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In recent years, repeated droughts have had negative impacts on  agricultural products. Farmers can 
reduce the effects of droughts by using adaptive strategies. The aim of this study was to investigate 
farmers' strategies in response to drought consequences and to examine the factors affecting the use 
of these strategies. In terms of purpose, the study is an applied one, and the method is descriptive-
analytical. The data gathering tool was a questionnaire and interviews. The statistical population of the 
research consisted of the rural households in Roshtkhar County (N = 13716). Using the Cochran formula, 
373 farmers were selected as the sample. For data analysis, the unlimited exploratory uncertainty test 
and the binary logistic model (LM-Newton-Marcard-Raphson method) were used. The results showed 
that decreased water resources (0.882), reduced crop area (0.735) and increased living expenses (0.698) 
were the most important consequences of drought. Drought-tolerant plants such as saffron, irrigation, 
and non-agricultural jobs were the most important strategies adopted by the farmers in response to 
drought consequences. Variables such as age, sex, indigenous knowledge, labor force, income, farmers’ 
experience, and farm size were significantly associated with the application of strategies. The results of 
the research can be used for more adaptation of farmers to drought consequences in the villages of the 
county.
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Extended Abstract

1. Introduction

rought has always been a major con-
cern for researchers. Developing coun-
tries are more affected by draught risks 
than developed countries. The greater 
vulnerability of these countries is be-

cause the agricultural sector is the main source of income 

for many households, and drought has its greatest impact 
on that sector. In areas where rainforest farming is done, 
draughts have more negative effects. The countries in 
the south and southwest of Asia, such as Iran, are dry re-
gions that are always subject to severe droughts. Due to 
the close relationship of agriculture and draught, when a 
draught occurs, its consequences are quite evident in ag-
ricultural products, livestock, and hydrological systems. 
What a draught leads to is reduction of the quality and 
quantity of products, farmers' income, and lowered stan-
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dards of living. Therefore, it is necessary to study the ef-
fects of drought and the strategies to cope with them in 
order to maintain sustainable livelihood.

2. Methodology 

The present study is applied in terms of purpose and de-
scriptive-analytical in terms of data analysis. Both docu-
ments and fieldwork were used to collect the data. Theo-
retical studies were reviewed and documented, and field 
data were collected through a questionnaire. The statisti-
cal population included farming households in Roshtkhar 
County (N = 13716). As for the sample size, 373 farmers 
were selected using the Cochran formula and a simple 
random sampling method. Levels and scales of data were 
sequential and distant, and most of the variables had a nor-
mal distribution. Statistical analyses (descriptive statistics 
and inferential statistics) were conducted to answer the 
research questions and examine the research variables. To 
identify the most important consequences of drought and 
farmers' strategies in response to those consequences, an 
unlimited exploratory uncertainty test (Johansen method) 
was used. Also, a binary logistic model was applied to 
investigate the factors affecting farmers' decision to use 
the coping strategies. 

3. Results

The findings showed that farmers considered the de-
crease of water resources with a special value (0.882) as 
the most serious consequence of drought occurrence. The 
decrease in the level of cultivation (0.735), the increase 
in living expenses (0.698), and the decrease in income 
(0.641) were in the next ranks. The lowest numerical 
coefficient was related to changes in livestock composi-
tion (0.098). The values of 24 strategies for coping with 
drought consequences indicated that the farmers made 
the best use of drought-tolerant plants such as saffron 
(0.620). Lowering the irrigation frequency (0.578) and 
doing non-agricultural jobs besides agriculture (0.575) 
were at the next-ranking strategies. The lowest numerical 
coefficient was related to soil stabilization (0.046), use of 
new irrigation methods (0.066), and artificial feeding of 
groundwater aquifers (0.086). Variables such as age, sex, 
indigenous knowledge, size of the labor force, income, 
farmers’ experience, and farm size were significantly re-
lated to the application of adaptation strategies.

4. Discussion

According to the results, a drought in the region had 
significant negative effects on crop production, but the 
use of coping strategies by farmers to reduce these effects 

was not satisfactory enough. Most farmers stated that they 
could hardly deal with the effects of droughts. The main 
reasons as why the farmers could not efficiently use of 
the strategies were lack of access to financial and credit 
resources, lack of training by the corresponding organiza-
tions (such as agricultural Jihad), lack of farmers’ infor-
mation, lack of their participation, lack of understanding 
of the coping strategies, and small and scattered pieces of 
land. The best use of drought-response strategies by farm-
ers related to cases that did not require much capital and 
technical skills. The farmers practiced methods that were 
low-cost and based on indigenous and local knowledge.

5. Conclusion

The results showed that, out of 373 farmers in the 
study sample, only 198 (50%) used strategies that did 
not require much funding, credit, expertise, or technical 
knowledge. Out of 24 strategies examined in the research, 
only five were used widely. They included cultivation of 
drought-resistant plants such as saffron, less frequent ir-
rigation, doing non-agricultural businesses along with 
agriculture, using polymer and cement pipes to carry 
water, and storing farming water. There were also eight 
variables closely associated to the adoption of strategies 
against draught consequences. They included age, sex, 
indigenous knowledge of farmers, size of labor force in 
the family, farm income, non-farm income, and farmer's 
experience. In addition, field size was found to have a 
positive and significant relationship with farmers' use of 
strategies to cope with drought consequences. Of the five 
general factors including economic, personal, psycholog-
ical, social and physical factors, economic and personal 
factors played a major role in adopting strategies against 
buckling.
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در سال های اخیر وقوع خشکسالی های مکرر اثرات منفی زیادی بر محصوالت کشاورزی داشته است. کشاورزان می توانند با استفاده 
از راهبردهای سازگاری، تا حدودی اثرات خشکسالی را کاهش دهند. لذا هدف این مطالعه بررسی راهبردهای کشاورزان در واکنش 
به پیامدهای خشکسالی و عوامل مؤثر بر استفاده از این راهبرد ها بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن 
توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان رشتخوار 
است )N=13716(. با استفاده از فرمول کوکران 373 کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون رتبه ای 
هم انباشتگی نامحدود اکتشافی و مدل لجستیک باینری )روش LM- نیوتن- مارکارد- رافسون( استفاده شد. نتایج نشان داد که کاهش 
منابع آب )0/882(، کاهش سطح زیر کشت )0/735( و افزایش هزینه های زندگی )0/698( مهم ترین پیامدهای خشکسالی می باشند. 
به ترتیب کشت گیاهان مقاوم به خشکی مانند زعفران، کاهش دفعات آبیاری، و پرداختن به مشاغل غیرکشاورزی مهم ترین راهبردهای 
کشاورزان در واکنش به پیامدهای خشکسالی بوده اند. متغیرهای سن، جنس، دانش بومی، نیروی کار، درآمد، تجربه کشاورز، و وسعت 
مزرعه به طور قابل توجهی با کاربرد راهبرد ها در ارتباط بوده اند. از نتایج پژوهش برای سازگاری بیشتر کشاورزان با پیامدهای خشکسالی 

در منطقه و روستاهای کشور می توان استفاده نمود. 

کلیدواژه ها: 
تغییرات اقلیمی، 

خشکسالی، کشاورزی، 
راهبردهای مقابله، 
شهرستان رشتخوار

تاریخ دریافت: 14 مرداد 1397
تاریخ پذیرش: 24 آبان 1397

مقدمه
تغییرات اقلیمیCC(1( یکی از تهدیدات مهم برای سیاره زمین 
است، که امروزه به یکی از مسائل و نگرانی های مهم جهانی تبدیل 
شده است (Rahman and Alam, 2016). انتشار گازهای گلخانه ای 
باعث افزایش دما و به نوبه منجر به افزایش تغییرات بارش و 
است (Manyeruke, 2013). طبق  و هوایی شده  رویدادهای آب 
گزارش مجمع بین المللی تغییرات آب وهوایی2 )2014(، هر ساله 
درجه حرارت سالیانه جهان دو درجه افزایش یافته و پیش بینی 
شده که این میزان تا پایان قرن 21 به 3 تا 6 درجه افزایش 
می شود  جهان  خشکسالی در  افزایش  باعث  امر  این  که  یابد؛ 
(IPCC, 2014). در این بین، کشورهای درحال توسعه در مقایسه 

1. Climate change
2. IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change

با کشورهای توسعه یافته بیشتر تحت تأثیر این مخاطره قرار 
می گیرند (Xenarios et al, 2016). آسیب پذیری بیشتر این کشورها 
به خاطر وابستگی درآمد بسیاری از خانوارها به بخش کشاورزی 
است و وقوع خشکسالی نیز بیشترین اثر را بر این بخش خواهد 
گذاشت (Mardy et al, 2018). در مناطقی که در آن کشاورزی دیم 
 (Pudineh انجام می گیرد، این تغییرات اثرات منفی بیشتری دارد
(et al, 2017. بیشترین آسیب پذیری بخش کشاورزی از تغییرات 

 (Toulabi nejad اقلیمی نیز ناشی از افزایش درجه حرارت است
از جمله  آسیا،  غرب  و جنوب  کشورهای جنوب   .et al, 2017)

ایران جز کشورهایی هستند که همواره در معرض خشکسالي 
قرار دارد (Rukn al-Din Eftekhari et al, 2014). بر اساس گزارش 
سازمان ملل متحد )2014( ایران جز 31 کشور جهان است که با 
مسئله خشکسالی و مواجه است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ روستا 
و کشاورزی، پیامدهای منفی آن نیز بر کشاورزی بیشتر نمایان 

1- دکترا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
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می شود (Pourtaheri et al, 2013). به همین خاطر خشکسالی بر 
عملکرد محصوالت، دام، مراتع و چراگاه ها، و دیگر اجزای بخش 
کشاورزی تأثیرگذار بوده (Habiba et al, 2012) و منجر به کاهش 
کیفیت و کمیت تولیدات و درآمد کشاورزان، درنتیجه کاهش 
 (De Silva سطح استاندارد زندگی آن ها را به دنبال داشته است
(and Kawasaki, 2018. لذا بررسی اثرات خشکسالی و راهبردهای 

کشاورزان  پایدار  معیشت  حفظ  برای  آن  پیامدهای  با  مقابله 
ضروری است. در استان خراسان رضوی و شهرستان رشتخوار 
نیز کشاورزی به عنوان فعالیت اصلی ارتزاق خانوارهای روستایی 
محسوب می شود. تأمین معیشت اکثر خانوارهاي روستایی این 
منطقه بر پایه درآمد حاصل از کشاورزی است. کشاورزی در این 
منطقه معموالً به میزان و توزیع بارش های ناشی از توده های غربی 
بستگی دارد. فصلی بودن این توده ها بر میزان خشکسالی در این 
منطقه افزوده است و خشکسالی و کاهش مقدار بارش، به عنوان 
چالشی د  یرین در این منطقه است. بر اساس داده های ایستگاه 
سینوپتیک شهرستان رشتخوار )1396( با اینکه از سال 1378 به 
بعد خشکسالی در این منطقه به صورت متناوب بوده است. ولی 
از سال 1391 تا 1396 خشکسالی های مکرری رخ داده است. 
وقوع خشکسالی ها و کمبود بارندگی کاهش آب های زیرزمینی و 
سطحی، کاهش سطح زیر کشت و راندمان محصوالت، و مهم تر، 
کاهش درآمد کشاورزان را به دنبال داشته است. کشاورزان برای 
کاهش اثر پیامدهای خشکسالی از طریق راهبردهایی مختلف، تا 
حدودی می توانند پیامدهای آن را به حداقل برسانند. بنابراین 
توجه به این راهبردهای می تواند اثرات خشکسالی بر کشاورزان، 
محصوالت کشاورزی، و درنتیجه آسیب های معیشتی آن ها را 
کاهش دهد. در این مطالعه به بررسی راهبردهای کشاورزان در 
واکنش به پیامدهای خشکسالی و عوامل مؤثر بر استفاده از این 
راهبرد ها از سوی کشاورزان پرداخته شد. سؤاالت تحقیق عبارت 
روستایی  مناطق  در  خشکسالی  پیامدهای  مهم ترین  از:  است 
شهرستان رشتخوار کدم اند؟ کشاورزان در واکنش به پیامدهای 
خشکسالی از کدام راهبردها استفاده می کنند؟ و عوامل مؤثر بر 
تصمیم کشاورزان برای کاربرد راهبردهای مقابله با خشکسالی 

کدم اند؟

مروری بر ادبیات موضوع
در زمینه راهبردهای کشاورزان نسبت به پیامدهای خشکسالی 
مطالعات مختلفی صورت گرفته که در ادامه به بررسی برخی 
آن ها پرداخته شد. در پژوهش های قبلی فقط به بررسی راهبرد ها 
راهبردهای  بررسی  بر  عالوه  حاضر  مطالعه  ولی  پرداخته اند. 
برای  کشاورزان  تصمیم  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به  سازگاری، 
کاربرد راهبرد ها نیز پرداخته شد. غالمی و علی بیگی )2014( 
در مطالعه ای به شناسایی روش های مدیریت خشکسالی پرداخته 
الگو و زمان کشت، ذخیره  نتیجه رسیدند که تغییر  این  به  و 
علوفه، و اصالح شیوه های آبیاری مهم ترین روش های سازگاری 

با خشکسالی است. توکلی و همکاران )2016( در مطالعه ای به 
بررسی راهبردهای سازگاری کشاورزان با خشکسالی پرداختند؛ 
نتایج نشان داد که ادراک، ویژگی های فردی و خانوادگی بیشترین 
ارتباط را با راهبردهای سازگاری داشته است. پودینه و همکاران 
)2017( در مطالعه ای به بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر 
بر سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی پرداخته و به این 
نتیجه رسیدند که تنظیم زمان کشت و مدیریت خاک بیشترین 
کاربرد را از سوی کشاورزان داشته است. در خارج از کشور، حبیبا3 
و همکاران )2012( در مطالعه ای به بررسی شیوه های مقابله با 
خشکسالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند مدیریت محصول، 
افزایش سطح زیر کشت، مدیریت منابع آب مهم ترین شیوه های 
مقابله با خشکسالی می باشند. کومار4 و همکاران )2016( در 
مطالعه ای به بررسی راهبردهای مدیریت پیامدهای خشکسالی 
پرداخته و به این نتیجه رسیدند که ، مدیریت منابع آب مهم ترین 
عوامل در این زمینه بوده است. گریک5 )2018( در مطالعه ای به 
بررسی راهبردهای سازگاری با پیامدهای خشکسالی پرداخته اند. 
نتایج آنان نشان داد که مدیریت منابع آب و آبیاری مهم ترین 
همکاران  و  ماردی6  می باشند.  خشکسالی  با  مقابله  راهبرد 
)2018( در مطالعه ای به بررسی راهبردهای مقابله ای پرداختند؛ 
نتایج نشان داد که استفاده از لوله برای انتقال آب و شیوه های 

نوین آبیاری مهم ترین راهبرد سازگاری با خشکسالی می باشند.

خشکسالی یکی از مخرب ترین مخاطرات است که در سال های 
افزایش  یا خزنده در حال  و  رویداد آهسته  به عنوان یک  اخیر 
است (Pulwarty and Sivakumar, 2014). این پدیده هنگامی اتفاق 
می افتد که به طور قابل مالحظه ای بارش به پایین تر از حد نرمال 
 )2018( همکاران  و  ماریانو   .(Mukherjee et al, 2018) برسد 
خشکسالي را معلول یک دوره شرایط خشک غیرعادي در نظر 
مي گیرند که به اندازه کافي دوام داشته و منجر به ایجاد عدم 
 (Mariano تعادل در وضعیت هیدرولوژی یک منطقه خاص گردد
(et al, 2018. در تعریف دیگر، خشکسالی بر انحراف از شرایط 

متوسط یا عادی بارش داللت دارد و زمانی به وقوع می پیوندد که 
میزان بارندگی کمتر از 75 درصد بارش در یک دوره زمانی معین 
)25 تا 30 سال( در یک منطقه باشد (Rezaei et al, 2010). در 
تعریف عملي؛ خشکسالي عبارت است از یک دوره ممتد کمبود 
تعیین  براي   .(Heydari Sarban and Bakhtar, 2015) است  بارش 
شروع خشکسالي، میزان انحراف وضعیت فعلي از میانگین بارش 
 (Basto et al, نظر گرفته مي شود زماني در  در طول یک دوره 
جریان های  سریع  کاهش  خشکسالی،  مشخصه های  از   .2018)

رودخانه ها  و  دریاچه ها  زیرزمینی،  آب  مخازن  افت  و  سطحی 
است (Riahi and Pashazadeh, 2013). در اکثر مواقع خشکسالی 

3. Habiba
4. Kumar
5. Garrick
6. Mardy
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به آرامی و تدریجی رخ می دهد، بدون اینکه اثرات کوتاه مدت آن 
مشخص شوند (Sena et al, 2017). اقتصاد روستایی اتکای زیادی 
به فعالیت های کشاورزی دارد و خشکسالی تأثیرات بیشتری بر 
این بخش وارد می سازد (Tavakoli et al, 2016). به دلیل ارتباط 
تنگاتنگ روستا و کشاورزی، پیامدهای خشکسالی در روستاها 
به  توجه  با  ایران  در   .(Ncube et al, 2018) است  نمایان  بیشتر 
چالش هایی  بزرگ ترین  از  خشکسالی  دیم  کشت  گستردگی 
 .(Fazel Nia et al, 2012) اسـت کـه کشاورزی با آن روبه رو است
اثرات خشکسالی به اثرات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند 
(Kardavani, 2001). اثرات مستقیم مربوط به مشخصه های اقلیمی 

و اکولوژیکی اند. اثرات غیرمستقیم مربوط به آسیب های اقتصادی 
و اجتماعی است که به دلیل ماهیت آن به سختی قابل تشخیص 
است (Mardy et al, 2018). از نظر دیگر، اثرات خشکسالی به سه 
دسته محیط زیستی )کاهش منابع آب و فرسایش خاک(، اثرات 
اقتصادی )افزایش قیمت و هزینه ها، و کاهش مواد غذایی(، و اثرات 
اجتماعی )کاهش سطح بهداشت، بروز تضادهای اجتماعی، نزاع 
 (Keshavarz and Karami, تقسیم شده اند )و درگیری و مهاجرت
(2008. افزایش تنش هاي روحي و رواني اثرات روان شناختی را در 

برمی گیرد (Gray and Mueller, 2012). بااین حال امکان جلوگیری 
از وقوع خشکسالی وجود ندارد و برای کاهش خسارت ها، باید آن 
را مدیریت کرد (Ghobadi Ali Abadi et al, 2016). در این زمینه، 
مهم ترین و مؤثرترین قشر خود مردم محلی می باشند و درک آن ها 
نسبت به پیامدهای خشکسالی و آسیب پذیری کشاورزی برای 
حفظ معیشت روستایی بسیار حیاتی است (Elias et al, 2018). به 
همین خاطر بررسی راهبردهای مقابله با خشکسالی موردتوجه 
قرار گرفت. در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق، راهبرد ها در 
دو بخش راهبردهای سازگاری و مقابله ای موردبررسی قرار گرفت. 

با  زیادی  حد  تا  خشکسالی  در  سازگاری  اصطالح  کاربرد 
دارد  همخوانی  هوایی  و  آب  تغییرات  با  سازگاری  اصطالح 
(Garrick, 2018). سازگاری به عنوان توانایی سیستم های اجتماعی 

و محیط زیستی برای کنار آمدن با تغییرات توضیح داده شده 
تاب آوری  معادل  را  )2016( سازگاری  همکاران  و  کاتر  است. 
در نظر گرفته اند (Cutter et al, 2016). سازگاری در سیستم های 
کشاورزی نیز به معنای هماهنگ کردن رفتار با تغییرات محیط، 
 (Pudineh برای رفع آسیب های کشاورزی توضیح داده شده است
برای  کلیدی  عامل  یک  پایداری  راهبرد  این  در   .et al, 2017)

ارزیابی چالش های مرتبط با خشکسالی است. برای سازگاری با 
خشکسالی راهبردهای مختلفی وجود دارد. بانس7 و همکاران 
)2010( مهم ترین راهبرد سازگاری را استفاده از سیاست های 
دهنده  هشدار  روش های  طریق  از  ریسک،  مدیریت  مدیریتی، 
می دانند. از نظر اریکسن8 و همکاران )2011( برای کاهش اثرات 
تغییرات آب و هوایی، کشاورزان ابتدا باید درک درستی از اثرات 

7. Bunce
8. Eriksen

و نحوه مقابله با آن داشته باشند. پری کوپه9 و همکاران )2013( 
با  مقابله  راهبردهای  مهم ترین  را  کشاورزی  تولیدات  پایداری 
خشکسالی می دانند. جویس10 و همکاران )2013( عوامل نهادی 
را عامل مهمی برای کاهش آسیب پذیری ها و پیامد های مخاطرات 
آب و هوایی می دانند. گریک )2018( حفظ منابع و پایداری 
تولیدات کشاورزی را مهم  ترین روش سازگاری در نظر گرفته اند. 
)متنوع سازي،  مؤلفه  شش   ،)2015( باختر  و  حیدري ساربان 
ظرفیت سازي، مدیریت محلي، مدیریت ریسک، نهادي سازي و 
خودکارآمدي و ارتقاي دانش روستاییان( را مهم ترین راهبردهای 
سازگاری با خشکسالي در نظر گرفته اند. راهبردهای سازگاری 
معموال با عوامل ساختاری- نهادی و اجتماعی در ارتباط هستند.

از سوی دیگر راهبردهای مقابله ای به هرگونه اقدام برای مقابله 
 .(Eigenbrode et al, 2018) با پیامدهای اقلیمی تعریف شده است
راهبردهای مقابله به روش هایی جهت بهره گیری از نزوالت جویی 
 (Emetere et al, می شود  تلقی  خشکسالی  اثرات  کاهش  برای 
(2018 که در مقیاس متعدد، ازجمله در سطح فرد، جامعه، مزرعه، 

 (Aggarwal and Singh, روستا، حوزه، و در سطح ملی انجام گیرد
(2010. هدف این راهبرد ها کاهش آسیب پذیری از طریق تنظیم 

 .(Shisany and Mafongoy, 2016) روش های خوب کشاورزی است
در این زمینه هر یک از محققان بر راهبردهای خاصی تأکید 
داشته اند. از نظر دیال11 و همکاران )2018( حفاظت از منابع 
آب وخاک را مهم ترین راهبرد مقابله با پیامدهای خشکسالی در 
نظر گرفته اند. ماردی و همکاران )2018( استفاده از شیوه های 
نوین آبیاری و مصرف بهینه آب بر اساس نیاز گیاه، تغذیه مصنوعی 
آب زیرزمینی را مهم ترین راهبردهای مقابله ای در نظر گرفتند. 
جعفری و همکاران )2015(، استفاده از لوله برای انتقال آب را 
مهم ترین راهکار مقابله با خشکسالی در نظر گرفتند. شیسانی و 
مافونگی )2016( برای مقابله با تغییرات اقلیمی 1( استفاده از 
گونه های مقاوم در برابر خشکسالی؛ 2( اصالح روش های آبیاری؛ 
3( شخم خاک برای پرورش گیاهان )خاک ورزی(؛ 4( مدیریت 
منابع آب، و جلوگیری از فرسایش خاک؛ 5( اصالح زمان کاشت، 
داشت و برداشت؛ 6( ادغام محصول، دام، جنگلداری و شیالت؛ 
7( پیش بینی آب وهوا؛ و 8( تغییر کاربری زمین های کشاورزی را 

پیشنهاد دادند.

کاربرد راهبردهای سازگاری و مقابله وابسته عوامل مختلفی 
است (Mardy et al, 2018). فئوال12 و همکاران )2016( معتقدند 
استفاده  با  مزرعه  اندازه  و  درآمد  تحصیالت،  جنس،  سن،  که 
از راهبرد ها از سوی کشاورزان در ارتباط است. به عنوان مثال، 
پیامدهای  با  سازگاری  راهبردهای  از  استفاده  برای  جنسیت 
 .(Mugi-Ngenga et al, 2016) دارد  اساسی  نقش  خشکسالی 

9. Pricope
10. Joyce
11. Dayal
12. Feola
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برای  بیشتری  احتمال  زنان،  به  نسبت  مرد  خانوار  سرپرست 
استفاده از فن آوری های جدید را دارد و لذا از راهبردهای بیشتری 
نیز استفاده می کند (Nyanga et al, 2016). سرپرست خانوار زن 
به دلیل محدودیت جسمی، عدم توانایی به کارگیری از بعضی 
 (Pudineh راهبردهایی که نیازمند نیروی جسمانی است را ندارند
(et al, 2017. داشتن امالک و دارایی نیز یکی از این عوامل است. 

داشتن دارایی بیشتر باعث تقویت توان اقتصادی، درنتیجه باعث 
کاهش آسیب پذیری کشاورزان می شود. در تصویر شماره 1 بر 

اساس متغیرها و شاخص ها مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد.

منطقه موردمطالعه

شهرستان رشتخوار در جنوب استان خراسان رضوی قرار دارد. 
طبق سرشماری 1395 جمعیت شهرستان 60689 نفر است. از 
این تعداد 14164 نفر در شهر و 46525 نفر )13716خانوار( در 
روستاها زندگی می کنند. این شهرستان شامل دو بخش مرکزی 
و جنگل و 57 روستای دارای سکنه است )تصویر شماره 2(. 
معیشت روستاهای شهرستان وابسته به بخش کشاورزی است. 
زعفران مهم ترین محصول در منطقه است و معیشت بسیاري 
آمار جهاد  از آن است. طبق  پایه درآمد حاصل  بر  از خانوارها 
زمین های  درصد   70  )1395( رشتخوار  شهرستان  کشاورزی 
زراعی به صورت خرده مالک و با قطعات بین 1 تا 5 هکتار هستند.

بررسی شرایط اقلیمی شهرستان رشتخوار

نیمه خشک  و  خشک  آب وهوای  دارای  رشتخوار  شهرستان 
است. بارش متوسط ساالنه آن در بلندمدت 254 میلی متر است 
بین  بارش  نیز متغیر است. عمده  تا 360 میلی متر  از 82  که 
آذرماه و اسفندماه دریافت می شود. متوسط دمای این شهرستان 
14/3 درجه، دی ماه با 24/6- درجه سردترین، و مرداد با 40/6 
درجه سانتی گراد گرم ترین ماه های سال می باشند )تصویر شماره 
3(. میانگین حداکثر رطوبت نسبی ماهیانه 46 درصد در دی ماه 
ثبت شده است. طول دوره خشکی آن 180 روز )6 ماه( که از 
اوایل خرداد آغاز و تا اواخر آبان ماه ادامه دارد. تعداد روزهای 
 (Meteorological Organization یخبندان آن 89 روز در سال است

.in Khorasan Razavi province، 2017)

خصوصیات خشکسالی و ترسالی بلندمدت )1980 تا 2017( 
با استفاده از داده های اقلیمی ایستگاه شهرستان رشتخوار )تصویر 
شماره 4( نشان داد که قبل از سال 1998 به تناوب در منطقه 
خشکسالی و ترسالی وجود داشته و از سال 1999به بعد میزان 
نیز  برخی سال ها  در  است.  بوده  ترسالی  از  بیشتر  خشکسالی 
منطقه موردمطالعه با ترسالی مواجه بوده است )سال های 2004، 
تا 2017  بین سال های 2000  این حال  با  و 2012(.   ،2009

حاکمیت با خشکسالی بوده است.
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر3. نمودار میانگین دما و بارش سالیانه شهرستان رشتخوار، 1396

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر4. سال های با حاکمیت خشکسالی و ترسالی شهرستان رشتخوار، 1396



616

فصلنامه پژو  هش های روستایی زمستان 1397 . دوره 9. شماره 4

روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- 
تحلیلی است. مطالعات نظری از طریق روش اسنادی، داده های 
میدانی  از طریق پرسش نامه )طیف لیکرت( و مصاحبه جمع آوری 
شد. جامعه  آماري، خانوارهای روستایی شهرستان رشتخوار است 
فرمول  از  استفاده  با  نمونه،  حجم  تعیین  برای   .)N=13716(
کوکران 373 خانوار انتخاب شد. برای مشخص کردن تعداد نمونه 
هر دهستان )بر اساس تعداد خانوار(، با استفاده از فرمول حجم 
نمونه و به روش نمونه گیری سهمیه ای تعیین گردید. به عنوان 

مثال، حجم نمونه دهستان رشتخوار محاسبه شد.

پرسش نامه هر روستا )سهم هر دهستان( نیز به همین طریق 
تعیین شد. از تعداد 57 روستای دارای سکنه شهرستان 28 روستا 
)50 درصد( به صورت تصادفی ساده انتخاب شد )جدول شماره 

.)1

برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از روش های آمار توصیفي 
 Minitab و استنباطي استفاده شد. روش های آماری در نرم افزار
مقیاس  و  انجام شد. سطوح  نسخه 10   Eviews و نسخه 16 
داده ها ترتیبی و فاصله ای بوده، توزیع متغیرها هم نرمال بود. 
23 پیامد خشکسالی با استفاده از آزمون رتبه ای هم انباشتگی 
نامحدود اکتشافی13)روش جوهانسن14( مورد تجزیه وتحلیل قرار 

13. Unrestricted Cointegration Rank Test(Trace)
14. Johansen

)مقدار عددی(،  ویژه  مقادیر  به  توجه  با  آزمون  این  در  گرفت. 
ضمن شناسایی شاخص ها، می توان آن ها را رتبه  بندی کرد. برای 
بررسی 24 راهبرد سازگاری با خشکسالی نیز از همین آزمون 
استفاده شد. برای بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان برای 
استفاده از راهبردهای مقابله ای از مدل لجستیک باینری )روش 
LM- نیوتن- مارکارد- رافسون( استفاده شد. روایی با استفاده از 
روایی محتوا، توسط افراد متخصص در زمینه موضوع سنجیده و 
مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایي، از 35 پرسش نامه 
پیش آزمون گرفته شد و میزان اعتماد با روش آلفاي  کرونباخ15 
محاسبه شد. آلفای کل )0/79( باالتر از 0/70 بود که نشان دهنده 
قابل قبول بودن پایایی ابزار سنجش بوده است )جدول شماره 

.)2

یافته ها
بررسی ویژگی های فردی پاسخگویان نشان داد که بیشترین 
فراوانی گروه سنی، بین 41 تا 50 سال، از نظر جنسیت، 79/6 
درصد مرد و مابقی زن بوده، از نظر تحصیالت بیشترین فراوانی 
مربوط به تحصیالت ابتدایی بوده )36/5 درصد( که اکثر این افراد 
در سنین باالیی بوده اند. با توجه به اینکه جامعه آماری کشاورزان 
بوده، 100 درصد پاسخگویان در بخش کشاورزی اشتغال داشته 

و 90/9 درصد آن ها متأهل بوده اند )جدول شماره3(.

15. Cronbach’s alpha
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جدول 2. آلفای محاسبه شده برای هر مؤلفه.

آلفای  کرونباختعداد گویهمؤلفه
230/79پیامدهای خشکسالی
250/78راهبردهای سازگاری

250/81عوامل مؤثر بر کاربرد راهبرد  ها
730/79کل

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1397                                                                                                  

جدول 1. ویژگی های جمعیتی و حجم نمونه.

جمعیتخانوارروستادهستانبخش
نمونه

پرسش نامهروستا

مرکزی
2649521644013135رشتخوار
126646223936180آستانه

جنگل
1014235311539جنگل
96952381419شعبه

457137164652528373جمع

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: Statistical Center of Iran (2016) و یافته های تحقیق، 1397                                                                              
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جدول 3. توزیع فراوانی جمعیت موردمطالعه.

درصدتعداد پاسخگوبیشترین فراوانیمتغیر
4116945/3 تا 50 سالسن

13636/5ابتدایی تحصیالت
29779/6مردجنسیت
33990/9متأهلتأهل

373100کشاورزشغل اصلی
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1397                                                                                                  

بررسی مهم ترین پیامدهای خشکسالی

شهرستان  کشاورزان  نظر  از  خشکسالی  پیامدهای  بررسی 
داد  نشان  یافته ها  پژوهش،  اول  سؤال  راستای  در  و  رشتخوار 
مقدار  با  زیرزمینی  و  منابع آب سطحی  کاهش  که کشاورزان 
ویژه )0/882( را جدی ترین پیامد وقوع خشکسالی در منطقه 
دانسته اند. کشاورزان شهرستان رشتخوار کاهش سطح زیر کشت 
وابستگی  که   )0/735( عددی  مقدار  با  کشاورزی  محصوالت 
زیادی به منابع آب دارد را به عنوان دومین پیامد خشکسالی در 
نظر گرفته اند. طبق مصاحبه صورت گرفته، معیشت اصلی آن ها 
وابسته به کشاورزی است و وقوع خشکسالی و درنتیجه کاهش 
منابع آبی منجر به کاهش سطح زیر کشت محصوالت آن ها شده 
است. کشاورزان معتقد بودند که با کمبود آب برای آبیاری در طول 
دوره خشکسالی روبرو هستند و برای جبران این امر مجبورند 
که مقدار قابل توجهی از هزینه زندگی خود را صرف مقابله با 
خشکسالی نمایند. درنتیجه هزینه های زندگی آن ها افزایش پیدا 
کرده است. لذا افزایش هزینه های زندگی با مقدار ویژه )0/698( 
به عنوان سومین پیامد خشکسالی در نظر گرفته شد. کشاورزان 
اظهار داشتند که کاهش درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی 
با مقدار ویژه )0/641( به عنوان چهارمین پیامد خشکسالی بوده 
است. طبق گفته کشاورزان وقوع خشکسالی های اخیر مهم ترین 
هزینه های  افزایش  کشاورزی،  محصوالت  تولید  کاهش  دلیل 
تولید، تخریب مراتع، افزایش بدهی و کاهش درآمد حاصل از 
کشاورزی بوده و این امر باعث شده که کشاورزان همان درآمد 
ناچیز را صرف مقابله با اثرات خشکسالی نمایند. همه این عوامل 
باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای پرداختن به فعالیت کشاورزی 
شده و برخی از کشاورزان یا به فعالیت های غیرکشاورزی )مانند 
کارگری و دست فروشی( روی آورند و یا مهاجرت نموده اند. لذا 
می توان گفت که پنجمین پیامد مهم وقوع خشکسالی مربوط 
به کاهش انگیزه کشاورزان )0/547( است. لذا از نظر کشاورزان، 
مهم ترین پیامدهای خشکسالی مربوط به این پنج متغیر بوده که 
معنی داری آزمون مک کینن-هاگ- میشل16 )1999( نیز این پنج 
پیامد را تأیید می کند. سایر پیامدها در جدول شماره 4 آورده 

شد.

16. McQueen-Hag-Michelle

ارائه شد.  پیامدهای خشکسالی  5 مقادیر  شماره  در تصویر 
یافته های شکل نشان می دهد که بیشترین ضریب عددی )نماد 
( مربوط به کاهش منابع آب )Q1(، بوده است. کاهش سطح 
زیر کشت )Q8(، افزایش هزینه های زندگی )Q22(، و کاهش 
ضریب  گرفته اند. کمترین  قرار  بعدی  مرتبه  در   )Q5( درآمد 
 )Q18( عددی مربوط به تغییر در ترکیب دام ها و تغییر نوع دام
بوده است. با این حال مهم ترین پیامد خشکسالی کمبود منابع 
آب است. لذا سؤال اول پژوهش مبتنی بر شناسایی پیامدهای 

خشکسالی در روستاهای شهرستان رشتخوار پاسخ داده شد.

پیامدهای  به  واکنش  در  کشاورزان  راهبردهای 
خشکسالی

با  مقابله  راهبردهای  از  کشاورزان  استفاده  بررسی  برای 
خشکسالی و در راستای سؤال دوم پژوهش، ابتدا، در مورداستفاده 
به عمل آمد  از کشاورزان پرسشگری  از راهبردهای سازگاری، 
که، آیا از روش های سازگاری استفاده می کنند یا نه؟ از 373 
پاسخ دهنده، 189 پاسخگو، )50/7 درصد( معتقد بودند که از 
 49/3( پاسخگو   184 می کنند.  استفاده  سازگاری  شیوه های 
درصد( معتقد بودند که از روش های سازگاری استفاده نمی کنند 
مورداستفاده  روش های  مهم ترین  ادامه  در   .)6 شماره  )تصویر 
کشاورزان موردبررسی قرار خواهد گرفت. در قسمت آخر نیز به 
بررسی عوامل و متغیرهایی مؤثر بر استفاده کشاورزان از روش های 

مقابله ای پرداخته خواهد شد.

بررسی مهم ترین راهبردهای مقابله با خشکسالی نشان داد؛ با 
توجه به اینکه محصول اصلی در روستاهای منطقه کاشت زعفران 
است و این محصول نیاز چندانی به آب ندارد )دو الی سه بار در 
سال( اکثر کشاورزان کشت گیاهان مقام در برابر خشکسالی مانند 
زعفران با مقادیر عددی )0/620( را به عنوان اولین و مهم ترین 
راهبرد مقابله با پیامدهای خشکسالی انتخاب نموده اند. با توجه به 
کمبود بارندگی در منطقه موردمطالعه کشاورزان منطقه ناچار به 
کاهش تعداد دفعات آبیاری محصوالت خود شده اند و به همین 
خاطر کاهش دفعات آبیاری با مقادیر عددی )0/578( را به عنوان 
دومین راهبرد انتخاب نموده اند. برخی از کشاورزان اظهار داشتند 
که برای تأمین معیشت خانواده و کاهش پیامدهای خشکسالی، 
در کنار کار کشاورزی )به صورت پاره وقت( به فعالیت ها و مشاغل 
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جدول 4. پیامدهای خشکسالی.

رتبهمعنی داریآمارهمقادیر ویژهنماداثرات
Q10/882**698/9970/0001کاهش منابع آب
Q20/360*118/5970/00111فرسایش خاک

Q30/10316/3790/08821افزایش هزینه های تولید
Q40/21956/0040/00216کاهش کیفیت محصوالت

Q50/641**382/2930/0004کاهش درآمد
Q60/12219/3840/00420خرابی  محصول

Q70/10216/3730/05622کاهش رشد محصوالت
Q80/735**627/1210/0002کاهش سطح زیر کشت

Q90/27077/9230/00514کمبود مواد غذایی
Q100/475*230/4130/0026روی آوردن به فعالیت های خارج از مزرعه

Q110/21752/3730/00515تغییر زمان کاشت
Q120/19031/3110/00618افزایش بدهی 
Q130/547**250/2880/0005کاهش انگیزه 

Q140/12520/2870/06719هجوم آفات گیاهی
Q150/19832/7130/05417افزایش زمان آیش زمین

Q160/299*85/3790/00113افزایش قیمت نهاده ها )بذر، کود(
Q170/413*135/0480/0029کاهش تعداد دام یا افزایش تلفات دام

Q180/09810/2560/09023تغییر در ترکیب دام
Q190/409*115/0230/00310کاهش تولیدات دامی

Q200/329*144/4370/00112کمبود و گران شدن علوفه
Q210/463*277/3520/0028فقر مراتع و نیاز به تغذیه دستی دام

Q220/698**487/1720/0003افزایش هزینه های زندگی
Q230/472*298/1480/0017تخریب مراتع

آزمون اکتشافی تحلیلی 23 آیتم همجمعی )S( در سطح 0/001 
* نشان دهنده رد فرضیه صفر در سطح 0/005

** معنی داری آزمون مک کینن-هاگ- میشل )1999(
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غیرکشاورزی چون کارگری ساختمانی، کارگری روزمزد در مزارع 
زعفران و بنایی می پردازند. لذا پرداختن به مشاغل غیرکشاورزی 
در کنار فعالیت کشاورزی با مقادیر عددی )0/575( را به عنوان 
سومین راهبرد مهم به کار گرفته اند. با توجه به میزان تبخیر زیاد، 
کشاورزان برای جلوگیری از تبخیر و هدر رفت آب، استفاده از 
لوله های پلیمری و سیمانی برای انتقال آب به مزارع با مقادیر 
نموده اند.  انتخاب  چهارم  راهبرد  به عنوان  را   )0/499( عددی 
با این حال با توجه به تخصص فنی و مهارت کم کشاورزان و 
با  همچنین کمبود منابع مالی، روش هایی چون تثبیت خاک 
مقادیر عددی )0/046(، کاربرد شیوه های نوین آبیاری )قطره ای 
تغذیه  و  و پخش سیالب   )0/065( مقادیر عددی  با  بارانی(  و 
مصنوعی سفره های آب زیرزمینی با مقادیر ویژه )0/086( کاربرد 
چندانی نداشته و کمترین میزان استفاده مربوط به این سه شیوه 
است. بنابراین می توان گفت که کشاورزان منطقه به این دلیل 
که فاقد منابع و امکانات مناسب فنی و اقتصادی بوده، زمین های 
آنان نیز کوچک و پراکنده بوده و درآمد کمی به دست می آورند، 

توانایی چندانی برای مقابله با پیامدهای خشکسالی را نداشته و 
راهبردهایی را که نیاز به دانش فنی و منابع مالی داشته را کمتر 
مورداستفاده قرار داده و بیشتر از روش های سنتی و کم هزینه 
استفاده نموده اند. اولویت سایر راهبرد ها در )جدول شماره 5( 

آورده شده است.

آورده  با خشکسالی  مقابله  راهبردهای   7 شماره  تصویر  در 
( نشان می دهد  شد. یافته ها با توجه به ضریب عددی )نماد 
کشت  به  مربوط  راهبرد ها  از  کشاورزان  استفاده  بیشترین  که 
گیاهان مقاوم به خشکی مانند زعفران )S4( بوده است. کاهش 
دفعات آبیاری)S8(، و پرداختن به مشاغل غیرکشاورزی در کنار 
کشاورزی )S20(، در مرتبه بعدی قرار گرفته اند. کمترین ضریب 
مربوط به تثبیت خاک )S16( و شیوه های نوین آبیاری )S1( بوده 
است. با این  حال مهم ترین راهبرد مورداستفاده کشاورزان مربوط 
به سه راهبرد باال است. لذا سؤال دوم پژوهش مبتنی شناسایی 
راهبردهای سازگاری در واکنش به پیامدهای خشکسالی پاسخ 

داده شد.
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر6. وضعیت کاربرد راهبردهای سازگاری. یافته های تحقیق، 1397
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جدول 5. راهبردهای کشاورزان در واکنش به پیامدهای خشکسالی.

رتبهمعنی داریآمارهمقادیر ویژهنمادراهبرد
S10/06613/4250/06523شیوه های نوین آبیاری)قطره ای و بارانی(

S20/13058/4100/02221مصرف بهینه آب بر اساس نیاز گیاه
S30/203*167/7440/00414مهار سیالب به کمک بند خاکی

S40/620**807/3760/0001کشت گیاهان مقاوم به خشکی )مانند زعفران(
S50/165123/2850/00517تغییر الگوی کشت

S60/08631/0670/06122تغذیه مصنوعی سفره های آب
S70/490**601/3090/0005صرفه جویی در مصرف آب

S80/578**618/3140/0002کاهش دفعات آبیاری
S90/17076/0630/00516کف زنی و یا الی روبی قنات

S100/324*368/9350/0018آبیاری در زمان با تبخیر کم )شب  و غروب(
S110/499**620/6980/0004استفاده از لوله برای انتقال آب

S120/228*230/6170/00212سیمان زدن جوی های انتقال آب
S130/15788/0010/02319ترک روستا و مهاجرت

S140/294*292/3700/00310کنترل هرزآب ها
S150/251*224/2550/00311تناوب زراعی
S160/0469/2570/23124تثبیت خاک

S170/172105/0610/00515تغییر کاربری زمین کشاورزی
S180/454**486/9570/0006بایر گذاشتن زمین
S190/206*180/1100/00213اجاره دادن زمین

S200/575**787/8080/0003مشاغل غیرکشاورزی در کنار کشاورزی
S210/15164/1870/06420کاشت درخت در زمین زراعی

S220/313*304/1060/0029بیمه محصول و زمین
S230/332*382/9070/0017تغذیه دستی دام ها
S240/15998/0210/02318حفاظت از مراتع 

آزمون اکتشافی تحلیلی 23 آیتم همجمعی )S( در سطح 0/001 

* نشان دهنده رد فرضیه صفر در سطح 0/005

** معنی داری آزمون مک کینن-هاگ- میشل )1999(
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جدول 6. آزمون سنجش اعتبار مدل.

H-Lآماره2آماره)p(معنی داری
8/7540/3630/001
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عوامل مؤثر بر راهبردهای مقابله با خشکسالی

برای بررسی عوامل مؤثر بر استفاده کشاورزان از راهبردهای 
سازگاری، از مدل لجستیک باینری استفاده شد. نخستین خروجی 
در تحلیل مدل، آماره  و برای سنجش اعتبار 
 HL (Hosmer- و نیکویی مدل است که از نتیجه اجرای آزمون
(Lemeshow به دست می آید. سطح معنی داری و مقدار این 
آماره بیانگر معنی داری و نیکویی برازش آن با داده های آماری 

است )جدول شماره 6(.

برازش شده  قرمز(،  )رنگ  واقعی  اثرات   8 شماره  تصویر  در 
)رنگ سبز( و باقیمانده )رنگ آبی(، ارتباط خطی بین عوامل مؤثر 
بر کاربرد کشاورزان از راهبردهای سازگاری با خشکسالی آورده 
شد که نشان دهنده برازش مناسب رابطه خطی و معنی دار بین 

این عوامل و کاربرد راهبردهای سازگاری است.

مجموعه  اثرات  ارزیابی  به  مدل،  اعتبار  از  اطمینان  از  پس 
متغیرهای مستقل در برآورد متغیر وابسته پرداخته شد. نتایج 
نشان داد که از بین 24 متغیر، 8 متغیر )عالمت **( ارتباط 
معنی داری با استفاده کشاورزان از راهبردهای سازگاری دارند. 
سن،  متغیرهای  که  می دهد  نشان   0/001 معنی داری  سطح 
جنس، دانش بومی، نیروی کار خانواده، درآمد و پس انداز، درآمد 
غیرکشاورزی، تجربه کشاورز و وسعت مزرعه ارتباط معناداری با 
استفاده از راهبردهای سازگاری داشته اند. بررسی این متغیرها 
نشان می دهد کشاورزانی که سن بیشتری داشته به دلیل تجربه و 

دانش بومی بیشتر و استقالل در تصمیم گیری نسبت به کشاورزان 
جوان تر از شیوه های سازگاری بیشتری استفاده کرده اند. جنسیت 
اساسی  نقش  سازگاری  راهبردهای  از  استفاده  برای  کشاورزان 
دارد. زنان کشاورز به دلیل محدودیت جسمی، نقش های زنانگی 
مانند بچه داری و خانه داری توانایی استفاده از بعضی راهبردها که 
نیازمند توانایی و قدرت بدنی است را ندارد. وجود موانع فرهنگی 
و اجتماعی در جوامع سنتی منطقه نیز یکی دیگر از نقاط ضعف 
برای کشاورزان زن است. کشاورزانی که دارای مزرعه بزرگ تری 
بوده، تمایل بیشتری برای استفاده از شیوه های سازگاری دارند. 
زیرا کشاورز با مزرعه بزرگ تر، استفاده بیشتری از زمین برده و به 
شیوه های گوناگون درآمد باالتری کسب می کند و برای افزایش 
اجرای  برای  بیشتری  نیروی کار  از زمین،  استفاده  و  بهره وری 
پس انداز  و  درآمد  میزان  دارد.  اختیار  در  مقابله ای  راهبردهای 
کشاورز نیز رابطه مستقیمی با استفاده از شیوه های سازگاری 
دارد. سرمایه بیشتر باعث افزایش ظرفیت اقتصادی می شود و 
کشاورزان با سرمایه باال از شیوه های سازگاری بیشتری استفاده 
می کنند. این عامل به نوبه خود ظرفیت سازگاری کشاورزان را 
افزایش می دهد. هرچند برخی متغیرها )با عالمت *( کم وبیش 
در این زمینه اثرگذار بوده  اند. ولی متغیرهایی که عالمتی ندارند 
و سطح معنی داری آن ها بزرگ تر از سطح تحت پوشش )0/01 و 

0/05( بوده تأثیر چندانی نداشته اند )جدول شماره 7(.

یافته های مدل در زمینه عوامل کلی مؤثر بر کاربرد راهبردهای 
مقابله با خشکسالی نشان می دهد که از بین 5 عامل در نظر 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر8. ارتباط خطی عوامل و متغیرها با کاربرد راهبردهای سازگاری. یافته های تحقیق، 1397
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جدول 7. عوامل و متغیرهای مؤثر بر استفاده از راهبردهای مقابله با خشکسالی.

عاملمعنی داریآمارهZانحراف استانداردضریبمتغیر
0/2860/0377/6860/000**سن

)0/
20

ی)7
خص

*ش
* 0/3010/0049/1230/000**جنس 

0/1190/0492/4060/016*تحصیالت 
0/1220/0442/3260/023*سطح آموزش 
0/2870/0397/7890/000**دانش بومی 
0/1760/0345/0430/023*آینده نگری 

0/0660/0451/1080/338مشارکت اجتماعی

)0/
09

ی)1
ماع

اجت 0/1050/0413/4470/014*اندازه خانواده
0/0500/0420/3680/412ارتباط با شهر

0/0890/0471/8910/058دسترسی به اطالعات
0/0350/0460/7590/447روابط اجتماعی
0/2620/0475/6890/000**نیروی کار

)0/
19

ی)4
صاد

*اقت
* 0/3930/03413/1110/000**درآمد و پس انداز

0/0760/0421/8720/066مالکیت دام
0/2060/0515/0390/000**درآمد غیرکشاورزی

0/1610/0585/5700/003*مالکیت امالک
0/0650/0551/1780/238دسترسی به اعتبار
0/1860/0404/4920/021*انگیزه کشاورز

)0/
15

4( 
تی

ناخ
ن ش

*روا

0/0580/0541/0670/285آگاهی کشاورز
0/2510/0495/0570/000**تجربه کشاورز

0/1200/0486/5700/023*درک پیامد خشکسالی
0/0490/0530/8870/423شیب زمین

ی 
زیک

*فی
)0/

14
7(

0/2690/0337/9870/000**وسعت مزرعه
0/1220/0442/3260/023*فاصله منبع آب تا مزرعه

خالصه مشاهده
)24( :C :0/3470/04711/1450/001مقیاس

احتمال ورود
373تعداد مشاهده

5/326میانگین احتمال ورود
0/268انحراف رگرسیون

* معنی داری در سطح 5 درصد؛ **معنی داری در سطح 1 درصد
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با  معنی داری  ارتباط   )** عالمت  )با  عامل  دو  شده،  گرفته 
دارند.  خشکسالی  پیامدهای  با  سازگاری  راهبردهای  کاربرد 
سطح معنی داری 0/001 نشان می دهد عوامل شخصی )0/207( 
کاربرد  بر  را  اثرات  بیشترین  ترتیب  به   )0/194( اقتصادی  و 
راهبردهای سازگاری )متغیر وابسته( کشاورزان داشته اند. تصویر 
شماره 9 نیز شدت و ضعف اثرات هریک از 5 عامل موردنظر 
را نشان می دهد. از بین این 5 عامل، عامل شخصی بیشترین 
اثر و عامل اجتماعی کمترین اثر را داشته است. لذا سؤال سوم 
پژوهش مبتنی بر عوامل و متغیرهای مؤثر بر تصمیم کشاورزان 
برای کاربرد راهبرد ها سازگاری در مقابله با اثرات خشکسالی در 

منطقه پاسخ داده شد.
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر9. مقادیر عوامل مؤثر بر کاربرد راهبردهای سازگاری. یافته های تحقیق، 1397

FizikiRavanshenakhtiEjtemaiEghtesadiShakhsi
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0.10

D
at

a

95% CI for the Mean

بحث و نتیجه گیری
وقوع خشکسالی اثرات منفی زیادی بر محصوالت و زندگی 
پایین،  دلیل ظرفیت  به  دارد. کشاورزان خرده مالک  کشاورزان 
آن ها  محصوالت  بازدهی  بر  بیشتری  منفی  اثرات  خشکسالی 
روش های  از  استفاده  با  می توانند  کشاورزان  گذاشت.  خواهد 
سازگاری، خود را با پیامدهای خشکسالی انطباق دهند. استفاده 
اقتصادی  و  شخصی  عوامل  با  زیادی  ارتباط  راهبرد ها  این  از 
کشاورزان دارد. در این پژوهش با توجه به اهمیت این موضوع به 
بررسی راهبردهای کشاورزان در واکنش به پیامدهای خشکسالی 
و بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد این راهبرد ها در مناطق روستایی 
شهرستان رشتخوار پرداخته شد. نتایج نشان داد که مهم ترین 
پیامدهای خشکسالی از نظر کشاورزان مربوط به کاهش منابع آب، 
کاهش سطح زیر کشت محصوالت، افزایش هزینه های زندگی و 
کاهش درآمد است. کشاورزان با اینکه خشکسالی اثرات منفی 
زیادی بر محصوالت آن ها داشته؛ ولی کاربرد راهبردهای مقابله ای 
برای کاهش این پیامدها از سوی آن ها چندان رضایت بخش نبوده 
و توانایی چندانی برای مقابله با اثرات خشکسالی نداشته اند. از 
373 کشاورز نمونه 50 درصد از راهبردهایی که نیاز چندانی به 
منابع مالی، تخصص و دانش فنی نداشته استفاده کرده اند. از بین 
24 راهبرد موردنظر پژوهش پنج راهبرد کشت گیاهان مقاوم به 
خشکی مانند زعفران، کاهش دفعات آبیاری، پرداختن به مشاغل 
غیرکشاورزی، استفاده از لوله پلیمری و سیمانی برای انتقال آب 
و صرفه جویی در مصرف آب کاربرد بیشتری در بین کشاورزان 
داشته است. از دالیل مهم استفاده کم کشاورزان از راهبرد ها، 
عدم دسترسی به منابع مالی، عدم برگزاری کالس های آموزشی 
از سوی سازمان های مربوطه )جهاد کشاورزی(، عدم مشارکت 
زمین های  بودن  پراکنده  و  کوچک  و  یکدیگر،  با  کشاورزان 
کشاورزی است. در رابطه با متغیرهای مؤثر بر کاربرد راهبردهای 
سازگاری؛ متغیرهای سن، جنس، دانش بومی، نیروی کار، درآمد 

و پس انداز، درآمد غیرکشاورزی، تجربه کشاورز، و وسعت مزرعه 
ارتباط معناداری با راهبردهای سازگاری داشته اند. از بین پنج 
فیزیکی،  و  اجتماعی  روان شناختی،  شخصی،  اقتصادی،  عامل 
دو عامل اقتصادی و شخصی نقش عمده ای در اتخاذ شیوه های 
سازگاری داشته اند. مقایسه نتایج تحقیق با مطالعات گذشته نشان 
داد که در تحقیقات قبلی هرکدام پیامدهایی را شناسایی نموده 
و راهبرهایی پیشنهاد داده اند. در زمینه پیامدهای خشکسالی 
نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات رضایی و همکاران )2010(، 
 )2013( همکاران  و  پورطاهری   ،)2013( پاشازاده  و  ریاحی 
و   )2018( همکاران  و  دایال   ،)2018( همکاران  و  ماردی  و 
کاهش  و  آب  منابع  کاهش  که   ،)2018( همکاران  و  دسیلوا 
درآمد را مهم ترین پیامد خشکسالی می دانند همسو بوده است. 
در زمینه راهبردهای مقابله با خشکسالی نتایج این پژوهش با 
و  موگی ان گنگا   ،)2012( همکاران  و  حبیبا  مطالعات  نتایج 
همکاران )2016( که کشت گیاهان مقاوم به خشکی، استفاده 
انتقال آب و پرداختن به مشاغل غیرکشاورزی را  از لوله برای 
مهم ترین شیوه ها در نظر گرفته همسو بوده؛ ولی نتایج تحقیقات 
جعفری و همکاران )2015(، توکلی و همکاران )2016( را رد 
می کند. در زمینه عوامل و متغیرهای مؤثر بر استفاده کشاورزان 
از راهبردهای سازگاری مطالعه ای در داخل کشور صورت نگرفته 
و در خارج کشور نیز نتایج این پژوهش با برخی متغیرهای آنان 
همسو بوده است. بنابراین با توجه به اهمیت کشاورزی در توسعه 
پایدار، ظرفیت محدود کشاورزان ضروری است که دست اندرکاران 
سازگاری  شیوه های  اهمیت  به  روستایی  توسعه  برنامه ریزان  و 
کشاورزان توجه کافی داشته باشند. با توجه به نتایج پژوهش 

نکات زیر پیشنهاد شد: 

الف( به منظور کاهش اثرات خشکسالی و سازگاری باید خدمات 
حمایتی بیشتری از سوی دولت و سازمان های مربوطه در اختیار 
کشاورزان قرار گیرد. این خدمات شامل نهاده هایی مانند بذرهای 
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مقاوم، کودهای آلی به قیمت مناسب می باشند؛ 

بر  به عنوان عوامل مؤثر  اندازه مزرعه  و  ب( سن، تحصیالت 
پذیرش راهبردهای مقابله با خشکسالی شناخته شد. بنابراین، 
ظرفیت  می تواند  عوامل  این  بر  تمرکز  جهت  الزم  ابتکارات 

کشاورزان را افزایش دهد؛ 

ج( درآمد خانوار، مشارکت اجتماعی، و اطالع رسانی، عوامل 
مهمی برای افزایش سازگاری با پیامدهای خشکسالی می باشند 
که در توضیح یافته ها مشخص شد این عوامل در منطقه چندان 
برنامه هایی  و  سیاست ها  این رو،  از  نگرفته اند؛  قرار  موردتوجه 
مانند برگزاری کالس های آموزشی، زمینه سازی برای مشارکت 

کشاورزان با هدف تقویت سازگاری باید موردتوجه قرار گیرد؛ 

مناسب  شیوه های  مورد  در  کشاورزان  به  اطالعات  ارائه  د( 
به  توجه  با  محصول  کشت  مناسب،  زمان های  در  کشاورزی 
سازگاری  افزایش  باعث  می تواند  آب وخاک  مدیریت  آبی،  نیاز 

کشاورزان شود؛ 

و  قطره ای  آب،  انتقال  )لوله های  پشتیبانی  خدمات  ارائه  ه( 
بیمه  شرایط  در  سهولت  کشاورزی،  زمین های  کردن  بارانی 
محصول( برای کشاورزان می تواند سبب بهبود راهبردهای مقابله 

با خشکسالی شود؛ 

ی( در نهایت، توصیه می شود که مطالعات بیشتری در زمینه 
انجام شیوه های سازگاری در نواحی روستایی مانند، بررسی عواملی 
چون رهبری محلی و روش های فنی و فیزیکی انجام گیرد. از 
نتایج این پژوهش برای افزایش شیوه های سازگاری کشاورزان با 
پیامدهای خشکسالی و حمایت های دولتی در روستاهای کشور، 

مخصوصاً روستاهای منطقه موردمطالعه می توان بهره گرفت.

تشکر و قدردانی

در پایان از کشاورزان عزیز شهرستان رشتخوار که با صبر و 
شکیبایی مثال زدنی به سؤاالت پاسخ داده و کمال همکاری را 
با نویسندگان داشته اند، تشکر و قدردانی می شود. این پژوهش 

حامی مالی نداشته است.
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