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Abstract 
The first key step in preserving the environment is to investigate maladaptive behaviors, which are based on the extraction 

of more natural resources. Farmers, especially subsistence farmers, are close witnesses and at serious risk of climate 

change struggle to make a living in the face of these emerging climate disorders, specifically if their business ecosystem 

is adversely affected by climate change and their job security is not maintained, they will move towards extracting more 

natural resources and thus intensifying climate change. The aim of this study was to investigate the drivers of maladaptive 

behaviors, including the effect of climate change exposure on socio-economic disruptions and then ecological anger by 

descriptive correlation method. The study population was all farmers in Zanjan province who were sampled by multi-

stage stratified method. The sample size was estimated to be 265 using Cochran's formula. A questionnaire was used to 

measure the research variables, the validity of which was evaluated using the opinion of experts and its reliability was 

verified using a pilot test. The results of this study showed that people who were exposed to more climate change, 

experienced more socio-economic disruptions that led to the formation of eco-anger and increased environmental 

maladaptive behaviors and the desire to extract more natural resources. Therefore, considering the damage caused to the 

environment and natural resources and its negative effects on the intensification of climate change caused by these 

conditions, it is suggested that: to prevent the formation of maladaptive behaviors, control ecological anger, and reducing 

socio-economic disruptions affected by climate change, necessary measures to adapt should be given priority in 

government decisions and strategic planning to maintain security and environmental sustainability including 

empowerment and resilience of the agricultural sector and farmers in the face of climate change.  
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Extended abstract 

Introduction 

Climate change, in addition to changes in ecosystems, can also lead to widespread economic and social change 

in societies. Farmers, especially subsistence farmers, are close witnesses to climate change and are struggling 

to make a living in the face of these emerging disruptions. Therefore, livelihood and employment in the village 

are the sectors at serious risk of climate change. Climate change, in addition to social and economic disruptions, 

causes emotional distress and has far-reaching effects on people's mental health. When climate change 

stimulates emotions to a limited extent, it leads to depression, abandonment, and a lack of focus on perceived 

threats. While over-stimulation of emotions (such as what happens in rural society with the impact of climate 

change on villagers' livelihoods) leads to an attempt to reduce the threat, which can be implemented in two 

ways: fighting the situation or flying to clear horizons and implementing protective measures to reduce climate 

change. Anger is one of the emotional states that can be formed in a situation of fighting the situation and 

leading to action, which is also of a coercive type. In an angry mood, the decisions are not logical and can lead 

to maladaptive behaviors and the extraction of more natural resources. In this regard, in the present study, the 

experience of climate change has been conceptualized as a background that influences social and economic 

disruptions and these disruptions have been investigated as the cause of the formation of ecological anger and 

the consequent tendency to maladaptive environmental behavior. Therefore, this study aimed to investigate 

the drivers of environmental maladaptive behaviors among farmers in Zanjan province in a descriptive 

correlation method to systematically explain the current situation of respondents regarding research variables, 

and to investigate the relationships between variables based on the research objectives.  

 

Methodology 

The study population includes 83261 farmers in Zanjan province. The sample size was estimated to be 265 

people using Cochran's formula and sampling of the target population was performed using a multi-stage 

stratified method. To measure the research variables, a questionnaire with open-ended questions related to 

personal and professional characteristics and closed-ended questions with a five-level response spectrum 

regarding the five variables of the study was used. The validity of the research tool was verified using the 

opinion of experts in agricultural extension and education and rural development. The reliability of the 

instrument was evaluated and confirmed using a pilot test in a village outside the sample. Data were collected, 

during the Covid-19 outbreak by observing social distance and health protocols, using the interview method 

due to the low literacy of respondents. Data analysis was performed using SPSS and AMOS software. 

Descriptive statistics included frequency, percentage, and mean. To measure the effects, direction, and 

intensity of relationships between variables in the research model, path analysis based on multivariate 

regression analysis was used (as shown in figure 1). Also, to investigate the indirect effect of the variables' 

relationships based on the path model of climate change experiences and environmental maladaptation, the 

Bootstrap method was used. 

 

Results and Discussion 

The result based on the path model direct, indirect (through economic disruption, social disruption, and 

ecological anger), and total effects of each factor on the dependent variable of farmers' environmental 

maladaptation as shown in Table (1) indicated that the ecological anger had the most direct and total effect  

(β = 0.483) on the environmental maladaptation of farmers. The results also showed that the climate change 

experience had the highest indirect effect through economic disruption, social disruption, and ecological anger 

on the environmental maladaptation of farmers (β = 0.265) in the agricultural sector of Zanjan province. In 

addition, the results showed that the economic disruptions after ecological anger are in the second place of the 

total effect of variables affecting the environmental maladaptation of farmers (β = 0.324) (Table 1).  
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Fig.1. Climate change experience path model on environmental maladaptation among farmers in Zanjan 

province (Standard estimates) 

 
Table 1.  Direct, indirect, and total effects of climate change experience on environmental maladaptation of 

farmers in Zanjan province 

variables 

Standardized effects 

Direct 
Indirect  

(through economic and social 

disruptions and eco-anger) 
Total 

 Climate change experiences  - .265 .265 

 Economic disruption .122 .202 .324 

 Social disruption .059 .115 .174 

 Ecological anger  .483 - .483 

 

Based on the findings of this study, it is concluded that climate change in addition to economic and social 

disruptions can cause ecological anger and pave the way for maladaptive behaviors based on the extraction of 

more natural resources. Therefore, it is suggested that to reduce economic disruptions, which have a greater 

impact than social disruptions by using the educational capacities of rural extension and development services, 

while introducing the effect of extractive behaviors on intensifying the effects of climate change, cultivate the 

social and human capital of the villagers to empathize, think together and create multi-purpose production 

cooperatives and reduce the economic effects of climate change. 
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 چکیده
کشاورزان  ژهیکشاورزان و به و .است طبیعیر مبتنی بر استخراج بیشتر منابعناسازگا یرفتارهابررسی زیست، محیط ی حفظبرا یدیگام کل نیاول
تالش  امرار معاش ینوظهور برا یمیاقل اختالالت نیدر مواجهه با ا کههستند  یمیاقل راتییتغو تحت مخاطره جدی  کیشاهدان نزد ،یشتیمع
به سوی استخراج  ودنشامنیت شغلی آنها حفظ و جه بسا اگر زیست بوم کسب و کارشان تحت تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی باشد و  کنندیم

ازگار شامل اثر تجربه ناس یرفتارها یهاشرانیپی بررسبا هدف تغییرات اقلیمی پیش بروند. این مطالعه  تشدیددر نتیجه طبیعی و منابعبیشتر 
العه اجرا شده است. جامعه مورد مط یهمبستگ یفیبه روش توص اکولوژیکیخشم سپس و  یو اجتماع یبر اختالالت اقتصاد میاقل رییتغ

حجم نمونه با استفاده از  انجام شد. یاچند مرحله یابه روش طبقه آنهااز  یریگنمونه بودند کهاستان زنجان  یبخش کشاورز انبرداربهره
ر با استفاده از نظ آن ییرواکه  استفاده شدپرسشنامه از  قیتحق یرهایمتغ یریاندازه گ یبرا .شده استنفر برآورد 562فرمول کوکران 

 اثرات ر معرضکه د کشاورزانی دهدپژوهش نشان می نیا جیانت .شد دییو تا یتست بررس لوتیپایک با استفاده از  آن ییایپا ومتخصصان 
 شیافزا ،یکیخشم اکولوژ یریگرا تجربه نمودند که سبب شکل یشتریب یو اجتماع یبودند، اختالالت اقتصاد یشتریب یمیاقل راتییتغ

 زیستمحیط با توجه به خسارات تحمیلی وارده بربنابراین  بود. شده یعیمنابع طب شتریبه استخراج ب لیو تمازیستی محیط ناسازگار یرفتارها
 ،ناسازگار رفتارهای گیریشکل جلوگیری از جهت :شودپیشنهاد میطبیعی و اثرات منفی آن بر تشدید تغییر اقلیم ناشی از این شرایط و منابع

 ، توانمندسازی واقدامات الزم در راستای سازگاری ،یرات اقلیمیتغی متاثر ازاقتصادی  -اختالالت اجتماعیکاهش  و یکیاکولوژکنترل خشم 
برای  استراتژیک دولتهای ریزیبرنامهو ها سازیتصمیملویت ودر اتغییر اقلیم  هایبحرانبخش کشاورزی و کشاورزان در مواجه با تابآوری 

 قرار گیرد. زیستمحیطحفظ امنیت و پایداری 
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 سرآغاز
تغییر اقلیم به تغییرات رفتار آب و هوایی یک منطقه اشاره دارد که 

ه ثبت شد در طول یک افق زمانی بلند مدت نسبت به اطالعات
استان زنجان به عنوان منطقه متفاوت باشد.  ،که مورد انتظار بوده

مورد مطالعه با تیپ غالب اقلیمی نیمه خشک و سرد در حال تجربه 
ت. اس های کشوراستانبسیاری از همچون  اقلیمیاین تغییرات 

تا  3120در دوره تاریخی  ،زنجان شرایط اقلیمینتایج بررسی 
سازی شبیه و LARS-WG کیاستوکستمدل با استفاده از  3130
ه ک هنشان داد ،و مقایسه نود درصد تغییراتساله  10سری  300

ینه و ن کمیگطوری که میانه بغییر کرده دما و بارندگی زنجان ت
 وست ابیشینه دمای روزانه افزایش و میزان بارندگی کاهش یافته 

شاهد تشدید این تغییرات در آینده نیز  در صورت ادامه این روند
ه کغییرات اقلیمی جربه تت .(Khazaei et al., 2019) خواهیم بود

 & Wong-Parodi) در سراسر جهان در حال گسترش است

Rubin, 2022)،  در  به خصوصذایی امنیت غتهدیدی برای
 ;Ogunleye et al., 2021) کشورهای در حال توسعه

Qazlbash et al., 2021)  رودیبه شمار م کم درآمدو جوامع 
(Mohammadi et al., 2020). ر تغیی تغییرات اقلیمی عالوه بر

 و تواند سبب تغییرات گسترده اقتصادیها میاکوسیستمدر 
 & Austin et al., 2020; Drolet) شودنیز  در جوامع اجتماعی

Sampson, 2017) .در جوامع دهد که مطالعات نشان می
های ایهبیشترین تاثیر را بر سرمتغییرات اقلیمی تجربه  روستایی

 اشتهدهای اجتماعی مالی و فیزیکی و تاثیرات محدودتر در سرمایه
 .(Shahraki et al., 2021) است

و به ویژه کشاورزان معیشتی، شاهدان نزدیک تغییرات  کشاورزان
نوظهور برای امرار  اقلیمی هستند و در مواجهه با این اختالالت

معیشت و بنابراین . (Karki et al., 2020) کنندمعاش تالش می
 تغییراتجدی  ههای تحت مخاطرروستا یکی از بخش اشتغال در

 یهاآسیباز جمله . (Hamidianpour et al., 2020)است  اقلیم
 شیافزا ایران در جامعه روستایی تغییرات اقلیمی یاقتصاد

در تولید  یگذارهیو کاهش میزان سرما تولید یهانهیهز
(Mahboobi et al., 2018)، وامدریافت نیاز به  ،اندازپس کاهش 

تغییر ساختار شغلی روستا،  ،(Shahraki et al., 2021) قرضو 
کاهش کمیت وکیفیت محصوالت  د،کاهش درآم، کاهش تولید

 (Hamidianpour et al., 2020) مهاجرت شیافزاتولیدی و 
ر اجتماعی ب -برخی مطالعات در بررسی اثر عوامل اقتصادی .است

یالت مانند جنسیت، شغل و تحص یسازگاری با تغیر اقلیم، متغیرهای
پیامدهای همچنین . (Qazlbash et al., 2021)اند را موثر یافته

 در جامعه روستایی ایران رااجتماعی خشکسالی و تغییرات اقلیم 
ناامنی و باال رفتن بزهکاری، افزایش اختالفات محلی، کاهش 

 شیافزاهای انسانی، کمک و همیاری، کاهش توجه به ارزش
 Hosseini)شمرند برمی آوردن به مشاغل کاذب یمهاجرت و رو

et al., 2017). برداران که بهرهای عمدههای یژیکی از استرات
پذیری از تغییرات اقلیم در بخش کشاورزی برای کاهش آسیب

 اشتغال در صنایع روبه توسعه استگیرند مهاجرت و پیش می
(Monge & McDonald, 2020; Zhang et al., 2022)  که

تواند استراتژی سازگاری مناسبی از بعد اقتصادی برای اگرچه می
تواند به عنوان یک واکنش فرد باشد، اما در بعد اجتماعی می

 ناسازگار و مخاطره ای جدی ایفای نقش کند، و همانند یک تله
معه و امنیت اقتصادی روستا بر امنیت غذایی جا ،اد فقرایج برای
مطابق مطالعه  هالبت .(Jacobson et al., 2019)گذار باشد تاثیر

باال در جامعه  و انسانی یاجتماع هیسرما رانیانجام شده در ا
ساز هنیزم با ایجاد همفکری و هماهنگی جمعی، تواندیم ییروستا

تقویت ظرفیت سازگاری در برابر تغییر اقلیم ی و تحرک اقتصاد
که حتی  باید توجه داشت. (Ghorbani et al., 2019) باشد

تواند تاثیرات متفاوتی بر جوامع تغییرات اقلیمی یکسان می
های جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی روستایی بر حسب ویژگی

-مخاطرات اجتماعی گیریشکلو سبب باشد  داشتهمختلف 
ود شمتفاوتی ناسازگار  یاگار رفتارهای ساز متفاوت واقتصادی 

(Walker et al., 2019).  
ای ردهتاثیرات گست های عاطفی،ایجاد ناراحتیتغییرات اقلیمی با 

در جامعه  .(Fritze et al., 2008) بر سالمت روان افراد دارد
از  به عنوان یکیهای روحی و روانی بروز تنشنیز  رانیا ییروستا

لی گزارش خشکساپیامد نامطلوب بروز تغییرات اقلیمی و  منفی ثارآ
 ,.Hosseini et al., 2017; Yazdanpanah et al)است شده 

مطالعه انجام شده در خراسان جنوبی پیرامون تاثیر بحران . (2021
 نشان داده که تغییر اقلیم در جامعه روستایی آب بر سالمت روان

ل روانی همچون اضطراب، پرخاشگری، ناامیدی، یبروز مسا موجب
 Yazdanpanah) استشده  افسردگی و اختالل ارتباط اجتماعی

et al., 2021).  اما کمتر محققی به نقش و اهمیت عصبانیت و
 ;Antadze, 2020)خشم ناشی از تغییرات اقلیم پرداخته است 

Lu & Schuldt, 2015). بر  مرات اقلییتغی اهمیت بررسی تاثیر
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ر گردد که مبتنی بمی گیری بازتصمیمسالمت روان به فرآیند 
ه تواند افراد را بگیرد و میشناختی در ذهن صورت میفرآیند روان

 ,.Berry et al) سوی رفتارهای سازگار یا ناسازگار سوق دهد

محدودی  صورتبهی میاقل راتییتغدر واقع زمانی که  .(2018
و عدم کند منجر به افسردگی، رها کردن عواطف را تحریک می

شود، در حالی که تحریک زیاد تمرکز بر تهدید درک شده می
 لیمیتغییرات اق آنچه که در جامعه روستایی با تاثیرعواطف )مانند 

افتد( تالش برای کاهش تهدید ر امرار معاش روستاییان اتفاق میب
دن ای اجرا شود، جنگیدو گانه صورتبهتواند را به دنبال دارد که می

های روشن اجرای اقدامات حفاظتی یا پرواز به سوی افق ،با شرایط
 .(Stanley et al., 2021) اقلیمی در راستای کاهش تغییرات

های عاطفی هستند حالتاز جمله خشم و عصبانت توان گفت می
-Harmon) شود از نوع قهری آن هم ،منجر به اقدامتواند میکه 

Jones, 2003). یت همیشه بانچرا که تصمیمات در هنگام عص
 جخراناسازگار و استتواند فرد را به رفتارهای منطقی نیستند و می

 هدایت نماید.بیشتر از منابع طبیعی 
م های سازگاری با تغییرات اقلیمطالعات متعددی به بررسی شاخص

 اندهپرداخت بردارن بخش کشاورزیو عوامل موثر بر آن در بین بهره
(Bedeke et al., 2019; Davidson et al., 2019; 

Dehghanpour et al., 2020; Hooshmandan 

Moghaddam Fard et al., 2020; Marie et al., 2020; 

Moerkerkenet al., 2020; Ogunleye et al., 2021)  اما
راه  ازرفتارهای سازگار  اجرایهای صحیح برای گیریتصمیم

 Magnan)گذرد شناسایی عوامل سازنده رفتارهای ناسازگار می

et al., 2016; Mohammadi et al., 2020) ،مچنان که ه
 یرفتارها یبه اجرا لیبه عنوان عامل موثر بر تما یناسازگار

 شده استگزارش  یمیاقل راتییکاهش تغ یسازگار برا
(Ghanian et al., 2020; Le Dang et al., 2014).  برخی

ی برفتارهای ناسازگار در مواجه با تغییرات اقلیمی را با  ،مطالعات
ه دست سپردن ب ،عدم انجام فعالیتمانند:  عملکرد خنثی واکنشی و

ند یاری خداوبدون عکس العمل در انتظار و یا  ،سرنوشت، طبیعت
، در حالی (Austin et al., 2020) انددر نظر گرفتهمساوی ماندن، 

در  زیستیمحیطناسازگاری  سازی مطالعه حاضرمطابق مفهوم که
ر معادل انجام اقداماتی برای استخراج بیشت مواجه با تغییرات اقلیمی

جود قبلی با وبرای رسیدن به حداقل عملکردهای طبیعی از منابع
ار رفتارهای ناسازگاین دست از باشد. از جمله می تغییرات اقلیمی

اقل ها برای رسیدن به حدتوان به تشدید فعالیتمیزیستی محیط

های عملکرد با افزایش سطح زیر کشت و یا در خصوص صید 
 زانیم شیافزا رفتن به مناطق عمیق تر دریا اشاره نمود. همچنین

 -و عمق چاه یاریآب یهادوره شیو سم، افزا استفاده از کود
(Zhai et al., 2018)ترقیعم یورز خاک یها، استفاده از روش 
(Motalebani et al., 2020) ناسازگار یرفتارها از دیگر 

این، در برخی مطالعات  عالوه بر در مزرعه هستند.زیستی محیط
رفته در نظر گبه عنوان استراتژی سازگاری این رفتارها متاسفانه 

ار عنوان پرتکرارترین راهکطوری که افزایش آبیاری به ه ب ،اندشده
در  ر پرتکرار سازگاریو استفاده بیشتر از کود و سم سومین راهکا

 Zhai et) بردان کشاورزی چینی گزارش شده استجامعه بهره

al., 2018).  
 بهرهرفتارهای ناسازگار های انجام شده در خصوص در پژوهش

یر تاث :مانندنقش برخی متغیرها ایران  برداران بخش کشاورزی
 ،(Ghanian et al., 2020)احساس ریسک در کارآمدی اقدامات 

وفیزیکی و تکنولوژیکی مرتبط با تغیرات اقلیمی ئهای ژریسکو 
(Hamidianpour et al., 2020) مساله اما  .بررسی شده است

عی اجتما -اقتصادی اختالالتاثر چگونگی اصلی پژوهش حاضر 
ی و کیلوژاکو تیخشم و عصبان بر یتغییرات اقلیمتجربه اشی از ن

اثر س مرور منابع سا، که بر ااستسپس رفتارهای ناسازگار 
خشم و و  (Heath et al., 2020)ی اجتماع-یاختالالت اقتصاد

 ,Antadze, 2020; Lu & Schuldt) اکولوژیکیعصبانیت 

. تقرار گرفته اسبررسی بر رفتارهای ناسازگار کمتر مورد  (2015
بین در ناسازگار  یرفتارها عوامل موثر بر یبررس تیاهم

ن و اثر آ این رفتارها وعیشبرداران بخش کشاورزی ناشی از بهره
 ,Mueller & Tickamyer)است  یمیاقل راتییتغ دیبر تشد

ه عنوان ب یمیاقل راتییتجربه تغ حاضر مطالعه در ،نینابراب. (2020
ود شیم یو اقتصاد یکه موجب اختالالت اجتماع یانهیزم شیپ

شم خ یریگاختالالت به عنوان علت شکل نیشده و ا یسازمفهوم
شده  یناسازگار بررس یبه رفتارها لیتما جهیو در نت اکولوژیکی

 .است

 
 ها و روش کارداده

های رفتارهای ناسازگار با هدف بررسی پیشران پژوهشاین 
 برداران بخش کشاورزی استان زنجاندر بین بهرهزیستی محیط

یت تبیین نظامند وضع در راستایبه روش توصیفی همبستگی 
 طروابو بررسی  موجود پاسخگویان در زمینه متغیرهای تحقیق،
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 ردجامعه موانجام شده است. بر اساس اهداف تحقیق  متغیرهابین 
استان زنجان )که  3111سالنامه آماری سال  مطالعه بر اساس

 شاملاست(  3111گزارش سرشماری کشاورزی سال مبتنی بر 
 حجمباشند. بخش کشاورزی استان زنجان می برداربهره 31563

 گیرینمونهشد و  نفر برآورد 562نمونه با استفاده از فرمول کوکران 
 در مرحله. شدای انجام حلهای چند مرجامعه هدف به روش طبقه از

: خدابنده، چهار شهرستان اول از هشت شهرستان استان زنجان
مرحله تصادفی انتخاب شد. در  صورتبهزنجان، خرمدره و ابهر 

تصادفی و با توجه به حجم  صورتبهشهرستان روستاها  دوم در هر
تان شهرستان به کل اس معیت روستاییجو نسبت  مورد نیاز نمونه

، بالغ، پایین کوهه قرروستاهای منتخب عبارتند از:  .شدانتخاب 
الوند، ارهان.  گل تپه،امام کندی، خمارک،  شعبان، ،تپهقره 
تخب های مننسبت نمونه انتخاب شده در شهرستان ترتیببدین

از شهرستان  %1/52خدابنده، از شهرستان  %7/53 عبارتند از
از شهرستان ابهر.  % 4/7رمدره، و از شهرستان خ %6/1زنجان، 

برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه با سواالت باز در 
ارتباط با مشخصات فردی و حرفه ای و سواالت بسته با طیف 

فاده شد. است در خصوص متغیرهای تحقیق پنج سطحیپاسخگویی 
بزار تحقیق با استفاده از نظر متخصصان ترویج و آموزش روایی ا

کشاورزی و توسعه روستایی بررسی و تایید شد. پایایی ابزار با 
تایید  وبررسی پایلوت تست در روستایی خارج از نمونه استفاده از 

 وعیو در دوران ش 3400دوم سال  مهیاطالعات در ن یآورجمعشد. 
ه روش و ب یبهداشت یهاو پروتکل یفاصله اجتماع تیکرونا با رعا

 روش ( انجام شد.انیپاسخگو یکم سواد لیمصاحبه )به دل
 .است (3)به شرح جدول گیری متغیرهای اصلی تحقیق اندازه
 AMOSو  SPSSاطالعات با استفاده از نرم افزار  لیو تحل هیتجز

بود  نیانگیدرصد و م ،یشامل فراوان یفیتوص یهاانجام شد. آماره
 ،قیدر مدل تحق رهایسنجش اثر، جهت و شدت روابط متغ یو برا

استفاده شد.  هریچند متغ ونیرگرس لیبر تحل یمبتن ریمس لیاز تحل
ر اساس ب رهایروابط متغ میمستقریاثر غ یبه منظور بررس نیهمچن

از روش  زیستیمحیط یبرناسازگار میاقل رییتغ تجربه ریمدل مس
بر اساس نمونه آماری  استفاده شد. یسازچندمنظوره خودگردان

، از طریق انجام (Hayes, 2009)پیشنهاد شده توسط هایز 
 یهاگذاری بر مبنای دادههای فرعی متعدد با جایگیرینمونه

 ینفر از بهره برداران بخش کشاورز 562اصلی گرفته شده از 
در سطح  ییتا 2000نمونه  ینیگزیو جا جادیاستان زنجان اقدام به ا

 درصد شد. 12 نانیاطم

 
 متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آنها :(1)جدول 

 منبع طیف پاسخگویی محتوای گویه ها تعداد گویه متغیر

 اترییتجربه تغ
 میاقل

3 
تر شدن تر شدن زمستان، داغکاهش بارش، گرممیزان تجربه :

پراکنش  رییتگرگ و مه، تغ شیزمستان، افزا خبندانیتابستان، شدت 
 یطول دوره خشکسال شیبارش، افزا

( تا خیلی زیاد 3خیلی کم )
(2) 

(Hamidianpour et 

al., 2020) 

 اختالالت
- اقتصادی
 یاجتماع

 3اجتماعی 
 34اقتصادی

لید، تواختالالت اقتصادی به تاثیر تغییرات آب و هوا بر اختالل در 
اشتغال، داد و ستد، نقدینگی، ارزش دارایی ها، استقراض، انگیزه 

 گذای و ... اشار دارد.سرمایه
 مورااختالالت اجتماعی به تاثیر تغییرات آب و هوایی بر اختالل در 

 ی،اریکاهش کمک و هم ی،اختالفات محل شیافزا اجتماعی مانند:

 و ... اعتماد زانیکاهش م ،در روستا یناامن شیافزا، مهاجرت شیافزا
 .دارداشاره 

تا کامال  (3)کامال مخالفم
 (2)موافقم

(Austin et al., 

2020; Heath et al., 

2020; Hosseini et 

al., 2017; 

Shahraki et al., 

2021) 

خشم 
 اکولوژیکی

5 
 آشفتگی و عصبانیت از تغییرات خشم اکولوژیکی میزان احساس بر

 دهد.را نشان میاقلیمی 

کامال در مورد من درست 
( تا کامال در مورد 3است )

 (2من صحیح نیست)

(Stanley et al., 

2021) 

 یرفتارها
 ناسازگار

4 
میزان افزایش استفاده از کود و سم، افزایش ناسازگار رفتارهای 

ورزی خاکهای های آبیاری و عمق چاه، استفاده از روشدوره
 را در بردارد.تر عمیق

 ادیز یلی( تا خ3کم ) یلیخ
(2) 

(Motalebani et 

al., 2020; Zhai et 

al., 2018) 
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 نتایج
یان که پاسخگوداد نمونه مورد مطالعه نتایج نشان نفر  562بررسی 

سابقه  و متوسطسال  5/43دارای میانگین سنی این پژوهش 
یانگین سنی و با توجه به م .استسال  55 آنها فعالیت کشاورزی

ه که نمونه مناسبی برای تجربگفت توان سابقه پاسخگویان می
ت ناشی از تغییرات اقلیمی در طول دوره زمان و مشاهده اختالال

درصد  7/37 طورکلیه است. ب شدهتغییرات اقلیمی انتخاب 
درصد دارای سواد خواندن و نوشتن،  6/31سواد، پاسخگویان بی

 37درصد دارای مدرک دیپلم و  3/56درصد زیر دیپلم،  1/33
  باالتر بودند.و دیپلم فوقدارای مدرک درصد 

 ییگواسخپ فیطتجربه تغییر اقلیم با های گویهکه  با توجه به این
، به منظور شد ی( بررس2) ادیز یلی( تا خ3کم ) یلیاز خ یپنج سطح

ای داده شده هپاسختوصیف میزان تجربه تغییرات اقلیمی میانگین 
نتایج شده است.  نمایش داده( 3)هر گویه محاسبه و در شکل به 

ه در رتبکاهش باران تغییری است که دهد که نشان می (3) شکل
 طوره ب تجارب پاسخگویان از تغییرات اقلیمی قرار دارد و اول

در معرض پاسخگویان  (63/4) میانگین در حد نزدیک به خیلی زیاد
تر شدن زمستان و افزایش طول چنین گرماند، همآن قرار گرفته

ا بدر حد زیاد و حتی کمی بیشتر در رتبه دوم دوره خشکسالی 
تر شدن تجربه داغ تجربه شده است. 32/4و  35/4های میانگین

رتبه در  56/1و  41/1تابستان و تغییر پراکنش بارش با میانگین 
 افزایش ،حد متوسط و بیشتر تجربه شدهو در قرار داشته سوم 

)با حد کم تا نزدیک به متوسط رتبه چهارم و در تگرگ در 
)با  و شدت یخبندان( 57/5ینگ)با میانافزایش مه  (،75/5میانگین
طور ه ب تجربه شده است.حد کم خر و در رتبه آدر  (05/5میانگین
یمی های اقلهمه این تغییرات در گزارشاگر چه توان گفت کلی می

شود اما کاهش بارش، گرمتر شدن زمستان و افزایش مشاهده می
برداران بخش کشاورزی زنجان خشکسالی برای بهره هطول دور
 تر بوده است. محسوس

 

 
 براساس میانگین پاسخهای داده شده به هر یک از  نتایج توصیفی میزان تجربه تغییر اقلیم :(1) شکل

 (5( تا خیلی زیاد )1طیف پنج سطحی خیلی کم) گویه های تجارب تغییرات اقلیمی در
 

به منظور توصیف وضعیت متغیرهای تحقیق در جامعه مورد مطالعه 
 ، متوسطنپایی سطوح برحسبهای توصیفی بندی یافتهسطحابتدا 

 میانگین از معیار انحراف تفاوت شاخص از با استفاده باال و
Interval of Standard Deviation from the) (Mean انجام 

 (5)در جدول معرفی شدند  (3)که در جدول  مطالعه یرهایمتغ. شد

 1/67اکثر پاسخگویان ) دهد کهینشان م توصیف شدند و نتایج
رح )ش اندرا در حد متوسط تجربه نموده یدرصد( تغییرات اقلیم

. گزارش شده است( (3)تغییرات اقلیمی تجربه شده در شکل 
بندی تجربه اختالالت بیشترین فراوانی مشاهده شده در سطح

ه ب اقلیم مربوط به سطح زیاد است.اقتصادی در نتیجه تغییرات 
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پاسخگویان باور داشتند که در حد زیادی نفر از  373طوری که 
و  اندهرا تجربه نمود حاصل از تغیییرات اقلیمی اقتصادیاختالالت 

 ایننفر  31متوسط و تنها را در حد اختالالت اقتصادی  نفر این 34
جربه بندی تنتایج سطحگزارش نمودند. پایین  را در حداختالالت 

ثریت دهد که اکاختالالت اجتماعی در نتیجه تغییر اقلیم نشان می
در حد متوسط تا زیاد این اختالالت را تجربه  (%5/11) پاسخگویان

ا نیز ب اکولوژیکیدهد خشم نشان می جنتایهمچنین  اند.کرده
( در حد متوسط تا زیاد توسط %1/15اکثریت قریب به اتفاق )

نتایج در خصوص اعمال پاسخگویان مورد مطالعه تجربه شده بود. 
در مواجهه با تغییرات اقلیمی زیستی محیط ناسازگاررفتارهای 
درصد  14در حد متوسط،  %7/27در حد کم،  %1/3دهد نشان می

  اند.را انجام دادهزیستی محیطدر حد زیاد رفتارهای ناسازگار 
 

 متغیرهای تحقیق فراوانی و درصدی سطح بندی :(2)جدول 
 درصد فراوانی متغیر سطح بندی شده درصد فراوانی متغیر سطح بندی شده

   اختالالت اقتصادی   تجربه تغییر اقلیمی

7/34 11 پایین 3/1 30 پایین   

1/67 330 متوسط 7/13 34 متوسط   

4/37 46 باال 2/64 373 باال   

 300 562 جمع 300 562 جمع

یاختالالت اجتماع   اکولوژیکیخشم     

5/7 31 پایین 3/6 33 پایین   

7/43 351 متوسط  46 355 متوسط 

5/44 337 باال 5/47 352 باال   

 300 562 جمع 300 562 جمع

بندی:معیار سطح   یستیزطیمح یناسازگار  
 ؛A < mean-½ Sd :(A) نییپا .3
 و mean-½ Sd ≤ B ≤ mean+ ½ Sd :(B) متوسط .5
 .C > mean+ ½ Sd :(C) باال .1

1/3 55 پایین  

7/27 321 متوسط  

 14 10 باال

 300 562 جمع
 

امل ش به منظور بررسی روابط میان متغیرهای تحقیقهمچنین 
اجتماعی، خشم  -تجربه تغییر اقلیم، اختالالت اقتصادی

بررسی اثرآنها بر رفتارهای ناسازگار با هدف  اکولوژیکی
با آزمون  در رابطهنتایج . شداز تحلیل مسیر استفاده زیستی محیط

ول ه شده در جدارایاثر مستقیم متغیرهای تحقیق در مدل مفروض 
اثر تجربه تغییر اقلیم بر اختالالت که است حاکی از آن  (1)

( و خشم β= 117/0) (؛ اختالالت اجتماعیβ= 163/0اقتصادی )
برداران بخش کشاورزی استان ( بهرهβ= 373/0) اکولوژیکی

 درصد 11و با احتمال اطمینان  درصد 3داری در سطح معنیزنجان 
همچنین نتایج نشان داد که اثر اختالالت  .استدار مثبت و معنی

 و ناسازگاری (β= 433/0) اکولوژیکیاقتصادی بر خشم 
( و اثر اختالالت اجتماعی بر خشم β= 357/0)زیستی محیط
ی بر ناسازگاری کیاکولوژو نیز اثر خشم ( β= 513/0)ی کیاکولوژ
 ر سطح د برداران ناشی از تجربه تغییرات اقلیمیبهرهزیستی محیط

 داریدرصد مثبت و معن 11 نانیو با احتمال اطم درصد 3 یداریمعن
داری برای اثر اختالالت اقتصادی بر . البته سطح معنیاست

درصد و احتمال  2داری در سطح معنیزیستی محیطناسازگاری 
م اختالالت اجتماعی که اثر مستقی . در حالیدرصد بوده است 12

در این ( ρ ،066/0 =β=550/0)زیستی محیط بر ناسازگاری
 دار بر خشم اکولوژیکیاز طریق اثر معنی اما، دار نبودمعنیپژوهش 

  آورد.ت رفتارهای ناسازگار را فراهم میموجبا
از  %34آمده است نشان داد که  (5)گونه که در شکل نتایج همان

از تغییرات اختالالت اجتماعی  %33تغییرات اختالالت اقتصادی؛ 
ان بردارتحت تاثیر تغییرات اقلیمی تجربه شده توسط بهره

تغییرات  %17کشاورزی قرار دارد. نتایج همچنین حاکی از تبیین 
تحت تاثیر زیستی محیطناسازگاری  %14ی و کیاکولوژخشم 
 . استای موجود در مدل مسیر مفروض متغیره
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 ضرایب رگرسیونی اثر متغیرهای تحقیق مدل مسیرتجربه تغییر اقلیم بر :(3)جدول 

  یبرداران بخش کشاورزبهرهزیستی محیطناسازگاری 

 روابط
مقادیر 

 غیراستاندارد

خطای 

 استاندارد

ضریب 

 استاندارد

نسبت 

 بحرانی

سطح 

داریمعنی  

172/0 اختالالت اقتصادی←تجربه تغییر اقلیم   023/0  163/0  417/6  000/0  

164/0 اختالالت اجتماعی←تجربه تغییر اقلیم   061/0  117/0  350/2  000/0  

312/0 یکیاکولوژخشم  ←تجربه تغییر اقلیم   016/0  373/0  031/1  005/0  

463/0 یکیاکولوژخشم  ←اختالالت اقتصادی   021/0  433/0  151/7  000/0  

523/0 یکیاکولوژخشم  ←اختالالت اجتماعی   022/0  513/0  262/4  000/0  

355/0 زیستیناسازگاری محیط ←اختالالت اقتصادی   026/0  357/0  330/5  056/0  

021/0 زیستیمحیطناسازگاری  ←اختالالت اجتماعی   043/0  066/0  556/3  550/0  

431/0 زیستیمحیطناسازگاری  ←یکیاکولوژخشم    021/0  431/0  351/7  000/0  

 

 
 برداران در میان بهرهزیستی محیطمدل مسیر تجربه تغییر اقلیم برناسازگاری : (2)شکل 

 بخش کشاورزی استان زنجان )مقادیر استاندارد(
 

مستقیم روابط مدل از روش چندمنظوره به منظور بررسی اثر غیر
داری اثرات نتایج بررسی معنیاستفاده شد.  سازیخودگردان

نشان داده شده است،  (4)گونه که در جدول مستقیم همانغیر
 قتجربه تغییر اقلیم از طری ست که اثر غیرمستقیما حاکی از آن

( β= 514/0)ی کیاکولوژاختالالت اقتصادی و اجتماعی بر خشم 
مثبت درصد  11درصد و با احتمال اطمینان  3در سطح معنی داری 

دار بود. همچنین نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم تجربه و معنی
زی از برداران کشاوری بهرهزیستمحیطتغییر اقلیم بر ناسازگاری 

درصد و با  2 یداریدر سطح معن (β= 562/0)مسیرهای مختلف 
 عالوه بر این نتایج بود. داریدرصد مثبت و معن 12 نانیاحتمال اطم

( و β= 505/0نشان داد که اثر غیرمستقیم اختالالت اقتصادی )
از ( ناشی از تجربه تغییر اقلیم β= 332/0اختالالت اجتماعی )

در یب به ترتزیستی محیطبر ناسازگاری ی کیاکولوژطریق خشم 
 11و  12و با احتمال اطمینان  درصد 3و  2سطح معنی داری 

  (.4)جدول  استدار و معنیمثبت  درصد
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 ناشی از تجربه تغییر اقلیم زیستی محیط یبرناسازگار اثر غیرمستقیم عوامل موثر(:4) جدول

 سازیبرداران بخش کشاورزی بر اساس روش خودگردانبهره

 متغیر
استاندارد مقادیر 

 شده غیرمستقیم

خطای 

 استاندارد

اثر 

 غیرمستقیم

Bootstrap 
 درصد 95( CIفاصله اطمینان )

کران 

 پایین

کران 

 باال

سطح 

 داریمعنی
(Two Tailed) 

 یکیاکولوژخشم  ←اختالالت اقتصادی ←تجربه تغییر اقلیم
+ 

 یکیاکولوژخشم  ←اختالالت اجتماعی ←تجربه تغییر اقلیم

(433/0 *163/0) 
+ 

(513/0*117/0) 
 514/0 = 

047/0 341/0 113/0 007/0 

 ستیزیمحیطناسازگاری  ← یکیاکولوژخشم  ←تجربه تغییر اقلیم 
+ 

 یستیزمحیطناسازگاری  ←اختالالت اقتصادی ←تجربه تغییر اقلیم
+ 

 تی زیسمحیطناسازگاری  ←اختالالت اجتماعی ←تجربه تغییر اقلیم
+ 

 ← یکیاکولوژخشم  ←اختالالت اقتصادی ←تجربه تغییر اقلیم
 زیستیمحیطناسازگاری 

+ 
 ← یکیاکولوژخشم  ←اختالالت اجتماعی ←تجربه تغییر اقلیم

 زیستیمحیطناسازگاری 

(431/0 *373/0) 
+ 

(357/0 *163/0) 
+ 

(066/0 *117/0) 
+ 

(431/0*433/0 
*163/0) 

+ 
(431/0*513/0 

*117/0) 
 562/0 = 

.021/0 325/0 126/0 035/0 

 تیزیسمحیطناسازگاری  ← یکیاکولوژخشم  ←اختالالت اقتصادی
 505/0  =

(431/0*433/0) 
013/0 352/0 575/0 033/0 

 زیستیمحیطناسازگاری  ← یکیاکولوژخشم  ←اختالالت اجتماعی
332/0  =

(431/0*513/0) 
.011/0 .041/0 555/0 005/0 

 
قیم غیرمست ،، اثرات مستقیمحاصل از مدل مسیر بر اساس نتایج

و خشم  یاختالالت اجتماع ،یاختالالت اقتصاد قی)از طر
زیستی محیط یو کل عوامل بر متغیر وابسته ناسازگار (یکیاکولوژ
همانگونه که در  استان زنجان یبرداران بخش کشاورزبهره

 خشم اکولوژیکی متغیردهد که ( آمده است، نشان می2)جدول
 یبر روی ناسازگار (=431/0β) و کل میمستقبیشترین اثر  یدارا

 ریمتغ ،نتایج نشان داد که نیهمچن برداران بود.بهرهزیستی محیط
 قیاز طر میرمستقیغتجربه تغییر اقلیم دارای باالترین اثر 

 ری بکیو خشم اکولوژ یاختالالت اجتماع ،یاختالالت اقتصاد
بخش  (=562/0β) بردارانبهرهزیستی محیط یناسازگار

عالوه بر این نتایج نشان داد که . کشاورزی استان زنجان بود

اختالالت اقتصادی ناشی از تجربه تغیر اقلیم بعد از خشم 
 یناسازگار تبه دوم اثر کل متغیرهای موثر براکولوژیکی در ر

 .(2)جدول  گیرد( قرار می=154/0β) بردارانبهرهزیستی محیط
 

 بحث و نتیجه گیری
آور در برابر تغییرات اقلیمی عالوه بر درک میزان ایجاد جوامع تاب

 یهای سازگارپذیری و عوامل موثر بر سازگاری و استراتژیآسیب
(Heath et al., 2020)  نیازمند درک عوامل موثر بر تمایل به

ه ر بـرفتارهای ناسازگار است که بر تشدید تغییرات اقلیمی تاثی
 ، به همین جهت (Magnan et al., 2016)سزایی دارد 
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 اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مدل مسیرتجربه تغییر اقلیم برتفکیک  (:5) جدول

 استان زنجان یبرداران بخش کشاورزبهرهزیستی محیطناسازگاری 

 متغیر

 اثرات استاندارد شده

 مستقیم

 غیرمستقیم

)از طریق اختالالت اقتصادی، اختالالت 

 اجتماعی و خشم اکولوژیکی(

 کل

 562/0 562/0 - تجربه تغییر اقلیم -

 154/0 505/0 355/0 اختالالت اقتصادی -

 374/0 332/0 021/0 اختالالت اجتماعی -

 431/0 - 431/0 یکیاکولوژخشم  -

 

این مطالعه به تبیین عوامل موثر بر رفتارهای ناسازگار با تاکید بر 
ی پرداخته است. چرا که اختالالت اقتصادی و کیاکولوژخشم 

تواند سبب خشم اجتماعی حاصل از تجربه تغییر اقلیم می
ی شوند و تصمیات متخذه در هنگام عصبانیت همراه با کیاکولوژ

تیجه طبیعی است که ناقدامات قهری مانند استخراج بیشتر از منابع
آن تشدید تغییرات اقلیمی است. نتایج این مطالعه همسو با 

 ;Drolet & Sampson, 2017)مطالعات انجام شده در جهان 

Monge & McDonald, 2020)  نشان داد که تجربه تغییرات
داری سبب ایجاد اختالالت اقتصادی و طور معنیه اقلیمی ب

طوری که این تجربه ه اجتماعی در جامعه روستایی می شود. ب
درصد از  33درصد از نوسانات اختالالت اقتصادی و  34توانست 

نوسانات اختالالت اجتماعی را تبیین کند. این نتیجه با نتایج 
که آگاهی  (Shahraki et al., 2021)و همکاران  یمطالعه شهرک

و  های مالی و فیزیکیبر سرمایهاز تغییر اقلیم را بیشتر موثر 
ستا رااند همهای اجتماعی یافتهمحدودتر موثر بر سرمایهصورت به

درصد از تغییرات  17مدل مفروض این مطالعه توانست  باشد.می
ا استان زنجان ربرداران بخش کشاورزی بهرهی کیاکولوژدر خشم 

از  نتایجن ایبر اساس ی کیاکولوژگیری خشم تبیین نماید. شکل
اقتصادی، اختالالت دار اختالالت طریق اثر مستقیم و معنی

به ترتیب اهمیت انجام شده و تجربه تغییرات اقلیمی اجتماعی 
 دارمعنی و غیرمستقیم صورتبههمچنین تجربه تغییر اقلیم . است
ذاشته که همین خط سیر اثر گ یاجتماع-یاختالالت اقتصادبر 

 ااین نتایج ب .شده است یکیاکولوژدار خشم معنی سبب ایجاد
  یعاطف یهایناراحتمطالعاتی که تغییرات اقلیم را موجب 

(Fritze et al., 2008)، یو روان یروح یهاتنش (Hosseini 

et al., 2017; Yazdanpanah et al., 2021) یرـرخاشگـپ و،  

(Yazdanpanah et al., 2021) شود. تایید میاند، یافته 
زایش اف ،یت و کیفیت محصولاختالالت اقتصادی چون کاهش کم

هزینه تولید، و در نتیجه آن کاهش درآمد، کاهش قدرت خرید و 
ندگی و ز انداز و افزایش بدهی، نیاز به استقراضسپس کاهش پس

هایی از اختالالت اقتصادی تجربه در شرایط سخت اقتصادی نمونه
همسو با مطالعات پیشین است  شده ناشی از تغییرات اقلیم است که

(Hamidianpour et al., 2020; Mahboobi et al., 2018; 

Shahraki et al., 2021) . نتایج توصیفی مطالعه حاکی از تجربه
برای یک سوم افراد مورد مطالعه اقتصادی در حد باال  اختالالت

 حیحص تیریدر صورت عدم مدبر اساس نتایج استنباطی  که بود
وسط این خشم ت و شودیم یکیاکولوژخشم بر  داراثر معنی منجر به

در حد متوسط تا زیاد ( %1521)اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان 
مطالعات فراوان  با وجوددهد همین امر نشان میشده است. تجربه 

در زمینه عوامل موثر بر سازگاری با تغییرات اقلیم و ارایه 
 ;Bedeke et al., 2019) در این خصوصمتعدد های استراتژی

Davidson et al., 2019; Dehghanpour et al., 2020; 

Hooshmandan Moghaddam Fard et al., 2020; Marie 

et al., 2020; Moerkerken et al., 2020; Ogunleye et 

al., 2021) ،کار گرفته نشده استه بدرستی ه بها این استراتژی 
های مالی از عدم معرفی صحیح تا محدودیت تواندمی دلیل آن و

 ,.Hooshmandan Moghaddam Fard et al) و قانونی

 مورد نیاز باشد.  (2020
 

 همسو با مطالعه یزدانپناه و همکارانبا توجه به نتایج، 
(Yazdanpanah et al., 2021)  اختالل ارتباط در موضوع

اران و همک ینیحسو مطالعه  در نتیجه تغییرات اقلیمی یاجتماع
(Hosseini et al., 2017)  در خصوص پیامدهای اجتماعی

 یافزایش اختالفات محل شاملختالالت اجتماعی ا تغییرات اقلیم،
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 هیکدیگر ب همیاری به، کاهش کمک و بر سر آب به عنوان نمونه
 ش، افزایناشی از تغییرات اقلیم های اقتصادیدلیل گرفتاری

شنهاد در پی حاکمیتی وو گاها بدبینی به عوامل فنی  نارضایتی
ش افزای، ، کاهش اعتمادهای کاهش اثرات تغییر اقلیمیاستراتژ

 (%5/11) توسط اکثریت نمونه مورد مطالعهو مهاجرت  بزه و ناامنی
ر طوری که تجربه تغییه است. بتجربه شده تا زیاد در حد متوسط 

 ،درصد از تغییرات اختالالت اجتماعی را تبیین کرده است 33اقلیم 
طور ه باجتماعی با درصد تبیین محدود همین اختالالت  اما

ت. بوده اسزیستی محیطدهنده خشم داری مستقیما شکلمعنی
برای نمونه ای است، پیچیدهاختالالت اجتماعی موضوع البته 

ه بپناه بردن و  امیدهای اقتصادی از کشاورزیدر نتیجه نا مهاجرت
استراتژی اقتصادی فردی در چه یک  ، اگرمشاغل غیر تولیدی

دارای اما  ،(Zhang et al., 2022) استسازگاری با تغییر اقلیم 
  .(Jacobson et al., 2019) ابعاد اجتماعی گسترده است

تی زیسمحیط رفتارهای ناسازگار مطالعه نشان داد که نیا جینتا
 یاریآب یهادوره شیاستفاده از کود و سم، افزا زانیم شیافزامانند 

 (Zhai et al., 2018) و همکاران یژا همسو با مطالعه و عمق چاه
ی مطلبانهمسو با مطالعه  ترقیعم یخاکورز یهااستفاده از روش و

برداران بهره توسط (Motalebani et al., 2020) و همکاران
. ودشانجام می ادیزتا  حد متوسط دربخش کشاورزی استان زنجان 

درصد  14 ،طور کلیه در مدل تحقیق بعوامل احصا شده  همچنین
. اگرچه ودندنم نییرا تبزیستی محیط ناسازگاررفتارهای  راتییاز تغ

حاضر بر عوامل موثر بر رفتارهای  تحقیقای همانند مطالعه
ا نتایج همسو ب اما است، تمرکز ننمودهدر ابعاد مختلف ناسازگار 

 ;Heath et al., 2020) اختالالت اقتصادیمطالعاتی است که 

Lu & Schuldt, 2015)  ی کیخشم اکولوژو(Antadze, 2020) 

  .یافتندزیستی محیطکننده رفتارهای ناسازگار تبیین را
های این پژوهش با با توجه به بحث انجام شده و مقایسه یافته

لیم می شود که تغییرات اقنتایج مطالعات پیشین، نتیجه گیری 
تواند سبب خشم عالوه بر اختالالت اقتصادی و اجتماعی می

اکولوژیکی و بستر ساز رفتارهای ناسازگار و مبتنی بر استخراج 
رای کاهش بشود پیشنهاد میطبیعی گردد. بنابراین بیشتر منابع

تری نسبت به اختالالت دی که تاثیر عمدهاختالالت اقتصا
با ، داردزیستی محیطاجتماعی در ایجاد خشم و ناسازگاری 

 خدمات ترویج و توسعه روستایی های آموزشیگیری از ظرفیتهبهر
غییرات ت اثرات تشدیدضمن معرفی تاثیر رفتارهای استخراجی بر 

 ،یراستای همدلدر را های اجتماعی و انسانی روستا سرمایه، اقلیمی
ثار و کاهش آندمنظوره چهای تولید تعاونیو ایجاد  یهمفکر

خشم  برای کاهشهمچنین  .فعال نماینداقتصادی تغییرات اقلیمی 
تواند اثر فراوانی در استخراج بیشتر از که میی کیاکولوژ
ته تغییرات اقلیمی داشبه دنبال آن تشدید اثرات طبیعی و منابع
 های هدفمندپآ برگزاری استارتوزارت جهاد کشاورزی با  ،باشد
التیام اختالالت راستای در بومی راهکارهای سازگاری  تواندمی

از دانش بومی و را اجتماعی ناشی از تغییر اقلیم اقتصادی و 
را جهت اجرایی شدن و هماهنگی الزم اخذ های محلی خالقیت

ابعاد مختلف تاثیرات آگاهی صحیح از  امید است .دآن معمول نمای
 تغییرات اینتشدید انسان در موثر تغییرات اقلیمی و نقش منفی 

های اندیشیافراد و چارهپذیری فردی و اجتماعی یتبه مسول
ه و دانجامیآمد برای مواجهه و مقابله با تهدیدات تغییر اقلیم کار

 د.نیز به دنبال داشته باش رفتارهای استخراجی از طبیعت راکاهش 
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