم هایاملع ییجهت شناسا 9ایچندگزینه تیالج ونیرگرستوان از می در این پژوهش

 کردیرو رییتغ برایموردنظر  هایاستیو س هایبهره جست تا اقدامی هوشمند به اقلیم راهکارها

 مشخص شود. رندهیورزان پذکشا کردیو تداوم رو رشیبه سمت پذ رندهیکشاورزان نپذ

ی اورزانکششامل گروه  شدند. نخستین یبندگروه طبقه چهارکشاورزان به ، در این پژوهش بر این مبنا

هستند  یگروه دوم کشاورزان. اندرا اتخاذ کرده مدیریت مواد مغذی و آبهای راهبرد است که

است که  یاورزانشامل کش سوموه . گراندرا عملیاتی کردهخاک  یبارور تیحفظ و تقو یهاراهبرد

د هوشمنهای راهبردکه  ی، کشاورزاننیکنند. همچنیرا انتخاب م یسازگار یهاراهبرد نیاز ا یبیترک

شده  دالت یاچهار حوابسته  ریمتغبنابراین،  .آیندمی به شمار چهارم گروه اند،نکرده اتخاذ را به اقلیم

ه در نظر گرفت یچند سطح ،شود. به عبارتی متغیر وابستهیرا شامل م هوشمند به اقلیمهای راهبرد

حتی در صورت نقض فرض استقالل در چنین شرایطی مختلف نشان داد که  هایبررسی جی. نتاشد

 کندرائه میا ایچندگزینه پروبیتنسبت به مدل  یترقیدق جینتا ایچندگزینه تیمدل الج ،جایگزین

(Dow and Endersby, 2004; Sam et al., 2019 .) ،در این پژوهش روش در این راستا

 هوشمند کشاورزی راهکارهای مؤثر بر پذیرش هایعامل تجزیه و تحلیلای برای الجیت چند گزینه

 هر حالتمتغیرهای مستقل اجازه دارند برای  هایاستفاده شد. در این مدل، اثرگذاری اقلیم برابر در

را  سازی در بیشتر از دو طبقهکه به ما اجازه تحلیل تصمیم این روش این است برتریمتفاوت باشند. 

 هاباشد. این مدلاین روش به سادگی قابل محاسبه می (. از سوییWooldridge, 2001دهد )می

در طبقه یا گروه خاصی  یک حالت راکه در واقع توسعه یافته مدل الجیت است، احتمال قرار گرفتن 

 ای هستند.ای چند معادلههکند و در واقع مدلبیان می

                                                 
1 Multinomial Logit Model 
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 یک رخداد دهنده نشان که( Y) گسسته متغیر یک بین ارتباط بیانگر گسسته انتخاب هایمدل

 ایناست.  X دهنده توضیح متغیر چند یا یک با ممکن، هایانتخاب بین در تصمیم یک یا رویداد

سته یی با متغیر وابهاررسی مدل. به منظور باندمتفاوت وابسته متغیر هایحالت نوع به توجه با هامدل

وزیع تابع ت با الگوهاییشود از پیشنهاد میگیرند، مقادیر صفر و یک را به خود می کیفی که تنها

 ( استفاده شود.Probit( و پروبیت )Logitالجیت ) 0شامل مدل احتمال خطی 9تجمعی

 مؤثر بر پذیرش راهکارهای هایوتحلیل عاملای برای تجزیهزینهدر این پژوهش روش الجیت چند گ

متغیرهای مستقل اجازه  هایاستفاده شد. در این مدل، اثرگذاری اقلیم برابر در هوشمند کشاورزی

ش ترین چالمدل الجیت منظم تعمیم یافته باشند. بزرگ برای هر حالت متفاوت بوده و همانند دارند

شود. این منجر به پیچدگی نتایج می باشد کهزیاد پارامترهای آن می شماراستفاده از این مدل، 

ین ا شود. برتریجاد مشکالتی در تفسیر مدل میپیچیدگی به همراه غیر خطی بودن مدل، موجب ای

د، همچنین دهسازی در میان بیشتر از دو طبقه را میروش این است که به ما اجازه تحلیل تصمیم

(. از Wooldridge, 2001باشد )ف میمختل هایای طبقهانتخاب بر هایقادر به تعیین احتمال

که در واقع توسعه یافته مدل الجیت  هاباشد. این مدلاین روش به سادگی قابل محاسبه می سویی

های چند کند و در واقع مدلاست، احتمال قرار گرفتن فرد در طبقه یا گروه خاصی را بیان می

 ای هستند.معادله

گروه داشته باشیم  mطوری که اگر ه ند مدل الجیت است. بای ترکیب چهای الجیت چندگزینهمدل

های الجیت ها با مدلای استفاده کنیم. تفاوت این مدلمدل الجیت دو گزینه m-1نیاز است که 

متغیرهای هر معادله یکسان نیستند. به عبارتی در  هایها ضریبدر این مدلست که ا ترتیبی در این

 شود.می ها فرض موازی بودن رداین مدل

 شود:( آورده می9صورت رابطه )ه ای بمدل الجیت چند گزینه

(9) UXY   

                                                 
1 Cumulative Distribution Function 
2 Linear Probability Model 
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های تعیین کننده یک متغیر تصادفی است که ارزش Yای، برای توضیح مدل الجیت چند گزینه

 m,...,2,1 برایm دهد. مثبت( به خود اختصاص می )عددی صحیح وm شماری نشان دهنده 

گزینه در  mکند. با وجود های وضعیت را تعیین میای از متغیرمجموعه Xباشد و ها میگزینه

 هایکه هر کدام از معادل شودمعادله ایجاد می 1mمتغیر وابسته که یکی از آنها گزینه مرجع است، 

 گردد.رگرسیون الجستیک دوتایی است که با گزینه مرجع مقایسه می

کدام که هر کندمعادله الجیت را برآورد می 1mای، در یک زمان رگرسیون الجیت چند گزینه

توان ( که میWooldridge, 2001دهد )را انتخاب کند، نشان می jگزینه  iاحتمال اینکه فرد 

 ( نشان داد:0صورت رابطه )ه آن را ب

(0)  
 

 





m

j

ij

ij

i

Z

Z
jYp

2

exp1

exp
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ش کشاورزان نسبت دهنده نگرنشانijZ گردد.تعریف می 

های کشاورز ویژگی های اقتصادی، فردی، اجتماعی و دیگرویژگیبرداری از  jXبه گزینه موردنظر، 

i ام و  و ( است:4بطه )صورت راه در گزینه مرجع احتمال بباشند. های مدل میپارامتر 

(4)  
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ری طوه ای، احتمال قرار گرفتن در هر گزینه نسبت به گزینه مرجع بهای الجیت چند گزینهدر مدل

 شود:گیری می( نشان داده شده، اندازه4) که در رابطه

(4)  
 

 
ij

i

i Z
YP

jYP
exp

1




 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66ارزیابی عامل های مؤثر...

 آید:دست میه ( ب0گیری از این تابع، رابطه )با لگاریتم

(0  )  
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متغیر وابسته است که شامل  yای مورد استفاده در این پژوهش، در مدل الجیت چند گزینه 

توسط کشاورزان  اقلیم برابر در هوشمند کشاورزی مختلف مؤثر بر  پذیرش راهکارهای هایعامل

 باشد. می

تواند رابطه بین متغیر وابسته و توضیحی را برآورد شده می هایهرچند ضریب هاگونه مدلدر این

تعیین میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر  برایتواند راهنمای بهتری نمایان سازد، اما معیاری که می

ای هوابسته باشد، استفاده از معیار اثر نهایی متغیر است. در حقیقت، اثر نهایی احتمال انتخاب گزینه

دهد. به عبارت دیگر اثر مختلف به ازای هر واحد تغییر در هر یک از متغیرهای توضیحی را نشان می

ای است. تابع احتمال در مدل الجیت چند گزینه iتوسط فرد   jنهایی، واریانس احتمال انتخاب گزینه 

 ( است:0صورت رابطه )ه ب
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 باشد:( می5صورت رابطه )ه ای بجیت چند گزینهاثر نهایی در مدل ال

(5)  
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به طوری  ها استفاده شد. برای برآورد داده Amemiya (1981)از مدل پیشنهادی  پژوهشدر این 

( با مقادیر صحیح مثبت Y( بر احتمال متغیر وابسته )Xمتغیرهای توضیحی ) هایگذاریاثرکه، 

(S=1, 2, 3 در )راهبرده با گروه عدم پذیرش مقایس( های اقلیم هوشمندS=4ارزیابی می ) .شود

 کند. ( برآورد می1معادله الجیت و احتمال هر گروه را به صورت رابطه ) S-1بنابراین، مدل 

(1) 
𝑃(𝑦𝑖|𝑥𝑖) =

𝑒𝑥𝑝(𝐵𝑆𝑥𝑖)

1 + ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝐵𝑠𝑥𝑖)
𝑆
𝑠=2

 

 عبارت است از: هیااحتمال گروه پ
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(1) 
𝑃(𝑦𝑖 = 4|𝑥𝑖) =

1

1 + ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝐵𝑘𝑥𝑖)
𝐾
𝑘=2

 

 ود:شیمحاسبه م ریبه شرح ز سکیر یبه عنوان نسبت نسب هیپا گروهنسبت به  گروهاحتمال هر 

(93) 𝑃(𝑦 = 𝑘)

𝑃(𝑦 = 4)
= exp(𝛽𝑘𝑥𝑖) ,𝑓𝑜𝑟𝑘 = 1,2,3 

های توسعه کشور بر اتخاذ و عملیاتی کردن برنامه بیشترضروری است که در این نکته  یادآوری

تأکید شده است. این در حالی است که در برنامه  کشتزارهای مقابله با خشکسالی در سطح سیاست

منفی تغییر اقلیم بر ضرورت حفاظت از  هایتر شدن اثرگذاریعه و همزمان با مشخصپنجم توس

 یهانهسامابرای توسعه  شده است. در این راستا، اعتبارهایییش از پیش تأکید آب و خاک ب هایمنبع

 Office of National Climateی و افزایش حاصلخیزی خاک در نظر گرفته شد )اریآب نینو

Change Plan, 2016 ( به عنوان زمان 9413برنامه پنجم توسعه )سال  آغازسال  پژوهش(. در این

 زا هوشمند به اقلیم در نظر گرفته شد. به این ترتیب کشاورزانی که پیشهای آغاز پذیرش راهبرد

و  9اند به عنوان کشاورزان پیشگامهای هوشمند به اقلیم کردهراهبرداقدام به اتخاذ  9413سال 

 0دیرپذیرندهاند به عنوان کشاورزان ها را عملیاتی کردهاین راهبرد 9413ی که پس از سال کشاورزان

 ند. شناسایی شد

 هاآوری دادهچگونگی گردها و ویژگی
 4گیری تصادفی سادهروستا به روش نمونه 90 در منطقه، موجودروستای  19از بین  پژوهشدر این 

 عبارتی روش. به مصاحبه شد و با آناننفر کشاورز به طور تصادفی انتخاب  444روستا  شمارو از این 

 بوده است.  4ایای چندمرحلههگیری خوش، روش نمونهگیری این پژوهشنمونه

کشاورز منطقه  444های متغیرهای توضیحی از پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط متخصصان، داده

( ارائه 9آوری شد. آمار توصیفی متغیرهای توضیحی در جدول )گرد 9411-11رامجرد در سال زراعی 

 اریو انحراف مع نیانگیسال با م 59تا  05 نینشان داد که سن مصاحبه شوندگان ب جیتاشده است. ن

                                                 
1 pioneer 
2 laggard 
3 Simple Random Sampling 
4 MultiStage Cluster Sampling 
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است که به سطح تحصیالت  4/0میانگین سطح تحصیالت  بودند. ریسال متغ 1.5و  40.4 بیبه ترت

یش کشاورزی سرپرستان خانوارها بکار  سابقهتر است. همچنین، میانگین ابتدایی و دبیرستان نزدیک

نفر جمعیت دارند. میانگین  4ا بیش از درصد خانواره 53بر این، بیش از  افزونسال است.  43از 

نیز بیش از  کشتزارهکتار است. میانگین درآمد  1نزدیک به  بررسیدر نمونه مورد  کشتزارهااندازه 

 00ی نیز نشان داد که اجتماع -یاقتصاد یهایژگیو یفیآمار توصمیلیون ریال است. بررسی  993

خدمات درصد کشاورزان به ترتیب به  04و  45و  ندارند کشتزار بیرون ازدرصد از کشاورزان درآمد 

درصد از کشاورزان به نهادهای  03بر این، نزدیک به  افزوندسترسی ندارند.  ترویجی و اعتبارها

درصد است. این در  53حاکمیت اعتماد ندارند. در مقابل، اعتماد کشاورزان به افراد جامعه بیش از 

 هایهنمر نیانگیمدر اجتماع حضور فعال دارند. در نهایت، درصد خانوارها  03حالی است که بیش از 

دهد که یآمارها نشان م نیبود. ا 0از  1/0و  4/4 بیو درک خطر به ترت میاقل رییتغ به پدیده باور

همچنین وضعیت آگاه هستند.  تاحدودی اقلیمی هایپذیریرییتغ هایریثأکشاورزان از شدت و ت

بررسی در  درصد کشاورزان در نمونه مورد 01دهد که بیش از مینشان  راهبرد رشیزمان پذمتغیر 

 گیرند. های هوشمند به اقلیم در گروه دیرپذیرنده قرار میزمینه اتخاذ راهبرد
  آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی (6)جدول 

Table(1)Descriptive statistics of the studied variables 
 گروه

Category 
 متغیر

Variable 
 واحد

Unit 
 آمار توصیفی

Statistic Descriptive 
 های خانوارویژگی

Household 
characteristics 

 سن سرپرست خانوار

Age of household head 
 سال

Year 
 4/40میانگین=

 5/1انحراف معیار=

Mean=46.3 
Std. Deviation=8.7 

 سطح تحصیالت سرپرست خانوار 

Education level of 
household head 

 سواد= بی9
 = ابتدایی و دبیرستان0

 = دیپلم4
 = کاردانی و کارشناسی4

 = کارشناسی ارشد و دکتری0

1=illiterate, 2=primary and 
high school, 3=diploma, 
4=associate and bachelor 

degree, 5=master and 
Ph.D. degree 

 4/0میانگین=
 0/9انحراف معیار=

Mean=2.4 
Std. Deviation=1.2 
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 ( آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی 6جدول )ادامه 
Table(1)Descriptive statistics of the studied variables 

 گروه

Category 
 متغیر

Variable 
 واحد

Unit 
 آمار توصیفی

Statistic Descriptive 

 

کشاورزی سرپرست  کار سابقه
 خانوار

Experience of household 
head 

 سال

Year 

 0/40میانگین=
 0/93انحراف معیار=

Mean=32.2 
Std. Deviation=10.6 

 تعداد اعضای خانوار

Family size 
 نفر

person 

 0میانگین=
 4/9انحراف معیار=
Mean=5 

Std. Deviation=1.4 

 های مزرعهویژگی

Farm characteristics 

 کشتزاراندازه 

Farm size 
 هکتار

Hectare 

 1/1میانگین=
 1/4یار=انحراف مع

Mean=8.9 
Std. Deviation=4.8 

 درآمد مزرعه

Farm income 
 میلیون ریال

Million Rials 

 0/990میانگین=
 4/01انحراف معیار=

Mean=8.9 
Std. Deviation=4.8 

-های اجتماعیویژگی
 اقتصادی

Socioeconomic 
characteristics 

 درآمد بیرون از کشتزار

Off-farm income 

 = خیر9
 = بلی0

1=no, 2=yes 

 فراوانی
 040خیر=
 091بلی=

Frequency 
No=245 Yes=218 

 دسترسی به خدمات ترویجی

Access to extension 

 = خیر9
 = بلی0

1=no, 2=yes 

 فراوانی
 093خیر=
 044بلی=

Frequency 
No=210 Yes=233 

 به اعتبار یدسترس

Credit accessibility 

 = خیر9
 = بلی0

1=no, 2=yes 

 فراوانی
 019خیر=
 900بلی=

Frequency 
No=281 Yes=162 

 های سرمایه اجتماعیویژگی

Social capital 
characteristics 

 اعتماد به مردم

Trust in people 

 = خیر9
 = بلی0

1=no, 2=yes 

 فراوانی
 909خیر=
 400بلی=

Frequency 
No=121 Yes=322 

 اعتماد به نهادهای حاکمیت

Trust in government 

institutions 

 = خیر9
 = بلی0

1=no, 2=yes 

 فراوانی
 004خیر=
 951بلی=

Frequency 

No=264 Yes=179 
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 ( آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی 6جدول )ادامه 
Table(1)Descriptive statistics of the studied variables 

 گروه

Category 
 متغیر

Variable 
 واحد

Unit 
 آمار توصیفی

Statistic Descriptive 
 مشارکت خانواده در جامعه 

Household 

participation in 

community 

 = خیر9

 = بلی0

1=no, 2=yes 

 فراوانی

 950خیر=

 001بلی=

Frequency 

No=175 Yes=268 
 های روانشناختیویژگی

Psychological  

characteristics 

 میاقلی هایباور به تغییرپذیری

Belief about climate 

change 

= 9ی )پنج سطح کرتیل فیط

 موافقم( کل= به0کل مخالفم، به

Five-point Likert scale 

(1=strongly disagree, 

5=strongly agree) 

 4/4میانگین=

 4/9انحراف معیار=

Mean=3.3 

Std. Deviation=1.4 

درک خطر درباره 

 اقلیمی هایتغییرپذیری

Risk perception about 

climate change 

= 9ی )پنج سطح رتکیل فیط

 موافقم( کل= به0کل مخالفم، به

Five-point Likert scale 

(1=strongly disagree, 

5=strongly agree) 

 1/0میانگین=

 0/9انحراف معیار=

Mean=2.8 

Std. Deviation=1.5 

 زمان پذیرش راهبرد -

Strategy adoption time 
 سال

Year 
 فراوانی

 949پیشگام= 

 430دیرپذیرنده= 

Pioneer =141 

Laggard =302 
 Source: The research findings                                                                                          منبع:یافته های تحقیق

 نتایج و بحث

( آورده 9در شکل ) اند،کردهرا اتخاذ  یمتفاوت هوشمند به اقلیمهای راهبردکه  یکشاورزان شمارآمار 

 بیبه ترتهای اخیر در سالدرصد از کشاورزان  9/01و  4/01دهد که ینشان مشده است. نتایج 

 00همچنین،  .اندکرده اتخاذرا  خاک یبارور تیتقو و حفظو  و آب یمواد مغذ تیریمد یهاراهبرد

 چیدرصد ه 90بیش از د و انرا اعمال کرده یسازگار یهاراهبرد نیاز ا یبیترک ورزاندرصد از کشا

 اند.را انتخاب نکرده هاراهبردیک از 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 6/6046/شماره 61اقتصاد کشاورزی/جلد  61

 
 ها توسط کشاورزانفراوانی اتخاذ راهبرد (6)شکل 

Figure (1) Frequency of strategies adopted by farmers 
درصد  9دهد که مدل در سطح ( نشان می40/3) 2Pseudo R( و 00/490) LRهای آمارهنتایج 

 ها نشان داد که سنرخانوا یهایژگیو جیتان، ن مبنابر ایتوان به برازش آن اعتماد کرد. دار و میمعنی

ه بدارد.  یو معنادار یمنف رتأثی هوشمند به اقلیم یهاراهبردهر سه گروه بر احتمال اتخاذ کشاورز 

با  مقابله برای هوشمند به اقلیمهای راهبرداتخاذ  یبرا یشتریتر احتمال بکشاورزان جوانعبارتی، 

 هایمطابق نتایج پژوهشاین یافته  دارند. ترکشاورزان پیربا  سهیدر مقا اقلیمی هایپذیریرییتغ

(Mabe et al. 2014) and Khan et al. (2020)هایست. این در حالی است که در پژوهش( ا 

Saptutyningsih et al. (2019)  وSam et al. (2019) ه است. خالف این نتیجه حاصل شد 

 هوشمند به اقلیمهای راهبردی کاربرندههب هایگروه یهای متغیر سطح تحصیالت برای همهضریب

 رایشگ با مدرک تحصیلی باالترکه کشاورزان  گزاره به این معنی است نباشد. ایدار میمثبت و معنی

سواد،  د سطحته که بهبوبا تغییر اقلیم دارند. این یافسازگار  هایراهبردمشارکت در  یبرا یشتریب

0.284 0.291

0.26

0.165

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

راهبردهای مدیریت مواد 
مغذی و آب

راهبردهای حفظ و بهبود 
باروی خاک

ترکیب راهبردها عدم پذیرش راهبردها
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دیگر به اثبات رسیده  هایدهد در پژوهشآبیاری را افزایش می های نوینیاحتمال پذیرش فناور

 Zhang et al. (2019)(. در مطالعه Abdulai et al., 2011; Mariano et al., 2012است )

های نوین ی فناوریارهتحقیق درب ح سواد بیشتر توانایی باالتری برایمشخص شد که کشاورزان با سط

 ریتأث بودن داریمعنی البته عدم ها دارند.یپذیرش این فناور هایو سودمندی آبیاری و درک برتری

 هایژوهشپ یدر برخ اقلیمی هایپذیریرییبا تغ یسازگار یکشاورزان برا میبر تصم التیسطح تحص

ر بکشاورزی  کار متغیر سابقهر منفی رغم تأثیاز سویی، به (.Trinh et al., 2018) شده است دییتأ

 دار نیست. توسط کشاورزان، این اثر معنی هوشمند به اقلیمهای راهبرداتخاذ 

 و یمواد مغذ تیریمدهای داری بر اتخاذ راهبردأثیر معنیتنها تاندازه خانواده اعضای خانوار یا  شمار

و  ادیکار ز یروین لیممکن است به دل هااین راهبردپذیرش اندازه خانواده بر  یمنف ریتأثدارد.  آب

 ازین یکمتر یرویباشد که به ن یاریآب نینو یها یورار استفاده از فنخانوارها د نیا شتریمقاومت ب

  .(Mabe et al. (2014) and Khan et al. (2020)) دارد

مثبت و  ریتأث رکشتزاو درآمد  کشتزاراندازه  یرهایشامل متغ کشتزار یهایژگینشان داد که و جینتا

 ,Ashraf et al. (2014)) هایدر پژوهش .دارند هوشمند به اقلیمهای راهبرددر اتخاذ  دارمعنی

Trinh et al. (2018)هوشمند به اقلیمهای راهبردداری بر انتخاب اثر معنی کشتزارهای ( ویژگی 

های ردراهبیشتری به پذیرش ب کشاورزان با کشتزارهای بزرگتر، گرایشدر این راستا، داشته است. 

های مورد استفاده های پذیرنده راهبردگروه یی همهاین متغیر برا هایدارند. ضریب هوشمند به اقلیم

تیجه گرفتند که کشاورزان با ن Mariano et al. (2012) دار است.در منطقه مثبت و معنی

اص دهند و ریسک ای نوین اختصهبخشی از زمین خود را به فناوری توانندبزرگ می کشتزارهای

یرش بر پذ کشتزارهای اثر ویژگی هار برخی از بررسید ها را کاهش دهند. از سوییشکست این فناوری

 .Zhang et al(. Deressa et al., 2009دار نبوده است )معنی هوشمند به اقلیمهای راهبرد

، های صرف زمانبزرگ هزینه هایکنند که کشاورزان با کشتزاراین احتمال را لحاظ می (2019)

ا هشوند و لذا برای کاهش این هزینهآب بیشتری را متحمل می هایاستخدام نیروی کار و مصرف منبع

 های نوین آبیاری گرایش بیشتری دارند.به پذیرش فناوری

رها این معنا که با افزایش درآمد کشتزدار است. به اضریب متغیر درآمد کشاورزی نیز مثبت و معنی

 Keshavarz  ه پژوهشنتیجیابد. با اقلیم افزایش می سازگارهای گرایش کشاورزان به اتخاذ راهبرد
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 رییبا تغرا  همخوانیمیزان  نیکمتر هایی از کشاورزان در استان فارس کهگروهنشان داد که (2020)

 Ojo 2020 ,)اند. دهکسب کر کشاورزی هایتیدرآمد را از فعال زانیم ترینپایین ،اندداشته میاقل

& Baiyegunhiهای ردراهبکه در جنوب غربی نیجریه  ن نتیجه دست یافتند که شالیکارانی( به ای

 یساناز ک شتریب یتوجه شایانطور ها به آن خالص درآمد یانگینماند، را اتخاذ کرده هوشمند به اقلیم

کشتزار، احتمال انتخاب  فزایش درآمدهمچنین با ا اند.استفاده نکرده هاراهبرد نیاست که از ا

مد یابد. با افزایش درآش میافزای خاک یبارور تیحفظ و تقو یهاراهبردهای ترکیبی نسبت به راهبرد

 هایکاهش خطرشود و برای ، کشاورز فرصت و اهمیت بیشتری برای کسب و کار خود قائل میکشتزار

های هوشمند به اقلیم را در خاص، ترکیب راهبرداقلیم به جای تکیه بر یک راهبرد ناشی از تغییر 

 دهد. دستور کار قرار می

 هوشمند به اقلیمهای راهبردهر سه گروه بر احتمال پذیرش  تاثیر متغیر درآمد بیرون از کشتزار

امل ی حاضر را یک عبرای کشاورزان نمونه توان درآمد بیرون از کشتزاردار نیست. بنابراین، نمیمعنی

 -Fernandezقلمداد کرد. این در حالی است که  راهکارهای سازگاریذار در پذیرش تأثیرگ

Cornejo et al. (2005)  وDeressa et al. (2009) ل مهمی در را عام درآمد بیرون از کشتزار

 Wang هایکنند. همچنین، در پژوهشبا کاهش آب در دسترس تلقی می اتخاذ راهبردهای سازگار

et al. (2015)  وCremades et al. (2015)  های کشاورزان و دارایی بیرون از کشتزارکار و درآمد

 های نوین آبیاری دارد. فناوری ها وداری بر احتمال پذیرش برنامهتأثیر مثبت و معنی

یافته  ندارد. این هوشمند به اقلیمهای راهبردداری بر پذیرش دسترسی به خدمات ترویجی تأثیر معنی

ها است که در آن Abdulai et al. (2011) ،Mariano et al. (2012) هاینتایج بررسی مغایر با

 .Wang et alدار است. اما های نوین آبیاری مثبت و معنیترویج کشاورزان بر پذیرش فناوریتأثیر 

ی اردترویجی اثر معنی نهادهایبه این نتیجه دست یافتند که های خود در بررسی و ارزیابی (2018)

در بررسی  زنی Rastegaripour & Sheybani (2019)  های سازگاری ندارند.بر پذیرش راهبرد

ای هناداری بر احتمال انتخاب راهبردشغل جانبی تأثیر معبه این نتیجه رسیدند که  های خودو ارزیابی

 شهرستان تربیت حیدریه نداشته است. کاران بین زعفرانبا تغییر اقلیم در  سازگار

 یمهوشمند به اقلهای راهبردبه اعتبار بر احتمال اتخاذ  یدسترسمتغیر توجه  شایانمثبت و  ریثتأ

که کشاورزان  آن است گویای هوشمند به اقلیمهای راهبرداز  یبیو ترک حفاطت از آب و خاکمانند 
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 هایذاریگب اثردر واقع، ضریهستند.  نهیپرهز یهاراهبرده اعتبارات قادر به اتخاذ ب شتریب یبا دسترس

بیش از یک است و اثرگذاری باالی این متغیر  هوشمند به اقلیمهای راهبرداین متغیر بر پذیرش انواع 

ار بر ببه اعت یتوجه دسترس شایانمثبت و  ریتأثبر عملیاتی شدن راهکارهای سازگاری حکایت دارد. 

شد.  دییتأ (.Khan et al. (2020))انواع محصول توسط  رییتغ راهبردمشارکت کشاورزان در 

 است.  (Trinh et al. (2018))  هایبررسی و ارزیابی جهینت مغایر با افتهی نی، انیهمچن

بر مشارکت  یو معنادار یمنف ریاعتماد به مردم تأث ری، متغیاجتماع هیسرما یهایژگیو انیدر م

 ,.Newman & Dale, 2007; Hunecke et al)سازگار داشت  یهاراهبردکشاورزان در 

-ردهایراهبمشارکت در  یبرا یکمتر گرایشاعتماد دارند  گرانیکه به د ی، کشاورزاننینابرا(. ب2017

 هایپذیریرییبا تغ سازگار یهاراهیردرسد عدم آگاهی کشاورزان از به نظر میدارند.  یسازگار یها

توجه متغیر اعتماد به افراد برای پذیرش راهکارهای سازگاری  یمی منجر به اثرگذاری منفی و شایاناقل

بر این، متغیر  افزوناست. ( Saptutyningsih et al., 2019) یهاافتهی مغایر با جهینت نیااست. 

مدیریت مواد های داری بر پذیرش راهبرداثر معنی درصد 0تنها در سطح  تیحاکم یاعتماد به نهادها

ها قابل انتظار است، ه به دست آمده برای متغیر اعتماد به نهادها و سازماننتیجداشت.  مغذی و آب

کشاورزان نسبت به تواند ریسک های مرتبط میچرا که اعتماد بیشتر کشاورزان به نهادها و سازمان

در اعضای خانواده مشارکت  ریتغم را کاهش دهد. مدیریت مواد مغذیهای حفاظت از پذیرش راهبرد

هوشمند به های راهبردهر سه نوع بر احتمال اتخاذ  یمثبت و معنادار ریتأث اجتماعیهای فعالیت

از  بیروناجتماعی کشاورزان با  هایعامل ارتباطدر واقع،  (.Hunecke et al., 2017) داشت اقلیم

 هوشمندهای راهبردپذیرش  ها برایگیری آنخود یک عامل تأثیرگذار در تصمیم فعالیت یمنطقه

 یکه مشارکت اجتماع ندگرفت جهی( نت0391و همکاران ) Saptutyningsihاست.  اقلیم به

 ینغ اقلیمی هایپذیریرییمقابله با تغ یبرا دیجد یهارا در مورد روش انتواند دانش آنیکشاورزان م

 .سازد

وشمند ههای راهبردبر مشارکت کشاورزان در  یروانشناخت یهایژگینشان داد که و (0)جدول نتایج 

 ایهرپذیریییتغ بارهدر خطر، نقش باورها و درک از این رو. دار دارندتأثیر مثبت و معنی به اقلیم

 لاستدال Azadi et al. (2019) البته، . (Patt & Schröter, 2008)است  مشخص اقلیمی
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آنان در ای هگیریتصمیمبر  یریثأت اقلیمی هایرپذیریییکشاورزان نسبت به تغ باورهایکه  ندکرد

 نخواهد داشت.  های سازگاریرابطه با اجرای راهبرد
های )گروه مرجع: کشاورزانی که هیچیک از راهبردای ایج برآورد مدل الجیت چندگزینهنت (2)جدول 

 اند(نکرده اتخاذرا  خاک یبارور تیحفظ و تقو یهاراهبردو  مدیریت مواد مغذی و آب

Table (2) Results of estimating the multinomial logit model (based group: 
Farmers who have not adopted any of the nutrient and water management 

strategies and strategies to maintain and enhance soil fertility) 

 متغیرها
Variable 

 های مدیریت مواد مغذی و آبراهبرد
Nutrient and water 

management strategies 

 تیحفظ و تقو یهاراهبرد

 خاک یبارور

conserving and 

enhancing soil fertility 

strategies 

 هاترکیب راهبرد
The combination of strategies 

 هایبضر 
خطای 
 استاندارد

 نهایی ثرا
یبضر

 ها
خطای 
 هایبضر نهایی اثر استاندارد

خطای 
 استاندارد

 نهایی اثر

 وارهای خانویژگی
Household 

characteristics 
         

 سن سرپرست خانوار

Age of household head 
-

0.12*** 0.03 -0.006 
-

0.09
*** 

0.04 -0.003 -0.16*** 0.03 -0.112 

 سطح تحصیالت سرپرست خانوار

Education level of 

household head 
0.22*** 0.08 0.063 

0.14
*** 0.05 0.007 0.28*** 0.11 0.092 

کشاورزی سرپرست  کار سابقه

 خانوار

Experience of household 

head 

-0.04 0.03 - -0.07 0.05 - -0.01 0.05 - 

 اعضای خانوار شمار

Family size 
-

0.15*** 0.06 -0.003 -0.18 0.11 - -0.15 0.09 - 

 های کشتزارویژگی

Farm characteristics 
         

 اندازه کشتزار

Farm size 
0.06*** 0.02 0.002 

0.09

*** 0.04 0.013 0.11*** 0.04 0.106 

 درآمد کشتزار

Farm income 
0.58*** 0.09 0.094 

0.52

*** 0.10 0.065 0.52*** 0.09 0.126 

 اقتصادی-های اجتماعیویژگی

Socioeconomic 

characteristics 
         

 بیرون از کشتزاردرآمد 

Off-farm income 
0.45 0.26 - 0.28 0.22 - 0.36 0.22 - 
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ای )گروه مرجع: کشاورزانی که هیچیک از راهبردهای ( نتایج برآورد مدل الجیت چندگزینه2جدول )
 اند(را اتخاذ نکرده خاک یبارور تیحفظ و تقو یهامدیریت مواد مغذی و آب و راهبرد

Table (2) Results of estimating the multinomial logit model (based group: 
Farmers who have not adopted any of the nutrient and water management 

strategies and strategies to maintain and enhance soil fertility) 

 متغیرها
Variable 

 های مدیریت مواد مغذی و آبراهبرد
Nutrient and water 

management strategies 

 تیحفظ و تقو یهاراهبرد
 خاک یبارور

conserving and 
enhancing soil 

fertility strategies 

 هاترکیب راهبرد
The combination of strategies 

 هایبضر 
خطای 
 استاندارد

 اثر نهایی
یبضر

 ها
خطای 
 استاندارد

اثر 
 نهایی

 هایبضر
خطای 
 استاندارد

 اثر نهایی

 دسترسی به خدمات ترویجی

Access to extension 
0.01 0.09 - 0.04 0.15 - 0.03 0.11 - 

 به اعتبار یدسترس

Credit accessibility 
1.25*** 0.18 0.121 

1.67

*** 0.22 0.136 1.56*** 0.25 0.171 

 های سرمایه اجتماعیویژگی

Social capital 

characteristics 
         

 اعتماد به مردم

Trust in people 
-

1.32*** 0.37 -0.124 

-

1.28

*** 
0.30 -0.096 -1.12*** 0.22 -0.083 

 اعتماد به نهادهای حاکمیت

Trust in government 

institutions 
0.18** 0.10 0.091 0.14 0.11 - 0.12 0.09 - 

 مشارکت خانواده در جامعه

Household participation 

in community 
0.35*** 0.14 0.084 

0.63

*** 0.24 0.082 0.85*** 0.15 0.113 

 شناختیهای روانویژگی

Psychological  

characteristics 
         

 اقلیمی هایباور به تغییرپذیری

Belief about climate 

change 
0.94*** 0.38 0.108 

0.58

*** 0.14 0.102 0.85*** 0.17 0.132 

 هایتغییرپذیریدرک خطر درباره 

 اقلیمی

Risk perception about 

climate change 

0.17*** 0.07 0.021 
0.12

** 0.06 0.062 0.14*** 0.05 0.127 

 زمان پذیرش راهبرد

Strategy adoption time 
-0.13 -0.09 - -0.24 0.15 - -0.20 0.14 - 

LR chi2(45)  312.26***     

Pseudo R2  0.46     

 (.باشندمی %9و  %0، %93در سطح  یداریمعن انگرینما بیبه ترت***و  **، *های تحقیق ): یافتهمنبع
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 یهاراهبردنهایی محاسبه شده، بیشترین ضریب مثبت متغیرهای اثرگذار بر  با توجه به اثرهای

 هایتغیرهای دسترسی به اعتبار، باور به تغییرپذیریبه ترتیب شامل م و آب یمواد مغذ تیریمد

یک  شیافزاتوان گفت ی مثال، میو اعتماد به نهادهای حاکمیت است. برا کشتزاراقلیم، میزان درآمد 

منجر  ا،رهیبودن متغ نیانگیو در م هااملع دیگربا فرض ثابت بودن  دسترسی به اعتبارها واحد میزان

 بررسینه مورد و آب در نمو یمواد مغذ تیریمد یهاراهبرد رشیدر احتمال پذ یدرصد 90افزایش به 

محاسبه  -904/3معادل  اعتماد به مردم ریمتغ یبرا نیانگیدر م ییاثر نها بیضرهمچنین،  .شودیم

دارد.  و آب یمواد مغذ تیریمد یهاراهبرد رشیاحتمال پذکه بیشترین اثر منفی را بر  شده است

که دارای باالترین  و آب یمواد مغذ تیریمد یهاراهبرد رشیاحتمال پذشده اثرگذار بر  متغیرهای یاد

ین در ا توجهی دارند. نیز تأثیر شایان خاک یبارور تیو تقوحفظ  یهاراهبردضریب بودنذ بر احتمال 

 هااحتمال اتخاذ ترکیبی از راهبرد بر حالی است که مقادیر اثرهای نهایی متغیرهای مورد بررسی

رود افزایش میزان دسترسی به اعتبار منجر به دیگر است. برای مثال، انتظار می بیشتر از دو راهبرد

 های مدیریت آب و خاک شود. رداز راهبحتمال پذیرش ترکیبی ادرصدی  95رشد بیش از 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

ا مقابله ب برایتوسط کشاورزان  هوشمند به اقلیمهای راهبردمؤثر بر پذیرش  هایاین پژوهش عامل

 های چه تأثیری بردهد که هر یک از عاملپاسخ می کند و به این پرسشتغییر اقلیم را ارزیابی می

کشاورز نپذیرنده  54کشاورز پذیرنده و  453ها دارد. برای این منظور یک نمونه از پذیرش این راهبرد

ن شاورزاک هوشمند به اقلیمهای استراتژیبه صورت تصادفی انتخاب شد.  هوشمند به اقلیمهای راهبرد

و ترکیب  خاک یوربار تیحفظ و تقو های، راهبردمدیریت مواد مغذی و آبهای در سه گروه راهبرد

وثر بر پذیرش هر م هایای برای بررسی عاملبندی و مدل الجیت چندگزینهتقسیم این دو راهبرد

هوشمند به های راهبردمورد بررسی بر پذیرش  هایهای ذکر شده برآورد شد. عاملسه گروه راهبرد

های ویژگی، کشتزاری هاهای خانوار، ویژگیبا توجه به مرور ادبیات موضوع شامل ویژگی اقلیم

 شناختی تعریف شد. های روانی و ویژگیاجتماع هیسرما هایها یا عاملاقتصادی، ویژگی -اجتماعی

حصیالت، سطح ت یرهایمتغعنوان مبنا نشان داد که ه ب ل با در نظر گرفتن گروه عدم ناپذیرندهنتایج مد

 هایتیمشارکت خانواده در فعالیت و اعتماد به نهادهای حاکم ، دسترسی به اعتبار،کشتزاردرآمد 
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 یهایژگی. ودارند هوشمند به اقلیمهای راهبردبر مشارکت کشاورزان در  مثبتی ریتأثی اجتماع

 ریتأثنیز ( ییآب و هوا هایپذیریرییتغ هایرزان )از جمله باورها و درک خطرکشاو شناختیروان

در واقع، . داشت هوشمند به اقلیمهای هبردرا سهبر احتمال اتخاذ هر  یداریمعنمثبت و  یآمار

 بهبود مواد مغذیبر هزینه گرایش کشاورزان به اتخاذ راهبردافزایش تنها  تیحاکم یاعتماد به نهادها

سن سرپرست خانوار، اندازه خواهد داشت. این در حالی است که متغیرهای به دنبال  و مدیریت آب

ارند. د هوشمند به اقلیمهای راهبردکشاورزان به اتخاذ  ر گرایشاعتماد به مردم اثر منفی بو  کشتزار

د. بیاکاهش می مدیریت مواد مغذی و آب هایکارگیری راهبردهبر این، با افزایش بعد خانوار ب افزون

حاضر  یبرای نمونه هوشمند به اقلیمهای راهبردپذیرش بر  د بیرون کشتزارعدم تأثیر درآمهمچنین، 

 ی، اهمیت کمتریی از این باشد که کشاورزان با داشتن درآمدی به غیر از درآمد کشاورزتواند ناشمی

های آب و خاک قائلند و داشتن برتری و های مورد استفاده خود از جمله منبعبرای مدیریت منبع

 یهای سازگاری را براتواند ترویج استفاده از راهبردکشاورزی نمی هایی در کنار درآمدهایسودمندی

ازد س، ضریب منفی متغیر اعتماد به مردم این حقیقت را آشکار میاز سویی کشاورزان تضمین کند.

ه از منطق تجو و تالش برای کسب اطالعات بیرونکه اعتماد به جامعه ممکن است کشاورزان را از جس

ت رکجدید سوق دهد. رابطه مثبت بین مشا ان را به سمت نپذیرفتن راهبردخود منصرف کند و آن

ش با افزای یرسم یاجتماع یهاکند که شبکهیم دییتأ گزاره را نیاهای اجتماعی خانوارها در فعالیت

ر دؤثری نقش ماز طریق ارتباط با مشاوران و متخصصان  و دانش فنیبه اطالعات  یدسترسسطح 

-و کالس دارد. دسترسی به خدمات هوشمند به اقلیمهای راهبردمشارکت در  یکشاورزان برا بیترغ

 مهوشمند به اقلیهای راهبردکشاورزان به پذیرش  داری بر افزایش گرایشیز اثر معنیهای ترویجی ن

ر به ی حاضهای ترویجی در ترغیب کشاورزان نمونهدهد که فعالیتاین یافته نشان مینداشته است. 

 یکی ازدر نهایت،  شند.بانمی اند و دارای کارایی الزمپذیرش راهکارهای سازگاری موفق عمل نکرده

ر نه تنها اثر مثبتی بافراد جامعه حاضر اثبات این حقیقت است که اعتماد عمومی  نتایج مهم پژوهش

هد. لذا درا کاهش می انبلکه گرایش به پذیرش آن ،ندارد با تغییر اقلیم های سازگاریراهبردپذیرش 

ها با محوریت کشاورزان و جایگزینی به ها و نهادهای رسمی توسط سازمانها و تشکلایجاد انجمن

 راهکارهای مقابله با تغییرتواند در تقویت پذیرش های خانوادگی، همسایگی و دوستان میجای انجمن

 ایهها و تعاونینباید به عملکرد انجمن عبارت دیگر، در منطقه مورد بررسیموثر باشد. به اقلیم 
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کارگیری هاجتماعی کشاورزان در جهت گسترش ب هایخانوادگی و شبکه هایرسمی، ارتباطغیر

 امیدوار بود. هوشمند به اقلیمهای راهبرد

د در منطقه مور هوشمند به اقلیمهای راهبردتوان دریافت که برای پذیرش بیشتر به طور کلی می

در زمینه  ر زمینه آموزش و اطالع رسانی درستکشاورزان د سازی کاربردیاز به آگاه، نیبررسی

 دید و نگرش مثبت در کشاورزان برای ها و ارائه راهکارهایی به منظور ایجادکارگیری این استراتژیهب

 و دانش یآگاه شیکه افزا تأکید کردتوان می، جینتا بربناباشد. پذیرش راهکارهای سازگاری می

 یهاوهمناسب و گسترش گر یجیارائه خدمات ترو قیاز طر اقلیمی هایپذیریرییکشاورزان از تغ

منفی  هایریدر کاهش تأث یثرؤتواند نقش میممتخصصان خبره با استفاده از  یاجتماع

شاورزان درآمد ک برای افزایشمناسب ی بستر فراهم کردن نیکند. همچن فایا اقلیمی هایپذیریرییتغ

کارآمد  یرسازگا یهاراهبردتواند در اتخاذ یم های رسمیایجاد و حمایت از انجمناعتبار و  یبا اعطا

خاذ اقلیم هوشمند بر اتهای متغیر زمان پذیرش راهبرد منفی گذاریبا توجه به اثر بر این، افزون باشد.

های آتی کشاورزان بر مبنای زمان پذیرش در پژوهششود می تأکید مدیریت مواد مغذی و آب راهبرد

های مورد هر یک از عاملبندی شوند و اثر ههای مختلف طبقهای اقلیم هوشمند به گروهراهبرد

 ها ارزیابی شود. بر این گروه استفاده در این پژوهش
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Extended Abstract 

Introduction 

Climate change led to reduced agricultural production and income in recent 

years. Farmers in Iran are very vulnerable to climate change such as drought and 

depletion of water resources. Despite the increasing vulnerability and poverty of 

farmers as a result of the spread of climate change, adopting climate-smart 

agricultural (CSA) strategies have not been sufficiently implemented by Iranian 

farmers. Encouraging farmers to adopt smart climate strategies can mitigate the 

negative effects of climate change and minimize farmers' vulnerability. FAO 

(2010) has stated that Climate-smart agricultural in the face of climate change 

includes strategies to manage nutrients and water and maintain or enhance soil 

fertility. Most existing studies have shown that financial support through specific 

policy measures is not sufficient to implement CSA. This is because non-

financial aspects such as technical, managerial considerations and policy factors 

may be an obstacle to achieving this goal. In the field of environmental planning 

in agriculture, most previous studies have considered the economic, social and 

structural factors of agriculture and the attitudes and motivations of farmers. In 

addition to economic and technical factors, other factors such as gender of head 

household, level of education, time of employment in agriculture, number of 

household members, farmer access to resources, membership in social groups, 

access to extension services, farm and non-farm income in adaptability 

communities affected by climate change. However, a comprehensive study has 

not been found that considers the total impact of these factors on the adoption of 
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smart agricultural solutions to the climate. According to the above, this study 

tries to evaluate the factors affecting the adoption of climate-smart farming 

strategies by farmers in the Fars region to take an effective step to increase the 

number of farmers using these strategies against climate change. 

Materials and Methods 

In this study, the factors affecting the adoption of climate-smart agricultural 

strategies to climate change in Fars province were evaluated. Data were collected 

through a questionnaire from 443 farmers during the years 2019-2020 in four 

different climatic regions of Fars province. Accordingly, farmers' climate-smart 

agricultural strategies were estimated in three groups: Nutrient and Water-smart 

strategies, conserving or enhancing soil fertility-smart strategies, and a 

combination of these two segmentation strategies and a multinomial logit model 

to examine the factors affecting the acceptance of these strategies. In fact, in the 

present study, farmers were classified into four groups. The first group includes 

farmers who have adopted nutrient and water management strategies. The second 

group is farmers who have implemented strategies to maintain and enhance soil 

fertility. The third group includes farmers who choose a combination of these 

adaptation strategies. Also, farmers who have not adopted smart climate 

strategies are the fourth group. Therefore, the dependent variable of the four 

mentioned modes includes smart climate strategies. In other words, the 

dependent variable was considered multilevel. The results of various studies 

showed that in such cases, even if the assumption of alternative independence is 

violated, the multinomial logit model provides more accurate results than the 

multinomial probit model. These models, which are actually extended logit 

models, express the probability of a state being in a particular class or group, and 

are in fact multi-equation models. 

Results and Discussion 

A study of descriptive statistics of socio-economic characteristics also showed 

that 55% of farmers do not have off-farm income and 47% and 63% of farmers 

do not have access to extension services and credit, respectively. In addition, 

nearly 60 percent of farmers do not trust government institutions. In contrast, 

farmers' trust in the community is more than 70%. This is while more than 60% 

of households are active in the community. Finally, the mean scores of belief in 

climate change and risk perception were 3.3 and 2.8 out of 5, respectively. These 

statistics show that farmers are relatively aware of the severity and effects of 



 

climate change. Also, the changing situation of strategy acceptance time shows 

that more than 68% of farmers in the sample in the field of adopting smart 

strategies to the climate are in the laggard group. Reviewing the existing 

literature, the factors affecting the adoption of climate-smart agricultural 

strategies including household characteristics, farm characteristics, socio-

economic characteristics, social capital characteristics, and psychological 

characteristics were defined. The results showed that younger farmers with more 

access to credit and higher participation in social groups, as well as greater 

awareness, beliefs, and risk perception of climate change are more likely to adopt 

climate-smart agricultural strategies. On the other hand, larger farm sizes and 

higher farm incomes guarantee farmers' participation in adopting climate-smart 

agricultural strategies in the region. In addition, farmers who adopt smarter 

climate agricultural strategies later will be less likely to adopt water conservation 

strategies. Moreover, access to extension services and classes has not had a 

significant effect on increasing farmers' willingness to adopt smart climate 

strategies. This finding shows that extension activities in persuading the present 

sample farmers to accept adaptation strategies have not been successful and do 

not have the necessary efficiency. Finally, one of the important results of the 

present study is to prove the fact that public trust in society not only does not 

have a positive effect on the adoption of strategies to adapt to climate change, but 

also reduces the tendency to accept them. 

Suggestion 
In general, it can be seen that in order to adopt more smart practices to the climate 

in the study area,understanding farmers in the field of proper education and 

information on the application of these strategies and providing solutions to 

create a positive outlook and attitude in farmers to accept adaptation strategies is 

essential. Based on the results, it can be said that increasing farmers' awareness 

and knowledge of climate change by providing appropriate extension services 

and expanding social groups with the use of experts can play an effective role in 

reducing the negative effects of climate change. Also, providing a suitable 

environment for increasing farmers' incomes by giving credit and creating and 

supporting formal associations can be effective in adopting adaptation strategies.  

JEL Classification: C01, Q54, O13 

Keywords: Climate change, Climate-smart agricultural, Multinomial logit 
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