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 .دکن می ور هروب یمتنوع یها و چالش ها بیان و کشاورزان را با آسییمستمر همواره روستا یها یخشکسال

ت ی  ظرف کهکنند  میخزنده اتخاذ  ین بالیه با اهرا در مواج یخاص یو بوم یمحل یها راهبردان ییروستا
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استان  از توابع شهرستان روانسر در جان قلیپشتنگ چشمه  یروستا یخانوارها یت سازگارین ظرفییتب
انج ا    (یانی  بن یتئ ور  و PRA) یف  یک قی  تحق یها روش از یقیتلف باکه  است یکرمانشاه به خشکسال

 یروس تا  یدیکلن امطلعبا مراجعه به بود که  هدفمند نوع از ن مطالعه،یا یریگ نمونه روش است. گرفته
 یک اربر  ةنقش  ، یقد  زدن عرض   یمشارکت یها روش از استفاده با الز  اطالعات و صورت گرفت مذکور

. ش د  یآور جم ع  س اختارمند  م ه ین ةمکالم   و زمتمرک   گروه ،یبند رتبه ماتریس مشکل، درخت، یراضا
 یه ا  یافت ه . گرف ت  انج ا   یانی  بن یتئور در متداول یها یکدگذار طریق از زین اطالعات لیوتحل تجزیه
طبق ة  پ نج  در قال ب   یخشکس ال  به نسبت ییروستا یج خانوارهایرا یسازگار تیظرف داد نشان حاصل
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 مقدمه

 و ه وا  و آب درب ارة ( IPCC) یم  یاقل راتیی  تغ یدولت   نیب   مجمع گزارش نیدتریجد بر یمرور

 از یک  ی نیزم   شیگرم ا  وهی  و ب ه  و یم  یاقل راتیی  تغ که است آن از یحاک نیزم کرة شیگرما

 یام دها یپ از یک  ی ةمثاب به خشکسالی، در و ]18[ شود می محسوب جهان یها چالش نیتر مهم

 ق رار  ت ثییر  تح ت  همواره را رانیا جمله از کشورها از یاریبس جهان، سطح در یمیاقل راتییتغ

 یه ا  یوگ  یو در ریی  تغ بس ب  رانی  ا در یم  یاقل راتیی  تغ رسد می نظر به حال، عین در. دهد می

وه یو بهو ، ]24،17[ رانیا غرب در خصوص به راتییتغ نیا که، ]32،15[ است شده ها یخشکسال

و  ی، اجتم اع یمختل   اقتص اد  آی ار  ل ی  دل ب ه  ییروس تا ر یپذ آسیبکشاورزان و جوامع ن یبدر 

 یه ا  قط ب  از یک  ی عن وان  ب ه  کرمانش اه  اس تان  .]20،8[ اس ت  چشمگیرترآن  یطیمح زیست

 دارد درص د  4/9 ب ا  کش ور  در دی م  غالت برداشت سطح در را رتبه نیدوم که کشور، یکشاورز

 اس ت  ش ده  متحم ل  را یاریبس   یه ا  انی  ز و بوده یخشکسال ةخزند یبال ریدرگ همواره ،]3[

 ش غل  به نفر 123917 اشتغال و یکشاورز به استان نیا یوابستگ حال،عین در [.1،2،4،7،31]

 و متن وع  مش کالت  و ه ا  چالش با را انییروستا ،یخشکسالتثییرات   تا شده سبب، ]3[  مذکور

 خ اص  تی  مرکز و گ اه یجا ب ه  توج ه  ب ا  ه ا  شهرس تان  از یبرخ یطرف از. کند رو هروب یمتعدد

 یب را  .اند گرفته قرار یشتریب یها بیآس معرض در همواره کرمانشاه، استان سطح در یکشاورز

 اند داشته یخشکسال از را پذیری آسیب بیشترین روانسر هرستانش در کار گند  کشاورزان نمونه،

مس تمر   یه ا  یرا در مواجه ه ب ا خشکس ال    یمتنوع یها بیو آس ها ان رنجییهرچند روستا .]4[

ک ار   بهده و یشیرا اند یریتداب یعیطب ین بالیا با یسازگار یهمواره در راستا ،شوند میمتحمل 

 ک اهش  منظ ور  ب ه  یم  یاقل راتیی  تغ ب ا  قی  تطب یب را  افراد ای ستمیس ییتوانا واقع اند. در برده

ک ه  ، ]16[ ش ده  قلم داد  یس ازگار  تی  عن وان ظرف  ب ه  آن عواق ب  با مقابله ای وارده یها بیآس

عد  تمرک ز مطالع ات    ید. از طرفکنن میاجرا  یگوناگون ین مهم را با راهبردهایز ایان نییروستا

و  یف  یک یه ا  ک رد یرونک ردن  س تاها و اتخ اذ   ر روی  در سطح خ رد نظ  یخشکسال بر یسازگار

ک ه   ش ود  م ی س بب   یخشکس ال  با انییروستا یخانوارها یسازگار تین ظرفییدر تب یمشارکت

 تیوض ع  میترس   در آن ان  دی  د اف ق  و موج ود،  تیوضع شناخت در ییروستا زانیر برنامه کنش

پ ووهش   یکل   ه د  رو  ازای ن . محدود شود یخشکسال کارامد و ایربخش تیریمد برای مطلوب

 .است یخشکسال یها بیآس با مقابله در انییروستا یسازگار یها راهبرد نییتب ،حاضر

 تحقيق ۀپيشين

انتخ اب   ةی  نظر ،یش ناخت  زیس ت و  یکیول و  یاز بع د ب  یت سازگاریظرف ینظر یخاستگاه و مبنا
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 یخاص   یاه و  و آبا ی  ط ی، پاسخ موجود زنده به محین، سازگاریاز نظر دارو است.ن یدارو یعیطب

ا عل م  ی   یآنتروپول و   ةن مفهو  با ورود ب ه ح وز  یج ایتدر به. ]11[ کند می یاست که در آن زندگ

 شناس ان  از انس ان  یاری. بس  کردط اطرا  را فراهم یدرک سازش انسان با مح یمبنا یشناس انسان

 مطالع ات  یم  یرات اقلیی  نس بت ب ه تغ   ه ا  انس ان  یا فرهنگ  ی ی  انطباق اجتماعیتوص ةطیدر ح

 ةب  ه عرص   یت س  ازگاری  ظرف ینظ  ر یورود مبن  ا ثمنش  در واق  ع  .ان  د انج  ا  داده یا گس  ترده

گذش ته   یه ا  یسازگار دربارة یمورد یمطالعات ،الوو. اوراست] 22[ مطالعات اوروالو ،یشناس مرد 

ن مطالع ات،  یانجا  داد. در ا یشمال یکاینلند و آمری، گریمرکز یکایدر آمر یمینسبت به تنوع اقل

ر ی  نظ یط  یبا مخاطرات محمواجهه سازگارند و هنگا   یموجودات ذاتاً ها ه آن بود که انسانیا  اولیپ

در واق ع، توان ایی ذات ی ی       . تمایل دارند خود یسازگار یارتقا یبرا یساز ظرفیتبه ، یخشکسال

خودی اشاره دارد که شخص به ی   هشخص برای سازگاری با محیط به سازگاری واکنشی یا خودب

ی ظرفیت سازگاری از سطح ملی به ها تغییر جهت پووهشو ] 27[دهد. میسترس دریافتی پاسخ ا

تر و بهتر ماهیت توان سازگاری آن ان ض رورتی    عمیقمنظور درک  بهجوامع محلی نظیر روستاییان 

 س ازگاری  رای ج  یراهبرده ا  در زمین ة  مطالع ات  بیش تر  .]29 [ ناپذیر قلمداد ش ده اس ت   اجتناب

 چ ارچوب  و ]12[ س ازگاری  کنش تئوری به اقلیمی تغییرات با ههمواج در روستاییان و کشاورزان

بی انگر آن اس ت ک ه فراین د س ازگاری      ، سازگاری کنش تئوری. دارند اشاره، ]10[ پایدار معیشت

تابعی سازگاری یعنی واح د   ةنسبت به خشکسالی، میانجی و رابط بین محرک محیطی و سه هست

در چ ارچوب معیش ت پای دار نی ز،      ش ود.  م ی نشگران و پذیرندگان قلم داد  معرض قرار گرفتن، ک

ی معیشتی متنوع توسط روستاییان، به عواملی بستگی دارد ک ه عبارتن د از   راهبردهاتوانایی اتخاذ 

اجتماعی مانن د عو ویت    ة، دانش و بهداشت مطلوب؛ سرمایها انسانی شامل مهارت ةکیفیت سرمای

عی رسمی؛ مالکیت منابع طبیع ی مث ل زم ین و جنگ ل؛ دسترس ی ب ه       ی اجتماها بیشتر در گروه

م الی مانن د تس هیالت     ةو س رمای  ه ا  ی اص لی مث ل ج اده   ها ی فیزیکی مانند زیرساختها سرمایه

آیار ی ناشی از ها بیان شد مرد  را در برابر تعدیل آسیب ی معیشتی مختلفی کهراهبردهااعتباری. 

ان ییروستا یت سازگاریظرف ةدر حوز یمطالعات متعدد ،انیم نیدر ا سازد. میخشکسالی توانمند 

نت ایج   نمون ه  یب را . ]9،20،29 [ اس ت گرفت ه  انجا   نقاط مختل  جهاندر  ینسبت به خشکسال

ار یبس   یس ازگار  تی  ن ظرفی ی در تب یشناخت و یهنجار ،ینهاد عوامل ی نشان دادفیک یا مطالعه

را نس بت ب ه    یس ازگار  یاز راهبردها یرده و متنوعار گستیبسدامنة و کشاورزان مختل ،  مؤیرند

 انگر آن اس ت ک ه  ی  ب نس نت یق وی  تحق یه ا  افتهین یهمچن .]19،20[ کنند میاتخاذ  یخشکسال

در  یاجتم اع  س رمایة  و یع  یطب س رمایة  مس کن،  تی  فیک  ،یدموگراف ساختار ،یاقتصاد سرمایة

وج ود من ابع    یاز طرف   .]29[ن د  دار ییان نقش بس زا ییروستا یخانوارها یسازگار تیظرف نییتب
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 ةکنن د  تعی ین  عوامل ،زین عدالت و نهادها ،ها رساختیز ،ها مهارت و اطالعات ،ی، فنیاقتصاد متنوع

 و یرزراع  یغ یه ا  تی  فعال اش تغال ب ه   محقق ان  یبرخ .]25[ قلمداد شده است یسازگار تیظرف

 یم  یرات اقلیی  در مقاب ل تغ  انییروس تا  یس ازگار  تیظرفرا در بهبود  یمال اعتبارات به یدسترس

که کش اورزان باتجرب ه و باس واد     دهد میی برخی مطالعات نشان ها . یافته]21[ اند ایربخش دانسته

 یه ا  بیدر برابر آس   یشتریب یسازگار ،دارند یدسترس یو نهاد یالت سازمانیکه به منابع و تسه

 در را یخشکس ال  به نسبت یسازگار تیظرف ،]30 [مارزال و وال ن،یهمچن. ]9[ دارند یخشکسال

 یه ا  هیس رما  ب ه  یدسترس   ک ه  جه گرفتن د ینت محققان نیا دند.رک یررسب کانادا ییروستا جوامع

زی اد   یس ازگار  ت وان  داش تن  یب را  الز  شرط یکیزیو ف ی، اجتماعی، انسانیعی، طبیمال ةگان پنج

در خصوص  یفرد حصربهکسان و منیکرد یکه رو شود میباط نگونه است این یادشدهاز مطالب  .است

درک ت وان گف ت    م ی ن یبن ابرا ، ]9[ وج ود ن دارد  جه ان  نق اط  هم ة   در یبه خشکسال یسازگار

رات یی  ب ا تغ  یس ازگار  یچگونگ ةان در حوزییروستا یو دانش بوم یشتیمع یها راهبردو  راهبردها

 ک اهش ب رای  ر یت دب اتخ اذ  منظ ور   ب ه  یف  یک و یاف ت مش ارکت  یب ا ره  یر خشکس ال ینظ یمیاقل

ان ام ر  ی  زان و متولی  ر برنام ه  یب را  زی ادی ت یاز اهمخزنده  ین بالینسبت به اآنان  یریپذ آسیب

 .]28[برخوردار است 

 قيتحق شناسی روش

در  ینس بت ب ه خشکس ال    یت سازگاریظرف یمشارکت یابیارز یحاضر با هد  کل یفیمطالعة ک

ر اس تان کرمانش اه انج ا     شهرستان روانسدر  جان قلیپشتنگ چشمه  یروستا یان خانوارهایب

ت یوض ع  زمین ة زی ر در   یب ه س ه ه د  اختصاص      منظور دستیابی بهاین پووهش  است. گرفته

 صورت گرفت: یمذکور به خشکسال یخانوارها یسازگار

  ؛ن مشکالت متعدد موجود در روستایدر ب یخشکسال ةگاه و رتبیجا یشناسای (ال 

 ؛ییروستا یهااریدگاه خانواز د یخشکسال یامدهایو پ ها هریش یبررس (ب

 یه ا  بیآس   و مقابل ه ب ا   یس ازگار  یب را  ییروس تا  یخانوارها یفعل یراهبردهان ییتب (ج

 .یخشکسال

ادارة ش نهاد  یبنا ب ه پ  جان قلیپشتنگ چشمه  یروستا ،به اهدا  مذکور یابیمنظور دست به 

ج و متعدد یرا یها یریو سوگ ها بیشهرستان روانسر در جهت رفع ار یو فرماندار یعیمنابع طب

، ییای  ت خ اص جغراف ی  ل موقعیدل بهن یهمچنو  ]5[ رهیو غ یزمان ،یب مکانیر ارینظ یقاتیتحق

آباد بخ ش   ن روستا از توابع دهستان دولتیا .شدانتخاب  یو جنگل ی، مرتعیپوشش متنوع زراع

انوار خ   38ت و ی  نف ر جمع  145 یک ه دارا  اس ت شهرستان روانسر در استان کرمانشاه  یمرکز
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از ن وع مطالع ة    حاض ر  یفیک قیروش تحقفاصله دارد.  لومتریک 30 و تا مرکز شهر روانسراست 

 ه ا  انتخاب نمون ه  ةویش. بود مذکور یروستاها یآن شامل همة خانوارها یو جامعة آمار یمورد

 یا مرحلهدن به یرس) یتا مرحلة اشباع نظر ها هدفمند بود و انتخاب نمونه یریگ نمونهصورت  به

در  ه ا  ادامه یاف ت. تع داد نمون ه    (افراد ذکر نشود یها نة پرسشیدر زم یکه نظر یا مورد جدید

 د.ینف ر رس    27در مجم وع ب ه    یدن به مرحلة اشباع نظریق تا رسیتحقاجرای مراحل مختل  

ل گ روه  ی، تش ک یدیکلمطلعان با هفت نفر از  ساختارمند مهین ةاز طریق مکالم ها داده یگردآور

 یابی  ارز یه ا  روش ی، اج را یبردار یادداشت، (نفرپانزده در مجموع )نفره  هشتهفت و  متمرکز

درخ ت   و ،یبن د  رتب ه ماتریس  ،یاراض یکاربرنقشة  ،یقد  زدن عرض رینظ ییروستا یمشارکت

 یه ا  روشتم ا    یدر اج را  .گرف ت انج ا   در طول چهار روز حوور محققان در روس تا   مشکل

شتر و خ ارج نش دن از   یبودند و افراد را به بحث ب لگرین تنها تسهن پووهش، محققایا یمشارکت

س مت   ب ه و ساده آغاز شد و  یکل یها با پرسش ها مکالمه .]13[ کردند میتشویق  یموضوع اصل

ط ول   ب ه قه یدق 110تا 60در حدود  ساختارمند نیمهمکالمة ش رفت. هر یپتر  جزئی یها پرسش

 یه ا  ل دادهی. در نهایت، تحلندشد یبردار یادداشتس ینو ستدصورت  به ها مکالمهد. تما  یانجام

 انجا  گرف ت. ش ایان ذک ر    یانیبن یتئور (یو انتخاب یباز، محور) یها یمذکور در قالب کدگذار

شمار  بهز ین ها ل دادهی  روش تحلیتوان  می ،قی  روش تحقیبر  را عالوه یانیبن یتئورکه است 

ست ین یقیاستفاده از روش تحق یانیبن یتئور یریکارگ بهز ق حاضر، هد  ایدر تحق. ]23[آورد 

و  یبن د  دس ته ل داده اس ت ک ه ب ه    ی  ی  نظریه منجر شود، بلکه ی   روش تحل  یکه به معرف

در . ]14،26[ پ ردازد  م ی  ینسبت ب ه خشکس ال   انییروستا یسازگارج یرا یراهبردها یکدگذار

م مشابه با ی    یاستخراج و مفاه یزگارسا یراهبردهارندة یباز، جمالت دربرگ یمرحلة کدگذار

اول  ین ق  د  در  ه  ا پ  ردازی از داده مفه  و ش  د.  یمفه  و  کدبن  د 31ک  د مش  ترک در قال  ب 

ه ای  و داده ش ده دقت مطالعه و بررس ی   به، ها رود. به این منظور دادهشمار می بهتحلیل  و تجزیه

و س سس  ش دند  ری کدگ ذا  ،مشابهی که بار معنایی یکسانی داش تند تح ت ک دهای مش ترکی    

 س سس . تا در سطح باالتری از انتزاع قرار گیرن د  متناسبی به هر ی  اختصاص داده شد مفاهیم

 و ه ا  ش باهت  ت ا  ش د  مقایس ه  یک دیگر  ب ا  مف اهیم  ای ن  از ی    ه ر  ،ها مقوله تشکیل منظور به

ل ش دند  یتشک ها ، طبقات گسترده و زیرطبقهیمحور یدر کدگذار .شود مشخص یشانها تفاوت

 یس رانجا ، در کدگ ذار   .دس ت آم د   ب ه  یآنها طبقة مح ور  در نهایت از طریق مقایسة مداو و 

ت ا از ص حت    شد یبررس ها ن طبقهین رابطة بیب طبقات، همچنیو ترک ها یدوباره ویوگ یانتخاب

 یخانواره ا  یت س ازگار ی  ظرف ةکنن د  تبی ین های  مؤلفهنان حاصل شود. در پایان، یل اطمیتحل

 .شداستخراج  یخشکسال نسبت به ییروستا
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 ها هیافت

ن یدر ب   یخشکس ال  رتب ة گ اه و  یجا یشناس ای  یعن  ی، تحقق هد  اول پووهش حاضر یدر راستا

 ةاز مح دود  یمنظور اطالع و آگاه به یقد  زدن عرض روش، ابتدا مشکالت متعدد موجود در روستا

از  یح اک  روشن یا یها هافتی .اجرا شد شهرستان روانسر جان قلیپشتنگ چشمه  یروستاو منابع 

و فاقد ط ر   دارد قرار  یفصل یا رودخانهمشر  بر  ،یا تسه یتیمذکور در موقع یآن است که روستا

ب رق،  ، یواحد مس کون  33 ،یاسالم یاار، شوریده یو داراگاه سوخت یو جا بهداشتخانة و  یهاد

م رد    یاص ل ن ش غل  یهمچن   ؛مسجد و دبستان است، جان قلیچشمة مستخرج از  یکش لولهآب 

 و یآب   من ابع  از استفاده یچگونگ از مرد  ن درکییدر ادامه با هد  تب .است یو دامدار یکشاورز

انگر ی  ( ک ه ب 1 ش کل )شد م یرست روستان یا یاراض یکاربرنقشة  یصورت مشارکت به یزراع یاراض

 ،یزآب کش اور  ت ثمین منب ع  و ه بودمرغوب  ، متوسط و یضعحاصلخیزی با  ین زراعیسه نوع زم

 .است جان قلی یکان ةچشم ،آب شرب روستا و یفصل ةرودخان

  
پشتنگ شهرستان روانسر یروستا یاراض یکاربرنقشۀ م يو ترس یقدم زدن عرض روش یاجرا .1 شکل  

مش کالت و   ةی  کل ،یادش ده  یروس تا  یدیکلمطلعان ساختارمند با  نیمه یها همکالم یدر ادامه ط

 روش یس سس ب ا اج را   شد. شهرستان روانسر استخراج  جان لیقپشتنگ چشمه  یروستا یها چالش

مش خص   کنندگان مشارکتتوسط  روستا مشکل در 16 ،یزوجمقایسة با روش  یبند اولویتس یماتر

 ش ناخته ش د   از آن یو کمبود آب ناش   یخشکسال ،مذکور ین مشکل روستایو اولن یتر مهمشد که 

 .(2 شکل)
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 پشتنگ شهرستان روانسر یمشکالت روستا یبند اولویتس یماتر روش یاجرا .2 شکل

 در روستا یآب کمو  یخشکسال یامدهايپعلل و 

از آن ب ا مش ارکت    یناش   یآب   ک م و  یخشکس ال  یبال یامدهایمنظور درک علل و پ بهدر ادامه 

 است: ریشر  ز بهج آن یکه نتا شدم ی، درخت مشکل مذکور ترسیدیکلن امطلع

 
 یديکلن امطلعاز آن توسط  یو کمبود آب ناش یمشکل خشکسال درخت یم مشارکتيترس .3 شکل

 روستا
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 در روستا یآب کمو  یعلل خشکسال

آب روس تا توس ط دام داران     ةیرو بیمصر   (ب ؛ساالنهبارندگی و کاهش  یمیرات اقلییتغ (ال 

از  یموقت و گ ذر گردشگران  ةیرو بیاستفادة  (ت ؛وریبهشت تا شهریارد یها هما یجر در طمها

 یابی   مک ان  (ث ؛ر منبع بعد از مصر  آب توسط آن ان یو نبستن شروستا  شرب آب یاصل نبعم

 (  ؛آب روستا یدب یارتقا یمجاور برا یها هعد  استفاده از چشم (ج ؛نامناسب منبع آب روستا

نص ب آبش خور توس ط دام داران مه اجر در س ه م اه         (خ ؛ینیرزمیز یها ن رفتن سطح آبییپا

آب منب ع روس تا در    اتال  (ذ ؛انتقال منبع آب روستا یزات فنیسب بودن تجهنامنا (د ؛تابستان

 یروس تاها  یزراع   یه ا  زم ین ه در یرو بیرمجاز و یغ یها هحفر چا (ر ؛بستر آن یشن یها نیزم

ج ات توس ط    ص یفی و کش ت   یمصر  آب شرب در باغب ان  (س ؛عد  پرداخت زکات (ز ؛مجاور

مهاجرت معک وس   ص( ؛یو باران یا قطره یارین آبینو یها عد  استفاده از روش (ش ؛انییروستا

استفاده از آب شرب روس تا در مص ار     (ض ؛ان در فصل بهار و تابستانییاز روستا یبرخ یفصل

 .یساز و دامدار و ساخت

 در روستا یوکم آب یخشکسال یامدهايپ

فص ول اوج   ان درییکمبود آب ش رب روس تا   (ب ؛آب در طول سالمقدار  ینوسانات کاهش (ال 

ل ی  تحم (ث ؛روس تا  یاص ل چشمة آب  یرات دبییو تغ یآب کم (ت ؛وریشت تا شهرهبیمصر  ارد

و ح ذ    ینابود (ج ؛روستا یاز منابع آب یریگ بهره  چشمه و عد  یآب روستا به  تثمیناز و ین

ش یاف زا  (خ ؛ه ا  ان و دا ییروس تا  یکمبود مستمر آب برا (  ؛و درختان یاهیگ یها هگون یبرخ

 یزراع   یل کاهش درآمدهایدل به یشتیمع یداریناپا (د ؛یباغ و یزراع یو مشکالت فن ها چالش

ع نامناس ب آب در من اطق   ی  توز (ز ؛و ک اهش برک ت   یو ط والن مس تمر   یها یآب کم (ر ؛یو باغ

 .مصر  یت الگویل عد  رعایدل ههدر رفتن آب در زمان اوج مصر  ب (س ؛روستا یمسکون

 یه ا  بیو مقابله با آس   یسازگار یبرا ییروستا یخانوارها یفعل یها بردراهن ییمنظور تب به

س اختارمند   نیمه ةمکالم روشبا استفاده از شده  گردآوری یها از داده یانبوه یبررس، یخشکسال

 ب ه  نس بت  انییروستاج یرا یسازگار تیتحت مطالعه نشان داد ظرف یروستا یدیکلن امطلعبا 

(، یش ت ی)تن وع مع  یاقتصاد، یاجتماع یراهبردها شامل یطبقة مفهومپنج در قالب  یخشکسال

 ةپ نج طبق   ن ی  ح ایکه در ادامه به تشراست.  یبند دستهقابل  یتیحما -یارتباطو  یفن ،ینهاد

ان نس بت ب ه   ییروس تا  یج و کن ون ی  را یت س ازگار یظرف ةکنند تبییندر قالب عوامل  یموضوع

 شود: میپرداخته  یخشکسال
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 یخشکسال ان نسبت بهیيروستا یسازگار یعاجتما ۀمقول 

و کمب ود آب   یخشکس ال  ه باهدر مواج جان قلیچشمه  یروستا یکه اهال ییکردهایاز جمله رو 

و برعهده  یمشارکت صورت به مجاور یروستاها از تانکر با آب انتقال ،دندکر میاتخاذ  از آن یناش

آب ش رب خ انوار و    ت ثمین منظور  به چراکه ؛بود یصورت جمع به آن یها نهیهز گرفتن پرداخت

 ین روند بودن د. از طرف   یا یساز پیادهازمند ین یو مصار  بهداشت ها از تل  شدن دا  یریجلوگ

و  یعم وم  مص ر   ب ر  یهمگان نظارت و منزل در شرب آب ةریمذکور با ذخ یروستا یخانوارها

ت یریم د  و یمردم   کتمش ار  با روستا سطح در شرب آب مصر  یبند زمان و یبند جیرهبا  نیز

 یگرفتن د. از طرف    م ی ش یرا در پ   یاز خشکس ال  یناش یآب کمبا  سازگاری یروستا نوع یشورا

بس تگان     وااز اقو به استقراض یخانوار در طول دوران خشکسال یماد یازهاین تثمینمنظور  به

 ند.کرد میا افراد متمکن اقدا  ی

 ینسبت به خشکسال یدر امر سازگار ینهاد ۀمقول 

را  یمکاتبات و مراجعات متعدد یروستا همواره در طول وقوع خشکسال یشورا یار و اعوایده 

 یفرمان دار  و ی، بخش دار ییروس تا  فاض الب  و آب ش رکت  ب ا  یخشکس ال  آی ار منظور کاهش  به

ن امعتم د ار و ی  ن مهم توسط دهیحال ا عیندادند. در  میانجا   آب کمبود مشکل حل منظور به

 شده است.  یریگیپ یاسالم یامجلس شور ةمایندنق یطر از روستا

 ینسبت به خشکسال یسازگار یفن ۀمقول 

را  یفن   ییکردهایرو ،یخشکسال ةدیبا پد سازگاریمنظور  به جان قلیچشمه  یکشاورزان روستا 

 ،یزراع   تن اوب  تیرعاتوان به  می اند که از جمله گرفتهش یم در پیکشت محصوالت د ةشیودر 

 در شهرس تان  یهواشناس   یه ا  گ زارش  مس تمر  یری  گیپ و رصد، یزراع به ولاص از یریگ بهره

ر یسا در کشت تنوع و یخشک به مقاو  یها تهیو وار بذور از استفادهاستان کرمانشاه،  یها رسانه

 یتوان سازگار یحد ن موارد تایتوان نا  برد که ا میرا  زهییر نخود بهاره و پایم نظید محصوالت

 بخشد. میارتقا  یخشکسال ةدیدآنان را نسبت به پ

 ینسبت به خشکسال یسازگار یتیحما - یارتباط ۀمقول 

همواره  یخشکسال یبا بال یمقطع یمنظور تحمل و سازگار بهمذکور  یر روستایپذ آسیباقشار  

افت یدرحال درخواست  عیندر  ؛دکنن میاتکا  یستیامداد و بهز ةکمیتر ینظ یتیحما یبه نهادها

 ،یکش اورز  محص والت  ةبیم  شهرستان و درخواست خس ارت از   یاعتبار مراکز و اه وا  از بان 

 خ دمات  مراک ز  ب ا  هرچن د تعام ل   ؛اس ت  کردهفراهم را  یآنان با خشکسال یبستر سازش موقت
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 ب ا ه د    یج  یترو یه ا  هیو توص   ه ا  اف ت آم وزش  یدر منظور بهز ین یکشاورز جهاد یا مشاوره

 .است گزارش شده یخشکسال آیار با یرسازگا

 یخشکسال با یسازگار یاقتصاد ۀمقول 

 ری  نظ یرکش اورز یر مش اغل غ یشت ب ه س ا  یمع تثمین برایمرد  روستا  یشکسالط خیدر شرا 

از  یبرخ   حال عیندر  .ورزند میمبادرت  یو رانندگ یگر ، واسطهیو مهارت یصنعت ، اموریکارگر

 اه ان یگ ف روش  ،یب وم  م ر   ،لمونبوق ،یدام یها فراورده ،ها دا  فروش با مذکور یروستا یاهال

ش ت خ انوار   ین معیمثت منظور به یعیا طبی یکیزیف یها هیر سرمایو سا یجنگل درختان و یمرتع

 رند.یگ میش یدر پ یگذار از بحران خشکسال یرا برا ینسب ید و سازگارکنن میاقدا   خود

 یس ازگار  تی  ظرف ةدهن د  تش کیل  یکن ون  یه ا  لف ه ؤت وان م  می یادشدهبا توجه به مطالب 

 ب ا در اس تان کرمانش اه را    رشهرس تان روانس    ج ان  قل ی پش تنگ چش مه    یروس تا  یخانوارها

 .کردر ارائه یدر قالب شکل ز یخشکسال

 

 

 یخشکسال با ییروستا یخانوارها یت سازگاريظرف ةدهند تشکيل یها هلفؤم .4 شکل

 آی ار ک اهش   ب رای  یشنهادیپ یها خصوص راه حلمتمرکز در  یها گروه روش یج اجراینتا

 و کمبود آب روستا عبارتند از: یخشکسال

یهاهمؤلف

ظرفيت

 سازگاری
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 با هد آب روستا  ةکنند تغذیه یاصل ةچشمد و الحاق آن به یچاله سع ةچشمانتقال آب  .1

 ؛(جان قلی)چشمه  یآّب خروج یدب یارتقا

حفرش ده در اقامتگ اه    یارر( به استفاده از چاه مال د ی)عشا ت و الزا  دامداران مهاجریهدا .2

 ؛)هوارگه( خارج از روستا موقت

 ؛روستا یکاهش فشار بر منابع آب منظور بهق طر  تعادل دا  و مرتع یدق یاجرا .3

 یان توس ط نهاده ا  ییب ه روس تا   یزراع ت و باغب ان   ةح آب در ح وز یآموزش مصر  صح .4

 ؛یجیترو

  ؛آن یکنون یآبرسانسیسات ثتو مرمت منبع آب روستا و  یبهساز .5 

 یاعتب ار آن از س و   ت ثمین و ... و  یو باران یا ن قطرهیار نویآب یها ج استفاده از روشیترو .6

 ؛یدولت ینهادها

 رمجاز؛یمتعدد و غ یها منطقه و ممانعت از حفر چاه های هنظارت بر عمق چا .7

 ؛یآب کمو  یم مقاو  به خشکسالیو ارقا  گند  د ها هتیاستفاده از وار .8

 یاقتص اد  آی ار منظ ور ک اهش    ب ه ان ییروس تا  یو درآم د  یش ت یمن ابع مع  یساز تنوعم .9

 .انییروستا یبر خانوارها یخشکسال

 شنهادهايو پ یريگ نتيجه

سازش با برای ان ییروستا ةاجراشد یها راهبرد یط کنونیپووهش نشان داد که در شرا یها هافتی

 یش امل راهبرده ا   یطبقة مفهومپنج در توان  را میاز آن  یو کمبود آب ناش یخشکسال ةدیپد

 یاز طرف .کرد یبند دسته یتیحما -یو ارتباط ی، فنی(، نهادیشتی)تنوع مع ی، اقتصادیاجتماع

 یت ر  متن وع بالقوه و  یهاراهبرد یسازگار یها تیموانع و محدود زمینةق در یتحقپیشینة مرور 

 یک ه از نظ ر خانواره ا   ، ]19[ دکن   م ی آشکار  یعیو طب ی، اجتماعی، انسانیدر ابعاد اطالعات را

ت و ی  و ل زو  حما  شهرستان روانسر مغفول واق ع ش ده اس ت    جان قلیپشتنگ چشمه  یروستا

 یارتقا ةنیدر زممحسوس  ازیان به نییروستااز نامحسوس یل نیتبد یرا برا یبخش دولت ةمداخل

م رد    یس ازگار  تی  ظرف ةارتقادهن د  ین راهبردهایاجملة . از طلبد میآنان  یت سازگاریظرف

کمت ر و   یاز آبیمحصوالت با ن یسو بهکرد حرکت یکشت با رو یر الگوییتغ توان به می ،ییروستا

در منطق ه،   یو مرتع   یاهی  و پوشش گ ها جنگل ةتوسع ر از گند  و نخود(،ی)غ یمقاو  به خشک

بهب ود  ش و یز روس تا، اف زا  ی  آبخ ةضحو ةدر گستر ها ق روانابیو کم  به تزر ها البیکنترل س

و ن ه   یمصرف یشتر محصوالت در هر واحد آبید بیمحصوالت و تول یمصر  آب در تمام ییکارا

و  یس از  ش بکه  ،یتحمل ش ور  ةت آن در حد آستانیریخاک و مد یش شوریپا در واحد سطح،
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از ی  ن نیمثت یبرا ییرد روستااعتبارات خُ یها و صندوق ها یل تعاونیر تشکینظ یمردم ینهادساز

 یها و روش یکشاورز، سالمت، یبهداشت یها ی، بهبود دانش و مهارتیط خشکسالیرادر ش یمال

در . ک رد اش اره  مخرب  ین بالیدر مواجهه با ا یجوامع محل یتوانمندسازمنظور  به یارین آبینو

و  یتع اون  یه ا  طر  یق اجرایان از طرییروستا یو درآمد یشتیمنابع مع یساز متنوعحال  عین

 یها لیبا توجه به پتانس ییروستا یگردشگر ة( و توسعیع دستیر صنای)نظ یرزراعیغ ینیکارآفر

بهب ود ببخش د و از   را  یآنان در براب ر خشکس ال   یت سازگاریظرف ، قادر استن منطقهیخاص ا

 ی، ن اامن یم ار یبس ت،  یط زیب محی، تخریکاریبر مهاجرت، یناگوار آن نظ یامدهایو پ ها بیآس

و  یاطالع ات  یه ا  رس اخت یز زی  و تجه ت ثمین ن راس تا ل زو    ی  ا بکاه د. در  رهی  ، فقر و غییغذا

را  ییدار روس تا یپاتوسعة اهدا  تواند بستر تحقق  میخود  ،یت بخش دولتیبا حما یکیتکنولو 

ت یوض ع  ،ق حاض ر ی  نک ه در تحق یبا توجه ب ه ا  گریطر  داز  .کندفراهم  یت آبیامن برتثکید با 

ه، ن  ین زمی  آن ان در ا  ةاتخاذش د  یو راهبردها یالان نسبت به خشکسییروستا یموجود سازگار

 یس ازگار س طح   یبن د  دسته ضمن شود میشنهاد یپ به محققان ،استح شده یتشرو  ییشناسا

ک اهش   ةن  ی، زمآن ان  یس ازگار مطل وب   م دل  میو ترس   یخشکس ال  ان بهییروستا یخانوارها
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