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  0391 پاییز ،031-071 (،4)9 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

 شهد  ریزی برنامهه رفتهار نظریهه مبنای بر خشکسالی و اب بحران سناریوی هگرایان زیست محیط تحلیل (.6931) محمدباقر آرایش،
.691-671 (،4)3 ،انسللهن  عالل   در ای رشلل    یهن  طهلعلله  فصللامه   .ایهه   شهرسههتان کشههاورزان دیههدگا  از آجههزن

 
 8112-4146شاپا: 

 / آزاد است.  دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز نویسندگان ) 

گرایانۀ سناریوی بحران آب و خشکسالی  زیست تحلیل محیط
شده آجزن از دیدگاه کشاورزان  ریزی برمبنای نظریه رفتار برنامه

 شهرستان ایالم
 

 1آرایشمحمدباقر 
 20/52/5931؛       پذیرش: 02/20/5931دریافت: 

 چکیده
گرایانۀ بحهران  زیست هدف اصلی این مقالۀ کیفی که به شیوۀ پدیدارشناسی انجا  شد  است، تحلیل محیط

شد  آجزن، از دیدگا  کشاورزان شهرسهتان ایه   اسهت.  ریزی آب و خشکسالی برمبنای نظریه رفتار برنامه
شدۀ آجزن بود  است. در این  ریزی ته برای تحلیل نگرش رفتاری در این پژوهش، رفتار برنامهکاررف الگوی به

ای( اسهتفاد   رشهته شناسی و دانش فنی کشهاورزی )رویکهرد میان شناسی، مرد  مطالعه از تلفیق دانش روان
های اخیهر  سها  که بیشترین خشکسهالی را در هه شد  است. جامعۀ مورد مطالعه، کشاورزان شهرستان ای   

، و کارشناسان مدیریت  کل جهاد کشاورزی شهرستان ای   کارشناسان مسائل آبیاری ادار   ههه اند تجربه کرد 
ههای پهژوهش بهه روش  برفی شناسهایی شهدند. داد  گلولهه  اند. افراد مطلع از طریق روش بحران استان بود 

اند. نتهای   تحلیل شهد  و وی ک بهزی تجزیههآوری، و براسهاس الگه مصاحبه عمیق و مشاهد  مستقیم جمع
هایی سنتی و بومی مانند تغییر الگوی کشت، ذخیر  علوفهه،  دهد که کشاورزان، روش آمد  نشان می دست به

جهت سازگاری با خشکسالی و چرای مهزارع  های آب را به تغییر زمان کاشت، تنوع معیشت، و ترمیم جوی
کار  منظور مقابله با خشکی بهه ها، و قطع درختان، به اهش تعداد دا آب از همسایگان، ک شد ، خرید  خشک 

را در سه مرحلهۀ پهیش از  دهد که آنان اقداماتی  آمد  از جامعۀ کارشناسان نشان می دست گیرند. نتای  به می
گری  سهازی نههادی(، در حهین وقهوع بحهران )حمایهت وقوع بحران )مدیریت تلفیقهی منهابع آب و فرفیت

 اند. ریزی سیستمی( و پس از وقوع بحران )توسعه کشاورزی و معیشت پایدار( انجا  داد  برنامههدفمند و 
شهههد ، خشکسهههالی، کارشناسهههان، تحلیهههل  ریزی سهههناریوی بحهههران آب، رفتهههار برنامه :ها کلیددددها  

 گرایانه، شهرستان ای   زیست محیط
 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 اسه می آزاد دانشهگا  طبیعهی، منابع و کشاورزی دانشکد  کشاورزی، تروی  گرو  کشاورزی، آموزش و تروی  استادیار .1
   ایران. ای  ، ای  ، واحد
  

https://www.doi.org/10.22631/isih.2017.1937.2480
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 مقدمه
سهب   سابقۀ کهاهش بارنهدگی، بلکهه به لیل تداو  بید تنها به هوایی، نه و های اخیر، تغییرات آب در دهه

های اقتصادی برای مقابله با خطرات ناشی از این تغییرات، توجهه  پایین بودن فرفیت جامعه و سیستم
ههوایی، درحها  تبهدیل  و . درواقع امروز ، پیامهدهای تغییهرات آب فراوانی را به خود جل  کرد  است

 (.641، 8166، 1معیشت بسیاری از کشاورزان است )دیجن چالش کشیدن شدن به نیرویی برای به
های کشور است که روی کمربند خشکسالی واقع شد  و هشهتمین  استان ای  ، ازجمله استان

سا  گذشته بود  است. این درحهالی اسهت  61استان کشور از نظر مشک ت خشکسالی در طو  
طور اسهتننا،، در طهو  سها   استان، تنها بهکه براساس آمار بارندگی سازمان هواشناسی کشور، این 

اسهت کهه پهس از اسهتان گهی ن،   متهری را تجربهه کهرد  میلی 18/412، میانگین بارندگی 6934
(. اقتصهاد 6934آمد )ادار  کهل هواشناسهی اسهتان ایه  ،  شمار می بیشترین بارندگی در کشور به

، رابطۀ مستقیمی با میهزان آب حاصهل از بر کشاورزی و دامپروری است و این دو استان ای   مبتنی
انداز  محسوسی کاهش یافتهه اسهت   میزان بارندگی به 6921-6927های  بارندگی دارند. در سا 

های زیرزمینی، باعث کهاهش سهطح زیهر  که کاهش میزان بارندگی و کم شدن سطح آب ای  گونه به
های شهاخ  هواشناسهی،  یسهتگا کشت و نیز پایین آمدن میزان تولید شد  است. براسهاس آمهار ا

کمتر از متوسط بارنهدگی سهالیانه  6921 -6927های زراعی  میزان بارندگی در استان ای   در سا 
 (.9، 6934میلیمتر( )ادار  کل هواشناسی استان ای  ، 1/624در کشور بود )

ایران، هموار  در معرض ب یهای طبیعهی همنهون سهیل، زلزلهه، و خشکسهالی بهود  اسهت، 
رو کشور مها  دهد  ازاین مورد آن در ایران رخ می 96افتاد  در جهان،  ب ی اتفاق 41ای که از  گونه هب

کشور نخست ب خیهز جههان قهرار دارد. ایهران در آسهیا چههارمین رتبهه و در دنیها  61در فهرست 
راساس (. ب168، 6939بیگی،  ششمین رتبه را از نظر آمار وقوع حوادث طبیعی دارد )غ می و علی

رو خواهند شهد  کشور جهان با کمبود آب روبه 96ای نزدیک،  گزارش سازمان ملل متحد، در آیند 
تهرین کشهورهای درگیهر کمبهود آب در آینهد  معرفهی شهد  اسهت  عنوان یکهی از بحرانی و ایران به

ور کش 81از   ها حکایت از این دارند که بیش بینی (. برخی پیش8، 6938)پورطاهری و همکاران، 
رو هستند و با  اند، با بحران شدید آبی روبه ها در منطقه خاورمیانه واقع شد  مورد از آن 3در دنیا که 

اسهتفاد  از آب و شهرایط   آبی، فرهنه  درنظر گرفتن میزان بارش، پراکندگی جمعیت، توزیع منابع 
ههای  بینی (. پیش6939تر هستند )مهکویی و همکاران،  اقلیمی در برابر تشدید این بحران، مستعد

شد  در مورد تغییرات منهابع و تشهدید بحهران آب شهیرین در دنیها، براسهاس میهزان ریسهک  انجا 
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 سناریوی بحران آب...

دهد که اغل  کشورهای آسیای مرکزی،  ، نشان می8111درنتیجۀ توسعه ناپایدار اقتصادی تا سا  
درصهد قهرار  41شما  و شاخ آفریقا و آمریکای شمالی، در معرض خطر کاهش منابع آب بیش از 

درصد، از  11ویژ  ایران، با خطر کاهش منابع آب شیرین بیش از  دارند و کشورهای خاورمیانه و به
(. 69، 6934پذیرترین مناطق دنیا در مقابله بها بحهران آب هسهتند )کشهکولی و همکهاران،  آسی 
هوایی وابسته  و میان، معیشت در جوامع وابسته به بخش کشاورزی، بیش از آن به تغییرات آب دراین

 (.21، 8166و همکاران،  1من است )پت
دلیل ارتباط تنگاتن  روستا و کشاورزی، پیامدهای منفی خشکسالی طهی چنهد سها  بهر  به

ههای  شود و تداو  آن موجه  تغییهر کهارکرد و مهاجرت اقتصاد روستایی و کشاورزی نمایان می
ی از ب یهایی اسهت کهه (. خشکسهال6922دوسهت،  روستایی خواههد شهد )محمهدی و حکیم

 71ای از برآوردها، حدود  گذارد. براساس پار  بیشترین خسارت مالی را در کشور ما برجای می
های واردشد  به کشور بر اثر ب یای طبیعی، مربوط به سیل و خشکسالی اسهت  درصد خسارت
 (. 6939بیگی،  )غ می و علی

اشی از خشکسالی در بخش کشاورزی ، خسارت ن6921دهند که در سا   ها نشان می بررسی
 91میلیارد ریا  بود  است. دورنمای وضعیت خشکسالی ایران طهی  86111در کشورمان حدود 
، 8181های  افزایش خواههد بهود و در سها  دهد که این معضل در ایهران روبهه سا  آیند  نشان می

رو خواهند شد  روبهبیشتر نقاط کشور با خشکسالی شدید و بسیار شدید  8193و  8191، 8198
(. تداو  خشکسالی و پیامدهای سو، ناشی از آن، لزو  دستیابی بهه 6922و همکاران،  داری  )خزانه

ههای مختلهک کشهور  یک راهبرد مؤثر و پایدار برای تولید محصهوتت زراعهی و بهاغی را در اقلیم
شهود کهه  سهتنباط میتحلیل آمار بلندمدت بارندگی در کشهور، چنهین ا و کند. از تجزیه ایجاب می

دهندۀ  های ساتنه و فصلی در اکنر مناطق کشور، بات است که این امر نشهان ضری  تغییر بارندگی
سهاله، دو بهار بها  61در ههر دورۀ  دیگهر اسهت. ایهران   نوسانات شدید میزان بارش از سالی به سا 

، 6972های  ه، در سا عنوان نمون (  به81، 6938شود )چهارسوقی و الیاسی،  رو می خشکی روبه
تر از متوسهط  درصهد پهایین 21و  18، 78ترتی   متوسط بارندگی سالیانه کشور به 6921و  6973

کهاهش ههر  شد  در کشور، اثر مستقیم  های انجا  (. براساس پژوهش6921ساله بود )غفاری،  91
مکعه  تفهاوت میهزان میلیارد متر  69میلیون ریا  است که با احتساب  32میلیمتر بارندگی، برابر 

از آن، برابهر  سطح زیر کشت ناشی  کاهش  شد  در ترسالی و خشکسالی، خسارت  برداری بهر  آب 
 (.86، 6938شود )چهارسوقی و الیاسی،  میلیارد ریا  می 6874
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شهد ، خشکسهالی را بهه یهک  ماهیت غیرساختاری خشکسالی و پینیدگی الگوههای مشاهد 
رد  است که امکان جلهوگیری از وقهوع آن در ههین منطقهه و شهرایطی فرد تبدیل ک پدیدۀ منحصربه

ویژ  در بخهش کشهاورزی، بایهد آن را  های احتمهالی، بهه وجود ندارد، ولی برای کهاهش خسهارت
ترین و مؤثرترین قشر در مبارز  علیه خشکسهالی، مهرد  محلهی هسهتند و در   مدیریت کرد. مهم

تهرین چهالش در مهدیریت ایهن بحهران اسهت  بزرگ عنوان گهرو  ههدف، هها بهه تک آن واکنش تک
 (.21، 6931)صفاری، 

حسهینی و   قبو  جههانی وجهود نهدارد. از نظهر برای مفهو  خشکسهالی، تعریهک روشهن و قابهل
دلیل وابسهتگی آن بهه  تعریهک فراگیهری بهرای خشکسهالی بهه ( درواقع ارائهه 621، 6931همکاران )

های مختلک، دشوار بود  و معمهوت  خشکسهالی  ا، و دیدگا های اقلیمی نواحی گوناگون، نیازه تفاوت
رو  شود تا به افراد کمهک کنهد تها ایهن مفههو  را در  کننهد  ازایهن در قال  اصط حات کلی بیان می

توان آن را تنها با کمبود بارش در یک دورۀ زمانی معین در یک منطقه جغرافیهایی مشهخ  یکهی  نمی
 1انواع خشکسالی )خشکسالی هواشهناختی  بی و خشکی از دتیلآ دانست. هرچند کمبود بارش، کم

عنوان یهک  حا ، برای مقابله بها خشکسهالی و مهدیریت آن بهه آید، بااین شمار می و هیدرولوژیکی( به
بحران، تز  است که سایر علل، راهکارها و پیامدهای این پدید  نیز شناسایی شوند )مقدس فریمانی 

ه این برداشت از خشکسالی و بنا بهه ابعهاد مختلهک دتیهل خشکسهالی و (. برپای6921و همکاران، 
زا ماننهههد خشکسهههالی  های مختلفهههی از ایهههن پدیهههدۀ بحهههران ههههای ترثیرگهههذاری آن، گونهههه حوز 

و... مطهر  شهد  اسهت. ایهن گونهاگونی،  5، معیشهتی4، کشاورزی3شناختی ، بو 2اجتماعی ه اقتصادی
جانبه و چندبعدی در  ضرورت اتخاذ رویکردی سیستمی، همه بیانگر پینیدگی یک واقعیت بحرانی و 

ها، و درنتیجه انتخاب سازوکارهای مناس  و متناسه  بها ههر موقعیهت بهرای  شناخت دتیل و ریشه
 (.627، 6931وجودآمد  است )حسینی و همکاران،  مدیریت بحران به

ای خشهک باشهد و ههو و ای است که در هر منطقه و کشوری، چه دارای آب خشکسالی، پدید 
بهر ایهن، امکهان جلهوگیری از  آبی متفاوت است. ع و  دهد و با خشکی و کم چه مرطوب، رخ می

وقههوع خشکسههالی در هههین منطقههه و شههرایطی وجههود نههدارد، ولههی بههرای مقابلههه بهها آن و کههاهش 
رسهت و ریزی د عبارت دیگر، با یک برنامه توان اقداماتی را انجا  داد. به های احتمالی، می خسارت
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(. اقهدامات مهدیریتی تز  بهرای 6921توان از شدت آثار منفی آن کاست )کرمهی،  جانبه می همه
هها تها حهدودی  مناطق و شرایطی که امکان تداو  خشکسالی و بروز شرایط سهخت زنهدگی در آن

است، از اهمیت بیشتری برخوردار است. خشکسهالی ازجملهه مخهاطرات طبیعهی  بینی  پیش قابل
شهود. همننهین ایهن پدیهد   های اکولوژیکی یک منطقهه می نظمی در سیستم جر به بیاست که من

کنهد. درواقهع، خشکسهالی حاصهل  زمینۀ اخ  ، یا نابودی شرایط فیزیکی و محیطی را فراهم می
عبارت دیگهر،  انحراف موقتی از توزیع نرما  اقلیمی یک ناحیه بود  و با خشکی، متفاوت است. به

شهود کهه دارای یهک شهکل اقلیمهی باشهند. از دیهدگا   بهارانی محهدود می مخشکی، به منهاطق ک
هواشناسی، خشکسالی عبارت است از بارش به میزان کمتر از متوسط ساتنه و توزیع نهاموزون آن 
در منطقه. خشکسالی از منظهر اکولهوژیکی و کشهاورزی، بهه ناکهافی بهودن رطوبهت بهرای رشهد 

 (.81، 6938لیاسی، شود )چهارسوقی و ا محصو  اط ق می
پذیری جوامع روستایی برای انطبهاق بها  طورکلی، بررسی چندانی در زمینه توانایی و انعطاف به

رو، اعمها  مهدیریت  (  ازهمین8، 8166و همکاران،  1هوایی انجا  نشد  است )ت  و تغییرات آب
پدیهد  و مههار های جانی و مهالی ایهن  در خشکسالی، گامی مهم و مؤثر در کاهش میزان خسارت

برخی از پیامدهای آن است. با توجه به ناکارآمدی شهیو  مهدیریت خشکسهالی در کشهور، یهافتن 
های موجود را برطرف کنهد و بهه بهبهود توانهایی مقابلهه بها خشکسهالی  رویکردی که بتواند کاستی

(. در برخههی جوامههع، گههرایش 44، 6931بینجامههد، اهمیههت فراوانههی دارد )شههرفی و زرافشههانی، 
محیطی اسهت. مردمهی کهه سهازگاری بها تغییهرات  سمت سازگاری با خطرات زیسهت اجتماعی به 

کننهد. جوامهع روسهتایی و  دانند، اقدامات انطباقی خود را محهدود می هوایی را غیرممکن می و آب
دلیل ارتباط تنگاتن  با محیط طبیعی و داشتن توان محدود، از دیرباز  ها، به آن های تولیدی  فعالیت

رو سهاکنان ههر منطقهه براسهاس تجربهه،  اند  ازایهن در معرض تهدید نیروهای مخرب طبیعی بود 
ترتی ،  این انهد و بهه بار ایهن نیروهها بهر جوامهع خهود انجها  داد  اقداماتی را برای کاهش آثار زیان

ینهۀ انهد. رویکهرد جدیهدی کهه امهروز  در زم توانمندی خود را در برابر ب یای طبیعی افهزایش داد 
هها یها  ها مطر  است، اسهتفاد  از فرفیت پذیری در برابر آن مدیریت ب یای طبیعی و کاهش آسی 

 دانش بومی هر منطقه برای مقابله با آن است.
گاهی های بومی جوامع یا همان دانش بومی عبارت است از مجموعه تجربه تجربه ههایی  ها و آ

بندد. دانش بومی، دانشی اسهت کهه  کار می و ب یا بهها را در برخورد با خطرات  ای آن که هر جامعه
کنههد کههه محههیط  شههود و مههرد  را قههادر می هههای گونههاگون تولیههد می در طههو  زمههان در اجتماع
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کنار بیایند )غ می و   کشاورزی خود را در  کنند و با آن ه شناختی اجتماعی یا محیط بو  ه اقتصادی
گاهی164، 6939بیگهی،  علی تواننهد بها دانههش نهوین تلفیهق شههوند و  ها می جربههههها و ت (. ایهن آ
انسان تحهت تهرثیر عوامهل  های کشاورزی  های مدیریت ب یای طبیعی را ارتقا دهند. فعالیت شیو 

ها  اند با محدودیت کشاورزی قرار دارد. کشاورزان، هموار  کوشید  گوناگونی ازجمله محیط طبیعی 
 کاهش دهند. بار آن را  امکان، نتای  زیان و حوادث غیرمترقبه مقابله کنند و تا حد

اسهت.  ای   شهد   گیر مناطق وسیعی از استان  گونه که گفته شد، امروز  خشکسالی دامن همان
کشاورزان در همراهی با کارشناسان خبهر  در برخهورد بها خشکسهالی، رفتارههای متفهاوتی انجها  

گهاهی بهه آنهان در مهورد روشدهند و با شناسایی این رفتارها و انتقا  دانش و  می ههای مهدیریت  آ
شود که مسهووتن بها  ای باعث می توان به مدیریت آن پرداخت. نتای  چنین مطالعه خشکسالی می

گا  شدن از روش دهنهد، از  صورت بومی در مقابله با خشکسهالی انجها  می هایی که کشاورزان به آ
کشهاورزان بهر مبنهای  گرایانۀ   بو زیسهت ههای  های خشکسهالی بکاهنهد. شناسهایی روش خسارت

شناسانه و تلفیق آن با دانش فنی نوین، برای مقابلهه بها خشکسهالی، ههدف اصهلی  های روان نظریه
مقاله حاضر است

 
 . پیشینه نظری1
  1شده ریزی . نظریه رفتار برنامه1-1

ن باورها تغییر نکنهد، که ای ها ریشه دارد و تا زمانی ها و باورهای آن رفتارهای افراد جامعه، در نگرش
یا رفتارهای مناس  جایگزین نشوند، ضمانتی برای کهاهش عوامهل خطرآفهرین فهردی در جامعهه 

این نظریه را مطر  کرد  است. نظریه رفتار  6321بار آجزن در سا   وجود نخواهد داشت. نخستین
رفتهار   برای انجا  یهکشد ، بر این فرض استوار است که رفتار انسان از قصد و نیت او  ریزی برنامه

(. 8111کنندۀ رفتار فوری اوست )آجهزن،  گیرد و نیت انجا  یک عمل، تعیین خاص سرچشمه می
شهناختی یعنهی، نگهرش،  کار تحت تهرثیر سهه سهاز  محهوری روان  در این نظریه، قصد انجا  یک

( و 8111) 2و رمهان  شهد  اسهت. بهر مبنهای دیهدگا  بهد  رفتاری ادرا  هنجارهای ذهنی و کنتر  
( نگرش، بیانگر گرایش منبت یها منفهی فهرد بهه بهروز یهک رفتهار بهود  و 8161و دیگران ) 3ووترز

هها بهرای انجها  یها عهد   آمد  بهه آن هنجارهای ذهنی نیز به ادرا  افراد از فشارهای اجتماعی وارد
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  رد بهرای انجها شدۀ فه شد  نیز قابلیت اکتسابی در  انجا  یک رفتار خاص اشار  دارد. رفتار ادرا 
هها،  ( نگرش8169) 2و کلهی زعم تپهل  (. بهه8118و همکاران،  1یک رفتار خاص است )دیویس

طور مستقیم از باورهای ما نشوت بگیرند.  توانند به شد  می هنجارهای ذهنی و کنتر  رفتاری ادرا 
و هنجارههای تر خواهد بهود کهه نگهرش  کلی، قصد انجا  یک عمل زمانی قوی عنوان یک قانون  به

 شد ، بیشتر باشد. تر و کنتر  رفتاری ادرا  ذهنی، مطلوب
کمبود آب، تحت ترثیر سهه متغیهر نگهرش  که قصد انجا  یک عمل در برابر بحران  اگر بپذیریم 

شهد  در  کر (، هنجار ذهنی در مورد خشکسالی و رفتار ادرا  دوستانه، خودخواهانه، و زیست )نوع
جر به بروز رفتار کشاورزان هدف در برابر سناریوی بحران آب شهود، انتظهار آبی، من کم مورد بحران 

ها باشهیم و ایهن  رود که شاهد رفتار کنشی، فراکنشی، یا رفتار عد  مقابله )غیرفعا ( از سوی آن می
توضهیح  گرایی، عد  مقابله، یا کنتر  خشکسالی، قابل حل ها در قال  سه نوع راهبرد را  نوع واکنش
ههای  ههای رفتهاری، و تمایل (. براساس این نظریه، رفتار، تحت تهرثیر تمایل8ل شمار  است )شک

هها و هنجارههای ذهنهی،  رفتاری مرتبط با فناوری نیز تحت ترثیر نگرش بهه فنهاوری اسهت. نگرش
آیند. این به آن معناست که فرد، نتای  رفتار خود را محاسهبه  شمار می اصلی رفتاری فرد به  شاخ 

گیهرد. بها بسهط نظریهه عمهل  و تصمیم به انجا  یا عد  انجا  عملیات یا رفتار خاصهی میکند  می
شد  آجزن شکل گرفهت. در نظریهه جدیهد، آجهزن بها  ریزی های نظریه رفتار برنامه منطقی، مقدمه

، ت ش کرد نشان دههد کهه فهرد چگونهه «شد  کنتر  رفتاری در  »عنصر جدیدی با عنوان  افزودن 
ی و داخلی را در رفتار خود ادرا ، و براساس آن، اقهدا  بهه انجها  رفتهار خاصهی فشارهای خارج

هها، هنجارههای ذهنهی و کنتهر  رفتهاری  گیری غیرمسهتقیم نگرش انهداز   کند. این الگو شهامل می
(. برمبنای این نظریه، انسان در هر کاری که انجا  6938شد  نیز هست )لگزیان و همکاران،  در 
کند  این قصد ممکن است آشکار یا غیرآشهکار  یت( یا هدف خاصی را دنبا  میدهد، قصد )ن می

  باشد  بنابراین، هریک از کارهای ما باید از علتی سرچشمه گرفته باشد و معلهو  مشخصهی را کهه
است، به ارمغان آورد. در این نظریه، قصد، عامل مستقیم مؤثر بر رفتهار فهرض شهد   پاداش ت ش 

بر نگرش و هنجارهای اجتماعی است. نگرش، تمایل بهه نشهان دادن  ، مبتنیاست، ولی خود قصد
واکنش، و حالتی درونی است که بر انتخاب رفتار فرد در برابر یک شهی،، یهک شهخ ، یها یهک 

گذارد. آجزن بر این نظر است کهه عامهل نگهرش در ایهن الگهو حاصهل باورههای  رویداد ترثیر می
نهین ارزش آن اسهت  بنهابراین، رویکهرد افهراد، یهک توقهع موجود دربارۀ یک رفتار خاص و همن
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هها و  ای از ارزش (. مجموعهه991، 6938گر است )لگزیان و همکهاران،  )انتظار( ارزشی مداخله
شهوند.  ها، و رفتارهای افراد در یک نهاد اجتمهاعی می ها، دیدگا  گیری نگرش هنجارها باعث شکل

های رفتهار  نتظار از نقش در یک جامعه را تعیین، و شهیو اجتماعی را تعریک، ا  های هنجارها، نقش
کنند. افراد در ایفای نقش خود، براساس این هنجارهها  ها را مشخ  می مورد انتظار در ایفای نقش

دهنهد.  کنند، زیرا هنجارها فضای ارزشی خاصی را بها کهارکرد کنتهر  رفتارهها شهکل می عمل می
هها  مرات  از نظها  ارزش فردی در درون خود، یهک سلسهله رفتارها، تحت کنتر  ارادی هستند. هر

 کند. وجود آورد  است که رفتار فردی او را کنتر  می به
شوند و انگیزش افهراد را شهکل  پذیری، درونی می ها، هنجارها و الگوها از طریق جامعه ارزش

رهها در جامعهۀ هها و هنجا شهود. ارزش کنتر  اجتمهاعی فهراهم می دهند و از این طریق امکان  می
را بها همهدیگر هماهنه ، پیوسهته، و  متفاوت   دهند و رفتار افراد علمی، نظم اجتماعی را شکل می

شهد ، رفتهار  ریزی عبارت دیگر، براساس نظریۀ رفتار برنامه (. به6929کنند )داورپنا ،  جهت می هم
باورههای رفتهار   شهود: عقایهدی در مهورد پیامهدهای احتمهالی فرد از طریق سه عامل هدایت می

رفتاری(، عقایدی در مورد انتظارهای بهنجار از دیگران )باورههای هنجهاری( و عقایهدی در مهورد 
شهد (. باورههای  کنتر  رفتهار، اثرگهذار باشهند )باورههای  حضور عواملی که ممکن است بر انجا  

ای هنجهاری منجهر بهه کنند، باوره مطلوب یا نامطلوبی را در مورد رفتار ایجاد می  رفتاری، نگرش 
شهوند، و درنهایهت، باورههای کنترلهی سهب  افهزایش  در  فشار اجتماعی یا هنجارهای ذهنی می

رفتهه، نگهرش بهه  هم شوند. روی شد ، و در  سهولت یا دشواری انجا  رفتار می کنتر  رفتاری در 
شهود.  فهرد می گیری هدف رفتاری رفتار، هنجار ذهنی و ادرا  فرد از کنتر  رفتاری، موج  شکل 

کار، به احتما  زیاد، قصد فهرد را  تر و احساس کنتر  بیشتر بر انجا   نگرش و هنجار ذهنی مطلوب
(.6938انگیزد )لگزیان و همکاران،  برای اجرای یک رفتار در پاسخ به یک نیاز، برمی

 ( نشان داد  شد  است.6عناصر الگوی آجزن در شکل شمار  )
 

 شد  آجزن ریزی گوی رفتار برنامه(. ال6شکل شمار  )

 993، 6931منبع: لگزیان ه همکاران، 

 باورهای رفتاری

 باورهای هنجاری

 شده باورهای کنترل

 نگرش نسبت به رفتار

 هنجار ذهنی

 شده کنترل رفتاری درک

 رفتار رفتاری نیت 
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 شود: بینی می شد ، قصد انجا  رفتار از طریق سه عامل پیش ریزی نظریه رفتار برنامه براساس
کند کهه بهرای   . فرد احساس8 . فرد، دیدگا  منبتی در مورد انجا  رفتار داشته باشد )نگرش( 6

. فرد احساس کند که قادر است 9 ر فشار اجتماعی است )هنجارهای ذهنی( انجا  دادن رفتار، زی
(.681، 8112، 1رفتار را انجا  دهد )ولک و هایگن

ای از رفتهار از طریهق  ای از عوامل است، ولی بخش عمهد  اگرچه رفتار، مترثر از مجموعۀ پینید 
خود، مترثر از دانش و اط عهات فهرد نوبۀ  آن نیز به شود که  کشاورزان تعیین می  محیطی زیست  نگرش

ای در نگهرش و رفتارههای  کننهد  گیری ارزشی در مورد طبیعت، اثهر تعیین است. در این میان، جهت
هههای ارزشههی،  گیری ههها شههامل جهت گیری بندی، ایههن جهت محیطی دارد. در یههک دسههته زیسههت

عبارت دیگهر،  ود. بههشه شخصهی می  گیری نفع کر  و جهت گیری زیست دوستی اجتماعی، جهت نوع
از   هها در مهورد خشکسهالی، آگهاهی آنهان آن  اند، به نگهرش واکنش افرادی که دچار خشکسالی شد 

انهد و بهارخر  چهه مقهدار  آبهی را تجربهه کرد  پیامدهای خشکسالی، یا اینکه پیشتر خشکسهالی و کم
 (.6936پنا ،  ت )یزداناس امکانات و منابع برای مقابله با خشکسالی دراختیار دارند، وابسته 

هها و  های فرهنگهی مختلهک، ارزش اجتماعی و ویژگی های  انسانی با دارا بودن فعالیت  جوامع
های متفاوتی در مورد طبیعت و محیط زیست دارند. بسیاری بر ایهن باورنهد کهه مشهک ت  نگرش
افهراد  د دانسهت کهه اجتماع، ریشه دارد و به همین دلیل، بای ها و باورهای  محیطی در ارزش زیست

احساسی به آن دارند  چه  دانند، و  کنند، دربار  آن چه می شناسی، چگونه فکر می جامعه در مورد بو 
درنهایهت، چهارچوب مفههومی پهژوهش براسهاس ههدف  (.6931آبادی و همکاران،  )قبادی علی

 صورت زیر ارائه شد  است. اصلی مقاله به
 
 
 
 
 

 

 

 

 آبی منظور هاکاهی رفتار کشاهرزان در برابر سناریوی خشکسالی ه کم فهومی پژههش به(. چارچوب م1شکل شمار  )
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 نگرش:
 خودخواهانه )نفع شخصی(

 کر  زیست
 دوستانه نوع

 
 
 آبی ذهنیت در مورد کم 

 شد  کنتر  رفتاری در 

 راهبرد:
 گرایی حل را 

 عد  مقابله
 کنتر 

 ت خشکسالیرفتار مدیری

 رفتار کنشی

 رفتار فراکنشی

 عد  مقابله 
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 های آینده کشاورزی . بحران آب و افق2
صهورت مجهاز و  های زیرزمینهی، به ههای غیراصهولی از سهفر  برداری در حا  حاضهر بها توجهه بهه بهر 

کاهش اسهت و میهزان  شهدت روبهه وجود آمهد  اسهت، به ها بهه ها که طی قرن غیرمجاز، سطح این سفر 
اند که چگونهه عمهق چها  خهود را  شوری و تلخی آب، بیشتر شد  است. مترسفانه کشاورزان ما یاد گرفته

های فراوان برای جذب و آبدهی بیشتر چا  خهود اسهتفاد  کننهد و ایهن قسهمتی از  افزایش دهند یا از پشته
 (.  4، 6922بحران است )نگهبانی و همکاران، 

های متمهادی شهود.  توانهد باعهث بهروز خشکسهالی بهرای سها  بحران آب در هر کشوری می تداو 
هایی را  تواند در هر کشهوری، فرازونشهی  ای بزرگ است که می ای طبیعی و فاجعه خشکسالی، مخاطر 

پدید آورد. از نظر مرد  محلی، خشکسالی در هر فصل با بارنهدگی کهم و تقاضهای آب بهرای محصهو  
طورکلی ناکامی کشهت و یها معضه ت دامهداری و  گا  برداشت محصو  ضعیک یا به د و آنشو آغاز می

 (.  481، 8166، 1دلیل کمبود منابع تغذیه در پی دارد )آرایا و استروس نیندر مرگ احشا  را به
و غیرمستقیم، تقسیم کهرد. در جهوامعی  توان به دو گرو  مستقیم  ترثیرها و پیامدهای خشکسالی را می

صهورت کهاهش تولیهد مهواد  بر کشاورزی است، ترثیرههای مسهتقیم کشهاورزی به ها مبتنی اقتصاد آنکه 
کنهد، و در  وبرداشهت، نمهود پیهدا می دلیل کاهش سطح زیر کشت، و کاهش عملیهات داشت غذایی به

یابهد و ایهن  سهرعت افهزایش می نتیجۀ کاهش تولید مواد غذایی بر اثر خشکسالی، قیمت مواد غهذایی به
بر این موارد، وقوع خشکسالی منجر بهه  شود. افزون ها به غذا می ود، موج  کاهش دسترسی روستاییخ

شود. در شرایط ترسالی، خانوار وابستگی شدیدی بهه منهابع  ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد خانوار می
جه  کهاهش مختلک درآمدی مانند زمین، دا ، و... دارد و این درحالی است که وقهوع خشکسهالی، مو

شهدت بهر  شود. در این دوران، ترمین بودجۀ خهانوار به وابستگی خانوار به درآمد حاصل از کشاورزی می
تهوان اسهتنباط  اساس، می (. براین812، 6927شود )کشاورز و کرمی،  های افراد خانوار متکی می دارایی

رار معهاش بهه بخهش اسهت کهه بهرای امه کرد که خشکسالی تهدید بزرگهی بهرای خانوارهها و جهوامعی 
ثبهاتی  توانهد بهه بی (. پیامهدهای خشکسهالی می641، 8166و همکاران،  2اند )کمپبل کشاورزی وابسته

 (.  1، 6938معیشت روستایی بینجامد )پورطاهری و همکاران، 
 ( ترثیرها و پیامدهای خشکسالی ذکر شد  است.9در شکل شمار  )
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 مدهای خشکسالی(. تأثیرها ه پیا9شکل شمار  )

 1، 6931منبع: پورطاهری ه همکاران، 
 

کنهد کشهورمان در  های فراوانی به نقل از مراجع رسمی وجود دارد که ثابت می شواهد و شاخ 
 6711معرض چالش شدید بحران آب قرار دارد. براساس شهاخ  فهالکن مهار ، میهزان سهرانه آب 

است. با توجه بهه اینکهه در حها  حاضهر،  عنوان شاخ  کمبود مشخ  شد   مترمکع  در سا ، به
در آسهتانه تهنش آبهی قهرار دارد   مترمکعه  اسهت، ایهران 6311سرانه آب تجدیدپذیر ایهران حهدود 

(. بنیاد کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، درصهد 6934پروژ ،   )رصدخانه علم و فناوری شاخ 
گیری بحران آب تعیهین کهرد   شاخ  انداز عنوان  برداشت از منابع آب تجدیدپذیر در هر کشور را به

درصد کهل منهابع  41است. براساس شاخ  یادشد ، هرگا  میزان برداشت آب یک کشور، بیشتر از  
رو است و اگر ایهن مقهدار، در حدفاصهل  آب تجدیدپذیر آن باشد، این کشور با بحران شدید آب روبه

درصهد  81تها  61ایهن شهاخ  بهین  درصد باشد، بحران در وضعیت متوسط و چناننهه 41تا  81
شود. بها توجهه بهه اینکهه در  درصد، بدون بحران تلقی می 61باشد، بحران در حد متعاد ، و کمتر از 

رو ایهران در وضهعیت  شهود، ازایهن آب تجدیدپذیر کشور، اسهتفاد  می  درصد کل 13اکنون  ایران، هم
 (.1، 6934پروژ ،   خ آبی قرار دارد )رصدخانه علم و فناوری شا بحران شدید کم
المللی مدیریت آب، دو عامل درصهد برداشهت کنهونی نسهبت بهه کهل منهابع آب  مؤسسه بین

کار  زمان بهه ساتنه و درصد میزان برداشت آب در آیند  نسبت به برداشت آب در حا  حاضر را هم
 8181تا سها  برد که براساس این شاخ ، ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. ایران  می

بهر  برداری خود بیفزاید که این مقدار با توجهه بهه منهابع و  درصد به منابع آب قابل 668باید بتواند 
بها توجهه بهه اینکهه  (98، 6934رسد )عطائیان و همکهاران،  نظر می امکانات موجود غیرممکن به

 افزایش قیمت موا غذایی کاهش سرانه مصرف غذا

 بروز قحطی

 خشکسالی

 اثرات مستقیم اثرات غیرمستقیم

 کاهش سطح زیر کشت کاهش بازده محصول کاهش اشتغال کاهش درآمد

 کاهش تولیدات غذایی ناتوانی در تأمین غذا
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افهق آینهد   شود، پرسهش ایهن اسهت کهه بها بیشترین آب در بخش کشاورزی و آبیاری مصرف می
 کشاورزی چه باید کرد؟

نگاری کشههاورزی بهها محوریههت نههوع  نظران، تههدوین سههند آینههد  از نظههر بسههیاری از صههاح 
محصوتت تولیدشد ، ارزش غهذایی، میهزان مصهرف آب، انهرژی و آمهایش سهرزمین، تغییهر در 

اهش همرا  که های کشت محصوتت، تغییر در نوع نگرش کشاورزان، کاهش هدررفت آب به نظا 
ها و کودهای شیمیایی، گسترش کشهاورزی عمهودی و کشهاورزی بهدون خها ،  کش مصرف آفت

 (.6934تواند در دستورکار قرار گیرد )رصدخانه علم و فناوری شاخ  پروژ ،  می
 

 . مدیریت آب3
طور یکسهان دردسهترس همهه نیسهت.  دههد، امها آب بهه درصد کهر  زمهین را آب تشهکیل می 76

بارد، بعضی از منهاطق جههان، بهارش زیهر  متر باران می 68آسا  هند، ساتنه  که در منطقه درحالی
(، اما ایرانیان از دیرباز، قدر ایهن 6922دوست،  کنند )محمدی و حکیم میلیمتر را تجربه می 811

اند نخسهتین  ها بها پشهتکار توانسهته دادند. ایرانی دانستند و بهای زیادی به آن می مایع حیات را می
را برای مدیریت آب در جهان ارائه دهند. بستن سهدهای خهاکی و سهاروجی از ایهن دسهته راهکار 

(. یکی دیگر از اختراعات نیاکان ما، قنهات بهود  7، 6922است )نگهبانی و همکاران،   موارد بود 
منظور  های متمهادی بهه دههد، و از آن بهرای سها  است که هوش و خ قیهت ایرانیهان را نشهان می

ای از منهابع آب  ها بها پیشهرفت فنهاوری، اسهتفاد  بهینهه اند. امها انسهان ستفاد  کرد مدیریت آب ا
رویکرد توجه به دو مقوله مهدیریت اقتضهایی و توجهه بهه  اند. بعدها بحث مدیریت تحو  به  نکرد 

عنوان تجویزی برای مقابله با بحران جدی آب، در دستورکار کشورها قرار گرفت  عوامل محیطی، به
 (. 611، 6921نی، )کردوا

های جهدی  امروز ، مدیریت منابع آب در فرایند تحو  در شرایط و دامنه عمل خود بها محهدودیت
در مسههیر تحههوتت  ای از رویههدادها، چنههد وضههعیت  دلیل مجموعههه رو اسههت، یعنههی بههه روبههه

دلیهل  اقتصادی کشور مانند دگرگونی نظا  اقتصاد ملی، محدودیت شدید بودجه ارزی به ه اجتماعی
تکیه صرف بر درآمد فروش نفت، دگرگونی در کل نظا  عرضهه و تقاضهای آب، زوا  کیفهی منهابع 

های ثابت و افزایش  بینی درست هزینه دلیل عد  پیش ها به رویۀ طر  آب کشور، گران تما  شدن بی
ی، های تهرمین آب اضهاف نیازها در اثر افزایش جمعیت و توسعه اجتماعی و افزایش تصاعدی هزینه

محیطی،  ویژ  از دیدگا  اقتصهادی و زیسهت با یکدیگر تطبیق پیدا کرد  و به اعت ی مدیریت آب به
 (. 98، 6934جنبه حیاتی و ضروری داد  است )عطائیان و همکاران، 
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 911میلیهارد مترمکعه  اسهت کهه  483در حا  حاضر متوسط حجم بارش در کشور، معهاد  
  میلیارد مترمکع  684طریق تبخیر و تعرق از دسترس خارج و درصد( از  76میلیارد مترمکع  آن )

میلیهارد مترمکعه (  92میلیارد مترمکعه ( و زیرزمینهی ) 21های سطحی ) صورت جریان از آن به
شهوند و  های موجود، از کشور خهارج می میلیارد مترمکع  از آب 1آید  این درحالی است که  درمی

(. از 6922دوسهت،  دی آب به کشور است )محمهدی و حکیمورو میلیارد مترمکع ، خال   4تنها 
 4میلیارد مترمکعه  در بخهش کشهاورزی،  24های مختلک،  لحاظ وضعیت مصرف آب در بخش

میلیهارد مترمکعه  در بخهش صهنعت  1/6میلیارد مترمکع  در بخهش آب آشهامیدنی و خهانگی و 
های آرتزین بهه  رزمینی، تبدیل چا های زی رسد که افت سطح آب نظر می شود  بنابراین، به مصرف می

های آب  هها، پیشهروی جبههه های معمولی، قطع درختان توسط کشاورزان، کاهش تغذیهه آبخوان چا 
ههای زیرزمینهی، از  سوی منهاطق آب شهیرین، شهور شهدن تهدریجی و تخریه  کیفیهت آب شور به

در بخهش کشهاورزی، (. 611، 6921ترین عوامل بروز بحران آب در کشور هسهتند )کردوانهی،  مهم
توانهد باعهث  ههای برتهر یها مرسهو  می های تجدیدشوند  و استفاد  از روش اعما  مدیریت آب با آب

دسهت آوردن غلهه باکیفیهت  عبارت دیگر، در انقه ب سهبز آینهد ، به حفظ و ذخیر  منابع آب شود. به
ت فشهار، بهازخوردی های آبیهاری تحه های فناوری کشاورزی دقیهق و سیسهتم باتتر از طریق کاربرد

وری آب شود. عقیهد   تواند باعث افزایش راندمان بهر  دستیابی است. همننین، توسعه آبیاری می قابل
های غه ت، جانشهین کهردن  بر این است که ایجاد تغییرات در گیاهان از طریق بهبود و اص   گونهه

به کمک اصه   و بهبهود  محصوتت، تروی  توسعه فرهنگی و نیز دقت بیشتر از طریق مدیریت آب
مدیریت آبیاری، و انجا  آبیاری دقیق و تکمیلی در هنگا  کمبود، ازجمله راهکارهایی هستند که بهرای 

 (.1، 8113و همکاران،  1شود )آپاتا ها استفاد  می بهینه کردن مصرف آب کشاورزی از آن
 
 . اثر خشکسالی بر منابع آبی و کشاورزی کشور4

گذارد. با کم شدن بهارش یها فقهدان آن بهرای  چیز بر منابع آب کشور، ترثیر میخشکسالی بیش از هر 
ههای جهوی  هها، ریزش هایی که منابع آبی آن ها، مزارع و باغ یک مدت طوتنی در سا ، مراتع، جنگل

ههای  بیننهد. چهون منهابع آب طور مسهتقیم آسهی  می است و همننین خا  و منابع طبیعی دیگر بهه
هها  ته بهه آنهات وابسهها و ترسیس شود، بنابراین، فعالیت از طریق بارش ترمین می یهسطحی و زیرزمین

طورکلی  تحت ترثیر قرار گرفته و خسارت خواهند دیهد. بهه ههه چه شهری، چه روستایی، و چه صنعتی هه
هها،  تبدیل رودهای دائمی به رودهای فصهلی و مهوقتی و درنهایهت، خشهک شهدن جریهان آب در آن

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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تر شدن آب رودها، آلود  شدن منابع آبی به میکروب، سمو  و مواد شهیمیایی دیگهر و  ینشورتر و سنگ
ههای سهطحی هسهتند  کاهش ذخایر آبی در پشت سدها، ازجملهه آثهار عمهومی خشکسهالی بهر آب

  درصد منابع آب زیرزمینی تجدیدشهوند ، کهاهش 7(. ساتنه بیش از 68، 6921شنو،  )یزدانی و حق
شهود. در  های زیرزمینی، برداشهت می میلیون مترمکع  بیشتر از مقدار تغذیه آب 1یابد و ساتنه  می

هم خهورد  و  های زیرزمینی، توازن بین تغذیه و برداشت به رویه از آب نتیجۀ خشکسالی و برداشت بی
ههای مختلهک  (. خشکسهالی از را 6921تر خواهد شد )کرمی،  مسوله کمبود آب زیرزمینی، بحرانی

تهوان بهه کمبهود بارنهدگی بهرای  جملهه می کنهد کهه از آن های زیهادی وارد می ، خسارتبر کشاورزی
ههای ههرز در  های گیاهی، زیهاد شهدن نسهبی علک های دیم، کمبود آب آبیاری، افزایش آفت زراعت

های بهات درنهایهت منجهر بهه  مزارع و ناممکن بودن استفاد  کافی از کود شیمیایی اشار  کهرد. پدیهد 
 ، کیفیت پایین تولیهدات، وخهیم شهدن اوضهاع کشهاورزی و وضهعیت کشهاورزان و کاهش محصو

 (.64، 6921شنو،  شود )یزدانی و حق درنهایت، کاهش درآمد ملی و درآمد کشاورزی می
 
 . اثر خشکسالی بر جامعه، درآمد ملی، دولت و بروز قحطی5

ئل اجتماعی نیهز ترثیرگهذار بر پیامدهای مخرب آن برای اقتصاد، تا حدی بر مسا خشکسالی ع و 
 شود:  ترین این عوامل، شامل موارد زیر می است. مهم

سو مواد غذایی موردنیاز جمعیت، با فرهنه   ویژ  ادامۀ آن، ازیک ه با بروز خشکسالی و به  الک
دیگهر، مسهوله واردات و وابسهتگی بهه   یابهد و از سهوی شهرنشینی پرمصرف، در کشور کاهش می

 شود  نوع وابستگی است، مطر  می که بدترین  خارج
کنند  تبهدیل  ها، یعنی تولیدکنندگان، با مههاجرت خهود بهه شههرها، بهه مصهرف ه روستایی  ب

هها  ماننهد یها از آن ها در محل، بدون استفاد  می که منابع تولید )آب و خا ( آن شوند. درحالی می
شود )امیرخهانی  رها دچار مشکل میشود و ازسوی دیگر، اشتغا  در شه برداری نمی درستی بهر  به

 (.613، 6936و همکاران، 
های بات عبارتنهد از: کهاهش  ترین آثار خشکسالی در زمینه توان گفت، مهم طور خ صه می به

دلیل کهاهش مشهاغل و  سرمایه از طریق کاهش درآمد جهانگردی، افزایش فقر و تشدید بیکاری به
ههای  های مهالی و درنتیجهه، افهزایش وا  ری برای مؤسسههها و افزایش بدهی و ریسک اعتبا دارایی

های واردشهد  بهر اثهر  ای از خسهارت مالی. ذکر ایهن نکتهه تز  اسهت کهه دولهت، بخهش عمهد 
تواند برنامهه  کند که این امر موج  کاهش درآمد دولت شد  و درنتیجه می خشکسالی را ترمین می

 (.6921رمی، شد  دولت را تحت ترثیر قرار دهد )ک بندی بودجه
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ای انجا  شهود تها بها  براساس مطال  بات، تز  است برای مقابله با خشکسالی اقدامات جدی
 ها را به حداقل برسانیم. های ناشی از آن در تما  زمینه موقع، خسارت بینی به پیش

 
 . پیشینه پژوهش6

ر  بها مسهولۀ ب یهای نامسهاعد طبیعهی، همهوا  وهوایی و شرایط دلیل موقعیت خاص آب کشور ایران به
ها و کشهاورزان  ها، روسهتایی رو بود  است. طی قرن ویژ  خشکسالی، سرما و یخبندان روبه طبیعی، به

مرور،  انهد و بهه هها بود  های متنوعی برای کاهش آثار ایهن ب یها و مقابلهه بها آن دنبا  یافتن را  ایرانی به
کشهاورزان بهرای حفهظ . انهد یها تطبیهق داد های ناشهی از ایهن ب  شهان را بها آسهی  زندگی معیشتی

تهوان بهه احهداث  هها می انهد کهه ازجملهه آن محصوتتشان در برابر خشکسالی اقهداماتی انجها  داد 
ها و نهرها با خا  رس، و کاشت عمیق بذر نباتات اشار  کهرد.  استخرهای کوچک، اندود کردن جوی

شهوند،  کار گرفته می یاتی در مناطق روستایی کشور بهای کام   عمل گونه این سازوکارها که امروز نیز به
کاربرد دارد و منبع تجربهی   شدۀ تاریخی در روستاهای کشور هنوز هم دهند که دانش انباشته نشان می

های مقابلهه  (. روش6924آید )شیرزاد و ازکیا،  شمار می مطمونی برای متخصصان مسائل روستایی به
ک، متفاوت است و به امکانات و سرمایه و همننین توانهایی فهرد در با این بحران در کشورهای مختل

ههای فهردی، اقتصهادی، اجتمهاعی،  های مقابلۀ افراد نیز بهه ویژگی حل مشک ت، بستگی دارد. شیو 
کار  هها بسهتگی دارد. منهابعی کهه بهرای مقابلهه بهه محیطی، نگرشی، فرهنگی، و عوامل مهدیریتی آن

اجتمهاعی،   فیزیکهی و جسهمی، سه متی افهراد، انهرژی و تحمهل، منهابع روند عبارتند از: منابع می
شناسهی )امیهدواری،  های عاطفی، منابع روان های حمایتی، حمایت های اجتماعی افراد و نظا  شبکه

 (.6324، 1نفس و روحیه( و منابع مالی )فاکمن مهارت برای حل مشک ت، اعتمادبه
اصل  کند که راهبردهای مقابله شامل سه  بیان می 3نگن( به نقل از دایتز و ورها8112) 2توماس

وهوا از طریق توسعه انواع بیمه، مقابله بها مخهاطر  هنگها  وقهوع ایهن  آمادگی در برابر تغییرات آب
( 8112و همکهاران ) 5( و کوپر8113) 4سنگستا پدید ، و درنهایت، سازگاری با مخاطر  هستند. 

ای نیهاز ندارنهد(،  گونه سرمایه که به هین  بر کاهش خسارت نیمدت )مبت سه دسته راهبردهای کوتا 
وجوی  راهبردهای مقابله )به یک یا چند نوع سرمایه نیاز دارنهد و برمبنهای آن، مههاجرت و جسهت

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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عنوان  های اجتمههاعی، بههه سههازی درآمههد، و دریافههت حمایههت از شههبکه کههار غیرکشههاورزی، متنوع
روند( و راهبردهای وابسته )برای موفقیت بهه راهبردههای  کار می پذیری به راهبردهای کاهش آسی 

دیگر نیاز دارند، مانند خرید غذا، ذخیر  علوفه و تغییر کاربری زمین که تاحهد زیهادی بهه سهرمایۀ 
انهد.  ترین راهبردههای مقابلهه بها خشکسهالی مطهر  کرد  عنوان مهم مالی نیز نیازمند هستند( را به

دا ، قهرض گهرفتن از خویشهاوندان، دریافهت وا ، مههاجرت،  هها، فهروش برخی دیگر از پژوهش
راهبردههای مقابلهه در  عنوان  وجوی کارهای غیرکشهاورزی و کهاهش مصهرف غهذایی را بهه جست

 (.8112، 1اند )شوما  خانوارهای کشاورز مطر  کرد 
استفاد  اند که  ( رفتار کشاورزان سودان را مطالعه کرد  و نتیجه گرفته8161حیاتی و همکاران )

ههای غیرمنتظهر ، افهزایش  منظور اسهتفاد  از باران از ارقا  مقاو  به خشکی، بذرپاشی زودهنگا  به
انهد.  پذیری کشاورزان مهؤثر بود  ها و استفاد  از کشت مخلوط، در کاهش آسی  فاصله بین ردیک

مقابلهه بها دههد کهه کشهاورزان بهرای  ( نیز نشان می8116و همکاران، ) 2های پژوهش ناستن یافته
 گیرند. شان کمک می خشکسالی از خانواد ، جامعه و اعتقادات و باورهای مذهبی

گرهای مهدیریتی  دهد که کشاورزان از تعدیل ( نشان می8161و همکاران ) 3نتای  پژوهش ونتو
تعویق انداختن کشت، فروش دا ، مههاجرت، و  سازی محصو ، تغییر تقویم زراعی، به مانند متنوع
( 8166گیرند. کمپهل و همکهاران )  منظور مقابله با خشکسالی بهر  می های آبیاری، به و اص   شی

 اند: راهبردهای مقابلۀ کشاورزان جاماییکا با خشکسالی را به چهار دسته تقسیم کرد 
شهوند )کاشههت محصهوتت مقهاو  بههه  کهه در هنگهها  کاشهت اسهتفاد  می  ههایی ه روش الک

وتت، کاشههت محصههوتت چنههدمنظور ، کههاهش سههطح خشکسههالی، کاشههت زودهنگهها  محصهه
زیرکشت، و پرهیز از کاشت در زمان خشکسالی( 

ای، و  شوند )استفاد  از مالن، آبیاری قطر  کار گرفته می منظور حفظ رطوبت به ه فنونی که به ب
تنظیم دور  آبیاری( 

دی آب، اسهتفاد  از بن روند )خرید آب، تقسیم کار می ه راهبردهایی که در طو  خشکسالی به ج
کود گیاهی و دفن کردن بخشی از محصو  برای جذب آب( 

رونهد )کهاهش سهطح زیرکشهت،  کار می خشکسهالی بهه  منظور جبهران  ه راهبردهایی کهه بهه د
وکار غیرکشاورزی، کار کردن در مزارع دیگران، مهاجرت موقت و فروش دا ( کس  وجوی  جست
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مقابلۀ روانهی بها خشکسهالی در برزیهل، دو منطقهه را از ( در پژوهشی دربارۀ 8111) 1کوئلهو
لحاظ شدت خشکسالی با یکهدیگر مقایسهه کهرد  و نشهان داد  اسهت کهه فشهار روانهی ناشهی از 

اند، بیش از مناطق دیگر اسهت. وی همننهین  رو بود  خشکسالی در مناطقی که با این بحران روبه
بینی، و  یسهه کهرد. راهبردههای نهذرونیاز، خهوشراهبردهای مقابله را در دو منطقه بها یکهدیگر مقا

 خوردند. چشم می زد  بیشتر به بحران  خیالی در مناطق بی
پذیری، اخ قیات و باورههای دینهی، جله   ( فرهن  و مسوولیت6934کشکولی و همکاران )

ترین راهکارههای مقابلهه  گذاری، سیستم آبرسانی و فناوری کاهندۀ مصرف را مهم مشارکت و قانون
ترین راهکارهای سهازگاری کشهاورزان  ( مهم8117) 2اند. اسماکر و ویسنر با بحران آب تلقی کرد 

هایی مانند فروش  فعالیت  با پدید  خشکسالی را شامل استفاد  از محیط طبیعی و اجتماعی، انجا 
 اند. دا  و زمین و تغییر شغل و مهاجرت برای یافتن شغل درنظر گرفته

ها، درگیری بر سر منابع محدود آب، یکی از رفتارهای سهازگارانه  پژوهشبراساس نتای  برخی 
های مختلهک و  کشاورزان در شرایط بحرانی کمبود آب بود  است که ریشه تاریخی دارد و در زمان

 (.6924توسط اقوا  گوناگون، رخ داد  است )زرافشانی، 
های محیطی، موج   که وقوع بحراناند  بیان کرد  4( به نقل از واتز68، 8111) 3مینگا  و دایر

بهر ایهن، مهوازین  شهود. ع و  ههای اجتمهاعی مختلهک می گسیختگی انسجا  سهاختار نظا  ازهم
گیری راهبردهای مقابلهۀ مهرد  بها خشکسهالی و چگهونگی  اجتماعی و باورهای فرهنگی در شکل

بلهه بها خشکسهالی دو هها مهؤثر هسهتند. در زمینهه مقا گونه بحران بهبود یافتن وضعیت آنان در این
وکار زودهنگهها ، حفافههت از گیاهههان،  راهکههار اعمهها  تعههدیل بخههش کشههاورزی ماننههد کشههت

، 6کهرانین   کنهان و 8119و همکهاران،  5آبهی )اونهر ها، کاشت گیاهان مقاو  به کم سازی دا  متنوع
، 8  مهورتیمر و آدامههز8119، 7   راکسهترو8119( و تعهدیل اقتصهادی )اونهر و همکهاران، 6377
 اند. ( را پیشنهاد کرد 8116

گا  برای مقابله با خشکسالی و تعدیل پیامدهای آن، شناخت و در  عمیهق واقعیهت  نخستین 
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ویژ  دتیل وقوع و اثرات متقابل پیامهدها و علهل چندگانهۀ آن اسهت و گها  بعهدی،  خشکسالی، به
بار آن را کاهش  رد و اثرات زیانانتخاب راهکارهایی است که بتوان با پیامدهای این پدید ، مقابله ک

ریزی  مؤلفههۀ برنامههه 1( بههه 6931(. حسههینی و همکههاران )6921داد )میرابوالقاسههمی و مریههد، 
گری هدفمنهد، توسهعه معیشهت و کشهاورزی پایهدار و  سازی نههادی، حمایهت سیستمی، فرفیت

بهرای مهدیریت عنوان محورهای یک برنامه کهاری و طهر  عملیهاتی  مدیریت تلفیقی منابع آب، به
 اند. بحران خشکسالی در جوامع روستایی و عشایری اشار  کرد 

های تز  برای کشهاورزان  ( فراهم نشدن آموزش8111و همکاران،  1ها )رگنر براساس پژوهش
اسهت. در مطالعهه   در راستای مدیریت آبیاری، از مشک ت اساسی در برابر موفقیت مهدیریت آب

رسههانی و آمههوزش، تغییههر در نگههرش افههراد، اسههتفاد  از  اط ع( 6922نگهبههانی و همکههاران )
ترین راهکارههای  عنوان مهم بیوتکنولوژی، بارور کردن ابرها و استفاد  از علم سنجش از را  دور، به

های  اعما  تعهدیل ( بر لزو  6939بیگی ) اند. غ می و علی مقابله با بحران خشکسالی مطر  شد 
های  های بیشتر به کاشهت گیاههان زراعهی( و تعهدیل ختصاص زمینکشاورزی در سطح خانوار )ا

ههای نقهدی از  هها، دادن وا  های زراعی، یا اجهار  دادن آن غیرکشاورزی )فروش دا  و طیور، زمین
 اند. های غیردولتی و بستگان( ترکید کرد  های دولتی، سازمان بانک

هنگها  رویهارویی بها خشکسهالی، انهد کهه کشهاورزان،  ( بیهان کرد 8166و همکاران ) 2برایان
درصهد از کشهاورزان بهرای  63انهد کهه  گیرنهد. ایهن دو نشهان داد  کار می های فراوانهی را بهه روش

درصد، تاریخ  81دهند،  درصد، ارقا  محصو  را تغییر می 99دهند.  سازگاری، اقدامی انجا  نمی
اری بها خشکسهالی از انهواع شهد  بهرای سهازگ درصد از افراد مطالعه 62کنند و  کشت را عوض می

اند کهه کاشهت درختهان، کهاهش  کنند. این پژوهشگران بیان کرد  مختلک محصوتت استفاد  می
های سهازگاری بها خشکسهالی در کنیها هسهتند.  ها، و مدیریت آب و خا  از دیگر شهیو  تعداد دا 
( بهه ایهن 8114و همکهاران ) 5( و برادشو8117) 4(، کروکوتسریا و مندلستون8111) 3مادیسون

هایی مانند استفاد  از ارقا  جدیهد  ند که کشاورزان برای مقابله با خشکسالی از روش ا نتیجه رسید 
ههای  گیاهی و دامی مقاو  در برابر شرایط خشکی، آبیهاری در زمهان مناسه ، تنهوع کشهت، روش

نهد. ایهن کن های کشاورزی ارگانیک و تغییهر در تهاریخ کشهت اسهتفاد  می کشت مخلوط، سیستم
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های  نهدرت از سیسهتم به ههه با توجه به نیاز به سهرمایۀ فهراوان هه است که در برخی از مناطق درحالی 
دههد کهه  ( نشهان می8168و همکهاران ) 1شهود. نتهای  پهژوهش هبیبها جدید آبیهاری اسهتفاد  می

شهک کشاورزان برای مقابله با خشکسالی، از راهکارهایی مانند مهدیریت مزرعهه، کشهت آبهی، ک
منابع آبی، کشت ارقا  مقاو ، تغییر شغل، فروش دا ، مههاجرت، و قهرض گهرفتن از همسهایگان و 

گیرند. ازجمله راهبردهای دیگری که کشاورزان و دامداران برای سازگاری بها  نزدیکان را در پیش می
  کهم منظور گهذاری بهه گیرند، فروش دا ، تغییر منبع درآمهد، کهاهش نهرخ دا  کار می خشکسالی به

ههای  (. براساس نتای  پژوهش6934کردن شدت خشکسالی و کوچ هستند )عطائیان و همکاران، 
آبهی و  ( کشاورزان آفریقای جنوبی در راستای تطبیهق خهود بها شهرایط بحهران کم8168) 2جانسن

 اند. ای مانند زمین، دا ، ماکیان، منز  و... کرد  های سرمایه خشکسالی، اقدا  به فروش دارایی
( بر این نظرند که تغییر الگوی کشت، کهاهش میهزان آب برداشهتی، 6927پور و زیبایی ) سنمح

ترین کارههایی هسهتند  کاهش تعداد دفعات آبیاری، کاهش سطح زیر کشت و افزایش عمق چا ، مهم
  ( مشهخ 6936آبی باید انجا  شوند. در پژوهش قمبرعلی و همکاران ) که در هنگا  رویارویی با کم

ت که کشاورزان برای مقابله بها خشکسهالی، دامنهه وسهیعی از اقهدامات مهدیریتی، ازجملهه شد  اس
پاشی، گردش محصو ، چندکشتی، اسهتفاد  از بیمهه، کشهت  بذرکاری پیش از موسم بارندگی، مالن

 گیرند. محصوتت مقاو  در برابر خشکسالی و تغییر زمان عملیات زراعی، را در پیش می
شهد ، نگهرش و رفتهار  ریزی بهر پایهه نظریهه رفتهار برنامه»است که  پرسش پژوهش حاضر این

هایی را برای مقابلهه بها  کارشناسان چه روش»و « آبی و خشکسالی چیست؟ کشاورزان در مورد کم
 «گیرند؟ کار می خشکسالی به

 
 . روش پژوهش7

آبی، در قال   کم کشاورزان و کارشناسان در برابر بحران  در این مقاله برای سنجش و تحلیل واکنش
آجزن استفاد  شد  اسهت.  شد   ریزی یک مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی، از الگوی رفتار برنامه

شد ، بر این فرض استوار است که رفتار انسان از قصد و نیت او برای انجا   ریزی نظریه رفتار برنامه
کننهدۀ رفتهار فهوری اوسهت  انجها  یهک عمهل، تعیهین گیرد و نیت  یک رفتار خاص، سرچشمه می 

(. براساس ایهن نظریهه، قصهد انجها  یهک کهار، تحهت تهرثیر سهه سهاز  محهوری 8111)آجزن، 
شهد  اسهت. برمبنهای دیهدگا   شناختی یعنی نگرش، هنجارهای ذهنی، و کنتر  رفتاری ادرا  روان
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به بهروز  ( نگرش، بیانگر گرایش منبت یا منفی فرد8161( و ووترز و دیگران )8111بد  و رمان )
هها بهرای  یک رفتار بود  و هنجارهای ذهنی نیز به ادرا  افراد از فشارهای اجتماعی واردشد  بهه آن

شهد  نیهز قابلیهت اکتسهابی  انجا  دادن یا انجا  ندادن یک رفتار خاص اشهار  دارنهد. رفتهار ادرا 
تپل و  زعم  به(. 8118شد  توسط فرد برای انجا  یک رفتار خاص است )دیویس و همکاران،  در 

طور مسهتقیم از  توانند بهه شد  می ها، هنجارهای ذهنی و کنتر  رفتاری ادرا  ( نگرش8169کلی )
تر خواههد  عنوان یک قانون کلی، قصد انجا  یک عمل زمانی قوی باورهای ما سرچشمه بگیرند. به

اشد. برای پی بردن شد  بیشتر ب تر و کنتر  رفتاری ادرا  بود که نگرش و هنجارهای ذهنی، مطلوب
آبی، از  منظور تبیین و بیان رفتار و نگرش مخاطبان پژوهش در زمینۀ بحران کم به اجزای این الگو به

 استفاد  شد  است.« پدیدارشناسی توصیفی»روش پژوهش 
ها  دست آوردن دانش دربارۀ انسان های کیفی بر این نظر استوار هستند که به بسیاری از پژوهش

کننهد ، آن را  نیست، مگر از طریق توصیک تجربۀ انسانی به همان شکلی که افراد تجربهپذیر  امکان
ترین روش بهرای شهناخت عمیهق تجربهه و معنهای یهک  کنند. پدیدارشناسی، مناس  توصیک می

مفهو  پینید  و چندبعدی است. رویکرد پدیدارشناسی، با آشکار کردن ماهیهت معنهای نهفتهه در 
د. هدف پژوهشگر، در  معنای تجربه به همان شکلی اسهت کهه فهرد تجربهه ها سروکار دار تجربه

کرد  است. درواقع، پدیدارشناسی، به روشن کردن سهاختار یها جهوهرۀ تجربهۀ زنهد  یهک پدیهد ، 
(. در 6939بیگی،  )غ می و علی پردازد منظور پیدا کردن وحدت معنی و توصیک درست آن می به

تز  است که مراحلی طی شوند کهه عبارتنهد از: بیهان فصهیح  فرایند روش پژوهش پدیدارشناسی،
)در ایهن مطالعهه نهوع توصهیفی آن،  هه از نوع توصیفی یا تفسیری هه ها و مبانی فلسفی مطالعه اندیشه

شد  برای دستیابی به در  سهاختار ذاتهی آن، مهدنظر  یعنی ارائۀ یک توصیک جامع از پدیدۀ تجربه
بندی مفروضهات مربهوط بهه  د بررسی و بیان مسولۀ پژوهش، طبقهبود  است(، توصیک پدیدۀ مور

های پدیدارشناسههی، و  ههها از طریههق مصههاحبه گیری، گههردآوری داد  پدیههدۀ مههورد بررسههی، نمونههه
 ها. تحلیل داد  و تجزیه

جامعۀ موردمطالعه شامل کشاورزان شهرستان ای  ، کارشناسان مرتبط بها حهوز  آبیهاری ادار  
رستان ای   و کارشناسان حوز  مدیریت بحهران و ب یهای طبیعهی اسهتانداری جهاد کشاورزی شه

ها  اند. این  رو شد  اند. کشاورزان مورد مطالعه، افرادی بودند که با پدیدۀ خشکسالی روبه ای   بود 
افرادی بودند که یا خشکسالی را تجربه کرد  بودند، یا اینکه در مقابهل خشکسهالی واکهنش نشهان 

ها در جامعۀ کشهاورزان، از  هایشان را بیان کنند. برای انتخاب نمونه توانستند تجربه ند و میداد  بود
ها ادامه یافت. در  گیری تا اشباع داد  برفی استفاد  شد و روند نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله نمونه
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هها از طریهق   سها  رسهید. داد 11تها  91نفر در محدودۀ سنی  81کنندگان به  پایان، تعداد شرکت
انجهها    زمان آوری شههدند. مههدت سههاختارمند در مههدت یههک مهها  جمههع مصههاحبه حضههوری نیمه

طور کامهل،  دقیقه بود. همۀ اط عات روی نوار کاست ضبط و سهپس بهه 91ها نیز حدود  مصاحبه
آمد ، با استفاد  از روش ک بزی و از طریق انجها   دست سازی شدند. اط عات به روی کاغذ پیاد 

(. در مرحلهۀ نخسهت، پژوهشهگر پهس از 8111وتحلیل شهدند )بهورن و گهرو،  مراحلی، تجزیهه
شهد   های تهیه نوشته شد  و دست ها، نوارهای ضبط های آن کنندگان، به صحبت مصاحبه با مشارکت

گها   ههای آن های آنان مراجعه کرد  تا از احساسات درونی و معهانی پنههان روایت از مصاحبه هها آ
دقت شنید  شد  و روی کاغذ نوشته شد. در مرحله دو ،  کنندگان به های شرکت راین، گفتهشود  بناب

هایی  ها و جملهه بار مطالعه کرد  و بر عبارت کنندگان را چندین های مشارکت نوشته پژوهشگر دست
اند، تمرکهز کهرد  اسهت  بنهابراین، در ایهن  طور مستقیم با پدیدۀ مورد بررسی ارتبهاط داشهته که به

ها و  ها برای یافتن موضهوع نوشته دار مشخ  شدند. گا  سو ، بررسی دست مرحله، اط عات معنا
های اساسی بود   وجوی تجربه کنندگان و جست های مشارکت معانی واحدها و در  ماهیت تجربه

بنابراین، در این گا ، مفاهیم برگرفته از معنهای اصهلی، اسهتخراج شهدند. گها  چههار ، توضهیح و 
ح معانی از طریق ایجاد ارتباط سهازند  بها یکهدیگر اسهت  بنهابراین، در ایهن مرحلهه، عمهل تشری
کنندگان و  انجا  شد. گا  پنجم، تدوین توصیک تحلیلهی احساسهات مشهارکت  بندی مفاهیم دسته

رو، در ایهن گها ، توصهیک جهامعی از پدیهد   ها در مورد موضهوعات اسهت  ازایهن های آن دیدگا 
های بعدی، تغییر زبان واقعهی و مجهرد بهه زبهان مفهاهیم علمهی و  رائه شد. در گا مطالعه ا درحا 

ها و  ها، و انتقا  واحدهای معانی بهه بیانیهه ها در یک ساختار توصیفی از معانی تجربه ترکی  بینش
ها انجا  شد  بنابراین، در این مرحله، اعتباربخشی با ارجاع به ههر  های ثابت مربوط به تجربه گفته

گیری جامعهه کارشناسهان نیهز از نهوع  ها صهورت گرفهت. شهیو  نمونهه مونه و پرسش دربارۀ یافتهن
سا ، مطالعه شد   88تا  61ها در دامنۀ سابقه کار بین  نفر از آن 1گیری هدفمند بود که تعداد  نمونه
 آوری شد. روز جمع 7ها نیز از طریق مصاحبه حضوری در مدت  های مرتبط با آن و داد 

 
 نتایج .8
 . نتایج مربوط به جامعه کشاورزان1-8

ها از کشاورزان پرسیدیم که برای مقابله با بحران آب و خشکسالی چه کارههایی انجها   در مصاحبه
دسهت آمهد کهه در  معنهی به 61گانۀ شیو  ک بزی  دهند. در این مرحله با استفاد  از مراحل پن  می

 اند. ( ارائه شد 6جدو  شمار  )
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 شد  از هاکنش رفتاری کشاهرزان در برابر خشکسالی ه مدیریت آن های منتخب استخراج (. جمله6  )جدهل شمار 

 نوع رفتار نوع نگرش معنی های اصلی جمله ردیف

رو شدن با خشکسالی برای ترمین  هنگا  روبه 6
نفع  ه بو  زیست قطع کردن درختان کنیم چرای دا  ها، درختان را قطع می

 کنشی شخصی

کنیم و تنها هنگا   شهرها مهاجرت میبه  8
نفع  ه کر  زیست مهاجرت و متنوع کردن شیو  معیشت زنیم کاشت و برداشت به مزارع سرمی

 رفتار عد  مقابله شخصی

نفع  ه بو  زیست تغییر الگوی کشت کاریم اتن بیشتر گند ، جو و نخود می 9
 فراکنشی شخصی

4 
ان اگر بارندگی زیاد باشد، تعداد گوسفند

دار ، اما اتن مجبور  تعداد  بیشتری نگه می
 ها را کم کنم دا 

 کنشی نفع شخصی ها کاهش تعداد دا 

کنم تا  هر سا  علوفه بیشتری ذخیر  می 1
 فراکنشی نفع شخصی ذخیر  علوفه محض خشکسالی، آسی  زیادی نبینم به

کنیم تا از  کار می و زودتر از گذشته کشت 1
 فراکنشی نفع شخصی تغییر تاریخ کشت کمترین بارش نیز استفاد  کنیم

ها را برای چند  گهگاهی آب چا  همسایه 7
 کنشی نفع شخصی خرید آب کنم ساعت خریداری می

2 
های اصلی را از  هر چند سا  یک بار جوی

 کنم تا آب، علک و خس و خاشا  پا  می
 تر به مزرعه برسد سریع

دوستی  نوع ه ارزشی مشارکت در ترمیم جوی آب
 کنشی اجتماعی

 رفتار عد  مقابله ارزشی ناامیدی شود در مقابل خشکسالی کاری کرد نمی 3

ها  دهم دا  شد  را می بخشی از مزرعۀ خشک 61
نفع  ه بو  زیست ها استفاد  از مزارع برای چرای دا  بخورند

 کنشی شخصی

توان به دو دسهته  شد  از سوی آنان می های ارائه رفتار کشاورزان مورد مطالعه را با توجه به پاسخ
(.4های کنشی و رفتارهای دگرکنشی تقسیم کرد )شکل شمار   رفتار

 

 (. رفتارهای کنشی ه فراکنشی کشاهرزان در برابر خشکسالی4شکل شمار  )
 111، 6939بیگی،  ی ه علیمنبع: غالم

فرا  رفتارهای ی کنشیرفتارها

 کنشی
استفاده از مزارع  کاهش دام ها قطع درختان

 برای چرای دام

 ذخیره علوفه تغیرالگوی کشت تغیر زمان کشت تنوع معیشت خرید آب
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براساس نتای  پژوهش، نگرش غال  کشاورزان مورد مطالعه در مورد بحران آب و خشکسالی 
رفتارههای کنشهی،  بو  و نفع شخصهی بهود  و متناسه  بها نهوع نگهرش، کشهاورزان  از نوع زیست

طهورکلی، نتهای   انهد. بهه فراکنشی، راهبرد عد  مقابله و برگزیهدن روحیهۀ تقهدیرگرایی را بهروز داد 
کنندگان در پهژوهش حاضهر در واکهنش بهه خشکسهالی بهه  دهند که شرکت آمد  نشان می دست به

کنند، اما بیشتر کشهاورزان بهر ایهن نظهر بودنهد کهه خشکسهالی، کهار  های متفاوتی عمل می شیو 
متفاوتی کنندگان، کارهای  گرایی بودند. برخی از شرکت خداست  بنابراین، آنان دارای روحیه تقدیر

ها بود. کشاورزان هدف، بهرای مقابلهه  دادند که بیانگر دانش بومی آن در برابر خشکسالی انجا  می
هایی مانند تغییر الگوی کشت، ذخیهر  علوفهه، تغییهر زمهان کاشهت، تنهوع  با خشکسالی از روش
و  هها شد ، خرید آب، کاهش تعهداد دا  های آب، چرای دا  در مزارع خشک معیشت، ترمیم جوی

 کنند. قطع درختان استفاد  می
 . نتایج مربوط به جامعه کارشناسان2-8

در این پژوهش از کارشناسان پرسیدیم که برای مقابلهه بها بحهران آب و خشکسهالی چهه کارههایی را 
گانهۀ شهیو  ک بهزی، سهه محهور  دهند. پس از طی مراحل پن  صورت موفک و سازمانی انجا  می به

وع بحران خشکسالی، درحهین وقهوع بحهران خشکسهالی، و پهس از وقهوع اصلی مدیریت پیش از وق
بحران خشکسالی استخراج شد و در هر مرحله معنی، نوع نگرش و رفتار  غال ، بررسی و مشهخ  

 گردید.
 قوع بحران خشکسالی. مرحله پیش از و1-2-8

ایی و بههر  مهم ترین سازو کارهای منتخ  استخراج شهد  در مرحلهه پهیش از وقهوع بحهران، شناسه
پهذیری ترکیه  چهرای دا ، ایجهاد بانهک علوفهه،  برداری پایدار منابع آبی جایگزین، افهزایش انعطاف

ههای احهداث  های شههری، شناسهایی مکان کشت گیاهان مقاو  بهه خشهکی، اسهتفاد  از فاضه ب
مهوزش های آبیاری تحت فشار، تهروی  و آ سدهای زیرزمینی، شیرین کردن آب شور، استفاد  از شیو 

ههای  سازی آب حاصهل از بارش های درست گردش، توزیع و مصرف آب آبیاری، ذخیر  فنون و روش
داری و  ههای آبخهوان جوی و منابع آبی در فصهل زمسهتان بهرای تهرمین آب مهورد نیهاز، توسهعه طر 

آبخیزداری برای حفافت از منابع آب و خا ، ساماندهی و تقویت ارگان ملی برای مهدیریت بحهران 
هها و... در فراینهد  هها، تعاونی گیری از فرفیت شوراهای اسه می، دهیاری کسالی، تقویت و بهر خش

مقابله با خشکسالی هستند. در این مرحله مهم ترین معنی و سیاسهت دولتهی قابهل اجهرا، مهدیریت 
 –تلفیقی منابع آب و فرفیت سازی نهادی بود. ضمن اینکه ار حیث نوع نگرش،  جهت گیری ارزشی 

 یست کر  و نوع رفتار غال ، کنشی بود.ز
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 . مرحله در حین وقوع بحران خشکسالی: 2-2-8

ههای ناشهی از سهایر ب یهای  ههای خشکسهالی بها بحران های اساسی مهدیریت بحران یکی از تفاوت
درآمهدهایی بهرای خشکسهالی  تدریجی بحران خشکسالی است  به این معنها کهه پیش طبیعی، وقوع 

کنهد. در ایهن شهرایط، امکهان ارائهۀ هشهدارها و  پذیر می بینی آن را امکان احتی پیشر وجود دارد که به
ریزان و مسهووتن فرصهت خواهنهد داشهت تها    عبارتی، برنامهه ها فهراهم بهود  و بهه ریزی انجا  برنامهه

است طر  مدیریت جامعی  منظور مدیریت بحران خشکسالی، تز   رفته به هم ریزی کنند. روی برنامه
شهود  ه شد  و در هنگا  وقوع خشکسالی اجرا شود. در طر  یادشد ، مطالعات مختلفی انجا  میتهی

های مسهوو  بهرای حهل  که طی آن، ضمن بررسی جوان  مختلک موضوع، وفایک افهراد و سهازمان
 شود. معضل، مشخ  و ارائه می

رداخهت آسهان مهم ترین سازو کارهای منتخ  استخراج شد  در مرحله در حین وقهوع بحهران، پ
دید  از خشکسالی، توسهعه بیمهه  بهر  به اقشار خسارت اعتبارات و تسهی ت بانکی متنوع، کافی و کم

رسانی و توزیع نیازهای غهذایی و آب در میهان خانوارههای نیازمنهد،  محصوتت کشاورزی، خدمات
مایهت از پذیر، پرداخهت یارانهه و ح حفظ محیط زیست و مدیریت منهابع طبیعهی در منهاطق آسهی 

منظور ایجاد اشتغا  و احیهای نظها  معیشهت،  زد  به گذاری و کارآفرینی در مناطق خشکسالی سرمایه
سهازی مهدیریت بحهران خشکسهالی بها دیگهر  پذیر، هماهن  توسعه صنایع دستی در مناطق آسهی 

ان دهی جوامع محلی در فرایند مهدیریت بحهر های ملی و استانی، پایبندی عملی به مشارکت سیاست
های پرمصرف آب و تعاد  دا  هستند. در این مرحله مههم تهرین معنهی و  خشکسالی، حذف فعالیت

سیاست دولتی قابل اجرا، حمایت گری هدفمند و برنامه ریزی سیستمی  بود. ار حیهث نهوع نگهرش،  
 زیست کر  و نوع رفتار غال ، فراکنشی بود. –جهت گیری نوع دوستی اجتماعی 

 س از وقوع بحران خشکسالیله در پ. مرح3-2-8

عنوان یهک راهبهرد  پس از سپری شدن دور  بحران خشکسالی، تجدید حیات منابع در منطقه بایهد بهه
ترین مسائل مورد توجهه ایهن  کلی درنظر گرفته شود. بازسازی نظا  دامداری و تولیدات زراعی از مهم

تواند به ارائه راهبردهای مناسبی  نه میآید. وجود تجربه وقوع خشکسالی در این زمی شمار می راهبرد به
های کشت و دامداری کمک کند تا از این طریهق، تجربهۀ دوبهارۀ خهاطرات تلهخ  برای انتخاب روش

شود که بارش زیهاد پهس از وقهوع خشکسهالی، سهب   خشکسالی تکرار نشود. درعمل، مشاهد  می
روند. هموار  پهس از  کار می ههای غلط پیشین ب شود و بار دیگر روش فراموش شدن شرایط سخت می

از بحهران مطهر    هایی که در مدیریت پهیش گا ، تما  روش به ریزی گا  وقوع خشکسالی باید با برنامه
شدند، اجرا شوند. احیای دوبار  و درواقع بازگرداندن حیات طبیعی به مناطق مبهت ، کهاری دشهوار و 



 

 

 پژههشید علمی فصلنامه 

513 
گرایانه  زیست تحلیل محیط

 سناریوی بحران آب...

ها و برگردانهدن شهرایط بهه  رد جبران خسهارتنیازمند صرف زمان و هزینه زیادی است. در برخی موا
پذیر نیست و بایهد راهکهاری نهو بهرای احیهای  های واردشد ، امکان دلیل شدت زیان حالت طبیعی به

 (.6929زاد ،  منطقه درنظر گرفته شود )فرج
در این مرحله سازوکارهای منتخ  شامل، توسعه کشت محصوتت زراعهی و بهاغی متناسه  بها 

منظور  های تولیهد دامهی و کشهاورزی بهه های ترویجی، ترمین نهاد  رکید بر فعالیتمناطق خشک با ت
های مههدیریت  سهازی زمینهه اسهتمرار فعالیهت دامههداری و کشهاورزی در شهرایط خشکسههالی، فراهم

های کشهاورزان در زمینهه  برداری بهتر از آب، توجه به دانهش بهومی و تجربهه یکپارچه مزارع برای بهر 
های مختلک، ایجاد تنوع شغلی و منابع کسه   ها و فنون جدید در زمینه ع در کنار روشوری مناب بهر 

ها و  درآمد از طریق توسعه زنجیرۀ کشاورزی و بخش غیرکشاورزی، اتخاذ تدابیری برای مدیریت آفت
های آبیاری تحت فشهار،  ها به سیستم های خشکسالی، مجهز کردن مزارع و باغ های ویژۀ سا  بیماری

های  های شهالیزار و اسهتفاد  از فاضه ب های کشاورزی، ذخیر  کردن آب در زمین ایش تعداد چا افز
ضرر هستند. دراین مرحله مهم تهرین معنهی و سیاسهت دولتهی قابهل اجهرا، توسهعه  شد  یا بی تصفیه

زیسهت کهر  و نهوع رفتهار  –کشاورزی و معیشت پایدار بود. ضمن اینکه ار حیث نوع نگرش،  ارزشی 
 ل ، کنشی بود.غا
 

 گیری بحث و نتیجه
انهد و بها  حا  بارها خشکسالی را تجربهه کرد  طور خاص، تا به ای   به طورکلی و استان  کشور ایران به

تهوان  و همننین شواهد موجهود، می  های هیدرولوژیکی و هواشناسی توجه به شرایط اقلیمی و ویژگی
عنوان  آیهد. درواقهع، خشکسهالی بهه شمار می ر بهاصلی کشو  های گفت که وقوع خشکسالی از ویژگی

زا، مهدیریت و مقابلهۀ  منابه یهک موقعیهت بحهران ای پینید  و بغرن  است و به یک بحران ملی، پدید 
ها و  از بعهد شناسهایی زمینهه  کاهش اثرات مربوط به آن، نیازمند رویکردی جامع هم مؤثر در راستای 

ریزی و پیگیری سازند  در فراینهد مهدیریت بحهران  از حیث برنامه پذیری و هم  یابی دتیل آسی  ریشه
از اقتصهادی، مهدیریتی،   نگر در تمها  ابعهاد، اعهم ای و جهامع رویکرد سامانه خشکسالی در پرتو یک 

خشکسهالی، ماننهد ماهیهت پدیهداری آن، فراینهدی  بحهران  سازمانی، نههادی و... اسهت. مهدیریت 
ههای  ریزی عملیهاتی در افق ریزی راهبردی و طر    و نیازمند برنامهسیستمی، چندبعدی و پینید  بود

ای، ملهی، و  ای، ناحیهه مدت است که در سطو  محلهی، منطقهه مدت و کوتا  زمانی بلندمدت، میان
صهورت  ریزی مدیریت بحهران خشکسهالی در سهطح عملیهاتی بایهد به شود. برنامه جهانی انجا  می

ی و برپایۀ شهناخت موقعیهت مربوطهه از ابعهاد مختلهک اقتصهادی، پذیر و اقتضای مشارکتی، انعطاف
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اجتماعی و... و با پرهیز از پیروی صرف از برنامه کار استاندارد انجا  شود. زمان مناس  بهرای انجها  
تردیهد، پهژوهش و  های گسهترد  اسهت. بی مطالعات و تدوین برنامۀ جامع، پیش از وقوع خشکسالی

ها و اثهرات خشکسهالی پایهان  یریت بحران خشکسالی، تنها با شناخت علتریزی در فرایند مد برنامه
اندیشهی بهرای  اثر در بحران خشکسالی، نوبهت بهه چار  ه یابد، بلکه پس از شناخت زنجیر  علت نمی

ههای یادشهد  و رفهع یها کهاهش شهدت اثهرات و پیامهدهای  کنی یها کهاهش ترثیرگهذاری علت ریشه
بخشهی بهه  از طریق سازوکارهای مدیریت بحران خشکسالی و انسجا رسد. این مهم  وجودآمد  می به
های زمانی مختلک و  سازی و توانمندسازی در افق ها در قال  یک برنامه راهبردی با هدف فرفیت آن

سازی، مقابله و کنتر ، احیها  آگاهی، آماد  در مراحل گوناگون فرایند مدیریت بحران خشکسالی )پیش
د. شناسههایی و تحلیههل سههازوکارهای مههدیریت بحههران خشکسههالی از نظههر شههو و بهبههود( انجهها  می

سهازی نههادی،  ریزی سیسهتمی، فرفیت مؤلفه و مفهو  برنامهه 1کارشناسان مرتبط با حوز  آبیاری به  
گری هدفمند، توسعه معیشت و کشاورزی پایدار و مدیریت تلفیقی منابع آب منجهر شهد کهه  حمایت

ر یک برنامه کاری و طر  عملیهاتی بهرای مهدیریت بحهران خشکسهالی تواند محو ها می هریک از آن
 شمار آید. به

ها، قطع درختان از راهکارهایی اسهت کهه کشهاورزان و دامهداران در برخهورد بها  براساس یافته
انهد، در  هایشا بیان کرد  کنندگان بر پایۀ تجربه گونه که شرکت کنند. همان خشکسالی به آن اشار  می

شود که دامداران بهرای چهرای دا  ناچهار بهه قطهع درختهان  کسالی، آشکارا دید  میهای خش زمان
هایشان از برگ درختان تغذیه کنند. چنین رفتهاری در مقابلهه بها خشکسهالی بسهیار  شوند تا دا  می

گاهی رسانی به دامهداران در مهورد پیامهدهای رفتارشهان  نامناس  است و نیازمند آموزش دادن و آ
جای تهدید دامداران به پرداخت جریمۀ قطهع درختهان، علوفهه دراختیهار  شود به می است. پیشنهاد

 ها قرار گیرد تا از قطع شدن بیشتر درختان جلوگیری شود. آن
اند کهه بایهد الگهوی کشهت خهود را  کشاورزان شهرستان ای   در طو  زمان به این باور رسید 

گذشته، بیشتر سطح زیر کشت بهه محصهوتتی کنندگان، در  های شرکت تغییر دهند. براساس گفته
شوند که بهه آب  اختصاص داشت که نیازمند آب بیشتری بودند، ولی امروز  محصوتتی کاشته می

کمتری احتیاج دارند. چنین رفتاری برای مقابله با خشکسالی کام   مناس  است. نتهای  پهژوهش 
، 1و همکهاراندرسا ( و )6927ور و زیبایی )پ (، محسن6922های قنبرزاد  و بهنیافر ) حاضر با یافته

( پیامدهای اقتصادی خشکسهالی را بهر نهواحی 6922( همخوان است. قنبرزاد  و بهنیافر )8113

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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اند که کشاورزان در بخش زراعهی، محصهوتت  دهستان شاندیز )مشهد( بررسی کرد  و نشان داد 
زمینی،  جهایگزین سهی  ههه الی دارنهدکه حساسیت کمتری به خشکس هه ای را ای و نباتات علوفه غد 

  انهد. براسهاس نتهای  پهژوهش کرد  ههه آبهی حسهاس هسهتند کهه بهه کم ههه فرنگی، پیاز، و سهیر گوجه
های خشک اقدامات گوناگونی برای رویهارویی بها  ( کشاورزان در سا 6927پور و زیبایی ) محسن

غییر الگهوی کشهت، کهاهش میهزان اند که عبارتند از: ت کاهش زیان ناشی از خشکسالی انجا  داد 
( 8113و همکهاران ) درسهاآب برداشتی، کاهش تعداد دفعات آبیاری و کاهش سطح زیر کشهت. 

منظور سههازگاری بهها خشکسههالی بههه راهکارهههایی ماننههد کاشههت  انههد کههه کشههاورزان بههه بیههان کرد 
ههای  روشمحصوتت متنوع و مقاو ، کاشت درختان، تغییر الگوی کشت، تغییر تاریخ کشهت، و 

نژادی مشهارکتی،  ههای بهه شهود کهه بها اجهرای طر  رو پیشهنهاد می شوند  ازاین آبیاری متوسل می
کاشت ارقا  و محصوتت مقاو  در برابر خشکسهالی بپردازنهد. کاشهت محصهوتتی   کشاورزان به

کشاورزی تواند در افزایش درآمد کشاورزان و رونق گرفتن  مانند زیر  سیا  و گیاهان دارویی دیم می
ههایی اسهت کهه  هها، ازجملهه روش ها، کهاهش تعهداد دا  منطقه بسیار مؤثر باشد. براسهاس یافتهه

انههد.  کنندگان در پههژوهش حاضههر، بههرای واکههنش بههه خشکسههالی بههه آن اشههار  کرد  شههرکت
ند، زیهرا در  ا های مقابله با خشکسالی برشمرد  ها را یکی از روش کنندگان، کاهش تعداد دا  شرکت

ها را  دلیل کمبود علوفه برای چرا و هزینۀ باتی نگهداری دا ، باید تعداد دا  های خشکسالی به سا 
های  کاهش داد تا بتوان از آسی  بیشتر در امان بود. نتای  پهژوهش حاضهر در ایهن زمینهه بها یافتهه

 ( همخوانی دارد.8168( و هبیبا و همکاران )8166 برایان و همکاران )
هایی است کهه کشهاورزان در  ، استفاد  بهینه از آب موجود، یکی دیگر از روشها براساس یافته

کنندگان در پژوهش حاضهر، در ایهن  اند. تجربه شرکت کار گرفته دور  خشکسالی و برپایه تجربه به
توانهد  اسهتفادۀ بهینهه از آب موجهود می اند کهه  خوبی دریافته کشاورزان به دهد که  زمینه، نشان می 

های زمین باتدسهت،  بی برای مدیریت خشکسالی باشد. کشاورزان با استفاد  از پسابروش مناس
های استفادۀ  توان این کار را یکی از روش کنند که می دستی خود می های پایین زمین اقدا  به آبیاری 
ههایی  کشی جهوی آب نیهز یکهی دیگهر از روش شمار آورد. نایلون آبیاری به های کم مؤثر از تکنیک

برند. نتای  مقاله حاضر در ایهن  کار می جویی در مصرف آب، به منظور صرفه ت که کشاورزان بهاس
دهد که  های آنان نشان می ( همخوانی دارد. نتای  بررسی8161های ونتو و همکاران ) زمینه با یافته

ویق تع سهازی محصهو ، تغییهر تقهویم زراعهی، بهه گرهای مدیریتی مانند متنوع کشاورزان از تعدیل
بها خشکسهالی بههر   های آبیاری برای مقابلهه  کشت، فروش دا ، مهاجرت و اص   شیو  انداختن  

آبیاری و بهبهود،  های کم های آموزشی، روش شود با برگزاری ک س گیرند  بنابراین، پیشنهاد می می
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اسهاس ههای آب، بهه کشهاورزان آمهوزش داد  شهود. بر نگهداری، و ترمیم پیوسته مسهیرها و کانا 
ههایی هسهتند کهه کشهاورزان در مقابلهه بها  ها، تغییر زمان کاشت و برداشهت ازجملهه واکنش یافته 

کنندگان در پژوهش حاضر، کشاورزان براساس  های شرکت اند. برمبنای گفته خشکسالی نشان داد 
منظور اسهتفاد  از حهداقل  اند کهه تغییهر زمهان کاشهت و برداشهت بهه خود دریافته  تجربه شخصی

بارد، اقدا  مناسبی اسهت. کشهاورزان ایهن تغییهرات فصهلی را در   هایی که در طو  سا  می باران
دهند. نتای  این پهژوهش  کنند و متناس  با آن، زمان کاشت و برداشت محصوتت را تغییر می می

ریا و ، و کروکوتس8166(، برایان و همکاران، 6936های قمبرعلی و همکاران ) در این زمینه با یافته
 ( همخوانی دارد.8117مندلسن )

کنندگان در  از اقدامات دیگری اسهت کهه شهرکت  های پژوهش حاضر، خرید آب براساس یافته
آنههان، خریههد آب در پههی وقههوع  های  آنههد. براسههاس گفتههه واکههنش بههه خشکسههالی انجهها  داد 

های کمپهل و  اخیر رخ داد  است. نتهای  پهژوهش حاضهر در ایهن زمینهه بها یافتهه  های خشکسالی
آنان در مورد راهبردهای مقابله کشاورزان جاماییکا   همخوانی دارد. نتای  پژوهش 8166همکاران، 

کردن  گیاهی و دفن   آب، استفاد  از کودهای بندی  دهد که خرید آب، تقسیم با خشکسالی نشان می
 است. آب، از راهکارهای مقابله کشاورزان با خشکسالی  بخشی از محصو  برای جذب

ههایی اسهت کهه  عنوان چراگا ، یکهی دیگهر از روش از خشکسالی به دید   آسی  استفاد  از مزارع 
ای  کنندگان و تجربه های شرکت اند. براساس گفته کار گرفته کنندگان در برخورد با خشکسالی به شرکت

ه محصهولی بهرای که از مزارعهی   تهوان ههای بهروز خشکسهالی می اند، در زمان که در این زمینه داشته
بعضههی از  ههها از بههین نرونههد.  کم دا  عنوان چراگهها  اسههتفاد  کههرد، تهها دسههت برداشههت ندارنههد، بههه

عنوان روشی برای مقابله بها خشکسهالی یهاد  کنندگان در پژوهش حاضر نیز از تنوع معیشت به شرکت
مهدی متنهوع، از آسهی  کنندگان به آنان آموخته است که با ایجهاد منهابع درآ ها شرکت اند. تجربه کرد 

( 8166های کمپهل و همکهارانش ) بیشتر خشکسالی در امهان باشهند. نتهای  ایهن پهژوهش بها یافتهه
وجوی کهار  کهه جسهت دههد  می  ( نشهان8166دارد. نتای  مطالعهه کمپهل و همکهارانش )  همخوانی

بردههای غیرکشاورزی، کار در مزارع دیگران، مهاجرت موقت و کاهش سطح زیر کشت، ازجملهه راه
رو شایسته است که مسووتن توسعۀ روستایی بها  جاماییکا با خشکسالی است  ازاین مقابلۀ کشاورزان 

های غیرکشاورزی و اتخاذ راهکار تنوع معیشهت، منهابع درآمهدی  آموزش روستاییان در زمینۀ فعالیت
 ند.های خشکسالی، کمتر آسی  ببین جدیدی را برای کشاورزان فراهم کنند تا در زمان

های پژوهش، از نظر جامعه کارشناسان، اعما  مهدیریت بحهران خشکسهالی از  براساس یافته
وقوع بحران، در حین وقوع بحهران و  از   ریزی درست و منطقی در طو  سه مرحلۀ پیش طریق برنامه
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( 6939بیگی ) های غ می و علی های این پژوهش با نتای  پژوهش پس از آن، ضرورت دارد. یافته
 ( منطبق است.6931حسینی و همکاران )و 

در مهورد  مطالعه بهرای بررسهی نهوع نگهرش و رفتهار کشهاورزان و جامعهه کارشناسهان  در این 
آجهزن اسهتفاد  شهد  اسهت.   شهد  ریزی آب و خشکسالی، از الگهوی رفتهار برنامه مدیریت بحران 

تواند  کنار راهبرد اتخاذشد  میهای هدف در  این الگو، نگرش، ذهنیت و کنتر  رفتار گرو   برمبنای
 61ههدف،  رودررو بها کشهاورزان   از انجها  مصهاحبۀ  بیانگر رفتار مدیریت خشکسالی باشد. پس

شهد ،  استخراج استخراج شد. طبهق معهانی   شد  با آنان های مطر  استناد از میان بحث معنای قابل
توجهه بهه الگهوی مفههومی شخصهی بهود کهه بها  کر  و نفع غاله  کشهاورزان، زیسهت  نوع نگرش

، کنشی و فراکنشی بهود  اسهت. در  رفتار اکنریت جامعۀ مورد مطالعه مورداستفاد  در پژوهش، نوع 
اند.  را در پیش گرفته  آمد  بحران پیش  در مقابل  مقابله و تسلیم برخی موارد نیز کشاورزان، رفتار عد 

بههرای مقابلههه یهها کنههار آمههدن بهها  کشههاورزان مورداشههار   تز  اسههت یههادآوری کنههیم کههه دانههش
از آنکه تحهت تهرثیر دانهش نهوین علمهی باشهد، متهرثر از دانهش بهومی و   خشکسالی، بیش بحران

شهد  بها  وگوههای انجا  های پیش از خودشان بود  است. درواقع، در گفت سینۀ آنان از نسل به سینه
گونهه اقهدامی در  ی هینهای متهول های پیشین، سهازمان شد که در خشکسالی  کشاورزان، مشخ 

گاهی اند و آنان تنها بها تکیهه  های درست عملی انجا  نداد  رسانی علمی، یا اتخاذ تصمیم راستای آ
اند. این واقعیهت بیهانگر آن اسهت کهه در بخهش  گیری کرد  های خویش، تصمیم بر دانش و تجربه

و اجرایهی کهردن  نهوآوری،  ایجاد دانش، کشاورزی و در حوزۀ مکانی مورداشار ، فاصله زیادی بین 
های علمهی و عملیهاتی  ها وجود داشته است و بسیاری از توصیه کارگیری آن های علمی و به تصمیم

بهود  و درعمهل،   های متولی خشکسهالی تنهها در حهد لفهافی ارشد سازمان کارشناسان و مدیران 
 پذیر نیست. کاربرد دقیق آن امکان 

های طبیعی، ازجملهه بحهران آب، سهه مرحلهۀ پهیش از  اصو  درست مدیریت بحران برمبنای 
نفعهان  بینی شد  است. در تما  این مراحل، بر مشهارکت ذی وقوع، حین وقوع و پس از وقوع، پیش

محلی و... ترکید شد  اسهت، امها درعمهل و بها اسهتناد بهه  های دولتی، مرد   ازجمله همۀ سازمان
اند،  گانه مشارکت نداشته ، یا آنان در همۀ مراحل سههای کشاورزان شد  با گرو  وگوهای انجا  گفت

 یا اینکه مشارکتشان در حداقل سطح مورد انتظار بود  است.
شهد  از جامعهه کارشناسهان،  و برمبنهای پهایش انجا   در مرحلۀ پیش از وقوع بحران خشکسهالی

باید اذعان داشت که انجا   است. در این زمینه بینی شد   آبی پیش شناسایی و بهر  برداری پایدار منابع 
ههای نههادی  بر بود  و نیازمند هماهنگی کامل منابع یادشد  بسیار زمان  فرایند شناسایی تا بهر  برداری
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گیاههان مقهاو  بهه خشهکی،  رسد. کشت  نظر می دور از ذهن به  شماری است که در آغاز، تا حدی بی
  ر این مرحله است که بایهد گفهت، اقنهاع و تشهویقکشاورزان د  ترویجی به ه آموزشی ترین توصیه   رای 

از  آسهانی  سنتِی جامعۀ هدف، به  ای نیست و کشاورزاِن عمدتا   ، کار ساد  رعایت این مهم  کشاورزان به
کشند و از سهوی دیگهر، مسهیر  های پیشین خود که متکی بر دانش بومی آنان است، دست نمی عادت

دنبا  دارد نیهز مهانع رسهیدن بهه ایهن  کشاورزان به ای که برای  ر مالیها و با دراختیار گذاشتن این نهاد 
هدف خواهد شد. همننین در همین مرحله بر جل  حمایت و استفاد  از فرفیت شوراهای اس می 

از موارد، تنها در حد حرف، باقی مانهد  اسهت. برخهی از   در بسیاری که  ها ترکید شد  است  و تعاونی
انهد و اذعهان  هها بود  پژوهش مورد نظهر، عضهو شهوراهای اسه می یها تعاونی آماری اعضای جامعۀ 

 ای نشد  است. اند که از دانش و تجربه آنان هین استفاد  داشته
آبهی ماننهد   کشهاورزی پرمصهرف ههای  وقوع خشکسالی نیز بر حهذف فعالیت  در مرحله حین

، بحهث آب مجهازی و تحلیهل کشت هندوانه، خیار و... بسیار ترکید شهد  اسهت. در علهم نهوین
برای محصوتت، مطهر  اسهت، امها مشهکل ایهن اسهت کهه  فاید  آب مصرفی تخصیصی  ه هزینه 

کشاورزان مورداشار  از تحلیهل مهورد نظهر و ههدررفت آب، اط عهی ندارنهد. درواقهع، سهازوکار 
تهوان  کننهد و میدرسهتی عمهل  اند به مورد نظر، نتوانسهته و مسیرهای ارتباطی  رسانی به آنان  اط ع

فهم نیست. به اسهتناد  گفت، در شرایط کنونی، مفهو  عا  و خاص آب مجازی برای کشاورزان قابل
در دسهتورکار  صورت جهدی  مرحله به  نیز در این  کشاورزی  نتای  پژوهش، توسعه بیمه محصوتت

رزی، بسهیاری از های روزافزون بیمه محصوتت کشهاو کارشناسان بود  است، اما با توجه به هزینه
گونه سهازوکار  آیند و هین های بیمه برنمی پا از عهد  ترمین هزینه ویژ  کشاورزان خرد  کشاورزان و به

 بینی نشد  است. ای نیز در این زمینه پیش بینابینی
بینهی شهد   از وقوع خشکسالی نیز اقهدامات فراوانهی از منظهر کارشناسهی پیش در مرحله پس 

از طریهق توسهعه زنجیهر   شهد  در ایهن زمینهه، ایجهاد تنهوع شهغلی  مطر است. نخستین راهکهار 
ایجاد تنهوع شهغلی  که متولی  کشاورزی و بخش غیرکشاورزی بود  است، اما هنوز مشخ  نیست  

نهاد است، و نکته دیگر اینکه سهازوکار   کدا  های جدید کیست، یا وفیفه سازمانی  و آفرینش شغل
کهه از   های کشاورزی نیز ازجمله اقداماتی است ت. افزایش تعداد چا آن چگونه اس عملیاتی کردن 

های جدید  صدور مجوز حفر چا  از وقوع خشکسالی باید انجا  شود. متولی  نظر کارشناسان، پس 
امور آب هستند که با توجه به سند راهبردی سازمان متبوع خویش،   های کشاورزی، سازمان یا ادار 

های نهادی، یها  کنند، یا در برخی موارد، بدون هماهنگی ی جدید مقاومت میها حفر چا  در مقابل
ها  این سهازمان  خ ، قانونی برای نمایند  بنابراین،  ای عمل می صورت جزیر  در  شرایط موجود به



 

 

 پژههشید علمی فصلنامه 

501 
گرایانه  زیست تحلیل محیط

 سناریوی بحران آب...

های  های حهل بحهران یها سهازمان هایی مانند کمیتهه های بروز بحران و همراهی با سازمان در زمان
در هر سه مرحلهه پهیش،  است که  شود. همه این موارد درحالی  ازپیش احساس می کشاورزی بیش

های هدف )کشاورزان( باید ادامه داشهته باشهد کهه  حین و پس از وقوع بحران جل  مشارکت گرو 
 گونه نیست. درعمل، این

رسهد کهه بسهیاری از  نظر می بنابراین، با توجه بهه گذشهته خشکسهالی در اسهتان و منطقهه، بهه
گانه، تنهها در  ها و راهکارهای پیشنهادی جامعۀ کارشناسان مورد مطالعه در قال  مراحل سه توصیه

 پذیر نیست. ها در باز  زمانی بهینه امکان کاربرد عملیاتی آن حد حرف باقی ماند  و درعمل، 
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  ریسهک  مهدیریت  (. نقهش رویکهرد6938کهافمی، نسهرین. )و الهدین افتخهاری، عبدالرضها   پورطاهری، مهدی  رکن
اجتماعی کشاورزان روستایی از دیدگا  مسووتن و کارشناسان: مطالعه  ه پذیری اقتصادی آسی   کاهش در  خشکسالی

 .6-88(، 6)4، ههی روس هی  پژوهشموردی آذربایجان غربی. 

)چها   نشله  در  مله ر روسل هی  بیم  اص ل ایمم  و  قهبا  به ح ادث پیش (.6924شیرزاد، حسین  و ازکیا، مصطفی )
 او (. تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.

برگرفتههه از . 4951-59ههی   للهر بهرنللهس  اسلل هن ایلل   درسللهلآ(. 6934ایهه   )  ادار  کههل هواشناسههی اسههتان
 

(. بررسی عوامل موثر در نهوع مهدیریت خشکسهالی 6936محمود. )ی، سیدحسینو ستار   چیذری، محمد   امیرخانی،
(، 8)49، تحقیقه  اق صهد و ت سع  کشهورزی ایرانتوسط کشاورزان: مطالعه موردی گند  کاران شهرستان ورامین. 

883-889 .  

کاهش ضایعات  ترویجی موثر برمدیریت –آموزشی (. بررسی راهکارهای6938) الیاسی، سمیهو ارسوقی امین، حامد  چه
 .63-96(، 9)1، کشهورزی ههی ترویج و آ  زش پژوهشای  .  مطالعه موردی استان گند  درشرایط خشکسالی

مهدیریت   های لفههؤ(. تبیین م6931مرتضی ) ،اکبری  سعید ،غ مرضایی  ابوالقاسم ،زاد  شریک  محمودسید ،حسینی
 ،تحقیقه  اق صلهد و ت سلع  کشلهورزی ایلرانبحران خشکسالی درمناطق روستایی و عشایری جنوب شرق کشور.

48(8 ،)637-621.  

(. دورنمهایی از 6922) ملبوسهی، شهرار و داری، لیلی  زابل عباسی، فاطمه  قندهاری، شهرزاد  کوهی، منصهور    خزانه
 .29-32(، 68)7، ای  . فصامه   جغرافیه و ت سع  نهحی آیند سا  وضعیت خشکسالی ایران طی سی

، شمهسل   طهلعله  تربی ل  و روانعلو  انسانی: تحلیلی استنادی.  ای در رشته (. روابط میان6929) رضاداورپنا ، محمد
1(8 ،)91-67.  

  .4-1، 1، آیمه  پژوه  بحران آب وآیند  کشاورزی.(.6934رصدخانه علم و فن آوری پروژ  )

اثلرا  ششسسلهل  بلر  راتل  و (. 6934عطائیان، بهنهاز  سهوری، مهشهید  نهوروزی مصهبر، مهنهاز  و ملکهی، طیبهه )
دانشهگا  م یهر،  ،(98-97. مقاله منتشر شد  در کنفرانس ملی مدیریت وآموزش)صه  ههی  قهبا  بهآن اس راتژی

  م یر، ایران. برگرفته از 

ت سلع  نرریل   :اس هن فلهر  بل  ششسسلهل   قهبا  روان  کشهورزان ایس هرهه وراهبردههی(. 6924) زرافشانی، کیومرث
زی، دانشکد  کشاورزی، دانشگا  شیراز، )رساله منتشر نشد  دکتری(. گرو  تروی  و آموزش کشاور حفهظت از  مهب 

  شیراز، ایران. 

خشکسالی: مطالعه موردی  کشاورزان گندمکاردر زمان آسی  پذیری (. سنجش6931زرافشانی، کیومرث )و شرفی، لیدا  
 .46-14(، 6)6، ای ریزی  مطق  برنه    آباد و جوانرود. سرپل ذهاب، اس 

آ ل زش کشلهورزان و  لرد   حال  جهلت  نقش  همهسین و  لروجین کشلهورزی در(. بررسی 6931صفاری، مهری. )
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)ص  شر شه  در: یهزدهمین سمیمهر سراسری آبیهری و کههش تبخیر شهرکت آنهه در  بهرز  به ششسسهل .  قهل   م 
(، دانشگا  شهید باهنر، کرمان، ایران. قابل دسترسی در  61-64

   
. مقالهه منتشهر شهد  در: ماس راتژی  قهبا  به ششسسهل  در   سس  تحقیقه  کشهورزی دی(. 6921غفاری، عبدالعلی )

(، شرکت کیفیت تروی ، تهران. قابهل 94-49دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حواٍدث )ص  
  دسترسی در 

خشکسهالی مطالعهم مهوردی:  ههای بهومی مهدیریت (. شناسهایی روش6939حسهین )امیر ،بیگی علی  مصی ، غ می
  .166-192(، 9)1 پژوهشههی روس هئ .شهرستان سرپل ذهاب

 .41(، 62)67، سمبا خشکسالی درکشور.  (. راهکارهای کاهش اثرهای6929فرج زاد ، منوچهر. ) 

مواجهه  هنگا   روستائیان در  نگرش رفتار و (. واکاوی6931صدیقی، حسن ) وآبادی، سارا  چیذری، محمد   قبادی علی
 .649-614(، 86)1، ای ریزی  مطق  برنه  شهرستان کرمانشا .  با خشکسالی: مورد مطالعه

(. بررسی دیدگا  کشاورزان درخصوص تغییرات آب 6936افشارزاد ، نشمیل )و   زن، عبدالحمید  قمبرعلی، رضوان  پا
.638-864(، 9)9، ههی روس هی  پژوهششهرستان کرمانشا .   مطالعه موردی سازگاری: های و هوا واستراتژی

بر نواحی روستایی  4939-6921  های دور (. پیامدهای اقتصادی خشکسالی6922قنبرزاد ، هادی  بهنیافر، ابوالفضل )
 .693-614(، 3)4انداز جغرافیایی،  شهرستان مشهد. چشم شاندیز دهستان

(. بررسهی ادرا  دانشهجویان از 6938آسهمان دور ، یاسهر )و محمد  حدادیان، علیرضها  کفاشهان، مجتبهی   یان،لگز
پلردازش و  لهیریت ریزی شهد  آجهزن.  رفتار برنامهه بر مبنهای نظریهه های دانشگاهی خدمات الکترونیکی کتابخانه

  .999-911(، 8)83،  ا  عه 

)چا  دو (، تهران: ههی  قهبا  به آن در ایران: آب در کشهورزی، صمعت و شهر ششسسهل  ورا (. 6921کردوانی، پرویز )
 .دانشگا  تهران سسه انتشاراتؤم

. شهیراز: سهازمان مهدیریت و هله، رف هرهله و  لهیریت ششسسلهل  ت سلو کشلهورزان نگرش(. 6921الله ) کرمی، عزت
  ریزی استان فارس، معاونت آموزش و پژوهش. برنامه

کشاورزان و پیامدهای آن: کهاربرد  اثرگذار بر مدیریت خشکسالی های (. ساز 6927اله. ) عزت ،کرمی و  مرضیه ،کشاورز
 .829-817(، 49)68. فم ن کشهورزی و  مهب   بیع  عا   ومد  معادتت ساختاری. 

آب   بندی راهکارهای مقابله بها بحهران (. اولویت6934کیا، معصومه )   قانعدانا، تورج  قانع کیا، حسن کریم ، کشکولی
راهبلرد فرهمگل  روش تحلیل سلسهله مراتبهی.  با استفاد  از شناسی در راستای توسعه پایدار براساس رویکرد جامعه

.7-97(، 61)4، اج مهع 
(، 8)6،  لهیریت آب (. بررسی پیامدهای خشکسهالی از دیهدگا  کشهاورزان.6927پور، رباب  زیبایی، منصور ) محسن

11-41. 
ثرات اقتصادی خشکسالی و تهرثیر آن بهر ناپایهداری روسهتاها: مطالعهه ا(. 6922دوست، یاسر ) ممحمدی، بهروز  حکی

(. دانشهگا  آزاد 87-99)صه   کمفلران  بحلران آب و ششسسلهل موردی قر  پشتلوی بات. مقاله منتشر شهد  در 
 اسهه می واحههد رشههت، رشههت، ایههران. قابههل دسترسههی در
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