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  چكيده
معرض  در ديرباز از شان هاي محدوديت فرصت و طبيعي محيط با شان تنگاتنگ ارتباط دليل به روستايي جوامع

تجربه اقداماتي را براي سازگاري و  و كشاورزان هر منطقه به داشتند قرار ويژه خشكسالي طبيعي به مخرب نيروهاي
روش پديدارشناسي انجام شد، بررسي و  هدف كلي پژوهش كيفي حاضر كه به. دهند مقابله با آن انجام مي

شده در اين  جامعة مطالعه. دهند  نشان مي هايي است كه كشاورزان در برخورد با خشكسالي از خود  شناسايي روش
هاي اخير داشتند، تشكيل   ها را در سال  پژوهش را روستاييان شهرستان سرپل ذهاب، كه بيشترين خشكسالي

هاي تحقيق با روش مصاحبة عميق و مشاهدة   داده. افراد مطلع از طريق روش گلولة برفي شناسايي شدند. دادند
هاي   نتايج نشان دادند كه كشاورزان روش. ساس الگوي كاليزي تجزيه و تحليل شدآوري و برا  مستقيم جمع

تغيير هايي نظير   كنندگان در تحقيق حاضر روش برخي از شركت. گيرند كار مي متفاوتي را در مقابله با خشكسالي به
هاي   ب و اصالح شيوههاي آ  الگوي كشت، ذخيرة علوفه، تغيير زمان كاشت و برداشت، تنوع معيشت، ترميم جوي

شده، خريد آب، كاهش تعداد  هايي مانند چراي مزارع خشك  گيرند و از روش كار مي منظور سازگاري به آبياري را به
   .كنند  منظور مقابله با خشكسالي استفاده مي  دام، قطع درختان و نذر و نياز كردن به
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  مقدمه
لرزه قرار داشته   ايران همواره در معرض بالياي طبيعي همچون سيل، زلزله، خشكسالي و زمين

. افتد  مورد آن در ايران اتفاق مي 31افتاده در جهان،  بالي اتفاق 40كه از  اي  گونه  است، به
ايران در ). 1383بينات، (كشور نخست بالخيز جهان قرار دارد  10رو كشور ما در فهرست  ازاين

فر و   قانع(آسيا چهارمين رتبه و در دنيا ششمين رتبه را از نظر آمار وقوع حوادث طبيعي دارد 
خاني و   امير(خشكسالي در ايران رخ داده است  27سال گذشته،  40در طول ). 2005ار، تب

وهواي خشك و  قسمت اعظم كشور ما در قلمرو آب). نقل از خسروشاهي به 1388چيذري، 
تنهايي بيشتر از سرتاسر قارة اروپا مناطق بسيار خشك،  ايران به. خشك جهان قرار دارد نيمه

مراتب بيشتر از  هاي خشك به  رو در ايران سال ازاين). 1372بردوئي، (د خشك دار خشك و نيمه
سال گذشته  50ترين خشكسالي  با بزرگ 1386 -1387هاي   هاي مرطوب است و در سال  سال

  ). 1388زرگر، (مواجه بوديم 
گذارد، طبق   خشكسالي از باليايي است كه بيشترين خسارت مالي را در كشور ما برجاي مي

هايي كه بر اثر بالياي طبيعي به كشور وارد شده،  درصد خسارت 70ها، حدود   اي تخمين  پاره
 1380ها نشان دادند كه در سال  بررسي). 1381رياحي، (مربوط به سيل و خشكسالي است 

ميليارد ريال بوده  21000خسارت ناشي از خشكسالي در بخش كشاورزي در كشورمان حدود 
دورنماي وضعيت ). ميليارد ريال 12000و  1000ترتيب  نيز به 1378و  1379در سال (است 

دهد كه خشكسالي در كشور رو به افزايش خواهد   سال آينده نشان مي 30خشكسالي ايران طي 
بيشتر نقاط كشور با خشكسالي شديد و  2039و  2035، 2032، 2025هاي   بود و در سال

مراتب  به 2039ن، وضعيت خشكسالي در سال در اين ميا. رو خواهند بود بسيار شديد روبه
استان كرمانشاه ششمين استان كشور از نظر ). 1388داري و همكاران،  خزانه(تر است   بحراني

روستاي استان  550هاي اخير حدود   كه بر اثر خشكسالي طوري  مشكالت خشكسالي است، به
ناشي از خشكسالي و سرمازدگي آبي شده و ميزان خسارت واردآمده به استان   دچار بحران كم

شهرستان سرپل ). 1388جوانمردي، (ميليارد تومان اعالم شده است  800بيش از  1387سال 
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هاي استان كرمانشاه، يكي از  هكتار از زمين 30052ذهاب در غرب استان كرمانشاه با دارابودن 
ه بارندگي سرپل دهند ك  آمارها نشان مي. شود  هاي مهم كشاورزي استان محسوب مي  قطب

هاي استان بوده است و فقط شهرستان قصرشيرين بارندگي   ذهاب كمتر از بقية شهرستان
هاي سرپل ذهاب بيشتر از  اما ازآنجاكه سطح زمين. كمتري در مقايسه با سرپل ذهاب دارد

آمار ميزان . است، كشاورزي در آنجا اهميت بيشتري دارد) هكتار16000(هاي قصرشيرين  زمين
دهد كه دوباره با پديدة خشكسالي   رندگي شهرستان سرپل ذهاب در يك دهة اخير نشان ميبا

  ).1390ادارة كل هواشناسي استان كرمانشاه، (مواجه خواهد شد 
دليل ارتباط تنگاتنگ با محيط طبيعي و  شان، به هاي توليدي  جوامع روستايي و فعاليت

رو ساكنان  ازاين. نيروهاي مخرب طبيعي بودند داشتن توان محدود، از ديرباز در معرض تهديد
اند   بار اين نيروها بر جوامع خود انجام داده  تجربه اقداماتي را براي كاهش آثار زيان هر منطقه به

رويكرد جديدي كه امروزه در . اند شان را در برابر بالياي طبيعي باال برده ترتيب توانمندي و بدين
پذيري در برابر آنها مطرح است، استفاده از   و كاهش آسيبزمينة مديريت بالياي طبيعي 

تجربيات بومي جوامع يا همان دانش . ها يا دانش بومي هر منطقه براي مقابله است  ظرفيت
هايي كه هر جامعه آنها را در برخورد با خطرات   بومي عبارت است از مجموعه تجربيات و آگاهي

دانشي است كه طي زمان در اجتماعات گوناگون توليد  دانش بومي،. بندد  كار مي و باليا به
 -شناختي اجتماعي يا محيط بوم -سازد تا محيط اقتصادي شود و مردم را قادر مي  مي

توانند با دانش   ها و تجربيات مي  اين آگاهي. شان را درك كنند و با آن كنار بيايند كشاورزي
هاي كشاورزي   فعاليت. يعي را ارتقا دهندهاي مديريت بالياي طب  نوين تلفيق شوند و شيوه

كشاورزان همواره . انسان تحت تأثير عوامل گوناگوني ازجمله محيط طبيعي كشاورزي قرار دارد
بار آن را تا حد امكان   ها و حوادث غيرمترقبه مقابله كنند و نتايج زيان  اند با محدوديت  كوشيده

  . كاهش دهند
گير مناطق وسيعي از استان كرمانشاه شده   لي امروزه دامنگونه كه گفته شد، خشكسا  همان

كشاورزان در برخورد با خشكسالي رفتارهاي متفاوتي از . است و در آينده نيز خواهد شد
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دهند و با شناسايي اين رفتارها و انتقال دانش و آگاهي به آنان درخصوص   خودشان بروز مي
اي باعث  نتايج چنين مطالعه .ت آن پرداختتوان به مديري هاي مديريت خشكسالي مي  روش
صورت بومي در مقابله با   هايي كه كشاورزان به  يافتن از روش شود مسئوالن با آگاهي  مي

هاي مقابله با   شناسايي روش. هاي خشكسالي بكاهند دهند، از خسارت  خشكسالي انجام مي
  .پژوهش حاضر است ها، هدف اساسي  شان از اين روش خشكسالي و دريافت و مقصود

  
  پيشينة تحقيق

وهوايي و شرايط نامساعد طبيعي، همواره با مسئلة بالياي  دليل موقعيت خاص آب كشور ايران به
ها، روستاييان و   طي قرن. رو بوده است ويژه خشكسالي، سرما و يخبندان روبه طبيعي به

ودند هاي متنوعي براي كاهش آثار اين باليا و مقابله با آنها ب  دنبال يافتن راه كشاورزان ايراني به
برخي از اقداماتي . هاي ناشي از اين باليا تطبيق دادند  شان را با آسيب مرور زندگي معيشتي و به

: دادند اينها هستند  شان در مقابل خشكسالي انجام  منظور حفظ محصوالت كه كشاورزان به
. تها و نهرها با خاك رس، و كاشت عميق بذر نباتا  احداث استخرهاي كوچك، اندودكردن جوي

كار گرفته  شكلي كامالً عملياتي در مناطق روستايي كشور به اين سازوكارها كه امروز هم به
شدة تاريخي در روستاهاي كشور هنوز هم كاربرد  دهند كه دانش انباشته شوند، نشان مي  مي

شيرزاد و (رود   شمار مي دارد و منبع تجربي مطمئني براي متخصصان مسائل روستايي به
  ). 1384همكاران، 
هاي مقابله در كشورهاي مختلف، متفاوت است و به امكانات و سرمايه و همچنين   روش

هاي فردي،   هاي مقابلة افراد نيز به ويژگي  شيوه. توانايي فرد در حل مشكالت بستگي دارد
منابعي كه . اقتصادي، اجتماعي، محيطي، نگرشي، فرهنگي، و عوامل مديريتي آنها بستگي دارد

سالمتي افراد، انرژي و (منابع فيزيكي و جسمي : رود، شامل اينهاست  كار مي  هبراي مقابله ب
، )هاي عاطفي  هاي حمايتي، حمايت  هاي اجتماعي افراد و نظام  شبكه(، منابع اجتماعي )تحمل

، و منابع مالي )نفس و روحيه اميدواري، مهارت براي حل مشكالت، اعتمادبه(شناسي  منابع روان
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نقل از دايتز و ورهانگن  به) 2008(توماس ). 1984فلكمن، ) (ايي، ابزار و تجهيزاتاموال و دار(
وسيلة   وهوا به كند كه راهبردهاي مقابله شامل سه اصل آمادگي در برابر تغييرات آب  بيان مي

توسعة انواع بيمه، مقابله با مخاطره هنگام وقوع اين پديده، و درنهايت سازگاري و بهبود با 
معتقدند كه دسترسي به انواع ) 2008(و كوپر و همكاران ) 2009(سيگنستام . هستندمخاطره 

بر اين اساس راهبرهاي مقابله به سه طبقه تقسيم . كنندة راهبردهاي مقابله است سرمايه تعيين
  :شوند  مي

اي نياز   گونه سرمايه مدت مبتني بر كاهش خسارت كه به هيچ  راهبردهاي مقابلة كوتاه .1
 .شود  سازي مصرف غذا استفاده مي  در اين طبقه از راهبردهاي كاهش مصرف و متنوع .ندارند
وجوي  مهاجرت و جست. راهبردهاي مقابله كه به يك يا چند نوع سرمايه نياز دارند .2

عنوان   هاي اجتماعي به  سازي درآمد، و دريافت حمايت از شبكه  كار غيركشاورزي، متنوع
 .شوند  كار گرفته مي  ي بهپذير  راهبردهاي كاهش آسيب

راهبردهايي كه براي موفقيت به راهبردهاي ديگر نياز دارند، مانند خريد غذا و ذخيرة  .3
 .علوفه و تغيير كاربري زمين كه تا حد زيادي به سرماية مالي نياز دارند

گرفتن از خويشاوندان، دريافت وام، مهاجرت،  برخي ديگر از مطالعات، فروش دام، قرض
عنوان راهبردهاي مقابله در   وي كارهاي غيركشاورزي و كاهش مصرف غذايي را بهوج جست

؛ كه اين نتايج در مطالعة كينسي و )2008شوميك، (اند   خانوارهاي كشاورز مطرح كرده
كشاورزان كشور سودان را مطالعه كرد و ) 2000(الفاق . نيز تأييد شده است) 1998(همكاران 

منظور استفاده از  ز ارقام مقاوم به خشكي، بذرپاشي زودهنگام بهنتيجه گرفت كه استفاده ا
ها و استفاده از كشت مخلوط، در كاهش   هاي غيرمنتظره، افزايش فاصله بين رديف  بارندگي
نشان ) 2001(هاي مطالعة ناتسون و همكاران   يافته. پذيري كشاورزان مؤثر بوده است آسيب

با خشكسالي از خانواده، جامعه و اعتقادات و باورهاي دهد كه كشاورزان براي مقابله   مي
  .گيرند  شان كمك مي مذهبي
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گرهاي مديريتي مانند   نشان داد كه كشاورزان از تعديل) 2010(مطالعة ونتو و همكاران 
انداختن كشت، فروش دام، مهاجرت و اصالح  تعويق سازي محصول، تغيير تقويم زراعي، به  متنوع
) 2011(كمپل و همكارانش . گيرند  منظور مقابله با خشكسالي بهره مي  به هاي آبياري  شيوه

  : راهبردهاي مقابلة كشاورزان جاماييكا را با خشكسالي به چهار مرحله تقسيم كردند
كاشت محصوالت مقاوم به خشكسالي، (شوند  هايي كه در هنگام كاشت استفاده مي  روش. 1

ت چندمنظوره، كاهش سطح زيركشت، و اجتناب كاشت زودهنگام محصوالت، كاشت محصوال
شوند   كار گرفته مي منظور حفظ رطوبت به فنوني كه به. 2؛ )از كاشت در زمان خشكسالي

راهبردهايي كه در طول خشكسالي . 3؛ )اي، و تنظيم دورة آبياري  استفاده از مالچ، آبياري قطره(
كردن بخشي از  ده از كود گياهي، و مدفونبندي آب، استفا  خريد آب، تقسيم(شوند   استفاده مي

كاهش (شوند   منظور جبران خشكسالي انجام مي راهبردهايي كه به. 4؛ )محصول براي جذب آب
وجوي كار غيركشاورزي، كاركردن روي مزارع ديگران، مهاجرت موقت،  سطح زير كشت، جست

  ).و فروش دام
با خشكسالي در برزيل، دو منطقه را از اي درخصوص مقابلة رواني   ، در مطالعه)2000(كلهو 

لحاظ شدت خشكسالي با يكديگر مقايسه كرد و نشان داد كه فشار رواني ناشي از خشكسالي در 
وي همچنين راهبردهاي . رو بودند بيش از منطقة ديگر بوده است مناطقي كه با اين بحران روبه

خيالي در   بيني، و بي نذر و نياز، خوش راهبردهاي. مقابله را در دو منطقه با يكديگر مقايسه كرد
  .خورد  چشم مي زده بيشتر به  مناطق بحران

در جنوب آفريقا نشان داد كه كشاورزان در برابر ) 2007(نتايج پژوهش توماس و همكاران 
. گيرند تا ريسك اين تغييرات را كاهش دهند  كار مي هاي گوناگوني را به  وهوا، راهبرد تغييرات آب

شان را كاهش دهند و   هاي زراعي  ها باعث شدند كه كشاورزان فعاليت  ان مثال، خشكساليعنو به
سازگاري كشاورزان «در پژوهشي با نام ) 2011(براين و همكاران . بر پرورش دام متمركز شوند

هاي متعددي را   بيان كردند كه كشاورزان هنگام مواجهه با خشكسالي روش» كنيا با خشكسالي
درصد از كشاورزان براي سازگاري اقدامي انجام  19دو نشان دادند كه  اين. گيرند  يكار م به
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درصد تاريخ كشت را عوض  20دهند،   درصدشان ارقام محصول را تغيير مي 33دهند،   نمي
شده براي سازگاري با خشكسالي از انواع مختلف  درصد از افراد مطالعه 18كنند، و   مي

اين پژوهشگران بيان داشتند كه كاشت درختان، كاهش تعداد . ندكن  محصوالت استفاده مي
  .كنياست هاي سازگاري با خشكسالي در  ها و مديريت آب و خاك از ديگر شيوه  دام

و ) 2007(، نماچنان و حسن )2008(، كوركوالسوريا و مندلسون )2004(بارشو و همكاران 
ري كشاورزان با خشكسالي به اين نتيجه شان در مورد سازگا نيز در تحقيقات) 2006(ماديسون 

هايي مانند استفاده از ارقام جديد گياهي و دامي   رسيدند كه كشاورزان براي مقابله از روش
هاي كشت مخلوط،   مناسب، تنوع كشت، روش   مقاوم به شرايط خشكي، آبياري در زمان

اين در حالي است كه . كنند  هاي كشاورزي ارگانيك و تغيير در تاريخ كشت استفاده مي  سيستم
ندرت استفاده   دليل نياز به سرماية فراوان به هاي جديد آبياري به  در برخي مناطق از سيستم

  .شود مي
منظور سازگاري با خشكسالي از   بيان كردند كه كشاورزان به) 2009(تامسن و همكاران 

غيير الگوي كشت، و هايي همچون كاشت محصوالت متنوع و مقاوم، كاشت درختان، ت  روش
همچنين نتايج مطالعة هبيبا  .كنند  هاي درست آبياري استفاده مي  تغيير در تاريخ كشت و روش

شده در برابر خشكسالي نشان داد كه  كار گرفته هاي به  در مورد روش) 2012(و همكاران 
آبي، كشف هايي ازجمله مديريت مزرعه، كشت   منظور مقابله با خشكسالي روش  كشاورزان به

گرفتن از همسايگان و  منابع آبي، كشت ارقام مقاوم، تغيير شغل، فروش دام، مهاجرت، و قرض
و ) 2009(، رودولف و هرمن )2008(اين نتايج مشابه با نتايج مالوا . دادند  نزديكان را انجام مي

شده  كار گرفته  هاي به  ترين راهبرد  آنها عنوان كردند كه مهم. بود) 2009(آپاتا و همكاران 
كشت محصوالت متنوع، مديريت : اند از منظور مقابله با خشكسالي عبارت  ازسوي كشاورزان به

  .منابع آب و خاك و كشت گياهان مقاوم
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گيرند  كار مي  داران براي سازگاري با خشكسالي به از ديگر راهبردهايي كه كشاورزان و دام
 منظور به گذاري دام نرخ يير منبع درآمد، كاهشفروش دام، تغ: توان به اينها اشاره كرد مي

  ).1388راد و همكاران،  رضايي(خشكسالي و كوچ  شدت كردن كم
هاي دورة   پيامدهاي اقتصادي خشكسالي«با نام ) 1388(در مطالعة قنبرزاده و بهنيافر 

، مشخص شد كه كشاورزان در »)مشهد(بر نواحي روستايي دهستان شانديز  1375 -1385
اي را كه حساسيت كمتري به خشكسالي   اي و نباتات علوفه  زراعي، محصوالت غدهبخش 

آبي حساس بودندـ كردند و  كه به كم فرنگي، پياز و سير ـ زميني، گوجه داشتند جايگزين سيب
  .اين اقدام درواقع نوعي سازگاري با خشكسالي است

هاي خشك اقدامات گوناگوني   سالبرداران در   ، بهره)1388(پور و زيبايي   نقل از محسن به
اقدامات . براي رويارويي با كاهش آب و درنتيجه كاهش زيان ناشي از خشكسالي انجام دادند

مذكور شامل تغيير الگوي كشت، كاهش ميزان آب برداشتي، كاهش تعداد دفعات آبياري، 
  .كاهش سطح زيركشت و افزايش عمق چاه است

خواهد طبيعت انجام دهد، خود   اگر كسي عملي را كه مي ايرانيان باستان معتقد بودند كه
رو آنها براي  ازاين). 1377بهار، (شود   انجام دهد، طبيعت به آن عمل برانگيخته و تشويق مي

پاشيدند و بر اين باور بودند كه اين اقدام نوعي جادوي   باريدن باران بهاري به يكديگر آب مي
دست آوردن لطف آنها براي خود و قهر براي ديو   ايان براي بهآورندگي و ايجاد ارتباط با خد آب

در يكي از روستاهاي استان سمنان، كودكان و نوجوانان چوب ). 1377بهار، (خشكسالي است 
كنند كه به  پوشانند و آن را مانند مترسكي درست مي  سازند و لباس بر آن مي  شكلي مي صليب

دنبالش راه   گيرد و بقيه به  دست مي  وب، يك نفر تالنك را بههاي غر  نزديكي. گويند  آن تالنك مي
  :خوانند  افتند و مي مي

  بارون كو                       ور چوي چوپانو كو ور بيل دهقانون كو 1آي تالنك بارون كو،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعني باران ببار .1
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گردند   ها مي  بچه. دهند  ها مي  در حين چرخيدن توي روستا، برخي نقل و برخي نبات به بچه
كنند و كودكان شعر   آميزي مي را رنگ زنان آن . كنند  جمجمة خشكيدة االغي را پيدا ميو 
  ).1369پاپلي يزدي و جاللي، (اندازند   خوانند و آن را داخل دورترين رشتة كاريز مي  مي

بررسي ديدگاه كشاورزان «اي با نام   ، در مطالعه)1391(نقل از قمبرعلي و همكاران  به
بيشتر كشاورزان » هاي سازگاري در استان كرمانشاه  وهوا و استراتژي ات آبدرخصوص تغيير

افزايش و ميزان بارش كاهش يافته ) ساله20دورة زماني (هاي اخير   دريافتند كه دما در سال
وهوايي نشان داد  ترين راهكارها در پاسخ به تغييرات آب  نتايج اين مطالعه درخصوص مهم. است

همچون بذركاري پيش از  سازگاري، دامنة وسيعي از اقدامات مديريتي ـكه كشاورزان براي 
پاشي، گردش محصول و چندكشتي، استفاده از بيمه، كشت محصوالت   موسم بارندگي، مالچ

  .گيرند  كار مي  ـ را به مقاوم به خشكسالي و تغيير زمان عمليات زراعي
اي را براي مقابله با  بوميهاي   كشاورزان چه روش :پرسش تحقيق حاضر اين است كه

  گيرند؟ كار مي خشكسالي به
  

  روش تحقيق
اين روش بر عمق تجربيات تأكيد دارد و . روش تحقيق حاضر، پديدارشناسي توصيفي است

جامعة ). 1386باقري و همكاران،  اديب حاج(دهد   درك انسان را از تجربيات زندگي افزايش مي
. ذهاب بودند كه با پديدة خشكسالي مواجه شده بودندشده كشاورزان شهرستان سرپل  مطالعه

در . گيري هدفمند از نوع گلولة برفي استفاده شد  شده، از نمونه هاي مطالعه  براي انتخاب نمونه
ها دو معيار در نظر گرفته شد، نخست آنهايي كه خشكسالي را به چشم ديده   انتخاب نمونه

توانستند  از خود واكنشي نشان داده بودند و ميبودند، دوم آنهايي كه درمقابل خشكسالي 
در آخر، شمار . ها ادامه يافت  گيري تا اشباع داده  نمونه. شان را توصيف و بيان كنند تجربيات
زن در محدودة  2مرد و  8كنندگان شامل  شركت. نفر رسيد 10كنندگان در تحقيق به  شركت
ساختارمند و در محدودة  حبة انفرادي نيمهها از طريق مصا  داده. سال بودند 60تا  40سني 
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 35تا  25ها از       مدت زمان انجام مصاحبه. آوري شدند جمع 20/3/1392تا  1/4/1391زماني 
طور كامل  ها روي نوار كاست ضبط و سپس به  همة اطالعات با رضايت نمونه. دقيقه متغير بود
با استفاده از روش كاليزي با انجام مراحلي اطالعات . برداري شد سازي و نسخه  روي كاغذ پياده

 هاي عرصه، ابتدا  در مرحلة نخست، پس از هر مصاحبه و ثبت يادداشت. تجزيه و تحليل شدند
كنندگان گوش داده شد و اظهارات، كلمه به كلمه روي  شدة شركت هاي ضبط چندين بار به گفته

كنندگان چند بار  هاي شركت تجربهشده براي درك احساس و  كاغذ نوشته شد و مصاحبة نوشته
كننده، اطالعات بامعني  هاي شركت  در مرحلة دوم، پس از مطالعة همة توصيف. مطالعه شد

در مرحلة سوم، كوشش شد تا از هر عبارت يك مفهوم كه بيانگر معني اصلي آن . مشخص شدند
دقت مطالعه كرد و آنها را  شده را به در مرحلة چهارم، پژوهشگر، مفاهيم تدوين. بود استخراج شود

پنجم، براي  در مرحلة. بندي كرد هاي موضوعي يا مفاهيم اصلي دسته  براساس تشابه به دسته
هاي موضوعي مختلف را كه معاني مشابهي   توصيف جامع از پديدة درحال مطالعه، پژوهشگر، دسته

در مرحلة . دپيدا كندست تري قرار داد تا به مفاهيم اصلي  هاي موضوعي بزرگ  داشتند در دسته
. ششم، كوشش شد تا توصيف جامعي از پديدة درحال مطالعه با بياني آشكار و بدون ابهام ارائه شود

  ).2005بورن و گرو، (ها بود   مرحلة پاياني، اعتباربخشي با ارجاع به هر نمونه و پرسيدن دربارة يافته
  

  نتايج
شد كه براي مقابله با خشكسالي چه كارهايي انجام دنبال پرسش كلي تحقيق از افراد پرسيده   به
هاي حاصل از مشاهدة   آوري شدند و يادداشت  ها از طريق مصاحبة عميق جمع  داده. دهند  مي

پژوهشگر در اين . دهي شدند  آوري و سامان  مستقيم در ميدان تحقيق، در بانك اطالعاتي جمع
در . دست آورد شده به آوري  كلي از اطالعات جمعها ديد   مرحله تالش كرد با مرور مكرر داده

هاي مهم و مرتبط با موضوع پژوهش   مرحلة بعدي، با استفاده از راهبرد جمله به جمله، عبارت
سپس با ادغام موارد مشابه و . كد اصلي بود 17نتيجة اين مرحله، شناسايي . مشخص شدند

. بندي شدند هاي معنادار فرمول  ب عبارتشده در قال هاي استخراج  حذف موارد تكراري، عبارت
 .نمايش داده شده است 1دست آمد كه در جدول   شده به  بندي معني فرمول 12در اين مرحله 
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  شده از واكنش كشاورزان در مقابل با خشكسالي هاي مهم استخراج  عبارت. 1جدول 
  جوهرة جمله ي اصلي منتخبهاجمله رديف

ها را قطع  ها علف نداشته باشند، مجبورم درختكوهوقتي خشكسالي باشد و 1
  قطع درختان .كنم تا گوسفندان چرا كنند

2 

زماني بارندگي و آب زياد بود و من گياهاني مثل برنج، پنبه و كنجد كه سود 
توانم اين   كردم، اما چند سال است كه نمي  خوبي داشتند كشت مي

اآلن ديگر بيشتر گندم، . دارندمحصوالت را كشت كنم، آخر آب زيادي الزم 
 .كنمجو و نخود كشت مي

  تغيير الگوي كشت

3 

هاي گذشته   سال.خشكسالي باعث شده است كه تعداد دام كمتري نگه دارم
گوسفند داشتم اما با گذشت زمان  100علف زياد بود و نزديك ) پرباران(

است و شود تعدادشان را بيشتر كرد، شرايط خيلي سخت شده  ديگر نمي
گوسفند دارم، اگر باران باشد  50اآلن من . شود دام بيشتري پرورش داد نمي

 .دهمبيشتر پرورش مي

  كاهش تعداد دام

4 
يادم است چند سال پيش علوفة كمتري ذخيره كرده بودم، مجبور بودم تعدادي 

از آن موقع ياد گرفتم كه هر سال علوفة . علت خشكسالي بفروشم  ها را به  از دام
  .بيشتري ذخيره كنم، كه اگر خشكسالي اتفاق افتاد كمتر ضرر ببينم

  ذخيرة علوفه

5 
كند، از پساب زمين باالدستم قسمتي از كه زمين باالدستم آبياري ميزماني

شدن  جوي اصلي زمين را نايلون كشيدم تا از تلف. كنم  زمينم را آبياري مي
 .زمينم برسدتر بهآب جلوگيري كند و هم اينكه آب سريع

اصالح شيوة آبياري 
  )برداري از آب  بهره(

كنيم كه از حداقل بارشي كه وجود دارد براي زودتر از گذشته كشت مي 6
  .مان استفاده كنيم و درعوض زودتر هم برداشت كنيممحصوالت كشاورزي

تغيير زمان كاشت و 
  برداشت

گاو نر خريدند و سر يك چشمه بود كه كامالً خشك شد، اهالي روستا يك 7
  نذر و نياز كردن  .كردند و چشمه بعد از مدتي دوباره شروع به جوشيدن كردقربانيچشمه

رو را از علف و خش و خاشاك پاك   هر چندسال يك بار جوهاي اصلي آب 8
  .تر به مزارع برسد  كنيم، تا آب سريع  مي

جمعي  مشاركت دسته
روستاييان در ترميم 

  جوي آب

صورت   ام خواستم از آب چاه خود بهاآلن چندين بار پيش آمده از همسايهتا  9
  خريد آب .پولي به من چند ساعت آب بفروشد، خدا ازش راضي باشد

10 
دهم  شود ميهر سال قسمتي از مزرعه را كه در اثر خشكسالي خشك مي

ساعت آبي روند و  ها از بين نمي  البته يك خوبي هم دارد، دام. ها بخورند  دام
 .دهمرسد به بقية مزرعه ميرا كه به من مي

استفاده از مزارع براي 
  چراي دام

كرده و به شهر رفته و آنجا بنايي برادرم چند سال است كه كشاورزي را رها 11
  تنوع معيشت .زندموقع كشت و برداشت به زمينش سر مي.كند  مي

وقتي اتفاق بيفتد، ديگر افتاده شود درمقابل خشكسالي كاري كرد، چون نمي 12
  نااميدي  كار كنم؟شما انتظار داريد من با خشكسالي چه.شود كاري كردو نمي
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هاي   شده به دو خوشه تقسيم شدند و پژوهشگر عبارت هاي استخراج  در بخش بعدي، عبارت
: اند از عبارتاين دو خوشه . شده با ماهيت موضوعي مشابه را درون يك خوشه قرار داد استخراج

  .رفتار واكنشي كشاورزان درمقابل خشكسالي، و رفتار فراكنشي كشاورزان در مقابل خشكسالي
دسته اقداماتي است كه  منظور از رفتار واكنشي كشاورزان در برخورد با خشكسالي آن

 1در شكل . دهند  ريزي قبلي انجام مي كشاورزان پس از وقوع خشكسالي و بدون هيچ برنامه
تصوير كشيده شده، كه در ادامه توضيح  ارهاي واكنشي كشاورزان در برخورد با خشكسالي بهرفت

  .داده شده است
  
  
  

  
  

  
 
 

   
 رفتارهاي واكنشي كشاورزان در برخورد با خشكسالي. 1شكل 

  
 قطع درختان 

داري نيز فعاليت  كنندگان در تحقيق كه عالوه بر كشاورزي در زمينة دام بعضي از شركت
شان درختان جنگلي  هاي  داشتند، اظهار كردند كه خشكسالي باعث شده است براي مصارف دام

در اين زمينه آقاي . شان استفاده كنند هاي  منظور حفظ دام برگ درختان بهرا قطع كنند تا از 
  :گويد  ساله چنين مي48دار  مرادي كشاورز و دام

ها علف   وقتي خشكسالي باشه و كوه. داري هم دارم من عالوه بر كشاورزي، دام«
دونم   ها رو قطع كنم تا گوسفندان چرا كنن، هرچند مي نداشته باشن مجبورم درخت

رفتار واكنشي كشاورزان در برخورد
  )مقابله(با خشكسالي 

 كاهش تعداد دام

 نذر و نياز كردن

 فاده از مزارع براي چراي دامتاس

 قطع درختان

 خريد آب
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» كنه ولي مجبورم  كارم غيرقانونيه، اگه منابع طبيعي بفهمه ما رو جريمه مي
  ).، مزرعه23/4/1392و  17/4/1392مصاحبة عميق و مشاهده، (

  :گويد ساله نيز چنين مي62در اين زمينه آقاي كمري كشاورز 
 داران روستا براي چراي من بارها به كوه رفتم و با چشمان خودم ديدم كه دام«

نظر من آنها مجبور بودن اين كار رو انجام  البته به. هاشون درختان رو قطع كردن  دام
» كردم  شد همين كار رو مي  من خودم زماني دام داشتم و وقتي خشكسالي مي. بدن

  ).، مزرعه22/4/1392و  17/4/1392مصاحبة عميق و مشاهده، (
  

 كاهش تعداد دام

كار  هاي خاصي را به  هاي خشكسالي استراتژي  در زمانبعضي از كشاورزان اظهار كردند كه 
فروش . كنندگان در تحقيق بيان كردند، فروش دام بود هايي كه شركت  يكي از روش. گيرند مي

دهند، چراكه در آن زمان   داران هنگام خشكسالي انجام مي دام يكي از راهكارهايي است كه دام
در اين زمينه آقاي مرادي . توان دام بيشتري نگاه داشت  يرود و نم  داري دام باال مي  هزينة نگه

  :گويد ساله مي48دار  كشاورز و دام
اي كه دارم به   ها رو كم كنم تا علوفه  يادمه چند سال پيش مجبور شدم تعداد دام«

  ).، مزرعه23/4/1392و  17/4/1392مصاحبة عميق، (» گوسفندام برسه و از بين نرن
  :گويد ساله نيز مي54دار  غالمي كشاورز و دامدر اين خصوص آقاي 

هاي گذشته   سال. دم شه دام كمتري پرورش مي  هايي كه خشكسالي مي  سال«
رأس گوسفند داشتم، اما با گذشت زمان ديگه  100علف زياد بود و نزديك ) پرباران(

شه دام بيشتري پرورش  شه بيشتر نگه داشت، شرايط خيلي سخت شده و نمي نمي
مصاحبة (» دم تا گوسفند دارم اگه بارون باشه بيشتر پرورش مي50، اآلن من داد

  ).، منزل23/4/1392و  13/4/1392عميق، 
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 نذر و نياز كردن

هاي خشكسالي براي درخواست   كنندگان در تحقيق اظهار كردند كه در زمان بعضي از شركت
كنندگان معتقد بودند كه نذر و نياز  كتشر. كنند  كردن مي بارش باران از خداوند، اقدام به قرباني

  .توانند انجام دهند  هايي است كه آنها مي  يكي از كار
  :گويد  ساله بر پاية تجربياتش چنين مي48دار  آقاي مرادي كشاورز و دام

ريزان كرديم،  هاي پيش اهالي روستا جمع شديم و كنار سد رفتيم و خون  سال«
ه اين شدت وجود نداشت، ولي چند ساله كه مردم اش اين بود كه خشكسالي ب  نتيجه

يادمه يه چشمه بود كه كامالً خشك شد، اهالي . اعتقاد شدن كنن و بي  چنين نمي
كردن و چشمه بعد از مدتي دوباره شروع  روستا يه گاو نر خريدن و سر چشمه قرباني 

  ).، مزرعه23/4/1392و  17/4/1392مصاحبة عميق، (به جوشيدن كرد 
  :گويد  مرادي همچنين در بيان تجربة ديگري ميآقاي 

يادمه يه مال علي تو روستا بود، يه سال كه خشكسالي شديدي گرفت اهالي روستا «
. رو جمع كرد و نماز بارون خونديم، نرسيده به خونه بارون شروع به باريدن كرد

، مصاحبة عميق(نظرم نماز بارون تنها كاريه كه اآلن از دستمون برمياد  به
  ).، مزرعه23/4/1392و  17/4/1392

  
 خريد آب

هاي خشكسالي اقدام به خريد آب   كنندگان در تحقيق اظهار كردند كه در زمان بعضي از شركت
در اين زمينه آقاي غالمي كشاورز . كنند  شان اشتراكي استفاده مي كنند يا از آب چاه همسايه  مي
  :گويد  ساله برپاية تجربياتش چنين مي54

شه و احتياج به آب دارم، آب   ساية خوبي دارم، در مواقعي كه خشكسالي ميهم«
مصاحبة عميق، (» ام رو آبياري كنم  ذاره كه مزرعه چاه خودش رو در اختيارم مي

  ).، منزل23/4/1392و  13/4/1392
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  :گويد  ساله در اين زمينه مي45آقاي مرادي كشاورز 
چندين . شدم در مواقع خشكسالي آب بخرمتا حاال چند بار پيش اومده كه مجبور «

صورت پولي به من   ام خواستم كه از آب چاه خودش به  بار پيش اومده كه از همسايه
. دونم كار خوشايندي نيست ولي مجبورم با اينكه كه مي. چند ساعت آب بفروشه

مصاحبة عميق، (خدا ازش راضي باشه . هرچند وجداناً به اصرار زياد بهش پول دادم
  ).، مزرعه21/4/1392و  10/4/1392

  
 استفاده از مزارع براي چراي دام

ناچار در زمان  كنندگان در اين تحقيق به نتايج پژوهش نشان دادند كه بعضي از شركت
كنندگان معتقد  شركت. كنند شان تبديل مي هاي  شده را به چراگاه دام خشكسالي مزارع خشك

هايي هم دارد، ازجمله اينكه مجبور   اجبار است اما مزيتبودند كه اين عمل آنان گرچه از روي 
آبه در اختيارشان قرار   عنوان حق  شان را بفروشند و از سويي سهم آبي را كه به هاي   نيستند دام

  .دهند تا آسيب نبيند  گيرد نيز به بقية مزرعه مي  مي
  :گويد  اتش چنين ميساله برپاية تجربي48دار  در اين زمينه آقاي مرادي كشاورز و دام

داري هم دارم، در مواقعي كه  زمين آبي و زمين ديم دارم، كشاورزي و دام«
هام به   شه قسمتي از مزرعه رو كه در حال خشك شدنه براي دام  خشكسالي مي

بينن و سهم آب   ها كمتر آسيب مي  جوري تا حدودي دام اين. كنم  چراگاه تبديل مي
مصاحبة عميق و مشاهده، (» دم م مي  بقي مزرعهشده رو به ما زمين چراگاه

  ).، مزرعه23/4/1392و  17/4/1392
  

منظور از رفتار فراكنشي كشاورزان در برخورد با خشكسالي، اقداماتي است كه كشاورزان 
رفتارهاي فراكنشي  2در شكل . دهند  ريزي قبلي انجام مي پيش از وقوع خشكسالي و با برنامه

 .تصوير كشيده شده، كه در ادامه توضيح داده شده است با خشكسالي به كشاورزان در برخورد
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  رفتار فراكنشي كشاورزان در برخورد با خشكسالي. 2شكل 

  

 تغيير الگوي كشت

هاي   سال(هاي گذشته   كنندگان در پژوهش حاضر اظهار كردند كه در سال بعضي از شركت
اند   تجربه دريافته اما امروزه به. كردند كه به آب زيادي نياز داشت  گياهاني را كشت مي) پرباران

ساله در مورد 62در اين زمينه آقاي كمري كشاورز . وض كنندشان را ع كه بايد نوع كشت
  :گويد  اش چنين مي تجربه

هايي كه بارندگي خوب بود گياهاني مثل برنج، پنبه، كنجد و مانند اينها كه   در سال«
تونم اين محصوالت رو كشت   كردم، اما چند ساله كه نمي  سود خوبي داشت كشت مي
. كنم  اآلن ديگه بيشتر گندم، جو و نخود كشت مي. خواد  كنم، آخه آب زيادي مي

تونين مشاهده كنين كه ديگه هيچ اثري از كنجد و پنبه در اين منطقه نيست،   مي
مردم نوع . داد  كه زماني اين محصوالت كشت عمدة منطقه را تشكيل مي درحالي

  ).، مزرعه22/4/1392و  17/4/1392مصاحبة عميق، (» كشت خود را عوض كردن
  

 منظور تأمين علوفه در شرايط اضطراري ذخيرة علوفه به

كنندگان در تحقيق در زمان  نتايج بررسي حاضر نشان داد يكي از كارهايي كه شركت
كنند تا اگر  دهند اين است كه هر سال مقدار بيشتري علوفه ذخيره مي  خشكسالي انجام مي

رفتار فراكنشي كشاورزان در
  )سازگاري(برخورد با خشكسالي 

 تغيير الگوي كشت

 آبياريةاصالح شيو

 تنوع معيشت

 تغيير زمان كاشت و برداشت

 بيشتر علوفه  ةذخير
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در اين زمينه . شان را از دست ندهند هاي  داماحياناً دچار خشكسالي شدند كمتر متضرر گردند و 
  :گويد  اش چنين مي ساله در مورد تجربة شخصي48دار  آقاي مرادي كشاورز و دام

ها رو   چند سال پيش يادمه علوفة كمتري ذخيره كردم و مجبور شدم تعدادي از دام«
ه كنم كه از اون موقع ياد گرفتم كه علوفة بيشتري ذخير. علت خشكسالي بفروشم  به

و  17/4/1392مصاحبة عميق، (اگه خشكسالي اتفاق افتاد كمتر ضرر كنم 
  ).، مزرعه23/4/1392

  
 اصالح شيوة آبياري

هاي خشكسالي با   كنندگان در پژوهش حاضر در زمان ها، بعضي از شركت  طبق بررسي
اين زمينه آقاي غالمي  در. كنند  آبياري، از منابع آبي استفادة بهينه مي هاي كم  شيوه كارگيري  به

  :گويد  ساله بر پاية تجربياتش مي54
كنه، از پساب زمين باالدستي قسمتي از زمينم   زماني كه زمين باالدستم آبياري مي«

شه كه زمين بيشتري   استفاده از پساب زمين باالدستي باعث مي. كنم  رو آبياري مي
  ).، منزل23/4/1392و  13/4/1392مصاحبة عميق، (» رو آبياري كنم
  :گويد  ساله نيز چنين مي45آقاي مرادي كشاورز 

كنم، ياد گرفتم كه جوي اصلي زمين رو نايلون بكشم تا هم   هر سال ذرت كشت مي«
مصاحبة (» تر به مزرعه برسه  كه آب سريع  شدن آب جلوگيري شه و هم اين از تلف
  ).، مزرعه21/4/1392و  10/4/1392عميق، 

  
 و برداشتتغيير زمان كاشت 

تجربه  هاي خشكسالي به  كنندگان در پژوهش حاضر اظهار كردند كه در زمان بعضي از شركت
شان را چنين تغيير دهند كه زودتر از گذشته  اند كه بايد زمان كاشت و برداشت  دريافته



   هاي بومي مديريت خشكسالي شناسايي روش                                             بيگي  مصيب غالمي و اميرحسين علي

٦٢٨ 

در اين زمينه آقاي مرادي . كشت كنند و درعوض زودتر نيز برداشت كنند) هاي پرباران  سال(
  :گويد  ساله برپاية تجربياتش چنين مي45ورز كشا

كردم و اواخر خرداد برداشت   ماه كشت مي سال پيش گندم را دي 10يادمه «
هاي اخير مجبورم آذرماه كشت كنم و اواخر   ولي چند ساله كه با خشكسالي. كردم  مي

كنم كه همون بارش كمي هم كه  واسه اين زود كشت مي. ارديبهشت برداشت كنم
، 21/4/1392و  10/4/1392مصاحبة عميق، (» شه، براي محصوالت استفاده بشه مي

  ).مزرعه
  

 تنوع معيشت

اند بايد درمقابل   تجربه دريافته كنندگان در پژوهش حاضر اظهار كردند كه به بعضي از شركت
شان را  خشكسالي چند شغل داشته باشند تا آسيب كمتري ببينند، يا اينكه كالً نوع اشتغال

  :گويد ساله برپاية تجربياتش چنين مي47در اين زمينه آقاي اسدي كشاورز . غيير دهندت
به . كنه  برادرم چند ساله كشاورزي رو رها كرده و به شهر رفته و اونجا بنايي مي«

كشيد زمينش رو   اگه خجالت نمي. زنه  زمينش هم فقط موقع كشت و برداشت سر مي
مصاحبة (» شه  رث پدري نوعي بدنامي محسوب ميفروخت؛ آخه اينجا فروختن ا  مي

  ).، مزرعه20/4/1392و  13/4/1392عميق، 
  

 جمعي روستاييان در ترميم جوي آب مشاركت دسته

هايي   هاي خشكسالي گروه  كنندگان در پژوهش حاضر اظهار كردند كه در زمان بعضي از شركت
. نند تا از هدررفت آب جلوگيري شودك  هاي اصلي آب را ترميم مي  دهند و جوي  را تشكيل مي

  :گويد  ساله برپاية تجربياتش چنين مي57راد كشاورز  در اين زمينه آقاي غالمي
كنيم تا   هاي اصلي رو از علف و خس و خاشاك پاك مي  هر چند سال يك بار جوي«

ما هنوز هر چند سال . شدن آب جلوگيري شه برسه و از تلف   تر به مزارع  آب سريع
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، 1392/ 22/4و  17/4/1392مصاحبة عميق، (» ديم بار همين كار رو انجام مييك 
  ).روستا

  
 نااميدي

كنندگان در پژوهش حاضر اظهار كردند كه در مقابل خشكسالي هيچ كاري  بعضي از شركت
مانند تا ببينند خشكسالي   گذارند و منتظر مي  عبارتي دست روي دست مي  دهند، به  انجام نمي
  :گويد  ساله مي62در اين زمينه آقاي كمري كشاورز . آورد بر سرشان مي چه باليي

شه كاريش   شه در مقابل خشكسالي كاري كرد، اتفاق بيوفته ديگه افتاده و نمي  نمي«
 17/4/1392مصاحبة عميق، (» كار كنم؟ شما انتظار دارين من با خشكسالي چه. كرد

  ).، مزرعه22/4/1392و 
  :گويد ساله نيز چنين مي60نيا كشاورز  چلهدر اين زمينه آقاي 

اگه . شه با خدا درافتاد نمي. كاري از دستم برنمياد، اين تقدير خداست و كار خودشه«
و  18/4/1392مصاحبة عميق انفرادي، (» كسي بخواد كاري انجام بده، فقط خودشه

  ).، مزرعه22/4/1392
پژوهش حاضر در واكنش به كنندگان در  طور كلي نتايج نشان دادند كه شركت به

نمود كه آنان بيشتر  كنند، اما بيش از همه چنين مي  هاي متفاوتي رفتار مي  خشكسالي به شيوه
اين تقديرگرايي بين . توان در مقابل آن كاري كرد  معتقدند خشكسالي كار خداست و نمي

درقبال  كنندگان رفتارهاي متفاوتي برخي شركت. كنندگان عموميت بيشتري داشت شركت
عنوان دانش بومي منطقه قلمداد   خشكسالي از خود نشان دادند كه ناشي از تجارب آنان بود و به

هايي مانند تغيير الگوي كشت، ذخيرة علوفه، تغيير زمان كاشت و   كشاورزان از روش. شود مي
ي، چراي منظور سازگار هاي آبياري به  هاي آب، اصالح شيوه  برداشت، تنوع معيشت، ترميم جوي

منظور مقابله   شده، خريد آب، كاهش تعداد دام، قطع درختان و نذر و نياز كردن به مزارع خشك
  .كنند  با خشكسالي استفاده مي
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  گيري  بحث و نتيجه
داران در برخورد با خشكسالي  هايي بود كه كشاورزان و دام  روش  ها، قطع درختان از   طبق يافته

هاي   شان بيان كردند، در زمان كنندگان برپاية تجربيات طور كه شركت  همان. از آن نام بردند
شوند تا   ناچار به قطع درختان مي   داران براي چراي دام شود كه دام  خشكسالي آشكارا ديده مي

چنين رفتاري در مقابله با خشكسالي بسيار نامناسب . شان از برگ درختان تغذيه كنند هاي  دام
پيشنهاد . داران درخصوص عواقب رفتار آنان دارد ئة آموزش و آگاهي به داماست و نياز به ارا

داران قرار  داران به پرداخت جريمة قطع درختان، علوفه دراختيار دام جاي تهديد دام  شود به  مي
  .شدن هرچه بيشتر درختان جلوگيري شود گيرد تا از قطع

. شان را تغيير دهند ايد الگوي كشتاند كه ب  كشاورزان در طول زمان به اين باور رسيده
كنندگان، در گذشته بيشتر سطح زير كشت به محصوالتي اختصاص  براساس اظهارات شركت

شوند كه آب كمتري   داشت كه نيازمند آب بيشتري بود ولي امروزه محصوالتي كشت مي
پژوهش حاضر نتايج . چنين رفتاري براي مقابله با خشكسالي كامالً مناسب است. احتياج دارند

و تامسن و همكاران ) 1388(پور و زيبايي   ، محسن)1388(هاي قنبرزاده و بهنيافر   با يافته
پيامدهاي اقتصادي خشكسالي را بر نواحي ) 1388(قنبرزاده و بهنيافر . خوان است هم) 2009(

ت بررسي كردند و نشان دادند كه كشاورزان در بخش زراعي، محصوال) مشهد(دهستان شانديز 
زميني،  اي را كه حساسيت كمتري به خشكسالي داشتند جايگزين سيب  اي و نباتات علوفه  غده

پور و زيبايي   نقل از محسن به. آبي حساس بودند، كردند  فرنگي، پياز و سير كه به كم گوجه
هاي خشك اقدامات گوناگوني براي رويارويي با كاهش زيان ناشي از   كشاورزان در سال) 1388(
تغيير الگوي كشت، كاهش ميزان آب برداشتي، كاهش تعداد : شكسالي انجام دادند، ازجملهخ

بيان كردند كه كشاورزان ) 2009(تامسن و همكاران . دفعات آبياري، و كاهش سطح زير كشت
هايي همچون كاشت محصوالت متنوع و مقاوم، كاشت   منظور سازگاري با خشكسالي از روش به

. كنند  هاي آبياري استفاده مي  وي كشت و تغيير در تاريخ كشت و روشدرختان، تغيير الگ
نژادي مشاركتي، كشاورزان به كشت ارقام   هاي به  شود كه با اجراي طرح  رو پيشنهاد مي ازاين
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كشت محصوالتي مانند زيرسياه و . مقاوم و كشت محصوالت مقاوم دربرابر خشكسالي بپردازند
گرفتن كشاورزي منطقه بسيار  افزايش درآمد كشاورزان و رونق  اند در تو  گياهان دارويي ديم مي

  .مؤثر باشد
كنندگان در پژوهش حاضر  هايي بود كه شركت  ها، كاهش تعداد دام ازجمله روش  طبق يافته

كنندگان، كاهش تعداد دام را يكي  شركت. شان در واكنش به خشكسالي بيان كردند در اظهارات
علت نبود علوفه   هاي خشكسالي به  ه با خشكسالي برشمردند، چراكه در سالهاي مقابل  از روش

ها را كاهش داد تا بتوان از آسيب بيشتر در   داري دام، بايد تعداد دام  براي چرا و هزينة باالي نگه
) 2012(و هبيبا و همكاران ) 2011(هاي براين و همكاران   نتايج اين پژوهش با يافته. امان بود

مقابلة كشاورزان كنيا با «در پژوهشي با نام ) 2011(براين و همكاران . اني داردخو هم
هاي متعددي   بيان كردند كه كشاورزان كنيا هنگام مواجهه با خشكسالي روش» خشكسالي

) 2012(نتايج مطالعة هبيبا و همكاران . گيرند، كه كاهش تعداد دام يكي از آنهاست  كار مي به
منظور  شده در برابر خشكسالي نشان داد كه كشاورزان به كار گرفته  ههاي ب  درخصوص روش

هايي ازجمله مديريت مزرعه، فروش دام، كشت ارقام مقاوم، تغيير   سازگاري با خشكسالي روش
  . دادند  شغل، مهاجرت و مانند اينها را انجام 

ه كشاورزان در دورة هايي بود ك  ها، استفادة بهينه از آب موجود از ديگر روش  طبق يافته
كنندگان در پژوهش حاضر  تجربة شركت. كار گرفتند  شان آن را به خشكسالي و برپاية تجربيات

اند كه استفادة بهينه از آب موجود   خوبي دريافته  دهد كه كشاورزان به  در اين زمينه نشان مي
هاي زمين   ده از پسابكشاورزان با استفا. تواند روش مناسبي براي مديريت خشكسالي باشد  مي

اي  تواند استفاده  كنند و اين كار مي  دستي خود مي هاي پايين  باالدست اقدام به آبياري زمين
هايي بود كه   كشي جوي آب نيز از ديگر روش  نايلون. آبياري باشد هاي كم  مؤثر از تكنيك

نتايج اين مطالعه با . بردند  كار مي  جويي در مصرف آب آن را به  منظور صرفه كشاورزان به
نتايج مطالعة آنان نشان داد كه كشاورزان از . خواني دارد هم) 2010(هاي ونتو و همكاران   يافته

انداختن كشت،  تعويق سازي محصول، تغيير تقويم زراعي، به  گرهاي مديريتي مانند متنوع  تعديل
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لذا . گيرند  ه با خشكسالي بهره ميمنظور مقابل  هاي آبياري به  فروش دام، مهاجرت و اصالح شيوه
هايي درخصوص استفاده و آموزش   هاي آموزشي، توصيه  شود با برگزاري كالس  پيشنهاد مي

هاي آب به كشاورزان   داري ترميم پيوستة مسيرها و كانال  آبياري و بهبود و نگه هاي كم  روش
  .ارائه شود

هايي بود كه كشاورزان در مقابله با   روش هها، تغيير زمان كاشت و برداشت ازجمل  طبق يافته
كنندگان در پژوهش حاضر، كشاورزان  برمبناي اظهارات شركت. خشكسالي از خود نشان دادند

منظور استفاده از   شان دريافته بودند كه تغيير زمان كاشت و برداشت به براساس تجربة شخصي
كشاورزان اين تغييرات فصلي را . اسبي استبارد، اقدام من  هايي كه در طول سال مي  حداقل باران

نتايج اين پژوهش . دهند  شان را تغيير مي كنند و متناسب با آن زمان كاشت و برداشت درك مي
، بارشو و همكاران )2011(، براين و همكاران )1391(هاي قمبرعلي و همكاران   با يافته

و ) 2006(، ماديسون )2007( ، نماچنان و حسن)2008(، كوركوالسوريا و مندلسون )2004(
منظور  ، كشاورزان به)1391(نقل از قمبرعلي و همكاران  به. خواني دارد هم )2008(نماچنان 

همچون بذركاري پيش از موسم  سازگاري با خشكسالي، دامنة وسيعي از اقدامات مديريتي ـ
والت مقاوم به پاشي، گردش محصول و چندكشتي، استفاده از بيمه، كشت محص  بارندگي، مالچ

نتايج مطالعة براين و همكاران . گيرند  كار مي  ـ را به خشكسالي و تغيير زمان عمليات زراعي
شان را  درصد از كشاورزان كنيا براي مقابله با خشكسالي تاريخ كشت 20نشان داد كه ) 2011(

اچنان و ، نم)2008(، كوركوالسوريا و مندلسون )2004(بارشو و همكاران . كنند  عوض مي
شان در مورد مقابلة كشاورزان با خشكسالي  نيز در تحقيقات) 2006(و ماديسون ) 2007(حسن 

هايي مانند استفاده از ارقام جديد گياهي و دامي   به اين نتيجه رسيدند كه كشاورزان از روش
هاي كشت مخلوط،   مناسب، تنوع كشت، روش   مقاوم به شرايط خشكي، آبياري در زمان

  .كنند  ي كشاورزي ارگانيك و تغيير در تاريخ كشت استفاده مي  ها سيستم
كردن  كنندگان، كشاورزان در واكنش به خشكسالي به قرباني طبق اظهارات بعضي از شركت

كنندگان در اين زمينه حاكي از آن است كه در  تجربة شركت. آورند و نذر و نياز روي مي
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. زنند  سالي و درخواست بارش به اين عمل دست ميمنظور جبران خشك هاي خشكسالي، به  سال
كردن و نماز و دعا  اند كه قرباني  گويند بارها تجربه كرده كنندگان در اين پژوهش مي شركت

هاي ناتسون و همكاران   نتايج پژوهش حاضر با يافته. خواندن در مواقعي جوابگو بوده است
نشان ) 2001(اي مطالعة ناتسون و همكاران ه  يافته. خواني دارد هم) 2000(و كلهو ) 2001(

دادند كه كشاورزان براي مقابله با خشكسالي از خانواده، جامعه و اعتقادات و باورهاي 
اي درخصوص مقابلة رواني با   نيز در مطالعه) 2000(كلهو . گيرند  شان كمك مي مذهبي

بيني،   ر و نياز، خوشخشكسالي در برزيل به اين نتيجه رسيد كه كشاورزان راهبردهاي نذ
  .گيرند  كار مي  خيالي را به  انكار و بي عدم

كنندگان در  هاي پژوهش حاضر، خريد آب از ديگر اقداماتي بود كه شركت  طبق يافته
براساس اظهارات آنان، خريد آب در پي . دادند  واكنش به خشكسالي از خود نشان 

آب سد ) هاي پرباران  سال(هاي گذشته   در سالوجود آمده است، چراكه   هاي اخير به  خشكسالي
اما امروزه با . كرد  داد و آنها را آبياري مي هاي زير سد را پوشش مي  خوبي زمين  منطقه به

شوند؛   داران مي  آمدن آب سد و بروز خشكسالي، كشاورزان مجبور به خريد آب از چاه پايين
. دهد در برابر پول در اختيار ديگري قرار مي داري در منطقه آب چاهش را  ندرت چاه هرچند به

نتايج . گيرد  دليل آشنايي صورت مي در بيشتر موارد اين واگذاري آب بدون دريافت هزينه و به
مطالعة آنان در مورد . خواني دارد هم) 2011(هاي كمپل و همكاران   اين پژوهش با يافته

بندي آب،   نشان داد كه خريد آب، تقسيمراهبردهاي مقابلة كشاورزان جاماييكا با خشكسالي 
كردن بخشي از محصول براي جذب آب، از راهكارهاي  استفاده از كودهاي گياهي و مدفون

  .مقابلة كشاورزان با خشكسالي است
هايي بود كه   عنوان چراگاه، از ديگر روش  ديده از خشكسالي به استفاده از مزارع آسيب

كنندگان و  براساس اظهارات شركت. كار گرفتند سالي بهكنندگان در برخورد با خشك شركت
توان از مزارعي كه محصولي  هاي بروز خشكسالي مي اي كه در اين زمينه داشتند، در زمان تجربه

  .ها از بين نروند  كم دام عنوان چراگاه استفاده كرد، تا دست  براي برداشت ندارند به
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عنوان   كنندگان در پژوهش از تنوع معيشت به ها نشان دادند كه بعضي از شركت  بررسي
كنندگان به آنان آموخته است كه با  تجارب شركت. كنند  روشي براي مقابله با خشكسالي ياد مي

نتايج اين پژوهش با . ايجاد منابع درآمدي متنوع از آسيب بيشتر خشكسالي در امان باشند
نتايج . خواني دارد هم) 1388(راد و همكاران   و رضايي) 2011(كمپل و همكاران هاي   يافته

وجوي كار غيركشاورزي، كار روي مزارع  نشان داد كه جست) 2011(مطالعة كمپل و همكاران 
ديگران، مهاجرت موقت و كاهش سطح زير كشت از راهبردهاي مقابلة كشاورزان جاماييكا در 

هاي   كشاورزان راهبردنيز بيان كردند كه ) 1388(راد و همكاران  يرضاي. برابر خشكسالي است
گيرند؛ ازجمله فروش دام، تغيير منبع درآمد،  كار مي گوناگوني را براي سازگاري با خشكسالي به

رو شايسته است  از اين. كردن خشكسالي، و كوچ شدت كردن كم منظور به گذاري دام نرخ كاهش
هاي غيركشاورزي، و اتخاذ   با آموزش روستاييان درخصوص فعاليت كه مسئوالن توسعة روستايي

هاي خشكسالي   تنوع معيشت، منابع درآمدي جديدي را براي كشاورزان فراهم سازند تا در زمان
 .آسيب كمتري متحمل شوند

  
  منابع

، در دسترس در سايت هاي ماهانة استان كرمانشاه  بارش، 1390ادارة هواشناسي استان كرمانشاه، 
www.kermanshahmet.ir.  

، چاپ اول، نشر و تبليغ هاي تحقيق كيفي  روش، 1386، .، صلصالي، م.، پرويزي، س.باقري، م اديب حاج
 .شريف، تهران

كاران شهرستان ورامين   گندمبررسي عوامل مؤثر در نوع مديريت ، 1388، .، چيذري، م.اميرخاني، س
، همايش دومين كنگرة علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي در زمينة خشكسالي

 .107- 118. صص. ايران

  .12-14. ، صص51، مزرعه، شمارة شناخت عوامل مؤثر در ايجاد پديدة خشكسالي، 1372، .بردوئي، م

  .پور، نشر چشمه، تهران ابوالقاسم اسماعيل: و ويراستار ، گردآورندهاز اسطوره تا تاريخ، 1377، .بهار، م
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، كشور اول در معرض بالياي طبيعي و حوادث غيرمترقبه 10ايران، در فهرست ، 1383، .بينات، س
 .17/9/1383، 23225روزنامة اطالعات، شمارة 

فصلنامة تحقيقات  ،ها  خواهي در زمان خشكسالي هاي باران  آيين، 1369، .، ع.، جاللي.ح.پاپلي يزدي، م
  .186- 211. صصجغرافيايي، 

، روزنامة زده است  ميليارد تومان به استان خسارت 800خشكسالي و سرمازدگي ، 1388، .جوانمردي، م
 .6/5/1388، 1344باختر، شمارة 

دورنمايي از وضعيت ، 1388، .، ملبوسي، ش.، كوهي، م.، قندهاري، ش.، زابل عباسي، ف.داري، ل  خزانه
 .83-98. ، صص12اي، شمارة   ، جغرافيا و توسعة ناحيهسالي ايران طي سي سال آيندهخشك

هاي مقابله بااثرات خشكسالي درمراتع،   استراتژي، 1388، .، خادمي، ا.، نوبخت، ف.راد، ن رضايي
، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان هاي نو در كشاورزي  اي ايده  چهارمين همايش منطقه

  .، دانشكدة كشاورزي)اصفهان(

، وزارت جهاد كشاورزي، هاي بحران آب و پديدة خشكسالي  ها و رهيافت  ديدگاه، 1381، .رياحي، ا
 .ها، مراتع و آبخيزداري، ادارة كل منابع طبيعي استان فارس  سازمان جنگل

 .7/9/1387 ،2440جم، شمارة  ، روزنامة جاميابد  خشكسالي سال آينده هم ادامه مي، 1387، .زرگر، ر

نشده در مناطق  بيني اصول ايمني و مقابله با حوادث پيش، 1384، .، م.، ازكيا، صادقي.شيرزاد، ح
 .هاي كشور، تهران  ها و دهياري  ، چاپ اول، انتشارات سازمان شهرداريروستايي

وهوا  رات آببررسي ديدگاه كشاورزان درخصوص تغيي، 1391، .، ن.، افشارزاده.، ع.زن  ، پاپ.، ر.قمبرعلي
هاي روستايي، سال   ، پژوهش)شهرستان كرمانشاه: مطالعة موردي(هاي سازگاري   و استراتژي

  .سوم، شمارة سوم
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