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برداران چاه آب کشاورزی و عوامل مؤثر بر های معیشتی بهرهشناسایی استراتژی

*آن در استان خراسان جنوبی
 

 3، آزاده بخشی 2منصور غنیان، 1پورخسروی بهمن
 25/12/99تاریخ پذیرش:            7/6/99تاریخ دریافت: 

 چکیده
برداران چاه آب کشاورزی در استان خراسان جنوبی بود. جامعه  های معیشتی بهرههدف پژوهش حاضر، شناسایی استراتژی

نفر تعیین شد. ابزار  237و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برداران چاه آب کشاورزی در آن استان  آماری تحقیق بهره

های پیمایش با سالی از سایت سازمان هواشناسی گردآوری شد. داده لیست و پرسشنامه بود. اطالعات خشک تحقیق چک

ر میزان وابستگی معیشت خانوار تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که ازنظ DIPPافزار  های هواشناسی با نرم و داده SPSS24افزار  نرم

برداران وجود  به آب چاه کشاورزی سه استراتژی وابستۀ مستقیم، وابستۀ غیر مستقیم و غیر وابسته نسبت به چاه آب در بین بهره

نین برداران ازنظر میانگین دو متغیر سن و سابقۀ فعالیت کشاورزی از دو گروه دیگر بیشتر و همچ دارد. در استراتژی اول بهره

ازنظر دو متغیر سهم آب کشاورزی تحت مالکیت و تعداد شرکت در کالس آموزشی از دو گروه دیگر کمتر بودند. میانگین 

برداران استراتژی غیر وابسته نسبت به دو گروه دیگر ساعت آب چاه تحت مالکیت و میانگین تعداد دوره آموزشی در بین بهره

آب کشاورزی با استراتژی معیشتی وابسته غیر مستقیم ازلحاظ میانگین متغیرهای سن، سابقه  برداران چاهباالتر بود. همچنین بهره

برداری از چاه آب و سابقۀ فعالیت کشاورزی مابین دو گروه دیگر قرار دارند. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بهره

های آموزشی، میزان ساعت الیت کشاورزی، شرکت در کالسبرداری از چاه آب کشاورزی، سابقۀ فعبین متغیرهای سابقۀ بهره

پذیری  سالی با شاخص تنوع سالی و مدت خشک بردار، در دسترس بودن آب کشاورزی، شدت خشک تحت مالکیت بهره

 داری وجود دارد. معیشت ارتباط مثبت و معنی

 سالی. پذیری معیشتی، خشک ب کشاورزی، تنوعبرداران چاه آ استراتژی معیشتی، استان خراسان جنوبی، بهره واژگان کلیدی:
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Abstract 
The Purpose of this paper was to identify livelihood strategies of agricultural water 

well operators in South Khorasan province. The statistical population of this research 

was all well operators (N=41232) and sample size using Cochran formula 237 well 

operators were estimated. The research tool was check list and questionnaires. 

Drought data was collected from the website of the Meteorological Organization. 

Survey data were analyzed using SPSS24 software and meteorological data were 

analyzed using DIPP software. The results showed that there are three strategies 

among well operators: direct dependent, indirect dependent and non-dependent on 

agricultural water. In the first strategy, the operators are more than the other two 

groups in terms of the average variables of age and history of agricultural activity, 

and also in terms of the two variables, the share of owned agricultural water and the 

number of participation in the training class are less than the other two groups. Also, 

agricultural water well operators with indirect dependent livelihood strategy in terms 

of average age, water well operation history and agricultural experience are between 

the other two groups. Also, the results of correlation test showed that there is a 

positive relationship between agricultural water well operation history, agricultural 

experiences, participation in training classes, the number of water hours owned by the 

operator, agricultural water availability, drought severity and drought duration with 

livelihood diversity index.  
Keywords: Livelihood strategy, Livelihood diversity, agricultural water well 

operators, drought, South Khorasan province. 
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 مقدمه و بیان مسئله

-های مختلف و توسط دانشمندان متعددی تعریف شده است. متداولدر شیوه« معیشت»کلمۀ 

و  1)ولتین« داشتن زندگی ظرفیت و توانایی مردم در نگه»ترین تعریف آن عبارت است از 

(. مفهوم معیشت پایدار ابتدا توسط 225: 2014و همکاران،  2؛ فانگ172: 2017همکاران، 

عنوان هدف نهایی در حذف فقر بیان  زیست و توسعه مطرح و به  کمیسیون برتلند درزمینۀ محیطِ

عنوان یک شیوه تحلیل معیشت توسط  پایدار به(. رهیافت معیشت 253: 2018، 3شد )کونت

؛ 225: 2014استفاده شده است )فانگ و همکاران،  5و آکسفام 4های متعددی ازجمله دفیدسازمان

(. استراتژی معیشتی ترکیبی از اقداماتی است که مردم برای رسیدن به اهداف 253: 2018کونت، 

 .(1: 2017، 6دهند )آدیسومعیشتی خود در زندگی انجام می

ویژه  های معیشتی، بهدهی فعالیتاند که منابع طبیعی، در شکلمطالعات زیادی نشان داده

و همکاران،  8؛ هوا123: 2016و همکاران،  7برای خانوارهای روستایی بسیار مهم هستند )وانگ

ِدیگر، رفتارهای فردی و هنجارهای  ( و ازسوی124: 2019؛ بخشی و همکاران، 63: 2017

و  9گذارد )آلمایوهای معیتشی تأثیر میی در جامعۀ روستایی نیز بر انتخاب استراتژیفرهنگ

های معیشتی به دو در مجموع، استراتژی .(320: 2019؛ بخشی و همکاران، 1: 2018همکاران، 

در  .(289: 2016، 10شود )منتامو و جدابندی میگروه اقدامات درون مزرعه و برون مزرعه تقسیم

های ای از فعالیتطور متعارف با مجموعه ِتوسعه، خانوارهای روستایی به رحالکشورهای د

ها نیازهای درآمدزا درگیر هستند؛ تا بتوانند فشار خطرات را کاهش داده و در مواجهه با چالش

اند مصرفی خود و خانواده خود را تأمین کرده و درآمد پایداری داشته باشند. مطالعات نشان داده

سازی معیشتی به درآمد بیشتر، افزایش امنیت غذایی، افزایش تولیدات کشاورزی از که متنوع

شود )گاتمن و های محیطی منجر میطریق افزایش سرمایه و همچنین مقابلۀ بهتر با استرس
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(. لذا معیشت روستایی یک فرایند پویا 17: 1398؛ بخشی و همکاران، 239: 2016، 1اندرسون

و  2او آسازد )جیها توانمند میها و فرصترا در مواجهه با چالش است و خانوار روستایی

(. در مجموع، در بین خانوارهای روستایی چهار دسته استراتژی قابل 267: 2017همکاران، 

 (.290: 2018سازی و مهاجرت )آلمایو، تشخیص است: توسعه دادن، فشرده کاری، متنوع

سازی سازی، متنوعسازی و تخصصیجمله فشردههای متنوع معیشتی ازدر کنار استراتژی

های درون مزرعه و خارج از مزرعه درآمدزا که توسط خانوارهای عنوان فعالیت معیشتی به

ترین استراتژی پذیرش ازسویِ  عنوان مهم شود و لذا بهشود، محسوب می کشاورزی انجام می

آید )ولتین و حساب می قتصادی بهکشاورزان برای مقابله با فشارهای بازار و کاهش فشارهای ا

سازی معیشتی راهی برای افزایش درآمد دیگر، متنوع عبارتِ (. به173: 2017همکاران،

(. خانوارهای روستایی همۀ 290: 2016شود )منتامو و جدا، خانوارهای روستایی محسوب می

بلکه در راستای  کنند؛گذاری نمیهای خود را در یک اقدام و فعالیت معیشتی سرمایهسرمایه

کنند. لذا جوامع روستایی کاهش خطرات، سرمایۀ خود را بین چندین فعالیت توزیع می

انداز معیشتی ( آن را چشم2010) 3دهند که بودین و سینرمجموعه اقداماتی را انجام می

سازی یک فرایند پویا است که  (. درمجموع، تنوع166: 2018و همکاران،  4خوانند )رحمان می

های مختلف ترکیب های خود را با هدف رفع نیازهای متعدد خود در زماندر آن مردم فعالیت

های کشاورزی و غیر کشاورزی به پایداری امنیت غذایی منجر ِدیگر فعالیت کنند و ازسویمی

 (. 1: 2017شود )آدیسو، می

سالی قریب به دو دهه سبب شده است که  در استان خراسان جنوبی پدیدۀ خشک

ها  برداران چاه آب کشاورزی با شرایط نامطمئن مواجه شده و تأمین درآمد و معاش آن بهره

تحت تأثیر قرار گرفته است. ازآنجاکه دوام زندگی روستایی در این استان به جریان آب 

برداران چاه آب کشاورزی ملزم به یک  استنباط کرد که بهره توانزیرزمینی وابسته است، می

کارگیری اقدامات درآمدزای  که با بهطوری آمیز با این منبع طبیعی هستند، به همزیستی مسالمت

متعدد و همچنین اقدامات مدیریتی ازجمله تغییر الگوی کشت و تغییر شیوه آبیاری، زمینۀ 

                                                           
1 Gautam & Andersen 

2 Jiao 

3 Cinner  & Bodin  
4 Rahman  



 

 

 

 

 

 337                               ...برداران چاه  های معیشتی بهره شناسایی استراتژی/  خسروی پور، غنیان، بخشی

 

 

ریزی و ارائه  جاکه هر دو گروه اقدامات نیازمند برنامهپایداری معاش را فراهم سازند. ازآن

وری است، تحقیق حاضر با درک این مسئله به  منظور کسب حداکثر بهره های الزم بهآموزش

های معیشتی خانوار و همچنین عوامل مؤثر بر آن در استان دنبال شناخت و بررسی استراتژی

 خراسان جنوبی است. 

 پیشینه تحقیق

ها  لعات متعدد داخلی و خارجی درزمینۀ معیشت پایدار انجام گرفته است که بیشتر آنتاکنون مطا

های معیشتی های معیشتی پرداخته است و تعداد معدودی به استراتژیبه بررسی سرمایه

 اند. خانوارهای روستایی توجه داشته

یشت پایدار دهندۀ مع  ( در مطالعۀ خود عوامل بهبود1: 1398حیدری ساربان و عبدپور ) 

ترین  اند و با روش تحلیل عاملی نتایج نشان داد که مهمروستایی را در استان اردبیل بررسی کرده

عوامل عبارتند از: چهار عامل کارآفرینی و تقویت زیرساخت اقتصادی، حمایت از طرف عرضه 

 ای دولت، تقویت سرمایۀ اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی، مدیریت و اقدام مداخله

های  ( سازه127: 1394محیطی و تقویت زیرساخت فیزیکی. در تحقیق نوروزی و حیاتی ) زیست

های  محیطی و فیزیکی بر پایداری معیشت خانوار گانۀ انسانی، اجتماعی، اقتصادی، زیست پنج

( در 313: 1395کشاورز استان کرمانشاه مؤثر بوده است. اصغری سراسکانرود و همکاران )

سالی با استفاده  انتخاب استراتژی بهینۀ معیشت پایدار در مواجهه با خشک»عنوان تحقیق خود با 

، نشان دادند که استراتژی تهاجمی بهترین «در شهرستان هشترود 1از مدل ترکیبی سوات

 منظور دستیابی به معیشت پایدار روستاهای مورد مطالعه است. استراتژی به

های  بررسی عوامل و محرک»( با عنوان 127: 1397در نتایج تحقیق بذرافشان و همکاران )

مشخص شد که اکثر خانوارها انجام کارهای « تغییر الگوی معیشت روستاهای مناطق مرزی

( در تحقیق خود 97: 1394زاده ) اند. شهرکی و شریفخدماتی را برای امرارِمعاش انتخاب کرده

« روستایی کشاورزان شهرستان زاهدان پروری در معیشت پایدار ارزیابی جایگاه آبزی»با عنوان 

عنوان یک فعالیت جانبی کشاورزی موجـب پایـداری بیشتر  پروری به نشان دادند که آبزی

: 1393های اجتماعی، انسانی و مادی معیشتی کشاورزان شده است. افتخاری و همکاران ) دارایی
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ری خانوارهای روستایی در آو تحلیل نقش تنوع معیشتی در تاب»( در تحقیق خود با عنوان 662

آوری بیشتر خانوارها در  نشان دادند که اتخاذ رویکرد تنوع معیشتی به تاب« سالی شرایط خشک

سالی شدیدتری قرار  سالی منجر شده است و در روستاهایی که در معرض خشک شرایط خشک

: 1396و زیبایی )خورد. همچنین نتایج تحقیق غزالی داشتند، این تنوع معیشتی بیشتر به چشم می

های مؤثر بر انتخاب راهبردهای معیشتی توسط خانوارهای عشایری استان عامل»( با عنوان 63

تی مبتنی بر دامداری محض، نشان داد که خانوارهای نمونه، چهار راهبرد معیش« فارس

همچنین اند. های خدماتی، زراعتی و باغداری و چند فعالیتی )تنوع فعالیتی( را برگزیده فعالیت

های آموزشی، تأثیر نتایج نشان داد که تحصیالت باالتر، نیروی کار بیشتر و شرکت در کالس

 های خدماتی و تنوع فعالیتی دارد. داری بر اتخاذ راهبردهای فعالیت مثبت و معنی

های معیشتی به دو گروه درون مزرعه و ( استراتژی225: 2014فانگ و همکاران ) در تحقیق

های های طبیعی و سرمایهآمده سرمایه دست رعه تقسیم شده است. بر اساس نتایج بهخارج از مز

های های مالی و اجتماعی فعالیتانسانی با استراتژی درون مزرعه ارتباط مثبت دارد و سرمایه

( در مطالعۀ خود نیز بر اساس 62: 2017کند. هوا و همکاران )خارج از مزرعه را تسریع می

ه خانوارهای روستایی را بر اساس استراتژی معیشتی به چهار گروه روش تحلیل خوش

( خانوارهای وابسته به 2( خانوارهای غیر وابسته به کشاورزی، )1بندی کردند: ) تقسیم

( خانوارهای کامالً وابسته به کشاورزی. 4( خانوارهای غیر وابسته به زراعت، )3کشاورزی، )

استراتژی معیشتی و تنوع معیشتی در »ق خود با عنوان ( در تحقی1: 2017آدیسو و همکاران )

% از خانوارهای مورد بررسی استراتژی وابسته به 10.5نشان دادند که « مراتع غربی اتیوپی

% استراتژی بدون مزرعه 61.7% استراتژی وابسته به مزرعه و غیر وابسته به مزرعه، 15.8مزرعه، 

ه را داشتند. همچنین شاخص تنوع معیشتی سیمپسون و غیر وابسته به مزرعه و وابسته به مزرع

 % با تنوع کم، متوسط و زیاد بودند. 54.89% و  30.07%، 15.04ترتیب  به

های معیشتی  درک خطر و استراتژی»( در تحقیق خود با عنوان 1: 2018آلمایو و همکاران )

سازی  شاورزی و متنوعسازی ک نشان دادند که دو استراتژی فشرده« کشاورزان: در اتیوپی شرقی

های غیر وابسته به های غالب هستند و همچنین خانوارهای کشاورز که در فعالیتاستراتژی

مزرعه نیز مشارکت دارند نسبت به دیگران از وضعیت معیشتی بهتری برخوردارند. همچنین 
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ی نتایج نشان داد که آموزش، دسترسی به اطالعات و درآمد خانوار بر مشارکت خانوارها

سازی کشاورزی همبستگی معناداری دارد.  های غیر وابسته به مزرعه و متنوعروستایی در فعالیت

سهم محصوالت غیر چوبی در استراتژی »( در تحقیق خود با عنوان 90: 2013آدام و همکاران )

های معیتشی خانوارهای روستایی ، استراتژی«معیشتی در توسعۀ روستایی منطقه خشک سودان

منطقۀ مورد بررسی به سه گروه استراتژی تجمعی )افزایش درآمد(، افزایش تطبیقی را در 

بندی کردند.  ها( دستهسازی( و استراتژی مقابله کردن/ زنده ماندن )حداقل کردن هزینه )متنوع

های معیشتی  کمّی کردن استراتژی»( در تحقیق خود با عنوان 57: 2013نلسن و همکاران )

نشان دادند که تنوع « ِتوسعه استفاده از رهیافت انتخاب فعالیت ی درحالروستایی در کشورها

معیشتی خانوارهای روستایی مورد بررسی در سطح نرمال است و داشتن درآمدهای غیر مزرعه، 

دهد. همچنین مشخص شد دسترسی به زمین، آموزش و سطح درآمد خانوار را افزایش می

استراتژی معیشتی خانوار روستایی هستند. منتامو و جدا کنندۀ  وابستگی قومی از عوامل تعیین

سازی معیشت تحت شرایط سناریو عدم امنیت  متنوع»( در تحقیق خود با عنوان 290: 2016)

از شاخص تنوع « مالک در ناحیۀ کادیکا جامال در جنوب اتیوپی غذایی در بین کشاورزان خرده

ع معیشتی خانوارهای روستایی استفاده کرده منظور سنجش تنو برگر پارکر و شاخص سیمپتون به

منبع درآمدی داشتند. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که سطح  3تا  2% خانوارها 65بودند. 

آموزش خانوار، دسترسی به اعتبارات و مشارکت در برنامه غذایی و همچنین اندازۀ مزرعۀ 

( در تحقیق 239 :2016و آندرسن )سازی معیشت تأثیر دارد. همچنین گاتمن  خانوار بر متنوع

نشان دادند که تنوع معیشتی به نابرابری درآمد و  «استراتژی معیشتی و رفاه خانوار»خود با عنوان 

 شود. رفاه منجر می

فقر، پایداری و استراتژی »( در تحقیق خود با عنوان 60 :2012سلطانی و همکاران )

ادند اکثر خانوارها استراتژی معیشتی تلفیقی از نشان د« خانوارهای روستایی در زاگرس، ایران

پروری و کشاورزی دارند. همچنین کشاورزانی که استراتژی تلفیقی دارند و طبقه  جنگلداری، دام

کردند. همچنین تعداد زیادی درآمدی متوسط داشتند از منابع جنگلی و مرتعی بیشتر استفاده می

عنوان استراتژی معیشتی  جام اقدامات تجاری را بهاز خانوارها استراتژی مهاجرت به شهر و ان

منظور بقاء  دهد که خانوارهای روستایی بهشده نشان می پذیرفته بودند. درمجموع مطالعات انجام
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شان ترکیبی از اقدامات درآمدزا را با تکیه بر منابع طبیعی و یا غیر مرتبط با آن  و دوام زندگی

های در دسترس خانوار متفاوت است. استان و دارایی دهند که تحت تأثیر منابعانجام می

ترین عوامل  های مهاجرفرست قرار دارد و ازآنجاکه یکی از مهمخراسان جنوبی جزء استان

پایداری جمعیت روستایی پایداری تأمین معاش خانوار است، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن 

ویژه ارتباط آن با آب  روستایی و به های معیشتی خانوارهایخأل پژوهشی درزمینۀ استراتژی

در تحقیق حاضر سؤاالت پژوهش کشاورزی انجام گرفته است. لذا با توجه به مطالعات پیشین 

شاخص تنوع ؛ برداران مورد مطالعه کدامند؟های معیشتی در بین بهرهاستراتژی عبارتند از:

پذیری معیشت  عواملی بر تنوعچه ؛ برداران مورد مطالعه چگونه است؟معیشتی در بین بهره

 بردار چاه آب مؤثر است؟خانوار بهره

برداران مورد مطالعه در مواجهه با  بهره های تحقیق عبارت بودند از: همچنین فرضیه

بین ؛ کنند؛  های معیشتی متفاوتی استفاده می های منابع آبی، از استراتژی محدودیت

برداری از چاه آب، سابقۀ ، سابقۀ بهرهبرداران )سن ای بهرهمتغیرهای فردی و حرفه

فعالیت کشاورزی، شرکت در کالس آموزشی، میزان ساعت آب چاه تحت مالکیت و در 

داری  دسترس بودن آب چاه کشاورزی( با شاخص تنوع معیشت خانوار ارتباط معنی

سالی با شاخص تنوع معیشت خانوار ارتباط  بین شدت و مدت خشک وجود دارد؛

 جود دارد.داری و معنی

 چارچوب نظری
مبانی نظری تحقیق حاضر بر اساس رهیافت معیشت پایدار روستایی تدوین شده است. بر 

دهندۀ  های محسوس و غیر محسوس مردم روستایی شکلاساس این رهیافت ترکیب دارایی

. نلسن و همکاران (2020؛ اعظمی و شنازی،2020)واتس،  استراتژی معیشتی خانوار است

کنند که خانوار را در های درآمدزا تعریف می استراتژی معیشتی را ترکیب فعالیت( 2013)

(. 64: 2017کند )هوآ و همکاران، افزایش معیشت و یا رسیدن به معیشت پایدار ترغیب می

(، الیس و 1999(، دفید )2013استراتژی معیشتی پایدار بر اساس مطالعات کارنی و لیتوینوف )

عنوان یک استراتژی جدید در راستای کاهش فقر روستایی مطرح  به 1980 ( در دهه2001بیگز )

 (. 2020شده است )اعظمی و شنازی، 
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های سنجش استراتژی معیشتی خانوار سنجش سهم منابع  یکی از پرکاربردترین شیوه

؛ 64: 2017؛ هوآ و همکاران، 57: 2013های مورد تحقیق )نلسن و همکاران، درآمدی گروه

؛ 2013های درآمدزا )نلسن و همکاران،  ( و تنوع تعداد فعالیت61: 2012همکاران، سلطانی و 

( است. مطالعات پیشین نشان 611: 2017؛ خاتیوادا و همکاران، 177: 2017ولتین و همکاران، 

های معیشتی خانوار تحت تأثیر متغیرهای بیوفیزیکی و اقتصادی ـ داده است که استراتژی

؛  67: 2012؛ سلطانی و همکاران، 142: 2006ست )جانسن و همکاران، ای ااجتماعی گسترده

؛ 612: 2017؛ خاتیوادا و همکاران، 67: 2017؛ هوآ و همکاران، 316: 2001بارت و همکاران، 

شده از مطالعات  بر متغیرهای استخراج (. در تحقیق حاضر عالوه63: 1396غزالی و همکاران، 

دلیل اهمیت آب  کشاورزی و دسترسی به آب چاه کشاورزی بهپیشین، دو متغیر میزان سهم آب 

چاه کشاورزی در اقتصاد خانوار روستایی استان خراسان جنوبی مدِّنظر قرار گرفته است. بر این 

 اساس چارچوب نظری تحقیق در شکل ذیل ارائه شده است.

 
 . چارچوب نظری تحقیق1شکل

 روش تحقیق

ها،  آوری داده اهداف، از نوع پژوهشی کاربردی و ازلحاظ جمعلحاظ ماهیت و  پژوهش حاضر به

تحقیق حاضر، شامل  1شود. جامعۀ آماری توصیفی )غیرآزمایشی( از نوع همبستگی محسوب می

باشند. همچنین  بردار روستایی چاه آب ساکن در استان خراسان جنوبی می کلیۀ خانوارهای بهره

                                                           
1 Population 



 

 

 

 

 

 1399 پاییز و زمستان، 2شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                           342 

  

 

که ابتدا فهرستی  صورت است. بدین« ایمرحلهای چند خوشه»در این تحقیق،  1گیری روش نمونه

شهرستان )بیرجند، خوسف،  6ها  صورت تصادفی از بین آن شهرستان استان تهیه شده و به 11از 

های مورد مطالعه در تحقیق مورد بررسی قرار  عنوان خوشه فردوس، بشرویه، سرایان، سربیشه( به

های هر شهرستان )هر شهرستان بین دو تا چهار دهستان بعد از بین دهستانگرفتند. در مرحلۀ 

صورت تصادفی تعدادی انتخاب شده و سپس در هر دهستان انتخابی، تعدادی چاه  دارد( به

ساعت آب  6برداران بر اساس دارا بودن حداقل  صورت تصادفی و از هر چاه تعدادی از بهره به

ه الزم است، انتخاب شدند. الزم به توضیح است که در خراسان که برای کشاورزی متعارف منطق

جنوبی تعداد شرکای هر چاه از یک مالک )چاه دربست( تا چندصد مالک در چاه )سهمی( 

دقیقه آب داشته و عمالً استفاده  10متغیر است. لذا در نوع دوم ممکن است حتی فردی 

ر داشتن حداقل میزان آب برای کشت و کشاورزی آن غیرممکن است؛ لذا در تحقیق حاضر متغی

 6برداران لحاظ شده است. درنهایت جامعۀ آماری تحقیق دربرگیرندۀ کار هم در انتخاب بهره

 381 بردار است و حجم کلی نمونه با استفاده از فرمول کوکرانبهره 41232شهرستان با تعداد 

خانوار  237شده از آوری جمعهای . درمجموع تعداد پرسشنامهبردار چاه آب مشخص شد بهره

 بردار چاه آب کشاورزی است.بهره

 شده در هر شهرستان شده و تکمیلهای توزیع تعداد پرسشنامهحجم جامعه و نمونه آماری  .1جدول

 شده پرسشنامه تکمیل شده پرسشنامه توزیع درصد نمونه برداران تعداد بهره نام شهرستان

 36 60 02/19 7845 بیرجند

 35 50 19/13 5440 خوسف

 43 61 59/17 7255 سربیشه

 51 85 80/22 9402 سرایان

 29 45 59/11 4780 بشرویه

 43 80 81/15 7255 فردوس

 237 381 100 41232 جمع کل

ای ِبهتر شیوه عبارتبراساس چارچوب معیشت پایدار، انتخاب استراتژی معیشتی خانوار یا به

گذارد. مطالعات پیشین پایداری مدیریت منابع طبیعی تأثیر می کند برکه خانوار کسب درآمد می

                                                           
1 Sampling Method 
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نشان داده است که جهت تعیین استراتژی معیشتی یا ترکیب درآمدی و یا تخصیص زمین و 

(. در این مطالعه، در 61: 2012نیروی کار، مبنای تعیین قرار گرفته است )سلطانی و همکاران، 

:  2013( و نیلسن و همکاران )64:  2017همکاران ) سنجش استراتژی معیشتی از مطالعه هو و

( و بر مبنای ترکیب درآمدی خانوار روستایی استفاده شده 79: 2012( و سلطانی و همکاران )58

و روش آماری « انتخاب فعالیت بر اساس واقعیت میدانی»ترتیب که از رهیافت  این است. به

 استفاده شده است. 1تحلیل خوشه

بردار آب منظور سنجش استراتژی معیشتی خانوارهای بهره در پژوهش حاضر بهترتیب،  این به

چاه پس از بررسی میدانی و صحبت با کشاورزان مطلع و کارشناسان ناظر مناطق مورد بررسی 

بگیر کمیته  دستی، کارمندی، کارگر فصلی ساختمان، حقوق اقدامات زراعت، دامداری، صنایع

-شده عبارت بودند از اینکه: آیا اقدامی انجام می سؤاالت مطرح امداد در پرسشنامه لحاظ شد.

دهد؟ )زن، مرد، فرزند پسر(، هرکدام از اقدامات  شود؟ )بلی، خیر(، چه کسی فعالیت را انجام می

برد؟ )چند روز در سال( و اینکه درآمد تقریبی هر اقدام شده چقدر زمان می معیشتی انتخاب

میلیون تومان در ماه، بین یک تا سه میلیون تومان و بیشتر از  یکمعیشتی چقدر است؟ )کمتر از 

منظور سنجش میزان درآمد فعالیت باغی و زراعی با احتساب سطح زیرِ  سه میلیون تومان(. به

آمده از هر  دست کشت، متوسط عملکرد، تعداد محصوالت زراعی بهاره و پاییزه و درآمد به

شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان  مبنای رقم حساب شده بر فعالیت بر اساس هزینۀ تمام

طور متوسط  خراسان جنوبی و قیمت فروش در بازار محاسبه شد. سایر مشاغل درآمد تقریبی به

 هر طبقه و خوداظهاری تقریبی کشاورز مبنا قرار گرفت. 

ز آمده از مزرعـۀ گنـدم بـرای سـنجش درآمـد حاصـل ا       دست نحوۀ محاسبه متوسط درآمد به

 محصول گندم سطح زیرِ کشت

 (1معادله )

= درآمد ناخالص × سطح زیر کشت عملکرد ×  قیمت فروش 

 (2معادله )

هزینه تمام شده = سطح زیرِ کشت × عملکرد ×    قیمت تمام شده

                                                           
1 k-mean cluster 
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 (3معادله )

درآمد خالص  = درآمد ناخالص −  هزینه تمام شده

کشاورزی استان خراسان آمده از سازمان جهاد  دست ها بر اساس اطالعات بهمحاسبۀ قیمت

با احتساب کلیه  96ر سال شده یک کیلو گندم د که هزینه تمام طوریجنوبی بوده است. به

ریال محاسبه شده  1219سازی، کاشت، داشت و برداشت محصول گندم برابر با های آماده هزینه

 ریال بوده است.  1430است. همچنین قیمت خرید گندم از کشاورزان 

ساخته بوده است. همچنین متغیرهای مورد بررسی و  ها پرسشنامۀ محققری دادهآو ابزار جمع

برداران چاه آب کشاورزی  ها با تنوع معیشتی بهره منظور سنجش ارتباط آن ها به واحد سنجش آن

برداری از چاه آب کشاورزی )سال(، سابقۀ بردار )سال(، سابقۀ بهره عبارت بودند از سن بهره

های آموزشی )تعداد(، میزان ساعت تحت مالکیت )سال(، شرکت در کالسفعالیت کشاورزی 

سالی و  (، شدت خشک10تا  0بردار )ساعت(، در دسترس بودن آب کشاورزی )مقیاس  بهره

 (. ISPسالی )شاخص  مدت خشک

بوده است. روش تحلیل عاملی جهت  SPSSو  Excelافزار ها با استفاده از نرمتحلیل داده

بندی آمده، جهت خوشهدستهای بهکار گرفته شد. و سپس عاملقدامات معیشتی بهبندی ادسته

K-mean cluster  نمونه مورد مطالعه استفاده شد. همچنین دو شاخص تنوع معیشتی پارکر و

برداران چاه آب کشاورزی  ( در بین بهره290: 2016سیمپسون بر اساس مطالعه منتامو جدا )

د سنجش قرار گرفت وبرای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تنوع استان خراسان جنوبی مور

 برداران از آزمون همبستگی استفاده شد.  معیشتی بهره

 ها  یافته

 ای نمونه مورد مطالعههای فردی و حرفهویژگی

برداران بین  درصد بهره 1/67سال بود. همچنین  65/50برداران مورد مطالعه  میانگین سنی بهره

 3/47سال بود و  24های تجربۀ فعالیت کشاورزی سن داشتند. میانگین سال سال 65تا  40

سال تجربۀ کشاورزی  30تا  15برداران چاه آب کشاورزی مورد مطالعه بین  درصد از بهره

درصد از آنان  3/79های کشاورزی و برداران مالک زمیندرصد از بهره 00/84داشتند. همچنین 
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ساعت و بیشترین سهم آب  29.8نگین ساعت آب چاه برابر با مالک سهم آب خود بودند. میا

برداری از منبع چاه آب  ساعت بوده است. همچنین میانگین سابقۀ بهره 6و کمترین سهم  288

 سال بوده است.  71/23کشاورزی 

های تولیدی و اقتصادی نقش  ها حاکی از آن است که زنان در کنار مردان در فعالیت یافته

طور  که در بین خانوارهای مورد مطالعه، زنان در فعالیت زراعت و باغداری به وریط دارند. به

درصد  61کامل مشارکت دارند. همچنین نتایج نمونه مورد مطالعه نشان داد که مسئولیت انجام 

داری را  درصد فعالیت مغازه 8/14درصد فروش تولیدات لبنی و  21دستی،  از فعالیت صنایع

 تنهایی به عهده دارند. ایی بهزنان خانوار روست

 سالی سنجش شاخص خشک

سـاله   32جنـوبی در یـک دوره    خراسان در تحقیق حاضر اطالعات مربوط به بارندگی در استان

های هواشناسی های هواشناسی استان، از سایت هواشناسی کشور و ایستگاهآمار بارندگی ایستگاه

 استفاده شد.   DIPPافزار از نرمها منظور تحلیل داده استان استخراج شد. به

 SPIسالی هواشناسی با استفاده از شاخص های خشکبندی حالت . طبقه2جدول 

  (MSمیانگین مربعات ) 

 سالی وضعیت خشک SPIمحدوده  حالت

  ≤ SPI 2 +   خیلی خیلی مرطوب 

1 2> SPI≥ 5/1+   خیلی مرطوب 

2 5/1> ≤SPI1+   مرطوب متوسط 

3 1+> SPI ≥ 1-    نزدیک به نرمال 

4 1->SPI ≤5/1- سالی متوسط   خشک 

5 1- > SPI ≥2-   خیلی خشک 

6 2->SPI   خیلی خیلی خشک 

های بارندگی است. طورکلی، شاخص بارش استاندارد یک ابزار آنالیز قوی در تحلیل داده به

ای خاص در یک فاصله با مقایسه کل بارندگی تجمعی برای ایستگاه یا ناحیه SPIمقدار شاخص 

آید. این دست می زمانی ویژه با میانگین بارندگی برای همان فاصله زمانی در تمام دوره آماری به

آورد. در اکثر سالی جاری فراهم می ای را برای مشخص کردن کمّیت خشکشاخص نمایه
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لی با دو سا شود. در این مطالعه خشکسالی شاخص بارش استاندارد محاسبه می تحقیقات خشک

های اصلی و یکی از مزیت بُعد شدت و مدت بر اساس شاخص بارش استاندارد سنجیده شد.

توان  های زمانی مختلف است که بر این اساس میقابلیت محاسبۀ آن در مقیاس (SPI)مهم 

مدت و همچنین بلندمدت را مورد بررسی قرار داد. همچنین بر اساس این  های کوتاه سالی خشک

توان بر اساس  سالی را برای هر دورۀ زمانی تعیین کرد. لذا می وان آستانۀ خشکت روش می

 سالی، مدت آن را نیز تعیین کرد.  بر شدت خشک شاخص بارش استانداردشده، عالوه

( آورده شده است. با توجه 2سالی متناظر با آن در جدول ) های خشکبندی و کالس طبقه

عنوان ترسالی و  به SPIنرمال هستند، مقادیر مثبت  رای توزیع( داSPIها در روش ) به اینکه داده

(. مدت یا تداوم 1993کی و همکاران، شوند )مکسالی قلمداد می عنوان خشک مقادیر منفی به

است. در پژوهش حاضر  SPIهای متوالی با مقادیر منفی  ها یا سالخشکسالی نیز تعداد ماه

وپنج سال  سالی آمار بارندگی در بازۀ زمانی بیست خشکمنظور محاسبه دو بُعد شدت و مدت  به

های سینوپتیک استان خراسان جنوبی و از سایت سازمان هواشناسی از ایستگاه 2016-1992

 آوری شده و در تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. کشور جمع

  SPIسالی استان خراسان جنوبی بر اساس شاخص  های خشک و شدت خشک. تعداد ماه3جدول 

(1992- 2016) 

 سالی شدت خشک سالی مدت خشک

 خیلی خشک خشک متوسط نرمال تعداد ماه شهرستان

 24 7 36 66 170 بیرجند

 7 11 20 109 175 بشرویه

 10 8 31 87 164 فردوس

 15 4 21 89 171 سرایان

 9 2 25 96 168 خوسف

 15 9 22 76 178 سربیشه

را در استان خراسان جنوبی بر مبنای شاخص بارش ساله  30سالی  ( وضعیت خشک2شکل )

استان خراسان  2017تا  2006آمده از سال  دست دهد. بر مبنای نتایج بهاستانداردشده نشان می
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سالی شدیدی مواجه بوده است. بر اساس نتایج در این بازه  طور متناوب با خشک جنوبی به

 است.و کمتر بوده  -SPI 1بار متناوباً شاخص  16زمانی 

 
 . نمودار شاخص بارش استانداردشده در استان خراسان جنوبی2شکل

 برداران چاه آب کشاورزی های معیشتی بهرهاستراتژی

برداران چاه آب کشاورزی در های معیشتی بهرهشده فعالیت ها و اطالعات گردآوریبراساس داده

دستی، کارمندی، کارگر صنایعاستان خراسان جنوبی عبارتند از زراعت، باغداری، دامداری، 

بگیر کمیته امداد. در پژوهش حاضر برای مشخص کردن استراتژی  فصلی ساختمان، حقوق

بردار های اقتصادی از درآمد ساالنه بهرهمعیشتی خانوار، ابتدا درصد سهم هر یک از فعالیت

 محاسبه شده است. که در ادامه نحوه محاسبه هر یک توضیح داده شده است.

مد حاصل فعالیت زراعی و باغی با احتساب سطح زیرِ کشت، متوسط عملکرد، تعداد درآ

شده برای کشاورز و قیمت فروش در بازار محاسبه شده است.  محصوالت زراعی، هزینه تمام

شده هر محصول و قیمت فروش آن بر اساس اطالعات اطالعات در مورد هزینه تمام

استان خراسان جنوبی بوده است. همچنین برای سنجش  آمده از سازمان جهاد کشاورزی دست به

های مشغول بودن به آن های اقتصادی از طریق محاسبه تعداد ماهدرآمد حاصل از سایر فعالیت

دست آمد. صورت ترتیبی مشخص شده بود( به فعالیت، متوسط درآمد هر طبقه )در پرسشنامه به

بندی منظور دسته در نظر گرفته شده است. به اظهاری کشاورزان نیزهمچنین در همۀ مشاغل خود
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1985 
1987 
1989 
1991 
1993 
1995 
1997 
1999 
2001 
2003 
2005 
2007 
2009 
2011 
2013 
2015 
2017 

Value 



 

 

 

 

 

 1399 پاییز و زمستان، 2شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                           348 

  

 

آمده  دست های بههای اصلی استفاده شد و عامل های معیشتی از روش تحلیل مؤلفهاستراتژی

 عنوان ورودی تحلیل خوشه استفاده شد. به

 ها . ماتریس چرخش یافته مؤلفه4جدول

  ها مؤلفه    

 4 3 2 1 هامتغیر 

 -222/0 160/0 - -877/0 زراعت 1

 310/0 -539/0 453/0 581/0 باغداری 2

 - -248/0 812/0 105/0 فروش تولیدات لبنی 3

 -342/0 193/0 212/0 551/0 دستی صنایع 4

 - 138/0 772/0 - داریمغازه 5

 911/0 - - - کارمندی 6

 0269/0 612/0 -163/0 356/0 کارگر فصلی ساختمان 7

 -155/0 751/0 - -191/0 بگیر کمیته امدادحقوق 8

دستی  (، سه فعالیت معیشتی زراعت و باغداری و صنایع2آمده )جدول  دست براساس نتایج به

داری در عامل دوم، کارگر فصل ساختمان و در عامل اول، فروش محصوالت لبنی و مغازه

 بگیر کمیته در عامل سوم و کارمندی در عامل چهارم قرار گرفتند. حقوق

های اصلی  برداران، خروجی تحلیل مؤلفههای معیشتی بهرهمشخص کردن استراتژیدر ادامه برای 

برای  1بندی میانگین کادر تحلیل خوشه مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق از روش خوشه

برداران استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس بندی استراتژی معیشتی بهرهگروه

بندی معنادار نیست، لذا از تحلیل حذف شد مشخص شد که عامل سوم در تعیین خوشه( 3)جدول 

های بندی انجام شد، که متغیرهای اصلی خوشه آمده از تحلیل مؤلفه دست و مجدداً با سه عامل به

برداران به بندی بهرهبندی معنادار بودند. درنهایت بر اساس نتایج نهایی خوشه مورد بررسی در گروه

های معیشتی به سه گروه درون مزرعه آمدۀ استراتژی دست بندی شدند. نتایج به ه خوشه گروهس

)معیشت وابسته مستقیم به آب زیرزمینی(، خارج از مزرعه )معیشت وابسته غیر مستقیم به آب 

 بندی شدند. زیرزمینی(، بدون مزرعه )معیشت غیر وابسته غیر به آب زیرزمینی( تقسیم
  

                                                           
1 K-mean  
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 هانهایی خوشه. مرکز 3جدول

  هاخوشه  ها مؤلفه 

  1 2 3 

 083/0 -615/0 987/0 معیشت وابسته مستقیم به آب چاه 1

 072/0 -180/0 278/0 معیشت وابسته غیر مستقیم به آب چاه 2

 99/2 254/0 284/0 معیشت غیر وابسته به آب چاه 3

درون مزرعه )وابسته مستقیم در خوشه اول استراتژی معیشتی  4برمبنای نتایج آماری جدول 

بردار، در خوشه دوم استراتژی معیشتی خارج از مزرعه )وابسته غیر خانوار بهره 77به آب چاه( 

بردار و در خوشه سوم استراتژی معیشتی بدون مزرعه )غیر خانوار بهره 128مستقیم به آب چاه( 

 بندی شدند.بردار دستهخانوار بهره 18وابسته با آب چاه( 

 ها در هر خوشه . تعداد نمونه4ولجد

 77 1 خوشه

 2 126 

 3 18 

 221  معتبر

 16  گمشده

طرفه استفاده شد. نتایج آماری جدول  بندی از تحلیل واریانس یکیابی دسته منظور صحت به
ِدیگر، معنادار شدن تحلیل  عبارت شده، معنادار است. به بندی انجامو تحلیل واریانس خوشه 5

 (.5کند )جدولمیتأئید  بندی را صحت دسته واریانس

 : تحلیل واریانس5جدول

    خطا    

 خوشه 
میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

درجه 
 آزادی

F 
سطح 

 معناداری

1 
وابسته مستقیم به آب 

 چاه
42/61 2 44/0 218 84/137** 00/0 

2 
وابسته غیر مستقیم 

 به آب چاه
08/5 2 96/0 218 27/5* 06/0 

3 
غیر وابسته به آب 

 چاه
16/88 2 20/0 218 1/440** 00/0 

 درصد 5داری در سطح  معنی **درصد، 1داری در سطح  معنی  *



 

 

 

 

 

 1399 پاییز و زمستان، 2شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                           350 

  

 

 بردارسنجش شاخص تنوع معیشتی خانوار بهره

های با توجه به اینکه مطالعات پیشین نشان داده است که استراتژی معیشتی غالب در کشور

های کشاورز است، در مطالعۀ حاضر شاخص تنوع معیشتی خانوار« معیشتتنوع »ِتوسعه  درحال

 محاسبه شد. 2و شاخص سیمپسون 1بر اساس دو معادلۀ برگرـپارکر

شاخص تنوع معیشتی برگرـپارکر بر پایه تعداد منابع معیشتی خانوار است و عبارت است  

عبارت است از  Dر منطقه، حداکثر تعداد منابع معیشتی موجود د N(، که در آن D≤N ≥1از: )

 7دهد. در پژوهش حاضر های درآمدی که یک خانوار برای معیشت خود انجام میتعداد فعالیت

 7دهندۀ بدون تنوع معیشت و  نشان 1که  طوری فعالیت درآمدزا مشخص شده است، به

خص برداران آب چاه کشاورزی است. همچنین شا دهندۀ تنوع معیشتی زیاد در بین بهره نشان

 تنوع معیشتی سیمپسون عبارت است از: 

𝑆. 𝐼 = 1 − ∑ 𝑃2

𝑁

𝑖

 

ام. i  معرف سهم درآمدی منبع Piبرابر است با تعداد نهایی منابع درآمدی،  Nکه در آن 

دهندۀ این است که خانوار تنوع آمده بین صفر و یک است که صفر نشان دست شاخص به

 خانوار است. دهندۀ تنوع معیشتی باال در نشان 1معیشت ندارد و 

 برداران بر اساس شاخص تنوع معیشت. درصد فراوانی بهره6جدول 

 سطح تنوع درصد شاخص

   برمبنای فعالیت

 بدون تنوع 3/1 125/0- 00/0

 کم تنوع 9/16 375/0- 125/0

 تا حدی متنوع 1/44 625/0- 375/0

 تنوع باال 7/37 625/0بیشتر از 

   شاخص سیمپسون

 تنوع بدون 1/8 000/0

 کم تنوع 1/44 630/0- 00/0

 تا حدی متنوع 6/34 735/0- 630/0

 تنوع باال 7/7 735/0بیشتر از 

                                                           
1 Berger-Parker 
2 Simpson 
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( مشخص شد که تنوع استراتژی 6برداران )جدول بر اساس نتایج شاخص تنوع در بین بهره

درصد از  1/44تنوع و  درصد نمونه در طبقه کم 9/16معیشتی بر مبنای تعداد منابع معیشتی 

جامعه ازلحاظ تعداد منابع معیشتی مورد بررسی تا حدی متنوع هستند. همچنین بر اساس 

درصد از  6/34تنوع و برداران چاه آب کشاورزی کمدرصد از بهره 1/44شاخص سیمپسون 

ِدیگر، با توجه به  عبارت جامعه مورد بررسی، ازلحاظ استراتژی معیشتی تا حدی متنوع هستند. به

برداران ها ازنظر مدت و شدت، اکثر بهره سالی ت اقلیمی استان و غالب بودن خشکوضعی

های وابسته و غیر ازلحاظ تأمین منابع درآمدی غیر از فعالیت باغی و زراعی به دیگر فعالیت

 وابسته کشاورزی مشغول هستند.

 معیشتیبرداران در هر سه گروه استراتژی  ای بهرههای فردی و حرفهبررسی ویژگی

برداران چاه آب کشاورزی در استان خراسان جنوبی  درصد بهره 0/57( 7براساس نتایج جدول )

بر دارا بودن  دیگر، عالوه عبارتِ اند. بهاستراتژی وابسته غیر مستقیم به آب چاه را انتخاب کرده

-بهویژه فراوری محصوالت دامی و فروش آن را  زمین و آب کشاورزی، فراوری محصوالت به

بردار اند. همچنین این گروه ازنظر سن بهرهعنوان معیشت اصلی خانوار انتخاب کرده

(79/45=Xسابقۀ بهره ،)( 38/23برداری از چاه آب کشاورزی=X سابقۀ فعالیت کشاورزی ،)

(90/22=X( و میانگین ساعت آب چاه تحت مالکیت )88/38=X بین دو گروه دیگر قرار )

بردارانی که استراتژی معیشتی مستقیم به آب چاه دارند و وابستگی معیشتی دارند. در مقابل، بهره

بردار از دو گروه دیگر باالتر  آنان مستقیماً به زراعت و کشاورزی وابسته است، میانگین سن بهره

(97/51=X( سابقۀ فعالیت کشاورزی در این گروه بیشتر ،)29/41=X و میانگین شرکت در ،)

توجه در این گروه  ( است. همچنین نکته قابلXِ=20/3دو گروه دیگر ) کالس آموزشی کمتر از

برداران استراتژی وابسته مستقیم به آب چاه کشاورزی  های بهرهترین مشخصه که از شاخص

است، میزان ساعت آب چاه تحت مالکیت در این گروه از دو گروه دیگر کمتر است 

(05/29=Xهمچنین بهره .)راتژی غیر وابسته به آب چاه ازنظر میانگین سنی برداران در گروه است

(؛ میانگین سابقۀ فعالیت کشاورزی کمتر از دو گروه X=33/41تر از دو گروه دیگر هستند )جوان

های آموزشی از دو گروه دیگر (؛ ازنظر میانگین تعداد شرکت در دورهX=27/20دیگر است )

میزان ساعت آب چاه تحت مالکیت  7ول (. همچنین بر اساس نتایج جدX=33/5بیشتر هستند )
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( =22/45Xاین گروه بیش از دو گروه استراتژی وابسته مستقیم و وابسته غیر مستقیم با میانگین )

 قرار دارد. 

 برداران چاه آب کشاورزی . مقایسه سه استراتژی معیتشی بهره7جدول

 استراتژی غیر وابسته استراتژی وابسته غیرمستقیم استراتژی وابسته مستقیم متغیر

 1/8 0/57 8/43 برداران درصد فراوانی بهره

 X SD X SD X SD 

 64/14 33/41 17/14 79/45 65/15 97/51 بردار سن بهره

برداری از چاه  سابقۀ بهره

 آب
29/41 56/11 38/23 76/11 16/28 35/11 

 07/9 27/20 73/10 90/22 75/13 33/27 سابقۀ فعالیت کشاورزی

در کالس  شرکت

 آموزشی
20/3 27/2 46/4 33/2 33/5 27/2 

میزان ساعت آب چاه 

 تحت مالکیت
05/29 41/44 88/38 32/56 22/45 44/98 

در دسترس بودن آب چاه 

 کشاورزی
61/4 89/1 76/4 26/2 00/5 05/2 

سالی با  برداران و شدت و مدت خشکای بهرههای فردی و حرفهسنجش ارتباط ویژگی

 معیشت خانوارتنوع 

برداران چاه آب کشاورزی با ای بهرهمنظور مشخص شدن ارتباط بین متغیرهای فردی و حرفه به

 (. 8شاخص تنوع معیشتی خانوار از آزمون همبستگی استفاده شد )جدول

سالی با شاخص تنوع  ای و شدت و مدت خشک. بررسی ارتباط بین متغیرهای فردی و حرفه8جدول

 معیشت خانوار

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

 335/0** 387/0** 292/0** 207/0** 590/0** 475/0** 326/0** -324/0** 1 شاخص تنوع

 -133/0* -146/0* 035/0 -123/0 -259/0** 040/0 220/0** 1  سن
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سالی با شاخص تنوع  ای و شدت و مدت خشک. بررسی ارتباط بین متغیرهای فردی و حرفه8دولادامه ج

 خانوار معیشت

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

برداری از  بهره

چاه آب 

 کشاورزی

  1 **708/0 **240/0 019/0 **275/0 104/0 *165/0 

سابقۀ 

 کشاورزی
   1 **332/0 031/0- **225/0 083/0 122/0 

شرکت در 

 کالس
    1 **276/0 **228/0 *146/0 **296/0 

میزان ساعت 

آب چاه 

 تحت مالکیت

     1 005/0 085/0- **164/0 

در دسترس 

 بودن
      1 024/0 **481/0 

شدت 

 سالی خشک
       1 004/0 

مدت 

 سالی خشک
        1 

 درصد 5داری در سطح  معنی **درصد، 1داری در سطح  معنی  *

برداری از چاه آب کشاورزی، سابقۀ ( بین متغیرهای سابقۀ بهره8بر اساس نتایج جدول )

کشاورزی، شرکت در کالس آموزشی، میزان ساعت آب چاه تحت مالکیت، در دسترس فعالیت 

سالی با شاخص تنوع معیشتی سیمپسون ارتباط مثبت  بودن آب کشاورزی، شدت و مدت خشک

دیگر، با افزایش هر یک از متغیرهای مورد بررسی در سطح  عبارتِ و معناداری وجود دارد. به

های منطقه در دو بُعد شدت و مدت  سالی افزایش خشکبردار و همچنین خانوار بهره

برداران چاه آب کشاورزی افزایش داشته است. همچنین  سالی میزان تنوع معیشتی بهره خشک

پذیری معیشتی ارتباط معنادار و منفی وجود دارد.  بردار و شاخص تنوعبین متغیر سن بهره

 یابد. پذیری معیشت آنان کاهش می تنوع برداران میزاندیگر، با افزایش سن بهره عبارتِ به
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 گیری بحث و نتیجه

سالی در استان خراسان جنوبی و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن  قریب به دو دهه خشک

ترین  ویژه بر جامعۀ روستایی استان، پیامدهای ناخوشایندی را ایجاد کرده است. یکی از مهم به

ترین دالیل  منابع آب کشاورزی بوده است. از مهم ها کاهش سالی منابع تحت تأثیر این خشک

ویژه منابع چاه آب کشاورزی در استان خراسان جنوبی پایداری  فشار به منابع طبیعی و به

معیشت و منابع معیشتی خانوارهای روستایی است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی 

ساس نتایج تحلیل منابع های معیشتی خانوارهای چاه آب کشاورزی انجام شد. بر ااستراتژی

آمده مشخص شد که کشاورزان استان خراسان جنوبی سه استراتژی معیشتی  دست درآمدی به

کنند. بر اساس میزان وابستگی عنوان منابع درآمدی و تأمین معاش خود انتخاب می را به

سته معیشت خانوار به آب چاه کشاورزی سه استراتژی معیشتی عبارت بودند از استراتژی واب

مستقیم به آب چاه، استراتژی وابسته غیر مستقیم به آب چاه و استراتژی غیر وابسته به آب 

برداران مورد  چاه کشاورزی. همچنین بر اساس نتایج دو شاخص تنوع معیشتی، اکثر بهره

مطالعه ازنظر تعداد منابع درآمدی تا حدی متنوع هستند و ازنظر سهم درآمدی هر فعالیت در 

تنوع و تا حدی متنوع قرار داشتند. بر اساس این یافتۀ تحقیق و  وار در دامنۀ کممعاش خان

مدت  های طوالنی سالی توان بیان کرد که خشک همچنین بر اساس مطالعۀ میدانی از منطقه می

در استان خراسان جنوبی سبب شده است که خانوارهای روستایی برای بقای زندگی در 

های اقتصادی متعددی را در طول سال هایشان فعالیتخانوادهروستا و تأمین معاش خود و 

دلیل مسائلی چون عدم توجه به نیاز بازار، عدم  ها بهرغم تعدد فعالیت انجام دهند. اما به

آموزش کافی و مناسب و همچنین مسافت طوالنی نسبت به شهر سبب شده است که درآمد 

گاه اصلی حیات جامعۀ  طورکلی، تکیه د. بههای اقتصادی بسیار ناچیز باشاز سایر فعالیت

مالکی  روستایی در استان خراسان جنوبی جریان پایدار آب زیرزمینی است، ولی متأسفانه خرده

شدید در اراضی کشاورزی و آب کشاورزی و همچنین ناآگاهی نسبت به مدیریت مزارع 

ر، عدم فراوری ِدیگ سبب شده است که عملکردهای مزرعه در سطح پایین باشد. ازسوی

مناسب و عدم توجه به بازار هدف سبب شده است که محصوالت استراتژیک استان )زرشک، 

های بسیار پایین از کشاورزان خریداری شود.همچنین زنان زعفران و عناب( نیز با قیمت
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ها و  دلیل شرایط الزام فروش به واسطه عنوان یکی از بازوهای اقتصادی خانوار به روستایی به

چادر(  دستی )بافت فرش، گلیم، سیاه های صنایع ریافت دستمزدهای حداقلی به انجام فعالیتد

اند، تمایل چندانی ندارند. درنتیجه کنار تربیت و که مهارت آن را از مادران خود به ارث برده

 کنند.رسیدگی به فرزندان، بیشتر در کار کشاورزی و دامداری به همسران خود کمک می

سالی شدیدی را تجربه کرده  ( کشاورزانی که خشک662: 1392افتخاری و دیگران )در تحقیق 

بستند. همچنین با نتایج تحقیق فانگ و  سازی را در کشاورزی به کار میبودند، راهبرد معیشتی تنوع

برداران آب چاه  براین، نتایج نشان داد که بیشترین بهره ( مطابقت دارد. عالوه225: 2013همکاران )

نمونه مورد بررسی معیشت وابسته غیرمستقیم به آب چاه کشاورزی دارند، این امر بیانگر این  در

های لبنی و مشاغل خدماتی هم برای بر زراعت و کشاورزی، فروش فراورده است که عالوه

آمده از تحلیل تنوع معیشت نیز نشان داد قریب به  دست کشاورزان منابع تأمین معاش است. نتایج به

ی از نمونه مورد بررسی تا حدی ازنظر تعداد مشاغل متنوع هستند و ازنظر درآمد، در بین منابع نیم

( نیز بر 60: 2013درآمدی متنوع خود اما سطح درآمدی کمی دارند. تحقیق سلطانی و همکاران )

سازی  بندی کشاورزان بوده است. در بررسی عوامل مرتبط با متنوع اساس منابع درآمدی تقسیم

برداری از چاه آب کشاورزی، سابقۀ فعالیت یشت خانوار مشخص شد که متغیرهای سابقۀ بهرهمع

های آموزشی، میزان ساعت آب چاه کشاورزی تحت مالکیت و در کشاورزی، شرکت در کالس

سازی معیشت، همبستگی معنادار و مثبت داشت. این دسترس بودن آب چاه آب بر شاخص متنوع

: 2017(، ولتین و همکاران )290: 2018(، آلیمایو )1396قات غزالی و زیبایی )یافته با نتایج تحقی

(، نلسن و همکاران 1393:662(، افتخاری و همکاران )313: 1395(، اصغری سراسکانرود )173

دهندۀ این است که های تحقیق حاضر نشان( همخوانی دارد. یکی از بارزترین یافته57: 2013)

وکار و کارآفرینی و فراهم ساختن  ویژه در حوزۀ کسب کشاورزی به آموزش و ترویج در بخش

منظورتوسعۀ مشاغل درآمدزای دیگر ازجمله زنبورداری، صنایع تبدیلی در حوزۀ  بستر الزم به

سازی  برداران چاه آب کشاورزی به متنوعتواند به ترغیب بهرهگیاهان دارویی منطقه و ... می

-های خانوارهای روستایی در تحقیق حاضر مییت استراتژیمعیشت منجر شود. شناسایی وضع

وکارهای درآمدزا در راستای توسعۀ روستایی  ریزی کسب زمینۀ بهتر برای معرفی و برنامه تواند

 استان خراسان جنوبی را فراهم کند. 



 

 

 

 

 

 1399 پاییز و زمستان، 2شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                           356 

  

 

 شود:های ذیل ارائه می آمده پیشنهاد دست بر اساس نتایج به

عنوان شیوۀ اصلی  استراتژی معیشتی وابسته مستقیم را بهبردارانی که . در خصوص بهره1

اند و تأمین معاش خانوار به زراعت و تأمین معاش و منبع درآمد برای خانواده خود برگزیده

های مرتبط در قالب باغداری وابسته است، ارائه خدمات حمایتی از سوی دولت و یا سازمان

ه به قیمت مناسب زمینۀ افزایش عملکرد و افزایش های اولیکشاورزی قراردادی و تأمین نهاده

های عملی و کاربردی شود با ارائه آموزشدرآمد را در این گروه فراهم کرد. همچنین پیشنهاد می

وری مدیریت آب چاه کشاورزی و  فراهم کردن تسهیالت الزم، کاربرد منظور باال بردن بهره به

 اورزی در سطح مزرعه را افزایش داد.های نوین باهدف کاهش مصرف آب کشفنّاوری

شود اند، پیشنهاد میبردارانی که استراتژی معیشتی غیر وابسته به آب چاه را برگزیده . بهره2

منظور  برداران بهها با محوریت بازارمحوری و شناخت بازارهای هدف و همچنین به بهرهآموزش

ظر گرفتن ارائه آموزش به همه اعضاء ها، با اولویت در نافزایش کیفیت محصوالت تولیدی آن

بردار که نقش اصلی را در بخش فراوری تولیدات لبنی به عهده دارند، ویژه زنان بهره خانواده به

آموزش های تخصصی ارائه شود. همچنین فراهم کردن بستر الزم تسهیالتی در خصوص ایجاد 

رد تأکید است. لذا در بین بندی و فروش محصوالت مو تجهیزات الزم استاندارد برای بسته

تواند برداران این گروه تقویت زنجیره ارزش از تولید تا بازاریابی و فروش محصوالت می بهره

های براین، ارائه آموزش در افزایش سطح معاش خانوار تأثیر بسزایی داشته باشد. عالوه

برداران استان، این  ی بهرههاوکارهای زودبازده با در نظر گرفتن پتانسیل کارآفرینی و معرفی کسب

 شود. استراتژی معیشتی پیشنهاد می

بردارانی که استراتژی غیر وابسته به آب چاه کشاورزی را دارند و عمالً . در خصوص بهره3

تر هستند و سهم آب آمده ازلحاظ سنی نسبت به دو گروه دیگر، جوان دست بر اساس نتایج به

های  ود دارند؛ این گروه سهم زیادی از منابع آبی را به باغبیشتری را از چاه آب تحت مالکیت خ

دلیل داشتن سهم آب بیشتر  اند و زراعت کمی دارند و بهزرشک و عناب و پسته اختصاص داده

شود. اما ازآنجاکه ازنظر تأمین صورت یکپارچه و مکانیزه انجام می های کشاورزی بهفعالیت

های اقتصادی خارج از روستا مشغول هستند، امکان معاش و منابع مالی خانوار به فعالیت

برداران از طریق ایجاد مکانیسمی تحت عنوان بازار  حقوقی تهاتر و فروش سهم آب به سایر بهره
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آب مشابه آنچه در کشورهای دیگر ازجمله استرالیا وجود دارد و یا ایجاد بانک آب با امکان 

 تواند یک پیشنهاد دیگر باشد. حقابه می خریدوفروش و یا اجاره سهم آب بین دارندگان

های متولی های سازمانهای آموزشی و ترویجی لزوم حمایتازآنجاکه در تدوین برنامه .4

-در امر آموزش و ترویج حرفۀ کشاورزی و توسعۀ روستایی بسیار پررنگ است، لذا پیشنهاد می

 برداران انجام شود. بهرهبرداران و نیازسنجی دقیق از هر گروه از  شود تعامل با بهره

 منابع

(. 1395اصغری سراسکانرود، صالح؛ جاللیان، حمید؛ عزیز پور، فرهاد؛ اصغری سراسکانرود، صیاد )

سالی با استفاده از مدل ترکیبی  انتخاب استراتژی بهینه معیشت پایدار در مواجه با خشک

SWOT-TOPSIS  .)ـ پژوهشی فصلنامه علمی)مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هشترود
 .313-339. صص: 55. سال شانزدهم. شماره فضای جغرافیایی

(. تحلیل رفتار پایدار آب کشاورزی و شناسایی 1398پور، بهمن؛ غنیان، منصور )بخشی، آزاده؛ خسروی

فصلنامه علوم برداران آب زیرزمینی استان خراسان جنوبی.  های مؤثر بر آن در بین بهرهعامل
 .184-169. صص: 2. شماره 17دوره .محیطی
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