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چکیده
زمینه و هد  ف: د  هستان سولد  وز د  ر جنوب د  ریاچه اورمیه واقع شد  ه که د  ر مقایسه با د  هه های پیش با خشکسالی بیشتری مواجه شد  ه است. د  ر این 
د  هستان روستاهایی با اراضی زراعی به فعالیت کشاورزی مشغول هستند   که د  ر سالهای اخیر خشکسالی خسارت های عمد  ه ای را به ویژه برای روستاهای 
د  ارای اراضی د  یم به بار آورد  ه است. کشاورزان مورد   مطالعه برای مقابله با خشکسالی به اقد  امات متنوعی روی آورد  ه اند   از جمله کاشت محصوالتی که 
به آب کمتری نیاز د  ارند  ، بیمه محصوالت کشاورزی، حفر چاه که د  ر سالهای اخیر به علت خشکسالی سطح آب های زیرزمینی کاهش یافته و برخی 
کشاورزان به جای حفر چاه نیمه عمیق مجبور به حفر چاه عمیق شد  ه اند  . د  ر این تحقیق اصطالح استراتژي هاي مقابله اي براي نشان د  اد  ن هر گونه اقد  ام 

کشاورز د  ر جهت کاهش اثرات ضمني خشکسالي بر روي سیستم کشاورزي وي استفاد  ه شد  ه است.  
روش: این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد   و از طریق پرسشنامه د  اد  ه های مورد   نیاز گرد  آوری شد  ه است. جامعه مورد   مطالعه د  هستان 
سولد  وز می باشد  ، که براساس روش های رتبه بند  ی د  ه روستای د  ارای ریسک باالتر نسبت به خشکسالی انتخاب شد  ند   و با تکمیل 300 پرسشنامه به 

صورت تصاد  فی د  اد  ه های مورد   نیاز بد  ست آمد  ه اند  . تجزیه و تحلیل د  اد  ه ها با استفاد  ه از روش های آماری صورت گرفته است. 
یافته ها: یافته حاکی از تفاوت د  ر اثربخشی استراتژی های مقابله ای کشاورزان د  ر روستاهای مورد   مطالعه بود  ه به طوریکه د  ر نیمی از روستاهای مورد   
مطالعه پیامد  های ناشی از خشکسالی را کاهش د  اد  ه اما د  ر تعد  اد  ی د  یگر از روستاها خشکسالی منجر به پیامد  های ناگواری گرد  ید  ه و بر پیکره اقتصاد  ی، 

اجتماعی و محیطی این روستاها آثاری جبران ناپذیر وارد   کرد  ه است.
نتیجه گیری: براساس تحلیل د  اد  ه ها و یافته های حاصل می توان چنین برد  اشت کرد   که استراتژی مشابه به موازات عوامل مختلف طبیعی، اقتصاد  ی و 
اجتماعی اثرگذاری متفاوتی بر پیکره اقتصاد   کشاورزی خواهد   د  اشت. بنابراین د  ر اعمال هر استراتژی عالوه بر د  ر نظر گرفتن سود  مند  ی کلی آن باید   

د  ر مرحله پیاد  ه سازی با سایر عوامل تطبیق یابد  .
کلید  واژه : سکونت گاه های روستایی، خشکسالی، اقتصاد   کشاورزی، استراتژی مقابله ای.
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Evaluating the Effectiveness of Farmers’ Coping Strategies against Drought
Nasrin Kazemi Sani Ataolah

ABSTRACT
Background and objectives: Sulduz rural district compared with previous decades has been faced with drought. It locates in 
West Azerbaijan province and south of Lake Uromia. In this district, farmers used various actions to coping with drought such 
as: planting crops that requires less water, Insurance of agricultural products and digging wells. In this study, the term coping 
strategies are used to represent any measurement of farmers in order to decrease the effects of drought on their farming 
system.
Method: This is a descriptive- analytical study and data was gathered by questionnaire. The studied population is a Sulduz 
rural district, which was selected based on the ranking of ten villages with drought high risks. Data were gathered by filling 300 
questionnaires randomly and analyzed by using statistical methods. 
Findings: The results of the present study showed that there is a difference in the effectiveness of coping strategies in studying 
villages so that in half of the studied villages they decreased the consequences of draught, but in other villages, drought has 
led to adverse consequences caused to irreparable economic, social and environmental effects.
Conclusion: According to the data analysis and findings of this study, we can conclude that the same strategies along with 
different natural, economic and social factors have different effects on the body of agricultural economy. Then, in order to 
improve the effectiveness of any strategy, we have to consider the other factors in the implementation phase. 
Article type: Research paper
Keyword: Rural Settlements, Drought, Agriculture Economy, Coping Strategy.
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)لل، الولپتی و مرسر، 2011، ص2(5 و بیشتر تمرکز بر شناسایی 
پیامد  های خشکسالی بود  ه است. این پیامد  ها به سه گروه پیامد  های 
آب هاي  سطح  کاهش  روان آب ها،  کاهش  )مانند    زیست محیطی 
زیرزمیني، فرسایش خاك، شوري و کاهش کیفیت آب، کم شد  ن 
قیمت  افزایش  )همچون  اقتصاد  ي  پیامد  های   ،)... و  گیاهي  تنوع 
کم  وام هاي  براي  تقاضا  افزایش  د  امي،  و  کشاورزي  محصوالت 
بهره، افزایش هزینه ي تأمین آب، کاهش تولید   مواد   غذایي و ...( و 
پیامد  های اجتماعي )مانند   کاهش سطح بهد  اشت و بروز مشکالت 
سوءتغذیه، افزایش تضاد  هاي سیاسي، اجتماعي و مد  یریتي، افزایش 
فقر،  زند  گي،  کیفیت  کاهش  آب،  منابع  کاربران  بین  د  رگیري 

مهاجرت و ...( تقسیم شد  ه اند  . 
به هر حال، مسئله مهم این است که خشکسالي را نباید   صرفًا 
پد  ید  ه اي فیزیکي و یا رخد  اد  ی طبیعي د  ر نظر گرفت؛ بلکه تأثیر آن 
اجتماعي  پد  ید  ه هاي زیست  محیطي،  بین  تعامل  از طریق  بر جامعه 
مي گرد  د    منتج  آب  منابع  بر  مرد  م  نیازهاي  با  مرتبط  اقتصاد  ي  و 
خشکسالي  از  حاصل  پیامد  هاي  ص112(.   ،1389 )رضایي، 
مي تواند   منجر به بي ثباتي معیشت روستایي گرد  د   )اسپرانزا، کایتمی 
د  رآمد  ن  صد  ا  به  موجب  امر  همین  220ص(.6   ،2008 ویزمن،  و 
زنگ خطر براي جامعه کشاورزي شد  ه است، که بیشترین تبعات 
ناشي از خشکسالي را تجربه مي کنند   )شرفي، زرافشاني، 1390،ص 
هوا،  و  آب  و  کشاورزي  بین  ارتباط  بود  ن  پیچید  ه  علیرغم   .)44
این ارتباط اغلب با پیامد  هاي اقتصاد  ي مشخص شد  ه است. اما این 
پیامد  ها شامل هزینه هاي غیرمستقیم اجتماعي نیز مي باشند   از جمله، 
گرد  شگري،  تفریحي،  عمومي،  آب هاي  منابع  به  وارد  ه  آسیب هاي 
اکوسیستم های طبیعي، خسارات اقتصاد  ي خشکسالي واقعًا باال است 
)استمباق و همکاران، 2011، ص154(.7 بنابراین، جوامع روستایی 
و فعالیت های تولید  ی مرتبط با آن به د  لیل ارتباط تنگاتنگ با محیط 
طبیعی و د  اشتن فرصت های محد  ود   از د  یرباز د  ر معرض نیروهای 
مخرب طبیعی قرار د  اشته اند  ، د  ر این صورت ساکنان هر منطقه به 
تجربه اقد  اماتی را برای مقابله با این حواد  ث و کاهش آثار زیان بار 
می برند  .  کار  به  مخاطرات  وقوع  از  بعد    و  قبل  بر جوامع خود    آن 
5.  Lal, Alavalapati & Mercer, 2011, 2
6.  Speranza, Kiteme & Wiesmann, 2008, 220
7.  Stambaugh, Guyette, McMurry, Cook, Meko & Lupo, 2011, 154

مقدمه
تحت  را  اکوسیستم ها  و  اقلیم ها  از  گسترد  ه ای  طیف  خشکسالي 
تأثیر  تحت  جغرافیایي  مناطق  که  طوري  به  مي د  هد  .  قرار  تأثیر 
)مولن  یافته اند    افزایش  شد  ت  به  گذشته  د  هه  چهار  د  ر  خشکسالي 
جوامع  د  ر  معیشت  بین  این  د  ر  ص766(.1   ،2011 همکاران،  و 
بود  ه،  هوا  و  آب  تأثیر  تحت  شد  ت  به  کشاورزي  بخش  به  وابسته 
فرهنگي  و شرایط سیاسي،  اجتماعي  اقتصاد  ي-  عوامل  سایر  البته 
تولید   محصوالت و کسب  د  ر  توانایش  و  د  ر عملکرد   کشاورز  نیز 
سود   مؤثراند   )پیتمن، ویتراك، کولشرشثا و ویتن، 2011، ص87(.2 
نزد  یك 31 کشور جهان  آیند  ه اي  د  ر  ملل  سازمان  براساس گزارش 
از  یکي  عنوان  به  ایران  نام  و  شد    خواهند    مواجه  آب  کمبود    با 
آیند  ه ذکر شد  ه است  بحراني ترین کشورهاي د  رگیر کمبود   آب د  ر 

)چنار، 1388،ص 37(. 
ایران د  ر امتد  اد   کمربند   مناطق خشك و نیمه خشك جهان قرار 
گرفته است. با توجه به تغییرات شد  ید   د  ر مقد  ار بارش باران د  ر این 
مناطق، خشکسالي به عنوان چالشی د  یرین مي باشد  ، به طوري که 
باستان اختراع تکنولوژي قنات، د  ر کنار سایر سازهاي  د  ر د  وران 
د  ر  ایرانیان  روش های  از  نمونه هاي   ،... و  مخازن  سد  ها،  مثل  آبي 
و  رجبی  )مراد  ی،  بود  ه اند    خشکسالي  از  ناشی  مشکالت  بر  غلبه 
به  ایران، همواره خشکسالي منجر  فراغ زاد  ه، 2011،ص 35(.3 د  ر 
تخریب کیفیت و کمیت محصوالت و تولید  ات کشاورزي و کاهش 
استاند  ارد   زند  گي کشاورزان شد  ه است. به عنوان مثال خشکسالي د  ر 
سال 1998 تقریبًا 200000 هکتار از اراضي باغي ایران را نابود   

کرد   )ابرقوی و همکاران، 2011،ص 1(.4 
منفی  اثرات  به  منجر  کشاورزی  و  روستا  تنگاتنگ  ارتباط 
و  روستایي  اقتصاد    بر  ساله  چند    زماني  مقیاس هاي  د  ر  خشکسالي 
تغییر کارکرد   و مهاجرت هاي  تد  اوم آن موجب  کشاورزي شد  ه و 
به  ص2(.   ،1388 حکیم د  وست،  و  )محمد  ي  مي گرد  د    روستایي 
انعطاف پذیري  و  توانایي  با  رابطه  د  ر  اند  کي  بررسي  کلي،  طور 
جوامع روستایي د  ر انطباق با تغییرات آب و هوایي صورت گرفته 

1.  Molen et al., 2011, 766
2.  Pittman,  Wittrock, Kulshreshtha & Wheaton, 2011, 87
3. Moradi, Rajabi & Faragzadeh, 2011, 35 
4.  Abarghouei, Asadi, Dastorani, Kousari & Safari, 2011, 1
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این اقد  امات موجب شد  ه است که انسان ها، توانمند  ی بیشتری د  ر 
برابر مخاطرات طبیعی د  اشته باشند   )افتخاری و همکاران، 1388، 

ص64(. 
با توجه به نکات ذکر شد  ه جوامع مشخص شد  ه نیاز به سازگاري 
بد  ان  این  د  ارند  .  زیست محیطي  و  اجتماعي  سیستم هاي  با  بیشتری 
معناست که جوامع وابسته تر به محیط زیست، اغلب بیشتر متحمل 
رو  این  از  مي شوند  .  هوایي  و  آب  تغییرات  از  ناشی  پیامد  های 
و  بلند  مد  ت  استراتژی های  و  از روش ها  با خشکسالی  مقابله  برای 
مقابله  ای  استراتژی های  راستا،  همین  د  ر  برد  ه اند  .  بهره  کوتاه مد  ت 
تحت  را  جوامع  که  است  مخاطراتی  به  فوري  واکنشی  و  پاسخ 
و  اقد  امات  راهبرد  ها،  شامل  استراتژی ها  این  مي د  هد  .  قرار  تأثیر 
عملکرد  هایي است که به طور مستقیم به اثرات مخاطرات د  ر طول 
یا بعد   از بحران و سانحه مربوط بود  ه و عمد  تًا به ظرفیت هاي نهاد  ي 

موجود   ارجاع د  اد  ه مي شود   )بیرکمن، 2011،ص 6(.1 
آب های  سطح  نیز  و  بارند  گی  میزان  کاهش  اخیر  سالهای  د  ر 
زیرزمینی که منبع عمد  ه تامین آب د  ر منطقه مورد   مطالعه )د  هستان 
سولد  وز استان آذربایجان غربی( می باشد  ، منجر به بروز خشکسالی 
ویژه  به  مطالعه  مورد    روستاهای  د  ر  آن  از  ناشی  آسیب های  و 
د  ر  د  هستان مورد   مطالعه  د  یم شد  ه است.  اراضی  د  ارای  روستاهای 
جنوب د  ریاچه ارومیه قرار د  ارد  . این د  ریاچه د  ر طی سالهای اخیر با 
خشکسالی مواجه شد  ه و این مورد   نشان د  هند  ه آسیب پذیری منطقه 
مد  یریت  ضرورت  بد  لیل  است.  خشکسالی  پد  ید  ه  از  مطالعه  مورد   
به  این تحقیق  د  ر سطح خرد  ،  د  ر سطح کالن و هم  خشکسالی هم 
د  ر  مطالعه  مورد    روستایی  جوامع  مقابله ای  استراتژی های  بررسی 
آن  از  هد  ف  و  پرد  اخته  آن  پیامد  های  کاهش  و  خشکسالی  زمینه 
ارزیابی تفاوت د  ر اثربخشی این روش  ها د  ر روستاهای مورد   مطالعه 

می باشد  . 
د  هستان  از  نمونه  تحقیق، روستاهای  اهد  اف  به  د  ستیابی  جهت 
سولد  وز که د  ر جنوب د  ریاچه ارومیه واقع شد  ه و د  ر سال های اخیر 
تجربه  قبل  با سال های  مقایسه  د  ر  بیشتری  با شد  ت  را  خشکسالی 
انتخاب شد  ه اند   )شکل 1(. این د  هستان شامل روستاهای  نمود  ه اند   
آن  روستاهای  د  ر  اصلی  فعالیت  که  بود  ه،  آبی  و  د  یم  اراضی  با 
1.  Birkmann, 2011, 6

به  منجر  خشکسالی  اخیر  سال های  د  ر  بطوریکه  است؛  کشاورزی 
گرد  ید  ه  د  یم  اراضی  د  ارای  روستاهای  د  ر  بویژه  عمد  ه ای  خسارات 
است. این پژوهش د  ر پی پاسخگویی به سواالتی است که د  ر اد  امه 
این  د  ر  مقابله ای  استراتژی های  اثربخشی  میزان  می شوند  ؛  ذکر 
روستاها تا چه اند  ازه بود  ه و چه تفاوتی میان آنها مشاهد  ه می شود  ؟ 
از  ناشی  آثار  کاهش  به  قاد  ر  استفاد  ه  مورد    استراتژی های  آیا  و 

خشکسالی بود  ه است؟

شکل 1: منطقه مورد   مطالعه

استراتژیهایمقابلهباخشکساليدرجوامعروستايي
این روزها بسیاري از بخش هاي جهان با کمبود   آب مواجه اند  ، رشد   
جمعیت و توسعه کشاورزي، انرژي و بخش هاي صنعتي و تا حد  ود  ي 
تغییر آب و هوا و آلود  گي منابع آب منجر به افزایش تقاضاي آب 
و  سطحي  آب  منابع  بر  خشکسالي  طریق  از  آب  کمبود    شد  ه اند  . 
زیرزمیني اثر گذاشته و  منجر به کاهش ذخایر آبي، کاهش کیفیت 
آب، تخریب محصوالت و اختالل د  ر زیست بوم ها می شود   )میشرا و 
برابر  د  ر  مقابله اي کشاورزان  استراتژي هاي  سینگ، 2011،ص 4(.2 
خشکسالي عمد  تًا د  ر ارتباط با اثرات منفي اولیه این مخاطره ایجاد   
2.  Mishra & Singh, 2011, 4
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)استراتژي هاي  اصطالح  از  منظور  اینجا،  د  ر  یافته اند  .  گسترش  و 
مقابله اي( هر گونه اقد  امی است که کشاورز آن را برای کاهش اثرات 
کشاورزان  می گیرد  .  بکار  اش  کشاورزي  سیستم  بر  خشکسالي 
استراتژي هاي مقابله ای را براي مقابله با فشارها و صد  مات کوتاه مد  ت 
بر سیستم هاي کشاورزي شان ابد  اع کرد  ه اند   و این استراتژی ها اغلب 
به موازات سایر استراتژي هاي بلند  مد  ت انعطاف پذیری، مورد   استفاد  ه 
قرار می گیرند  . با این توضیح، استراتژي هاي انعطاف پذیری نسبت 
به استراتژي ها مقابله اي پاید  ارتر و د  ر مقابله با تغییرات طوالني مد  ت 
مناسب ترند  . د  ر نتیجه استراتژی های مقابله ای ریسك را حذف نکرد  ه 
بلکه برای تعد  یل پیامد  های منفی د  ر فصول کم باران طراحی شد  ه اند  . 
معموالً استراتژي هاي مقابله اي کشاورزان شامل عوامل مختلفی است 
که عملکرد   آنها را متاثر می سازند  . توانایي کشاورزان براي مقابله با 
خشکسالي یا سازگاری با آن، اساسًا با سرمایه معیشتي شان تعیین 
مي شود  . به طور  کلي، سرمایه متنوع تر و باثبات تر، کشاورزان را د  ر 
واکنش به شرایط آب و هوایي غیر عاد  ي آماد  ه تر خواهد   ساخت و 

برعکس.
استراتژي هاي مقابله اي کشاورزان به چهار گروه تقسیم مي شوند   

که عبارتند   از:
1. روش هاي کشتی که کشاورزان براي مقابله با خشکسالي از آنها 
استفاد  ه می کنند   مثل کاشت محصوالتی که د  ر برابر خشکسالی 

مقاوم ترند   یا به آب کمتری نیاز د  ارند  .
کاهش  از  جلوگیری  براي  استفاد  ه  مورد    متفاوت  تکنیك هاي   .2

رطوبت مثل آبیاری د  ر زمان مناسب. 
طول خشکسالي  د  ر  مقابله  براي  کشاورزان  که  استراتژي هایی   .3
یا  محصول  از  بخشی  گذاشتن  کنار  مثل  می نمایند    اعمال 

جیره بند  ی آب. 
4. استراتژي هایی که کشاورزان پس از خشکسالي براي بازگرد  اند  ن 
مقیاس  د  ر  کشت  مثل  می گیرند    بکار  عاد  ي  حالت  به  تولید   

محد  ود  تر و قابل مد  یریت.
تحلیل هاي مك گرگور، بارکر و کمبل1 )2009( توضیح کاملي 
د  ر مورد   اقد  امات کشاورزان د  ر مقابله با پیامد  های خشکسالي ارائه 
نمود  ه اند  . اهمیت این بررسی بد  ان د  لیل است که خشکسالي تهد  ید  ي 
1.   McGregor, Barker and Campbell, 2009

معاش خود    امرار  براي  که  است  و جوامعي  خانوارها  براي  بزرگ 
وابسته به بخش کشاورزي هستند   و آگاهي از اقد  امات کشاورزان 
و  مقابله  گزینه هاي  مي تواند    مخاطره،  این  پیامد  های  به  پاسخ  د  ر 
کمپبل،   ( د  هد    گسترش  را  بخش  این  د  ر  انعطاف پذیري  ارتقای 

بارکر و مك گرگور، 2011،صص 153- 146(.2
د  رك و نگرش کشاورزان نسبت به پیامد  های منفی خشکسالي 
طوري که  به  است؛  جد  اناپذیر  بومی  یا  محلي  د  انش  غني  بد  نه  از 
بسیاري از کشاورزان براساس تجربه، مجهز به روش مهم بقای زراعي 
هستند   و د  ر طول د  هه ها، استراتژی های مقابله اي تولید  ات غذایي د  ر 
این حال، خشکسالي و  با  ارتقا د  اد  ه اند  .  تغییر و  مقیاس محد  ود   را 
سایر حواد  ث مخرب پد  ید  ه های جد  ید  ي براي کشاورزان نیستند   و 
اند  ك( د  ر نواحي روستایي اغلب  کشاورزان خرد  ه پا )د  اراي منابع 
براي  ناگزیرند    که  مي شوند    پیچید  ه اي  و  مرتبط  مشکالت  متحمل 
مقابله کشاورزان  مقابله کنند  . چگونگي  آنها  با  پیوسته  به طور  بقا 
نامید  ه مي شود  ، گاهي  با مشکالت پیچید  ه کشاورزي، د  انش محلي 
به  اوقات  اغلب  اما  مي شود  ،  نامید  ه  بومي«  فني  »د  انش  نیز  اوقات 
صورت د  انش محلي خالصه مي شود  . بررسي و مستند   سازي د  انش 
بیکفورد  3  د  ارد  .  بسیاري  فواید    توسعه،  مشکالت  با  مرتبط  محلي 
جامائیکا،  محلي  کشاورزان  د  انش  بررسي  با   )2007( بارکر  و 
د  انش معرفي مي کنند  ،  پیچید  ة  پویا و  نهاد  هاي  آن را تحت عنوان 
یعنی اقد  امات و مهارت هاي که از طریق مرد  م و جوامع باتجربه و 
بخش هاي باسابقه ایجاد   شد  ه و استمرار یافته اند   )کمپبل و همکاران، 

2011،ص 156(.
کشاورزان، نهاد  هاي روستایي و وام د  هند  گان به تجربه راه هایي 
براي کاهش خطرات و یا مقابله با آنها یافته اند  ، که یکي از بهترین 
راهکارها د  ر این زمینه بیمه مي باشد  . بیمه کشاورزي نوعي از بیمه 
خطرات  مقابل  د  ر  کشاورزي  محصوالت  آن  موجب  به  که  است 
کشاورزي و بیماري هاي گیاهی و حواد  ثي مانند   آتش سوزي مورد   
تضمین قرار مي گیرد   و خسارات مالي وارد  ه به کشاورز بیمه گذار 
تا میزان مورد   تعهد   بیمه گر جبران مي شود  . افزایش زمینه پذیرش 
بخش  این  تولید  کنند  گان  سوي  از  کشاورزي  محصوالت  بیمه 

2.  Campbell, Barker & McGregor, 2011, 146- 153
3.  Beckford
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د  ر  بیمه  به  التزام  احساس  ایجاد    و  بیمه  فرهنگ  اشاعه  و  ترویج  و 
توسعه  برنامه هاي  د  ر  بایستي  و  شد  ه  محسوب  مهم  امري  آنها  بین 
صند  وق بیمه و نظام هاي ترویج کشاورزي قرار گیرد  . توسعه بیمه 
مي تواند   نقش قابل توجهي د  ر جبران خسارت وارد  ه به این بخش 
بیمه  صند  وق  مالي  استقالل  تضمین  موجبات  همچنین  و  کند    ایفا 
را  د  ولت  به  آن  مالي  وابستگي  از  رهایي  و  محصوالت کشاورزي 
و  کشاورزي  بخش  افزود  ه  ارزش  افزایش  باعث  و  آورد    فراهم 
د  ر جوامع روستایي شود   )چیذري و  فقر  د  رآمد   و کاهش  افزایش 
مهم ترین  از  یکي  کشاورزي  بیمه ي   .)502 1385،ص  همکاران، 
ابزارهای تامین امنیت د  ر سرمایه گذاري و مقابله با عد  م قطعیت و 
مخاطره پذیري شد  ید   فعالیت و سرمایه گذاري د  ر بخش کشاورزی و 
به عبارت د  یگر مهم ترین ابزار حمایتي براي تبد  یل مد  یریت بحران 
به مد  یربت ریسك است )امیرنژاد   و همکاران، 1388،ص 264(. 
نظام بیمه کشاورزي را کشورهاي مبتنی بر اقتصاد   آزاد   بنا نهاد  ند   
راستای  د  ر  اقتصاد  ي  با خسارات  مقابله  از سیستم  نوع خاصي  که 
کاهش ریسك سوانح طبیعي د  ر بخش کشاورزي بود  . براساس این 
به  باید    کشاورز  و  جامعه  کشور،  ریسك،  از  اجتناب  براي  نظام، 
طور مشترك مجموعه اي از مکانیسم ها و سیستم های پاید  ار را ایجاد   
می کرد  ند   که با حد  اکثر منافع برای کشاورز احیاي تولید   با بیشترین 
سرعت ممکن را تضمین مي کرد   و ضمانت نهاد  ي توسعه اقتصاد  ي 
لیو و  براي نواحي روستایي آسیب د  ید  ه را فراهم مي نمود   )زونگ، 

لیو، 2010،ص 31(.1
عالوه بر این، اگر سیاست ها و نهاد  ها بد  ون توجه به بسترهاي 
نابرابري هاي  است  ممکن  گیرند  ،  شکل  محلي  معیشت  خاص 
منطقه اي و فقر را تشد  ید   کنند  . این مورد   تخریب منابع طبیعي به 
همراه انزواي مرد  م را تشد  ید   و با خط سیر نزولي رفاه بشر منجر به 
فقر مي گرد  د   )ستون چپ شکل 2(. بنابراین نحوه عملکرد   نهاد  ها د  ر 
مناطق خشك )زمان خشکسالي( مهم مي باشد  . بهبود   رفاه انساني، 
بهره گیری  بازخورد   مثبت د  ر  ارتقاي توسعه و  براي  پاید  ار  شرایط 

پاید  ار از منابع را د  ر پی خواهد   د  اشت )ستون راست شکل 2(.

1.   Zhong, Liu & Liu, 2010, 31

شکل 2: سير آسيب پذیري د  ر جوامع انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر 
)سيتز، لود  کی و والتر، 2011، 3(2

روش
و  توصیفي  کاربرد  ي،  تحقیق  این  د  ر  استفاد  ه  مورد    تحقیق  روش 
تحلیلي است. کاربرد  ي بود  ن این تحقیق از جنبه ي هد  ف آن است، 
کشاورزان  مقابله ای  استراتژی های  تأثیر  سنجش  پي  د  ر  که  چرا 
مناطق  د  ر  کم آبی  و  خشکسالی  پیامد  های  کاهش  زمینه  د  ر 
حاضر  تحقیق  د  ر  د  اد  ه ها  جمع آوري  جنبه ي  از  مي باشد  .  روستایی 
از نوع پژوهش هاي پیمایشي به شمار مي آید  . بنابراین مانند   اغلب 
پژوهش هاي پیمایشي بر روي نمونه محد  ود  ي از کل جامعه متمرکز 
شد  ه و با استفاد  ه از پرسشنامه د  اد  ه های مورد   نیاز از نمونه انتخاب 
تحقیق  اهد  اف  به  د  ستیابی  منظور  به  است.  شد  ه  گرد  آوري  شد  ه 
کشاورزان  بین  د  ر  پرسشنامه   300 تعد  اد    کوکران  فرمول  براساس 
روستاهای، چیانه، علی آباد  ، میرآباد  ، کوئیك، د  یلنچی آرخی سفلی، 
د  یلنچی آرخی علیا، خنخانه، قلعه لر، آالگوز علیا و حلبی که با توجه 
به معیارهای رتبه بند  ی انتخاب شد  ه اند   تکمیل شد  . بد  ین منظور با 

2.  Sietz, Lüdeke & Walther, 2011, 3
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بهره گیری از متغیرهای مرتبط با موضوع تحقیق د  ر سه بعد   اقتصاد  ی، 
اجتماعی و طبیعی د  ر قالب طیف کم، متوسط و زیاد   مطابق شکل 
کشاورزان  میان  د  ر  پرسشنامه ها  طبقه ای  تصاد  فی  روش  به  و   )3(
با روایی صوری و پایایی 0/948 توزیع و تکمیل شد  ه است. برای 
یعنی  مرتبط  آماری  آزمون های  و   SPSS نرم افزار  از  د  اد  ه ها  تحلیل 
استفاد  ه  توکی  رتبه بند  ی  و  میانگین ها  مقایسه  و  واریانس  تحلیل 
استراتژی های  اثربخشی  واریانس،  تحلیل  از  استفاد  ه  با  است.  شد  ه 
مقابله ای کشاورزان د  ر روستاهای مختلف مورد   مقایسه قرار گرفته 
است تا اثربخشی آن د  ر میان کشاورزان روستاهای مختلف ارزیابی 

و اولویت بند  ی انجام شود  .

شکل3 : متغيرهای مورد   استفاد  ه به منظور سنجش اثربخشی 
استراتژی های مقابله ای د  ر برابر خشکسالی

يافتهها
د  ر  کشاورزان  مقابله ای  استراتژی های  اثربخشی  سنجش  منظور  به 
کاهش پیامد  های خشکسالی ابتد  ا د  ر قالب سؤالی باز از کشاورزان 
را  خشکسالی  از  ناشی  خسارات  تا  شد  ،  خواسته  مطالعه  مورد   
کشاورزان  د  ید  گاه  از  را  شد  ه  مطرح  خسارات   1 جد  ول  کنند  ،  ذکر 
از ذکر خسارت مطرح شد  ه  می د  هد  . پس  نشان  اولویت  ترتیب  به 
روش های مقابله  با خشکسالی مورد   استفاد  ه نیز د  ر قالب سوالی باز 
توسط کشاورزان ذکر گرد  ید   که مهمترین روش های مورد   استفاد  ه به 

ترتیب اولویت به شرح )شکل 4( می باشد  .

جد  ول 1: مهمترین خسارت ناشی از خشکسالی د  ر د  هستان مورد   
مطالعه به ترتيب اولویت

طبیعياجتماعياقتصاد  ي

بروز د  رگیري و کاهش سطح تولید  
نزاع

کاهش سطح آب هاي 
زیرزمیني

افزایش هزینه هاي پایین آمد  ن د  رآمد  
تخریب مراتعزند  گي

افت کیفیت محصوالت 
افت کیفیت کشاورزي

زند  گي
کاهش تنوع گونه هاي گیاهي

کاهش آب هاي سطحيخسارت به بخش د  امي

شکل 4:  مهمترین استراتژی های مقابله ای کشاورزان مورد   مطالعه د  ر 
برابر خشکسالي

پس از اولویت بند  ي استراتژی های میزان اثربخشي آنها د  ر سه 
متوسط و  زیاد  ،  د  ر سه طیف  اجتماعي و محیطي  اقتصاد  ي،  بخش 
کم مورد   بررسي قرار گرفت. به منظور سنجش اثربخشي اقد  امات 
مذکور  بخش  سه  د  ر  خشکسالي  پیامد  هاي  کاهش  د  ر  روستاییان 
سؤاالتي طرح گرد  ید   که پاسخ روستاییان د  ر هر بخش بیانگر میزان 
د  ر سه  مطرح شد  ه  فراواني   )4 و   3  ،2( مي باشد  . جد  ول  آن  تأثیر 
بخش یاد   شد  ه را به تفکیك روستاهاي مورد   مطالعه نشان مي د  هد  . 
همانطور که د  ر این جد  اول مشاهد  ه مي شود  ، اثربخشي استراتژی های 
مطرح د  ر روستاهاي مورد   مطالعه د  اراي تفاوت هاي قابل مالحظه اي 
پیامد  هاي  کاهش  د  ر  استراتژی ها  این  از  بهره برد  اري  و  مي باشد   
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خشکسالي د  ر روستاها تأثیرات متفاوتي د  اشته اند  . این اقد  امات د  ر 
روستاي میرآباد   بیشترین تأثیر را د  ر کاهش پیامد  هاي خشکسالي 
د  اشته و د  ر مقابل د  ر روستاي کوئیك بهره برد  اري از این روش ها 
نسبت به سایر روستاها تأثیر کمتري د  اشته اند  . علت اصلي این امر 
نوع اراضي زراعي )کشت آبي و د  یم( د  ر این روستاها مي باشد  . د  ر 
روستاي میرآباد   کشت آبي و د  ر روستاي کوئیك کشت د  یم غالب 

مي باشد  .

جد  ول 2: ميانگين اثربخشی استراتژی های مقابله ای د  ر بعد   طبيعی به 
تفکيک روستاها

میانگینفراوانیروستابعد  

طی
حی

م

چیانه
3کم

2.08 21متوسط
6زیاد  

حلبی
10کم

1.56 20متوسط
0زیاد  

علی آباد  
1کم

2.27 18متوسط
11زیاد  

خنخانه
4کم

1.87 25متوسط
1زیاد  

کوئیک
19کم

1.35 11متوسط
0زیاد  

آالگوز علیا
1کم

2.27 22متوسط
7زیاد  

آرخي سفلي
0کم

2.41 18متوسط
12زیاد  

 آرخي علیا
5کم

2.11 17متوسط
8زیاد  

قلعه لر
7کم

1.89 18متوسط
5زیاد  

میرآباد  
0کم

2.35 19متوسط
11زیاد  

جد  ول 3: ميانگين اثربخشی استراتژی های مقابله ای د  ر بعد   اقتصاد  ی 
به تفکيک روستاها

میانگینفراوانیروستامتغیر

د  ی
صا

اقت

چیانه
3کم

2.18 22متوسط
5زیاد  

حلبی
16کم

1.59 14متوسط
0زیاد  

علی آباد  
1کم

2.32 21متوسط
8زیاد  

خنخانه
6کم

1.8 24متوسط
0زیاد  

کوئیک
26کم

1.2 4متوسط
0زیاد  

آالگوز علیا
1کم

2.13 23متوسط
6زیاد  

آرخي سفلي
0کم

2.2 24متوسط
6زیاد  

 آرخي علیا
5کم

2.21 15متوسط
10زیاد  

قلعه لر
7کم

2.12 14متوسط
9زیاد  

میرآباد  
0کم

2.46 15متوسط
15زیاد  

این  د  ر  می د  هد  .  نشان  را  واریانس  تحلیل  نتایج   5 جد  ول 
رابطه رتبه 1 به معناي کمترین و رتبه 8 بیشترین اثربخشی است. 
رتبه بند  ی صورت گرفته با توجه به گروه بند  ی توکی و میانگین ها 
استراتژی های  جد  ول  این  نتایج  به  توجه  با  است.  گرفته  صورت 
پایین ترین  حلبی  و  کوئیك  روستاهای  د  ر  کشاورزان  مقابله ای 
اثربخشی و  باالترین  میرآباد    د  ر روستاهای علی آباد   و  اثربخشی و 

کارایی را د  ر زمینه کاهش پیامد  های خشکسالی د  اشته است. 
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جد  ول 4: ميانگين اثربخشی استراتژی های مقابله ای د  ر بعد   اجتماعی 
به تفکيک روستاها

میانگینفراوانیمتغیر

عی
تما

اج

چیانه
4کم

2.18 18متوسط
8زیاد  

حلبی
12کم

1.56 18متوسط
0زیاد  

علی آباد  
1کم

2.55 10متوسط
19زیاد  

خنخانه
1کم

2.3 18متوسط
11زیاد  

کوئیک
16کم

1.58 11متوسط
3زیاد  

آالگوز علیا
0کم

2.45 16متوسط
14زیاد  

آرخي سفلي
0کم

2.5 14متوسط
16زیاد  

 آرخي علیا
4کم

2.39 9متوسط
17زیاد  

قلعه لر
7کم

2.23 7متوسط
16زیاد  

میرآباد  
0کم

2.58 12متوسط
18زیاد  

جد  ول 5: نتایج تحليلی اثربخشی روش بومی د  ر روستاهای مورد   مطالعه

روستا میانگین توکی اولویت بند  ی تحلیل واریانس
چیانه 2.15 3 5 د  رجه آزاد  ی 9

حلبي 1.57 1 2 F 22.016
علي آباد   2.38 4 8 معناد  اری 0.000
خنخانه 1.99 2 3
کوئیک 1.38 1 1

آالگوز علیا 2.29 3 6
سفلي 2.37 4 7
علیا 2.24 3 5

قلعه لر 2.08 2 4
میرآباد   2.46 4 8

بحثونتیجهگیری
مقابله ای  استراتژی های  با  رابطه  د  ر  شد  ه  انجام  پژوهش های  د  ر 
شناسایی  استراتژی ها  این  اغلب  خشکسالی،  برابر  د  ر  کشاورزان 
بررسی شد  ه  پیامد  های خشکسالی  د  ر کاهش  آنها  تأثیر  و  شد  ه اند   
همکاران  و  کمپل  را  زمینه  این  د  ر  تحقیق  شاخص ترین  است. 
بزرگ  تهد  ید  ي  خشکسالي  معتقد  ند    آنها  د  اد  ه اند  .  انجام   )2009(
وابسته  خود    معاش  امرار  براي  که  است  جوامعي  و  خانوارها  براي 
د  ر  کشاورزان  اقد  امات  از  آگاهي  و  هستند    کشاورزي  بخش  به 
پاسخ به پیامد  های این مخاطره، مي تواند   گزینه هاي مقابله و ارتقای 
بارکر  و  بیکفورد    د  هد  .  گسترش  را  بخش  این  د  ر  انعطاف پذیري 
)2007( با بررسي د  انش کشاورزان محلي جامائیکا، آن را نهاد  هاي 
که  مهارت هاي  و  اقد  امات  یعنی  می د  انند  ،  د  انش  پیچید  ة  و  پویا 
ایجاد   شد  ه و  باسابقه  باتجربه و بخش هاي  از طریق مرد  م و جوامع 
مقابله ای  روش های  اهمیت  به  نیز  محققین  این  یافته اند  .  استمرار 
کشاورزان د  ر مد  یریت پیامد  های خشکسالی اشاره می کنند  . تحلیل 
این روش ها  اثربخشی  و  اهمیت  از  نیز حاکی  پیمایشی  یافته های 
آنها  تأثیرگذاری  مکانیسم های  به ذکر است که  البته الزم  می باشد  . 
همیشه و همه جا به شیوه ای مشابه نمی باشد  . بنابراین براساس نتایج 
تحقیق که نشان د  هند  ه تفاوت اثربخشی این روش ها است د  ر اد  امه 
منطقه مورد    د  ر  این روش ها  متفاوت  اثرگذاری  د  رك علل  د  نبال  به 

مطالعه بر آمد  ه ایم. 
مقابله ای  استراتژی های  بررسی  هد  ف  با  حاضر  تحقیق 
کشاورزان با خشکسالی د  ر روستاها صورت گرفته است، د  ر این 
راستا استراتژی های مقابله ای د  ر د  ه روستا از د  هستان مورد   مطالعه 
بررسی شد  ه است. با اولویت بند  ی این استراتژی ها توسط کشاورزان 
مهم ترین اقد  ام د  ر کاهش پیامد  های خشکسالی د  ر سه بعد   محیطی، 
اقتصاد  ی و اجتماعی مورد   بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان 
د  اد   که استراتژی های یکسان د  ر رابطه با هد  ف فوق نتایج متفاوتی 
د  ر روستاهای مورد   مطالعه د  اشته است. شکل 5 بیانگر د  الیل تفاوت 
د  ر اثربخشی استراتژی مقابله ای یکسان د  ر روستاهای مورد   مطالعه 

با توجه به بررسی های صورت گرفته می باشد  .
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شکل 5: د  الیل تفاوت اثربخشی استراتژی های مقابله ای د  ر برابر 
خشکسالی د  ر روستاهای مورد   مطالعه

میزان  د  ر  عوامل  مهم ترین   )5( شکل  د  ر  شد  ه  ذکر  عوامل 
مطالعه  مورد    روستاهای  د  ر  مقابله ای  استراتژی های  اثربخشی 
و  اجتماعی  عوامل  از  نباید    عوامل  این  بین  د  ر  البته  بود  ه اند  . 
اقتصاد  ی همچون حمایت های مهاجران از جمله وجوه ارسالی برای 
بنابراین با توجه به مطالب  خانواد  ه های روستایی را فراموش کرد  . 
غالب روستاهای کشور  فعالیت  آنجا که کشاورزی  از  اشاره شد  ه 
بویژه روستاهای غربی و شمالی کشور می باشد   و با د  ر نظر گرفتن 
بر  مبتنی  اقتصاد  ی  د  ارای  جوامع  د  ر  خشکسالی  منفی  پیامد  های 
افزایش  نتیجه  د  ر  و  مواد   غذایی  تولید    از جمله کاهش  کشاورزی 
وارد  ات و ضربه به تولید   د  اخلی، کاهش د  رآمد   کشاورزان، افزایش 
روستا-شهری  مهاجرتهای  جمله  از  اجتماعی  و  اقتصاد  ی  مشکالت 
توجه به پد  ید  ه خشکسالی و تبعات آن از اهمیت بسیار برخورد  ار 
است. د  ر این راستا براساس نتایج تحقیق برای کمك به کشاورزان 
و ارتقای اثربخشی استراتژی های مقابله ای آنها می توان پیشنهاد  ات 

ذیل را مطرح کرد  :
د  ر  عمد  ه  فعالیت  که  آنجا  از  روستایی:  اقتصاد    متنوع سازی 
روستاهای مورد   بررسی، کشاورزی بود   و همین عامل یکی از علل 
آسیب پذیری کشاورزان د  ر صورت وقوع خشکسالی است، لذا ایجاد   
مشاغلی که انعطاف پذیری بیشتری د  ر برابر مخاطرات آب وهوایی 
خانوار  اقتصاد    به  مخاطراتی  چنین  بروز  زمان  د  ر  می توانند    د  ارند  ، 

کشاورزی کمك کنند  .
مد  یریت  د  نیا  نقاط  بیشتر  د  ر  خشکسالی:  ریسك  مد  یریت 

خشکسالی با پیشرفت چند  انی همراه نبود  ه است. تاکنون به هنگام 
به واکنش سنتی پرد  اخته شد  ه است و  پد  ید  ه عمد  تًا  این  با  مواجهه 
مد  یریت بحران د  ر واکنش به سوانح تا حد  ود  ی د  ر کانون توجه قرار 
گرفته است. این بد  ان معنی است که پس از وقوع سوانح اقد  اماتی 
می گیرد  .  انجام  آنها  تبعی  خسارات های  و  آسیب ها  کاهش  برای 
از وقوع  قبل  اقد  اماتی که  با مجموعه  مد  یریت ریسك خشکسالی 
خشکسالی د  ر نظر می گیرد   د  ر حین وقوع آن پیامد  های مخرب را به 
کمترین میزان ممکن می رساند  . د  ر این رابطه شناسایی مناطق مستعد   
خشکسالی و برآورد   احتمال وقوع آن برای اجرای برنامه هایی که 
هد  ف شان افزایش امنیت غذایی است نقش تعیین کنند  ه ای د  ارد   زیرا 
برای برنامه های مد  یریت ریسك و ارائه د  رست و موثر کمك های 

غذایی اطالع از احتمال وقوع خشکسالی بسیار مهم است.
عالوه بر موارد   یاد   شد  ه، برنامه ریزی برای مد  یریت منابع آبهای 
آب،  منابع  از  بهینه  استفاد  ه  و  صرفه جویی  زیرزمینی،  و  سطحی 
ساختار بیمه کشاورزی و .... به عنوان اقد  امات همیشگی مطرح د  ر 

مقابله با خشکسالی حائز اهمیت اند  .
لطف  از  پژوهش خالی  انجام  به محد  ود  یت های  اشاره  انتها  د  ر 
نخواهد   بود  . عمد  ه ترین محد  ود  یت پژوهش عد  م وجود   اطالعات و 
برای  کشاورزان  مقابله ای  روش های  مورد    د  ر  نیاز  مورد    د  اد  ه های 
انجام تحلیل ها بود  . عمد  ه اطالعات و د  اد  ه ها به صورت کلی موجود   
بود  ه که براساس آنها انجام تحلیل برای مقایسه امکان پذیر نبود  . از 
این رو پژوهش به شیوه پیمایشی انجام گرفت تا بتوان د  اد  ه ها الزم 
را برای مقایسه گرد  آوری کرد  . مطالعه پیمایشی نیز با محد  ود  یت ها 
خاص خود   از جمله زمان، عد  م امکان د  سترسی به برخی از نمونه ها 
و سایر مشکالت روبرو است. این محد  ود  یت ها د  ر این تحقیق نیز 

وجود   د  اشته است.
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