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در مواجهه بادشت سیستان آوري کشاورزان تابیشبرافزامؤثرعواملشناسایی 
خشکسالی
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تـأمین  ،پـذیر در منـاطق آسـیب  همچون خشکسالیمخاطرات طبیعیوقوع اماداردغذاییامنیتتأمیندربسزایینقشکشاورزيخشب
وخشـک منـاطق درافـزایش شـدت و گسـترده خشکسـالی    نشـانگر نیزهابینیپیشت. اسساختهمواجهاساسیچالشیباراپایدار غذا

ناخت کنونی و آتی ضروري است. این امر، نیازمند شهايخشکسالیآوري کشاورزان در برابر از این رو، افزایش تاب. استایرانخشکمهین
آوري بـر تـاب  مؤثراین پژوهش کیفی با هدف شناسایی عوامل برداران نظام کشاورزي است. بهرهآوري جامع و اصولی عوامل اثرگذار بر تاب

هـاي  گیـري هدفمنـد و انجـام مصـاحبه    هاي مورد نیاز از طریق نمونهدادهانجام گردید. در مواجهه با خشکسالیدشت سیستان کشاورزان 
گیري از نظریـه بنیـانی،   . سپس با بهرههاي میدانی گردآوري گردیدمتخصصان و نیز مشاهده و یادداشتپانلساختار یافته با مهعمیق و نی

-اجتمـاعی شناختی، روان، دانش و آگاهی(اي ، زمینه)آب و کاهش کیفیت خاكمنابعکاهش تغییر اقلیم، (نسبت به شناسایی عوامل علّی
آوري کشـاورزان در  تأثیرگذار بر تاب) ترویجی-و آموزشینهادياقتصادي، (گر و مداخله) و اکولوژیکو ارتباطاتفناوري اطالعات،فرهنگی

-و قـانونی معیشـتی -اقتصـادي ،منـابع آب مـدیریت  زراعـی،  -(مدیریت فنیمواجهه با خشکسالی مبادرت گردید. از سوي دیگر، راهبردها
هـاي پـژوهش،   اورزان در برابر خشکسالی نیز مورد واکـاوي قـرار گرفتنـد. بـا توجـه بـه یافتـه       آوري کشو پیامدهاي افزایش تاب)زیربنایی

آوري در شرایط خشکسالی ارائه گردیده است.هایی براي ارتقاي تابتوصیه
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مقدمه
بلکـه زمینـه   ،نیز نه تنها به کاهش مخاطرات طبیعی منجر نشدهفناوريهاي پیشرفت.الیاي طبیعی بوده استدر معرض ببشر همواره

هـاي مختلـف جامعـه از مخـاطرات     هـا و بخـش  پذیري گروهدر این میان، نوع و میزان آسیببروز برخی فجایع را مساعد ساخته است. 
هـوایی وآبمقابـل نوسـانات  درهـا شبخترینرپذیآسیبازیکیکشاورزيخشبکهدهدمینشانها. بررسیباشدطبیعی یکسان نمی
بـه بخـش کشـاورزي    اقلیمـی تغییرات و نوساناتازناشیتلفاتوخساراتازدرصد80بیش ازکهياگونهبهاست؛همچون خشکسالی 

,FAOاختصاص دارد ( 2017; Hazran et al., زي در تـأمین امنیـت غـذایی جامعـه نقـش      ). این در حالی است که بخش کشـاور 2017
کشـاورزي  محصـوالت وريبهرهکاهشوتولیددرثباتیبیموجب هاي اخیر،هاي شدید و گسترده در دههبسزایی دارد. بروز خشکسالی

Wamalwaگردیده است ( et al., دیشـمندان، انچالش جدي تأمین پایدار غذا مواجه کرده اسـت. کشاورزي را با ). این امر، بخش 2016
درهـاي مناسـب،  برنامـه مختلـف و تـدوین  الگوهـاي ورویکردهـا قـرار دادن مبناکنند بامیتالشریزانبرنامهودانشگاهیمتخصصان

درونهـاي موجـود در   توانمندسازي و تقویت ظرفیترویکردها،نوعاینازبردارند. یکیگامناشی از خشکسالیخساراتکاهشراستاي
در دهـد.  مـی را خشکسـالی آورانیـ سازي بهتر، مقابله و بازیابی از تأثیرات زدیده امکان آمادهبه اجتماعات محلی آسیبجامعه است که

Scherzer).شودیآوري شناخته معنوان ایجاد تابادبیات مدیریت مخاطرات، این راهبرد جدید به et al., 2019)

شـده  گرفتـه » پرش به گذشـته «به معناي resilioاز ریشه التین ،رودکار میبه» ذشتهبازگشت به گ«اغلب به مفهوم کهآوريواژه تاب
,Wei(است  توانایی بازیابی، بهبـود سـریع، تغییـر، شـناوري و نیـز خاصـیت فنـري و        بهآوري در فرهنگ واژگان. همچنین تاب)2020

آن را مربـوط  ،دارد. برخینوجود نظراتفاقام حوزه علمی است، آوري مربوط به کدتابواژهکهزمینه نیدر ات.شده اساطالقارتجاعی 
,Onyekuru & Marchant(داننـد فیزیک مـی بهمتعلق، شناسی و برخی دیگربه حوزه بوم یـک  هماننـد  ، آور). یـک جامعـه تـاب   2016

,Adgerدارد (راکه توانایی مقاومت در برابر اختالالت و انطباق با تغییـرات  شودتلقی مینظامبوم آوري از تـاب بـه بیـان دیگـر،   ).2000
منظـور حفـظ سـطح    بـه ،ا مقاومت در برابر تغییراتیسازگاريدر معرض مخاطرات براي ، جامعه یا اجتماعِنظامعنوان ظرفیت بالقوه به

,UNشود (قابل قبولی از عملکرد و ساختار یاد می محیطـی  زیسـت وتمـاعی اجنظـام عنوان ظرفیت آوري بهتاب،). از سوي دیگر2005
دهـی مجـدد در   بازیـابی یـا سـازمان   که این نظام، از طریق نحويه. باستشدهفیتعرهاها یا آشفتگیبراي کنار آمدن با طیفی از شوك

Javadinejad(باشد حفظ و توسعه کارکردهاي اساسی، ساختار، هویت و بازخوردهاقادر به ،یک بستر جدید et al., 2020.(
انـد. هـایلی و همکـاران   آوري خانوارهاي روسـتایی و کشـاورزان پرداختـه   مختلفی به بررسی ابعاد مختلف مرتبط با تابمطالعات

(Haile et al., هـاي سـازگاري و ثبـات را از ارکـان     هاي امنیت اجتماعی، ظرفیـت شبکهها،دارایی، دسترسی به خدمات اساسی، (2021
هـاي  نهـاده وزمـین بـه کـه دسترسـی آسـان   انـد دادهنشـان انـد و آوري خانوارهاي روستایی دانستهش تابافزایاصلی و اساسی براي

مالـک دارد.  آوري کشاورزان خردهمحصوالت کشاورزي نقش بسزایی در تاببهیبخشتنوعبخش آبیاري ودرگذاريسرمایهکشاورزي،
روسـتایی، کشـاورزي غیـر بخـش ترویجپذیري روستاها،مهاجرازحمایتا،هتوسعه زیرساختدرعمومیيگذارهیسرمااز سوي دیگر، 

بیشـتري را هـاي  اساسی نیـز فرصـت  خدماتبهدسترسیافزایشودرآمدتنوعسازي،تجاريبازار،بهدسترسیبهبوددرآمد،تضمین
,Maltou & Bahta)مالتیو و باهتاکند. میآوري در جوامع محلی ایجادبراي ارتقاي تاب عوامـل مـؤثر بـر    عنـوان باپژوهشیدر(2019

دامـداران  - مالک در مواجهه با خشکسالی در آفریقاي جنوبی نشان دادند که تنها نه درصد از کشـاورز دامداران خرده- آوري کشاورزتاب
مـالی داشـتند و یـا در حـین     کشاورزانی که دسترسی بهتري به اعتباراتکه اعضاي تعاونی،آور بودند. ضمن ایندر برابر خشکسالی تاب

دهـد  هاي این مطالعه نشان میآوري بیشتري در برابر خشکسالی داشتند. یافتهمند شده بودند، تابهاي دولتی بهرهخشکسالی از کمک
داري و آوري آنـان، پایـ  دهند تا بـا افـزایش تـاب   محروم را هدف قرار میمالکخردهکه دولت و بازیگران اصلی آن در صنعت، کشاورزان 
هـاي  تأمین علوفـه، افـزایش دسترسـی بـه اعتبـارات و نهـاده      صورتبهتواند ها میسازگاري جوامع محلی را ارتقا دهند. برخی از کمک

,Keshavarz & Soltani moqadas)ترویجی باشد. کشاورز و سلطانی مقدس - و ارائه خدمات آموزشیکشاورزي در پژوهشی بـا  (2020
هاي سازگاري با تغییرات آب و هـوایی در شـمال شـرق ایـران بـه ایـن نتیجـه        ري خانوارهاي روستایی و استراتژيآوعنوان ارزیابی تاب

کشـاورز هـاي  آوري خـانواده تـاب هاي اصلیسازگاري، اندازه خانوار، مالکیت، کارایی پاسخ و درآمد محركراهبردهايسن، رسیدند که 
آوري خانوارهـاي روسـتایی در برابـر تغییـرات آب و هـوایی،      براي افـزایش تـاب  ه نشان داد، این مطالعبودند وهوا وآببه تغییر نسبت 
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و افـزایش  پشتیبانی فنـی و مـالی عادالنـه   خدمات ، ارائه منعطفسازگاريهاياستراتژيمعرفی گیري کارآمد، پیشهاي برنامهطراحی 
چوبچیــان و همکــاران .ر مــزارع ضــروري اســت  مــدیریت پایــدا در زمینــه نحــوه دانــش و اطالعــات خانوارهــاي روســتایی    

(Choobchian et al., آوري کشاورزان در برابر تغییرات آب و هـوایی در ایـران، ابعـاد    گیري میزان تاباندازههدفبادر پژوهشی (2019
با تغییرات اقلیمی بررسـی کردنـد و بـه ایـن     نهادي و اقدامات سازگاري را در مواجهه - ترویجی، اجتماعی- سیاسی، آموزشی - اقتصادي

اکبریـان رونیـزي و   تر از سایر ابعاد بوده اسـت.  نتیجه رسیدند که وضعیت اقدامات سازگاري کشاورزان در مواجهه با تغییر اقلیم مناسب
یـد بـر عوامـل اقتصـادي و     آوري کشاورزان در برابر خشکسـالی بـا تأک  تحلیل تابخود با عنوان در مطالعه) 1398زاده لسبویی (رمضان

در دهستان رونیز واقع در شهرستان استهبان به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در مقایسـه بـا عوامـل        سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی
) در مطالعـه  1398. کیخـا و همکـاران (  دندر برابر خشکسالی دارکشاورزان آوري ر میزان تاببعوامل اقتصادي تأثیر بیشتري اجتماعی، 

بـر خشکسـالی بـه ایـن نتیجـه      دیـ تأکبا محیطیمخاطراتآوري اجتماعات روستایی سیستان در برابر ود با عنوان تحلیل میزان تابخ
باشـند و تنهـا   آوري روستائیان منطقه سیستان نمـی بینی کننده تابپیشدست یافتند که عوامل مدیریتی، نهادي، اقتصادي و کالبدي

) در تحقیـق  1400نـامی ( از سوي دیگـر، موسـوي و نیـک   .دارندراآوري روستاییان سیستانی ي بر تابذاررگیتأثعوامل اجتماعی، توان 
تحقیقـاتی، زراعی،هايخشکسالی در استان تهران به این نتیجه رسیدند سیاستمدیریتپیشرانهايسیاستدر خصوص تبیینخود

نیـز  ) 1398پور (نوري و نوريکند.میتبیینراخشکسالیمدیریتمتغیرراتییاز تغدرصد68اجتماعی- فرهنگیوترویجی- آموزشی
کشـاورزان  در مطالعه خود با عنوان راهبردهاي مواجهه کشاورزان شهرستان مهر استان فارس با خشکسالی به این نتیجه رسـیدند کـه   

اضاي آب، مدیریت مالی، مـدیریت فنـاوري تولیـد،    براي مواجهه با این رویداد اقلیمی از راهبردهاي مدیریت تولیدي مزرعه، مدیریت تق
.اندمدیریت عرضه آب، مدیریت خاك و مدیریت انفعالی بهره گرفته

Murendo)ي اسـت  چندبعـد ي پیچیـده، پویـا و   ادهیـ پدآوري مروري بر مطالعـات پیشـین نشـانگر آن اسـت کـه تـاب       et al., 2020) .
همچنـین مختلف اجتماعی، اقتصادي، نهادي، کالبدي و اکولوژیک مـورد بررسـی قـرار داد.    توان از نظر ابعاد آوري را میتابکهينحوبه
ایـن در حـالی   آوري از اهمیت بسزایی برخـوردار اسـت.   هاي اثرگذار بر تابسازهو تقویت ، شناخت آورتابجامعهراي دستیابی به یک ب

قـش کلیـدي   و عوامل اثرگذار بر آن نعلل ،شناخت وضع موجودآوري و نحوه تحلیل آن، در چگونگینوع نگرش به مقوله تاباست که 
Anabestani)دارد  et al., بازتوانی، بازیابی و حفـظ پایـداري اجتماعـات    آوري، تمرکز بررویکرد تابهدف اساسی . از سوي دیگر، (2018

و در برخـی از  دهنـد قـرار مـی  تـأثیر ف تحـت مختليهااز جنبهرا زندگی انسانی ،مخاطرات. چرا که باشدانسانی در شرایط بحرانی می
تالش دارد با اتکا بـه تـوان   آوري رویکرد تابسازد.به شرایط قبلی را بسیار ضعیف میپذیري گشتامکان بر، دادهرخفجایععمق ،مواقع

و آوري ارتبـاط بـا تـاب   هـاي مختلفـی در  تاکنون مدلپذیر نماید. را امکانپذیري سریع و خودترمیمی برگشتمحلی موجود، و ظرفیت
آوري وجـود  سـاز تـاب  اند، اما اتفاق نظر چنـدانی در عوامـل زمینـه   شدهها و متغیرهاي مختلف ارائهسازي آن از طریق شاخصعملیاتی

سازد.خشکسالی را ضروري میپذیر در مواجهه با جوامع آسیبآوري هاي اثرگذار بر تابندارد. همین امر، شناسایی سازه
در ایـن بـین،   دشـت سیسـتان  و سـهم  آیـد  بـه شـمار مـی   کشـورها پـذیرترین  آسـیب ایران یکـی از  هه با مخاطرات طبیعی، در مواج

الشـعاع قـرار داده اسـت. از سـوي دیگـر،      معیشـت خانوارهـاي کشـاورز را تحـت    که سالیان متمـادي  استايگستردهيهاخشکسالی
بـروز  وشمار شن و ماسه در منطقـه سیسـتان  هاي بیوفانطوقوع ، موجب دنبال آن، کاهش منابع آب و پوشش گیاهیخشکسالی و به

گـذاري بخـش کشـاورزي    نبود برنامه مدون در سیاست).1395(صبوري و همکاران، خسارات فراوان به بناها و تلفات انسانی شده است
دخیل هستند کـه  کشور مدیریت منابع آب مر انهادهاي مختلفی در این دشت را افزایش داده است. برنیز اثرات ناخوشایند خشکسالی 

انـد بـه   منـابع آب هنـوز نتوانسـته   نـه یزمگـذار در شوند. نهادهاي سیاسـت گذار و اجرایی تقسیم میصورت کلی به نهادهاي سیاستبه
اجرایـی  بحران دست یابند. در بخش نهادهايبراي حل جویی اصولی درك بحران آب و چارهنهیزمهاي منسجم و مشخص درسیاست

هاي بخشی بر منابع آب، سعی در تـأمین آب بیشـتر در راسـتاي اهـداف     بدون توجه به بحران آب و تبعات اجراي سیاست،نیز هر نهاد
هاي بخشی بـدون توجـه کـافی    هاي منسجم و کارشناسی براي مواجهه با بحران آب و اجراي سیاستدارد. نبود سیاستخود سازمانی 

در منـاطقی  هـاي بحـران آب   اي بر منابع آب فشـار زیـادي وارد کـرده و چـالش    هاي توسعهث شده که سیاستبه کمبود منابع آب باع
کننـده  رویکـرد تسـهیل  عنوان بهتواند میيکشاورزبرداران نظامبهرهآوري تابافزایش . روز بیشتر شوندتان روز به همچون دشت سیس
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بنـابراین ؛ قلمـداد شـود  زیستی ساکنین و بهبود کیفی شرایط زنـدگی در سیسـتان   براي دستیابی به توسعه و به عبارتی بهبود شرایط 
است.در مواجهه با خشکسالیکشاورزان دشت سیستان آوريافزایش تاببر مؤثرعواملشناسایی ، پژوهشاین هدف از انجام 

روش پژوهش
منطقه مورد مطالعه

مختصـات بـین و بلوچسـتان سیسـتان اسـتان شـمال وکشـور رقشـ منطقـه درلومترمربعیک2185حدودوسعتبهسیستاندشت
دقیقـه عـرض شـمالی    28درجه و 31دقیقه تا 6درجه و 30دقیقه طول شرقی و 50درجه و 61دقیقه تا 17درجه و 61ییایجغراف

اند. دشـت سیسـتان،   اقع شده. پنج شهرستان زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در این دشت وشده استواقعچینویگرالنهارنصفاز 
متـر یلـ یم55تـا  50این دشت بسیار ناچیز و بین ساالنهمتوسط بارندگیهاي زیادي را تجربه نموده است. ی و خشکیآبکمهاي دوره

و در حـدود بـاال بسـیار از ایـن دشـت نیـز   ساالنهباشد. میزان تبخیر در جهان میساالنهدرصد متوسط بارندگی هفتاست که حدود 
گـراد یدرجـه سـانت  5/8و5/34این دشت نیز بـه ترتیـب  درجه حرارت و حداقل شده است. متوسط حداکثر گزارشمتریلیم4800
است.

افغانسـتان) وارد ایـران   (سیستان، رودخانه هیرمند است که از کشور همسـایه دشت در کشاورزيتنها منبع تـأمین آب،در حال حاضر
هـاي  زیرزمینی موجود در این دشت، به دلیـل هـدایت الکتریکـی بـاال از کیفیـت الزم بـراي انجـام فعالیـت        . چرا که منابع آبشودمی

نیز که بخشـی از آب دشـت   هامهینیابد. چاه تخصیص میبخشاین به ندرت بهنیزهامون باشند و آب دریاچه کشاورزي برخوردار نمی
Beikmohammadiهیرمند آبگیري شوندرود کنند، الزامـاً بایـد از سیستان را تأمین می & Noori, ). این در حـالی اسـت کـه از   (2008

کـاهش قابـل   هیرمنـد رودآبوروديمیـزان سیسـتان، درخشکسـالی گسـترش وسـاالنه بـارش کاهشبازمانو هم70دههاواخر
گـذاران حـوزه آب در تعیـین    نی سیاسـت المللـی و نـاتوا  هاي مشـترك بـین  اي یافته است. از سوي دیگر، حکمرانی ضعیف آبمالحظه

گیري کشاورزان سیستانی از رود هیرمند را به حداقل رسانیده است. همین امـر، بخـش کشـاورزي    دیپلماسی شفاف و کارآمد آب، بهره
و بـاغی در  عنوان نمونه؛ واکاوي روند تغییرات سطح زیر کشت و تولیدات محصوالت زراعـی این دشت را با بحران روبرو ساخته است. به

افـزایش سـطح زیـر کشـت محصـوالت زراعـی و بـاغی در اسـتان         رغمدهد که علینشان می1399الی 1396هاي زراعی فاصله سال
است و به همین نسبت تولیـدات کشـاورزي ایـن دشـت نیـز بـا       افتهیکاهشدر دشت سیستان کشتریزسیستان و بلوچستان، سطح 

).1نقصان همراه بوده است (جدول 
94و 111، 120ترتیـب  بـه 1399و 1395، 1385هـاي  سوي دیگر، بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمـار ایـران، در سـال   از

عدم توجه بـه مسـئلۀ   ، یطیمحستیزهاي گیري گسترده مهاجرتاند. دلیل اصلی شکلروستاي واقع در این دشت خالی از سکنه شده
درصـد از اراضـی   30) و کاهش توان اکولوژیک حـدود  1396هاي استراتژیک، رکز بررسی(مبخش کشاورزييگذاراستیدر سیآبکم

درصد از اراضـی دشـت سیسـتان داراي    50هاي هواشناسی و هیدرولوژیک است. این در حالی است که دشت به دلیل بروز خشکسالی
.)1400گلزهی، سر(باشندکاربري کشاورزي می

1396- 1399ي زراعی هاسالالت زراعی و باغی دشت سیستان و استان سیستان و بلوچستان طی تغییرات سطح زیر کشت محصو- 1جدول 
محصوالت باغی آبی محصوالت زراعی آبی شرح تولیدسال زراعی بارورسطح  تولید سطح زیر کشت

36507 2830 754404 71848 دشت سیستان 97-96
412382 58082 2721986 126604 کل استان
35862 2780 742574 70260 دشت سیستان 98-97

509832 69521 2475249 114826 کل استان
31815 2448 695435 66900 دشت سیستان 99-98
528254 73934 2490102 164416 کل استان

: آمارنامه کشاورزي استان سیستان و بلوچستانمنبع
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آوري کشاورزان در مواجهـه  عوامل اثرگذار بر تاباز شناخت ناکافی نیزآوري وتابمفهوم با توجه به پیچیده و چندبعدي بودن 
اهداف و ماهیـت موضـوع و بـا    در این راستا، با عنایت به با خشکسالی، براي انجام پژوهش حاضر از روش کیفی بهره گرفته شد. 

یکاستفاده شد. نظریه بنیانی)Grounded theory(یانیبنپیروي از رهنمودهاي ارائه شده توسط اشتراوس و کوربین از نظریه 
اتکـا بـه  يجابهتاسازداین امکان را فراهم میگوناگونهايحوزهپژوهشگرانبرايکهاستاکتشافیوپژوهش استقراییروش
تدوینعیهاي واقاساس دادهبرومندنظامشکلیبهمدلکنند. ایناقداممدلتدوینبهنسبت،شدهفیتعرپیش ازوموجودهاينظریه

).1394کوربین،و(اشتراوسنمایدیاريیبررسموردنهیزمدرهاییفرضیهیافرضیهتدویندرراتواند سایر پژوهشگرانشود و میمی
اسـتان  يکشـاورز زیر نظر سـازمان جهـاد   1394کارگروهی از کارشناسان دشت سیستان بودند که از سال ،آماري این پژوهشجامعه

ابعاد مختلف بحران خشکسالی در منطقه و شناسایی راهکارهاي اجرایی بـراي کـاهش اثـرات ناشـی از     تان به بررسیسیستان و بلوچس
، تـرویج و  سـت یزطیمحـ هاي آبیاري و زهکشـی،  نفر از کارشناسان متخصص در رشته20باشند. این کارگروه از این بحران مشغول می

شده است. این افراد از سابقه کار و تجربه زیادي در امر اجرا، مدیریت یا نظـارت بـر   آموزش کشاورزي، تولیدات گیاهی و عمران تشکیل 
باشند.هاي مختلف کشاورزي، آبخیزداري، آبیاري و غیره در دشت سیستان برخوردار میطرح
ت بیشـتري در  شـناخ افـرادي کـه از   واسـتفاده شـد  گیري هدفمند نمونهاز روشدر پژوهشکنندهمشارکتانتخاب متخصصان براي 

تري در خصوص نحوه مدیریت خشکسالی در منطقـه داشـتند،   زمینه وضعیت کشاورزي منطقه برخوردار بودند، دانش و اطالعات کامل
و نهایتـاً ارتبـاط   برخوردار بودندهاي کشاورزي، آبیاري و زهکشی و نظایر آن اجرا، مدیریت یا نظارت بر پروژهدر زمینهاز سوابق طوالنی

هـاي مـورد نیـاز پـژوهش از طریـق انجـام       اي با کشاورزان منطقه داشتند در اولویت قرار گرفتند. بخش مهمی از دادهسازندهو مستمر 
انجامیـد و پـس   میبه طولساختاریافته با این متخصصان گردآوري شد. هر مصاحبه بین یک الی سه ساعت هاي عمیق و نیمهمصاحبه
با توجه بـه شـناختی   ) 1ها عبارت بودند از: هاي مطرح شده در مصاحبهترین پرسشمهمحاصل شد.مصاحبه، اشباع نظري15از انجام 

تواننـد بـه   ) چـه راهبردهـایی مـی   2؟رگذارندیتأثآوري کشاورزان در برابر خشکسالی که از منطقه و کشاورزان دارید، چه عواملی بر تاب
که این راهبردها در شرایط کنونی قابلیت اجـرا داشـته   ک کنند؟ مشروط بر اینآوري کشاورزان در مواجهه با خشکسالی کمافزایش تاب

؟اندکدم) از دیدگاه شما، پیامدهاي ناشی از اجراي این راهبردها 3باشند و 
آوري کشـاورزان در برابـر خشکسـالی، از   تـر عوامـل اثرگـذار بـر تـاب     ها و شناخت دقیقبراي اطمینان از جامعیت پاسخاز سوي دیگر، 

اي مرتبط بـا مـدیریت خشکسـالی    مدارك و اسناد کتابخانهکهمیدانی نیز بهره گرفته شد. ضمن اینهاي هاي مشاهده و یادداشتروش
9Atlas_tiافـزار  ها و از طریـق نـرم  آوري دادهبا جمعزمانهمها،یافتهلیتحلوهیتجزدر دشت سیستان هم مورد بررسی قرار گرفتند. 

)selectivecoding() و کدگـذاري انتخـابی  Axial coding)، کدگـذاري محـوري (  Open codingمل کدگذاري بـاز ( شامرحلهسهدر
ها گزارشمشاهدات و نیز هاي میدانی، ها، یادداشتبررسی دقیق متون مربوط به مصاحبهبا ؛بازيکدگذاردر مرحله انجام گرفت.

بـه کـدهاي اولیـه    عنوان کدهاي اولیه در نظر گرفته شدند. در گام بعد، با مراجعـه  ه و اسناد مکتوب، مفاهیم مختلف شناسایی شده و ب
نـد و سـپس، مفـاهیم مـرتبط بـا هـر مقولـه نیـز در         ي گردیدبندگروه، مفاهیمی که به موضوعی مشترك اشاره داشتند، شدهاستخراج

مقوله اسـتخراج شـدند. در گـام بعـدي     19مفهوم و 101، کد اولیه132بندي شدند. در مرحله کدگذاري باز، تر، دستهسطحی انتزاعی
ی اسـتفاده شـد. الگـوي    میپـارادا هاي فرعی از الگوي هاي اصلی با مقولهمرتبط کردن مقولهمنظوربهکه همان کدگذاري محوري است، 

سـپس از طریـق   اسـت. شـده لیشـک تگر، راهبردها و پیامدهاشرایط مداخلهاي،شرایط زمینهمقوله محوري، شرایط علی، پارادایمی از 
بـا یکـدیگر   اجـزا ، نحـوه ارتبـاط   دهنده الگـوي پـارادایمی  اجزاي تشکیلبین شدهییشناساالگوي ارتباط بر اساسکدگذاري انتخابی و 

پژوهش تبیین شد.نظريمشخص گردید و مدل 
ي هـا نمونـه انتخـاب  «، »و مشـاهده مسـتقیم  مـدت یطوالندرگیري «، »هاهاي گردآوري دادهمثلث سازي روش«گیري از روش بهرهبا 

در کننـدگان مشـارکت هاي استخراج شده توسط مفاهیم و مقولهبازنگري ارزیابی و «و » هادادهزمانهمي و تحلیل آورجمع«، »مناسب
کسـب  ه بـراي کـ ضـمن ایـن  هاي پژوهش را فراهم نمود. حصول اطمینان از اعتبار یافتهتوانیم) 1390(کرسول و همکاران،»پژوهش

هاي مختلـف مبـادرت گردیـد. بـدین مفهـوم کـه ابتـدا        ها و مکانها در زمانها، نسبت به گردآوري دادهاطمینان از قابلیت اعتماد داده
کنندگان در پژوهش اقدام شـد و سـپس چنـد روز بعـد، همـان مصـاحبه در       نسبت به انجام مصاحبه در محل منزل شخصی مشارکت
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هاي ارائه شده از سوي کارشناسان منتخب نشانگر عـدم تـأثیر زمـان و مکـان بـر      ناسان تکرار شد. بررسی پاسخمحل کار برخی از کارش
در ایـن  . )1388شـد (نقـوي،   موضوعی اسـتفاده  روش توافق درونازمحاسبه پایایی،منظور نحوه پاسخگویی آنان بود. از سوي دیگر، به

نتـایج حاصـل   اقدام نماید و سپسمنتخب مصاحبهسه گذاري متن دنسبت به کتا راستا، از فردي مطلع و متخصص درخواست گردید
و » توافـق «بـا عنـوان   بودنـد تلقـی شـده   مشـابه  کدگـذار نظر دو ازکه موارديهاي انجام شده مورد مقایسه قرار گرفتند.از کدگذاري

:محاسبه شدزیر ن موضوعی با استفاده از فرمول درصد توافق درومحسوب گردیدند. سپس » عدم توافق«کدهاي غیرمشابه با عنوان 
100)/ (تعداد کل کدها)) * 2ها *درصد توافق درون موضوعی= ((تعداد توافق

ایـن ترتیـب، درصـد توافـق     بـه . )2بود (جـدول  75تعداد کل توافقات بین این کدها و189توسط هر دو محقق برابر شدهثبتکدهاي 
60که درصد محاسبه شـده بـاالتر از درصـد قابـل قبـول (     با توجه به اینبود. درصد 3/79ذکرشدهول با استفاده از فرمدرون موضوعی

,Kvale(صحه گذاشتها قابلیت اعتماد کدگذاريتوان بر میبنابراین باشد، ) میدرصد 1996(.

میزان توافق درون موضوعی-2جدول 
پایایی (درصد) تعداد توافقات هاتعداد کل داده مصاحبهشماره

3/83 45 108 10
9/76 30 78 15

81 41 101 3
3/79 75 189 کل

و بحثهاافتهی
توصیف جمعیت شناختی
نفـر نیـز بـین    سهسال و 42- 50کارشناسان بین ازنفر 12کننده در این پژوهش، مرد بودند. همچنین سن کلیه کارشناسان مشارکت

هـاي تـرویج و آمـوزش    نفر کارشناسی ارشد بود. این افـراد در رشـته  11فر، دکتري و سال بود. آخرین مدرك تحصیلی چهار ن51- 60
، تولیدات گیاهی و مهندسی عمران تحصیل کرده بودند و تنها هفـت نفـر از کارشناسـان بـه     ستیزطیمحکشاورزي، آبیاري و زهکشی، 

در دشت سیستان سکونت داشتند.یدائمصورت 
کشاورزانآورياثرگذار بر تابیعلّعوامل

ـ طیشـرا .انجامنـد یمـ مـوردنظر دهیـ گسترش پدایهستند که به وقوع یو اتفاقاتعیحوادث، وقا؛یعلّطیشرا هـا اغلـب بـا    در دادهیعلّ
وجـود  اییهـ شناسـه نیکه چنـ یزمانی. حتدنشویمانبی»علتبه«و»سبببه«،»کهآنجااز«، »کهیدرحال«،»یوقت«رینظیواژگان

دهیـ مقـدم بـر پد  یزمـان ازنظـر کـه  یعیو وقـا دادهایـ روینبازبیوهاو با نگاه منظم به دادهدهیبا توجه به خود پدتواندیق ممحقداردن
عنـوان بـه منابع آب و کـاهش کیفیـت خـاك    کاهش،یمیاقلراتییپژوهش، سه مقوله تغنی. در اابدیرا بیعلّطیموردنظر هستند، شرا

).1و نگاره 3اند (جدول دهشگرفتهدر نظر یعلّطیشرا

آوري کشاورزاناثرگذار بر میزان تابیشرایط علّدر زمینهشدهییشناساهاي مفاهیم و مقوله-3ل جدو
فراوانی)کدهاي اولیه(مفهوم کد محوريکد انتخابی

عوامل علّی

اقلیمیتغییرات
8بارندگیو کاهشنوسان بارش 

7ي اخیراهسالافزایش دما در
5تبخیر و تعرق باال

آبیمنابعکاهش 
8باالدستاحداث سد در کشورهاي 

7هاي مشترك  حکمرانی ضعیف در حوزه آب
7هاي زیرزمینیآبپایین بودن سطح

کاهش کیفیت خاك
7مساعد بودن خاك براي فرسایش
5ن تناوبي نامناسب و بدوهاکشتپایین بودن کیفیت خاك در اثر 
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، بروز تغییـرات اقلیمـی در   در منطقه سیستانآوري کشاورزان عوامل اصلی تأثیرگذار بر تاباز هاي پژوهش، یکی بر اساس یافته
و افزایش تبخیر و تعرق از سوي دیگر، دسترسی کشـاورزان بـه منـابع    سوکیهاي نامنظم و اندك از بارشهاي اخیر است. دهه

سوزي مراتـع  گیري مخاطراتی نظیر آتشاست. همچنین، افزایش دماي هوا، زمینه را براي بروز شکلآب سطحی را کاهش داده 
از کـه ينحـو بـه باشـند.  آوري کشاورزان نمـی اثرگذار بر میزان تابمساعد ساخته است. با این حال، تغییرات اقلیمی تنها عوامل

بـودن سـطح   اند. پایینآبی در منطقه اثرگذار بودهخشکسالی و کمساخته نیز در تشدید بحراندیدگاه کارشناسان، عوامل انسان
خان در کشور افغانسـتان و حکمرانـی ضـعیف در حـوزه     ها و نیز احداث سد کمالهاي زیرزمینی و کیفیت نامناسب این آبآب
برداران رویکرد بهرههاي مشترك موجب گردیده دسترسی کشاورزان دشت سیستان به منابع آب کاهش یابد. از سوي دیگر، آب

به کشاورزي فشرده و تجاري و در نتیجه آن، عدم رعایت الگوي مناسب کشت و تناوب زراعی و نیز خشکی بیش از حـد خـاك   
اي از اراضی دشت سیستان از تـوان اکولوژیـک   درصد قابل مالحظهکهنحويبهنیز از حاصلخیزي اراضی کشاورزي کاسته است. 

باشند.ي بخش کشاورزي برخوردار نمیتأمین نیازهاالزم براي 

ي کشاورزان دشت سیستان در مواجهه با خشکسالیآورتابهاي اثرگذار، راهبردها و پیامدهاي افزایش سازه-1نگاره 
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آوري کشاورزان در مواجهه با خشکسالیاي اثرگذار بر تابعوامل زمینه
راهبردهـاي سـازگاري   و بـر  سازندیموردنظر را فراهم مدهیپدگیري شکلنهیهستند که زمیطیشرامجموعه ،يانهیزمطیشرا

اطالعـات  ي، فنـاور شناختیدانش و آگاهی، روانشامل مقوله پنج، پژوهشنیدر ا.)1(نگاره گذارندیتأثیر مافراد با خشکسالی
.)1و نگاره 4(جدول اندشدهگرفتهدر نظر يانهیزمطیشراعنوانبهو اکولوژیکیفرهنگ-یو ارتباطات، اجتماع

هاي پژوهش، کشاورزان منطقه از دانش بومی مناسبی در زمینه نحوه مدیریت مزرعه برخوردارند اما تغییر اقلـیم  بر اساس یافته
کسالی برخوردار خشمسائلساخته موجب شده است که دانش بومی از کارایی مناسبی براي حل بسیاري از و سایر عوامل انسان

هـاي نـوین و اثـربخش مـدیریت خشکسـالی،      از شـیوه هـا آننباشد. از سوي دیگر، پایین بودن سطح سواد کشاورزان و ناآگاهی 
شـناختی نیـز نقـش    ). از سوي دیگر از دیدگاه کارشناسان، عوامل روان4دهد (جدول آوري در برابر خشکسالی را کاهش میتاب

ها نشانگر آن است که کشـاورزان منطقـه از روحیـه    آوري کشاورزان در برابر خشکسالی دارند. یافتهببسزایی در تبیین میزان تا
قـدم  مختلـف پـیش  مسائلاند، براي حل همکاري و مشارکت باالیی برخوردارند و در هر زمان که رهبران محلی اعالم نیاز نموده

هاي سنتی تولید موجب افزایش برابر تغییر و پیروي کورکورانه از شیوهاند، اما پایین بودن اعتماد به نفس، مقاومت ذاتی در شده
آوري ایـن  پذیري کشاورزان در برابر خشکسالی شده است. همچنین عدم برخـورداري از انگیـزه پیشـرفت مناسـب، تـاب     آسیب

).4کشاورزان را در برابر خشکسالی کاهش داده است (جدول 

آوري کشاورزاناي اثرگذار بر میزان تابدر خصوص شرایط زمینهشدهییشناساي هامقولهمفاهیم و -4جدول 
فراوانی)کدهاي اولیه(مفهوم کد محوريکد انتخابی

عوامـــــــل 
ايزمینه

دانش و آگاهی
8مزرعهبرخورداري کشاورزان از دانش بومی غنی در زمینه مدیریت 

8پایین بودن سطح سواد کشاورزان
8ان در زمینه نحوه مقابله و مهار خشکسالیکمبود آگاهی کشاورز

شناختیروان

10برخورداري کشاورزان از روحیه همکاري و مشارکت در امور
8نفس کافیعدم برخورداري کشاورزان از اعتماد به
8وجود تعصب و مقاومت در برابر تغییر

8برداران از نظام کشاورزي سنتی و کم بازدهپیروي بهره
6عدم برخورداري کشاورزان از انگیزه پیشرفت و پیشبرد کشاورزي

اطالعـــات و يفنـــاور
ارتباطات

8عدم دسترسی مناسب به خدمات ارتباطی
6هاي اجتماعیاستفاده از شبکه

4کمبود مهارت در استفاده از خدمات ارتباطی
2هاي اینترنتیهاي مجازي و سایتاستفاده از آموزش

فرهنگی-اجتماعی
10باال بودن آمار اعتیاد در منطقه
8باال بودن نرخ مشارکت عمومی

6سفیدان در منطقههاي محلی همچون کمیته ریشوجود ظرفیت

اکولوژیک
6زاییهاي مقابله با بیابانها و پروژهاجراي طرح

4ی منطقهاهیو توسعه پوشش گایاح
2پاشیو مالچهاي تثبیت بیولوژیک با استفاده از روشخاكوآبحفاظت 

و بـه هنگـام  دسترسـی خانوارهـاي کشـاورز بـه اطالعـات      تواند با افزایش سطح میاز دیدگاه کارشناسان، فناوري اطالعات و ارتباطات
در شـرایط کنـونی نیـز    کـه حـوي نبـه آوري در برابر مخاطرات طبیعی همچون خشکسـالی را فـراهم نمایـد.    ، زمینه افزایش تابکارآمد

دسترسـی  متأسـفانه هـاي اجتمـاعی تسـهیل و تسـریع شـده اسـت امـا        ارتباطات موجود میان کارشناسان و کشاورزان از طریق شبکه
آوري کشـاورزان در  از اثربخشی این عامل در افـزایش تـاب  هاآنتی عابرداران به خدمات ارتباطی و پایین بودن سواد اطالنامناسب بهره

باال بـودن نـرخ مشـارکت عمـومی و نیـز      ؛هاي بالقوه و بالفعل همچونوجود ظرفیتهمچنین). 4برابر خشکسالی کاسته است (جدول 
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براي پـذیرش راهبردهـاي سـازگاري بـا خشکسـالی مسـاعد       زمینه را ،رهبران محلی بر رفتار و نگرش کشاورزانتوجهقابلتأثیرگذاري 
بسیاري از خانوارهاي کشاورز براي ایجاد تغییر و دگرگونی اساسی در نظـام تولیـد   توان تیاد در منطقه، باال بودن نرخ اعساخته است اما 

زدایی، احیاي پوشـش گیـاهی منطقـه و    است که اقدامات اخیر نهادهاي دولتی براي بیاباناین در حالی. )4(جدول را کاهش داده است
دبخش براي بازیابی توان اکولوژیک منطقه و افزایش بازدهی بخـش کشـاورزي در   گامی امیتواندمی) 4(جدول نیز حفاظت آب و خاك 

بدیهی است دستیابی به این مهم نیازمنـد رفـع موانـع    کشاورزان در برابر خشکسالی را افزایش دهد.آوري شرایط خشکسالی بوده و تاب
شناختی و توسعه مناسب فناوري اطالعات و ارتباطات است.دانشی و روان

آوري کشاورزان در مواجهه با خشکسالیگر اثرگذار بر تابل مداخلهعوام
کننـد را تسهیل مـی آوري در برابر خشکسالی دهنده تابدستیابی به راهبردهاي اثربخش و افزایشگر عواملی هستند که شرایط مداخله

ترویجـی،  - آموزشـی عوامل مقوله شامل سه،این پژوهشدر . )1(نگاره کنند، از دستیابی به این مهم ممانعت میتداخلایجاد اثربریا و 
.)1و نگاره 5(جدول شوندگر محسوب میشرایط مداخلهعنوانبهنهادياقتصادي و 

آوري کشاورزان در شرایط خشکسالیگر اثرگذار بر تابمرتبط با شرایط مداخلهشدهییشناساي هامقولهمفاهیم و -5جدول 
فراوانی)کدهاي اولیه(م مفهوکد محوريکد انتخابی

عوامل مداخله
گر

عوامل
ترویجی-آموزشی

10رسانی به هنگام در خصوص خشکسالیاطالع
8دهنده در سطح مراکز خدمات دهستانرسانی و شبکه آگاهیایجاد نظام اطالع
8یادگیري مشارکتی براي ارتقاء سطح دانش و اطالعاتهاياستفاده از روش

8نوین و بهبود درك کشاورزان از خشکسالیدانشباارتقاء آگاهی و حفظ فرهنگ بومی و تلفیق آن آموزش و 
8هاي مرتبط با افزایش خالقیت و نوآوري در بخش کشاورزي و در انطباق با دانش بومیبرگزاري دوره

8ترغیب کشاورزان براي تسهیم و انتقال تجارب مدیریت خشکسالی
8گذاري تجارب موفق جهانی در خصوص مدیریت آببه اشتراك

6راهکارهاي بومی و نوین مقابله با خشکسالینهیزمدربرگزاري بازدیدهاي آموزشی ویژه کشاورزان 
6منظور جبران بخشی از خساراتترغیب کشاورزان به پذیرش بیمه محصوالت کشاورزي به

6تشویق و ترغیب کشاورزان موفق
هـاي  آسـیب مسـئله بررسـی و حـل   در خصـوص هـاي عمـومی   هاي آموزشی، میزگرد و نشسـت اندازي کارگاهراه

خشکسالی وارد به کشاورزان
6

6گیري از خدمات مروجان و کارشناسان خبره در زمینه مدیریت خشکسالیبهره
5هاي تحقیقاتی و نهادهاي ترویجیارتباط مستقیم کشاورز با ایستگاه

4در زمینه مدیریت خشکسالیکنندهتیهداهاي ي و بستهامشاورهرائه خدمات ا
4ها و تالش براي ایجاد تغییر بادوام در رفتار کشاورزاناصالح نگرش

3ترویج دیدگاه فرهنگی مصرف صحیح آب از طریق علما و روحانیت منطقه
2ي و رویکرد مشارکتیلگریتسهي هاروشسازي از طریق بکارگیري توانمندسازي و ظرفیت

8توسط دولتبرکم آبتعیین قیمت و خرید تضمینی محصوالت 
8هاي نوین آبیاريارائه تسهیالت بانکی متنوع جهت توسعه روش

اقتصادي

6هاي کشاورزي توسط دولتنهادهنیتأمبرداران جهت نقدینگی براي بهرهنیتأم
6ي مشاغل جدید و جایگزینزانداراهاعطاي وام جهت 

6در خصوص گرفتن وامریپاگودستحذف مقررات 
6هدفمندسازي اعتبارات و بسیج منابع مالی (اعطاي وام بالعوض براي بهسازي شبکه آبیاري)

4محصوالتونقلحملی مستقیم و تسهیل ابیبازاري تولید، هانهیهزکاهش 
4توسط دولتژیکتثبیت قیمت محصوالت استرات

نهادي
8ها و نهادهاي موجود در منطقهها، تعاونیتقویت تشکل

6مالینیتأمایجاد صندوق محلی اعتباري جهت 
6توسعه و ترویج نظام حمایتی بیمه
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د و و نداشـتن انگیـزه رشـ   در بخش قبل اشاره گردید، ضـعف دانـش و آگـاهی کشـاورزان در زمینـه خشکسـالی       گونه کههمان
توانـد ترویجـی مـی  -ارائـه خـدمات اثـربخش آموزشـی    . بدیهی است )4(جدول گرددآوري آنان میموجب کاهش تابپیشرفت 

هاي پژوهش حـاکی از ارائـه خـدمات    یافته.)5(جدول موجبات ارتقاي آگاهی و افزایش خودباوري در کشاورزان را فراهم نماید
اقـدام شـده اسـت،    هاي آموزشی کالسـیک برگزاري دورهنسبت به نه تنها کهينحوبهترویجی در منطقه است. -متنوع آموزشی

زمینه افزایش توانمندي کشاورزان بـراي حـل مشـکالت ناشـی از خشکسـالی فـراهم       گیري از رویکردهاي مشارکتی، بلکه بهره
انـد  ر امـر مـدیریت آب پرداختـه   گردیده است. از سوي دیگر، نهادهاي ترویجی نه تنها به انتقال تجربیات موفق سایر کشورها د

اند. از سوي دیگـر، کـارگزاران تـرویج تـالش     بلکه تسهیم دانش و اطالعات و تجارب موفق کشاورزان را نیز مورد توجه قرار داده
و هاي انگیزشی از مقاومـت آنـان در برابـر تغییـر     اند با تقویت روحیه خالقیت و نوآوري در میان کشاورزان و برگزاري دورهکرده

). چالشی که در این میان وجود دارد ایـن اسـت کـه سـطح پوشـش      5هاي سنتی بکاهند (جدول چون و چرا از شیوهپیروي بی
گـردان  هـاي ترویجـی روي  خدمات ترویجی در دشت سیستان چندان باال نیست و برخـی کشـاورزان نیـز از بکـارگیري توصـیه     

باشند.می
اند با تمرکز بر روحیه همگرایی و مشارکت موجود در منطقه، نسبت بـه تقویـت   کردهریزان توسعه تالشگذاران و برنامهسیاست
تواند راه را بـر بکـارگیري بسـیاري از راهبردهـاي ارتقـا     هاي محلی میها و ظرفیتهاي محلی اقدام نمایند. تقویت تشکلتشکل

م بیمـه محصـوالت کشـاورزي و نیـز ایجـاد      همچنـین توسـعه و تـرویج نظـا    آوري در برابر خشکسالی هموار سـازد.  دهنده تاب
، توانایی کشاورزان براي بکارگیري برخی راهبردهاي سازگاري داراي ریسک یا هزینه باال را افـزایش  محلی اعتبارييهاصندوق

در ایـن میـان، یکـی از مشـکالت اساسـی، فقـر و محرومیـت نسـبی کشـاورزان دشـت سیسـتان اسـت.             ).5دهـد (جـدول   می
هاي شغلی متنـوع در منطقـه و عـواملی    آبی و عدم تخصیص مستمر حقابه از رود هیرمند، نبود فرصتکرر، کمهاي مخشکسالی

نظیر آن موجب ناتوانی کشاورزان براي تأمین منابع مالی الزم براي سازگاري با خشکسالی شده است. به همین دلیل، نهادهـاي  
اند. خرید تضمینی محصوالت استراتژیک گشایش مالی مبادرت ورزیدهو ایجاد اقتصادينسبت به اصالح ساختار ربطيذدولتی 

یبازار رسانمنظور بهبود بازاریابی و هاي کشاورزي، ترویج کشاورزي قراردادي در منطقه بهبر، تثبیت قیمت برخی نهادهآبو کم
اصالح قوانین و مقررات مربـوط  محصوالت کشاورزي و افزایش حاشیه سود کشاورزان، اعطاي تسهیالت کشاورزي و معیشتی و 

باشـد  به اعطاي تسهیالت بانکی از جمله مداخالت اقتصادي انجام شده توسط نهادهـاي دولتـی در سـطوح ملـی و محلـی مـی      
).5(جدول 

آوري کشاورزان در مواجهه با خشکسالیدهنده تابراهبردهاي افزایش
مجموعه ،سازند. راهبردهاموردنظر فراهم میحل مشکلبراي یی را کارهاها، اقدامات هدفمندي هستند که راهراهبردها یا کنش

منظـور تحقـق   بهو ر گو با توجه به عوامل مداخلهايزمینه، در پاسخ به شرایط علّی و ها و سازمانکه افراد، تیمهستنداقداماتی 
،زراعـی -فنیمدیریتمقوله چهارن پژوهش در ای. )1(نگاره دهندانجام میآوري در برابر خشکسالی افزایش تابمحوريمقوله

.)1و نگاره 6(جدول شوندراهبردها محسوب میعنوانبهزیربنایی-و قانونیمعیشتی -اقتصادي، عواملمنابع آبمدیریت 
آوري کشاورزي وجـود  زراعی متنوعی براي افزایش تاب-دهد که راهبردهاي مدیریتی فنیهاي پژوهش نشان میمروري بر یافته

گیـري از کشـاورزي حفـاظتی و    توان به راهبردهاي حفاظت خاك همچون افزایش ماده آلی خاك، بهرهدارد که از آن جمله می
)، راهبردهـاي  3وي دیگر، با توجه به کاهش شدید منابع آب در منطقـه (جـدول   کاهش انباشت ماسه در خاك اشاره نمود. از س

در تناسب با میـزان  کشتریزهاي نوین آبیاري، تعیین سطح گیري از سامانهمدیریت آب همچون بهسازي شبکه آبیاري و بهره
شت نیز مورد توجه کارشناسان قـرار  شکنی و اصالح الگوي کهاي زراعت، کشت پاییزه محصوالت بهاره، سلهحقابه، اصالح روش

آوري کشـاورزان در  توانـد بـه افـزایش تـاب    که پذیرش راهبردهاي مدیریت آب و خاك مذکور می). در حالی6اند (جدول گرفته
اي و نیز کاشت گیاهـان دارویـی نیـز    مواجهه با خشکسالی منجر شود، کشت مکانیزه محصوالت کشاورزي، توسعه کشت گلخانه

آوري معیشتی خانوار کشاورز را ارتقا دهد. افزون بـر ایـن، بـا توجـه بـه      وري تولید را در منطقه افزایش داده و تاببهرهتواند می
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روند، رعایت تناوب کشـت  ها از بین میساله، بخش قابل توجهی از محصوالت کشاورزي در اثر شیوع آفات و بیماريکه همهاین
).6راهکاري مناسب براي فایق آمدن بر این مشکالت در نظر گرفته شده است (جدول عنوانو مدیریت تلفیقی آفات نیز به 

آوري کشاورزان در برابر خشکسالی، اتکاي صـرف بـر مـدیریت آب    دهد که براي افزایش تابنشان می6هاي جدول شماره یافته
ز باید مدنظر قرار گیرد. باور کارشناسـان بـر   در سطح مزرعه کافی نبوده و مدیریت منابع آب کنونی و معرفی منابع آب جدید نی

جویی در مصرف آب بیانجامد. از سوي دیگر، بـا توجـه   تواند به صرفهاندازي بازار آب و واقعی کردن قیمت آب میاین بود که راه
نوان راهکاري براي عتواند بههاي زیرزمینی در منطقه، تلفیق منابع آب سطحی و زیرزمینی میبه باال بودن هدایت الکتریکی آب

انتقال آب از دریاي عمان به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان نیـز     افزایش کیفیت آب مدنظر قرار گیرد و در نهایت، اجراي پروژه
).6آوري کشاورزان در برابر خشکسالی را افزایش دهد (جدول تواند بخشی از نیاز آبی بخش کشاورزي را مرتفع نموده و تابمی

آوري کشاورزان در شرایط خشکسالیمرتبط با راهبردهاي اثرگذار بر تابشدهییشناساي هامقولهاهیم و مف-6جدول 
فراوانی)کدهاي اولیه(مفهوم کد محوريکد انتخابی

راهبردها

مدیریت
زراعی_فنی 

8افزایش ماده آلی خاك و ظرفیت نگهداري آب
6انجام کشاورزي حفاظتی

6تناسب سطح زیر کشت و حقابهرعایت
6ارتقاء ضریب مکانیزاسیون

6هاکاهش خسارت آفات و بیماريهدفبارعایت تناوب کشت 
6ي آبوربهرههاي زراعت جهت افزایش اصالح روش

6ياگلخانهتوسعه کشت 
4در خاكافزایش کیفیت خاك کشاورزي از طریق کاهش انباشت ماسه

4حفظ رطوبت خاك و کاهش تبخیرهدفباشکنی سله
2ي آبوربهرهکشت پاییزه محصوالت بهاره جهت افزایش 

2هاي هرزها و علفمدیریت تلفیقی آفات، بیماري
2افزوده باالباارزشکشت گیاهان دارویی و 

2در الگوي کشت فعلیدنظریتجد
2آبیاريدرروشدنظریتجد

منـابع  مدیریت 
آب

6انتقال آب از دریاي عمان به استان سیستان و بلوچستان
6هاي سطحی و زیرزمینیي الگوهاي مدیریت آب مناسب همچون تلفیق آبریکارگبه

6واقعی کردن قیمت آب
4ي بازار آباندازراه

ــادي -اقتصــــ
معیشتی

8توسط دولتعلوفه دامنیتأمنهیهزکمکپرداخت 
6هاي خانگی و خرد زنان روستایییل صندوقتشک
6بخشی معیشت خانوارتنوع

5ي جهت بهبود درآمدکشاورزریغو هاي کشاورزيمشارکت اعضاي خانواده در فعالیت
8ی و خصوصی فعالردولتیغهاي دولتی، بهبود همکاري سازمان

-قـــــــــانونی
زیربنایی

6هاکاربردي نمودن نتایج پژوهشهاي اجرایی وافزایش هماهنگی دستگاه
4هاي اطالعاتی مورد نیاز براي تسهیل مدیریت خشکسالیي بانکاندازراه

4آبتیریو کشت و صنعت در جهت مدیزراعیسهاميهاتوسعه شرکت
2زایی و خشکسالی در منطقهتشکیل کمیته مدیریت بحران بیابان

باشـد و در بسـیاري از مواقـع،    محیطی و اقتصادي مییا نیازمند در نظر گرفتن مالحظات زیستاست، انتقال آب دربه ذکرالزم 
آوري کشاورزان در برابر خشکسالی مستلزم از سوي دیگر، افزایش تابرسد.نظر نمیاین چنینی معقول بهرویکرد به راهبردهاي
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از دیـدگاه کارشناسـان، مـدیریت    .)6(جدول یریتی استهاي مناسب و اصالح قوانین و ساختارهاي مدفراهم نمودن زیرساخت
ییع منـابع،  خشکسالی در منطقه نه تنها به کاهش اثربخشی اقدامات منجر گردیده است، بلکه با تضـ مسائلاي مقطعی و جزیره

آوري ش تـاب منظـور افـزای  پذیري خانوارهاي کشاورز را نیـز فـراهم نمـوده اسـت. بـه     زمینه افزایش آسیبهاها و ظرفیتفرصت
هاي دولتـی و غیردولتـی و   هاي اجرایی، تعامل و همکاري سازنده بخشکشاورزان در برابر خشکسالی، افزایش هماهنگی دستگاه

کـه ضـعف   زایی و خشکسالی در منطقه توصیه شده است. از سوي دیگر، بـا توجـه بـه ایـن    تشکیل کمیته مدیریت بحران بیابان
السـاعه و کمتـر اثـربخش    اتخاذ تصـمیمات خلـق  ور تولید موجب هاي بهرهوجود منابع و شیوهاطالعات پایه در زمینه وضعیت م

).6هاي اطالعاتی نیز مورد توجه قرار گرفته است (جدول اندازي بانکگردیده است، راه
زان در برابـر  آوري کشـاور توانـد بـه افـزایش تـاب    ها میمدیریت مزرعه، مدیریت نهادي آب و اصالح و تقویت زیرساختهرچند

ضـعف جـدي منـابع آب و    نیز هاي اقلیمی و انسانی حاکم بر منطقه و خشکسالی کمک نماید اما به باور کارشناسان، محدودیت
ریـ غبایسـت بـا اشـتغال در مشـاغل     دهد و خانوارهاي کشـاورز مـی  نامعقول جلوه میرف بر بخش کشاورزي راخاك، تمرکز ص

که زنان نقشـی محـوري در مـدیریت تغییـرات     با توجه به این.)6(جدول شت را متنوع سازندکننده معی، منابع تأمینيکشاورز
برخوردارنـد، تشـکیل   يکشـاورز ریـ غهاي فراوانی براي اشتغال در مشاغل جنبـی کشـاورزي و   ناشی از اقلیم داشته و از قابلیت

آوري خانوارهـاي کشـاورز در برابـر    راي افزایش تابعنوان یک راهبرد اثربخش بهاي خانگی و خرد زنان روستایی نیز بهصندوق
پـذیري  توانـد آسـیب  رویکرد خانوار کشاورز به چنـین راهبردهـایی مـی   هرچند). 6مخاطرات طبیعی معرفی شده است (جدول 

هاي دولتی در تسهیل شرایط گـذار از بحـران خشکسـالی را نیـز     معیشتی نسبت به خشکسالی را کاهش دهد، اما نقش حمایت
هـاي  حمایـت به کشاورزان یکی از نمونـه ) 6هاي دامی و کشاورزي (جدول اید به فراموشی سپرد. تخصیص یارانه خرید نهادهنب

دولتی در شرایط خشکسالی است.
آوري کشاورزان در مواجهه با خشکسالیپیامدهاي ناشی از افزایش تاب

از بکـارگیري  پیامـدهاي حاصـل   تـوان  مـی در ایـن پـژوهش   د.هـا هسـتن  راهبردها و یا کنشبکارگیري پیامدها، نتایج و حاصل 
از ).1و نگاره 7(جدول بندي کردطبقهمحیطی ، ساختاري و زیستدسته اجتماعی، اقتصاديچهارراهبردهاي پیشنهادي را به 

نـرخ بیکـاري،   زراعی و مدیریت آب به بهبود وضعیت اقتصـادي خـانوار، کـاهش    -دیدگاه کارشناسان، بکارگیري راهبردهاي فنی
گـردد.  وري تولید، کاهش قیمت تمام شده تولیدات کشاورزي و افزایش ارزش اقتصادي اراضی کشاورزي منجر مـی افزایش بهره

هـاي  ها و دالالن و عدم دسترسی مناسب به بازارهاي مصرف، بخش قابل توجهی از سود حاصل از فعالیـت وجود واسطههرچند
معیشـتی  -از سوي دیگر، رویکرد خانوارهاي کشاورز به راهبردهـاي اقتصـادي  سازد. خارج میاز دسترس کشاورزان کشاورزي را

، ارتقـاي جایگـاه اجتمـاعی و اقتصـادي خانوارهـاي کشـاورز      ،، رونق اقتصادي منطقهيکشاورزریغنیز به رشد کسب و کارهاي 
).7ول شود (جدمنجر میکاهش فشار بر منابع زیستی و افزایش کیفیت منابع آب و خاك 

هـاي  آبـی موجـب افـزایش مهـاجرت    و کـم گونه که در بخش معرفـی منطقـه مـورد مطالعـه اشـاره گردیـد، خشکسـالی       همان
محیطی در منطقه گردیده است. این در حالی است که به بـاور کارشناسـان، پـذیرش راهبردهـاي مـدیریتی خشکسـالی       زیست

گیري نگرشی مثبت در خصوص آینده بخـش کشـاورزي منجـر    و شکلتواند به تقویت حس تعلق مکانی خانوارهاي کشاورز می
توانـد از بـروز برخـی رفتارهـاي مخـرب در جامعـه       ، افزایش امید به آینده بخـش کشـاورزي مـی   که). ضمن این7شود (جدول 

و همکـاري  پیشگیري نماید. از سوي دیگر، از آنجا که بکارگیري برخی راهبردهاي مدیریتی خشکسالی نیازمند تشریک مساعی
سازي فرهنـگ مشـارکت، افـزایش همـدلی و     تواند به نهادینهسازنده کشاورزان و نهادهاي دولتی است، اجراي این راهبردها می

).7همبستگی اجتماعی و نیز افزایش اعتماد کشاورزان به کارگزاران دولتی بیانجامد (جدول 
شت و کاشت محصوالت داراي نیـاز آبـی کـم و ارزش افـزوده بـاال      از سوي دیگر، تغییر رویکرد سنتی کشاورزي، تغییر الگوي ک

آوري کشـاورزان در مواجهـه بـا    دهنـده تـاب  (همچون گیاهان دارویی) و نیز افزایش ضریب مکانیزاسیون از راهبردهاي افـزایش 
کمیـت نظـام   ). ایجاد چنین تغییرات سـاختاري در نظـام تولیـد کشـاورزي، نیازمنـد حا     6گردد (جدول خشکسالی محسوب می

تولیـدات اسـت   یبـازار رسـان  نوآوري بر بخش کشاورزي، تقویت و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلـی و نیـز تسـهیل بازاریـابی و     



161- 179صص1401/ 1/ شماره 18علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

173

This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

آوري توانـد بـه کـاهش تـاب    ها میهاي زیادي در این خصوص وجود دارد. عدم رفع این نارسایی) اما متأسفانه نارسایی7(جدول
کشاورزان منجر شود.

آوري کشاورزان در شرایط خشکسالیتابي ناشی از افزایشمرتبط با پیامدهاشدهییشناسايهامقولهمفاهیم و -7جدول 
فراوانی)کدهاي اولیه(مفهوم کد محوريکد انتخابی

پیامدها

اجتماعی

6نوعنهادینه شدن فرهنگ کمک به هم
6افزایش اعتماد به مسئولین و عوامل دولتی

5هاي مخرب در جامعهکاهش رفتار
4تقویت حس تعلق مکانی

2افزایش همدلی و همبستگی اجتماعی
2نهادینه شدن مشارکت مردمی

2يکشاورزبخش ندهیآبهمثبتنگرش

اقتصادي

8رونق اقتصادي در منطقه
8کاهش نرخ بیکاري در منطقه

8ی آسان به بازاردسترسعدم و وجود واسطه 
6کاهش قیمت تمام شده تولیدات کشاورزي و بهبود وضعیت معیشت مردم

6يکشاورزریغهاي کاروکسبرشد 
4اجتماعی و اقتصادي کشاورزان و ایجاد مزیت رقابتیارتقاي جایگاه

4افزایش میزان فروش محصوالت کشاورزي
2افزایش ارزش اقتصادي اراضی کشاورزي

ساختاري
6ي حمایتی در زمینه بازاریابی محصوالت جدیدهاسازمانود کمب

4فقدان نوآوري در نظام مدیریت کشاورزي
2یلیو تکمفقدان صنایع تبدیلی 

محیطیزیست
6کاهش فشار بر منابع آب و خاك
6افزایش کیفیت منابع آب و خاك

و پیشنهادهايریگجهینت
هاي محـدود از دیربـاز   به دلیل ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی و داشتن فرصتانتولیدي مرتبط با آنهاي و فعالیتکشاورزان

هر منطقه به تجربه اقداماتی را براي مقابله با این حوادث و کشاورزان اند، در این صورت قرار داشتهمخاطرات طبیعیدر معرض 
بردند. ایـن اقـدامات موجـب شـده اسـت کـه       بالیا به کار میپس از وقوع، حین و آن بر جوامع خود در قبلبارانیزکاهش آثار 

و اهمیـت  خشکسـالی بنـابراین بـا توجـه بـه اثـرات احتمـالی       ؛ها توانمندي بیشتري در برابر بالیاي طبیعی داشته باشندانسان
دشـت سیسـتان در   ناورزاآوري کشـ در افـزایش تـاب  مؤثرآوري کشاورزان با آن، هدف تحقیق حاضر شناسایی راهبردهاي تاب

بود.بحران خشکسالیمواجهه با 
و خشکسـالی و میزان درك پایین کشاورزان و مسـئولین نسـبت بـه    ، سوادنشان داد که ضعف آگاهیها بررسینتایج حاصل از 

،گسترش فقـر ،یجوامع روستایکشاورزان و هاي تولیدي در ، امید به زندگی و انگیزهنفساعتمادبهبا آن، کاهش مقابلهچگونگی 
ها و خشـم و درگیري،روحی و روانی و افزایش منازعاتيهاتنشبروز ،کاهش رفاه اجتماعی و کمرنگ شدن نشاط در روستاها

و مهـاجرت جوانـان از   آبـی، خشکسـالی  ، مدیریت نامناسب منابع آب، کمهارساختیز، مناسب نبودن در بین کشاورزانيدیناام
یمی ادر این تحقیق در مدل پـاراد .استخشکسالیدر مواجهه با آوريتابموجود در راستاي امل عنیترمهماز دشت سیستان 
گـر و  که شامل شـرایط علـی، مداخلـه   بحران خشکسالی آوري کشاورزان در مواجهه با در افزایش تابرگذاریتأثعالوه بر شرایط 

به شرح زیر است:نتایج آناي بود راهبردها و پیامدها نیز مشخص گردیدند کهزمینه
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و اتفاقـاتی هسـتند کـه بـه وقـوع یـا       وقـایع ، کاهش کیفیت خاك در بحران خشکسالی از یمنابع آبکاهشتغییرات اقلیمی، -
آوري کشـاورزان در مواجهـه بـا    پذیري و افـزایش تـاب  موجب کاهش آسیبهاآنکه مقابله با دنانجاممیمخاطرهاین گسترش 

بحـران  دیتشـد دریعوامـل اصـل  عنـوان بـه میاقلـ این پژوهش با توجه به این مسـئله، تغییـرات  شود. در بحران خشکسالی می
,Liu & Liu(سایر مطالعات نتیجه مشابهی با ایـن پـژوهش داشـتند   . خشکسالی شناخته شدند ن، و همکـارا اعتمـادي و2017

کالت مربـوط بـه بحـران خشکسـالی     شـ تشـدید م باعث پدیده خشکسالی و کاهش کیفیت خاك دریمنابع آباهشک.)1394
Karami)مطالعهبا نتایج که شوندمی et al., منظـر ازتحقیـق ایـن ازآمدهدستبهنتایجهیبر پاهمچنین. مشابهت دارد(2020

منظـور بـه هـاي اقلیمـی اتخـاذ راهکارهـاي مناسـب      آوري در شـرایط بحـران  افزایش تاببرايراهبردترینعلی، مناسبشرایط
هاي خـانگی و خـرد زنـان    تشکیل صندوقهاي متنوع واندازي فعالیتخانوارهاي کشاورز مانند راهمعیشتیمنابعبهیبخشتنوع

و محصـوالت  یدسـت عیصـنا ازجملـه يکشـاورز ریغهاي کشاورزي و روستایی و کمک به اقتصاد خانواده با مشارکت در فعالیت
Busse;يهـا پـژوهش نتـایج بـا هـا است. این یافتـه سط زنانخانگی تو et al., 2017)Peng et al., ,Liu & Liu)و2017 2017

مشابهت دارد.
آوري افـزایش تـاب  جـه یدرنتهاي ناشـی از بحـران خشکسـالی و    کاهش آسیببرنهاديعوامل آموزشی و ترویجی، اقتصادي، -

هاي اجتماعی، سطح آگـاهی،  منابع و ظرفیتتاهمیدهندهنشاننتایج این تحقیق نیز.باشندمیمؤثرکشاورزان دشت سیستان
بالیاي وقوعازهاي ناشیبحرانحلدرباالبهپایینمشارکتی رویکردو همچنین استفاده از دهندهیآگاهآموزش و ایجاد شبکه 

اطرات در مواجهـه بـا مخـ   مالـک خـرده ها، افزایش مشـارکت کشـاورزان   طبیعی در جوامع محلی، توانمندسازي و ارتقاء ظرفیت
عوامـل  عنـوان بهترغیب کشاورزان براي تسهیم و انتقال تجارب مدیریت خشکسالیاز طریق آموزش و انتشار اطالعات، طبیعی
Josephشـوند ( میبحران خشکسالیآوري در مواجهه با بر راهبردها موجب افزایش تابتأثیرگر با مداخله et al., 2020; Haile

et al., 2021Maltou & Bahta, نیز نتایج مشابهی با نتایج این پژوهش داشتند.)1396باقري و همکاران،و ,2019
قرار دهد، لذا بر پایه نتـایج  الشعاعتحترا کشاورزانتواند معیشت آسیب مالی و کاهش نقدینگی در زمان مخاطرات طبیعی می

توسـط دولـت، حـذف    هـاي کشـاورزي   نهـاده نیتأمجهتبردارانبهرهيبراینگینقدنیتأماین تحقیق عوامل اقتصادي شامل 
و مـت یقتیـ درآمـد، تثب شیو افزاونقلحملو یابیبازارد،یتوليهاهنیدر خصوص گرفتن وام، کاهش هزریگوپادستمقررات 

جیبسـ هدفمنـد کـردن اعتبـارات و    ن،یگزیو جـا دیمشاغل جدياندازراهکشاورزان، اعطاي وام جهت ازیهاي موردننهادهنیتأم
توسـط دولـت و ارائـه    بـر کـم آب محصـوالت  ینیتضـم دیـ و خرمتیقنییتعهاي متنوع، اندازي فعالیتراهها، طرحیمنابع مال

د نـ کشاورزان را فـراهم خواه ي آورموجبات تاببر راهبردها تأثیربا اريیآبنیهاي نوجهت توسعه روشمتنوعیبانکالتیتسه
ــا ــات نریآورد. س ــمطالع ــازی ــجینت ــایابهمش ــا نت ــاجیب ــتند نی ــژوهش داش ــاکبر(پ ــرونانی ــبويزی ــان زاده لس ،ییو رمض

1398;al.,2019Choobchian et و.(Arouri et al., 2015

بخش بازاریابی محصوالت کشـاورزي  مهمی در نقشها و نهادهاي موجود در منطقه عوامل نهادي شامل تقویت تشکل، تعاونی-
پیشرفت چندانی نداشته است و بازار فروش محصـوالت کشـاورزي   بخش بازاریابیدشت سیستان به خصوصدر ایراندارد زیرا 

کـه  هاو تشکلهاي روستاییتعاونیبا تقویت شرکت.کندصورت پیشرفته عمل نمیهنوز از مرحله سنتی خارج نشده است و به
بازاریـابی  بهبود و اصـالح هاي حمایتی، کمک بهزمانساعنوانبهاست شدهاشارهبه آن عوامل نهاديقالبدر پژوهش حاضر در 
هـاي  . تعاونیخواهد رفتنیز باال آوري کشاورزان و در نهایت تابانگیزه رقابت در بازار فروش خواهد شد ومحصوالت کشاورزي 

بنـدي خـوب و   بسـته هاي مناسب به فروش برسانند و بـا روستایی باید محصوالت کشاورزان را خریداري و انبار کنند و در زمان
سایر مطالعات نند. را در بازارهاي داخلی و خارجی به فروش برساهاآنندتوانمناسب میمتیمطلوب محصوالت کشاورزي و باق

Maltouدارد (نیز نتایج مشابهی با نتایج این پژوهش  & Bahta, ).1396، رمضانی و همکاران، 2019
دانش و آگاهی و عوامـل اکولوژیـک  ، شناختیروانعوامل ،ري اطالعات و ارتباطات، دسترسی به فناوفرهنگی-اجتماعیعوامل -

دسترسـی بـه   دادنشـان تحقیـق ایـن نتایج.دنبسیار دارتأثیراي بر راهبردهاي کاهش بحران خشکسالیعوامل زمینهبه عنوان
ي اینترنتی در خصوص مخـاطرات طبیعـی و   هاهاي مجازي و سایتاستفاده از آموزشخدمات ارتباطی و مهارت استفاده از آن،
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اي عوامل زمینهعنوانبهسفیدان جهت حل مشکالت هاي محلی مانند ریشاجتماعی استفاده از ظرفیتهايدسترسی به شبکه
Murendo;(هـاي د که ایـن نتـایج بـا یافتـه    ندارتأثیرآوري در افزایش تاب et al., 2020d’Errico & Pietrelli, Baticaو2017

Gournsville, و میزان دانش و کشاورزانشناختیروانهايویژگیکهاست از اینحاکیتحقیقایننتایجدارد.مشابهت)2015
، وجـود تعصـب و مقاومـت در برابـر تغییـر     ،، روحیه همکاري و مشارکت، دانش بـومی کافینفسبهاعتماداز قبیل آگاهی آنان

آوري هـا و افـزایش تـاب   به کاهش آسـیب ی آنان در زمینه نحوه مقابله و مهار خشکسالیپایین بودن سطح سواد و کمبود آگاه
) 1393، افتخـاري و همکـاران  و ()1393، لسـوبی و بـدري  رمضـان زاده (هـاي  کند که این نتایج بـا یافتـه  کشاورزان کمک می

دارد.مشابهت
در دشت زیر بنایی –و قانونیمعیشتی–اقتصادي، ریت آبیمدزراعی،-راهبردهاي فنیاتخاذکاهش بحران خشکسالی نیازمند -

نشـان داد  تحقیـق ایـن آوري کشـاورزان شـد. نتـایج   تـوان امیـدوار بـه افـزایش تـاب     سیستان است و با اتخاذ این راهبردها می
دنظریـ دتج، اي، توسعه کشت گلخانـه حفاظتیانجام کشاورزي خشکسالی، در دشت سیستان شاملبحرانراهبردهاي مقابله با 

ارتقاء ضریب مکانیزاسیون، رعایت تناوب سـطح زیـر کشـت بـا توجـه بـه       هاي آبیاري مدرن، آبیاري و استفاده از روشروشدر
دنظریـ تجد،افزوده بـاال باارزشو علف هرز، کشت گیاهان دارویی و هايماریباتخاذ تدابیري براي مدیریت تلفیقی آفات، حقابه،

کمـک بـه اقتصـاد خـانواده بـا مشـارکت در       بـراي  زنـان روسـتایی   خـانگی و خـرد  يهاصندوقدر الگوي کشت فعلی، تشکیل 
، واقعی کردن قیمت آب، انتقال آب از دریـاي عمـان بـه    بازار آبياندازراههاي متنوع، اندازي فعالیتهاي کشاورزي، راهفعالیت

et al.,2019 ;Haile(مطالعـه نتـایج بـا کـه اسـت  الگوي مدیریت آب مناسـب يریکارگبهاستان و  et al., 2021Choobchian;
Fangو 1398زیاري و همکاران،  et al., دارد.مشابهت)2016

هاي اندازي بانک. لذا با راهباشندآوري کشاورزانعوامل قانونی و زیر بنایی یکی دیگر از راهبردها هستند که باعث افزایش تاب-
هاي اجرایی، تحقیقاتی و کاربردي کردن نتایج، تشـکیل  هماهنگی دستگاهیت خشکسالی،اطالعاتی مورد نیاز براي تسهیل مدیر

ی، بخـش خصوصـی و توسـعه    ردولتـ یغهـاي دولتـی،   زدایی، بهبـود همکـاري سـازمان   بحران خشکسالی و بیانمدیریت کمیته
مطالعـات  را مرتفـع کـرد.  توان مشکالت خشکسالی هاي سهامی زراعی و کشت و صنعت در جهت مدیریت منابع آب میشرکت

.پژوهش داشتندنیبا ایمشابهجینتازین) 1400(مالیی و همکاران، 
.شودمییطیمحستیز، ساختاري و کاهش بحران خشکسالی موجب تقویت عوامل اجتماعی، اقتصادي-

شوند.میطبیعی حاصلهاي مخاطراتمقابله و کاهش آسیببهمربوطهايکنشوراهبردهاازکهپیامدها نتایجی هستند-
پـذیري کشـاورزان و افـزایش    کـاهش آسـیب  اصـول اساسـی بـراي    ازتقویت انسجام اجتماعی و هاي اقتصاديتقویت توانمندي

توانباشد، میبیشتراجتماعی در بین کشاورزانچه توسعه سرمایه. هرباشدمیدر مواجهه با مخاطرات طبیعی هاآنآوري تاب
برخـوردار  بیشـتري اجتمـاعی انسجامهرچه کشاورزان ازودر مقابله با مخاطرات طبیعی بیشتر استهانآموفقیتمیزانگفت

2018و1398، اکبریان رونیزي و رمضان زاده لسـبویی (نتایج تحقیقباکهشودمیهاي مربوط به مخاطرات کمترباشند آسیب

Lindsey et al., ( دارد.مشابهت
در راهبردهـاي توسـعه   دنظریلذا با تجداست.یطیمحستیزتقویت عوامل ساختاري و ز این پژوهشاز پیامدهاي دیگر حاصل ا

زراعی کاهش فشار بر منابع آب و خاك و افزایش کیفیت منـابع آب  -مدیریت فنیمنابع آب،تیریمدتبخش کشاورزي در جه
لی و تکمیلـی محصـوالت و نـوآوري در نظـام     و خاك حاصل خواهد شد و نیز تحولی در بازار محصوالت در بخش صـنایع تبـدی  

نیـ بـا ا یمشابهجینتازی) ن1398، و همکارانياریزو 1400(کریمی و عطائی، مطالعاتمدیریت کشاورزي اتفاق خواهد افتاد. 
.داشتنددیتأکيآورمحیطی برافزایش تابمحیطی و ضوابط و قوانین زیستها و الزامات زیستپژوهش داشتند و بر سیاست

:دنشومی) ارائهخردمیانی و ،(کالنسطحسهدرپیشنهادهامطالعه،ایننتایجاساسبر
سـازگاري کشـاورزان بـا    نـد یتقاضـاي آب در فرآ تیریمزرعه و مـد ديیتولتیریبا توجه به نقش برجسته مددر سطح کالن -

اصـالح الگـوي   همچون تنوع کشت، یبه عواملکشاورزي هاياستیسنیو تدویدر طراحزانیرکه برنامهاستالزم،یخشکسال
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بایست با تالش بیشـتر بـراي گـرفتن    همچنین در این سطح حاکمیت میداشته باشند. شتريیتوجه بتولیديهاوهیشکشت و 
حقابه دریاچه هامون از طریق مذاکره با کشور همسایه از خشک شدن دریاچه هامون جلوگیري نماید.

و ایفـاي نقـش   روسـتایی در دشـت سیسـتان    جوامـع  سـازي و توانمندسازيتیکه با ظرفت اسدولتدر سطح میانی وظیفه-
شـت یمعو تنـوع  بهبـود  دریهـاي اساسـ  گـام ی،طیاقتصادي و مح،یفرهنگ،یآموزشهايزیرساختتقویتخود بالگريیتسه

آوري کشاورزان را در روستایی تابزنانوانانجو،النیالتحصفارغبرايژهیوبهشغلی جدیدهايفرصتبردارد و با ایجادیروستای
.و از مهاجرت جوانان جلوگیري کندمواجهه با مخاطرات افزایش دهد

یآنکه توجه خاصلیبه دل،محورجامعهخشکسالیتیریمد. نظر باشدمدستیبایمخردسطحدر یاستفاده از مشارکت مردم-
.استقرارگرفتهحوزه نیازانیراز برنامهيارینظر بسارد؛ مداین مخاطره دبروز قبل و زماندر یاز مشارکت مردميریگبه بهره

شود کهپیشنهاد میباشد، ي میزتحقیق ارتقاي سطح اقتصادي و اجتماعی خانوارهاي کشاورهايیافتهازیکیاینکهبهتوجهبا
ودانـش تبـادل بـراي اجتمـاعی تعامالتمجازي، تقویتهايشبکهازاستفادهمانندمختلفاز راهکارهاياستفادهکشاورزان با

روستایی در رابطه با اقدامات مقابلـه  مناطقدرروستاییمتخصصانباارتباطبرقراريآموزشی و هايکارگاهدرشرکتتجربیات،
نمایند.اقدامخشکسالیو مهار 

اريزسپاسگ
ایـن انجامدرکهمشاورراهنما و استادان کارگروه دشت سیستان و کارشناسانهمهاست. ازيدکتررسالهازبرگرفتهمقالهاین

.شودمیتشکرصمیمانهرساندند،یاريمحقق را پژوهش

منابع
. ترجمـه: بیـوك محمـدي، چـاپ      هاها و شیوهاصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه. )1394. (، جنوربیک.، تراوس، اشا

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  سوم. تهران: انتشارات پژوهشگاه
قلیمـی آینـده در   اسـازي تغییـرات  شـبیه .)1394، ا. (کارو دانهي، ع.، ساریلیاسماع، س.ز.، صمدي.،، مایکیفیشره.، عتمادي، ا

.87-104، صص41شماره ،فصلنامه جغرافیا و توسعهحرا.يهامنطقه جاسک و تأثیر آن بر جنگل
آوري خانوارهايدر تابیشتینقش تنوع معلی. تحل)1393. (و فرج زاده اصل، م.، ، ميپور طاهر.، مموسوي، س..، افتخاري، ع

هــايپــژوهشفصــلنامهاســتان اصــفهان. یمــوردي: منــاطق در معــرض خشکســالۀمطالعــیخشکســالطیشــرادرییروســتا
.662-639، صص3، شماره 5دوره . ییوستار
عواملآوري کشاورزان در برابر خشکسالی با تأکید برتحلیل تاب). 1398. (م، لسبوییرمضان زادهر.، و ي، س.زیرونانیاکبر

. روستائیهايفصلنامه پژوهش. اقتصادي و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی موردمطالعه: دهستان رونیز، شهرستان استهبان
.233-243، صص3، شماره 10دوره 

). نقش ترویج کشاورزي در بکارگیري عملیات مدیریت خشکسالی (مطالعه 1396ح. (،.، و شعبانعلی فمیم،ینامم.، نیک،باقري
.46-57، صص 9. شماره 5دوره ،مدیریت بیابانمجله موردي: شهرستان تفرش). 

بـا  عـی یطبيایـ در برابر بالییاکنان نواحی روستاسيآورتابياقتصاد-اجتماعیياختارها. س)1393(م. ،یزاده لسبوئرمضان
. دانشگاه تهران.ایدانشکده جغرافي،رساله دکتر. تنکابن و سردآبرود کالردشتلهیحوضه چشمه ک)البیبر سدیتأک

اصـفهان.  شهرسـتان درکـار گندمکشاورزانخشکسالیپذیريآسیبسنجش).1396و زرافشانی، ك. (.، شرفی، ل،رمضانی، م.
.1-16صص،1شماره ،10دوره ،هاي ترویج و آموزش کشاورزيله پژوهشمج

مخاطرات در برابر يکالبديآورتابشیافزايراهبردهانیی). تب1398ا. (ی،صالحو،م.،جعفرپور،م.،پوریمیابراه.، كي،اریز
. 89-105صص، 1، شماره 3دوره،داریفصلنامه شهر پا،شهر تنکابنلهی: رودخانه چشمه کيمطالعه موردطبیعی

چشم انداز قطب. : انتشاراتمشهد). آمایش دشت سیستان (توسعه کشاورزي). 1400(گلزهی، ش.سر



161- 179صص1401/ 1/ شماره 18علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

177

This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

. شناسی تحلیلی استان سیستان و بلوچسـتان مخاطر.)1391(صبوري، س. م.، حسنی جناب، و.، ساکت، ع.، و بشیر حسینی، ا. 
. 1-14خرداد، صص30، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران

.الحججثامن: انتشارات هران. تتلفیقیتحقیقيهاروش).1390پ. (،ویکیو،.جکرسول،

هاي سازگاري کشاورزان سیستان در مقابلـه بـا خشکسـالی:    ي استراتژيریکارگبه). پیامدهاي 1400کریمی، ح.، و عطائی، پ. (
.149-164صص،2شماره،17. دورهایرانکشاورزيشآموزوترویجعلوممجلهمحیطی.آوري و زیستتاب

آوري اجتماعـات روسـتایی سیسـتان در برابـر     ). تحلیـل میـزان تـاب   1398کیخا، ز.، بذرافشان، ج.، قنیـري، س.، و کیخـا، ع. (  
.1-18، صص 9، شماره23دوره ،مجله مخاطرات طبیعیمخاطرات محیطی. 

.سـرزمین و آب و هـوا  -فصـل دوم ،اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان   1395-1399). سـالنامه آمـاري  1399(مرکـز آمـار ایـران.   
ی در آدرس اینترنتی: دسترسقابل

https://nnt.sci.org.ir/sites/Apps/yearbook/Lists/year_book_req/Item/newifs.aspx><
و نگلـداري  جکشـاورزي، –پـنجم استان سیستان و بلوچسـتان، فصـل   1396-1398سالنامه آماري )، 1398مرکز آمار ایران، (

در آدرس اینترنتی:دسترسقابلشیالت. 
https://nnt.sci.org.ir/sites/Apps/yearbook/Lists/year_book_req/Item/newifs.aspx><

در آدرس اینترنتی:دسترسقابلهاي استان سیستان و بلوچستان.). ظرفیت1396مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوري. (
>https://www.css.ir/fa/content/112623/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C<

رییـ کشـاورزان بـا تغ  يسـازگار يراهکارهـا یی). شناسا1400س. ا. (،نیبشیپ، و .ي, س. يحجاز،س. م.ی،نیحس،ف.یی،مال
،ایراناورزيکشآموزشوترویجعلومفصلنامه .یدر خراسان جنوبياز منابع آب بخش کشاورزداریپايبرداربهرهيبرامیاقل

.  105-117صص ،17دوره 
فصـلنامه  اسـتان تهـران،   موردمطالعـه هاي پیشران مـدیریت خشکسـالی:   ). تبیین سیاست1400، م. (نامیموسوي، س.، و نیک

. 133-153، صص 40، شماره11دوره ،گذاري عمومیعلمی مطالعات راهبردهاي سیاست
ارشـد، کارشناسـی نامـه ناجـا. پایـان  یرسازمانیتصووسرمایه اجتماعیبرمؤثرعواملشناسایی).1388ع. (س.حسینی،نقوي

.تهرانمدیریت دانشگاهدانشکده
ل.عمتاادراكازخشکسالی:بافارساستانمهرشهرستانکشاورزانمواجههراهبردهاي).1398م. (نوري پور،و.،منوري،

.71-87صص،1شماره،15دوره،ایرانکشاورزيآموزشوترویجعلوممجله

Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? Progress in Human Geography, 24(3),

347-364.
Anabestani, A., Javanshiri, M., Mahmoudi, H., and Darban, R. (2018). Spatial analysis of villagers’ resilience

against environmental hazards (A case study of central district of Faruj County). Journal of Spatial
Analysis Environmental Hazards, 5(1), 17-38.

Arouri, M., Nguyen, C., and Youssef, A. (2015). Natural disasters, household welfare, and resilience: Evidence
from rural Vietnam. World Development, 70, 59-77. DOi: 10.1016/j.worlddev.2014.12.017.

Batica. J., and Gourbesrille, P. (2015). Flood resilience index-methodology and application. 11th International
Conference on Hydroinformatics HIC, August, NewYork City, USA.

Beikmohammadi, H., and Noori, H. (2008).Droughts effects between 39-1977 on Sistan rural economics and
strategies to cope with. Geographics and Development Journal, 40, 119-197.

Busse, H., Jogo, W., Fofanah, M., Tesfay, H., Hadush, M., Kiflom, E., and Schulz, S. (2017). Participatory
assessment of factors influencing nutrition and livelihoods in rural ethiopia: Implications for measuring
impacts of multisector nutrition programs. Food and Nutrition Bulletin, 38(4), 468–484. Doi:

10.1177/0379572117703265.
Choobchian, S., Mahmoodi Momtaz, A., and Farhadian, H. (2019). Factors affecting farmers' perception and

adaptation behavior in response to climate change in Hamedan province, Iran. Journal of Agricultural

Science and Technology, 22(4), 905-917.



آوري کشاورزان دشت سیستان در مواجهه با خشکسالیایش تابشناسایی عوامل مؤثر برافز

178

This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

D’Errico, M., Garbero, A., and Constas, M. (2016). Quantitative analyses for resilience measurement: Guidance for
constructing variables and exploring relationships among variables. Resilience Measurement Technical
Working Group. 7, Rome, Italy. Available at:
<http://www.fsincop.net/fileadmin/user_upload/fsin/docs/resources/FSIN_TechnicalSeries_7.pdf>.

Fang, Y., Pedroni, N., and Zio, E. (2016). Resilience-based component importance measures for critical
infrastructure network systems. IEEE Transactions on Reliability, 65(2), 502-512. Doi:
10.1109/TR.2016.2521761.

FAO. (2017). The impact of disasters and crises on agriculture and food security. Available at: <httpc:
//www.fao.org, pdf>.

Haile, D., Seyoum, A., and Azmeraw, A. (2021). Does building the resilience of rural households reduce

multidimensional poverty? Analysis of panel data in Ethiopia. Scientific African, 12(3), 1-19. Doi:
10.1016/j.sciaf.2021.e00788.

Hazran, Z., Man, N., and Nolila, M. (2017). The post-flood impacts on farmers, agricultural sector and food
security in Kelantan. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(9),
175-184.

Javadinejad, S., Dara, R., and Jafary, F. (2020). Potential impact of climate change on temperature and humidity
related human health effects during extreme condition. Safety in Extreme Environments, 2(2), 189-195.

Joseph, J. K., Anand, D., Prajeesh, P., Zacharias, A., Varghese, A. G., and Pradeepkumar, A.P. (2020).
Community resilience mechanism in an unexpected extreme weather event: An analysis of the Kerala
floods of 2018, India. International Journal of Disaster Risk Reduction, 49(18), 1-7.

Karami, E., Tahmasebi, T., and Keshavarz, M. (2020). Agricultural land use change under climate variability
and change: Drivers and impacts. Journal of Arid Environments, 180, 104-120. Doi:
10.1016/j.jaridenv.2020.104202

Keshavarz, M., and Soltani moqadas, R. (2020). Assessing rural households’ resilience and adaptation strategies

to climate variability and change. Journal of Arid Environments, 184(4), 1-8.
Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. American Journal of

Evahuation, 19, 267–270.
Lindsey, M., Andrew, H., Nevil, Q., and Paul, Q. (2018)."‘Learning for resilience’: Developing community

capital through flood action groups in urban flood risk settings with lower social capital", International

Journal of Disaster Risk Reduction, 27, 329-342.
Liu, Z., and Liu, L. (2017). Characteristics and driving factors of rural livelihood transition in the east coastal

region of China: A case study of suburban Shanghai. Journal of Rural Studies, 43, 145–158. Doi:

10.1016/j.jrurstud.2015.12.008.
Maltou, R., and Bahta, Y. (2019). Factors influencing the resilience of smallholder livestock farmers to

agricultural drought in South Africa. Implication for Adaptive Capabilities, 11(1), 1-7.
Murendo, C., Kairezi, G., and Mazvimavi, K. (2020). Resilience capacities and household nutrition in the

presence of shocks. evidence from malawi. World Development Perspectives, 20(3), 100-141.
Onyekuru, N. A., and Marchant, R. (2016). Assessing the economic impact of climate change on forest resource

use in Nigeria: A ricardian approach. Agricultural and Forest Meteorology, 220(15), 10-20.
Peng, W., Zheng, H., Robinson, B., Li, C., and Wang, F. (2017).Household livelihood strategy choices, impact

factors,and environmental consequences in miyun reservoir watershed. China. Sustainability, 9(2), 175.

Doi: 10.3390/su9020175.
Schiappacasse. P., and Müller, B. (2018). One fits all? Resilience as a multipurpose concept in regional and

environmental development. Raumforschung und Raumordnung- Spatial Research and Planning, 76(1),
51-64.

United Nation. (2005). Report of the world conference on disaster reduction, Kobe, Hyogo, Japan, 18 – 22
January. United Nation. New York.

Wamalwa, I., Mburu, B., and Mang’uriu, D. (2016). Agro climate and weather information dissemination and its
influence on adoption of climate smart practices among small scale farmers of Kisii country. Kenya,
10(6), 14-23.

Wei, R. (2020). Research on urban resilience evaluation model and its application in China. Open Journal of
Social Sciences, 8(3), 407-416.

Wilhit, A. (2017). Drought management and policy: Changing the paradigm from crisis to risk management.
European Water, 60(25), 181-187.



Iran Agricultural Extension and Education Journal/ Vol.18 / No.1/ 2022/ PP. 161-179

179

This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)

Article Type: Research Article DOR: 20.1001.1.20081758.1401.18.1.10.3

Factors affecting of Farmers’ Resilience to Drought: The Case of
Sistan Plain

Z. Khakifirouz1, M. Niknami2*, M. Keshavarz3 and M. S. Sabouri4

(Received: May. 07. 2022; Accepted: Sep. 02. 2022)
Abstract
The agriculture sector plays a critical role in ensuring food security. However, the incidence of natural hazards
such as drought has threatened the sustainable supply of foods in some vulnerable areas. Also, it is projected
that the intensity and extent of droughts will increase in arid and semi-arid regions of Iran. Therefore, enhancing
the resilience of farmers to current and future droughts is imperative. This requires a comprehensive and
fundamental recognition of the factors affecting the resilience of agricultural producers. Present qualitative
research was conducted with the aim of investigating the drivers of farmers’ resilience to drought in the Sistan
plain. In this respect, a purposeful sampling method was employed and the required data was gathered through
in-depth and semi-structured interviews with a panel of experts, as well as observation and field notes. Using the
grounded theory approach, the causal conditions (climate change, water depletion, and soil degradation),
contextual conditions (knowledge and awareness, psychological, socio-cultural, information and communication
technology, and ecological factors), and intervening conditions (economic, institutional, and extension and
education) were identified. Also, adaptation strategies (technical-agricultural management, water resource
management, financial-livelihood, and legal-infrastructural factors) and consequences were investigated. In the
end, some recommendations and policy implications were provided to enhance the resilience of farm families
against drought.

Keywords: Livelihood, Natural hazards, Resilience, Sistan plain, Water scarcity.
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