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مقدمه 
خشکسالی پدیدهای است که در هر منطقه و کشوری ،چه دارای آبوهوای خشـ

باشـد و چـه

مرطوب ،اتفاق میافتد و با خشکی و کمآبی متفاوت است .خشکسالی شرایط خشـکی و مسـلة
کمآبی را حادتر خواهد کرد .امکان جةوگیری از وقـو خشکسـالی در هـی منطقـه و شـرایطی
وجود ندارد ،ولی برای مقابةه با آن و کاهش خسارتهای احتمالی ،میتوان اقداماتی را انجام داد.

خشکسالیهای اخیر در هر دو گروه کشورهای توسـههیافتـه و درحـا توسـهه نتـای اقتصـادی،
تأثیرات اجتماعی و زیستمحیطی بهبار آورده که نگاه عمیق و دقیقتر محققان و کشـاورزان بـه
این مسلةه و جست وجوی راهکارهایی برای مدیریت و کاهش خسارت به محیط انسانی ناشی از
آن را ضروری ساخته اسـت (جهفـری و همکـاران .)171 ،1938 ،بـر ایـن اسـاال تـ

هـای

مستمری در سطح جهانی ،مةی و منطقهای برای شـناخت دقیـقتـر خشکسـالی ،دسـتیابی بـه
سازوکارهای مؤثر برای پیشبینی وقو و مقابةه با پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم و همچنـین
اجما نظر در مورد تهریف آن در حا انجام است .امروزه در کشورهایی کـه بیشـتر در مهـر
گرفتارشدن در تة خشکسالی هستند ،برنامهها و راهبردهای مناسب مبارزه با خشکسالی تدوین
و اجرا شده است ( .)Word Bank, 2002, 15با توجه به شرایط اقةیمـی ایـران و قرارگـرفتن در
کمربند خش

و نیمه خش

جهان ،ریسـ

خشکسـالی در ایـران بسـیار با سـت .در گذشـته

مطاله جامهی در زمینـ خشکسـالی انجـام نشـده اسـت .در سـا هـای اخیـر ،پـووهش هـای
پراکنده ای در قالب پایاننامه های دانشجویی در دانشگاههای کشور انجام شده است .اغةـب آنهـا
به ارزیابی کاربرد و رو های پایش و پیشبینی خشکسالی در کشور پرداخته و کمتر به موضو
راهبردهای سازگاری کشاورزان در هنگام خشکسالی و شناسایی نقاط ضهف ،قوت و تـأثیر ایـن
راهبردها بر زندگی روستاییان پرداختهاند (شکوئی.)838 ،1928 ،
راهبردهای سازگاری که کشاورزان هنگام مقابةه با خشکسالی به کار میگیرنـد در دو بخـش
مدیریت ریس

و مدیریت بحران تهریف میشوند .نیاز به برنامه ریزی برای مقابةه یا سازگاری بـا

این پدیده برای کاهش خسارت ناشی از این پدیده و درپیشگرفتن راهبردهای مناسب از سـوی
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کشاورزان احساال می شود .شناسایی ،طبقه بندی ،تجزیه و تحةیل ،و داشتن اط عـات دقیـق از
این راهبردهای مقابةه و سازگاری میتواند بهعنوان الگویی کةی و راهحلهای سازگار و بـومی بـا
منطقه که طی سالیان طو نی براساال تجربه به دست آمده است در اختیار سازمان های دولتـی
و سایر کشاورزان استان قرار گیرد .آنها می توانند با اعما اینگونه راهبردها در زمان خشکسالی
ابتدا خود را با این پدیده سازگار کننـد و سـس

میـزان خسـارت هـای ناشـی از خشکسـالی را

به حداقل برسانند .هنگام خشکسالی راهبردهای متفاوتی از سوی دولت و سازمان های غیردولتی
به کشاورزان ارائه میشود ،که با توجه به واقهیت های محیطی ،اجتمـاعی و اقتصـادی روسـتاها
ناکافی و گاه اجرانشدنی است .در بسیاری از موارد راهبردهای مـذکور بـهد یةـی نظیـر کمبـود
سرمایه ،و محدودیتهای زیرساختی و تکنولوژی و فرهنگی مورد استقبا و پذیر

کشـاورزان

قرار نمیگیرد .راهبردهای مقابةه با خشکسالی بایستی متناسب با شرایط جغرافیایی ،اقتصادی و
اجتماعی مناطق گوناگون تنظیم شوند .روستاییان بـا درنظرگـرفتن شـرایط محةـی و محیطـی
خویش و با استفاده از دانش بومی که به دست آورده انـد ،راهبردهـای سـازگاری متهـددی را در
پیش میگیرند .پووهش حاضر درصدد بررسـی و تحةیـل راهبـرد هـای سـازگاری کشـاورزان بـا
خشکسالی است که شناسایی آنها میتواند کم

درخور توجهی در زمین برنامـهریـزی و اقـدام

برای مقابةه با خشکسالی به شمار آیـد (پورطـاهری و همکـاران .)18 ،1938 ،اسـتان کرمانشـاه
بهعنوان محدودة بررسی دارای آبوهوایی با اقةیمی نیمهخش

و استسی اسـت .وسـهت اراضـی

دیم درمقایسه با اراضی آبی و خشکسالی هایی که در چند سـا اخیـر رخ داده اسـت ،ضـرورت
اتخاذ راهبردهای سازگاری در مقابةه با خشکسالی از طرف کشـاورزان را بـیش از پـیش نمایـان
میکند .محاسب شاخص شـدت خشکسـالی  )SPI(1براسـاال آمـار ادارة هواشناسـی اسـتان در
فاصة سا های 1927تا  1938نشانگر شدت بیشتر خشکسالی در سطح شهرستانهـای اسـتان
در ســا زراعـی  1927-1922اســت (شــرفی و زرافشــانی .)199 ،1923 ،در پــووهش حاضــر،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Standardized Precipitation Index

813

بررسی و تحلیل راهبردهای سازگاری کشاورزان با ...

جعفر توکلی و همكاران

شهرستانهای استان برحسب شاخص یادشده به چهار گـروه تقسـیم شـدند و شهرسـتانهـای
روانسر ،کنگاور ،اس مآباد غرب و سرپلذهاب با درنظرگرفتن پراکنش فضـایی مناسـب انتخـاب
شدند و روستاهای خرمآباد سفةی ،سةیمانآباد ،محمدعةیخانی و ج لوند عةیا بـه عنـوان واحـد
تحةیل نهایی برگزیده شدند .شواهد تجربی و اط عات میدانی مقدماتی بهدستآمده گویـای آن
است که روستاهای مذکور طی سا های اخیر تحت تأثیر خشکسالی با مشک تی نظیـر کـاهش
محصو  ،کمبود آب شرب ،کاهش زمـینهـای آبـی وکـاهش دام مواجـه بودنـد .مسـلة اصـةی
پووهش حاضر ایـن اسـت کـه کشـاورزان روسـتاهای مـورد بررسـی در سـازگاری و مقابةـه بـا
خشکسالی چه راهبردهایی را در پیش میگیرند.
در پاسخ پرسشهای تحقیق ،فرضیههای زیر مطرح است:
ـ بین شدت و تکرار خشکسالی ادراکشده از سوی کشـاورزان مـورد بررسـی و راهبردهـای
سازگاری رابط مهناداری وجود دارد.
ـ بین الگوی مالکیت اراضی زراعـی و راهبـرد هـای سـازگاری کشـاورزان مـورد بررسـی بـا
خشکسالی رابط مهناداری وجود دارد.
ـ بین ویوگی های فردی و خانوادگی (سن ،تحصی ت ،تجربـه در کشـاورزی ،و تهـداد افـراد
خانوار) و راهبردهای سازگاری کشاورزان مورد بررسی با خشکسالی رابط مهناداری وجود دارد.
ـ بین کشاورزان ساکن روستاهای مورد بررسـی از نظـر راهبردهـای مقابةـه و سـازگاری بـا
خشکسالی تفاوت مهناداری مشاهده میشود.

مبانينظري 
خشکسالی بهعنوان مخاطرهآمیزترین سانح طبیهی طیف گستردهای از اقةیمها و اکوسیستمهـا
را تحت تأثیر قرار می دهد و مناطق جغرافیایی متأثر از آن در چهار ده گذشته به شدت افزایش
یافتهاند ( .)Molen et al., 2011, 766اقتصاد روستایی اتکای زیادی بر فهالیـتهـای کشـاورزی
دارد و خشکسالی تأثیرات زیانبار اقتصادی را بر بخشهای اقتصـادی و کشـاورزی روسـتا وارد
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میسازد .در مواقع خشکسالی با تغییر شرایط محیطی ،وضهیت تولید بهشدت تحت تأثیر عوامل
جوی قرار میگیرد و موجب کاهش محصـو مـیشـود (زار ابیانـه .)11 ،1938 ،شـها تـأثیر
پدیدة خشکسالی در مناطق روستایی ،بیش از نقاط دیگر است و پیامدهای خشکسـالی در ایـن
مناطق بیشتر از مناطق شهری است .مهیشت در جوامع وابسته به بخش کشاورزی ،به تغییـرات
آب وهوایی وابسـته اسـت و بـه دلیـل ارتبـاط تنگاتنـ

روسـتا و کشـاورزی ،پیامـدهای منفـی

خشکسالی طی چند سا بر اقتصاد روستایی و کشاورزان نمایان مـی شـود و تـداوم آن موجـب
تغییر کارکرد و مهـاجرتهـای روسـتایی مـیشـود ( .)Pittman et al., 2011, 86در ایـران نیـز
همانند دیگر کشورهای درحا توسهه ،کشاورزی بهعنوان یکی از محورهای اساسی توسهه نقش
مهمی در توسه اقتصادی کشور دارد .خشکسالی از بزرگترین چـالشهـایی اسـت کـه توسـه
کشاورزی کشور در آینده با آن روبهروست .با توجه به گستردگی کشت دیم در ایران و بهویوه در
نواحی روستایی ،هرگونه خشکسالی میتواند عمةکرد محصو ت را کاهش دهـد و درنهایـت بـر
اقتصاد روستایی تأثیر بگذارد (فاضلنیا و همکاران .)02 ،1931 ،خشکسالی بهرغم آنکه رویدادی
اقةیمی به شمار می آید که حیات اجتماعی  -اقتصادی بشر را تحت تأثیر قرار می دهـد ،شـدت و
تکرار آن تا حد زیادی متأثر از رویکرد و پارادایم تهامل انسان با محیط خویش است .جـایگزینی
پارادایم سةطه بر طبیهت به جای روحی سازگاری با آن ،پیامدهای زیست محیطی متهددی را در
پی داشته که تشدید پدیدة خشکسالی یکی از ابهاد آن است .ازاین رو به نظـر مـی رسـد هرگونـه
برنامه ریزی و اقدام در جهت مدیریت خشکسالی و پیامدهای آن مسـتةزم شـناخت نظریـه هـا و
دیدگاه های مرتبط با تهامل محیطی انسان و نیز آگاهی از راهبردهای گوناگون مدیریت و مقابةه
با این پدیده است (برمن .)91 ،1921 ،وقو مکرر خشکسالی و خسارت شدید آن بـر اقتصـاد و
منابع طبیهی سبب ایجاد تفکر تشـکیل راهبـرد و برنامـهای عمةـی بـرای مـدیریت خشکسـالی
می شود ،چراکه فقدان آن و تأخیر در تصمیم گیری ها ،هزینه های کاهش خسارت خشکسـالی را
با می برد .با توجه به آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در پی وقو خشکسالی ،کم تـوجهی
به سرمای اجتماعی ساکنان این مناطق آثار ناگواری بر روستا و در کل جامهه برجای می گـذارد
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( .)Hazelton et al., 2007, 92در مــدیریت خشکســالی ،دانــش بــومی اهمیــت زیــادی دارد.
صاحبنظران تهاریف متهـددی را بـرای دانـش بـومی ارائـه کـرده و هریـ

از منظـری بـه آن

پرداخته اند .در اغةب این تهاریف واژه هایی نظیر نظامهای دانش بومی ،دانـش فنـی بـومی ،عةـم
قومی ،عةم محةی و عةـم روسـتایی بـه چشـم مـی خـورد (بـوذرجمهری .)19 ،1928 ،مـدیریت
خشکسالی به عنوان فرایندی چندبخشی ،مداوم و یکسارچـه از برنامـه ریـزی و اجـرای اقـداماتی
به منظور کاهش خطر خشکسالی ،کاهش شدت پیامدهای خشکسالی ،واکنش سریع و مـؤثر بـه
خشکسالی و بازسازی تهریف می شود .هدف عمةیاتی مدیریت بحران خشکسالی عبارت اسـت از
تهیه و اجرای برنامه ای همهجانبه که بتواند توانـایی سـکونتگاههـای انسـانی را بـرای مقابةـه بـا
خشکسالی و کاهش تأثیرات آن بـدون کمـ هـای بیرونـی افـزایش دهـد (عزمـی و همکـاران،
 .)80 ،1931مشارکت جامهه در مقابةه با خشکسالی یکی از ارکان مهم مدیریت بحران بهشـمار
می آید .مشارکت جامهه درواقع سهیم شدن مردم در تمامی فرایندهای مربوط به چرخ مدیریت
بحران است .مهم ترین نکته ای که درخصوص مشارکت برای مقابةه با خشکسـالی مطـرح اسـت،
نو تهامل و ارتباطی است که بین حمایت کنندگان ،دولت ها و سازمان های محةی بـا سـاکنان و
مردم ساکن در مناطق خش

وجود دارد (جهانگیری و همکاران .)8 ،1923 ،این افراد بـا تکیـه

بر دانش بومی و مهارت های خود با آنها دست وپنجه نـرم مـی کننـد .بنـابراین سـاکنان منـاطق
خش

مهمترین سرمایههای بالقوه در مقابةه با خشکسالی بهشمار میروند (

Mckenzie, 2003,

 .)1188تشکلهای مردم نهاد بهترین مکمل و همراه برای اجـرای برنامـههـای مـدیریت بحـران
هستند .این نقشآفرینی در عرص پیشگیری و در چرخههای مقابةه و بازتوانی مـدیریت بحـران
تهیینکننده است (پورموسوی و همکاران .)9 ،1931 ،یکی از تفاوتهای اساسی مدیریت بحران
خشکسالی با بحران های ناشی از سایر ب یای طبیهی ،وقو تـدریجی خشکسـالی اسـت ،بـدین
مهنی که پیش درآمدهایی برای خشکسالی وجود دارد که پیش بینی آن را به راحتی امکـانپـذیر
می سازد .در این شرایط امکان ارائـ هشـدارها و برنامـه ریـزیهـا و فرصـت برنامـهریـزی بـرای
مسلو ن وجود دارد .در کل بهمنظور مدیریت بحران خشکسالی زم است طرح مدیریت جـامع
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تهیه شود ،تا هنگام وقو خشکسالی بتوان آن را به اجرا درآورد .امروزه درپیشگرفتن ایـن نـو
مدیریت بهتنهایی مورد نکوهش است .،چون برخورد منفه نـهای بـا خشکسـالی دارد (صـمدی
بروجنی و ابراهیمی.)118 ،1923 ،


پيشينةپژوهش 
جستوجو در پیشین موضو مؤید نظریههای یادشده است .شناخت و ضرورت دانش بومی بـه
جایی رسید که بان

جهانی از این تحقیقات حمایت کرد و در سستامبر سا  1339کنفرانسی را

در واشینگتن برگزار کرد و از تهداد زیادی از رهبران جوامع بومی جهان دعـوت بـهعمـل آورد.
هدف از برگزاری کنفران

مذکور بررسی این موضو بود که آیا دانش بـومی مـیتوانـد آینـدة
مـذکور آشـکار شـد کـه دانـش منحصـر بـه

پایداری را برای بشر ایجاد کند .از نتای کنفران

دانشهای رسمی و غربی نیست ،بةکه هزاران عةم و فن در فرهن ها و تمدنهای سراسر جهان
وجود دارد که در توسه پایدار سهم بسزایی دارنـد (بـوذرجمهری .)19 ،1928 ،نتـای پـووهش
عمادی نشان میدهند که دانش بومی زمانی ارز

و کـاربرد توسـههای پیـدا خواهـد کـرد کـه

دانشهای محةی همانند سیستم دانشهای رسمی بتوانند مسـتند ،تفکیـ  ،ارزیـابی و عةمـی
شوند و در آرشیوهای مةی و ناحیهای و بینالمةةی طبقهبندی گردند .منظور از عةمیکردن دانش
بومی ،واکنشها (احساسات) و تصورات (موزهای) نیست ،بةکه منظور آشتی عالمان عةم جدید با
دانش بهرهبرداران سنتی عرصههای کشاورزی و روستایی اسـت (عمـادی .)82 ،1921 ،بررسـی
عزمی و همکاران نشان می دهد رو های بومی راهکار مناسبی برای مدیریت بحران مخـاطرات
طبیهی هستند و تفاوت مهناداری بین اثربخشی دانش بومی و نـوین در کـاهش آسـیب پـذیری
مخاطرات طبیهی وجود دارد ،و دانش بومی سهم بیشـتری در مـدیریت مخـاطرات طبیهـی در
نواحی روستایی داشته است (عزمی و همکاران .)89 ،1931 ،پیتـر شـریدر ( )1331مـیگویـد:
دانش محةی شامل امکانات کـاربردی و عمةـی اسـت کـه از د شـرایط محةـی و محـیط هـای
اجتماعی و فرهنگی بیرون می آید و در دورة زمان طو نی آزمون مـی شـود و در دورة فرهنگـی
طو نیتری یکسارچه میگردد ( .)Jigyasu, 2002, 14ماهیت غیرمترقبهبـودن غالـب مخـاطرات
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طبیهی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیمات و اجرای عمةیات ،مبانی نظری و بنیادی دانشـی
با نام مدیریت بحران را بهوجود آورده است (صالحی .)1 ،1977 ،بررسی نقـش دانـش بـومی در
مقابةه با خشکی و خشکسالی نشان میدهد که این دانش قابةیت زم برای حفظ منابع طبیهـی
را دارد و نقش عمدهای در کاهش فقر کشاورزان و روستاییان ایفا میکند .کشاورزان زمانیکه با
پدیدة خشکسالی مواجه میشوند میتوانند با اتخـاذ رو هـایی بـا حـداقل مصـرف آب ،مـزار و
باغهایشان را حفظ کنند (ادیـب و همکـاران .)0 ،1922 ،کشـاورزان آفریقـایی از دانـش بـومی و
رو های سنتی برای درک خشکسالی و الگوهای اقةیمی و تصـمیمگیـری در مـورد محصـو ت و
شیوههای کشاورزی استفاده میکنند؛ اما پووهشگران بهدلیل آگاهی از تنو  ،تغییرات آبوهوایی و
افزایش آسیب پذیری به ادغام دانش بومی و دانش متهارف پرداختند ،کـه در ایـن منـاطق چنـدان
انجام نشده است ( .)Kalanda, 2011, 999بررسی کمسبـل و مینگـا نشـان مـیدهـد کـه شـیوة
پاسخگویی مردم و انتخاب راهبردهای آنان در مقابةه با خشکسالی به عوامةی چون سن ،جنسـیت،
جایگاه اجتماعی  -اقتصادی ،امکانات موجود و هماهنگی راهبردها با سیستم های امرار مها

آنـان

بستگی دارد .راهبردهای مورد اسـتفادة مـردم ،بسـتگی بـه سیسـتمهـای اجتمـاعی -اقتصـادی و
محیطزیستی رای در منطقه دارد؛ از جمة این راهبردهـا انتخـاب سیسـتم نـوین آبیـاری ،تغییـر
الگوی کشـت ،مهـاجرت ،بیمـهکـردن اراضـی زراعـی و دام و اسـتفاده از بـذرهـای مقـاوم اسـت
( .)Minnegal, 2000, 494; Campbell, 1999, 379پووهشی دیگر نشان میدهد که مـدیریت دام،
کاشت همزمان محصو ت مکمل و کشت زودهنگـام ،تنـو در کاشـت محصـو ت سـنتی ،تغییـر
الگوی مصرف ،و مهاجرت برخی از راهبردهای سنتی کشاورزان برای مقابةه با خشکسـالی هسـتند
(.)Sally & Kampion, 2014, 2326

روششناسي 

پووهش حاضر با توجه به ماهیت موضو توسههای ،بهلحاظ گستره موردی ،و از لحـاظ رو

در

زمرة پووهشهای توصیفی – تحةیةی اسـت .جامهـ آمـاری تحقیـق حاضـر شـامل خانوارهـای
روستاهای استان کرمانشاه است ،که براساال آمارهای موجود  913خانوار روستایی برآورد شده
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است .حجم نمونه براساال فرمو کوکران 120 ،خانوار روستایی بهدست آمد که برای اطمینـان
بیشتر به  822خانوار روستایی افزایش یافت .طبق جدو  1چهـار روسـتای (خـرمآبـاد سـفةی،
سةیمانآباد ،محمدعةیخانی و ج لوند عةیا) انتخاب شد و رقم یادشده با رو

انتساب متناسب

در روستاهای مورد بررسی توزیع شد .انتخاب نمونهها در سطح هـر روسـتا بـهصـورت تصـادفی
ساده بود و هم افراد شان

یکسانی برای بررسی داشتند .واحد تحةیل در این پووهش ،خـانوار

اما واحد مشاهده ،سرپرست خـانوار اسـت .بـرای شـناخت دانـش بـومی روسـتاییان منطقـه از
شیوههای پووهشی دانش بومی نظیر پیمایش میدانی ،مشاهدة مستقیم ،و شناسـایی خبرگـان و
آگاهان محةی استفاده شـد ،و ابـزار اصـةی جمـع آوری دادههـا و سـنجش متغیرهـای تحقیـق،
پرسشنام محققساخته بود .پرداز

و تجزیه و تحةیل دادهها با استفاده از نرمافزار  spssانجام

شد .برای تحةیل دادهها از رو های آماری توصـیفی و تحةیةـی متناسـب اسـتفاده شـد .بـرای
ارزیابی

سنجش پایایی تحقیق همانند اغةب تحقیقات پیمایشی از رای ترین و مهروفترین رو

پایایی یهنی ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ،که با توجه به عدد بهدستآمده ( )2/78میتوان
گفت پرسشنام تحقیق پایایی خوبی دارد .گزینههای نامناسب ،با استفاده از تکنی های موجود
در نرمافزار ذیربط شناسایی و براساال کمترین میزان همبستگی با سـایر گزینـههـا از فراینـد
تحةیل حذف شدند .اعتبار ابزار تحقیق نیز با استفاده از اعتبار صوری (مراجهه بـه متخصصـان)
تأیید شد.

جدول  .1روستاهای مورد مطالعه (شدت خشکسالی و تعداد نمونة مورد مطالعه)
شدتخشکسالي

شهرستانهاينمونه


نامروستا 

حجمنمونه 

خشکسالی م یم

سرپل ذهاب

ج لوند عةیا

17

خشکسالی متوسط

اس مآباد غرب

محمدعةیخانی

11

خشکسالی شدید

کنگاور

سةیمانآباد

18

خشکسالی بسیار شدید

روانسر

خرمآباد سفةی

17
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منطقةموردمطالعه 
محدودة جغرافیایی تحقیق حاضر مناطق روسـتایی اسـتان کرمانشـاه اسـت .اسـتان کرمانشـاه
 81012کیةومترمربع مساحت دارد و موقهیت جغرافیایی آن بین عـر

جغرافیـایی  99تـا 91

درج شمالی و طو جغرافیایی  11تا  17درج شرقی است .استان کرمانشـاه کـه  1/1درصـد
مساحت کشور را دربرمی گیرد از استان های غربی به شمار می آید که با کشور عراق مرز مشترک
دارند .براساال آخرین تغییرات در سا  ،1932استان کرمانشاه از  11شهرستان 91 ،شـهر91 ،
بخش 20 ،دهستان و  8739آبادی دارای سکنه تشکیل شده است (شکل .)1


شکل  .1نقشة منطقة مورد مطالعه
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بحثونتايج
یافتهها نشان دادند که بیشترین توزیع فراوانی مربوط به طبق سـنی کمتـر از  93سـا بـا 11
درصد و کمترین فراوانی مربوط به طبق  72سا و بیشتر با  1/1درصد اسـت .میـانگین سـنی
افراد سرپرست خانوار روستاهای مورد مطالهه  19/1سـا بـود .افـراد پاسـخ گـو در روسـتاهای
بررسی شده از نظر سطح سواد در شش سطح قرار داشتند .افراد دارای دیسةم بیشـترین فراوانـی
( 92/1درصد) و لیسان

کمترین فراوانی ( 1/1درصد) سطح سواد را بهخود اختصاص دادند.

جديگرفتنهشدارهايدريافتيدربارةخشکسالي 

آگاهي،آموزشمقابلهو
براساال اط عات بهدستآمده 183 ،تن از پاسـخگویـان پـیش از خشکسـالی از وقـو آن خبـر
داشتند و  71پاسخگو هی گونه خبری از وقو خشکسالی نداشتند .بیشترین تهداد پاسخگویانی
کــه خبــر از وقــو خشکســالی داشــتند در روســتای ج لونــد عةیــا و کمتــرین در روســتای
محمدعةیخانی قرار دارند (جدو .)8

جدول  .2توزیع پاسخگویان برحسب آگاهی قبلی از وقوع خشکسالی
روستا 

خرمآبادسفلي 


سليمانآباد 


محمدعليخاني 


جاللوندعليا 

جمع 

آگاهی

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

بةی

13/0

72/1

12

70/0

01/1

خیر

12/1

83/0

12

89/1

91/1

جمع

122

122

122

122

122

از نظر کسب آموز های زم در مقابةه و مواجهه با خشکسالی مشخص شد که هی یـ

از

پاسخگویان قبل یا بهد از وقو خشکسالی از سوی سـازمانهـای ذی ربـط آمـوز هـای زم را
دریافت نکردند .بیشترین فراوانی میزان جـدیگـرفتن هشـدارهای دریـافتی بـین پاسـخگویـان
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روستاهای بررسی شده ،گزین متوسط با  09درصد و کمترین فراوانی با گزین خیةـی کـم بـا 1
درصد قرار دارد .در روستاهای بررسیشده ،اغةب پاسخها گزین متوسط و کـم بـودهانـد .اجمـا
نظر سرپرستان خانوارها بر این بود که با توجه به کاهش بارندگی و خش شدن چشمه ها و مراتـع
و تبدیل اراضی زراعی آبی به دیم بهد از وقو خشکسالی ،آنها گزینههای محدودی بـرای مقابةـه و
جدیگرفتن هشدارهای دریافتی دارند .برای آزمون تفاوت نو آگاهی از وقـو خشکسـالی از نظـر
پاسخگویان بین روستاهای مورد بررسی ،از آزمون کروسکا والی

استفاده شد .نتـای گویـای آن

است که تفاوت مهناداری بین روستاهای بررسیشده وجود ندارد (جدو .)9

جدول  .3توزیع پاسخگویان برحسب میزان توجه به هشدارهای وقوع خشکسالی
روستا 

خرمآبادسفلي 


سليمانآباد 


محمدعليخاني 


جاللوندعليا 

جمع 

هشدار

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

خیةی
کم

2

9/7

2

2

1

کم

82/1

87/2

91

91

92

متوسط

72/8

19/7

01/3

00

09

زیاد

1/2

11/2

7/1

2

0

جمع

122

122

122

122

122

آزمون کروسکا والی

کایاسکوئر

سطح مهناداری

1/937

2/720

تجربةوقوعخشکسالي 
سرپرستان خانوار در ارائ تهریف کوتاهی از خشکسالی 70 ،درصد خشکسالی را مهـاد کـاهش
بار

و  81درصد آن را کاهش بار

و خش شدن مراتع تهریف کردند .نتـای بررسـی شـدت

خشکسالی ادراک شده از سـوی پاسـخگویـان طـی سـا هـای  1927تـا  1931نشـان داد کـه
882

دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1931

پژوهشهای روستايی

خشکسالی متوسط در سا های زراعی  1922-23 ،1927-22و  1932-31بیشترین فراوانی را
بین پاسخگویان روسـتاهای مـورد بررسـی و در سـا  1938-39خشکسـالی عـادی بیشـترین
فراوانی را داشته است .از نظر سرپرستان خـانوار ،شـدیدترین خشکسـالی در سـا زراعـی -22
 1927رخ داده است .برای آزمون مقایسهای شدت خشکسالی ادراکشـده از نظـر پاسـخگویـان
استفاده شد ،کـه

بین روستاهای مورد نظر در سا زراعی  1927-31از آزمون کروسکا والی

گویای وجود تفاوت مهنادار در سطح اطمینان  33درصد است .نتـای نشـان مـیدهنـد کـه در
سا های زراعی  1938-31رابط مهناداری بین روستاهای مد نظر وجود نداشت (جدو .)1

جدول  .4شدت خشکسالی ادراکشده از سوی پاسخگویان
سالزراعي 

1927-22
1922-23
1932-31
1938-39
1939-31

خشکسالي

خشکسالي

خشکسالي

ماليم 

متوسط 

شديد 

فراواني

فراوانی

1

9

118

21

درصد

2/1

1/1

10

18

فراوانی

18

2

119

11

درصد

0

2

71/1

88/1

فراوانی

70

1

120

19

درصد

92

8/1

19

0/1

فراوانی

182

7

09

12

درصد

02

9/1

91/1

1

فراوانی

7

127

21

1

درصد

9/1

19/1

18/1

2/1

/درصد

عادي 

کروسکالواليس 
کاياسکوئر 


سطح
معناداري 

80/329

**2/222

11/111

*2/221

19/287

*2/221

8/913

2/129

1/322

2/139


تعداددفعاتوقوعخشکساليدر11سالاخير 
بیشترین فراوانی تهداد خشکسالی اتفاقافتاده در  12سا اخیر از نظر پاسخگویان در روستاهای
883
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مورد بررسی 1 ،دفهه و با  91/1درصد و کمترین در تهداد  1دفهـه و بـا  1/1درصـد قـرار دارد.
بیشترین تهداد خشکسالی اتفاقافتاده در  12سا اخیر در روستاهای مورد بررسـی  0دفهـه در
سةیمان آباد و کمترین  1دفهه در روستای خرم آبـاد سـفةی و ج لونـد عةیـا بـوده اسـت .بـرای
ســنجش تفــاوت میــانگین تهــداد دفهــات خشکســالی اتفــاقافتــاده در  12ســا اخیــر از دیــد
پاسخگویان بین روستاهای مورد بررسی از آزمون  fاستفاده شد .نتای نشان میدهند که تفاوت
مهناداری بین روستاهای مورد مطالهه وجود ندارد (جدو .)1

جدول  .5تعداد دفعات خشکسالی اتفاقافتاده در  11سال اخیر از دید پاسخگویان
روستا 

خرمآبادسفلي 


سليمانآباد 


محمدعليخاني 


جاللوندعليا 

جمع 

خشکسالی

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

1

1/2

2

2

1/9

1/1

8

9/1

19

2

0/1

0

9

99/9

83/0

80/8

81/9

82

1

13/9

91/8

82/0

90/8

83/1

1

18/1

82/1

11/8

91/3

91/1

0

2

1/3

2

2

2/1

جمع

122

122

122

122

122

آزمون F

درج آزادی

سطح مهناداری

8/198

2/233



پاسخگويان 

نحوةآگاهيازوقوعخشکساليازديد
نحوة آگاهی از وقو خشکسالی بین سرپرستان خانوار با توجه به اط عـات دریـافتی از آنهـا در
قالب تجرب شخصی ،ریش سفیدان و جهاد کشاورزی طبقه بندی شـد .بیشـترین فراوانـی نحـوة
آگاهی از وقو خشکسالی بین سرپرستان خانوار ازسوی ریش سفیدان با  17/1درصد و کمترین
فراوانی آگاهی ازسوی جهاد کشاورزی با  11/1درصد بود ،که نشان از نبود اط
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مرتبط با وقو خشکسـالی از جمةـه جهـاد کشـاورزی اسـت .در روسـتاهای خـرم آبـاد سـفةی،
محمدعةی خانی و ج لوند عةیـا بیشـترین اطـ

رسـانی ازسـوی ریـش سـفیدان و در روسـتای

سةیمانآباد بیشترین آگاهی ازسوی جهاد کشاورزی صورت گرفته است .بـرای سـنجش تفـاوت
روستاهای مورد بررسی از نظر نحوة آگـاهی از وقـو خشکسـالی ،از آزمـون کروسـکا والـی
استفاده شد .نتای نشان از تفاوت مهنادار در سطح اطمینان  33درصـد بـین روسـتاهای مـورد
بررسی دارند (جدو .)0

جدول  .6نحوة آگاهی از وقوع خشکسالی بهتفکیک روستاهای مورد بررسی
روستا 

خرمآبادسفلي 


سليمانآباد 


محمدعليخاني 


جاللوندعليا 

جمع 

نحوة آگاهی

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

تجرب شخصی

91/1

91/1

17/0

12/1

92

ریشسفیدان

12/3

83/0

18/1

13/0

17/1

جهاد کشاورزی

11

92/3

2

2

11/1

جمع

122

122

122

122

122

کایاسکوئر

آزمون کروسکا والی

11/271

سطح مهناداری
**

2/228

راهبردهايمديريتبحران 
در این بخش به اولویتبندی راهبردهای مدیریت بحران بهکار گرفتـهشـده از سـوی کشـاورزان
مورد مطالهه میپردازیم و در عین حا تفاوت چهار روستای تحت تحقیق را از نظر بهکـارگیری
راهبردها مد نظر قرار میدهیم.
در میان راهبردهای مقابةه با بحران فرو

دام و احشام ،فـرو

دارایـی هـای نقـدی (طـ ،

جواهر و جز آن) و استفادهنکردن از کود شیمیایی با میانگین های رتبـه ای  1/27 ،1/91و 9/32
در اولویت او تا سوم و دریافت کم

از سازمانهای امدادرسان ،کـف زنـی چـاههـا ،نفرسـتادن
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فرزندان به مدرسه با میانگینهای رتبهای  1/18 ،1/3و  1/21در اولویتهای آخر قـرار گرفتنـد.
برای بررسی تفاوت روستاهای مورد بررسی در هری
کروسکا والی

از راهبردهای مـدیریت بحـران ،از آزمـون

استفاده شد .نتای نشان میدهند که در مورد راهبردهای کـاهش سـطح زیـر

کشت دیم و وجین و تن کردن اراضی زراعی بین روستاهای مورد مطالهه ،تفاوت مهنـاداری تـا
سطح اطمینان  31درصد وجود دارد .در مورد راهبردهایی همچون فـرو
(ط  ،جواهر و جز آن) ،فرو

دارایـی هـای نقـدی

اراضی زراعی و بـاغی ،کـاهش تهـداد دفهـات آبیـاری ،کـف زنـی

چاهها ،گرفتن وام از بان ها یا صـندوقهـا ،دریافـت کمـ

از سـازمانهـای امدادرسـان،کاهش

هزینههای مواد غذایی خانوار ،کـاهش هزینـههـای مصـرف پوشـاک خـانوار ،اسـتفادهنکـردن از
کمباین برای تأمین عةوفه ،بایرگذاشتن اراضی زراعی ،و استفادهنکـردن از کـود شـیمیایی ،بـین
روستاهای مورد مطالهه تفاوت مهنادار تا سطح اطمینان  33درصد وجود دارد .بررسی هـا نشـان
دادند که در سایر راهبردها تفاوت مهناداری بین روستاهای مورد مطالهه وجـود نـدارد (جـدو
 .)7میانگین راهبرد فرو

اراضی زراعی و باغی در روستاهای مورد مطالهه ( 8/11کم) را نشـان

میدهد که میتواند ناشی از تهصبات قومی و طایفهای برای حفظ ام ک پدری و انتقـا آن بـه
فرزندان خود باشد و نیز بهدلیل قیمت پایین این اراضی در زمان خشکسـالی .میـانگین راهبـرد
کار و کسب درآمد به مناطق دیگری غیـر از روسـتا ( 8/31متوسـط) را نشـان مـیدهـد .دلیـل
متوسط بودن ایـن راهبـرد از نظـر روسـتاییان بـا بودن سـن ،دوربـودن از مرکـز شـهر و نبـود
کارگاه های تولیدی در اطراف روستاست ،درحالی که اغةب آنها تمایل دارند در زمان خشکسـالی
بتوانند منبع درآمد دیگری داشته باشند .میانگین راهبرد کفزنی چـاههـا ( 1/18کـم) را نشـان
می دهد ،این درحالی است که فقط  82نفـر در روسـتاهای مـد نظـر دارای چـاه آب کشـاورزی
بودند .میانگین افرادی که فقط دارای چاه کشاورزی هستند ،در حدود ( 1/01خیةی زیاد) اسـت
و در صحبتی که با این کشاورزان شده اغةب اقدام به کف زنی چاههای خود کـرده انـد .میـانگین
راهبرد بایرگذاشتن اراضی زراعی ( 8/93کم) را نشان میدهد .کـمبـودن ایـن راهبـرد در زمـان
خشکسالی میتواند ناشی از فکر غةط و تهصبات بیجا و نشاندادن توانایی خود به اهالی روسـتا
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باشد ،که توان کشت ام ک خود را حتی اگر ضـرر هـم بکنـد دارد .بیشـتر اهـالی روسـتاها در
مصاحبه بیان کردند که بیشـتر اراضـی دیـم در زمـان خشکسـالی خـر خـود را هـم جبـران
نمیکنند.

جدول  .7اولویتبندی راهبردهای مدیریت بحران اتخاذشده از سوی پاسخگویان
راهبرد 

ميانگين 

انحراف 
معيار 

کروسکالواليس 
اولويت 

کاي

سطح

اسکوئر 

معناداري 

داراییهای نقدی (ط  ،جواهر و جز آن)

1/27

2/722

8

01/138

**

2/222

اراضی زراعی و باغی

8/11

1/211

10

18/137

**

2/227

دام و احشام

1/91

2/312

1

0/19

/238

کار و کسب درآمد غیر از روستا

8/39

1/128

12

1/922

2/888

کاهش سطح زیر کشت آبی

9/03

1/117

1

9/193

2/910

کاهش سطح زیر کشت دیم

9/29

1/212

7

7/087

*

کاهش تهداد دفهات آبیاری

9/97

1/822

1

17/133

**

2/221

کفزنی چاهها

1/18

1/188

12

13/871

**

2/222

گرفتن وام از بان ها یا صندوقها

8/00

1/211

19

93/112

**

2/222

نفرستادن فرزندان به مدرسه

1/21

2/130

13

2/792

1/3

2/237

17

17/331

**

کاهش هزینههای مواد غذایی خانوار

8/31

2/720

3

88/110

**2/222

کاهش هزینههای مصرف پوشاک خانوار

8/31

2/039

2

12/321

**

کاهش هزینههای بهداشتی – درمانی

8/77

2/718

18

0/182

2/123

ترک روستا و ساکنشدن در شهر

8/21

1/991

11

9/802

2/919

وجین و تن کردن اراضی زراعی

9/91

2/018

0

2/913

*

استفادهنکردن از کمباین برای تأمین عةوفه

8/89

2/027

11

91/303

**

2/222

بایرگذاشتن اراضی زراعی

8/93

2/711

11

90/092

**

2/222

استفادهنکردن از کود شیمیایی

9/32

2/139

9

10/703

**2/221

فرو

فرو

فرو

دریافت کم

از سازمانهای امدادرسان
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2/211

2/201
2/222
2/222
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آزمونفرضيات 
بین شدت و تکرار خشکسالی ادراک شده از سوی کشاورزان مورد بررسی و راهبردهای سازگاری
حین وقو (مدیریت بحران) رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسسیرمن استفاده شد .بـین شـدت خشکسـالی
ادراکشده و اتخاذ راهبردهای مدیریت بحران از سوی پاسخگویان با ضریب همبسـتگی 2/111
رابط مثبت و مهنادار در سطح اطمینان  31درصد وجود دارد .نتـای بـه دسـت آمـده حـاکی از
تأیید فرضی مذکور است .بنـابراین از نتـای مـی تـوان دریافـت کـه هرچـه شـدت خشکسـالی
ادراکشده ازسوی پاسخگویـان در روسـتاهای مـورد مطالهـه بیشـتر باشـد ،اتخـاذ راهبردهـای
مدیریت بحران از سوی آنان افزایش مییابد (جـدو  .)2نتـای بـهدسـتآمـده در قسـمت دوم
فرضیه نشان میدهند که بین تکرار خشکسـالی ادراکشـده و راهبردهـای مـدیریت بحـران بـا
ضریب همبستگی  ،2/171رابط مثبت و مهنادار در سطح اطمینان  31درصد وجـود دارد .ایـن
بدان مهناست هرچه تکرار خشکسالی ادراک شده ازسوی پاسخگویان در روستاهای مورد بررسی
بیشتر باشد ،اتخاذ راهبردهای مدیریت بحران از سوی آنان بیشتر است (جدو .)2

جدول  .8رابطة بین شدت  -تکرار خشکسالی ادراکشده و راهبردهای مدیریت بحران
متغيرمستقل 

وابسته 

ضريبهمبستگي 

سطحمعناداري 

شدت خشکسالی

مدیریت بحران

2/111

*2/283

تکرار خشکسالی

مدیریت بحران

2/171

*

2/219

بین الگوی مالکیـت اراضـی زراعـی و راهبـرد هـای سـازگاری کشـاورزان مـورد بررسـی بـا
خشکسالی رابطه وجود دارد .آزمون این فرضیه که با اسـتفاده از ضـریب همبسـتگی اسـسیرمن
بهدست میآید بیان میکند که بـین اراضـی مةکـی و راهبردهـای مـدیریت بحـران بـا ضـریب
همبستگی  2/223رابط مثبت و مهنادار وجود ندارد ،اما بین اراضی آبی و راهبردهای مـدیریت
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بحران با ضریب همبستگی  2/990رابط مثبت و مهنادار در سطح اطمینـان  33درصـد وجـود
دارد .بنابراین نتای نشان میدهند که هرچه اراضی مةکی پاسـخگویـان در روسـتاهای یادشـده
بیشتر باشد ،بر اتخاذ راهبردهای مدیریت بحران از سوی آنان تأثیری ندارد ولـی هرچـه اراضـی
آبی پاسخ گویان در روستاهای یادشده بیشـتر باشـد ،اتخـاذ راهبردهـای مـدیریت بحـران آنـان
افزایش مییابد (جدو .)3

جدول  .9رابطة بین الگوی مالکیت اراضی زراعی و راهبردهای مدیریت بحران
متغيرمستقل 

وابسته 

ضريبهمبستگي 

سطحمعناداري 

اراضی مةکی

مدیریت بحران

2/223

2/321

اراضی آبی

مدیریت بحران

2/900

**

2/222

بین ویوگیهای فردی و خانوادگی (سـن ،تحصـی ت ،تجربـه در کشـاورزی ،و تهـداد افـراد
خانوار) و راهبردهای سازگاری کشاورزان مورد بررسی با خشکسالی رابطه وجود دارد .بهمنظـور
آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اسسیرمن استفاده شد .نتیج آزمون نشان از مورد قبـو
واقعشدن این فرضیه دارد و اینکه بین سن پاسخگویان و راهبردهای مدیریت بحران بـا ضـریب
همبستگی  2/811رابط مثبت و مهنادار در سـطح اطمینـان  33درصـد وجـود دارد .بنـابراین،
هرچه سن پاسخگویان در روستاهای مورد بررسی بیشتر باشد اتخاذ راهبردهای مدیریت بحـران
از سوی آنان افزایش مییابد (جدو .)12
آزمون قسمت دوم فرضی تحصی ت افراد پاسخگو نشان میدهد کـه نتـای بـهدسـتآمـده
حاکی از عدم تأیید فرضی مذکورند و بین تحصی ت و راهبردهای مـدیریت بحـران بـا ضـریب
همبستگی 2/919رابط مثبت و مهناداری وجود ندارد (جدو  .)12آزمون قسمت سوم فرضـی
تجرب افراد پاسخگو نشان داد که رابط بین راهبردهای مدیریت بحران و تجرب افراد پاسـخگـو
مورد تأیید قرار میگیرد و رابط بین دو متغیر مدیریت بحران و تجرب پاسـخگویـان بـا ضـریب
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همبستگی  2/811نشان از همبستگی بین این دو متغیر و همگرایی مثبت بین آنها دارد و
در سطح اطمینان  33درصد رابط بین دو متغیر مهنادار است .بنابراین از نتای مـی تـوان
دریافت که هرچه تجرب افراد پاسخ گو در کشاورزی در روستاهای مورد مطالهه بیشتر باشد،
اتخاذ راهبردهای مدیریت بحران از سوی آنـان افـزایش مـی یابـد  .در قسـمت آخـر نتـای
به دست آمده حاکی از عدم تأیید فرضی مـذکور اسـت و بـین تهـداد افـراد خـانوار و اتخـاذ
راهبردهای مدیریت بحران با ضریب همبستگی  2/10رابط مثبت و مهناداری وجود نـدارد
(جدو .)12

جدول  .11ویژگیهای فردی و خانوادگی و راهبردهای مدیریت بحران
متغيرمستقل 

وابسته 

ضريبهمبستگي 

سطحمعناداري 

سن

مدیریت بحران

2/811

**2/222

تحصی ت

مدیریت بحران

2/919

2/00

تجربه

مدیریت بحران

2/811

تهداد افراد خانوار

مدیریت بحران

2/10

**

2/222

2/198

بین کشاورزان ساکن روسـتاهای مـورد بررسـی از نظـر راهبردهـای مقابةـه و سـازگاری بـا
خشکسالی تفـاوت مهنـاداری مشـاهده مـیشـود .بـرای آزمـون ایـن فرضـیه و مقایسـ اتخـاذ
راهبردهای مدیریت بحران از سوی پاسخگویان بین روستاهای مورد بررسی ،از آزمون کروسکا
والی

استفاده شد .نتای گویای آن است که در زمینـ مـدیریت بحـران ،تفـاوت مهنـاداری در

سطح اطمینان  33درصد بین روستاهای مورد بررسی وجود دارد (جدو .)11

890

دورة  ،7شمارة  ،1بهار 1931

پژوهشهای روستايی

جدول  .11تفاوت بین روستاهای مورد بررسی از نظر اتخاذ راهبردهای مدیریت بحران
تعداد

رتبهبندي


پاسخگويان 


ميانگين 

خرمآباد سفةی

17

118/12

مدیریت

سةیمانآباد

11

30/92

بحران

محمدعةیخانی

18

120/01

ج لوند عةیا

17

21/83

راهبرد 

روستاها 

کاياسکوئر 


درجة

سطح

آزادي 

معناداري 

9

12/110

**2/222


نتيجهگيريوپيشنهادها 

درمجمو میتوان گفت که اکثریت کشاورزان مورد مطالهه ،خشکسالی را خطری جدی و مهـم
در ازدستدادن منابع خویش برمیشمارند و بـهدلیـل ندیـدن آمـوز

مناسـب در برخـورد بـا

خشکسالی و نداشتن آگاهی کافی از وقو خشکسالی نمی توانند اقدامات زم و مناسب را بـرای
مقابةه و سازگاری با خشکسالی پیدا کنند .در پووهش حاضر ،راهبردهـای بـومی روسـتاییان در
مقابةه و سازگاری با خشکسالی مورد تجزیه و تحةیل قرار گرفت .نتای بررسی نشـان مـیدهنـد
که کشاورزان مورد مطالهه در زمین مدیریت بحران راهبردهایی همچون فـرو
فرو

دام و احشـام،

دارایی های نقدی و استفاده نکـردن از کـود شـیمیایی را در اولویـت هـای او تـا سـوم و

راهبردهای دریافت کم

از سازمان های امدادرسان ،کف زنی چاه هـا ،و نفرسـتادن فرزنـدان بـه

مدرسه را در اولویتهای آخر قرار میدهند .شناسایی این راهبردها و د یل اتخاذ آنهـا از سـوی
کشاورزان می تواند برنامه ریزان و مسلو ن مبارزه با خشکسالی استان را در شناخت بهتـر نحـوة
مواجه کشاورزان با این پدیده راهنمایی کند و به آنها در اتخاذ سیاستها و اقدامات مناسب بـا
شرایط جوامع محةی استان یاری رساند .با توجه نتای پووهش که به طور خ صـه بـه آن اشـاره
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شد ،برای بهبود اتخاذ راهبردهـای سـازگاری از سـوی کشـاورزان در سـطح روسـتاهای اسـتان
کرمانشاه پیشنهادهایی ارائه میشود.
با توجه به اینکه  122درصد پاسخ گویان در زمین مقابةه با خشکسالی هی آموزشی ندیـده
بودند ،پیشنهاد می شود با توجه اینکه بخش دولتی و خصوصی (جهاد کشاورزی و شـرکت هـای
خدمات مشاوره ای کشاورزی) جزء مهم ترین منابع اط عـاتی کشـاورزان منطقـه هسـتند ،ایـن
مراکز آموز

کشاورزان و دیگر اقشار روستایی را دربارة راهکارهای عةمی مقابةه بـا خشکسـالی

از جمةه راهبردهای مدیریت بحران به صورت جـدی پیگیـری کننـد .بـا توجـه بـه اینکـه بـین
روستاهای مورد بررسی از نظر اتخاذ راهبردهای مدیریت بحـران تفـاوت مهنـاداری وجـود دارد،
جمع آوری و طبقه بندی این راهبردها ازسوی مسلو ن مبارزه با خشکسـالی اسـتان و انتشـار و
این گونه راهبردها برای کشاورزان سایر مناطق می تواند کم

آموز

شایانی به آنهـا در جهـت

مقابةه و سازگاری با خشکسالی باشـد .ازآنجاکـه بـین روسـتاهای مـورد مطالهـه از نظـر سـهم
فهالیتهای غیرکشاورزی در درآمد خانوار تفاوت مهناداری وجود نـدارد ،بـا ایجـاد فرصـتهـای
شغةی مناسب در زمان خشکسالی برای کشاورزان استان در کنار پیش کشاورزی ،می تواننـد در
آن مشاغل نیز مشغو به کار و کسب درآمد شوند .آگاه کردن دقیقتر و بهنگام تـر کشـاورزان از
میزان شدت و تکرار خشکسالی به وسیة سازمان های دولتی و ارگان های مبـارزه بـا خشکسـالی
استان میتواند به اتخاذ راهبردهای مدیریت بحران مناسبتر از سوی کشاورزان بینجامد.
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