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Abstract
Climate change phenomenon is one of the most important challenges of the present century. For this
reason, there has been a great deal of research in the field of the environment, agriculture, and factors
affecting it in recent decades. In the meantime, understanding farmers' behavior on climate change and
understanding their perspective on the future can help to better solve the problem. In this regard, the
main purpose of the present study is to identify the professional competencies needed by farmers
against climate change. The statistical population of this study included all the agricultural users of the
southern basin of Urmia Lake. One hundred and fifty-three individuals were selected as the sample in
two stages (cluster sampling and simple random sampling). The main research instrument was a
questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was
confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. The results of climate change analysis showed
that during the past three decades, the average temperature and mean maximum temperature in the
southern basin of Urmia Lake increased by 1.8 and 3.5 °C, respectively. Also, the mean minimum
temperature, mean precipitation, and air humidity decreased by 1.3 °C, 10.3 mm and 5%, respectively.
According to the findings of the Borich Model, 29 professional competencies scored higher than 4. In
other words, these results indicated the shortage or weakness of individuals in 29 professionals.
Therefore, the focus of stakeholders and planners should be on strengthening and upgrading them to
tackle climate change. In the meantime, consulting with experts, selecting the irrigation program
according to rainfall and temperature data, as well as changing the way the land is prepared for
planting have the highest scores compared to the other 29 competencies and are in higher priority for
training and empowerment. The results of paired T test showed that there is a significant difference
between the desired and the current situations.
Key words: Climate Change, Priority Score, Borich Model, Competencies, Basin of Urmia Lake.
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تحلیل شايستگیهای حرفهای مورد نیاز کشاورزان دربرابر تغییرات اقلیمی
نمونة مطالعه :حوضة جنوبی آبريز درياچة ارومیه
منصور غنیان * ،دانشیار گروه ترويج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستايی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،ايران
لطیف محمدزاده ،دانشجوی دوره دکتری ترويج کشاورزی ،گروه ترويج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستايی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،ايران

چکیده
پديدة تغيير اقليم از مهمترين چالشهاي قرن حاضر به شمار ميرود؛ به همين دليل در چند دهة اخير پژوهشهاي زيادي
درزمينة محيطزيست ،کشاورزي و عوامل تأثيرگذار بر آنها انجام شده است .در اين ميان ،درک رفتار کشاورزان در مواجهه با
تغييرات اقليمي و شناخت ديدگاه آنها به آينده ،به حل بهتر معضل کمک ميکند .در همين زمينه ،هدف اصلي پژوهش
حاضر ،شناسايي شايستگيهاي حرفهاي مورد نياز کشاورزان دربرابر تغييرات اقليمي است .جامعة آماري پژوهش حاضر،
تمامي بهرهبرداران بخش کشاورزي حوضة جنوبي آبريز اروميه است .تعداد  850نفر بهمثابة نمونه طي دو مرحله (نمونهگيري
خوشهاي و نمونهگيري تصادفي ساده) انتخاب شدند .ابزار اصلي پژوهش ،پرسشنامه است .روايي پرسشنامه با نظر
متخصصان و پايايي آن با محاسبة ضريب آلفاي کرونباخ تأييد شد .نتايج بررسي مؤلفههاي تغييرات اقليمي نشان داد طي
 0دهة گذشته در حوضة جنوبي آبريز درياچة اروميه ،ميانگين دما و ميانگين حداکثر دما به ترتيب افزايش  8/1و  0/5درجة
سانتيگرادي داشتهاند .همچنين ميانگين حداقل دما ،ميانگين بارش و رطوبت هوا به ترتيب با کاهش  8/0درجة سانتيگرادي،
 8/0ميليمتري و  5درصدي مواجه بودهاند .برمبناي يافتههاي مدل بوريچ 93 ،شايستگي حرفهاي نمرة اولويت بيشتر از 4
کسب کردند؛ به بيان ديگر ،اين نتايج نشاندهندة کمبود يا ضعف افراد در  93حرفه است؛ بنابراين تمرکز دستاندرکاران و
برنامهريزان بايد بر تقويت و ارتقاي آنها براي مقابله با تغييرات اقليمي باشد .در اين بين مشورتکردن و ارتباط با
کارشناسان ،انتخاب برنامة (الگوي) آبياري با توجه به اطالعات آبوهوايي و همچنين تغيير در نحوة آمادهسازي زمين براي
کاشت ،به ترتيب بيشترين نمرات را نسبت به  93شايستگيحرفهاي ديگر دارند و براي آموزش و تقويت در اولويت هستند.
همچنين نتايج آزمون  Tهمبسته نشان داد بين دو وضعيت مطلوب و فعلي تفاوت معناداري وجود دارد.
واژههای کلیدی :تغييرات اقليمي ،نمرة اولويت ،مدل بوريچ ،شايستگي ،آبريز درياچة اروميه.
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مقدمه

خشک جهان و محدوديت منابع آبي اين منطقه و

با آغاز انقالب صنعتي ،حدود يک قرن پيش و

تقاضا براي آب در پي افزايش شهرنشيني ،ازجمله

همگام با رشد روزافزون دانش بشري ،تغييرات

مسائلي است که با تغييرات اقليمي و گرمشدن منطقه

متعدد و مختلفي در زندگي انسانها روي داده است

حادتر خواهد شد (مظفري و همکاران.)81 :8030 ،

( .)Eppler et al., 2015: 4نياز بشر به مسکن،

چالش گسترش تغييرات اقليمي براي کشورهاي

خدمات ،انرژي و مصرف انواع سوختهاي فسيلي

در حال توسعه از قبيل ايران بسيار پيچيدهتر است؛

مانند زغال سنگ ،نفت و گاز طبيعي باعث افزايش

زيرا با توزيع نامناسب مکاني و زماني آب ،رشد

گازهايي مانند دياکسيدکربن و بخار آب در جوّ شده

جمعيت و شهرنشيني و توسعة کشاورزي و صنعت

است؛ اين در حالي است که جمعيت کرة زمين نيز

مواجه است ( .)Banerjee, 2015: 39نگاهي به

روزبهروز افزايش يافته و اين افزايش جمعيت خود

آمارها ،نگراني دربارة اين موضوع را دوچندان

پيامدهاي گوناگوني داشته است (مظفري و همکاران،

خواهد کرد؛ آمارها نشان ميدهند کشور ايران با

 .)81 :8030همة اين تغييرات سبب شده است

متوسط بارش ساليانه حدود  953ميليمتر با

شرايط اقليمي زمين نيز مانند ديگر قسمتهاي کرة

محدوديت شديد منابع آبي روبهروست .همچنين

زمين از آسيبهاي انسان در امان نباشد؛ دليل عمدة

براساس آمارها ،داشتن يکسوم متوسط بارش جهاني

اين چالش ،رهاشدن بيش از حد گازهاي گلخانهاي

و متوسط تبخير و تعرق سهبرابري نسبت به ميانگين

در جوّ است که خود باعث پيدايش بسياري از

جهاني بر شدت اين موضوع ميافزايد (رضيئي،

مشکالت کنوني مانند گرمشدن تدريجي آبوهوا،

)891 :8035؛ همين امر باعث شده است کشور ايران

باالآمدن سطح آب درياها و بارش رگبارهاي سيلآسا

با کاهش تنوع و تغيير جمعيت جوامع گياهي و

در بعضي از مناطق زمين شده است ( ‚Liu et al.

جانوري اکوسيستمهاي مختلف ،کاهش ميزان توليد

)2016: 68؛ بهطوري که امروزه پژوهشگران

محصوالت مختلف کشاورزي (دارند،)3 :8034 ،

اتفاقنظر دارند که تغييرات اقليمي بهمثابة رويدادي

کاهش توليد محصوالت جنگلي و مرتعي ،افزايش

تأثيرگذار ،همة زيستبومهاي گياهي ،جانوري و

جمعيت و تغيير در نوع گونههاي آفات ،بيماريها و

انساني را تهديد و اين مسئله در سراسر دنيا بهشدت

علفهاي هرز کشاورزان و بهرهبرداران بخش

توجه سياستگذاران و برنامه ريزان را به خود جلب

کشاورزي کشور مواجه شود؛ زيرا تغيير در

کرده است ( .)Lubini & Adamowski, 2013: 11از

اکوسيستمهاي طبيعي و کشاورزي و کاهش توليد در

سويي لزوم توجه به تغييرات اقليمي از اين نظر

محصوالت گياهي (پرهيزکاري و همکاران:8030 ،

نمايانتر ميشود که در حال حاضر افزايش

 ،)887آبزيان و دامي سبب افت سطح درآمد در

درجهحرارت نسبت به گذشته بيشتر شده است؛

جوامع کشاورزي و روستايي شده که پيامدهاي

بهطوري که اين افزايش در تاريخ بشر بيسابقه بوده

مختلفي را در پي داشته است؛ ازجمله تهديد امنيت

است؛ از سوي ديگر ،قرارگرفتن ايران در منطقة

غذايي ،مشکالت اشتغال و افزايش مهاجرت به
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منصور غنیان و لطیف محمدزاده

شهرها (.)Sanchis & Feijoo-Bello, 2009: 896

جامعه گسترش داده است .درنتيجه کشاورزان ،يکي

چنانچه مطالعة پرهيزکاري و همکاران ( )8030با

از آسيبپذيرترين گروهها دربرابر تغييرات اقليمي

استفاده از شيوههاي اقتصادسنجي و دادههاي تابلويي

هستند که براي معيشت خود ناگزير رفتارهاي

در بررسي آثار تغيير اقليم بر عملکرد پنبة آبي در

مختلفي انجام ميدهند؛ در بعضي مواقع اين رفتارها

استانهاي منتخب کشور نشان داد افزايش دما در

براي محيطزيست مخرب هستند و آثار تهديدات

طول فصل رشد بر عملکرد پنبة آبي اثر منفي گذاشته

اقليمي را دوچندان ميکنند ( Kahil et al.; 2015:

است؛ بهطوري که مقدار عملکرد در هکتار به ازاي

 .)95درنتيجه کشاورزان بايد بهمنظور حفظ موقعيت

افزايش يک درجه دما 01 ،درصد بوده است .اين امر

اقتصادي و اجتماعي خويش درمقابـل تـأثيرات

باعث کاهش چشمگير درآمد کشاورزان در طول سال

تغييـرات اقليمي ،واجد صالحيتها و شايستگيهايي

شده است؛ درنتيجه رفتار کشاورزان و توليد

براي مقابلة مناسب باشند (.)Eakin, 2005: 23

محصوالت کشاورزي هميشه از تغييرات اقليمي
منطقه و جهاني تأثير ميپذيرد.

به گفتة تانبون )9388( 9اصطالح شايستگي براي
نخستينبار در سال  8133در برنامهها ديده شد.

بخش کشاورزي بهمثابة يکي از مهمترين

مؤسسة وزارت کار ،آموزش و اشتغال آمريکا

بخشها ،همواره در معرض تهديدات و تأثيرات

( ،)9389شايستگي را توانايي بهکاربردن و استفاده از

گستردة مستقيم و غيرمستقيم تغييرات اقليمي قرار

مجموعة دانش و مهارت مورد نياز براي موفقيت در

دارد (دارند .)3 :8034 ،منابع اصلي و پايه شامل

انجام وظيفة مدنظر تعريف کرده است .از آنجا که

زمين ،آب و تنوع زيستي در ابعاد مختلف زماني و

شناسايي شايستگيهاي کشاورزان بهطور عام براي

مکاني ،مهمترين مؤلفههاي آسيبپذير از تغيير اقليم

رونق توليد و مقابله با چالشهاي بزرگي همچون

به شمار ميروند؛ براي نمونه خشکسالي ،پديدهاي

تغييرات اقليمي ضروري است ،شناسايي و معرفي

اقليمي است که با کاهش چشمگير بارش در

آنها الزم به نظر ميرسد .اين شايستگيها و

سالهاي متمادي ارتباط دارد (Sanchis & Feijoo-

ظرفيتها در شرايط مختلف ،متفاوت هستند

 .)Bello, 2009: 890اين امر بهشدت بر اقتصاد و

()Danso-Abbeam et al., 2018: 10؛ همانطور که

محيط کشاورزان تأثيرگذار است و معيشت کشاورزان

در مطالعة خالدي و همکاران ( )8034نشان داده شد

و روستاييان را بيش از پيش به خطر مياندازد.

که بعضـي از ويژگـيهـاي فردي ،اجتماعي و

برمبناي مطالعة سانچيس و فيجوبلو )9333( 8که

اقتصادي کشاورزان نظير سـطح تحصـيالت،

تأثيرات تغيير اقليم را بر کشاورزان و بهرهبرداران

مهـارت ،عضـويت در نهادهـاي اجتمـاعي ،تجربـه،

اروپايي بررسي کردند ،تغييرات اقليمي بر اقتصاد،

بهرهمندي از خدمات آموزشي و هواشناسي ،عملکرد

معيشت و محيط کشاورزان تأثير گذاشته و بهلحاظ

گندم ،سطح مکانيزاسيون ،درآمـد و اسـتفاده از

اجتماعي نيز چالشها و مشکالتي مانند بيکاري را در

اعتبـارات بر شايستگي و نوع رفتار کشاورزان

1

2

Sanchis & Feijoo-Bello

Tannenbaum
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دربرابر تغييرات اقليمي تأثيرگذار است .اين پژوهش

حجم منابع آب تجديدپذير در مدت  93سال با

با هدف بررسي عوامل مؤثر بر صالحيت سازگاري

کاهش 98درصدي همراه بوده است (دفتر

کشاورزان دربرابر تغييرات اقليم در شهرستان سرپل

برنامهريزي و تلفيق ستاد احياي درياچة اروميه،
.)04 :8030

ذهاب ،استان کرمانشاه انجام شد.

همچنين براساس

آمار

آبدهي

همچنين مطالعة اوبراين و همکاران)9338( 8

رودخانههاي منتهي به درياچة اروميه ،سهم

نشان داد بهجز عوامل اقتصادي و فني ،عوامـل

رودخانههاي ورودي از جنوب درياچه در تأمين آب

ديگـري نيز بر رفتار کشاورزان در مواجهه با تغييرات

مورد نياز آن  85درصد است؛ اين در حالي است که

اقليمي مؤثرند .سرماية اجتماعي ،روابط بين افراد،

منطقة جنوبي درياچة اروميه بهطور کامل خشک شده

ادراک از تغييرات اقليمي و آداب و رسـوم و سنن،

است و تا کيلومترها آثاري از آب ديده نميشود؛ از

ازجملة اين عوامل هستند.

سوي ديگر ،دشتهاي حاصلخيز کشاورزي ،مراتع و

يکي از مناطق بسيار مهم و حياتي ،هم ازلحاظ

جنگلهاي حوضة جنوبي آبريز درياچة اروميه ازنظر

کشاورزي و دامپروري و هم ازنظر زيستگاههاي

اقليمي شباهت بسيار زيادي با هم دارند و اصليترين

مختلف طبيعي ،که در سالهاي اخير با چالشهاي

گسترة حوضة آبريز درياچه ،بخش جنوبي آن است

جدي درزمينة تغييرات اقليمي مواجه بوده است،

(فتحيان و همکاران.)845 :8039 ،

حوضة آبريز درياچة اروميه در شمال غرب کشور

شادکام و همکاران )9388( 9در پژوهش خود با

است .درياچة اروميه بهمثابة دومين درياچة بزرگ

هدف ارزيابي تأثير برنامههاي مديريت منابع آبي

کشور ،اهميت زيادي در بخشهاي اقتصادي،

آينده مبتني بر تغييرات اقليمي بر جريان آب درياچة

زيستمحيطي و اجتماعي منطقه و کشور دارد؛ اين

اروميه در طول قرن  98نشان دادند حجم منابع آب

در حالي است که چالشهايي از قبيل افت تراز آب

تجديدپذير حوضة درياچة اروميه بهشدت کاهش

درياچه ،بيالن منفي آبخوانها ،افزايش سطح زير

يافته است .اين کاهش چشمگير در منابع آب

کشت اراضي آبي و باغي و تغيير الگوي کشت از

تجديدپذير حوضه بهخوبي مؤيد اين مطلب است که

محصوالت با نياز آبي کم به سمت محصوالتي با نياز

مديريت منابع آب حوضة آبريز درياچه با چالش

آبي زياد در چند سال اخير نگرانيهايي را به وجود

بسيار جدي مواجه و نياز است اقدامات يکپارچه

آورده است (قدوسي و همکاران .)890 :8030 ،با

براي افزايش بهرهوري در مصرف منابع محدود آب

توجه به روند کاهش  81درصدي بارش ،پتانسيل

اتخاذ و عملياتي شود .چنانچه به گفتة قدوسي و

منابع آب تجديدپذير حوضة آبريز درياچة اروميه بين

همکاران ( )8030هرچند اين حوضه اهميت زيادي

سالهاي  8073تا  8033از  1175ميليون مترمکعب

در بخشهاي اقتصادي ،زيستمحيطي و اجتماعي

به  7394ميليون مترمکعب رسيده است .درنتيجه

کشور و منطقه دارد ،چالشهايي ازجمله تغييرات

1

2

O’Brien et al

Shadkam et al
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اقليمي بهشدت بر کشاورزي منطقه تأثير گذاشته

عملکرد تکيه ميکند .بوريچ معتقد است مفهوم اصلي

است؛ بهطوري که در بسياري از مناطق خسارات

اين مدل براساس تعيين تناسب است بين آنچه بايد

جبرانناپذيري به بخش کشاورزي و محيطزيست

انجام شود و آنچه هست ( Adesoji et al., 2006:

منطقه وارد شده است؛ بنابراين مديريت جامع

 .)89چنانچه بوريچ مدعي است براي بررسي دو

حوضههاي آبريز کشور در گرو دانشي درست از

وضعيت و مقايسة آنها ميتوان از اين مدل استفاده

اطالعات پايه ازجمله کسب اطالع از رفتار کشاورزان

کرد؛ سپس اختالف بين اين دو وضعيت ميتواند

بهمثابة هستة اصلي فعاليت کشاورزي در منطقه و

معياري براي برنامهريزي باشد .همچنين اين مدل با

شناسايي رفتار آنها در مواجهه با تغييرات اقليمي

شناسايي موضوعات مهمي که نياز به دانش و

است؛ از اين رو بررسي رفتار کشاورزان در مواجهه

برنامهريزي بيشتري دارند ،ما را راهنمايي ميکند

با تغييرات اقليمي در مناطق مختلف کشور به

(احمدوند و احمديکيش .)895 :8035 ،اين مدل

شناسايي عوامل تأثيرگذار بر رفتار آنها کمک و سپس

عالوه بر تعيين اهميت رفتار کشاورزان ،ميزان

مديريت و کنترل اين عوامل را آسان ميکند.

عملکرد آنها را نيز مشخص ميکند .بدين ترتيب

همچنين اهميت چنين مطالعاتي در مناطق مهمي از

فاصلة بين آنچه قادرند دربرابر تغييرات اقليمي انجام

منظر فعاليتهاي کشاورزي و اکوسيستم مانند

دهند (وضعيت موجود) و آنچه بايد انجام دهند

حوضة جنوبي درياچة اروميه دوچندان است.

(وضعيت مطلوب) را تخمين ميزند (اعظمي و

مدلهاي گوناگوني براي بررسي رفتار کشاورزان

همکاران .)94 :8033 ،در مدل بوريچ براساس

و شناسايي شايستگيهاي حرفهاي کشاورزان وجود

تعريف فاصلة بين وضعيت موجود و وضعيت

دارد .در اين پژوهش براي شناسايي و اولويتبندي

مطلوب ،نياز پاسخگويان مشخص ميشود؛ سپس

صالحيتهاي حرفهاي مورد نياز کشاورزان ،از مدل

نيازهايي بيشترين اولويت را دارند که اهميت آنها

مدل

زياد و عملکرد کشاورزان در آنها کم است؛ در

اولويتبندي بوريچ ،8يکي از جامعترين مدلها براي

صورتي که در روشهاي نيازسنجي رايج ،فقط

ارزيابي نيازهاي افراد است (پزشکيراد.)87 :8017 ،

اهميت بعضي رفتارها از ديد پاسخگويان سنجيده

اين مدل شامل سه مرحلة شناسايي و تعيين

ميشود .در مرحلة بعد با توجه به ميانگين اهميت،

شايستگيها ،محاسبة تفاوتها و اولويتبندي

نيازها اولويتبندي ميشود .در اين صورت ممکن

شايستگيهاست و برپاية اختالف نمره بين ميزان

است با وجود اهميت يک رفتار ،مهارت افراد در آن

اهميت موضوع و مهارت فرد در آن زمينه بنا نهاده

زمينه زياد باشد و آنان به آموزش جدي در آن رفتار

شده است ( .)Borich, 1980: 40مدل بوريچ ،يک

نيازي نداشته باشند؛ بنابراين نيازسنجي فقط براساس

مدل خودارزشيابي است که بر داوري افراد دربارة

ميانگين اهميت رفتار که در روشهاي سنتي رايج

تواناييهاي حرفهاي خود در دو بعد اهميت و

است ،ممکن است برآورد درست و واقعي از نيازها

ارزيابي

نيازهاي

بوريچ

استفاده

شد.

Borich

1

نباشد (پزشکيراد.)88 :8017 ،
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امروزه اين مدل براي بررسي نيازها و

اهداف پژوهش

اولويتبندي شايستگيهاي حرفهاي مورد نياز در

با توجه به اهميت مديريت رفتار بهرهبرداران در

رشتههاي علوم اجتماعي ،کشاورزي و توسعة

بخش کشاورزي ،در اين مطالعه سعي شده است با

روستايي به فراواني استفاده ميشود؛ براي نمونه

شناسايي شايستگيهاي حرفهاي مورد نياز کشاورزان

مطالعة احمدوند و احمديکيش ( )8035با عنوان

در مواجهه با تغييرات اقليمي در منطقة جنوبي حوضة

قزلآالي

آبريز درياچة اروميه از ديدگاه خود کشاورزان با

رنگينکمان در شهرستان بويراحمد» با استفاده از

استفاده از مدل بوريچ ،زمينة ارائة راهبردهايي دربارة

مدل بوريچ نشان داد آشنايي با بيماريهاي ماهيان و

وضعيت مطلوب براي برنامهريزي و توسعة پايدار

نشانههاي آن ،غذادهي و آشنايي با مواد غذايي و

کشاورزي در آينده فراهم شود .درزمينة تحقق اين

آگاهي از شرايط برداشت ،از بارزترين نيازهاي

هدف کلي ،اهداف اختصاصي زير مدنظرند:

«نيازسنجي

آموزشي

پرورشدهندگان

آموزشي پرورشدهندگان ماهي قزلآالي رنگينکمان
است؛ افزون بر آن ،کمترين نياز آموزشي در شرايط

 بررسي تغييرات اقليمي در حوضة جنوبي
درياچة اروميه در بازة زماني  03سال گذشته؛
 شناسايي رفتار کشاورزان منطقه در پاسخ به

نگهداري و نظافت استخر بوده است.
آدسوجي و همکاران )9338( 8در پژوهشي با

تغييرات اقليمي؛

عنوان «تعيين اولويت نيازهاي کشاورزان در نيجريه»

 شناسايي شايستگيهاي حرفهاي مورد نياز

به اين نتيجه رسيدند که مواردي چون کنترل شيميايي

کشاورزان در مواجهه با تغييرات اقليمي از ديدگاه

آفات و چگونگي تغذية گياهان ،جزو صالحيتهاي

خود کشاورزان با استفاده از مدل بوريچ؛

حرفهاي مورد نياز کشاورزان بوده است؛ اما انتخاب

 پيشنهاد بستة آموزشيحمايتي بهمنظور ارتقاي

ميزان اراضي براي کشت و تنوع کاشت در رتبههاي

شايستگيهاي مورد نياز کشاورزان منطقة پژوهش در

بعدي قرار گرفته است.

پاسخ به تغييرات اقليمي.

همچنين در مطالعة اجاقي و همکاران ( )8035با
عنوان «ارزيابي مهارتهاي تدريس کارآفريني

روششناسی پژوهش

براساس مدل بوريچ» مشخص شد از ميان

پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردي ،9ازنظر شيوة

مهارتهاي مربوط به تدريس واحد کارآفريني به

گردآوري و دريافت اطالعات در حوزة مطالعات

ترتيب اولويت ،مهارتهاي تدريس ،مهارت هاي

ميداني و ازنظر ماهيت ،کمّي است .گردآوري دادهها و

تجربي ،ويژگيهاي فردي و مهارتهاي ارتباطي

اطالعات الزم در پژوهش حاضر طي دو فاز در

استادان و مدرسان کارآفريني اهميت ويژهاي

حوضة جنوبي آبريز درياچة اروميه به شرح زير انجام

داشتهاند.

شد:

Adesoji et al

1

Applied

2
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 فاز اول پژوهش حاضر؛ براي بررسي روند

دورة دکتري کمک گرفته و پايايي پرسشنامه با

تغييرات اقليمي در منطقة پژوهش (در بازة زماني

استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ( )3/78محاسبه شد.

 03سال گذشته) از اطالعات هواشناسي و اقليمي

دادههاي گردآوريشده نيز با استفاده از نرمافزار

حوضة جنوبي آبريز درياچة اروميه استفاده شد .در

 SPSSwin20در دو بخش توصيفي و استنباطي تجزيه و

اين بخش با استفاده از ميانگين مؤلفههاي اقليمي

تحليل شد .براي تعيين شايستگيهاي حرفهاي مورد

(بارش ،دما ،حداقل و حداکثر دما و رطوبت)،

نياز کشاورزان ،ميانگين وزني نمرة تفاوت ()MWDS8

بررسيها صورت گرفت .براي اين منظور ،نخست

محاسبه شد .براي اين منظور نخست نمرة تفاوت هر

ميانگينهاي  83ساله (دورة  03ساله) براي هريک از

شايستگي بهصورت فردي و سپس وزن نمرة تفاوت

مؤلفههاي بيانشده محاسبه و سپس مقايسه شد .براي

براي شايستگي حرفهاي هر کشاورز به دست آمد .در

تجزيه و تحليل دادههاي گردآوريشده در اين مرحلة

پايان با جمع وزن نمرات تفاوت و تقسيم بر تعداد

پژوهش Excel16 ،به کار رفت.

افراد ،ميانگين وزني نمرات تفاوت شايستگيهاي

 فاز دوم پژوهش حاضر ،روش پيمايشي ،و

حرفهاي محاسبه و سپس تعداد  08شايستگي حرفهاي

جامعة آماري پژوهش ،تمامي بهرهبرداران بخش

مورد نياز کشاورزان براساس اين ميانگين رتبهبندي

کشاورزي منطقة پژوهش (حوضة جنوبي آبريز

شد .فرمول بوريچ بهصورت زير است:

اروميه) است (موقعيت قرارگيري اين حوضه در
شکل ( )8نشان داده شده است) که  850نفر از آنها در
مرحلة اول بهصورت خوشهاي شهرستانها و در
مرحلة دوم با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي
ساده بهمثابة نمونة پژوهش انتخاب شدند .ابزار
گردآوري دادهها ،پرسشنامة پژوهشگرساخته است.
پرسشنامة به کار گرفته شده در اين پژوهش شامل
پرسشهايي دربارة رفتار کشاورزان در مواجهه با
تغييرات اقليمي در وضعيت موجود و مطلوب با

MWDS=WDS= (I-C) × mI
در روابط باال ،ميزان اهميت ( ،)Iميزان داشتن

شايستگي ( ،)Cميانگين اهميت ( )mIو نمرة اولويت
( )MWDSاست (پزشکيراد .)81 :8017 ،در اين
مدل رفتارهايي با نمرة اولويت بيشتر از  ،4بيشترين
نياز را به توجه و تقويت دارند؛ رفتارهايي که نمرة
آنها بين  9و  4باشد ،جزو اولويتها نيستند ،ولي به
تقويت نياز دارند و رفتارهايي که نمرة آنها از  9کمتر
باشد ،به تقويت نياز ندارند.

 08گويه در دو وضعيت ،در قالب طيف ليکرت
 5قسمتي از بسيار کم = 8تا بسيار زياد =  5سنجيده
شد .براي سنجش اعتبار يا روايي پرسشنامه از نظر
متخصصان موضوعي (اعضاي هيئت علمي گروه
ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشگاه علوم کشاورزي
و منابع طبيعي خوزستان ،کارشناسان سازمان جهاد
کشاورزي و مرکز تحقيقات کشاورزي) و دانشجويان

)Mean weight discrepancy score (MWDS

1
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شکل  .6موقعیت جغرافیايی منطقة پژوهش (حوضة جنوبی آبريز درياچة ارومیه)

رطوبت ،کاهش ميانگين بارش ( 83/0ميليمتر) و

يافتههای پژوهش
بررسی روند تغییرات اقلیمی طی  36سال

افزايش ميانگين دما ( 8/1سانتيگراد) است .بررسي
روند دما نشان ميدهد افزايش دما بين دورة اول

گذشته در حوضة جنوبی آبريز درياچة ارومیه
در نمودار ( )8مقادير ميانگين پنج مؤلفة مهم اقليمي

( )8338-8317تا دورة دوم ( 3/5( )9338-8337درجة

(بارش ،دما ،حداقل و حداکثر دما و رطوبت) طي 0

سانتيگراد) نسبت به فاصلة زماني دورة دوم (-8337

دهة گذشته در حوضة جنوبي آبريز درياچة اروميه ارائه

 )9338تا دورة سوم ( 8/0( )9387-9337درجة

شده است .نتايج بهدستآمده گوياي کاهش ميانگين

سانتيگراد) کندتر بوده است؛ به بيان ديگر ،دماي هوا

حداقل دما ( 8/0درجة سانتيگراد) ،افزايش ميانگين

پس از سال  8338با سرعت بيش از دوبرابري نسبت

حداکثر دما ( 0/5درجة سانتيگراد) ،کاهش 5درصدي

به دورة قبل افزايش داشته است.
5.4
6.1
6.7

ميانگين حداقل دما (سانتيگراد) 9387-9337
ميانگين حداقل دما (سانتيگراد) 9338-8337
ميانگين حداقل دما (سانتيگراد) 8338-8317
ميانگين حداکثر دما (سانتيگراد) 9387-9337
ميانگين حداکثر دما (سانتيگراد) 9338-8337
ميانگين حداکثر دما (سانتيگراد) 8338-8317
رطوبت(درصد) 9387-9337
رطوبت(درصد) 9338-8337
رطوبت (درصد) 8338-8317
ميانگين بارش(ميليمتر) 9387-9337
ميانگين بارش(ميليمتر) 9338-8337
ميانگين بارش(ميليمتر) 8338-8317
ميانگين دما (سانتيگراد) 9387-9337
ميانگين دما (سانتيگراد) 9338-8337
ميانگين دما (سانتيگراد) 8338-8317

18.3
16.2
14.8
50
53
55
28
31.6
38.3
13.3
12
11.5
60
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کشاورزي 94/5 ،سال (بيشينه 73 :و کمينه )9 :است.

ويژگیهای فردی پاسخگويان
برمبناي يافتههاي بهدستآمده ،ميانگين سن افراد

با توجه به نتايجي که از ميانگين  3هکتار زمين

نمونة پژوهش حاضر 48 ،سال است که جوانترين

کشاورزي براي هر کشاورز به دست آمده است،

فرد 98 ،سال و مسنترين فرد 17 ،سال دارد .همچنين

بيشتر کشاورزان منطقه خردهمالک هستند و تعداد

ميانگين سابقة فعاليت کاري افراد نمونه در بخش

کمي از افراد بيش از  83هکتار زمين کشاورزي دارند.

جدول  .6ويژگیهای فردی و حرفهای افراد نمونه ()n=613
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه و بیشینه

سن (سال)

48

88/49

98-17

تجربة فعاليت کشاورزي (سال)

94/5

88/95

9-73

کل اراضي کشاورزي (هکتار)

3

7/37

8-53

منبع :يافتههاي پژوهش8031 ،

محصوالتي مانند گندم ( ،)890حبوب ( )83و جو

محصوالت رايج در منطقة پژوهش
گزارشي از محصوالت رايج منطقه که در بيشتر

( )83در رتبههاي بعدي قرار ميگيرند .همچنين

زمينهاي زراعي و باغي کشت ميشوند ،در نمودار ()9

برمبناي اين نتايج ،محصوالتي همچون چغندرقند

ارائه شده است .چنانچه در جدول ديده ميشود،

( )43و سبزي و صيفيجات ( )58با نياز آبي زياد در

محصوالتي با نياز آبي زياد همچون سيبزميني و پياز

طول دورة رشد با توجه به وضعيت نامناسب آب در

بيشترين فراواني ( )809را دارند؛ در حالي که

منطقه به فراواني کشت ميشوند.
فراوانی
۱۴۰

۱۳۲

۱۲۳

۱۲۰
۱۰۰
۸۰
۶۰

۶۹
۵۹

۵۷

۵۱

۴۳

۶۰
۴۰

۴۹

۲۰
۰
سبزي و صيفي

سيب زميني و

حبوبات

باغ و نهالستان

يونجه

چغندر قند

پياز

دانه هاي روغني
(کلزا  -آفتاب
گردان و )...

منبع :يافتههاي پژوهش8031 ،

نمودار  .1محصوالت رايج منطقة پژوهش

جو

گندم
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دسترسي دارند و با توجه به نمودار ( ،)9بيشتر

وضعیت دسترسی به منابع آب کشاورزی در منطقه
نتايج مربوط به وضعيت ميزان آب مورد نياز

محصوالت کشتشده در منطقه ،در دستة محصوالتي

کشاورزان و دسترسي آنها به آب در جدول ( )9نشان

با مصرف آبي زياد قرار دارند؛ بر اين اساس کاهش

داده شده است .با توجه به نتايج ،ميانگين آب مورد

تعداد دفعات يا ميزان آب مورد نياز در هر بار آبياري

نياز براي کشاورزان منطقه 07 ،ساعت در طول هفته

بر کاهش کمّي و کيفي محصول و معيشت کشاورزان

برآورد شده است؛ اين در حالي است که کشاورزان در

بسيار تأثيرگذار است.

طول هفته بهطور ميانگين کمتر از  03ساعت به آب
جدول  .1وضعیت آب مصرفی کشاورزی (ساعت در هفته) ()n=613
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه و بیشینه

ميزان آب مورد نياز

07

08/38

3-933

ميزان دسترسي به آب

93/5

98/94

3-853

منبع :يافتههاي پژوهش8031 ،

نمودار ( ،)0منابع مختلف تأمين آب مصرفي

مجموع  850پاسخگو 09 ،نفر (بيش از  93درصد)

کشاورزان را در حوضة جنوبي آبريز درياچة اروميه

براي تأمين آب مورد نياز محصوالت کشاورزي خود

نشان ميدهد .نتايج حاکي از آن است که بيشتر

از چند گزينه بهصورت همزمان بهره ميبرند .بيش از

کشاورزان منطقه (بيش از  53درصد) آب مورد نياز

 7درصد افراد هم که جزو پاسخگويان پژوهش حاضر

خود را از چاهها تأمين ميکنند؛ در حالي که  00نفر

بودند ،به هيچ نوع از منابع دسترسي نداشتند و فقط به

با استفاده از آب رودخانه و کانالهاي موجود در

آب باران يا محدود چشمههايي اتکا ميکردند که در

منطقه محصوالت خود را آبياري ميکنند .همچنين از

مجاورت يا داخل مزرعة خودشان وجود داشت.

درصد

تعداد افراد
100
77

80
60

50.3
33

32
21.6

20.9
7.2

11

40
20
0

آب باران (ديمي)

رودخانه  /کانال  /چاه

چاه

منبع :يافتههاي پژوهش8031 ،

نمودار  .3منابع آبی کشاورزان منطقة پژوهش

رودخانه و کانال

تحلیل شايستگیهای حرفهای مورد نیاز کشاورزان دربرابر تغییرات اقلیمی
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واکاوی عملکرد کشاورزان در مواجهه با تغییرات

نسبت به ساير رفتارها ،طرفداران بيشتري در بين

اقلیمی

کشاورزان منطقة پژوهش داشتهاند؛ اين در حالي است

در اين بخش از پژوهش ،بهمنظور شناخت

که گويههاي تعمير و سيمانکاري کانالهاي آبياري

نارساييهاي موجود درزمينة مواجهة کشاورزان با

(ميانگين  ،)9/03در صورت امکان استفادة دوباره از

تغييرات اقليمي ،گويههاي بررسيشده در پژوهش

پسابهاي تصفيهخانهها و آب زهکشيها (ميانگين

حاضر براساس ضريب تغييرات اولويتبندي شدند.

 )9/98و انتخاب وسعت زمين کشتشده با توجه به

نتايج نشان داد رفتارهاي افزايش ميزان استفاده از

اطالعات موجود بارندگي و دمايي (ميانگين  ،)9/80از

کودها و سموم شيميايي (ميانگين  ،)0/84استفاده از

بين مجموع  08رفتار به ترتيب در مکانهاي  05 ،04و

محصوالت با دورة رشد کوتاهتر (ميانگين  )9/18و

 08قرار گرفتند.

رويآوردن به دامداري يا توسعة آن (ميانگين )9/13
جدول  .3رتبهبندی رفتار کشاورزان در مواجهه با تغییرات اقلیمی () n=613
گويهها

M

SD

* CV

رتبه

افزايش ميزان استفاده از کودها و سموم شيميايي

0/84

8/37

3/930

8

استفاده از محصوالت با دورة رشد کوتاهتر

9/18

3/118

3/031

9

رويآوردن به دامداري يا توسعة آن

9/13

3/347

3/097

0

تغيير کاربري اراضي و انتخاب ديگر براساس شرايط آبوهوايي

9/88

3/135

3/008

4

اجارهدادن زمين به شخص ديگر و يافتن شغل ديگر جز کشاورزي

0/88

8/35

3/007

5

استفاده از ارقام بومي

9/11

3/377

3/003

8

کشت محصوالت متنوع در يک سال زراعي

0/35

8/34

3/043

7

توجه بيشتر به درختکاري و حفظ جنگلها و مراتع

0/33

8/39

3/043

1

توجه به اطالعات بارندگي در زمان کاشت ،داشت و برداشت محصول و پيگيري آن

9/33

8/39

3/058

3

استفاده از ارقام مقاومتر به تغييرات آبي و هوايي

9/75

3/388

3/058

83

مهاجرت هميشگي به شهر

0/93

8/88

3/059

88

توجه به اطالعات دما و حرارت در زمان کاشت ،داشت و برداشت و پيگيري آن

9/19

8/33

3/054

89

انتخاب برنامه (الگوي) آبياري با توجه به اطالعات موجود بارندگي و دمايي

9/88

3/347

3/058

80

تغيير نوع محصول کشتشده

9/75

8/38

3/087

84

تغيير در سيستم آبياري (از سنتي به مدرن يا نيمهمکانيزه)

9/10

8/35

3/078

85

انتخاب نوع محصوالت با توجه به اطالعات موجود بارندگي و دمايي

9/78

8/30

3/070

88

توجه به برنامههاي آموزشي پخششده از راديو و تلويزيون

9/18

8/37

3/074

87

تغيير در نحوة آمادهسازي زمين براي کاشت

9/11

8/31

3/075

81

مهاجرت فصلي سرپرست خانوار به مکان ديگر براي کار

0/88

8/87

3/078

83

به آيش گذاشتن قطعاتي يا بخشي از زمينهاي زراعي بهصورت نوبتي

9/87

8/38

3/071

93

استقبال از برنامههاي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري و همکاري در اين زمينه

9/58

3/339

3/017

98

رويآوردن به مشاغل خانگي

9/73

8/83

3/034

99

توجه به توصيههاي کارشناسان و شرکت بيشتر در دورههاي ترويج کشاورزي

9/70

8/31

3/035

90
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گويهها

M

SD

* CV

رتبه

مشورت و ارتباط با کارشناسان

9/50

8/38

3/033

94

تجاوزنکردن به محدودة عرصههاي طبيعي (مرتع ،جنگل ،رودخانه و)...

9/75

8/88

3/430

95

استفاده از تکنيکهاي حفاظتي آب و خاک در توليد محصول

9/83

8/37

3/488

98

گرايش به رفتارهاي کارآفرينانه

9/33

8/98

3/487

97

رهاسازي بخشي از زمينهاي باير

9/47

8/30

3/487

91

تشويق کشاورزان و روستاييان ديگر به روشهاي حفاظتي

9/80

8/83

3/481

93

تشويق ساير کشاورزان به شرکت در دورههاي ترويجي

9/51

8/83

3/498

03

بيمهکردن محصوالت کشاورزي

9/41

8/37

3/408

08

عضويت در تعاونيها (تعاوني آبران) و انجمنها براي همکاري با يکديگر

9/80

8/87

3/444

09

استفاده از کانالهاي مدرن و سرپوشيده بهجاي کانالهاي گلي

9/93

3/335

3/459

00

تعمير و سيمانکاري کانالهاي آبياري

9/03

8/34

3/459

04

در صورت امکان استفادة دوباره از پسابهاي تصفيهخانهها و آب زهکشيها

9/98

8/30

3/455

05

انتخاب وسعت زمين کشتشده با توجه به اطالعات موجود بارندگي و دمايي

0/80

9/38

3/849

08

منبع :يافتههاي پژوهش * 8031 ،رتبهبندي براساس ضريب تغييرات صورت گرفته است .ميانگين ،ديدگاه کلي را دربارة هر گويه نشان ميدهد.

تحلیل شايستگیهای حرفهای مورد نیاز کشاورزان

شايستگيهاي حرفهاي مورد نياز کشاورزان دربرابر

در اين پژوهش 08 ،شايستگي حرفهاي مورد نياز

تغييرات اقليمي در حوضة جنوبي آبريز درياچة اروميه

کشاورزان براي مقابله با تغييرات اقليمي بر پاية نمرة

هستند .همانگونه که در جدول ( )4آمده است ،نمرة

اولويت بهدستآمده از مدل بوريچ رتبهبندي شدند.

اولويت  4شايستگي حرفهاي تعمير و سيمانکاري

يافتههاي جدول ( )4نشان ميدهد از بين 08

کانالهاي آبياري ،رويآوردن به دامداري يا توسعة آن

شايستگي حرفهاي بررسيشده 93 ،صالحيت ،نمرة

و عضويت در تعاونيها (تعاوني آبران) و انجمنها

اولويت بيش از  4را کسب کردهاند .اين امر

براي همکاري با يکديگر ،کمتر از  4و بيشتر از  9به

نشاندهندة ضعف کشاورزان در  93شايستگي

دست آمده است .اين شايستگيهاي حرفهاي جزو

حرفهاي مورد نياز دربرابر تغييرات اقليمي است که

اولويتها محسوب نميشوند ،ولي به توجه و تقويت

بايد تقويت شوند.

نياز دارند .همچنين نتايج نشان داد  0رفتار مهاجرت

با توجه به يافتهها ،مشورت و ارتباط با کارشناسان

فصلي سرپرست خانوار به مکان ديگر براي کار،

(نمرة اولويت  ،)7/31انتخاب برنامة (الگوي) آبياري با

مهاجرت دائمي به شهر و افزايش ميزان استفاده از

توجه به اطالعات موجود بارندگي و دمايي (نمرة

کودها و سموم شيميايي با نمرة اولويت زير  9در

اولويت  )8/81و تغيير در نحوة آمادهسازي زمين براي

آخرين اولويتها قرار دارند.

کاشت (نمرة اولويت  ،)8/44به ترتيب مهمترين

تحلیل شايستگیهای حرفهای مورد نیاز کشاورزان دربرابر تغییرات اقلیمی
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جدول  .1شناسايی و اولويتبندی شايستگی حرفهای مورد نیاز کشاورزان با استفاده از مدل بوريچ ()n=613
میانگین اهمیت در

میانگین رفتار در

نمرة

وضعیت مطلوب

وضعیت فعلی

اولويت

9/80

7/31
8/81

رديف

شايستگی حرفهای

8

مشورت و ارتباط با کارشناسان

4/43

9

انتخاب برنامة (الگوي) آبياري با توجه به اطالعات موجود بارندگي و دمايي

4/00

9/88

0

تغيير در نحوة آمادهسازي زمين براي کاشت

4/97

9/88

8/44

4

توجه به برنامههاي آموزشي پخششده از راديو و تلويزيون

4/83

9/50

8/91

5

استفاده از تکنيکهاي حفاظتي آب و خاک در توليد محصول

4/97

9/75

8/89

8

گرايش به رفتارهاي کارآفرينانه

4/38

9/58

8/33

7

استفاده از کانالهاي مدرن و سرپوشيده به جاي کانالهاي گلي

4/03

9/33

5/38

1

تغيير در سيستم آبياري (از سنتي به مدرن يا نيمهمکانيزه)

4/05

9/18

5/38

3

استفاده از ارقام مقاومتر به تغييرات آبي و هوايي

4/41

0/33

5/39

83

تشويق ساير کشاورزان به شرکت در دورههاي ترويجي

4/99

9/75

5/11

88

انتخاب نوع محصوالت با توجه به اطالعات موجود بارندگي و دمايي

4/05

9/13

5/14

89

در صورت امکان استفادة دوباره از پسابهاي تصفيهخانهها و آب زهکشيها

4/34

9/83

5/78

80

انتخاب وسعت زمين کشتشده با توجه به اطالعات موجود بارندگي و دمايي

4/03

9/11

5/81

84

تغيير کاربري اراضي و انتخاب ديگر براساس شرايط آبوهوايي

4/33

9/87

5/81

85

توجه بيشتر به درختکاري و حفظ جنگلها و مراتع

0/13

9/47

5/81

88

استفاده از محصوالت با دورة رشد کوتاهتر

4/80

9/70

5/83

87

تشويق کشاورزان و روستاييان ديگر به روشهاي حفاظتي

4/33

9/78

5/09

81

توجه به توصيههاي کارشناسان و شرکت بيشتر در دورههاي ترويج کشاورزي

4/88

9/73

5/91

83

رهاسازي بخشي از زمينهاي باير

0/43

9/93

5/88

93

استقبال از برنامههاي سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري و همکاري در اين زمينه

4/85

9/18

5/88

98

به آيش گذاشتن قطعاتي يا بخشي از زمينهاي زراعي بهصورت نوبتي

4/38

9/75

5/94

99

توجه به اطالعات دما و حرارت در زمان کاشت ،داشت و برداشت و پيگيري آن

0/78

9/41

5/89

90

تغيير نوع محصول کشتشده

4/88

9/11

4/39

94

تجاوزنکردن به محدودة عرصههاي طبيعي (مرتع ،جنگل ،رودخانه و)...

4/98

0/35

4/14

95

استفاده از ارقام بومي

4/30

9/10

4/13

98

کشت محصوالت متنوع در يک سال زراعي

4/39

9/19

4/13

97

توجه به اطالعات بارندگي در زمان کاشت ،داشت و برداشت محصول و پيگيري آن

4/03

0/88

4/78

91

رويآوردن به مشاغل خانگي

0/84

9/51

4/94

93

بيمهکردن محصوالت کشاورزي

4/80

0/88

4/31

03

تعمير و سيمانکاري کانالهاي آبياري

4/98

0/93

0/81

08

رويآوردن به دامداري يا توسعة آن

0/77

9/33

0/41

09

اجارهدادن زمين به شخص ديگر و يافتن شغل ديگر ،جز کشاورزي

0/41

9/80

0/43

00

عضويت در تعاونيها (تعاوني آبران) و انجمنها براي همکاري با يکديگر

4/03

0/84

0/33

04

مهاجرت فصلي سرپرست خانوار به مکان ديگر براي کار

9/77

9/03

8/11

05

مهاجرت هميشگي به شهر

9/59

9/98

8/34

08

افزايش ميزان استفاده از کودها و سموم شيميايي

9/77

0/80

-8/44
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همبسته استفاده شد .براساس نتايج ارائهشده در

مقايسة میانگین اهمیت و عملکرد رفتار کشاورزان

جدول ( ،)5بين ميانگين نمره در دو وضعيت ،تفاوت

بهمنظور مقايسة ميانگينها در دو وضعيت موجود

معناداري وجود دارد.

و مطلوب ،با توجه به يکسانبودن گروهها ،از آزمون T

جدول  .1نتیجة آزمون  Tهمبسته برای مقايسة میانگینها در دو وضعیت ()n=613
متغیر
رفتار کشاورزان

سطوح متغیر

میانگین

انحراف معیار

عملکرد

833/37

85/81

اهميت

844/94

89/01

t
**

91/10

درجة آزادی

Sig.

859

3/333

منبع :يافتههاي پژوهش ** 8031 ،سطح معنادار در يک درصد

نتیجهگیری و پیشنهادها

است؛ کاهش  83/0ميليمتري ميزان بارش ،کاهش

براي تحليل و درک کامل تغييرات اقليمي و اثر آنها،

5درصدي رطوبت و افزايش  8/1درجه سانتيگرادي

الزم است عوامل مختلفي بررسي شوند .يکي از اين

ميانگين دما ،ازجملة اين تغييرات هستند .همچنين با

عوامل بسيار حياتي ،شناخت رفتار کشاورزان بهمثابة

توجه به اين نتايج طي  03سال گذشته ،ميانگين

تأثيرپذيرترين بخش جامعه در مواجهه با تغييرات

حداقل دما ،کاهش  8/0درجهاي و ميانگين حداکثر

اقليمي است .با توجه بـه اينکه تغييرات اقليمي بيشترين

دما ،افزايش  0/5درجه سانتيگرادي در حوضة جنوبي

تأثير را بر اين گروه خواهد گذاشت ،آگاهي از رفتار

آبريز درياچة اروميه داشته است .اين يافتهها با نتايج

آنها در مواجهه با تغييرات اقليمي که چالش مهم نسل

قدوسي و همکاران ( )8030و فتحيان و همکاران

حال و آينده است ،بسيار ضروري به نظر ميرسد.

( )8039همسوست.

حوضة آبريز درياچة اروميه ازجمله مناطقي است

شادکام و همکاران ( )9388نيز در پژوهش خود

که ازنظر محصوالت کشاورزي همواره مهم بوده

نشان دادند حوضة آبريز درياچة اروميه بهشدت متأثر

است؛ اما در چند سال اخير اين منطقه همانند ساير

از تغييرات اقليمي است؛ بهطوري که کاهش حجم آب

نقاط جهان بهشدت با تغييرات اقليمي مواجه بوده

در منطقه بهخوبي اين چالش را نشان ميدهد .نتايج

است (دفتر برنامهريزي و تلفيق ستاد احياي درياچة

پژوهش آنها نشان داد براي حفظ درياچة اروميه

اروميه)55 :8030 ،؛ بنابراين کشاورزان اين منطقه در

ساليانه به  0/7ميليارد مترمکعب آب نياز است .آنان

حال لمس آثار مرتبط بر پديدة تغييرات اقليمي هستند.

معتقدند برنامههاي ارائهشده و مطالعات صورتگرفته

در همين زمينه ،هدف اصلي پژوهش حاضر ،شناسايي

در حوضة درياچة اروميه تاکنون نتوانستهاند کمک

شايستگيهاي حرفهاي مورد نياز کشاورزان دربرابر

چنداني به بهبود وضعيت بحراني منطقه کنند؛ بلکه

تغييرات اقليمي است.

کاهش سريع ميزان مصرف آب آبياري در سطح منطقه

نتايج نشان داد تغييرات اقليمي چشمگيري در

و کاهش يا محدودکردن انتشار گازهاي گلخانهاي در

منطقة پژوهش همانند ديگر نقاط جهان روي داده

سطح فرامنطقهاي در حفظ بهبود اکوسيستم محدودة

منصور غنیان و لطیف محمدزاده
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پژوهش مفيد واقع ميشود؛ همچنين کاهش نياز

گروه تأثير ميگذارد؛ بنابراين پيشنهاد ميشود با ارائة

آبياري با توجه به تغيير الگوي کشت در منطقه،

اطالعات دربارة راهبردهاي سازگاري در مواجهه با

استفاده از فاضالبها در آبياري و مديريت فصلي

تغييرات اقليمي در رسانة محلي ،صدا و سيماي مراکز

آبهاي حوضه ،راهکارهاي مناسبي براي رهايي از

استاني و مراکز ترويج و خدمات کشاورزي براي

چالشهاي موجود است؛ بنابراين با توجه به نتايج

آگاهسازي کشاورزان اقدام شود تا درک آنها از اين

پيشنهاد ميشود شناخت درست از وضعيت موجود

پديده بهدرستي در ذهنشان ترسيم شود .در اين

تغييرات اقليمي و مشکالت کشاورزان در اولويت قرار

صورت شرايط براي مديريت يکپارچة همة منابع در

گيرد؛ سپس با استفاده از آگاهسازي ،توسعة مهارتها

سطح منطقه فراهم خواهد شد؛ در غير اين صورت

و ظرفيتسازي جوامع آسيبپذير ،براي کاهش

کشاورزان براساس دانش و آموختههاي پيشين خود به

مشکالت معيشتي مردم محلي گامهاي اساسي

تغيير رفتار متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي

برداشته شود .اين امر با فراهمکردن شرايط کاري و

خود دست خواهند زد.
نتايج ارائهشده در نمودار ( )9نشان ميدهد

درآمدزايي در خارج از مزرعه تحقق مييابد.
با توجه به نتايج بهدستآمده ،ميانگين سني

محصوالتي با نياز آبي زياد همچون سيبزميني و پياز

کشاورزان منطقه 48 ،سال و ميانگين زمينهاي تحت

بيشترين فراواني ( )809را داشتهاند؛ اين در حالي

مالکيت 3 ،هکتار براي افراد نمونه است که اين امر

است که با توجه به مطالب گفتهشده در پژوهش

چالش را پيچيدهتر کرده است؛ زيرا همانطور که قابل

حاضر (نمودار  )8و همچنين مطالعات پيشين

مشاهده است ،بيشتر کشاورزان ،خردهمالکاني  43ساله

(قدوسي و همکاران890 :8030 ،؛ ‚Shadkam et al.

يا با سني بيشتر هستند؛ چنانچه براساس مطالعات

 ،)2016: 317حوضة آبريز درياچة اروميه بهشدت با

( ،)Eakin, 2005: 28اين افراد بيش از ساير قشرها در

تغييرات اقليمي و کمبود منابع آب مصرفي در

معرض آسيبپذيري قرار دارند و تغييرات اقليمي،

کشاورزي مواجه است .درنتيجه توصيه ميشود با

تهديدي جدي براي معيشت خردهمالکان به شمار

داشتن برنامة الگوي کشت علمي و تناسب نوع

ميرود؛ زيرا اين گروه از کشاورزان منابع کافي مانند

محصوالت با شرايط اقليمي ،پايداري توليدات

اعتبارات ،بيمه و آموزش و مهارت کافي بهمنظور

کشاورزي و امنيت غذايي تضمين و سبب شود از

مقابله با تغييرات اقليمي در اختيار ندارند؛ اين در

استعدادهاي منطقه استفادة درست صورت بگيرد تا

حالي است که به عقيدة اوبراين و همکاران،)9338( 8

بهرهوري افزايش يابد و منابع طبيعي نيز ماندگار

عوامل مختلف ديگري ازجمله نبود سرماية شخصي و

شوند.

عوامل فني ،کشاورزان خردهمالک را آزار ميدهد و

نتايج ارائهشده در جدول ( )9همچنين نشان

معيشت آنها را با مشکالت فراواني روبهرو ميکند .در

ميدهد کشاورزان بهصورت ميانگين بسيار کمتر از

اين بين تغييرات اقليمي جديتر از ساير عوامل بر اين

مقدار مورد نياز خود به آب کشاورزي براي آبياري

1

محصوالت زراعي و باغي دسترسي دارند .درنتيجه

O’Brien et al
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اين امر کاهش کمّي و کيفي محصول را به همراه

( )8030همسوست .گارکيا و همکاران )9388( 8نيز

داشته است؛ چنانچه اين کاهش کمّي و کيفي

معتقدند تغييرات اقليم باعث ايجاد شرايط مساعد در

محصول ،معيشت کشاورزان منطقه را با مشکل مواجه

ظهور بعضي آفات و بيماريهاي فعال در مناطق

کرده است .اين امر زماني براي کشاورزان بحرانيتر

مختلف ميشود و خسارت را تشديد ميکند .همين

ميشود که همزمان قيمت نهادههاي مورد نياز هر سال

امر باعث افزايش مصرف سموم و ساير نهادههاي

با رشد چند برابري روبهرو خواهد شد .همچنين نتايج

شيميايي يا رويآوردن کشاورز به مشاغل ديگر

گزارششده در نمودار ( )0حاکي است بيشتر

ازجمله دامداري براي به حداقل رساندن زيانها

کشاورزان منطقه (بيش از  53درصد) آب مورد نياز

خواهد شد .همچنين با توجه به مطالعات IPCC

9

خود را از چاهها تأمين ميکنند .مطالعة دسترنج و

( )9337در اثر گرمشدن اقليم ،ميزان خسارت آفات و

توکلي ( )8038با هدف بررسي تغييرات سطحي و

بيماريهاي مختلف با زيادشدن نسلهاي آفات و

حجمي آب درياچة اروميه با استفاده از تصاوير

بيماريها افزايش مييابد .اين مسئله باعث افزايش

ماهوارهاي انجامشده نشان داد برداشت آبهاي

مصرف سموم شيميايي و درنتيجه کاهش سودآوري

زيرزميني در چند سال اخير با رشد تصاعدي روبهرو

محصول نيز شده است؛ بنابراين ايجاد تنوع ژنتيکي

بوده است .چنانچه بررسي چاههاي حوضة آبريز

بهصورت کاشت ارقام مخلوط با صفات زراعي مشابه،

درياچه نشان داد سطح آب زيرزميني در منطقه از سال

ولي متفاوت ازنظر ژنتيکي و مقاوم دربرابر نژادهاي

 8018تا  8034به ميزان  8/8متر کاهش داشته است.

عامل بيماريزا پيشنهاد ميشود .همچنين توصيه

در همين زمينه پيشنهاد ميشود با مطالعه و اجراي

ميشود پژوهشگران اين ارقام مقاوم را شناسايي و آنها

طرح حفاظت محيطزيست منطقه بهويژه پارک ملي

را به مسئوالن معرفي کنند تا در اختيار کشاورزان

درياچه ،با در اولويت قراردادن مناطق جنوبي آن و

منطقه قرار دهند.

همچنين نظارت سيستماتيک بر چاههاي آب زيرزميني

نتايج بيانکنندة اين واقعيت است که عملکردهاي

در سراسر حوضة آبريز درياچة اروميه و مديريت آنها،

تعمير و سيمانکاري کانالهاي آبياري در صورت

از بحرانيترشدن شرايط جلوگيري شود.

امکان ،استفادة دوباره از پسابهاي تصفيهخانهها و

نتايج رتبهبندي عملکرد کشاورزان براساس ضريب

آب زهکشيها و انتخاب وسعت زمين کشتشده با

تغييرات نشان داد عملکردهاي افزايش ميزان استفاده

توجه به اطالعات موجود بارندگي و دمايي ،جزو

از کودها و سموم شيميايي ،استفاده از محصوالت با

عملکردهايي بودهاند که کشاورزان کمتر رغبت يا

دورة رشد کوتاهتر و رويآوردن به دامداري يا توسعة

توانايي انجام آنها را داشتهاند .با توجه به پژوهشهاي

آن نسبت به ساير عملکردها براي مواجهه با تغييرات

خانعلي و همکاران ( )8038پسابهاي تصفيهخانهها و

اقليمي ،بيشتر توجه کشاورزان را جلب کرده است.

آب زهکشيها به دليل امالح و موادي که با خود

نتايج بهدستآمده با نتايج مطالعة مظفري و همکاران
Garcia et al
Intergovernmental Panel on Climate Change

1
2
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منصور غنیان و لطیف محمدزاده

حمل ميکنند ،در بسياري از مواقع به آب چاه و

حتي فروش محصوالت به کشاورزان آموزش دهند.

رودخانه ترجيح داده ميشود؛ اين در حالي است که

طي بازديدهاي نگارندگان پژوهش از روستاها و

انتخاب ميزان وسعت کشت اراضي و نوع کشت با

مزارع منطقة مطالعه ،کشاورزان تأييد ميکردند

توجه به شرايط اقليمي و فيزيکي منطقه در تشديد

متخصصان و کارشناسان جهاد کشاورزي اطالعات و

چالش تغييرات اقليمي مؤثر است (.)IPCC, 2007: 96

صالحيت فني الزم را ندارند و همين امر موجب

يافتههاي بهدستآمده از مدل بوريچ نشان داد از

بياعتمادي آنها به کارشناسان شده است؛ بنابراين

بين  08شايستگي حرفهاي بررسيشده ،نمرة اولويت

انتظار از مروجان و کارشناسان ترويج کشاورزي اين

 93شايستگي بيش از  4بوده است و در اولويت

است که با تقويت دانش فني و شرکت در دورههاي

تقويت هستند؛ به بياني اين شايستگيهاي حرفهاي،

مختلف آموزشي به رسالت خود جامة عمل بپوشانند.

جزو نيازهاي اصلي کشاورزان هستند که با آموزش

اين امر ممکن است با آموزش کشاورزان در

آنها الزم است تقويت شوند .چنانچه شايستگيهايي

موضوعاتي همچون انتخاب الگوي کشت با توجه به

همچون مشورت و ارتباط با کارشناسان ،انتخاب

تغييرات اقليمي ،انتخاب وسعت و تغيير در روش کار

برنامة (الگوي) آبياري با توجه به اطالعات موجود

ازجمله مراحل کاشت ،داشت و حتي برداشت و

بارندگي و دمايي و تغيير در نحوة آمادهسازي زمين

بازاريابي محصوالت کشاورزي تحقق يابد؛ زيرا

براي کاشت با کسب نمرة اولويت نزديک به  ،7به

امروزه رشد و توسعة سريع علوم و فنون در تمامي

ترتيب مهمترين شايستگيهاي حرفهاي مورد نياز

رشتهها و موضوعات علمي به چشم ميخورد .اين

کشاورزان دربرابر تغييرات اقليمي در حوضة جنوبي

شتاب بهطور فزايندهاي در دانش کشاورزي نيز وجود

آبريز درياچة اروميه هستند.

داشته است و باعث تغيير مداوم نيازهاي سازمانها و

پزشکيراد ( )8017اذعان دارد شايستگيهايي که

مؤسسات کشاورزي و ارباب رجوع ميشود.

نمرة اولويت بيشتري دارند ،کمبود يا ضعف افراد را

همچنين نتايج نشان داد  0رفتار مهاجرت فصلي

در آن زمينهها نشان ميدهند و الزم است براي

سرپرست خانوار به مکان ديگر براي کار ،مهاجرت

آموزش و تقويت در اولويت قرار گيرند؛ به بياني

هميشگي به شهر و افزايش ميزان استفاده از کودها و

دستاندرکاران و برنامهريزان بايد تمرکز خود را بر

سموم شيميايي با نمرة اولويت زير  ،9در آخرين

تقويت و ارتقاي آنها بهمنظور مقابله با تغييرات اقليمي

اولويتها قرار دارند.

بگذارند .با توجه به نتايج ،تقويت ارتباط بين

کانو و همکاران )9380( 8معتقدند بهرهبرداران

کشاورزان با متخصصان بسياري ضروري به نظر

روستايي با درک رويدادها و پديدههاي مرتبط با

ميرسد .کارشناسان و متخصصان بايد اعتماد

تغييرات اقليمي و درنهايت احساس خطر از کاهش

کشاورزان را جلب کنند و به آنها در ساير موارد

درآمدهاي اقتصادي خود ،به توسعة مشاغل ديگر و

ازجمله انتخاب الگوي کشت ،آمادهسازي زمين و

همچنين اقدامات مختلف با هدف افزايش درآمد روي

تغيير در نوع روشهاي کاشت ،داشت و برداشت و
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ميآورند .به نظر ميرسد نبود برنامهاي عملياتي و

راه افزايش کارايي و اعطاي تسهيالت مالي به آنها،

کارآمد درزمينة مقابله با تغييرات اقليمي ،در کنار

منطقه را اميدوار کرد و کشاورزان را براي حضور در

ضعف ترويج و آموزش کشاورزي کارآمد باعث

دورههاي آموزشي و اجراي برنامههاي مختلف

خواهد شد بهرهبرداران روستايي دراثر تنشهاي ناشي

بهمنظور مواجهه با تغييرات اقليمي در راستاي پرکردن

از تغيير اقليم ،با سرعت بيشتري به خاليکردن

شکاف بين وضعيت موجود و مطلوب تشويق کرد.

روستاها يا انجام کارهاي ناپايدار ازجمله افزايش
مصرف بيروية کودهاي شيميايي اقدام کنند .اين امر

منابع

پيامدهاي منفي تغيير اقليم را در منطقة پژوهش تشديد

اجاقي ،صبا ،نادري ،نادر ،رضايي ،بيژن.)8035( ،

ميکند .درنتيجه پيشنهاد ميشود با ارتقاي دانش

ارزيابی مهارتهای تدريس کارآفرينی براساس

مروجان و مشارکت کشاورزان در اجراي برنامهها،

مدل بوريچ ،فصلنامة علميپژوهشي تدريس

مواجهه با تغييرات اقليمي براي حفظ داشتههاي

پژوهي ،سال  ،4شمارة .893-840 ،0

موجود و سازگاري کشاورزان با تغييرات اقليمي با
اجراي طرح مرتبط با تغييرات اقليمي ساماندهي شود.
همچنين نتايج آزمون  Tهمبسته نشان داد بين
عملکرد و اهميت ،تفاوت معناداري وجود دارد .اين
امر نشاندهندة شکاف و فاصلة معنادار بين وضعيت
موجود با وضعيت مطلوب در بيشتر موارد است .نتايج

احمدوند ،مصطفي ،احمديکيش ،علياصغر.)8035( ،
نیازسنجی آموزشی پرورشدهندگان قزلآالی
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حاصل از پژوهشهاي محمدزاده و همکاران ()8034

اعظمي ،امير ،زرافشاني ،کيومرث ،دهقاني ،حسين،

با نتايج پژوهش حاضر همپوشاني دارد .آموزش ،يکي

گرجي ،علي .)8033( ،واکاوی نیازهای آموزشی

از عوامل اصلي در کمک به مردم روستا و پرکردن

بهرهبرداران سیستمهای آبیاری تحت فشار

شکاف بين وضعيت موجود و مطلوب است .توگبه و

شهرستان سنقر ،فصلنامة آب و خاک ،دورة ،95

همکاران )9389( 8معتقدند بايد به روشهاي مختلفي

شمارة .83-97 ،5

در کشاورزان ايجاد انگيزه کرد تا در برنامههاي
مختلف شرکت کنند و شرايط موجود را بهبود بخشند.
آنها در پژوهشهاي خود نشان دادند کاهش هزينهها،
افزايش کيفيت محصوالت و تسهيالت ،مهمترين
عوامل انگيزشي براي کشاورزان هستند .درنتيجه
پيشنهاد ميشود با بهبود و ارتقاي نگرش کشاورزان از

Togbe et al

1

پرهيزکاري ،ابوذر ،صبوحي ،محمود ،احمدپور،
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پزشکي راد ،غالمرضا .)8017( ،ارزيابی نیازهای
آموزشی حرفهای مربیان کشاورزی مراکز
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