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The changes in the ecosystem of Lake Urmia are one of the important changes in the country's
water resources therefore, this qualitative research was conducted with the aim of identifying
strategies to improve the resilience of farmers in the catchment area of Lake Urmia to adapt to
drought. The study population was experts from related organizations (Jihad-e-Keshavarzi, Natural
Resources and Lake Urmia Crisis Headquarters) and sampling was performed using purposeful
sampling method and snowball technique. Data were collected through 12 focus group discussions
and analyzed using open and axial coding methods. The results showed that the strategies for
improving resilience, according to experts, include compatible climate water management,
compatible climate soil management, compatible climate agriculture management, compatible
climate information management, compatible climate livelihood management and adaptive climate
community management and also, experts have the most consensus on compatible climate
livelihood management, which shows that the most effective solution is to improve the resilience
of farmers. The results of this study can be effective in strengthening the farmers' resilience to
drought and reducing the psychological and social damage caused by it. Will also improve farmers'
adaptability to the drought crisis and make better use of these water resources, and will help
farmers consider different management practices to deal with a variety of hazards .
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Extended Abstract
1- Introduction

D

rought is the one of climate change
consequences, which accounts for
about 8% of the world's disasters.
Iran is also affected by climate
change, so that climate change in
Iran has caused a decrease in
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spring rainfall and an increase in the average annual
temperature. And leads the climate of Iran toward
desertification. During the period 2010 to 2039, the
amount of rainfall in Iran will decrease by 9% and
the average annual temperature will increase by
about 0.5 degrees. Water shortage is one of the most
important obstacles in the process of agricultural
development. And with increasing drought and
water scarcity and uncertainty in predicting the
future, increasing pressures are coming on farmers
to decide how to manage resources and address
their challenges and future work. Drought also
affects water resources, seas and lakes, and changes
the lives of the inhabitants around them. Changes in
the ecosystem of Lake Urmia is one of the most
important changes in the country's water resources.
Therefore, the drying up of Lake Urmia can be
considered a crisis for agriculture in this region.
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Drying of two rivers, Zarrineh rood and Simineh
rood, which are one of the most important and main
rivers in the catchment area of Lake Urmia,also
have severe environmental, social and economic
effects in the field. Decreasing income levels from
agricultural and non-agricultural activities, reducing
employment, reducing participation, trust and social
cohesion, reducing job diversity, reducing economic
diversity, land salinization, increasing the economic
cost of production, reducing production, there has
been rural migration and increased unemployment.
With the continuation of the process of reduction
and destruction of the lake, Miandoab region will
move towards desertification and no doubt in the
long run we should expect major biological crises in
the region and unconventional population flows in
the northwest of the country. Various solutions have
been proposed to reduce the risks of drought on
human societies.In addition to improving the
methods of using water resources, improving
management methods and rural life in order to
improve resilience has been proposed as one of the
new and successful strategies to reduce the harmful
effects of drought.
2-Methods and Material
The present research is a qualitative research in
terms of paradigm. The study population was
experts from related organizations (Jihad-eKeshavarzi, Natural Resources and Lake Urmia
Crisis Headquarters) and sampling was performed
using purposeful sampling method and snowball
technique. The transcripts of the interviews were
analyzed using the conventional content analysis
technique. Data were collected through 12 focus
group discussions and analyzed using open and
axial coding methods. The required data were
collected through 12 centralized group discussions
and analyzed using content analysis and open and
axial coding.
3-Results and Discussion
The results showed that strategies to promote
resilience according to experts include compatible
climate water management, compatible climate soil
management, compatible climate agronomic
management, compatible climate information
management, compatible climate livelihood
management and compatible climate community
management .Adaptive climate water management
can play an important role in increasing soil fertility
and preventing its degradation in reducing water
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consumption and maintaining soil moisture. Soilcompatible soil management emphasizes on
strengthening and maintaining soil moisture and
subclasses Includes on maintaining moisture and
increasing soil permeability, emphasizing organic
fertilizers, managing fertilizer consumption, proper
tillage, reducing machine traffic, soil testing and
maintaining and improving agricultural lands.
Aggregate climate management has focused on
planting management to reduce water consumption
and management of field operations. Consistent
climate information management emphasizes
accurate and timely information and strengthens the
knowledge of villagers, as well as encouraging
them to improve farming methods. Climate-friendly
livelihood management, support for local industries
and businesses, support for the development of rural
processing and packaging industries, risk
management to deal with drought, sales
management with emphasis on local markets,
diversification of production and employment in
rural communities.
4-Conclusion
It focuses on business development, industrial
development, and diversification of farmers' sources
of income. Adaptive climate community
management emphasizes strengthening social
cohesion and the culture of participation in rural
areas and includes increasing the participatory use
of facilities and inputs, increasing participation and
social cohesion, and increasing the use of the power
of local institutions. It also seeks to increase the
physical and mental strength of society. Experts
and experts had the most consensus in the field of
climate livelihood management, which shows that
the most effective strategy is to promote resilience
in their view. It will also improve farmers'
resilience to drought crises, enable better use of
these water resources, and help farmers consider
different management practices to deal with a
variety of hazards. In the other word The results of
this study can be effective in strengthening the
farmers' resilience to drought and reducing the
psychological and social damage caused by it. Will
also improve farmers' adaptability to the drought
crisis and make better use of these water resources,
and will help farmers consider different
management practices to deal with a variety of
hazards.
Keywords:Farmers, Resilience Strategies, Drought,
Miandoab, Experts.
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تاریخ دریافت0911/11/01 :
تاریخ پذیرش0011/15/19 :
تغییرات ایجادشده در اکوسیستم دریاچۀ ارومیه یکی از تغییرات مهم در منابع آبی کشور است؛ ازاینرو،
صفحات 77 -11 :
پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی راهکارهای بهبود تابآوری کشاورزان حوضۀ آبریز دریاچـۀ ارومیـه

چکیده

برای سازگاری با خشکسالی انجام شد .جامعۀ مـورد ماالعـۀ کارشناسـان سـازمانهـای مـرتب (جهـاد
کشاورزی ،منابع طبیعی و ستاد بحران دریاچۀ ارومیه) بودند و نمونهگیری با استفاده از روش نمونـهگیـری
هدفمند و تکنیک گلولهبرفی انجام شد .دادههای موردنیاز ازطریق  01بحث گروهی متمرکز گردآوری شـده
و با استفاده از روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری تجزیهوتحلیل شد .نتایج نشاندادکه راهکارهای
ارتقای تاب آوری از نظر کارشناسان شامل مدیریت آب اقلیم سازگار ،مدیریت خاک اقلیم سازگار ،مدیریت
زراعی اقلیم سازگار ،مدیریت اطالعات اقلیم سازگار ،مدیریت معیشت اقلیم سـازگار و مـدیریت اجتمـا
اقلیم سازگار است .صاحب نظران و کارشناسان بیشترین اجما را در محور مدیریت معیشت اقلیم سـازگار
داشتند که نشان میدهد مؤثرترین راهکار ارتقای تابآوری از نظر آنان است .نتایج این ماالعه مـیتوانـد
درجهت تقویت توان تابآوری کشاورزان در برابر خشکسالی و کاهش آسیبهای روانی و اجتماعی ناشی از
واژههای کلیدی:

آن مؤثر واقع شود .همچنین سازگاری کشاورزان را برای بحران خشکسالی ارتقا داده و استفادۀ بهتر از این

کشـاورزان ،راهـکارهـای تابآوری،
خشکسالـی ،میاندوآب ،کارشناسـان.

منابع آبی را امکانپذیر میکند و به کشاورزان کمک خواهد کرد تا شیوههای مـدیریتی متفـاوتی را بـرای
مقابله با انوا مخاطرات در نظر بگیرند.

سلل  ،0888کاره زماین  4لرجاه سالنتیگرال لیگار یال

مقدمه
تغییر اقلیم بدون شک شدیدترین چالش

ای روی

بیشترگرم تواهد شاد ( .)Feulner, 2015: 5همچناین

بشر است که عمدتل باه لشیال مقیالس بارر

تا یرات

تطار تشسسالشی لر مقیالس

ارزیلبیهل نشلن از افرای

تغییر اقلیم است  -هم از نظر گسترۀ جهالنی و زمالنی و

جهلنی لارل؛ بهطوریکه طاول لورۀ تشسسالشی از 0/7

هم از نظر تنوع بخا هالی تحاتتا یر آن -کاه ایان

به3/0مله لرسلل رسیده است ).(Liu et al, 2018: 267

را از سلیر چلش هلی سیلرهای متمالیر مایکناد.

تشسسلشی یسای از یلمادهلی تغییار اقلایم اسات کاه

تغییر اقلیم این تلنسیل را لارل که بر منلبع آب جهلنی،

حدول  7لرصاد از بمیالی جهالن را تشاسیل مایلهاد

توشیدات کشالورزی ،ساممت انسالن و زیرسالتتهالی

( .)Gautam, 2006: 1ایااران نیاار متاا ر از تغییاارات

انرژی تا یر بگااارل .از قارن ناوزلهم ،میالنگین لمالی

اقلیمی است؛ بهطوریکه تغییرات اقلیمی سبب کاله
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سلنتیگرال افرای

یلفته است و بل الاماه ایان روناد ،تال

بلرندگیهلی بهلره و افرای

میلنگین لملی سلالنه شاده

اساات (کریماایکاالتسی و ساا،هری )843 :8377 ،و اقلاایم

 -0دکتری توسعه کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 -1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول)
 -9دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

n.leis@razi.ac.ir
f.rostami@razi.ac.ir
baygi1@razi.ac.ir

زمستان  ،0011سال نوزدهم ،شماره 65

ایران را به سامت بیلبالنیشادن ای

فصلنامه جغرافیا و توسعه 70 
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تواهاد یلفات و میالنگین

سلالنۀ لمل نیر حدول  8/5لرجه افرای

تواهد لاشات

(بلبلییلن و همسلران 8377 ،به نقل از لارند.)0 :8374 ،

تغییرات اقلیمی بهویاهه تشسسالشی الاماه حیالت
تعدال زیاللی از ساسونتگلههالی انسالنی را باه چالش
کشیده است و جواماع روساتلیی باه لشیال وابساتگی
بیشااتر بااه عنلصاار محیطاای لر براباار ایاان دیااده
آسایب اایرتر هساتند (مجناونیتوتلتلناه و همسالران،
 ،)17 :8371بهطوریکه بسیلری از آ لر و تبعلت نلشای
از این دیده ،همچنلن به گونهای جباراننل اایر بالقی
ملنده است (امیرتلنی و همسلران .)8 :8377 ،کمباول آب
از مهمترین مواناع لر روناد توساعۀ کشالورزی آن باه
شملر میرول (رضلیی و همسلران )8 :8378 ،و بل افارای
تشسساالشی و کمبااول مناالبع آب و عاادمقطعیاات لر
ی بینی آینده ،فشلرهلی روزافرونی به کشالورزان لر
ارتبلط بل تصمیمگیری بارای نحاوۀ مادیریت منالبع و
برتورل بل چلش هل و آیندۀ کلری آنهال وارل مایشاول
(عریااری تاالشخیلی و زماالنی .)875 :8373 ،تشسساالشی،
منلبع آبی ،لریلهل و لریلچههل را نیر تحات تا یر قارار
لاله و زناادگی ساالکنلن یرامااون تااول را لسااتخو
تغییاار ماایکنااد .تغییاارات ایجللشااده لر اکوسیسااتم
لریلچۀ ارومیه یسای از تغییارات مهام لر منالبع آبای
کشور است .لرحللحلضار وساعت لریلچاه بال رونادی
هشدارآمیر رو به کله گااشته و قسمت قلبلتوجهی
از آن تشک شده است .این لر حلشی است کاه شاملر
زیاااللی از بهااارهبااارلاران حوضاااه ،آب را از منااالبع
تغایااهکنناادۀ لریلچااه برلاشاات کاارله و ورولی آن را
کله میلهند .لر سللهلی اتیر میران تروجای آب
از لریلچه (نلشی از تبخیر) باه میاران قلبالتاوجهی از

میاااران ورولی آب باااه لریلچاااه بیشاااتر شاااده و
تشسسلشیهلی اتیر نیر این شرایط را وتیمتار کارله
است؛ ازاینرو ،لریلچۀ ارومیه بل تهدید جدی تغییر باه
سمت شرایطی بلزگشتنل ایر مواجاه اسات کاه ابعالل
ا رات آن بهتدریج از مسلئل مربوط به تنوع زیستی باه
مساالئل اقتصااللی -اجتماالعی گسااتر یاادا کاارله و
ت یرات آن بر معیشت و سممت جوامع قلبالمشالهده
است (سیلح مفضلی و همسلران .)84-85 :8371 ،بال توجاه
به اینسه جمعیات زیاللی لر محادولۀ لریلچاۀ ارومیاه
زناادگی ماایکننااد و معیشاات سااسونتگلههاالی اسااتلن
آذربلیجلن غربی بیشتر بر کشالورزی و لاماداری اساتوار
است ،لر صاورت تشاکشادن کلمال لریلچاه و وقاوع
بحرانهالی زیساتمحیطای و اکوشوژیاک ،اقتصالل ایان
منطقه بال چالش بررگای روباهرو تواهاد شاد (فنای و
معروفی)0 :8371 ،؛ بنلبراین تشکشدن لریلچۀ ارومیاه
را میتاوان یاک بحاران بارای کشالورزی ایانمنطقاه
لانسات ( .)Mazour et al, 2015: 205تشاکشادن
لریلچۀ ارومیه منجر به تغییر لر شلتصهلی لیاداری
(اجتملعی ،اقتصللی و زیست محیطی و کلشبدی) نظیر
کله سطح زیرکشت محصوالت کشالورزی ،کاله
لرآمد روستلییلن ،کله اشتغلل موشاد ،الیین آمادن
میران تنوع محصوالت زراعی و بلغی ،افرای تخریاب
بلغلت و مراتع ،کاله رضالیت از زنادگی لر روساتل،
لیین آمدن میران مشلرکت و اعتملل ،عدم تملیال باه
سرملیهگااری لر روستل ،شور شدن اراضای کشالورزی،
از بین رفتن مراتع و کله سطح آبهالی زیرزمینای
شده است (محمدی یگلنه و والئی .)17 :8373 ،بر اسلس
آملر ،متوسط لرآماد سالالنۀ تالنوار روساتلیی اساتلن
آذربلیجلن غربی  815770هرار ریالل باوله و متوساط
هرینههلی سلشیلنۀ آنلن نیر  817487هرار ریالل اسات
(مرکر آملر ایران )38-30 :8371 ،که حلکی از آن اسات
که این تلنوارهل سانداز و سرملیۀ چندانی ندارند.
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یسی از عوامل اصلی لیینبولن سطح لرآمد حلصال از
فعلشیتهلی کشلورزی و کله زمینههالی اشاتغلل لر
این روستلهل ،تشکشدن لریلچۀ ارومیاه اسات (گلای و
همسالران ،)883 :8375 ،شهرستلن میلندوآب نیر یسای از
این منلطق است .بل الامۀ روند کله و تخریب لریلچه،
منطقۀ میلندوآب به سمت کویریشدن حرکات تواهاد
کاارل و باادون شااک لر بلندماادت بلیسااتی لر انتظاالر
بحرانهلی زیستی کمن لر منطقه و جریلنلت جمعیتای
غیرمتعلرف لر شملل غربی کشور بول (حقای و همسالران،
 .)388 :8375لر راسااتلی کااله تطاارات تشسساالشی
برجوامع انسلنی راهسلرهلی مختلفای ارائاه شاده اسات.
گاشته از اصمح رو هلی مدیریت منلبع آبای ،ارتقالی
تلبآوری نیر بهعنوان یسی از راهسلرهلی جدید و موفاق
لر کله ا ارات زیلنبالر تشسسالشی ارائاه شاده اسات
(ساایداتمقی و طلششاای .)18 :8377 ،تاالبآوری ظرفیاات
یک سیستم لر حلل تغییار بارای جااب اتاتمالت و
سلزملندهی مجدل اسات باه طاوریکاه اسلسال همالن
عملسرل ،سالتتلر ،هویات و بلزتورلهال را حفا کناد
( .)Walker et al, 2004: 1به هماین لشیال لر ساطح
جهلنی ،رویسرل غلشب از تمرکر بر کله آسیب اایری
به افرای تلبآوری لر مقلبل سوانح تغییر یادا کارله
است (احمادیلن و تاداکرمی)8 :8377 ،؛ باهطاوریکاه
فدراسیون بیناشمللی انجمنهلی صلیب سرخ و هامل
احمر ،8تلبآوری را بهعنوانیک عنصر حیلتی لر ترویج
توسعۀ لیدار لانسته اسات ()Pain & Levine, 2012: 3؛
ازایاانرو ،لر تحقیااق حلضاار بااه راهسلرهاالی ارتقاالی
تاالبآوری کشاالورزان از لیاادگله کلرشنلساالن منطقااه
رلاتته شد .شنلسالیی راهسلرهالی بهباول تالبآوری،
سلزگلری کشلورزان را بارای بحاران تشسسالشی ارتقال
لاله و استفللۀ بهتر از ایان منالبع آبای را امسالن اایر
میکند .همچنین به کشلورزان کمک تواهاد کارل تال
شیوههلی مدیریتی متفالوتی را بارای مقلبلاه بال اناواع
مخاالطرات لر نظاار بگیرنااد .باارای ارتقاالی تاالبآوریِ
1- International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies
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کشلورزان و جوامع روستلیی لر برابر تغییارات اقلیمای
راهسلرهلی مختلفی ارائه شده است .راهحلهلی مبتنی
بر تحقیق و نوآوری ،امسلن لساتیلبی باه راهحالهالی
کلرآمد (توشیادی ،ساریعتار ،ایمانتار ،ارزانتار و )...و
جاابتر برای مشسل را فراهم میسلزل که باهویاهه لر
حین شوکهل یل بهمنظور جلاوگیری از شاوکهال نیالز
است .برای این منظور لو مسئله بلید مورل توجه بلشد:
تحقیق و نوآوری (سرملیهگااری بخ هلی مختلا ) و
یک محرک نوآورانه (یاک سیساتم ناوآوری و لیادگله
مثبت نسبتبه تحقیاق و ناوآوری) ( Bruneckiene et
)al,2019:7؛ بنلبراین انجلم مطلشعلت لر این زمینه حلئر
اهمیت است و به ارائۀ راهسلرهلی مؤ رتری مایانجلماد.
برای اینسه یک مررعه به لیداری لست یلبد ،بلید بتواند
از فرصااتهاالی کنااونیاسااتفلله کنااد و لرعااینحاالل
سلزگلریو تغییر ایری را تضمین کند ( Darnhofer et
 .)al, 2010: 195نتالیج مطلشعالت لارایا و همسالران
( )0887نشاالن ماایلهااد کااه لر زمینااۀ تاالبآوری،
تلنوارهلی روستلیی و کشلورز راهسلرهلی تقویت لان
تلنوار لر مورل استراتهیهلی مقلبله ،مدیریت زماین و
آگلهی آنهل از چلش هلی آب و هوایی مورل توجه قرار
گرفتهاند .راهسلرهلی لیگر تقویت انجمانهالیی ملنناد
سالزملن تاادملت کشاالورزی اساات کاه ماایتوانااد بااه
تاالنوالههاال باارای تا مین نیلزهاالی ضااروری تاالنوار و
نهللههالی کشالورزی کماک کناد و همچناین سابب
کله هرینههلی فنلوریهل و تدملت و ایجلل اشاتغلل
منلسب و معقول لر روستل شول.از لیگر استراتهیهلیی
که میتواند به روستلییلن فقیر کمک کند تل بهتر عمل
کنند ،ایجالل بلزارهالی محلای نرلیاک اسات .اعطالی
وامهلی ملشی کوچک و یلرانههلی هوشمند نیر میتواند
امسلنلت حیلتی بارای بسایلری از کشالورزان را فاراهم
ماایساالزل تاال آنهاال را قااللر بااه ماادیریت ریسااک،
سااارملیهگاااااری لر فنااالوریهااالی برلاشااات آب و
تنوعمحصوالتغاایی کند.همچنین سرملیهگااریهلی
عمومی برای بهبول کیفیت تادملت ساممت انسالن و
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لام لر منلطق روساتلیی ضاروری عناوان شاده اسات
( .)Dhraief et al, 2019:15-16براسالس تحقیقاالت
سینر و همسلران ( )0887تالبآوری مطلاوب نیلزمناد
سرملیهگااری لر زیرسلتتهلی اجتملعی ،روژههالیی
برای توشید لرآمد تلنوار و افارای توشیاد محصاوالت
کشلورزی برای بهباول رفاله جواماع اسات .همچناین
بهبول ظرفیات یاللگیری ازطریاق سارملیهگاااری لر
آموز رسمی و غیررسمی؛ توانمندسلزی جوامع برای
الارۀ منلبع طبیعی و تعلمل کالفی لر مقیالس محلای،
استلنی و ملای نیالز اسات (.)Cinner et al, 2009: 1
نتلیج تحقیقلت نشلن میلهد که سیلستهلی اساتفلله
از زمین لر چین به طارز چشامگیری بارروی قلبلیات
تلبآوری روستلهل تا یر گااشاته اسات .باهطاورکلی،
یللهسلزی سیلستهلی اساتفلله از زماین ،هماراه بال
قااوانین قااوی باالزار ،باارای ارتقاالی قلبلیاات تاالبآوری
روسااتلیی منلسااب اساات .بهبااول قلبلیاات تاالبآوری
روستلیی شلمل مقاررات لوشتای منلساب و همچناین
توجه به ت یرات بلزار بر تخصیص بهیناۀ منالبع اسات
( .)Huang et al, 2018: 47براساالس نتاالیج هسااه
( )0887ماارلم ،نهللهاال و لوشاات بلیااد لر ارتقاالی
تلبآوری جوامع همسلری کنناد (.)Hecke, 2018: 67
مؤسسلت تحقیقلتی نیر از اهمیات بالالیی برتورلارناد
تل بررسای کنناد کاه بهتارین گریناه بارای مادیریت
منلسب زمین کدام است .همچنین این مؤسسلت بلیاد
نق مهمی لر ارائۀ برنلمههلی توسعهای ایفل کنند کاه
به کشلورزان کمک میکند تال ایان تسنیاکهال را یالل
بگیرند ( .)Hecke, 2018: 68نتالیج اهوه آروری و
همساالران ( )0885باار لسترساای بااه اعتباالرات ت ارل،
لریلفت ولهالی لاتلای و کماکهالی اجتمالعی باه
تاالنوالههاال باارای تقویاات تاالبآوری لر براباار بمیاالی
طبیعی اشلره لارل ( .)Arouri etal,2015: 59همچنین
لوشت بلید یاک محایط مطلاوب بارای رشاد و روناق
اقتصااللی ایجاالل کنااد و ماایتوانااد باال قااوانین و
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چلرچوبهلی منلسب ،مشلغل بیشاتری را ایجالل کناد
کهمتنلسب بلکلرکنلن مررعه بلشد (.)Hecke,2018:69
نتلیج مطلشعلت لیگر نیر نشلن میلهد کاه حملیات از
کشلورزان برای لسترسی بیشتر باه بلزارهالی مالشی و
اعتبلری ،ظرفیت تلبآوری آنالن را بهباول مایبخشاد
( .)Hang et al, 2016: 8-9از لیگر راهسلرهلی کله
آساایب ااایری تلنوارهاالی روسااتلیی ،تعیااین قیماات
تضمینی برای محصاوالت کشالورزی توساط سالزملن
جهلل کشلورزی و نیر تدوین اشگوی کشات لر منطقاه
توسااط کلرشنلساالن ساالزملن جهاالل کشاالورزی اساات
(شااریفی و همساالران .)08 :8371 ،رفیعیاالن و همساالران
( )07 :8378ت یرات تسنوشوژی و فنلوری اطمعلت را بر
ایجلل تلبآوری لر بین کشلورزان مؤ ر میلانند.
مجنونی توتلتلنه و همسالران ( )8371راهسلرهالی
افرای آگلهی مرلم ،اصمح اشگوهلی توشید ،لنبللکرلن
راهسلرهلیی برای صرفهجویی لر مصارف آب ،اساتفلله
از محصوالت ربلزله ،تشسیل یاک سالتتلر فرابخشای
برای الغلم تصمیملت کامن و اساتراتهیک مادیریت و
برنلمهریری بحران تشسسلشی از طریق هملهنگکارلن
نهللهلی مرتبط را برای افرای تلبآوری ارائاه لالناد
(مجنونی توتلتلنه و همسلران.)71 :8371 ،
عنلبسااتلنی و همساالران ( )8377نیاار راهسلرهاالیی
ملنند ایجلل رابطۀ لوطرفه بین سلزملنهالی محلای و
مارلم روساتلیی ،افارای

مشالرکت لر باین افارال و

عضویت آنهال لر گاروههالی محلای و مرلمای ،ارائاۀ
آموز هلی ی

از مخلطرات بارای افارای

آگالهی

روساتلییلن و توانمندسالزی روانای روساتلییلن بارای
مقلبلااه باال مخاالطرات طبیعاای را باارای تاالبآوری
سسونتگلههلی روستلیی لر برابر مخلطرات محیطی ارائاه
کرلهاند (عنلبستلنی و همسلران .)35 :8377 ،یسی لیگار از
راهسلرهلی ارتقالی تالبآوری ،تناوع لر توشیاد و منالبع
ذکرشده است .هوه هل نشالن لاله کاه بارای آمالله
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شدن لرجهت مقلبله بل تغییرات اجتنلبنل اایر اقلیمای،
یک کشالورز نیالز باه حفا تناوع و کالر اضالفه بارای
سالزگلری لارل ( .)Darnhofer et al, 2010: 186نقا
مؤسسلت تحقیقلتی و سلزملنهلی غیرلوشتی نیار بارای
بهبول تنوع لر مررعاه حیالتی اسات و تحقیاق بلیاد بال
هاادف ایجاالل انااواع جدیااد و بهینااهساالزی عملساارل
محصوالت انجلم شول .سرانجلم ،سلزملنهالی غیرلوشتای
میتوانند نق

مهمی لر افارای

تناوع لر مررعاه ایفال

کنند که این کلر بل تحریک تنوعبخشایدن و نشالنلالن
اهمیت آن است که بلعث میشول کشلورزان باهراحتای
آن را اِعملل کنند ( .)Hecke, 2018: 69حیدریسالربلن
و مجناونی توتلتلناه ( )8375لر مطلشعاۀ نقا

تناوع

معیشتی لر تالبآوری تلنوارهالی روساتلیی یراماون
لریلچۀ ارومیه لر برابر تشسسلشی به این نتیجه لسات
یلفتند که رویسارل تناوع معیشاتی باهعناوان رویسارل
منلسب و معقول اتخالذ شاده و باه تقویات تالبآوری
تلنوارهلی روستلیی لر شدیدترین شرایط تشسسالشی
انجلمیااده اساات (حیاادریساالربلن و مجنااونی توتلتلنااه،

 )15 :8375و لر روستلهلیی که لر معرض تشسسالشی
شدیدتری قرار لاشتند ،این تنوع معیشتی بیشتر باوله
است (حیدریسلربلن و مجنونی توتلتلنه.)47 :8375 ،
اساامعیلنااهال و علیجاالنی ( )8371لر رتبااهبناادی
استراتهیهلی سلزگلری نسبتبه تغییرات اقلیمی نشالن
لالند که گرینههلی سلزگلری اصالی اتخلذشاده توساط
کشلورزان ،تغییر به انواع محصول و چندکشاتی ،تغییار
تلریخ کشت و کلشت ارقلم مقالوم باه تشاسی اسات .از
مهمترین یشنهللاتی که لرجهت سالزگلری بال شارایط
جدید لر منطقه برای رونق اقتصلل و معیشت مرلم ارائه
شده است ،میتوان به تنوع توشید محصول و اساتفلله از
لرآمد تلرج از مررعه (ملنناد گرلشاگری طبیعاتگارا)
اشلرهکرل (اسمعیلنهال و علیجلنی.)78 :8371 ،

اسمعیلنهال و ولینه ( )8371لر هوهشی بل عناوان
ارزیلبی سلزگلری بل تغییرات اقلیمی لر منلطق روساتلیی
جنوب تراسلن جنوبی نشلن لالند که مهمترین واکن
اقتصللی کشلورزان فارو لام ،گارفتن وام و قارض از
بسااتگلن ،کااله کلشاات و اسااتفلله از نهااللههاالی
کشلورزی و انتخلب کسبوکلر جدیاد و مهالجرت باوله
است .همچنین ایجلل کسبوکلرهلی جدید که وابستگی
کمتری به طبیعت لاشته بلشد ،بهعنوان رویسارل جدیاد
لر سلزگلری بل تغییار اقلایم و کاله آسایب اایری و
بهبول معیشت لر منطقه مطرح شده است(اسمعیلنهال و
ولینه .)75 :8371 ،از راهسلرهلی اصلی لیگر ایان اسات
که نوع زراعت عوض شول و محصوالتی که نیالز باه آب
کمی لاشتهبلشد،کشتشول(لهقلن و همسلران.)8 :8374 ،
نتلیج هوه تلشدی و همسالران ( )8374نشالن لال
عضااویت لر نهللهاالی اجتماالعی ،تجربااه ،بهاارهمناادی از
تدملت آموزشای و هواشنلسای ،عملسارل گنادم ،ساطح
مسلنیراسیون ،لرآمد و استفلله از اعتبلرات لر میران تاوان
سلزگلریگندم کلران شهرستلنسر لذهلب استلنکرملنشله
مؤ ر بوله است (تلشدی و همسالران .)155 :8374 ،رضالیی
و همساالران ( )8378نشاالن لالنااد کشاالورزان لر قلشااب
لان بومی تاول از رو هالی سانتی متعادلی بارای
مقلبله بل تشسسلشی بهره میبرند که برتی از مهمتارین
آنهل ایجلل استخرهلی ذتیرۀ آب ،اندولکرلن جویهل و
نهرهل بل تلک رس ،ملشهزنی و لیسکزلن تلک اس از
آبیلری ،استفلله از کله و کل لر موقع آبیالری ،کشات
محصوالت و ارقلم مقلوم باه کامآبای ،ای بینای هاوا
ازطریق رو هالی سانتی ،کشات محصاوالت زولرس،
استفلله از رو هلی زراعی کامشاخم ،کشات همرمالن
محصوالت و کشت رلیفی هساتند (رضالیی و همسالران،
 .)8 :8378لسترساای بااه تاادملت ترویجاای و کشاات
محصوالت متنلسب بل شارایط آبوهاوایی نیار ازجملاه
راهسلرهلی مقلبله بال تغییارات آبوهاوایی عناوان شاده
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است (.)Mbakahya & Ndiema, 2015:1614-1615
سواری و شوکتیآمقلنی ( )8377تقویت صندوقهالی
اعتبلری محلی ،توساعۀ صانلیع تبادیلی ،متناوعسالزی
شااغل و معیشاات ،حفاا فرهنااگ بااومی ،مشاالرکت
روسااتلییلن لر برنلمااهریااری ،افاارای سااطح ساارملیۀ
اجتملعی ،لاشتن برنلمۀ جلمع برای سالزگلری ،اساتفلله
از ارقلم جدید ،تلکورزی حفلظتی ،استفلله از رو هالی
کشت مخلوط ،تغییر اشگوی کشت ،تغییار تالریخ تقاویم
زراعاای ،بهبااول راناادملن آبیاالری ،اسااتفلله از کولهاالی
گیلهی ،توسعۀ استلندارلهلی زندگی ،اصامح رو هالی
سنتی توشید ،افرای آگلهی و بهبول مهالرت کشالورزان
را ازجمله مهامتارین راهسلرهالی سالزگلری کشالورزان
کوچااک مقیاالس لر مقلبلااه باال تشسساالشی لر اسااتلن
آذربلیجلن غربی شنلسالیی کارلهاناد (ساواری و شاوکتی
آمقلنی.)07 -38 :8377 ،
ساایداتمقی و طلششاای ( )8377لر مطلشعااهای باال
عنوان ارتقلی تلبآوری جوامع محلای راهبارل آیناده
برای مقلبله بل تشسسلشی نشلن لالند کاه لر راساتلی
بهبولبخشای باه تالبآوری جواماع محلای ،سلساله
اقداملتی نظیر تقویت لاراییهلی معیشتی بهرهبارلاران
و کشلورزان ،تنوعبخشی به منلبع معیشاتی روساتلهل،
اجراییسلزی وشا بیماه و جباران تسالرتهالی
اقتصللی نلشی از تشسسلشی ،کله وابستگی سلکنلن
منلطق و نواحی مت ر از تشسسلشی و بحاران آب باه
معیشت کشلورزی ،تقویت نظلم ترویج و آموز فنون
نوین کشلورزی و مدلهالی لاماداری لیادار ،افارای
سرملیهگااریهلی رفلهی و زیرسلتتی ،فرصاتسالزی
برای رونق کسبوکلرهلی محلی ،صارفهجاویی آب باه
کمک فنلوری ،استفلله از محصوالت ربلزله ،اساتفلله
از گونههلی مقلوم لر برابر تشسسلشی ،تقویت سارملیۀ
اجتمالعی باهمنظاور مشالرکت روساتلییلن لر مقلبال
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بحران تشسسلشی ،توجه باهلانا باومی روساتلییلن،
اصمح اشگوی کشت و اصمح سیلستهل برای کنترل یل
کلستن از مهالجرت جواماع محلای و نیروهالی موشاد
روستلیی بهسمت کمنشهرهل بلید مورل توجه مدیران و
برنلمهریران قرارگیرل (سیداتمقی و طلششی.)11 :8377 ،
لر هوه حلضر ،شنلسلیی راهسلرهلی بهبولتلبآوری
کشلورزان لرجهت مقلبله بل تشسسالشی لر شهرساتلن
میلندوآب مورل مطلشعه قرار گرفت.
مواد و روشها
هدف این هوه کیفی شنلسلیی راهسلرهلی بهباول
تلبآوری کشلورزان حوضۀ آبریر لریلچۀ ارومیاه بارای
سلزگلری بل تشسسلشی ماورل نظار باول .جلمعاۀ ماورل
مطلشعاه ،کلرشنلسالن سالزملنهالی جهالل کشالورزی،
منلبع طبیعی و ساتلل بحاران لریلچاۀ ارومیاه بولناد.
نمونهگیری بهصورت هدفمند و بل تسنیک گلوشاهبرفای
انجلم شد و کلر گرلآوری لالههل تل زمالن رسایدن باه
اشبلع لر لالههل ،یعنی روبهروشدن بل لالههلی تسراری
الامه یلفت .لالههلی مورلنیلز ازطریاق بحاث گروهای
متمرکر گرلآوری شد که لر این راساتل 80 ،مصالحبۀ
گروهی متمرکر بل حضور  0اشای  7صالحبنظار انجالم
گرفت (میالنگین یاکسالعت) .لالههال بال اساتفلله از
تحلیاال محتااوای ارتباالطی و رو کدگااااری باالز و
محوری تجریهوتحلیل شد و لر مرحلۀ کدگاااری بالز،
 851کد استخراج شد .لر این اهوه اعتبلر اایری،
انتقلل اایری و ت یید اایری لرجهات ت ییاد روایای و
لیلیی مورل استفلله قرار گرفت .اعتبلر ایری ازطریاق
کنتاارل اعضاال و تولباالزبینی محقااق ،انتقاالل ااایری
ازطریق توصی حداکثری و ت یید ایری بال نگهاداری
لالههلی تلم و همۀ یلللاشتهل ،اسنلل و ضبطشدههال
برای بلزبینیهلی بعدی ت یید شد.
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یافتههای تحقیق
س از انجلم کدگااری بلز ،زیرطبقلت و طبقلت تشسیل لاله و نهلیتل محورهل شسل گرفتند که نتلیج آن لر جدول
 8ارائه شده است.
جدول  :0راهکارهای افزایش تابآوری کشاورزان در مقابله با خشکسالی

زیرطبقلت
استفلله از ارقلم مقلوم و سلزگلر
اصمح رو کلشت لرجهت کله مصرف آب
تغییر و اصمح اشگوی کشت
هملهنگی انتخلب کشت و توشید بل شرایط آبی
جلیگرینی مبلرزۀ بیوشوژیک و مسلنیسی
رعلیت تنلوب و آی لر مررعه
استفلله از سیستمهلی نوین آبیلری
بهکلرگیری رو هلی حف و استحصلل آب
اصمح و بلزسلزی سیستمهلی آبیلری
انجلم آبیلری صحیح و بهموقع
توسعۀ فنلوریهلی نوین تنظیم مصرف آب
اصمح سلتتلر توزیع آب
انجلم تلکورزی منلسب
حف رطوبت و افرای نفوذ ایری تلک
حف و اصمح اراضی کشلورزی
ت کید بر کولهلی آشی
مدیریت مصرف کول
انجلم آزملی تلک
کله ترلل ملشینآالت
حملیت از صنلیع بومی و لستی منطقه
حملیت از توسعۀ کسبوکلرهلی محلی
توسعۀ صنلیع تبدیلی لر روستلهل
توسعۀ صنلیع بستهبندی لر روستلهل
توجه به فرآوری محصوالت
افرای سیلستهلی حملیت ملشی از کشلورزان
تسهیل امسلن استفلله از وامهلی کشلورزی
تشسیل صندوقهلی حملیتی لر روستل
ترید تضمینی محصوالت بل نیلز آبی کم
ضرورت بیمه
عدمفراموشی زنلن روستلیی لر فرآیند تلبآوری
توسعۀ بلزارهلی روستلیی
کله یل حاف واسطههل
تنظیم برنلمۀ کشت متنلسب بل بلزار
توسعۀ کشت گیلهلن لارویی
تنوع کشت
توسعۀ مشلغل تلنگی
تنوع معیشتی
کشت توأم بل رور ملهیلن

اجملعنظر
07
04
84
5
5
0
07
87
84
80
1
5
85
88
88
7
0
0
0
88
5
85
5
3
04
7
7
7
1
5
5
0
0
5
4
4
3
3

طبقلت
مدیریت کلشت لرجهت کله

محورهل
مصرف

آب

مدیریت زراعی اقلیم-سلزگلر

مدیریت عملیلت بهزراعی مررعه

مدیریت بهینۀ آب کشلورزی

مدیریت آب اقلیم-سلزگلر

مدیریت حفلظتی تلک

مدیریت تلک اقلیم-سلزگلر

حملیت از صنلیع و کسبوکلرهلی محلی
حملیت از توسعۀ صنلیع تبدیلی و
بستهبندی لر روستلهل

مدیریت ریسک لرجهت مقلبله بل
تشسسلشی

مدیریت معیشت اقلیم-
سلزگلر

مدیریت فرو

بل ت کید بر بلزارهلی
محلی

تنوعبخشی به توشید و اشتغلل لر جلمعۀ
روستلیی
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زیرطبقلت
افرای

استفللۀ مشلرکتی از امسلنلت و نهللههل

7

مشلرکت و انسجلم اجتملعی

4

استفلله از توان نهللهلی محلی

8

افرای
افرای

اجملعنظر

تقویت سممت روحی و جسمی روستلییلن

3

کلربرل موال و رو هلی متنوع آموزشی

33

تقویت لان

و آگلهی کشلورزان

استفلله از ظرفیتهلیمختل جلمعه لرجهت اطمعرسلنی

کلربرل سیستم ی آگلهیلهنده

7

و ایدههلی بومی

4

افرای

کلنونهلی یللگیری لر روستلهل

تقویت انسجلم اجتملعی و فرهنگ
مشلرکت لر روستلهل

مدیریت اجتملع اقلیم-

افرای

سلزگلر

توان جسمی و روانی جلمعه

87
7

حملیت از لان

طبقلت

محورهل

مدیریت لان

و اطمعلت کشلورزی

سلزگلر

3

اطمعرسلنی بهموقع

0

تقویت فنلوری ارتبلطلت روستلیی

0

تشویق فعلشیتهلی توشیدی گروهی لر روستل

7

ترغیب کشلورزان لر اصمح شیوههلی کشتوکلر

1

مدیریت اطمعلت اقلیم-

کلربرل تشویق و ترغیب لر هدایت
کشلورزان

م تا :یلفتههلی هوه 8377 ،

هملنطورکه جدول  8نشلن میلهد 1 ،محور اصلی
لر راستلی ارتقلی تلبآوری کشلورزان تشسیل شده
است که شلمل «مدیریت آب اقلیم سلزگلر»« ،مدیریت
تلک اقلیم سلزگلر»« ،مدیریت زراعی اقلیم سلزگلر»،
«مدیریت اطمعلت اقلیم سلزگلر»« ،مدیریت معیشت
اقلیم سلزگلر» و «مدیریتاجتملع اقلیم سلزگلر» است.
«مدیریت آب اقلیم سلزگلر» بر راهسلرهلی صرفهجویی
لر مصرف آب و ذتیره و جمعآوری آب لالشت لارل و
زیرطبقلت استفلله از سیستمهلی نوین آبیلری ،انجلم
آبیلری صحیح و بهموقع ،بهکلرگیری رو هلی حف و
استحصلل آب ،اصمح و بلزسلزی سیستمهلی آبیلری،
اصمح سلتتلر توزیع آب و توسعۀ فنلوریهلی نوین
تنظیم مصرف آب را شلمل میشول .لر این زمینه یسی
از گروههل بر این نظر بولند که:
«استفلله از استخرهلی سر وشیده لرجهت جلوگیری
از تبخیر آب و فنلوریهلیی که میران مصرف آب را بل
نیلز گیله متنلسب کند و حتی استفلله از نوار تی تیپ و

سنسورهلی هوشمند لرجهت کنترل آب لر لی
لرتتلن و مرارع برای مدیریت آب مهم هستند و اگر
استفلله شوند ،نتیجۀ توبی میگیرند .استفلله از
رو هلی سنتی سفلل کوزهای لر لی لرتتلن و کندن
چلشههلیی که کوزههل لر آن قرار گیرند و لاتل آن
کوزههل نیر از آب رشده مفید است و بهتر است این
رو هل احیل شوند».
«مدیریتتلک اقلیمسلزگلر» بر تقویت و حف رطوبت
تلکت کید لاشته و زیرطبقلت حف رطوبت و افرای
نفوذ ایری تلک ،ت کید بر کولهلی آشی ،مدیریت
مصرف کول ،انجلم تلکورزی منلسب ،کله ترلل
ملشینآالت ،انجلم آزملی تلک و حف و اصمح
اراضی کشلورزی را لربرمیگیرل .لر مورل این طبقه،
نقلقول زیر ارائه میشول:
«استفلله از الوات منلسب و ورول حداقل ملشینآالت
به مررعه و عدماستفلله از گلوآهن برگرلانلار ،یعنی
بهطورکلی اعملل مسلنیسی به حداقل برسد .استفلله از
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فضوالت لامی لرجهت حف رطوبت تلک و تقویت قوۀ
تلک یل سلتتملن تلک و همینطور مدیریت استفلله
از کول ،چون هرچه مصرف کولی مثل نیترات بیشتر
بلشد ،آب مورل نیلز نیر بیشتر میشول».
محور سوم که «مدیریت زراعی اقلیم سلزگلر» نلم لارل،
طبقلت مدیریت کلشت لرجهت کله مصرف آب و
همچنین مدیریت عملیلت بهزراعی مررعه را مورل توجه
قرار لاله است .طبقۀ مدیریت کلشت لرجهت کله
مصرف آب ،زیرطبقلت استفلله از ارقلم مقلوم و سلزگلر،
تغییر و اصمح اشگوی کشت ،اصمح رو کلشت
لرجهت کله مصرف آب و هملهنگی انتخلب کشت و
توشید بل شرایط آبی و طبقۀ مدیریت عملیلت بهزراعی
مررعه ،جلیگرینی مبلرزۀ بیوشوژیک و مسلنیسی و رعلیت
تنلوب و آی لر مررعه را لر تول جلی لاله است.
ازجمله نقلقولهلیی که کدهلی مرتبط بل این محور از
آن استخراج شدهاند ،به شرح زیر است:
«تنلسب انتخلب کلشت محصول بل میران موجول آب،
چون لسترسی به آب بیشتر بلعث کلشت محصوالت
رآببر و کمبول آب بلعث کلشت محصوالت کمآببر
میشول .استفلله از محصوالتی که اکثرا لر لییر کشت
میشول ،مثل غمت ازجمله گندم که نیلز به آب
کمتری لارل و لر فصل بهلر  0بلر آبیلری کلفی است.
کشت روی شتۀ عریض که لر این رو  18لرصد
تبخیر از سطح زمین کله مییلبد .استفلله از آرای
کشت تلص ملنندکشت 48لر 18لر محصولچغندرقند
( 48فلصلۀ بوتههل و  18فلصلۀ شتههل) و کشت گندم
بهصورت جوی و شته که بلعث کله  38اشی 48
لرصد لر مصرف آب میشول .اینهل راهسلرهلیی است
که بهراحتی میتواند توسط کشلورز استفلله شول».
محور چهلرم« ،مدیریت اجتملع اقلیم سلزگلر» است که
بر تقویت انسجلم اجتملعی و فرهنگ مشلرکت لر
روستلهل ت کید لاشته و افرای استفللۀ مشلرکتی از
امسلنلت و نهللههل ،افرای مشلرکت و انسجلم اجتملعی
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و افرای استفلله از توان نهللهلی محلی را شلمل
میشول .هچنین افرای توان جسمی و روانی جلمعه را
لنبلل میکند .بهطورمثلل لر ارتبلط بل طبقلت این
محور چنین عنوان شده است:
«تغییر نگر و لیدگله لر مورل روستل که همیشه از
بلال به لیین است و بلعث کمرنگشدن مشلرکت لر
روستل میشول .بهطورکلی فعلشیتهلی اجتملعی به
تولی تول بلعث ایجلل هملهنگی و همفسری لرجهت
استفلله و مقبوشیت رو هلی جدید لرجهت کله
مصرف آب میشول؛ بنلبراین بل تقویت انسجلم اجتملعی
میتوان کشلورزان را برای بروز تشسسلشی آملله کرل.
همچنین بل مشلرکت و همسلری میتوانند از تجهیرات
آبیلری و الوات کشلورزی ،ملنند کمبینلت بهصورت
گروهیومشلرکتی لرجهت صرفهجویی آب و تلکورزی
استفلله کنند».
محور «مدیریت معیشت اقلیم سلزگلر» طبقلت حملیت
از صنلیع و کسبوکلرهلی محلی (زیرطبقلت :حملیت از
صنلیع بومی و لستی منطقه و حملیت از توسعۀ کسب
و کلرهلی محلی) ،حملیت از توسعۀ صنلیع تبدیلی و
بستهبندی لر روستلهل(زیرطبقلت :توسعۀ صنلیع تبدیلی
لر روستلهل ،توسعۀ صنلیع بستهبندی لر روستلهل و
توجه به فرآوری محصوالت) ،مدیریت ریسک لرجهت
مقلبله بل تشسسلشی (زیرطبقلت :افرای سیلستهلی
حملیت ملشی از کشلورزان ،تسهیل امسلن استفلله از
وامهلی کشلورزی ،تشسیل صندوقهلی حملیتی لر
روستل ،ضرورت بیمه ،ترید تضمینی محصوالت بل نیلز
آبیکم،عدمفراموشی زنلنروستلیی لر فرآیند تلبآوری)،
مدیریت فرو بل ت کید بر بلزارهلی محلی (زیرطبقلت:
توسعۀ بلزارهلی روستلیی ،کله یل حاف واسطههل و
تنظیم برنلمۀ کشت متنلسب بل بلزار) ،تنوعبخشی به
توشید و اشتغلل لر جلمعۀ روستلیی (زیرطبقلت :تنوع
کشت ،تنوع معیشتی ،توسعۀ کشت گیلهلن لارویی،
کشت توأم بل رور ملهیلن ،توسعۀ مشلغل تلنگی) را
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لر تول جلی لاله است و بر توسعۀ کسبوکلرهل،
توسعۀ صنلیع و تنوعبخشی به منلبع لرآمدی کشلورزان
ت کید لارل .نقلقولهلی زیر لرجهت توضیح محور
معیشت اقلیم سلزگلر ارائه شده است:
«ارائۀ قیمت تضمینی توسط لوشت به محصوالت
کمآببر تل کشلورزان راغب بشوند این محصوالت را
بسلرند و تسهیمت سلله و آسلنتر برای ارائۀ محصوالت
کمآببر برای عرضه به بلزارهل برروی کشلورزان ت یر
لارل .منطقهبندی و بلوکبندی شهرستلن برای
فعلشیتهلی مختل کشلورزی مثم منطقۀ مرحمتآبلل
(چهلر برج) که آب آن منطقه کم است و مرتع زیلل
امور لام منلسب هستند تل
است ،برای رور
محصوالت زراعی« ».کشلورزان منطقۀ مل تکمحصوشی
نیستند ،به عبلرتی لر کنلر زراعت ،لاملاری و بلغداری
و حتی زنبورلاری هم لارند .اشبته تشویق کشلورزان به
کلشت چند محصول لر مررعه و حتی ارقلم متفلوت لر
مررعه به آنهل تیلی کمک میکند».
آترین محور« ،مدیریت اطمعلت اقلیم سلزگلر» است
که طبقلت مدیریت لان و اطمعلت کشلورزی و
کلربرل تشویق و ترغیب لر هدایت کشلورزان را
لربرمیگیرل .این محور بر اطمعرسلنی لقیق و بهموقع
و تقویت لان روستلییلن و همچنین تشویق آنلن
لرجهت اصمح رو هلی کشتوکلر ت کید میکند.
و اطمعلت کشلورزی شلمل
طبقۀ مدیریت لان
زیرطبقلت اطمعرسلنی بهموقع ،تقویت لان و آگلهی
کشلورزان ،کلربرل موال و رو هلی متنوع آموزشی،
استفلله از ظرفیتهلی مختل جلمعه لر جهت
اطمعرسلنی ،حملیت از لان و ایدههلی بومی ،افرای
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کلنونهلی یللگیری لر روستلهل ،کلربرل سیستم
ی آگلهیلهنده و تقویت فنلوری ارتبلطلت روستلیی
میشول و زیرطبقلت ترغیب کشلورزان لر اصمح
شیوههلی کشتوکلر و تشویق فعلشیتهلی توشیدی
گروهی لر روستل طبقۀ کلربرل تشویق و ترغیب لر
هدایت کشلورزان را تشسیل میلهد .نقلقولهلی زیر
بهبرتی از کدهل لرجهت تشسیل زیرطبقلت و طبقلت
محور مدیریت اطمعلت اقلیم سلزگلر اشلره لارل:
«اطمعیههل و ی آگلهی از طریق یلمک برای
کشلورزانی که لر سلملنه بتنلم کرله بلشند ،راهنملی
بسیلر توبی برای آگلهی کشلورزان از عوامل قهری و
طبیعی ازجمله تشسسلشی است .آگلهسلزی کشلورزان
ازطریق الارۀ هواشنلسی و برگراری جلسلت الارۀ
هواشنلسی بل جهلل کشلورزی و همچنین کشلورزان
لرجهت انتخلب رقم ،نوع کشت و همچنین نوع محصول.
ارسلل یلمک به کشلورزان تل آنلن تصمیملت بهتر بگیرند
و اقداملت مهمتری انجلم لهند و کمتر بل تطر حوالث
طبیعی مثل تشسسلشی مواجه شوند».
«گااشتن کمسهلی آموزشی و کلرگلههلی آموزشی لر
رابطه بل اشگوی کشت و کلشت محصوالت کمالعل ضروری
است .اجرای مرارع نملیشی اگرچه طرح قدیمی است،
وشی به اندازۀ طرحهلی جدید و شلید بیشتر از آنهل
کلرایی لارل.کشلورزان لرجهت حضور لر کمسهلیی
برای مدیریت مررعه تشویق شوند و لر این مورل
اطمعرسلنی ازطریق کشلورزان یشرو ،مدلکلران و
تسهیلگران بلید انجلم شول ».س از کدگااری لالههل،
فراوانی اجتملع برای هر محور محلسبه شد و س،س
نمولار کش اجملع همۀ محورهل ترسیم شد (نمولار .)8
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هملنطور که نمولار  8نشلن میلهد ،صلحبنظران و
کلرشنلسلن بیشترین اجملع را لرمحور مدیریت معیشت
اقلیم هوشمند لاشتهاند که نشلن میلهد اصلیترین
راهسلر ارتقلی تلبآوری از نظر آنلن است و کمترین
اجملع لر مدیریت اجتملع اقلیم هوشمند حلکی از
کماهمیتبولن این راهسلر لر مقلیسه بل سلیر راهسلرهل
است .لر نمولار  0ارتبلط بین محورهل بررسی شده
است .هملنطور که از شسل یداست ،مدیریت اطمعلت
اقلیم هوشمند طبقۀ محوری لر بین این محورهلست
که بر همۀ محورهل شلمل مدیریت آب اقلیم هوشمند،
مدیریت تلک اقلیم هوشمند ،مدیریت زراعی اقلیم
هوشمند و مدیریت اجتملع اقلیم هوشمند ت یرگاار

مهمی لر مدیریت

است و بل سلیر متغیرهل نق
معیشت اقلیم هوشمند ایفل میکند.
مدیریت اطمعلت اقلیم هوشمند به مدیریت زراعی
اقلیم هوشمند،مدیریتتلک اقلیم هوشمند و مدیریت
آباقلیم هوشمند کمک کرله و حتی میتواند سبب
مدیریت اجتملع اقلیم هوشمند شول؛ بنلبراین لان و
اطمعلت نق مهمی لر ارتقلی تلبآوری روستلییلن بل
افرای سلیر ابعلل لارل .مدیریت زراعی اقلیم هوشمند،
مدیریت تلک اقلیم هوشمند ،مدیریت آب اقلیم
هوشمند و مدیریت اجتملع اقلیم هوشمند بل افرای
مدیریت اطمعلت اقلیم هوشمند میتواند بلعث مدیریت
معیشت اقلیم هوشمند شول.
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نتیجه
نتلیج تحقیق نشلن لال که کشلورزی آب اقلیم
هوشمند ،کشلورزی تلک اقلیم هوشمند ،کشلورزی
زراعی اقلیمهوشمند،کشلورزی اطمعلت اقلیم هوشمند،
مدیریت معیشت اقلیم هوشمند و مدیریت اجتملع
اقلیم هوشمند راهسلرهلیی است که میتواند تلبآوری
کشلورزان لر برابر تشسسلشی را افرای لهد .هر چند،
کلربست تملمی راهسلرهل به طور همرملن امری ضروری
به نظر میرسد ،امل کشلورزی اطمعلت اقلیم هوشمند
به منظور افرای آگلهی و اطمعلت روستلییلن جهت

مدیریتتوشید و مدیریت معیشت اقلیم هوشمند به علت
بیشتر شدن مسلئل و مشسمت معیشتی مرلم به ویهه
طیسللهلی اتیر ضرورتی لوچندان لارل.بهنظر میرسد
کلرشنلسلن ارتقلی تلبآوری کشلورزان شهرستلن
میلندوآب را بیشتر وابسته بهراهسلرهلی زراعی و معیشتی
و سیلستهلی حملیتی لانسته و جلیگله راهسلرهلی
اجتملعی نیر کمرنگ میبلشد .بل این حلل ،جلیگله ارتقلء
تلبآوری لر سیلستهل و برنلمهریریهلی کمن توسعهای
کمتر مورل توجه قرار گرفته است.
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بحث و پیشنهادها
بهمنظور ارتقلی تلبآوری کشلورزان و جوامع روستلیی
لر برابر تغییرات اقلیمی ،راهسلرهلی مختلفی ارائه شده
است .راهحلهلی که بل هوه بهلست آید ،میتواند
امسلن لستیلبی به راهحلهلی کلرآمد را افرای لهد
()Bruneckiene et al, 2019: 7؛ بههمینلشیل این
هوه بل هدف لستیلبی به راهسلرهلی بهبول تلبآوری
کشلورزان شهرستلن میلندوآب لر برابر تشسسلشی از
لیدگله کلرشنلسلن انجلم شد.
مدیریت تلک اقلیم سلزگلر استفلله از رو هلی زراعی
کمشخم (رضلیی و همسلران )8 :8378 ،و استفلله از
کولهلی آشی (سواری و شوکتی آمقلنی )07 :8377 ،را
مورل تلکید قرار می لهد .افرای حلصلخیری تلک و
جلوگیری از تخریب آن میتواند نق مهمی لر کله
مصرف آب و حف رطوبت تلک لاشته بلشد؛ بنلبراین
ترویج مصرف کولهلی آشی ،استفللۀ کمتر از
تلکورزیهلی عمیق و همچنین رو هلی حف
رطوبت و افرای نفوذ ایری تلک ملنند ملشچگااری
بلید مورل توجه قرار گیرل.
لر مدیریت آب اقلیم سلزگلر ،استفلله از سیستمهلی
نوین آبیلری ،انجلم آبیلری صحیح و بهموقع و
لنبللکرلن راهسلرهلیی برای صرفهجویی لر مصرف آب
(مجنونی توتلتلنه و همسلران )71 :8371 ،و صرفهجویی
لر مصرف آب به کمک فنلوری و رو هلینوین لر
راستلی بهبولبخشی به تلبآوری جوامع محلی
(سیداتمقی و طلششی )11 :8377 ،مورل ت کید می بلشد.
هوه هل نشلن میلهد کشلورزان لر زملن تشسسلشی
بل ایجلل استخرهلی ذتیرۀ آبقدرت تول لرجهت
میلهند (رضلیی و
مقلبله بل تشسسلشی را افرای
همسلران .)8 :8378 ،انجلم آبیلری تسمیلی بل استفلله از
منلبع آبی زیرزمینی یل استحصلل شده میتواند نق
عملسرل محصول لاشته بلشد.
مهمی لر افرای
همچنین حف آب و جمعآوری آبهلی جلری و فصلی
به همراه صرفهجویی لر مصرف آب و استفلله از
رو هلی نوین آبیلری از راهسلرهلی منلسبی است که
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تشسسلشی کمک

میتواند کشلورزان را لر برابر تن
کند.
مدیریت زراعی اقلیم سلزگلر ،مدیریت کلشت لرجهت
کله مصرف آب و مدیریت عملیلت بهزراعی مررعه را
مورل توجه قرار لاله ،کشت و توشید بل شرایط آبی و
جلیگرینی مبلرزۀ بیوشوژیک و مسلنیسی رعلیت تنلوب و
آی لر مررعه را لربرمیگیرل .مدیریتزمین ( Dhraief
 ،)et al, 2019:15استفلله از محصوالت کلرآمد (مجنونی
توتلتلنه و همسلران ،)71 :8371 ،تغییر تلریخ کشت
(اسمعیلنهال و علیجلنی ،)78 :8371 ،کلشت ارقلم مقلوم
لر برابر تشسی (اسمعیلنهال و علیجلنی78 :8371 ،؛
سیداتمقی و طلششی11 :8377 ،؛ رضلیی و همسلران،
 ،)8 :8378تغییر نوع زراعت و کلشت محصوالتی بل نیلز
آبی کم (لهقلن و همسلران )8 :8374 ،و اصمح اشگوی
کشت (سیداتمقی و طلششی )11 :8377 ،و کشت
محصوالت منلسب بل توجه به شرایط ی بینیشدۀ
آبوهوایی ( )Mbakahya & Ndiema, 2015: 1615
نیر لر هوه هلی گاشته حلصل شده است .مدیریت
عملیلت زراعی مررعه لرجهت کله مصرف آب به
میران آگلهی کشلورزان از لان روز لنیل بستگیلاشته؛
و اطمعلت کشلورزان لر
لان
بنلبراین افرای
زمینههلیی ملنند شنلسلیی ارقلم مقلوم و سلزگلر ،اصمح
رو کلشت و هملهنگی کشت و توشید بل شرایط آب و
هوایی لر این تصوص یشنهلل می شول.
محور مدیریت معیشت اقلیم سلزگلر راهسلرهلی
حملیت از صنلیع و کسبوکلرهلی محلی ،حملیت از
توسعۀ صنلیع تبدیلی و بستهبندی لر روستلهل ،توسعۀ
کشت گیلهلن لارویی ،کشت توأم بل رور ملهیلن و
توسعۀ مشلغل تلنگی و موارلی از این قبیل را
لربرمیگیرل .مطلبق بل نتلیج هوه حلضر ،ایجلل
بلزارهلی محلی نرلیک (،)Dhraief et al, 2019:15
لسترسی به اعتبلرات ترل و لریلفت کمک ملشی
( ،)Arouri et al, 2015: 59حملیت از کشلورزان برای
لسترسی بیشتر به بلزار (،)Hang et al, 2016: 8-9
تعیین قیمت تضمینی برای محصوالت (شریفی و
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تنوع ( Darnhofer et al,

همسلران ،)08 :8371 ،افرای
 )2010: 186شلمل تنوع لر کشت و توشید محصول
(اسمعیلنهال و علیجلنی78 :8371 ،؛ رضلیی و همسلران،
 )8 :8378و تنوع معیشتی (حیدریسلربلن و مجنونی
توتلتلنه15 :8375 ،؛ سیداتمقی و طلششی11 :8377 ،؛
اسمعیلنهال و ولینه )77 :8371 ،و تقویت لاراییهلی
معیشتی بهرهبرلاران و کشلورزان (سیداتمقی و طلششی،
بیمه
 ،)11 :8377اجراییسلزی و توسعۀ وش
(سیداتمقی و طلششی ،)11 :8377 ،افرای لسترسی به
تسهیمت بلنسی (تلشدی و همسلران )178 :8374 ،و
جبران تسلرتهلی اقتصللی نلشی از تشسسلشی،
فرصتسلزی برای رونق کسبوکلرهلی محلی و کله
وابستگی سلکنلن منلطق و نواحی مت ر از تشسسلشی و
بحران آب به معیشت کشلورزی (سیداتمقی و طلششی،
 )11 :8377نیر لر هوه هلی گاشته برای تقویت
تلبآوری کشلورزان و تلنوالههلی آنلن لر برابر
تشسسلشی ارائه شده است .شرایط روستلهل و وابستگی
مرلم به کشلورزی بهشدت آنهل را لر برابر تغییرات
اقلیمی مترشرل کرله و بنلبراین معیشت لیدار
اصلیترین علملیاست که میتواند کشلورزان را لر برابر
تشسسلشی و تغییرات اقلیمی تلبآور کند .توجه به
افرای تنوع لر توشید و اشتغلل و لسترسی به منلبع
لرآمدی جلیگرین میتواند به کشلورزان برای تلبآوری
بیشتر کمک کند.
مدیریت اجتملع اقلیم سلزگلر بر تقویت انسجلم
اجتملعی و فرهنگ مشلرکت لر روستلهل ت کید لاشته و
افرای توان جسمی و روانی جلمعه را نیر شلمل
میشول .عنلبستلنی و همسلران ( )8377نیر بر افرای
مشلرکت مرلم و عضویت آنهل لر تشسلهلی محلی را
برای تلبآوری لر برابر مخلطرات محیطی ارائه کرلهاند
(عنلبستلنی و همسلران .)35 :8377 ،برتی هوه هل نیر
بر تقویت سرملیۀ اجتملعی بهمنظور مشلرکت
روستلییلن لر مقلبله بل بحران تشسسلشی ت کید کرلهاند
(سیداتمقی و طلششی11 :8377 ،؛ سواری و شوکتی
آمقلنی .)07 :8377 ،ارتبلط بین سرملیۀ اجتملعی و
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تلبآوری کشلورزان لر برابر تشسسلشی نیر ت یید شده
است (حسینآبللی و تلنمحمدیلن)8 :8377 ،؛ بنلبراین
تقویت سرملیۀ اجتملعی روستلهل و افرای مشلرکت و
همسلری آنلن از طریق گروههل و تشسلهلی محلی و
مرلمی میتواند مورل توجه بلشد.
مدیریت اطمعلت اقلیم سلزگلر طبقلت مدیریت
لان و اطمعلت کشلورزی و کلربرل تشویق و ترغیب
لر هدایت کشلورزان را لربرمیگیرل .این محور بر
اطمعرسلنی لقیق و به موقع و تقویت لان روستلییلن
تلکید لارل .براسلس مطلشعلت گاشته ،تلبآوری مطلوب
نیلزمند بهبول ظرفیت یللگیری ازطریق سرملیهگااری
لر آموز رسمی و غیررسمی است ( Cinner et al,
 .)2009: 1هوه هلی گاشته نیر حلکی از این است
که افرالی بل لسترسی بیشتری به تدملت ترویجی ،لر
برابر تغییرات آبوهوایی مقلومت بیشتری لاشتهاند
(  .)Mbakahya & Ndiema, 2015: 1608فنلوری
اطمعلت و ارتبلطلت نیر نق مهمی بر کله ت یرات
تشسسلشی و ایجلل تلبآوری لر بین کشلورزان لارل
(رفیعیلن و همسلران.)07 :8378 ،
مطلبق بل نتلیج ،افرای آگلهی و اطمعلت کشلورزان
(مجنونی توتلتلنه و همسلران71 :8371 ،؛ سواری و شوکتی
آمقلنی ،)38 :8377 ،بهبول مهلرتهلی حرفهای
کشلورزان (سواریو شوکتی آمقلنی )38 :8377 ،و آموز
فنون نوین کشلورزی (سیداتمقی و طلششی،)11 :8377 ،
توجه به لان بومی روستلییلن (سیداتمقی و طلششی،
 )11 :8377و همچنین ارائۀ آموز هلی ی از
مخلطرات برای افرای آگلهی روستلییلن (عنلبستلنی و
همسلران )35 :8377 ،نیر لر هوه هلی یشین مورل
و
لان
توجه قرار گرفته است؛ بنلبراین افرای
اطمعلت کشلورزان و تقویت مهلرتهلی آنلن لرجهت
اصمح رو هلی توشید بهمنظور مقلبله بل تشسسلشی از
مهمترین راهسلرهلیی است که توجه به آن لر بحث
تلبآوری حلئر اهمیت است.
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https://civilica.com/doc/136167/
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