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 چکیده

 بخش گرکن جنووبییی روستا هایسکونتگاهدر کشاورزان  پذیریآسیببررسی میزان  این مطالعه از هدف

و  اسو  رودزاینودهشهرستان مبارکه در مواجهه با شرایط خشکسالی ناشی از بحران آب رودخانه  توابعاز 

-، اجتمواییدر ابعاد اقتصادی موردمطالعهی یروستا هایسکونتگاه در کشاورزان-1 سؤالسعی دارد به دو 

 ؟اندشده پذیرآسیببه چه میزان  رودزایندهآب  بحران از پدیده خشکسالی ناشی از محیطیزیس روانی و 

اطلاع و آگاهی راهکارهای مواجه با شرایط خشکسالی به چه میزان از  موردمطالعهکشاورزان در منطقه  -2

 ،جامعوه آمواری تحقیو  گردآوری شده اس . پرسشنامهبا استفاده از مورد نیاز های پاسخ دهد. داده دارند؟

( 1915سرشماری نفوس و مسکن ) یهادادههستند که بر اساس کشاورزان روستاهای بخش گرکن جنوبی 

روایوی انود. به ینوان نمونه انتخاب شوده نفر 128هستند که با استفاده از فرمول کوکران  نفر 2222بالغ بر 

 85/2آلفای کرونباخ معوادل  استفاده از باها یی گویهپایاشده و  دییتأمرتبط  قی  توسط کارشناسانتح ابزار

کوای  ،اسوییرمنهمبسوتگی هوای آمواری )ای از آزمونی پرسشنامههابرای تحلیل داده  .آمده اس به دس 

بوه  هاییبررسو .بهره گرفته شده اس  تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و فریدمن( ای وتک نمونه t اسکوئر،

 تورینمهمبوه ینووان تولید  یهانهیهزافزایش نشان داد که کشاورزان  پذیریآسیبخصوص  درآمده  یمل

رفتن  پایین روانی و–آسیب اجتمایی ترینمهمروانی به ینوان  افزایش فشارهای روحی و ،آسیب اقتصادی

منطقوه در  رودزاینودهناشی از بحران آب  محیطیزیس آسیب  ترینمهمبه ینوان  زیرزمینی هایآبسطح 
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 تورینبیشروانی  -اجتمایی هایآسیبکه نشان داد فریدمن  و یانمونهتک  t یهاآزموننتایج  بوده اس .

 آگواهی کشواورزان از بررسوی میوزان اطلواع واسو .  کرده منطقه به کشاورزان وارد در را خسارتمیزان 

 زمینوه کشواورزان منطقوه در آگواهی میوزان اطلواع ونشان داد که شرایط خشکسالی  مواجهه با یهاروش

از  تحلیل سلسوله مراتبوینتایج  .بوده اس  ترپررنگ هاشاخصهمه  از "رف  آب کاهش هدر یهاوهیش"

راهکارهوای فنوی " منطقه مذکور، خشکسالی در راهکار مقابله با مؤثرتریننشان داد که  کارشناساندیدگاه 

 اس . "آبیاری

 .استان اصفهان، کشاورزان پذیریآسیب بحران آب، سوانح طبیعی، :هاواژهکلید

 مقدمه-9

 1داکی) برندیمبین  از نیس  مردم را تمام هس  و و گاه دهندیمشدت زیادی رخ  طبیعی با یهامخاطره هرساله

به حوالتی از  خشکسالی از نظر هواشناسی اساساً .ی اس خشکسال هامخاطره از اینیکی . (921: 2211، همکاران و

منتظره بارش ر خشکسالی یبارت اس  از کاهش غیر. در تعریفی دیگشودیمی از کمبود بارندگی اطلاق خشکی ناش

گیاهان را در  اس  که روند یادی رشد قدرآن، میزان این کاهش خشک نیس  لزوماًکه  یامنطقهن در در مدتی معی

خشکسوالی  (.2229 یلیجوانی، یانی و)کاو منطقه نیس یک بنابراین خشکسالی ویژگی دائمی ؛ کندیممنطقه مختل 

ایون پدیوده از  را پدید آورد. ییهابینشکشور فراز و  در هر تواندیمای بزرگ اس  که سانحهای طبیعی و مخاطره

تلاش برای تشخیص نقوا  . دهدیمقرار  ریتأثبیشتری از جامعه را تح   هایبخشو  تردهیچیپطبیعی  سایر سوانح

 حسنی نژاد) برخوردار اس  یاژهیوث از اهمی  و خطرآفرین این پدیده به منظور پیشگیری از بروز حواد خیزحادثه

 ،1122خشکسوالی چوین در سوال بوه  تووانیم های قرن بیستماز شدیدترین خشکسالی .(202: 1912، همکاران و

 1125آفریقا در سال خشکسالی و  1102هند در سال خشکسالی ، 1122اتحاد جماهیر شوروی در سال  خشکسالی

این سوانح در آسوتانه  اثر بسیاری از مردم در شدند و ها نفرها موجب مرگ و میر میلیوناین خشکسالی .اشاره کرد

استنبا  کرد که خشکسالی تهدیدی بزرگ برای خانوارهوا و جووامعی  توانیماین اساس  بر گرفتند. گرسنگی قرار

در این میان معیشو   در (.140: 2211همکاران، و 2)کمیبل اندوابستهخش کشاورزی اس  که برای امرار معاش به ب

به (. 9،2211،80همکاران )پیتمن و آن به تغییرات آب و هوایی وابسته اس  جوامع وابسته به بخش کشاورزی بیش از

اقتصاد روستایی و کشواورزی  منفی خشکسالی طی چند سال بر یامدهایپ روستا و کشاورزیدلیل ارتبا  تنگاتنگ 

حکویم  یگانوه و )محمودی گورددیموروسوتایی  یهوامهاجرتو تداوم آن موجب تغییر کوارکرد و  شودیمنمایان 

  (.2212دوس ،
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ظهور  دس  رفتن محصولات کشاورزی و موجب از زیادی یافته اس  و نمود اخیر قرنمینطول  خشکسالی در

سویاری از گسترده شده اس . خشکسالی به وجود آورنده شبکه اثراتی اس  کوه ب یهایقحط سوانح مختلفی نظیر

. یزیکوی تجربوه شوده ایجواد نمووده اسو بسیار فراتر از خشکسوالی ف تأثیری گرفته واقتصادی را دربر هایبخش

کاهش  کاهش سطح زیرکش ، .تقسیم نمود غیرمستقیممستقیم و  به دو نوع توانیمرا  اثرات خشکسالی طورکلیبه

 از محیطیزیس کاهش تنوع  افزایش تلفات دام و ،حصولات تولیدیکاهش حجم م ،سوزیآتش منابع آب زیرزمینی،

 کشواورزان، به کاهش درآمود توانیمخشکسالی  غیرمستقیماثرات  ازجمله .رودیم اثرات مستقیم خشکسالی بشمار

سجاسوی  و )صوادقلو کوردافزایش جرائم اجتموایی اشواره  مهاجرت و بیکاری و رشد افزایش قیم  محصولات،

 (.194: 1919قیداری،

 ، روانی و فنی زیادی بر بخش کشاورزی داشته و برمحیطیزیس  ،ی اثرات بالفعل اقتصادی، اجتماییخشکسال

 ه اسو دادخود قرار  ریتأثی از مردم را تح  بسزایی دارد و تعداد زیاد ریتأثروی کاهش میزان یملکرد محصولات 

 2212همکواران، و اخلواقخوش) مشخص نیس  کاملاًآغاز آن  ،خزنده یادهیپدو به ینوان ( 10: 2221)منوچهری،

کشور جهان با کمبود آب مواجه خواهند شد و از ایران  91نزدیک  یاندهیآبر اساس گزارش سازمان ملل در (. 122:

 )پورطواهری و کشوورهای درگیور کمبوود آب در آینوده نوام بورده شوده اسو  نیتوریبحراننیز به ینوان یکی از 

کم توجهی به پدیده خشکسالی در ایران به ینوان کشور مستعد خشکسالی بایث شده اس  که  (.2: 2219همکاران،

وسط ی که خسارت متطوربهاقتصادی و اجتمایی بسیار زیادی بر پیکره اقتصادی کشور وارد آید،  هایآسیب هرساله

 )کابلی و باشدیمدرصد آن مربو  به سیل و خشکسالی  22شده اس  که  میلیارد ریال بر آورد 1222سالیانه بیش از 

در این بین جامعه  این سانحه خزنده در مناط  روستایی بیش از سایر نقا  بوده و ریتأث. شعاع (94: 2212 همکاران،

خشکسوالی ابعواد  توأثیرات(. 49: 2212زرافشوانی، )شریفی و روندیم بشمار پذیرآسیبگروه  ترینبیشکشاورزی 

در این خصووص . اندمشاهدهطولانی پس از وقوع قابل  نسبتاًبه تدریج و با گذش  زمان  معمولاًگوناگونی دارد که 

اولیه  تأثیراتیا  و غیرمستقیمخشکسالی را به مستقیم و  تأثیراتفته اس ، برخی رمتفاوتی صورت گ یهایبندمیتقس

 های اقلیمی ومستقیم خشکسالی اغلب مربو  به مشخصه تأثیرات(، 01: 2221)کردوانی، کنندیم بندیطبقهو ثانویه 

 هایآسویبمحسووس هسوتند، مربوو  بوه خشکسالی که وسویع و نا غیرمستقیم تأثیرات کهدرحالی، اندیکیاکولوژ

 را تشخیص داد هاآنکمی   توانیمآن به سختی  هایویژگیکه به یل  ماهی  و  شوندیماقتصادی و اجتمایی آن 

 شناختیروان، اقتصادی و اجتمایی و محیطیزیس اثرات خشکسالی را  ترینمهمبرخی  (.1110 ،1و چرس )والکر

میوزان و شودت  ،تابعی از ماهی ، اندازه پذیریآسیبها، در خشکسالی (.201: 2229 کریمی، )کشاورز و انددانسته

 تواند به یوامل اجتمایی چونناشی از خشکسالی می پذیریآسیب (.2: 2219دیگران، )پورطاهری و خشکسالی اس 
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و رفتارهای اجتمایی، ماهیو   هااس یسمهاجرت، فناوری،  الگوی اسکان و ،شناختیجامعه، خصوصیات جمعی 

از  متوأثرآمادگی مورتبط باشود یوا  سالی و، توانایی مقابله با اثرات خشکسلام  ،متغیر خشکسالی، توسعه اقتصادی

 ،زیرسواختی، طبقوات اجتمواییامکانوات  ، مذهبی، اقلیمی، تنووع در آمود،یواملی چون خصوصیات قومی، نژادی

شویوع  چوون جنوگ و یاهیوناح ، اتفاقوات جهوانی ومنوابع و قودرت ، میزان برخورداری از سرمایه،جنسی ، سن

حوال تغییور  مرتوب در طوربهاین یوامل  .کلان باشد و اجتماییاقتصادی  ،و ساختارهای سیاسی واگیر یهایماریب

  (.182: 2211دیگران، )حسینی و گرددیمبا این تغییرات کم یا زیاد  پذیریآسیبمیزان  هستند و

از پدیده خشکسالی در ابعاد  یریرپذیتأثنقا  روستایی از نظر میزان  بندیاولوی ، نیازمند فرایند توسعه کشاورزی

توسوعه را ناکوام خواهود  هایتلاشاس  که یدم توجه به آن  محیطیزیس روانی، اقتصادی و  -مختلف اجتمایی

نیاز ، نقطوه آغواز و پیشوپذیریآسیبیلاوه بر این سنجش . گذاش  و به ناپایداری و تشدید بحران دامن خواهد زد

جواموع روسوتایی  پذیریآسویبهش اثرات خشکسالی به منظور کواهش های کامدیری  خشکسالی اس  و برنامه

اقتصوادی، اجتموایی و  یهانوهیهززایش آگواهی از ، افوهمچنوین (.45: 2221زرافشوانی، )شریفی و ضروری اس 

فعال در زمینه مدیری  خطر خشکسالی و تخصیص بهینه منابع  هایدیدگاهرشد  سازنهیزم، خشکسالی محیطیزیس 

، تضمین کننده موفقی  بخش کشاورزی اس . وجود آمادگی در جامعه و محیط پذیریآسیبیزان جه به ممالی با تو

رویکورد مودیری  خطور  روازایون، پیشگیری و کاهش خطر خشکسالی اس  اس  که هدف آن یابرنامهگونه هر

پیش از مخاطره تمرکوز قدامات ا و پذیریآسیب، مخاطرات بینیپیشنکات مرتبط با  خشکسالی در وهله نخس  بر

 (.12: 2219دیگران، )پورطاهری و دارد و مبتنی بر آمادگی در مقابل خشکسالی اس 

 ازجمله. اس  تأثیرگذارف بر زندگی جوامع مختل یهاجنبه خشکسالی از دهدیمنگاهی به پیشینه تحقی  نشان 

ناشوی از خشکسوالی بویش از  اجتموایی پذیریآسویبنشوان داد  (2229) دیگوران پورطواهری و این کوه تحقیو 

 سوهرابی والوی و مطالعوه طبیعی بوده اسو . پذیریآسیباقتصادی بیش از  پذیریآسیباقتصادی و  پذیریآسیب

 نیتورکمپیامودهای اقتصوادی و  تورینبیشوقوع خشکسالی در سیستان و بلوچسوتان دارای  که نشان داد (2221)

 فواطمی و و (2212شوریفی ) زرافشوانی و (،2211زرافشانی ) بوده اس . مطالعه شناختیروان -پیامدهای اجتمایی

 ایوو ی زرایو ،فرهنگوی، اقتصوادی ،بر کشاورزان شامل اثرات اجتمایی اثرات خشکسالی نشان داد (2212) کریمی

نشوان در تحقیو  خوود  (2221) نساجی زواره. آینده هراسی اس  زیرساختی و ،فنی ،شناختیروان، محیطیزیس 

کشاورزی، افوزایش قیمو   پیامدهای خشکسالی شامل کاهش درآمد کشاورزان و شاغلان بخش ترینمهم ند کهداد

کواهش تنووع و ، کشاورزی، افزایش قیمو  غوذا هایزمین، کاهش قیم  زایش نرخ بیکاری و مهاجرت، افهانهاده

هی و کوتاه شدن طول دوره رشود ، خسارت به ذخایر ژنتیکی گیاضعیف شدن پوشش گیاهی، کاهش کیفی  خاک

 شوندیمبر اساس خشکسالی دچار فقر و پریشانی  کشاورزاننشان داد  (2221) همکاران زمانی و گیاه اس . مطالعه
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خشکسالی بر فرآیند زندگی یشایری شهرستان  ریتأثدر بررسی  (2228. سالمی )کنندیمبه مناط  اطراف مهاجرت  و

 هایدام، کاهش شدید تعداد ع خشکسالی بایث کاهش میانگین تعداد هر دام خانواروطبس به این نتیجه رسید که وق

و کواهش  دستیصنایع، کاهش تولیدات هادامسبک، کاهش شدید میانگین وزن  هایدام، تغییر شدید نسب  سنگین

حکویم  نوه ومحمودی یگا آمد هر خانوار نسب  به دوره پیش از خشکسالی شده اس . مطالعوهتولید و میانگین در

 هایفرصو داد خشکسالی موجب تغییر کاربری اراضی روستایی و کاهش میزان در آمود و  نشان (2221) دوس 

پیواپی در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند خشکسالی هوای  (2221) خبرزاد و بهنیافر شغلی روستاییان شده اس .

ن یملکرد، سطح زیرکش  محصولات باغی و زرایی و روی میزا ریتأثاز قبیل  ناپذیریجبراناقتصادی  هایخسارت

تولیدی و  یهانهادهاثر اقتصادی خشکسالی را کاهش مصرف  ترینبیشزیرزمینی داشته و کشاورزان  هایآبکاهش 

بررسی اثرات خشکسالی بر وضوعی   در( 2219) دیگران . یلییور ودانندیمکاهش در آمد تولیدات زرایی و باغی 

درآمد و میزان مشارک  در دوره آموزشی رابطه  بین میزان تحصیلات، که اجتمایی کشاورزان نشان دادنداقتصادی و 

جسمی و روانی، اضطراب اجتمایی خشکسالی را تنش  تأثیرات (2228) دیگران و 1کیم وجود دارد. دارمعنیمنفی و 

ت و افزایش فقور یموومی دانسوته هاجر، افزایش منوادگی، کاهش کیفی  زندگی افرادخا یهایریدرگ، و افسردگی

، زنودگی کشواورزی، ب بنگلادش نشان داد وقوع خشکسوالیدر شمال غر (2212) دیگران و 2حبیبی. تحقی  اس 

کاهش اثرات خشکسالی را  (2214) دیگران و 9یودمل .زان را مورد تهدید قرار داده اس اجتمایی و سلامتی کشاور

، افزایش دمای هوا، تخریب منوابع ، مهاجرت، کاهش در آمددس  دادن شغلیملکرد غلات و محصولات باغی، از 

خشکسوالی را  یامدهایپ ترینمهم (2221) 4هاندری و پندی .زیرزمینی دانسته اس  هایآبطبیعی و کاهش سطح 

 .اندکردهغذایی و فقر ذکر  یناامن

به دلیل موقعی  جغرافیایی و شورایط اقلیموی، در بسویاری از نقوا  ایوران خشکسوالی یوک تهدیود حتموی و 

سینوپتیکی که این منطقه را  یهانظامو فیایی با توجه به موقعی  جغرا. (22: 5،2221)چاکسی باشدیم ریناپذاجتناب

و  یدارخزانوه) این منطقوه بوه حسواب آیود هایویژگی ازجمله، آشکار اس  که خشکی دهندیمقرار  ریتأثتح  

درجه یرض شمالی، بایث  42 تا 25جغرافیایی و نوار بیابانی  گرفتن ایران در کمربند خشکقرار .(89: 2221دیگران،

ی که میزان بارنودگی در ایون طوربه ،هوایی کم باران جهان به شمار رودایران از مناط  آب و  شده اس  که کشور

 خشوکنیمهدارای اقلیمی خشوک و  ،مترمیلی 222م متوسط جهانی اس  و با بارندگی سالانه کشور حدود یک سو

وارده از  هایآسیب خسارات و در معرض شدتبهایران  به همین خاطر .(58: 2212دیگران، )محمدی یگانه و اس 

                                                             
1 Kim et al 

2 Habiba et al 

3 Udamle 

4 Pandey & Handari  

5 Chakoshi 
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به همین  .ورزی اس بخش کشامتحمل  تأثیرگذاریی که یمده طوربه ،ه طبیعی خزنده خشکسالی قرار داردمخاطر

 هایآسویب میوزان. شودیمسوی کشاورزان مشاهده  از مختلفی یهاواکنشاز وقوع بحران خشکسالی،  جه  بعد

، محیطی و اجتمایی و میزان مقاوم  کشاورزان در برابر این حادثه به طرق گوناگون نمایان وارده به لحاظ اقتصادی

اطرات که جوامع انسانی در معرض از مخ یاگسترده. از میان دامنه (1919: 122 ،سجاسی قیداری و )صادقلو شودیم

 ی واردبسیاری را بر بخوش کشواورزی و منوابع آبو هایزیانسوانح اس  که  ترینمهمدارد، خشکسالی از  ن قرارآ

 در را ییایجغراف ترعیوسلحاظ اینکه محدوده  به همین دلیل خشکسالی به. (1982: 05، همکاران پیرمرادیان و) سازدیم

: 2222 ،1وایلهای ) دهدیمقرار  ریتأثتح   جمعی  بیشتری را لذا ودیگر سوانح طبیعی اس   از تردهیچیپ گیرد،می بر

سانحه طبیعی به لحاظ کاهش تولیدات کشاورزی و شدت رنج و یوذاب  نیترنهیپرهزبه یبارتی خشکسالی  .(205

وقووع  یامودهایپوارده بور کشواورزان و  هایآسویب .(9:  1118، 2بیکردونینگ و رود )یمبرای کشاورزان به شمار 

خود بیانگر یدم آمادگی کشاورزان در برابر این مخاطره و پیامدهای آن و همچنین نا کوار  یادورهخشکسالی های 

ناشوی از  هایسیبآاین راستا یافتن رویکردی که بتواند  در ران در این موارد اس  ومدیری  بح یهاستمیسآمدی 

 )بیکاری و ...(، ناامنی اقتصادی، فرسایش کمبود منابع آبناامنی محیطی ) (،... ، انزوا وناامنی اجتمایی )مهاجرت، فقر

، اهمی  فراوان نجامدیبنامطلوب خشکسالی  یادهیپدکمبود سرمایه( را برطرف سازد و به بهبود توانایی مقابله با و 

نخستین گام ضروری برای مقابله با خشکسالی و تعدیل تبعات آن، شناخ  و درک دقی  از ابعواد  گریدانیببه دارد.

آنوان اسو  کوه در اغلوب کشوورهای  یریپوذانعطافآسوتانه تحمول و  و مقاوم  افراد برای ارتقاء پذیریآسیب

 ی کشور ایوران بورزیرا قرارگیر؛ (1981 افشانی،زر )شرفی و رفته اس ایران مورد غفل  قرار گ ازجمله توسعهدرحال

با  ییهابحران گیریشکلهای دهه اخیر به واسطه تغییرات اقلیمی منجر به خشکسالی و تداومروی کمربند خشک 

سجاسوی  و )صوادقلو که وابستگی یمیقی به آب برای تولید دارند، شده اسو الی در بخش کشاورزی خشکس منشأ

 .(191: 1919، قیداری

 مترمیلی 152متوسط بارندگی سالیانه  با هوای نیمه بیابانی و آب و باجنوبی شهرستان مبارکه  گرکن زرخیزمنطقه 

 رودزایندهبحران آب رودخانه  با (1912 و 1910 هایسال)به ویژه  اخیر هایسال در نیز از این قایده مستثنی نبوده و

بین کشاورزان روستایی  درمخاطره خشکسالی حال  یادی  منفی فراتر از تأثیراتبه منجر  وشده  این پدیده تشدید

 منطقوه یبوور شمال این که از اس  رودزایندهرودخانه  ،آب کشاورزی این منطقه کنندهنیتأمیمده منبع  .شده اس 

بوه  توانیم ازجملهبحران شده اس  که  یوامل آب این رودخانه دچار یکسری از اثر اخیر بر هایسال در و کندیم

 حالو  بوین اسوتانی از رودزاینودهآب رودخانوه  یریگمیتصوم نحووه مودیری  و در غییرت-1:اشاره کرد موارد زیر

زمینه  غیرمعقول در نادرس  و یهایریگمیو تصم ها یریمد-2به حال  استانی  اصفهان( بختیاری و )چهارمحال و

                                                             
1 Wilhite 

2 Downing  & Bakker  
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کواهش سوهم آب  بازتواب آن در آب شویخ بهوائی و طوماربرهم زدن معادله  و رودزایندهآب رودخانه  استفاده از

 غیر نابجا و یهابرداش -9 اخیر هایسال سهم در 15شیخ بهائی به  طومار سهم مندرج در 99 شهرستان مبارکه از

شهرستان  توسعه باغات در) بختیاری استان چهارمحال و جدید در یهایبارگذاربا  رودزایندهآب رودخانه  اصولی از

 انتقال آب به استان یزد با رودزایندهآب رودخانه  از غیرمجاز یهابرداش -4 (برخی مناط  توسعه صنایع در و سامان

 .اخیور هایسال اقلیمی در هایناپایداری شرایط جوی و-5 این استان کشاورزی در صنع  و یهایبارگذارجه  

را بوه بخوش  ناپوذیریجبراناخیر صدمات  ایهسالطی  رودزایندهآب رودخانه  از بحرانوجود خشکسالی ناشی 

 بواغی و (بورنج بوه ویوژه) ی که سطح زیرکش  محصولات کشاورزیطوربه، هاین بخش وارد نمود باغی و زرایی

 هوایآب افو  شودید مخوازن آبوی و اهش ذخوایرسبب ک ه وکرد کاهش پیدا درصد 42به میزان  هلو( )گیلاس و

خشک شودن  و متر 02به  متر 12 ازحلقه چاه  222 سطح ایستابی حدود )کاهش هاچاهکاهش آبدهی  زیرزمینی و

بحوران آب  وبا توجه به تغییرات آب و هوایی  ،اخیر هایسالدر  .شده اس  (منطقه مذکور در حلقه چاه 522 آب

 کار مدیری ها افزایش یابد که این امر لزوم که تعداد و شدت خشکسالی رودیمدر منطقه انتظار  رودزایندهرودخانه 

مقابله  یهابرنامهبا هدف مدیری  خطر خشکسالی و افزایش اثربخشی  روازاین. کندیمآمد خشکسالی را دو چندان 

. گیرد شرایط مذکور مورد بررسی قرارو آمادگی کشاورزان در مواجهه با  پذیریآسیببا این پدیده لازم اس  میزان 

به ینوان سطوح بررسی مدیری  خطور  محیطیزیس ، اجتمایی و یاقتصاد پذیریآسیببدیهی اس  بررسی ابعاد 

اخیر هستند همراه  یهادههتوسعه پایدار به ینوان رویکرد غالب در توسعه در  یهاشاخصخشکسالی که همسو با 

 ریزیبرنامهمناط  کشاورزی و  پذیریآسیبرا برای شناسایی درجه  هایزمین، منطقهبا سنجش آمادگی کشاورزان 

 .(120: 1912، همکاران )محبوبی و مناسب و واقع بینانه را فراهم خواهد ساخ 

بخش گرکن جنووبی  روستایی هایسکونتگاهکشاورزان  پذیریآسیبهدف کلی بررسی میزان  تحقی  حاضر با

ایون  رد و شوودیمودنبال  رودزایندهرودخانه شهرستان مبارکه در مواجهه با شرایط خشکسالی ناشی از بحران آب 

بخش گورکن جنووبی  روستایی هایسکونتگاهکشاورزان -1 :باشدیم سؤال به دو پاسخگویی به دنبال تحقی  راستا

روانوی و  -، اجتمواییدر ابعواد اقتصوادی رودزاینودهآب  بحوران شهرستان مبارکه از پدیوده خشکسوالی ناشوی از

 در برابور بخوش موذکور روسوتایی هایسوکونتگاهکشاورزان -2 ؟ واندشده پذیرآسیببه چه میزان  محیطیزیس 

 هستند. آگاهی برخوردار چه میزان اطلاع و ازراهکارهای مواجه با شرایط خشکسالی 

 موردمطالعهمنطقه -4

. بخوش اسو شهرستان مبارکه  بخش گرکن جنوبی روستایی هایسکونتگاه ،این پژوهش محدوده مطالعاتی در

نظور تقسویمات  . ازواقع شده اس  رودزایندهرودخانه حاشیه  در مبارکه وشمال شرقی شهرستان  گرکن جنوبی در

 152از متوسط بوارش  و متر 1005 سطح دریا آن از و ارتفاعاقلیمی این منطقه دارای آب و هوای نیمه بیابانی بوده 
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 قطوه شوهرییوک ن و )نورآبواد وگورکن( دهسوتان دارای دو موردمطالعهحدوده . ماس سال برخوردار  در مترمیلی

 (.1)شکل شماره  بوده اس  خانوار 5122 جمعی  و نفر 18490دارای  1915 سال در روستا بوده و 10 و )زیباشهر(

اراضی کشاورزی  هکتار از 2229در مجموع  کشاورزی در شهرستان مبارکه بوده و مناط  مستعد این منطقه یکی از

 این منطقه حدود در کشاورز بردارانبهره تعداد داده اس .اختصاص  به خود 12-18سال زرایی  در این شهرستان را

صود بوه در 1 درصد به اراضی زرایی سوالانه و حودود 84 ،. از کل اراضی کشاورزی این منطقهباشندیم نفر 2215

 گندم، به برنج، توانیممحصولات زرایی این منطقه  از اختصاص دارد. یاگلخانهبه کش   درصد( 2) مابقی باغات و

 به اشاره کرد. زردآلو و هلو، ،گیلاس یهایسردرختبه  یلوفه و سبزیجات و محصولات جالیزی، حبوبات، ،جو
 

 
 موقعیت شهرستان مبارکه در استان اصفهان و بخش گرکن جنوبی در شهرستان مبارکه -9شکل 

 هاروشمواد و -9

اطلایوات از دو روش  یآورجمع. برای اس  دی و روش انجام آن توصیفی تحلیلیتحقی  حاضر از نوع کاربر

 انی )تکمیول پرسشونامه(و میود بخشوداری( و هادهیاری اطلایات از و آمار آوریجمع و )بررسی اسناد یاکتابخانه

 از نفور 22نمونه پرسشنامه متفاوت استفاده شده کوه یوک نمونوه آن بوین  دو این پژوهش از در .استفاده شده اس 

سرپرس  تعداد به نسب   ،یک نمونه دیگر شهرستان توزیع شد و یامنطقهاداره آب  وکشاورزی  کارشناسان جهاد

کشواورزان روسوتاهای بخوش گورکن  جامعه آماری تحقی ،. توزیع شدبین کشاورزان  درها روستا کشاورز رخانوا
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 توجه به تعداد کشواورز بانمونه آماری حجم  .شدیمشامل  را کشاورز برداربهره 2222در مجموع جنوبی بودند که 

و پرسشونامه تودوین شوده از طریو  آمد  به دس  نفر 128شکسالی براساس فرمول کوکران خ ناشی از دهیدبیآس

دانشگاه اصفهان  ییلمئ یهایضای  تعدادی از تحقی  توسط روایی ابزار توزیع شده اس .فی ساده تصاد یریگنمونه

با پرسشنامه مختلف  هایبخشبرای  هاگویه ییایپا شده اس . بررسیکشاورزی شهرستان مبارکه  کارشناسان جهادو 

 دییوتأ موورد 84/2ضوریب  بوا راهکارها و هاروش و 85/2ضریب  با، پذیریآسیبشامل استفاده از آلفای کرونباخ 

در منطقوه  رودزاینودهبحوران آب  خشکسوالی ناشوی از اراهکارهوای مقابلوه بو بنودیاولوی  منظور به .قرارگرف 

( مورد بررسی نهادی قانونی و ،زرایی، فنی) راهکار در چهارارشناسان دیدگاه ک 1پرسشنامه شماره  در ،موردمطالعه

قسم  تشکیل شده اس  که قسم   دو از 2پرسشنامه شماره  .استفاده شد معیار 22خصوص این  در قرار گرف  و

روانی  -اجتمایی )اقتصادی، بعد 9قالب  معیار در 20 کشاورزان که شامل پذیریآسیباول مربو  به سنجش میزان 

 راهکارهوای مقابلوه بوا و هواروشآگواهی کشواورزان از  میزان اطلاع وقسم  دوم مربو  به  و (محیطیزیس  و

مقایسه زوجی مقام  در قالب ینصر معیارها در یک از هر 1 پرسشنامه شماره در اس . معیار 15 خشکسالی که شامل

براسواس  دهندگانپاسخنگرش  2پرسشنامه شماره  در. گرفتند قرار ابیارزی مورد قسمتی 1براساس طیف  دو به دو

 و خیلی زیواد (4) (، زیاد9) متوسط (،2کم ) (،1) امتیاز با توجه به گویه های خیلی کم باسطحی طیف لیکرت پنج 

تحلیول  پردازش و 1اکسیرت چویس و SPSS یافزارهانرم استفاده از گردآوری شده با یهاداده .شد یبندرتبه (5)

همبسوتگی  ،تغییرات ضریب ،انحراف معیار ،)میانگین استنباطی توصیفی و رآما از هاآن و تحلیلبرای تجزیه  و شد

بهره گرفته  2تحلیل سلسله مراتبی همچنین تکنیک و آزمون فریدمن( و یانمونهتک  t آزمون ، کای اسکوئر،اسییرمن

 شده اس .

 و نتایجبحث -4

 فردی پاسخگویان هایویژگی -الف -4

اسمیرنوف استفاده  -آزمون کلوموگروف پاسخگویان( از هایویژگی) هادادهنرمال بودن توزیع  جه  اطمینان از

 ی ذکرمتغیرهاچون سطح معناداری برای  مطاب  جدول مذکور شده اس . ارائه 1جدول نتایج آن در که  شده اس 

 نرمال نبوده اس . هادادهتوزیع ، باشدیم 25/2 یا و 221/2 از ن کمتراین آزمو شده در

  

                                                             
1 xpert choice 

2 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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 اسمیرنوف-نتایج آزمون کلوموگروف  -9 جدول
 داریسطح معنا مقدار آزمون متغیر

 سابقه کار کشاورزی

 سن کشاورزان

 تعداد ایضای خانواده کشاورز

 میزان در آمد کشاورزان

 میزان زمین کشاورزی 

 میزان تحصیلات 

202/2 

228/2 

942/2 

221/2 

298/2 

944/2 

22/2 

22/2 

22/2 

22/2 

22/2 

22/2 

 1918تحقی ،  یهاافتهی
 

براسواس جودول  آمده اسو . 2جدول  در (فردی پاسخگویان )کشاورزان هایویژگیمیانگین  میزان فراوانی و

 .اندداشتهسن  درصد( 02 )حدود سال 52-02پاسخگویان بین  اکثر وسال  50 مذکور میانگین سن پاسخگویان حدود

 )حدود سال 92-41کشاورزی به مقطع  فراوانی سابقه کار ترینبیش سال و 98 کشاورزی حدود میانگین سابقه کار

 9 خوانوار بعد از انیاکثر پاسخگو و نفر 4 کشاورز ایضای خانوار میانگین تعداد درصد( اختصاص داشته اس . 40

میلیون تومان  25 طول سال معادل کشاورزی پاسخگویان در هایفعالی  متوسط درآمد .اندبوده بالاتر برخوردار و نفر

 42 بالواتر )حودود میلیوون و 22کشاورزی به گوروه درآمودی  هایفعالی  حاصل از میزان درآمد ترینبیش بوده و

 درصود( 58 )حودود ابتودایی سوواد ازپاسوخگویان  اکثور ،سطح تحصیلات نظر زا اختصاص داشته اس . درصد(

بووده کوه  (مترمربع 12222جریب ) 12 کشاورزان حدود اختیار میانگین میزان زمین کشاورزی در هستند. برخوردار

 آب کشاورزی اکثور نیتأمی منبع اصل زمین کشاورزی دارند. د(درص 55 )حدود بیجر 1-11پاسخگویان بین  اکثر

دارای  آمده تمامی کشاورزان پاسوخگو به یملاساس تحقیقات  بر و درصد( 89 چاه )حدود رودخانه و ،کشاورزان

 .اندبودهملک شخصی 
 

 )کشاورزان( پاسخگویانفردی  هایویژگیتوصیف  -4جدول 
 میانگین درصد فراوانی تعریف متغیر متغیر

 سال() یکشاورزسابقه کار 

12-22 

92-41 

 بالاتر و 52

90 

21 

09 

22/22 

42/40 

42/95 

4/98 

 سن کشاورز )سال(

92-41 

52-02 

 بالاتر و 22

92 

111 

28 

12/21 

4/02 

22/15 

42/50 

 تعداد ایضای خانوار
1 

2 

11 

02 

22/12 

22/99 
2/4 
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 میانگین درصد فراوانی تعریف متغیر متغیر

 02/55 11 و بالاتر 9

 هایفعالی میزان در آمد 

 (کشاورزی )میلیون در سال

1-1 

12-11 

 بالاتر و 22

52 

98 

89 

12/92 

92/21 

0/40 

25 

 میزان تحصیلات کشاورز

 ابتدایی

 راهنمایی

 متوسطه

 یلمیدفوق

 و بالاترلیسانس 

129 

99 

94 

5 

9 

1/52 

52/18 

1/11 

8/2 

22/1 

- 

 میزان زمین کشاورزی )جریب(

1-11 

22-21 

 و بالاتر 42

12 

95 

40 

5/54 

22/11 

82/25 

12 
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 رودزایندهبحران آب  خشکسالی ناشی از کشاورزان از پذیریآسیبمختلف  بررسی ابعاد -ب -4

قالب سه  در ،بخش گرکن جنوبی روستایی هایسکونتگاه خشکسالی در ناشی از هایآسیبمیزان  بندیاولوی 

مطاب   شده اس . ارائه 2 شکل و 9جدول  دربه تفکیک گویه  20با  محیطیزیس  روانی و-اجتمایی اقتصادی، بعد

به ترتیب  رودزایندهبحران آب  خشکسالی ناشی از اقتصادی وارده به کشاورزان از هایآسیب ترینمهم جدول مذکور

بوده محصولات زرایی  کاهش سطح تولید (9کاهش حقابه کشاورزان  (2 محصول تولید یهانهیهزایش افز (1 شامل

 روانی -افزایش فشارهای روحی (1شامل روانی وارده به کشاورزان به ترتیب -اجتمایی هایآسیب ترینمهم اس .

 از کشاورزی گزارش شوده اسو . هایفعالی  ناامیدی از احساس یاس و (9 دائمی کشاورزان بیکاری فصلی و (2

 (2زیرزمینوی  هوایآبرفتن سوطح  پایین (1به  توانیمشده به کشاورزان  وارد محیطیزیس  هایآسیب ترینمهم

 اشاره کرد. یو باغبه محصولات زرایی  هابیماری هجوم آفات و
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 مدل مفهومی تحقیق -4 شکل

 

 بخش گرکن جنوبی روستایی هایسکونتگاه در خشکسالی ناشی از هایآسیبمیزان  بندیاولویت -9 جدول   

 میانگین شاخص هابیآس ابعاد
انحراف 

 معیار

 ضریب تغییرات

 )درصد(
 رتبه

 اقتصادی

 1 12 52/2 21/4 تولید محصول  یهانهیهزافزایش 

 2 29 82/2 84/9 کاهش حقابه کشاورزان

 9 95 22/1 82/2 کاهش سطح تولید محصولات زرایی

 4 98 22/1 19/9  یو باغداربخش کشاورزی  در کاهش در آمد

 5 49 14/2 22/2 و باغیزرایی  افزایش قیم  محصولات 

 0 45 12/1 51/2 محصولات زرایی هکتار در کاهش یملکرد

 2 48 10/1 42/2 محصولات باغی هکتار در کاهش یمکرد

 8 40 90/1 10/2 زرایی  هایزمینکاهش سطح زیرکش  

 1 41 28/1 02/2 کاهش سطح تولیدات باغی

 12 52 25/1 11/2 (هاآنازبین رفتن باغات )خشک شدن 

 11 58 20/1 12/2 کاهش سطح باغات 

 12 02 91/1 18/2 کاهش میزان سرمایه گذاری در تولید محصول 

 19 02 92/1 28/2 باغات  کشاورزی و هایزمینفروش 

 14 08 24/1 59/1 افزایش تلفات دام 
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 میانگین شاخص هابیآس ابعاد
انحراف 

 معیار

 ضریب تغییرات

 )درصد(
 رتبه

اجتمایی 

 روانی

 1 1 95/2 29/4 افزایش فشارهای روحی و روانی 

 2 10 02/2 28/9 بیکاری فصلی و دائمی در بین کشاورزان 

 9 22 21/2 12/9 کشاورزی  هایفعالی احساس یاس و ناامیدی از 

 4 98 22/1 19/9 کاهش در آمددربخش کشاورزی وباغداری 

 5 92 10/2 15/2 اختلال در امنی  اجتمایی 

 0 92 22/1 22/9 ناامنی درسرمایه گذاری

 2 42 91/1 21/2 تغییر شغل از کشاورزی به سایر مشاغل 

 8 52 94/1 22/2 مهاجرت خانوارهای کشاورز به سایر مناط  

 محیطیزیس 

 1 11 42/2 94/4  (هاچاهزیر زمینی ) هایآبایین رفتن سطح پ

 2 21 82/2 89/9 به محصولات باغی و زرایی  هابیماریهجوم آفات و  

 9 51 85/2 00/1  هایکاربرتغییر کاربری اراضی کشاورزی به سایر  

 4 59 20/1 21/2 شوری و.........(خاک )فرسایش و تخریب 
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  t برابر خشکسالی براساس نتایج آزمون در محیطیزیس  روانی و -اجتمایی اقتصادی، هایآسیب 4جدول  در

 بووده و 5/2 از تور پوایین ابعواد، یک از هر ی دردارمعنیسطح  مطاب  جدول مذکور شده اس . ارائه یانمونهتک 

 و معنادار رودزایندهبحران آب  خشکسالی ناشی از برابر جامعه نمونه در پذیریآسیباین موضوع اس  که  نشانگر

مطلوب  حد از دیگر هایآسیب مقایسه با درروانی  -اجتمایی هایآسیبمیانگین محاسبه شده  .باشدیم دییتأ مورد

درجوه اهمیو  بالواتری  از هابیآس بین دیگر اجتمایی روانی در هایآسیببیانگراین مطلب اس  که  و بوده بالاتر

متحمول  بیشوتر رودزاینودهبحوران آب رودخانوه  برابر خشکسوالی ناشوی از کشاورزان منطقه در بوده و برخوردار

 .اندبوده درجه اهمی  کمتری برخوردار از دیگر هایآسیب و اندشدهوانی ر -اجتمایی هایآسیب
 

 اینمونهتک  tنتایج آزمون  -4جدول 
 9مطلوب عددی مورد آزمون: 

آزمون آماره  متغیر
t 

 میانگین
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از حد 

 مطلوب

 19/0فاصله اطمینان 

 بالاتر ترنییپا

  محیطیزیس  هایآسیب

 اقتصادی  هایآسیب

 اجتمایی روانی  هایآسیب

481/1- 

850/0- 

809/5 

1022/2 

0491/2 

2189/9 

122 

122 

122 

142/2 

222/2 

222/2 

29199/2- 

95214/2- 

2189/2 

2112/2- 

4511/2- 

1448/2 

2191/2 

2549/2- 

2118/2 
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 ،اقتصادی ،محیطیزیس  پذیریآسیبمتغیرهای  که بین میانگین دهدیمنشان  5جدول  نتایج آزمون فریدمن در

 پذیریآسویبسوطوح  و دارد تفاوت معناداری وجود 222/2ای سطح آلف در روستاییکشاورزان روانی –اجتمایی 

کمتورین آن بوه  روانوی و-میوانگین بوه متغیرآسویب هوای اجتموایی تورینبیشایون بوین  در متفاوت بوده اسو .

 هایآسویبایون موضووع اسو  کوه  بیانگر آمده به دس . نتایج اقتصادی اختصاص یافته اس  پذیریآسیبمتغیر

کرده  باغات کشاورزان وارد منطقه به مزارع و در خسارتها را صدمات و ترینبیش 21/9میانگین  روانی با -اجتمایی

 دارند. اقتصادی قرار و محیطیزیس  هایآسیبآن  وپس از
 

 نتایج آزمون فریدمن -9 جدول
 یدارمعنیسطح  کای اسکوئر یارتبهمیانگین  میانگین عددی تعداد متغیر

  محیطیزیس 

 اقتصادی 

 روانی -اجتمایی 

128 

128 

128 

10/2 

04/2 

21/9 

15/1 

52/1 

59/2 

94/12 222/2 
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آزمون ضریب  خشکسالی از ناشی از هایآسیب ای پاسخگویان باحرفه فردی و یهامشخصهجه  ارزیابی بین 

 سوابقه کواربوین ه اس  که نشان داد 0جدول  ضریب همبستگی اسییرمن درنتایج  ستگی اسییرمن استفاده شد.بهم

 هایآسیب ارزیابی آنان از با زیمیزان زمین کشاور سطح سواد، میزان درآمد، خانوار،د تعدا سن کشاورز، کشاورزی،

 میوزان و کشواورزی این رابطه بین سابقه کارمطاب  جدول مذکور .دارد ی وجوددارمعنیخشکسالی رابطه  ناشی از

 مثبو  بووده و محیطیزیسو  هایآسویب با ارزیوابی آنوان از ن کشاورزیمیمیزان ز سطح سواد و ،کشاورز درآمد

   روانی منفی بوده اس . -اجتمایی اقتصادی و هایآسیب ارزیابی کشاورزان از با این متغیرها اکثر همبستگی
 

 خشکسالی ناشی از هایآسیب فردی وحرفه ای پاسخگویان با هایمشخصههمبستگی بین  -6جدول 

 غییرهای مستقل م

 محیطیزیست پذیریآسیب روانی-اجتماعی  پذیریآسیب اقتصادی پذیریآسیب

 مقدار آزمون

 (سطح معناداری)

 مقدار آزمون

 (داریسطح معنا)

 مقدار آزمون

 (سطح معناداری)

 سابقه کار کشاورزی 
**210/2- 

(222/2) 

*122/2- 

(292/2) 

221/2 

(229/2) 

 سن کشاورز 
11/1- 

(199/2) 

224/2- 

(101/2) 

45/2- 

(552/2) 

 کشاورزتعداد ایضای خانوار 
**981/2- 

(222/2) 

**911/- 

(222/2) 

**220/2- 

(022/2) 
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 غییرهای مستقل م

 محیطیزیست پذیریآسیب روانی-اجتماعی  پذیریآسیب اقتصادی پذیریآسیب

 مقدار آزمون

 (سطح معناداری)

 مقدار آزمون

 (داریسطح معنا)

 مقدار آزمون

 (سطح معناداری)

 میزان در آمد کشاورز 
**922/2- 

(222/2) 

**202/2- 

(222/2) 

221/2 

(188/2) 

  کشاورز سطح سواد
120/2- 

(152/2) 

221/2 

(941/2) 

241/2 

(518/2) 

 میزان زمین کشاورزی 
229/2- 

(209/2) 

**240/2- 

(221/2) 

259/2 

(484/2) 

 درصد 5درسطح ی دارمعنی*         درصد 1ی درسطح دارمعنی**      1918تحقی ،  یهاافتهی
 

بحرران آب  شررای  خشکسرالی ناشری از مواجهه با یهاروش آگاهی کشاورزان از بررسی میزان اطلاع و -ج -4 

 :رودزایندهرودخانه 

خشکسالی  راهکارهای مواجهه با و هاروش از آگاهی کشاورزان جامعه نمونه را میزان اطلاع و 2 جدول شماره

 کاهش هدر یهاوهیشزمینه  رآگاهی پاسخگویان د اطلاع و میزان ،براساس جدول مذکور نموده اس . بندیاولوی 

طراری ضوآن بورای مواقوع ا نیتوأمنحووه  روش ذخیره کردن آب و سازماندهی مصرف آب و یهاوهیش ،رفتن آب

غیرزرایی  یهاروش ،یاگلخانه یهاکش زمینه  ورزان درآگاهی کشا و انددادهاختصاص  به خود را 9 تا 1 یهارتبه

 بین روشها به خود در را هارتبهترین  پایینبه ترتیب روشهای بازسازی بخش دامداری  و (دستیصنایع) کسب درآمد

یدم  و یاگلخانه یهاکش بودن سطح  پایینبه  توانیماین خصوص  در تأثیرگذاریوامل  که از انددادهاختصاص 

وابستگی کشاورزان منطقه به  آب و کمبود منطقه اشاره کرد. یدم توجه به شغل دامداری در و دستیصنایعیلاقه به 

خصوص  جربه کشاورزان درت بالابودن سطح سابقه و منطقه و بودن سطح بارش در پایین و رودهزایندآب رودخانه 

 ذخیره کردن آب از سازماندهی و کاهش، یهاوهیشخصوص  کشاورزان منطقه در بایث شده اس  تا زرع کش  و

 باشند. بالاترین سطح آگاهی برخوردار
 

بحران آب  های مواجهه باخشکسالی ناشی ازکشاورزان از روشآگاهی  یزان اطلاع وم بندیاولویت -7جدول 

 رودزاینده

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین  هاروش

 5 0/25 812/2 52/9 تغییر الگوی کش  به محصولات سازگار با خشکی و کم آبی 

 15 1/58 92/1 22/2 یاگلخانههای رواج کش 

 11 0/99 121/2 11/2 کشتی کش  همزمان و چند

 0 92/28 182/2 41/9 نحوه مدیری  آب 
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 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین  هاروش

 9 52/22 842/2 24/9 آن برای مواقع اضطراری  نیتأمآب و نحوه  کردن ذخیرهروش 

 8 1/92 22/1 40/9 پس انداز مالی برای زمان تشدید خشکسالی 

 1 5/92 22/1 21/9 مواد غذایی و... در شرایط تشدید خشکسالی  نیتأم یهاراه

 4 92/24 128/2 24/9  (باغداری)جایگزین  هایفرص مشاغل و 

 12 28/92 22/1 21/9 (دامداری)جایگزین  هایفرص مشاغل و 

 14 2/55 98/1 5/2 (دستیصنایع)غیر زرایی کسب در آمد  یهاروش

 19 44 92/1 9 بازسازی بخش دامداری  یهاروش

 2 8/21 1 90/9 باز سازی بخش کشاورزی  یهاروشآگاهی از 

 12 8/99 28/1 11/9 باز سازی منابع آب زیر زمینی  یهاروش

 2 0/12 052/2 29/9 سازماندهی مصرف آب  یوهیش

 1 22/10 020/2 80/9 کاهش هدر رف  آب یهاوهیش
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میزان اطلاع وآگاهی کشاورزان  با کشاورزان را سطح سواد سن و سابقه کار، متغیر 9نتایج رابطه  8جدول شماره 

جدول بین این مطاب   .دهدیمآزمون همبستگی اسییرمن نشان  استفاده از شرایط خشکسالی با مواجهه با یهاروش از

 مثب  وجوود و دارمعنیشرایط خشکسالی رابطه  مواجهه با یهاروش میزان اطلاع کشاورزان از با مذکورمتغیرهای 

 سواب  کواری در داشتن تجربه و به بالابودن سن کشاورزان و توانیماین خصوص  در تأثیرگذاریوامل  دارد که از

 بین کشاورزان اشاره کرد. درزرع  زمینه کش  و
 

 میزان اطلاع وآگاهی کشاورزان ازبا  ای پاسخگویانحرفه فردی و هایمشخصههمبستگی بین  :8جدول 

 شرای  خشکسالی مواجهه با هایروش

 های مستقلمتغیر
 میزان اطلاع کشاورزان ازروش های مواجهه باشرای  خشکسالی

 داری()سطح معنا مقدار آزمون

 سابقه کار کشاورزی
112/2 

(221/2) 

 سن کشاورز
120/2 

(214/2) 

 کشاورز سطح سواد
242/2 

(221/2) 

 درصد 1درسطح ی دارمعنی**      1918تحقی ،  یهاافتهی
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 رودزایندهی از بحران آب رودخانه خشکسالی ناش با مقابلهارزیابی راهکارهای  -د-4

 راهکارهای مقابله بوا یها یاولو ،ننظرات کارشناسا و تحلیل سلسله مراتبی تکنیک استفاده از این بخش با در

 21 قوانونی( و و نهوادی زرایوی، ،)فنی آبیواری معیار 4قالب  ئه شده درراهکارهای ارا خشکسالی ارائه شده اس .

 یوک از هور در که ابتودا سته شدکارشناسان خوا از ،هاپرسشنامههنگام تکمیل  در آمده اس . 1جدول  شاخص در

بوه  معیوار، تورینمهمبرای انتخواب  سیس، انجام مقایسه زوجی انتخاب نموده و با را راهکار مؤثرترین ،هاشاخص

زوجی براساس میانگین هندسوی پاسوخ  یهاسیماتر یناصر کدام از هر بیردازند. مذکور معیار زوجی چهارمقایسه 

نرخ ناسازگاری تصمیمات کارشناسان  نیز اهمی  راهکارها و تنها به وزن و اینجا در کارشناسان حاصل شده اس .

 کموک نورم افوزار تصمیم کارشناسان با در 1/2 نرخ ناسازگاری بیش از صورت وجود در ،نهمچنی .شودیماشاره 

رتبوه  وزن و ،1 جدول شماره و 9شکل  در رفع گردید. تشخیص داده شد و ناسازگار یهاسهیمقا رت چویساکسی

 راهکار مقابله بوا مؤثرترینکارشناسان  براساس جدول مذکور، کارشناسان نشان داده شده اس . دیدگاه راهکارها از

بعودی  یهوا یاولو راهکارهوا در سایر و کنندیممعرفی  "راهکارهای فنی آبیاری"منطقه مذکور، در خشکسالی را

 یهاوهیشواصولاح "بین راهکارهای فنی آبیاری  در نشان داده شده اس . جدول مذکور که در اندقرارگرفتهاهمی  

 ارتبه دوم درجه اهمی  ر 241/2وزن  با آبیاری محصولات برحسب نیاز ریزیبرنامه رتبه اول و 252/2 وزن آبیاری با

ارقوام  راهکوار" و 920/2 وزن با "راهکارآموزش مدیری  مزریه"مطاب  جدول مذکور، .اندادهداختصاص  به خود

بوین  در .انوددادهاختصواص  راهکارهوای زرایوی را بوه خوود مؤثرترینبه ترتیب  254/2 وزن با "خشکی مقاوم با

استقرارنظام پایش "اول ورتبه  924/2وزن  با "خشکسالی آموزش کشاورزان درخصوص مقابله با"راهکارهای نهادی 

بین راهکارهای  در اختصاص داده اس . رتبه دوم درجه اهمی  را به خود 254/2 وزن با "پیش آگاهی خشکسالی و

 هایآبکنترل میزان برداش   کارراه" و 420/2 وزن با "خشکسالی خصوص مقابله با آموزش کشاورزان در"نهادی 

 .انددادهاختصاص  به خود را راهکارها مؤثرترینبه ترتیب  212/2 وزن با "زمینیزیر
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 بخش گرکن جنوبی روستایی هایسکونتگاه راهکارهای مقابله با خشکسالی در بندیاولویت -1 جدول

 رتبه وزن راهکار

 راهکارهای فنی آبیاری : 

 آبیاری  یهاوهیشاصلاح 
 آبیاری محصولات بر حسب نیاز   ریزیبرنامه

 تغذیه منابع زیرزمینی و احداث سدهای زیر زمینی 

 سیستم آبیاری تح  فشار
 ایجاداستخرهای ذخیره آب 
 آبیاری زیر سطحی 

 استفاده گروهی از منابع آب
 نرخ ناسازگاری 

 

252/2 
241/2 
152/2 

191/2 
124/2 
201/2 

254/2 
29/2 

 

1 
2 
9 

4 
5 
0 

2 
- 

 راهکارهای زرایی :

 آموزش مدیری  مزریه 
 ارقام مقاوم با خشکسالی 
 ترویج یملیات زرایی 

 تسطیح و یکیارچه کردن اراضی زرایی
 نگهدارنده رطوب  خاک  مواد اصلاحی و

 نرخ ناسازگاری 

 

920/2 
229/2 
122/2 

122/2 
112/2 
15/2 

 

1 
2 
9 

4 
5 
- 

 راهکارهای نهادی :
 آموزش کشاورزان در خصوص مقابله با خشکسالی 

 پیش آگاهی خشکسالی  نظام پایش و استقرار

 ایجاد نظام بیمه فراگیر محصولات کشاورزی 
 اتحادیه مردم نهاد برای مشارک  کشاورزان 

 نرخ ناساز گاری 

 
924/2 
254/2 

224/2 
148/2 
121/2 

 
1 
2 

9 
4 
- 

 راهکارهای قانونی : 
 تعیین قیم  مناسب و تضمین خرید محصولات کم آب 

 زیر زمینی  هایآبکنترل میزان برداش  

 ارائه تسهیلات بانکی با بهره مناسب
 محدودی  منطقی و یملی آب سطحی به بهره برداران 

 بیمه خشکسالی 

 نرخ ناسازگاری 

 
420/2 
212/2 

158/2 
122/2 
222/2 

211/2 

 
1 
2 

9 
4 
5 

- 

 راهکارهای اصلی :
 راهکارهای فنی آبیاری 

 راهکارهای زرایی 
 راهکارهای نهادی 
 راهکارهای قانونی 

 
29/2 

15/2 
121/2 
211/2 

 
1 

2 
9 
4 

 1918تحقی ،  یهاافتهی
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 خشکسالی راهکارهای مقابله با یک از وزن هر -9 شکل

 گیرینتیجه-9

 ریزیبرناموه پیش نیاز مدیری  ریسک خشکسوالی اسو  و و نقطه آغاز اولین مرحله و ،پذیریآسیبسنجش 

: 185 همکواران، )محبوبی و ضروری اس  روستاییجوامع  پذیریآسیبکاهش  کاهش اثرات خشکسالی به منظور

بخوش گورکن  روسوتایی هایسکونتگاهکشاورزان  پذیریآسیبهدف کلی بررسی میزان  پژوهش حاضر با .(1912

 نتایج انجام گرف . رودزایندهجنوبی شهرستان مبارکه در مواجهه با شرایط خشکسالی ناشی از بحران آب رودخانه 

بحران آب  خشکسالی ناشی از اقتصادی وارده به کشاورزان از هایآسیب ترینمهم نشان داد بررسی مذکور حاصل از

 کواهش سوطح تولیود وکواهش حقابوه کشواورزان  ،تولیود محصوول یهانهیهزافزایش  :به ترتیب شامل رودزاینده

 ، حسوینی و(، شوریفی2212) دیگران گانه و(، محمدی ی2221)نساجی زواره  یهاافتهی که با محصولات زرایی بود

ت مالی بوا به ایطای ایتبارا توانیممنطقه  اقتصادی در هایآسیبکاهش در راستای  مطابق  دارد.( 2212) رضائی

 با رودزایندههمچنین تقسیم یادلانه حقابه رودخانه  پایداری بخش کشاورزی و تقوی  و ،با هدف حمای  پایینبهره 

-اجتمایی هایآسیب ترینمهم. منطقه اشاره کرد روستایی هایسکونتگاهزیرکش   میزان سطح فصلی و توجه به نیاز

احسواس  دائمی کشواورزان و بیکاری فصلی و افزایش فشارهای روحی روانی، به کشاورزان به ترتیب روانی وارده

(، 2221) دیگوران زموانی و(، 2221) نسواجی زواره یهاافتوهی کوه بوا کشاورزی بود هایفعالی  ناامیدی از یاس و

توجوه بوه اجورای  این موورد درمطابق  دارد.  (2214) دیگران ( و یودمل و2221) محمدی یگانه و حکیم دوس 

 خانگی با زمینه مشاغل کوچک و وص دربه خص هاآنایضای خانواده  مهارتی وحرفه ای کشاورزان و یهاآموزش

تعیین قیم  مناسب و تضمین خرید محصوالت کم آب2.420
کنترل میزان برداش  آبهای زیرزمینی2.212
محدودی  منطقی و یملی آب سطحی به بهره برداران2.122
بیمه خشکسالی2.222
ارائه تسهیالت بانکی با بهره مناسب2.158
ایجاد نظام بیمه فراگیر محصوالت کشاورزی2.224
اتحادیه های مردم نهاد برای مشارک  کشاورزان2.148
آموزش کشاورزان در خصوص مقابله با خشکسالی2.924
استقرار نظام پایش و پیش آگاهی خشکسالی2.254
ترویج یملیات زرایی2.122
تسطیح و یکیارچه کردن اراضی زرایی2.122
آموزش مدیری  مزریه2.920
مواد اصالحی و نگهدارنده رطوب  خاک2.112
ارقام مقاوم به خشکسالی 2.229
استفاده گروهی از منابع آبی2.254
آبیاری زیر سطحی2.201
تغدیه منابع زیرزمینی و احداث سدهای زیرزمینی 2.152
ایجاد استخرهای ذخیره آب 2.124
برنامه ریزی آبیاری محصوالت بر حسب نیاز آبی2.941
اصالح شیوه های آبیاری2.252
سیستم آبیاری تح  فشار 2.191
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توانمندسازی جوامع  یهابرنامهاجرای  و روستایی کوچک صنعتی جوار توسعه واحدهای ،هدف ایجاد تنوع درآمد

 تورینمهمحمایتی دول  قابل توصویه اسو .  یهابرنامهتوجه به  همچنین بیمه محصولات کشاورزی و و روستایی

 هجووم آفوات و و (هواچاه) زیرزمینی هایآبرفتن سطح  پایین ،شده به کشاورزان وارد محیطیزیس  هایآسیب

( و 2212(، محمدی یگانوه )2221) بهنیافر خزانه داری و یهاافتهی که با باغی بود زرایی و صولاتبه مح هابیماری

های رهاسازی چاهطرح  حفرچاه های غیرمجاز و جلوگیری از این راستا در مطابق  دارد. (2211) دیگران حسینی و

 و توسط روستاهای مجاور هاآن ک ازاستفاده مشتر وی نزدیک به هم هاتجمیع چاه خشک شده موجود و آب و کم

سطح مزریه  کاهش دهنده مصرف آب در یهایفناورترویج  توسعه و ون ترویج کش  محصولات کم آب همچنی

توجه  با مصرف بهینه آب به کشاورزان قابل توصیه اس . آموزش اصول مدیری  ذخیره و و آبیاری تح  فشار نظیر

 ،محیطیزیسو  پذیریآسیبکه بین میانگین متغیرهای  فریدمن مشخص شد و یانمونهتک   t یهاآزمونبه نتایج  

میوانگین و  دارد تفاوت معناداری وجوود 222/2سطح آلفای  در روستایی هایسکونتگاهروانی -اجتمایی اقتصادی،

این اس   نشانگر ووده ب بالاترمطلوب  حد از دیگر هایآسیب مقایسه با روانی در-اجتمایی هایآسیبمحاسبه شده 

وانی ر-اجتمایی هایآسیبمتحمل  بیشتر رودزایندهبحران آب رودخانه  برابر خشکسالی ناشی از کشاورزان منطقه در

باغوات  منطقه به موزارع و در ها راخسارت صدمات و ترینبیشروانی -اجتمایی هایآسیببه بیانی دیگر  ،اندشده

آگاهی  و با بررسی میزان اطلاع دارند.  اقتصادی قرار و محیطیزیس  هایآسیبآن  پس از کرده و کشاورزان وارد

زمینه  آگاهی کشاورزان منطقه در که میزان اطلاع و شرایط خشکسالی مشخص شد مواجهه با یهاروش کشاورزان از

آن برای  نیتأمنحوه  روش ذخیره کردن آب و سازماندهی مصرف آب و یهاوهیش ،آب رف  کاهش هدر یهاوهیش

سون  ،کشواورزی بین سابقه کار دارمعنی رابطه مثب  و وجود .بوده اس  ها بیشترهمه شاخص طراری ازضمواقع ا

 به این معنی اس  که درخشکسالی  راهکارهای مواجهه با آگاهی آنان از میزان اطلاع و پاسخگویان با وسطح سواد

 با فرد برای تعامل بیشتر رازمینه  ،کشاورزی در کار بیشتر هایسال تعداد و تجارب برخورداری از و واقع سن بیشتر

 مواجهوه بوا نسوب  بوه راهکارهوایدرک کشاورزان  آگاهی وبایث بالارفتن سطح  وفراهم آورده محیط  طبیع  و

خشکسالی  محیطیزیس  وروانی -اجتمایی ،اقتصادی هایآسیبکاهش  یهابرنامه در روازاین .شودیمخشکسالی 

 اسوتفاده از بوا .شودیم کشاورزی پیشنهاد کار در دارای تجربه بیشتر و ترمسنکشاورزان  بر بیشتر تمرکز ،منطقه در

کارشناسوان  گردید و بندیاولوی خشکسالی توسط کارشناسان  راهکارهای مقابله با ،تحلیل سلسله مراتبیتکنیک 

راهکارها  سایر معرفی کردند و "راهکارهای فنی آبیاری" منطقه مذکور، در خشکسالی را راهکار مقابله با مؤثرترین

بوین  در ،"آبیواری یهاوهیشواصولاح "بین راهکارهوای فنوی آبیواری در گرفتند. بعدی اهمی  قرار یها یاولو در

خصووص  آموزش کشواورزان در"ی بین راهکارهای نهاد در ،"آموزش مدیری  مزریه راهکار"راهکارهای زرایی
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بوه ینووان "خشکسالی خصوص مقابله با آموزش کشاورزان در" بین راهکارهای نهادی در و "خشکسالی بامقابله 
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