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چکیده
تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر جوامع روستاییی واقیی
در جه

توسیه و ذیشرف

اکایرکیذییر اس ؛ بهطور که به عنوان تهد ید

ملی قلمداد میگردد  .جوامع روساییی در کشورهی در حیل توسیه در میرض

خطرات مربوط به تغییرات اقلیمی هساند و اکطبیقذییر (سیزگیرسیز ) برا روییرویی و واکنش منیسب
بی این امر ضترور است ؛ ازاینرو این جوامع برا کسلهی آتی خود ،از اساراتژ هی روییرویی مانوع،
بهمنظور ذیستگوویی به تنشهی زیس محیطی بهره میگیرکد .هدف این مطیلیه ،کیربرد دیدگیهی تلفیقی
در ارزییبی ظرفی
بی محوری

روییرویی اجامیعیت روساییی در برابر خشاسیلی؛ در سه بُید آگیهی ،تواکییی و اقدام و

اصتتول اهیرگیکه داکش مدیری

بحران ،یینی ذیشتتویر  ،آمیدگی ،و مواجهه و بی دو رویارد

ستیزها و غیرستیزها  ،در منطقه فریمین استاین خراستین رضتو  ،کشور ایران میبیشد .مطیلیه حیضر بی
رویارد توصتتیفی  -تحلیلی و میهی
میییرهی ظرفی

کیربرد  ،دو گیم استتیستتی را دربرمیگیرد )5 :تییین شتتیخصهی و

روییرویی و اکطبیقذییر بی استانید به ذیشینه کظر و مطیلییت کایبگیکها ؛  )2مطیلییت

میداکی به شیوۀ ذیمییشی و بی اسافیده از ابزار ذرسشنیمه در  1دهساین و بین  571کشیورز اکجیم شده اس .
ییفاههی تحقیق در تمیمی ابیید ظرفی

روییرویی و اکطبیقذییر بییکور وضتیی

کیمنیستب کشیورزان در

منیطق روستاییی مورد مطیلیه میبیشد؛ بهطور که کاییج آزمون  Tتک کموکها در ارتبیط بی سه بید اصلی
آگیهی(مییکوین  ،)2/51تواکییی(مییکوین  ،)2/22و اقدام (مییکوین  )5/99کشتتین از ذییینتر بودن این ابیید از
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سطح مییکوین  3اس  .همچنین کاییج آزمون  ANOVAدر ارتبیط میین ماغیر تحصیلیت و گروه سنی که بی
مؤلفههی ظرفی
ظرفی

روییرویی و اکطبیقذییر موردبررستی قرار گرف  ،کشین داد که جز در بید غیرسیزها

اقدام در سنجش ماغیر تحصیلیت بی سطح مینیدار  1/178و ماغیر سن بی سطح مینیدار 1 /198؛

در ستتییر موارد ،تفیوت مینیدار میین ستتطوم مگالت تحصتتیلی و ستتنی بی ستتطوم ظرفی
اکطبیقذییر وجود دارد .بر استی
سطوم ظرفی

کاییج آزمون همبستاوی ،رابطه میین ماغیر «وسی

روییرویی و

زمین کشیورز » بی

روییرویی در مؤلفه تواکییی و در بید مواجهه در سطح مینیدار  1/153و ضریب همبساوی

 1/563مینیدار استت  .همچنین در مؤلفه اقدام ،وستتی

زمین کشتتیورز در ابیید غیرستتیزها بی ستتطح

مینیدار  1/115و ضریب همبساوی  1/235و بید کهید تتتت ارتبیطی بی سطح مینیدار  1/118و ضریب
همبساوی  1/255ارتبیط مینیدار را کشین میدهند .همچنین در مؤلفه اقدام کیز بی سطح مینیدار  1/151و
ضریب همبساوی  1/596کشین از ارتبیط مینیدار دارد.
کلیدواژهها :خشاسیلی ،ظرفی

روییرویی ،کشیورزان روساییی ،شهرساین فریمین.

 -9مقدمه

تغییرات اقلیمی ،موضوعی بینالمللی اس

(جنال 5و همایران ،)2158 ،و بسییر از مردم در سراسر جهین به

واسطۀ تغییرذییر اقلیمی رو به تشدید در میرض خطر قرار دارکد (گوتیرز 2و همایران ،)2155 ،و این سبب شده تی
دول هی آمیدهسیز اجامیعیت خود برا روییرویی بی مگیطرات را جزو مهمترین اقدامیت و برکیمههی خود قرار دهند
(گراهیم 3و همایران .)2158 ،تأثیر تغییرات اقلیمی به صورت فضییی مافیوت بوده ،و تمیمی جوامع در برابر
آسیبذییر یاسین کیساند (آلیم 5و همایران .)2158 ،در این بین اثرات تغییرات اقلیمی بر جوامع روساییی واقییای
اکایرکیذییر و تهدید در جه

توسیه و ذیشرف ملی قلمداد میگردد و در این میین کقش دول هی در سطح محلی و

ملی و برکیمههی کمینه سیز اثرات بر جوامع و ذییمدهی مارتب بر آن ،حیئز اهمی

میبیشد (دومنو و اوبِنگ،1

 .)2156این اثرات تنهی میطوف به درآمد روسایییین کیس  ،بلاه سییر ابیید رفیهی از قبیل امنی
آبی و سلیم

آکین را کیز تح

غیایی ،امنی

منیبع

تأثیر قرار داده و بسییر از این اثرات در ارتبیط بی یادیور هساند (گرین.)2158 ،6

ویلهیی  ،)2111( 7عنوان میدارد که خشاسیلی تقریبیً تمیمی منیطق اقلیمی را تح
زمین هرسیله مساید خشاسیلی اس

(تومی

8

تأثیر قرار داده ،و بیش از کیمی از

و همایران .)2156 ،خشاسیلی میتواکد اثرات ویرانکنندها بر
1 Gentle
2 Gutiérrez
3 Graham
4 Alam
5 Dumenu & Obeng
6 Greene
7 Wilhite
8 Thomas
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کشیورز  ،تأمین منیبع آبی و اقاصید داشاه بیشد و تأثیرات زییکبیر بر جیمیۀ اکسیکی برجی گیارد (ژاکگ 5و همایران،
 .)2151به گفاۀ میسرا و سینگ ،)2151( 2خشاسیلی شدیداً تح تأثیر تغییرات اقلیمی اس و در میین تمیمی خطرات
طبییی از کظر تیداد افراد که تح

تأثیر قرار میدهد ،جییویه کگس

را دارد (دیلینگ 3و همایران2159 ،؛ تومی

و

همایران .)2156 ،برآوردهی کشین میدهد که هرسیله زیینهی اقاصید حیصل از خشاسیلی ایز کزدیک به  6تی 8
میلییرد دلیر بیش از هر حیدثه هواشنیسی دیور اس

(تیکیگو 5و همایران2156 ،؛ ژاکگ و همایران .)2151 ،در سیل

 ،2153اندین آژاکس سیزمین ملل ماحد ،کشس هی سطح بیلی خطمشی خشاسیلی ملی) ،1 (HMNDPرا بهمنظور
ارائه توصیههی مرتبط و اقدامیت علمی برا حل مسیئل کلید خشاسیلی ،برگزار کردکد .کاییج این کشس
کوراکی در بیب عدم وجود آمیدگی در برابر خشاسیلی و کیز خطمشیهی مدیری

بییکور

خشاسیلی در اکثر کشورهی

جهین بوده اس ؛ اراکه وقای به خشاسیلی از منظر ملی کوریساه کشود ،سییس هی ،واکنشهییی برحسب مدیری
بحران را ایجیب میکنند که اغلب کیبهنویم و بسییر ضییت در همیهنوی هساند (سیواکومیر 6و همایران .)2155 ،منیطق
درگیر خشاسیلی به منظور کیهش آسیبذییر هی مساقیم و غیرمساقیم ،اعم از اجامیعی ،اقاصید و زیس محیطی
و حوزههی جغرافیییی گساردهتر ،کییزمند اساراتژ هییی جه کمینه سیز خشاسیلی و ارتقی ظرفی هی روییرویی
و آمیدهسیز در برابر آن میبیشد (گرین2158 ،؛ ژاکگ و همایران2151 ،؛ گیردِز و آربوکل2159 ،7؛ تیکیگو و
همایران .)2156 ،تمرکز بر اکطبیقذییر بی تغییرات اقلیمی جیر  ،عملیترین ذیسخ در مواجه بی آیندۀ اقلیمی کیمطمئن
اس (ویلبی و دیسی  .)2151 ،8هراند ،میییرهی جیر اسافیده شده جه اکطبیقذییر بی ذدیدۀ خشاسیلی همیشه
به ایجید یک سیسام سیزگیر و مطلوب منجر کمیشود (دیلینگ و همایران2159 ،؛ کریسایین اسمی  9و همایران،
 .)2151ممان اس
کااه حیئز اهمی

برآورد ظرفی
این اس

موردکییز جه

تحملذییر در برابر خشکسیلیهی شدید صورت ذییرد؛ امی

که این ظرفی هی در درازمدت و در شرایط مانیسب بی تحولیت زیس محیطی و اکسیکی،

خود رو به تغییر و تحول اس

(اِکول .)2152 ،51برخی از راهحلهی جه

جبران کمبود منیبع آبی به دلیل ذییمدهی

کیمطلوب ،موجب اثرگیار منفی بر دیور اولوی هی میکند ذخیره اکرژ گردیده اس  .بنیبراین ،کهتنهی منجر به مزایی
کیمطلوب در ظرفی هی روییرویی میگردد ،بلاه آسیبذییر را افزایش داده و ظرفی

اکطبیقذییر را کیز بی مشال

1 Zhang
2 Mishra and Singh
3 Dilling
4 Tánago
)5 High-level Meeting on National Drought Policy (HMNDP
6 Sivakumar
7 Gardezi & Arbuckle
8 Wilby & Dessai
9 Christian-Smith
10 Engle
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مواجهه میسیزد (گلدمن و ریوسمینی2153 ،5؛ دیلینگ و همایران .)2159 ،دیویس و بن  ،)2117( 2بیین میدارکد که
اساراتژ هی روییرویی ،3از ابیید و محدودی هی مهم میهبی و فرهنوی برخوردارکد و قیبلی
آکین ،ممان اس

به دلیل ارزشهی ،فرآیندهی و روابط قدرت در جیمیه محدود شده بیشد .بنیبراین ،هم ظرفی

روییرویی 5در کوتیه مدت و ظرفی
گفاۀ اسمی

اسافیده و اثربگشی

اکطبیقذییر  1در بلندمدت موردکییز خواهد بود (برمن 6و همایران .)2152 ،به

و اساینر ،)2112( 7اساراتژ هی مایدد برا اسافیده کشیورزان به منظور ذیشویر اثرات تغییرات

اقلیمی در جهین وجود دارد .این اساراتژ هی عبیرتند از :جنول زراعی ،تغییر تقویم کش  ،اسافیده از ذیشبینیهی آب
و هوایی ،اسافیده از تنوع مقیوم در برابر خشاسیلی ،و تقوی خیک از طریق اسافیده از کود .سیزمین غیا و کشیورز
ملل ماحد (فیئو) ،به تمیمی کشیورزان در سطح جهین تولید محصولیت اسیسی و بی رشد سریع را توصیه میکند .این
محصولیت در مقییسه بی دیور محصولیت در مواجهه بی افزایش دمی ،بیرانهی کیمنظم و خشکسیلیهی طولیکی مدت،
دارا مزی

و برتر میبیشند (تواگیرامیریی 8و همایران .)2158 ،در بسییر از رویاردهی آکچه در برابر مفهوم ظرفی

روییرویی مینی میییبد آسیبذییر اس  .آسیبذییر اغلب خصیصها وابساه به مان 9و به مینی «اه ایز کسب
به اه ایز آسیبذییر »51اس

(میرتین 55و همایران .)2156 ،درواقع میتوان آن را به عنوان حسیسی

اکطبیقی یک سیسام تیبیر کمود (ذیر

52

و ظرفی

و همایران .)2117 ،جمشید و همایران ،)2159( 53به کقل از لوکی

و

هلدرینک ،)2115( 55مؤلفههی کلید آسیبذییر را در قیلب شال ( )5ارائه کمودهاکد.

1 Goldman & Riosmena
2 Davies And Bennett
3 Coping Strategies
4 Coping Capacity
5 Adaptive Capacity
6 Berman
7 Smit and Skinner
8 Twagiramaria
9 context-dependent property
”10 “vulnerable of what towards what
11 Martin
12 Parry
13 Jamshaidi
14 Lucas & Hilderink
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شکل  -9مفاهیم کلیدی آسیبپذیری (جمشیدی و همکاران)9191 ،

داکفورد و همایران ،)2151( 5در رویاردشین به آسیبذییر در بسار مورد مطیلیهشین ،آسیبذییر را ماشال
از سه عنصر کلید میداکند :اثرات بیلقوه ،سطح اکطبیقذییر در محیط به منظور کیهش اثرات و ظرفی

روییرویی

اجامیعی موجود به منظور ذیستگوویی به اثراتی که بید از اکطبیقذییر بیقی میکده اس  .در این رویارد ،دو سطح
آسایکه بر حسب سطح اثرات میین شده اس :
 آسایکه روییرویی ذییین 2که اکاظیر میرود اثرات کیایز بر رفیه داشاه بیشد.
 آسایکه روییرویی بیلی 3که رفیه اکسین صرفکظر از سرمییه موجود ،آسیبذییر خواهد بود.
هر تأثیر در آستایکه روییرویی بیلی و ذییین ،اثر قیبلتوجهی تلقی میگردد .در محدودۀ روییرویی ،بین دو آسایکۀ
تحمل ،آستیبذییر به واستطه ایناه ظرفی

روییرویی وجود داشتاه بیشد یی خیر ،مشگص میشود (داکفورد و

همایران.)2151 ،
در خصوص موضوع ظرفی
اس

روییرویی اجامیعیت کشیورز بی مگیطره خشاسیلی مطیلییت زیید صورت گرفاه

که این مسئله را تح تأثیر فیکاورهی مهمی تلقی کمودهاکد .گرین ( ،)2158اظهیر میدارد که اثرات خشاسیلی

و آستتیبذییر هی حیصتتل از آن اندمقییستتی و کیمطلوب میبیشتتند .قیبلی

اکطبیقذییر در برابر خشتتاستتیلی

کشیورز در اجامیعیت روساییی بیشار به اشایل واکنشی کظیر افزایش ذمپیژ آبهی زیرزمینی و تغییر الوو کش
محصتولیت ظیهر میشتود .آزاد

5

( ،)2158عنوان میکند که محیفظ

از زمین کشتیورز ( ،)ALCخشاسیلی و
1 Dunford et al
2 lower coping threshold
3 upper coping threshold
4 Azadi
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اساراتژ هی روییرویی در یک رابطه ماقیبلاکد و میتواکند تأثیر مثب

و منفی بر یادیور بویارکد .اکاوبه 5و همایران

( ،)2158اقدامیتی از قبیل خرید خواروبیر از جوامع همجوار و ذخیرۀ آن برا مصتترف در دورههی خشتتاستتیلی،
فروش یی تبیدل دامهی کواک برا غلیت و کش

اکواع محصولیت مقیوم به خشاسیلی را ازجمله اقدامیت برخی

جوامع در روییرویی بی مگیطره خشتتاستتیلی میداکد .لمو  2و همایران ( ،)2156میاقدکد که ستتطوم کستتبایً بیلی
ظرفی

عمومی (درآمد بهطورکلی و علیالگصتوص درآمد مبانی بر اقلیم )3بی سطوم بیلییی از ظرفی

روییرویی بی

برخی مگیطرات در ارتبیط استت  .همچنین ون دوینن 5و همایران ( ،)2151عنوان داشتتاند که عوامل رفایر کقش
عمدهی در تشتریح ستطوم واقیی اکویزۀ ستیزگیر کشیورزان ایفی میکمییند .بیلیوه ،مؤلفههی تهدید و ارزییبی
روییرویی بر تصتمیمیت اکطبیقذییر تأثیر میگیارکد .اودمیل 1و همایران ( ،)2151بیین میکند که میزان خستتیرات
کیشتی از خشتاسیلی بی توجه به اکدازه خیکوار ،درآمد سیلیکه ،میزان میلای

زمین ،سیسام کشیورز مورد اسافیده و

شدت خشاسیلی ماغیر اس  .ذیسخدهندگین بی خیکوارهی بزرگ ،میزان ذییین میلای

زمین ،درآمد کم ،و سیسامهی

کشتیورز دیمی در برابر اثرات خشتاستیلی آستیبذییرتر هساند .اشرف و روتر

6

( ،)2153ادراک کشیورزان از
روییرویی و تواکییی

تغییرات اقلیمی و خشاسیلی تح الشییع دادههی و اطلیعیت اقلیمی ثیکویه میبیشد و بر ظرفی

ذیستگوویی آنهی تأثیرگیار است  .گلدمن و رویستمنی ( ،)2153بیین داشاند که جیبجییی مایکیسم کلید روییرویی
اوذیکین بی خشاسیلی به منظور جلوگیر از تلت شدن احشیم میبیشد .هراند جیبجییی در شیوههی جدید کهتنهی به
مقیدیر زیید ذول ،بلاه به اشایل جدید داکش و ارتبیطیت خیرج از شباههی ماقیبل میمول کییزمند میبیشد .برمن و
همایراکش ( ،)2152در تحقیقی از اهیر ایلش اصلی برا درک تحول ظرفی
شتتتیمل )5 :میهی

ذنهین ظرفی

اکطبیقذییر ؛  )2تبیدل موقای میین ظرفی

روییرویی به ظرفی
روییرویی به ظرفی

اکطبیقذییر
اکطبیقذییر ؛ )3

تمرکز محدود تیریگی در جوامع روساییی؛ و  )5فقدان شواهد تجربی کیم بردکد.
خراستین رضو یای از اساینهی کشور ایران میبیشد که خشاسیلی بسییر بیلییی را به میزان  89/7درصد در
حیل تجربه کردن میبیشد (مرکز ملی خشاسیلی و مدیری

بحران ایران .)5398 ،بهطور مییکوین 7/3 ،درصد مسیح

استاین خراسین رضو درگیر خشاسیلی شدید و  57/7درصد درگیر خشاسیلی بسییر شدید هساند .در این بین
ذنج شتهرستاین اساین خشاسیلی بسییر شدید بیلی  11درصد دارکد .بر اسی

گزارش سیزمین هواشنیسی ایران ،تی

ژوئن  ،2159شهرساین فریمین بی خشاسیلی شدید  51/5درصد و خشاسیلی بسییر شدید  11/2درصد و مجموعیً بی

1 Ncube
2 Lemos
3 climate-neutral
4 van Duinen
5 Udmale
6 Ashraf & Routray

تحلیل ظرفی

سیل کهم
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 91/3درصد خشاسیلی جز منیطق حید خشاسیلی اساین به شمیر میرود و خشکسیلیهی ذی در ذی را در حیل
تجربه کردن است  .هدف تحقیق حیضتر ،بررسی ادراکیت خیکوارهی کشیورز روساییی شهرساین فریمین در برابر
خشاسیلی و اساراتژ هی مقیبله بی آن بی رویارد بلندمدت جه
اکجیم این تحقیق برمبنی رویارد ستهگیکه لوکی

کیهش آسیبهی حیصله ،ذرداخاه اس  .جه

و هیدرلینک ( ،)2115که شیمل آگیهی ،تواکییی و اقدام میشود به

برآورد ظرفی هی روییرویی و اکطبیقذییر در جوامع روساییی ذرداخاه شده اس  .در خلیل این تئور  ،دو رویارد
داکش مدیری

بحران شتتیمل ابیید ذیشتتویر  ،آمیدگی ،مواجهه و کهید تتتت ارتبیطی و همچنین رویارد تیب آور

اجامیعیت محلی ازجمله رویارد ستیزها و غیر سیزها  ،بی آن ترکیب و برمبنی الوویی تلفیقی مورد بررسی قرار
گرف .
 -9مواد و روشها

مطیلیه حیضر بی رویارد توصیفی ت تحلیلی و میهی

روییرویی

کیربرد به دکبیل بررسی و سنجش میزان ظرفی

کشتیورزان شتهرساین فریمین میبیشد ،که دو گیم اسیسی را دربرمیگیرد )5 :تییین شیخصهی و میییرهی ظرفی
روییرویی و اکطبیقذییر میین خیکوارهی روساییی که بی اسافیده از تحقیق و مطیلییت کایبگیکها صورت گرفاه اس
و  )2مطیلییت میداکی به شتیوۀ ذیمییشی و بی ابزار ذرسشنیمه اکجیم شده اس  .رویارد اصلی و کظر تحقیق ،کظریه
لوکی

و هیلدرینک ( ،)2111کسب

به ابیید ارتقی ظرفی

روییرویی در برابر مگیطره خشاسیلی میبیشد که شیمل
ریسک

سه مؤلفه آگیهی ،تواکییی و اقدام میگردد .در خلیل این کظریه ،در این تحقیق از دو رویارد مراحل مدیری

مگیطرات شیمل ابیید ذیشویر  ،آمیدگی ،مواجهه و کهید ت ارتبیطی و همچنین رویاردهی سیزها و غیر سیزها
استافیده شتده است  .در واقع در این تحقیق ،تلفیقی از سه مبحس کسب
کشیورزان منطقه مورد مطیلیه اسافیده شده اس

برا ارزییبی و تحلیل ظرفی

روییرویی

که در جدول ( ،)5مراحل و روابط میین این رویاردهی در گیمهی

تحقیق ارائه شده اس .
جدول -9مراحل و نحوۀ تلفیق نظریههای مورداستفاده در تحقیق
گام اول :آگاهی
ارزییبی آگیهی و شنیخ از علل و
کاییج خشاسیلی
گیمهی شنیسییی

بر این اسی

گام دوم :توانایی
ذیشویر

آمیدگی

گام سوم :اقدام
مواجهه

فرآیند مدیری ریسک مگیطرات

سیزها

غیر سیزها

کهید ارتبیطی

رویاردهی فنی و مدیریای مدیری مگیطرات

در هر یک از گیمهی از طریق ابزار ذرسشنیمه در قیلب طیت لیارت ( 1گزینها از خیلی زیید= 1تی

خیلی کم=)5؛ و مصتتیحبه (به صتتورت بیز) اقدام به ستتنجش کمی و کیفی و جمعآور اطلیعیت برا تحلیل و
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ذیستگوویی به سؤالیت تحقیق شد .جیمیه آمیر تحقیق ،دهساینهی شهرساین فریمین به عنوان یای از کیکونهی
خشاسیلی ذرتنش در اساین خراسین رضو (مرکز ملی خشاسیلی و مدیری
در شال زیر ،موقیی

بحران ایران ،)5398 ،اکاگیب گردید.

شهرساین فریمین و دهساینهی آن کمییش داده شده اس .
اکاگیب کموکۀ آمیر آورده شده اس  .جه

در جدول ( ،)2اطلیعیت آمیر مربوط به هر دهساین جه

تییین

حجم کموکه از شیوۀ کموکهگیر سهمیها اسافیده شده اس .
جدول -9حجم نمونه شهرستان فریمان
نام دهستان

جمعیت کشاورز

حجم نمونه

بیلیبند

 

 

سفید سنگ

 

 

سنگ بس

 

 

فریمین

 

 

قلندرآبید

 

 

مجموع

 

 

به منظور بررستی روایی ذرستشتنیمه از روایی محاوا بی اسافیده از کظرات اسیتید حوزۀ جغرافیی داکشویه فردوسی
مشهد ،اعم از روساییی و شهر بهره گرفاه شد و ذس از  1مرحله ارزییبی ذرسشنیمه توسط اسیتید ،ذرسشنیمه مورد
تأیید قرار گرف  .جه

بررسی ذییییی ابزار تحقیق از آزمون آلفی کروکبیخ در کرمافزار  SPSSاسافیده شد که ضریب

آلفی کروکبیخ بهدس آمده بییکور سطح بیلی و قیبلقبول ذییییی ابزار تحقیق اس .
جدول  -9مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیر

بعد

ضریب آلفای کرونباخ

آگیهی

تتتتتتت

 

ذیشویر

 

آمیدگی

 

مواجهه

 

سیزها

 

غیر سیزها

 

کهید ت ارتبیطی

 

تواکییی

اقدام

مجموع
تتتتتتت 
 

 

تحلیل ظرفی

سیل کهم
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همچنین به منظور بررستی تجزیه و تحلیل دادههی از آمیر توصیفی و آمیر اسانبیطی از قبیل همبساوی ،آزمون T

 ،TESTآزمون  ANOVAاسافیده شد .در جدول ( ،)3مقیدیر آلفی کروکبیخ ماغیرهی تحقیق آورده شده اس .
 -9منطقه مورد مطالعه

شتهرساین فریمین طبق آخرین تقسیمیت کشور یای از شهرساینهی اساین خراسین رضو اس

که در شمیل

اساین خراسین رضو واقع شده اس  .این شهرساین در  18درجه و  35دقیقه تی  61درجه و  35دقیقه طول شرقی و
 31درجه و  28دقیقه تی  36درجه و  5دقیقه عرض شمیلی واقع شده اس
که مییدل %5/3مسیح

اساین اس

و مسیحای در حدود  3221کیلومارمربع

را به خود اخاصیص داده اس  .مرکز این شهرساین فریمین اس

 71کیلومار جنوب شرقی مشهد در طول مسیر مشهد-ترب

جیم و هرات قرارگرفاه اس

افغیکساین فیصله دارد .همچنین این شهر در ارتفیع  5555مار از سطح دریی قرار دارد و وسی

که در فیصله

که  256کیلومار بی مرز
آن  26کیلومارمربع

اس  .در حیل حیضر این شهرساین شیمل دو بگش مرکز و قلندرآبید اس .

شکل  -9محدوده مورد مطالعه
 -4نتایج و بحث

بی توجه به ییفاههی جدول ( ،)5از مجموع کشیورزان مورد مطیلیه 77/6 ،درصد آکین را مردان و  22/5درصد آکین
را زکین تشایل دادکد 83/1 .درصد آکین ماأهل 51/3 ،درصد آکین مجرد و  5/2درصد آکین دارا مطلقه بودکد .در سطح
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طبقه سنی  58تی  31سیل بی  62فراواکی و  36/1درصد و ذس از آن طبقه سنی  55تی  11سیل بی  32فراواکی و 58/8
درصد قرار داشاند .بیشترین سطح تحصیلی کشیورزان ،دیپلم بی  27/5درصد ،و ذس از آن مقیطع تحصیلی ابادایی و
راهنمییی هر کدام به میزان  22/5درصتد بیشترین میزان ستطح ستواد کموکههی را کشین میدهد .الباه بیلیترین سطح
تحصیلی داکشویهی فوقدیپلم و لیسیکس هر کدام بی  3/1درصد گزارش شدکد .در ارتبیط بی تیداد اعضی خیکوار کیز،
عموم خیکوادههی بی  16/1درصتد دارا  5تی  6کفر عضو خیکواده میبیشند ،و کزدیک به یک ذنجم خیکوارهی به میزان
 58/8درصتد از  7کفر بیشار میبیشند .خیکوارهی کمار از  3کفر کیز درصد برابر بی  25/7درصد گزارش شدکد .در
زمینه منبع اصتلی مییشت

کشتیورزان مورد مطیلیه ،میزان  12/9درصتد به صورت ترکیبی دارا منبع مییشای هم

کشیورز و هم دامدار و  52/5درصد آکین کیز صرفیً کشیورز میبیشند 91/6 .درصد کشیورزان خود صیحب زمین
کشتیورز و  9/5درصد آکین عدم میلای

زمین کشیورز را اظهیر داشاند .بیلیوه ،در مورد کوع سبک کشیورز ،

 61/8درصد ذیسخدهندگین بیین داشاند که از شیوههی سنای و  39/2درصد از شیوههی مایکیزه بهره میجویند .در
ارتبیط بی وسی

زمین کشیورز ذیسگوویین ،وسی

زمین کشیورز در اخاییر کشیورزان در سه سطح کم (کمار از

 1هاایر) ،ماوستط (بین  1تی  51هاایر) و زیید (بیش از  51هاایر) دستاهبند شتدکد ،که از این میین  36/5درصد
کشیورزان شرک کننده در تحقیق ،بیش از  51هاایر زمین در اخاییر داشاند .همچنین 35/8 ،درصد آکین بین  1تی 51
هاایر زمین و  28/6درصتتد آکین کمار از  1هاایر زمین در اخاییر داشتتاند .در خصتتوص آگیهی از دلیل اصتتلی
خشاسیلی از منظر کشیورزان ،عوامل مایدد ذکر شد که از این میین 65/3 ،درصد آکین دلیل اصلی خشاسیلی را «عدم
بیرش بیران» ذکر کردکد ،که بی توجه به ستطح آگیهی کشتتیورزان از اکواع ظهور خشتتاستتیلی که عمومیً کیز به ظهور
خشتاسیلی اقلیمی (یی بیرشی) بی  67/5درصد اظهیر داشاند سیزگیر میبیشد .در کنیر خشاسیلی اقلیمی ،خشاسیلی
منیبع آبی (ایه ،اشمه ،قنیت ،و )...کیز بی  21/9درصد قرار دارد.
جدول  -4وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی
متغیر جمعیت
شناختی
جنسی

وضیی تأهل

سن

زیربخش

فراوانی

درصد

متغیر جمعیت
شناختی

زیربخش

فراوانی

درصد

بیسواد

 

 

کهض سوادآموز

 

 

ابادایی

 

 

راهنمییی

 

 



 
 
 

مرد

   

زن

 

 

مجرد

 

 

ماأهل

   

مطلقه



 

دبیرساین

 58تی  31سیل

 

 

دیپلم

 

 35تی  51سیل

 

 

فوقدیپلم



تحصیلیت

تحلیل ظرفی

سیل کهم
متغیر جمعیت
شناختی

تیداد اعضی
خیکوار
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متغیر جمعیت

زیربخش

فراوانی

درصد

 55تی  11سیل

 

 

 15تی  61سیل

 

 

 61سیل به بیلی

 

 

کمار از  3کفر

 

 

 5تی  6کفر

 

 

 7تی  51کفر

 

 

کوع سبک

بیش از  51کفر



 

کشیورز

بلی

شناختی

منبع اصلی
مییش

   

میلک زمین
کشیورز
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زیربخش

فراوانی

درصد

لیسیکس



 

کشیورز

 

 

دامدار



 

 

 

آزاد



 

شیوههی سنای

 

 

شیوههی مایکیزه

 

 

بیرش بیران

 

 

ترکیبی
(کشیورز /دامدار )

احداث کاردن بند خیکی
خیر

 

 

کمار از  1هاایر

 

 

بین  1تی  51هاایر

 

 

برا کوهداشان سیلیب



 

فصلی

وسی زمین
کشیورز

 

ایههی عمیق حفرشده
اسافیده کیدرس از منیبع
دلیل اصلی
خشاسیلی در

آبی زیرزمینی
گلگیکههی سیخ دس



 



 

بیش از  51هاایر

 

خشاسیلی اقلیمی

   

آگیهی از اکواع

خشاسیلی کشیورز

 

 

اعمیل بد می اکسینهی

ظهور

خشاسیلی منیبع آبی

 

 

آب و هوا و آلودگی آن



بیتوجهی مسئولین



 

بهرهبردار بیرویه



 

کش زیید زعفران



 

خشاسیلی در
منطقه

خشاسیلی اقاصید



 

روسای



 

کمیداکم

 

 



 
 

اکسین

در ارتبیط بی ماغیر «آگیهی از علل ایجیدکنندۀ خشاسیلی» اهیر سؤال در سطوم  )5عوامل اکسیکی )2 ،محیطی)3 ،
سو مدیریای و  )5مراحل و گیمهی ظهور و رخداد خشاسیلی از کشیورزان ذرسیده شد که در جدول شمیره (،)1
کشین داده شده اس  .انیکاه ییفاههی در کمودار زیر کشین میدهد ،میزان آگیهی کشیورزان شرک کننده در تحقیق ،در
تمیمی ستطوم کمار از ستطح ماوستط مییکوین (= )3قرار دارد .بدین مینی که ،اگراه خشتاستیلی در روسای شدید
میبیشد ،امی میزان آگیهی کشیورزان در سطوم مگالت اعم از عوامل اکسیکی ایجیدکنندۀ خشاسیلی میکند بهرهبردار
بیش از حد منیبع آبی ،از بین بردن ذوشش گییهی ،تغییر کیربر اراضی و غیره در سطح مییکوین 2/36؛ عوامل محیطی
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ایجیدکنندۀ خشتاسیلی از قبیل افزایش دمی ،کیهش سطح آبهی زیرزمینی ،کیهش بیرش و غیره در سطح مییکوین
که در اینجی هم بیلیترین مییکوین

 2/62که رایجترین عیملی که کشیورزان بدان اشیره داشاند تنهی مسیئل آبی بوده اس

را به خود اخاصتیص داده اس ؛ عوامل سو مدیریای همچون بیتوجهی مدیران و مسئولین دول
ایجیدکنندۀ خشتتاستتیلی ،عدم فوری

محلی به عوامل

در طرمهی مقیبله بی خشتتاستتیلی ،عدم تگصتتیص بودجه برا مقیبله بی
به ابیید آن

خشاسیلی ،و غیره در سطح مییکوین  2/29که در اینجی کیز ذییینترین میزان سطح آگیهی کشیورزان کسب

را کشین میدهد؛ مراحل و گیمهی ظهور و رخداد خشاسیلی میکند زودتر شروع شدن فصول خشک ،از دس
رطوب

دادن

خیک ،کیهش مییکوین ریزشهی جو بهطور مداوم ،بیرشهی کیمنظم و غیر فصتتلی ،افزایش مدت زمین

خشتاسیلی در منطقه ،و غیره در سطح مییکوین  2/12قرار دارد .انیکاه مشیهده میشود ،کشیورزان تنهی موارد که
مربوط به موضوعیت آبی میشود را ادراک و آگیهی دارکد؛ اگراه خشاسیلی زوایی دیور کیز دارد .در مجموع کیز،
میزان ظرفی

روییرویی و اکطبیقذییر در بید آگیهی کشیورزان در خصوص ذدیدۀ خشاسیلی در منطقه در سطح

 2/51و کمار از حد ماوسط مییکوین (= ،)3برآورد گردید.
جدول  -5مقادیر میانگین ظرفیت آگاهی از علل ایجادکنندۀ خشکسالی از منظر کشاورزان

همچنین در بگش ظرفی

عامل

مقدار میانگین

عوامل اکسیکی ایجیدکننده خشاسیلی

 

عوامل محیطی ایجیدکننده خشاسیلی

 

عوامل سو مدیریای ایجیدکننده خشاسیلی

 

مراحل و گیمهی ظهور و رخداد خشاسیلی

 

آگیهی کل

 

روییرویی و اکطبیقذییر در سطح آگیهی ،در خصوص آگیهی کشیورزان از کاییج و

ذییمدهی خشتاستیلی در ابیید اقاصید  ،اجامیعی ،زیس محیطی ،فیزیای و کیلبد  ،و اکسیکی سؤالیت به صورت
مصیحبه بیز ذرسیده شد که در جدول ( )6ییفاههی مربوط به این سؤالیت آورده شده اس .
جدول  -6مهمترین پیامدهای خشکسالی در روستا
عامل

اجامیعی

عامل

پیامد

فراوانی

درصد

مهیجرت

 

 

بیایر

کپرداخان زکیت



 

کیهش در تولید محصولیت زراعی

 

کدادن کیورات





کیهش سطح درآمد

 



کمبود کیرو اکسیکی

 

 

رکود کشیورز



 

کداشان آسییش



 

عدم اماین دامدار





اقاصید

پیامد

فراوانی

درصد
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پیامد

عامل
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فراوانی

درصد

 

 

خشای مراتع

 

 

فقر

کیهش زراع

 

 

از بین رفان دام



کم آبی

 

 

عدم توجه به کشیورز

 

 

تغییر ذوشش گییهی

 

 

گراکی کود و سموم



 

گرد و خیک

 

 

کیهش در وسی حلقههی ایه آبی

 



کیهش محصولیت

 

 

تأثیر رو روان مردم

 

 

تضییت دامهی

 

 

تغییر شغل

 

 

کبود کشیورز دیم



 

 

 

فیزیای و

تگریب منیبع

 

 

کیلبد

مصرف بیرویه آب

 

 

 

 

عدم توجه به کشیورز و
دامدار

زیس محیطی

عامل
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پیامد

کیهش محصولیتی از قبیل گندم و
اغندر

اسار

اکسیکی

و فشیر رواکی کشیورزان
افزایش اکواع بیمیر هی

فراوانی

درصد



 

 

 
 

آخرین ستؤال که در بگش سطح آگیهی کشیورزان در ابیید مگالت خشاسیلی ذرسیده شد ،مربوط به ابزارهی و
منیبیی است

که کستب

به وقوع خشاسیلی ،اخبیر و اطلیعیت لیزم را کسب میکنند .این سؤال به صورت مورد

ذرسیده شد که در جدول ( ،)7ییفاههی مربوط به آن آورده شده اس .
جدول  -7ابزارها و منابع مورداستفاده کشاورزان جهت آگاهی از اخبار و اطلاعات در مورد خشکسالی
ابزار و منابع

فراوانی

درصد

رسیکههی رسمی

 

 

رسیکههی غیررسمی

 

 

اینارک (وبسیی )



 

گیشاوین

 

 

تجربه شگصی

 

 

سییر



 

مطیبق بی ییفاههی 71/6 ،درصد کشیورزان از رسیکههی رسمی از قبیل تلویزیون ،رادیو ،و یی روزکیمه جه

آگیهی

از اخبیر و اطلیعیت دربیرۀ خشاسیلی اسافیده میکنند .در کنیر آن ،ماای بودن بر تجربۀ شگصی خود به میزان 15/8
درصتد دومین منبیی است

که در ارتبیط بی آگیهی از خشتاسیلی و ذییمدهی آن اسافیده میکنند .هراند ،گسارش

رستیکههی غیررستمی میکند شتباههی مجیز کیز به میزان  21درصتد دیور منبیی اس

که کشیورزان بی توجه به

گستارش و دستارسی در روسای ،از آن بهره میجویند .تایه بر تجربۀ گیشاوین کیز به میزان  55/5درصد در مراتب
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بید قرار دارد .در دو ستطح دیور یینی تواکییی و اقدام ،مقیدیر مییکوین مربوط به هر سطح بی زیر بگشهی مورد
ستؤال آن در جداول ( )8و ( ،)9آورده شتده اس  .مطیبق بی ییفاههی تحقیق ،ظرفی
ستتطح تواکییی ،در ارتبیط بی ابیید ظرفی

تواکییی ذییینتر از حد ماوستتط مییکوین (= ،)3میبیشتتد .این میزان ظرفی

تواکییی در بید ذیشتویر از خشتاستیلی برابر بی  ،2/27ظرفی
2/59؛ و ظرفی

روییرویی و اکطبیقذییر در

تواکییی در بید آمیدگی در مقیبله خشاسیلی برابر بی

تواکییی در بید مواجهه در مقیبله بی خشاسیلی برابر بی  2/56میبیشد .در مجموع کیز ،میزان ظرفی

روییرویی و اکطبیقذییر در سطح تواکییی کل کشیورزان در مقیبله بی خشاسیلی برابر بی  2/22میبیشد که سطح کلی
کیز ذییینتر از حد ماوسط مییکوین اس  .این مقیدیر مییکوین ،این کااه را ماوجه میسیزد که زکدگی کشیورزان در برابر
خشکسیلیهی ماوالی در روسای تی اه میزان تضییتشده و میزان ظرفی

روییرویی آکین در سطح تواکییی و ابییدش

بسییر ذییین میبیشد.
جدول  -8مقادیر میانگین سطح توانایی در چارچوب ظرفیت رویارویی و انطباقپذیری

همین وضیی

عامل

مقدار میانگین

ذیشویر

 

آمیدگی

 

مواجهه

 

تواکییی

 

در بید اقدام کشیورزان کیز حیکم اس  ،انیکاه در جدول ( ،)9ظرفی

قیلب اقدامیت ستتیزها جه

روییرویی در بید اقدام در

مقیبله بی خشتتاستتیلی برابر بی 2/58؛ و در قیلب اقدامیت غیر ستتیزها جه

خشاسیلی برابر بی 5/97؛ و در بید کهید ت ارتبیطی جه

مقیبله بی خشاسیلی برابر بی 5/62؛ و ظرفی

مقیبله بی

روییرویی و

اکطبیقذییر در گیم دوم یینی اقدامیت اکجیم شتتده در مقیبله بی خشتتاستتیلی برابر بی  ،5/99گزارش گردید .آمیر از
وضیی

بغرکج و شانندۀ عمیقی در ظرفی

روییرویی و اکطبیقذییر بی خشاسیلی در بلندمدت در گیمهی آگیهی،

تواکییی و اقدام را کشین میدهد.
جدول  -1مقادیر میانگین ابعاد سطح اقدام در چارچوب ظرفیت رویارویی و انطباقپذیری
عامل

مقدار میانگین

سیزها

 

غیر سیزها

 

کهید ت ارتبیطی

 

اقدام
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روییرویی و اکطبیقذییر کشتین از شترایط کیمطلوب و ضتییت کشیورزان در برابر

خشاسیلی را کشین میدهد .در جدول ( ،)51مییکوین محیسبهشدۀ سطوم ظرفی

روییرویی و اکطبیقذییر بی مقدار

فرضتی ( )3در آزمون  Tتک کموکها سنجش شده و کشین میدهد که مییکوین واقیی کظر کل ذیسگوویین در ابیید
آگیهی ،تواکییی و اقدام از  3کمار و از حد ماوستتط ذییینتر میبیشتتد .انیکچه ستتطح مینیدار  1/111این اخالیف
مییکوین را در سطح اطمینین  91درصد در سطح خطیبی کمار از  1/11تأیید میکمیید .همچنین اخالیف از مییکوین حد
بیلی و ذییین سطوم ظرفی

روییرویی و اکطبیقذییر منفی بوده اس  .بدین مینی که مییکوین جیمیه در هر سه سطح

و زیرمجموعههی آن کمار از مقدار مورد آزمون (عدد  )3شتد ،و گویی این مطلب است
بررسی در سطح مطلوبی از ظرفی

که در کشتتیورزان مورد

روییرویی و اکطبیقذییر قرار کدارکد.

جدول  -91بررسی وضعیت کشاورزان در سطوح ظرفیت رویارویی و انطباقپذیری در آزمون  Tتک نمونهای
ابعاد

آماره T

میانگین

انحراف

سطح

اختلاف

معیار

معناداری

میانگین

مقایسه میانگینها
حد پایین

حد بالا

آگیهی

 

 

 

 

   

 

تواکییی

 

 

 

 

   

 

اقدام

 

 

 

 

   

 

جدول ( ،)55رابطۀ میین ماغیر «تحصیلیت» در ارتبیط بی سطوم ظرفی

روییرویی و اکطبیقذییر (آگیهی ،تواکییی،

اقدام) در آزمون تحلیل وارییکس ( )ANOVAکشین داده شده اس  .انیکچه که مشیهده میشود .،هدف از اکجیم آزمون
آکوا این اس که ییف

شود ماغیر تحصیلیت به عنوان یک ماغیر زمینها در سطوم ظرفی

روییرویی و اکطبیقذییر

اثرگیار میبیشد و دارا مقیدیر مییکوین مافیوتی به لحیظ ادراکی میبیشند .مطیبق بی ییفاههی جدول ( ،)55جز در بید
غیر سیزها ظرفی

اقدام بی سطح مینیدار  ،1/178و بیلیتر از سطح  ،1/11در سییر ماغیرهی ،یینی ظرفی

ستتطح مینیدار 1/151؛ ظرفی

ذیشتتویر بی ستتطح مینیدار 1/125؛ ظرفی

آمیدگی بی ستتطح مینیدار 1/119؛

ظرفی مواجهه بی سطح مینیدار 1/111؛ ظرفی تواکییی بی سطح مینیدار 1/112؛ ظرفی
1/113؛ ظرفی

کهید تتتت ارتبیطی بی ستتطح مینیدار 1/111؛ و ظرفی

مینیدار میین سطوم مگالت تحصیلی بی سطوم ظرفی

آگیهی بی

سیزها بی سطح مینیدار

اقدام بی ستتطح مینیدار 1/111؛ تفیوت

روییرویی و اکطبیقذییر وجود دارد.
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 نتایج آزمون تحلیل واریانس در رابطه میان متغیر تحصیلات و سطوح ظرفیت رویارویی و-99 جدول
انطباقپذیری
Sig.

F

   

عامل

Mean Square

df

Sum of Squares

 



 

بین گروهی





 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

آگیهی

ذیشویر

آمیدگی

مواجهه

تواکییی

سیزها

غیر سیزها

کهید ت
ارتبیطی

اقدام
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تحلیل ظرفی

سیل کهم

61  تی15  سیل؛11  تی55  سیل؛51  تی35  سیل؛31  تی58  به بررسی رابطۀ میین ماغیر «سن» در سطوم،)52( جدول
 اقدام) بیاسافیده از آزمون تحلیل، تواکییی،روییرویی و اکطبیقذییر (آگیهی

 سیل به بیلی؛ بی سطوم ظرفی61 سیل و

. ) ذرداخاه شده اسANOVA( وارییکس
 نتایج آزمون تحلیل واریانس در رابطه میان متغیر سن و سطوح ظرفیت رویارویی و انطباقپذیری-99 جدول
Sig.

F

   

عامل

Mean Square

df

Sum of Squares

 



 

بین گروهی





 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

 



 

بین گروهی

   




 

 

 

درون گروهی







 

 

مجموع

آگیهی

ذیشویر

آمیدگی

مواجهه

تواکییی

سیزها

غیر سیزها

کهید ت
ارتبیطی

اقدام
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مطیبق بی ییفاههی جدول ( ،)52جز در بید غیر سیزها ظرفی

اقدام بی سطح مینیدار  ،1/198و بیلیتر از سطح

 ،1/11در سییر ماغیرهی ،یینی ظرفی

آگیهی بی سطح مینیدار 1/115؛ ظرفی

ذیشویر بی سطح مینیدار 1/119؛

ظرفی آمیدگی بی سطح مینیدار 1/115؛ ظرفی مواجهه بی سطح مینیدار 1/152؛ ظرفی تواکییی بی سطح مینیدار
1/115؛ ظرفی

سیزها بی سطح مینیدار 1/111؛ ظرفی کهید ت ارتبیطی بی سطح مینیدار 1/116؛ و ظرفی

بی ستطح مینیدار 1/112؛ تفیوت مینیدار میین سطوم مگالت سنی بی سطوم ظرفی

اقدام

روییرویی و اکطبیقذییر

وجود دارد.
جدول ( ،)53رابطۀ میین ماغیر «وستی

زمین کشتیورز » بی سطوم ظرفی

تواکییی ،اقدام) در آزمون همبساوی کشین میدهد .ماغیر وسی

روییرویی و اکطبیقذییر (آگیهی،

زمین کشیورز در سطح تواکییی در بید مواجهه بی در

سطح مینیدار  1/153و ضریب همبساوی  1/563مینیدار میبیشد .امی بهطورکلی ،در سطح تواکییی ارتبیط مینیدار
مشیهده کشده اس  .در سطح اقدام ،وسی

زمین کشیورز در ابیید غیر سیزها بی سطح مینیدار  1/115و ضریب

همبساوی  1/235و بید کهید تتت ارتبیطی بی سطح مینیدار  1/118و ضریب همبساوی  1/255ارتبیط مینیدار را
کشتین میدهند .همچنین در ستطح اقدام کیز بی ستطح مینیدار  1/151و ضتریب همبساوی  1/596کشین از ارتبیط
مینیدار دارد.
جدول  -99ماتریس همبستگی میان وسعت زمین کشاورزی سطوح سهگانه ظرفیت رویارویی و انطباقپذیری
آگاهی
وسی

پیشگیری

آمادگی

مواجهه

توانایی

سازهای

غیر

نهادی ـ ارتباطی

اقدام

ضریب ذیرسون

             

 

 

سطح مینیدار

             

 

 

سازهای

 -5جمعبندی و پیشنهادها

هدف اساراتژ هی روییرویی و اکطبیقذییر  ،افزایش توان کشیورزان در مواجهه و مقیبله بی خشاسیلی و اثرات
آن در حوزههی مگالت میبیشد .ارتقی ظرفی

روییرویی کشیورزان در کوتیه مدت و ظرفی

اکطبیقذییر آکین در

بلندمدت میبیشتد ،ابادا ،در گرو آگیهی و داکش محیطی آنهی در ابیید و علل مگالت مگیطره خشتتاستتیلی اس .
انیکاه ییفاههی تحقیق کیز کشتتین میدهد ،مییکوین مربوط به آگیهی از علل مگیطره خشتتاستتیلی (عوامل اکستتیکی،
محیطی ،ستو مدیریای و مراحل ظهور خشتاسیلی) در منطقه مورد مطیلیه در سطح ذییینی گزارش شده اس  ،که
میتوان آن را یای از مهمترین زمینههی کیتواکی کشیورزان در گیمهی مواجهه و اقدام داکس  .در حقیق  ،آگیهی به
عنوان یک عیمل اکویزشی و محرک بگش سبب ترغیب کشیورزان به اقدامیت ذیشویراکه و اصلیحی مانیسب بی میزان

تحلیل ظرفی

سیل کهم
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محلی خواهد شد .لیا کورش به ارتقی ظرفی

روییرویی

توان و در مقیی

فرد یی گروهی و یی همایر بی دول

کشتیورزان جه

مقیبله بی خشاسیلی در گیمهی مگالت به یادیور ذیوساه و بی دیدگیهی کلنور و دییلاایای قیبل

حصول اس  .کاییج کیز بییکور این اس که ضیت کشیورزان در حلقه اول این زکجیرۀ عینی ،آگیهی میبیشد که سبب
عملارد کیمطلوب گشاه و بیعس ضیت آنهی در حلقههی بید یینی تواکییی و اقدام گردیده اس  .انیکچه ییفاههی
تحقیق کشین میدهد ،مییکوین ظرفی تواکییی در بید ذیشویر برابر  2/27برآورد گردید و گویی این مطلب اس که
در کبود برخوردار از ظرفی آگیهی ،ماییقبیً شنیخای جه

ذیشبینی مگیطرات میکند خشاسیلی کیز شال کمیگیرید

یی بسییر ضییت میبیشد .این عیمل بیعس میشود که فرد بومی کاواکد اقدامیت منیسب در سطح فرد یی وسیعتر در
مقیبله بی خشتاسیلی اکجیم دهد .انیکاه حای در بید سیزها و غیر سیزها و کهید تتتت ارتبیطی ،ظرفی
مییکوین ییفاههی وضیی

وخیمتر را کشین میدهند .بدین مینی که از طرف دول

ارتبیطی عملارد قیبلتوجهی در خصتوص مدیری

اقدام کیز

محلی کیز در بحس عنصر کهید ت

خشاسیلی و کمینه سیز اثرات آن از سو کشیورزان ادراک

کمیشود .این عملارد کهید ذییین اشیره به عدم سیزگیر و عدم همیهنوی میین مردم محلی و دول

محلی دارد ،که

عیملی مزید بر گسارش و تیمق بیشار خشاسیلی در منطقه خواهد شد و در درازمدت به تگریب کیمل خیک ،از بین
رفان منیبع آبی زیرزمینی ،و حای ممان اس

به تگلیه کلی آبید و یی حیف آبید منجر گردد .کاییج مطیلیه حیضر

بی ییفاههی مطیلیه آزاد ( ،)2158و اشرف و روترا ( ،)2153در این رابطه که اساراتژ هی روییرویی در گیمهی
آگیهی ،تواکییی و اقدام ماقیبل و ماأثر از یادیور میبیشند و تأکید بر کقش آگیهی در ارتقی ظرفی
اس  .همچنین تأییدکنندۀ کاییج مطیلیه لمو
در اجامیعیت بی ظرفی

روییرویی همسو

و همایران ( ،)2156و آدمیلی و همایران ( )2151در این راسای اس که

و دارایی بیلیتر و بیشار ،ظرفی

روییرویی در سه گیم ارتقی میییبد.

بنیبراین ذیشنهید میشود:


دول

محلی و مرکز بی حمیی

از طرمهی مانوع سیز اقاصید محلی روسایهی زمینه را برا کیهش

آسیبذییر و افزایش تواکییی کشیورزان برا گزینههی اقدام و ترمیم منیبع و زیرسیخ هی از بین
رفاه در مراحل بیزسیز فراهم کمیید.


بی توجه به کقش تأثیرگیار آگیهی بر عملارد کشیورزان در گیمهی بید یینی تواکییی و اقدام ،ذیشنهید
میشود مسئولین از طریق برکیمههی آموزشی و ترویجی ،ضمن آگیهی بگشی کشیورزان از رفایرهی
ستیزگیر بی خشاسیلی و ارائه راهایرهی سیده و عملی برا آنهی ،در ارتقی آمیدگی کشیورزان تلیش
کنند.

شمیرۀ سی و اهیرم

جغرافیی و مگیطرات محیطی

محلی مانیسب بی میزان تنش خشاسیلی منطقه و اجرا اقدامیت
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عملییتی در زمینه منیبع آبی و کشیورز زودبیزده که اسافیده از تجیرب سییر کشورهی کظیر کشورهی
. اس

آفریقییی در این زمینه بسییر حیئز اهمی

مردم محلی که به دلییل مگالت از تصتتتمیم گیران و مجریین دورمیکدهاکد از طریق
دادن روسایییین و اخی کظرات

مشتتتیرک

 تقوی

برکیمههی گوکیگون از قبیل برگزار جلسیت در خود روسایهی و دخیل

.مطلوب آن را فراهم کمییند

آکین در موضوع خشاسیلی که زمینه مدیری
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