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سازوكارهای سازگاری با تغییر اقلیم در بخش كشاورزی؛ 

 بندی اولويت هایمعیارها و تکنیک

 
  8اد سبحانیوسید محمد ج و *7امید جمشیدی

 
 چکیده

ذیر آن پکشاورزي به دلیل ماهیت آسیباهمیت سازگاري با تغییر اقلیم در بخش 
هاي اقتصادي است. سازوکارهاي نسبت به مخاطرات اقلیمی، بیش از سایر بخش

سازگاري در بخش کشاورزي باید به شکلی طراحی و به کار برده شوند که عالوه بر 
کاهش ضررهاي وارده، پایداري معیشت بخش عظیمی از خانوارهاي شاغل در این 

فظ کنند. به دلیل وجود معیارهاي مختلف و متعدد، نیاز است از بخش را نیز ح
بندي و انتخاب نهایی سازوکارهاي گیري به منظور اولویتهاي تصمیمتکنیک

 هايکیتکن و ارهایمعسازگاري استفاده گردد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی 
 در میاقل رییتغ با يسازگار يسازوکارهاترین جهت شناسایی مناسب يبندتیاولو

این پژوهش کیفی با روش تحلیل مضمون مقاالت و منابع  باشد.می يکشاورز بخش
 بندي و نهایتاً انتخاب بهترینهاي اولویتاي به شناسایی معیارها و روشکتابخانه

 MAXQDAافزار سازوکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم در بخش کشاورزي بوسیله نرم
معیارهاي سازوکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم  ،نتایج پژوهشبر اساس  پرداخته است.

ر شوند. دبندي میها و فایده تقسیماصلی هزینه در بخش کشاورزي در دو مقوله
ها تمرکز بخش هزینه به حداقل بودن هزینه کاربرد، حفظ و نگهداري و سایر هزینه

 -نهادي رعی پنجگانههاي فشده است. در بخش فایده نیز معیارها در قالب مقوله
ناي بر مباند. سیاسی، زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادي و اقلیمی قرار گرفته

بندي و انتخاب سازوکارهاي منظور اولویت هاي متفاوتی بهها و تکنیکها، روشیافته
یه ها یکی از آنها را توصتوان در تمامی موقعیتمناسب پیشنهاد شده است ولی نمی

بلکه این انتخاب باید متناسب با شرایط، هدف و سطح منابع اطالعاتی موجود  نمود،
بندي و هاي اولویتبدین منظور نقاط قوت و ضعف متداولترین روش صورت پذیرد.

 ها شاملانتخاب سازوکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم ارائه شده است. این روش
هاي اقتصادي و مراتبی، تحلیللههاي تجزیه و تحلیل چند متغیره، تحلیل سلسروش

گردد و در تجزیه و تحلیل شبکه است که موجب شناسایی بهتر این سازوکارها می
 اند.این پژوهش مورد بحث قرار گرفته

 تغییر اقلیم، بخش کشاورزي، سازگاري، مقابله، معیار. :كلمات كلیدی
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Abstract 
The importance of adaptation to climate change in the 
agricultural sector due to its vulnerable nature to climate risks 
is more than other economic sectors. Adaptation strategies in 
the agricultural sector should be designed and applied in a way 
that reduce losses and also sustain the livelihoods of the vast 
majority of working households. Due to the existence of 
different criteria, it is necessary to use decision-making 
techniques in order to prioritize and ultimately select 
adaptation strategies. Therefore, the purpose of this study is to 
investigate the criteria and prioritization techniques to identify 
the most appropriate climate change adaptation strategies in 
the agricultural sector. This qualitative research was done by 
content analysis of literature using MAXQDA software to 
identify criteria, prioritization technique and finally selecting 
climate change adaptation strategies in the agriculture sector. 
Based on findings, indicators of climate change adaptation 
strategies are divided into two main costs and benefits 
categories. In the cost category, emphasis was on the criteria 
of the minimum cost of implementation, maintenance, and 
other costs. Also in the benefits category, the criteria are 
divided into five sub-categories: institutional-political, 
environmental, social, economic, and climatic. Based on the 
results, different methods and techniques have been proposed 
to prioritize and select appropriate strategies. However, it is not 
possible to recommend one of them in all situations, but this 
choice should be made in accordance with the situation, 
purpose, and level of available information resources. For this 
purpose, the strengths and weaknesses of the most common 
methods of prioritization and selection of adaptation 
mechanisms to climate change are presented. These methods 
including multi-criteria analysis, hierarchical analysis, 
economic analysis, and network analysis, have been discussed 
in this study to better identify and select the most suitable set 
of strategies. 
Keywords: Climate Change, Agriculture Sector, Adaptation, 
Strategies, Criteria. 
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 مقدمه  -7

به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر  1امروزه مبحث تغییر اقلیم
 هاي اجتماعی انسانیهاي طبیعی و زراعی و سیستمروي اکوسیستم

 ,.Berrang et al) توجه بسیاري از محققین قرار گرفته است مورد

2021; Feola et al., 2015) طر غالب بودن بخش بخا. از طرفی
کشاورزي در اقتصاد کشورهاي درحال توسعه و همچنین کمبود منابع 

هاي سازگاري با تغییر اقلیم، این براي اتخاذ راهکارها و سیاست
کشورها در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته نسبت به پدیده تغییر 

 ,.Azadi et al., 2021; Fischer et al) هستندپذیرتر اقلیم آسیب

(. واقعیت این است که اقلیم در گذشته تغییر کرده است و این 2005
 ناتوانی جامعه هدف در مقابله وتغییر در آینده نیز ادامه دارد، بنابراین 

 ي جامعه مذکور خواهد شدپذیرآسیبیا سازگاري با آن سبب 
(Berrang et al., 2021; IPCC, 2007) .هاي پیامدها و ریسک

تواند از طریق سازگاري کاهش یافته و مدیریت اقلیم میناشی از تغییر 
دانند که طی آن سازوکارهایی براي شود. آنها سازگاري را فرایندي می

تعدیل، مقابله و کسب منفعت از پیامدهاي رویدادهاي اقلیمی اتخاذ 
حائز  . اما نکته(Sippel et al., 2020; Mertzet al., 2009) گرددمی

ه اکثر تحقیقات مرتبط با تغییر اقلیم معطوف به اهمیت این است ک
هاي مختلف اقتصادي بوده و در رابطه بررسی اثرات این پدیده بر بخش

وان تهاي موجود در بخش کشاورزي که میبا نقش معیارها و تکنیک
 از آنها براي سازگاري با تغییر اقلیم و کاهش خسارت ناشی از آن

 Azadi) دودي صورت گرفته استاستفاده کرد، تحقیقات بسیار مح

et al., 2021; Enete and Amusa, 2010) است . بدیهی
هاي کشاورزي و تولید پایدار در آینده آمیز از نظامي موفقیتبرداربهره

هاي آتی کشور مستلزم آگاهی امنیت غذایی نسل تأمینو همچنین 
ز یک طرف ها در مواجهه با تغییرات اقلیمی ادقیق از معیارها و تکنیک
پذیري جوامع در خطر و ارائه سازوکارها و و شناخت وضعیت آسیب

باشد. راهکارهاي سازگاري با پدیده تغییر اقلیم از طرف دیگر می
 بخش در میاقل رییتغ باي سازگاري سازوکارهابنابراین در این پژوهش، 

با توجه به اهمیت  ،گیرند. همچنیني مورد بررسی قرار میکشاورز
ي مطرح شده توسط ارهایمعفرایند انتخاب سازوکارهاي مناسب، 

ندي و بهاي اولویتتحقیقات شاخص صورت گرفته و نهایتاً تکنیک
 .گیردمیاین سازوکارها مورد بررسی قرار  انتخاب

 

 8سازگاری -8

سازگاري مفهومی است که هم براي سیاستگذاران و هم براي محققان 
هاي متعددي از آن ارائه شده باشد و تاکنون تعریفمیت میحائز اه

تمام » . سازگاري با تغییر اقلیم به مفهوم(Nelson, 2009) است
تعدیالت و تغییرات در رفتار و یا ساختارهاي اقتصادي است که نهایتاً 

«. گرددمیپذیري جامعه نسبت به این تغییرات منجر به کاهش آسیب
نیز تعریفی کاربردي از  0الدول تغییر اقلیمت بینهیأدر این بین 

هاي انسانی و تعدیل در سیستم»را؛  که آننحويسازگاري دارد به
ها یا اثرات اقلیمی واقعی یا مورد انتظار طبیعی در واکنش به محرک

 «دهاي پیش رو استفاده نمایها را کاسته و یا از فرصتداند که آسیبمی
(ield and Barros, 2014Shukla et al., 2019; F)نیز  4. فائو

محرک هب پاسخ دری وانسانی عیطبي هاستمیسسازگاري را تغییر در 
اي هها و استفاده از فرصتی، جلوگیري از آسیبواقعیی هوا و آبهاي 

 ,.Atmadja et al., 2021; Glantz et al)  داندبوجود آمده می

هاي عملی یز گامن 2متحدکنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل . (2009
هاي جمعیتی از یک آسیب و یا مشکل در حفاظت از یک کشور یا گروه

. در انددات تغییر اقلیم است را سازگاري میتأثیراحتمالی که ناشی از 
یند یا پیامد آن که منجر به کاهش آسیب یا خطر تعریف دیگري فرآ

ي نامیده ه گردد سازگارشود و از مزایاي تنوع و تغییر در اقلیم نیز استفاد
 9برنامه توسعه سازمان ملل متحد. (UKCIP, 2010) شده است

در ه یندي کفرآ»را اینگونه تعریف کرده است؛  نیز سازگاري (5117)
گیري از مزایاي یک رویداد راهکارهایی براي تعدیل، مقابله یا بهره آن

 Smit and Wandel .«شودمیاقلیمی تدوین، توسعه و به کار برده 

یند، اقدام یا برونداد یک سیستم )خانوار، اجتماع، گروه، فرآ (2006)
بخش، منطقه، کشور( به منظور مقابله بهتر، مدیریت یا تعدیل یک 

ین و همچن حال تغییر، خطر، ریسک و یا حتی فرصتتنش، شرایط در
Burton et al. (1998)  نیز تعدیل رفتار یک فرد، گروه و یا نهاد به

پذیري جامعه در مقابل تغییر اقلیم را سازگاري منظور کاهش آسیب
ه کشاورزان در ــکمک ب» راسازگاري نیز  در حوزه کشاورزي نامند.می

اند دهکرتعبیر  «تغییرات اقلیم در آیندها اثرات بالقوه ــمقابله ب
(Iizumi, 2019; Chen and Gong, 2021.) 

 
هاي مختلف داراي همانگونه که مشخص است تعاریف باال از جنبه

 براي متفاوتیهاي باشند. اوالً، تمامی تعاریف فوق واژهتفاوت می
یف عاراند. کلمات کلیدي تکه سازگاري چیست؟ به کار بردهتوصیف این

و  6یندآ، فر8، گامهاي عملی7فوق که بیانگر سازگاري است؛ تعدیل
توانند توسط ذینفعان مختلف به است که هرکدام از آنها می 11پیامد

مفهومی است  "یندآفر"رسد صورت متفاوتی تعبیر شوند.  به نظر می
اي گسترده و باز است و اشاره به زمان یا موضوع مرجع که داراي حیطه

و  "گام"توان آنرا با مفاهیمی چون راحتی میکند و بهخاصی نمی
دارد که  یندينیز به نظر اشاره به فرآ "تعدیل" برابر دانست. "تعدیل"



 

 

 

 

 

 7655، زمستان 6تحقیقات منابع آب ايران، سال هفدهم، شماره 

Volume 17, No. 4, Winter 2022 (IR-WRR) 

  501 

 

 

ر ورت، این تفاوت به نظمنتهی به یک هدف یا استاندارد شود. به هر ص
تواند انتظارات متفاوتی را از سوي کاربران مختلف ی میکوچک و جزی
، لیماقالدول تغییر بینت أهیرسد که تعریف ما به نظر میایجاد نماید. ا
 تري نسبت به بقیه موارد است.تعریف کامل

 

 سازوكارهای عملی سازگاری با تغییر اقلیم -3

پذیر بودن کشاورزان خصوصاً در کشورهاي درحال با توجه به آسیب
 Jeyrani and) توسعه، سازگاري با اقلیم درحال تغییر ضروري است

Morid, 2019) .  .براي این منظور نیز سازوکارهاي مختلفی وجود دارد
تر از آتوانند با تغییر نوع کشت، استفاده کاربراي نمونه کشاورزان می

 از اثرات هاي کشت و برداشت و غیرهها و تغییر تاریخمنابع و نهاده
منفی این پدیده در امان باشند. اما باید توجه داشت که معرفی 
سازوکارها باید مطابق شرایط اقتصادي، اجتماعی و محیطی جامعه 
میزبان و شدت اثرات تغییر اقلیم باشد. تاکنون تحقیقات مختلفی در 

رخی بخصوص اثرات تغییر اقلیم و سازگاري با آن انجام شده است که 
 ذکر شده است. 1به تفکیک در جدول  از آنها

 
اي لهأیر اقلیم مسهمانگونه که نشان داده شد، سازگاري نسبت به تغی

 Dogulu)  اساسی هم در تحقیقات علمی و هم در عرصه عمل است

and Kentel, 2015) درحال حاضر شناخت زیادي از سازوکارهاي .
جه حال، عدم توبا اینسازگاري و مقابله با تغییر اقلیم وجود دارد.  اما 

، معایب و اثربخشی گزیدارهاي و نبود اطالعات در خصوص مزایا
مختلف سازگاري که خود ناشی از عدم اطمینان نهفته در اثرات آتی 

 De Silva) تغییرات اقلیمی است، مشکالتی را به وجود آورده است

and Dayawansa, 2021)هاي فائق آمدن براي این . یکی از راه
انتخاب سازوکارها براساس معیارهایی قابل اعتماد و اعتبار  مشکل

بندي و انتخاب بهترین است. انتخاب این معیارها براي اولویت
ها و سازوکارها با توجه به شرایط جامعه میزبان باعث کاهش هزینه

معتقد   Füssel (2009) شود. در همین راستاافزایش اثربخشی می
باشد می 11است که سازگاري نسبت به تغییر اقلیم به شدت مورد محور

چراکه وابسته به شرایط اقلیمی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادي 
 بخش یا منطقه هدف است.

 

 معیارهای انتخاب سازوكارهای مناسب سازگاری  -6

پذیري و یا سازي سطح آسیبها روشی براي کمیمعیارها و شاخص
سازگاري با تغییر اقلیم است. یک معیار سنجشی از یک ویژگی، و 

 عبارتی دربرگیرنده چند معیارهها و یا باي از ویژگیشاخص نیز مجموعه

و  گیريیند تصمیمآها ابزارهایی مفید در فراست. معیارها و شاخص
ا هاي مختلف را مهیبندي هستند چراکه امکان مقایسه ویژگیلویتوا

ها . استفاده از معیارها و شاخص(Wamsleret al., 2020)کنند می
ها پرکاربرد در تحقیقات مرتبط با اثرات تغییر اقلیم، یکی از روش

ه کار ــکه در تحقیقات مختلفی بپذیري و یا سازگاري است آسیب
 Adger et al., 2005; De Silva and)  رده شده استـب

Dayawansa, 2021). 
 

سازگاري مناسب به دلیل عدم حتمیت، شدت و  انتخاب سازوکارهاي
برانگیز است یندي چالشآتجمعی بودن اثرات تغییر اقلیم، فر

(Fünfgeld and McEvoy, 2011)هایی وجود محدودیت ،. همچنین
ها و توان قانونی مناسب، انتخاب و اجراي مانند کمبود منابع و ظرفیت

سازد. از طرفی این میتمام سازوکارهاي سازگاري را عمالً غیرممکن 
کارگیري سایر امکان وجود دارد که انتخاب برخی از سازوکارها، راه به

. با توجه به اهمیت (Wamsleret al., 2020)ها را مسدود نماید گزینه
معیارها براي انتخاب سازوکارهاي سازگاري، تحقیقات مختلفی این 

د انرا معرفی نمودهنکته را مدنظر قرار داده و مالحظات یا معیارهایی 
 نشان داده شده است. 5که برخی از آنها در جدول 

 

بندي مطالب ذکر شده و با استناد به تحقیقات انجام شده و در جمع
که آیا یک شش معیار کلی را براي بررسی این معیارهاي ارائه شده، 

 توان به شرح زیر معرفی نمود؛می سازوکار سازگاري موفق است یا خیر
اقلیمی، حداقل در سطح حاضر؛  بت نگه داشتن ریسک خطراتثا -1
حال حاضر براي جامعه  که سطح ریسککاهش ریسک در صورتی -5

به حداقل رساندن سطح تماس  -0میزبان باال و غیرقابل پذیرش باشد، 
هزینه  -4پذیرتر با خطرات اقلیمی، هاي آسیبها یا گروهجمعیت

 پایدار بودن -9ع منافع و عدالت در توزی -2اثربخش بودن، 
قدم بعدي پس از انتخاب معیارهاي انتخاب سازوکارهاي مناسب 

 بندي اینسازگاري با تغییر اقلیم، انتخاب شیوه بررسی و جمع
معتقدند که به منظور  Champalle et al. (2015) معیارهاست.

شناسایی بهترین سازوکارهاي سازگاري در مکاتب مختلف ادبیات 
نها اند که هدف اصلی آهاي مختلفی ارائه شدهیر اقلیم، روشنظري تغی

ها این روش بندي با درنظر گرفتن معیارهایی شفاف و ساده است.رتبه
ها تا ابزارهاي ي شاخصبندتیاولوهاي گستره وسیعی از تکنیک

یان سازگاري با جر انطباق هدف باگیري چند متغیره پیچیده تصمیم
هاي ها و تکنیکهایی از روشنمونه 0. در جدول گیردمیبر را در توسعه
ي و انتخاب سازوکارهاي سازگاري در تحقیقات مختلف ذکر بنداولویت

 شده است.
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Table 1- Examples of some introduced adaptation strategies for agricultural sector in different regions 

 سازگاری معرفی شده بخش كشاورزی در مناطق مختلفهای از سازوكارهای مثال -7جدول 

 محقق جامعه/ محصول سازوكار سازگاری
هاي هاي آبیاري، تنوع محصوالت، تنوع در فعالیتهاي اصالح شده، سیستماستفاده از واریته

 هایی براي درآمد زایی، جنگل زراعیکشاورزي، تغییر تاریخ کشت، اتخاذ فعالیت
 Ndamani and Watanabe  پیمایش خانوارمنطقه الورا غنا/ 

(2015) 

ها و محصوالت مختلف، تغییر تاریخ کشت و برداشت، تغییر اندازه زمین، تغییر از کشت واریته
هاي کشاورزي به غیر کشاورزي، افزایش تولید محصوالت کشاورزي به دامی، تغییر از فعالیت

 بیمه، استفاده از یارانههاي آبیاري نوین، استفاده از استفاده از سیستم

 Kamruzzaman (2015) بنگالدش/ پیمایش خانوار

هاي مقاوم به هاي زهکشی، استفاده از گونهتنوع محصوالت، تغییر تاریخ کشت، تعبیه کانال
 هاي حفظ رطوبت خاکخشکی، استفاده از روش

-Nhamo et al. (2014); Fosu  غنا/ خانوار

Mensah et al. (2012) 

هاي آبیاري، راه تاریخ کشت و برداشت، کمک دولت با پرداخت تسهیالت براي سیستمتغییر 
 ها براي آگاه سازي جامعه از تغییر اقلیم و اثرات آناندازي کمپین توسط رسانه

 Ugwoke et al. (2012) نیجریه/ پیمایش خانوار

 Sahu and Mishra (2013) کشاورزان/ پیمایشهند/  بذرکاري مجدد، تغییر ترکیب محصوالت، تغییر تاریخ کشت

هاي با عملکرد باال و مقاوم به خشکی و ذخیره غذا، تنوع منابع درآمدي، زهکشی، کشت واریته
اده از ها، تغییر تاریخ کشت، استفآفت و بیماریها، کشت دیم، استفاده از آفت کشها و علف کش

کشت تک محصولی، کشت بی خاکورزي روشهاي حفاظت از خاک در مقابل فرسایش، توقف 
 یا کم خاکورزي

-اوگاندا/ کشاورزان سیب زمینی

 کار/ مصاحبه

Okonya et al. (2013) 

هاي مختلف، تغییر تاریخ کشت کشاورزي تلفیقی، کشت مخلوط، کشت درخت، استفاده از واریته
 ع آب و خاکهاي آبیاري، استفاده از فنون حفاظت از منابو برداشت، استفاده از سیستم

 .Apata (2011); Apata et al نیجریه/ سیب زمینی کاران

(2009) 

هاي آبیاري، تغییر هاي هواشناسی، استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و سیستمبینیبهبود پیش
 تاریخ کشت

 Mengistu (2011) اتیوپی/ پیمایش خانوار

 Bishaw et al. (2013) اتیوپی و کنیا/ پیمایش هاي نوین آبیاري، ساخت سرپناه و بادشکن، کشاورزي حفاظتی تغییر سطح زیرکشت، سیستم

هاي متفاوت )زودرس، مقاوم به خشکی(، استفاده از تغییر در سطح زیر کشت، استفاده از واریته
 هاي مدیریت منابع آب، استفاده از کشاورزي حفاظتیمکانیسم

بورکینافاسو/ کشاورزان/ شمال 
 پیمایش

Barbier et al. (2009) 

 Gyampoh et al. (2008) غنا/ پیمایش خانوار سازي کشاورزي، مدیریت بهتر منابع آبهاي مقاوم به خشکی، تجارياستفاده از واریته

 Yang et al. (2007) چین/ تحلیلهاي اقتصادي تغییر ترکیب کشت محصوالت، استفاده از فناوریهاي جدید

المللی در زمینه هاي ملی و بیني، کشاورزي دقیق، اصالح سیاستبردارو نقشه یابیارز
 برداري از منابع آبیبهره

 De Silva and Dayawansa هاي ثانویه/ تحلیل دادهالنکایسر

(2021) 

مختلف، هاي گیاهی جدید که مقاومت باالتري دارند، تنوع کشت محصوالت استفاده از گونه
 هاي هواشناسیهاي نوین آبیاري، استفاده کشاورزان از دادهمعرفی و استفاده از سیستم

 Obayelu (2014) نیجریه/ پیمایش خانوار

از منابع  هاي حفاظتوري آبیاري، تکنیکهاي مختلف، چندکشتی، افزایش بهرهاستفاده از واریته
 هاي هواشناسیبینیآب و خاک، استفاده از پیش

هاي زیمباوه/ محصول پنبه/ داده
 سري زمانی و پیمایش

Gwimbi (2009) 

یر هاي نوین آبیاري، تغییر تاریخ کشت، تغییی آب مصرفی با استفاده از سیستمآافزایش کار
هاي گیاهی )استفاده از گیاهان مقاوم به خشکی(، مدیریت تلفیقی کاربري اراضی، تغییر گونه

ید، مدیریت پایدار خاک، به کارگیري عملیات کشاورزي پایدار، هاي جدآفات، معرفی واریته
شدار هاي ههاي جدید و پایدار، استقرار سیستماستفاده از بیمه کشاورزي، استفاده از فناوري

 هادهنده آفات و بیماري

دانمارک/ مرور سیستماتیک 
 منابع

Trærup and Bakkegaard 

(2015) 

حوادث  ینیبشیپ (VSA) ریپذبیهوشمند آس ياورزکش (CSAی )میهوشمند اقل يکشاورز
 «يامقابله يهاياستراتژ» ییحوادث، شناسا يامدهایپ يریگتوسط کشاورزان، اندازه یبحران

 .حادثه کیکشاورزان هنگام مواجهه با  یشتیمع هیسرما یابیکشاورزان، ارز

ارزیابی جهانی/ مرور 
 سیستماتیک منابع

Sippel et al. (2020) 
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Table 2- Criteria and considerations of selecting adaptation strategies 

 معیارها و مالحظات انتخاب سازوكارهای سازگاری -8جدول 

 منبع معیارها و مالحظات
 پذیريپذیري و افزایش انعطافدر کاهش آسیب 15اثربخش

 10پذیرش اجتماعی و مقبولیت
 پذیرياز جمله کاهش آسیب افزایی با اهداف دیگرانطباق و هم

UNFCCC (2007); Azadi et al. (2021) 

 Stern and Stern (2007) ها()افزایش مزایا و کاهش هزینه 14ییآکار

 Harley (2006) پذیرآسیب هايگروه براي ویژهبه عادالنه،

 Agrawala (2006) هاي اجتماعیفعالیت و هااهداف، برنامه با یکپارچگی بیشتر/ هماهنگی

 Swart and Res (2007) مشارکت، درگیربودن و حمایت بیشتر ذینفعان

 O'brien et al. (2007) مغایرت با هنجارها و سنن اجتماعی

امکانپذیري سیاسی، اشتغالزایی، امکانپذیري مالی، سرعت کاربرد و اجرا، حفظ منابع 
 محیط زیستی

Palutikof et al. (2019) 

 Brooks et al. (2011) زیست محیطی و نهادي(پایدار )پایداري 

 Palutikof et al. (2019) پاسخگو به بازخوردها و منعطف در یادگیري

 Brown et al. (2012) طراحی شده براي دامنه و زمان مناسب

 Repetto (2008) احتمال اجتناب از سوء سازگاري

 Carmin and Dodman (2013) اعیکاربردپذیر در طیف وسیعی از سناریوهاي اقلیمی و اجتم

 ;UNFCCC (2007) Fünfgeld and McEvoy (2011) موجود بودن منابع مورد نیاز )شامل اطالعات، منابع مالی، رهبري و ظرفیت مدیریتی(

 Papathoma-Köhle et al. (2016) در دسترس، شفاف، مشارکتی بودن و امکانپذیر از لحاظ سیاستی 

 UKCIP (2010) پذیري، معتبر بودنپذیري، پایداري، عملبرابري، انعطافاثربخشی، کارآیی، 

 Naulleau et al. (2021) کارآیی، اثربخشی

 
Table 3- Examples of method/technique of prioritizing adaptation strategies 

 بندی سازوكارهای سازگاریهای اولويتهايی از روش/تکنیکنمونه -3جدول 

 تحقیقات مرتبط تکنیکروش/ 
 Naulleau et al. (2021); Smith et al. (2009);  UKCIP (2010); UNFCCC تجزیه و تحلیل هزینه/ فایده 

(2007) 

 UKCIP (2010); UNFCCC (2007); Naulleau et al. (2021) اثربخشی -تحلیل هزینه

  Ebi and Burton (2008); UNFCCC (2007); Naulleau et al. (2021) تجزیه و تحلیل چندمعیاره 

 .Feenstra et al. (1998); Geethalakshmi et al. (2011); Ansari Mahabadi et al ارزیابی زیست محیطی و مدیریتی

(2019) 

 Mizina et al. (1999) بازنمایی گزیدارهاي سازگاريماتریس تصمیم پذیرش و 

 UNFCCC (2007) چارچوب ارزیابی ریسک 

 Glantz and Ausubel (1988); Glantz and Ausubel (1984) اسیق بای نیب شیپ یی؛ایجغراف ای یخیتارمقایسه 

 Smit et al. (2000) تغییر و تنوع اقلیمی

 Geethalakshmi et al. (2011); Champalle et al. (2015) هاي مبتنی بر سناریوتحلیل

 Palutikof et al. (2019); Champalle et al. (2015) مراتبیتحلیل سلسله

 De Bruin et al. (2009) کشی اجتماعیهاي روند خطرات اقلیمی و نقشهتحلیل

  Debela et al. (2015) نقطه نظر متخصصین 

 Champalle et al. (2015) رویکرد تجزیه و تحلیل شبکه محور 
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هاي متعددي براي مشخص است، روشهمانگونه که در جدول باال 
 یکحال . با اینبندي معیارهاي سازگاري وجود داردانتخاب و اولویت

روش جامع و مورد توافق همه براي ارزیابی سازوکارهاي سازگاري با 
بندي ، اما جمع(Dogulu and Kentel, 2015) تغییر اقلیم وجود ندارد

هایی مانند تجزیه و دهد که تکنیکمطالعات صورت گرفته نشان می
 ،همچنین .گیرندبیشتر مورد استفاده قرار می 12تحلیل چند متغیره

و تحلیل  17، تحلیل اثربخشی هزینه19تحلیل هزینه فایده
 16محورو اخیراً رویکرد تجزیه و تحلیل شبکه 18مراتبیسلسله
هاي پرکاربردي است که در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار روش
هاي مروري بر پرکاربردترین تکنیک 4)در جدول ند اگرفته

بندي و اتنخاب سازوکارهاي سازگاري به همراه نقاط قوت و اولویت
  ضعف هرکدام نشان داده شده است(.

 

 روش تحقیق -0

ل اي با رویکرد تحلیاین تحقیق از نظر هدف در زمره تحقیقات توسعه
ت سیستماتیک مقاالکیفی انجام شده است. بدین منظور با مطالعه 

اي به روش تحلیل مضمون، معیارها و معتبر و سایر منابع کتابخانه
در بخش  بندي سازوکارهاي سازگاري با تغییر اقلیمهاي اولویتروش

، روشی براي 51تحلیل مضمونبندي شدند. کشاورزي شناسایی و طبقه
هاي کیفی است. این ل و گزارش الگوهاي موجود در دادهشناخت، تحلی

ي پراکنده هادادهي متنی است و هادادهروش، فرایندي براي تحلیل 
ل براي تحلی. کندیی غنی و تفصیلی تبدیل میهادادهومتنوع را به 

شامل  Clarke and Brown (2006) ايمضمون از روش شش مرحله
، تولید کدهاي اولیه، جستجوي مقاالت و هادادهمراحل آشنا شدن با 
ها و در نهایت ها، تعریف و نامگذاري مقولهمنابع، بررسی مقوله

این  در فاز اولسازي گزارش استفاده شد. بدین ترتیب که آماده
متن آوري شده از هاي جمعداده یو بازخوان مطالعه اقدام به، پژوهش

ا با ت مرتبط با سازکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم شد مقاالت و منابع
 ،هاادهبا د کلی از آشنایی بعدشنایی صورت بگیرد. در فاز دوم، ها آداده

ر فاز . ده شدبه استخراج کدهاي اولیه و کشف روابط بین کدها پرداخت
 شکل هامقولهتا کدها با هم ترکیب و مضامین و  تالش شدسوم، 
. در فاز چهارم، کدهاي ترکیب شده دوباره بازنگري و بررسی گیرند
که کدهاي ترکیب شده از لحاظ مفهومی  حاصل شوداطمینان تا  شدند

 توصیف کدها وبه و معنایی تناسب و همسویی دارند. در فاز پنجم، 
 Terryet) ارش نتایج تهیه شدزو در فاز ششم گشد پرداخته  هامقوله

al., 2017.) ها در سه مرحله کدگذاري باز تجزیه و تحلیل داده
)ترکیب کدها و ایجاد  )کدگذاري خط به خط(، کدگذاري محوري

ک یند انتخاب یآتر( و کدگذاري انتخابی )فراي از مفاهیم کلیطبقه
وله( ه این مقــها بعنوان مقوله اصلی و ربط دادن دیگر طبقهطبقه به

 Kuckartz andست )انجام شده ا MAXQDAافزار نرمدر 

Rädiker, 2019). 
 

هاي باز شامل بخشدر این پژوهش از متن منابع و مقاالت کدهاي 
سازکارهاي عملی سازگاري با اقلیم، معیارهاي انتخاب سازوکارهاي 

بندي هاي اولویتو همچنین روش/تکنیک مناسب سازگاري
بندي این در جمع ،اند. سپسسازوکارهاي سازگاري استخراج شده

و  يبنداولویت هايروش نیترنقاط قوت و ضعف متداولمضامین 
ر نهایت اند. دتنظیم شده میاقل رییبا تغ يسازگار يانتخاب سازوکارها

و  به استناد نقاط قوت میاقل رییبا تغ يسازگار يسازوکارها يارهایمع
مقوله  5گیري در قالب ضعف هر روش به عنوان الگویی جهت تصمیم

 گزارش شده است. کد انتخابی 51با  مقوله فرعی 2اصلی و 

 

 گیرینتیجه -4

کاهش اثرات اقتصادي و اجتماعی تغییر اقلیم اهمیت سازگاري براي 
باعث شده است که تحقیقات مختلف، سازوکارهاي متنوعی را جهت 

حال نیاز است که سازوکارها بر مبناي این امر معرفی نمایند. با این
از  وريمعیارهایی مشخص و قابل اتکا انتخاب شوند تا حداکثر بهره

د با این پدیده توانمند شود. البته بای آنها عاید و جامعه میزبان در مقابله
 بندي سازوکارهاي سازگاريشناسایی، ارزیابی و رتبهتوجه داشت که 

اي هبا تغییر اقلیم فرایندي پیچیده و پویا است که در سطوح و بخش
د. پذیرهاي متفاوت صورت میگیريمختلف و همچنین میزان مداخله

هاي حتمیت ر برگیرنده عدمسازگاري با تغییر اقلیم به نوبه خود د
ر باي از گذشته تا آینده را درتردهفراوانی بوده و محدوده زمانی گس

یري براي گهاي تصمیمباید توجه نمود که استفاده از تکنیک .گیردمی
بندي هاي سازگاري امري ضروري است. جمعبندي سنجهاولویت

 ي در ارزیابیمطالعات صورت گرفته نیز نشان داد که معیارهاي زیاد
حال انتخاب این معیارها براي با این سازوکارهاي سازگاري وجود دارد،

که این فرایند مطابق با گیري امري موردي بوده و نیاز است تصمیم
 نظر گرفته شده و با دقت صورت پذیرد. اهداف در

با توجه به تعدد معیارهاي مربوط به ارزیابی سازوکارهاي سازگاري با 
یم در بخش کشاورزي؛ چارچوب معیاري برگرفته از تحقیقات تغییر اقل

(.  همانگونه که از تصویر فوق مشخص 1)تصویر  گرددمیمختلف ارائه 
است، به طورکلی معیارهاي انتخاب سازوکارهاي سازگاري در دو دسته 

 شوند؛بندي میها و منافع تقسیمهزینه
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Table 4- An overview of the description, strengths, and weaknesses of the most common method of 

prioritizing and selecting climate change adaptation strategies 
 بندی و انتخاب سازوكارهای سازگاری با تغییر اقلیمهای اولويتترين روشنقاط قوت و ضعف متداول -6جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت توصیف/ برونداد روش
هدف این روش مقایسه گزیدارهاي  تحلیل چند معیاره

مختلف براساس چندین معیار با یک 
روش کمی و سیستماتیک است. در 

دهی این روش امکان وزن
 هاي مختلف نیز وجود دارد.شاخص

 هاي کمی استفاده از ترکیبی از داده
 دهی هر معیار(بندي و وزن)رتبه

 هزینه و سریع بودن: ساده و شفافکم 

 اي هاستفاده ترکیبی از نظرات و قضاوت
 ذینفعان و کارشناسان

 استفاده از دانش محلی 

  موردي و ذهنی بودن چراکه کارشناسان و یا ذینفعان
دهنده نظر یکسانی در مورد رتبه و وزن هر پاسخ

 معیار ندارند.

 ه بها ممکن است تجزیه و تحلیل کمی عدم حتمیت
 شدت ذهنی باشد.

 آوري اطالعاتهزینه باالي جمع 

 که ها مخصوصاً زمانیدهی به شاخصچالش وزن
ها گسترده و ماهیت آنها با هم تفاوت تعداد شاخص

 زیادي دارد

تحلیل 
 مراتبیسلسله

گیري چند یکی از روشهاي تصمیم
متغیره که قادر است تعامل بین 

هاي معیارهاي مختلف در موقعیت
 پیچیده را بوجود آورد.

  امکان فرموله کردن موارد به صورت
 ترتیبی

  امکان استفاده از معیارهاي کمی و
 کیفی

 قابلیت درنظر گرفتن معیارهاي زیاد 

 دقت باال و قضاوت و توافق گروهی 

 ها زیاد باشد، مقایسه زوجی وقتی معیارها و گزینه
 متعددي مورد نیاز است.

 -تحلیل هزینه
 فایده

فایده منافع و -هزینه تحلیل
هاي سازوکارهاي سازگاري را هزینه

هاي مالی و پولی ارزیابی قالب شاخص
کند و به صورت گسترده در مسائل می

مربوط به مدیریت کاربرد دارد. برونداد 
این تحلیل مواردي مانند ارزش حال 
خالص، نرخ بازگشت داخلی و یا 

 هاي هزینه و فایده است.نسبت

 بندي مقوالت مختلف در عمقایسه و جم
 یک معیار

  امکان مقایسه چند گزینه با استفاده از
 یک معیار مشترک

 هزینه و سریع بودن، ساده و شفافکم 
 

 هاي پولی و مالیلزوم تبدیل تمام معیارها به سنجه 
 عدم توجه به مسائل اجتماعی مانند برابري 
  لزوم تعیین نرخ تنزیل منافع آینده براي بررسی در

 زمان حال

 هاي جامع و تفصیلی در عدم استفاده از روش
 گیريتصمیم

 عدم درنظر گرفتن منافع غیرمستقیم 

 -تحلیل هزینه
 اثربخشی

ي هاهدف این تحلیل، مقایسه گزینه
جانشین هنگامیکه منافع یک گزیدار 
به صورت شاخصهاي اقتصادي قابل 

باشد. به عبارتی سنجش نیست، می
که کمترین این روش گزیدارهایی 

هزینه را در دستیابی به هدف دارند، 
وش سازد. برونداد این رمشخص می
مدترین گزینه با توجه به معرفی کارآ
 منابع است.

 که که مزایا قابل مناسب براي زمانی
 هاي مالی نیستندتبدیل به سنجه

  مناسب براي سنجش معیارهایی که
 ارزشگذاري آنها مشکل است

  مانند امکانپذیري، برابري و درنظر نگرفتن ابعادي
 غیره

 مناسب براي زمانیکه تنها یک معیار مورد توجه است 

  نیاز به اطالعات اضافی )جدا از اطالعات پولی و
 مالی(

رویکرد شبکه 
 محور

هاي تحلیل چند معیاره یکی از روش
اي از ارتباطات که امکان بررسی شبکه

درونی بین معیارها و سازوکارها را 
 کند.ایجاد می

 افزایش مشارکت عامالن و ذینفعان 

 استفاده از دانش محلی 

 و  نهاي ذینفعاترکیب دیدگاه
 کارشناسان

 سوگیري ذهنی 

 زمانبر بودن 

 
توان دو مقوله اصلی را براي هاي بررسی شده، میبا توجه به روش

ه بندي این دو مقولتقسیمنظر گرفت. هاي سازگاري درانتخاب معیار
هایی است که در انتخاب این معیارها تأثیر اصلی شامل فایده و هزینه

 گذارد:می
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با توجه به اهمیت هزینه اثربخش  :معیارهای مربوط به هزينه

بودن سازوکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم مخصوصاً در جوامع روستایی 
نه زیاب شده داراي حداقل هانتخ و کشاورزي، نیاز است تا سازوکارهاي

و باالترین اثربخشی باشند. مرحله  کاربرد و حفظ و نگهداري و غیره
ه خود ها را باندازي یک تکنولوژي یا فناوري بیشترین بخش هزینهراه

دهد و کمینه بودن آن باعث ترغیب جامعه میزبان به اختصاص می
صب سیستم . براي نمونه سازوکار نشودمیکاربست فرایند مذکور 

باشد.  کرد کشاورزآبیاري تحت فشار باید متناسب با توان مالی هزینه
هزینه نگهداري و تجهیزات نیز باید متناسب با منافع و سودآوري ایجاد 

ار بوده و از لحاظ اقتصادي شده توسط آن تکنولوژي یا سازوک
مود ن ها نیز باید ذکرپذیر باشد. در معیار حداقل بودن سایر هزینهتوجیه

نظر گرفته شده اجرا و به کار در صورتی که سازوکار سازگاري در که
هاي اضافی به جامعه محلی و یا بخش دولتی برده نشود، چه هزینه

شود. براي نمونه کاهش بارندگی و خشکسالی باعث از بین تحمیل می
رفتن محصوالت زراعی خواهد شد و بخش دولتی نیز مجبور خواهد 

 دیدگان متحمل شود. زافی را براي حمایت از آسیبهاي گشد هزینه

گروه دوم از معیارهاي انتخاب  معیارهای مربوط به فايده:

سازوکارهاي سازگاري موثر با تغییر اقلیم، منافع حاصله از سازوکار و 
یا فناوري است. اگرچه در برخی موارد )خصوصاً در حوزه منافع 

هاي اقتصادي و کمی است، اما اجتماعی( این معیارها فراتر از سنجه
هاي نهادي/ سیاستی، لفهؤاستفاده از معیارهاي مختلف در م

ین گشاي انتخاب بهترتواند راهمحیطی، اقتصادي و اقلیمی میزیست
گزیدار ممکن شود. ذکر این نکته ضروري است که بسیاري از 

 تر وها، انتزاعیمعیارهاي مذکور نسبت به معیارهاي مشخص هزینه
مبتنی بر نظر کارشناسان و متخصصان و درنهایت کاربرد انواع 

 گیري چند معیاره است.هاي تصمیمروش

 
Fig. 1- Climate change adaptation strategies measures 

 معیارهای سازوكارهای سازگاری با تغییر اقلیم -7 شکل

معیارهای سازوکارهای 
سازگاری

هزینه

حداقل بودن هزینه کاربرد

حداقل بودن هزینه حفظ و نگهداری

حداقل بودن سایر هزینه ها

فایده

/  مؤلفه نهادی
سیاستی

یکپارچگی با اهداف و برنامه ها

امکانپذیری سیاسی

سهولت اجرا

مؤلفه زیست  
محیطی

حفظ تنوع زیستی

حفظ منابع محیط زیست

انعطاف پذیر نسبت به محیط زیست

مؤلفه اجتماعی

کاهش فقر

کاهش ناعدالتی

بهبود سالمت کشاورزان

افزایش مشارکت کشاورزان

مطابقت با هنجارها و سنن اجتماعی

مؤلفه اقتصادی تشویق سرمایه گذاری خصوصی

اشتغال زایی

بهبود معیشت خانوار

مؤلفه اقلیمی کاهش تولید گازهای گلخانه ای

ظرفیت سازی برای افزایش ظرفیت سازگاری

مؤثر در سناریوهای مختلف اقلیمی
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ارزیابی سازوکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم با توجه به معیارهایی از 
عدالت در توزیع منافع، ثابت  اثربخش بودن، پایداري،جمله هزینه

پذیر با هاي آسیبسازي تماس گروهداشتن سطح ریسک و حداقلنگه
 پس. گرددمیرین سازوکارها تخطرات اقلیمی منجر به انتخاب مناسب

هاي تکنیک ،معیارهاي انتخاب سازوکارهاي سازگاري تعییناز 
بندي این سازوکارها وجود دارد. از مهمترین این متعددي براي اولویت

ها، تحلیل چند معیاره، تحلیل هزینه فایده، تحلیل اثربخشی تکنیک
 Champalle et ی بود. اما همانگونه کهمراتبسلسلههزینه و تحلیل 

al. (2015) ها و معایبی نیز از ها داراي نارساییمعتقدند این روش
مشارکت محدود ذینفان در شناسایی و  -1از جمله؛  .باشندمی

یند آاهمیت مشارکتی بودن این فرنیز به  -بندي سازوکارهااولویت
ها باعث کاهش کید بر تعداد محدودي از روشتأ -5، -کید دارندتأ

هاي متفاوت و بعضاً مخالف شده و از قدرت تعمیم ه دیدگاهتوجه ب
متقابل  تأثیرتوجه محدود و کم به تعامل و  -0کاهد، نتایج می

هایی که از روشهاي خالء پژوهش -4سازوکارها با هم حین اجرا، 

ها در کاربرد کم این روش -2و  کنندمیتلفیقی کمی و کیفی استفاده 
توان نام جوامع و مناطق دورافتاده را میبررسی سازوکارهاي مناسب 

 برد.
 

شمولی جهت تحقیق نشان داد معیارهاي ثابت و جهانهاي یافته
اگرچه  نبنابرای انتخاب سازوکارهاي سازگاري با تغییر اقلیم وجود ندارد.

هاي متفاوتی به منظور انتخاب سازوکارهاي مناسب ها و تکنیکروش
ا ها یکی از آنها رتوان در تمامی موقعیتپیشنهاد شده است ولی نمی

توصیه نمود. الزم است که با توجه به هدف، مقیاس انتخاب سازوکارها 
رو به منظور هاي موجود بهترین روش انتخاب شود. از اینو داده

. با استفاده شودمیانتخاب بهترین تکنیک، درخت تصمیم زیر پیشنهاد 
ن تریسوال مطرح شده، مناسباز این درخت تصمیم و پاسخ به چند 

ی دهی به معیارها معرفبندي و حتی وزنگزینه پیشنهادي جهت اولویت
 .گرددمی

 

 
Fig. 2- Decision tree for selecting analyzing method of climate change adaptation measures  

 روشهای تجزيه و تحلیل معیارهای سازگاری با تغییر اقلیم درخت تصمیم انتخاب -8شکل 

 آیا یک هدف مدنظر است؟
 اثرات قابل سنجش هستند؟

 هاي مالی هستند؟منافع در قالب شاخص
 

 جواب بله به تمام سواالت
 

 خیر
 

 آیا یک هدف مدنظر است؟
 اثرات قابل سنجش هستند؟

 هاي مالی نباشدمنافع در قالب شاخص
 

 تحلیل هزینه فایده انجام شود.
 

 مدنظر است؟معیارها و اهداف بیشتري 
 اثرات قابل سنجش هستند؟

 هاي مالی نباشدمنافع در قالب شاخص
 

 اثربخشی انجام شود. -تحلیل هزینه
 

 تحلیل چند معیاره انجام شود.تجزیه و 
 

 سازي نباشند.اثرات قابل کمی
 

تجزیه و تحلیل چند معیاره با استفاده از نظر  
 متخصصین انجام شود.

 

 بله
 

 بله
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