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نوع مقاله: پژوهشی

استان فارس با خشکسالی: از ادراك تا مهرهاي مواجهه کشاورزان شهرستان راهبرد
عمل

*2پورو مهدي نوري1مرتضی نوري

)28/03/98؛ پذیرش: 19/01/98(دریافت: 
چکیده
ادراك .دکنیمتغییرو شدت آن زانیمیی،آب و هواراتییاست که با تغتکرار شوندهو یعیطب-اجتماعیهطراخمکییخشکسال

با این يسازگارفرآینديدیدو جزء کل، آوريتابشیو افزايریپذبیآسکاهشمنظوربهبا آنمواجههراهبردهاياتخاذ و خشکسالی 
آب و تغییرآنان با این پدیده مواجهه هاي سازوکارکشاورزان از خشکسالی و ك ادراشناختحاضر پژوهشیاصلهدفاست.مخاطره 

گیري به روش نمونهاستان فارس، کشاورز شهرستان مهر 250،ساختهاي محققهوایی بود. براي این منظور با استفاده از پرسشنامه
توسعه و ترویج اعضاي هیأت علمیتوسطپرسشنامه هايمقیاسرواییمورد مصاحبه قرار گرفتند. اي با انتساب متناسب، تصادفی طبقه

نشان داد که ادراك تحلیل عاملی اکتشافینتایج.تأیید گردیدآلفاي کرونباخ ضریبو و پایایی آن از طریق مطالعه راهنما کشاورزي
71بالغ بر در مجموع نسبت داد که "تعریف"و "انتظار"، "حافظه"، "تجربه"توان به چهار عامل پاسخگویان در مورد خشکسالی را می

اقلیمیاین رویدادبامواجههحاکی از آن است که کشاورزان براي . یافته دیگر پژوهش اندکردهرا تبیین ادراك خشکسالی واریانس درصد 
رضه آب، مدیریت خاك و از راهبردهاي مدیریت تولیدي مزرعه، مدیریت تقاضاي آب، مدیریت مالی، مدیریت فناوري تولید، مدیریت ع

. دار بوده استمثبت و معنی،ادراك و راهبردهاي مواجهه با خشکسالیهاي رابطه میان سازهفزون بر این، اند. مدیریت انفعالی بهره گرفته
متوسط و هاي داراي ادراك سطح باال نسبت به دو گروه دیگر (سطح نمونهتحلیل واریانس نشان داد که ، نتایج حاصل از آزمون عالوهبه

یاجتماعيهادرك جنبهتواند به نتایج این مطالعه می.راهبردهاي مواجهه با خشکسالی بودندباالتري از لحاظمیانگینپایین) داراي
خشکسالی کمک نماید.هبنسبت ریزي جهت تعدیل و سازگاري عمومی و خصوصی دقت برنامهو يجوامع کشاورز

خشکسالی، ادراك، راهبردهاي مواجهه، شهرستان مهر.:هاي کلیديواژه
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مقدمه
,Fontaine & Steinemann(بالي طبیعیترینپرهزینهو ترین عنوان پیچیدهخشکسالی به تهدیدي براي جوامع انسانی )2009

Kibue(گرددقلمداد میویژه در کشورهاي در حال توسعه به et al., اقتصادي مختلفهايرا بر بخشيبارکه اثرات زیان)2016
Wilhite(ساختهکشاورزي وارد از جملهو et al., 2007; Below et al., پذیري خانوارهاي کشاورز و و منجر به آسیب)2012

متحملغذایی تولیدکنندگان اصلی موادعنوانبهکشاورزان ). 1389گردد (کشاورز و همکاران، ناپایداري معیشت آنان می
Thoai(هستندناشی از تغییر اقلیم) Extreme weather events(و هواییآبتغییررویداد از این بیشترین خسارت  et al.,

کاهش تولیداتسببتنهانهگذاشته وتأثیرهاآنروزانهرفتاريالگوهايوزندگیبرمستقیمطوربهخشکسالی).2018
را به دنبال داردکشاورزيبخشدرگذاريسرمایهوشغلیهايفرصتاز بین رفتن درآمد،کاهشبلکهشود،میکشاورزي

)Habiba et al., در گسترده طوربهآنباریانزپیامدهايکاهش و این واقعیت اقلیمیبا و مقابلهيسازگار،نیبنابرا؛ )2012
,Smit & Skinner(جهانی قرار داردکانون توجهات 2002; Thornton & Comberti, 2013.(

بار اهمیت داشته شود که شناخت ادراك کشاورزان از این پدیده زیانوجود تعاریف گوناگون و متنوع از خشکسالی باعث می
Stoutenboroughخواهد گذاشت (اي توسط آنان تأثیر باشد؛ چراکه این مسأله بر پذیرش رفتارهاي سازگاري یا مقابله &

Vedlitz, در آوري اقلیمی هاي تاببهتر تقویت کنندهتواند به شناسایی نفعان می، پی بردن به ادراك ذيدیگربه عبارت؛ )2014
هاي تغییرات ها و بازدارندهمحدودیتها و درك اي سازگاري کنشگران با این پدیدههسطح جوامع محلی، شناسایی شیوه

ریزان در هاي حمایتی مناسب از سوي برنامهسازي اطالعات الزم براي اتخاذ سیاستموجود در این مسیر و نیز فراهمرفتاري 
که این امر براي دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب ضرورت داشته و شرط الزم براي کندتأمین معیشت پایدار افراد کمک

Dessai(ي مربوطه استاهسیاستتدوین و اجراي  & Sims, 2010; Sherval & Askew, 2012.(
Deressa(برخی از پژوهشگران از قبیل درسا و همکاران et al., Habiba(حبیبه و همکاران)،2011 et al., اودمیل و ) و2012

Udmale(همکاران et al., دانند: میيادو مرحلهيندآیفررایی از جمله خشکسالیآب و هواراتییبا تغيسازگار) 2014
مواجههبرايگامنخستین،یعبارتبهاقدامات سازگارانه و تعدیل اثرات. قیاز طرراتییپاسخ به تغ) 2و اترییك تغادر) ا1

بربتوانتااستمختلفابعاددرآنازناشیثیراتأتوپدیدهایندقیقدركوشناختآن،پیامدهايوخشکسالیبامناسب
بدونهاراهبرداین).1395همکاران،و(حسینیکردتدوینزمینهایندررااثربخشیراهکارهايوراهبردهاآن،اساس

Alam(نخواهد بودثر ؤمییآب و هواراتییتغاین ادراك کشاورزان از شناخت et al., این ریثأتدیکشاورزان ابتدا با).2017
خود آوريتابشیو افزايریپذبیکاهش آسيمناسب را برايهاراهبردتا درك و لمس کنندرا و نوسانات اقلیمیراتییتغ
Bryan(دکار گیرنبه et al., Taylor(کندجادیرا اینامناسبیلیتواند اقدامات تعدیکننده مادراکات گمراههرچند ).2009 et

al., 1988.(
ها دارد. از دید شناسانه است که سهم اساسی در بازشناسی رابطه انسان با پدیده(اندریافت) از مباحث مهم شناختادراك

حکیم ابوعلی سینا، پیشرو حکمت مشایی، ادراك حاصل فرآیند نقش بستن صورت یا حقیقت شی در ذهن است. این فرآیند 
هاي باطنی اثرپذیري و دریافت حواس ظاهري) و عقلی (حاصل دریافتپویا و اثرپذیر مشتمل بر دو مرتبه اصلی حسی (حاصل 

هاي فرآیند بنیادین رفتار بر اساس گام). 1393زاده و استادي، باشد (نقیهاي حسی) میدادهیمعنا بخشدر تکمیل، تفسیر و 
پذیر است به دشواري امکانهاي میانی گیرد. هر چند تفکیک گاممتوالی احساس، ادراك، شناخت و رفتار انسانی شکل می

).1(نگاره 
,.و همکاران (تیگاز دید هار 2001et alHartig مفهوم ادراك بر توانایی برداشت یک فرد از تجربیات خود از طبیعت و (

مورد اثرات ها در عالئم و نشانهریانتخاب و تفس،يآورگردندیبه فرآادراك اصطالحمتغیرهاي طبیعی تأکید دارد. به بیان دیگر، 
Wachinger(دگردیماطالق ها يآورفنایها تیحوادث، فعال et al., مشاهده(مثالًمیتجربه مستقعالئم از طریقنیا). 2013

ه طبیعی) دریافت طراخیک ممستقیمنگراهشاهدمها و آموزش، رسانهشامل دریافت اطالعات از(میرمستقیغربهتجای) بالیس
.منبع)شوند (همان می

گیري براي مواجهه با تغییرات و نوسانات اقلیمی همچون خشکسالی مستلزم تصمیم،گونه که بیان شد، از لحاظ نظريهمان
ها و ها، نگرش، ارزش(مستقیم یا غیرمستقیم)چون دانش، تجربهیمختلفعوامل. استآنتیجدوادراك این تغییرات
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در ایجادینقش مهمنیز ادراكگذارند.یمریثأتآنرشیو پذیک مخاطره بودن يجداحساسات بر تفکر و قضاوت افراد درباره 
يبازطبیعیطراتاخمگرفتن دهینادیحتاو یسازگاري، اثراتکاهش،پیشگیريمنظور بهاتیاقدامي انجامبرازشیانگ
ستیهنوز مشخص نو اقدام واقعی در برابر آن خطريبرایآمادگرفتاري،لیتما،خطركادرانیحال، ارتباط بنیکند. با ایم
)Wachinger et al., 2018.(

Wachingerدید واچینگر و همکاران (از  et al., عواملی همچون واسطهبه) یک مخاطره طبیعی (از قبیل خشکسالی) 2013
اي (تجربه و تجربه مستقیم یا غیرمستقیم، منابع اطالعاتی و یا فشار همتایان درك و لمس شده و تحت تأثیر متغیرهاي مداخله

به عبارت ؛ گرددادراك خطر لزوماً به اقدام پیشگیرانه ختم نمیاماگیرد ) قرار میفردي و اعتماد نهاديهايانگیزش، توانایی
و اتخاذ راهبردهاي مناسب در برابر سازگاريتصمیماتثیرگذاري برأتدیگر، ادراك تنها یک شرط الزم اما نه کافی براي 

توان در سه عامل کلی خالصه اي را میدالیل وجود این شکاف بین ادراك و عمل سازگارانه و مقابله).2باشد (نگاره مخاطره می
اي (سن، دانش ) شرایط فردي و زمینه3پذیري و ) اعتماد نهادي و مسئولیت2) تجربه از مخاطره پیشین و انگیزش، 1کرد: 
ت، اندازه کسب و کار، وضعیت اقتصادي).اي، سطح تحصیالت، محل سکونت، باورهاي دینی، نوع مالکیحرفه

رفتار شناخت ادراكاحساس

)1393زاده و استادي، فرآیند کلی ادراك، شناخت و رفتار (اقتباس از نقی-1نگاره 

عقلیادراك ادراك حسی

محیط عینیمحیط عینی ذهنیمحیط 

Wachinger(رابطه ادراك و عمل-2نگاره  et al., 2013(

ادراك خطر آمادگی

تمایل رفتاري

اقدام و عمل

فشار همتایان

منابع اطالعاتی

تجربه (مستقیم و غیرمستقیم)

توانایی (شرایط اقتصادي و فردي)

پذیريمسئولیتاعتماد نهادي و 

تجربه و انگیزش
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بیان مطالعات یبرخ. استي احتمالی افرادهاو پاسخخطرادراك نیبدهیچیدهنده ارتباط پنشانمختلف يمطالعات مورد
یپاسخ و اقدامات آمادگادیزاحتمالبه) باالخطرك ادراينسبت به افراد دارا(پایینك خطرادرادارايکه افراد اند داشته
Ruin(دارند هشدارها ي نسبت به کمتر et al., 2007; Hung et al., دهند یرا ارائه ميشواهدمطالعات دیگر در مقابل، ). 2007

Karanci(دهندیمناسب را انجام میاقدامات آمادگندرتبهباالخطرك ادراتجربه و يافراد دارایکه حت et al., 2005;

Haynes et al., 2008.(
) در پژوهشی پدیدارشناسانه، ادراك کشاورزان سرپل ذهاب از خشکسالی را متأثر از عواملی همچون 1394غالمی و همکاران (

بینی اتفاقات آینده و هاي گذشته، خاطرات ثبت شده از خشکسالی در حافظه کشاورزان، انتظارات و پیشتجربه خشکسالی
رفتارهاي واکنشی (مقابله) و فراکنشی بر اساسد کشاورزان با خشکسالی اند. همچنین، برخورتعریف این پدیده دانسته

(سازگاري) همچون نذر و نیاز، خرید آب، تنوع معیشت، اصالح شیوه آبیاري و تغییر الگوي کشت بوده است.
Habibaدر همین زمینه، حبیبه و همکاران ( et al., خشکسالی عنوان ) در مطالعه خود در خصوص ادراك و سازگاري با 2012

بلکه اتفاق افتاده، او دمیبارندگراتییتغلیبه دلنه تنها باور دارند که خشکسالی شمال بنگالدشکه کشاورزاناندکرده
تشدید اثراتباعث ،ییزداجنگلوتیجمعشیافزا،نامناسب آبتیریو مدتقاضاشیافزا،ی و سطحینیرزمیزيهاکاهش آب

از يبردارمحصول، بهرهتنوع،یزراعتیریمدشامل،یکشاورزان با خشکساليسازگارومقابلههاي وهیششده است. یخشکسال
بوده است.رهیغو دیجدهاييآورفناستفاده از،آبجدید منابع 

Ashraf(نتایج مطالعه اشرف و روتري & Routray, خشکسالیکهیناکشاورزان پاکستانی عالوه بر حاکی از آن بود که ) 2013
ی، دما، کاهش بارندگشیافزااز قبیلیطیمحزیستو اقلیمی، عوامل کنندمیریتفسخود یمذهباتاعتقادرا بر اساس باورها و 

دانند. این کشاورزان در این مورد دخیل مینیزراتیرشد جمعی و نیرزمیزيهااز آبرویهیبيبرداربهرهی،زمان بارندگرییتغ
.کننداستفاده مییزراعیرغو زراعیاز راهبردهايخشکسالیا بمواجههيراب

Wheeler(ویلر و همکاران همچنین،  et al., در مورد کشاورزاننگرشادراك واند کهدر پژوهش خود بیان داشته) 2013
انبساطی (گسترش)، با بکارگیري راهبردهاي کشاورزان و ارتباط داردسازگاري آنانمثبت با طوربهییآب و هواراتییتغ

نحوي که کشاورزان داراي باور و ادراك باالتر،اند. بهاصالحی و انقباضی (کاهش) نسبت به این تغییرات واکنش نشان داده
ياریآبيهاروشدهند و رییخود را تغداده، الگوي کشترا کاهش ياریآبکشت و میزان سطح زیراحتمال دارد که شتریب

(راهبردهاي اصالحی و انقباضی).رندیرا به کار گنوین
Udmale(نتیجه پژوهش اودمیل و همکاران et al., نشان داد که با وجود ادراك مناسب کشاورزان از خشکسالی و شدت )2014
ي مختلف سازگاريهانهیگزمحیطی آن در ایالت ماهاراشتراي هند، اولویت آنان براي پذیرش اثرات اجتماعی، اقتصادي و زیست

محصول، کاشت میتقورییتغیی همچون هاوهیشمنفعالنه صورتبهاقدامات تعدیل اثرات خشکسالی مطلوب نبوده و کشاورزانو 
يهانهیبه هزگیرند که، جستجوي منابع درآمد جایگزین یا مهاجرت را بکار میعدم کاشتبر،استفاده از محصوالت کم آب

هایی از قبیل درآمد در مقابل، به دلیل محدودیتاست.پذیر بوده امکانیآسانبهآن نیز يسازادهیو پنداشتهازینیاضافیمال
هایی گذاري، حمایت دولت و تأمین انرژي، استقبال کشاورزان از گزینهخانوار، اندازه مزرعه، سطح تحصیالت، نیاز سرمایه

کم بوده است.بارانآبهاي آبیاري مدرن و استحصالهمچون شیوه
Urquijoارکیجو و دي استفانو (مین زمینه، در ه & De Stefano, که کشاورزان اسپانیایی ندنشان دادخودمطالعهدر ) 2015

کنند. همچنین، نوع منبع جم آب ذخیره شده در مخازن درك میاغلب خشکسالی را از طریق عوامل غیر اقلیمی از جمله ح
به نحوي که ؛ بر درك کشاورزان از خشکسالی و نوع راهبردهاي اجرایی براي مواجهه با آن تأثیر داشته استشدتبهآب 

تغییرات موقتی در الگوي آب (از قبیلراهبردهاي همچون کاهش تقاضا یا افزایش عرضههاي سطحی از کشاورزان کاربر آب
کنند؛ در حالی کهبا خشکسالی استفاده میمواجههاي بر)هاي اضطراريکشت، تغییرات توزیع آب یا استفاده از چاه

ها، پذیرش شکنی چاهانتقال آب و کارایی آب (مثل کفاز راهبردهایی همچون بهبود هاي زیرزمینی برداران آببهره
یا کیفیت آب در ، هزینه استحصال و آنانبیشترین نگرانی هاي توزیع) استفاده نموده و هاي نوین آبیاري و بهبود شبکهسیستم

باشد.دسترس می
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Melka(ملکا و همکارانمطالعه  et al., به رايو سازگاريامقابلهيهاپاسخشهیهمیمیاقلراتییك تغادرانشان داد که )2015
هستند احتمال يقویشبکه اجتماعيکه داراینکرده و کسالیکشاورزان تحصبراي کهیحالدر دنبال نخواهد داشت. 

و خدمات ییهواآب و هايینیبشیبهتر به پیآب و هوا را درك کنند، کشاورزان با دسترسرییتغوجود دارد کهي شتریب
به نسبت کشاورزان يسازگارتوانشیافزايهاراهبردبنابراین، ؛ درك شده پاسخ دهندرییاحتمال دارد که به تغشتریبترویجی

ترویجیمناسب و خدمات ییآب و هوايهاینیبشیارائه پقیاز طرطیبهبود شرا،سازيآگاهاقلیمی بایستی برراتییتغراتیثأت
داشته باشند.تمرکز ییروستايهارساختیو زیاجتماعيهاشبکهتیتقونیو همچن

,Ngoانگو (نتایج پژوهش  از ویتنامی براي مواجهه با تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالیکه کشاورزاند حاکی از آن بو)2016
کنند و در این استفاده میکاشتمیتقومیتنظوکاشت يهاروشمیتنظ، محصوالت و ارقاممیمانند تنظراهکارهاي متعددي 

باشد.هاي طبیعی میکننده براي مواجهه با این پدیدهترین عامل تعیینمسیر، تجربه مخاطرات پیشین مهم
Alam(نتایج پژوهش عالم و همکاران همچنین،  et al., قیعمراتیتأثرهاي روستایی خانوادر بنگالدش نشان داد که )2017

در همین راستا . ه استشدي آنانریپذبیآسشیمنجر به افزاکهلمس و درك نمودهخود و معیشت منابع نوسانات اقلیمی بر
دیجدارقامکشتاز قبیليکشاورزریو غيکشاورزيسازگاريهاراهبرداز یعیوسفیخانوارها ط،آوريتابجادیايبرا

و یبه امور مالیدسترسبهبود بنابراین، ؛ اندو مهاجرت را انجام دادهی باغبانتبدیل زراعت بهزمان کاشت، ریی، تغتمحصوال
آوريتابتیقابليارتقا،جهیو در نتیدر سطح محليسازگارندیاز فرآتیحمايمناسب برادر مورد راهبردهاياطالعات 

است.حیاتیریپذبیآسيهارخانوا
Iqbal(اقبال و همکاران et al., نطقه هرات افغانستان، اشاره در پژوهش خود ضمن اشاره به اثرات خشکسالی در م) 2018

و اقلیمیايپدیدهعنوانبهی راخشکسالیی را تفسیر کرده و مسائل آب و هواباورهاي دینی خود یهبر پااند که کشاورزان کرده
تخریب ،یضعف مالی، نیرزمیزيهااز آبرویهي بیبرداربهره،دما، کاهش بارششیافزاعواملی همچون اساسبر یطیمح

د که انشان دنیزکشاورزان در استان هراتيو سازگاریاقدامات آمادگلیو تحلهیتجزاند.یی ادراك کردهزداجنگلمراتع و 
منفعالنه و سازگارياقدامات يمنجر به اجرا،خارج از مزرعهيبر منابع درآمدهیبه تکلیو تمااندكکم، درآمد التیتحص

است.شدهمدت کوتاهراهبردهاي واکنشی
,Fahad & Wang(مطالعه فهد و وانگيهایافته نشان داد که از دید کشاورزان پاکستانی مواردي همچون کاهش)2018

آب و هوایی از جمله ات کننده تغییری بیانگیاهيهايخاك، کمبود آب، تغییر در عملکرد محصول و بیمارحاصلخیزي
بهبود کود، ریی، تغکشتتنوعودر نوع محصولرییتغبا این نوسانات بیشترمواجهه مناسبه و راهکار آنان براي بودخشکسالی

نیایش بوده است؛ هرچند که این روستاییان در مسیر سازگاري باو حتی دعا و آب يسازرهیذخبذر و سموم،تیفیک
کمبود منابع آب، ،یدولتيهاتیحمانبود به بازار، فقر، یکار، عدم دسترسيرویکمبود ناز قبیل یمختلفيهاتیمحدود

Fanو همکاران (مطالعه فانجینتادر همین زمینه، اند. مواجه بودهو فقدان دانش و اطالعاتيفقدان منابع اعتبار et al.,

) نیز بیانگر اثرگذاري مثبت ادراك خشکسالی بر اتخاذ راهبردهاي مناسب از سوي کشاورزان براي مواجهه با این پدیده 2019
با سازگاريو تعدیليبرامحلی بر اقدامات جامعه ي نیزو عوامل اقتصادیتعامالت اجتماعتیظرفطبیعی بوده است. هرچند 

دارند.ریتأثخشکسالیوب اثرات نامطل
هاي ذهنی تبیین رابطه فرآیند ادراك و مدلبر پیشینبیشتر مطالعاتتوان بیان داشت که، میبندي کلییک جمعدر 
در میان گروهی خاص از خشکسالیهاي ادراكواکاوي تفاوتو نیز ي آنانرفتاريهاپاسخنسبت به خشکسالی با برداران بهره
در همین راستا، پژوهش حاضر .اندداشتههاي مختلف کشاورزي تمرکز یا در میان نواحی مختلف جغرافیایی و یا شیوه،برانآب
ها و هدف کلی شناسایی ادراك کشاورزان شهرستان مهر، واقع در جنوب استان فارس، نسبت به خشکسالی و واکاوي کنشبا 

شناسی پاسخگویان از لحاظ ادراك خشکسالی و مقایسه میزان اختصاصی نوعهاي آنان در برابر این پدیده و اهداف واکنش
هاي ادراکی انجام شد.راهبردهاي مواجهه با خشکسالی در بین خوشه

روش پژوهش
در این پژوهش توصیفی، با . داردی قرار هاي کملحاظ هدف، کاربردي و از نظر پارادایم در گروه پژوهشبهپژوهش حاضر 

(سال اطالعات در یک مقطع زمانی مشخص از نمونه پرداخته شده استبه توصیف، تبیین و کشف ،روش پیمایشازگیريبهره
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بردار زراعی و باغی شهرستان مهر واقع در جنوب استان بهره1765پژوهش حاضر شامل آماريجامعه). 1396-97زراعی 
اي با گیري تصادفی طبقهنمونهنفر به روش 236وکران، تعداد با استفاده از فرمول ک) که 1395مرکز آمار ایران، فارس است (

آماري انتخاب عنوان نمونه گیري تصادفی ساده در داخل روستاها، بههاي شهرستان و نمونهانتساب متناسب در بین بخش
تر، در مجموع دقیقپذیري و دستیابی به برآوردي گیري و افزایش تعمیمشدند. قابل ذکر است که براي کاهش خطاي نمونه

گرفت.انجام با کشاورزان مصاحبه چهره به چهره صورتبههاتکمیل پرسشنامهپرسشنامه توزیع و تکمیل شد.250
شود و از طرف غرب با از شمال و شرق به شهرستان المرد محدود میشهرستان مهر در جنوب استان فارس قرار دارد و 

بر وده و از طرف جنوب و غرب نیز به منطقه عسلویه در استان بوشهر امتداد دارد.شهرستان جم در استان بوشهر هم مرز ب
ي داراي سکنهروستا63دهستان و 8و دار و اسیر) وراوي، گله(مرکزي، بخش 4این شهرستان داراي اساس تقسیمات کشوري 

عمومی نفوس و سرشماريآخرین بر طبق ).1397، (سازمان برنامه و بودجه استان فارس، معاونت آمار و اطالعاتباشدمی
درصد در نقاط روستایی51حدود از این تعداد کهبودهخانوار)17251(نفرهزار 65نزدیک به جمعیت این شهرستان مسکن، 

، سطح 1395در سال فارسبر اساس سالنامه آماري استان. )1395(مرکز آمار ایران، در نقاط شهري ساکن هستندمابقیو 
هکتار) 13142کشت آبی (صورتبهدرصد آن 91بالغ برهکتار بوده که 14432محصوالت زراعی ساالنه شهرستان کشتیرز

هکتار) و 1914هزار هکتار)، جو (9هاي غالب شهرستان شامل گندم (کشتهمچنین، م بوده است. دیصورتبهو مابقی 
) در خرما و لیموترشسطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت باغی (عمدتاً عالوه بر این، .هکتار) است1403هاي روغنی (دانه

کلی شهرستان مهر داراي اقلیم خشک بوده و بر اساس دو طوربهباشد.تن می3397هکتار و 2794ه ترتیب شهرستان ب
، 1397ماه ساله تا پایان دي10) در دوره SPEIتبخیر و تعرق استاندارد شده (- ) و شاخص بارشSPIشاخص بارش استاندارد (

درصد) تحت تأثیر خشکسالی شدید و بسیار شدید بوده است (سازمان هواشناسی کشور، 100کل مساحت و جمعیت آن (
1397.(
گویه در قالب 27بخش ادراك خشکسالی (سهساخته متشکل از و محققاي ساختارمندها، پرسشنامهگردآوري دادهاصلی ابزار 

گویه طیف لیکرتی39مواجهه با خشکسالی (راهبردهاياي از کامالً مخالف تا کامالً موافق)، استفاده از گزینهطیف لیکرت پنج
بود. پس از تأیید روایی ظاهري و محتوایی پرسشنامه برداران بهرهاي حرفهو مشخصات فردي و اي از هیچ تا همیشه) پنج گزینه

در خارج (راهنما) و ترویج کشاورزي، پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده از مطالعه پیشاهنگ روستاییتوسط متخصصان توسعه
هاي روایی همگرا ضمن اینکه براي روایی ابزار پژوهش از شاخصضریب آلفاي کرونباخ محاسبه گردید. از نمونه آماري و برآورد 

ي ادراك و راهبردهاي مواجهه با هاي کرونباخ براي سازهآلفاضریب و روایی سازه (تحلیل عاملی) نیز بهره گرفته شد. 
بدست آمد.88/0و 93/0خشکسالی به ترتیب 

میزان سهم و مطالعهمنظوربهاستفاده شد. و آمار توصیفی و استنباطی SPSSافزار ها از نرم، براي تجزیه و تحلیل دادههمچنین
هاي ادراك و راهبردهاي مواجهه با خشکسالی، از تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل تأثیرگذاري متغیرهاي مختلف در سازه

براي بررسی بهره گرفته شد. فزون بر این، تلخیص متغیرها و دستیابی به تعداد محدودي عامل) منظوربه(اصلی هايمؤلفه
ادراك خشکسالی از بر اساسشناسی پاسخگویان براي نوعمورد مطالعه، از آزمون همبستگی پیرسون، هايسازهبین رابطه

و براي مقایسه میزان راهبردهاي مواجهه با خشکسالی در بین ) K-mean cluster analysis(میانگینیاي چندتحلیل خوشه
د.(آنوا) استفاده گردیطرفهیکهاي ادراکی از تحلیل واریانسخوشه
ها و بحثیافته

اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهالف) ویژگی
سال با کمینه 5/47نشان داد که میانگین سن پاسخگویان هاآزمودنیهاي فردي هاي حاصل از تحلیل توصیفی ویژگییافته

) و 12/4کالس (با انحراف معیار 3/9سال بوده است. میزان تحصیالت و بعد خانوار پاسخگویان به ترتیب 72هو بیشین24
نفر) از افراد مورد بررسی 169(دو سوم) بوده است. افزون بر این، کشاورزي شغل اصلی بالغ بر4/1نفر (با انحراف معیار 26/4

بردار بخش در بخش باغی فعالیت داشته و بقیه بهرهصرفاً درصد) 8/16نفر (42،هاي مورد پژوهشدر میان نمونه.بوده است
سال 86/7سال با انحراف معیار 17. همچنین، متوسط سابقه کشاورزي پاسخگویان نزدیک به اندباغی بوده- زراعی و یا زراعی
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ها در اي آزمودنیهاي زمینهت. سایر ویژگیکتار بوده اسه8هکتار با انحراف معیار 5/12و میزان اراضی زراعی آنان حدود 
ارائه شده است.1جدول 

اي پاسخگویانتوزیع فراوانی مشخصات حرفه-1جدول 

خیربلیهاویژگی
درصدفراوانیدرصدفراوانی

1696/67814/32عنوان شغل اصلیکشاورزي به
1464/581046/41هاي کشاورزيفعالیتاستفاده از دانش و تجربه کارشناسان و مروجان در 

1782/71728/28استفاده از اطالعات آب و هوایی
1932/77578/22استفاده از بیمه محصوالت کشاورزي

1355411546ها)عضویت در نهادهاي محلی (از جمله تعاونی

ب) تحلیل عاملی اکتشافی
ادراك خشکسالی

گیري و صـفر نبـودن   حصول اطمینان نسبت به کفایت نمونهمنظوربههاي اصلی، تجزیه به مؤلفههشیودر انجام تحلیل عاملی به 
5/0از تـر بزرگKMOگردد. مقدار شاخص و آزمون بارتلت استفاده میKMOها در جامعه، از شاخص ماتریس همبستگی داده

سـطح  ) در 56/8044باشـد و همچنـین، مقـدار بارتلـت (    ی میها براي تحلیل عاملت تعداد نمونه) نشانگر کفای846/0(در اینجا 
که بیانگر وجود همبستگی بین متغیرها و مناسـب بـودن تحلیـل عـاملی     ) Sig=000/0درصد قرار دارد (99داري بیش از معنی

عنـوان  بـه در این پـژوهش، مقـدار ویـژه   باشد. میهاي ادراك خشکسالیلفهؤبندي مبراي شناسایی ساختار مدل عاملی و دسته
و هاي استخراج شده از تحلیل عـاملی ها در نظر گرفته شده است. مقادیر ویژه و درصد واریانس عاملمعیار استخراج تعداد عامل

متعامد بـه روش  گزارش شده است. پس از چرخش2ها در جدول بارهاي عاملی آننیز متغیرهاي بارشده بر هر عامل به همراه 
(که متغیرهـاي مربـوط  هبه ترتیب اهمیت عبارتند از: تجربکه باالتر از یک بدست آمدعامل داراي مقدار ویژهچهار، واریماکس

08/6درصـد) و تعریـف (  99/7درصد)، انتظـار ( 95/17(حافظه)، کنندادراك را تبیین میواریانسدرصد از کل 52/39به آن 
به عبـارت دیگـر، از دیـدگاه پاسـخگویان،     ؛ درصد بوده است54/71امل واریانس تبیین شده توسط این چهار عدرصد). مجموع

ه استباقیمانده مربوط به عواملی بودواریانسدرصد 46/28و باشد درصد ادراك خشکسالی مربوط به این عوامل می71بالغ بر 
.که از طریق تحلیل عاملی شناسایی نشدند

نشـان از همبسـتگی   7/0) بـاالتر از  CRو پایـایی مرکـب (  5/0) باالي AVEمقادیر میانگین واریانس استخراج شده (همچنین، 
مناسب بین بارهاي عاملی بوده و در نتیجه پرسشنامه ادراك خشکسالی داراي روایی همگرا بوده است.

عمده تغییر در افزون بر این، با توجه به شرایط موجود، کشاورزان انتظار دارند که این چالش محیطی غیرقابل اجتناب و محرك 
پذیري و موجودیت بخش کشاورزي و وري محصوالت، در آینده تشدید گردد که در این صورت زیستهاي کشاورزي و بهرهنظام

برداران مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در هر صورت انتظار کشاورزي بدون خطر انتظاري در نتیجه رفاه و معیشت بهره
غیرواقعی خواهد بود.

لبه علی خشکسالفیدرك و تعررغم دشواري علیهاي مؤثر بر ادراك خشکسالی، عامل تعریف بوده است.ه از سازهآخرین دست
، در مطالعه حاضر آب در مناطق مختلف جهانيتقاضاتیماهزیو نياقتصادی وعوامل اجتماعاقلیمی، يرهایتفاوت در متغ
Erratic distribution ofدتاً بر توزیع نامنظم و نامتقارن بارندگی (عمخزندههاي مورد پژوهش از این پدیده تعریف نمونه

rainfallبر اساسحالزنی و رشد محصول تمرکز دارد. به هر ) در فصل بارش و نیز کاهش میزان رطوبت خاك براي جوانه
باشد نظمی بارش میعناصر عمده بارش، منطقه مورد پژوهش در ناحیه خشک کشور قرار دارد و ویژگی عمده این ناحیه بی

Faisal). فیصل و همکاران (1385(علیجانی،  et al., ) نیز خشکسالی را توزیع ناهموار بارندگی در طول فصل بارش یا در 2014
Taylorنین، در مطالعه تیلور و همکاران (اند. همچطول یک سال زراعی توصیف کرده et al., ) در تعریف خشکسالی از 1988

کاهش میزان بارش، کمبود رطوبت، کاهش میزان عملکرد و تولید کشاورزي یاد شده است.
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نتایج تحلیل عاملی ادراك خشکسالی-2جدول 

هاعاملهاگویه
تعریفارانتظحافظههتجرب

هاست (مثل کفر هاي نادرست و نامناسب خود ما انساننتیجه رفتار و فعالیتبه نظر من، خشکسالی 
نعمت)

902/0

تري باید حفر کرد. این یعنی خشکسالی رو عمیقيهاچاههاي زیرزمینی، هر سال، براي رسیدن به آب
به پیشرفت است

933/0

893/0وابستگی شدید به آب باران، میزان محصوالت و درآمد کشاورزي کم شده استبه خاطر
کاهش قدرت و توان خرید من شده است (کاهش باعثخشکسالی و به دنبال آن عدم رونق کشاورزي، 

رفاه و آسایش)
898/0

924/0اضی باشندبدبین و نار،هاي حمایتی دولتسیاستشرایط خشکسالی باعث شده که کشاورزان نسبت به
هاي روحی و روانی (اضطراب، افسردگی و عصبانیت) بیشتر قابل مشاهده در دوران خشکسالی، تنش

909/0است

882/0استافزایش یافتهخشکسالی بدهی کشاورزان به علت 
853/0خشکسالی باعث کاهش قیمت زمین شده است

883/0حاصلخیزي خاك و افزایش فرسایش و تخریب زمین شده استخشکسالی باعث کاهش 
822/0افزایش مهاجرت روستاییان شده استمنجر بهخشکسالی 

723/0خاطر خشکسالی تقاضا براي وام و تسهیالت بانکی افزایش یافته استبه
807/0خشکسالی، وابستگی خانوار روستایی به نهادهاي حمایتی دولتی و خانوادگی بیشتر شده استبه سبب
832/0تقدیر و سرنوشت (بدشانسی) این منطقه دچار کم آبی و خشکسالی شده استبه خاطر

655/0بیشتر شودکمبود آب باعث شده بر سر تقسیم و برداشت آب بین کشاورزان منطقه درگیري و اختالف 
756/0خشکسالی باعث بیکاري کشاورزان و کارگران کشاورزي شده است

798/0منطقه خشک شده استهاي هاي اخیر، بسیاري از چشمهخشکسالی در سالبه خاطر
797/0هاي کشاورزي باعث افزایش خالفکاري و بزهکاري شده استافزایش خشکسالی و در نتیجه رکود فعالیت

کنم خیر و برکت از کشاورزي رفته و به همین دلیل کارگري در شهر را به کشاورزي در احساس می
824/0دهمروستا ترجیح می

840/0هاي اعتقادي در بین مردم کمرنگ شده استارزشخشکسالی، باورها وبه خاطرهاي اخیر، در سال
745/0هاي گذشته نیستسردي سالهاي اینجا دیگر به به نظر من زمستان

خشکسالی باعث کاهش مشارکت در امور روستا و کمرنگ شدن روابط اجتماعی روستاییان گردیده 
است

743/0

730/0هاي بعد باز هم خشکسالی خواهیم داشتشود. لذا، به نظرم در سالمیترگرمزمین سال به سال 
گذاري در بخش کشاورزي وجود نخواهد اي براي سرمایههیچ انگیزهدر صورت تشدید خشکسالی، دیگر 

762/0داشت

867/0تعطیل خواهد شديزودبهبه علت کمبود آب و خشکسالی، کشاورزي در این منطقه 
800/0) کاهش یافته استيکارمیددر ژهیوبهزنی بذرها (خشکسالی و نبود رطوبت در خاك، جوانهبه خاطر

815/0بارد که نیاز نداریممنظم نیست و باران موقعی میصورتبهها، بارندگی در این سال
726/0که در یک زمان خاص، بارندگی اتفاق نیفتد (کاهش میزان، شدت و دوره بارندگی)خشکسالی یعنی این

67/1084/415/264/1مقدار ویژه
52/3995/1799/708/6درصد واریانس تبیین شده

AVE(75/060/062/061/0میانگین واریانس استخراج شده (روایی همگرا
CR(97/093/083/082/0پایایی مرکب (
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از اثرات نامطلوب اقتصادي، ايیرهزنجمستقیم و غیرمستقیم طوربهمورد مطالعه کشاورزان دهد که نشان می2جدول 
. در مطالعات باشندخشکسالی را تجربه کرده و قادر به یادآوري این اثرات میشناختی ناشی از اجتماعی، محیطی و روان

Hayati؛1394عادلی و همکاران، ؛ 1394غالمی و همکاران، ؛ 1392(از جمله ریاحی و پاشازاده، متعددي et al., 2010;

Keshavarz et al., 2013; Rezaei et al., از دید ،شودگونه که مالحظه میهمانشده است. به این موارد اشاره) 2016
نامناسب انسانی (مثل کفر هايو یکی از نتایج رفتار و فعالیتارتباط داردی مذهبباورهايبا یخشکسالپدیده کشاورزان 
,Ashraf & Routrayاشرف و روتري (و )1394غالمی و همکاران (، )1389فاطمی و کرمی (باشد.نعمت) می نیز در ) 2013

اند که روستاییان وقوع بالیاي طبیعی را به عوامل اعتقادي همچون شانس، ناسپاسی و قهر خدا نسبت پژوهش خود اشاره کرده
,Schipper(نظر شیپر بر طبقدهند که نشانه تقدیرگرایی آنان در برخورد با خشکسالی است. می عامل یمذهبباورهاي، )2010
دهیدمشیت و خواست الهیعنوانبهیعیطرات طباخم،یسنتطوربههستند و یعیطرات طباخمدر فهم و پاسخ دادن بهیمهم

Alshehri(و همکارانيالشهربنا به استداللهمچنین،د.نشویم et al., و فرهنگمانیا،یمذهبشدتبهدر جوامع )2013
Iqbal(همکاراناقبال و. افراد تأثیرگذار باشندكادربر اتوانند یمبیشتر از تجربه et al., نیز در پژوهش خود بیان ) 2018

و پرداختگرانیدادن دبیمانند اتهام گناه، تقلب و فریانسانناپسند اقدامات جهینتیخشکسال،کشاورزاناند که به باور داشته
.استبودهزکات نکردن

ي مواجهه با خشکسالیو راهکارهاراهبردها
در تحلیل 5/0متغیر داراي بار عاملی بیشتر از 39ي مواجهه با خشکسالی تعداد و راهکارهاراهبردهادر تحلیل عاملی اکتشافی 

. این )3(جدول درصد بوده است9/64ها وارد و هفت عامل شناسایی شد که مجموع واریانس تبیین شده توسط این عامل
ها به ترتیب عبارتند از:عامل

متغیر استفاده از ارقام اصالح شده، کاهش سطح زیر کشت آبی، اجراي تناوب زراعی، 9) مدیریت تولیدي مزرعه (شامل 1
ها، کاهش مصرف کود سرك در زمان شروع گلدهی، تبدیل زراعت به کشها و علفکشفزایش میزان بذر، کاهش میزان آفتا

انس راهبردهاي مواجهه با خشکسالی؛درصد از کل واری9/20باغداري یا دامداري، تغییر الگوي کشت، تنوع کشت) با تبیین 
متغیر آیش مزرعه، اجتناب از کشت دوم، کاهش میزان و دفعات آبیاري، قطع آبیاري بخشی 8) مدیریت تقاضاي آب (شامل 2

زراعی)؛هاي کشت و بهکاري، بذرکاري زود هنگام، اصالح روشاز اراضی، آبیاري تکمیلی در زراعت دیم، نم
متغیر اجاره یا خرید زمین کشاورزي در نقاط دیگر، اجاره دادن یا فروش زمین، اخذ وام، بیمه 6ل ) مدیریت مالی (شام3

مثل کارگري، مهاجرت فصلی و موقت)؛يکشاورزیرغآوري به مشاغل محصوالت، روي
آبیاري، استفاده از هاي کم متغیر کشت مکانیزه، آبیاري تحت فشار، بکارگیري روش6) مدیریت توسعه فناوري تولید (شامل 4

هاي ترویجی)؛هاي هواشناسی، شرکت در کالسلوله براي انتقال آب از منبع به مزرعه، پیگیري گزارش
شکنی، حفر چاه جدید، خرید متغیر احداث استخر ذخیره آب، افزایش عمق چاه از طریق کف4) مدیریت عرضه آب (شامل 5

آب اضافی)؛
، بکارگیري کود دامی و کمپوست، تسطیح اراضی، شخم و حفظ بقایاي گیاهیپاشیمالچمتغیر 4) مدیریت خاك (شامل 6

حفاظتی) و
متغیر دعا و نیایش براي پایان خشکسالی، نسبت دادن خشکسالی به تقدیر و مشیت الهی).2) مدیریت انفعالی (شامل 7

راهبرد مواجهه با خشکسالی، مدیریت تولیدي مزرعه تریندهد که مهمنشان میهاي حاصل از این تحلیل عاملی اکتشافی یافته
,Smit & Skinnerاسکینر (واسمیتباشد که در مطالعات مختلف دیگر از قبیل می Campbell(کمپل و همکاران، )2002 et

al., ,Ngoانگو () و 2011 نیز به آن اشاره شده است.) 2016
,Fahad & Wangفهد و وانگ (همچنین، آخرین دسته از راهبردهاي مواجهه با خشکسالی، مدیریت انفعالی بوده است.  2018 (

اند.هاي معنوي براي سازگاري با این پدیده دانستهنیز دعا و نیایش براي پایان خشکسالی را از جمله سرمایه
خشکسالیبا مواجههيبرايمتعدديهاروشست که کشاورزان از امشخص شدهپیشینمتعددمطالعاتدر طور خالصه، به

هاي نوین بر، استفاده از روشتوان به تغییر الگوي کشت به سمت محصوالت کم آبها می؛ از جمله این شیوهکنندیاستفاده م
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تنوع کشاورزي واتیدر زمان عملرییتغ)، 1396آبیاري و استفاده از ارقام مقاوم به خشکسالی (جمشیدي و همکاران، 
Deressa(کشتيهاوهیش et al., Fahadتولید (يهانهادهو نوع زانیمانندمزرعه متیریمدرییتغ)، 2011 et al., )، تنوع2018
و ياریآبيهاروشبهبودو هاي خشکی و خشکسالیتنشمحصوالت مقاوم در برابر کشتمانند ی کیتکنولوژتوسعه و شتیمع
,Hussain and Mudasser(آبتیریمد ,Smit & Skinner(اسکینرواسمیتاشاره کرد. )2007 کشاورزاننیز سازگاري) 2002
هايبرنامه) 4مزرعه ومالیمدیریت) 3تکنولوژیکی،توسعه) 2مزرعه،تولیدي) اقدامات1دسته کلی را در چهارخشکسالیبا

اند.قرار دادهبیمهودولتی

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی راهبردهاي مواجهه با خشکسالی-3جدول 
)CRپایایی مرکب ()AVEمیانگین واریانس استخراج شده (درصد واریانس تبیین شدهمقدار ویژههاعامل

15/890/2067/0949/0) مدیریت تولیدي مزرعه1
22/539/1355/0906/0) مدیریت تقاضاي آب2
68/344/959/0899/0) مدیریت مالی3
78/215/748/0846/0) مدیریت توسعه فناوري تولید4
06/229/560/0856/0) مدیریت عرضه آب5
75/149/457/0845/0) مدیریت خاك6
65/123/477/0875/0) مدیریت انفعالی7

مورد مطالعههايسازهج) توصیف و رابطه بین 
امتیـاز بـا   5از 34/3معـادل ،از خشکسـالی پاسخگویانادراكمیانگین توصیفی بیانگر این است کههاي حاصل از تحلیل یافته

4از 04/3با خشکسالی، برابـر بـا  هاي مورد پژوهشراهبردهاي مواجهه نمونهمیانگین بوده است. همچنین، 58/0انحراف معیار 
). افزون بر این، در بـین چهـار مؤلفـه ادراك، عامـل تعریـف خشکسـالی داراي       4بوده است (جدول 42/0امتیاز با انحراف معیار 

اند.قرار گرفته55/2و 66/3،35/3با میانگین به ترتیب تجربه وحافظه، انتظارسه عامل و پس از آنباالترین میانگین 
بررسـی ضـریب   . اسـتفاده شـد  همبسـتگی پیرسـون  ضـریب مورد مطالعـه، از  هايسازهبین از سوي دیگر، جهت بررسی رابطه

دار معنـی درصـد  1در سـطح  مثبـت و با خشکسـالی  راهبردهاي مواجههکه ارتباط ادراك بادهد همبستگی پیرسون نشان می
r=262/0(بـوده  راهبردهاتگی با سداراي باالترین همبحافظهعامل ي ادراك،ها. در میان مؤلفه)p=000/0و r=258/0(باشدمی
هـاي راهبردهـاي   داري با متغیر وابسته نداشته است. همچنـین، ضـرایب همبسـتگی مؤلفـه    ارتباط معنیهاما تجرب)p=000/0و 

دهد که سه مؤلفه مدیریت تولیدي مزرعه، مدیریت تقاضاي آب و مدیریت فنـاوري تولیـد   مواجهه خشکسالی با ادراك نشان می
).4اند (جدول وابسته ارتباط داشتهدرصد با متغیر5درصد و مدیریت مالی در سطح 1در سطح 

Stoutenborough؛ 1396، از جمله جمشیدي و همکاران(متعدديدر مطالعات  & Vedlitz, Mabe؛2014 et al., 2014 (
زرافشانی و همکارانهمچنین، شده است.بیاناي توسط آنان تأثیرگذاري ادراك افراد بر پذیرش رفتارهاي سازگاري یا مقابله

)Zarafshani et al., ,Ngo(و انگو)2007 برهاي گذشته کشاورزان از خشکسالیهاثرگذاري تجربدار و رابطه معنینیز به )2016
Fan(همکارانفان و مطالعهجینتااند. راهبردهاي سازگاري و مقابله با خشکسالی اشاره کردهبکارگیري  et al., نشان نیز ) 2019

مناسب پایدار اقدامات منجر به اتخاذ تصمیمات و کمبود آبو پدیده خشکسالیجوامع روستایی و کشاورزي ازکه ادراكداد
ایدهند که داشتن ادراك یمنشاندیگرمطالعاتبرخی از حال، نیبا ا.گردداثرات آن پدیده میبا و سازگاريمقابلهبراي

مشارکت در رفتار ایانهسازگارهايمنجر به پاسخمیمستقطوربهلزوماًیی و پیامدهاي آنهواوآبراتییدانش در مورد تغ
Wachinger(شودینمرانهیشگیپ et al., 2013; Melka؛ 2018 et al., 2015.(
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هاي آن با راهبردهاي مواجههتوصیف و همبستگی ادراك خشکسالی و مؤلفه-4جدول 

هاسازه
مدیریت 
تولیدي 
مزرعه

مدیریت 
تقاضاي 

آب

مدیریت 
مالی

توسعه 
فناوري 

تولید

مدیریت 
عرضه 

آب

مدیریت 
خاك

مدیریت 
انفعالی

مجموع 
راهبردهاي 

مواجهه
میانگین

انحراف 
معیار

101/055/213/1- 066/0120/0-299/0036/0005/0006/0**064/0الف) تجربه
262/035/396/0**155/0054/0041/0*206/0**159/0*287/0**134/0*ب) حافظه 

154/066/374/0*- 192/0081/0119/0012/0015/0041/0**162/0*ج) انتظار
169/080/376/0*176/0008/0046/0098/0**101/0086/0092/0د) تعریف 

258/034/358/0**- 181/0067/0074/0023/0*138/0*349/0**170/0**ادراك خشکسالی
باشد.می5تا 1از آنيهامؤلفهمتغیر ادراك و ي میانگین دامنه

درصد.5طح دار در سدرصد؛ * معنی1دار در سطح ** رابطه معنی

این استفاده شد. برینیانگیچند ماي از تحلیل خوشههاي همگن برحسب ادراك خشکسالیتفکیک گروهبرايهمچنین، 
).5پایه میانگین سطح ادراك آنان صورت گرفت (جدول ها برگذاري خوشهگرفتند و نامها در سه گروه قرار اساس آزمودنی

اساس ادراك خشکسالیبندي پاسخگویان برگروه-5جدول 
بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگیندرصدفراوانیهاخوشه

642557/2272/089/194/2) ادراك سطح پایین1
1124533/3206/096/267/3) ادراك سطح متوسط2
743002/4260/069/367/4) ادراك سطح باال3

هاي ادراکی از آزمون تحلیل واریانس هاي آن در بین خوشهعالوه، جهت مقایسه میزان راهبردهاي مواجهه با خشکسالی و مؤلفهبه
با پاسخگویان راهبردهاي مواجهه میانگین بین ه کبودنتایج حاصل از این آزمون حاکی از آن ) بهره گرفته شد. ANOVAطرفه (یک

مورد بررسی از لحاظ آماري هايگروههاي آن (به استثناي مدیریت مالی، مدیریت خاك و مدیریت انفعالی) درو مؤلفهخشکسالی 
استفاده شد.LSDهاي مختلف، از آزمون تعقیبی بنابراین، براي تشخیص این تفاوت در بین گروه؛ داري وجود داردتفاوت معنی

هاي داراي ادراك سطح باال (خوشه سوم) نسبت به دو گروه دیگر از لحاظ مجموع شود، نمونهمالحظه می6گونه که در جدول همان
لحاظ مدیریت تولیدي مزرعه، مدیریت تقاضاي آب، مدیریت توسعه راهبردهاي مواجهه داراي میانگین باالتري هستند. همچنین از

ها از میانگین باالتري برخوردار هستند.فناوري تولید و مدیریت عرضه آب، کشاورزان خوشه سوم نسبت به دیگر خوشه

هاي ادراکیراهبردهاي مواجهه در بین خوشهمیانگین مقایسه-6جدول 

هاخوشهمیانگین (انحراف معیار) متغیرها
FP ادراك باالادراك متوسطادراك پایین

03/1(26/2a)92/0(38/2b)96/0(80/2446/6002/0(a) مدیریت تولیدي مزرعه1
91/0(71/1a)90/0(76/1b)58/0(62/2410/28000/0(a) مدیریت تقاضاي آب2
91/0(93/2)90/0(03/3)74/0(17/3357/1259/0() مدیریت مالی3
47/0(65/3a)44/0(66/3b)27/0(82/3338/4014/0(a) مدیریت توسعه فناوري تولید4
58/0(47/3b)65/0(29/3a)55/0(54/3055/4018/0(ab) مدیریت عرضه آب5
60/0(44/3)68/0(31/3)63/0(51/3193/2114/0() مدیریت خاك6
18/1(19/3)07/1(17/3)17/1(16/3009/0991/0() مدیریت انفعالی7

a)47/0(94/2a)40/0(95/2b)34/0(23/3167/12000/0مواجهه با خشکسالیهايراهبردمجموع 
باشد.ها میدار بین خوشهدهنده عدم وجود تفاوت معنیحروف انگلیسی مشترك نشان-
ها وجود ندارد.دار بین خوشهتفاوت معنی
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دهد که میزان بکارگیري راهبردهاي مواجهه در دو گروه ادراك سطح پایین و متوسط، ، نتایج آزمون تعقیبی نشان میهمچنین
تفاوت میانگین راهبردهاي مواجهه در گروه ادراك سطح باال، با دو گروه دیگر از لحاظ اماداري با یکدیگر ندارند تفاوت معنی
هاي مدیریت تولیدي مزرعه، مدیریت تقاضاي آب و مدیریت توسعه ر مورد مؤلفهدار بوده است. این وضعیت دآماري معنی

تواند به دلیل حساسیت و توجه بیشتر این افراد نسبت به تغییر شرایط اقلیمی باشد؛ فناوري تولید نیز برقرار است. این امر می
اهش اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن نحوي که بیشتر با مشکالت ناشی از خشکسالی درگیر شده و براي تعدیل و کبه

کنند. هرچند میانگین باالي بکارگیري راهبردهاي مواجهه با خشکسالی در میان دو گروه ادراکی تصمیماتی منطقی اتخاذ می
دیگر نیز بیانگر این است که آنان نیز با توجه به احساس عینی، شناخت ذهنی و ادراك حسی و عقلی خود در برابر این پدیده 

دهند.اکنش نشان میو
گیري و پیشنهادهانتیجه

رشد و رو بهجمعیتغذایینیازهايتأمیندرراهبرديهاي اقتصادي کشور، بخشترین بخشعنوان یکی از مهمکشاورزي به
خشکسالی پذیري) اقلیم و پیامدهاي تدریجی آن از جمله (ییرتغتحت تأثیر شدتبهکننده درآمد روستاییان، منبع اصلی تأمین

قرار دارد.
ابتدا به عبارتی،. استو اجتماعیبا مخاطرات طبیعیيسازگارفرآینديدیدو جزء کلمواجهه، راهبردهايادراك و کلی، طوربه

بتوانند تا درك و لمس کنندرا و محرك محیطی مخاطره یکمستقیم یا غیرمستقیمو پیامدهايریثأتدیبابردارانبهره
به بررسی و حاضرمطالعهنمایند. بر این اساس، اتخاذآوريتابشیو افزايریپذبیآسکاهشيمناسب را برايهاراهبرد

باریانزانتخاب راهبردهاي مواجهه با این پدیده درادراکیچنیننقش و رابطه از خشکسالی و نیزکشاورزانادراكتحلیل 
است.پرداخته

همچنین، این مطالعه نشان داد که ادراك خشکسالی توسط چهار عامل تبیین شده است: تجربه، حافظه، انتظار و تعریف. نتایج
این وضعیت بیشتر به سبب احتماالًمورد مطالعه از خشکسالی، در سطح متوسط به باال قرار داشته وکشاورزانمیزان ادراك 

یمثبتریثأتواند تیمو غیرمستقیم (بیرونی) (درونی)میتجربه مستقی بوده است. فظه) آنان از خشکسالتجربیات و خاطرات (حا
کاذب در برابر یک تیاحساس امنایجادواسطهبهاما ممکن است ؛ کندتیرا تقوپیشگیرانهرفتار وداشته باشد خطرك ادرابر 

Heitz(داشته باشدزینیمنفریتأثفردآن خطر، بر ادراكمقابله با برايیتواناحساس ناجادیااز طریق یاوخطر et al.,

حوادث يامدهایبلکه شدت پي دارد،کمتراثرگذاريتجربه دهد عاملهر چند مواردي هم وجود دارد که نشان می).2009
Mileti(دهدیرا شکل مافرادادراكگذشته است که  & O’Brien, فردهاي ثبت شده در حافظه خاطرهاین مسأله به ). 1993

است که کشاورزان یبدان معننیاخود از یک پدیده مشخص اشاره دارد. میاز تجارب مستقیبخشدر یادآوري ويیا توانایی 
ه است. همچنین، چرایی اشتدنيریها تأثکه بر آنلیدلنیبه ااورند،ینادیرا به هاي گذشتهیاز خشکسالیممکن است بخش

يبندطبقهيبراآنانيارهایمعتواند به تعریف یا ي خشکسالی توسط کشاورزان میدادهایروازیبعضبه یادآوري و یا فراموشی 
کشاورزان خشکسالی را در مطالعه حاضر مشخص شد که طور خالصه، بهی برگردد. عنوان خشکسالبهخاص یدوره زمانکی

در وزراعیمحصوالتکشتبرايدانند که منجر به عدم دسترسی به آب کافی ناشی از توزیع نامنظم بارش میبیشتر 
.شودمیمحصولبهخسارتنهایت

اقتصادي خود و یا تحت تأثیر منابع اطالعاتی طیتجربه و شرادانش، بر اساس و مستقلصورتبهکشاورزان اغلب از سوي دیگر، 
مدیریت تولیدي مزرعه، مدیریت تقاضاي آب، مدیریت اي گوناگونی همچون و مقابلهيسازگارراهبردهاي از و فشار همتایان، 

کنند.استفاده میمالی، توسعه فناوري تولید، مدیریت عرضه آب، مدیریت خاك و مدیریت انفعالی
)r= 258/0(با خشکسالی راهبردهاي مواجههبکارگیري هاي ادراك وداري ضریب همبستگی بین سازهافزون بر این، معنی

شود، با ادراك خطر ارتباط گیري منطقی در تصمیماتی که براي آینده گرفته میتفکر و تصمیمبیانگر این واقعیت است که
اجراي به عبارت دیگر، کشاورزانی که ادراك بیشتري در مورد خشکسالی و اثرات و پیامدهاي آن دارند، براي پذیرش و ؛ دارد

به ممکن است هرچند باشند.برخوردار مینیز ذهنی و عملی بیشتري و تمایلراهبردها و راهکارهاي مواجهه مؤثر، از آمادگی
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رنگ این رابطه کم،هاي اجتماعی و نهاديو محدودیتهاي فردي و اقتصاديگر از قبیل تواناییوجود متغیرهایی مداخلهدلیل 
.باشدشده

آگاهی سطح افزایش ،يجوامع کشاورزیاجتماعيهاجنبهشناخت بهتربرايتواندمیپژوهشنیانتایج در مجموع، 
اقلیمی و چالشاین بر هغلبيبراآنانهايپاسخخشکسالی وپدیده از کشاورزانو باورهاي ذهنی ادراكدر موردریزان برنامه

به هر د.مؤثر باشیخشکسالیاتیعملفیتعرجمعی و دولتی از طریقفردي،سازگارانه يراهبردهابهتر بع تدوینتو بالمحیطی 
گردد:بر مبناي نتایج حاصله، پیشنهادهاي زیر ارائه میحال

منافع دستیابی به منظوربهیبه خشکسالنسبت افراد يرفتاريهاپاسخ(در مطالعه حاضر، تنها راهبردهاي مواجهه خصوصی -
يهاواکنشگردد که در مطالعات آتی، راهبردهاي مواجهه عمومی و رو، پیشنهاد میمورد بررسی قرار گرفت. از اینشخصی)
و سازيآگاهایجاد فضاي سیاست اییحذف موانع سازمانها، توسعه زیرساخت،یماليهامشوقی از قبیل دولتسازگارانه

نظر قرار گیرد.مدنیز بردارانبهرهتوانمندسازي
که با واقعیات اقلیمی منطقه مورد بودندبرداران داراي سطح ادراك پایین از خشکسالیبهرهدرصد25نتایج نشان داد که -

. بر این دانستدر مورد شرایط محیطی و اقلیمی آنان بینی غیرواقعی خوشتوانرا می. علت احتمالی آننیستپژوهش سازگار
دقیق منابع اطالعات و اشتراكهاي اجتماعیو شبکههاي ارتباطاتیرسانه،هافناورياستفاده ازگردد که با اساس، پیشنهاد می

بینی شود. در بهبود این وضعیت و برداران تبیین و پیشبهرهواقعیت عینی کشاورزي و شرایط آینده آن براي ،یآبی و اقلیم
تواند نقش مهم و مؤثري ایفا کند.میاصالح نگرش حاصل از توهم فراوانی آب، ترویج کشاورزي 

فرهنگ، از جملهیطیو محياقتصاد-یعوامل مختلف اجتماعریثأتحت تخشکسالیك ادربا توجه به اینکه فرآیند ا-
به خدمات ی، دسترسییبه اطالعات آب و هوایدسترسهاي تولید کشاورزي، مالکیت اراضی، شیوهسن، ت،یجنسالت،یتحص
Wachinger(قرار داردیو عوامل سازمانیمنابع مالی،اجتماعيهاشبکه،یمحلينهادهامشارکت در ،یجیترو et al., 2013( ،

گردد که در مطالعات آتی به نقش این عوامل هم پرداخته شود.پیشنهاد می
با توجه به باورهاي مذهبی کشاورزان (نسبت دادن وقوع خشکسالی به عواملی همچون شانس و مشیت الهی) و نیز باال بودن -

هاي آموزشی و ترویجی، سطح دانش و آگاهی آنان سطح مدیریت انفعالی در هر سه گروه ادراکی، ضرورت دارد از طریق شیوه
با این مخاطره طبیعی ارتقا داده شود.واجهه مدر خصوص علل خشکسالی و راهبردهاي مؤثر 

الزم با توجه به نقش برجسته مدیریت تولیدي مزرعه و مدیریت تقاضاي آب در فرآیند سازگاري کشاورزان با خشکسالی، -
هاي الگوي کشت، اصالح شیوهکشت،هاي کشاورزي به عواملی همچون تنوعریزان در طراحی و تدوین سیاستکه برنامهاست

و در نظر گرفتن گردد با مشارکت جوامع محلیاین اساس، پیشنهاد میزراعی توجه بیشتري داشته باشند. برتولید و اصول به
فصلی طراحی گردد.صورتبهپایه شرایط اقلیمی موجود و ، الگوي بهینه کشت برشرایط و نیروهاي بازار
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Abstract
Drought is a recurrent socio-natural hazard that increases its magnitude due to climate change. The main
objective of this study was to identify farmers' perceptions of drought and their stratagems for dealing with this
weather change event. For this purpose, 250 farmers in the Mohr county, south of Fars province, were selected
by stratified random sampling and were interviewed using a researcher-made questionnaire. The validity of the
questionnaire was confirmed by agricultural extension and development experts, and their reliability was
confirmed by pilot study and Cronbach's alpha coefficient. The results of exploratory factor analysis showed
that the perception of drought can be attributed to four factors, namely experience, memory, expectation and
definition, which in totally these factors explain more than 71 percent of the variance of drought perception.
Another finding of this study indicated that farmers have used various strategies such as farm production
management, water demand management, financial management, production technology management, water
supply management, soil management and reactive management to deal with this climatic event. Moreover, the
relationship between drought perception and dealing strategies was positive and significant. In addition, the
results of ANOVA test showed that perceptual clusters had a significant difference in terms of dealing
strategies; So that farmers with a high level of perception (third cluster), in comparison with other groups, had a
higher mean in this regard. The results of this study can be effective to understanding the social aspects of
agricultural societies and planning for public and private adaptation/mitigation strategies to drought.
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