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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. 
 
Keywords: Sustainable Livelihood, Late Spring Cold, Gardeners' Livelihood, Lake Urmia 

 
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. 

 
 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11149.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_84105.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_84105.html


 1401، 1 ، شماره53-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           56

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 small-
scale 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 decision-
making 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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 چکیده

 

 ان حاضر ومعنی که در زماینپذیر روستایی، پایدار باشد. به ر فضای زیستمعیشت باید د
د، اشته باشهای ناگهانی و بلندمدت را دها و استرسها، شوکآینده توانایی مقابله با بحران

 عیینت به باید معیشت هایش را تضعیف کند. برای پایدارسازیبدون اینکه منابع و دارایی

سازی تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی پایداررو، جه نمود. از اینتو معیشتی راهبردهای
-ظریهن از استفاده بامعیشت باغداران حاشیه دریاچه ارومیه در برابر سرمای دیررس بهاره 

ر از صاحب نظران نف 22ها با انجام مصاحبه نیمه ساختارمند با انجام شد. داده بنیانداده پردازی
ردید. گگیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، گردآوری ش نمونهحوزه باغبانی که به رو

 مدل و انجام انتخابی و محوری باز، مرحله سه در کدگذاری فرآیند، هامصاحبه تکمیل از پس

ویای آن های تحقیق گ. یافتهگردید تدوین 18MAXQDAافزار تحقیق با استفاده از نرم پارادیمی
ات ای مدیریتی، ناتوانایی باغداران جهت تطابق با تغییرهاست که مقوالتی چون چالش

سعه ها، چالش اقتصادی و عدم توگیریهای اجتماعی، عدم مشارکت در تصمیممحیطی، چالش
 مطالعه عنوان شرایط علی مؤثر بر الگوی پایدارسازی معیشت باغداران موردها، بهزیرساخت

ل ون عوامای نیز شامل مقوالتی چشرایط زمینهدر برابر سرمای دیررس بهاره شناسایی گردید. 
م گزاری جامع و یکپارچه، عد، عدم سیاستمتخصص انسانی منابع ،تجهیزاتی و زیرساختی

 استلیحابودند. این در فرهنگی ریزی، عوامل اقتصادی وهماهنگی در اجرای امور و برنامه
 فاده ازی، استاقتصاد مقاومت ایهبرنامه های تولید، مدیریت بازار، لزوم توجه بهکه چالش

گر عنوان شرایط مداخلهرویجی و خرد شدن اراضی بهت-های منطقه، عوامل آموزشیظرفیت
س منظور پایدارسازی معیشت باغداران در برابر سرمای دیررمشخص شدند. در نهایت، به

یریتی و مد عیشتیم-بهاره، راهبردهای عملیاتی و اجرایی، آموزشی و پژوهشی، اقتصادی
ر اران دهای تحقیق، پایدارسازی معیشت باغدشناسایی گردید. درمجموع، با استناد به یافته

، یجتماععدالت ا وری پایدار، برقراریبرابر سرمای دیررس بهاره پیامدهای متعددی چون بهره
نبال دسی بهی مورد بررو پایداری اقتصادی را در جامعه پایداری معیشتی، مدیریت پایدار بازار

 خواهد داشت.
 

 معیشت پایدار، سرمای دیررس بهاره، معیشت باغداران، دریاچه ارومیه: های کلیدیهواژ

 



 1401، 1 ، شماره53-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           58

 مقدمه

، يکی از مخاطرات اقلیمی است سرماي ديررس بهاره

هاي مختلف که همه ساله باعث ايجاد خسارت در فعالیت

ترين بخشی در اين میان، بخش کشاورزي مهم. شودیم

 Thrän etشود )ترين آسیب را متحمل میياست که جد

al., 2020تريناصلیاز  عنوان يکی(. چرا که به 

پارامترهاي اقلیمی در زمینه اقلیم کشاورزي، امکان 

تولید بسیاري از محصوالت کشاورزي و باغی را در 

 ,.Zolfaghari et al) دهدیپذير کاهش ممناطق آسیب

راي بسیاري از هاي شديد بسرما و يخبندان (.2012

اي را بار و نابود کنندهگیاهان زراعی و باغی نتايج زيان

ها میلیاردها که در برخی سالطوريدارد، به دنبالبه

منافع  ،باغداران، زارعین و در نهايت رايريال خسارت ب

(. در Tulabi Nejad et al., 2017به همراه دارد )ملی 

مختلف کشور  ها و نقاطهاي اخیر نیز در استانسال

باعث خسارت به بخش کشاورزي شده است و يکی از 

اين مناطق حاشیه درياچه ارومیه در شمال غرب کشور 

است که اين منطقه )حاشیه درياچه حالیاست. اين در

ارومیه( يکی از مناطق بسیار مهم و حیاتی کشور هم از 

هاي لحاظ کشاورزي و دامپروري و هم از نظر زيستگاه

هاي جدي در یعی است که متأسفانه با چالشمختلف طب

تغییرات دمايی، سرماي  سرما و يخبندان از قبیل زمینه

ها در فصل بهار ديررس بهاره و بیالن منفی آبخوان

شهرستان در (. Pelletier et al., 2016مواجه است )

آذربايجان  استان هاي تابعهارومیه و ساير شهرستان

وجود دارد که از اين مقدار  هزار هکتار باغ 112غربی، 

صورت بروز سرمازدگی در وهزار هکتار بارور بوده  102

شده و معیشت آنان با زيادي متحمل خسارت  باغداران

که در چند سال اخیر طوريچالش روبرو خواهد شد. به

را  سرمازدگی و يخبندان بهاره بیشترين میزان خسارت

ه درياچه هاي طبیعی در حاشینسبت به ساير مؤلفه

-(. چالشZolfaghari et al., 2012ارومیه داشته است )

هاي بیان شده در سطح حاشیه درياچه ارومیه از يک 

هاي زمین و وجود منابع غنی آب و خاكطرف، و 

خیز، ضرورت تالش براي طراحی الگوي حاصل

پايدارسازي معیشت کشاورزان و باغداران در برابر 

سازد ناطق را آشکار میسرماي ديررس بهاره در اين م

گیرد. در همین که در اين پژوهش مورد واکاوي قرار می

-راستا، براي حل مشکالت موجود بايد خالء بین برنامه

هاي در پیش گرفته شده هاي انجام شده و سیاستريزي

با توجه به اهمیت نقش محصوالت باغی در  پر شود. زيرا

لعه و در در منطقه مورد مطابهبود شرايط اقتصادي 

مشکالت  و ي ديررس بهاره، شناخت پديده سرماکشور

 زا بهترين عوامل خسارتعنوان يکی از مهمبه ناشی از آن

پذيري تواند ضمن تقلیل آسیببخش باغبانی، می

توجهی به  قابلگیاهان نسبت به اين پديده جوي، کمک 

چرا که مشکالت ناشی  اقتصاد سبز نمايد.وضعیت بهبود 

ديررس بهاره در ارومیه وضعیت باغداران  از سرماي

اي روبرو ساخته است. از آن منطقه را با چالش پیچیده

که در سال  دهدنشان می ات موجودنتايج تحقیقجمله 

درصد از  52حدود  99درصد و در سال  22حدود  92

 ،لذا اند.نابود شدهباغات ارومیه در اثرات سرمازدگی 

-کارگیري روشهوشش در بک لزوم ايمقايسههمین آمار 

جلوگیري از سرمازدگی را جهت ثر ؤهاي مختلف و م

در همین راستا، سؤال (. Nusrat, 2016سازد )آشکار می

توان با چه الگويی میاصلی تحقیق حاضر اين است که 

معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي 

چرا که ديررس بهاره را در جهت پايدارسازي سوق داد؟ 

زعم محققان عوامل طبیعی از جمله سرماي ديررس به

فقر اقتصادي و غذايی  عامل اصلی بهاره و خشکسالی

است و باعث ناپايداري کشاورزان و خروج از بخش 

   (.Kenny, 2018) شودکشاورزي می

بررسی پیشینه پژوهش حاکی از آن است در زمینه 

 ام شده استمطالعاتی انج پايدارسازي معیشت کشاورزان

و  Fallah Alipour et al., (2012)از جمله نتايج پژوهش 

Darban Astane et al., (2018)  حاکی از آن است که

شاخص پايدارسازي معیشت کشاورزان در حد نسبتاً 

 پايدار و ناپايدار قرار دارد. 

در ارتباط با بررسی ادبیات پايدارسازي معیشت 

عی و محیطی نیز کشاورزان در شرايط مخاطرات طبی

اشاره کرد که با  Savari et al. (2017) توان به مطالعهمی

طراحی الگوي پايدارسازي معیشت کشاورزان هدف 

انجام شد. نتايج شرايط خشکسالی  کوچک مقیاس در

چالش اساسی  60تحقیق حاکی از آن است که بیش از 

که وجود دارد  در زمینه پايدارسازي معیشت کشاورزان

هاي رفت از چالشمنظور طراحی مدل برونبه ،يتدر نها
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مکانیزم )اقتصادي، بهره وري  9 مذکور، پايدارسازي

عوامل تولید، خدمات و تسهیالت، آموزش و اطالع يابی، 

ها مديريتی و ظرفیت سازي، فرهنگی، تکنولوژي، تشکل

 .هاي پايدارسازي طراحی گرديدو تعادل( براساس چالش

 Bagheri Fahroji et al. (2018)  نتايج پژوهش

یم آوري در برابر تغییراقلواکاوي تأثیرات تابدرخصوص 

ی نشانگر وضعیت نامناسب امنیت غذاي ،يیبر امنیت غذا

ود. م بآوري خانوارهاي روستايی در برابر تغییر اقلیو تاب

نتايج تحلیل نشان داد که رابطه مثبت و  ،همچنین

 با برابر تغییر اقلیم آوري درداري بین ابعاد تابمعنی

 د.سطح امنیت غذايی وجود دار

Keshavarz & Karami (2012)  با  یپژوهشدر

بر معیشت مخاطرات محیطی هدف بررسی اثرات 

 انه،هاي میزان درآمد سالیند که سازهادروستايی نشان د

ی میزان تسهیالت دولتی دريافتی، میزان غرامت دريافت

ي، سن سرپرست از صندوق بیمه محصوالت کشاورز

ه توجه بخانوار، میزان ارتباطات برون اجتماعی و نیز 

ترين عوامل مهمکشت شده حساسیت محصوالت 

 باشند. کننده پايداري معیشت روستايی میتبیین

حاکی از  Nowruzi & Hayati (2016)نتايج پژوهش 

جتماعی، انسانی، ا هاي پنجگانهسازهآن است که 

فیزيکی بر پايداري معیشت  محیطی واقتصادي، زيست

 ان تأثیر گذارند.هاي کشاورزخانوار

asghari saraskanrud et al. (2018)  با  یپژوهشدر

انتخاب استراتژي بهینه معیشت پايدار روستايی در هدف 

-ی را بهاستراتژي تهاجمطی، مخاطرات محی مواجهه با

بهترين استراتژي جهت دستیابی به معیشت  عنوان

 Savari et. ندپايدار روستاهاي مورد مطالعه تشخیص داد

al. (2017)  تدوين راهبردهاي خود به  پژوهشدر

پايدارسازي معیشت کشاورزان کوچک مقیاس و آسیب

( خشکسالیمخاطرات محیطی )پذيري در شرايط 

منظور  ترين راهبردها بهکه مهمند شان دادنپرداخته و 

متنوع »شامل ترتیب  مخاطرات محیطی به غلبه بر

هاي غیر زراعی همراه با سازي منابع معیشتی و فعالیت

-اي با استفاده از زيرساختهاي گلخانهگسترش کشت

-تدوين طرح»و « مورد مطالعه هاي مناسب در استان

رزي در مقابله با هاي مناسب ظرفیت سازي جوامع کشاو

هاي دانش روستايی و توسعه مخاطرات با تشکیل خوشه

 .دنباشمی« هاي موردنیاز جهت حفظ معیشتزيرساخت

با توجه به مطالب فوق پیداست که مطالعه و تحقیق 

درخصوص مديريت سرماي ديررس بهاره در منطقه 

رسد. چرا نظر میاز پیش ضروري به مورد مطالعه بیش

ی که به اين موضوع اهمیت داده نشود و در که در صورت

ها مورد توجه قرار نگیرد، پايدارسازي معیشت ريزيبرنامه

و اقتصاد معیشتی  کـهباغداران منطقه مورد مطالعه 

در چنین محقق نخواهد شد.  ،کوچک مقیاس دارند

مقیاس راهکارهاي مختلفی از باغداران خردهشرايطی، 

خود به قیمت  جمله پیش فروش کردن محصوالت

پايین، مهاجرت فصلی و دائمی، فروش زمین باغی و 

زراعی و در نهايت ايجاد مشاغل کاذب و حاشیه نشینی 

به  ،گیرند. لذابیشتر در حومه شهرها را در پیش می

هاي معیشت پايدار باغداران، منظور دستیابی به شاخص

آشکار هاي مختلف حوزهسازي آنان در ضرورت توانمند

آب و هوايی ضرورت  يحوزه. براي مثال در ددگرمی

الگوي مناسب و استراتژي مقابله با  با ارايهدارد تا 

تغییرات ناگهانی آب و هوايی از جمله سرماي ديررس 

بهاره زمینه کاهش خسارت به اين قشر تولید کننده را 

(. در Ishaqi Milasi & Mahmoudi, 2018فراهم نمود )

نقش حیاتی ترويج کشاورزي در اين بین، با توجه به 

پیشرفت کشاورزي کشور، ضرورت شناسايی و بررسی 

کارهاي مختلف در منطقه به منظور مديريت و راه

نظر هاي ناشی از چالش ضروري بهسازماندهی آسیب

رسد. بنابراين، با عنايت به اينکه تاکنون تحقیق می

ي مورد مطالعه صورت جامعی در اين خصوص در منطقه

رفته و يا نتايج آن منتشر نشده است، در اين تحقیق نگ

هاي نیمه ساختارمند با سعی شده است با انجام مصاحبه

متخصصان و صاحب نظران موضوعی، مقوالت اصلی 

الگوي پايدارسازي معیشت باغداران جهت مقابله با 

اي که تولید محصوالت سرماي ديررس بهاره در منطقه

ر سرماي ديرس بهاره قرار زراعی و باغی آن تحت تأثی

دارد، شناسايی گردد تا از اين طريق بتوان استراتژهاي 

 قالب منطقه را در اکولوژيکی متناسب با پتانسیل و توان

استناد به نمود.  و اجرايی تدوين کاربردي برنامه يک

تر به ضمن توجه بیش تواندهاي اين پژوهش میيافته

منظور ها بهريگیحمايت تصمیمدر  باغداران منطقه

http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-2219-fa.pdf
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-2219-fa.pdf
http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-2219-fa.pdf
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-اران، برنامهزتوسط سیاستگ دستیابی به توسعه پايدار

   مورد بهره برداري قرار گیرد.ذيربط ريزان و مديران 

 

 روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي، از لحاظ 

 ظريهنهاي کیفی و از بعد روش از پارادايم از نوع پژوهش

 نظريهاست.  استفاده شدهبنیان )گراندد تئوري( داده

اکتشافی  -ش پژوهش کیفی استقرايیرو بنیان يکداده

جاي ها و قضايا را بهها، مفاهیم، فرضیهاست که نظريه

ها يا هاي قبلی، ساير پژوهشفرضاستنتاج از پیش

ها طور مستقیم از دادههاي نظري موجود بهچارچوب

 (. Creswell, 2007) کندکشف می

 خبرگان نفر از 22را  وهشکنندگان اين پژمشارکت

و  باغبانی شامل اساتید دانشگاهی حوزه نظرانصاحب و

 جهاد کارشناسان و متخصصان موضوعی سازمان

ن آذربايجان غربی و کارشناسان و فعاال کشاورزي استان

 به آماري جامعه افراد زيست تشکیل دادند. تمامیمحیط

 جامان با و شدند انتخاب برفیگلوله و هدفمند روش

-به آنها از کافی ساختارمند اطالعاتنیمه هايمصاحبه

 تئوريکی اشباع تا رسیدن به هامصاحبه اين آمد. دست

ديگر که  يافتاين کار تا جايی ادامه داشت ) ادامه

هاي گردآوري شده دريافت جديدي از داده اطالعات

حبه مستقیم، مصا هبا استفاده از مشاهدها داده .(نشد

از  وآوري شدند برداري جمعيادداشتو  ريافتهساختانیمه

 اي ومدارك و اسناد کتابخانه بررسی هاي تکمیلیروش

 ديد. گر استفادهاينترنتی نیز 

الی  35زمانی  دامنه بین در هامصاحبه زمان طول

نفر  هر براي مصاحبه هر بود )میانگین دقیقه متغیر 100

  صاحبهم دقیقه 1300مجموع،  در و دقیقه( 45حدود 

 و مفهوم 1023انجام گرفت که ماحصل آن استخراج 

تحلیل و تدوين وبراي تجزيه باشد.معنادار می گزاره

 استراوس و کوربین نظريه، از رويکرد سیستماتیک

استفاده شد. در رويکرد سیستماتیک سه مرحله 

وجود دارد. کدگذاري ، باز، محوري و انتخابی کدگذاري

 ،ها به مفاهیم و سپستبديل دادهباز به فرآيند تحلیلی 

به  ،ها اشاره دارد. در اين مرحلهتبديل آنها به مقوله

کنندگان  هريک از موارد مطرح شده از سوي مشارکت

 اينيک کد داده شد و مفاهیم اولیه استخراج شدند. 

شوندگان بود، مصاحبه مستقیم نظرات حاصل که مفاهیم

 اين مرحله، در .باشندمی برخوردار پايینی انتزاع سطح از

 انداذعان داشته مفاهیم از يک هر به که افرادي فراوانی

، ي(کدگذاري محور) مرحله بعددر  .است شده ذکر نیز

د و بندي شدنها دستهدر قالب مقولهمذکور مفاهیم 

از  و انجامهاي حاصل از کدگذاري باز پیوند بین مقوله

، کدهاي دست آمده از کدگذاري بازهمیان کدهاي ب

 شوند. در واقع اين مرحله تفکیکتر انتخاب میمناسب

هاي کننده مفاهیم و مقولهدهنده و منظمکننده، انسجام

ها حاصل از کدگذاري باز است. جهت نامگذاري مقوله

سعی بر اين است که براساس مفاهیم مشترك و مشابهی 

دست آمده است، عنوانی انتخاب که از کدگذاري باز به

هايی که مقوله که بیشترين ارتباط منطقی را با دادهشود 

نمايانگر آن است داشته باشد. در مرحله کدگذاري 

ها و کدبندي دو انتخابی که همراه با بررسی دقیق داده

ها به تحلیل پژوهشگر در عمق داده ،مرحله قبلی است

 دهده میيپرداخته و آنها را در قالب مدل نظري ارا

(Creswell, 2007 .) طبق نظريه استراوس و کوربین اين

مدل داراي چند بعد شرايط علی، پديده محوري، شرايط 

گر، راهبردها و پیامدها است. اي، شرايط مداخلهزمینه

اي از عوامل اثرگذار بر مقوله شرايط علی مجموعه

اين شرايط باعث ايجاد و  ،محوري هستند. در حقیقت

ديده محوري، شوند. پگیري پديده محوري میشکل

شود و ديگر یها ظاهر ماي است که همواره در دادهمقوله

-شرايط زمینه .شوندهاي اصلی به آن ربط داده میمقوله

اي مجموعه شرايطی هستند که زمینه پديده موردنظر را 

گذارند. ها تأثیر میسازند و بر رفتارها و کنشفراهم می

را ايجاد اي بستري مناسب شرايط زمینه ،در حقیقت

کنند که راهبردها بتوانند به درستی انجام شوند. می

گر عواملی هستند که بر چگونگی شرايط مداخله

فرايندها و راهبردها تأثیرگذار هستند و باعث تشديد يا 

ها، اقدامات شوند. راهبردها يا کنشها میتضعیف پديده

هايی را براي پديده حل هدفمندي هستند که راه

سازند و منجر به ايجاد پیامدها و راهم میموردنظر ف

شوند. پیامدها نتايجی هستند که از راهبردها نتايجی می

 شوندهاي مربوط به مقوله محوري حاصل میو کنش

(Strauss & Corbin, 2008.)  



 61 ...الگوي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیهزمزمی و همکاران:  

 اساس بر هاداده تحلیل در پژوهش حاضر نتايج

 کدگذاري مرحله در شد. ارايه کدگذاري گانه سه مراحل

 متن در موجود کلی معنادار گزاره و مفهوم 1023 ز،با

 اين تعداد استخراج از متناظر مفاهیم 83و  هامصاحبه

 از مقوله خرده 27 مرحله کدگذاري محوري شد. در

 تر،دقیق بررسی از شد. پس کشیده بیرون متناظر مفاهیم

محوري شرايط علی،  مقوله 6 مقوالت با خرده بین پیوند

گر، مقوله هسته )پديده(، ، عوامل مداخلهايشرايط زمینه

راهبردها و پیامدهاي پايدارسازي معیشت باغداران 

حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره 

مدل  که نهايتاً آمد دست به )کدگذاري انتخابی(

شد  کشیده تصوير پژوهش بر اساس آن به پارادايمی

 مراحل مامت است ذکر به الزم (.1ي )شکل شماره

 افزارتوسط نرم کدگذاري فرايند و تئوري استخراج

18MAXQDA است. شده انجام  

 نیزمنظور اطمینان از روايی و پايايی پژوهش به

پژوهشگر مدت زيادي با محیط پژوهش در تماس بوده و 

ا ببا مشاهده مستمر، بررسی موضوع از زواياي مختلف و 

 ها، تمامي دادههاي مختلف گردآوراستفاده از تکنیک

 صورت مداوم به دقتجزئیات را مرحله به مرحله و به

 موضوع موردطور مداوم بهو  نمود بردارييادداشت

 کدگذاري باز،)بررسی را مورد پرسش، بررسی و تحلیل 

 فرآيند جمعهمچنین، قرار داد. (، محوري و انتخابی

ی هاينها، مدل نهايی و گزارش ها، تحلیل دادهآوري داده

 ه ازها با استفاداجماع پژوهشگران )بازنگري يافتهتوسط 

مورد  (کنندگان مشارکتنظرات چندين همکار و 

ر یز دو نظرات آنها ن بررسی، بازبینی و تأيید قرار گرفت

 . تدوين مدل مورد استفاده قرار گرفت

 

 نتایج و بحث

هاي تحقیق گوياي آن است که دامنه سنی يافته

سال  55الی  46ين مطالعه بین کنندگان در اشرکت

 مورد مطالعه نظرانصاحب و درصد( بود. خبرگان 9/90)

راي درصد( و دا 4/86درصد(، متأهل ) 36/86اکثراً مرد )

درصد(، بودند.  4/49تحصیالت کارشناسی ارشد )

ت ي فعالیسال سابقه 3/14طور میانگین از همچنین، به

(، برخوردار 13/2ي باغبانی )انحراف معیار=در حوزه

 بودند. 

 مورد جامعه از و اطالعات هاداده آوريجمع از پس

 هادست نوشته و هاتحلیل مصاحبه و بررسی به مطالعه

 به مراجعه بار چندين از پس ،ترتیبشد. بدين پرداخته

 تکنیک از استفاده با هانوشته و دست هامصاحبه متن

 مناسب کدهايی که شد سطر تالش به سطر تحلیل

 سه در تحقیق موضوع با مرتبط شود و مفاهیم استخراج

 .شدند کدگذاري ذيل شرحبه مرحله متوالی

 باز کدگذاري

پس از جمع آوري اطالعات از  مرحله، اين در

ها و دست کنندگان، نسبت به بررسی مصاحبهمشارکت

 بار چندين از ترتیب، پسها اقدام گرديد. بديننوشته

ها با استفاده از ا و دست نوشتههمراجعه به متن مصاحبه

تکنیک تحلیل سطر به سطر تالش شد که کدهاي 

کد اولیه )مفهوم  83مناسب استخراج شود. در نهايت، 

 فرآيند از حاصل اصلی کلیدي( شناسايی شدند. مفاهیم

 آورده (،1جدول ) در آنها فروانی با همراه کدگذاري باز

 .شده است

 
 دگذاري باز(هاي پژوهش )کداده مفهوم سازي حاصل از  -1جدول

 تکرار فراوانی مفاهیم استخراج شده رديف

 15 هاي ارتباطاتیعدم توجه به زير ساخت 1

 5 افزايش سن جمعیت باغداران 2

 11 تقديرگرايی در بین باغداران  3

 10 هاي اجتماعیبروز شوك 4

 14 ي اخیرهاهاي ديررس در سالوقوع شرايط جوي ناپايدار و يخبندان 5

 13 ناتوانی و عدم تطابق باغداران با تغییرات شرايط اقلیمی  6

 9 ناپايداري شرايط اقلیمی 7

 17 عدم وجود نقدينگی 8

 7 هاريزي و اجراي برنامهعدم مشارکت جمعیت جوان در برنامه 9
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 تکرار فراوانی مفاهیم استخراج شده رديف

 15 هاعدم مشارکت جامعه هدف در طراحی و اجراي برنامه 10

 12 وهاي مديريتی متناسب با منطقهعدم بکارگیري الگ 11

 11 هاي جامع و يکپارچهعدم وجود برنامه و سیاست 12

 15 هاي منطقه )بويژه تغییرات اقلیمی اخیر(هاي متناسب با ويژگیها و برنامهي طرحعدم توسعه 13

 9 عدم بکارگیري فناوري متناسب با منطقه 14

 16 هاي مورد نیازوجود تجهیزات و دستگاه 15

 16 هاي مقابله با سرماي ديررس بهارهي طرحتوسعه 16

 13 ايهاي بیمهتوسعه زيرساخت 17

 18 هاتخصیص کافی بودجه و تناسب آن با هزينه 18

 9 وجود مراکز علمی پژوهشی براي تربیت نیرو و تحقیق 19

 10 وجود مديران کارآمد و متخصص 20

 15 متخصص و جواناستفاده از ظرفیت نیروي انسانی  21

 9 هکافی باغداران منطقه جهت مديريت باغ خود دربرابر سرماي ديررس بهارنادانش کم سوادي و بیسوادي،  22

 11 هاي اجرايی به پايدارسازي معیشت باغدارانعدم توجه کافی دستگاه 23

 10 هاتوسعه طرحها در تخصیص به موقع اعتبارات به منظور اجراي عدم سیاستگذاري مناسب بانک 24

-یاسـتسهاي متولی ازجمله جهاد کشاورزي و محیط زيسـت در اجـراي هاي پراکنده سازماناختالف سلیقه و نگرش 25

 هاي ابالغی

10 

يدارسـازي پا هـايهاي مختلف طراحی، برنامه ريزي، سـاماندهی و اجـراي فعالیـتوجود انسجام و هماهنگی در زمینه 26

 رياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهارهمعیشت باغداران حاشیه د

10 

 11 توجه به فرهنگ و آداب و رسوم منطقه 27

نداز ا ند چشمدر س پیش بینی تدابیر الزم جهت مقابله با سرماي ديررس بهارهو منطقه  باغدارانتوجه به هويت  28

 توسعه 

14 

 14 ت مديريت سرماي ديررس بهارهعدم اشتیاق جوانان تحصیل کرده به همکاري با پدران خود جه 29

از  ی ناشیجهت کاهش خسارات تحمیل با تأکید بر محصـوالت تولیـدي داخلـی تهیه نقشه راه اقتصاد مقاومتی 30

 سرماي ديررس بهاره

12 

 17 هارهبيررس جهت مديريت سرماي د وسعه صنايع تبديلی تکمیلی کشاورزي با تأکید بر صنايع داراي مزيت نسبیت 31

یلی ات تحمهاي باغداري و افزايش خسارتقسیم باغ بخاطر ارث سبب خرد شدن اراضی و مشکالت مديريت فعالیت 32

 ناشی از سرماي ديررس بهاره 

5 

 11 هاي منطقهکاهش کیفیت آب 33

 13 توسط باغداران منطقه هاي هواشناسیرعايت توصیهدر منطقه و عدم  جوي ناپايداروجود  34

 9 ودن مهارت باغداران جهت مديريت سرماي ديررس بهارهناکافی ب 35

 15 هاافزايش ناگهانی قیمت 36

 12 عدم پرداخت به موقع قیمت محصوالت باغی در زمان خريد 37

 11 هاي تضمینی کاالها و محصوالت باغیعدم تعیین قیمت 38

 15 رهيررس بهااغداران جهت مديريت سرماي دآموزشی متناسب با نیاز ب –هاي ترويجی عدم اجراي فراگیر برنامه 39

 12 اطالع رسانی و آگاه سازي 40

 10 ي باغبانیاستفاده از مديران و کارشناسان متخصص در حوزه 41

 8 حمايت از تحقیقات کاربردي 42

 14 جهت مديريت سرماي ديررس بهارهارتقاء دانش، نگرش و مهارت باغداران منطقه  43

 8 اي جديد در تولیدهترويج شیوه 44

 9 هاي حفاظتیآموزش روش 45

 13 استفاده از مه پاش در باغات 46

 13 هاي پالستیکیاستفاده از پوشش 47

 11 هامديريت محلول پاشی 48



 63 ...الگوي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیهزمزمی و همکاران:  

 تکرار فراوانی مفاهیم استخراج شده رديف

 16 هاي باغداري جهت انجام فعالیت توسط باغداران منطقه هاي هواشناسیرعايت توصیه 49

 13 تنوع درختان مثمر در باغ 50

 11 مقاوم سازي درختان در برابر سرما 51

 12 انجام امورات آبخیزداري 52

 11 مديريت آبیاري 53

 15 ترويج و توسعه ارقام دير گل 54

 9 هاي سرمازدگیمشارکت مردم در مديريت چالش 55

 12 استفاده از حضور جوانان و فارغ التحصیالن 56

 17 هاي محلیاستفاده از ظرفیت 57

 9 شورريزي ک در سازمان مديريت و برنامهو باغداري طــرح جــامع مــديريت خطرپــذيري کشــاورزي  نظیمت 58

 13 هاي باغی، زراعی و دامیتنوع بخشی به فعالیت 59

 11 کاهش فقر از طريق دادن تسهیالت 60

تحمیـل معیشـت در شـرايط توجه به رويکرد صنعتی نمودن روستاها بـا شـناخت روسـتاهاي مرکـزي جهـت تـأمین  61

 خسارات ناشی از سرماي ديررس بهاره

12 

ز اآسیب ناشی  در شرايط باغدارهـاي اعتبـاري محلـی بـه منظـور ارتقـاي تـوان تـاب آوري خانوارهاي وجود صندوق 62

 سرماي ديررس بهاره

14 

 9 دسترسی به بازار خريد و فروش 63

 11 ي بازارهاي محلی توسعه 64

 9 مايت از صادراتح 65

 12 ي برندسازي و برند محصوالتتوسعه 66

 15 استمرار و ثبات نسبی درآمد  67

 9 افزايش توان مالی و قدرت خريد باغداران 68

 14 امکان پس انداز بخشی از درآمد 69

 11 ثبات شغلی باغداران 70

 13 توسعه مشاغل خانگی 71

 9 ارتقاء معیشت 72

 16 باغدارانتوانمندسازي  73

 14 مديريت مؤثرتر مخاطرات محیطی توسط باغداران منطقه 74

 13 جلوگیري از مهاجرت باغداران منطقه 75

 15 افزايش رفاه اجتماعی باغداران منطقه 76

 14 هاي اعتبارات خرد(ها، صندوقتقويت نهاد محلی)شوراها، دهیاري 77

 16 افزايش رضايت شغلی باغداران 78

 11 المللی ه به نیازهاي باغداران در سطح محلی، ملی و بینتوج 79

 15 توسعه صنايع تبديلی 80

 19 مديريت کارآمد باغی  81

 16 ارتقاء تاب آوري و کاهش سطح آسیب پذيري باغداران منطقه 82

 20 مديريت پايدار منابع طبیعی 83

 هاي پژوهش منبع: يافته

 

 محوري کدگذاري

شده توسعه  ري، طبقات تشکیلدر کدگذاري محو

هاي کدگذاري شده داده که با مقايسهطوريبه ؛داده شد

هايی متناسب با در قالب خوشه هازير طبقه ،با يکديگر

 در که مفاهیمی اين مرحله، درطبقات سامان يافتند. 

 مقايسه يکديگر با شده بودند تشکیل باز کدگذاري مرحله

 حول داشتند تشابه ربا يکديگ که مواردي آن و شدند

طبقه جامع و  27 ،درنهايت .گرفتند قرار مشترکی محور
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مفاهیم مرتبط با پايدارسازي معیشت باغداران مانع از 

حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره 

يک متناسب با بار مفهومی نامگذاري تشکیل شد و هر

 .شده است آورده 2جدول  در موضوع . اينگرديد

 
 ورينتايج حاصل از کدگذاري مح  -2جدول

 طبقات گسترده خرده طبقات رديف

 هاعدم توسعه زيرساخت هاي ارتباطاتیعدم توجه به زير ساخت 1

 هاي اجتماعی و جمعیتیچالش افزايش سن جمعیت باغداران 2

 تقديرگرايی در بین باغداران  3 

 هاي اجتماعیبروز شوك 4

و ناتوانی باغداران جهت تطابق با تغییرات  هاي اخیرهاي ديررس در سالپايدار و يخبندانوقوع شرايط جوي نا 5

 اي محیطیهیدگرگون
 ناتوانی و عدم تطابق باغداران با تغییرات شرايط اقلیمی  6

 ناپايداري شرايط اقلیمی 7

 چالش اقتصادي عدم وجود نقدينگی 8

عدم مشارکت منابع انسانی در تصمیم  هازي و اجراي برنامهريعدم مشارکت جمعیت جوان در برنامه 9

 هاعدم مشارکت جامعه هدف در طراحی و اجراي برنامه 10 هاگیري

 هاي مديريتیچالش عدم بکارگیري الگوهاي مديريتی متناسب با منطقه 11

 هاي جامع و يکپارچهعدم وجود برنامه و سیاست 12

غییرات تهاي منطقه )بويژه هاي متناسب با ويژگیرنامهها و بي طرحعدم توسعه 13

 اقلیمی اخیر(

 عدم بکارگیري فناوري متناسب با منطقه 14

 عوامل تجهیزاتی و زيرساختی هاي مورد نیازوجود تجهیزات و دستگاه 15

 هاي مقابله با سرماي ديررس بهارهي طرحتوسعه 16

 ايهاي بیمهتوسعه زيرساخت 17

 عوامل اقتصادي هاتخصیص کافی بودجه و تناسب آن با هزينه 18

 منابع انسانی متخصص وجود مراکز علمی پژوهشی براي تربیت نیرو و تحقیق 19

 وجود مديران کارآمد و متخصص 20

 استفاده از ظرفیت نیروي انسانی متخصص و جوان 21

ر دربراب هت مديريت باغ خودکافی باغداران منطقه جنادانش کم سوادي و بیسوادي،  22

 سرماي ديررس بهاره

 گذاري جامع و يکپارچهعدم سیاست هاي اجرايی به پايدارسازي معیشت باغدارانعدم توجه کافی دستگاه 23

جراي ها در تخصیص به موقع اعتبارات به منظور اعدم سیاستگذاري مناسب بانک 24

 هاتوسعه طرح

رزي و هاي متولی ازجمله جهاد کشاوپراکنده سازمان هاياختالف سلیقه و نگرش 25

 هاي ابالغیمحیط زيست در اجراي سیاست

 ريزيعدم هماهنگی در اجراي امور و برنامه

 وندهی هاي مختلف طراحی، برنامه ريزي، ساماوجود انسجام و هماهنگی در زمینه 26

رابر بارومیه در پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه  هاياجراي فعالیت

 سرماي ديررس بهاره

 عوامل فرهنگی توجه به فرهنگ و آداب و رسوم منطقه 27

رماي سپیش بینی تدابیر الزم جهت مقابله با و منطقه  باغدارانتوجه به هويت  28

 انداز توسعه  در سند چشم ديررس بهاره

 هاي منطقهاستفاده از ظرفیت

ماي ه به همکاري با پدران خود جهت مديريت سرعدم اشتیاق جوانان تحصیل کرد 29

 ديررس بهاره
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 طبقات گسترده خرده طبقات رديف

اهش هت کج با تأکید بر محصـوالت تولیـدي داخلـی تهیه نقشه راه اقتصاد مقاومتی 30

 خسارات تحمیلی ناشی از سرماي ديررس بهاره

 یاقتصاد مقاومت هايبرنامه لزوم توجه به

هت ج بیید بر صنايع داراي مزيت نسوسعه صنايع تبديلی تکمیلی کشاورزي با تأکت 31

 مديريت سرماي ديررس بهاره

هاي تقسیم باغ بخاطر ارث سبب خرد شدن اراضی و مشکالت مديريت فعالیت 32

 باغداري و افزايش خسارات تحمیلی ناشی از سرماي ديررس بهاره 

 خرد شدن اراضی و مشکالت قانون ارث

 ولیدهاي تچالش هاي منطقهکاهش کیفیت آب 33

داران توسط باغ هاي هواشناسیرعايت توصیهدر منطقه و عدم  جوي ناپايداروجود  34

 منطقه

 ناکافی بودن مهارت باغداران جهت مديريت سرماي ديررس بهاره 35

 هاي آنمديريت بازار و چالش هاافزايش ناگهانی قیمت 36

 عدم پرداخت به موقع قیمت محصوالت باغی در زمان خريد 37

 هاي تضمینی کاالها و محصوالت باغیعدم تعیین قیمت 38

ان جهت آموزشی متناسب با نیاز باغدار –هاي ترويجی عدم اجراي فراگیر برنامه 39

 مديريت سرماي ديررس بهاره

 عوامل آموزشی و ترويجی

 راهبردهاي آموزشی و پژوهشی اطالع رسانی و آگاه سازي 40

 ي باغبانیکارشناسان متخصص در حوزهاستفاده از مديران و  41

 حمايت از تحقیقات کاربردي 42

 هارهارتقاء دانش، نگرش و مهارت باغداران منطقه جهت مديريت سرماي ديررس ب 43

 هاي جديد در تولیدترويج شیوه 44

 هاي حفاظتیآموزش روش 45

 یراهبردهاي عملیاتی و اجراي استفاده از مه پاش در باغات 46

 هاي پالستیکیاستفاده از پوشش 47

 هامديريت محلول پاشی 48

هاي توسط باغداران منطقه جهت انجام فعالیت هاي هواشناسیرعايت توصیه 49

 باغداري 

 تنوع درختان مثمر در باغ 50

 مقاوم سازي درختان در برابر سرما 51

 انجام امورات آبخیزداري 52

 مديريت آبیاري 53

 ترويج و توسعه ارقام دير گل 54

 راهبردهاي مديريتی هاي سرمازدگیمشارکت مردم در مديريت چالش 55

 استفاده از حضور جوانان و فارغ التحصیالن 56

 هاي محلیاستفاده از ظرفیت 57

ان در سازمو باغداري طــرح جــامع مــديريت خطرپــذيري کشــاورزي  تنظیم 58

 ريزي کشور همديريت و برنام

 راهبردهاي اقتصادي و معیشتی هاي باغی، زراعی و دامیتنوع بخشی به فعالیت 59

 کاهش فقر از طريق دادن تسهیالت 60

مین توجه به رويکرد صنعتی نمودن روستاها با شناخت روستاهاي مرکزي جهت تأ 61

 تحمیل خسارات ناشی از سرماي ديررس بهارهمعیشت در شرايط 

 هـاي اعتبـاري محلـی بـه منظـور ارتقـاي تـوان تـاب آوريود صندوقوج 62

 آسیب ناشی از سرماي ديررس بهارهدر شرايط  باغدارخانوارهاي 
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 طبقات گسترده خرده طبقات رديف

 مديريت پايدار بازار دسترسی به بازار خريد و فروش 63

 ي بازارهاي محلی توسعه 64

 حمايت از صادرات 65

 تي برندسازي و برند محصوالتوسعه 66

 پايداري اقتصادي استمرار و ثبات نسبی درآمد  67

 افزايش توان مالی و قدرت خريد باغداران 68

 امکان پس انداز بخشی از درآمد 69

 ثبات شغلی باغداران 70

 پايداري معیشتی توسعه مشاغل خانگی 71

 ارتقاء معیشت 72

 توانمندسازي باغداران 73

 ات محیطی توسط باغداران منطقهمديريت مؤثرتر مخاطر 74

 عدالت اجتماعی برقراري جلوگیري از مهاجرت باغداران منطقه 75

 افزايش رفاه اجتماعی باغداران منطقه 76

 هاي اعتبارات خرد(ها، صندوقتقويت نهاد محلی)شوراها، دهیاري 77

 افزايش رضايت شغلی باغداران 78

 المللی سطح محلی، ملی و بین توجه به نیازهاي باغداران در 79

 وري پايداربهره توسعه صنايع تبديلی 80

 مديريت کارآمد باغی  81

 ارتقاء تاب آوري و کاهش سطح آسیب پذيري باغداران منطقه 82

 مديريت پايدار منابع طبیعی 83

 

 انتخابی کدگذاري

هاي گردآوري همانطور که ذکر شد، تحلیل داده

ها، منجر به چند باره متن مصاحبهشده و بررسی 

مفهوم/ کد اولیه شد. سپس، مفاهیمی که  83شناسايی 

 27داراي قرابت معنايی و مفهومی بودند در قالب 

هاي زيرمقوله دسته بندي شدند که مقوالت و زير مقوله

بندي شدند. درنهايت، دسته 2مزبور در جدول شماره 

تر ح انتزاعیهاي شناسايی شده در يک سطخرده مقوله

 کدگذاري فرآيند مرکزيت در در قالب مقوله اصلی و

 رابطه برقراري از پس مرحله اين در گرفت. محوري قرار

، 1در شکل  که آمد دستبه مدلی تر،گسترده بین طبقات

 .است ارايه شده

 

 
 س بهاره با استفاده از نرم افزارالگوي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديرر -1شکل 

18MAXQDA 
 

 



 67 ...الگوي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیهزمزمی و همکاران:  

 

 ذکر پاراديمی پژوهش ضمن مدل تشريح به ادامه در

 .است شده پرداخته مصاحبه شوندگان از هايیقول نقل

 اصلی پديده

تحقیق، پايدارسازي  اصلی موضوع با عنايت به

اي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرم

گرديد.  انتخاب اصلی عنوان پديده ديررس بهاره، به

-می گیرد ومی قرار علی تأثیر شرايط تحت اصلی پديده

 .باشد بر راهبردها تأثیرگذار تواند

 شرايط علی

 طيشرا شودمی مالحظه 2جدول  در که طورهمان

یه پايدارسازي معیشت باغداران حاش الگوي مؤثر بر یعل

 بیترته ب هدرياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهار

 )براساس مجموع فراوانی ثبت شده در مراحل تياولو

-توسط نرم کدگذاري فرايند و تئوري استخراج

هاي مديريتی، ناتوانی شامل چالش (18MAXQDA افزار

اي هیو دگرگونباغداران جهت تطابق با تغییرات 

هاي اجتماعی و جمعیتی، عدم مشارکت محیطی، چالش

دم ها، چالش اقتصادي و عگیريمنابع انسانی در تصمیم

بر تمامی موارد مذکور  باشند.یمها توسعه زيرساخت

ر پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه د

 ويالگ بوده و طراحی اثرگذار برابر سرماي ديررس بهاره

ر پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه د

س براسا. کنندیم یمرا الزا برابر سرماي ديررس بهاره

با "نظر يکی از متخصصان مشارکت کننده در مصاحبه، 

 ، يکی از مخاطراتتوجه به اينکه سرماي ديررس بهاره

ن تريدهد، يکی از مهمرخ میاقلیمی است که همه ساله 

زراعی و هاي مختلف ايجاد خسارت در فعالیت داليل

شان ی ايايتوان به ناتوانی باغداران و عدم توانیمباغی را 

. اين "در تطابق با تغییرات شرايط اقلیمی نسبت داد

و عامل )توانی باغداران جهت تطابق با تغییرات 

 و نفر از خبرگان 13اي محیطی( توسط هیدگرگون

باغبانی و متخصصان موضوعی  حوزه نظرانصاحب

ان آذربايجان غربی به عنو کشاورزي استان جهاد سازمان

 پايدارسازي معیشت الگوي ثر برمؤ یعل طيشرايکی از 

رس باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي دير

 (.13بهاره، مطرح شد )فراوانی تکرار=

طبق نظر يکی ديگر از متخصصان مورد مطالعه، عدم 

و مشکالت مالی باغداران سبب عدم  وجود نقدينگی

تر )رعايت اصول امکان بهره گیري از شرايط مطلوب

در باغ، استفاده از نظرات کارشناسان و حفاظتی 

متخصصان، بکارگیري تجهیزات مناسب، استفاده از ارقام 

تر و ساير نکات پیش گیري کننده از تحمیل مقاوم

ي ديررس پديده سرماخسارات احتمالی( جهت مقابله با 

عنوان يکی چالش اقتصادي به شده است. لذا، مقوله بهاره

پايدارسازي معیشت  الگوي مؤثر بر یعل طيشراديگر از 

باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس 

 (.17بهاره، شکل گرفت )فراوانی تکرار=

 ايشرايط زمينه

 طيشرا شود،می مالحظه 2جدول  در کهطورهمان

ن پايدارسازي معیشت باغدارا الگوي مؤثر بر ايزمینه

-هب ماي ديررس بهارهحاشیه درياچه ارومیه در برابر سر

)براساس مجموع فراوانی ثبت شده در  تياولو بیترت

 ارافزتوسط نرم کدگذاري فرايند و تئوري استخراج مراحل

18MAXQDA) شامل عوامل تجهیزاتی و زيرساختی، 

گزاري جامع و ، عدم سیاستمتخصص انسانی منابع

، ريزييکپارچه، عدم هماهنگی در اجراي امور و برنامه

رد تمامی موا باشند.یفرهنگی معوامل  ل اقتصادي وعوام

پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه  نهیزممذکور 

م را فراه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره

. گذارندیها تأثیر مو بر رفتارها و کنش سازندیم

براساس نظر يکی از متخصصان مشارکت کننده در 

هاي مورد نیاز ستگاهوجود تجهیزات و د"مصاحبه، 

مناسب باغداري در شرايط مخاطرات محیطی حاکم بر 

منطقه از جمله سرماي ديررس بهاره در مناطق مستعد 

میه درياچه ارو غربی و حاشیهباغبانی استان آذربايجان

که در آنجا کشاورزان کوچک مقیاس بیشتري به صورت 

ه بلکنند، از جمله عوامل مهم جهت مقاسنتی فعالیت می

 "دگردیم در منطقه محسوب با سرماي ديررس بهاره

د هاي موراين عامل )وجود تجهیزات، امکانات و دستگاه

ي حوزه نظرانصاحب و نفر از خبرگان 16نیاز( توسط 

کشاورزي  جهاد باغبانی و متخصصان موضوعی سازمان

ساز  زمینه طيشراعنوان يکی از آذربايجان غربی به استان

ر معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه د پايدارسازي

برابر سرماي ديررس بهاره، مطرح شده است )فراوانی 

 (.16تکرار=

 گرشرايط مداخله
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 طيشرا شود،می مالحظه 2جدول  در که طورهمان

ان پايدارسازي معیشت باغدار الگوي مؤثر بر گرمداخله

-هب حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره

)براساس مجموع فراوانی ثبت شده در  تياولو بیترت

ار افزتوسط نرم کدگذاري فرايند و تئوري استخراج مراحل

18MAXQDA) هاي تولید، مديريت بازار و شامل چالش

ی، متاقتصاد مقاو هايبرنامه هاي آن، لزوم توجه بهچالش

جی هاي منطقه، عوامل آموزشی و تروياستفاده از ظرفیت

 باشند.یماراضی و مشکالت قانون ارث،  و خرد شدن

 يندها و راهبردهاابر چگونگی فرتمامی موارد مذکور 

پايدارسازي تضعیف  و باعث تشديد يا تأثیرگذار بوده

براساس نظر يکی از متخصصان شوند. می معیشت

 توجهی و يا کم توجهیبی"کننده در مصاحبه، مشارکت

رعايت ی و عدم باغداران منطقه به هشدارهاي هواشناس

توسط باغداران منطقه سبب  هاي هواشناسیتوصیه

 قوعوايجاد خسارات فراوان به باغداران منطقه در شرايط 

سرماي ديررس بهاره شده است و اين موضوع باعث 

 پايدارسازي معیشت باغداران در برابر تضعیف پديده

 جوياين عامل )وجود  "دگردیم سرماي ديررس بهاره

 هاي هواشناسیرعايت توصیهر منطقه و عدم د ناپايدار

 و نفر از خبرگان 13توسط باغداران منطقه( توسط 

ي باغبانی و متخصصان موضوعی حوزه نظرانصاحب

ن عنواآذربايجان غربی به کشاورزي استان جهاد سازمان

پايدارسازي  الگوي مؤثر بر گرمداخله طيشرايکی از 

اي میه در برابر سرممعیشت باغداران حاشیه درياچه ارو

 (.13ديررس بهاره مطرح شده است )فراوانی تکرار=

 راهبردها

 شودمی مالحظه 2جدول  در که طورهمان

پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه  راهبردهاي

 تياولو بیترتهب ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره

 استخراج )براساس مجموع فراوانی ثبت شده در مراحل

 (18MAXQDAافزار توسط نرم کدگذاري فرايند و ئوريت

شامل راهبردهاي عملیاتی و اجرايی، راهبردهاي 

و  آموزشی و پژوهشی، راهبردهاي اقتصادي و معیشتی

تمامی موارد مذکور  باشند.یمراهبردهاي مديريتی 

براي  يیهاحلاقدامات هدفمندي هستند که راه

در برابر سرماي پايدارسازي معیشت باغداران منطقه 

و  امدهایپ جاديو منجر به ا سازندیم ديررس بهاره

براساس نظر يکی از متخصصان . شوندیم یجينتا

هاي مهم در يکی از چالش"کننده در مصاحبه، مشارکت

هاي بذري احداث شده صنعت باغداري منطقه، وجود باغ

ها اکثر باشد که در اين نوع باغنهال مینو صورتبه

شوند، که هرکدام يک ژنوتیپ محسوب میدرختان 

-زودگل بوده و اغلب از سرماي ديررس بهاره آسیب می

گل توسط باغداران بینند. لذا، ترويج و توسعه ارقام دير

منطقه سبب کاهش خسارات تحمیلی به آنها در شرايط 

. اين موضوع از "گرددوقوع سرماي ديررس بهاره می

براي  يیهاحله راهک گرددمحسوب می یاقداماتجمله 

پايدارسازي معیشت باغداران منطقه در برابر سرماي 

و  امدهایپ جاديو منجر به ا سازندیم ديررس بهاره

لذا، اين عامل )ترويج و توسعه ارقام دير  .شودیم یجينتا

ي حوزه نظرانصاحب و نفر از خبرگان 15گل( توسط 

 اجرايیباغبانی در قالب مجموعه راهبردهاي عملیاتی و 

پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه ارومیه در 

برابر سرماي ديررس بهاره مطرح شده است )فراوانی 

 (.15تکرار=

 پيامدها

 شود،می مالحظه 2جدول  در که طورهمان

پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه  پیامدهاي

 تياولو بیترتهب ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره

 استخراج )براساس مجموع فراوانی ثبت شده در مراحل

 (18MAXQDAافزار توسط نرم کدگذاري فرايند و تئوري

، پايداري عدالت اجتماعی وري پايدار، برقراريشامل بهره

-یم و پايداري اقتصادي معیشتی، مديريت پايدار بازار

هستند که از  یجينتاتمامی موارد مذکور  باشند.

پايدارسازي معیشت هاي مربوط به راهبردها و کنش

باغداران حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس 

براساس نظر يکی از متخصصان  .شوندیحاصل م بهاره

نهادينه سازي هريک از "کننده در مصاحبه، مشارکت

راهبردهاي شناسايی شده در اين تحقیق سبب ارتقاء 

ن منطقه پذيري باغداراآوري و کاهش سطح آسیبتاب

اين  "گردد.در شرايط وقوع سرماي ديررس بهاره می

معیشت باغداران  موضوع از جمله پیامدهاي پايدارسازي

 .شودیممحسوب  منطقه در برابر سرماي ديررس بهاره

آوري و کاهش الزم به ذکر است که عامل ارتقاي تاب

نفر از  16پذيري باغداران منطقه توسط سطح آسیب
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عنوان يکی از باغبانی به حوزه نظرانصاحب و خبرگان

پیامدهاي پايدارسازي معیشت باغداران حاشیه درياچه 

ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره، مطرح شده است 

 (.16)فراوانی تکرار=

 گيريبحث و نتيجه

خیز است که اغلب حوادث ايران يک کشور حادثه

-دهشناخته شده دنیا در آن به وقوع پیوسته است و عم

زلزله، سیل، خشکسالی و  عبارتند ازترين حوادث آن 

از میان انواع مخاطرات طبیعی، پديده . سرمازدگی

مهم در تولید  هايچالشعنوان يکی از سرمازدگی به

ساله موجب بروز  هرکه  رودشمار میمحصوالت باغی به

 به بخش باغبانی خواهد شد هاي چشمگیريزيان

(Nusrat, 2016.)  ه طبق گزارش بانک کحدي تا

 در چند سال اخیرکشاورزي، خسارت سرما و يخبندان 

کلیه نقاط کشور بالغ بر چندين هزار میلیارد ريال بوده 

. (Sanjabi, 2016اند )نیز نامیدهزلزله سبز  و آن رااست 

الی  5بر اساس آمار سازمان غذا و کشاورزي فائو، سالیانه 

خسارات ناشی از درصد از تولیدات کشاورزي در اثر 15

اين عدد براي  رود.از بین میسرمازدگی و يخبندان 

برخی محصوالت حساس باغی بخصوص بادام، پسته و 

 ,.Zolfaghari et al) رسدمیدرصد  40زردآلو به بیش از 

رس و يخبندان در سرمازدگی ديرکلی، طوربه. (2012

تومان به محصوالت زراعی و  هامیلیارد هاسالبرخی از 

 ه استخسارت وارد کرداستان آذربايجان غربی اغی ب

(JafarBagloo et al., 2019 سرماي ديررس بهاره يکی .)

از عوامل اصلی و تأثیرگذار در تولید محصوالت باغی و 

 Hesari etشود )زراعی در شهرستان ارومیه قلمداد می

al., 2016 .) 

هاي مديريتی در اين ها، چالشبر اساس يافته

عنوان يکی از شرايط علی مؤثر بر پايدارسازي بهتحقیق 

معیشت باغداران منطقه در برابر سرماي ديررس بهاره 

 Ghanian etي تر نیز در مطالعهشناسايی شد که پیش

al. (2016)  مطرح گرديده است. لذا، انجام اقداماتی که

کارگیري الگوهاي مديريتی متناسب با بتواند ضمن به

-باغداران را افزايش دهد تا باغداران بهوري منطقه، بهره

کنند و به درآمد اصلی، بیشتر تولید عنوان بازيگران 

 گیرد. پايدارتري برسند در صدر توجهات قرار می

ا بها، ناتوانی باغداران جهت تطابق بر اساس يافته

اي محیطی نیز در اين پژوهش به هیو دگرگونتغییرات 

لی مؤثر بر پايدارسازي عنوان يکی ديگر از شرايط ع

 معیشت باغداران منطقه در برابر سرماي ديررس بهاره

 ترينشناسايی گرديد. براساس اين يافته، يکی از مهم

 پايدارسازي معیشت باغداران الگوي عواملی که طراحی

ا ر حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي ديررس بهاره

یر هاي اخالزيستی در سسازد، تغییرات محیطیم یالزام

و  است. لذا، توانايی باغداران جهت تطابق با تغییرات

 اي محیطی يکی از عوامل تأثیرگذار بر بهرههیدگرگون

وري آنان و کاهش خسارات احتمالی ناشی از سرماي 

که  ها خواهد بود. تا جايیديرس بر عملکرد و تولید آن

 ايمحققان بر اين باورند که توانايی مديريت چالش سرم

ديررس بهاره و پیگیري راهبردهاي مختلف معیشتی 

 هاي اجتماعی، اقتصادي،روستايیان، وابسته به پايه

فیزيکی و اکولوژيکی است که در حیطه مالکیت آنان 

 بنابراين، داشتن برنامه جامع .(Li et al., 2020)است 

 معیشت ارتقاءبه  هاگونه بحراناينسازگاري با  جهت

له قابمآنان جهت توانايی  شو افزاي نطقهپايدار باغداران م

اين کند. سرماي ديررس بهاره کمک می با اثرات مخرب

ت ديريکشاورزان در مبا توجه به سابقه بسیار طوالنی  امر

د اردقابلیت تحقق بااليی  هاي محیطیو مقابله با بحران

 ختیارو در ا هاي بومیتوانايی گیري ازتا بتوان با بهره

الش ي کارآمد، بر اين چهاها و تکنولوژيگرفتن شیوه

 غلبه نمود.

ها، عوامل تجهیزاتی و زيرساختی با استناد به يافته

اي عنوان يکی ديگر از عوامل زمینهنیز در اين پژوهش به

مؤثر بر پايدارسازي معیشت باغداران منطقه در برابر 

ي سرماي ديررس بهاره شناسايی گرديد که در مطالعه

Abo et al. (2018)  نیز براي دستیابی به هر نوع

استراتژي معیشتی ضروري شناخته شده است. در اين 

نیز در پژوهش  Darban Astane et al., (2018)راستا 

ترين عامل ساختارها و فرايندها مهمخود نشان دادند که 

 کشاورزانمعیشت  هايسازي سرمايهعامل مؤثر در پايدار

 .Dehghanpour et alششوند. نتايج پژوهمحسوب می

نیز حاکی از آن است که عوامل زيرساختی يکی  (2020)

سازگاري کشاورزي با تغییرات  هايسیاستترين از مهم

است که کشاورزي حالیشود. اين درمحسوب می اقلیم
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سنتی عالوه بر تغییرات آب و هوايی از قبیل سرماي دير 

طات ضعیف هاي زيادي از قبیل ارتبارس بهاره با چالش

 و تجهیزات نامناسب کشاورزي و باغداري مواجه هستند

(Savari et al., 2017.) ها در مناطق مستعد اين چالش

غربی که کشاورزان و کشاورزي از قبیل استان آذربايجان

-صورت سنتی فعالیت میباغداران بیشتري را دارد که به

شود و لزوم تري احساس میصورت محسوسکنند، به

بیشتر مسئولین ذيربط و متولیان امر را به تقويت  توجه

 سازد.عوامل مذکور آشکار می

عنوان نیز به متخصص انسانی شناسايی عامل منابع

اي مؤثر بر الگوي پايدارسازي يکی ديگر از عوامل زمینه

معیشت باغداران منطقه در برابر سرماي ديررس بهاره 

 .Ghadiri Masoom et alي تر نیز در مطالعهکه پیش

(2015); Nowruzi & Hayati (2016)  وLiu et al., 

سرمايه انسانی دهد که مطرح گرديده، نشان می (2018)

ترين عامل در بخش کشاورزي و توسعه روستايی اصلی

هاي آب بینیبراي اتخاذ يک فناوري جديد از جمله پیش

 Anitaشود و هوايی و ساير بالياي طبیعی محسوب می

et al, 2010)) چرا که تصمیمات گرفته شده در هنگام .

مدت، مانند تغییر صورت تصمیم تاکتیکی کوتاهبحران به

مديريت محصول و يا انتخاب عرضه مواد اولیه، يا 

مدت، مانند ايجاد تناوب و گیري استراتژيک بلندتصمیم

طبیعی توسط نیروي انسانی متخصص يا مديريت منابع

و  ((Ghadiri Masoom et al., 2015شود گرفته می

سبب کاهش خسارات ناشی از تحمل سرماي ديررس 

هاي وارده خواهد شد. تصمیمات بهاره و ديگر بحران

مربوط به پذيرش نوآوري در جوامع روستايی، ريشه در 

هاي جديد دارد آگاهی، هزينه، سود و کاربرد فناوري

Adjei et al., 2017) .) ،رايیدا سرمايه انسانیدر نتیجه-

 کهافراد در جامعه هستند هاي ذاتی و قابل اکتساب 

شود. را شامل میهاي وي ها، توانايی و قابلیتمهارت

توان به ، میتوانمندتربیت نیروي انسانی  بابنابراين، 

و اين امر در سايه مدت زمانی است  رسیدسرمايه انسانی 

-علم و دانش می و کسب صرف تحصیل که افراد جامعه

دهند که که بسیاري از مطالعات نشان میطوريبه. دکنن

آگاهی، اطالع از روند انجام کار و آموزش نحوه کار نقش 

مهم و چشمگیري در نرخ پذيرش تکنولوژي جديد، 

ها و پیشرفت بخش کشاورزي و مقابله با بحران

 (. (Anita et al, 2010رو دارد مخاطرات پیش

عنوان ز بهگذاري جامع و يکپارچه نیعدم سیاست

 سازياي مؤثر بر الگوي پايداريکی ديگر از عوامل زمینه

معیشت باغداران در برابر سرماي ديررس بهاره نیز 

، مطرح  Foster & Ait-Kadi(2012) تر در مطالعهپیش

گرديده است. اين درحالی است در چند سال 

 ويژه سرماي ديررس بهاره دراخیرتغییرات اقلیمی به

رب کشور به يک بحران براي کشاورزان غمناطق شمال

هاي ناشی از که آسیبمنطقه تبديل شده است. طوري 

بسیاري از محصوالت کشاورزي و  ، امکان تولیدپديده

 منطقه تحت تأثیر قرار داده است. برايباغی را در 

ر و زيان بار اين پديده در فصل بهاکاهش اثرات مخرب 

قه باتوجه به بايد الگوي مناسب و جامعی براي منط

. شرايط اقلیمی و جغرافیايی خاص اين حوزه تعريف کرد

در همین راستا، براي حل مشکالت موجود بايد خالء 

ده شهاي اتخاذ هاي انجام شده و سیاستريزيبین برنامه

با توجه به نقش  ،توسط مديران پر شود. در اين بین

حیاتی ترويج کشاورزي در پیشرفت کشاورزي کشور و 

کارهاي مختلف در هر ت شناسايی و بررسی راهضرور

ود منطقه، بايد چالش مزبور را سازماندهی و مديريت نم

ايد هاي احتمالی کاسته شود. شکه تا حد امکان از زيان

به همین دلیل است که عامل لزوم هماهنگی در اجراي 

مل عنوان يکی ديگر از عواريزي نیز بهامور و برنامه

ن الگوي پايدارسازي معیشت باغدارااي مؤثر بر زمینه

تر نیز در منطقه شناسايی و مطرح گرديد که پیش

 ، مطرح گرديده است. Savari et al. (2017) مطالعه

ريزي براي پايدارسازي معیشت کلی، برنامهطوربه

کردن از موانع باغداران با توجه به منابع موجود و گذر

فقر و اهشغذايی، کبراي رسیدن به اهداف امنیت

 ,.Savari et al)زيست ضروري است حفاظت از محیط

مطالعاتی که به تحلیل وضعیت  تا آنجا که اغلب (2017

محیطی اند بر وضعیت پايداري زيستپايداري پرداخته

هاي که با توجه به پیچیدگی فعالیت اندتوجه داشته

جامع براي ارزيابی  الگوييک طراحی کشاورزي ضرورت 

 (.Mohammadi et al., 2014) کندا تضمین میپايداري ر

کارشناسان معتقدند تحقق و رسیدن به پايدارسازي 

 استفاده از ازمندینويژه در نواحی روستايی معیشت به
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-برنامه مختلف يهادوره دراست که  ي پايدارراهبرد

ي، اجرا و ارزشیابی در داخل و خارج از روستا را مورد زير

ين دلیل که پايدارسازي معیشت به ا توجه قرار دهد.

ي و همکار قيطر از که است ينديفرآ کشاورزان

نفعان مختلف هم در ذي یمشارکت و متقابل هماهنگی

 يبرقرارهمچنین،  و روستا و هم در بیرون از روستا

 در هاي درگیر در اين زمینهبخش نیب هماهنگ ارتباط

 که است، ريپذامکان بلندمدت در پايدارسازي معیشت

 مشخص و يراهبرد يزيربرنامه انجام ازمندین تحقق آن

 Sajasi Gheidari et) هاي مطلوب استسیاست کردن

al., 2013.) 

اقتصاد  هايبرنامه در همین راستا، لزوم توجه به

وري تولید و کاهش مخاطرات منظور بهرهی بهمقاومت

هاي رسد که با يافتهنظر میمحیطی راهکار مطلوبی به

 هايبرنامه قیق مبنی بر تأثیر لزوم توجه بهاين تح

وري تولید و کاهش مخاطرات ی در بهرهاقتصاد مقاومت

گر مؤثر بر پايدارسازي عنوان يکی از عوامل مداخلهبه

معیشت باغداران در برابر سرماي ديررس بهاره و نیز با 

 Kianpour & Mohammad Rezaeiنتايج پژوهش 

Azandariani (2017) با توجه به اينکه باشد. یهمسو م

هاي کلی اقتصاد مقاومتی، رويکرد اصلی در سیاست

ارتقاء مقاومت و تاب آوري اقتصاد ملی در مسیر تحقق 

باشد، مباحث مطرح انداز میاهداف سند چشم

تواند در می ،آوري ملی در اين خصوصدرخصوص تاب

ها و راهکارهاي تحقق آن مفید و تبیین اين سیاست

 ،رواز اين (Bagheri Fahroji  et al., 2018) اشدثر بؤم

ايجاد تاب آوري ملی و اقتصاد مقاومتی در فرايند رويکرد 

اي مورد نظر محققان و منطقهمقابله با مخاطرات جهانی 

 Kianpour & Mohammad)متعدد قرار گرفته است 

Rezaei Azandariani, 2017). 

کی ديگر از عنوان يی و ترويجی نیز بهآموزش عوامل

گر مؤثر بر پايدارسازي معیشت باغداران، عوامل مداخله

 .Karami et al. (2014) ،Bijani et alي در مطالعه

(2013) ،Arkawazi (2013)  ،Zhang & Lu (2007)  و

Khanzode et al. (2012) .علت اين ، مطرح گرديده است

هاي آموزشی بر شرکت در کالستوان به تأثیر امر را می

مديريت ر و به تبع آن ب دانش و آگاهی باغدارانمیزان 

مربوط دانست. در واقع، هرچه میزان  مخاطرات محیطی

 آنانآوري تابمیزان باالتر باشد،  دانش و آگاهی باغداران

اي و منطقهدر فرايند رويکرد مقابله با مخاطرات جهانی 

بـاالتر دانش و آگاهی يابد. زيرا افراد با افزايش می

داشته،  محیطیل يتري درخصوص مساگـاهی بیشآ

صورت مؤثرتري درك نموده  را بهدريافتی هـاي آمـوزش

هاي فعالیتشده براي  هاي تهیهدستورالعمل ،و همچنین

انجام تـري درك و در حین مختلف را به شکل مطلوب

 .نماينداجرا می هاي باغداريفعالیت

قانون در تفسیر نقش خرد شدن اراضی و مشکالت 

 گر مؤثر برعنوان يکی ديگر از شرايط مداخلهارث به

پايدارسازي معیشت باغداران در برابر سرماي ديررس 

ن خرد شدگونه اظهار نمود که توان اينبهاره، نیز می

قدرت برنامه ريزي را براي و باغی  زراعیهاي زمین

رد د. با توجه به اينکه با خسازمتولیان امر مشکل می

شاهد حضور کشاورزان و و باغی  ضی زراعیاراشدن 

 کانام ،لذا .تري هستیممالکان بیشتري با ساليق متفاوت

و همین پذير نیست صورت واحد امکانتصمیم گیري به

هاي محیطی را امر مديريت مزارع در شرايط بحران

 نمايد.انگیز میچالش

موجب هدر رفتن و باغی  اراضی زراعیخرد شدن 

 آبیاري، برداشت محصولانجام عملیات  آب، مشکالت در

موجب  ،شود و در مجموعو استفاده از ماشین آالت می

که اين مسايل در زمان  بهره وري اندك خواهد شد

ه بحران و تغییرات اقلیمی از جمله سرماي ديررس بهار

محسوب شده و مشکالت امنیت غذايی  ي برايتهديد

د. کنايجاد میتري را نیز براي باغداران منطقه مضاعف

 سه غییرات اقلیمی، خاك و آبلذا، با عنايت به اينکه ت

 شمارالمللی بهتهديد براي امنیت غذايی در سطح بین

د شدن سازي اراضی و جلوگیري از خريکپارچه. آيندمی

هاي نوين آبیاري، تقويت اراضی، گسترش سیستم

ها و هتوسعه گلخان ،باغیهاي تولید محصوالت زنجیره

 آذربايجانهاي استان برنامهبايد در اولويت ها الح باغاص

 باشد.کشور استان و با هدف تأمین امنیت غذايی  غربی

 واراضی زراعی اي جلوگیري از خرد شدن منظور، بربدين

 يکپارچه کردنچون  یرسد که اقداماتنظر میبه باغی

هاي بزرگ کشت و هاي کشاورزي با ايجاد شرکتزمین

هاي تعاونی بايد در دستور کار اد شرکتايجو صنعت 

  قرار گیرد.
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هاي تعاونی خرده مالکان در قالب ايجاد شرکتبا 

وري در بهره. لذا، پردازندمیشرکت تولیدي به فعالیت 

يابد و ضمن جلوگیري از خرد واحد سطح افزايش می

هاي توانند در قالب شرکتشدن زمین، مالکان می

همچون آبیاري تحت فشار،  تعاونی از برخی تسهیالت

مکانیزاسیون کشاورزي و برخی تسهیالت کم بهره و 

-تعلق میهاي بزرگ و يکپارچه بالعوضی که به زمین

 اراضیبودن  خردکه در صورت  استفاده کنند گیرد

 Savariدر اين راستا، . وجود نداردامکان استفاده از آن 

& Shokati Amghani (2019) ون باتوجه به مشکالتی چ

از جمله  زراعیخردي و پراکندگی اراضی 

بايستی تمهیداتی اساسی براي ساماندهی  اسالمی ارث

از مالکیت و کاربري اراضی کشاورزي در نظر گرفته شود. 

در منطقه هاي سهامی زراعی شرکتاستقرار  آن جمله،

به منظور تجمیع قطعات خرد و پراکنده و جلوگیري از 

اورزي به قطعات کوچک شدن و تقسیم اراضی کشخرد

غیراقتصادي، افزايش میزان سطح زيرکشت کشور، بهبود 

وري اراضی کشاورزي، فراهم نمودن موجبات بهره

افزايش تولید و درآمد سرانه کشاورزان و آشنا نمودن 

راهکار مناسبی محسوب هاي نوين کشاورزان با فناوري

ي شود سازمان مرکزپیشنهاد می ،. بر اين اساسشوندمی

تعاون روستايی با اتخاذ راهبردهاي متناسب و با رفع 

ها و تنگناهاي مورد نظر مسیر توسعه اين چالش

 .ها را هموار نمايدشرکت

راهبردهاي عملیاتی و  در بعدنتايج اين پژوهش 

از  Davis & Izadkhah (2009) همطالع بانیز  اجرايی

ه سازگاري با تغییرات اقلیمی و محیطی نسبت ب جنبه

-پذيري باغداران بهسرماي ديررس بهاره و کاهش آسیب

ترين فاکتورهاي تأثیرگذار در پايدارسازي عنوان مهم

نتايج اين پژوهش معیشت آنان مطابقت دارد. همچنین، 

 با راهبردهاي عملیاتی و اجرايی در بعد

 .Khanzode et alو   Arkawazi (2013)مطالعات

جهت سازگاري با باغدار  توانايی ارتقاء از جنبه (2012)

تغییرات اقلیمی و محیطی نسبت به سرماي ديررس 

که از  مطابقت داردپذيري باغداران بهاره و کاهش آسیب

عملیاتی در  يو آموزش کشاورز يجتروتأثیر نقش مهم 

حکايت دارد. در اين  شدن راهبردهاي مزبور

اظهار نموده است که   Dolati Baneh (2019)راستا،

ش سرماي بهاره يکی از عوامل مهم گرچه تن

در کشور در بعضی از سالهاست، اما  باغاتتهديدکننده 

متنوعی نیز براي مديريت  راهبردهاي عملیاتی و اجرايی

هاي که بايد از طريق روش دارند و مقابله با آن وجود

 Dolati آموزشی و ترويجی به باغداران منطقه ارايه گردد.

Baneh (2019)  ترين راهبردهاي عملیاتی همبرخی از م

سرماي ديررس بهاره را که بايد با استفاده  ويژه و اجرايی

هاي ترويجی به باغداران منطقه آموزش داده از روش

انتخاب محل مناسب براي شود شامل مواردي چون 

هاي جوانه دارايو  ارقام ديرشکوفاباغ، استفاده از احداث 

صورت ايستاده با ارتفاع  بهها ، تربیت نهالثانويه بارده

هاي به باغی مانند تغذيه استفاده از روش، تنه بلند

هاي و روش و هرس تأخیري مناسب، هرس مضاعف

 هايها، چاهکمحافظتی مانند استفاده از بخاري

هاي مرتفع و قوي، آبیاري بارانی و ساير معکوس، بادبزن

بهاره در  براي کاهش صدمات سرمايي مؤثر هاروش

 . داندمی ت منطقهباغا

 سپاسگزاري

تخصصی با  رساله دکتراياز  برگـــرفتهاين مقاله 

طراحی الگوي پايدارسازي معیشت باغداران »عنوان 

کوچک مقیاس حاشیه درياچه ارومیه در برابر سرماي 

وسیله از همکاري تمامی . بدينباشدیم« ديررس بهاره

نه متخصصان و صاحب نظرانی که با مساعدت خود زمی

 انجام اين پژوهش را فراهم نمودند، سپاسگزاريم.
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