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مقدمه 
مخاطرات طبیعی بخش جدانشدنی از زندگی بشر است و پیوسته از زمان خلقت بشر تاکنون وجود داشته است (خمری:1931 ،
 .)1نخستین گام بهمنظور مقابلة مناسب با مخاطرات ،بهخصوص خشکسالی 1و پیامدهای آن ،شناخت و درك دقیق این
پدیده و تأثیرات ناشی از آن در ابعاد مختلف است تا بتوان براساس آن راهبردها و راهکارهای اثربخشی را در این زمینه تدوین
کرد و بهکار گرفت (حسینی و همکاران .)31 :1931 ،بروز خشکسالی در مناطق مختلف جهان نشان از آسیبپذیری همة
ملتها از رویدادهای آب و هوایی دارد (پورطاهری و همکاران .)77 :1932 ،ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همواره در
معرض مخاطرات طبیعی همچون سیل ،زلزله ،خشکسالی ،و زمینلرزه قرار داشته است؛ بهگونهایکه از چهل حادثة
اتفاقافتاده در جهان 91 ،مورد آن در ایران اتفاق میافتد .ازاینرو ،کشور ما در فهرست ده کشور نخست بالخیز جهان قرار
دارد (بوذرجمهری و جوانشیری .)93 :2111 ،خشکسالی ،بهعنوان پیچیدهترین مخاطرة طبیعی ،شمار زیادی از ساکنان
 نویسندة مسئول ،تلفن13199171197 :

Email: h.barghi@geo.ui.ac.ir
1. Drought
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مناطق روستایی دارای اقتصاد متکی بر کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهد (عادلی و همکاران .)191 :1939 ،امروزه،
خشکسالی یکی از مخاطرات مهم طبیعی محسوب میشود که دارای پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بهویژه در نواحی
روستایی است .خشکسالیهای پیاپی باعث از بین رفتن کشاورزی و خالیشدن روستاها از سکنه شده و در نتیجه موجب
مهاجرت روستاییان به شهرها شده است (برقی و همکاران .)179 :1937 ،جوامع روستایی بهدلیل ارتباط تنگاتنگشان با محیط
طبیعی و محدودیت فرصتهایشان از دیرباز در معرض نیروهای مخرب طبیعی ،بهویژه خشکسالی ،قرار داشتهاند و کشاورزان
هر منطقه به تجربه اقداماتی برای سازگاری و مقابله با آن انجام میدهند (غالمی و بیگی .)311 :1939 ،مدیریت ریسک
میتواند موجب کاهش آسیبهای ناشی از این پدیدة طبیعی در مناطق روستایی شود (اسماعیلی و خداداد.)21 :1933 ،
استان کرمانشاه ششمین استان کشور از نظر مشکالت خشکسالی است؛ بهطوریکه بر اثر خشکسالی حدود 111
روستای استان دچار بحران 1کمآبی شده و میزان خسارت واردآمده به استان ناشی از خشکسالی و سرمازدگی سال 1931
بیش از  1211میلیارد تومان برآورد شده است (سازمان مدیریت بحران استان کرمانشاه .)1 :1931 ،در این میان ،شهرستان
اسالمآباد غرب نیز در سالهای اخیر دچار خشکسالی بوده است و براساس تجزیه و تحلیل دادههای آماری براساس
ایستگاه سینوپتیک اصلی شهرستان اسالمآباد غرب مشاهده میشود که از سال  1933تا  ،1933چهارده سال خشکسالی در
سطح شهرستان دیده شده است که از این تعداد هشت سال آن خشکسالی نرمال ،چهار سال خشکسالی متوسط ،و دو
مورد خشکسالی شدید بوده است که اغلب خشکسالیهای شدید و متوسط در سالهای اخیر رخ داده است .شهرستان
اسالمآباد غرب دارای آب و هوای معتدل کوهستانی با زمستان نسبتاً سرد و تابستانهای معتدل است ( فرمانداری شهرستان
اسالم آباد غرب .)3 :1917 ،این شهرستان دارای  172روستای دارای سکنه است که خشکسالیها اثرهای مخرب شدیدی
بر اقتصاد و معیشت روستاییان در شهرستان بهجا گذاشته است و مدیریتِ نادرست در افزایش راندمان آبیاری و تسهیالت،
استفادهنکردن از روشهای نوین آبیاری و تسهیالت الزم در این زمینه ،ایجاد نکردن شرایط باروری ابر و  ...برای افزایش
بارندگی ،چه قبل و چه حین و چه بعد از وقوع خشکسالی باعث کاهش محصوالت کشاورزی ،وزن دام (وزن الشه) ،تلفات
دام ،درآمد حاصل از دامداری ،نرخ اشتغال ،سرانة تولید ،راندمان تولید هر رأس دام ،کاهش ذخیرههای آب زیرزمینی و
کیفیت منابع آبی و  ...شده است .همچنین ،نبود مدلی متناسب در پایش و مدیریت خشکسالی به مشکالت عدیده در این
زمینه افزوده است .این شهرستان دارای روستاهای متنوع و زیادی است که منبع درآمد اغلب آنها وابسته به منابع آبی
همچون کشاورزی است که در سالهای اخیر بروز و وجود خشکسالیهای متعدد منبع درآمدی آنها را دچار بحران کرده
است؛ این امر اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت و پایش خشکسالیها و ارزیابی و تبیین الگوی برنامهریزی متناسب آنها را
فراهم میکند (سازمان آب و هواشناسی کرمانشاه .)1 :1931 ،بنابراین ،پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال زیر است که
وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی چگونه است؟ و بر همین مبنا فرضیه اینگونه مطرح میشود
که «عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،و نهادی -زیربنایی بر مدیریت خشکسالی به چه میزان اثرگذارند».
پژوهشهای متعددی در زمینة بررسی عوامل مؤثر خشکسالی و تأثیرات آن در نواحی مختلف شهری و روستایی و
مقابله با آن انجام گرفته است که به برخی از این موارد اشاره میشود :بهطور کلی ،سیگنستام ( )2113و کوپر ( )2111بر
آناند که دسترسی به انواع سرمایه تعیینکنندة راهبردهای مقابله است .صادقلو و همکاران ( )1933به سنجش سطح دانش
و آگاهی روستاییان دربارة مدیریت بحران خشکسالی (مطالعة موردی :روستاهای دهستان میان خواف شهرستان خواف)
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پرداختند؛ نتایج و یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که خانوارهای روستایی نمونه در برخورداری از مؤلفههای ابعاد
چهارگانة دانش مدیریت بحران و در کل دانش روستاییان دربارة مدیریت بحران خشکسالی پایینتر از سطح مطلوب
میانگین عددی  9قرار دارند که به لحاظ مدیریت در راستای پژوهش حاضر است .علیپور و همکاران ( )1932در بررسی
اثرهای خشکسالی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشاورزان نهبندان به این نتیجه رسیدند که خشکسالی بر وضعیت
اقتصادی کشاورزان تأثیر میگذارد که به لحاظ اقتصادی با پژوهش حاضر همراستاست .محمدی یگانه و همکاران ()1931
به واکاوی تأثیرات خشکسالی بر اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ابرکوه (طی دورة زمانی  )1911-1971پرداختند که به
لحاظ اقتصادی و اجتماعی با پژوهش حاضر همسو است .کاك و همکاران ( )2117در بررسی خشکسالی امریکای شمالی:
بازسازی عوامل و پیامدها به این نتایج دست یافتند که تأثیر خشکسالی بر محیط مشخص است ،شاید چیزی که کمتر
مشخص باشد هزینههای باالی اقتصادی خشکسالی است که به لحاظ اقتصادی با پژوهش حاضر همراستاست .اورکیاج و
همکاران ( )2111با تجزیه و تحلیل اثرهای اجتماعی ،اقتصادی ،و اکولوژیکی خشکسالی به این نتیجه رسیدند که بازیافت
فاضالبها بهعنوان راهکاری جهت استفادة مجدد و بهینه از آبهای از دسترس خارجشده بوده که به لحاظ شرایط
زیربنایی -نهادی با پژوهش حاضر همراستاست .شوماك ( )2111به بررسی آسیبپذیری و تأثیرات تغییرات اقلیم در جنوب
افریقا پرداخت و بیان کرد که فروش دام ،قرضگرفتن از خویشاوندان ،دریافت وام ،مهاجرت ،جستوجوی کارهای غیر
کشاورزی ،و کاهش مصرف غذایی از جمله راهبردهایی است که خانوارهای کشاورز در مواجهه با خشکسالی و برای مقابله
با آن بهمنظور به حداقل رساندن میزان آسیبپذیری از خود نشان میدهند که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی همراستا با
پژوهش حاضر است .ناگاراجا و همکاران ( )2113به بررسی اثرهای خشکسالی بر کشاورزی و چالشهای فراروی
کشاورزان فقیر منطقة کارناتاکا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تداوم خشکسالیها به افزایش بهرهکشی از آبهای
زیرزمینی و افزایش احتمال آتشسوزی در نواحی خشک و نیمهخشک منجر میشده و درآمد سالیانة خانوارها در سالهای
خشک به نصف کاهش یافته است و به لحاظ اقتصادی با پژوهش حاضر همراستاست .ناوین و همکاران ( )2117به
آسیبپذیری و سیاست مرتبط به خشکسالی در مناطق نیمهخشک آسیا پرداختند؛ نتایج پژوهش آنان نشان میدهد که
وقوع خشکسالی اثرهای اجتماعی و اقتصادی زیادی داشته که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با پژوهش حاضر همسو است.
مرورِ کلیِ مطالعات فوق نشان میدهد وضعیت مدیریت خشکسالی در مناطق مختلف با توجه به شرایط مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،زیستمحیطی ،نهادی– کالبدی ،و  ...متفاوت بوده است .تاکنون پژوهشی که در آن جامعة هدف سرپرست
خانوارها باشد و در آن به بررسی مجموعهای از عوامل مؤثر در مدیریت خشکسالی در منطقة مورد مطالعه پرداخته شده
باشد انجام نگرفته است .در تحقیقات انجامشدة قبلی به موضوع مدیریت خشکسالی از لحاظ شاخصهای زیستمحیطی و
نهادی -زیربنایی و تبیین آثار آن در زندگی روستایی توجه نشده بود .یکی دیگر از وجوه افتراق مطالعة حاضر با مطالعات
گذشته ،از حیث کاربردی ،استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری ( )Plsبرای اجرای این پژوهش است.

موادوروش 
روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف در زمرة تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش در چارچوب روش توصیفی-
تحلیلی است .اطالعات به دو روش کتابخانهای و میدانی جمعآوری شده است .جامعة آماری مورد مطالعه را کل
خانوارهای ساکن (باالی بیست خانوار به دالیلی همچون داشتنِ زمینهای کشاورزی و شرایط توپوگرافی در مناطق
روستایی شهرستان اسالمآباد غرب (هفت دهستان) که طی سالهای  1933-1933در معرض خشکسالی قرار گرفتهاند
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تشکیل میدهند ،که براساس سرشماری نفوس و مسکن سال  1931شامل  19313خانوار است .حجم نمونة مورد مطالعه
با استفاده از فرمول کوکران 977 1خانوار تعیین شد که با استفاده از روش نمونهگیری احتمالی طبقهای با انتساب متناسب
 21روستا در هر دهستان 9 ،روستا بهدلیل ساختار محیطی روستاهای هدف درنظر گرفته شدند .در نهایت ،از هر روستا
خانوارهای مورد نظر بهصورت تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت.

در این پژوهش برای محاسبة حجم نمونه از رابطة  1استفاده شد:
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روستاهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر چشمهسنگی ،میانتنگ منصوری ،مومنایی ،کندهر ،پلنگگرد ،تنگشوهان
علیا ،انجیرك ،قلعهشیان ،و میرعزیزی (کوهستانی) ،ملههار ،گردنگاه قوچمی ،توه سرخک علیا ،چقاکبود ،ونایی ،میلگه
سیاه سیاه ،چقازرد چوپانکاره ،چفته و معارفی (دشتی) ،و شادبالغ و سرخک (جنگل واقع در تپه) را شامل میشوند .از
پرسشنامة محققساخته ،که مشتمل بر  77سؤال است 7 ،سؤال اقتصادی 11 ،2سؤال اجتماعی 7 ،9سؤال
زیستمحیطی 11 ،7سؤال نهادی– زیربنایی 1بهعنوان متغیرهای مستقل و متغیر پنهان (مکنون) مدیریت خشکسالی
به عنوان متغیر وابستة اصلی که با استفاده از چهار بُعد ذکرشده سنجیده میشود بهعنوان ابزار اصلی گردآوری دادهها
استفاده شد .برای تأیید روایی 3ابزار اندازهگیری از رو ایی محتوا استفاده شد .این روایی با نظرسنجی از استادان حاصل شد.
همچنین ،در این پژوهش برای تعیین پایایی 7پرسشنامه از دو معیار (ضریب آلفای کرونباخ 1و ضریب پایایی مرکب )3بر
طبق نظر فورنل و الکر ( )1311استفاده شد .ضرایب آلفای کرونباخ همة متغیرها در این پژوهش از حداقل مقدار ()1.7
بیشتر است .پایایی مرکب باید مقداری بیش از  1.7را بهدست آورد تا بیانگر ثبات درونی سازه باشد (فورنل و الکر:1311 ،
 .)111در جدول  1نتایج پایایی ابزار سنجش درج شده است .در این پژوهش بهمنظور تجزیه و تحلیل اطالعات از
آزمونهای تحلیل عاملی تأییدی در محیط نرمافزار  Spss 22و  Smart Plsو برای ارزیابی وضعیت منطقه از نظر شدت
خشکسالی از شاخص  Spiاستفاده شده است .ذکر این نکته الزم است که تمرکز اصلی مدلسازی معادالت ساختاری بر
متغیرهای پنهان (مکنون) است که با شاخصهای اندازهپذیر و متغیرهای آشکار یا نشانگرها تعریف میشوند (رضایی،
 .)11 :1932در این پژوهش متغیر پنهان مدیریت خشکسالی متغیر وابسته شناخته میشود .بنابراین ،سؤاالتی که برای
سنجش این چهار بُعد استفاده میشوند میبایست به متغیر پنهان مدیریت خشکسالی متصل شوند .ازاینرو ،سؤاالت
شمارة  77-1از پنجرة  Indicatorsنرمافزار اخذ شد و به متغیر مدیریت خشکسالی متصل شد .متصلکردن سؤاالت
1. Cochran
2. Economical
3. Social
4. Environmental
5. Institutional - Infrastructure
6. Validity
7. Reliability
8. Coefficient of Cronbach's alpha
9. Coefficient of Composite Reliability



 607

تحلﯿلعواملمؤثﺮبﺮمدیﺮیتخشکسﺎلﯽدرنواحﯽروستﺎیﯽ ...

متغیر پنهان مدیریت خشکسالی باعث آبیرنگشدن رنگ این متغیر میشود .از آنجا که روابط میان سؤاالت و
متغیرهای پنهان تحلیل نمیشود ،پژوهشگران این مطالعه با کلیک راست بر روی متغیر مدیریت خشکسالی و انتخاب
گزینة  Hid/Show Measurement Modelاین سؤاالت را پنهان کردند (داوری و رضازاده.)131-131 :1931 ،
شهرستان اسالمآباد غرب:بین مدار  99درجه و  79دقیقه تا  97درجه و  21دقیقة عرض شمالی و  73درجه و  17دقیقه تا
 77درجه و  1دقیقة طول شرقی نسبت به نصفالنهار گرینویچ واقع شده است (سالنامة آماری استان کرمانشاه .)71 :1931 ،این
شهرستان در ناحیة کوهستانی واقع شده و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی با زمستان نسبتاً سرد و تابستانهای معتدل
است ( فرمانداری شهرستان اسالم آباد غرب .)3 :1917 ،فاصلة شهرستان مذکور تا مرکز استان  31کیلومتر است و همچنین
ارتفاع از سطح دریا  1991متر است ( تارمه ،مهندسین مشاور  .)2 :1913 ،طبق سرشماری  ،1931جمعیت آن  171137نفر بوده
است .این شهرستان دارای دو بخش حمیل و مرکزی است که بخش حمیل دارای سه دهستان و بخش مرکزی دارای چهار
دهستان است که از  21روستای مورد مطالعه  3روستا در بخش حمیل و  12روستا در بخش مرکزی قرار دارند (شکل .)1
.پﺎیﺎیﯽابزاراندازهگﯿﺮي 

ﺟدول5

ضﺮیبپﺎیﺎیﯽمﺮکب
1.179299
1.171713
1.719299
1.117331
1.327133

متﻐﯿﺮﻫﺎيپژوﻫﺶ 
اقتصادی
اجتماعی
زیستمحیطی
نهادی -زیربنایی
مدیریت خشکسالی

آلفﺎيکﺮونﺒﺎخ 
1.121111
1.111217
1.399111
1.121337
1.111217

مطﺎلﻌهﺷده و روستﺎﻫﺎي نﻤونه

ﺷکل.5نقشة موقﻌﯿت منطقة

ﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 
ی 
ابتدا الزم است که اهمیت خشکسالی در شهرستان اسالمآباد غرب بررسی شود و سپس براساس ابزار پژوهش
(پرسشنامه) دادههای گردآوری شده از سطح ساکنان روستاهای مورد بررسی تجزیه و تحلیل شود .بر همین اساس،
بهمنظور محاسبة شاخص استاندارد بارش ( )spiبراساس دادههای آماری ایستگاه سینوپتیک (اصلی) اسالمآباد غرب از
سال  1933تا  1933از رابطة  2بهدست آمد:

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،15ﺷﻤﺎرة،3پﺎیﯿز5331
پژو 
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=SPI

()2

Piمیزان بارش در هر سال است Pmean ،میانگین بارش در دورة زمانی مشخص و  Sdانحرافمعیار بارش در دورة
زمانی مشخص است.
چهارده سال خشکسالی در سطح شهرستان دیده شده است که از این تعداد هشت سال آن خشکسالی نرمال ،چهار
سال خشکسالی متوسط ،و دو مورد خشکسالی شدید بوده است (جدول .)2
.بﺎرندگﯽایستگﺎهسﯿنوپتﯿکﺷهﺮستﺎناسالمآبﺎدغﺮبومحﺎسﺒةﺷﺎخصبﺎرشاستﺎنداردﺷدهﻃﯽدورة 5334-5344

ﺟدول1

سﺎل
1912
1919
1917
1911
1913
1917
1911
1913
1931
1931
1932
1939
1937
1931
1933
-

Spi

-1/12133
1/327191
1/173117
1/23373
-1/13712
-1/31717
1/173211
-1/22129
1/177172
-1/31712
1/29739
-1/2177
1/711913
1/31977
1/17192
-

درﺟه
مالیم
ترسالی شدید
نرمال
نرمال
متوسط
شدید
نرمال
متوسط
نرمال
مالیم
نرمال
متوسط
ترسالی متوسط
نرمال
نرمال
-

سﺎل
1933
1937
1931
1933
1971
1971
1972
1979
1977
1971
1973
1977
1971
1973
1911
1911

Spi

1/973131
-1/19713
1/131373
-1/33319
1/117777
1/919231
1/221132
1/377121
-1/11171
-1/11312
1/717321
-1/93979
-1/71393
-1/17919
-1/17197
1/171129

درﺟه
ترسالی متوسط
مالیم
نرمال
مالیم
نرمال
نرمال
ترسالی متوسط
ترسالی شدید
مالیم
مالیم
ترسالی متوسط
مالیم
شدید
مالیم
متوسط
نرمال

منبع :سازمان آب و هواشناسی شهرستان اسالمآباد غرب و محاسبات نگارندگان1937 ،

بﺎرﻫﺎيعﺎملﯽتحلﯿلوضﻌﯿتعواملمؤثﺮبﺮمدیﺮیتخشکسﺎلﯽ 


قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بهوسیلة بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و
یک است .مشاهده میشود که همة متغیرهای مشاهدهشده دارای ضرایب تأثیر رگرسیونی مثبت و معناداری با مقیاسهای خود
هستند .براساس نتایج جدول  ،9مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی عبارتاند از :در بُعد
اقتصادی اعطای تسهیالت و اعتبارات کمبهره و بالعوض برای اقشار خسارتدیده از خشکسالی با بار عاملی  ،1.311پرداخت
یارانه و حمایت از سرمایهگذاری و کارآفرینی با ارائة وامهای کمبهره در مناطق خشکسالیزده با بار عاملی 1.311؛ در بُعد اجتماعی
زمینهسازی کاهش پیامدهای خشکسالی با استفاده از مشاوران آگاه و دلسوز و کمکرسانی درونگروهی با بار عاملی ،1.337
افزایش انگیزههای سرمایهگذاری برای مقابله با خشکسالی در بین مردم محلی با بار عاملی 1.373؛ در بُعد زیستمحیطی مبارزه
با هجوم آفات و بیماریهای گیاهی و مرتعی با بار عاملی  ،1.773بازسازی و بهینهسازی منابع موجود با بار عاملی 1.311؛ در بُعد
نهادی– اجتماعی مؤلفههای مشخصبودن شیوههای مالکیت منابع تولید (نظیر اراضی مرتعی و زراعی) ،جایگزینی روشهای
مقابله و روشهای جایگزین با خشکسالی به جای مقابل با پیامدهای آن با بارهای عاملی .1.737،1.729
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سﺎلﯽدرنواحﯽروستﺎیﯽﺷهﺮستﺎناسالمآبﺎدغﺮب 


.تحلﯿلوضﻌﯿتعواملمؤثﺮبﺮمدیﺮیتخشک
ﺟدول3
ﺷﺎخص 

اقتصادی

اجتماعی

زیستمحیطی

نهادی-
زیربنایی

نهادی-
زیربنایی

سؤاالتپﺮسﺶنﺎمه 
 .1دستیابی راحت به کاالها و خدمات مورد نیاز برای محصوالت کشاورزی و صنایع دستی برای استفادة مناسب از آب و خاك
 .2مدیریت مناسب خشکسالی از سوی دولت
 .9وجود شغلهای مناسب و همیشگی برای مقابله با خشکسالی (اشتغال در گلخانه ،دامداری صنعتی ،شهركهای صنعتی ،و صنایع تبدیلی)
 .7مختلفبودن منابع تولیدی همراه پیامدهای خشکسالی با وجود نبود طرحهای مقابلهای
 .1تأمین بودجة الزم برای طرحهای مدیریت خشکسالی در نقاط روستایی
 .3اعطای تسهیالت و اعتبارات کمبهره و بالعوض برای اقشار خسارتدیده
 .7پرداخت یارانه و حمایت از سرمایهگذاری و کارآفرینی در مناطق خشکسالیزده
 .1مشارکت روستاییان و عشایر در برنامهریزیهای مربوطه در حوزة مدیریت خشکسالی
 .3وجود نهادهای اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری برای رتق و فتق امور به نمایندگی از مردم از جمله در حوزة مقابله با خشکسالی
 .11زمینهسازی کاهش پیامدهای خشکسالی (استفاده از مشاوران آگاه و دلسوز و آگاهیبخشی در مورد تبعات خشکسالی و کمکرسانی
درونگروهی)
 .11روند تحول از کشاورزی و دامداری سنتی به شیوههای نوین
 .12مناسببودن روشهای مصرف رایج در روستاها
 .19وجود نظام آبیاری مناسب و زیرساختهای مورد نیاز در بخش کشاورزی
 .17باالبودن سطح دانش ،مهارت ،و فناوری کشاورزان در زمینة مدیریت منابع آب
 .11بهرهمندی از ارقام مقاوم به خشکی و تغییر الگوی کشت
 .13بهبود برنامههای آموزشی ترویجی در زمینة مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی
 .17توسعة دانش بومی (استفاده از محصوالت متناسب با آب و زمین ،استفادة حداکثری از منابع آب و خاك و دامداری در کنار کشاورزی)
 .11افزایش انگیزههای سرمایهگذاری برای مقابله با خشکسالی در بین مردم محلی
 .13جلوگیری از ازهمپاشیدگی و وحدت بین افراد و جوامع روستایی و عشایری
 .21ترویج و آموزش فنون و روشهای صحیح گردش ،توزیع ،و مصرف آب آبیاری
 .21توسعة زیرساختها و شبکههای آبیاری و آبرسانی سازگار با شرایط محلی
 .22بهرهگیری از ظرفیت مؤسسات پژوهشی ،مراکز دانشگاهی ،و دستگاهها
 .29بازسازی و بهینهسازی منابع موجود
 .27جلوگیری از هدررفت آب و شیوههای مصرف نامناسب
 .21ذخیرهسازی آب حاصل از نزول باران و برف
 .23افزایش مناطق حفاظت شده و جلوگیری از تخریب آنها
 .27جلوگیری از فرسایش خاك و بیابانزایی
 .21مبارزه با هجوم آفات و بیماریهای گیاهی و مرتعی
 .23تنوع گونههای گیاهی و جلوگیری از از بین رفتن آنها
 .91وجود طرح جامع و راهبردی برای مدیریت یکپارچة خشکسالی
 .91توسعة زیرساختهای توسعهای مدیریت خشکسالی در مناطق روستایی و عشایری
 .92جایگزینی روشهای مقابله و روشهای جایگزین با خشکسالی به جای مقابله با آن
 .99تخمین زمان وقوع خشکسالی
 .97مناسببودن نظام خدمات عمومی و بیمه در حوزة مقابله با عوارض خشکسالی
 .91مشخصبودن شیوههای مالکیت منابع تولید (نظیر اراضی مرتعی و زراعی)
 .93دسترسی به مواد و زیرساختها و فناوریهای تولید
 .97افزایش امکانات الزم جهت ذخیرهسازی آب
 .91برنامهریزی توسعة سرزمین و کاربری اراضی
 .93یکپارچهکردن تصمیمگیریهای کالن و استراتژیک در حوزة مدیریت خشکسالی
 .71وجود راهبرد ملی بلندمدت برای مدیریت خشکسالی با گنجاندن شرایط محیطی و محلی
 .71همکاری مناسب با مؤسسات بینالمللی برای بهرهگیری از تجارب و توانمندیها
 .72توسعة زیرساختها و ارائة خدمات حمایتی و توسعة تأمین اجتماعی در مناطق آسیبپذیر
 .79هماهنگسازی مدیریت بحران خشکسالی با دیگر سیاستهای ملی و استانی
 .77شناسایی و استفادة مناسب از منابع آبی دیگر موجود در محدوده

بﺎرعﺎملﯽ 
1.711
1.127
1.777
1.312
1.971
1.311
1.311
1.977
1.171
1.337
1.321
1.311
1.939
1.111
1.391
1.119
1.117
1.373
1.991
1.117
1.773
1.711
1.311
1.311
1.971
1.991
1.111
1.773
1.792
1.317
1.111
1.729
1.719
1.391
1.737
1.722
1.217
1.711
1.129
1.911
1.731
1.737
1.111
1.937
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در ادامه الزم است که میزان تأثیر هر یک از عوامل شناساییشده بر مدیریت خشکسالی بررسی و مدل آن ارائه شود که
از نرمافزار  Smart Plsاستفاده شده و در این نرمافزار ارزش مقادیر بحرانی ( )Tمعنیداربودن اثر متغیرها بر هم را نشان
میدهد .اگر مقدار مقادیر بحرانی بیشتر از  1/33باشد ،یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنیدار است .اگر بین  +1/33تا  -1/33باشد،
اثر معناداری وجود ندارد و اگر کوچکتر از  – 1/33باشد ،یعنی اثر منفی دارد ولی معنادار است (جین و ترايانديس.)2119 ،
مطابق شکلهای  2و  ،9میتوان بیان کرد که مسیر بُعد اقتصادی بر متغیر پنهان (وابسته) مدیریت خشکسالی با مقدار T

 17.372معناداربودن بُعد اقتصادی به مدیریت خشکسالی را در سطح اطمینان  1.31و خطای  1.11را نشان میدهد .ضریب
مسیر بین این دو  1.211است که بیانگر این مطلب است که بُعد اقتصادی به میزان 1.211درصد مدیریت خشکسالی را بهطور
مستقیم تبیین میکند .همچنین ،بُعد اجتماعی با مقدار  ،29.333 Tضریب مسیر  ،1.911بُعد زیستمحیطی با مقدار ،29.773 T
ضریب مسیر  ،1.131و بُعد نهادی– زیربنایی با مقدار  ،92.721 Tضریب مسیر  1.911بهترتیب با  ،1.911 ،1.131و
1.911درصد بهطور مستقیم مدیریت خشکسالی را تبیین میکنند .بر این اساس ،در روستاهای مورد مطالعه بیشترین تأثیر را
بُعد نهادی -زیربنایی میتواند بر مدیریت خشکسالی داشته باشد که با برنامهریزی و ارائة روشهای نوین آبیاری و بهرهوری
زمین و محصول تبعات خشکسالی را کاهش دهد و از طرفی بُعد اجتماعی که استفاده از مشارکت اجتماعی در بین مردم و نیز
استفاده از دانشهای بومی موجود در منطقه میتواند بر خشکسالی فائق آید.
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بحثونتﯿجهگﯿﺮي 

تحقیق میدانی در منطقه نشان از آن دارد که افزایش جمعیت روستایی و نیز کمبود بارش و ایجاد خشکسالیها در
سالهای اخیر زمینهساز مهاجرتهای گسترده در منطقه شده و این امر خالیشدن روستاها از جمعیت و تبعات امنیتی،
زیستمحیطی ،و اقتصادی را ایجاد کرده و میکند .مدیریت خشکسالی و ایجاد برنامهریزی و رویکردی استراتژیک
میتواند در ابتدا ،ضمن ایجاد زیرساختهای فنی ،نهادی ،و خدمات در منطقه ،زمینهساز جلوگیری از تنشهای
خشکسالی شودپس از آن ،بر مبنای ظرفیتهای اجتماعی منطقه ،که مشتمل بر دانش بومی کشاورزی ،جمعیت متناسب
نقاط روستایی ،بهرهگیری از مشارکت محلی ،و  ...است ،ضمن بسط برنامهریزی مدیریت خشکسالی ،میتوان به حفظ
جوامع روستایی ،جلوگیری از مهاجرت ،و همچنین افزایش بازدهی کشاورزی اندیشید .در روستاهای مورد مطالعه چندین
طرح گلخانهای طرحریزی شده و واحدهای صنعتی مرغداری و دامداری و  ...ایجاد و تأسیس شده است که زمینهساز
جذب نیروی کار و جوان و حتی جذب جمعیت و کاهش جمعیتگریزی شده است.
بنابراین ،برای جلوگیری از تبعات خشکسالی در مناطق روستایی منطقة مورد مطالعه الزم است که عوامل و
فاکتورهای مناسب و مؤثر شناسایی شود و بر اساس آن برنامهریزی انجام گیرد .بر این اساس ،با توجه به یافتههای
پژوهش ،از مهمترین عوامل تأثیرگذار مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی از لحاظ بُعد اجتماعی میتوان به
زمینهسازی کاهش پیامدهای خشکسالی ،افزایش انگیزههای سرمایهگذاری برای مقابله با خشکسالی در بین مردم
محلی ،بهره مندی از ارقام مقاوم به خشکی ،تغییر الگوی کشت ،روند تحول از کشاورزی و دامداری سنتی به شیوههای
نوین ،مناسببودن روشهای مصرف رایج در روستاها ،و  ...اشاره کرد .در ارتباط با عوامل اقتصادی ،اعطای تسهیالت و
اعتبارات کمبهره و بالعوض برای اقشار خسارتدیده از خشکسالی ،پرداخت یارانه ،حمایت از سرمایهگذاری و کارآفرینی
در مناطق خشکسالی زده ،وجود شغلهای مناسب و همیشگی برای مقابله با خشکسالی ،مختلفبودن منابع تولیدی و
دستیابی راحت به کاال ها و خدمات مورد نیاز برای محصوالت کشاورزی و صنایع دستی برای استفادة مناسب از آب و
خاك هر کدام به نحوی در مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی بهعنوان عامل جدی مطرح است.
در ارتباط با عوامل زیستمحیطی مبارزه با هجوم آفات و بیماریهای گیاهی و مرتعی ،بازسازی و بهینهسازی منابع
موجود ،و جلوگیری از هدررفت آب و شیوههای مصرف نامناسب از علل واقعشدن این عوامل بر مدیریت خشکسالی
است .در ارتباط با عوامل نهادی -زیربنایی مشخصبودن شیوههای مالکیت منابع تولید (نظیر اراضی مرتعی و زراعی)،
جایگزینی روشهای مقابله و روشهای جایگزین با خشکسالی به جای مقابله با پیامدهای آن ،دسترسی به مواد و
زیرساختها و فناوریهای تولید و مناسبکردن نظام خدمات عمومی و بیمه در حوزة مقابله با عوارض خشکسالی به
عنوان مهم ترین عوامل تاثیر گذار مدیریت خشکسالی به حساب می آیند.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش علیپور و همکاران ( ،)1932که در پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات
خشکسالی بر وضعیت اقتصادی -اجتماعی کشاورزان نهبندان» پرداختهاند ،همسو است؛ آنها به این نتیجه رسیدند که اثرهای
خشکسالی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان در پنج عامل شامل افزایش هزینههای تولید ،کاهش تولید گندم ،کاهش توان
اقتصادی کشاورز ،کاهش توان تولیدی آتی کشاورز ،و خروج از بخش کشاورزی است و اثرهای اجتماعی خشکسالی بر
وضعیت کشاورزان در پنج عامل افزایش آسیبهای اجتماعی ،کاهش سطح بهداشت و تغذیه ،اثرهای روحی -روانی
خشکسالی ،بروز اختالفات اجتماعی ،و ایجاد فقر در جامعه دستهبندی شد .نتایج پژوهش محمدی یگانه و همکاران (،)1931
که در مقالهای به واکاوی تأثیرات خشکسالی بر اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ابرکوه (طی دورة زمانی )1911-1971
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پرداختهاند ،همسو است که نتایج نشان از آن دارد که این شهرستان طی این دوره در وضعیت خشکسالی بهسر میبرده است.
همچنین ،با نتایج پژوهش حسنینژاد و همکاران ( ،)1937که در مقالهای به نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش
آسیبپذیری کشاورزان شهرستان زریندشت پرداختهاند ،همسو است و نتایج بهدستآمده بیانگر آن است که مدیریت ریسک
خشکسالی رویکرد مناسبی برای کاهش آسیبپذیری کشاورزان در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،و محیطی در مناطق روستایی
است و میتوان در فرایند کاهش پیامدها و آسیبهای ناشی از خشکسالی بر مدیریت ریسک تأکید داشت.
بنابراین ،در روستاهای مورد مطالعه باید نخست براساس روشهای سنجیده و مدیریتی متناسب در روستاهایی که
شرایط متناسب جمعیتی و منابع وجود دارد اقدامات متناسب زیربنایی و زیرساختی فراهم شود و با اختصاص زمینهای
کشاورزی ،بودجة مناسب ،و  ...با بهره گیری از متخصصان هر روستا و نیروی متناسب و استفاده از تجربیات گذشتگان و
همچنین دانش بومی که در رابطه با شاخص اجتماعی است به توسعة متناسب روشهای مقابله با خشکسالی اقدام کرد
تا بتوان ضمن کاهش تبعات مختلف خشکسالی بر آن فائق آمد.
با توجه به کاهش شدید درآمد روستاییان براساس وجود و افزایش خشکسالیها ،اتخاذ رویکردها و سیاستهایی
همچون پرداخت یارانه و حمایت از سرمایهگذاری و کارآفرینی در مناطق متأثر از خشکسالی برای ایجاد اشتغال و درآمد
و احیای نظام معیشت روستایی ،ایجاد کارگاههای کوچک و زودبازده (مانند صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی) در سطح
روستاها ،توسعه و حمایت از تولید صنایع دستی ،مانند قالیبافی ،گلیمبافی ،و جاجیمبافی (با توجه به موجودبودن مواد
اولیه مانند پشم و کرك و نیروی بیکار زن و مرد موجود در منطقه)ـ که در گذشته نیز در مناطق روستایی از رونق
بسیاری برخوردار بوده و بهطور کلی فعالیتهایی که زمینهساز ترمیم درآمد روستاییان شودـ پیشنهاد میگردد.
با توجه به افزایش هزینههای تولید ناشی از خشکسالی ،تثبیت قیمت نهادههای مورد نیاز کشاورزان و تخصیص یارانه به
این نهادهها ،و همچنین تأمین بهموقع و به اندازة نهادهها توسط دولت بهمنظور جلوگیری از ایجاد بازار سیاه پیشنهاد میشود:
ـ با توجه به پایینآمدن ارزش و داراییهای روستایی براساس خشکسالیها و افزایش بدهی به بانکها ،اعطای
سهلالوصول اعتبارات و تسهیالت بانکی متنوع ،کافی ،کمبهره ،و بالعوض و تمدید بازپرداخت وامهای کشاورزی از
جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش این آسیبها مفید باشد و با پیگیری از سوی دهیاریها و شرکتهای تعاونی و
شوراهای اسالمی روستایی میتواند این امر تمدید یا تخفیف یابد.
ـ در راستای حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش آبی و بادی ناشی از خشکسالی و از بین رفتن زیستگاههای
جانوری ،افزایش نظارت دولت بر نحوة بهرهبرداری از مراتع از طریق یگانهای حفاظت ،احیای مراتع از طریق اعمال قرق،
توزیع علوفة یارانهای در بین کشاورزان بهمنظور تعلیف دام و کاهش فشار بر مراتع ،احداث ،مرمت ،و بازسازی آبشخورهای
دامی ،استقرار منابع سیار آبرسانی ،تأمین سوخت مناطق روستایی و عشایری جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی ،و
حفاظت از جنگلها و مراتع از جمله راهکارهایی است که میتواند در کاهش این دسته از اثرها مفید باشد.
ـ آموزش های الزم به روستاییان برای مدیریت بهینة آب و ارائة الگوهای کارآمد و عملی برای مدیریت خشکسالی و
جلوگیری از جریان مهاجرت با توجه به کاربست متناسب منابع آبی و افزایش بازدهی کشاورزی میتواند ،ضمن حفظ
جوامع و جمعیت روستایی ،به اقتصاد محلی و ملی کمک کند.
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