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ABSTRACT
Livelihoods must be sustainable in rural living space. It means being able to deal with sudden and
long-term crises, shocks and stresses now and in the future, Without undermining its resources and
assets. In order to stabilize livelihood, it is necessary to pay attention to determining livelihood
strategies. Therefore, the aim of present study designing A Model to Stabilization the Livelihood of
Gardeners on the Shores of Lake Urmia Against Late Spring Cold, Using a Grounded Theory
Approach. Data were collected through semi-structured interviews with 22 horticultural experts who
were selected by purposive sampling and snowball sampling. After completing the interviews, the
coding process was performed in three stages: open, central and selective, and a paradigm model of the
research was developed using MAXQDA18 software. The findings indicate that categories such as
management challenges, inability of small-scale gardeners to adapt to environmental changes, social
challenges, lack of human resources in decision-making, economic challenges and lack of infrastructure
development, as Causal conditions affecting the livelihood stabilization pattern of the studied gardeners
against late spring cold were identified. Underlying conditions include categories such as equipment and
infrastructure factors, specialized human resources, lack of comprehensive and integrated policy, lack of
coordination in the implementation of affairs and planning, economic and cultural factors. The
challenges of production, market management and its challenges, the need to pay attention to the
programs of resistance economy, use of regional capacities, educational and extension factors and land
fragmentation were identified as intervening conditions. Finally, in order to stabilize the livelihood of
gardeners on the shores of Lake Urmia against the late spring cold, operational and executive strategies,
educational and research, economic-livelihood and management were identified. In general, according
to the research findings, stabilizing the livelihood of gardeners against late spring cold will have several
consequences such as sustainable productivity, social justice, sustainable livelihood, sustainable market
management and economic sustainability in the study population.
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Extended Abstract
Introduction
Late spring frosts are the main climatic hazards in the agricultural sector, which reduces the
possibility of producing many agricultural and horticultural products in vulnerable areas. So that in
some years, billions of rials in damages for gardeners, farmers and ultimately national interests.
Meanwhile, the shores of Lake Urmia in the northwest of the country is one of the most important and
vital areas in terms of agriculture and horticulture, which in recent years has faced serious challenges in
the field of cold and frost in the spring. There are 112,000 hectares of orchards in the city of Urmia, of
which 102,000 hectares are fertile, which in the event of frost, many farmers will suffer and the
livelihood of this group of society will be challenged. For this purpose, this study was conducted to
design a model for stabilizing the livelihood of gardeners on the shores of Lake Urmia against late
spring cold using the Grounded Theory method.
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Methodology
The present study is a qualitative research. Data were collected through semi-structured interviews
and purposive sampling methods with 22 specialists, managers and experts in the field of horticulture,
who were selected by Targeted sampling method and snowball. Data were collected through direct
observation, semi-structured interviews and note-taking, and complementary methods of reviewing
library and online documents were used. The systematic approach of Strauss and Corbin was used to
analyze and formulate the theory. In the systematic approach, there are three stages of open coding,
central and selective. Open coding refers to the analytical process of converting data into concepts and
then converting them into categories. At this stage, each of the items raised by the participants was
given a code and the basic concepts were extracted. In the next step (axial coding), the mentioned
concepts were categorized in the form of categories and the link between the categories obtained from
open coding is done and from the obtained codes, more appropriate codes are selected. In order to
name the categories, an attempt is made to select the title that has the most logical connection with the
data that the category represents, based on common and similar concepts obtained from open coding.
In the selective coding stage, which is accompanied by a detailed study of the data and coding of the
previous two stages, the researcher analyzes the data in depth and presents them in the form of a
theoretical model (Creswell, 2007). According to Strauss and Corbin's theory, this model has several
dimensions: causal conditions, phenomenon-oriented conditions, contextual conditions, intervening
conditions, strategies and consequences. In the axial coding stage, 27 subcategories were extracted
from the corresponding concepts. After a more detailed study, the link between subcategories with 6
central categories of causal conditions, underlying conditions, intervening factors, core category
(phenomenon), strategies and consequences of stabilizing gardeners' livelihoods against late spring
frosts (selective coding) was obtained. Finally, the paradigm model of the research was depicted based
on it. It should be noted that all stages of theory extraction and coding process have been done by
MAXQDA18 software. In order to ensure the validity and reliability of the research, the researcher has
been in contact with the research environment for a long time and by continuously observing the subject
from different angles and using different data collection techniques, all the details step by step and
continuously accurately He took notes and constantly questioned, examined and analyzed the subject
matter (open, central and selective coding). Also, the process of data collection, data analysis, final
model and final report were reviewed, reviewed and approved by the researchers' consensus (reviewing
the findings using the opinions of several colleagues and participants) and their opinions were used in
developing the model.
Results
The research findings indicate that categories such as management challenges, inability of smallscale gardeners to adapt to environmental changes and changes, social and demographic challenges,
lack of human resources in decision-making, economic challenges and lack of infrastructure
development, as Causal conditions affecting the livelihood stabilization pattern of the studied gardeners
against late spring cold were identified. Underlying conditions also include categories such as
equipment and infrastructure factors, specialized human resources, lack of comprehensive and
integrated policy, lack of coordination in the implementation of affairs and planning, economic factors
and cultural factors. Meanwhile, the challenges of production, market management and its challenges,
the need to pay attention to the programs of resistance economy, use of regional capacities, educational
and research factors and land fragmentation and problems of inheritance law were identified as
intervening conditions. Finally, in order to stabilize the livelihood of gardeners on the shores of Lake
Urmia against the late spring cold, operational and executive strategies, educational-extension,
economic-livelihood and management were identified. In general, according to the research findings,
stabilizing the livelihood of gardeners against late spring cold will have several consequences such as
sustainable productivity, social justice, sustainable livelihood, sustainable market management and
economic sustainability in the study population.
Conclusion
The findings of this study can be used in line with principled policies and for planning and decisionmaking in order to pay attention to the factors affecting the pattern of stabilization of farmers'
livelihoods against the late spring cold. In this regard, to solve the existing problems, the gap between
the plans made and the policies pursued must be filled.
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الگوی پایدارسازی معیشت باغداران حاشیه دریاچه ارومیه
در برابر سرمای دیررس بهاره :کاربرد نظریه دادهبنیان
پریما زمزمی  ،1علیرضا پورسعید *  2و سید جمال فرج اهلل حسینی
 ،1دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 ،2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایالم ،ایران
 ،3دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت-1400/4/23 :تاریخ تصویب)1400/8/1 :
3

چکیده
معیشت باید در فضای زیستپذیر روستایی ،پایدار باشد .به اینمعنی که در زمان حاضر و
آینده توانایی مقابله با بحرانها ،شوکها و استرسهای ناگهانی و بلندمدت را داشته باشد،
بدون اینکه منابع و داراییهایش را تضعیف کند .برای پایدارسازی معیشت باید به تعیین
راهبردهای معیشتی توجه نمود .از اینرو ،تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی پایدارسازی

معیشت باغداران حاشیه دریاچه ارومیه در برابر سرمای دیررس بهاره با استفاده از نظریه-

پردازی دادهبنیان انجام شد .دادهها با انجام مصاحبه نیمه ساختارمند با  22نفر از صاحب نظران
حوزه باغبانی که به روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند ،گردآوری گردید.
پس از تکمیل مصاحبهها ،فرآیند کدگذاری در سه مرحله باز ،محوری و انتخابی انجام و مدل
پارادیمی تحقیق با استفاده از نرمافزار  MAXQDA18تدوین گردید .یافتههای تحقیق گویای آن
است که مقوالتی چون چالشهای مدیریتی ،ناتوانایی باغداران جهت تطابق با تغییرات
محیطی ،چالشهای اجتماعی ،عدم مشارکت در تصمیمگیریها ،چالش اقتصادی و عدم توسعه
زیرساختها ،بهعنوان شرایط علی مؤثر بر الگوی پایدارسازی معیشت باغداران مورد مطالعه
در برابر سرمای دیررس بهاره شناسایی گردید .شرایط زمینهای نیز شامل مقوالتی چون عوامل
تجهیزاتی و زیرساختی ،منابع انسانی متخصص ،عدم سیاستگزاری جامع و یکپارچه ،عدم
هماهنگی در اجرای امور و برنامهریزی ،عوامل اقتصادی و فرهنگی بودند .این درحالیاست
که چالشهای تولید ،مدیریت بازار ،لزوم توجه به برنامههای اقتصاد مقاومتی ،استفاده از
ظرفیتهای منطقه ،عوامل آموزشی-ترویجی و خرد شدن اراضی بهعنوان شرایط مداخلهگر
مشخص شدند .در نهایت ،بهمنظور پایدارسازی معیشت باغداران در برابر سرمای دیررس
بهاره ،راهبردهای عملیاتی و اجرایی ،آموزشی و پژوهشی ،اقتصادی-معیشتی و مدیریتی
شناسایی گردید .درمجموع ،با استناد به یافتههای تحقیق ،پایدارسازی معیشت باغداران در
برابر سرمای دیررس بهاره پیامدهای متعددی چون بهرهوری پایدار ،برقراری عدالت اجتماعی،
پایداری معیشتی ،مدیریت پایدار بازار و پایداری اقتصادی را در جامعهی مورد بررسی بهدنبال
خواهد داشت.
واژههای کلیدی :معیشت پایدار ،سرمای دیررس بهاره ،معیشت باغداران ،دریاچه ارومیه
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مقدمه
سرماي ديررس بهاره ،يکی از مخاطرات اقلیمی است
که همه ساله باعث ايجاد خسارت در فعالیتهاي مختلف
میشود .در اين میان ،بخش کشاورزي مهمترين بخشی
است که جديترين آسیب را متحمل میشود ( Thrän et
 .)al., 2020چرا که بهعنوان يکی از اصلیترين
پارامترهاي اقلیمی در زمینه اقلیم کشاورزي ،امکان
تولید بسیاري از محصوالت کشاورزي و باغی را در
مناطق آسیبپذير کاهش میدهد ( Zolfaghari et al.,
 .)2012سرما و يخبندانهاي شديد براي بسیاري از
گیاهان زراعی و باغی نتايج زيانبار و نابود کنندهاي را
بهدنبال دارد ،بهطوريکه در برخی سالها میلیاردها
ريال خسارت براي باغداران ،زارعین و در نهايت ،منافع
ملی به همراه دارد ( .)Tulabi Nejad et al., 2017در
سالهاي اخیر نیز در استانها و نقاط مختلف کشور
باعث خسارت به بخش کشاورزي شده است و يکی از
اين مناطق حاشیه درياچه ارومیه در شمال غرب کشور
است .اين درحالیاست که اين منطقه (حاشیه درياچه
ارومیه) يکی از مناطق بسیار مهم و حیاتی کشور هم از
لحاظ کشاورزي و دامپروري و هم از نظر زيستگاههاي
مختلف طبیعی است که متأسفانه با چالشهاي جدي در
زمینه سرما و يخبندان از قبیل تغییرات دمايی ،سرماي
ديررس بهاره و بیالن منفی آبخوانها در فصل بهار
مواجه است ( .)Pelletier et al., 2016در شهرستان
ارومیه و ساير شهرستانهاي تابعه استان آذربايجان
غربی 112 ،هزار هکتار باغ وجود دارد که از اين مقدار
 102هزار هکتار بارور بوده و درصورت بروز سرمازدگی
باغداران زيادي متحمل خسارت شده و معیشت آنان با
چالش روبرو خواهد شد .بهطوريکه در چند سال اخیر
سرمازدگی و يخبندان بهاره بیشترين میزان خسارت را
نسبت به ساير مؤلفههاي طبیعی در حاشیه درياچه
ارومیه داشته است ( .)Zolfaghari et al., 2012چالش-
هاي بیان شده در سطح حاشیه درياچه ارومیه از يک
طرف ،و وجود منابع غنی آب و خاك و زمینهاي
حاصلخیز ،ضرورت تالش براي طراحی الگوي
پايدارسازي معیشت کشاورزان و باغداران در برابر
سرماي ديررس بهاره در اين مناطق را آشکار میسازد
که در اين پژوهش مورد واکاوي قرار میگیرد .در همین

راستا ،براي حل مشکالت موجود بايد خالء بین برنامه-
ريزيهاي انجام شده و سیاستهاي در پیش گرفته شده
پر شود .زيرا با توجه به اهمیت نقش محصوالت باغی در
بهبود شرايط اقتصادي در منطقه مورد مطالعه و در
کشور ،شناخت پديده سرماي ديررس بهاره و مشکالت
ناشی از آن بهعنوان يکی از مهمترين عوامل خسارتزا به
بخش باغبانی ،میتواند ضمن تقلیل آسیبپذيري
گیاهان نسبت به اين پديده جوي ،کمک قابل توجهی به
بهبود وضعیت اقتصاد سبز نمايد .چرا که مشکالت ناشی
از سرماي ديررس بهاره در ارومیه وضعیت باغداران
منطقه را با چالش پیچیدهاي روبرو ساخته است .از آن
جمله نتايج تحقیقات موجود نشان میدهد که در سال
 92حدود  22درصد و در سال  99حدود  52درصد از
باغات ارومیه در اثرات سرمازدگی نابود شدهاند .لذا،
همین آمار مقايسهاي لزوم کوشش در بهکارگیري روش-
هاي مختلف و مؤثر جهت جلوگیري از سرمازدگی را
آشکار میسازد ( .)Nusrat, 2016در همین راستا ،سؤال
اصلی تحقیق حاضر اين است که با چه الگويی میتوان
معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي
ديررس بهاره را در جهت پايدارسازي سوق داد؟ چرا که
بهزعم محققان عوامل طبیعی از جمله سرماي ديررس
بهاره و خشکسالی عامل اصلی فقر اقتصادي و غذايی
است و باعث ناپايداري کشاورزان و خروج از بخش
کشاورزي میشود (.)Kenny, 2018
بررسی پیشینه پژوهش حاکی از آن است در زمینه
پايدارسازي معیشت کشاورزان مطالعاتی انجام شده است
از جمله نتايج پژوهش ) Fallah Alipour et al., (2012و
) Darban Astane et al., (2018حاکی از آن است که
شاخص پايدارسازي معیشت کشاورزان در حد نسبتاً
پايدار و ناپايدار قرار دارد.
در ارتباط با بررسی ادبیات پايدارسازي معیشت
کشاورزان در شرايط مخاطرات طبیعی و محیطی نیز
میتوان به مطالعه ) Savari et al. (2017اشاره کرد که با
هدف طراحی الگوي پايدارسازي معیشت کشاورزان
کوچک مقیاس در شرايط خشکسالی انجام شد .نتايج
تحقیق حاکی از آن است که بیش از  60چالش اساسی
در زمینه پايدارسازي معیشت کشاورزان وجود دارد که
در نهايت ،بهمنظور طراحی مدل برونرفت از چالشهاي
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پايدارسازي مذکور 9 ،مکانیزم (اقتصادي ،بهره وري
عوامل تولید ،خدمات و تسهیالت ،آموزش و اطالع يابی،
مديريتی و ظرفیت سازي ،فرهنگی ،تکنولوژي ،تشکلها
و تعادل) براساس چالشهاي پايدارسازي طراحی گرديد.
نتايج پژوهش )Bagheri Fahroji et al. (2018
درخصوص واکاوي تأثیرات تابآوري در برابر تغییراقلیم
بر امنیت غذايی ،نشانگر وضعیت نامناسب امنیت غذايی
و تابآوري خانوارهاي روستايی در برابر تغییر اقلیم بود.
همچنین ،نتايج تحلیل نشان داد که رابطه مثبت و
معنیداري بین ابعاد تابآوري در برابر تغییر اقلیم با
سطح امنیت غذايی وجود دارد.
) Keshavarz & Karami (2012در پژوهشی با
هدف بررسی اثرات مخاطرات محیطی بر معیشت
روستايی نشان دادند که سازههاي میزان درآمد سالیانه،
میزان تسهیالت دولتی دريافتی ،میزان غرامت دريافتی
از صندوق بیمه محصوالت کشاورزي ،سن سرپرست
خانوار ،میزان ارتباطات برون اجتماعی و نیز توجه به
حساسیت محصوالت کشت شده مهمترين عوامل
تبیینکننده پايداري معیشت روستايی میباشند.
نتايج پژوهش ) Nowruzi & Hayati (2016حاکی از
آن است که سازههاي پنجگانه انسانی ،اجتماعی،
اقتصادي ،زيستمحیطی و فیزيکی بر پايداري معیشت
خانوارهاي کشاورزان تأثیر گذارند.
) asghari saraskanrud et al. (2018در پژوهشی با
هدف انتخاب استراتژي بهینه معیشت پايدار روستايی در
مواجهه با مخاطرات محیطی ،استراتژي تهاجمی را به-
عنوان بهترين استراتژي جهت دستیابی به معیشت
پايدار روستاهاي مورد مطالعه تشخیص دادندSavari et .
) al. (2017در پژوهش خود به تدوين راهبردهاي
پايدارسازي معیشت کشاورزان کوچک مقیاس و آسیب
پذيري در شرايط مخاطرات محیطی (خشکسالی)
پرداخته و نشان دادند که مهمترين راهبردها به منظور
غلبه بر مخاطرات محیطی به ترتیب شامل «متنوع
سازي منابع معیشتی و فعالیتهاي غیر زراعی همراه با
گسترش کشتهاي گلخانهاي با استفاده از زيرساخت-
هاي مناسب در استان مورد مطالعه» و «تدوين طرح-
هاي مناسب ظرفیت سازي جوامع کشاورزي در مقابله با
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مخاطرات با تشکیل خوشههاي دانش روستايی و توسعه
زيرساختهاي موردنیاز جهت حفظ معیشت» میباشند.
با توجه به مطالب فوق پیداست که مطالعه و تحقیق
درخصوص مديريت سرماي ديررس بهاره در منطقه
مورد مطالعه بیش از پیش ضروري بهنظر میرسد .چرا
که در صورتی که به اين موضوع اهمیت داده نشود و در
برنامهريزيها مورد توجه قرار نگیرد ،پايدارسازي معیشت
باغداران منطقه مورد مطالعه کـه اقتصاد معیشتی و
کوچک مقیاس دارند ،محقق نخواهد شد .در چنین
شرايطی ،باغداران خردهمقیاس راهکارهاي مختلفی از
جمله پیش فروش کردن محصوالت خود به قیمت
پايین ،مهاجرت فصلی و دائمی ،فروش زمین باغی و
زراعی و در نهايت ايجاد مشاغل کاذب و حاشیه نشینی
بیشتر در حومه شهرها را در پیش میگیرند .لذا ،به
منظور دستیابی به شاخصهاي معیشت پايدار باغداران،
ضرورت توانمندسازي آنان در حوزههاي مختلف آشکار
میگردد .براي مثال در حوزهي آب و هوايی ضرورت
دارد تا با ارايه الگوي مناسب و استراتژي مقابله با
تغییرات ناگهانی آب و هوايی از جمله سرماي ديررس
بهاره زمینه کاهش خسارت به اين قشر تولید کننده را
فراهم نمود ( .)Ishaqi Milasi & Mahmoudi, 2018در
اين بین ،با توجه به نقش حیاتی ترويج کشاورزي در
پیشرفت کشاورزي کشور ،ضرورت شناسايی و بررسی
راهکارهاي مختلف در منطقه به منظور مديريت و
سازماندهی آسیبهاي ناشی از چالش ضروري بهنظر
میرسد .بنابراين ،با عنايت به اينکه تاکنون تحقیق
جامعی در اين خصوص در منطقهي مورد مطالعه صورت
نگرفته و يا نتايج آن منتشر نشده است ،در اين تحقیق
سعی شده است با انجام مصاحبههاي نیمه ساختارمند با
متخصصان و صاحب نظران موضوعی ،مقوالت اصلی
الگوي پايدارسازي معیشت باغداران جهت مقابله با
سرماي ديررس بهاره در منطقهاي که تولید محصوالت
زراعی و باغی آن تحت تأثیر سرماي ديرس بهاره قرار
دارد ،شناسايی گردد تا از اين طريق بتوان استراتژهاي
متناسب با پتانسیل و توان اکولوژيکی منطقه را در قالب
يک برنامه کاربردي و اجرايی تدوين نمود .استناد به
يافتههاي اين پژوهش میتواند ضمن توجه بیشتر به
باغداران منطقه در حمايت تصمیمگیريها بهمنظور
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دستیابی به توسعه پايدار توسط سیاستگزاران ،برنامه-
ريزان و مديران ذيربط مورد بهره برداري قرار گیرد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي ،از لحاظ
پارادايم از نوع پژوهشهاي کیفی و از بعد روش از نظريه
دادهبنیان (گراندد تئوري) استفاده شده است .نظريه
دادهبنیان يک روش پژوهش کیفی استقرايی -اکتشافی
است که نظريهها ،مفاهیم ،فرضیهها و قضايا را بهجاي
استنتاج از پیشفرضهاي قبلی ،ساير پژوهشها يا
چارچوبهاي نظري موجود بهطور مستقیم از دادهها
کشف میکند (.)Creswell, 2007
مشارکتکنندگان اين پژوهش را  22نفر از خبرگان
و صاحبنظران حوزه باغبانی شامل اساتید دانشگاهی و
کارشناسان و متخصصان موضوعی سازمان جهاد
کشاورزي استان آذربايجان غربی و کارشناسان و فعاالن
محیطزيست تشکیل دادند .تمامی افراد جامعه آماري به
روش هدفمند و گلولهبرفی انتخاب شدند و با انجام
مصاحبههاي نیمهساختارمند اطالعات کافی از آنها به-
دست آمد .اين مصاحبهها تا رسیدن به اشباع تئوريکی
ادامه داشت (اين کار تا جايی ادامه يافت که ديگر
اطالعات جديدي از دادههاي گردآوري شده دريافت
نشد) .دادهها با استفاده از مشاهده مستقیم ،مصاحبه
نیمهساختاريافته و يادداشتبرداري جمعآوري شدند و از
روشهاي تکمیلی بررسی مدارك و اسناد کتابخانهاي و
اينترنتی نیز استفاده گرديد.
طول زمان مصاحبهها در بین دامنه زمانی  35الی
 100دقیقه متغیر بود (میانگین هر مصاحبه براي هر نفر
حدود  45دقیقه) و در مجموع 1300 ،دقیقه مصاحبه
انجام گرفت که ماحصل آن استخراج  1023مفهوم و
گزاره معنادار میباشد .براي تجزيهوتحلیل و تدوين
نظريه ،از رويکرد سیستماتیک استراوس و کوربین
استفاده شد .در رويکرد سیستماتیک سه مرحله
کدگذاري باز ،محوري و انتخابی ،وجود دارد .کدگذاري
باز به فرآيند تحلیلی تبديل دادهها به مفاهیم و سپس،
تبديل آنها به مقولهها اشاره دارد .در اين مرحله ،به
هريک از موارد مطرح شده از سوي مشارکت کنندگان
يک کد داده شد و مفاهیم اولیه استخراج شدند .اين

مفاهیم که حاصل نظرات مستقیم مصاحبهشوندگان بود،
از سطح انتزاع پايینی برخوردار میباشند .در اين مرحله،
فراوانی افرادي که به هر يک از مفاهیم اذعان داشتهاند
نیز ذکر شده است .در مرحله بعد (کدگذاري محوري)،
مفاهیم مذکور در قالب مقولهها دستهبندي شدند و
پیوند بین مقولههاي حاصل از کدگذاري باز انجام و از
میان کدهاي بهدست آمده از کدگذاري باز ،کدهاي
مناسبتر انتخاب میشوند .در واقع اين مرحله تفکیک
کننده ،انسجامدهنده و منظمکننده مفاهیم و مقولههاي
حاصل از کدگذاري باز است .جهت نامگذاري مقولهها
سعی بر اين است که براساس مفاهیم مشترك و مشابهی
که از کدگذاري باز بهدست آمده است ،عنوانی انتخاب
شود که بیشترين ارتباط منطقی را با دادههايی که مقوله
نمايانگر آن است داشته باشد .در مرحله کدگذاري
انتخابی که همراه با بررسی دقیق دادهها و کدبندي دو
مرحله قبلی است ،پژوهشگر در عمق دادهها به تحلیل
پرداخته و آنها را در قالب مدل نظري ارايه میدهد
( .)Creswell, 2007طبق نظريه استراوس و کوربین اين
مدل داراي چند بعد شرايط علی ،پديده محوري ،شرايط
زمینهاي ،شرايط مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها است.
شرايط علی مجموعهاي از عوامل اثرگذار بر مقوله
محوري هستند .در حقیقت ،اين شرايط باعث ايجاد و
شکلگیري پديده محوري میشوند .پديده محوري،
مقولهاي است که همواره در دادهها ظاهر میشود و ديگر
مقولههاي اصلی به آن ربط داده میشوند .شرايط زمینه-
اي مجموعه شرايطی هستند که زمینه پديده موردنظر را
فراهم میسازند و بر رفتارها و کنشها تأثیر میگذارند.
در حقیقت ،شرايط زمینهاي بستري مناسب را ايجاد
میکنند که راهبردها بتوانند به درستی انجام شوند.
شرايط مداخلهگر عواملی هستند که بر چگونگی
فرايندها و راهبردها تأثیرگذار هستند و باعث تشديد يا
تضعیف پديدهها میشوند .راهبردها يا کنشها ،اقدامات
هدفمندي هستند که راه حلهايی را براي پديده
موردنظر فراهم میسازند و منجر به ايجاد پیامدها و
نتايجی میشوند .پیامدها نتايجی هستند که از راهبردها
و کنشهاي مربوط به مقوله محوري حاصل میشوند
(.)Strauss & Corbin, 2008

زمزمی و همکاران :الگوي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه...

در پژوهش حاضر نتايج تحلیل دادهها بر اساس
مراحل سه گانه کدگذاري ارايه شد .در مرحله کدگذاري
باز 1023 ،مفهوم و گزاره معنادار کلی موجود در متن
مصاحبهها و  83مفاهیم متناظر از اين تعداد استخراج
شد .در مرحله کدگذاري محوري  27خرده مقوله از
مفاهیم متناظر بیرون کشیده شد .پس از بررسی دقیقتر،
پیوند بین خرده مقوالت با  6مقوله محوري شرايط علی،
شرايط زمینهاي ،عوامل مداخلهگر ،مقوله هسته (پديده)،
راهبردها و پیامدهاي پايدارسازي معیشت باغداران
حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره
(کدگذاري انتخابی) به دست آمد که نهايتاً مدل
پارادايمی پژوهش بر اساس آن به تصوير کشیده شد
(شکل شمارهي  .)1الزم به ذکر است تمام مراحل
استخراج تئوري و فرايند کدگذاري توسط نرمافزار
 MAXQDA18انجام شده است.
بهمنظور اطمینان از روايی و پايايی پژوهش نیز
پژوهشگر مدت زيادي با محیط پژوهش در تماس بوده و
با مشاهده مستمر ،بررسی موضوع از زواياي مختلف و با
استفاده از تکنیکهاي مختلف گردآوري دادهها ،تمام
جزئیات را مرحله به مرحله و بهصورت مداوم به دقت
يادداشتبرداري نمود و بهطور مداوم موضوع مورد
بررسی را مورد پرسش ،بررسی و تحلیل (کدگذاري باز،
محوري و انتخابی) ،قرار داد .همچنین ،فرآيند جمع
آوري دادهها ،تحلیل دادهها ،مدل نهايی و گزارش نهايی
توسط اجماع پژوهشگران (بازنگري يافتهها با استفاده از
نظرات چندين همکار و مشارکت کنندگان) مورد
بررسی ،بازبینی و تأيید قرار گرفت و نظرات آنها نیز در
تدوين مدل مورد استفاده قرار گرفت.
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نتایج و بحث
يافتههاي تحقیق گوياي آن است که دامنه سنی
شرکتکنندگان در اين مطالعه بین  46الی  55سال
( 90/9درصد) بود .خبرگان و صاحبنظران مورد مطالعه
اکثراً مرد ( 86/36درصد) ،متأهل ( 86/4درصد) و داراي
تحصیالت کارشناسی ارشد ( 49/4درصد) ،بودند.
همچنین ،بهطور میانگین از  14/3سال سابقهي فعالیت
در حوزهي باغبانی (انحراف معیار= ،)2/13برخوردار
بودند.
پس از جمعآوري دادهها و اطالعات از جامعه مورد
مطالعه به بررسی و تحلیل مصاحبهها و دست نوشتهها
پرداخته شد .بدينترتیب ،پس از چندين بار مراجعه به
متن مصاحبهها و دست نوشتهها با استفاده از تکنیک
تحلیل سطر به سطر تالش شد که کدهايی مناسب
استخراج شود و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق در سه
مرحله متوالی بهشرح ذيل کدگذاري شدند.
کدگذاري باز

در اين مرحله ،پس از جمع آوري اطالعات از
مشارکتکنندگان ،نسبت به بررسی مصاحبهها و دست
نوشتهها اقدام گرديد .بدينترتیب ،پس از چندين بار
مراجعه به متن مصاحبهها و دست نوشتهها با استفاده از
تکنیک تحلیل سطر به سطر تالش شد که کدهاي
مناسب استخراج شود .در نهايت 83 ،کد اولیه (مفهوم
کلیدي) شناسايی شدند .مفاهیم اصلی حاصل از فرآيند
کدگذاري باز همراه با فروانی آنها در جدول ( ،)1آورده
شده است.

جدول -1مفهوم سازي حاصل از دادههاي پژوهش (کدگذاري باز)
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

مفاهیم استخراج شده
عدم توجه به زير ساختهاي ارتباطاتی
افزايش سن جمعیت باغداران
تقديرگرايی در بین باغداران
بروز شوكهاي اجتماعی
وقوع شرايط جوي ناپايدار و يخبندانهاي ديررس در سالهاي اخیر
ناتوانی و عدم تطابق باغداران با تغییرات شرايط اقلیمی
ناپايداري شرايط اقلیمی
عدم وجود نقدينگی
عدم مشارکت جمعیت جوان در برنامهريزي و اجراي برنامهها

فراوانی تکرار
15
5
11
10
14
13
9
17
7
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رديف

مفاهیم استخراج شده

فراوانی تکرار

10
11
12
13
14
15
16
17
18

عدم مشارکت جامعه هدف در طراحی و اجراي برنامهها
عدم بکارگیري الگوهاي مديريتی متناسب با منطقه
عدم وجود برنامه و سیاستهاي جامع و يکپارچه
عدم توسعهي طرحها و برنامههاي متناسب با ويژگیهاي منطقه (بويژه تغییرات اقلیمی اخیر)
عدم بکارگیري فناوري متناسب با منطقه
وجود تجهیزات و دستگاههاي مورد نیاز
توسعهي طرحهاي مقابله با سرماي ديررس بهاره
توسعه زيرساختهاي بیمهاي
تخصیص کافی بودجه و تناسب آن با هزينهها

15
12
11
15
9
16
16
13
18

19
20
21
22
23
24
25

وجود مراکز علمی پژوهشی براي تربیت نیرو و تحقیق
وجود مديران کارآمد و متخصص
استفاده از ظرفیت نیروي انسانی متخصص و جوان
بیسوادي ،کم سوادي و دانش ناکافی باغداران منطقه جهت مديريت باغ خود دربرابر سرماي ديررس بهاره
عدم توجه کافی دستگاههاي اجرايی به پايدارسازي معیشت باغداران
عدم سیاستگذاري مناسب بانکها در تخصیص به موقع اعتبارات به منظور اجراي توسعه طرحها
اختالف سلیقه و نگرشهاي پراکنده سازمانهاي متولی ازجمله جهاد کشاورزي و محیط زيسـت در اجـراي سیاسـت-
هاي ابالغی
وجود انسجام و هماهنگی در زمینههاي مختلف طراحی ،برنامه ريزي ،سـاماندهی و اجـراي فعالیـتهـاي پايدارسـازي
معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره
توجه به فرهنگ و آداب و رسوم منطقه
توجه به هويت باغداران منطقه و پیش بینی تدابیر الزم جهت مقابله با سرماي ديررس بهاره در سند چشم انداز
توسعه
عدم اشتیاق جوانان تحصیل کرده به همکاري با پدران خود جهت مديريت سرماي ديررس بهاره
تهیه نقشه راه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر محصـوالت تولیـدي داخلـی جهت کاهش خسارات تحمیلی ناشی از
سرماي ديررس بهاره
توسعه صنايع تبديلی تکمیلی کشاورزي با تأکید بر صنايع داراي مزيت نسبی جهت مديريت سرماي ديررس بهاره

9
10
15
9
11
10
10

32

تقسیم باغ بخاطر ارث سبب خرد شدن اراضی و مشکالت مديريت فعالیتهاي باغداري و افزايش خسارات تحمیلی
ناشی از سرماي ديررس بهاره
کاهش کیفیت آبهاي منطقه

11

34
35
36
37
38
39

وجود جوي ناپايدار در منطقه و عدم رعايت توصیههاي هواشناسی توسط باغداران منطقه
ناکافی بودن مهارت باغداران جهت مديريت سرماي ديررس بهاره
افزايش ناگهانی قیمتها
عدم پرداخت به موقع قیمت محصوالت باغی در زمان خريد
عدم تعیین قیمتهاي تضمینی کاالها و محصوالت باغی
عدم اجراي فراگیر برنامههاي ترويجی – آموزشی متناسب با نیاز باغداران جهت مديريت سرماي ديررس بهاره

13
9
15
12
11
15

40

اطالع رسانی و آگاه سازي

12

41
42
43
44
45
46
47
48

استفاده از مديران و کارشناسان متخصص در حوزهي باغبانی
حمايت از تحقیقات کاربردي
ارتقاء دانش ،نگرش و مهارت باغداران منطقه جهت مديريت سرماي ديررس بهاره
ترويج شیوههاي جديد در تولید
آموزش روشهاي حفاظتی
استفاده از مه پاش در باغات
استفاده از پوششهاي پالستیکی
مديريت محلول پاشیها

10
8
14
8
9
13
13
11

26
27
28
29
30
31

33

10
11
14
14
12
17
5

زمزمی و همکاران :الگوي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه...

رديف

مفاهیم استخراج شده

63

فراوانی تکرار

49
50

رعايت توصیههاي هواشناسی توسط باغداران منطقه جهت انجام فعالیتهاي باغداري
تنوع درختان مثمر در باغ

16
13

51
52
53
54
55
56
57
58

مقاوم سازي درختان در برابر سرما
انجام امورات آبخیزداري
مديريت آبیاري
ترويج و توسعه ارقام دير گل
مشارکت مردم در مديريت چالشهاي سرمازدگی
استفاده از حضور جوانان و فارغ التحصیالن
استفاده از ظرفیتهاي محلی
تنظیم طــرح جــامع مــديريت خطرپــذيري کشــاورزي و باغداري در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

11
12
11
15
9
12
17
9

59
60
61

تنوع بخشی به فعالیتهاي باغی ،زراعی و دامی
کاهش فقر از طريق دادن تسهیالت
توجه به رويکرد صنعتی نمودن روستاها بـا شـناخت روسـتاهاي مرکـزي جهـت تـأمین معیشـت در شـرايط تحمیـل
خسارات ناشی از سرماي ديررس بهاره
وجود صندوقهـاي اعتبـاري محلـی بـه منظـور ارتقـاي تـوان تـاب آوري خانوارهاي باغدار در شرايط آسیب ناشی از
سرماي ديررس بهاره
دسترسی به بازار خريد و فروش
توسعهي بازارهاي محلی
حمايت از صادرات
توسعهي برندسازي و برند محصوالت
استمرار و ثبات نسبی درآمد
افزايش توان مالی و قدرت خريد باغداران
امکان پس انداز بخشی از درآمد
ثبات شغلی باغداران
توسعه مشاغل خانگی
ارتقاء معیشت
توانمندسازي باغداران
مديريت مؤثرتر مخاطرات محیطی توسط باغداران منطقه
جلوگیري از مهاجرت باغداران منطقه
افزايش رفاه اجتماعی باغداران منطقه
تقويت نهاد محلی(شوراها ،دهیاريها ،صندوقهاي اعتبارات خرد)
افزايش رضايت شغلی باغداران
توجه به نیازهاي باغداران در سطح محلی ،ملی و بینالمللی
توسعه صنايع تبديلی
مديريت کارآمد باغی
ارتقاء تاب آوري و کاهش سطح آسیب پذيري باغداران منطقه
مديريت پايدار منابع طبیعی

13
11
12

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

14
9
11
9
12
15
9
14
11
13
9
16
14
13
15
14
16
11
15
19
16
20

منبع :يافتههاي پژوهش
کدگذاري محوري

در کدگذاري محوري ،طبقات تشکیل شده توسعه
داده شد؛ بهطوريکه با مقايسه دادههاي کدگذاري شده
با يکديگر ،زير طبقهها در قالب خوشههايی متناسب با

طبقات سامان يافتند .در اين مرحله ،مفاهیمی که در
مرحله کدگذاري باز تشکیل شده بودند با يکديگر مقايسه
شدند و آن مواردي که با يکديگر تشابه داشتند حول
محور مشترکی قرار گرفتند .درنهايت 27 ،طبقه جامع و

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،53-2شماره 1401 ،1

64

مانع از مفاهیم مرتبط با پايدارسازي معیشت باغداران
حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره

تشکیل شد و هريک متناسب با بار مفهومی نامگذاري
گرديد .اين موضوع در جدول  2آورده شده است.

جدول -2نتايج حاصل از کدگذاري محوري
رديف

خرده طبقات

1

عدم توجه به زير ساختهاي ارتباطاتی

2

افزايش سن جمعیت باغداران

3

تقديرگرايی در بین باغداران

4

بروز شوكهاي اجتماعی

5

وقوع شرايط جوي ناپايدار و يخبندانهاي ديررس در سالهاي اخیر

6

ناتوانی و عدم تطابق باغداران با تغییرات شرايط اقلیمی

7

ناپايداري شرايط اقلیمی

8

عدم وجود نقدينگی

9

عدم مشارکت جمعیت جوان در برنامهريزي و اجراي برنامهها

10

عدم مشارکت جامعه هدف در طراحی و اجراي برنامهها

11

عدم بکارگیري الگوهاي مديريتی متناسب با منطقه

12

عدم وجود برنامه و سیاستهاي جامع و يکپارچه

13

عدم توسعهي طرحها و برنامههاي متناسب با ويژگیهاي منطقه (بويژه تغییرات
اقلیمی اخیر)

14

عدم بکارگیري فناوري متناسب با منطقه

15

وجود تجهیزات و دستگاههاي مورد نیاز

16

توسعهي طرحهاي مقابله با سرماي ديررس بهاره

17

توسعه زيرساختهاي بیمهاي

18

تخصیص کافی بودجه و تناسب آن با هزينهها

19

وجود مراکز علمی پژوهشی براي تربیت نیرو و تحقیق

20

وجود مديران کارآمد و متخصص

21

استفاده از ظرفیت نیروي انسانی متخصص و جوان

22

بیسوادي ،کم سوادي و دانش ناکافی باغداران منطقه جهت مديريت باغ خود دربرابر
سرماي ديررس بهاره

23

عدم توجه کافی دستگاههاي اجرايی به پايدارسازي معیشت باغداران

24

عدم سیاستگذاري مناسب بانک ها در تخصیص به موقع اعتبارات به منظور اجراي
توسعه طرحها

25

اختالف سلیقه و نگرشهاي پراکنده سازمانهاي متولی ازجمله جهاد کشاورزي و
محیط زيست در اجراي سیاستهاي ابالغی

26

وجود انسجام و هماهنگی در زمینههاي مختلف طراحی ،برنامه ريزي ،ساماندهی و
اجراي فعالیتهاي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر
سرماي ديررس بهاره

27

توجه به فرهنگ و آداب و رسوم منطقه

28

توجه به هويت باغداران منطقه و پیش بینی تدابیر الزم جهت مقابله با سرماي
ديررس بهاره در سند چشم انداز توسعه

29

عدم اشتیاق جوانان تحصیل کرده به همکاري با پدران خود جهت مديريت سرماي
ديررس بهاره

طبقات گسترده
عدم توسعه زيرساختها
چالشهاي اجتماعی و جمعیتی

ناتوانی باغداران جهت تطابق با تغییرات و
دگرگونیهاي محیطی

چالش اقتصادي
عدم مشارکت منابع انسانی در تصمیم
گیريها
چالشهاي مديريتی

عوامل تجهیزاتی و زيرساختی

عوامل اقتصادي
منابع انسانی متخصص

عدم سیاستگذاري جامع و يکپارچه

عدم هماهنگی در اجراي امور و برنامهريزي

عوامل فرهنگی
استفاده از ظرفیتهاي منطقه

زمزمی و همکاران :الگوي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه...

رديف

خرده طبقات

30

تهیه نقشه راه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر محصـوالت تولیـدي داخلـی جهت کاهش
خسارات تحمیلی ناشی از سرماي ديررس بهاره

31

توسعه صنايع تبديلی تکمیلی کشاورزي با تأکید بر صنايع داراي مزيت نسبی جهت
مديريت سرماي ديررس بهاره

32

تقسیم باغ بخاطر ارث سبب خرد شدن اراضی و مشکالت مديريت فعالیتهاي
باغداري و افزايش خسارات تحمیلی ناشی از سرماي ديررس بهاره

33

کاهش کیفیت آبهاي منطقه

34

وجود جوي ناپايدار در منطقه و عدم رعايت توصیههاي هواشناسی توسط باغداران
منطقه

35

ناکافی بودن مهارت باغداران جهت مديريت سرماي ديررس بهاره

36

افزايش ناگهانی قیمتها

37

عدم پرداخت به موقع قیمت محصوالت باغی در زمان خريد

38

عدم تعیین قیمتهاي تضمینی کاالها و محصوالت باغی

39

عدم اجراي فراگیر برنامههاي ترويجی – آموزشی متناسب با نیاز باغداران جهت
مديريت سرماي ديررس بهاره

40

اطالع رسانی و آگاه سازي

41

استفاده از مديران و کارشناسان متخصص در حوزهي باغبانی

42

حمايت از تحقیقات کاربردي

43

ارتقاء دانش ،نگرش و مهارت باغداران منطقه جهت مديريت سرماي ديررس بهاره

44

ترويج شیوههاي جديد در تولید

45

آموزش روشهاي حفاظتی

46

استفاده از مه پاش در باغات

47

استفاده از پوششهاي پالستیکی

48

مديريت محلول پاشیها

49

رعايت توصیههاي هواشناسی توسط باغداران منطقه جهت انجام فعالیتهاي
باغداري

50

تنوع درختان مثمر در باغ

51

مقاوم سازي درختان در برابر سرما

52

انجام امورات آبخیزداري

53

مديريت آبیاري

54

ترويج و توسعه ارقام دير گل

55

مشارکت مردم در مديريت چالشهاي سرمازدگی

56

استفاده از حضور جوانان و فارغ التحصیالن

57

استفاده از ظرفیتهاي محلی

58

تنظیم طــرح جــامع مــديريت خطرپــذيري کشــاورزي و باغداري در سازمان
مديريت و برنامه ريزي کشور

59

تنوع بخشی به فعالیتهاي باغی ،زراعی و دامی

60

کاهش فقر از طريق دادن تسهیالت

61

توجه به رويکرد صنعتی نمودن روستاها با شناخت روستاهاي مرکزي جهت تأمین
معیشت در شرايط تحمیل خسارات ناشی از سرماي ديررس بهاره

62

وجود صندوقهـاي اعتبـاري محلـی بـه منظـور ارتقـاي تـوان تـاب آوري
خانوارهاي باغدار در شرايط آسیب ناشی از سرماي ديررس بهاره

طبقات گسترده
لزوم توجه به برنامههاي اقتصاد مقاومتی

خرد شدن اراضی و مشکالت قانون ارث
چالشهاي تولید

مديريت بازار و چالشهاي آن

عوامل آموزشی و ترويجی
راهبردهاي آموزشی و پژوهشی

راهبردهاي عملیاتی و اجرايی

راهبردهاي مديريتی

راهبردهاي اقتصادي و معیشتی

65
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طبقات گسترده

رديف

خرده طبقات

63

دسترسی به بازار خريد و فروش

64

توسعهي بازارهاي محلی

65

حمايت از صادرات

66

توسعهي برندسازي و برند محصوالت

67

استمرار و ثبات نسبی درآمد

68

افزايش توان مالی و قدرت خريد باغداران

69

امکان پس انداز بخشی از درآمد

70

ثبات شغلی باغداران

71

توسعه مشاغل خانگی

72

ارتقاء معیشت

73

توانمندسازي باغداران

74

مديريت مؤثرتر مخاطرات محیطی توسط باغداران منطقه

مديريت پايدار بازار

پايداري اقتصادي

پايداري معیشتی

برقراري عدالت اجتماعی

75

جلوگیري از مهاجرت باغداران منطقه

76

افزايش رفاه اجتماعی باغداران منطقه

77

تقويت نهاد محلی(شوراها ،دهیاريها ،صندوقهاي اعتبارات خرد)

78

افزايش رضايت شغلی باغداران

79

توجه به نیازهاي باغداران در سطح محلی ،ملی و بینالمللی

80

توسعه صنايع تبديلی

بهرهوري پايدار

81

مديريت کارآمد باغی

82

ارتقاء تاب آوري و کاهش سطح آسیب پذيري باغداران منطقه

83

مديريت پايدار منابع طبیعی

کدگذاري انتخابی

همانطور که ذکر شد ،تحلیل دادههاي گردآوري
شده و بررسی چند باره متن مصاحبهها ،منجر به
شناسايی  83مفهوم /کد اولیه شد .سپس ،مفاهیمی که
داراي قرابت معنايی و مفهومی بودند در قالب 27
زيرمقوله دسته بندي شدند که مقوالت و زير مقولههاي

مزبور در جدول شماره  2دستهبندي شدند .درنهايت،
خرده مقولههاي شناسايی شده در يک سطح انتزاعیتر
در قالب مقوله اصلی و در مرکزيت فرآيند کدگذاري
محوري قرار گرفت .در اين مرحله پس از برقراري رابطه
بین طبقات گستردهتر ،مدلی بهدست آمد که در شکل ،1
ارايه شده است.

شکل  -1الگوي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره با استفاده از نرم افزار
MAXQDA18

زمزمی و همکاران :الگوي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه...

در ادامه به تشريح مدل پاراديمی پژوهش ضمن ذکر
نقل قولهايی از مصاحبه شوندگان پرداخته شده است.
پديده اصلی

با عنايت به موضوع اصلی تحقیق ،پايدارسازي
معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي
ديررس بهاره ،به عنوان پديده اصلی انتخاب گرديد.
پديده اصلی تحت تأثیر شرايط علی قرار میگیرد و می-
تواند بر راهبردها تأثیرگذار باشد.
شرايط علی

همانطور که در جدول  2مالحظه میشود شرايط
علی مؤثر بر الگوي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه
درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره به ترتیب
اولويت (براساس مجموع فراوانی ثبت شده در مراحل
استخراج تئوري و فرايند کدگذاري توسط نرم-
افزار  )MAXQDA18شامل چالشهاي مديريتی ،ناتوانی
باغداران جهت تطابق با تغییرات و دگرگونیهاي
محیطی ،چالشهاي اجتماعی و جمعیتی ،عدم مشارکت
منابع انسانی در تصمیمگیريها ،چالش اقتصادي و عدم
توسعه زيرساختها میباشند .تمامی موارد مذکور بر
پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در
برابر سرماي ديررس بهاره اثرگذار بوده و طراحی الگوي
پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در
برابر سرماي ديررس بهاره را الزامی میکنند .براساس
نظر يکی از متخصصان مشارکت کننده در مصاحبه" ،با
توجه به اينکه سرماي ديررس بهاره ،يکی از مخاطرات
اقلیمی است که همه ساله رخ میدهد ،يکی از مهمترين
داليل ايجاد خسارت در فعالیتهاي مختلف زراعی و
باغی را میتوان به ناتوانی باغداران و عدم توانايی ايشان
در تطابق با تغییرات شرايط اقلیمی نسبت داد" .اين
عامل (توانی باغداران جهت تطابق با تغییرات و
دگرگونیهاي محیطی) توسط  13نفر از خبرگان و
صاحبنظران حوزه باغبانی و متخصصان موضوعی
سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربی به عنوان
يکی از شرايط علی مؤثر بر الگوي پايدارسازي معیشت
باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس
بهاره ،مطرح شد (فراوانی تکرار=.)13
طبق نظر يکی ديگر از متخصصان مورد مطالعه ،عدم
وجود نقدينگی و مشکالت مالی باغداران سبب عدم

67

امکان بهره گیري از شرايط مطلوبتر (رعايت اصول
حفاظتی در باغ ،استفاده از نظرات کارشناسان و
متخصصان ،بکارگیري تجهیزات مناسب ،استفاده از ارقام
مقاومتر و ساير نکات پیش گیري کننده از تحمیل
خسارات احتمالی) جهت مقابله با پديده سرماي ديررس
بهاره شده است .لذا ،مقوله چالش اقتصادي بهعنوان يکی
ديگر از شرايط علی مؤثر بر الگوي پايدارسازي معیشت
باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس
بهاره ،شکل گرفت (فراوانی تکرار=.)17
شرايط زمينهاي

همانطورکه در جدول  2مالحظه میشود ،شرايط
زمینهاي مؤثر بر الگوي پايدارسازي معیشت باغداران
حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره به-
ترتیب اولويت (براساس مجموع فراوانی ثبت شده در
مراحل استخراج تئوري و فرايند کدگذاري توسط نرمافزار
 )MAXQDA18شامل عوامل تجهیزاتی و زيرساختی،
منابع انسانی متخصص ،عدم سیاستگزاري جامع و
يکپارچه ،عدم هماهنگی در اجراي امور و برنامهريزي،
عوامل اقتصادي و عوامل فرهنگی میباشند .تمامی موارد
مذکور زمینه پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه
درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره را فراهم
میسازند و بر رفتارها و کنشها تأثیر میگذارند.
براساس نظر يکی از متخصصان مشارکت کننده در
مصاحبه" ،وجود تجهیزات و دستگاههاي مورد نیاز
مناسب باغداري در شرايط مخاطرات محیطی حاکم بر
منطقه از جمله سرماي ديررس بهاره در مناطق مستعد
باغبانی استان آذربايجانغربی و حاشیه درياچه ارومیه
که در آنجا کشاورزان کوچک مقیاس بیشتري به صورت
سنتی فعالیت میکنند ،از جمله عوامل مهم جهت مقابله
با سرماي ديررس بهاره در منطقه محسوب میگردد"
اين عامل (وجود تجهیزات ،امکانات و دستگاههاي مورد
نیاز) توسط  16نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزهي
باغبانی و متخصصان موضوعی سازمان جهاد کشاورزي
استان آذربايجان غربی بهعنوان يکی از شرايط زمینه ساز
پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در
برابر سرماي ديررس بهاره ،مطرح شده است (فراوانی
تکرار=.)16
شرايط مداخلهگر
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همانطور که در جدول  2مالحظه میشود ،شرايط
مداخلهگر مؤثر بر الگوي پايدارسازي معیشت باغداران
حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره به-
ترتیب اولويت (براساس مجموع فراوانی ثبت شده در
مراحل استخراج تئوري و فرايند کدگذاري توسط نرمافزار
 )MAXQDA18شامل چالشهاي تولید ،مديريت بازار و
چالشهاي آن ،لزوم توجه به برنامههاي اقتصاد مقاومتی،
استفاده از ظرفیتهاي منطقه ،عوامل آموزشی و ترويجی
و خرد شدن اراضی و مشکالت قانون ارث ،میباشند.
تمامی موارد مذکور بر چگونگی فرايندها و راهبردها
تأثیرگذار بوده و باعث تشديد يا تضعیف پايدارسازي
معیشت میشوند .براساس نظر يکی از متخصصان
مشارکتکننده در مصاحبه" ،بیتوجهی و يا کم توجهی
باغداران منطقه به هشدارهاي هواشناسی و عدم رعايت
توصیههاي هواشناسی توسط باغداران منطقه سبب
ايجاد خسارات فراوان به باغداران منطقه در شرايط وقوع
سرماي ديررس بهاره شده است و اين موضوع باعث
تضعیف پديده پايدارسازي معیشت باغداران در برابر
سرماي ديررس بهاره میگردد" اين عامل (وجود جوي
ناپايدار در منطقه و عدم رعايت توصیههاي هواشناسی
توسط باغداران منطقه) توسط  13نفر از خبرگان و
صاحبنظران حوزهي باغبانی و متخصصان موضوعی
سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربی بهعنوان
يکی از شرايط مداخلهگر مؤثر بر الگوي پايدارسازي
معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي
ديررس بهاره مطرح شده است (فراوانی تکرار=.)13
راهبردها

همانطور که در جدول  2مالحظه میشود
راهبردهاي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه
ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره بهترتیب اولويت
(براساس مجموع فراوانی ثبت شده در مراحل استخراج
تئوري و فرايند کدگذاري توسط نرمافزار )MAXQDA18
شامل راهبردهاي عملیاتی و اجرايی ،راهبردهاي
آموزشی و پژوهشی ،راهبردهاي اقتصادي و معیشتی و
راهبردهاي مديريتی میباشند .تمامی موارد مذکور
اقدامات هدفمندي هستند که راهحلهايی براي
پايدارسازي معیشت باغداران منطقه در برابر سرماي
ديررس بهاره میسازند و منجر به ايجاد پیامدها و

نتايجی میشوند .براساس نظر يکی از متخصصان
مشارکتکننده در مصاحبه" ،يکی از چالشهاي مهم در
صنعت باغداري منطقه ،وجود باغهاي بذري احداث شده
بهصورت نونهال میباشد که در اين نوع باغها اکثر
درختان که هرکدام يک ژنوتیپ محسوب میشوند،
زودگل بوده و اغلب از سرماي ديررس بهاره آسیب می-
بینند .لذا ،ترويج و توسعه ارقام ديرگل توسط باغداران
منطقه سبب کاهش خسارات تحمیلی به آنها در شرايط
وقوع سرماي ديررس بهاره میگردد" .اين موضوع از
جمله اقداماتی محسوب میگردد که راهحلهايی براي
پايدارسازي معیشت باغداران منطقه در برابر سرماي
ديررس بهاره میسازند و منجر به ايجاد پیامدها و
نتايجی میشود .لذا ،اين عامل (ترويج و توسعه ارقام دير
گل) توسط  15نفر از خبرگان و صاحبنظران حوزهي
باغبانی در قالب مجموعه راهبردهاي عملیاتی و اجرايی
پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در
برابر سرماي ديررس بهاره مطرح شده است (فراوانی
تکرار=.)15
پيامدها

همانطور که در جدول  2مالحظه میشود،
پیامدهاي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه
ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره بهترتیب اولويت
(براساس مجموع فراوانی ثبت شده در مراحل استخراج
تئوري و فرايند کدگذاري توسط نرمافزار )MAXQDA18
شامل بهرهوري پايدار ،برقراري عدالت اجتماعی ،پايداري
معیشتی ،مديريت پايدار بازار و پايداري اقتصادي می-
باشند .تمامی موارد مذکور نتايجی هستند که از
راهبردها و کنشهاي مربوط به پايدارسازي معیشت
باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس
بهاره حاصل میشوند .براساس نظر يکی از متخصصان
مشارکتکننده در مصاحبه" ،نهادينه سازي هريک از
راهبردهاي شناسايی شده در اين تحقیق سبب ارتقاء
تابآوري و کاهش سطح آسیبپذيري باغداران منطقه
در شرايط وقوع سرماي ديررس بهاره میگردد ".اين
موضوع از جمله پیامدهاي پايدارسازي معیشت باغداران
منطقه در برابر سرماي ديررس بهاره محسوب میشود.
الزم به ذکر است که عامل ارتقاي تابآوري و کاهش
سطح آسیبپذيري باغداران منطقه توسط  16نفر از
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خبرگان و صاحبنظران حوزه باغبانی بهعنوان يکی از
پیامدهاي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه
ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره ،مطرح شده است
(فراوانی تکرار=.)16
بحث و نتيجهگيري

ايران يک کشور حادثهخیز است که اغلب حوادث
شناخته شده دنیا در آن به وقوع پیوسته است و عمده-
ترين حوادث آن عبارتند از زلزله ،سیل ،خشکسالی و
سرمازدگی .از میان انواع مخاطرات طبیعی ،پديده
سرمازدگی بهعنوان يکی از چالشهاي مهم در تولید
محصوالت باغی بهشمار میرود که هر ساله موجب بروز
زيانهاي چشمگیري به بخش باغبانی خواهد شد
( .)Nusrat, 2016تا حدي که طبق گزارش بانک
کشاورزي ،خسارت سرما و يخبندان در چند سال اخیر
کلیه نقاط کشور بالغ بر چندين هزار میلیارد ريال بوده
است و آن را زلزله سبز نیز نامیدهاند (.)Sanjabi, 2016
بر اساس آمار سازمان غذا و کشاورزي فائو ،سالیانه  5الی
15درصد از تولیدات کشاورزي در اثر خسارات ناشی از
سرمازدگی و يخبندان از بین میرود .اين عدد براي
برخی محصوالت حساس باغی بخصوص بادام ،پسته و
زردآلو به بیش از  40درصد میرسد ( Zolfaghari et al.,
 .)2012بهطورکلی ،سرمازدگی ديررس و يخبندان در
برخی از سالها میلیاردها تومان به محصوالت زراعی و
باغی استان آذربايجان غربی خسارت وارد کرده است
( .)JafarBagloo et al., 2019سرماي ديررس بهاره يکی
از عوامل اصلی و تأثیرگذار در تولید محصوالت باغی و
زراعی در شهرستان ارومیه قلمداد میشود ( Hesari et
.)al., 2016
بر اساس يافتهها ،چالشهاي مديريتی در اين
تحقیق بهعنوان يکی از شرايط علی مؤثر بر پايدارسازي
معیشت باغداران منطقه در برابر سرماي ديررس بهاره
شناسايی شد که پیشتر نیز در مطالعهي Ghanian et
) al. (2016مطرح گرديده است .لذا ،انجام اقداماتی که
بتواند ضمن بهکارگیري الگوهاي مديريتی متناسب با
منطقه ،بهرهوري باغداران را افزايش دهد تا باغداران به-
عنوان بازيگران اصلی ،بیشتر تولید کنند و به درآمد
پايدارتري برسند در صدر توجهات قرار میگیرد.
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بر اساس يافتهها ،ناتوانی باغداران جهت تطابق با
تغییرات و دگرگونیهاي محیطی نیز در اين پژوهش به
عنوان يکی ديگر از شرايط علی مؤثر بر پايدارسازي
معیشت باغداران منطقه در برابر سرماي ديررس بهاره
شناسايی گرديد .براساس اين يافته ،يکی از مهمترين
عواملی که طراحی الگوي پايدارسازي معیشت باغداران
حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره را
الزامی میسازد ،تغییرات محیطزيستی در سالهاي اخیر
است .لذا ،توانايی باغداران جهت تطابق با تغییرات و
دگرگونیهاي محیطی يکی از عوامل تأثیرگذار بر بهره
وري آنان و کاهش خسارات احتمالی ناشی از سرماي
ديرس بر عملکرد و تولید آنها خواهد بود .تا جايی که
محققان بر اين باورند که توانايی مديريت چالش سرماي
ديررس بهاره و پیگیري راهبردهاي مختلف معیشتی
روستايیان ،وابسته به پايههاي اجتماعی ،اقتصادي،
فیزيکی و اکولوژيکی است که در حیطه مالکیت آنان
است ( .)Li et al., 2020بنابراين ،داشتن برنامه جامع
جهت سازگاري با اينگونه بحرانها به ارتقاء معیشت
پايدار باغداران منطقه و افزايش توانايی آنان جهت مقابله
با اثرات مخرب سرماي ديررس بهاره کمک میکند .اين
امر با توجه به سابقه بسیار طوالنی کشاورزان در مديريت
و مقابله با بحرانهاي محیطی قابلیت تحقق بااليی دارد
تا بتوان با بهرهگیري از توانايیهاي بومی و در اختیار
گرفتن شیوهها و تکنولوژيهاي کارآمد ،بر اين چالش
غلبه نمود.
با استناد به يافتهها ،عوامل تجهیزاتی و زيرساختی
نیز در اين پژوهش بهعنوان يکی ديگر از عوامل زمینهاي
مؤثر بر پايدارسازي معیشت باغداران منطقه در برابر
سرماي ديررس بهاره شناسايی گرديد که در مطالعهي
) Abo et al. (2018نیز براي دستیابی به هر نوع
استراتژي معیشتی ضروري شناخته شده است .در اين
راستا ) Darban Astane et al., (2018نیز در پژوهش
خود نشان دادند که عامل ساختارها و فرايندها مهمترين
عامل مؤثر در پايدارسازي سرمايههاي معیشت کشاورزان
محسوب میشوند .نتايج پژوهش Dehghanpour et al.
) (2020نیز حاکی از آن است که عوامل زيرساختی يکی
از مهمترين سیاستهاي سازگاري کشاورزي با تغییرات
اقلیم محسوب میشود .اين درحالیاست که کشاورزي
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سنتی عالوه بر تغییرات آب و هوايی از قبیل سرماي دير
رس بهاره با چالشهاي زيادي از قبیل ارتباطات ضعیف
و تجهیزات نامناسب کشاورزي و باغداري مواجه هستند
( .)Savari et al., 2017اين چالشها در مناطق مستعد
کشاورزي از قبیل استان آذربايجانغربی که کشاورزان و
باغداران بیشتري را دارد که بهصورت سنتی فعالیت می-
کنند ،بهصورت محسوستري احساس میشود و لزوم
توجه بیشتر مسئولین ذيربط و متولیان امر را به تقويت
عوامل مذکور آشکار میسازد.
شناسايی عامل منابع انسانی متخصص نیز بهعنوان
يکی ديگر از عوامل زمینهاي مؤثر بر الگوي پايدارسازي
معیشت باغداران منطقه در برابر سرماي ديررس بهاره
که پیشتر نیز در مطالعهي Ghadiri Masoom et al.
;) Nowruzi & Hayati (2016) (2015و Liu et al.,
) (2018مطرح گرديده ،نشان میدهد که سرمايه انسانی
در بخش کشاورزي و توسعه روستايی اصلیترين عامل
براي اتخاذ يک فناوري جديد از جمله پیشبینیهاي آب
و هوايی و ساير بالياي طبیعی محسوب میشود Anita
) .)et al, 2010چرا که تصمیمات گرفته شده در هنگام
بحران بهصورت تصمیم تاکتیکی کوتاهمدت ،مانند تغییر
مديريت محصول و يا انتخاب عرضه مواد اولیه ،يا
تصمیمگیري استراتژيک بلندمدت ،مانند ايجاد تناوب و
يا مديريت منابعطبیعی توسط نیروي انسانی متخصص
گرفته میشود ) )Ghadiri Masoom et al., 2015و
سبب کاهش خسارات ناشی از تحمل سرماي ديررس
بهاره و ديگر بحرانهاي وارده خواهد شد .تصمیمات
مربوط به پذيرش نوآوري در جوامع روستايی ،ريشه در
آگاهی ،هزينه ،سود و کاربرد فناوريهاي جديد دارد
) .)Adjei et al., 2017در نتیجه ،سرمايه انسانی دارايی-
هاي ذاتی و قابل اکتساب افراد در جامعه هستند که
مهارتها ،توانايی و قابلیتهاي وي را شامل میشود.
بنابراين ،با تربیت نیروي انسانی توانمند ،میتوان به
سرمايه انسانی رسید و اين امر در سايه مدت زمانی است
که افراد جامعه صرف تحصیل و کسب علم و دانش می-
کنند .بهطوريکه بسیاري از مطالعات نشان میدهند که
آگاهی ،اطالع از روند انجام کار و آموزش نحوه کار نقش
مهم و چشمگیري در نرخ پذيرش تکنولوژي جديد،

پیشرفت بخش کشاورزي و مقابله با بحرانها و
مخاطرات پیشرو دارد ).)Anita et al, 2010
عدم سیاستگذاري جامع و يکپارچه نیز بهعنوان
يکی ديگر از عوامل زمینهاي مؤثر بر الگوي پايدارسازي
معیشت باغداران در برابر سرماي ديررس بهاره نیز
پیشتر در مطالعه ( ،Foster & Ait-Kadi )2012مطرح
گرديده است .اين درحالی است در چند سال
اخیرتغییرات اقلیمی بهويژه سرماي ديررس بهاره در
مناطق شمالغرب کشور به يک بحران براي کشاورزان
منطقه تبديل شده است .طوري که آسیبهاي ناشی از
پديده ،امکان تولید بسیاري از محصوالت کشاورزي و
باغی را در منطقه تحت تأثیر قرار داده است .براي
کاهش اثرات مخرب و زيان بار اين پديده در فصل بهار
بايد الگوي مناسب و جامعی براي منطقه باتوجه به
شرايط اقلیمی و جغرافیايی خاص اين حوزه تعريف کرد.
در همین راستا ،براي حل مشکالت موجود بايد خالء
بین برنامهريزيهاي انجام شده و سیاستهاي اتخاذ شده
توسط مديران پر شود .در اين بین ،با توجه به نقش
حیاتی ترويج کشاورزي در پیشرفت کشاورزي کشور و
ضرورت شناسايی و بررسی راهکارهاي مختلف در هر
منطقه ،بايد چالش مزبور را سازماندهی و مديريت نمود
که تا حد امکان از زيانهاي احتمالی کاسته شود .شايد
به همین دلیل است که عامل لزوم هماهنگی در اجراي
امور و برنامهريزي نیز بهعنوان يکی ديگر از عوامل
زمینهاي مؤثر بر الگوي پايدارسازي معیشت باغداران
منطقه شناسايی و مطرح گرديد که پیشتر نیز در
مطالعه ) ،Savari et al. (2017مطرح گرديده است.
بهطورکلی ،برنامهريزي براي پايدارسازي معیشت
باغداران با توجه به منابع موجود و گذرکردن از موانع
براي رسیدن به اهداف امنیتغذايی ،کاهشفقر و
حفاظت از محیطزيست ضروري است ( Savari et al.,
 )2017تا آنجا که اغلب مطالعاتی که به تحلیل وضعیت
پايداري پرداختهاند بر وضعیت پايداري زيستمحیطی
توجه داشتهاند که با توجه به پیچیدگی فعالیتهاي
کشاورزي ضرورت طراحی يک الگوي جامع براي ارزيابی
پايداري را تضمین میکند (.)Mohammadi et al., 2014
کارشناسان معتقدند تحقق و رسیدن به پايدارسازي
معیشت بهويژه در نواحی روستايی نیازمند استفاده از
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راهبردي پايدار است که در دورههاي مختلف برنامه-
ريزي ،اجرا و ارزشیابی در داخل و خارج از روستا را مورد
توجه قرار دهد .به اين دلیل که پايدارسازي معیشت
کشاورزان فرآيندي است که از طريق همکاري و
هماهنگی متقابل و مشارکتی ذينفعان مختلف هم در
روستا و هم در بیرون از روستا و همچنین ،برقراري
ارتباط هماهنگ بین بخشهاي درگیر در اين زمینه در
پايدارسازي معیشت در بلندمدت امکانپذير است ،که
تحقق آن نیازمند انجام برنامهريزي راهبردي و مشخص
کردن سیاستهاي مطلوب است ( Sajasi Gheidari et
.)al., 2013

در همین راستا ،لزوم توجه به برنامههاي اقتصاد
مقاومتی بهمنظور بهرهوري تولید و کاهش مخاطرات
محیطی راهکار مطلوبی بهنظر میرسد که با يافتههاي
اين تحقیق مبنی بر تأثیر لزوم توجه به برنامههاي
اقتصاد مقاومتی در بهرهوري تولید و کاهش مخاطرات
بهعنوان يکی از عوامل مداخلهگر مؤثر بر پايدارسازي
معیشت باغداران در برابر سرماي ديررس بهاره و نیز با
نتايج پژوهش Kianpour & Mohammad Rezaei
) Azandariani (2017همسو میباشد .با توجه به اينکه
رويکرد اصلی در سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی،
ارتقاء مقاومت و تاب آوري اقتصاد ملی در مسیر تحقق
اهداف سند چشمانداز میباشد ،مباحث مطرح
درخصوص تابآوري ملی در اين خصوص ،میتواند در
تبیین اين سیاستها و راهکارهاي تحقق آن مفید و
مؤثر باشد ( )Bagheri Fahroji et al., 2018از اينرو،
ايجاد تاب آوري ملی و اقتصاد مقاومتی در فرايند رويکرد
مقابله با مخاطرات جهانی و منطقهاي مورد نظر محققان
متعدد قرار گرفته است ( Kianpour & Mohammad
.)Rezaei Azandariani, 2017
عوامل آموزشی و ترويجی نیز بهعنوان يکی ديگر از
عوامل مداخلهگر مؤثر بر پايدارسازي معیشت باغداران،
در مطالعهي )Bijani et al. ،Karami et al. (2014
) Zhang & Lu (2007) ،Arkawazi (2013) ،(2013و

) ،Khanzode et al. (2012مطرح گرديده است .علت اين
امر را میتوان به تأثیر شرکت در کالسهاي آموزشی بر
میزان دانش و آگاهی باغداران و به تبع آن بر مديريت
مخاطرات محیطی مربوط دانست .در واقع ،هرچه میزان
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دانش و آگاهی باغداران باالتر باشد ،میزان تابآوري آنان
در فرايند رويکرد مقابله با مخاطرات جهانی و منطقهاي
افزايش میيابد .زيرا افراد با دانش و آگاهی بـاالتر
آگـاهی بیشتري درخصوص مسايل محیطی داشته،
آمـوزشهـاي دريافتی را به صورت مؤثرتري درك نموده
و همچنین ،دستورالعملهاي تهیه شده براي فعالیتهاي
مختلف را به شکل مطلوبتـري درك و در حین انجام
فعالیتهاي باغداري اجرا مینمايند.
در تفسیر نقش خرد شدن اراضی و مشکالت قانون
ارث بهعنوان يکی ديگر از شرايط مداخلهگر مؤثر بر
پايدارسازي معیشت باغداران در برابر سرماي ديررس
بهاره ،نیز میتوان اينگونه اظهار نمود که خرد شدن
زمینهاي زراعی و باغی قدرت برنامه ريزي را براي
متولیان امر مشکل میسازد .با توجه به اينکه با خرد
شدن اراضی زراعی و باغی شاهد حضور کشاورزان و
مالکان بیشتري با ساليق متفاوتتري هستیم .لذا ،امکان
تصمیم گیري بهصورت واحد امکانپذير نیست و همین
امر مديريت مزارع در شرايط بحرانهاي محیطی را
چالشانگیز مینمايد.
خرد شدن اراضی زراعی و باغی موجب هدر رفتن
آب ،مشکالت در انجام عملیات آبیاري ،برداشت محصول
و استفاده از ماشین آالت میشود و در مجموع ،موجب
بهره وري اندك خواهد شد که اين مسايل در زمان
بحران و تغییرات اقلیمی از جمله سرماي ديررس بهاره
تهديدي براي امنیت غذايی محسوب شده و مشکالت
مضاعفتري را نیز براي باغداران منطقه ايجاد میکند.
لذا ،با عنايت به اينکه تغییرات اقلیمی ،خاك و آب سه
تهديد براي امنیت غذايی در سطح بینالمللی بهشمار
میآيند .يکپارچهسازي اراضی و جلوگیري از خرد شدن
اراضی ،گسترش سیستمهاي نوين آبیاري ،تقويت
زنجیرههاي تولید محصوالت باغی ،توسعه گلخانهها و
اصالح باغها بايد در اولويت برنامههاي استان آذربايجان
غربی با هدف تأمین امنیت غذايی استان و کشور باشد.
بدينمنظور ،براي جلوگیري از خرد شدن اراضی زراعی و
باغی بهنظر میرسد که اقداماتی چون يکپارچه کردن
زمینهاي کشاورزي با ايجاد شرکتهاي بزرگ کشت و
صنعت و ايجاد شرکتهاي تعاونی بايد در دستور کار
قرار گیرد.
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با ايجاد شرکتهاي تعاونی خرده مالکان در قالب
شرکت تولیدي به فعالیت میپردازند .لذا ،بهرهوري در
واحد سطح افزايش میيابد و ضمن جلوگیري از خرد
شدن زمین ،مالکان میتوانند در قالب شرکتهاي
تعاونی از برخی تسهیالت همچون آبیاري تحت فشار،
مکانیزاسیون کشاورزي و برخی تسهیالت کم بهره و
بالعوضی که به زمینهاي بزرگ و يکپارچه تعلق می-
گیرد استفاده کنند که در صورت خرد بودن اراضی
امکان استفاده از آن وجود ندارد .در اين راستاSavari ،
) & Shokati Amghani (2019باتوجه به مشکالتی چون
خردي و پراکندگی اراضی زراعی از جمله
ارث اسالمی بايستی تمهیداتی اساسی براي ساماندهی
مالکیت و کاربري اراضی کشاورزي در نظر گرفته شود .از
آن جمله ،استقرار شرکتهاي سهامی زراعی در منطقه
به منظور تجمیع قطعات خرد و پراکنده و جلوگیري از
خردشدن و تقسیم اراضی کشاورزي به قطعات کوچک
غیراقتصادي ،افزايش میزان سطح زيرکشت کشور ،بهبود
بهرهوري اراضی کشاورزي ،فراهم نمودن موجبات
افزايش تولید و درآمد سرانه کشاورزان و آشنا نمودن
کشاورزان با فناوريهاي نوين راهکار مناسبی محسوب
میشوند .بر اين اساس ،پیشنهاد میشود سازمان مرکزي
تعاون روستايی با اتخاذ راهبردهاي متناسب و با رفع
چالشها و تنگناهاي مورد نظر مسیر توسعه اين
شرکتها را هموار نمايد.
نتايج اين پژوهش در بعد راهبردهاي عملیاتی و
اجرايی نیز با مطالعه ) Davis & Izadkhah (2009از
جنبه سازگاري با تغییرات اقلیمی و محیطی نسبت به
سرماي ديررس بهاره و کاهش آسیبپذيري باغداران به-
عنوان مهمترين فاکتورهاي تأثیرگذار در پايدارسازي
معیشت آنان مطابقت دارد .همچنین ،نتايج اين پژوهش
در بعد راهبردهاي عملیاتی و اجرايی با

مطالعات ) Arkawazi (2013و
) (2012از جنبه ارتقاء توانايی باغدار جهت سازگاري با
تغییرات اقلیمی و محیطی نسبت به سرماي ديررس
بهاره و کاهش آسیبپذيري باغداران مطابقت دارد که از
تأثیر نقش مهم ترويج و آموزش کشاورزي در عملیاتی
شدن راهبردهاي مزبور حکايت دارد .در اين
راستا Dolati Baneh (2019) ،اظهار نموده است که
گرچه تنش سرماي بهاره يکی از عوامل مهم
تهديدکننده باغات در کشور در بعضی از سالهاست ،اما
راهبردهاي عملیاتی و اجرايی متنوعی نیز براي مديريت
و مقابله با آن وجود دارند که بايد از طريق روشهاي
آموزشی و ترويجی به باغداران منطقه ارايه گرددDolati .
) Baneh (2019برخی از مهمترين راهبردهاي عملیاتی
و اجرايی ويژه سرماي ديررس بهاره را که بايد با استفاده
از روشهاي ترويجی به باغداران منطقه آموزش داده
شود شامل مواردي چون انتخاب محل مناسب براي
احداث باغ ،استفاده از ارقام ديرشکوفا و داراي جوانههاي
ثانويه بارده ،تربیت نهالها به صورت ايستاده با ارتفاع
تنه بلند ،استفاده از روشهاي به باغی مانند تغذيه
مناسب ،هرس مضاعف و هرس تأخیري و روشهاي
محافظتی مانند استفاده از بخاريها ،چاهکهاي
معکوس ،بادبزنهاي مرتفع و قوي ،آبیاري بارانی و ساير
روشهاي مؤثر براي کاهش صدمات سرماي بهاره در
باغات منطقه میداند.
Khanzode et al.
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