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  یمقابله با خشکسال اتیعمل یریکارگهب زانیم لیتحل و یبررس

 ایعل طارم شهرستان کشاورزان توسط
 

 9یعامر دانشور الیژ ،4یفم یشعبانعل نیحس ،1یجعفر فاطمه

 واحد ابهر ،یاسالم آزاد دانشگاه یکشاورز تیریمد ارشد یکارشناس یدانشجو. 1

 تهران دانشگاه ،یکشاورز توسعة و اقتصاد دانشکدة اریدانش .2

 دانشگاه تهران ،یکشاورز توسعةو  اقتصاد دانشکدة اریاستاد .3
 (6/11/01: تصویب تاریخ -6/11/01: یافتدر یخ)تار

 

 دهیچک

ن توسط زمان وقوع آ در یخشکسال با مقابله اتیعمل یریکارگهب زانیم لیتحل و یحاضر با هدف بررس قیتحق

 است یگهمبست -یفیاز نوع توص قیتحق نیا .گرفت انجام زنجان استان درواقع  ایشهرستان طارم عل کشاورزان

 یتصادفروش  هب زین یریگنمونه .دهندیم لیتشک ایعل طارم شهرستان کشاورزان تمام را آن یآمار جامعةو 

کرونباخ  یآلفا ةآمار از قیتحق زاربا ییایپا زانیم سنجش منظوربه و گرفت انجامبا انتساب متناسب  یاطبقه

 هااسیمق نیا مناسب اعتماد تیقابل انگریب که آمد دستهب 019/1 پرسشنامه اسیمق یبرا آن مقدار واستفاده شد 

 زیاستفاده شد. آنال spss افزارنرم از هاداده لیتحل و هیتجز یبرا. است قیتحق یاصل اسیمق سنجش یبرا

 و «ینیرزمیز آب منابع از استفاده» ،«مزرعه به آب انتقال یبرا لوله از استفاده» بیترتبه دهدیاطالعات نشان م

ارند. د قرار یمقابله با خشکسال اتیعمل یریکارگهباول تا سوم  تیدر اولو «یخشکسال هیمزارع عل ةمیب»

 ،یآموزش یهاکارگاه در شرکت زانیم یرهایمتغ با یخشکسال با مقابله اتیعمل یریکارگهب زانیم نیب ،نیهمچن

 یهاآموزش ةارائ با توانیم که دارد وجود یداریمثبت و معن ةرابط یجیترو یدهایبازدو  یآموزش یهادوره

 .داد شیافزا یخشکسال با راکشاورزان  ةمقابل توان ،یآموزش یهابرنامه قالب در الزم

 

  .کشاورزان ،مقابله عملیات یا،طارم عل شهرستان خشکسالی،: کلیدی یهاواژه

 

 مقدمه
 بر زیآمفاجعه یراتیتأث یخشکسال ،یشروع تمدن انسان از

 ریتأثانسان در سراسر جهان داشت.  یاتیح یهاتیفعال
نبودن  ای بودن زیآمفاجعه ستیز طیبر مردم و مح یخشکسال

. (Hejazi Zadeh et al., 2010) کندیمآن را مشخص 
 که در جهان ییبال چهلاز  کندیم انیب گرفتهانجام یهایبررس
 ،انیم نیا در. دارد اختصاص رانیا به آن مورد 13 د،ینمایرخ م

 یهاانیز که است یعیطب یایبال نیتراز مهم یخشکسال
 گفته. سازدیموارد  یو منابع آب یرا بر بخش کشاورز یاریبس

                                                                                                                                                                                                
 Email:Fatima.aria@gmail.com  57375101190: تلفن :مسئول نویسندة* 

 یایبال ینسبت به باق را یترعیوس محدودة یخشکسال شودیم
 یشتریب تیجمع بربال  نیا ،نیهمچن. ردیگیم دربر یعیطب

 به یعیطب یبال نیترنهیپرهز یعبارتو به گذاردیم ریتأثهم 
 کشاورزان عذاب و جرن و یکشاورز داتیتول کاهش لحاظ

 ,Hamedan meteorology department) رودیم شمارهب

 شیبا توجه به افزا ندهیدر آ نکهیتوجه ا انیشا نکتة (.2010
 تیمحدود ،ییآب و مواد غذا یتقاضا برا شیافزا ت،یجمع
 و تعداد رودیانتظار م ،ییآب و هوا راتییو منابع و تغ ریذخا

 با رودیانتظار م ،بیترتنیاهب .ابدی شیافزا هایخشکسال شدت
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 یناش خسارات کاهش یبرا الزم یهاینیبشیپ مسائل، به توجه
نون اک سفانهأمت یول باشد، رفتهیپذ صورت کشورمان در آن از

 Fontaineشده است.  انینما شیاز پ شیب یبحران خشکسال

et al., 2009).) شودینماطالق  یطیبه شرا یخشکسال دةیپد 
 دشویم گفته یطیبلکه به شرا ،شودمتوقف  یبارندگ زانیکه م
خود را از رطوبت  ازیآب مورد ن نتوانند گرید اهانیگ شةیرکه 

 دیشد دادیرو یخشکسال. (Shantz, 1927)خاک جذب کنند 
 ریبه منابع آب ز یآن دسترس یکه ط است یداریپا یامنطقه

 نیا در(. Tallaksen et al., 2004متوسط قرار دارد ) طیشرا
 ممتد کمبود ةدور :از ستا عبارت یمنظور از خشکسال ،قیتحق

و کاهش عملکرد  یبه محصوالت زراع زدنصدمهبارش که به 
 به یتوجه انیشا یاتکا یی. اقتصاد روستاشود منجر

 ةدیپد ریتأث شعاع ن،یبنابرا ؛دارد یکشاورز یهاتیفعال
 و استنقاط  ریاز سا شیب ییدر مناطق روستا یخشکسال

 یاز مناطق شهر شتریمناطق ب نیدر ا یخشکسال یامدهایپ
 ،ییروستا یخانوارها یغذا نیمأت یاصل منابع از یکی رایز ،است

 Saleh) است یو دام یباغ ،یزراع داتیتول یروش خودمصرف

& Mokhtari, 2007 .)از یکی ایعل طارم شهرستان 
که با داشتن صد روستا با  استاستان زنجان  یهاشهرستان

. غالب استمواجه  یو کمبود آب کشاورز یمشکل خشکسال
در بخش کشاورزی  ایبزرگسال شهرستان طارم عل تیجمع

درصد  4/57فعالیت دارند و جمعیت فعال بخش کشاورزی 
 کشور کل در و درصد 19 استان در میزان این کهدرحالی است،

 بر متکی شهرستان نیا اقتصاد یعنی ؛است درصد 4/31
 در نیز شهرستان در موجود صنایع اندک و است کشاورزی

 Tarom-e Olia) دارند فعالیت کشاورزی تبدیلی صنایع بخش

Agricultural Development Outlook, 2007) .توجه به  با
در  مترمیلی برحسب سالهستیبگزارش آمار بارندگی 

شهرستان طارم، این شهرستان نیز از مشکل خشکسالی در 
بخش کشاورزی  ةمحدودکنند عامل ترینمهم و ستینامان 

 استشهرستان، مشکل خشکسالی و کمبود منابع آب 
(Zanjan province Management and Planning 

Organization, 2002 .)خرده صورت به رانیا در یکشاورز
 ،رونیااز  .ردیگیم انجام کوچک اسیمق در یدهقان و یمالک

مقابله با  اتیعمل یریکارگهب زانیدارد م یمقاله سع نیا
 کشاورزان در یتیریمد یتوانمند نییتع یبرا را یخشکسال

 ن،یهمچن. کند لیتحل و یبررس دهیپد نیمقابله با ا یراستا
 نیمقابله با ا یدولت برا یزیربرنامه منظوربهرو  شیپ قیتحق

در برابر  یآمادگ یاطالعات برا از را یدیجد یامجموعه چالش،

 طوربه ار منابع بتوانند قیطر نیا از تا ندکیمفراهم  یخشکسال
 یخشکسال از یناش اتریتأثکنند و  یبندتیاولو ثرؤم و مناسب

 یبررس مطالعه نیا یاصل هدف. دهند کاهش را آن یامدهایپ ای
 توسط یخشکسال با مقابله اتیعمل یریکارگهب زانیم لیتحل و

 قیتحق نیا ةیاهداف ثانو .ستایعل طارم شهرستان کشاورزان
 زین و یخشکسال با مقابله اتیعمل یبندتیو اولو یگردآور
 .استو... کشاورزان  یاجتماع ،یفرد یهایژگیو با آن ارتباط

 

 قیتحق روش
و  یگردآور نحوة کنترل، درجة زان،یاز لحاظ م قیتحق نیا

 جزءاست و از نظر هدف  یشیمایاز نوع پ هاداده میتعم تیقابل
 کشاورزان و قیتحق نیا یآمار ةجامع. است یکاربرد قاتیتحق

 ایشهرستان طارم عل ةمحدود در یکشاورز بخش نشاغال
(33555N=) حجم نمونه از فرمول  نییتع منظوربه. هستند

 نیا در یریگ(. روش نمونه=n 110) دشکوکران استفاده 
. استبا انتساب متناسب  یاطبقه یتصادف یریگنمونه ق،یتحق

مورد مطالعه را در طبقات  ةجامع و نمونه حجم 3 جدول
 .دهدیم نشان( ها)دهستان مختلف

 
 یآمار ةحجم نمونه در طبقات جامع .1 جدول

 نمونه حجم جامعه حجم طبقه نام

 90 2221 آببر

 09 3121 چورزق

 11 1321 درام

 26 1911 دستجرده

 111 3211 گیلوان

 573 00111 کل جمع

 
 یبرا که بود پرسشنامه یدانیم اطالعات یآورجمع ابزار

 نیب :شد نیتدو و یطراح شکل نیا به یاتیفرض ،آزمون
 یهامشارکت زانیم الت،یتحص سطح)سن،  یفرد یهایژگیو

 یریکارگهب زانیم با کشاورزان یاجتماع و یاقتصاد(، یجیترو
 داریمعنی رابطة هاآن توسط یخشکسال با مقابله اتیعمل

 کشاورزانمزرعة  اندازةو  انهیدرآمد سال زانیم بین ،دارد وجود
 هاآن توسط یخشکسال با مقابله اتیعمل یریکارگهب زانیم با

 .دارد وجود داریمعنی رابطة
فردی، اقتصادی،  هایویژگیبود:  نهیزم نیدر ا زین هاپرسش
 کارگیریهب میزان(، پرسش 15) یجیترو یهامشارکتاجتماعی و 



 93     ... با مقابله عملیات کارگیریبه میزان تحلیل و بررسی: جعفری و همکاران 

ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد آثار(، پرسش زدهیس) مقابله عملیات
 پاسخگویان از (.پرسش پانزده) کشاورزی(، پرسش 04) یطیمح

 قالب در هاگویه از هریک درمورد را خود یاهنظر شد خواسته

 ییروا .نندک بیان هاگویه بندیاولویت منظورهب یلیکرت طیف
ز ا یتعداد یاهنظر از استفاده با قیتحق ابزار ییمحتوا و یظاهر

 دییتأاصالح و  ،یبررس نظرصاحبدانشگاه و کارشناسان  انادتاس
 ةو محاسب spss افزارنرم با قیتحق یهاپرسشنامه ییایپا. شد
 یراکرونباخ ب یکرونباخ صورت گرفت. پارامتر آلفا یآلفا بیضر
مناسب  ییایپا انگریآمد که ب دستبه 759/5پرسشنامه  اسیمق

 نیا یهامحاسبهو  یپردازداده ،نیهمچن. است قیابزار تحق
 . گرفتانجام  spss افزارنرمپژوهش با استفاده از 

 

 بحث و جینتا
 درصد 15 سنی میانگین دهدمی نشان هابررسی نتایج

 7/71 جنسیت بود،( سال 05-15 بین) سال 43 پاسخگویان
 پاسخگویان( درصد 4/74) اکثر و بود مرد پاسخگویان درصد

 ثراک و ندبود نفر چهار خانوار اعضای تعداد میانگین با هلأمت
 ترپایین و راهنمایی تحصیالت سطح با هاآن( درصد 3/13)

 و باغبانی زیربخش دو در کشاورزاندرصد(  1/03) اکثر. بودند
 الیانةسدرآمد  یانگینو م ندردکمی فعالیت مأتو صورتهب زراعت

 .بود یالر یلیونم 99/319 یبخش کشاورز از یانپاسخگو
 یانگینهکتار و م 53/3 یانپاسخگو یزراع یسطح اراض یانگینم

 یجنتا ،ینهکتار بود. همچن 71/3 یانپاسخگو یباغ یسطح اراض
 دوم شغل کشاورزان درصد 1/39 داد نشان هاداده یزآنال

 یدرصد کشاورزان در روستا 0/13 ،ینهمچن .داشتند( ی)فرع
درصد کشاورزان  9/35و  ندداشت کشاورزی پمپاژ ایستگاه خود

نشان داد کشاورزان مورد مطالعه به یجداشتند. نتا یچاه شخص
 انتقال هایجلسهدرون روستا،  یآموزش هایکالس در ترتیب
 ار مشارکت بیشترین آموزشی هایکارگاهو  یعلم هاییافته

محصوالت  ةیماز ب یاندرصد پاسخگو 55 ،همچنین .داشتند
 ةادار از دریافتی آمار استناد به. ندردکیاستفاده نم یکشاورز

نیمه شخصی چاه حلقه 3551 طارم، شهرستان آب منابع امور
 این از که است برداریبهره درحال شهرستان سطح در عمیق
 ةپروان دارای و مجاز( درصد 34/13) حلقه 3309 ،تعداد
 و ندمجاز غیر( درصد 15/31) حلقه 440 و هستند برداریبهره
 .ندارند برداریبهره ةپروان

 مشاهده 3 جدول در که تحقیق هاییافتهتوجه به  با
 ادهاستف»، «انتقال آب به مزرعه یاستفاده از لوله برا» شود،می
 ،«خشکسالی برای مزارع بیمة» ،«زیرزمینی آب منابع از
 «انهار منظم الیروبی» و «باغی و زراعی محصوالت توأم کشت»
 هایاولویت عنوانبهکشاورزان مورد مطالعه  یدگاهد از ترتیببه

در  یمقابله با خشکسال یاتعمل کارگیریبه میزان پنجم تا اول
 عملیات هایاولویت دیگر. شدندانتخاب  یاشهرستان طارم عل

 .است آمده 3 جدول در مقابله

 
 خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریهب میزان بندیاولویت .4 جدول

 خشکسالی با مقابله عملیات
 خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریهب میزان

 میانگین
 انحراف
 رتبه cv معیار

 زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی اصال

 1 32/1 33/1 90/3 3/11 0/22 1/19 9 2/1 2/3 مزرعه به آب انتقال برای لوله از استفاده

 2 329/1 31/1 92/3 2/36 1/20 2/10 2/9 9/2 9/1 زیرزمینی آب منابع از استفاده

 3 361/1 39/1 10/3 2/29 0/20 0/22 0/0 2/1 3/2 خشکسالی برای رعمزا بیمة

 1 362/1 21/1 12/3 2/21 3/32 2/29 9/11 1/2 0/2 باغی و زراعی محصوالت توأم کشت

 2 1/1 32/1 32/3 9/21 3/21 1/22 2/12 9 9/2 انهار منظم الیروبی

 6 112/1 32/1 2/3 9/21 21 32 2/16 2/9 2/3 ساالنه آیش سطح میزان

 9 129/1 11/1 12/3 9/21 3/22 3/21 1/19 1/0 1/2 انهار پوشش از تفادهاس میزان

 9 119/1 31/1 13/3 1/19 0/19 2/32 16 9/9 9/3 مکانیزه باغات زیرکشت سطح

 0 110/1 26/1 19/3 6/0 32 32 2/12 6/2 6/2 گذشته سال پنج در کشت گویال تغییر

 11 161/1 39/1 00/2 2/11 2/31 9/21 0/19 2/9 2/9 خشکی به مقاوم ارقام کشت

 11 211/1 23/1 91/2 2/12 0/21 2/21 2/16 2/11 1/11 اکخ به نفوذ برای سطحی رواناب مسیر یگودبردار

 12 221/1 10/1 9/2 1/13 0/19 0/26 1/19 9/12 1/11 (االب آبی نیاز با) پرآب محصوالت کشت زیر سطح

 13 61/1 29/1 20/2 2/12 9/11 6/22 2/12 6/19 9/11 فشار تحت آبیاری از تفادهاس میزان
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 یهمبستگ لیتحل

ه با مقابل اتیعمل یریکارگهب زانیم نیب ةرابط یبررس یبرا
 یمورد مطالعه از آزمون همبستگ یرهایبا متغ یخشکسال

 یآزمون همبستگ رها،یمتغ اسیبا توجه به نوع مق و شداستفاده 
  .شدو... استفاده  رمنیاسپ رسون،یپ

 

 مربوطه متغیرهای با خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریهب میزان بین رابطة .9 جدول

 معناداری سطح همبستگی ضریب همبستگی ضریب نوع  تصادفی متغیر

 110/1 -132/1** پیرسون فرعی شغل درآمد
 132/1 110/1* اسپیرمن ترویجی هایکالس در شرکت میزان
 111/1 211/1** اسپیرمن آموزشی هایکارگاه در شرکت میزان
 111/1 199/1** اسپیرمن آموزشی هایدوره در شرکت میزان
 111/1 109/1** اسپیرمن ترویجی بازدیدهای در شرکت میزان
 111/1 220/1** اسپیرمن نمایشی مزارع احداث در شرکت میزان
 122/1 119/1* اسپیرمن هایافته انتقال هایجلسه در شرکت میزان
 111/1 -119/1** پیرسون کشاورزی آب منبع تا مزرعه فاصلة میزان
 111/1 111/1** پیرسون مقابله راهکارهای دانش میزان
 111/1 391/1** پیرسون اقتصادی آثار از کشاورزان ادراک
 111/1 361/1** پیرسون اجتماعی آثار از کشاورزان ادراک
 111/1 191/1** پیرسون محیطیزیست آثار از کشاورزان ادراک

   درصد  کیدر سطح  یداریمعن**      درصد پنجدر سطح  یداریمعن* 

 
 یریکارگهب زانیم نیب دهدیمنشان  قیتحق یهاافتهی
 در شرکت زانیم یرهایمتغ با یخشکسال با مقابله اتیعمل

 زانیم ،یآموزش یهادوره در شرکت زانیم ،یآموزش یهاکارگاه
مقابله با  یدانش راهکارها زانیم ،یجیترو یدهایشرکت در بازد

 زاادراک کشاورزان  ،یاقتصاد آثار ازادراک کشاورزان  ،یخشکسال
 زانیم و یطیمحستیز آثار ازادراک کشاورزان  ،یاجتماع آثار

 مثبت ةرابط درصد کی سطح در یشینما مزارع احداث در شرکت
 اتیعمل یریکارگهب زانیم نیب ،نیهمچنوجود دارد.  یداریو معن
 یهاکالس در شرکت زانیم یرهایمتغ با یخشکسال با مقابله
 سطح در هاافتهیانتقال  یهاجلسهشرکت در  زانیو م یآموزش

 نیب ،نیهمچن. دارد وجود یداریمعنمثبت و  ةرابط درصد پنج
 یفرع غلش درآمد با یخشکسال با مقابله اتیعمل یریکارگهب زانیم
 ةدرصد رابط کیدر سطح  یمزرعه تا منبع آب کشاورز ةفاصل و

  .دارد وجود یداریو معن یمنف

 میانگین مقایسة آزمون
 با لهمقاب اتیعمل یریکارگهب زانیم نیب تفاوت یبررس یبرا

استفاده  tمورد مطالعه از آزمون  یهاگروه نیب در یخشکسال

 اتیعمل یریکارگهب زانیم نیبنشان داد  جینتا. (4 )جدول دش

ودند ب یشغل فرع یکه دارا یافراد نیدر ب یمقابله با خشکسال
 مثبت یآمار تفاوت د،نداشتن یکه شغل فرع یبا افراد

 زانیم یعنی ؛دارد وجود درصد کی سطح در یداریمعن
 هک یکشاورزاندر  یمقابله با خشکسال اتیعمل یریکارگبه

 غلش که است یکشاورزان از شتریب ستندین یفرع شغل یدارا
از آن باشد که کشاورزان  یناش تواندیم امر نیا. دارند یفرع

 ةزیانگ ،ندارند یجبران درآمد نکهیا لیدلبه دوم شغل بدون
 یاراد کشاورزان به نسبت یمقابله با خشکسال یبرا یشتریب

 .داشتند دوم شغل
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 مختلف بندیگروه براساس خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریهب میزان ةمقایس .6 جدول

 داریمعنی سطح t آمارة معیار انحراف میانگین (n) فراوانی متغیر سطوح بندیگروه متغیر

 (دوم) فرعی شغل
 110/1 610/2** 12/11 30 116 دارد
 92/11 19/12 260 ندارد

 اجتماعی نهاد نوع
 119/1 61/2** 11/11 12/12 321 روستایی تعاونی شرکت

 16/12 60/39 22 کارانزیتون تعاونی شرکت و روستایی تعاونی شرکت

 تاروس پمپاژ ایستگاه
 111/1 39/1** 13/12 91/39 119 دارد
 12/11 23/13 229 ندارد

                               درصد یک سطح در داریمعنی **       درصد پنج سطح در داریمعنی* 
 

 بین رد خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریهب میزان بین
 که رادیاف با بودند روستایی تعاونی شرکت عضو فقط که افرادی

 یتولید تعاونی شرکت عضو و روستایی تعاونی شرکت عضو
 سطح در داریمعنی و مثبت آماری تفاوت ،بودند کارانزیتون

 لهمقاب عملیات کارگیریبه میزان یعنی ؛داشت وجود درصد یک
 تعاونی شرکت عضو فقط که کشاورزانی در خشکسالی با

 عاونیت شرکت عضو است کشاورزانی از بیشتر هستند روستایی
 شاید .نداکارانزیتون تولیدی تعاونی شرکت عضو و روستایی

 بودنمقاوم دلیلهب اندکارانزیتون تعاونی ضوع که کشاورزانی
 دچار خشکسالی، و آب کمبود برابر در زیتون درختان
 با مقابله عملیات از درنتیجه ،ندشد کمتری پذیریآسیب

  .ندکرد استفاده کمتر خشکسالی

 بین رد خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریهب میزان بین
 اب دارند کشاورزی آب پمپاژ ایستگاه خود روستای در که افرادی
 ثبتم تفاوت ندارند، آب پمپاژ ایستگاه خود روستای در که افرادی

 میزان یعنی ؛دارد وجود درصد یک سطح در داریمعنی و
 ستگاهای که کشاورزانی خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریبه

 که ودب کشاورزانی از بیشتر نداشتند روستایی کشاورزی آب پمپاژ
 یجهنت این. داشتند کشاورزی آب پمپاژ ایستگاه خود روستای در

 یسکر با دائمی آب منبع یک وجود که باشد دلیل این به تواندمی

 عملیات کارگیریهب میزان کاهش موجب ،کمتر شدنخشک
 .شد خشکسالی با مقابله

 

 یکطرفه واریانس تحلیل آزمون
 با لهمقاب عملیات کارگیریهب میزان بین تفاوت بررسی برای

 تحلیل آزمون از مطالعه مورد هایگروه بین در خشکسالی

 میزان بین. (0 جدول) شد استفاده f یکطرفة واریانس

 در اکنس افراد بین در خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریهب
 و مثبت آماری تفاوت علیا طارم شهرستان هایدهستان

 آزمون نتایج یعنی ؛دارد وجود درصد یک سطح در داریمعنی
 با لهمقاب عملیات کارگیریهب میزان که است آن بیانگر دانکن

 چورزق و درام هایدهستان در ساکن کشاورزان خشکسالی
 و گیلوان آببر، هایدهستان در ساکن کشاورزان از بیشتر

 رد کشت مورد محصوالت نوع از ثرأمت امر این. است دستجرده
 چورزق و درام هایدهستان محصوالت ةعمد .ستهادهستان

 اربسی آبیکم به و رنددا باالیی آبی نیاز که است جاتصیفی
 و گیلوان آببر، هایدهستان محصول ةعمد اما ،نداحساس

 مقاوم آبیکم دربرابر محصول این که است زیتون دستجرده
 .است

 

 f آزمون طریق از مختلف بندیگروه براساس خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریهب میزان میانگین ةمقایس .5 جدول

 داریمعنی سطح f ةآمار معیار انحراف میانگین (n) فراوانی متغیر سطوح بندیگروه متغیر
 دانکن آزمون

 دوم گروه اول گروه

ان
ست

ده
 

حل
م

 
ت

کون
س

 

 62/12 21/39 90 آببر

**211/12 111/1 

 --- آببر
 درام --- 2/9 36/16 11 درام

 --- گیلوان 10/12 93/30 111 گیلوان
 --- دستجرده 10/11 99/39 26 دستجرده
 چورزق --- 02/9 69/16 09 چورزق

                                                         درصد یک سطح در داریمعنی **      درصد پنج سطح در داریمعنی* 

 



 1936 بهار ،1 شماره ،64 دوره ایران، کشاورزی توسعه و اقتصاد تحقیقات     64

 چندگانه رگرسیون
 غیرهایمت تأثیر بررسی برای چندگانه رگرسیون ،قسمت این در

 ملیاتع کارگیریهب میزان ةوابست متغیر بر مطالعه مورد مستقل
 این ورود از پس عملیات. شودمی استفاده خشکسالی با مقابله

 درصد 9/03 متغیر دوازده این ،درواقع .شد متوقف متغیر چهار
 با همقابل عملیات کارگیریهب میزان ةوابست متغیر تغییرات

 دیگر را تغییرات درصد 3/41 و ندنکمی تبیین را خشکسالی
 .نشدند وارد معادله در اما ،نندکمی تبیین متغیرها

 
 (Y) کشاورزان توسط خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریهب میزان بر گذارتأثیر متغیرهای تعیین ضرایب .4 جدول

 R 2R B Beta یهمبستگ بیضر ریمتغ گام ریمتغ نماد
 --- b0 --- --- 62/12: ثابت ضریب ---

1X 1 319/1 19/1 221/1 19/1 محیطیزیست آثار از کشاورزان ادراک 
2X 2 112/1 90/1 212/1 102/1 آموزشی هایکارگاه در شرکت میزان 
3X 3 219/1 101/1 291/1 22/1 مقابله راهکارهای دانش میزان 
4X 1 119/1 122/1 290/1 229/1 نمایشی مزارع احداث در شرکت میزان 

 

 هایمتغیر بین در مستقل متغیرهای نسبی اهمیت بتا مقدار
 مشاهده Beta ضرایب نتایج براساس .دهدمی نشان را وابسته

 از بیشتر محیطیزیست آثار از کشاورزان ادراک متغیر که شودمی
 در سالیخشک با بلهامق عملیات کارگیریهب میزان بر متغیرها ةبقی

 میزان متغیرهای آن از بعد. است گذارتأثیر مطالعه مورد منطقة
 مقابله، راهکارهای دانش میزان آموزشی، هایکارگاه در شرکت
 به توجه با. دارند قرار نمایشی مزارع احداث در شرکت میزان

 حاصل خطی ةمعادل ،5 جدول نتایج و باال در شدهارائه توضیحات
 :است زیر شکلبه رگرسیون تحلیل از

(3) 
    / / / / /Y X X X X    1 2 3 412 65 0 18 0 9 0 1 1 055 

 عاملی تحلیل
 این در خشکسالی با مقابله هایعملیات شرح اینکه به توجه با

 یللاستفاده از تح باشدند،  یبررس جزئیموارد  صورتهب تحقیق
در  هاآن بندیدستهموارد مذکور و  یصتلخ برای یعامل

ه ک یموارد ،نتایج از استفاده با تا شد اقدام ترکلی هایبخش
 و دنشو ییشناسا ،بودند کرده توجهآن  بهکشاورزان کمتر 

 معطوف هابخش این به بیشتر شهرستان در مدیریتی هایپروژه
 وKMO(970/5> 1/5 )  هایآزمون یجنتا به توجه با. دشو

 برای هاداده گرفت نتیجه توانمی( p=0/000) بارتلت تست
 . ندامناسب یعامل یلتحل دادنانجام

 

 و آزمون بارتلت KMO ةآمار مقدار .3 جدول

 داریمعنی سطح KMO Bartellet test عاملی تحلیل

 111/1 2132 902/1 اورزانکش توسط خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریهب میزان

 
 هاآن تجمعی واریانس درصد ویژه، مقدار با شدهاستخراج عوامل .3 جدول

 تجمعی واریانس درصد ویژه مقدار واریانس درصد ویژه مقدار هاعامل

1 996/2 211/22 211/22 
2 200/2 001/10 102/12 
3 316/2 12/19 211/61 
1 161/1 192/9 123/69 
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 مربوطه عاملی بار و هاگویه خشکسالی، با مقابله عملیات کارگیریهب میزان به مربوط عوامل تعیین .3 جدول

 بار عاملی متغیرها هانام عامل

 بهبود راندمان آب آبیاری

 119/1 میزان استفاده از پوشش انهار
 333/1 الیروبی منظم انهار

 121/1 استفاده از لوله برای انتقال آب به مزرعه
 111/1 استفاده از منابع آب زیرزمینی

 912/1 میزان استفاده از آبیاری تحت فشار
 111/1 خاک به نفوذ برای سطحی رواناب مسیر در گودبرداری آب سازیذخیره

 عملیات سازگاری با شرایط خشکسالی

 161/1 سطح زیر کشت محصوالت پر آب )محصوالت با نیاز آبی باال(
 326/1 الگوی کشت در پنج سال گذشتهتغییر 

 206/1 کشت ارقام مقاوم به خشکی
 992/1 میزان سطح آیش ساالنه

 922/1 سطح زیر کشت باغات مکانیزه )ردیفی و با فواصل کشت مناسب(
 911/1 کشت توأم محصوالت زراعی و باغی

 263/1 بیمة مزارع برای خشکسالی اقدامات حمایتی دولت
 

 995/3 ةویژ مقدار با اول عامل ،9 جدول هاییافته براساس
به. است کل واریانس درصد 353/33 ةکنندتبیین تنهایی به

 از درصد 431/59 درمجموع نظر مورد عامل چهار کلی، طور
 اریانسو باالی درصد گرانبی که نندکمی تبیین را واریانس کل

 متغیرها قرارگیری وضعیت. ستهاعامل این توسط شدهتبیین
 زا بعد ،4/5 از تربزرگ عاملی بار با شدنواقع فرض با عوامل در

 شرحبه هاآن گذارینام و واریماکس روش اب هاعامل چرخش
  .پذیرفت صورت 7 جدول

 

 اهپیشنهاد و گیرینتیجه

 در رمؤث بسیار پارامترهای جمله از خشکسالی و کشاورزی ةبیم
 Thomas مطالعات است خشکسالی از پذیریآسیب کاهش

(2008); Kapoor & Ojha (2006); Vasquez-Leon et al. 
(2003);  Knutson et al.(2001); Sharafi & Zar Afshani 
 رد کشاورزی محصوالت ةبیم که است نتیجه این یدؤم( 2010)

 به را کشاورزان درآمدی هاینوسان تواندمی خشکسالی زمان
. شود هاآن پذیریآسیب کاهش موجب و برساند میزان کمترین

 خشکسالی ایبر مزارع بیمة از استفاده حاضر، تحقیق در
 اب مقابله عملیات کارگیریهب میزان اولویت سومین عنوانبه

 یقتحق نتایج طبق. دش انتخاب کشاورزان توسط خشکسالی
 ،راینبناب ؛کنندنمی استفاده بیمه از کشاورزان درصد 55 ،حاضر

 توسط محصوالت ةبیم صحیح سازیفرهنگ شودمی پیشنهاد
 هاغرامت مبلغ ،همچنین و پذیرد صورت کشاورزی جهاد

 کشاورزان پذیریآسیب تا دشو تعیین وارده خسارت با متناسب

 عنوانبه را بیمه کشاورزان و یابد کاهش خشکسالی زمان در
  .دهند قرار نظر مد مقابله عملیات یک

 در که است دیگر اقتصادی پارامتر کشاورزی، غیر درآمد
 الیخشکس با مقابله عملیات کارگیریهب میزان با پژوهش این

 درآمدها و مشاغل گونهاین که کشاورزانی. داشت منفی رابطة
 ندشومی مواجه ایشدهتشدید و بیشتر پذیریآسیب با ندارند را
 که خانوارهایی. دهندمی انجام را بیشتری ایمقابله اقدامات و

 کمتری پذیریآسیب با نددار درآمدی تنوع خشکسالی زمان در
 درصد 1/13 حاضر، تحقیق در کهدرحالی. دنشومی مواجه

 مرا همین و نداشتند فرعی شغل خشکسالی زمان در کشاورزان
 هانآ توسط را خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریهب میزان

 و درآمد طریق از کشاورزان شودمی توصیه حال. کرد تشدید
 کاهش برای مکملی درآمد خود، برای جانبی شغل ایجاد

 بآ منبع نوع. باشند داشته خشکسالی زمان در پذیریآسیب
 ریکارگیهب میزان بر که است دیگری زراعی پارامتر کشاورزی،

 .Shokri et al مطالعات. است ثرؤم خشکسالی با مقابله عملیات
 میزان بر کشاورزی آب منبع نوع که است آن بیانگر( 2007)

 تحقیق در کهدرحالی ،است مؤثر خشکسالی از پذیریآسیب
 بر اروست در کشاورزی آب پمپاژ ایستگاه نبودن یا بودن حاضر
 است ذارگتأثیر خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریهب میزان

 کشاورزی آب پمپاژ ایستگاه خود روستای در که کشاورزانی و
 ریبیشت میزان به خشکسالی با مقابله عملیات از نداشتند
 ریسک با دائمی آب منبع اینکه دلیل به ؛دندکر استفاده
 به توجه با ،همچنین. نداشت وجود آنجا در کمتر شدنخشک
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 برای که دشومی پیشنهاد حفرشده هایچاه زیاد تعداد
 تعداد کاستن با و دشو اقدام مجاز غیر هایچاه دنکرمسدود

 تا دشو اقدام پمپاژ هایایستگاه احداث برای شخصی هایچاه
 ینکها به توجه با. شود کاسته کشاورزان پذیریآسیب میزان از

 استفاده و اولویت اولین عنوانبه آب انتقال برای لوله از استفاده
 میزان اولویت دومین عنوانبه زیرزمینی آب منابع از
 پیشنهاد ،ندشد انتخاب خشکسالی با مقابله عملیات کارگیریهب

 طریق از و شود توجه ترجدی طورهب هلمسئ این به شودمی
 زیرزمینی هایآب ةذخیر بهبود به آبخیزداری هایطرح اجرای
 کاهش برای را الزم اعتباری تسهیالت نیز دولت و شود کمک
 ارائه کشاورزان به آبیاری نوین هایسیستم احداث هایهزینه

 ;Heidari(2006)  تحقیقات با بخش این نتایج. دهد
Haghaieghi Moghaddam (2005 )نتایج .دارد مطابقت 

 هایکالس در کشاورزان شرکت بین داد نشان همبستگی
 هایجلسه و بازدیدها آموزشی، هایدوره ها،کارگاه آموزشی،

 اب مقابله عملیات کارگیریهب میزان با علمی هاییافته انتقال
 ؛دارد وجود مستقیمی و مثبت ةرابط هاآن توسط خشکسالی

 برای ترویجی هایبرنامه این در شدهارائه هایآموزش یعنی
 دشومی توصیه ،بنابراین ؛بود مؤثر و مفید کشاورزان

 و خشکسالی با مقابله راستای در تخصصی و الزم هایآموزش
 هایبرنامه قالب در خشکسالی با مقابله راهکارهای با آشنایی
 .دشو ارائه منطقه کشاورزان برای ترویجی
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