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چکیده
هدف :اثرات متنوّع خشکسالیهای مستمر ،منجر به آسیبپذیری خانوارهای روستاییان و ناپایداری معیشتی آنها میشود و ماهیت چندبعدی
و پویای آسیبپذیری ناشی از خشکسالی موجبات دشواری مطالعة آن را فراهم میسازد .این در حالی است که درک ماهیت آسیبپذیری نقش
مهمّی در کاهش اثرات خشکسالی و بهبود معیشت پایدار روستاییان دارد .در این راستا ،هدف از اینن پنژوهش ،تبینین فرآینند آسنیبپذیری
روستاییان نسبت به خشکسالی است.
روش :پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش تئنوری بنینانی انجنا شنده اسنت .نموننههای منورد مطالعنه را سرپرسنتان خانوارهنای روسنتای پشنتن
چشمهقلیجان شهرستان روانسر در استان کرمانشاه تشکیل میدادند که با تکنیک طبقهبندی مشارکتی درآمد شناسایی و به روش نموننهگیری هدفمنند
انتخاب شدهاند .جمعآوری دادهها با بهرهگیری از مصاحبة نیمهساختارمند و گروههای متمرکز آغاز شد ،این روند تا رسیدن به اشباع تئورینک ادامنه یافنت.
دادههای حاصل در قالب سه مرحلة کدگذاری باز ،محوری و انتخابی تحلیل و فرآیند آسیبپذیری روستاییان نسبت به خشکسالی تبیین شد.
یافتهها :نتایج نشان داد علل آسیبپذیری روستاییان نسبت به خشکسالی ،متنوّع و گسترده بوده و یازده مقوله را در بر میگیرد کنه در قالنب
مدل پارادایمی شامل شرایط علّنی (عوامل آبوهوایی) ،پدینده ،زمینه (محیطی و معیشتی) ،شرایط مداخلهگر (عوامل نهادی-حمایتی) ،کنش یا
راهبردها (فنّی و غیرفنّی) و پیامدها (اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی) است و فرآیند آسیبپذیری روستاییان و ارتباط بین ابعاد مختلف آن را
منعکس میکند.
راهکارهای عملی :برمبنای نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود که متولّیان امر ،راهبردهای مشارکتی را برای کاهش اثرات خشکسالی و ارتقای
تابآوری و ظرفیت سازگاری روستاییان منطقه در اولویت قرار دهند ،در این راستا ،اتخاذ اسنتراتژیهای پایندار معیشنتی بنا تأکیند بنر تقوینت
سرمایههای فیزیکی ،اجتماعی ،انسانی ،مالی و طبیعی روستاییان آسیبپذیر توصیه میشود.
کلیدواژهها :آسیبپذیری ،خشکسالی ،تئوری بنیانی ،روستای پشتن  ،شهرستان روانسر
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1مقدّمه
 .1 .1طرح مسأله
خشکسالی همواره چالشهای مهم و منؤثّری را در حنوزة
امنیت غذایی و معیشت روستاییان ایجاد کرده ،به گونهای کنه
نزدیک به دو میلینارد نفنر منرد سناکن در منناط خشنک و
نیمهخشک جهان؛ یعنی جمعیتی حندود  41درصند از سنط
زمین را تحتالشعاع خنود قنرار داده اسنت (صنل و گینکنل،1
 ،2014ص .)62 .خشکسالی به عنوان کمبود بارش طی ینک
دورة زمانی و در نتیجة کمبود آب تعریف شده است و در ابعاد
مختلف و گسترة وسیعی ،آسیبپذیری ایجاد میکند .بنه طنور
کلّی ،آسیبپذیری شنرایطی اسنت کنه در رابطنه بنا موقعینت
جغرافیایی و محیطی ،نیروهای اجتماعی ،نهادهنا و ارزشهنای
فرهنگی ،انسان را در برابر خطرات متعدد طبیعنی و اجتمناعی
حساس ،ضعیف و بیدفاع میسازد (افراختنه ،1390 ،ص.)35 .
پنل بنین دولتنی تغیینرات اقلیمنی )2001( 2آسنیبپذیری را
میزان خسارتی که به یک سیستم اجتماعی یا طبیعنی در اثنر
تغییننرات آبوهننوایی وارد میشننود ،تعریننف میکننند .وقننوع
خشکسالیها ،آسیبپذیری همة جوامع ،بهویژه روسنتاییان را
تشدید میکند؛ به نحوی که در برخنی از اینن جوامنع ،تنشش
برای بقا ،چالش اساسی بسنیاری از خانوارهنای آسنیبدیده از
خشکسالی محسوب میشود (کمپل ،بنارکر و منک گریگنور،3
 ،2010ص .)146 .ایننن امننر شننناخت ماهیننت آسننیبپذیری
روسننتاییان و خانوارهننای آنهننا را بننا رویکردهننای کیفننی و
مشارکتی ضروری میسازد (لویی ،گولدین و گانن ،2008 ،4
ص)543 .؛ زیرا تبینین آسنیبپذیری ناشنی از خشکسنالی و
عوامل اثرگذار بر آن ،عامل کلیندی در کناهش اثنر بنر بخنش
تبعات زیانبار این بشی طبیعی بنه شنمار منیرود (بنریکمن،5
 ،2006ص .)11 .در عین حنال ،آسنیبپذیری افنراد متنأثّر از
عواملی؛ نظیر طبقة اجتماعی ،مذهب ،قومیت ،جنسنیت ،سنن،
شننبکههای اجتمنناعی ،دسترسننی بننه منننابع و قنندرت ،اقلننیم،
سنناختارهای سیاسننی ،تنننوّع درآمنند ،امکانننات زیرسنناختی،
فنآوری ،دسترسی بنه بنازار و مینزان سنرمایه اسنت (پناوا،6
 ،2008ص129 .؛ چیواکنننننننا و یننننننناتز ،2005 ،7ص12 .؛
وازکویزلئننون ،وسننت و فینننان ،2003، 8ص .)159 .از ایننن رو،
میتوان نتیجه گرفت که آسیبپذیری کشاورزان و روسنتاییان
از عوامل اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،روانشنناختی ،فنّنی و
زیرساختی تأثیر میپذیرد .این عوامل پیاپی در تغییر هستند و

شمارۀ  / 4پیاپی 16

بنابراین ،ماهیت آسیبپذیری نیز با این تغییرات کم و ینا زیناد
میشود .به اعتقاد دانین و بناکر )1998( 9کیفینت و کمینت
آسیبپذیری ناشی از خشکسالی از منطقهای به منطقة دیگنر
متفاوت است و آسیبپذیری را میتوان یک حالت پویا و متغیّر
تصوّر کرد که تابعی از متغیّرهای زمان و مکان است .بننابراین،
تبیین ماهیت آسیب ناشی از خشکسالی در جوامع روسنتایی
بننا مشننارکت مننرد  ،بننه اتخنناذ رویکردهننای مقابلننه ،تعنندیل و
سازگاری مبتنی بر واقعیتها میانجامد .در این میان ،باابودن
شدّت آسیبهای اجتماعی -اقتصادی ناشی از خشکسنالی در
بین کشاورزان شهرستان روانسر در استان کرمانشاه (شنرفی و
زرافشننانی ،2011 ،10ص ).129.ضننرورت مطالع نة عمی ن ایننن
پدیده را در بین روستاهای آسیبپذیرتر این شهرستان تقوینت
میکند (پوررضنا ،زهتابینان ،خسنروی ،راهنداری ،1393 ،ص.
)73؛ زیرا آسیبهای ناشی از خشکسالی ،پنایینبودن سنط
توسعهیافتگی یا غیربرخورداربودن روستاهای اینن شهرسنتان،
نابرابریها را شدّت بخشیده (سلیمانی ،قدیری معصو  ،ریاحی،
 ،1392ص )647 .و روند مهاجرتها را گسترش داده اسنت ،از
این رو ،در برنامهریزیهای روستایی این شهرستان ،تنأمین آب
مورد توجّه خاصی قرار گرفته است (بهرامنی ،1392 ،ص.)73 .
علیرغم انبنوه مطالعنات آسنیبپذیری ناشنی از خشکسنالی،
پژوهشهای حیطة چهگونگی وقوع این فرآیند در میان جوامع
آسیبپذیر روستایی معدود ،غیرمشارکتی و جزیینگر بوده و بر
این اساس ،هدف تحقی حاضر ،کناوش فرآینند آسنیبپذیری
ناشی از خشکسالی و توجّنه بنه ابعناد مختلنف آن از دیندگاه
روستاییان بود تا از اینن طرین  ،تئنوری بنینانی آسنیبپذیری
ناشی از خشکسالی با رویکردی مشنارکتی (شنعبانعلی فمنی،
علی بیگی ،شریف زاده )1384 ،و دیندگاهی جنامعنگر تندوین
شود .در این راستا ،پرسنشهای زینر اینن پنژوهش را هندایت
میکنند:
الف) فرآیند آسیبپذیری ناشی از خشکسالی روسنتاییان
چیست؟
ب) عناصر تشکیلدهندة (مقولة اصلی ،شرایط علّی ،زمینه،
شرایط مداخلهگر ،راهبردهای کنش متقابنل ،و پیامندها) اینن
فرآیند چه عناصری هستند؟

 .2 .1پیشینة نظری
آسیبپذیری نسبت به تغیینرات اقلیمنی ،نتیجنة عملکنرد
عواملی؛ نظیر ،حساسیت 11ینک سیسنتم بنه تغیینرات اقلنیم،

سال پنجم

تبیین فرآیند آسیبپذیری روستاییان نسبت به خشکسالی ...
مخاطره13

ظرفیت سازگاری 12و تابآوری آن با تغییرات و نوع
تعریف میشود .در عین حال ،یکی از تعاریفی که مورد اجمناع
بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته ،این است که آسیبپذیری
را خصوصیتها و ویژگیهای یک فرد یا ینک جامعنه از لحنا
ضعف توانایی آنها برای پیشبینی ،مقابله و مقاومت در مقابنل
توسنط عوامنل
مخاطرات طبیعنی میداننند کنه اینن ویژگنی ّ
متعددی تبیین میشنود (وینسنر ،بشیکنی ،کنانون ،داوینس،14
2004؛ چیواکننا و ینناتز ،2005 ،7ص12 .؛ پنناوا ،2008 ،6ص.
 .)643یکی از مزایای این تعرینف آن اسنت کنه بنه شناسنایی
گروههننا و مننناط آسننیبپذیر در جامعننه کمننک میکننند.
آسیبپذیری تنها تا حدّی توسّط نوع مخاطره تعیین میشود و
عواملی؛ نظیر حفاظتی شخصی یا حمایت اجتماعی ،قابلیتهنا
و مجموعة نهادهایی که ینک شنخص ینا جامعنه آن را تجربنه
میکنند یا به اثرات منفی مخاطرات واکننش نشنان میدهنند،
در ظهور آسیبپذیری نقش دارنند (کنانون ،توین  ،رووینل،15
 ،2003ص .)5 .اگرچه به آسیبپذیری در ماهینت و طبیعتنی
چندبعدی نگریسنته شنده اسنت؛ امّنا تعناریف و رهیافتهنای
مختلف نشان میدهد که چیستی مفهو آسیبپذیری هنوز از
لحا علمی روشن نیست (بوگاردی و بنریکمن ،2004 ،16ص.
 .)76در این میان ،بدون توجّه بنه بسنیاری از چهارچوبهنای
آسیبپذیری و تعاریف موجود در آنها ،رویکردها و روشهنای
از پایین به باا که بیشتر به شرایط محلّنی نزدینک و مربنوط
هستند ،در مقابل رویکردها و روشهای از باا به پایین کنه بنر
مبنای برخی از بنیانهای نظری شکل گرفتهاند ،مطنرح شنده
است (اسمیت ،کلین و هوگ ،2003 ،17ص )75 .تا عنشوه بنر
درک ماهیت و ابعناد پدیندة غنام آسنیبپذیری نسنبت بنه
بشیننایی نظیننر خشکسننالی ،بننا اتخنناذ رهیننافتی مشننارکتی،
تابآوری و سازگاری بیشتنری در برابنر آن بنا شنرایط بنومی
مناط روستایی حاصل شود .از طرفی ،مطالعنات متننوّعی بنه
شننیوة کیفننی ،آسننیبپذیری ناشننی از خشکسننالیها را مننورد
بررسی قنرار دادهانند (چیواکنا و یناتز ،2005 ،7ص12 .؛ منک
نیلی ،2014 ،18ص1451 .؛ کشناورز ،کرمنی و زمنانی،1389 ،
ص15 .؛ سلیمانی و افراختنه ،1392 ،ص313 .؛ غشمنی ،علنی
بیگی ،سنواری ،1394 ،ص)439 .؛ بنرای نموننه منک نیلنی18
( )2014در پژوهشی آسنیبپذیری اقتصنادی-زیسنتمحیطی
ناشی از خشکسالی را با رویکنرد کیفنی و تئنوری بنینانی بنه
شیوهای مشارکتی مورد تحلینل و بررسنی قنرار دادنند .نتنایج
پژوهش کشاورز و همکاران ( )1389نیز بینانگر آن اسنت کنه
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نوع و میزان آسیبپذیری خانوارهنای کشناورز از خشکسنالی
یکسان نبوده و مجموعهای از عوامنل وابسنته و غیروابسنته بنه
خشکسالی ،موجب آسیبپذیری خانوارها میشود.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
با توجّه بنه هندف کلّنی تحقین  ،بایند منطقنهای انتخناب
میشد که در گذشته وضنعیت کشناورزی خنوبی داشنته؛ امّنا
اکنون بر اثر پدیدة خشکسالی ،آسیبهای زینادی بنر آن وارد
شده باشد؛ عشوه بر این ،در میان کشاورزان منطقه نیز از نظنر
شدّت آسیبپذیری تفاوتهایی مشاهده شود کنه در روسنتای
پشتن چشمه قلی جان به تأکید کارشناسان جهاد کشاورزی
شهرستان روانسر و مطّلعان کلیدی محلّی ،این دو شرط وجنود
داشت .از اینن رو ،بنه منظنور دسنتیابی بنه اهنداف تحقین ،
روستای پشتن چشمه قلی جان بنا بنه پیشننهاد ادارة مننابع
طبیعی و فرمانداری شهرستان روانسر در جهت رفع اریبهنا و
سوگیریهای رایج و متعندد تحقیقناتی؛ نظینر ارینب فضنایی،
زمانی ،مردمی ،پروژهای و دیپلماتینک (شنعبانعلی فمنی ،علنی
بیگننی ،شننریفزاده ،1384 ،ص )100 .و همچنننین ،بننه دلیننل
موقعیت خاص جغرافینایی ،پوشنش متننوّع زراعنی ،مرتعنی و
جنگلی انتخاب شد .اینن روسنتا از توابنع دهسنتان دولتآبناد
بخش مرکزی شهرستان روانسر در استان کرمانشناه اسنت کنه
دارای  145نفر جمعینت و  45خنانوار بنوده و تنا مرکنز شنهر
روانسر  30کیلومتر فاصنله دارد و معیشنت غالنب اهنالی اینن
روستا کشاورزی و دامداری است (شکل .)1

 .2 .2روش تحقیق
به منظور دستیابی به توصیفی عمین و غننی از تجنارب،
نگرش و ادراک روستاییان ،نسبت به ابعاد آسنیبپذیری ناشنی
از خشکسالی در روستای پشتن چشمه قلی جان شهرستان
روانسر از روش پنژوهش کیفنی و بنه طنور خناص ،از راهبنرد
تئوری بنیانی اشتروس و کوربن ( )1998استفاده شد .تئننوری
بنینانی یکنی از روشهای تحقین کیفنی مبتننی بنر دیندگاه
اسنننتقرایی اسنننت کنننه براسننناس شنننرایط واقعنننی ،ابعنننناد
تشنکیلدهنندة یک مسأله را روشن میکند (ادیب حاج باقری،
پرویننزی ،صلصننالی1389 ،؛ چارمنناز و بریانننت ،2010 ،19ص.
110؛ میلز ،برونر ،فرانکینز ،2006 ،20ص .)3 .عمن مطالعنه و
کشف ابعاد مختلف بنا بهرهگینری از نظنر کنشگنران اصنلی و
مهمتر از آن ،ارائة الگو و مدل مبتنی بر شرایط واقعنی موجنب
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شند محققان در مطالعنة حاضنر از روش تئنوری بنینانی بهنره
گیرند؛ زیرا در این پژوهش کیفنی بنر مبننای طنرح نظا منند
تئننوری بنیننانی ادراک روسننتاییان پیرامننون فرآیننند ،محتننوا،
راهبردها ،زمیننه و پیامندهای ناشنی از آسنیب خشکسنالی و
روابط بین آنها کناوش شند .جامعنة منورد مطالعنه ،مطلعنان
کلیدی روستای پشتن چشمه قلی جان از توابع دهستان بدر
شهرستان روانسر در استان کرمانشاه بودند که مطاب طبیعنت
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تحقی کیفی ،به شیوة هدفمند انتخاب شنند .در نموننهگیری
هدفمند از نوع گلوله برفی ،اصواً هدف انتخاب منواردی اسنت
که با توجّه بنه موضنوع تحقین اطّشعات زیادی داشته باشند.
موقعیت جغرافیایی جامعنة منورد مطالعنه (روسنتای پشنتن
چشمه قلی جان) در شکل ( )1ارائه شده است .در اینن شنکل
روستای پشتن چشمه قلی جان که در دهستان بدر میباشد،
مشخص شده است.

شکل  -1نقشة موقعیت روستای پشتنگ در محدودۀ استان،بخش و دهستان
مأخذ :استانداری کرمانشاه.1393،

در این پژوهش ،به منظور آشنایی با مطّلعان کلیندی ابتندا
به دهیار و اعضای شورا مراجعه شد و هنر ینک از آنهنا سنایر
خبرگان محلّی را معرّفی کردند .از طرفی ،با توجّنه بنه اینکنه
میزان و سط آسیبپذیری ناشی از خشکسالی در میان مرد
روستای فوقالذکر یکسان نبود ،از این رو ،به منظور شناسنایی
اقشننار آسننیبپذیرتر ،تکنیننک طبقهبننندی مشننارکتی درآمنند
روستاییان توسّط مطّلعان کلیدی اجرا شند .در واقنع ،مطّلعنان
کلینندی مبنننای آسننیبپذیری را بننه دلیننل مشننهودبودن و
ملموستربودن ،درآمد و ثروت روستاییان قرار دادند ،بننابراین،
برای شناسایی سط درآمدی مرد روسنتای ،از دیندگاه خنود
آنها بهره گرفته شد و براساس تعریفشان از «ثروت» یا «رفاه»
توسنط آنهنا
ابتدا معینار و شناخصگذاری طبقنات درآمندی ّ
صورت گرفت ،سپس برای طبقهبندی خانوارهای روسنتایی در
سه سط (ثروتمند=  ،1متوسط=  2و فقیر=  ،)3نا سرپرسنت
خانوارها بر روی کارتهایی نوشته شد و مشنارکتکنندگان بنا

همفکری طبقة هر فرد را پشت کارت مشنخّص کردنند .نتنایج
طبقهبندی مشارکتی درآمد به شرح ذیل است:
جدول  -1طبقهبندی مشارکتی درآمد خانوارهایروستای
پشتنگ روانسر
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،
طبقه

معیار

تعداد خانوار

ثروتمند

داشتن  20رأس گاو یا بیشتر
داشتن  50رأس گوسفند یا بیشتر
داشتن بیش از  10هکتار زمین زراعی
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متوسّط

داشتن 10تا  20رأس گاو
داشتن 25تا  50رأس گوسفند
داشتن  5تا 10هکتار زمین زراعی
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فقیر

داشتن کمتر از 10رأس گاو
داشتن کمتر از  25رأس گوسفند
داشتن کمتر از 5هکتار زمین زراعی

7

سال پنجم

تبیین فرآیند آسیبپذیری روستاییان نسبت به خشکسالی ...

جمننعآوری دادههننا بننا اسننتفاده از تکنیننک مصنناحبة
نیمهساختاریافته انفرادی ،گروههای متمرکز ،مشاهدة مستقیم،
یادداشتهای میدانی ،تکنیک طبقهبنندی مشنارکتی درآمند و
ترسیم مشارکتی نقشة کاربری اراضی کشاورزی صورت گرفت.
بننهکارگیری روشهننای چندگانننه در جمننعآوری دادههننا در
پژوهش کیفی ،اعتبار یافتهها را از طری فرآیندی که از آن بنه
سهگوشهسازی یاد میشود ،افزایش میدهند (کنوهن ،منانیون،
موریسننون ،2000 ،22ص .)84 .پننس از انجننا  10مصنناحبة
نیمهساختاریافته از بین گروههای درآمدی فوقالذکر ،هرکندا
به مدّت حدّاکثر دو ساعت ،اشباع تئوریک حاصل شد؛ بنه اینن
ترتیب که پاسخها تکنراری شند و مفناهیم جدیندی از سنوی
نمونهها دریافت نشد .دادههنای گنردآوریشننده بننر مبنننای
توصیههای استراوس و کوربین ( )1998در قالنب سنه مرحلنه
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی تحلیل شند .کندگننذاری بناز
شامل فرآیند بررسی و مفهو سازی دادههنا اسنت .در پنژوهش
حاضنننر ،پنننس از مننننرور دادههنننا ،جمننننشت تبیینکننننندة
آسیبپذیری روسنتاییان نسنبت بنه خشکسنالی اسنتخراج و
مفاهیم مشابه با یک کد مشترک ،کدبنندی شند و در انتهنای
این مرحلنه  11طبقنه شنکل گرفنت .در کدگنذاری محنوری،
ارتباط و پیوند مینان مقولهها کشف شد؛ به این ترتیب که پس
از مقایسة طبقات یازدهگانه حاصنل از کدگنذاری بناز ،طبقننة
آسیبپذیری روستاییان نسبت به خشکسالی به عنوان طبقنة
محوری (پدیده در مدل پارادایمی) مشخّص و در قالنب منندل
پارادایمی کدگذاری محوری انجنا پنذیرفت .مندل پنارادایمی
کدگذاری محوری شامل شرایط علّنی ،پدینده ،زمینه ،شنرایط
مینانجی مداخلنهگر ،کننش ینا راهبردهنا و پیامندها میباشند.
شرایط علّی حوادثی هستند که بنه وقنوع ینا گسنترش پدینده
میانجامند که در اینن مطالعنه ،فرآینند و علنل آسنیبپذیری
روستاییان نسبت به خشکسالی را شامل میشود .ایده و فکنر
محوری آسیبپذیری روستاییان نسبت به خشکسالی ،پدیندة
مورد نظر است؛ زمینه ،شرایط و بستر وقوع پدیده که مصنداق
آن در ایننن پننژوهش ،شننرایط و موقعیننت جغرافیننایی روسننتا
پشتن چشمه قلی جان را شامل میشود که خشکسالی این
روستا تحت آن شرایط نمود پیدا کرده اسنت .شنرایط میانجی،
راهبردها را درون زمینة خاصی سهولت میبخشند و یننا آن را
محندود میکنند؛ بنه عبننارتی ،در روسنتای پشنتن چشنمه
قلی جان ،شرایط مداخلهگر همچننون عند بیمنه محصنوات
کشاورزی و عد تعامل آموزشی بنا جهناد کشناورزی موجننب

81

گسنترش آسنیبپذیری نسنبت بنه خشکسنالی شنده اسنت.
راهبردها مواردی هستند که موجب کنترل یا گسترش پدینده
میشوند و در اینن پژوهش شامل مواردی است که روسنتاییان
با عد بهکارگیری آنها موجبنات گسنترش آسنیبپذیری بنه
خشکسالی را در روستای مذکور فراهم ساختهاند .پیامند نینز
نتیجنه و حاصننل اسنتراتژیها اسنت (اسنتراوس و کنوبین،21
 ،1998ص .)121 .در کدگذاری انتخابی ،ارتباط سایر طبقنات
بننا طبقننة محنننوری شنننکل گرفنننت و مننندل آسننیبپذیری
روستاییان نسبت به خشکسالی اسنتخراج شند کنه در قالنب
شکل ( )3ارائه شده است .شایان ذکر است به دلیل حجم زیناد
دادههای کدگذاریشده ،به تشری مراحل و ارائنة مندل نهنایی
بسنده شده اسنت (شنکل .)3فعّالینت عمنده و اصنلی مرحلنة
کدگذاری انتخابی از تحلیل ،ایجناد خنط سنیر داسنتانی است
که همة طبقات را شامل میشود .خط سیر داستانی در بخنش
نتایج و بحث آورده شده است.

شکل  -2مدل پارادایمی در تئوری بنیانی براساس طرح
نظامدار نظریة دادهبنیاد
مأخذ :کرسول ،2012 ،ص428 .
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عوامل زمینهای

شرایط علّی
آسیب-خشک-
سالی
• کاهش میزان،
شدت و دورة بارندگی
و نزوات جوی
• کاهش رطوبت هوا
و خاک
• افزایش غیرطبیعی
دما
• کاهش پوشش ابر

موقعینننت جغرافینننایی و
سبک معیشتی ،مرغوبینت
کم،
پراکننننندگی قطعننننات و
کمبودن مساحت زمین
برداشننت بننیرویننه آب از
چاههای زراعی روستاهای
مجاورها

شرایط مداخلهگر
عد بهرهگینری از حماینت
نهننادی و مؤسسنناتی نظیننر
ترویج و آموزش کشاورزی
عننند بیمنننة محصنننوات
کشاورزی
عد اعتبنار بنرای دریافنت
وا بننننننانکی ،ضننننننعف
زیرساختها
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راهبردها
الف -راهبردهای فنی:
• عد استفاده از سیستمهای
نوین آبیاری
• عد استفاده از بذور مقناو
به خشکی
• استفاده بیرویه از کودهای
شیمیایی
• عد انجنا عملینات شنخم
حفاظتی
• عد رعایت تناوب و رعایت
زمان مناسب کشت
• اشننتباه در تعیننین تنناریخ
کاشت و زمان پله
ب -راهبردهای غیرفنی:
• عنننننند بهرهگیننننننری از
ظرفیتهننننای گردشننننگری
روستایی
• عد بهرهگینری از طرفینت
درآمنندی گیاهننان مرتعنننی،
دارویی و جنگلی روستا
• فقنندان مهننارت در تولینند
صنایع دستی

پیامدهای ناشی از
آسیب خشکسالی
اثرات اقتصادی :نظینر
کنننناهش درآمنننند ،رواج
بیکاری ،تضعیف دامداری،
افزایش هزینههای زندگی
اثررررررررررررررات
اجتمررراعی:مهننناجرت،
کنناهش کیفیننت زننندگی،
کننننناهش سنننننشمتی و
بهداشت ،افنزایش ننزاع و
تضنناد ،کنناهش تعامننل و
همکاری
اثرات زیستمحیطی:
تخریب بافت خناک،مرتع
و جنگنننننل ،افنننننزایش
آتشسننننوزی مننننزارع و
مراتع ،پایین رفتن سنط
آب زیرزمیننننننننننننی و
خشکیدگی چشمهها،

شکل -3مدل فرآیندی آسیب پذیری روستاییان نسبت به خشکسالی
مأخذ :یافتههای پژوهش1394 ،

 .3مبانی نظری
بررسی مبانی نظنری بشینای طبیعنی؛ نظینر خشکسنالی
توسنط
نشان میدهد که طبیعی و ذاتیبنودن اینن مخناطرات ّ
محققان مختلفی که از اواینل دهنة  1970منیشدی مطالعنات
تجربی بر روی آسیبپذیری را آغناز کردهانند ،رد شنده اسنت.
امروزه بر این قضیه تواف عمومی وجنود دارد کنه بشینا پیامند
تأثیر متقابل بین عوامل یا فرآیندهای محیطنی و سیسنتمهای
اجتماعی هستند .در واقع ،مخاطرات بنه عننوان محنلّ تشقنی
حننواد طبیعننی و سیسننتمهای آسننیبپذیر انسننانی قلمننداد
شدهاند .از دهة  1980و بنهویژه دهنة 1990در اروپنا و برخنی

کشورهای در حال توسعة آمریکای اتین و آسیا ،محققان علو
اجتمنناعی بننا دینندگاهی انتقننادی رویکردهننا و رهیافتهننای
آسیبپذیری ناشی از بشیای طبیعی را مورد بحث قرار دادند و
رویکرد پیشننهادی آنهنا اینن بنود کنه آسنیبپذیری بعندی
اجتمنناعی دارد و محنندود بننه آسننیبهای فیزیکننی بننالقوّه یننا
ویژگیهای دموگرافیک نمیشود .از اواخر دهة  1980بسنیاری
از چهارچوبهای مفهومی بنه منظنور ارائنة چهنارچوبی بنرای
درک آسیبپذیری از مخاطرات طبیعی نظیر خشکسالی ارائه
شد .بهتدریج دیدگاه آسیبپذیری اجتماعی به عنوان یک ابزار
مفهومی مهم در پژوهشهنای مربنوط بنه مخناطرات طبیعنی
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پدینندار گشننت (کاردونننا  ،2004 ،23ص .)42 .بننه طننور کلّ نی،
طبقهبندیهای مختلفی از دیدگاههای آسیبپذیری ارائه شنده
است کنه در مجمنوع ،سنه دینندگاه متمنننایز از پنننژوهش و
تبیننننین آسننیبپننننذیری را میتننوان بننننه شننننرح ذیننننل
مننشخّص کننرد :الف) دیدگاه زیستی -فیزیکی :آسیبپذیری
به عنوان ریسک در معرض بودن (خطرمحور و فنگرا)
ب) دینندگاه سنناخت اجتمنناعی :آسننیبپذیری بننه عنننوان
سنناختهای اجتمنناعی (اجتمنناعی و انسننانمحور) ج) دینندگاه
ترکیبی :آسیبپذیری به عنوان تأثیرپنذیری بنالقوّه و ظرفینت
رسننیدگی و انطبنناق (یکپننارچگی و پایننداری) (رکنالنندین
افتخاری ،قدیری ،پرهیزکار ،سیاوش ،1388 ،ص.)35 .
در اواخننر دهننة  1980و اوایننل دهننة  1990مننیشدی
چهارچوبها و مدلهای مهمی برای درک آسیبپذیری نسبت
بننه بشیننای مختلننف و شننوکهای معیشننتی ظهننور یافننت تننا
دیدگاههای فوقالذکر را پوشش دهند .در این میان ،مدل فشار
و آزادسازی یک رویکرد و رهیافت مهم به شمار میرود و یکی
از بهترین چهارچوبهای مفهومی شناختهشدة جهانی است که
بر آسنیبپذیری و نیروهنای اساسنی محنرّک آن تمرکنز دارد.
مدل فشار و آزادکردن ،بشینا را محنلّ تقناطع دو عامنل عمنده
میداند که عبارتاند از :آن دسنته از فرآینندهای تولیدکننندة
آسیبپذیری و رویداد مخناطرة طبیعنی .چهنارچوب مفهنومی
مذکور ،بیانگر این واقعیت است که آسنیبپذیری و گسنترش
یک بشی بالقوّه میتواند به عنوان ینک فرآینند افزایشدهنندة
فشار از یک طرف و فرصتهای کاهش فشار از طرف دیگنر در
نظر گرفته شود .رویکنرد مندل فشنار و آزادکنردن بنر مبننای
معادلة راینج زینر اسنت (وینسنر ،بشیکنی ،کنانون ،داوینس،14
 ،2004ص:)51 .

ریسک= مخاطره × آسیبپذیری
این رویکرد به طور خناص در آشنکارکردن مراحنل و علنل
ریشهای که در شرایط بحران و بشیا نقش دارند ،مفید است .از
طرف دیگر ،رویکرد مذکور بر این واقعینت تأکیند میکنند کنه
تشش واقعی برای کاهش آسنیبپذیری و ریسنک دربرگیرنندة
تغییرات سیستمهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است؛ زینرا
آنها بنه عننوان علنل ریشنهای در نظنر گرفتنه شندهاند .اینن
چهارچوب مفهومی تأکید زیادی بر سطوح جهانی و ملّنی دارد،
توسنط شنرایط
اگرچه بسیاری از فشارهای پویا و شرایط ناامن ّ
محلّنی تعیننین میشننود (وینسننر ،بشیکننی ،کننانون ،داویننس،14
 ،2004ص )49-86 .و در مدل مذکور مندّ نظنر قنرار نگرفتنه
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است .از این رو ،مقالة حاضر بر آن است تا با ارائة مدلی کیفنی
از آسننیبپذیری ناشننی از خشکسننالی ،ماهیننت پیچیننده و
چندبعدی آن را در سط محلّی بنه صنورت عمین بررسنی و
تبیین کند.

 .4یافتههای تحقیق
نتایج تکنیک طبقهبندی مشارکتی درآمد روستاییان نشان
داد که میزان و سنط آسنیبپذیری ناشنی از خشکسنالی در
میان مرد روستای تحت مطالعه یکسان نیست؛ زینرا بیشتنر
جامعة تحت مطالعه ،در گروههای درآمدی فقیر و متوسّط قرار
گرفتند .شایان ذکر است که به دلیل ارائة مدلی جامع و منورد
تواف کلّینة افنراد جامعنة منورد مطالعنه از تحلیلهنا ،تفناوت
طبقاتی به صورت تفکیکنی مندّ نظنر نبنوده اسنت .در ادامنه،
یافتههای حاصل از مدل پارادیمی ،به ترتینب فرآینند در ذینل
ارائه شده است:

 .1 .4شرایط علّری مربرو بره آسریبپذیری ناشری از
خشکسالی روستاییان
شرایط علّیای کنه اهنالی روسنتای منورد مطالعننه ،آن را
موجنب آسیبپذیری روسنتاییان از خشکسنالی میدانسنتند،
موارد زیر را در بر میگرفت:
 کاهش میزان ،شدّت و دورة بارندگی و نزوات جوّی کاهش رطوبت هوا و خاک کاهش پوشش ابر افزایش غیرطبیعی دمابسیاری از اهنالی روسنتا در پاسنخ بنه علنل آسنیبپذیری
روسننتاییان از خشکسننالی (بنراسننناس مشننناهدات و ارائنننة
گزارشهای روستایی) بیان میکردند که کاهش نزوات جنوّی،
بهویژه باران پاییزه و افزایش دمای بهار و تابستان عامل اصنلی
پدید آورندة خشکسالی محسوب میشنود .در ایننن زمینننه،
رئیس شورای روستای پشتن چشمه قلی جان ،بینان کرد که
«کاهش بارندگی و بنرف ،عملکنرد گنند دینم را کنه یکنی از
محصوات اصلی زراعی این روستا میباشد ،بهشدّت تحت تأثیر
قرار داده است».
در این زمینه ،همچننین یکنی دیگنر از روسنتاییان اظهنار
کردنند کننه «کنناهش رطوبننت هنوا و خنناک نشننانهای از وقننوع
خشکسالی است» .افراد مورد مطالعه بیان داشتند کنه حجنم
کم بارش ،شدّت انندک و پراکنندهبودن آن در خنارج از زمنان
گلدهی گند  ،خشکسالی را در مزارع ما تشدید میکند» .در
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واقع ،بارشهای اندک در مراحل زایشنی رشند گیناه زراعنی و
بیشتربودن تنشهای حرارتی در مرحلة پرشندن داننه ،بسنتر
آسیبپذیرترشدن کشاورزان را نسبت بنه خشکسنالی تقوینت
میکند.

 .2 .4زمینة مربو به آسیبپذیری ناشی از خشکسالی
در میان روستاییان
نتایج حاصل از مصاحبة نیمهساختارمند با روستاییان نشان
داد کننه آنچننه شننرایط و بسننتر وقننوع آسننیبپذیری ناشننی از
خشکسالی را برای آنها فراهم میکنند ،در برخنی منوارد بنه
موقعیت جغرافیایی و سبک معیشتی اهنالی روسنتای پشنتن
چشمه قلی جان مرتبط است .به گفتة دهیار روستا« ،با توجّنه
به اینکه روستای مذکور در موقعیتی کوهپایهای و بنا پوشنش
مرتعی و جنگلی قرار گرفته ،بخش عمدهای از زمینهای زراعی
این روستا مرغوبیت و حاصلخیزی چنندانی نداشنته و از اینن
رو ،در هنگا وقوع خشکسالی آسنیبهای بیشتنری متوجنه
منرد آن میشنود ،همچننین ،پراکنندگی قطعنات و کمبنودن
مسنناحت زمینهننای زراعننی (عنند یکپارچهسننازی) نیننز
آسیبپذیری ناشی از خشکسالی را تشدید میکند» .در عنین
حال ،برخنی از اهنالی روسنتای فوقالنذکر اظهنار کردنند کنه
«کشت دیم محصوات زراعی (گند پناییزه و نخنود بهناره) و
اتکای خاص به درآمد حاصنل از زراعنت و دا داری ،بسترسناز
آسیبپذیری آنها در شرایط خشکسنالی میباشند» .ترسنیم
مشننارکتی نقشننة کنناربری اراضننی کشنناورزی و تعیننین سننط
مرغوبیت آن ،توسّط مطّلعان کلیدی ،اعتبار حاصل از یافتههای
مصاحبة نیمهساختارمند فوق را مورد تأیید قنرار داد .براسناس
اظهننارات اهننالی ،از دیگننر زمینننههای ظهننور آسننیب ناشننی از
خشکسننالی در بننین خانوارهننای روسننتای مننذکور ،برداشننت
بیرویة آب از چاههای زراعی روستاهای مجناور اسنت .در اینن
مورد ،رئیس شورای روستا بیان کرد که «حفر چاههای زیناد و
بعضاً غیرمجاز در زمینهای زراعی روسنتاهای مجناور موجنب
آسیبپذیری مرد در برابر خشکسالی شده ،به شنیوهای کنه
حتّی آب آشامیدنی روستا نیز جیره بندی شده است» .شنایان
ذکر است که نتایج برخی مطالعات نیز نشان میدهد که غالنب
چاههای روستاهای مجاور ،از نوع عمی و نیمنهعمی بودنند و
در حفننر آنهننا ،فاصننلة مجنناز رعایننت نشننده اسننت (پوررضننا،
زهتابیان ،خسروی ،راهداری ،1393 ،ص )83 .که این مهم نیز
میتواننند زمینننة آسننیبپذیری روسننتاییان را نسننبت بننه
خشکسالی فراهم کند.
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 .3 .4راهبردهای آسیبپذیری روسرتاییان نسربت بره
خشکسالی
براسنناس دادههننای حاصننل از مصنناحبة نیمهسنناختارمند،
راهبردهای آسیبپذیری روستاییان نسنبت بنه خشکسنالی را
میتوان در قالب دو راهبرد  -1فنّنی -2 ،غیرفنّنی طبقهبنندی
کرد .در واقع ،روستاییان با اتخاذ راهبردیهای فنوق ،موجبنات
آسننیبپذیری خننانوار خننود را نسننبت بننه خشکسننالی فننراهم
میکنند که در ادامه تشری میشود:
الف -راهبررد فنّری :راهبردهنای فنّنی بنه عند بنهکارگیری
رویکردهای تکنولوژیک در فرآینند کاشنت ،داشنت و برداشنت
محصوات و عد انجا فعّالیتهای زراعی رایج منطقنه اشناره
دارد .در این زمینه یکنی از روسنتاییان بینان کنرد کنه «عند
شناخت و بهکارگیری بذور مقاو به خشکی متناسنب بنا آب و
هوای منطقه ،عملکرد زراعی را کاهش داده اسنت» .از طرفنی،
کشاورز دیگری بیان کرد که «اشتباه در تعیین تاریخ کاشنت و
زمان پله (عد تقارن کاشت با اولین بارندگی منؤثّر سناانه در
پاییز) در کاهش عملکرد گند ما تأثیر زیادی داشته است» .از
طرفی ،نتایج مشاهدات میدانی از زمینهای زراعی نشان منی-
دهد که عد انجنا عملینات شنخم حفناظتی و عند رعاینت
تناوب زراعی نیز زمینة کاهش عملکرد محصول و آسیبپذیری
ناشی از خشکسالی را تشدید میکند .در عین حال ،برخنی از
روستاییان ،بهکارگیری روشهای آبیاری سنّتی و هدررفتن آب
را در هنگا آبیاری بنه عننوان عامنل آسنیبپذیرکردن منرد
نسبت به خشکسالی قلمداد کردند .ذکر این نکتنه از اسنت
که در صورتی که میزان کنود بنا توجّنه بنه مینزان و پنراکنش
بارندگی زیاد باشد ،باعث کاهش محصول ،عشوه بر هزیننههای
کوددهی میشود؛ زیرا در زراعت دیم ،مواد غذایی باید براساس
رژیم رطوبتی خاک تأمین شنود و از آنجنایی کنه پیشبیننی
بارندگی به صورت دقی غیرممکن است و تغییرات در زمنان و
میزان بارندگی زیاد است ،بنابراین ،تعیین دقی کود مورد نیناز
گند در شنرایط دینم بنهخصنوص کنود نیتنروژندار یکنی از
مشکلترین و پرخطرترین تصمیماتی است که کشناورزان اینن
مناط باید اتخاذ کنند تا بستر آسیبپذیری تقویت نشود.
ب -راهبرد غیرفنّی :یکی از راهبردهای غیرفنّی تقویتکننندة
آسننیبپذیری ناشننی از خشکسننالی در میننان خانوارهننای
روستایی ،عد بهرهگیری از ظرفیتهنای گردشنگری روسنتای
پشتن چشمه قلی جان است .در واقع ،اهالی روستا معتقدنند
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طبیعت بکر و زیبای این منطقه قابلینت اشنتغال و درآمندزایی
مناسبی را فراهم میکند .همچنین ،اهالی اینن منطقنه اظهنار
کردند که «با بهرهگیری از گیاهان مرتعنی ،داروینی و جنگلنی
این روستا میتوان منابع معیشتی خود را تقویت کنند»؛ زیرا با
اتکا به سنرمایههای معیشنتی متننوّع میتنوان زمیننة تنأمین
معیشت پایدار روستایی را فراهم ساخت و بسنتری مطلنوب را
برای سرمایهگذاری در روستا ایجاد کرد .در عین حال ،یکنی از
اهالی روستای مذکور ابراز کرد که «بنا وجنود تماینل زیناد بنه
برخی از روستاییان به فعّالیت در زمینة تولیند صننایع دسنتی،
اهالی به دلیل نداشتن دانش و مهارت از انجا آن عاجزند».

 .4 .4شرایط مداخلهگر مؤثّر بر راهبردها
از جمله شرایط مداخلهگر منؤثّر بنر راهبنرد آسنیبپذیری
ناشی از خشکسالی در میان روستاییان ،عد بهرهگیری منؤثّر
و اثربخش آنها از نهادها و مؤسسات حمایتی و آموزشی است.
در این زمینه یکی از ساکنان روسنتا بینان داشنت کنه «علّنت
مراجعة محدود به جهاد کشاورزی و مراکز خدمات مشاورهای
فقط به خاطر دریافت کود و سم است ننه آمنوزش» .در واقنع،
اتخاذ چنین رویکردی توسّط روستاییان ،راهبرد عد اسنتفاده
از فنآوریها و عملیات مناسب کاشت ،داشت و برداشنت را در
شرایط خشکسالی تحتالشعاع قرار داده و زمینة آسیبپذیری
ناشنی از خشکسنالی را تقوینت میکنند .از دیگنر زمیننههای
مداخلهگر در این حوزه ،عد بیمة محصوات کشاورزی و دامی
و هم،چنین فقدان اعتبار از برای دریافت وا بانکی است .در
این مورد ،دهیار روسنتای پشنتن چشنمه قلنی جنان اظهنار
داشت که «منرد تماینل چنندانی بنه بیمنهکردن محصنوات
زراعی و دا های خود ندارند و در زمان وقنوع خشکسنالی بنه
دلیل نداشتن پسانداز قادر به دریافت وا بانکی نیستند».
هرچند به گفتة شورای اسنشمی روسنتای منذکور ،ضنعف
زیرسنناختهایی نظیننر راه ارتبنناطی مناسننب و نداشننتن خان نة
بهداشت (سلیمانی ،قدیری معصو  ،ریناحی ،1392 ،ص)647 .
نیز میتواند در فرآیند آسیبپذیری آنها به خشکسالی نقش
مهمّی داشته باشد.

 .5 .4پیامدهای برهکارگیری راهبردهرای آسریبپذیری
ناشی از خشکسالی
یکی از پیامدهای حاصل از عند بنهکارگیری راهبردهنای
فنّ نی و غیرفنّ نی در روسننتای تحننت مطالعننه ،ظهننور اثننرات و
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آسنیبپذیری اقتصننادی ،اجتمناعی و زیسننتمحیطی ناشننی از
خشکسالی در میان روستاییان است.
پیامد اقتصادی :در واقع ،با وقوع بشی خشکسالی و عند
بهرهگیری از راهبردهنای فنّنی؛ نظینر اسنتفادهنکردن از بنذور
بومی مقاو به خشکی ،عد رعایت تناوب زراعنی ،انجا نندادن
کشت محصوات زراعی در زمنان مناسنب و غینره آسنیبهای
اقتصادی در میان خانوارهنای روسنتاییان ظهنور یافتنه اسنت،
همانطور که به گفتنة اهنالی «کناهش درآمند ،رواج بیکناری،
تضعیف دا داری و افزایش هزیننههای زنندگی را منجنر شنده
است».
پیامدهای اجتماعی :به نقل از دهیار روستا ،خشکسالی از
بعنند اجتمنناعی «انگیننزة مشننارکت و فعّالیتهننای اجتمنناعی و
نهادی؛ نظیر تأسیس تعاونیهنا جهنت اسنتفاده از فرصنتهای
اشتغالزایی در منطقه را کمرن کنرده و موجبنات مهناجرت،
کاهش کیفیت زندگی ،کاهش سشمتی و بهداشت ،افزایش نزاع
و تضاد را فراهم کرده است».
پیامدهای زیستمحیطی :اینگوننه اثنرات و پیامندها در
مواجهه با آسیبپذیری زیستمحیطی ظهور مییابند .در واقع،
آسیبپذیری زیستمحیطی زمینة ظهور پیامدهای آن را بارزتر
میکند .پیامدهایی؛ نظیر تخریب بافت خاک ،مرتنع و جنگنل،
افزایش آتشسوزی آنها ،پنایینرفتن سنط آب زیرزمیننی و
خشکیدگی چشمهها به عنوان آسیبهای زیستمحیطی ناشی
از خشکسالی توسّط شورای روستاییان ارائه شد.

 .5بحث و نتیجهگیری
هنندف کلّ نی ایننن تحقی ن کیفننی ،تبیننین فرآیننند و علننل
آسننیبپذیری مننرد روسننتای پشننتن چشننمه قلننی جننان
شهرستان روانسر در استان کرمانشناه نسنبت بنه خشکسنالی
بود .به طورکلّی ،یافتههای حاصنل از اینن پنژوهش نشنان داد
علل آسیبپذیری روستاییان نسبت به خشکسنالی ،متننوّع و
گسترده بوده و یازده مقوله را در برگرفنت کنه در قالنب مندل
پارادایمی شامل شنرایط علّننی (عوامنل آبوهنوایی) ،پدیننده،
زمینه (محیطی و معیشتی) ،شرایط مداخلهگر (عوامل نهادی-
حمننایتی) ،کنننش یننا راهبردهننا (فنّ نی و غیرفنّ نی) و پیامنندها
(اقتصننادی ،اجتمنناعی و زیسننتمحیطی) ارائننه ش ند و فرآیننند
آسنیبپذیری روسننتاییان و ارتبنناط بنین ابعنناد مختلننف منندل
منعکس شد (شکل  .)2در این راستا میتوان چننین اسنتنباط
کننرد کننه شننرایط علّننی مربننوط بننه آسننیبپذیری ناشننی از
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خشکسالی روستاییان به کاهش میزان ،شدّت و دورة بارندگی
و نزوات جوّی کاهش رطوبت هوا و خاک ،افزایش غیرطبیعنی
دما وکاهش پوشش ابرهنای منطقنه نسنبت داده شند کنه بنه
عنوان عوامل آبوهوایی نسبت داده شد .اینن امنر هرچنند در
سننایر مننناط نیننز ممکننن اسننت صننادق باشنند؛ امّنا چننون در
پژوهشهای کیفی برخشف تحقیقات کمّنی ،بنه فهنم منرد از
واقعیت اهمیت خاصی داده میشود (مهدی و شنریفی،1386 ،
ص ،)406 .بننننابراین ،ذکنننر آن مبنننیّن درک شنننرایط علّنننی
آسیبپذیری توسّط افنراد تحنت مطالعنه اسنت .شنرایط علّنی
فوقالذکر در کننار بسنترها و زمیننههای محیطنی -معیشنتی؛
نظیر موقعیت جغرافیایی ،سبک معیشنتی ،پراکنندگی قطعنات
زمینهای زراعی ،کمبودن مساحت آنها و برداشت بیرویة آب
از چاههای زراعی روستاهای مجاور زمینه را بنرای شنکلگیری
آسیبپذیری روستاییان نسبت بنه خشکسنالی فنراهم کنرده
است .در واقع ،میتوان گفت آسیبپذیری همواره به شنرایط و
زمینة محیطی وابسته است (وگل و اوبنرین ،2004 ،24ص.)1 .
ذکر این مورد نیز جهت توصیف واقعیت و داینل وجنودی آن،
از منظننر بننازیگران اجتمنناعی (روسننتاییانی کننه تحننت تننأثیر
خشکسالی قرار گرفته) به عنوان بخشی از اجزای روش کیفی
حائز اهمّیت است (غشمنی ،علنی بیگنی ،سنواری ،1394 ،ص.
 .)439از طرفی ،شرایط مداخلهگری؛ مانند عند بهرهگینری از
حمایت نهادی و مؤسساتی؛ نظیر ترویج و آمنوزش کشناورزی،
عد بیمة محصوات کشاورزی و دا ها و فقندان اعتبنار بنرای
دریافت وا بانکی در شرایط خشکسالی ،آسیبپذیری آنهنا را
تشدید کرده است .از اینن رو ،عند اتخناذ راهبردهنای فنّنی و
غیرفنّنی آسننیبپذیری روسننتاییان نسننبت بننه خشکسننالی را
تحتالشعاع قرار داده است .مجموعة این عوامل در یک فرآیند
تنگاتن کنه در شنک ( )2مشاهده میشود ،اثرات ننامطلوبی؛
نظیننر پیامنندهای اقتصننادی ،اجتمنناعی و زیسننتمحیطی را در
منطقه به دنبال داشته است .از بعند زیسنتمحیطی ،در حنوزة
آبخیننز روانسننر ،بننه دلیننل آسننیبهای ناشننی از خشکسننالی،
عمدهترین تغییرات درکاربری اراضی مرتعی به سایر کاربریهنا
بوده است و فشارهای اقتصادی ،کمبنود علوفنه بنرای دا هنا و
همچنین ،افزایش جمعیت روستانشینان باعث شده است برای
دستیابی به منابع بیشتر ،اراضنی مرتعنی را تبندیل و تغیینر
داده و بسته به نوع نیاز به سایر کاربریها از جملنه کشناورزی
آبی و دیم تبدیل سازند (به نقل از پوررضا و همکاران.)1393 ،
در دشت روانسر ،سط آب زیرزمینی دارای روند نزولی بنوده و
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به صورت نسبی با گذر زمان ،کیفیت آبهای زیرزمینی دشنت
کاهش یافته است .در مجمنوع میتنوان بینان کنرد کنه رونند
تخریب اراضی در منطقه از یک روند صعودی برخوردار است و
روننند نزولننی شنناخصهای کیفیننت و کمیننت آب زیرزمینننی و
همچنین ،شاخصهای کیفی خاک نیز بر اینن موضنوع دالنت
دارند .با بررسی تغییرات کاربری نیز میتوان نتیجه گرفت کنه
نقش فعّالیتهای انسانی و عوامل طبیعی در این تخریب بسیار
گسترده بوده و از وسعت اراضی مسنتعد و مناسنب در منطقنه
کاسننته شننده اسننت (سننلیمانی و افراختننه ،1392 ،ص )92 .و
منطقة مورد مطالعنه در سنالهای اخینر بنا تخرینب اراضنی و
بیابانزایی مواجه بوده است (پوررضنا و همکناران ،1393 ،ص.
 .)83در عین حال ،نتایج پژوهش شنرفی و زرافشنانی ()1389
نیز مؤیّد آن است که کشاورزان گند کنار شهرسنتان روانسنر
بیشترین آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی را در سط استان
کرمانشاه بنه دلینل خشکسنالی داشنتهاند .براسناس یافتنهها،
آنچه آسیبپذیری روستای پشتن چشمه قلی جان را تبیین
میکننند ،پدینندة خشکسننالی اسننت کنننه بنننه عننننوان طبقنننة
محنوری در مرکنز مندل کیفی آسیبپذیری این روسنتا جنای
گرفتننه اسننت (شننکل  .)2از ایننن رو ،نتننایج ایننن پننژوهش بننا
یافتههای تحقیقنات شنرفی و زرافشنانی ( )1389و پوررضنا و
همکاران ،)1393( ،بهرامی ( )1392همخوانی دارد.
بر این اساس ،پیشنهاد میشود ،متولینان توسعة روسنتایی
منطقننه بننا همکنناری نهادهننای محلّنی؛ نظیننر اعضننای شننورا و
دهیاران ،بسننترهای تقوینت ظرفینت سنازگاری را در منناط
روستایی فراهم آورند و با اتخناذ راهکارهنای مقابلنه و تعندیل،
اثننرات زیانبننار ناشننی از خشکسننالی را کنتننرل کنننند؛ زیننرا
آسیبپذیری عامل مهمی است که میتوانند بنه عننوان پیامند
تعامل موجود میان مجموعة گسنتردهای از عوامنل اجتمناعی-
اقتصننادی و زیسننتمحیطی بننه شننمار رود (وگننل و اوبننرین،24
 ،2004ص )1 .و تبیین تعامل میان چنین مجموعة وسیعی از
عوامننل متن نوّع میتواننند نقننش مهمننی در منندیریت اثننربخش
خشکسالی برای متولیان امور ایفا کند .در اینن راسنتا ،اتخناذ
استراتژیهای پایدار معیشتی با تأکید بر گروههایی خاص نظیر
زنان (افراخته ،1390 ،ص )35 .و تقویت سرمایههای فیزیکنی،
اجتماعی ،انسانی ،مالی و طبیعی پیشنهاد میشنود .همچننین،
یافتههای این پژوهش ،لزو درنظرگرفتن کلّیة مراحل و فرآیند
آسیبپذیری نسبت به خشکسالی را با رویکردی مشنارکتی و
با دیدگاهی کلنگر و جامع به متولیان امر توصنیه میکنند تنا
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Extended abstract
1. INTRODUCTION
Various effects of continuous drought, contributes
to the vulnerability of rural households and their
livelihoods is unstable, dynamic and multidimensional nature and vulnerability of drought it
difficult to provide the study. However, to
understand what an important role in mitigating the
effects of drought vulnerability and improve the
livelihood of rural people. The purpose of this
research is to explain the process of villagers'
vulnerability to drought.
2. METHODOLOGY
Therefore, the purpose of this Qualitative research
was to explain the process of villagers'
vulnerability to drought, case: Peshtang Village in
Ravansar County, that It takes Two following specific
aims in relation to the status of household’s
vulnerability to drought: (A) What is the process
of vulnerability theory of drought in rural areas?
(B) What are the constituent elements (basic
concepts, causal conditions, context, intervening
conditions, interaction strategies, and outcomes) of
this process?
Due to the main purpose of this research, the
regional was elected that in the past, it had good
agricultural condition but now because of regional
drought, it is high damage, so the Peshtang village
with emphasize of agriculture experts in Rawansar
city and key local informants, was selected. This
village is of Dawlat Abad district of the central city
of Rawansar in Kermanshah province, which has a
population of 145 people, 45 households, and 30
km from the city center Rawansar and livelihoods
of most people in the village are farmers and
ranchers.
In order to explore and enrich the experiences,
attitudes and perceptions of rural people to the
magnitude of vulnerability resulting from drought
in Peshtang village on Rawansar County used the
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qualitative research methods and specifically the
grounded theory approach provided Strauss.
The population used in this study included all the
rural households in the sample were selected by
Purposive sampling. On the other hand, given that
the level of drought vulnerability among the people
of these villages was not the same, so in order to
identify vulnerable groups, classification techniques
of participatory rural incomes by key informants
was conducted.
Data were collected using semi-structured individual
interview, focus groups, direct observation, field
notes, income participatory classification, land use
mapping techniques. After 10 semi-structured
interviews, each for a maximum of two hours,
theoretical saturation was achieved. Thus, the
responses were repeated and new concepts of the
samples weren't found. Three steps are used to
analyze data with recommendations of Strauss and
Corbin (1998): Open coding ،axial and selective
coding was utilized as a basis of data analysis.
Open coding is part of an analysis concerned with
identifying, naming, categorizing, and describing
phenomenon found in the text. At the end of this
stage was 11 floors. In axial coding, communication
and connection between categories was discovered.
Axial coding is the process of relating codes to
each other, through a combination of inductive and
deductive thinking. In selective coding, the
researcher chooses one category to be the core
category, and relates all other categories derived
during previous process to that category.
3. DISCUSSION
Findings from the analysis of comparing 11 floors
of open coding showed that classification of rural
vulnerability to drought as a core category
(phenomenon central to the process) and in a
paradigmatic model, axial coding was done.
paradigmatic model of axial coding includes causal
conditions, context, core category, Intervening
Tel: +98918 356 2126
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conditions, action or strategies and consequences.
in fact, a grounded theory researcher Identified one
of the open coding categories as the core category
that is central to a theory. Then, this core category
becomes the center point of the axial coding
paradigm. Examining this paradigm, included the
following:
➢ Causal conditions; categories of conditions
that influence the core category,
➢ Context; the specific conditions that influence
the strategies,
➢ Core category; the idea of phenomenon
central to the process,
➢ Intervening conditions; the general contextual
conditions that influence strategies,
➢ Strategies; the specific actions or interactions
that result from the core phenomenon,
➢ Consequences; the outcomes of employing the
strategies.
Results of this qualitative research indicated the
causes of rural vulnerability to drought is varied
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and 11 components includes that in the form of
paradigmatic model includes causal conditions
(Climatic factors), phenomenon, context (environmental
and livelihood), intervening conditions (institutionalprotective factors), action or strategies (Technical
and non-technical) and consequences (Economic,
social and environmental), process of rural
vulnerability show and reflect different aspects of
it.
4. CONCLUSION
Based on the results, it is recommended that
authorities perform participatory strategies to
mitigate the effects of drought and promoting the
adaptation capacity of villagers prioritizing in the
rural areas, in the context recommended that
sustainable livelihood strategies with an emphasis
on strengthening physical, social, human, financial
and natural assets for vulnerable rural.
Key words: Vulnerability, drought, Grounded
Theory, Peshtang Village, Rawansar County.
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