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This study aims at analyzing drought management behavior and its influencing factors in nomads of 
Darila in Gachsaran area under drought condition. The methodology of this research is mixed method 
and content analysis and the population includes number of 200 nomad households in Darila region. 
Accordingly, based on Bartlett et al. sample size table, 132 heads of nomad households were selected 
as sample of the study. A structured questionnaire was administered face-to-face. A panel of experts 
confirmed the questionnaire. The instruments were pilot- and field-tested using 30 heads of nomad 
households who were not targeted in the study. The Cronbach's alpha coefficient (0.46- 0.82) indicated 
the optimality of the questionnaire. The findings revealed that although nomads of Darila applied both 
technical and non-technical adaptive strategies, the non-technical adaptations were the most commonly 
used strategies. Furthermore, the results of path analysis suggested that the “quality of life” (β= 0.46) 
and “attitude toward drought” (β= 0.08) had significant direct and indirect effects on the nomads’ be-
havior to drought, respectively. Also, “access to information”, “intention to manage drought”, “perceived 
control of drought”, and “social norms” had significant direct effects on nomads’ managerial behavior 
in drought condition. Finally, recommendations with regard to drought management policies were pro-
vided to reduce nomads' vulnerability and encourage them to continue their activities and production. 
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Extended Abstract

1. Introduction

heories Drought occurrence as a nor-
mal characteristic of climate changes 
seems inevitable. This hydrological cli-
mate induced change is considered to be 
the most complex, and indeed compared 

to any other natural hazards, least realized by the affecting 

people. This slow-onset natural disaster has widespread 
consequences on rural and nomadic regions. This phe-
nomenon provides disrupt or destroys physical and en-
vironmental conditions needed for different groups and 
especially nomadic communities. Therefore, nomads are 
one of the major groups that due to the nature of their lives 
face a lot of damage from drought phenomenon. They are 
clearly at the forefront of drought and its management 
challenges, suffer most from the life-threatening conse-
quences of drought and have the greatest influence on its 
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mitigation. They react to and manage drought according 
to their awareness, attitudes, knowledge, etc., about the 
phenomenon. Therefore, understanding nomads’ behav-
ior in face of drought requires considering underlying fac-
tors contribute to such behavior. Accordingly, investigat-
ing nomads’ awareness, attitudes, knowledge, etc. which 
effect on their actions and behaviors toward drought, is 
fundamental to establishing effective sustainable devel-
opment planning and policies. Therefore, this study aims 
at analyzing drought management behavior and its influ-
encing factors in nomads of Darila in Gachsaran area un-
der drought condition. 

2. Methodology 

The methodology of this research is mixed method 
and content analysis. The population of this study was 
composed of the nomad households (200 households) in 
Darila region. Accordingly, based on Bartlett et al. sample 
size table, 132 heads of nomad households were selected 
as sample of the study. Participants were a representative 
sample taken from five clans in Darila region of Gachsa-
ran County (Aghaei, Hajati, Olad-Nabi, Lak, and Narehei) 
that were selected using proportional random sampling 
technique. Because of the low literacy level in the nomad 
population, structured questionnaires were administered 
face-to-face. To increase the consistency of data collec-
tion across the region, all participants were interviewed 
orally regardless of their ability to read or write. A panel 
of experts confirmed the content face validity of the ques-
tionnaire. The instruments were pilot- and field-tested us-
ing 30 heads of nomad households in Pakouh, Sichanloo, 
and Gach-e-Seyed-Allahdad who were not targeted in 
the study. The Cronbach's alpha coefficient (0.46- 0.82) 
indicated the optimality of the questionnaire. All statisti-
cal analysis was performed using SPSS software (version 
19). For analyzing the data, the descriptive and inferential 
statistics such as Mean, Standard Deviation (SD), Coeffi-
cient of Variation (C.V.), correlation coefficients, Analysis 
of Variance (ANOVA), Kolmogorov- Smirnov test, Path 
analysis, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis tests were 
implemented. A significance level of 0.05 was used to es-
tablish statistical significance.

3. Results

Results indicated that nomads of Darila perceived 
drought mainly as a threat to their resources. Although 
there was a high rate of awareness about drought among 
nomads, they had pessimistic view about the effects and 
consequences of drought. Nomads were very perceptive 
of the drought and were concerned about the future of 
animal husbandry and their livelihood. However, they 

believe in controllability of the drought. The findings 
revealed that although nomads of Darila applied both 
technical and non-technical adaptive strategies, the non-
technical adaptations such as praying, ceremony for rain, 
selling rangelands, selling lambs, waiting for government 
supports, and migrating to cities were the most com-
monly used strategies. Furthermore, the results of path 
analysis suggested that the “quality of life” (β= 0.46) and 
attitude toward drought (β= 0.08) had significant direct 
and indirect effects on the nomads’ behavior to drought, 
respectively. Likewise, access to information, intention to 
manage drought, perceived control of drought and social 
norms had significant direct effects on nomads’ manage-
rial behavior in drought condition. 

4. Discussion 

The results provide an insight to nomads’ behavior in 
drought event conditions and its’ influencing factors and 
understanding of the characteristics of nomads and no-
mad households to frame better strategies to cope with 
drought in drought-prone nomad environments. No-
mads use different management approaches to mitigate 
drought, which can be classified in technical and non-
technical drought management. 

5. Conclusion and Recommendation

Therefore, recommendations with regard to drought 
management policies were provided to reduce 
nomads'vulnerability and encourage them to continue 
their activities and production. Accordingly, the recom-
mendations include:

• Provide more effective drought information services 
and extension programs to promote more effective 
technical strategies for nomads in drought-prone 
nomadic areas.

• Create jobs and multifunctional diversification funds 
aims to empower the nomads.

• Provide technical support services to empower nomads 
to cope with drought, especially drought-related 
credits and loans.

• Create social networks institutions, government 
and NGOs. 

• Provide new job opportunities in drought-prone 
areas.

Rashednasab, Kh., et al. Drought Analysis: behavior management and its influencing factors in nomad of Darila region, Gachsaran County. JRR, 9(1), 88-101.
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• Government promotes more effective services. This 
means that efficient coping with drought needs 
exact actions and participation of nomads, govern-
ment and the province managers. 
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پژوهش حاضر با هدف واکاوی رفتار با خشکسالی و عوامل مؤثر بر آن در عشایر منطقه دریال از توابع شهرستان گچساران صورت پذیرفت. 
در انجام این پژوهش، از روش کّمی پیمایش بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای عشایر منطقه دریال )200 خانوار( بودند 
که حجم نمونه بر اساس جدول بارتلت و همکاران، 132 خانوار تعیین و به شیوه   نمونه  گیری تصادفی ساده با انتساب متناسب در بین 
تیره     های عشایری منطقه توزیع گردید. ابزار اصلي گردآوري داده  ها، پرسش  نامه  اي محقق ساخته بود که برای تکمیل آن از پرسش  گری 
مستقیم استفاده شد. روایی ظاهری پرسش  نامه با بکارگیری پانلی از متخصصان بررسی شد. پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه پیش -

آهنگ و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ )0/82- 0/46( به  دست آمد. یافته  ها نشان داد رفتار با خشکسالی عشایر مورد مطالعه در دو بُعد 
تعدیل  گر  های فنی و غیرفنی قابل تفکیک است که تعدیل  گرهای غیرفنی از اقبال بیشتری برخوردار بوده  اند. یافته  های تحلیل مسیر نیز 
نشان داد که متغیر کیفیت   زندگی بیشترین اثر مستقیم )β=0/46( و نگرش به خشکسالی بیشترین اثر غیرمستقیم )β=0/08( را بر رفتار 
با خشکسالی عشایر داشتند. بر این اساس، افزایش آگاهی عشایر از طریق افزایش دسترسی آن  ها به وسایل ارتباط جمعی و تدوین ترویج  

و آموزش مدیریت و چگونگی رفتار با خشکسالی پیشنهاد می    شود.

کلیدواژه ها: 
توسعه عشایر، خشکسالی، 

رفتار مدیریتی، عشایر 
دریال، گچساران

تاریخ دریافت: 26 آذر 1395
تاریخ پذیرش: 31 خرداد 1396

مقدمه
دلیل  به  که  است  گروه  هایی  از عمده  یکی  جامعه عشایری 
ماهیت زندگی   خود آسیب زیادی از پدیده  ی خشکسالی می  بینند. 
در این میان، منطقه گچساران یکی از مناطق عشایری است که 
بیش از 350 هزار رأس دام را به خود اختصاص داده است. این در 
حالی است که بر اساس اظهارات مدیران امور دام استان کهگیلویه 
و بویراحمد، برخی از مناطق این استان از جمله دریال با کمبود 
آب شدید مواجه است. این امر موجب شده عشایر این منطقه 
با کمبود شدید علوفه و آب مواجه شده و کوچ زودرس را در 
پیش گیرند (ISNA, 2017). منطقه عشایری دریال در فاصله 25 
کیلومتری جنوب غربی شهرستان گچساران قرار دارد. میانگین 
بارندگی 49 ساله )1395-1346( آن 371/6 میلی  متر می  باشد. 
بررسی   گزارش  های هواشناسی شهرستان گچساران  طی سال -

های 1377 تا 1393 با استفاده از سه شاخص SPI, EDI, RDI نیز 

نشان داده می  دهد که این شهرستان در معرض خشکسالی شدید 
(Meteorological Organization of Kohgiluyeh & Boyer- قرار دارد

(Ahmad, 2015, 2. بر همین اساس، عدم رشد مطلوب گونه  های 

مرتعی، خشک شدن رودخانه  های فصلی و دائمی و کمبود آب 
ناشی از خشکسالی، یکی از سکونت  گاه  های مهم عشایری )دریال( 
را که اقتصاد آن  ها متکی به پرورش دام وابسته به مرتع است با 
چالش  ها و مشکالت فراوانی روبرو ساخته است.  این در حالی است 
که بازدید  های مقدماتی محققان از منطقه عشایری دریال نشان 
از آن داشت که عشایر منطقه مورد مطالعه در برابر خشکسالی 
منفعالنه و نابسامان عمل نموده و در مدیریت آن ناکام مانده  اند. 
لذا، پرسش  های متعددی در ذهن متبادر شد، از جمله آن  که؛ 
عشایر منطقه در خصوص خشکسالی چگونه می  اندیشند؟ تا چه 
حد خود را کارآمد در مدیرت خشکسالی می  دانند؟ تا کنون در 
برابر خشکسالی چگونه رفتار کرده  اند؟ و چه عواملی بر رفتارهای 

1-  کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشکده  کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
2- دانشیار ترویج و توسعه   کشاورزي، دانشکده  کشاورزي، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
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آنان در شرایط خشکسالی مؤثر بوده است؟ بر این اساس، این 
پژوهش به رفتارشناسی عشایر منطقه دریال در شرایط خشکسالی 

و شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار آنان پرداخته است. 

چارچوب نظری پژوهش

در بررسی رفتار از نظریه های رفتاری متنوع و متفاوتی استفاده 
گردیده که نظریه رفتار برنامه  ریزی شده پرکارآمدترین و رایج -

ترین نظریه   مورد استفاده بوده است. از این روی، در این پژوهش 
نیز  نظریه رفتار برنامه  ریزی مبنای نظری پژوهش قرار گرفته که 
به شرح مختصر آن پرداخته می  شود. طبق این نظریه، رفتار افراد 
با سه دسته از باورها جهت مي  یابد؛ باورهای رفتاري، باورهای 
هنجاری و باورهای کنترلی (Ajzen, 1991, 181). در این نظریه 
مهم ترین عوامل اصلي تعیین کننده   تمایالت رفتاري عبارتند از 
نگرش به رفتار، هنجار ذهني و کنترل درک شده که می  تواند 
در طول موقعیت  ها و اقدامات تغییر کند. کنترل رفتار درک شده 
با قصد رفتاری به  طور مستقیم می  تواند برای پیش  بینی رفتار 
مورد استفاده قرار گیرد (Fishbin & Ajzen, 1975, 514). بنابراین، 
با استفاده از این نظریه سه نوع عقاید که رفتار را هدایت می -

کند عبارتند از: 1- باورهای رفتاری که منجر به نگرش مطلوب 
یا نامطلوب نسبت به رفتار می  شود و ابعاد مثبت و منفی نتایج 
را مورد توجه قرار می  دهد. 2- باورهای هنجاری که منجر به 
فشار اجتماعی اکتسابی یا هنجارهای ذهنی می  گردد. 3- باورهای 
کنترل کننده که منجر به کنترل رفتاری از طریق رفتار می  گردد. 
از این روی، وقتی نگرش نسبت به رفتار، هنجار ذهنی و درک 
کنترل بر رفتار با یکدیگر ترکیب گردند، منجر به شکل  گیری 

تمایل رفتاری می    شود )شکل1(.

نظریه ی رفتار برنامه  ریزی شده برای افزوده   شدن هر عاملی که 
بتواند پیش  بینی کننده  ی رابطه ی قصد و رفتار باشد، انعطاف  پذیر 
است. این بدین معناست که نظریه ی رفتار برنامه  ریزی شده قابل 
توسعه است. بر این اساس، در پژوهش  های مختلف، متغیرهایی 

به این نظریه افزوده شده است. از جمله در برخی مطالعات، دانش 
 (Noori, 2012 Dakurah et al., 2005; Meinhold و تجربه  ی قبلی
(;and Malkus, 2005، در برخی دیگر تمایالت بین فردی و ُعرف 

(Dutta-Bergman, 2005) و در برخی نیز عوامل روانی- اجتماعی 

(Omondi et al., 2010) در  این نظریه لحاظ شده است. بر همین 

اساس در این پژوهش نیز از متغیرهای دیگری نظیر آگاهی نسبت 
.(Yazdanpanah, 2012) به مدیریت خشکسالی بهره گرفته شد

مروری بر ادبیات تجربی موضوع
پیرامون مبحث خشکسالی و جامعه عشایر مطالعات اندکی 
صورت گرفته است که به آن ها اشاره می  شود. باقری و همکاران 
)2012( در ارزیابی راهبردهای مدیریت دام در عشایر فارس نشان 
دادند، عشایر برای مقابله با خشکسالی سه راهبرد؛ خرید علوفه، 
کاهش دام، و تغذیه دام به میزان معادل با جیره غذایی را اتخاذ 
نموده  اند. سالم (Salem, 2008) نیز در مطالعه تأثیر خشکسالی 
بر زندگی عشایر طایفه طاهری بیان می  دارد خشکسالی رفتار 

مهاجرت عشایر به شهر  ها را تشدید نموده است. 

افزون بر این، در حوزه رفتار کشاورزان در خشکسالی مطالعات 
نسبتاً مبسوط  تری صورت پذیرفته که در زیر به آن ها پرداخته 

می  شود.

 بازوند و همکاران )2014( در بررسی رفتارهای کشاورزان 
در مواجهه با پدیده  ی خشکسالی به این نتیجه دست یافته  اند 
که هر چه جامعه   مورد پژوهش نگرش و باورهای عمیق  تری به 
خشکسالی داشته باشند به تناسب رفتار علمی  تر و منطقی  تری از 

خود نشان می  دهند. 

کرمی و همکاران )2006( در مطالعه خود در بررسی ایستار 
کشاورزان پیرامون خشکسالی به این نتیجه دست یافته  اند که 
به  نظر روش  های مدیریت خشکسالی  از  مناطق مورد مطالعه 
سه گروه فنی، غیر فنی و تلفیقی قابل تقسیم هستند. فزون بر 

(Ajzen, 1991) شکل1. نظریه ی رفتار برنامه ریزي شده

»خداعفو راشد نسب و همکاران. واکاوی رفتار با خشکسالی و عوامل مؤثر بر آن در عشایر منطقه دریال، شهرستان گچساران«
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آن، غالمی و علی  بیگی )2014( در شناسایی روش  های بومی 
کشاورزان  که  یافته    دست  نتیجه  این  به  خشکسالی  مدیریت 
روش  هایی نظیر تغییر الگوی کشت، ذخیره  ی علوفه، تغییر زمان 
کاشت و برداشت، تنوع  سازی معیشت، ترمیم کانال  های آب و 
اصالح شیوه  های آبیاری را به کار گرفته و برخی دیگر از روش -

هایی نظیر چرای مزارع خشک  شده، خرید آب، کاهش تعداد دام، 
قطع درختان و نذرونیاز بهره گرفته  اند.

اهمیت  از  حاکی   )2006( همکاران  و  زمانی  مطالعه  نتایج 
و جایگاه  ویژگی  های فردی در مقابله با خشکسالی است. در 
پژوهش آن ها، دانش، مهارت، کارآمدی، تسلط، کنترل و حمایت 
توزیع آسیب - بر  تأثیرگذار  اجتماعی  منابع  به  عنوان  اجتماعی 
پذیری و مقابله   با خشکسالی بوده  اند. در مطالعه   دیگری کاظمی 
)2015( رفتارهای مدیریتی باغداران در مواجهه با سرمازدگی 
را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، متغیر کنترل 
بر  و معنی  دار  تأثیر مستقیم  بیشترین  دارای  رفتار درک شده 
رفتار مدیریتی سرمازدگی بوده است. زمانی و همکاران )2009( 
در مطالعه   دیگری به بررسی راهبردهای مقابله روانی کشاورزان 
استان فارس در مواجهه با خشکسالی پرداخته  اند. نتایج یافته  های 
آن ها حاکی از بکارگیری هشت راهبرد مؤثر کشاورزان در مقابله 
رواني با خشکسالی است که عبارتند بودند از: 1- ارزیابی مثبت 
2-خود کنترلی 3- جلب حمایت  های اجتماعی 4- فاصله گرفتن 
5- حل مسئله 6-مسئولیت  پذیری7- برخورد مستقیم و 8- انکار.

 چالشگر )2010( در پژوهش خود نحوه  ی مدیریت و چگونگی 
مقابله با خشکسالی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان 

داد که هرچه دانش و آگاهی کشاورزان بیشتر باشد به همان 
میزان مهارتشان در استفاده از راهکارهای مدیریتی خشکسالی 
بیشتر خواهد بود. نتایج یافته  های   کشاورز و همکاران )2013( 
نشان داد که تالش   خانوارهای آسیب  پذیر و کمتر آسیب  پذیرتر در 
مواجهه با خشکسالی بر این بوده است تا از طریق اعمال مدیریت 
و راهبردهای مقابله با خشکسالی خود را با شرایط موجود انطباق 
دهند، لیکن محدودیت   در دارایی  ها )فیزیکی، طبیعی و محیطی( 
مانع اجرای راهبردهای تأثیرگذار در مقابله با پدیده  ی خشکسالی 
شده است. اودمال و همکاران (Udmal et al., 2014) در مطالعه 
را در  با شرایط خشکسالی  انطباق کشاورزان  خود دالیل عدم 
تحصیالت پایین، سرانه کم زمین، و درآمد محدود نشان داده  اند. 

خانوارهای  آمدن  فائق  راهکار   )2013( کومار  و  اشرف 
تولید محصول،  در  تنوع  بخشی  در  را  بر خشکسالی  کشاورزان 
تغییر در درون داده  های کشاورزی،  کشاورزی چند محصولی، 
مدیریت آب، اشتغال غیر مزرعه  ای، مصرف صحیح آب، قرض 
 (Kanti, 1998) گرفتن و مهاجرت دانسته  اند. نتایج مطالعه  ی کانتی
با عنوان سازوکارهای مقابله با خشکسالی نیز از دو نوع تعدیل -

با مرور اجمالی پیشینه  نام برده است.  گر دولتی و غیردولتی 
نگاشته ها عوامل مؤثر بر رفتار عشایر با خشکسالی به  صورت شکل 
2 ترسیم گشته که به  عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر است. 
این عوامل عبارتند از: دسترسی به منابع اطالعات خشکسالی، 
کیفیت زندگی، ویژگی  های فردی و هنجارهای اجتماعی که با 
تأثیر بر نگرش، زمینه تمایل رفتاری و نهایتاً رفتار مدیریتی عشایر 

در مواجهه با خشکسالی را فراهم می  نماید. 

شکل 2. چارچوب مفهومی پژوهش
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روش  شناسی تحقیق
به  منظور دستیابی به هدف پژوهش از روش تحقیق توصیفی- 
اصلي  ابزار  شد.  استفاده  مقطعی  پیمایشی  کمک  با  تحلیلی 
بود  ساختارمند  پرسش  نامه  اي  پژوهش،  این  داده  ها  گردآوري 
که برای تکمیل آن از روش پرسش  گری مستقیم بهره گرفته 
دریال  عشایری  منطقه  پژوهش  این  مطالعه  مورد  منطقه  شد. 
گچساران  شهرستان  غربی  جنوب  کیلومتري  فاصله  ی 25  در 
بود. جامعه  ی آماری پژوهش حاضر شامل خانوارهای عشایری 
منطقه دریال و حومه )200 خانوار با جمعیت 1030 نفر( بود که 
حجم نمونه مورد پژوهش بر اساس جدول نمونه  گیری بارتلت و 
همکاران (Bartlett et al., 2001, 48)، 132 خانوار برآورد گردید که 
به شیوه  ی نمونه  گیری تصادفی ساده با انتساب متناسب در بین 
تیره  های عشایری منطقه مورد مطالعه توزیع گردید )جدول 1(.

متخصصان  از  پانلی  توسط  پرسش  نامه  محتوایی  روایی 
دانشگاهی و اجرایی تأیید شد و پایایی پرسش  نامه نیز از طریق 
مطالعه پیش  آهنگ با 30 نفر از عشایر خارج از نمونه تحقیق 
و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ )0/82 - 0/46( به  دست آمد. 
با  داده  های گردآوری   شده پس از گردآوری، کدگذاری شده و 
استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.  

پرسش  نامه   پژوهش حاضر مشتمل بر َده بخش بود که بخش 
اول به بررسی کیفیت زندگی در قالب 23 گویه اختصاص داشت. 
در بخش دوم، کنترل رفتار درک شده که شامل: 1- باور کنترلی 
کنترلی  باور  قدرت  و 2-  گویه(  قالب چهار  در  درونی  )عوامل 
)در قالب چهار گویه( مورد سنجش قرار گرفت. در بخش سوم 
پرسش  نامه به سنجش آگاهی از خشکسالی در قالب )20 گویه( 
پرداخته شد. در بخش چهارم تالش بر آن شد دسترسی عشایر 
به منابع اطالعاتی خشکسالی در قالب )شش گویه( مورد سنجش 
قرار گیرد. در بخش پنجم، نگرش عشایر به خشکسالی که خود 
مشتمل بر 1- نگرش نسبت به پیامدهای اجتماعی )12گویه( 
و 2- نگرش قابلیت کنترل خشکسالی )هفت گویه( بود مورد 

سنجش قرار گرفت. در بخش ششم پرسش  نامه به سنجش هنجار 
ذهنی شامل 1- باورهای هنجاری و 2- انگیزه پیروی از گروه 
مرجع پرداخته شد. در بخش هفتم، قصد رفتاری در خصوص 
مدیریت خشکسالی در چهار حیطه زمان، هدف، بستر و کنش 
مورد سنجش قرار گرفت. در بخش هشتم، رفتار مدیریتی عشایر 
نسبت به خشکسالی در قالب تعدیل  گرهای فنی )15  گویه( و 
تعدیل  گرهای غیر فنی)شش گویه( بررسی شد. در بخش نهم، 
ویژگی  های فردی عشایر مورد پرسش قرار گرفت و در نهایت در 
بخش دهم سه سؤال باز در خصوص شروع خشکسالی، راهکارها 

و پیشنهادها برای مدیریت خشکسالی مطرح گردید.

یافته  ها 
 ویژگی  های جمعیت شناختی عشایر مورد مطالعه در جدول 
2 ارائه شده است. همان  گونه که مشاهده می  شود، میانگین سنی 
عشایر مورد مطالعه 50 سال با انحراف معیار 14/42 نشان  دهنده 
بودند. همچنین  نمونه تحقیق میان سال  اکثریت  آن است که 
میانگین تعداد دام 152/12 رأس با انحراف معیار 85/30 می -

باشد. فزون بر آن، میانگین سابقه دامداری 37/17 سال با انحراف 
معیار 16/96 بود که حاکی از  اهمیت و جایگاه دامداری در بین 

عشایر است.

رفتار مدیریت خشکسالی عشایر

همان  گونه که در جدول 3 نشان داده شده است، برای سنجش 
این متغیر از تعدیل  گرهای فنی و غیر فنی استفاده گردید. بر 
تعدیل  گرهای  فراوانی  بیشترین   ،3 جدول  یافته  های  مبنای 
فنی عبارتند از اجاره نمودن پس  چر مزارع )102مورد(، احداث 
سدهای خاکی با حمایت امور عشایر برای جمع  آوری آب باران 
)100مورد(، کوچ به مرتع غنی دیگر )99مورد(، احداث استخر 
آب )97مورد(، قرق بخشی از مراتع )87مورد(، احیاء بذرپاشی و 
کپه  کاری در مراتع )77مورد( و کمترین فراوانی   به استفاده از مالچ 

برای جلوگیری از تبخیر)یک مورد( اختصاص داشت.

جدول 1. جامعه و نمونه   آماری پژوهش.

نمونهجمعیتخانوارتیرهطایفهمنطقهردیف
6030040حاجتینگینتاجیدریالخالصهوحومهسدخاکی-کوهدین-بونبلند1
3017520اوالدنبینگینتاجیآبکل،تاوهشیشه،لیشتر،گچعوض2
3017020درهشوریولکقشقاییآبگندی3

دریالتلقوچی-بمبزده-قرهگل-محدودهچاهنصر-کمرزردی-ماشین4
5025532گنجهای-بختیاری-آقاآقاییسوخته-تاوهاحمدخانی

3013020عربلو-نرهایقشقاییدریالچکبزپا5
2001030132جمع
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جدول 2.  ویژگی  های جمعیت شناختی  عشایر مورد مطالعه.

انحراف معیارمیانگینویژگی
5014/42سن

5/62/08تعداداعضایخانواده)نفر(
152/1285/30تعداددام)رأس(

37/1716/96سابقهیدامداری)سال(
136/1580/65ظرفیتپروانهچرا)رأس(
16/4817سابقهکشاورزی)سال(
3/765/06میزانزمین)هکتار(
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فزون بر آن، بیشترین فراوانی تعدیل  گرهای غیرفنی عبارتند 
از: دعا و نیایش )128مورد(، اجرای مراسم باران خوانی در شب 
)115مورد(، انتظار کمک  های حمایتی از سازمان  ها )115مورد( 
و کمترین فراوانی مربوط به فروش قسمتی از مراتع خود برای 
تأمین معیشت خانوار )4 مورد( است )جدول4(. این در حالی 
است که عشایر مورد مطالعه بر این باور بودند که بیشترین تأثیر 
در کاهش مشکالت از بین تعدیل  گرهای فنی به احداث استخر 
ذخیره آب با )میانگین:3/93؛ انحراف معیار: 0/52( مربوط است. 
همچنین استفاده از مالچ برای جلوگیری از تبخیر با )میانگین: 4؛ 

انحراف معیار: 0( کمترین تأثیر را داشته است. 

فزون بر آن، از دید عشایر مورد مطالعه، متداول  ترین تعدیل -
گر غیرفنی مؤثر در کاهش مشکالت روحی و روانی آنان، دعا و 

نیایش بوده است. به بیان دیگر، عشایر تالش نموده  اند تا با توسل 
و تکیه به معنویات و محورهای اعتقادی در ایجاد آرامش درونی، 
تحمل شرایط دشوار خشکسالی را برای خود امکان  پذیر نمایند. 
همچنین بر مبنای یافته  های جدول 4 انتظار کمک حمایتی از 
سازمان  ها در اولویت پایانی تعدیل  گرهای غیر فنی مورد استفاده 
قرار گرفته است. عشایر مورد مطالعه از سازمان  ها و نهادها انتظار 

کمک حمایتی داشته  اند لیکن این انتظار  برآورده نشده است. 

 همبستگی رفتارهای مدیریت خشکسالی با برخی ویژگی 
های عشایر

 بررسی یافته  های جدول 5 حاکی از آن است که بین متغیر 
رابطه مثبت معنی  داری  رفتار مدیریتی فنی  و  سطح تحصیل 

جدول 3. رفتارهای مدیریت خشکسالی عشایر مورد مطالعه )تعدیل  گرهای فنی(.

خیربلینوع اقدام
میزان تأثیر

اولویت
ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین*

97353/930/520/131احداثاستخرذخیرهآب
100323/750/520/132احداثسدهایخاکیباحمایتامورعشایر

99333/660/570/153کوچبهمراتعغنیدیگر
231093/520/790/224تنوعمعیشتباافزایشمهارت
102303/610/840/235اجارهنمودنپسچرمزارع
87453/430/800/236قرقبخشیازمراتع

68643/340/800/237شناساییواستفادهازگونههایمرتعیمقاومبهخشکی
271053/590/880/248استفادهازدیگرمشاغلخانگیبرایافزایشدرآمد
311013/520/990/289احداثمجتمعدامداریصنعتیودادنعلوفهدستی
50823/520/990/2810استفادهازپروژههایآبخیزداریوآبخوانداری

77553/451/020/2911احیاء،بذرپاشیوکپهکاریمراتع
221103/321/210/3612شرکتدردورههایآموزشیمهارتافزایی

597331/280/4213بیمهنمودنمراتعودام
57752/881/320/4514استفادهازبیمهدامباکیفیت

113140015استفادهازمالچبرایجلوگیریازتبخیر
3/500/830/23تعدیلگرفنیکل
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وجود دارد )r= 0/203 و Sig =0/02(. به بیان دیگر، با افزایش 
سطح تحصیل، احتمال وقوع   انجام رفتار مدیریتی فنی توسط 
عشایر مورد مطالعه افزایش می  یابد. فزون بر آن، بین متغیر رفتار 
درک شده و رفتار مدیریتی فنی رابطه مثبت معنی  داری وجود 
دارد )r= 0/330 و Sig =0/0001(. به  عبارتی دیگر، با باال رفتن 
درک از اینکه اجرای رفتار مورد نظر تحت کنترل او می  باشد، 

انجام رفتار فنی افزایش می  یابد.

همچنین نتایج یافته  های جدول 5 نشان می  دهد که میان 
متغیر دسترسی به منابع اطالعاتی و رفتار مدیریتی فنی رابطه 
 .)Sig=0/0001 و r =0/462( مثبت و معنی  داری باالیی وجود دارد
به بیان دیگر، با باال رفتن سطح برخورداری عشایر مورد مطالعه 
از منابع دسترسی به اطالعات در زمینه خشکسالی، احتمال وقوع 
انجام رفتار فنی افزایش می  یابد. از سویی، بین متغیر هنجار ذهنی 
و رفتار فنی رابطه مثبت و معنی  داری وجود دارد )r=0/228 و 
Sig =0/009(. این بدان معنی است دیدگاه گروه مرجع عشایر 
بر بکارگیری تدابیر فنی بوده و عشایر مورد مطالعه نیز همسو 
با توصیه   آنان به اتخاذ راهکارها و تدابیر فنی اهتمام داشته  اند. 
بررسی سایر یافته   های جدول حاکی از آن است که میان متغیر 
قصد رفتاری و رفتار مدیریتی فنی رابطه مثبت و معنی  داری 
وجود دارد )r=0/327 و Sig =0/001(. به بیان دیگر، با افزایش 

عوامل انگیزاننده  ی گرایش به رفتار و تمایل به آن انجام رفتار فنی 
افزایش می  یابد.

میان  که  داد  نشان   5 یافته  های جدول  نتایج  آن،  بر  فزون 
کیفیت زندگی و رفتار فنی رابطه مثبت و بسیار معنی  داری برقرار 
باال رفتن  با  بیان دیگر،  به   .)Sig =0/0001 و r=0/492( است
سطح کیفیت زندگی، احتمال وقوع انجام رفتار فنی افزایش می -

یابد. این در حالی است که میان متغیرهای سن، آگاهی، نگرش، 
تعداد دام، سابقه دامداری، ظرفیت پروانه چرا، تعداد افراد خانوار، 
تعداد فرزندان و تعداد افراد تحصیل  کرده با متغیر رفتارهای فنی 

رابطه  ی وجود ندارد. 

تحلیل مسیر رفتار مدیریت خشکسالی عشایر

 به  منظور آزمون چارچوب مفهومی تحقیق و عوامل مؤثر بر 
از  تحقیق  از  بخش  این  در  مدیریتی خشکسالی عشایر،  رفتار 
آزمون تحلیل مسیر استفاده به  عمل آمد. شکل3 سازوکارهای 
چارچوب  در  متغیرها  رابطه  ی  پایداری  و  متغیرها  روابط  علی 
نظری پژوهش را نشان می  دهد. همان  گونه که در شکل مشاهده 
زندگی  کیفیت  متغیر  تحقیق،  متغیرهای  بین  از  می  گردد 
بیشترین اثر مستقیم معنی  دار را بر رفتار مدیریتی برای مقابله 
با خشکسالی دارد )p > 0/01 و β=0/46(. این یافته مبین وجود 

جدول 4. رفتارهای مدیریت خشکسالی عشایر مورد مطالعه )تعدیل  گرهای غیرفنی(.

خیربلینوع اقدام
میزان تأثیر

اولویت
ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگین*

12843/730/670/171دعاونیایش
115173/310/780/232اجرایمراسمبارانخوانیدرشب

52803/331/240/373مهاجرتبهشهرهاوروستاها
111212/951/190/404فروشکلیهبرههایمادهدامخود

141182/571/450/565فروشقسمتیازمراتعخودبرایتأمینمعیشت
115160/901/621/86انتظارکمکهایحمایتیازسازمانها

2/791/150/41تعدیلگرغیرفنیکل
فصلنامه پژوهش های روستایی *دامنهمیانگینبین0تا5میباشد.                                                                                                                        
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جدول 5. همبستگی بین رفتار فنی با برخی از ویژگی  های عشایر.

کیفیت زندگیقصد رفتاریدسترسی به اطالعاتهنجار ذهنیکنترل محسوس رفتاریسطح تحصیالتمتغیر

**0/492**0/327**0/462*0/228**0/330*0/203رفتارفنی
فصلنامه پژوهش های روستایی *معنی  داری در سطح 0/05است. **. معنی  داری در سطح 0/01 است.                                                                                  
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رابطه  ی علی میان کیفیت زندگی با رفتار مدیریتی نسبت به 
خشکسالی در بین عشایر مورد مطالعه است. این به آن معنی 
است که هر چه عشایر مورد مطالعه از کیفیت زندگی بیشتری 
آن  ها  بین  در  مدیریتی  رفتار  انجام  احتمال  باشند،  برخوردار 
بیشتر است. دسترسی به منابع اطالعاتی نیز دارای بیشترین اثر 
 مستقیم معنی  دار بر رفتار مدیریتی نسبت به خشکسالی است

)p > 0/01  و β=0/43( که حاکی از تأثیر زیاد بهره  مندی منابع 
اطالعاتی در افزایش رفتار مدیریتی عشایر مورد مطالعه در مواجهه 
به خشکسالی است. به بیان دیگر، هر چه عشایر مورد تحقیق 
بیشتر از وسایل شنیداری و دیداری، منابع ترویجی و شرکت 
در کالس ترویجی برخوردار باشد، بهتر می  تواند رفتار مدیریتی 
مقابله با خشکسالی داشته باشد. با توجه به شکل3 و جدول6، 
قصد رفتاری، کنترل رفتار درک شده و هنجار ذهنی نیز دارای 
اثر مستقیم و معنی  دار بر روی رفتار مدیریتی نسبت به پدیده 
خشکسالی دارند )p > 0/01 (. به  عبارتی هر چه ارزیابی عشایر 
مورد مطالعه نسبت به رفتار مدیریتی مناسب  تر باشد، گرایش 
بیشتری نیز در بکارگیری شیوه  های رفتار مدیریتی از خود نشان 
می  دهند. در مورد کنترل رفتار درک شده نیز هر چه عشایر منابع 
و فرصت  های الزم برای انجام رفتار مدیریتی بیشتر در اختیار 
داشته باشند و از محدودیت کنترل  کننده  ها کمتر برخوردار باشند، 
رفتار مدیریتی نسبت به پدیده خشکسالی آسان  تر و احتمال انجام 
آن رفتار بیشتر می  گردد. همچنین میزان توصیه  پذیری عشایر از 

گروه  های مرجع   در مورد بروز رفتار مدیریتی نسبت به خشکسالی 
نقش بسزایی در بهبود رفتار مدیریتی آن  ها دارد. این یافته  ها، با 
نتایج مطالعه  ی یوسفی حاجیوند )2013(، بازوند و همکاران 
همخوانی   (Dang et al., 2014) و    )2015( کاظمی   ،)2014(
دارد. چنانچه در بررسی اثرات غیرمستقیم از شکل 3 و جدول 
6  چنین برمی آید، متغیر نگرش نسبت به خشکسالی دارای 
بیشترین اثر غیرمستقیم معنی  دار بر رفتار مدیریتی عشایر مورد 
مطالعه می  باشد ) p > 0/01 و β=0/08(. همچنین یافته  ها نشان 
داد که از بین متغیرهای ویژگی افراد، تعداد دام، هنجار ذهنی، 
تعداد افراد خانوار دارای اثر غیرمستقیم معنی  دار بر روی رفتار 
مدیریتی است )p > 0/01(. این در حالی است که ظرفیت پروانه 
چرا )β=-0/02( دارای رابطه  ی معنادار منفی و اثر غیرمستقیم 
بر رفتار مدیریتی عشایر نسبت به خشکسالی بود. به بیان دیگر، 
عشایری که ظرفیت پروانه چرای آن کم است، حاضر به انجام 
رفتار مدیریتی نخواهد بود و بالعکس. همچنین متغیر آگاهی 
غیرمستقیم  اثر  و  علی  رابطه  دارای  نیز  به خشکسالی  نسبت 
معنی  دار روی رفتار مدیریتی می  باشد )β=0/2(. نتایج یافته  های 
 (Wheeler et این پژوهش با یافته  های مطالعه  ی ویلر و همکاران
(al., 2013 با عنوان باور کشاورزان در رابطه با تغییر اقلیم و بکار 

بستن راهبردهای مدیریتی در مواجهه با پدیده  ی کم آبی در آینده 
همخوانی دارد. 

فصلنامه پژوهش های روستاییشکل3. تحلیل مسیر و رفتار مدیریتی عشایر با خشکسالی
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بحث و نتیجه  گیری 
رفتار  که  گردید  مشخص  پژوهش  این  یافته  های  با  مطابق 
مدیریتی عشایر نسبت به پدیده خشکسالی در استفاده از تعدیل -

گرهای فنی و غیرفنی قابل تفکیک است که تعدیل  گرهای غیر 
فنی نظیر دعا و نیایش، اجرای مراسم باران  خوانی، فروش مرتع و 
کلیه  ی بره  های ماده دام خود، انتظار کمک حمایتی از سازمان  ها 
و مهاجرت به شهر و روستا  از اقبال بیشتری برخوردار بوده  اند. این 
یافته  ها، با نتایج مطالعه کرمی و همکاران )2006( هم  خوانی دارد. 
آن ها به مطالعه   نگرش  ها، رفتارها و مدیریت خشکسالی کشاورزان 
پرداختند. تحقیق آن ها نشان داد که رفتار مدیریتی کشاورزان در 
مواجهه با خشکسالی استفاده از تعدیل  گرهای غیر فنی نظیر دعا 
و نیایش، انتظار کمک حمایتی از سازمان  ها و مهاجرت به شهر 
بوده است. این در حالی است که غالمی و علی  بیگی )2014( 
در مطالعه   شناسایی روش  های بومی مدیریت خشکسالی به این 
نتیجه دست یافته  اند که کشاورزان روش  های متفاوتی در مقابله 
با خشکسالی به کار می  گیرند. برخی از نمونه  های تحقیق آن  ها 
روش  هایی نظیر تغییر الگوی کشت، ذخیره  ی علوفه، تغییر زمان 
کاشت و برداشت، تنوع  سازی معیشت، ترمیم کانال  های آب و 
اصالح شیوه  های آبیاری را به کار گرفته و برخی دیگر از روش -

هایی نظیر چرای مزارع خشک  شده، خرید آب، کاهش تعداد دام، 
قطع درختان و نذرونیاز بهره گرفته  اند که با نتایج این تحقیق 

همخوانی دارد.

واکاوی حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که از بین متغیرهای 
مدل، کیفیت زندگی بیشترین اثر مستقیم معنی  دار )β=0/46( و 
نگرش بیشترین اثر غیرمستقیم معنی  دار )β=0/08( را به صورت 
مثبت بر رفتار مدیریتی عشایر در مواجهه با خشکسالی دارد.  
 Omondi و   )2006( همکاران  و  یافته  های کرمی  با  یافته  این 

نشان  خود  مطالعه  در  آن ها  دارد.  همخوانی   et al. (2010)

مدیریتی خشکسالی  رفتار  با  زندگی کشاورزان  دادند، کیفیت 
آن ها همبستگی دارد. همچنین متغیرهای دسترسی به منابع 
اطالعاتی، قصد رفتاری و کنترل رفتار درک شده، و هنجار ذهنی 
نیز دارای اثر مستقیم و معنی  دار بر روی رفتار مدیریتی نسبت 
به پدیده خشکسالی دارند. بازوند و همکاران )2014( تحقیقی 
با عنوان بررسی رفتار زیست  محیطی کشاورزان در هنگام مواجهه 
با خشکسالی انجام داده  اند. نتایج این مطالعه نشان دهنده   این 
بود که متغیرهای نگرش، کنترل رفتار درک شده و قصد دارای 
بیشترین تأثیر بر رفتار است که با نتایج این مطالعه همسو می -

باشد. با این وجود، استفاده از روش تحلیل مسیر روشن می  سازد 
چگونه در برخی موارد، انجام تغییرات اساسی در چارچوب نظری 
ضروری است. به عنوان مثال با توجه به عدم وجود اثر مستقیم 
آگاهی و رفتار مدیریتی، چنین تغییراتی در مدل الزامی است. 
در واقع با توجه به اهمیت این دو سازه در پایداری رفتار، عدم 
وجود چنین اثر مستقیمی به سطح تحصیالت پایین عشایر مورد 
مطالعه با نگرش منفی به پیامدهای خشکسالی اشاره دارد. آنچه 
از مطالب گفته شده برداشت می  شود آن است که مجموعه در 
از سازه  های اجتماعی، فرهنگی، فردی و نگرشی  هم تنیده  ای 
در کنار نقش مؤثر نهادهای دولتی در شکل  گیری الگوی رفتار 
مدیریتی خشکسالی و کاهش پیامدهای ناشی از آن اثرگذارند. 
در راستای یافته  های این پژوهش، راهکارهای مقابله عشایر در 
مواجهه با خشکسالی و انجام رفتار مدیریتی نسبت به این پدیده 

پیشنهادهای برای برنامه  ریزی به شرح زیر قابل ارائه است:

1- افزایش سطح آگاهی عشایر با  برخوردار ساختن آن  ها از 
دسترسی به منابع اطالعاتی در زمینه  ی خشکسالی نظیر وسایل 
ترویجی  دیداری و شنیداری مختلف و شرکت در کالس  های 

شناخت پدیده خشکسالی و راه  های مقابله با آن؛
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جدول 6. تحلیل اثرات متغیرهای پژوهش  بر رفتار مدیریت خشکسالی عشایر.

اثر غیر علّیهمبستگیاثر علّیاثر غیرمستقیماثر مستقیممتغیرهای تحقیق
0/02**0/430/020/450/43**دسترسیبهاطالعات

0/020/020/080/06-آگاهینسبتبهخشکسالی
0/080/080/110/03-نگرش

0/001**0/460/46-**0/46کیفیتزندگی
0/0050/0050/120/115-تعداددام
0/010/010/080/07-تعدادخانوار
0/0010/070/07-0/001---ظرفیتپروانه
0/04**0/050/290/25**0/24هنجارذهنی
0/001**0/310/31-**0/31قصدرفتاری

0/001**0/260/26-**0/26کنترلمحسوسرفتاری
فصلنامه پژوهش های روستایی *معنی  داری در سطح 0/05          **معنی  داری در سطح 0/01                                                                                   
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2- مدیریت ترویج خشکسالی بر مبنای روابط مداخله  گرایانه 
مبتنی بر یادگیری اجتماعی، بحث، مذاکره و مدیریت تضاد در 
درون بهره  برداران و تشکل  های آن  ها تحت قیومیت دولت به -

طوری  که عشایر، کارکنان ارتباطی و پژوهش  گران هر کدام نقش 
خود را ایفا نمایند؛

از غیر فنی  توسط سازمان  ها و  3- تفکیک رفتارهای فنی 
نهادهای ترویج ؛

4- مشارکت عشایر در انجام پروژه  های مقابله با خشکسالی و 
منتفع شدن آن  ها به  صورت مستقیم از این سرمایه  گذاری  ها. 

5- حمایت  های دولتی در ارائه خدمت به استفاده از تعدیل  گرها 
فنی، این بدان مفهوم است که مقابله بهینه با خشکسالی، نیازمند 
انجام اقدام  های دقیق و از پیش طراحی شده در سطوح سه گانه 

دولت ملی، استانی، و عشایر است؛  

6- استفاده از راهبردهای کوتاه مدت مبتنی بر کاهش خسارت 
که به سرمایه   کمتری نیاز دارد؛ 

7- ایجاد شبکه  های اجتماعی خاص هر گروه تحت حمایت 
نهادها و سازمان  های دولتی و غیردولتی؛ 

8- نگهداری دام بر اساس ظرفیت پروانه چرا؛

9- ایجاد صندوق توانمند  سازی عشایر با هدف متنوع سازی 
مشاغل و چند کارکردی نمودن عشایر؛ و

10- ممیزی مراتع و استفاده از مشوق  ها برای احیاء و قرق 
نمودن همچنین جریمه عشایر قانون گریز و سلب مالکیت مرتع 

طی یک دوره کوتاه.

تشکر و قدردانی

این مقاله بخشی از یک طرح پژوهشی است که از سوی اداره 
کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد تصویب و حمایت 

مالی شده است.



100

فصلنامه پژو  هش های روستایی بهار 1397 . دوره 9. شماره 1

References
Ajzen, I. (1991). The Theory of planned behavior. Organiza-

tional Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179 - 211. 

Ashraf, M., & Kumar, J. (2013). Perception and Understand-
ing of Drought and Coping Strategies of Farming Households in 
North- West Balochistan. International Journal of Disaster Risk 
Reduction, 23(5), 49-60.

Bagheri, M., Zibaei, M., & Esmaeili, A. K. (2012). [Long term 
evaluation of livestock management strategies in drought con-
ditions: Case study of nomads in Fars province (Persian)]. Jour-
nal of Agricultural Economics Research, 4(15), 113-142.

Bartlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organiza-
tional research: Determining appropriate sample size in survey 
research. Information Technology, Learning, and Performance 
Journal, 19(1), 43- 50.

Bazvand, H., Amiri, H., & Azadi, H. (2014). [Investigating 
Environmental Behavior of Farmers in Drought Condition 
(Persian)].1st International Conference on Environment, The 
Center for Achieving Sustainable Development. 

Chaleshgar, L. (2010). [Identifying Factors Affecting Knowl-
edge and Skill of Farmers Regarding Drought in Central Cidtrict 
of Eqlid in Fars province (Persian)]. M.Sc. Thesis of Agricultural 
Education and Extension, Ramin Agriculture and Natural Re-
sources University, Mollasani, Ahwaz. 

Dakurah H. A., Goddard, E., & Osuteye, N. (2005). Attitudes 
towards and Satisfaction with Cooperatives in Alberta: A Sur-
vey Analysis, Proceeding of an American Agricultural Econom-
ics Association Annual Meeting, Rhode Island, 24-27 July 2005.

Dang, H. L., Nuberg, I. E., & Bruwer, J. (2014). Understand-
ing farmers adaptation intention to climate change: A structural 
equation modelling study in the Mekong Delta, Vietnam. Envi-
ronmental Science and Policy, 41, 11-22.

Dutta-Bergman, M. J. (2005). Theory and practice in health 
communication campaigns: A critical interrogation. Health 
Communication, 8, 103-122.         

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and 
Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-
Wesley. Publishing company, USA: 577. 

Golami, M., & Alibaygi, A. (2014). [Identify Indigenous Ways 
of Drought Management (City of Sarpol-e-zehab) (Persian)]. 
Journal of Rural Research, 5(3), 611-638.

ISNA. (2017). [Water Shotrege in some nomad regions of 
Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad (Persian)]. Retrieval in: <http://
www.isna.ir/news>. 

Kanti, P. (1998). Coping mechanisms practiced by drought 
victims in North Bengal, Bangladesh. Applied Geography, 
18(4), 355- 373.

Karami, E., Keshavarz, M., Kangar Haghighi, A. A., & Lari, 
M. B. (2006). [Attitudes, Bahaviors and Management of Drought 
by Farmers (Persian)]. Publishing by Fars Organization of Plan-
ning and Management, Shiraz. 

Kazemi, N. (2015). [Investigating the Management Behaviors 
Against Frost: The Case of Walnut Orchardists of Komer Town-
ship (Persian)]. M.Sc. thesis of Agricultural Extension, Yasouj 
University, Yasouj.

Keshavarz, M., Karami, E., & Vanclay, F. (2013). The social 
experience of drought in Rural Iran. Land Use Policy, 30(1), 120-
129.

Meinhold, J., & Malkus, A. (2005). Adolescent environmental 
behaviors: Can knowledge, attitudes, and self-efficacy make a 
difference?. Environment and Behavior, 37(4), 511-532.

Meteorological Organization of Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad. 
(2015). [Extended report of meteorology of the Kolgiluyeh & 
Boyer-Ahmad province (Persain)]. Report No.16, Research 
Group of Meteology. 

Noori, M. (2012). [The Analysis of Boyer-Ahmad County 
Residents’ Attitudes towards Cooperation and Team Work 
(Persian)]. M.Sc. thesis of Rural Development, Yasoij University, 
Yasouj. 

Omondi D.O., Walingo, M.K., Mbagaya, G.M., & Othuon, 
L.O.A. (2010). Advancing the Theory of Planned  Behavior 
within dietary and physical domains among type 2 Diabetics: A 
mixed methods approach. International Journal of Psychologi-
cal and Behavioral Sciences, 2(3), 137-144.

Salem, J. (2008). [The impacts of drought on life process of 
nomad of Taheri Clan in Tabas County (Persian)]. Roosta va 
Towsee, 11(4), 89-124. 

Udmale, P., Ichikawa, Y., Manandhar, S., Ishidaira, H., & 
َAnthony, K.S. (2014). Farmers perception of drought impacts, 
local adaptation and administrative mitigation measures in 
Maharashtra State, India. International Journal of Disaster Risk 
Reduction, 10, 250-269.

Wheeler, S., Zuo, A., & Bjornlund, H. (2013). Farmers climate 
change Beliefs and adaptation strategies for a water scarce fu-
ture in Australia. Global Environmental Change, 23(2), 537-542.

Yazdanpanah, M. (2012). [Determine of agriculture profes-
sionals’ norms and attitude toward drought management: The 
case of Boushehr Province (Persian)]. Modern Technology in 
Agriculture, 4(2), 137-151.

Yusefi Hajivand, R. (2013). [Identify Factors Influencing 
Knowledge, Attitudes and Behaviors of Rural Households Re-
garding Agricultural Biodiversity in Wetland Areas of the Kho-
zastan province (Persian)]. M. Sc. Thesis of Agricultural Educa-
tion and Extension, Ramin Agriculture and Natural Resources 
University, Mollasani, Ahwaz.

Zamani, Gh. H., Zarfshani, K., & Moradi, Kh. (2009). [Investi-
gation  Coping Strategies of Farmers with Drought in Fars Prov-
ince (Persian)]. The Research Center of Socio-economic Devel-
opment, Razi University, Kermanshah. 

Zamani, Gh., Duijvesteijn, M., & Zarafshani, K. (2006). Cop-
ing with drought: Towards a multilevel understanding based 
on Conservation of Resources Theory. Human  Ecology, 34(5), 
677-692.

Rashednasab, Kh., et al. Drought Analysis: behavior management and its influencing factors in nomad of Darila region, Gachsaran County. JRR, 9(1), 88-101.



101

بهار 1397 . دوره 9. شماره 1فصلنامه پژو  هش های روستایی


