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چکیده
سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم نیازمند دانش مناسب است. هدف این پژوهش شناخت تاثیر برنامه های آموزشی 
ترویج و ادراک تغییر اقلیم بر دانش سازگاری مرکبات کاران بود. دیدمان این پژوهش کّمی و تحقیقی کاربردی بوده و 
از روش علّی- مقایسه ای استفاده شد. داده ها با کاربرد مصاحبه های ساختارمند از طریق پرسشنامه در سال 1۴00-
باغدار مرکبات استان  از 99897  نفر  با کاربرد فرمول کرجیسی و مورگان 276  1399 گردآوری شدند. حجم نمونه 
مازندران تعیین شد و با کاربرد روش نمونه گیری چندمرحله ای گزینش شدند. دانش و ادراک باغ داران و دسترسی آنان 
به برنامه های ترویجی با مقیاس ترتیبی اندازه گیری شدند. روایی پرسشنامه توسط چندتن از متخصصان دانشگاهی و 
پژوهشگران و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون پیشاهنگ با 30 نفر از باغ داران بررسی شد و تحلیل مقدار ضریب تتای 
ترتیبی )0/92( برای شاخص دانش در بررسی نهایی تایید شد. داده ها از طریق آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون 
ترتیبی با کاربرد نرم افزار SPSS تحلیل شدند. از دید باغ داران، باغ های مرکبات در برابر نوسان های اقلیمی حساسیت و 
آسیب پذیری باالیی داشتند. دانش باغ داران در مورد راهکارهای بلندمدت و کوتاه مدت در برابر تغییرپذیری های اقلیمی 
به ترتیب درسطح کم و متوسط ارزیابی شد. دسترسی باغ داران به مروج ها و رسانه های ارتباط ها جمعی تاحدی و به 
برنامه های گروهی ترویج در حدکم وجود داشت، ولی کسب اطالعات اقلیمی از آنان در سطح کم بود. بین میزان ارتباط 
باغ داران با هر یک از کنشگران نظام دانش کشاورزی و میزان کسب اطالعات از آنان همبستگی مثبت معنی داری وجود 
داشت. احتمال تغییرسطوح متغیر وابسته در رگرسیون ترتیبی نشان داد که دانش باغ داران تحت تاثیر معنی دار ادراک 
از رخداد تغییرپذیری های اقلیمی سرمازدگی )R2Pseudo=2/39۴( و افزایش دما )R2Pseudo=0/580(، کسب اطالعات 
از پژوهشگران )R2Pseudo=1/۴73(، و برنامه های رادیویی و تلویزیونی )R2Pseudo=1/060( است. گسترش و تقویت 
برنامه های گروهی و جمعی ترویج، تعامل های بین پژوهشگران و کشاورزان، و برنامه های مروج ها در مورد شناخت و 

سازگاری با تغییر اقلیم پیشنهاد می شود. 
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مقدمه
امـروزه از تغییـر اقلیـم  به علـت اثرگذاری های گسـترده 
و متقابـل بـر بخش هـای مختلـف جامعه هـای انسـانی بـه 
محیطـی  زیسـت  چالش هـای  مهم تریـن  یکـی  از  عنـوان 
زیسـت  جـدی  پیامدهـای  کـه  می شـود  یـاد   21 سـده 
محیطـی، اقتصـادی و اجتماعـی را بـه دنبـال دارد )ریدسـما 
و همـکاران، 2009(. منظـور از اقلیم، شـرایط متوسـط آب و 
هوایـی بـرای یـک محـدوده و یـک دوره ی خـاص اسـت )به 
طـور معمـول بیـش از 30 سـال( و تغییـر اقلیـم بـه تفـاوت 
آمـاری معنـی دار در حالت متوسـط اقلیم یـا تغییرپذیری آن 
اشـاره دارد که بـرای دوره درازمدتی وجـود دارد )ونکاتارامان 
و همـکاران، 2012(. تغییـر اقلیـم موجـب تغییرپذیری هایی 
در دمـای میانگیـن، بـارش، رطوبـت، بـاد و جنبه هـای دیگر 
اقلیـم زمین شده اسـت )هامسـو، 2015(. الگوهای خطرهای 
مربـوط بـه اقلیـم درحـال تغییـر اسـت و انتظار مـی رود که 
به طـور فزاینـده ای  میـزان و مـدت زمـان آن ادامـه یابـد. 
ایـن تغییرپذیری هـا می توانـد منجـر بـه تشـدید رخدادهـا 
افزایـش هدررفـت شـود )آلدونـس و همـکاران، 2016(.  و 
بنابرایـن تغییـر اقلیـم را می تـوان بـه عنـوان یـک مخاطـره 
پیچیـده و درازمـدت توصیـف کـرد کـه چنـد وجهـی )از 
خشکسـالی بـه سـیل( و چنـد بعـدی )از محلـی بـه جهانی( 
بـوده و دارای جنبه هـای کوتاه مـدت، میان مـدت و بلندمدت 
و پیامدهـای نامعلومـی اسـت )برایـان و همـکاران، 2006(. 
کشـاورزی در مقایسـه بـا دیگـر فعالیت هـا نسـبت بـه تغییر 
اقلیـم وابسـته تر و آسـیب پذیرتر می-باشـد کـه حساسـیت 
آن به طـور عمـده بـه علـت تغییرپذیری هـای شـدید دمـا، 
تغییـر در بـارش، رخدادهـای پی درپـی و رویددهـای زیانبـار 
طبیعـی و هجـوم آب ناشـی از افزایش سـطح دریا می باشـد 
بـر  اقلیـم  تغییـر  تأثیـر   .)2013 جوشـی،  و  )ماهارجـان 
کشـتزارها می تواند توسـط عامل های پرشـماری مانند تغییر 
اقلیـم محلـی، محیـط زیسـت فیزیکـی مزرعـه، نـوع کشـت 
محصول هـای زراعـی  و ویژگی هـای  اقتصـادی  و اجتماعـی 

خانـوار کـه  محدودیـت یا افزایـش سـازگاری با تغییـر اقلیم 
را موجـب می شـوند، تعییـن شـود )هابتماریـام و همـکاران، 
2017(. باتوجـه بـه اینکـه خانوارهای روسـتایی به طور عمده 
وابسـته بـه منبع های حسـاس بـه اقلیـم )ماننـد ذخیره های 
آب محلـی و زمیـن کشـاورزی( و فعالیت هـای حسـاس بـه 
اقلیـم )مانند کشـاورزی، دامـداری و منابع طبیعی( هسـتند، 
تغییـر اقلیـم دسترسـی ایـن خانوارهـا بـه منابـع طبیعـی را 
بـا  کاهـش می دهـد. حتـی سـاکنان روسـتا در رویارویـی 
تغییرپذیری هـای محیطـی مربوط بـه اقلیـم، ازجمله کاهش 
زمیـن کشـاورزی تولیـدی، ممکـن اسـت ناچار بـه مهاجرت 
بـرای جسـتجوی کار شـوند )هانتـر، 2007(. اثرگذاری هـای 
تغییراقلیـم بر سـودآوری کشـاورزی نـه تنها به تغییـر تولید، 
بلکـه بـه چگونگی سـازگاری نظام های کشـاورزی با شـرایط 
جدیـد اقلیـم نیـز بسـتگی دارد. بنابرایـن برآوردهـای تأثیـر 
اقتصـادی تغییـر اقلیـم در صورتی که امکان سـازگاری وجود 
نداشـته باشـد، به احتمـال بیـش از حـد خواهـد بـود. بـا این 
حـال، در بسـیاری از پیش بینی هـای موجـود اثرگذاری های 
سـازگاری بـا تغییراقلیـم در نظرگرفتـه نمی شـود )تامـو و 
همکاران، 2017(. سـازگاری در زمینه ی ابعاد انسـانی تغییر 
جهانـی به طـور معمـول اشـاره می کنـد بـه یـک فرآینـد، 
عمـل یـا دسـتاورد در یـک نظـام )خانـوار، جامعـه، گـروه، 
بخـش، منطقـه و کشـور( بـرای اینکـه نظـام بهتـر بتواند در 
رویارویـی بـا برخی از شـرایط )تغییر، تنش، ریسـک، خطر یا 
فرصـت( کنـار بیایـد، مدیریت یا تعـادل ایجاد کند )اسـمیت 
و وانـدل، 2006(. اصطـالح سـازگاری بـه معنـای اصـالح در 
رفتـار و ویژگی هـای نظـام اسـت کـه توانایـی آن را بـرای 
رویارویـی بـا تنش هـای بیرونـی افزایـش می دهـد )بروکس، 
2003(. اسـمیت و پیلی-فوسـووا )2003( براین باور هستند 
کـه سـازگاری، تعدیل نظام های زیسـت محیطـی، اجتماعی 
یـا اقتصـادی در واکنـش بـه محرک هـای اقلیمـی واقعـی و 
یـا پیش بینـی شـده و اثرگذاری هـای آنـان می باشـد. ایـن 
اصطالح اشـاره به تغییر در فرایندها، شـیوه ها یا ساختارهایی 
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دارد تـا آسـیب های بالقـوه را تعدیـل یـا جبـران کنـد یـا از 
فرصت هایـی کـه در تغییراقلیـم وجـود دارد اسـتفاده کنـد. 
افـزون بـر ایـن، اصالح هـا و فعالیت هایـی نیـز بـرای کاهـش 
آسـیب پذیری جامعه هـا و منطقه هـا نسـبت بـه تغییراقلیـم 
و تغییرپذیـری ضـروری اسـت. همچنین اسـمیت و همکاران 
)2000(، در زمینـه تغییـر اقلیـم، بـه سـازگاری بـه عنـوان 
بوم شـناختی-اجتماعی-اقتصادی   نظام هـای   در  اصالح هـا 
در پاسـخ بـه محرک هـای اقلیمـی واقعـی یـا اثرگذاری های 
مـورد انتظـار آنـان اشـاره کردنـد. پیلـک )1998( نیـز در 
زمینـه اقلیـم، سـازگاری را بـه عنـوان اصالح هـا در رفتـار 
فـردی گروه هـا و نهادهـا بـه منظـور کاهـش آسـیب پذیری 
رویارویـی  در  می کنـد.  تعریـف  اقلیـم  بـه  نسـبت  جامعـه 
دیـدگاه،  ایـن  از  تغییراقلیـم  نامطلـوب  اثرگذاری هـای  بـا 
ایجـاد  و  آسـیب پذیری  کاهـش  بـه  سـازگاری  اقدام هـای 
تـاب آوری در زمینـه تغییـر اقلیم کمک می کنـد )جواکیم و 
همـکاران، 2015(. در قلمرو بشـری و در نتیجه در نظام های 
اجتماعـی- بوم شـناختی، معیار سـازگاری به مراتـب فراتر از 
معیـار »توانایـی زندگـی و تکثیـر« اسـت. ایـن امـر به دلیـل 
تغییرپذیـری فعالیت هـای اجتماعـی و اقتصـادی وکیفیـت 
زندگی انسـان اسـت. اما قابلیت سـازگاری نظام های انسـانی 
را می تـوان بـه عنـوان ظرفیـت هـر نظـام انسـانی از فـرد تا 
نـوع بشـر بـرای افزایش )یا دسـت کم حفظ( کیفیـت زندگی 
اعضـای خـود در یـک محیـط یا محیـط خاص تعریـف کرد. 
درحالـی کـه واکنش هـای نظام های زیسـتی بـه اختالل های 
انسـانی  نظام هـای  واکنش هـای  واکنشـی هسـتند،  به کلـی 
)گالوپیـن، 2006(.  هسـتند  کنشـی  هـم  و  واکنشـی  هـم 
سـازگاری بـا تغییر اقلیم فرایندی اسـت کـه در آن نظام های 
انسـانی و طبیعی بـه تغییرپذیری هـای درازمدت در شـرایط 
اقلیمـی پاسـخ می دهنـد .ایـن پاسـخ ها می توانند به وسـیله 
برنامه ریـزی  )سـازگاری  فعـال  تصمیم گیـری  فراینـد  یـک 
شـده( یـا خود بـه خود )سـازگاری مسـتقل یـا خـودکار( به 
صـورت نتیجـه ی تغییرپذیری هـا در نظام هـای طبیعـی یـا 

انسـان ایجـاد شـود )هولمن و همـکاران، 2019(. کشـاورزی 
بـه لحـاظ ذاتـی به شـرایط اقلیمـی حسـاس بـوده و یکی از 
آسـیب پذیرترین بخش ها نسـبت به خطرهـا و اثرگذاری های 
تغییـر اقلیم جهانی اسـت. تاریخ کشـاورزی نشـان دهنده ی 
یـک چنـد از سـازگاری ها با طیـف گسـترده ای از عامل های 
از نظام هـای کشـاورزی اسـت. پیشـینه ی  بیـرون  درون و 
کشـاورزی نیـز نشـان می دهـد کـه کشـاورزی بـا یـک چند 
از سـازگاری ها بـا طیـف گسـترده ای از مولفه هـای درونی و 
نیز بیـرون از نظام های کشـاورزی همراه می-باشـد. ظرفیت 
یـک نظام کشـاورزی برای سـازگاری بـا تغییر اقلیـم و آب و 
هـوا مبتنـی بـر بهره بـرداری از منابـع طبیعـی آن و شـرایط 
اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی مرتبط با آن اسـت 

)وال و اسـمیت، 2005(. 
منطقه هـای مختلـف کشـور در دهه  هـای اخیـر تحـت 
تاثیـر نوسـان های آب و هوایـی و تغییـر اقلیـم قرارگرفته اند 
کـه از ایـن بیـن می تـوان بـه منطقه های کشـاورزی اسـتان 
مازنـدران اشـاره کـرد. اسـتان مازنـدران با توجه بـه موقعیت 
خـاص اقلیمـی از دیـر  بـاز بـه عنـوان یکـی از قطب هـای 
اصلـی کشـاورزی و تأمیـن مـواد غذایی در ایـران مطرح بوده 
و در بسـیاری از محصول هـای کشـاورزی ازجملـه مرکبـات 
در کشـور از باالتریـن جایـگاه برخـوردار می باشـد. بنـا بـر 
اسـتان  ایـن   )1399( وزارت جهـاد کشـاورزی  آمار نامـه ی 
رتبـه ی اول سـطح زیرکشـت و تولیـد ایـن محصـول را در 
کشـور دارا می باشـد، به طوری کـه حـدود ۴5 درصد مرکبات 
کشـور در مازنـدران تولیـد می شـود. بنابراین می تـوان گفت 
کـه تولیـد مرکبـات در این اسـتان هم در سـطح ملـی و هم 
در سـطح  محلـی از جایـگاه باالیـی در برای تامین معیشـت 
خانوارهـای باغـدار برخـوردار اسـت. لـذا هرگونـه اختالل در 
تولیـد این محصول اقتصاد کشـور و اسـتان، به ویژه معیشـت 
ایـن خانوارهـا را با آسـیب جدی روبـرو خواهد کرد. بررسـی 
اداره کل  و  اسـناد و گزارش هـای سـازمان جهادکشـاورزی 
مدیریـت بحـران اسـتان نشـان می دهـد در دو دهـه ی اخیر 
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در سـال های 1386، 1392 و 1395 بـا بـارش برف سـنگین 
و کاهـش شـدید دما بـه زیر صفر درجه و بروز سـرما شـدید 
و یخبنـدان قسـمت اعظمـی از محصـول باغ هـای مرکبـات 
آسـیب  دچـار  آنـان  و سرشـاخه های  درختـان  همـراه  بـه 
و  آسـیب  کـه  به گونـه ای  شـدند.  شـدیدی  زیان هـای  و 
زیان هـای جبران ناپذیـری به باغ داران منطقـه وارد، وموجب 
اختـالل در بخش اقتصاد کشـاورزی اسـتان شـد. بـا توجه به 
افزایـش بروز پدیده-هـای غیرمترقبه اقلیمی مانند سـیل ها، 
خشکسـالی ها، سـرمای شـدید و یخبندان هـای نابه هنـگام 
و  اجتماعـی  اقتصـادي،  آسـیب های  و  اخیـر  دهه هـای  در 
زیسـت  محیطی ناشـی از آنان در کشور و اسـتان، الزم است 
بـه ایـن پدیده هـا به عنـوان یک عارضـه و خطر چنـد بعدي 
توجـه خاّصـی شـود و اقدام هایـی در بـرای ایجـاد و افزایـش 
ظرفیـت سـازگاری در بخـش کشـاورزی و جامعه های محلی 
بـرای تاب آور و سـازگار کـردن آنان در برابر ایـن پدیده های 

اقلیمـی انجـام گیرد. 
بـرای  نظـام  یـک  قابلیت هـای  ظرفیت سـازگاری 
سازگارشـدن بـا تنش های واقعی یـا مورد انتظار یـا رویارویی 
بـا پیامدها اسـت و به عنوان تابعـی از ثروت، فنـاوری، دانش، 
منابـع  بـه  دسترسـی  زیرسـاخت ها،  مهارت هـا،  اطالعـات، 
نظرگرفتـه  در  تغییـر  مدیریـت  قابلیت هـای  و  پایـداری  و 
بخـش  سـازگاری   .)2013 همـکاران،  و  )شـاه  شده اسـت 
کشـاورزی بـا تغییـر اقلیـم بـه دلیـل وابسـتگی آن بـه اقلیم، 
سیاسـت های  می باشـد.  باالیـی  ضـرورت  و  اهمیـت  دارای 
سـازگاری بـا تغییـر اقلیـم بایـد بر مبنـای علم و دانش باشـد 
و دانـش افـراد محلی و شـیوه های سـنتی را نیز شـامل شـود 

 .)2017 )راماسـامی، 
دانـش و ادراک تعییـن کننـده رفتـار هر فرد می باشـند 
و ارتبـاط متقابلـی نیـز بایکدیگـر دارنـد. دانـش یـا ادراک 
افـراد از یـک موقعیـت آسـیب پذیری می تواننـد عامـل مهـم 
تاثیرگـذاری بـر دانـش و رفتـار آنـان بـرای تـاب آوری و در 
نهایـت سـازگاری بـا آن موقعیـت باشـند )خان و همـکاران، 

2020؛ سـالو و همـکاران، 2012؛ شـی و همـکاران، 2015؛ 
کبیـر و همکاران، 2016؛ مصطفـی و همکاران، 2013(. افراد 
به دلیـل دارا بـودن سـطح متفـاوت از دانـش و نیـز در نتیجه 
داشـتن ادراک هـای متفاوتـی از یـک پدیـده ماننـد تغییـر 
اقلیـم، رفتارهای مختلفـی در رویارویی بـا آن پدیده خواهند 
بـه  توجـه  بـا   .)1399 شمشـیری،  و  )علی بیگـی  داشـت 
بحث هـای مطـرح شـده می توان گفـت مدیریت مسـئله های 
تغییـر اقلیـم مسـتلزم سـازگاری افـراد و -جامعه هـا بـا ایـن 
تغییرپذیری هـا و پیامدهـای ناشـی از آن اسـت. لـذا بـه نظر 
می رسـد بایدتـاب آوری افـراد و جامعه هـا را از طریـق بـاال 
بـردن ظرفیـت سـازگاری افزایـش داد. دانـش و اطالعـات و 
مهارت هـا ازجملـه مولفه های مهـم وتاثیرگذار بـرای افزایش 
بنابرایـن  افـراد و جامعه هـا می باشـند.  ظرفیـت سـازگاری 
بـرای سـازگاری با تغییـر اقلیم، افـراد و جامعه هـا باید دانش 
و اطالعـات و مهارت  هـای مناسـب داشـته باشـند. خود این 
دانـش و مهارت هـا می توانـد تحت تاثیر عامل هـای مختلفی 
باشـند ازجملـه: تعامل هایـی کـه با کنشـگران مختلـف نظام 
دارنـد،  افـراد  خـود  کـه  ویژگی هایـی  دارد،  وجـود  دانـش 
برنامه هایـی کـه با عنـوان برنامه هـای ترویجـی مختلف برای 
جامعه هـا ارائـه می شـوند و نیـز تحـت تاثیـر خـود پدیـده 
آسـیب پذیری ناشـی از تغییراقلیـم بـودن و ایـن کـه ادراک 
جامعـه نسـبت بـه محیط آسـیب پذیر ناشـی از تغییـر اقلیم 
چگونـه اسـت؟ و چقـدر در معـرض تغییـر اقلیم قرارداشـتن 
و آسـیب-پذیری ناشـی از ایـن تغییرپذیری هـا احسـاس و 
برنامه هـای  اهمیت می باشـد؟  دارای  و  می شـود  ادراک 
آموزشـی-ترویجی چقـدر روی ایـن سـطح دانـش و مهـارت 
اثـر می گذارند؟ آیـا این برنامه هـا اطالعات، دانـش و مهارت 
الزم درمـورد چگونگـی مدیریـت آسـیب های ناشـی از تغییر 
اقلیـم و کاهـش آسـیب پذیری ها و افزایـش سـازگاری را در 
اختیـار بـاغ داران مرکبـات اسـتان قرارداده اند؟ ایـن پژوهش 
به دنبـال پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها در راسـتای سـازگاری 
بـاغ داران مرکبـات بـا تغییرپذیری هـا و نوسـان های اقلیمـی 
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بـرای جلوگیـری از آسـیب ها و کاهش آسـیب پذیری آنان در 
اسـتان مازنـدران می باشـد. 

پیشینه 
پژوهش هایـی در زمینه دانـش بهره بـرداران جامعه های 
روسـتایی و بخـش کشـاورزي و عامل هـای موثـر بـرآن و نیز 
سـازگاری آنـان در برابـر تغییر اقلیـم و مولفه هـای تاثیرگذار 
برسـازگاری، در کشـورهای مختلف جهان انجام شـده اسـت، 
کـه در ادامـه به بررسـي و شـرح نمونه هایی از آنـان پرداخته 
مي شـود. الزم به توضیح اسـت که در بسـیاری از پژوهش ها، 

دانـش و آگاهی مترادف یکدیگر اسـتفاده شـده اند. 
آگاهـی  واژه  از   )1396( همـکاران  و  یزدان پنـاه 
متـرادف بـا دانـش اسـتفاده کرده انـد و نتایـج پژوهـش آنان 
رخـداد  مـورد  در  کشـاورزان  آگاهـی  می دهدکـه  نشـان 
تغییرپذیری هـای آب و هوایـی بـا بـروز رفتارسـازگاري در 
ارتبـاط اسـت و افـرادي که باور دارند اثربخشـی بیشـتري در 
رویارویـی بـا تغییر آب و هوایی دارند، رفتار سـازگاري بهتري 
دارنـد. فـزون بر ایـن، هرچقـدر میـزان اعتماد کشـاورزان به 
سـازمان های دولتـی بیشـتر باشـد، بـه احتمـال بیشـتري، 
رفتارهـاي سـازگاري را بـروز خواهند داد. پژوهـش خالدي و 
همـکاران )139۴( نشـان می دهـد که برخـي از ویژگي هاي 
سـطح  ماننـد  کشـاورزان  اقتصـادي  و  اجتماعـي  فـردي، 
تحصیـالت، دانـش، مهـارت، عضویت در نهادهـاي اجتماعي، 
تجربـه، بهره مندي از خدمات آموزشـي و هواشناسـي، درآمد 
و کاربـرد اعتبارهـا در میزان توان سـازگاري کشـاورزان مؤثر 
بـوده اسـت. اسـمعیل نژاد و پودینـه )1396( پژوهشـی در 
زمینـه ارزیابـی سـازگاری بـا تغییـر اقلیـم در منطقه هـای 
روسـتایی جنوب خراسـان جنوبی انجام دادند نتایج بررسـی 
آنـان نشـان داد کـه رابطـه همبسـتگی بیـن متغیرهایـی از 
جملـه آگاهـی یـا دانـش از ابعـاد خشکسـالی و آمـوزش و 
مهـارت در زمینه کشـاورزی  و تنوع شـغلی رابطـه معناداری 
بـا تـوان سـازگاری روسـتاییان دارد. نتایج پژوهـش زلیخایی 

سـیار )1397( نشـان داد کـه 19 درصـد از واریانس مدیریت 
پایـدار آب کشـاورزی توسـط عامل هـای آموزشـی- ترویجی 
از  و  می شـود  تبییـن  کشـاورزان  باورهـای  یـا  ادراک  و 
میـان عامل-هـای آموزشـی - ترویجـی، رسـانه ی جمعـی (

تلویزیـون واینترنـت)، بیشـترین تأثیـر را بـر مدیریـت پایدار 
در  بـود.  باالتـری  اولویـت  دارای  و  داشـته  کشـاورزی  آب 
پژوهشـی موحـدی و همـکاران )1397( نشـان دادنـد کـه 
عامل هـای آموزشـی -ترویجـی رسـانه های انبوهـی، کیفیت 
مرکـز خدمـات، مهـارت کارشناسـان، نهـاد محلـی و شـبکه 
اجتماعـی، بازدیـد و دوره هـای آموزشـی از عامل هـای اصلی 
مؤثـر بـر مدیریـت آب کشـاورزی در تولید سـیب زمینی در 

می باشـند.  همـدان 
بررسـی مالیـي و همـکاران )1397( در زمینـه تبییـن 
راهبرد هاي سـازگاري کشـاورزان اسـتان خراسـان جنوبي با 
تغییـر اقلیـم، نشـان می دهدکـه هـر چنـد اغلب کشـاورزان 
درک درسـتی از تغییـر اقلیـم نداشـته و تغییرپذیری هـای 
امـا  می دانسـتند،  معـادل خشکسـالی  را  آمـده  وجـود  بـه 
در سـالیان گذشـته میـزان ادراک کشـاورزان و کارشناسـان 
منطقـه مـورد بررسـی از تغییـر اقلیـم تـا حـدودي بهبـود 
یافتـه و متغیرهای سـطح تحصیالت، برخـورداري از خدمات 
دسـترس  در  اطالع رسـانی  منبع هـای  تنـوع  و  ترویجـی 
اقلیـم  تغییـر  از  کشـاورزان  درک  ارتقـای  در  کشـاورزان، 
تاثیرگـذار بـوده اسـت. همچنیـن نتایـج گویـای آن بـود که 
می توانـد  اقلیـم،  تغییـر  بـه  نسـبت  دانـش  سـطح  بهبـود 
اقلیـم  تغییـر  بـا  سـازگاري  در  را  کشـاورزان  مهارت هـاي 
تقویـت کند. پژوهـش گلباز و همـکاران )139۴( نیز بر تاثیر 
منبع هـای اطالعاتـی مختلف رسـمی و غیررسـمی بـر دانش 
و تصمیـم پذیـرش نـوآوری آزمایـش خـاک تاکیـد داشـت. 
بیـان  پژوهشـی  نتایـج  در   )1399( باداهنـگ  و  محبوبـی 
اسـتفاده  مـورد  اطالعاتـی  منبع هـای  می کننـد مهم تریـن 
کشـاورزان بـرای گزینـش راهبردهـای سـازگاری بـه ترتیب 
تلویزیـون، شـبکه های اجتماعی و تجربه شـخصی می باشـد. 
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اطالعاتـی  منبع هـای  از  کشـاورزان  اسـتفاده  میـزان  بیـن 
رادیـو، تلویزیـون، سـایت هواشناسـی، تماس تلفنی، سـامانه 
نـدای  کشـاورزی،  مـروج  کاربـردی،  هواشناسـی  توسـعه 
کشـاورز، کشـاورزان پیشـرو، دیگر کشـاورزان، افراد خانواده، 
شـبکه های اجتماعی، ریش سـفیدان محل، تجربه شـخصی، 
اطالعیه های پیش بینی آب و هوا و اعضای شـورای اسـالمی 
روسـتا و اسـتفاده آنـان از راهبردهـای سـازگاری نسـبت بـه 
تغییـر اقلیـم رابطـه معنـی داری وجـود دارد. نتایـج پژوهش 
شـهیدی و همـکاران )1۴00( نشـان می دهد کـه متغیرهای 
و  آب  بهینـه  ی  مصـرف  مدیریـت  زمینـه  ی  در  ترویجـی 
اثربخشـی مشـارکت کشـاورزان در زمینه  ی مدیریت مصرف 
بهینـه  ی آب در حـد زیـادی موثرنـد. بیـن دیـدار مروج ها با 
کشـاورزان و ارتقای سـطح دانش و مهـارت در مورد مدیریت 
بهینـه ي منابـع آب رابطـه ي معنـی-داري برقـرار اسـت، اما 
بیـن دسترسـی بـه نشـریه های آموزشـی-ترویجی و سـطح 
دانـش و مهـارت نسـبت بـه مدیریـت بهینـه ي منابـع آب 
رابطـه ي معنـی داري وجـود نـدارد. همچنیـن بیـن شـرکت 
در  کشـاورزان  مشـارکت  و  آموزشـی-رویجی  دوره هـای  در 
مدیریـت مصـرف بهینـه ي آب، رابطـه ي مثبـت معنی داري 
برقـرار اسـت. ِدرّسـا و همـکاران )2011( در مطالعـه ی خود 
نشـان دادنـد که سـازگاری بـا تغییر اقلیـم در ابتدا مسـتلزم 
درک کشـاورزان از اقلیـم درحـال تغییـر و بعد پاسـخ به این 
تغییرپذیری هـا از طریـق سـازگاری اسـت. ادراک کشـاورزان 
بـا سـن سرپرسـت  بـه طـور معنـی داری  اقلیـم  تغییـر  از 
خانـوار، ثـروت، آگاهـی از تغییرپذیری هـا آب و هوا، سـرمایه 
اجتماعـی ومحیط هـای کشاورزی-بوم شـناختی مرتبـط بود 
.عامل هـای مؤثـر بـر سـازگاری بـا تغییـر اقلیـم عبارت انـد 
از: تحصیـالت سرپرسـت خانـوار، انـدازه خانـوار، مـرد بـودن 
سرپرسـت خانـوار، مالکیـت دام، کاربرد خدمـات ترویجی در 
تولیـد محصول هـای کشـاورزی و دامـی، در دسـترس بـودن 
اعتبـار و دمـای محیـط. نتایـج تحقیـق هینـدو و همـکاران 
)2015( در زیمباوه حاکی از آن اسـت که %65 از کشـاورزان 

سـازگاری بـا تغییراقلیـم و تغییرپذیـری را گزینـش کردنـد. 
ارتبـاط معنـی داری بین افرادی که سـازگاری را اتخاذ کردند 
و افـرادی کـه سـازگاری را اتخـاذ نکردنـد از نظـر جنسـیتی 
وجـود نـدارد. خانوارهایـی کـه با تغییـر اقلیم سـازگار بودند، 
جوانتـر بودنـد. تفـاوت معنـی داری بیـن کشـاورزان از نظـر 
وضـع سـواد و سـوادآموزی وجود داشـت. درآمـد خانوارهایی 
بـود.  بیشـتر  معنـی داری  به طـور  یافتنـد  سـازگاری  کـه 
پژوهـش ایبید و همکاران )2015( نشـان داد آگاهی از تغییر 
اقلیـم در سراسـر منطقه گسـترش یافته اسـت و بـه آموزش 
کشـاورزان و سـرمایه گذاری بیشـتر در آن بـرای سـازگاری 
بـا تغییـر اقلیـم نیاز می-باشـد. ام بکایـا و ان دیئمـا )2015( 
در نتایـج پژوهـش خـود نشـان دادنـد کشـاورزان بـا سـطح 
تحصیـالت باالتـر، دسترسـی بـه اعتبـار و بـازار، دسترسـی 
بـه خدمـات ترویج کشـاورزی و شـناخت الگوهـای بارندگی، 
سـطح تـاب آوری بیشـتری در زمـان و پس از رخـداد تکانه-

هـای ناشـی از تغییـر اقلیم نشـان می دهند و بـرای پایداری 
و ارتقـای معیشـت خانواده هـا و جامعه های آسـیب پذیر، نیاز 
اسـت کـه دولـت از کشـاورزان بـا فراهـم کـردن منبع هـای 
الزم در زمینه هـای اعتبارهـا، اطالعات، ترویـج برای آموزش 
کشـاورزان، راهکارهـا و فناوری های سـازگاری بـا تغییراقلیم 
و سـرمایه گذاری در پروژه هـای افزایـش تـاب آوری حمایـت 
کنـد. آلمـو و همـکاران )2019( در نتایـج پژوهشـی نشـان 
دادنـد کـه دسترسـی بیشـتر بـه خدمـات آمـوزش و ترویـج 
کشـاورزی از جمله زمینـه ی مؤثر مداخله  گـری برای بهبود 
تـاب آوری خانوارها و کاهش سـطح آسـیب-پذیری خانوارها 
در برابـر اثرگذاری هـای تغییراقلیـم می باشـد. بـا توجـه بـه 
مطالـب بیـان شـده، پژوهش هـای مختلـف بـه شـکل های 
متفاوتـی موضـوع دانـش و مهـارت بهره بـرداران جامعه های 
تغییـر  برابـر  در  آنـان  و سـازگاری  و کشـاورزی  روسـتایی 
اقلیـم و عامل هـا و سـازوکارهای موثـر بـر سـازگاری را مورد 
بررسـی قـرار داده انـد کـه ایـن موضـوع بیانگر آن اسـت که 
منطقه هـای مختلـف مسـئله های مختص به خـود را از لحاظ 
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شـرایط اقلیمـی، نوع محصول هـا و منطقه هایـی که پژوهش 
در آن انجـام شده اسـت، دارا می باشـند.

برنامه هـای  تاثیـر  بررسـی  پژوهـش  ایـن  کلـی  هـدف 
دانـش  بـر سـطح  اقلیـم  تغییـر  ادراک  و  ترویـج  آموزشـی 
اختصاصـی  سـازگاری مرکبـات کاران می باشـد. هدف هـای 

از: عبارت انـد 
مـورد  در  مرکبـات  بـاغ داران  دانـش  بررسـی سـطح   -

اقلیـم تغییـر  برابـر  سـازگاری در 
- بررسـی میـزان ارتبـاط و دریافـت اطالعـات از برنامه-

هـای ترویجـی و کنشـگران نظام دانش کشـاورزی و تاثیر آن 
بـاغ داران دانش  بر 

- بررسـی ادراک بـاغ داران در مـورد آسـیب پذیری در 
برابـر تغییـر اقلیـم و تاثیـر آن بـر دانـش آنـان 

- تحلیل تاثیر ویژگی های باغ داران بر دانش آنان 

روش شناسی 
ایـن پژوهـش بـه لحـاظ دیدمـان از نـوع کّمـی و از نظر 
هـدف از کاربـردی و نوعـی روش شناسـی علّی-مقایسـه ای 
اسـت. جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش را بـاغ داران مرکبـات 
اسـتان مازنـدران تشـکیل می دادنـد. بنـا بـر آمـار سـازمان 
جهاد کشـاورزی اسـتان )1399( در سـال زراعـی1398-99 
شـمار 99897 نفر باغدار مرکبات )بهـره برداری از 109886 
هکتار سـطح زیر کشـت بارور و غیربارور( در 21 شهرسـتان 
در  بهره بـرداران  بیشـتر  بیـن  ایـن  از  کـه  داشـتند  وجـود 
شهرسـتان های سـاری، بابـل، قائمشـهر، تنکابـن و جویبـار 
فعالیـت می کردنـد )63 درصـد کل بهره بـرداران مرکبـات 
و  کرجیسـی  فرمـول  کاربـرد  بـا  نمونـه  حجـم  اسـتان(.  
مـورگان مشـخص شـد و با توجـه به انـدازه جامعه، بیشـینه 
واریانـس و خطـای 5 درصـد، همچنیـن سـطح اعتمـاد 95 
درصـد حجـم نمونـه 383 نفـر تعییـن شـد )پزشـکی راد و 
کرمی دهکـردی، 1391(. ولـی بـا توجـه بـه شـرایط ناشـی 
و  اسـتان  ایـن  در  بویـژه  و  درکشـور  کرونـا  همه گیـری  از 

محدودیت هـای شـدید اعمال شـده ناشـی از آن و نیز پایین 
بـودن مقـدار واریانـس واقعـی شـاخص درصـد آسـیب وارد 
شـده )pq=0/18( ناشـی از سـرمازدگی در هـر بـاغ، حجـم 
واقعـی نمونـه در نهایت بـه 276 نفـر باغدار مرکبات رسـید. 
بـا توجـه بـه اهمیـت شهرسـتان های یـاد شـده در تولیـد 
در  بهره بـرداران  پراکنـش  و  مازنـدران  اسـتان  در  مرکبـات 
اسـتان از روش نمونه گیـری چندمرحلـه ای اسـتفاده شـد. 
پس از گزینش شهرسـتان ها، از هر شهرسـتان دو دهسـتان، 
سـپس روسـتاهای هر دهسـتان با کاربـرد روش نمونه گیری 
تصادفـی طبقـه ای گزینـش شـدند. در مرحلـه بعـد، از بیـن 
روسـتاهای گزینـش شـده شـمار نمونه هـای هـر روسـتا بـا 
کاربـرد روش نمونه گیری طبقه ای مشـخص شـد. در مرحله 
آخر پاسـخگویان بـا کاربرد روش نمونه گیـری نظامند در هر 
روسـتا گزینش شـدند. داده ها با اسـتفاده پرسشنامه ساخته  
شـده توسـط گروه پژوهش و روش مصاحبه نیمه ساختارمند 
گـردآوری شـدند. ابـزار گـردآوری داده هـا از چنـد بخـش 
تشـکیل شـد کـه عبارت انـد از: ویژگی هـای فردی، شـغلی و 
بـاغ داری؛ ارتباط هـای میان فـردی با کنشـگران نظـام دانش 
و نوآوری کشـاورزی و کسـب اطالعات از آنان )16 پرسـش(؛ 
شـرکت در برنامه هـای گروهـی ترویجـی و کسـب اطالعات 
)1۴ پرسـش(؛ دسترسـی بـه رسـانه های جمعـی ترویجـی و 
کسـب اطالعات )20 پرسـش(؛ دیدگاه یـا ادراک باغ داران در 
مـورد آسـیب پذیری در برابـر تغییـر اقلیم )در معـرض تغییر 
اقلیـم بـودن و حساسـیت مرکبات در برابر تغییـر اقلیم با 16 
پرسـش(؛ و وضعیت دانش سـازگاری بـاغ داران در برابر تغییر 
اقلیـم )33 پرسـش( بـود. بـرای امتیازدهـی به پرسـش های 
بـه رسـانه های جمعـی  ارتباط هـای ترویجـی و دسترسـی 
از طیـف امتیازبنـدی شـش قسـمتی )هیـچ، چندسـال یـک 
بـار، 1-2 بـار در سـال، 1-2 بـار درفصـل، ماهانـه، هفتگـی 
از کنشـگران  اطالعـات  ارزیابـی کسـب  بـرای  و  روزانـه(  و 
مختلـف، برنامه هـای گروهـی ترویجـی و رسـانه های جمعی 
در مـورد اطالعـات شـناخت و سـازگاری بـا تغییـر اقلیـم، 
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همچنیـن ارزیابی ادراک باغ داران در مورد آسـیب-پذیری در 
برابـر تغییـر اقلیم از طیـف امتیازبندی چهار قسـمتی )هیچ، 
کـم، تاحـدی و زیاد( اسـتفاده شـد. روایی محتوای و شـکلی 
پرسشـنامه، پـس از بررسـی ادبیات پژوهـش و مصاحبه های 
اولیـه با کارشـناس ها و مروج های جهادکشـاورزی اسـتان، از 
طریـق نظرخواهـی از متخصصان متشـکل از گـروه پژوهش، 
اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه و نیـز اعضای هیئـت علمی 
پژوهشـکده تحقیقـات مرکبـات انجـام شـد کـه در نهایـت 
پرسـش های نهایی پاالیش شـدند. بـرای تعییـن پایایی ابزار 
پژوهـش، در آغـاز از طریـق یـک بررسـی اولیه )پیشـاهنگ( 
شـمار 30 نفـر از بـاغ داران بررسـی شـدند. از آنجا کـه آرمور 
)1973( ضریـب تتـا را بـه عنوان یـک آزمون بـرآورد پایایی 
بـرای متغیرهـای دارای مقیـاس چندبعدی معرفـی نمود که 
برمبنـای مـدل مولفه هـای اصلـی بنـا شـده اسـت. ضریـب 
تتـا بـرای یـک عامـل یـا سـازه )متغیـر پنهـان( متشـکل از 
چنـد متغیـر از طریـق معادله زیر محاسـبه می شـود )آرمور، 

1973؛ زامبـو و همـکاران، 2007(.

Θ=    
p     ×(1-(   

1
   ))p-1 λ1

p: شمار گویه ها یا متغیرهای تشکیل دهنده عامل
λ1: بزرگتریـن مقدار ویـژه در تجزیه و تحلیل مولفه های 

اصلی ماتریس همبسـتگی گویه های تشـکیل دهنده عامل
معادله 1- فرمول ضریب پایایی تتای ترتیبی

پـس از گـردآوری داده هـای 276 نفـر باغـدار، برمبنـای 
معادلـه 1، در آغـاز باالتریـن مقدار ویـژه )9/259( بـا کاربرد 
تحلیـل مولفه هـای اصلـی داده هـای گروه بنـدی شـده برای 
33 گویـه تشـکیل دهنـده سـازه یـا متغیـر اصلـی پژوهـش 
)دانـش بـاغ داران در مـورد سـازگاری در برابـر تغییـر اقلیم( 
به دسـت آمـد. آن گاه، مقـدار ضریـب پایایـی تتـای ترتیبـی 
بـرای متغیـر دانـش بـاغ داران برابـر بـا 0/92 محاسـبه شـد. 
همچنین روایی سـازه متغیر دانش بـاغ داران از طریق تحلیل 

مولفه هـای اصلـی داده هـای گروه بندی شـده به دسـت آمد 
)مقـدار ویـژه تجمعـی برابـر بـا 26/18 و روایـی همگرایـی 
معـادل بـا 79/3۴3 درصد(. داده های پرسشـنامه ها با کاربرد 
 26 SPSS آمـار توصیفـی و اسـتنباطی بـا کمـک نرم افـزار
پردازش شـدند. در بخـش توصیف داده ها از جـدول فراوانی، 
میانگیـن، انحـراف معیـار و در بخـش اسـتنباطی، بـا توجـه 
بـه مقیـاس اندازه گیـری ترتیبـی، از ضریب های همبسـتگی 
کندال تاو-بی و رگرسـیون لجسـتیک ترتیبی اسـتفاده شـد.

یافته ها
 تجزیـه و تحلیـل سـن باغ داران نشـان داد کـه میانگین 
سـن آنـان 55/5 سـال بـوده و 58/3 درصـد آنـان درگـروه 
بـاغ داران  از  درصـد   6/9 حـدود  داشـتند.  قـرار  میانسـال 
بی سـواد، 1۴/5درصـد آنـان در حـد خوانـدن و نوشـتن و 
ابتدایـی، 17/8درصـد در سـطح راهنمایی و متوسـطه، 32/2 
و 28/6 درصـد درحـد تحصیـالت  دیپلـم  درصـد در حـد 
باسـوادی  میـزان  بودنـد.  بـاال(  بـه  )کاردانـی  دانشـگاهی 
بـاغ داران مرکبـات نسـبت بـه دیگر کشـاورزان اسـتان باالتر 
بـود. میانگیـن پیشـینه کار کشـاورزی بـاغ داران 33/6 سـال 
محاسـبه شـد. بـا توجـه بـه اینکـه میانگیـن سـطح باغ های 
مرکبـات 0/9 هکتـار ارزیابـی شـد و 8۴ درصد آنان تا سـطح 
یـک هکتـار بـاغ داشـتند، بـاغ داران مرکبـات به طـور عمـده 
خـرده مالـک بودنـد. همچنیـن 31/5 درصد بـاغ داران بدون 
هرگونـه اراضـی زراعـی بـوده و ۴7/1 درصـد آنـان هـم تنها 
تـا سـطح یـک هکتـار و 21/۴ درصـد بیـش از یـک هکتـار 
زمیـن زراعـی داشـتند و میانگین سـطح اراضـی زراعی برای 
پاسـخگویانی کـه زمین زراعـی داشـتند 1/2 هکتـار ارزیابی 
شـد. دراین بررسـی همچنین مشـخص شـد که شـغل اصلی 
77/2 درصـد باغ داران مرکبات کشـاورزی بود و 55/1 درصد 
باغ داران در کنار کار کشـاورزی به شـغل غیرکشاورزی مانند 
شـغل های دولتـی و آزاد )بـه عنـوان شـغل اصلـی یـا فرعی( 
اشـتغال داشـتند. همچنین ۴۴/9 درصد افراد پاسـخگو شغل 

غیرکشـاورزی ندارنـد )جـدول 1(. 
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 جدول 1 - پراکنش ویژگی های فردی- حرفه ای باغ داران 

انحراف معیارمیانهمیانگین درصدشمارمتغیر
276100سن پاسخگو

55/85712/1
۴5-2۴6222/5
65-۴616158/3
8۴-665319/2

276100پیشینه کار کشاورزی

3533/613/۴
29-59032/6
۴9-301۴652/9
78-50۴01۴/5

276100تحصیالت

دیپلم

196/9بی سواد
خواندن و نوشتن و 

ابتدایی
۴01۴/5

۴917/8راهنمایی و متوسطه
8932/2دیپلم

7928/6کاردانی و باالتر
مساحت باغ 

مرکبات پاسخگویان 
)هکتار(

276100

0/90/70/7 0/0-10/69119۴3/1
 0/1-70/29113۴0/9
1/1-30/993111/2
213۴/7 و بیشتر 

مساحت کل اراضی 
زراعی )هکتار(

276100

*1/20/81/۴

08731/5
0/0-10/697627/5

 0/1-70/295۴19/6
1/1-30/993713/۴
2228/0 و بیشتر 

* مربوط به افرادی است که دارای زمین زراعی می باشند.

 



169فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 59

زمستان 1400

و  باغ هـا  آسـیب پذیری  اصلـی  شـاخص  دو  برمبنـای 
بـاغ داران مرکبـات  در برابـر تغییـر اقلیـم )در معـرض خطـر 
تغییـر اقلیـم بودن و حساسـیت در برابر تغییـر اقلیم(، ادراک 
بـاغ داران در مـورد رخـداد یـا در معـرض تغییـر اقلیـم قـرار 
داشـتن و ادراک آنان در مورد حساسـیت مرکبات نسـبت به 
تغییـر اقلیـم مـورد ارزیابی قرار گرفـت. یافته هـای جدول 2 
نشـان می-دهنـد کـه از دید بـاغ داران تغییر اقلیـم درمنطقه 
رخـداد داده و باغ هـای مرکبـات و بـاغ داران در معـرض ایـن 
تغییرپذیری هـا قـرار داشـتند. همچنیـن باغ هـای مرکبـات 
ایـن تغییرپذیری هـا حسـاس بودنـد. بـاغ داران  نسـبت بـه 
بـر ایـن بـاور بودنـد کاهـش بیـش ازحـد دمـا و یخبنـدان 
و بـارش بـرف در اواخـر پائیـز و زمسـتان و افزایـش بیـش 
از حـد دمـا در بهـار و تابسـتان )تنـش گرمایـي(، و کاهـش 
بارندگـي )خشکسـالي( در منطقـه تاحـدی اتفـاق مـی افتد، 
ولـی بـارش تگـرگ )دراوائـل پاییـز(، بارش هـای رگبـاری 

و سیل آسـا و نابهنـگام و بادهـای بسـیار شـدید کمتـر در 
منطقـه رخ مـی داد. از دیـد بـاغ داران، مرکبـات و باغ هـای 
آنـان در برابـر تغییرپذیری هـا و نوسـان های اقلیمی حسـاس 
هسـتند و بـر ایـن باور بودند شـدت ایـن حساسـیت در برابر 
کاهـش بیـش ازحـد دما، بـارش بـرف و یخبنـدان )در اواخر 
پائیـز و زمسـتان( و بـارش تگـرگ )در اوائـل پاییـز( بسـیار 
بـاال؛ در برابـر کاهـش بارندگـي )خشکسـالي( در منطقـه در 
حـد متوسـط؛ و در برابـر افزایـش بیـش ازحد دمـا در بهار و 
تابسـتان )تنـش گرمایـي(، بارش هـای رگباری و سیل آسـا و 
نابهنـگام و بادهای شـدید در حد کم اسـت. به بـاور باغ داران 
بـا  توجـه بـه حساسـیت زیـاد باغ هـای مرکبـات و توانایـی 
ایـن  مدیریـت  بـرای  آنـان  کـم  سـازگاری  ظرفیت هـای  و 

آسـیب پذیری، در صـورت رخـداد هریـک از ایـن عامل هـای 
اقلیمـی پـر شـدت، آسـیب های شـدیدی بـه باغ هـای آنان و 

در نهایـت بـه معیشـت آنـان وارد می شـود.

 
جدول 2 - سنجش ادراک باغ داران در مورد متغیرهای در معرض تغییر اقلیم بودن و حساسیت باغ های مرکبات

حساسیت باغ هامتغیردر معرض بودن

کمهیچ

تاحدی

زیاد

میانگین*

انحراف 
معیار

کمهیچ

تاحدی

زیاد

میانگین*

انحراف 
معیار

0/016/772/810/51/90/5

کاهش بیش ازحد دما 
دراواخر پائیزو زمستان  و 

یخبندان
0/01/۴39/159/۴2/60/5

0/031/957/610/51/80/6

افزایش بیش ازحد 
دما در بهار و تابستان 

)تنش گرمایي(
0/025/۴63/810/91/90/6

0/031/558/310/11/80/6
کاهش بارندگي 

)خشکسالي(
0/039/559/11/۴1/60/5

0/058/039/12/91/۴0/6
رخداد بارندگي هاي 

نابهنگام
16/763/020/30/010/6

0/083/017/00/01/20/۴
بادهاي بسیار شدید در 

منطقه
12/067/۴19/21/۴1/10/6
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حساسیت باغ هامتغیردر معرض بودن
کمهیچ

تاحدی

زیاد

میانگین*

انحراف 
معیار

کمهیچ

تاحدی

زیاد

میانگین*

انحراف 
معیار

0/019/960/119/920/6
بارش برف در اواخر پائیز 

و زمستان
0/00/0۴8/251/82/50/5

1/۴75/020/72/91/30/5
رخداد بارش هاي رگباري 

وسیل آسا
8/052/539/50/01/30/6

12/377/510/10/010/5
بارش تگرگ )دراوائل 

پاییز(
0/02/5۴۴/652/92/50/5

*مقیاس: 0=هیچ ، 1=کم   2=تاحدی   3=زیاد

ادامه جدول 2 - سنجش ادراک باغ داران در مورد متغیرهای در معرض تغییر اقلیم بودن و حساسیت باغ های مرکبات

 
زمینـه  در  بـاغ داران  دانـش  سـطح  پژوهـش  ایـن  در 
راهکارهـای سـازگاری بـا تغییـر اقلیـم از طریـق 33 پرسـش 
سـنجش شـد )جـدول 3(. سـطح دانـش بـاغ داران در مـورد 
راهکارهـای بلندمـدت بـرای کاهـش مخاطره هـا و سـازگاری 
در زمینه هـای مبـارزه بـا علف-هـاي هـرز بـاغ، انجـام هـرس 
مناسـب، کاربـرد کودهـاي آلـي )دامـي و گیاهـي(، رعایـت 
زمـان مناسـب شـخم پـاي درختـان، گزینـش مکان مناسـب 

کاشـت درختـان و ایجاد زه کش مناسـب در باغ به نسـبت باال 
)متوسـط بـه بـاال( اسـت. ولـی در زمینه هـای دیگـر از جمله 
کاربرد کودهاي زیسـتي، سـوپرجاذب )براي خشکي(، کائولین 
)بـراي گرمـا( و خاکپـوش بـراي کاهـش تبخیـر، جایگزینـی 
کشـت گلخانـه ای به جای روش هـای متداول و کاربرد سـایبان 
دانـش بـاغ داران در حـد کـم ارزیابـی شـد. به طورکلی سـطح 
دانـش بـاغ داران در مـورد راهکارهـای تاب آورانـه بلندمـدت 

درحـد پاییـن )میانگیـن= 1/3( ارزیابـی شـد. 

)n=276( جدول 3- سطح دانش باغ داران در مورد راهکارهای بلندمدت کاهش خطر و سازگاری با تغییر اقلیم 

انحراف میانگین*زیادتاحدیکم         هیچ        راهکار
معیار

1/30/7شاخص راهکارهای بلندمدت 
2/211/261/625/02/60/7انجام هرس مناسب 

0/06/550/۴۴3/12/۴0/6کاربرد کودهاي آلي )دامي و پسماندهای گیاهي(
51/828/618/80/70/70/8کاربرد کودهاي زیستی )بیولوژیکي(

27/250/717/05/11/00/8کاشت رقم ها وپایه هاي متحمل )مقاوم(
18/559/۴16/35/81/10/8کاشت رقم های زودرس 

1/۴11/256/231/22/20/7رعایت زمان مناسب شخم پاي درختان باغ
7/237/752/52/51/50/7کشت انواع مرکبات )تنوع رقم های مرکبات(

23/9۴5/325/75/11/10/8تغییرشیوه کاشت درختان )کاهش آسیب سرما(
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)n=276( ادامه جدول 3 - سطح دانش باغ داران در مورد راهکارهای بلندمدت کاهش خطر و سازگاری با تغییر اقلیم

انحراف میانگین*زیادتاحدیکم         هیچ        راهکار
معیار

3/6۴۴/9۴3/18/31/60/7گزینش مکان مناسب کاشت درختان
0/010/155/۴3۴/۴2/20/6 ایجاد زه کش مناسب درباغ

2۴/3۴2/031/52/21/10/8جایگزینی  محصول زراعي)برنج( به جاي مرکبات 
26/83۴/135/1۴/01/20/9تعادل بین باغ مرکبات و کشت برنج
91/70/۴8/00/00/20/5کاربرد سوپر جاذب )براي خشکي(

87/32/510/10/00/20/6کاربرد کائولین )براي گرما( 
77/213/07/62/20/30/7کاربرد خاکپوش براي کاهش تبخیر 

0/011/655/133/32/20/6مدیریت مناسب آبیاري باغ
۴۴/927/22۴/33/60/90/9رفتن به سمت کشت گلخانه اي

79/013/۴۴/03/60/30/7کاربرد توري یا سایبان
2/532/6۴2/022/81/90/8باقي گذاشتن پسماندهای گیاهي در کف باغ

0/70/038/860/52/60/5مبارزه با علف هاي هرز باغ
۴/352/536/26/91/50/7کشت مخلوط مرکبات با سیاه ریشه 

1/50/7راهکارهای کوتاه مدت
۴/731/958/35/11/60/7پیش آگاهي رخداد سرمازدگي)یخبندان( وگرمازدگي 
راهکارهاي جلوگیري وکاهش آسیب قبل از رخداد 

سرمازدگي وگرمازدگي
12/72۴/359/1۴/01/50/8

راهکارهاي کاهش آسیب حین و پس از رخداد 
سرمازدگي وگرمازدگي

8/3۴7/839/5¾1/۴0/7

36/6۴۴/215/63/60/90/8کاربرد بخاري هاي باغي )براي سرما و یخبندان(
ایجاددود وگرمادر باغ )اتش زدن الستیک و 

پسماندهای گیاهي(
2/939/152/95/11/60/6

22/08/373/915/62/00/6پوشاندن تنه درختان جوان )کاهش آسیب سرما(
70/713/813/02/50/50/8کاربرد محلول پاشي باکود فسفیت پتاسیم

3۴/8۴2/020/72/50/90/8غرقاب کردن کف باغ 
26/8۴5/325/02/91/00/8مه پاشي با آب چاه روي درختان در شب یخبندان 
0/010/958/330/82/20/6محلول پاشي با قارچ کش براي مبارزه با بیماري ها 

0/05/156/238/82/30/6تغذیه مناسب 
0/05/137/357/62/50/6برداشت بهنگام محصول

*مقیاس: 0=هیچ    1=کم   2=تاحدی   3=زیاد

 



تاثیر برنامه های آموزشی ترویج و ادراک تغییر اقلیم بر دانش سازگاری مرکبات کاران استان مازندران

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 172
شماره 59

زمستان 1400 

دانـش بـاغ داران در مـورد راهکارهـای تاب آورانـه کوتاه 
مـدت )پیش آگاهـی و آمادگـی در برابر رخـداد مخاطره های 
اقلیمـی( در زمینه هـای محلـول پاشـي بـا قارچ کـش بـراي 
بهنـگام  برداشـت  مناسـب،  تغذیـه  بیماري هـا،  بـا  مبـارزه 
محصـول و پوشـاندن تنـه درختـان جـوان )کاهـش آسـیب 
سـرما( در حـد بـاال بـود. ولـی دانـش بـاغ داران در زمینـه 
کاربـرد بخاري هـاي باغـي )براي سـرما و یخبنـدان(، کاربرد 
کـردن  غرقـاب  پتاسـیم،  فسـفیت  کـود  بـا  محلول پاشـي 
کـف بـاغ و مه پاشـي بـا آب چـاه روي درختـان در زمـان 
یخبنـدان در حـد پاییـن بررسـی شـد. بـه طورکلـی سـطح 
دانـش بـاغ داران در مـورد راهکارهـای تاب آورانـه کوتاه مدت 
در حـد متوسـط بـه پاییـن )میانگیـن= 1/5( ارزیابـی شـد. 
به طورکلـی تحلیـل سـطح دانش بـاغ داران مرکبـات در مورد 
هـر دو دسـته راهکار بلندمـدت و کوتاه مدت به نسـبت پایین 

)میانگیـن= 1/۴( بـود.
 همان گونـه کـه جـدول ۴  نشـان می دهـد حـدود 98/6 
و 58 درصـد بـاغ داران بـه ترتیب بـا مروج ها جهادکشـاورزی 
و محققـان کشـاورزی ارتبـاط داشـتند، ولـی تنهـا 5۴ درصد 
بـاغ داران از آنـان در مـورد تغییـر اقلیـم وسـازگاری بـا آن 

بـاغ داران  اگرچـه  درواقـع،  کرده بودنـد.  اطالعـات  کسـب 
اطالعـات  داشـتند،  مروج هـا  بـا  باالیـی  به نسـبت  ارتبـاط 
به نسـبت کمـی در زمینـه تغییـر اقلیـم وسـازگاری از آنـان 
کسـب کـرده بودنـد و تمرکـز مروج هـا کشـاورزی بـر تبـادل 
اطالعـات در موضوع هـا دیگـر کشـاورزی بـوده اسـت. ایـن 
در حالـی اسـت کـه به رغـم ارتباط هـای کمتـر بـاغ داران بـا 
محققـان کشـاورزی، اطالعـات بیشـتری را از آنـان در ایـن 
موضوع هـا کسـب کرده انـد. حـدود 33 و ۴1 درصد بـاغ داران 
ارتبـاط خـود را بـا کارشناسـان کلینیک های گیاهپزشـکی و 
شـرکت هاي خدمـات مشـاوره اي بیـان کردنـد و تاحـدودی 
درصـد هماننـدی از بـاغ داران از ایـن منبع ها کسـب اطالعات 
می کردنـد. نزدیک بـه همه بـاغ داران با فروشـندگان نهاده ها؛ 
دوسـتان، آشـنایان، همسـایه ها و هـم محلي هـا؛ مـددکاران 
ترویجي، رهبران محلي و شـوراي روسـتا؛ و کشـاورزان پیشرو 
و نمونـه ارتبـاط داشـتند و بیشـتر بـاغ داران از ایـن منبع هـا 
کسـب اطالعـات می کردنـد. به طورکلی بـاغ داران هم محلی و 
فروشـندگان نهاده های کشـاورزی تاحدی در کسـب اطالعات 
در موضوع هـای اقلیمـی نقـش داشـته اند، ولـی کارشناسـان 

خصوصـی نقـش کمـی در ایـن زمینـه ایفـا کرده انـد.  

جدول ۴- ارتباط  میان فردی باغ داران با کنشگران نظام دانش و نوآوری کشاورزی و کسب اطالعات از آنان 

میزان ارتباط ها

کنشگر

کسب اطالعات

هیچ

چند سال یا 1-2 بار در سال

1-2  بار در فصل یا ماهانه

هفتگی یا روزانه

میانگین*

ف معیار
انحرا

هیچ

کم

تاحدی

زیاد

میانگین**

ف معیار
انحرا

1/۴50/۴۴۴/63/62/51/0
مروج های مرکزهای 

جهادکشاورزي
۴5/721/729/03/60/90/9

۴/73۴/۴۴1/319/61/80/8محققان کشاورزي  ۴2/0۴8/98/60/۴1/01/1

68/116/315/60/00/50/8کارشناس کلینیک هاي کشاورزي 67/02۴/38/70/00/71/1

60/918/120/70/۴0/60/8کارشناس شرکتهاي مشاوره اي59/۴27/912/60/00/91/2

0/۴35/561/22/91/70/5فروشندگان نهاده هاي کشاورزي0/03759/53/62/90/9

0/0۴6/0۴9/6۴/31/60/6آشنایان و هم محلي ها0/00/022/177/95/20/9
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میزان ارتباط ها

کنشگر

کسب اطالعات
هیچ

چند سال یا 1-2 بار در سال

1-2  بار در فصل یا ماهانه

هفتگی یا روزانه

میانگین*

ف معیار
انحرا

هیچ

کم

تاحدی

زیاد

میانگین**

ف معیار
انحرا

2/21۴/557/226/13/61/3
مددکاران ترویجي، رهبران محلي 

و شوراي روستا
8/051/838/81/۴1/30/6

27/9۴1/729/01/۴1/00/8کشاورزان پیشرو و نمونه16/732/3۴7/53/62/31/3

*مقیاس: 0=هیچ  1=چندسال یک بار   2=1-2بار در سال   3=1-2 بار در فصل  ۴=ماهانه   5=هفتگی  6=روزانه
**مقیاس: 0=هیچ    1=کم   2=تاحدی   3=زیاد

ادامه جدول ۴- ارتباط  میان فردی باغ داران با کنشگران نظام دانش و نوآوری کشاورزی و کسب اطالعات از آنان 

ترویجـی  برنامه هـای  در  بـاغ داران  مشـارکت  میـزان   
گروهـی ماننـد سـایت های الگویـی، کانون هـای یادگیـری، 
طرح هـای تحقیقی- ترویجی، روزهای مزرعـه و هفته انتقال 
یافته هـا نسـبت به جلسـه ها، دوره ها و کارگاه هـای ترویجی 
خیلـی پاییـن می باشـد )جـدول 6(. در واقع بـه دلیل هزینه 

بـر بـودن اجـرای این روش هـای گروهی، شـمار اجـرای آنان 
نسـبت بـه دوره هـا پایین تراسـت، ولـی افـراد شـرکت کننده 
در ایـن برنامه هـا، توانسـته اند در مـورد مسـئله های تغییـر 

اقلیمـی و سـاگازی بـا آن اطالعـات الزم را کسـب کنند.  

جدول 5 -  ارتباط ها میان فردی باغ داران از طریق شرکت در برنامه های گروهی ترویجی و کسب اطالعات

شرکت/حضور

برنامه

کسب اطالعات

نداشتن )درصد(

داشتن )درصد( 

میانگین*

ف معیار
انحرا

ب 
س

عدم ک
)درصد(

ب )درصد(
س

ک

میانگین**

ف معیار
انحرا

27/572/51/51/1جلسه ها، دوره ها و کارگاه های ترویجی27/572/52/۴2/2
92/08/00/10/۴بازدید از نمایشگاه ها و جشنواره ها92/08/00/10/5
90/69/۴0/20/5بازدید از باغ هاي الگویي مرکبات90/69/۴0/10/5
92/87/20/10/۴مشارکت در ایجاد باغ هاي الگویي مرکبات92/87/20/10/3
96/73/30/00/3مشارکت در کانون یادگیري )نمونه( مرکبات96/73/30/00/2
97/52/50/00/3مشارکت در طرح هاي تحقیقي- ترویجي مرکبات97/52/50/00/2
96/0۴/00/10/3شرکت در برنامه روز مزرعه یا هفته انتقال یافته ها96/0۴/00/10/3

*میانگین شمار برنامه گروهی شرکت شده    **مقیاس: 0=هیچ   1=کم   2=تاحدی   3=زیاد
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ارزیابـی دسترسـی باغ داران به رسـانه های جمعی نشـان 
داد کـه حـدود نیمـی از بـاغ داران بـه رسـانه های نوشـتاری 
)نشـریه ها، کتب و بروشـورهای ترویجی(، ایمیـل، اینترنت و 
شـبکه هاي اجتماعـي )ماننـد تلگـرام و واتس آپ( دسترسـی 
داشـتند و اطالعـات اقلیمـی و سـازگاری بـا آنـان کسـب 
کرده انـد. تنهـا حـدود 36 درصـد از بـاغ داران بـه فیلم هـای 
آموزشـی دسترسـی داشـتند و اطالعاتـی را به دسـت آورده 
بودنـد. به رغـم دسترسـی همه بـاغ داران بـه موبایـل و تلفن، 
79 درصـد آنـان پیام های کشـاورزی دریافت نمـوده و حدود 
72 درصـد آنان از طریـق پیامک و 6۴ درصد از طریق تماس 
تلفنـی در مورد مسـئله های اقلیمـی و راهکارهای سـازگاری 
بـا آن اطالعـات کسـب کرده بودنـد. افزون برایـن، حدود 67 
و 76 درصـد بـاغ داران بـه ترتیـب بـه برنامه هـای کشـاورزی 
رادیوی ملی و اسـتانی دسترسـی داشـتند و به ترتیب حدود  
55 و 72 درصـد آنـان از ایـن برنامه هـا در مورد مسـئله های 
آورده  به دسـت  راهکارهـای سـازگاری اطالعـات  اقلیمـی و 
بودنـد. نزدیـک بـه همـه بـاغ داران بـه برنامه هـای تلویزیونی 

مـورد  در  آنـان  از  و  داشـتند  دسترسـی  اسـتانی  و  ملـی 
مسـئله های اقلیمـی و راهکارهای سـازگاری اطالعات کسـب 
کردنـد )جـدول 6(. بـه طورکلـی بیشـترین دسترسـی بـه 
رسـانه های ارتبـاط جمعـی و الکترونیکی از طریق دسترسـی 
روزانـه یـا هفتگـی بـه تلفـن، موبایـل، پیامـک، برنامـه های 
تلویزیونـی ملـی و اسـتانی بـود و دسترسـی بـه رسـانه های 
شـبکه هـای اجتماعـی، برنامـه هـای رادیویـی و ایمیـل و 
اینترنـت در حـد متوسـط ارزیابـی شـد. کمترین دسترسـی 
بـاغ داران به اطالعات از طریق رسـانه های سـنتی نوشـتاری 
و فیلم هـای آموزشـی بـود. یکـی از علت هـای آن عـدم تولید 
انبـوه ایـن رسـانه ها خـارج از فضـای مجـازی بوده کـه باعث 
کاهش دسترسـی شـده اسـت. افزون براین، به غیـر از برنامه 
هـای تلویزیونـی اسـتانی و ملـی کـه تاحدی اطالعاتـی را در 
مـورد مسـئله های اقلیمی و راهکارهای سـازگاری بـا آنان در 
اختیـار بـاغ داران قـرار داده بودند، دیگر رسـانه های جمعی و 
الکترونیکـی در حـد کمـی به عنـوان منبع اطالعـات در این 

زمینـه ارزیابی شـدند.
جدول 6 - دسترسی باغ داران به رسانه های ارتباط ها جمعی و کسب اطالعات از آنان

میزان دسترسی

کنشگر

کسب اطالعات

هیچ

چند سال یا 2-1 

بار در سال

1-2  بار در فصل 

یا ماهانه

هفتگی یا روزانه

میانگین*

انحراف معیار

کمهیچ

تاحدی

زیاد

میانگین**

انحراف معیار
52/521/02۴/61/80/80/9نشریه،کتاب، بروشور و پوستر 51/۴36/69/72/21/01/3

63/819/616/70/00/50/8فیلم هاي آموزشي ترویج63/827/96/51/80/81/2

28/3۴7/12۴/60/01/00/7برنامه رادیویي استاني      23/915/631/928/73/02/1

0/۴57/2۴0/91/۴1/۴0/5برنامه تلویزیوني استاني  3/37/325/36۴/2۴/51/5

5۴/013/826/16/20/81/0ایمیل وکاربرد اینترنت52/50/0۴/7۴2/82/72/8

35/933/326/1۴/71/00/9تلفن و موبایل0/00/00/01006/00/0

28/6۴7/823/60/00/90/7پیامک21/00/02/576/۴۴/62/۴

۴5/331/223/60/00/80/8برنامه رادیویي ملی 32/66/530/۴30/52/82/2

6/5۴5/7۴3/1۴/71/50/7برنامه تلویزیوني ملی1/80/713/۴8۴/05/31/2

۴7/80/00/052/13/13/0
شبکه هاي اجتماعي )تلگرام و 

واتساپ(
۴8/212/335/95/11/01/0

 *مقیاس: 0=هیچ  1=چندسال یک بار   2=1-2بار در سال   3=1-2 بار در فصل  ۴=ماهانه   5=هفتگی  6=روزانه
**مقیاس: 0=هیچ    1=کم   2=تاحدی   3=زیاد
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 تحلیـل همبسـتگی کنـدال تاو-بـی بین میـزان ارتباط 
ارتباط هـا  میان فـردی،  رسـانه های  از  هریـک  بـا  بـاغ داران 
آنـان  از  الکترونیکـی و میـزان کسـب اطالعـات  و  جمعـی 
نشـان می دهـد کـه در همـه مـوارد همبسـتگی معنـی داری 
وجـود دارد، ولـی شـدت همبسـتگی متفـاوت اسـت. شـدت 
همبسـتگی بیـن میزان ارتباط ها و کسـب اطالعـات باغ داران 
از فروشـندگان نهاده هـاي کشـاورزي، دوسـتان، آشـنایان و 
و  تلفـن  و  تلویزیونـی،  و  رادیویـی  برنامه هـای  همسـایگان، 
موبایل پایین به دسـت آمد. همچنین این شـدت همبسـتگی 
مـددکاران  کشـاورزی،  کارشناسـان  و  مروج هـا  مـورد  در 
ترویجي، رهبران محلي، شـوراي روسـتا و کشـاورزان پیشـرو 

در حـد متوسـط ارزیابـی شـد )جـدول 7(. 
ایـن یافته هـا نشـان می دهـد اگرچـه بـاغ داران ارتبـاط 
به نسـبت باالیی با این دسـته کنشـگران داشـته یا دسترسی 
باالیـی به این رسـانه هـای جمعی داشـته اند، ولـی اطالعات 
زیـادی از آنـان کسـب نکرده انـد. از سـوی دیگر، این شـدت 

همبسـتگی در مورد کنشـگرانی همچون محققان کشاورزی، 
شـرکت های  و  گیاهپزشـکی  کلینیک هـای  کارشناسـان 
خدمـات مشـاوره ای، شـرکت در برنامه هـای گروهـی ترویج 
نوشـتاری،  ترویجـی  جمعـی  رسـانه های  بـه  دسترسـی  و 
فیلم هـای ترویجـی و شـبکه های اجتماعـی زیـاد یـا بسـیار 
زیـاد اسـت. ایـن یافتـه نشـان می دهـد، اگرچـه بسـیاری از 
بـاغ داران بـه این منبع هـای اطالعاتی یا رسـانه ها دسترسـی 
نداشـته یـا دسترسـی کمتـری داشـته اند، ولـی افـراد دارای 
دسترسـی بیشـتر، اطالعـات به نسـبت زیـادی را در مـورد 

تغییـر اقلیـم و سـازگاری بـا آن کسـب کرده انـد.
بیـن دانـش بـاغ داران در مـورد راهکارهـای تاب آورانـه 
بـرای سـازگاری در برابـر تغییـر اقلیم با ویژگی هـای فردی- 
حرفـه ای آنـان مانند سـن، سـطح تحصیـالت، پیشـینه کار 
کشـاورزي، سـطح بـاغ مرکبـات و سـطح کشـت گیاهـان 

زراعـی رابطـه معنـی داری مشـاهده نگردیـد )جـدول 8(.
 

جدول 7 - همبستگی میزان ارتباط باغ داران با راه های کسب اطالع و میزان کسب اطالع از آن ها

ضریب همبستگیکنشگران نظام دانش
0/317**کارشناسان )مروج ها( مرکزهای جهاد کشاورزي 

0/6۴7**محققان کشاورزي مرکزهای تحقیقات  
0/859**کارشناسان کلینیک هاي کشاورزي

0/863**کارشناسان شرکت هاي خدمات مشاوره اي
0/20۴**فروشندگان نهاده هاي کشاورزي

0/12۴**دوستان، آشنایان، همسایه ها و هم محلي ها
0/31۴**مددکاران ترویجي، رهبران محلي و شوراي روستا

0/۴3۴**کشاورزان پیشرو و نمونه
0/862**نشریه،کتاب، بروشور و پوستر
0/817**فیلم هاي آموزشي ترویجي

0/162**تلفن و موبایل 
0/912**شبکه های اجتماعی، اینترنت و پیامک

0/260**رادیو و تلویزیون استانی وملی
0/8۴3**برنامه های گروهی ترویجی

** معنی داری در سطح 99درصد
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  جدول 8 - همبستگی بین ویژگی های فردی- حرفه ای باغ داران با سطح دانش و مهارت آنان

سطح معنی داریضریب همبستگیویژگی

0/0۴۴0/۴68- سن)2(

0/0370/۴0۴ سطح تحصیالت پاسخگویان

0290/635/ 0- پیشینه کار کشاورزي

0/0980/106 سطح باغ مرکبات

0260/670/ 0 سطح کشت گیاهان زراعی

 دانـش بـاغ داران رابطـه مثبت و معنی داری بـا متغیرهای 
وکسـب  کشـاورزي  محققـان  بـا  بـاغ داران  ارتباط هـای 
اطالعـات از آنـان، کسـب اطالعـات ازکارشناسـان کلینیک ها 
بـا  بـاغ داران  ارتبـاط  اي،  مشـاوره  خدمـات  شـرکت هاي  و 
فروشـندگان نهاده هـا، کسـب اطالعات ازکشـاورزان پیشـرو و 
نمونـه، شـرکت در برنامه هـای گروهـی ترویجـی و دسترسـی 
بـه برنامه هـای رادیـو و تلویزیـون اسـتانی و ملی داشـت. ولی 
دانـش بـاغ داران همبسـتگی منفـی با متغیـر تعامل بـاغ داران 
بـا مـددکاران ترویجي، رهبران محلي و شـوراي روسـتا نشـان 
داد )جـدول 9(. در زمینـه همبسـتگی بیـن ادراک بـاغ داران 

در مـورد آسـیب پذیری در برابـر تغییـر اقلیـم با سـطح دانش 
آنـان، جـدول 10 نشـان می دهـد که بیـن دانش بـاغ داران در 
مـورد راهکارهای سـازگاری با تغییـر اقلیم و دیـدگاه باغ داران 
در مـورد رخـداد پدیده هـای اقلیمـی از جملـه کاهـش دمـا، 
یخبنـدان، بـارش بـرف و تگرگ در اواخـر پاییـز و اوایل فصل 
زمسـتان )زمـان رسـیدن محصول مرکبـات به ویـژه پرتقال( و 
افزایش دما و کاهش بارندگی )خشکسـالی( در فصل تابسـتان 
رابطـه مثبـت و معنـی داری وجـود دارد. ولی دانش بـاغ داران 
در مـورد راهکارهـا همبسـتگی معنـی داری بـا ادراک آنـان در 
مـورد حساسـیت مرکبـات در برابـر تغییـر اقلیم نشـان نداد. 

 جدول 9 -  همبستگی بین سطح دانش باغ داران با میزان ارتباط باغ داران با کنشگران نظام دانش و میزان کسب اطالع از آنان

گنشگران
میزان کسب اطالعاتمیزان ارتباط 

ضریب 
همبستگی

سطح 
معنی داری

ضریب 
همبستگی

سطح 
معنی داری

0/0280/5۴7 0/0820/081کارشناسان)مروج ها( مرکزهای جهاد کشاورزي
0/1050/027 *0/015 0/113*محققان کشاورزي مرکزهای تحقیقات 

0/1۴۴0/016 *0/107 0/097 کارشناسان کلینیک ها و شرکت هاي مشاوره اي
0۴60/360/ 0 0/1۴80/002 **فروشندگان نهاده هاي کشاورزي

0/02۴0/633- 0/0370/۴30- دوستان، آشنایان، همسایه ها و هم محلي ها
0/0300/5۴2- 0/1110/01۴- ** مددکاران ترویجي، رهبران محلي و شوراي روستا

0/1۴70/002 ** 0/0320/۴82 کشاورزان پیشرو و نمونه
0/0890/139 0/1220/0۴2 *برنامه های گروهی ترویجی

0/0090/853 0/0050/919 نشریه،کتاب، بروشور و پوستر
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گنشگران
میزان کسب اطالعاتمیزان ارتباط 

ضریب 
همبستگی

سطح 
معنی داری

ضریب 
همبستگی

سطح 
معنی داری

0/0060/893 0/0090/853- فیلم هاي آموزشي- ترویجي
0/909 0/007- 0/0500/۴21- شبکه های اجتماعی، اینترنت و پیامک

0/02۴0/692 0/1270/036*رادیو و تلویزیون استانی و ملی
0/397 0/0۴0- 0/133 0/075تلفن و موبایل

** معنی داری در سطح 99درصد * معنی داری در سطح 95درصد  

ادامه جدول 9 -  همبستگی بین سطح دانش باغ داران با میزان ارتباط باغ داران با کنشگران نظام دانش و میزان کسب اطالع از آنان

بـاغ داران درمـورد  ادراک  بیـن   در زمینـه همبسـتگی 
آسـیب پذیری در برابـر تغییـر اقلیـم بـا سـطح دانـش آنـان، 
جـدول 10 نشـان می دهد که بیـن دانش بـاغ داران در مورد 
راهکارهـای سـازگاری بـا تغییر اقلیـم و دیدگاه بـاغ داران در 
مـورد رخـداد پدیـده هـای اقلیمـی از جملـه کاهـش دمـا، 
یخبنـدان، بـارش بـرف و تگـرگ در اواخـر پاییـز و ابتـدای 

فصـل زمسـتان )زمـان رسـیدن محصـول مرکبـات بویـژه 
پرتقـال( و افزایـش دمـا و کاهـش بارندگی )خشکسـالی( در 
فصـل تابسـتان رابطـه مثبت و معنـی داری وجـود دارد. ولی 
دانـش بـاغ داران در مـورد راهکارهـا همبسـتگی معنـی داری 
بـا ادراک آنـان در مـورد حساسـیت مرکبـات در برابـر تغییر 

اقلیـم نشـان نداد.

 
جدول 10 - همبستگی سطح دانش و دیدگاه باغ داران نسبت به آسیب پذیری در برابر تغییر اقلیم 

متغیر
ادراک حساسیت مرکباتادراک درمعرض بودن

ضریب 
همبستگی

سطح 
معنی داری

ضریب 
همبستگی

سطح معنی 
داری

0/0290/626 -0/1760/003 **کاهش دما، یخبندان، بارش برف و تگرگ بودن
0/0960/111 -0/00۴ 0/171- **افزایش دما و کاهش بارندگی )خشکسالی(

بارش های رگباری و سیل آسا، بارندگی نابهنگام 
و بادهای شدید

 0/072 0/235 0/0510/۴01

** معنی داری در سطح 99درصد * معنی داری در سطح 95درصد  

به منظـور تبییـن تاثیـر متغیرهـای فـردی، مداخله های 
ارتباط هـای و ترویجـی کنشـگران نظـام دانـش و نـوآوری 
کشـاورزی و ادراک بـاغ داران در مورد آسـیب پذیری در برابر 
تغییـر اقلیـم بـر متغیر دانـش بـاغ داران در مـورد راهکارهای 
رگرسـیون  کاربـرد  بـا  اقلیـم،  تغییـر  برابـر  در  سـازگاری 

لجسـتیک ترتیبـی، متغیرهـای دارای همبسـتگی بـا دانـش 
وارد تحلیـل شـدند. نتیجـه آزمـون نسـبت احتمـال مـدل 
نشـان داد کـه مقـدار کای اسـکویر )کای اسـکویر=2۴/067، 
درجـه آزادی=10 و سـطح معنـی داری=0/007( در سـطح 
یـک درصـد معنـی دار بـود، کـه بیانگـر مناسـب بـودن مدل 
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رگرسـیونی اسـت و متغیرهای مسـتقل توانسـته اند به خوبی 
واریانـس متغیـر وابسـته را تبییـن کننـد. آزمـون نیکویـی 
بـرازش نیـز معرف آن اسـت مقدارهای متغیرهای مسـتقل و 
وابسـته تناسـب خوبـی باهـم دارند و مـدل قابل قبول اسـت 
)آزمـون پیرسـون=۴3۴/955 و آزمـون انحـراف=۴30/028(. 

مقـدار ضریـب تبییـن کاذب نـگل کـرک 0/323 به دسـت 
آمـد کـه بـا احتیـاط می تـوان گفـت کـه متغیرهـای تبیین 
کننـده توانسـته اند 32/3 درصـد از واریانـس دانش بـاغ داران 
را تبییـن کننـد )جـدول 11(. در واقع متغیرهـای دیگری در 
تبییـن دانـش تاثیرگذارنـد که مـورد مطالعه قـرار نگرفته اند.

جدول 11 - برازش مدل، آزمون نیکویی برازش و آماره های ضریب تعیین رگرسیون ترتیبی متغیرهای موثر بر سطح دانش باغ داران

خالصه پردازش متغیر دانش
درصد حاشیه ایشمارسطح دانش

129۴6/7کم
11۴۴1/3متوسط

3312/0زیاد
276100جمع

اطالعات برازش مدل
معنی داری )1(درجه آزادیکای اسکویراحتمال 2 لوجیتمدل

۴9۴/325صرف عرض از مبداء
100/007**۴70/2582۴/067نهایی

آزمون نیکویی برازش
معنی داریدرجه آزادیکای اسکویر

۴3۴/955۴320/۴51پیرسون
۴30/028۴320/518انحراف

)Pseudo R2( آماره های ضریب تبیین کاذب
مک فادننیجل کرککاکس و سنلضریب تبیین

0/2770/3230/166مقدار ضریب تبیین
)Tes t of Parallel Lines( آزمون خطوط موازی

معنی داریدرجه آزادیکای اسکویراحتمال 2 لوجیتمدل
۴70/258فرض صفر
۴57/09513/163100/215عمومی

** معنی داری در سطح 99درصد )1( * معنی داری در سطح 95درصد  

برمبنـای تجزیـه و تحلیـل ضریب های برآورد رگرسـیون 
ترتیبـی، متغیرهـای ادراک در معـرض کاهـش دمـا، بـارش 
زمسـتان  اوایـل  و  پاییـز  اواخـر  در  بـودن  تگـرگ  و  بـرف 
از محققـان کشـاورزي  اطالعـات  میـزان کسـب  )0/873(؛ 

)0/387(؛ و دسترسـی بـه رسـانه های ارتباط هـای جمعـی 
رادیویـی و تلویزیونـی ملـی و اسـتانی )0/058( در سـطح 
0/05 تاثیـر مثبـت معنـی داری بـر نسـبت های لگاریتمـی 
متغیـر دانـش بـاغ داران گذاشـتند، بـه طـوری کـه انتظـار 
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مـی رود، بـا افزایش میـزان این متغیرهـا، دانش بـاغ داران نیز 
افزایـش یابـد. ولـی تاثیـر ادراک بـاغ داران در مـورد رخـداد 
و در معـرض افزایـش دمـا و کاهـش بارندگـی )خشکسـالی( 
بـودن در تابسـتان )0/5۴۴-( بـر دانـش بـاغ داران در سـطح 
بـه  کـه  باغ دارانـی  دیگـر،  عبـارت  بـه  بـود؛  منفـی   0/05
افزایـش رونـد گرمـا و خشکسـالی در فصل تابسـتان بیشـتر 
تاکیـد دارنـد، سـطح دانـش کمتـری در مـورد راهکارهـای 
تـاب آوری سـازگاری بـا تغییـر اقلیـم داشـتند. به طـور کلی 
 32/3( تغییرپذیری هـا  از  بخشـی  توانسـتند  متغیرهـا  ایـن 
درصـد( متغیـر سـطح دانـش بـاغ داران در مـورد راهکارهای 

سـازگاری در برابـر تغییـر اقلیـم را تبییـن کننـد. این نشـان 
مـی دهـد که بخـش شـایان توجهـی از عامل هـای تاثیرگذار 
بـر دانـش بـاغ داران عامل هایـی غیـر از ادراک آنـان در مورد 
تغییـر اقلیـم و مداخلـه هـای ارتباطـی و ترویجی کنشـگران 
مختلـف نظـام دانش و نوآوری کشـاورزی هسـتند. بـا کاربرد 
ضریب هـای نمایـی برآورد یا نسـبت شـانس می تـوان میزان 
تاثیـر هریـک از متغیرهـا را بـر دانـش ارزیابـی کـرد. متغیـر 
ادراک بـاغ داران در مـورد در معـرض کاهش دمـا، یخبندان، 
بـرف و تگـرگ بـودن و آسـیب پذیری آنان بیشـترین تاثیر را 

در تبییـن متغیـر دانـش بـاغ داران داشـت.  

جدول 12 -  ضریب های برآورد رگرسیونی و ضریب های نمایی متغیرهای مستقل تاثیرگذار برسطح دانش باغ داران 

برآوردمتغیرها
خطای 
معیار

والد 
)Wald(

درجه 
آزادی

معنی 
داری

نسبت 
شانس 
) OR(

فاصله اطمینان 95%
حد 
پایین

حد باال

)Threshold( آستانه- سطح دانش باغ داران
1/8271/03۴3/12310/0776/2150/820۴7/181سطح دانش کم

۴/0821/0591۴/86610/00059/26۴7/۴۴1۴72/010سطح دانش متوسط
)Location( موقعیت- متغیرهای مستقل

3/81210/0501/۴730/9992/171*0/3870/198میزان کسب اطالعات از محققان کشاورزی 
ادراک درمعرض کاهش دما، یخبندان، برف 
و تگرگ بودن                 

0/8730/363*5/79710/0162/39۴1/176۴/87۴

ادراک درمعرض افزایش دما و خشکسالی 
بودن

-0/5۴۴0/268*۴/13110/0۴20/5800/3۴۴0/981

میزان دسترسی به رسانه های جمعی رادیو 
و تلویزیونی

0/0580/029*3/83210/0501/0601/0001/122

شمار برنامه های گروهی ترویجی شرکت 
کرده

0/0550/0۴11/76510/18۴1/0570/97۴1/1۴6

0/0710/1620/19310/6600/9310/6781/279-میزان ارتباط با محققان کشاورزی 
0/0730/1۴۴0/26010/6101/0760/8121/۴26میزان ارتباط با فروشندگان نهاده ها 
0/0260/1100/05۴10/8160/97۴0/7851/210-میزان ارتباط با رهبران محلی و شورا

میزان کسب اطالعات از کشاورزان پیشرو 
و نمونه 

0/0520/2060/06310/8011/0530/7031/578

میزان کسب اطالعات از کارشناسان 
خصوصی کلینیک ها و شرکت های 

مشاوره ای
0/0030/1180/00110/9791/0030/7961/265

)1( * معنی داری در سطح 95درصد  ** معنی داری در سطح 99درصد
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بحث و نتیجه گیری
بخـش کشـاورزي بـا توجـه بـه ماهیـت آن در مقایسـه 
بـا دیگـر بخش هـاي اقتصـادي بیشـتر تحـت تأثیـر پدیـده 
اقلیـم  تغییـر  اثرگذاری هـای  و  داشـته  قـرار  اقلیـم  تغییـر 
جامعه هـای  معیشـت  کشـاورزي،  محصول هـای  تولیـد  بـر 
روسـتایی را نیـز بـا چالش جـدي روبرو کرده  اسـت. شـدت 
ایـن اثـر هنگامـی افزایـش پیـدا می کنـد که آسـیب پذیري 
کشـاورزان نسـبت بـه تغییـر اقلیـم زیـاد بـوده و توانایـی 
سـازگاري بـا آن نیز محدود باشـد. نتایج دیدگاه بـاغ داران در 
زمینـه در معـرض تغییـر اقلیـم بـودن و حساسـیت باغ های 
مرکبـات نشـان دهنده آن اسـت کـه آنـان از رخـداد ایـن 
تغییرپذیری هـا و حساسـیت مرکبـات نسـبت بـه آن اگاهـی 
و بـاور دارنـد کـه بـاغ داران و باغ هـای مرکبـات بـا توجـه به 
حساسـیت زیـاد مرکبـات، در معـرض مخاطره های ناشـی از 
تغییـر اقلیـم قـرار دارنـد و از آنجـا کـه ظرفیت سـازگاری با 
ایـن تغییرپذیری هـا در اغلب مـوارد کم می باشـد در صورت 
اقلیمـی آسـیب های شـدیدی بـه باغ هـا  بـروز پدیده هـای 
و درپـی آن بـه معیشـت بـاغ داران وارد خواهـد شـد. ایـن 
یافته  هـا هم راسـتای نتایـج پژوهش هایی همچـون خالدي و 
همـکاران )139۴(، اسـمعیل نژاد و پودینـه )1396(، مالیـي 
ایبیـد  و  ِدرّسـا و همـکاران )2011(  و همـکاران )1397(، 
و همـکاران )2015( اسـت. نتایـج در مـورد سـطح دانـش 
بـاغ داران در زمینـه تغییـر اقلیـم و راهکارهـای سـازگاری با 
آن نشـان می-دهـد کـه دانـش و آگاهـی بـاغ داران در مورد 
راهکارهـای تاب آورانـه بلندمدت پایین اسـت و سـطح دانش 
بـاغ داران در مـورد راهکارهـای تاب آورانـه کوتـاه مـدت نیـز 
درحـد متوسـط می باشـد. درمجمـوع می تـوان گفـت کـه 
سـطح دانش بـاغ داران مرکبـات در زمینه سـازگاری با تغییر 
کـم  درحـد  کوتاه مـدت  و  بلندمـدت  راهـکار  دو  در  اقلیـم 
می باشـد. ایـن یافته هـا بـا نتایـج پژوهش هـای یزدان پنـاه 
و همـکاران )1396(، مالیـي و همـکاران )1397( و ام بکایا و 
ان دیئمـا )2015( همخوانـی دارد. بنابراین باید حمایت های 

الزم به ویـژه از نظـر دانشـی بـه میزان کافی و مناسـب  انجام 
شـود، تـا زمینه هـای کاهـش آسـیب ها و آسـیب پذیری ها 
فراهـم شـود. همان گونـه کـه بیان شـد، میـزان ارتبـاط بین 
بـاغ داران بـا مروج هـا کشـاورزی بسـیار بـاال بوده اسـت، ولی 
ضریـب همبسـتگی بیـن میـزان ارتباط ها و کسـب اطالعات 
از مروج هـا درحد متوسـط اسـت. اما این ضریب همبسـتگی 
توجهـی  میـزان شـایان  بـه  مـورد محققـان کشـاورزی  در 
باالتـر اسـت. ایـن یافتـه را این گونـه می تـوان تحلیـل کـرد 
کـه مروج هـا و کارشناسـان کشـاورزی در زمینه هـای تغییـر 
اقلیـم و سـازگاری با آن اطالعـات زیادی در اختیـار باغ داران 
قـرار نمی دهنـد، هرچنـد ارتباط هـای به نسـبت خوبـی بـا 
کشـاورزان دارنـد و در زمینـه موضوع هـای دیگر کشـاورزی، 
از جملـه باغـداری مرکبـات، بـه بـاغ داران اطالعـات داده اند. 
همچنیـن در زمینـه بـاال بـودن ضریـب همبسـتگی ارتبـاط 
و کسـب اطالعـات از محققـان بایـد گفـت چـون باغ دارانـی 
کـه بـا آنـان ارتبـاط قوی تـر دارنـد بیشـتر بـاغ داران پیشـرو 
و نوآورتـر هسـتند، لـذا از امـکان ارتبـاط بیشـتر و در نتیجه 
کسـب اطالعات بیشـتری برخوردار می باشـند. ایـن یافته ها 
 ،)1396( پودینـه  و  اسـمعیل نژاد  پژوهش هـای  نتایـج  بـا 
شـهیدی و همـکاران )1۴00(، ایبیـد و همـکاران )2015( 
و آلمـو و همـکاران )2019( هم راسـتا می-باشـد. بنابرایـن 
تقویـت اطالعـات مروج هـا  پیشـنهاد می شـود کـه ضمـن 
کشـاورزی از طریـق برنامه هـای ضمـن خدمت، ایـن مروج ها 
بایـد در برنامه هـای خـود موضوع هـای بیشـتری را در مـورد 
تغییـر اقلیم و سـازگاری بـا آن برای بـاغ داران در نظر گیرند. 
برمبنـای مشـاهدهای میدانی، بـه نظر می رسـد یکی از 
علت هـای مشـارکت پاییـن بـاغ داران در برنامه هـای گروهی 
طرح هـای  یادگیـری  کانـون  الگویـی،  سـایت های  ماننـد 
انتقـال  هفته هـای  و  مزرعـه  روزهـای  تحقیقی-ترویجـی، 
یافته هـا را می تـوان هزینـه بـر بـودن ایـن نـوع برنامه هـا 
عنـوان کـرد که موجب شـده شـمار کمی از ایـن برنامه ها در 
هرسـال اجـرا  شـوند. افـزون براین، به نظر می رسـد،  بیشـتر 
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کشـاورزان پیشـرو و مددکاران در آنان شـرکت داده شـده اند. 
بـا ایـن وجـود، بـرای تاییـد ایـن فرضیـه می تـوان پژوهـش 

جداگانـه ای انجـام داد.
پاییـن بودن شـرکت بـاغ داران در برنامه هایـی مانند روز 
مزرعـه، هفتـه انتقـال یافته هـا، کانـون یادگیـری و سـایت 
الگویـی بـه دلیـل کـم بـودن شـمار ایـن گونـه برنامه هـا در 
منطقه هـای مـورد بررسـی اسـت. برگـزاری ایـن برنامه هـا 
نیـاز بـه هزینه های بیشـتری  نسـبت بـه برنامه هایـی مانند 
برگـزاری جلسـه ها، دوره هـا و کارگاه هـا دارنـد. لـذا شـمار 
کمتـری از ایـن برنامه هـا اجـرا شـده و بـه همان نسـبت هم 
شـمار افـراد کمتـری در آنان شـرکت می کنـد.  به طور عمده 
بهره بـرداران پیشـرو امـکان حضـور در ایـن برنامه هـا را پیدا 
مـی کننـد و بیشـتر بهره بـرداران خرده پـا و بـا دسترسـی 
و  نداشـته   را  برنامه هـا  ایـن  در  شـرکت  موقعیـت  کمتـر، 
اطالعاتـی نیزکسـب نمی کننـد. ایـن یافته  هـا مـورد تاکیـد 
محققانـی همچـون موحـدی و همـکاران )1397(، مالیـي و 
همـکاران )1397(، ام بکایـا و ان دیئمـا )2015( و آلمـو و 
همـکاران )2019( بـوده اسـت. لـذا بـا توجه بـه ظرفیت باال 
و اثربخـش ایـن نـوع روش ها بـرای ارتقـای دانش بـاغ داران، 
بایـد شـمار برنامه هـای  گروهـی آموزشـی -ترویجی افزایش 
یابـد و جهتگیـری آنـان از سـمت انحصـار بـه بهره بـرداران 
پیشـرو بـه سـمت بهره بـرداران دیگـر سـوق داده شـود. بـه 
طـوری کـه افـزون بـر برنامه های گروهـی جلسـه ها، دوره ها 
و کارگاه هـا، دیگـر برنامه هـای گروهی مورد توجه بیشـتری 
قـرار گیرنـد. بـا توجه بـه اینکه بـرای برگـزاری ایـن دوره ها 
هزینـه بیشـتری نیاز می باشـد، لذا بایـد منبع هـا و اعتبارات 
بیشـتری بـرای ایـن برنامه هـا در اختیـار ترویـج کشـاورزی 

قرارگیرد.
ترویجـی  انبوهـی  رسـانه های  بـر  مبتنـی  برنامه هـای 
نقـش متفاوتـی دارنـد. الزم اسـت پوشـش برخـی کانال های 
ارتباطـی ترویجـی از جملـه نشـریه ها و فیلم هـای آموزشـی 
ترویجـی افزایـش یابنـد، از سـوی دیگـر بـرای رسـانه های 

کـه  موبایـل  و  اجتماعـی  شـبکه های  تلویزیـون،  و  رادیـو 
هـم اکنـون دسترسـی بـه آنان زیـاد می باشـد بایـد کیفیت 
محتـوای آنـان در مـورد تغییر اقلیـم و راهکارهای سـازگاری 
بـا آن را افزایـش داد. همچنیـن بـا توجـه بـه بـاال بـودن 
میـزان ارتباط هـا در شـبکه های محلـی ماننـد فروشـندگان 
هـا،  هم محلـی  محلـی،  رهبـران  کشـاورزی،  نهاده هـای 
مـددکاران و کشـاورزان پیشـرو  بایـد کیفیـت اطالعاتـی که 
در ایـن ارتباط هـا ارائه می شـود افزایش داده شـود. برمبنای 
یافته هـا بیـن میـزان ارتباط هـای بـاغ داران بـا هـر یـک از 
کنشـگران نظـام دانش کشـاورزی در میزان کسـب اطالعات 
از آنـان همبسـتگی معنـی داری وجـود دارد. یعنـی هرچـه 
میـزان ارتباط هـا بیشـتر باشـد میـزان کسـب اطالعـات هم 
بیشـتر اسـت. ولی در برخـی از آنان همبسـتگی خیلی باالتر 
می باشـد. نتایـج بیانگر آن اسـت کـه میزان ارتبـاط با برخی 
از کنشـگران کـم بـوده ولـی آن جاهایـی کـه ارتباط بـا آنان 
وجـود داشـته میـزان همبسـتگی ها بـاال بوده اسـت،. ماننـد 
ارتباط هـا بـا محققـان کشـاورزی، کارشناسـان کلینیک هـا 
یافته هـا  مشـاوره ای.  کارشناسـان شـرکت های خدمـات  و 
همچنین گویای آن اسـت که شـدت همبسـتگی در مواردی 
همچـون کارشناسـان، محققـان، کلینیک هـا، شـرکت های 
گروهـی  برنامه هـای  و  رسـانه ها  مشـاوره ای،  خدمـات 
ترویجـی از میـزان باالیـی برخـوردار می باشـد و نیـز میـزان 
همبسـتگی هایی باالیـی در میـان عامل هـای درونـی جامعه  
رهبـران  و  آشـنایان، همسـایگان شـوراها  ماننـد دوسـتان، 
محلـی مشـاهده می شـود، ولـی این بـدان معنی نمی باشـد 
کـه به حتـم اطالعـات بیشـتری نیـز دریافـت می کننـد. این 
یافته هـا بـا نتایـج پژوهش-هـای زلیخایـی سـیار )1397(، 
محبوبـی و باداهنگ )1399(، شـهیدی و همکاران )1۴00(، 
ِدرّسـا و همـکاران )2011( و ام بکایـا و ان دیئمـا )2015( 
همخوانـی دارد. لذا اطالعات بیشـتری در زمینـه تغییر اقلیم 
ارتباط هـای  دارای  اختیارکنشـگران  در  آن  بـا  سـازگاری  و 
قـوی قرارگیـرد تـا آنـان بتواننـد آن را در شـبکه های محلی 
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بیـن خـود و بهره بـرداران ارائـه کننـد. همچنیـن پوشـش 
فعالیـت و میـزان ارتباط هـای کنشـگرانی از جملـه محققـان 
کشـاورزی، برنامه هـای گروهـی ترویج و رسـانه های اثربخش 
در ارائـه اطالعـات، بیشـتر شـود تـا  بـا تحـت پوشـش قـرار 
دادن بـاغ داران بیشـتر، ارائـه اطالعـات مناسـب و بیشـتری 
نیـز صـورت پذیـرد. بـا توجـه بـه پاییـن بـودن مقدارضریب 
تعییـن، علی رغـم معنـی دار بـودن متغیرهـای وارد شـده در 
مـدل، می تـوان گفـت کـه متغیرهـای دیگـری هسـتند کـه 

روی متغیـر سـطح دانـش بـاغ داران تاثیرگذارنـد کـه در این 
پژوهـش بررسـی نشـده اند و الزم اسـت در مطالعـات آینـده 

مـورد توجـه قرارگیرند.
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Abs tract

Adaptation to climate change requires appropriate knowledge. This s tudy identifies extension programs 

effects and citrus farmers’ perception regarding adaptation to climate change on their knowledge. The research 

used a quantitative and explanatory perspective. The data were collected using interviews with a sample of 276 

out of 99897 citrus farmers in the Mazandaran Province in 2021, selected by a multi-s tage sampling technique. 

Farmers’ knowledge, perception, and access to extension programs were measured through ordinal-scaled 

ques tions. The ques tionnaire validity was evaluated by academic s taff and researchers and its reliability was 

assessed using a pilot s tudy with 30 farmers and the ordinal coefficient theta (θ = 0.92) for farmers’ knowledge. 

The data were analyzed using SPSSWin software and applying descriptive s tatis tics, correlation coefficients, 

and ordinal regression. Results showed farmers perceived their citrus orchards’ high vulnerability to climate 

variability. Farmers' knowledge regarding long-term and short-term s trategies to adapt to climate change was 

low and moderate respectively. Farmers had moderate access to extension agents and mass media and had 

poor access to group-based extension programs, but obtained low information on climate change from them. A 

significant correlation was between farmers’ communication and their information obtained. The odds ratios of 

the regression showed farmers' knowledge was explained by their perceptions of climate change vulnerability 

(R2Pseudo=2.394) and increased temperature (R2Pseudo=0.580), information obtains from researchers 

(R2Pseudo=1.473), and access to mass media (R2Pseudo=1.060). Policies are proposed to expand and s trengthen 

the group-based and mass media extension programs, the interactions between researchers and farmers, and 

agricultural extension agents’ programs.

Index Terms: Resilience knowledge, extension programs, education, adaptation to climate change, citrus 

farmers’ knowledge
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