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مقدمه
: 1931است )خمری،  داشته وجود تاکنون بشر خلقت زمان از پیوسته و است بشر زندگی از جدانشدنی بخش طبیعی مخاطرات

 این دقیق درك و شناخت آن، پیامدهای و 1سالی خصوص خشک با مخاطرات، به مناسب مقابلة منظور به مگا نخستین. (1

 تدوین زمینه این در را اثربخشی راهکارهای و راهبردها آن براساس بتوان تا است مختلف در ابعاد آن از ناشی تأثیرات و پدیده

 همة پذیری از آسیب نشان جهان مختلف مناطق در سالی خشک وز(. بر31: 1931و همکاران،   ینیحسگرفت ) کار به و کرد

 در همواره و مستثنا نبوده قاعده این از نیز (. ایران77: 1932ی و همکاران، پورطاهردارد ) هوایی و آب رویدادهای از ها ملت

 چهل حادثة که از  ای گونه است؛ به داشته قرار لرزه زمین و سالی، زلزله، خشک سیل، همچون طبیعی مخاطرات معرض

 جهان قرار بالخیز نخست کشور ده  فهرست در ما کشور رو، افتد. ازاین می اتفاق ایران در آن مورد 91 جهان، در افتاده اتفاق

 ساکنان از زیادی شمار طبیعی، مخاطرة ترین پیچیده عنوان به سالی، (. خشک93: 2111دارد )بوذرجمهری و جوانشیری، 
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 امروزه،. (191: 1939 ،ی و همکارانعادلدهد ) می قرار تأثیر تحت را کشاورزی بر متکی اقتصاد یدارا روستایی مناطق

 نواحی در ویژه به غیرمستقیم و مستقیم پیامدهای دارای که شود می محسوب طبیعی مهم مخاطرات از یکی سالی خشک

و در نتیجه موجب  شده از سکنه روستاها شدن خالی و کشاورزی رفتن از بین باعث پیاپی یها سالی خشک. است روستایی

 محیط با تنگاتنگشان ارتباط دلیل به روستایی (. جوامع179: 1937 ،ی و همکارانبرقشده است ) شهرها مهاجرت روستاییان به

 نکشاورزا و اند داشته قرار سالی، خشک ویژه به طبیعی، مخرب معرض نیروهای در دیرباز از هایشان فرصت محدودیت و طبیعی

 ریسک مدیریت .(311: 1939دهند )غالمی و بیگی،  می انجام آن با و مقابله سازگاری برای اقداماتی به تجربه منطقه هر

 (. 21: 1933شود )اسماعیلی و خداداد،  روستایی مناطق در طبیعی پدیدة این از ناشی های آسیب کاهش موجب تواند می

 111حدود  سالی خشک اثر بر که طوری به است؛ سالی خشک کالتنظر مش از کشور استان ششمین کرمانشاه استان

1بحران استان دچار روستای
 1931سرمازدگی سال  و سالی خشک از ناشی استان به واردآمده خسارت میزان و شده آبی کم 

یان، شهرستان (. در این م1: 1931میلیارد تومان برآورد شده است )سازمان مدیریت بحران استان کرمانشاه،  1211بیش از 

های آماری براساس  سالی بوده است و براساس تجزیه و تحلیل داده های اخیر دچار خشک آباد غرب نیز در سال اسالم

سالی در  ، چهارده سال خشک1933تا  1933شود که از سال  آباد غرب مشاهده می ایستگاه سینوپتیک اصلی شهرستان اسالم

سالی متوسط، و دو  سالی نرمال، چهار سال خشک تعداد هشت سال آن خشک سطح شهرستان دیده شده است که از این

های اخیر رخ داده است. شهرستان  های شدید و متوسط در سال سالی سالی شدید بوده است که اغلب خشک مورد خشک

فرمانداری شهرستان  های معتدل است ) آباد غرب دارای آب و هوای معتدل کوهستانی با زمستان نسبتاً سرد و تابستان اسالم

 یدیمخرب شد هایها اثر سالی خشکروستای دارای سکنه است که  172(. این شهرستان دارای 3: 1917، اسالم آباد غرب

نادرست در افزایش راندمان آبیاری و تسهیالت،  تِیریاشته است و مدجا گذ شهرستان بهدر  روستاییان شتیبر اقتصاد و مع

شرایط باروری ابر و ... برای افزایش  نکردن ایجاد وین آبیاری و تسهیالت الزم در این زمینه،های ن نکردن از روش استفاده

وزن دام )وزن الشه(، تلفات  محصوالت کشاورزی، سالی باعث کاهش و چه بعد از وقوع خشک نیچه قبل و چه حبارندگی، 

و  ینیرزمیهای آب ز هر رأس دام، کاهش ذخیره دی، راندمان تولدیتول ة، نرخ اشتغال، سرانیدام، درآمد حاصل از دامدار

سالی به مشکالت عدیده در این  . همچنین، نبود مدلی متناسب در پایش و مدیریت خشکشده است و ... یکیفیت منابع آب

ها وابسته به منابع آبی  زمینه افزوده است. این شهرستان دارای روستاهای متنوع و زیادی است که منبع درآمد اغلب آن

ها را دچار بحران کرده  های متعدد منبع درآمدی آن سالی های اخیر بروز و وجود خشک همچون کشاورزی است که در سال

ها را  ریزی متناسب آن برنامه یالگو نییو تب یابیارزها و  سالی است؛ این امر اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت و پایش خشک

(. بنابراین، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال زیر است که 1: 1931مانشاه، کند )سازمان آب و هواشناسی کر  فراهم می

شود  گونه مطرح می یی چگونه است؟ و بر همین مبنا فرضیه اینروستا یسالی در نواح خشک تیریعوامل مؤثر بر مدوضعیت 

 «.ه میزان اثرگذارندسالی به چ زیربنایی بر مدیریت خشک -محیطی، و نهادی عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست»که 

سالی و تأثیرات آن در نواحی مختلف شهری و روستایی و  های متعددی در زمینة بررسی عوامل مؤثر خشک پژوهش

بر ( 2111) کوپر و( 2113) طور کلی، سیگنستام شود: به  مقابله با آن انجام گرفته است که به برخی از این موارد اشاره می

 دانش سطح ( به سنجش1933صادقلو و همکاران ) .است مقابله راهبردهای کنندة تعیین سرمایهانواع  به دسترسی اند که آن

 (خواف شهرستان خواف میان دهستان روستاهای: موردی مطالعة) سالی خشک بحران مدیریت دربارة روستاییان آگاهی و

                                                 
1. Crisis 
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 ابعاد های مؤلفه از برخورداری در نمونه یروستای خانوارهای که است آن از حاکی پژوهش این های یافته و پرداختند؛ نتایج

 مطلوب سطح از تر پایین سالی خشک بحران مدیریت دربارة روستاییان دانش کل در و بحران مدیریت دانش چهارگانة

( در بررسی 1932و همکاران ) علیپور دارند که به لحاظ مدیریت در راستای پژوهش حاضر است. قرار 9 عددی میانگین

وضعیت  بر سالی خشک که رسیدند نتیجه این کشاورزان نهبندان به و اجتماعی اقتصادی وضعیت بر الیس خشک اثرهای

( 1931راستاست. محمدی یگانه و همکاران ) گذارد که به لحاظ اقتصادی با پژوهش حاضر هم کشاورزان تأثیر می اقتصادی

پرداختند که به  (1911-1971زمانی  دورة طی) رکوهاب شهرستان روستایی نواحی اقتصاد بر سالی خشک تأثیرات به واکاوی

: شمالی سالی امریکای ( در بررسی خشک2117لحاظ اقتصادی و اجتماعی با پژوهش حاضر همسو است. کاك و همکاران )

 کمتر چیزی که شاید است، مشخص محیط بر سالی خشک تأثیر که دست یافتند نتایج این پیامدها به و عوامل بازسازی

راستاست. اورکیاج و  سالی است که به لحاظ اقتصادی با پژوهش حاضر هم خشک اقتصادی باالی های هزینه شدبا مشخص

 بازیافت که رسیدند نتیجه این سالی به اکولوژیکی خشک و اقتصادی، اجتماعی، اثرهای ( با تجزیه و تحلیل2111) همکاران

که به لحاظ شرایط  بوده شده خارج از دسترس های آب از بهینه و مجدد استفادة جهت راهکاری عنوان ها به فاضالب

 جنوب در اقلیم تغییرات تأثیرات و پذیری ( به بررسی آسیب2111) راستاست. شوماك نهادی با پژوهش حاضر هم -زیربنایی

 غیر کارهای وجوی جست مهاجرت، دریافت وام، خویشاوندان، از گرفتن قرض دام، فروش که افریقا پرداخت و بیان کرد

 مقابله برای و سالی خشک با مواجهه کشاورز در خانوارهای که است راهبردهایی از جمله غذایی کاهش مصرف و کشاورزی،

راستا با  دهند که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم می نشان خود از پذیری آسیب میزان حداقل رساندن به منظور به آن با

 فراروی های چالش کشاورزی و بر سالی ( به بررسی اثرهای خشک2113ناگاراجا و همکاران ) .پژوهش حاضر است

های  آب از کشی بهره افزایش بهها  سالی خشک تداوم رسیدند که نتیجه این به کارناتاکا پرداختند و منطقة کشاورزان فقیر

 های سال در خانوارها سالیانة درآمد و شده منجر می خشک و نیمه خشک نواحی در سوزی آتش احتمال افزایش و زیرزمینی

( به 2117) ناوین و همکاران .راستاست است و به لحاظ اقتصادی با پژوهش حاضر هم یافته کاهش نصف خشک به

 که دهد نشان می آنان پژوهش نتایج آسیا پرداختند؛ خشک در مناطق نیمه سالی خشک به مرتبط سیاست و پذیری آسیب

زیادی داشته که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با پژوهش حاضر همسو است.  اقتصادی و اجتماعی اثرهای سالی خشک وقوع

سالی در مناطق مختلف با توجه به شرایط مختلف اقتصادی،  دهد وضعیت مدیریت خشک می نشان فوق مطالعات کلیِ مرورِ

سرپرست  هدف عةکه در آن جام پژوهشی کالبدی، و ... متفاوت بوده است. تاکنون – محیطی، نهادی اجتماعی، زیست

سالی در منطقة مورد مطالعه پرداخته شده  ای از عوامل مؤثر در مدیریت خشک باشد و در آن به بررسی مجموعه خانوارها

محیطی و  های زیست سالی از لحاظ شاخص مدیریت خشک موضوع به قبلی شدة انجام تحقیقات باشد انجام نگرفته است. در

بود. یکی دیگر از وجوه افتراق مطالعة حاضر با مطالعات  نشده توجه زندگی روستایی در آن زیربنایی و تبیین آثار -نهادی

 است. پژوهش ایناجرای برای ( Plsسازی معادالت ساختاری ) ، استفاده از روش مدلکاربردی حیث ازگذشته، 

موادوروش
 -توصیفی روش چارچوب در شنظر ماهیت و رو از و کاربردی تحقیقات زمرة حاضر از لحاظ هدف در روش پژوهش

 را کل آماری مورد مطالعه جامعة .آوری شده است جمع میدانی و ای کتابخانه روش دو به است. اطالعات تحلیلی

 مناطق های کشاورزی و شرایط توپوگرافی در ساکن )باالی بیست خانوار به دالیلی همچون داشتنِ زمین خانوارهای

 اندقرار گرفته سالی خشک معرض در 1933-1933های  هفت دهستان( که طی سالآباد غرب ) شهرستان اسالم روستایی
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 مورد مطالعه نمونة خانوار است. حجم 19313شامل  1931دهند، که براساس سرشماری نفوس و مسکن سال  تشکیل می

1فرمول کوکران از استفاده با
 متناسب انتساب با ای بقهط احتمالی گیری نمونه روش از استفاده شد که با تعیین خانوار 977 

 هر روستا از نهایت، گرفته شدند. در درنظر هدف دلیل ساختار محیطی روستاهای روستا به 9روستا در هر دهستان،  21

 .گرفت قرار ها آن اختیار در نامه پرسش شدند و انتخاب نمونه عنوان به ساده تصادفی صورت به نظر مورد خانوارهای

 استفاده شد:  1بة حجم نمونه از رابطة در این پژوهش برای محاس
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شوهان  تنگ ،گرد پلنگ ،کندهر ،مومنایی، تنگ منصوری میان، سنگی چشمهروستاهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر 

میلگه ، ونایی، چقاکبود ،توه سرخک علیا، دنگاه قوچمیگر ،هار مله)کوهستانی(،  میرعزیزی، و شیان قلعه ،انجیرك، علیا

شوند. از  ( را شامل میجنگل واقع در تپه) سرخکو  شادبالغو معارفی )دشتی(، و  چفته، چقازرد چوپانکاره ،سیاه سیاه

سؤال  7، 9سؤال اجتماعی 11، 2سؤال اقتصادی 7سؤال است،  77ساخته، که مشتمل بر  نامة محقق پرسش

سالی  عنوان متغیرهای مستقل و متغیر پنهان )مکنون( مدیریت خشک به 1زیربنایی – سؤال نهادی 11، 7محیطی زیست

 ها داده گردآوری اصلی عنوان ابزار  شود به عنوان متغیر وابستة اصلی که با استفاده از چهار بُعد ذکرشده سنجیده می به

ایی محتوا استفاده شد. این روایی با نظرسنجی از استادان حاصل شد. گیری از رو ابزار اندازه 3استفاده شد. برای تأیید روایی

( بر 3و ضریب پایایی مرکب 1نامه از دو معیار )ضریب آلفای کرونباخ پرسش 7همچنین، در این پژوهش برای تعیین پایایی

( 1.7ز حداقل مقدار )( استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ همة متغیرها در این پژوهش ا1311طبق نظر فورنل و الکر )

: 1311دست آورد تا بیانگر ثبات درونی سازه باشد )فورنل و الکر،  را به 1.7بیشتر است. پایایی مرکب باید مقداری بیش از 

 از اطالعات تجزیه و تحلیل منظور به پژوهش این در نتایج پایایی ابزار سنجش درج شده است. 1(. در جدول 111

 شدت نظر از منطقه وضعیت ارزیابی برای و Smart Plsو   Spss 22افزار تأییدی در محیط نرمهای تحلیل عاملی  آزمون

 بر ساختاری معادالت سازی تمرکز اصلی مدلذکر این نکته الزم است که  .است شده استفاده Spi شاخص از سالی خشک

شوند )رضایی،  می تعریف نشانگرها یا آشکار و متغیرهای پذیر اندازه های شاخص با که است )مکنون( پنهان متغیرهای

شود. بنابراین، سؤاالتی که برای  سالی متغیر وابسته شناخته می (. در این پژوهش متغیر پنهان مدیریت خشک11: 1932

رو، سؤاالت  سالی متصل شوند. ازاین بایست به متغیر پنهان مدیریت خشک شوند می سنجش این چهار بُعد استفاده می

کردن سؤاالت  سالی متصل شد. متصل افزار اخذ شد و به متغیر مدیریت خشک نرم Indicatorsپنجرة  از 77-1شمارة 

                                                 
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 
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شود. از آنجا که روابط میان سؤاالت و  شدن رنگ این متغیر می رنگ سالی باعث آبی متغیر پنهان مدیریت خشک

سالی و انتخاب  متغیر مدیریت خشک شود، پژوهشگران این مطالعه با کلیک راست بر روی متغیرهای پنهان تحلیل نمی

 (.131-131: 1931این سؤاالت را پنهان کردند )داوری و رضازاده،  Hid/Show Measurement Modelگزینة 

دقیقه تا  17درجه و  73دقیقة عرض شمالی و  21درجه و  97دقیقه تا  79درجه و  99بین مدار :آباد غرب شهرستان اسالم

(. این 71: 1931، سالنامة آماری استان کرمانشاهالنهار گرینویچ واقع شده است ) قی نسبت به نصفدقیقة طول شر 1درجه و  77

های معتدل  شهرستان در ناحیة کوهستانی واقع شده و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی با زمستان نسبتاً سرد و تابستان

کیلومتر است و همچنین  31رستان مذکور تا مرکز استان (. فاصلة شه3: 1917است ) فرمانداری شهرستان اسالم آباد غرب، 

نفر بوده  171137، جمعیت آن 1931(. طبق سرشماری 2: 1913تارمه، مهندسین مشاور ،  متر است ) 1991ارتفاع از سطح دریا 

ر است. این شهرستان دارای دو بخش حمیل و مرکزی است که بخش حمیل دارای سه دهستان و بخش مرکزی دارای چها

  (.1روستا در بخش مرکزی قرار دارند )شکل  12روستا در بخش حمیل و  3روستای مورد مطالعه  21که از  دهستان است

گیري.پایاییابزاراندازه5جدول

کرونباخآلفاي پایاییمرکبضریبمتغیرهايپژوهش
 1.121111 1.179299 اقتصادی
 1.111217 1.171713 اجتماعی

 1.399111 1.719299 محیطی زیست
 1.121337 1.117331 زیربنایی -نهادی

 1.111217 1.327133 سالی مدیریت خشک

 

 نمونه روستاهاي و شدهمطالعه منطقة موقعیت .نقشة5شکل

يپژوهشهاافتهی
آباد غرب بررسی شود و سپس براساس ابزار پژوهش  سالی در شهرستان اسالم ابتدا الزم است که اهمیت خشک

شده از سطح ساکنان روستاهای مورد بررسی تجزیه و تحلیل شود. بر همین اساس،  های گردآوری امه( دادهن )پرسش

آباد غرب از  های آماری ایستگاه سینوپتیک )اصلی( اسالم ( براساس دادهspiبارش ) استاندارد شاخص محاسبة منظور به

 دست آمد: به 2از رابطة  1933تا  1933سال 
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(2) SPI= 

Pi ،میزان بارش در هر سال است Pmean مشخص و زمانی دورة در بارش میانگینSd  دورة در بارش معیار انحراف 

 مشخص است. زمانی

سالی نرمال، چهار  سالی در سطح شهرستان دیده شده است که از این تعداد هشت سال آن خشک چهارده سال خشک

 (.2دید بوده است )جدول سالی ش سالی متوسط، و دو مورد خشک سال خشک

5334-5344آبادغربومحاسبةشاخصبارشاستانداردشدهطیدورة.بارندگیایستگاهسینوپتیکشهرستاناسالم1جدول

 سال Spi درجه سال Spi درجه

973131/1 ترسالی متوسط -12133/1 مالیم 1933   1912 

-19713/1 مالیم 327191/1 ترسالی شدید 1937   1919 

131373/1 نرمال 173117/1 نرمال 1931   1917 

-33319/1 مالیم 23373/1 نرمال 1933   1911 

117777/1 نرمال -13712/1 متوسط 1971   1913 

919231/1 نرمال -31717/1 شدید 1971   1917 

221132/1 ترسالی متوسط 173211/1 نرمال 1972   1911 

377121/1 ترسالی شدید -22129/1 متوسط 1979   1913 

-11171/1 ممالی 177172/1 نرمال 1977   1931 

-11312/1 مالیم -31712/1 مالیم 1971   1931 

717321/1 ترسالی متوسط 29739/1 نرمال 1973   1932 

-93979/1 مالیم -2177/1 متوسط 1977   1939 

-71393/1 شدید 711913/1 ترسالی متوسط 1971   1937 

-17919/1 مالیم 31977/1 نرمال 1973   1931 

-17197/1 طمتوس 17192/1 نرمال 1911   1933 

171129/1 نرمال  1911 - - - 

 1937آباد غرب و محاسبات نگارندگان،  منبع: سازمان آب و هواشناسی شهرستان اسالم

سالیبارهايعاملیتحلیلوضعیتعواملمؤثربرمدیریتخشک

شود. بار عاملی مقداری بین صفر و  بار عاملی نشان داده می ةوسیل  قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده به

های خود  شده دارای ضرایب تأثیر رگرسیونی مثبت و معناداری با مقیاس شود که همة متغیرهای مشاهده مشاهده مییک است. 

اند از: در بُعد  یی عبارتسالی در نواحی روستا های تأثیرگذار در مدیریت خشک ترین مؤلفه ، مهم9هستند. براساس نتایج جدول 

، پرداخت 1.311سالی با بار عاملی  دیده از خشک بهره و بالعوض برای اقشار خسارت اقتصادی اعطای تسهیالت و اعتبارات کم

تماعی ؛ در بُعد اج1.311زده با بار عاملی  سالی بهره در مناطق خشک های کم گذاری و کارآفرینی با ارائة وام یارانه و حمایت از سرمایه

، 1.337گروهی با بار عاملی  رسانی درون سالی با استفاده از مشاوران آگاه و دلسوز و کمک سازی کاهش پیامدهای خشک زمینه

محیطی مبارزه  ؛ در بُعد زیست1.373سالی در بین مردم محلی با بار عاملی  گذاری برای مقابله با خشک های سرمایه افزایش انگیزه

؛ در بُعد 1.311سازی منابع موجود با بار عاملی  ، بازسازی و بهینه1.773های گیاهی و مرتعی با بار عاملی  یبا هجوم آفات و بیمار

های  گزینی روش های مالکیت منابع تولید )نظیر اراضی مرتعی و زراعی(، جای بودن شیوه های مشخص اجتماعی مؤلفه – نهادی

 .1.737،1.729مقابل با پیامدهای آن با بارهای عاملی سالی به جای  گزین با خشک های جای مقابله و روش
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آبادغربسالیدرنواحیروستاییشهرستاناسالم.تحلیلوضعیتعواملمؤثربرمدیریتخشک3جدول
بارعاملینامهسؤاالتپرسششاخص

 اقتصادی

 1.711 مناسب از آب و خاك ةستی برای استفادصنایع دیابی راحت به کاالها و خدمات مورد نیاز برای محصوالت کشاورزی و  . دست1

 1.127 سالی از سوی دولت . مدیریت مناسب خشک2

 1.777 های صنعتی، و صنایع تبدیلی( سالی )اشتغال در گلخانه، دامداری صنعتی، شهرك های مناسب و همیشگی برای مقابله با خشک . وجود شغل9

 1.312 ای های مقابله طرحسالی با وجود نبود  ای خشکبودن منابع تولیدی همراه پیامده . مختلف7

 1.971 سالی در نقاط روستایی های مدیریت خشک . تأمین بودجة الزم برای طرح1

 1.311 دیده بهره و بالعوض برای اقشار خسارت . اعطای تسهیالت و اعتبارات کم3

 1.311 زده سالی ناطق خشکگذاری و کارآفرینی در م . پرداخت یارانه و حمایت از سرمایه7

 اجتماعی

 1.977 سالی های مربوطه در حوزة مدیریت خشک ریزی . مشارکت روستاییان و عشایر در برنامه1

 1.171 سالی مقابله با خشک ةبه نمایندگی از مردم از جمله در حوز. وجود نهادهای اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری برای رتق و فتق امور 3

رسانی  سالی و کمک بخشی در مورد تبعات خشک سالی )استفاده از مشاوران آگاه و دلسوز و آگاهی سازی کاهش پیامدهای خشک زمینه. 11
 گروهی( درون

1.337 

 1.321 های نوین . روند تحول از کشاورزی و دامداری سنتی به شیوه11

 1.311 های مصرف رایج در روستاها بودن روش . مناسب12

 1.939 های مورد نیاز در بخش کشاورزی وجود نظام آبیاری مناسب و زیرساخت. 19

 1.111 . باالبودن سطح دانش، مهارت، و فناوری کشاورزان در زمینة مدیریت منابع آب17

 1.391 مندی از ارقام مقاوم به خشکی و تغییر الگوی کشت . بهره11

 1.119 ة مدیریت منابع آب در بخش کشاورزیهای آموزشی ترویجی در زمین . بهبود برنامه13

 1.117 . توسعة دانش بومی )استفاده از محصوالت متناسب با آب و زمین، استفادة حداکثری از منابع آب و خاك و دامداری در کنار کشاورزی(17

 1.373 سالی در بین مردم محلی گذاری برای مقابله با خشک های سرمایه . افزایش انگیزه11

 1.991 پاشیدگی و وحدت بین افراد و جوامع روستایی و عشایری . جلوگیری از ازهم13

 1.117 های صحیح گردش، توزیع، و مصرف آب آبیاری . ترویج و آموزش فنون و روش21

 1.773 رسانی سازگار با شرایط محلی های آبیاری و آب ها و شبکه . توسعة زیرساخت21

 1.711 ها ؤسسات پژوهشی، مراکز دانشگاهی، و دستگاهگیری از ظرفیت م . بهره22

 محیطی زیست

 1.311 سازی منابع موجود . بازسازی و بهینه29

 1.311 های مصرف نامناسب . جلوگیری از هدررفت آب و شیوه27

 1.971 سازی آب حاصل از نزول باران و برف . ذخیره21

 1.991 ها یب آن. افزایش مناطق حفاظت شده و جلوگیری از تخر23

 1.111 زایی . جلوگیری از فرسایش خاك و بیابان27

 1.773 های گیاهی و مرتعی . مبارزه با هجوم آفات و بیماری21

 1.792 ها های گیاهی و جلوگیری از از بین رفتن آن . تنوع گونه23

 -نهادی
 زیربنایی

 1.317 الیس پارچة خشک . وجود طرح جامع و راهبردی برای مدیریت یک91

 1.111 سالی در مناطق روستایی و عشایری ای مدیریت خشک های توسعه . توسعة زیرساخت91

 1.729 سالی به جای مقابله با آن گزین با خشک های جای های مقابله و روش گزینی روش . جای92

 1.719 سالی . تخمین زمان وقوع خشک99

 1.391 سالی در حوزة مقابله با عوارض خشک بودن نظام خدمات عمومی و بیمه . مناسب97

 1.737 های مالکیت منابع تولید )نظیر اراضی مرتعی و زراعی( بودن شیوه . مشخص91

 -نهادی
 زیربنایی

 1.722 های تولید ها و فناوری . دسترسی به مواد و زیرساخت93

 1.217 سازی آب . افزایش امکانات الزم جهت ذخیره97

 1.711 زی توسعة سرزمین و کاربری اراضیری . برنامه91

 1.129 سالی های کالن و استراتژیک در حوزة مدیریت خشک گیری کردن تصمیم پارچه . یک93

 1.911 محیطی و محلیسالی با گنجاندن شرایط  . وجود راهبرد ملی بلندمدت برای مدیریت خشک71

 1.731 ها گیری از تجارب و توانمندی المللی برای بهره . همکاری مناسب با مؤسسات بین71

 1.737 پذیر مناطق آسیبها و ارائة خدمات حمایتی و توسعة تأمین اجتماعی در  . توسعة زیرساخت72

 1.111 یو استان یهای مل سیاستسالی با دیگر  سازی مدیریت بحران خشک . هماهنگ79

 1.937 دیگر موجود در محدوده یمنابع آب مناسب از استفادةو  ییشناسا. 77
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سالی بررسی و مدل آن ارائه شود که  شده بر مدیریت خشک در ادامه الزم است که میزان تأثیر هر یک از عوامل شناسایی

داربودن اثر متغیرها بر هم را نشان  ( معنیT) مقادیر بحرانی افزار ارزش استفاده شده و در این نرم Smart Plsافزار  از نرم

باشد،  -33/1تا  +33/1دار است. اگر بین  باشد، یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنی 33/1بیشتر از  مقادیر بحرانیاگر مقدار  .هدد می

(. 2119، ترايانديس و ینج) باشد، یعنی اثر منفی دارد ولی معنادار است – 33/1تر از  اثر معناداری وجود ندارد و اگر کوچک

 Tمقدار سالی با  مدیریت خشکمتغیر پنهان )وابسته( وان بیان کرد که مسیر بُعد اقتصادی بر ت ، می9و  2های  مطابق شکل

دهد. ضریب  را نشان می 1.11و خطای  1.31سالی را در سطح اطمینان  معناداربودن بُعد اقتصادی به مدیریت خشک 17.372

طور  سالی را به درصد مدیریت خشک1.211به میزان  است که بیانگر این مطلب است که بُعد اقتصادی 1.211مسیر بین این دو 

، T 29.773محیطی با مقدار  ، بُعد زیست1.911، ضریب مسیر T 29.333کند. همچنین، بُعد اجتماعی با مقدار  مستقیم تبیین می

، و 1.911، 1.131ترتیب با  به 1.911، ضریب مسیر T 92.721زیربنایی با مقدار  –، و بُعد نهادی1.131ضریب مسیر 

کنند. بر این اساس، در روستاهای مورد مطالعه بیشترین تأثیر را  سالی را تبیین می طور مستقیم مدیریت خشک درصد به1.911

وری  های نوین آبیاری و بهره ریزی و ارائة روش سالی داشته باشد که با برنامه تواند بر مدیریت خشک زیربنایی می -بُعد نهادی

سالی را کاهش دهد و از طرفی بُعد اجتماعی که استفاده از مشارکت اجتماعی در بین مردم و نیز  کزمین و محصول تبعات خش

 سالی فائق آید. تواند بر خشک های بومی موجود در منطقه می استفاده از دانش

 

سالیدرنواحیروستایی(مدیریتخشکT.نتایجآمارةآزمون)1شکل

 

سالیدرنواحیروستاییباضرایبمسیرتخشک.ضرایبساختاريمدلمدیری3شکل



 655 ... ییروستایسالیدرنواحخشکتیریعواملمؤثربرمدلیتحل

گیريبحثونتیجه
ها در  سالی تحقیق میدانی در منطقه نشان از آن دارد که افزایش جمعیت روستایی و نیز کمبود بارش و ایجاد خشک

ات امنیتی، شدن روستاها از جمعیت و تبع های گسترده در منطقه شده و این امر خالی ساز مهاجرت های اخیر زمینه سال

ریزی و رویکردی استراتژیک  سالی و ایجاد برنامه کند. مدیریت خشک محیطی، و اقتصادی را ایجاد کرده و می زیست

های  ساز جلوگیری از تنش های فنی، نهادی، و خدمات در منطقه، زمینه تواند در ابتدا، ضمن ایجاد زیرساخت می

تماعی منطقه، که مشتمل بر دانش بومی کشاورزی، جمعیت متناسب های اج سالی شودپس از آن، بر مبنای ظرفیت خشک

توان به حفظ  سالی، می ریزی مدیریت خشک گیری از مشارکت محلی، و ... است، ضمن بسط برنامه نقاط روستایی، بهره

ه چندین جوامع روستایی، جلوگیری از مهاجرت، و همچنین افزایش بازدهی کشاورزی اندیشید. در روستاهای مورد مطالع

ساز  ریزی شده و واحدهای صنعتی مرغداری و دامداری و ... ایجاد و تأسیس شده است که زمینه ای طرح طرح گلخانه

 گریزی شده است. جذب نیروی کار و جوان و حتی جذب جمعیت و کاهش جمعیت

است که عوامل و سالی در مناطق روستایی منطقة مورد مطالعه الزم  بنابراین، برای جلوگیری از تبعات خشک

های  ریزی انجام گیرد. بر این اساس، با توجه به یافته فاکتورهای مناسب و مؤثر شناسایی شود و بر اساس آن برنامه

توان به  سالی در نواحی روستایی از لحاظ بُعد اجتماعی می ترین عوامل تأثیرگذار مدیریت خشک پژوهش، از مهم

سالی در بین مردم  گذاری برای مقابله با خشک های سرمایه افزایش انگیزهسالی،  سازی کاهش پیامدهای خشک زمینه

های  مندی از ارقام مقاوم به خشکی، تغییر الگوی کشت، روند تحول از کشاورزی و دامداری سنتی به شیوه محلی، بهره

قتصادی، اعطای تسهیالت و های مصرف رایج در روستاها، و ... اشاره کرد. در ارتباط با عوامل ا بودن روش نوین، مناسب

گذاری و کارآفرینی  سالی، پرداخت یارانه، حمایت از سرمایه دیده از خشک بهره و بالعوض برای اقشار خسارت اعتبارات کم

بودن منابع تولیدی و  سالی، مختلف های مناسب و همیشگی برای مقابله با خشک سالی زده، وجود شغل در مناطق خشک

ها و خدمات مورد نیاز برای محصوالت کشاورزی و صنایع دستی برای استفادة مناسب از آب و یابی راحت به کاال دست

 عنوان عامل جدی مطرح است. سالی در نواحی روستایی به خاك هر کدام به نحوی در مدیریت خشک

سازی منابع  هینههای گیاهی و مرتعی، بازسازی و ب محیطی مبارزه با هجوم آفات و بیماری در ارتباط با عوامل زیست

سالی  شدن این عوامل بر مدیریت خشک های مصرف نامناسب از علل واقع موجود، و جلوگیری از هدررفت آب و شیوه

های مالکیت منابع تولید )نظیر اراضی مرتعی و زراعی(،  بودن شیوه زیربنایی مشخص -است. در ارتباط با عوامل نهادی

سالی به جای مقابله با پیامدهای آن، دسترسی به مواد و  گزین با خشک جایهای  های مقابله و روش گزینی روش جای

به  سالی کردن نظام خدمات عمومی و بیمه در حوزة مقابله با عوارض خشک های تولید و مناسب ها و فناوری زیرساخت

  عنوان مهم ترین عوامل تاثیر گذار مدیریت خشکسالی به حساب می آیند.

 بررسی اثرات»عنوان  با پژوهشی (، که در1932)همکاران و  حاضر با نتایج پژوهش علیپورنتایج حاصل از پژوهش 

 اثرهای که رسیدند نتیجه این ها به اند، همسو است؛ آن پرداخته« کشاورزان نهبندان اجتماعی - اقتصادی وضعیت بر سالی خشک

 توان کاهش گندم، تولید کاهش های تولید، ههزین افزایش شامل عامل پنج در کشاورزان وضعیت اقتصادی بر سالی خشک

 بر سالی خشک اجتماعی است و اثرهای کشاورزی بخش از خروج و کشاورز، آتی تولیدی توان کشاورز، کاهش اقتصادی

 روانی - روحی تغذیه، اثرهای و بهداشت سطح کاهش اجتماعی، های آسیب عامل افزایش پنج در کشاورزان وضعیت

(، 1931نتایج پژوهش محمدی یگانه و همکاران ) .شد بندی دسته جامعه در ایجاد فقر و اجتماعی، فاتاختال بروز سالی، خشک

 (1911-1971زمانی  دورة طی) ابرکوه شهرستان روستایی نواحی اقتصاد بر خشکسالی تأثیرات ای به واکاوی که در مقاله
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. است برده می سر به سالی خشک وضعیت در دوره این طی انشهرست اند، همسو است که نتایج نشان از آن دارد که این پرداخته

 کاهش در سالی خشک ریسک مدیریت ای به نقش (، که در مقاله1937نژاد و همکاران ) همچنین، با نتایج پژوهش حسنی

 ریسک مدیریت که است آن بیانگر آمده دست به اند، همسو است و نتایج دشت پرداخته کشاورزان شهرستان زرین پذیری آسیب

 روستایی مناطق در محیطی و اجتماعی، اقتصادی، ابعاد در کشاورزان پذیری آسیب کاهش برای مناسبی رویکرد سالی خشک

 داشت. تأکید ریسک مدیریت بر سالی خشک از ناشی های آسیب و پیامدها کاهش فرایند در توان می است و

های سنجیده و مدیریتی متناسب در روستاهایی که  وشبنابراین، در روستاهای مورد مطالعه باید نخست براساس ر 

های  شرایط متناسب جمعیتی و منابع وجود دارد اقدامات متناسب زیربنایی و زیرساختی فراهم شود و با اختصاص زمین

و گیری از متخصصان هر روستا و نیروی متناسب و استفاده از تجربیات گذشتگان  ، بودجة مناسب، و ... با بهرهکشاورزی

سالی اقدام کرد  های مقابله با خشک همچنین دانش بومی که در رابطه با شاخص اجتماعی است به توسعة متناسب روش

 سالی بر آن فائق آمد. تا بتوان ضمن کاهش تبعات مختلف خشک

 یهای سیاست و اتخاذ رویکردها ها، سالی روستاییان براساس وجود و افزایش خشک درآمد شدید کاهش به توجه با

 درآمد و اشتغال ایجاد سالی برای خشک از متأثر در مناطق کارآفرینی و گذاری سرمایه حمایت از و یارانه پرداخت همچون

 سطح در زودبازده )مانند صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی( و کوچک های کارگاه روستایی، ایجاد معیشت نظام احیای و

بافی )با توجه به موجودبودن مواد  و جاجیم بافی، گلیم بافی، قالی مانند تی،صنایع دس تولید از حمایت توسعه و روستاها،

 رونق از روستایی در مناطق نیز در گذشته که ـ کار زن و مرد موجود در منطقه( اولیه مانند پشم و کرك و نیروی بی

 .گردد می ـ پیشنهاد شود نروستاییا درآمد ترمیم ساز زمینه که هایی طور کلی فعالیت به و بوده برخوردار بسیاری

 به یارانه تخصیص و کشاورزان مورد نیاز های قیمت نهاده تثبیت سالی، تولید ناشی از خشک های هزینه افزایش به توجه با

 شود:  می پیشنهاد سیاه بازار ایجاد از منظور جلوگیری به دولت توسط ها نهاده به اندازة و موقع به تأمین و همچنین ها، نهاده این

 اعطای ها، بانک به بدهی افزایش ها و سالی روستایی براساس خشک های دارایی و ارزش آمدن پایین به توجه ـ با

از  کشاورزی های وام تمدید بازپرداخت و بالعوض و بهره، کم کافی، متنوع، بانکی و تسهیالت اعتبارات الوصول سهل

های تعاونی و  ها و شرکت مفید باشد و با پیگیری از سوی دهیاری ها آسیب این کاهش تواند در می که است اقداماتی جمله

 تواند این امر تمدید یا تخفیف یابد. شوراهای اسالمی روستایی می

 های زیستگاه رفتن بین از و سالی بادی ناشی از خشک و آبی از فرسایش جلوگیری و گیاهی پوشش حفظ راستای ـ در

 قرق، اعمال طریق از مراتع احیای حفاظت، های طریق یگان از مراتع از برداری هرهب نحوة بر دولت نظارت جانوری، افزایش

 آبشخورهای بازسازی و مرمت، احداث، مراتع، بر کاهش فشار و دام تعلیف منظور به کشاورزان بین در ای یارانه توزیع علوفة

 و طبیعی، منابع تخریب از جلوگیری جهت عشایری روستایی و مناطق سوخت تأمین رسانی، آب سیار منابع دامی، استقرار

 .باشد مفید اثرها از دسته این در کاهش تواند می که است راهکارهایی از جمله مراتع و ها جنگل حفاظت از

سالی و  های الزم به روستاییان برای مدیریت بهینة آب و ارائة الگوهای کارآمد و عملی برای مدیریت خشک ـ آموزش

تواند، ضمن حفظ  اجرت با توجه به کاربست متناسب منابع آبی و افزایش بازدهی کشاورزی میجلوگیری از جریان مه

 جوامع و جمعیت روستایی، به اقتصاد محلی و ملی کمک کند.
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