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 دهیچک

 جهان خشکمهین و خشک مناطق از یکی در ،یجهان نیانگیم سومکی از کمتر ةساالن بارش متوسط با رانیا

 یکل هدف .کند یم نرم وپنجه دست آن با رباکی سال هرچند و است یخشکسال معرض در همواره و شده واقع

 کشاورزان دگاهید از یکسالخش مفهوم یبررس -است هگرفت انجام یدارشناسیپد روش به که -یفیک قیتحق نیا

 افراد .نداهکرد تجربه را یخشکسال نیشتریب که است ذهاب سرپل شهرستان انییروستا شامل یآمار ةجامع .است

 دو نیا کنار در و ندشد یآور جمع میمستق ةمشاهد و قیعم ةمصاحب روشهب ها داده و یبرفهگلول روشبه ،مطلع

 .گرفت انجام یزیکال یالگو براساس ها داده لیتحل و هیتجز .شد استفاده زین یا کتابخانه اسناد و عکس از ،روش

 ،قیتحق در نندگانکشرکت از یعضب کهیا گونه به ،دارند یخشکسال از یمتفاوت درک کشاورزان ج،ینتا بقاطم

 عامل را ییوهواآب راتییتغ گر،ید یگروه و ندهد یم نسبت خدا به را یخشکسال و هستند رگرایتقد

 یمعرف یخشکسال عامل را خود رفتار ق،یتحق در کنندگان شرکت از یعضب ،نیهمچن .کنندیم یمعرف یخشکسال

 موجب گریکدی با اه آن یرحمیب و یبدرفتار و اهآن یناسپاس ،کشاورزان از یگروه اظهارات بنابر .کنندیم

 با. ندهد یم نسبت خود شوم اقبال و بخت به را  یخشکسال بروز گرید یا عده و است شده یخشکسال بروز

 های آموزش ةارائ و آموزشی های کالس برگزاری با تا شود اتخاذ تدابیری دشو می پیشنهاد هانگرش این به توجه

 های روش کشاورزان آن، مدیریت و خشکسالی وقوع علل زمینة در کشاورزان به گاهیآ و دانش انتقال و الزم

 .فراگیرند را خشکسالی با مقابله صحیح

 

 .ذهاب سرپل ،یخشکسال ،یدارشناسیپد ادراک، :یدیکل یها واژه

 

 مقدمه
 مخاطرات انواع معرض در جهان سراسر در خیتار طول در بشر
 و ها تیفعال از یناش آن از یبخش که داشته قرار یعیطب
 زلزله، لیقب از یکیژئومورفولوژ و یشناختنیزم یندهایفرا

 از یناش ،حوادث از یعضب یول است، بوده ...و آتشفشان
 حد تا هاآن یفراوان و شدت که است یمیاقل یهاندیفرا
 مانند ؛دارد یبستگ محل ییایجغراف مختصات به یادیز

 ،انیم نیا در که ...و لیس ،یخشکسال ن،یسهمگ یها طوفان
 یخشکسال .است برخوردار یا ژهیو تیاهم از یخشکسال
 در که است مرموز و آرام یا دهیپد و یعیطب یا حادثه
 یها تیجمع بر مؤثر یعیطب حوادث انیم در ،ریاخ یها دهه
 بوده یمیاقل حوادث ریسا از شیب ششدت و یفراوان ،یانسان
 ,.Askarizadeh, 2008 Babaei, 2011; Kinsey et al) است

 مدت، طول نظر از یخشکسال دةیپد ،نیهمچن .(;1998
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 یاقتصاد خسارت ،یجان تلفات پوشش، تحت یفضا ةمجموع
 یایبال ریسا از شتریب جامعه، در درازمدت یاجتماع آثار و

 چهل در آمارها، طبق کهیا گونه به است، افتاده اتفاق یعیطب
 و یرخانیام) است داده رخ رانیا در یخشکسال 27 ریاخ سال
 بال، نیا ب،یترتنیبد. (یخسروشاه از نقل به 1388 ،یذریچ

 در ما کشور اعظم قسمت .است مانکشور در یمیاقل یتیواقع
 ران،یا .دارد قرار جهان خشکمهین و خشک یوهواآب قلمرو

 و خشک خشک، اریبس مناطق اروپا ةقار سراسر از شتریب
 رانیا در ،رونیااز (.Berduai, 2003) دارد خشکمهین

 است، مرطوب یها سال از شتریب مراتببه خشک یها سال
 نیتربزرگ با 1387 تا 1386 یها سال در کهیا گونه به

 ,Zargar) میا بوده رو روبه گذشته سال پنجاه یخشکسال

 ریسا با سهیمقا در یسالکخش هک است لیدلنیا به (.2009
 یشتریب ریتأث ها انسان یغذا نیتأم ندیافر بر ،یعیطب یایبال

 ،یکیزیف نامطلوب ندیافر کی تنهانه را یسالکخش امروزه .دارد
 کنند یم قلمداد زین یاجتماع نامطلوب ندیافر کی هکبل
(Owens et al., 2003.) کمربند در قرارگرفتن لیدل  به رانیا 

 ضعر ةدرج 40 تا 25 یابانیب نوار و ییایجغراف خشک
 .رود یم شماربه جهان بارانکم ییوهواآب قمناط از ،یشمال

 .است یجهان متوسط سومکی حدود رانیا یبارندگ زانیم
 یمیاقل یدارا ،متر یلیم 270 ةساالن یبارندگ با کشورمان
 البرز و زاگرس یها کوهرشته اگر و است خشکمهین و خشک
 نبود، محصور فارس جیخل و خزر یایدر انیم رانیا و نبودند

 شد یم لیتبد آب یب و خشک      کامال  یاهقمنط به
(Manouchehri, 2001.) 

 ندهیآ سال یس در رانیا یخشکسال تیوضع یدورنما
 شیافزا به رو کشور در یخشکسال طیشرا که دهد یم نشان
 ،2025 یها سال در سال، یس نیا در کهیا گونه به ،است

 دیشد یخشکسال با کشور نقاط شتریب 2039 و 2035 ،2032
 تیوضع ،انیم نیا در که شود یم رو هروب دیشد اریسب و

 بود خواهد تر یبحران مراتببه 2039 سال در یخشکسال
(zarafshani and sharafi 2012.) استان ،ها گزارش براساس 

 یخشکسال مشکالت لحاظبه کشور استان نیششم کرمانشاه
 550 حدود ،ریاخ یها یخشکسال اثر بر کهیطور به است،
 زانیم و اند شده یآب کم بحران دچار استان نیا یروستا

 در یسرمازدگ و یخشکسال اثر بر استان به وارده یهاخسارت
 است بوده تومان اردیلیم 800 بر بالغ ،1387 سال

(zarafshani and sharafi 2012.) 
 در ژهیو به و عوام نیب در ییباورها ،یسالکخش نةیزم در

 گذشته به نگاه آن و است افتهی رواج یشاورزک جامعة نیب
 یسختبه ندهیآ یها یخشکسال معتقدند مردم از یاریبس .است

 ,.Cunha et al) بود نخواهد گذشته یها یخشکسال شدت و

 یروان ةمقابل یبرا یروش یادیز حد تا موضوع نیا دیشا .(1983
 ندهیآ به یمحل مردم تا است یسالکخش سخت طیشرا با
 ندهیآ ،یسالکخش نةیزم در هک کنند احساس و شوند دواریام

 ،است متداول اریبس انیرانیا نیب در آنچه .است گذشته از بهتر
 ةدور کی ،یسالکخش دوره کی از بعد شهیهم هک است باور نیا

 گذشته یسالکخش ةدور هرچه و است شیپ در یترسال
 باورها گونه نیا .دوش یم تربه ،یآت یترسال ةدور ،باشد تر سخت

 شده موجب و است افتهی یتسر زین امر انیمتول و نمسئوال به
 به نگاه با یسالکخش نةیزم در در زین ها آن از یاریبس هک است

 ندهیآ از ،یسالکخش یامدهایپ و آثار رفع یبرا تالش و گذشته
 یآت یها دوره و ها تنش با مواجهه یبرا و ورزند غفلت
 ،درواقع. نشوند ایمه هیآت در کشور و جامعه در یسالکخش
 نسبت مسئله نیا از هاآن ادراک به توانیم را ینگرش نیچن
 که رامونیپ یایدن از ما یحس ةتجرب از است عبارت ادراک .داد

 زین و یطیمح یها محرک شناخت و یبازشناس مستلزم
 ندیفرا قیطر از ما .هاست محرک نیا به یواکنش اقدامات
 یاتیح ةجنب ما یبقا یبرا که یطیمح عناصر ةدربار ،یادراک
 ةدهندلیتشک تنهانه ادراک .میآور یم دست به اطالعات ،دارند
 درون دهد یم اجازه ما به بلکه ،است رامونیپ یایدن از ما ةتجرب
 ندیفرا خالصه، طور به .میبپرداز عمل و تیفعال به طمانیمح
 ادراک را ها آن فهم و یحس اطالعات از افتنییآگاه ةدیچیپ
 آن، قیطر از افراد که است یندیفرا ادراک، ،نیهمچن .نامند یم

 و میتنظ دارند، خود طیمح از که را ییها برداشت و ها پنداشت
 ,Rabinz) دهند یم امعن ها آن به له،یوسنیبد و کنند یم ریتفس

 رفتار هرگونه زکمر در هک است یندیفرا ،کادرا (.2007
 .است طیمح اطالعات، تمام منبع رایز دارد، قرار یطیمح
 یاطالعات با را فرد و کند یم کیتحر را ها حس تمام ط،یمح
 مثل یزیچ ن،یبنابرا ؛دساز یم رو روبه او پردازش توان از شیب

 قیطر از فرد، پردازش ةیتصف ةجینت هکبل ت،سین ردنکاحساس
 (.Mortazavi, 2007) اوست یشناخت تجربة

 از یعیوس مناطق یخشکسال ،شد اشاره کهگونه همان
 شتریب زین ندهیآ در و است دربرگرفته کرمانشاه استان

 دهیپد نیا با همقابل یبرا تاکنون که یاقدامات شتریب .شود یم
 شتریب ،مسئوالن و است بوده یواکنش صورت به گرفته، صورت

 ةکنندنییتع ادراک .اند برداشته گام آن یامدهایپ رفع یبرا
 تیریمد یبرا رانیمد رفتار ةکنندنییتع درکل و فرد هر رفتار

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
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 درک کشاورزان که نکته نیا دانستن با .است یخشکسال
 از هاآن فیتعار و ادراک توان یم ،دارند یخشکسال از یمتفاوت
 اه آن به یآگاه و دانش انتقال با و کرد ییشناسا را یسالخشک
 مقابله یها روش و یخشکسال وقوع بر اثرگذار عوامل نةیزم در
 یخشکسال ةدیپد .پرداخت دهیپد نیا تیریمد به آن، با

 دوش یم موجب مطالعه نیا جینتا و دارد دنبال به یخسارات
 یبرا ،یکسالخش دربارة کشاورزان ادراک از یهآگا با مسئوالن
 ییشناسا با یعنی ؛نندک اقدام یخشکسال خسارات کاهش

 یزیر برنامه یبرا ،یخشکسال از کشاورزان غلط کاراد
 و یخشکسال نامطلوب یامدهایپ با کارآمد مقابلة و تر مناسب

 و ادراک ییشناسا ،نیبنابرا ؛نندک اقدام کشاورزان مشارکت با
 با اه آن رخوردب و کشاورزان دگاهید از یخشکسال مفهوم

 .تاس قیتحق نیا یاساس هدف ،یخشکسال
 

  قیتحق ةنیشیپ
Taylor et al. (1988) ادراک یبررس به یا مطالعه در 

 که یفیتعار جمله از .پرداختند یخشکسال از کشاورزان

 کمبود بارش، زانیم کاهش ،ندردا یخشکسال از کشاورزان
 دیتول کاهش و عملکرد کاهش دما، شیافزا ،یخشک رطوبت،
 ،1988 سال در .Taylor et al (.Taylor et al., 1988) است
 .دندیکش ریتصوبه را یخشکسال ادراک مهم عنصر چهار
 یخشکسال از فرد ادراک بر رگذاریتأث عامل نیتر مهم ،تجربه
 ذهن در یشخص طور به فرد آنچه و یقبل یها هتجرب .است
 از فرد فیتعر یچگونگ بر رگذاریتأث عوامل از ،دارد خود

 نیا از انسان یادآوری به ،یخشکسال فیتعر .است یخشکسال
 از آن فیتعر ،دهیپد نیا فیتعر راه کی .دارد یبستگ دهیپد
 از افراد انتظارات .است گذشته یها یخشکسال یادآوری قیطر
 که شود یم یخشکسال مقابل در ییهارفتار بروز موجب ،ندهیآ
 ها آن یهردو ای یشواکن ،یفراکنش است ممکن رفتار نیا

 .ستها نگرش و اعتقادها ،ها قضاوت ةمجموع ،ادراک .باشد
 ستایا جهان یجا چیه در که کرد استنباط توان یم ،جهیدرنت

 برداشت رایز است،یپو یمفهوم و ها ارزش از مملو بلکه ،ستین
 دارد یبستگ آن یها یژگیو و طیمح به یخشکسال از فرد
(Heathcote, 1969.) 

 
 
 
 
 
 

 (Taylor et al., 1988) یخشکسال ادراک دهندةلیتشک عناصر. 1 شکل

 
 ایتانزان در یقیتحق جینتا ،Slegers (2008) از نقلبه 
 کشاورزان که داد نشان یخشکسال از کشاورزان اکادر درمورد
 .کنند یم صحبت یکشاورز بد و خوب یها سال درمورد

 یرماگ و یبارندگ نامناسب عیتوز دربارة کشاورزان شتریب
 دیخورش کهیزمان داشتند اعتقاد و زدند یم حرف حد از شیب
 و شود یم خشک عیسر اریبس خاک ،تابد یم شدتبه

 ةکلم با کشاورزان تمام .سوزد یم یسادگ به ها آن محصوالت
 بود یا کلمه یخشکسال ها آن نظربه و نبودند آشنا یخشکسال

 انزکشاور .بودند دهیشن جیترو ةادار ای ویراد از ها آن که
 استفاده توانند ینم یدرست هب کلمه نیا از ندردک یم احساس
 .نددانست یم یبارندگ بدون طیشرا را یخشکسال رایز کنند،
 تجربه یواقع طور به را یخشکسال که دکردنیم اظهار ها آن

 گرید از .بارد یم منطقه در باران یکم سالههمه رایز ،نداهنکرد
 که بود نیا ،شد دهیشن ایتانزان کشاورزان از هک ییها نکته

 زین آب به بلکه ست،ین خاک به مربوط فقط یزیحاصلخ
 قطع را یخشکسال زین کشاورزان از یعضب .دارد یبستگ

 مواد کمبود ن،یزم ینابارور و یخستگ ،ییزداجنگل درختان،
 .کردند یم فیتعر محصول کم برداشت و گردوخاک ،ییغذا

 بودند هم یکشاورزان نیب نیا در است ذکر انیشا ،نیهمچن
 و کردند یم ذکر یخشکسال عامل را خدا خواست و اراده که

 کار یخشکسال که بود نیا دهیپد نیا از اه آن برداشت
 .خداست

Saarinen (1996)، در متخصص) ییکایآمر دانیجغراف 
 ینیبال یشناسروان تست از استفاده با (رفتار و یطیمح ادراک

 یها جلگه در یخشکسال خطر از کشاورزان ادراک سنجش به
 و نیرتریپ داد نشان یو ةمطالع جینتا .پرداخت کایآمر بزرگ
 ها ادراک نیتر قیدق بزرگ، یها جلگه کشاورزان نیتر باتجربه

 در Jordan & rowtree (1976) .ندردا ها یخشکسال از را

 حافظه

 تجربه

 تعریف

 واکنش یا رفتار انتظارات
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 زین یخشکسال ادراک که دندیرس جهینت نیا به خود ةمطالع
 متفاوت کشاورزان، خود متفاوت یها تیشخص به توجه با

 یشناسروان یها تست از یگروه در که یکشاورزان .است
 و همکاران با سهیمقا در ،آوردند دستبه یباالتر ازاتیامت
 افتیدر لحاظ از ینیب واقع حد نیشتریب در خود، قطاران هم

 ارابتک کشاورزان نیا ن،یهمچن .داشتند قرار یواقع خطر
 .دادند نشان خود از یخشکسال کنترل در یترشیب

Habiba et al. (2012) برداشت عنوان با را یا مطالعه 
 یخشکسال با مقابله یبرا ییها تیفعال و یخشکسال از کشاورزان

 ،کشاورزان داد نشان جینتا .دادند انجام بنگالدش یشرق شمال در
 گذشته سال یس تا ستیب در را یخشکسال و ییوهواآب راتییتغ
 دائما  نیزم ةکر یدما هاآن اعتقاد به .اند کرده درک یخوب به

 و بارش ةدور طول که باورند نیا بر آنان اکثر .است رییتغ درحال
 ،نیهمچن .بارد یم کمتر باران و است افتهی کاهش یباران یروزها

 زمستان در روز طول کاهش و تابستان در روز طول شیافزا از
 جینتا با جینتا نیا .برند یم نام ییوهواآب راتییتغ عنوان به

 ؛شود یم دییتأ و است مشابه مختلف مناطق در گرید محققان
 انیشا تعداد که کند یم اشاره (2006) سونیماد ،مثال یبرا

 که باورند نیا بر ییقایآفر کشور ازدهی در کشاورزان از یتوجه
 .است افتهی هشکا یندگبار زانیم و افتهی شیافزا دما

Dessai & sims (2010) از کشاورزان برداشت یبررس به 
 انگلستان یشرق جنوب در یمیاقل راتییتغ و یخشکسال
 خطر هاآن ،کشاورزان اکثر باور به داد نشان جینتا .پرداختند

 درصد 48 یکلطور به .اند کرده درک را یخشکسال شیافزا
 رییتغ بدون اه آن مناطق در بارش بودند معتقد انیپاسخگو
 مانند ییوهواآب راتییتغ متوجه کشاورزان شتریب .است مانده
 زمستان فصل و بارش فصل شدنکوتاه بارش، زانیم کاهش

 برداشت یبررس به یا همطالع درGlwadys (2009 ) .ندبود هشد
 .پرداخت آن با یسازگار یها روش و یخشکسال از کشاورزان

 ،شوندگان مصاحبه زا درصد 95 حدود داد نشان جینتا
 از درصد 5/1 تنها و اندکرده درک را دما شیافزا و یخشکسال

 ,Glwadys) است افتهی کاهش دما که بودند تقدمع ها آن

2009). Vedwan & Rhoades (2010) ادراک یبررس به 
 هند یها یخشکسال و ییوهواآب راتییتغ از کشاورزان
 برف بارش زانیم از زانکشاور که بود آن انگریب جینتا .پرداختند

 راتییتغ یها شاخص عنوان به آب سطح آمدننییپا و باران و
 و ها تجربه یبررس به Diggs (1991) .برند یم نام ییوهواآب

 یداکوتا و کلرادو ةمنطق دو در یخشکسال از کشاورزان ادراک
 منطقه هردو کشاورزان داد نشان جینتا .پرداخت یشمال

 در که داشتند اظهار ،نیبنابرا ؛اندکرده درک را یخشکسال
 هشد کم شانمزارع محصول و ددرآم 1989 سال یخشکسال

 نگرش» عنوان با یا مطالعه در Niles et al. (2012) .است
 شتریب دادند نشان «ییهوا و آب راتییتغ به کشاورزان
 رییتغ درحال وهواآب که دارند توافق (درصد 54) کشاورزان

 طور به یجهان یدما که کردند عنوان اه آن از درصد 38 و است
 یها تیفعال کشاورزان، درصد 35 .است شیافزا درحال ینسب
 که ندبود معتقد و نددانست یمیاقل راتییتغ سبب را یانسان
 متوجه ییوهواآب راتییتغ یها یدشوار و اهخطر از یاریبس

 بر راتییتغ نیا مخرب ریتأث از ها آن .دوش یم یکشاورز بخش
 مربوط یها یاستگذاریس و آب نیتأم ون،یزاسیمدرن یدهانیفرا
 .کردند ینگران ابراز یکشاورز خشب به

 نةیزم در کشاورزان دگاهید یبررس عنوان با یا مطالعه در
 کرمانشاه استان در یسازگار یراهبردها و وهواآب راتییتغ

 ةدور) ریاخ یها سال در دما کشاورزان شتریب باور به شد مشخص
 .است افتهی کاهش یندگبار زانیم و شیافزا (ساله 20 یزمان
 ةدامن ،یسازگار یبرا کشاورزان داد نشان مطالعه نیا جینتا
 موسم از شیپ یبذرکار مانند یتیریمد اقدامات از یعیوس

 از استفاده ،یچندکشت و محصول گردش ،یپاش مالچ ،یبارندگ
 زمان رییتغ و یخشکسال به مقاوم محصوالت کشت مه،یب

 (.Qambarali et al., 2012) رندیگ یم کار به را یزراع اتیلعم
 یبررس» عنوان با Zamani et al. (2009) ةمطالع جینتا

 هنگام فارس استان کشاورزان یروان ةمقابل یراهبردها
 را یخشکسال مطالعه، مورد کشاورزان داد نشان ،«یخشکسال

 .دانند یم شیخو منابع دادنازدست در یخطر
 آثار و علل» عنوان با Fatemi & Karami (2010) ةمطالع
 در مرودشت شهرستان در واقع کناره، دهستان در «یخشکسال
کیتار نده،یآ از ینگران کشاورزان، و گرفت انجام فارس استان

 ابراز را موجود طیشرا جبران در یناتوان و رو  شیپ وضع پنداشتن
 ینیب شیپ مطلوبنا و کیتار را ندهیآ یکلطور به کشاورزان .دکردن
 اشاره آن به کشاورزان از یعضب که یتوجه جالب ةنکت .کردند
 به ،آن استمرار باورکردن و بحران طیشرا درک که بود نیا کردند

 از یریجلوگ و آب از نهیبه ةاستفاد یراستا در اه آن ارشدنیشوه
 از یعضب است ذکر انیشا ،نیهمچن .است شده منجر آب تلفات

 بر یخشکسال از یریپذ بیآس شدت بودنتفاوتم علل انیپاسخگو
 قهر و یناسپاس شانس، مانند یاعتقاد عوامل را مختلف کشاورزان

 عوامل نیا به یعیطب یایبال وقوع دادننسبت .کردند انیب خدا
 بر حاکم یسنت یها فرهنگ با انییروستا انیم در ژهیو به ،یاعتقاد

 .دارد یشتریب تیعموم ،ها مکان نیا
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 دو به پاسخ یبرا قیتحق نیا ،قبل مطالب به توجه با
 :گرفت انجام ریز پرسش
 به و کنند یم فیتعر را یخشکسال چگونه کشاورزان -

 ؟ستیچ واژه نیا از ها آن ادراک یریتعب

 ییها واکنش چه یخشکسال با برخورد در کشاورزان -
 ؟دهند یم نشان

 

 قیتحق روش
 بر روش نیا .است یفیتوص یدارشناسیپد حاضر، قیتحق روش
 یزندگ اتیتجرب از را انسان کدر و دارد دیتأک اتیتجرب عمق
 درک ،قیتحق هدف (.Adibhagbagheri, 2007) دهد یم شیافزا

 ،نیهمچن .است یخشکسال از کشاورزان یها تجربه و مفهوم
 کردیرو از ،جهیدرنت .باشد یواقع و یعیطب ها جهینت که شد یسع
 عواطف و احساسات درک یبرا یدارشناسیپد روش و یفیک

 .شد استفاده قیتحق نیا در یخشکسال مفهوم درمورد کشاورزان
 ذهاب سرپل شهرستان کشاورزان شامل مطالعه، مورد ةجامع
 سرپل شهرستان .نداهکرد تجربه را یخشکسال ةدیپد که است
 از هکتار 30،052 نشتدا با کرمانشاه استان غرب در ذهاب
 استان یکشاورز مهم یها قطب از یکی کرمانشاه، استان یاراض

 آمار .(Management of Agriculture, 2011) شود یم محسوب
 یها شهرستان ةیبق از کمتر ذهاب سرپل یبارندگ دهد یم نشان
 نسبت یکمتر یبارندگ نیریقصرش شهرستان فقط و است استان

 سرپل یاراض سطح نکهیا به توجه با اما دارد، ذهاب سرپل به
 است، (هکتار 16000) نیریقصرش یاراض از رشتیب ذهاب
 .است برخوردار یشتریب تیاهم از منطقه نیا در یکشاورز

 که دهد یم نشان ،ریاخ ةده کی در ذهاب سرپل یبارندگ زانیم
 شد خواهد رو روبه یخشکسال ةدیپد با دوباره شهرستان نیا
(Weather Bureau, 2011.) دمور یها نمونه انتخاب یبرا 

 در .شد استفاده یبرفهگلول نوع از مندهدف یریگ نمونه از مطالعه،
 که ها آن اول شد، گرفته درنظر اریمع دو ها نمونه انتخاب
 مقابل در که یگروه دوم ،اند کرده تجربه را یخشکسال

 را شاناتیتجرب بتوانند تا نداهداد نشان یواکنش خود از یکسالخش
 ،انیپا در .افتی ادامه اه داده اشباع تا یریگ نمونه .کنند انیب

 .دیرس نفر هفده به قیتحق در کنندگان شرکت شمار
 یسن ةمحدود در زن کی و مرد شانزده شامل کنندگان شرکت

مهین یانفراد ةمصاحب قیطر از ها داده .ندبود سال 60 تا 40
 25/04/92 تا 1/04/91 یزمان ةمحدود در و ساختارمند

 ریمتغ قهیدق 35 تا 25 از مصاحبه انجام مدت .شدند یآور جمع
 و ضبط کاست نوار یرو ها نمونه تیرضا با اطالعات تمام .بود

 .شد یبردارنسخه و یساز ادهیپ کاغذ یرو کامل طور هب سپس
 هیتجز ریز مراحل انجام با و یزیکال روش از استفاده با اطالعات

 ثبت و مصاحبه هر از پس اول، ةمرحل در .شدند لیتحل و
 سخنان به دادنگوش بارنیچند با ابتدا عرصه، یها ادداشتی

 کاغذ یرو کلمهبهکلمه اظهارات، ،کنندگان شرکت ةشدضبط
 و احساس درک یبرا شدهنوشته ةمصاحب و شد نوشته
 دوم، ةمرحل در .شد مطالعه چندبار کنندگان شرکت یها تجربه

 از تا شد یسع سوم، ةمرحل در .شدند مشخص ادارمعن اطالعات
 استخراج ،باشد آن یاصل یمعن انگریب که یمفهوم ،رتعبا هر

 دقتبه را شدهنیتدو میمفاه انپژوهشگر چهارم، ةمرحل در .شود
 ای یموضوع یها دسته به را ها آن ،تشابه براساس و ندکرد مطالعه
 فیتوص یبرا ،پنجم ةمرحل در .نددکر یبند دسته یاصل میمفاه
 یموضوع یها دسته انپژوهشگر مطالعه، تحت ةدیپد از جامع

 یموضوع یها دسته در داشتند، یمشابه یمعان که را مختلف
 ةمرحل در .ابندی دست یاصل میمفاه به تا ندداد قرار یتربزرگ
 یانیب با مطالعه مورد ةدیپد از یجامع فیتوص تا شد یسع ششم،
 ارجاع با یاعتباربخش ،یانیپا ةمرحل .شود ارائه ابهام بدون و آشکار

 ,Burns & Grove) بود ها افتهی ةدربار شپرس و ونهنم هر به

2005.) 
 

 بحث و جینتا
 مکالمات تمام ،یزیکال روش با ها داده لیتحل و هیتجز منظوربه

 منظورنیا یبرا .ندشد لیتبد ینوشتار متون به شدهضبط
 یها اداشتی و قیعم ةمصاحب قیطر از شدهیگردآور یها داده

 یاطالعات یبانک در ق،یحقت دانیم در مشاهده از حاصل
 انمحقق مرحله، نیا در .ندشد ینیبازب و یسامانده ،یآور جمع
یآور جمع اطالعات نةیزم در ها داده مکرر مرور با ندکرد یسع
 از استفاده با ،یبعد ةمرحل در .دنابی دست یکل یدید به شده

 موضوع هب طومرب و مهم یها عبارت جمله،بهجمله راهبرد
 ادغام و یتکرار موارد حذف از پس .شدند مشخص پژوهش
 1 جدول در که شد ییشناسا یدیکل کد 18 ،مشابه موارد

 کشاورزان رفتار ییشناسا منظوربه ،نیهمچن .دوش یم مشاهده
 جینتا که شد تکرار دوباره باال مراحل ،یخشکسال با برخورد در
 .است مشاهده قابل 2 جدول در آن

 
 
 
 
 



 1394 پاییز، 3 ة، شمار46 ةدور ران،یا یکشاورز توسعه و اقتصاد اتقیتحق      444

 یخشکسال از کشاورزان مفهوم درک از شدهخراجاست یها عبارت .1 جدول

 میمفاه یفراوان
 شده  استخراج

 جمله هر ةجوهر منتخب یدیکل ةجمل

 مردم نیب در یرحم یب .میکن ینم رحم هم هب چون م،ییما خود یخشکسال یاصل عامل 14

12 
 یکار تارهامونرف با که مییما خود یاصل مقصر البته .ده یم عذاب رو هاش بنده و کرده قهر خدا
 .باشه یناراض ما دست از خدا که میکن یم

 خدا قهر

15 
 نکهیا با االن اما کم، درآمد اون با یحت .بودن سپاسگزار شهیهم منطقه نیا یاهال و ما اجداد و جد

 .ستنین سپاسگزار گهید مردم شده شتریب یحت درآمد
 مردم یناسپاس

 سرنوشت و ریتقد .بباره ما طرف بارم هی هشیم یچ .باره ینم ما طرف یبهار بارون که مونهیبدشانس از 5

4 
 یخشکسال بازم بعد یها سال در نظرمبه .شدنن آب درحال ها خی شه،یم تر گرم سالبهسال نیزم

 .داشت میخواه
 نیزم شدنگرم تداوم

8 
 آب به کم عمق در منطقه نیا یها چاه اکثر کهیطور به ،بود ادیز یلیخ آب سطح قبل یها سال

 .ستنین جوابگو هم قیعم یها چاه یحت و ستین طورنیا گهید االن اما ،دنیرس یم
 آب سطح آمدن  نییپا

3 

 یحاج خان، رزایم یحاج عسکرخان، یحاج شهبازخان، یحاج) برادر هفت سهم دهستان نیا
 برابر هاشون نیزم که بود (خانحاتمیحاج و محمدخان یحاج خان،نیحس یحاج محمدساالرخان،

 برابرشون در تونه ینم هم یکس و کنن یم استفاده یشتریب آب از سد به کینزد سهم دو اما بود،
 .کرده جادیا یریدرگ شهیهم نیا و کنه یکار

 سر بر کشاورزان یریدرگ
 آب میتقس

17 
 نهینش یم بار به باران آب با فقط مید یها نیزم .میا وابسته یلیخ نوبار آب به ما .شده کم درآمدمون

 .ستین هم درآمد نباشه محصول اگه .ده یم محصول و
 درآمد کاهش

11 
 ادیز کار یجا به هم گهید کشاورزان یحت من، تنهانه ادین نوبار اگه و هیکشاورز من درآمد منبع تنها
 .ننیشیم یعالف به روستا تو عوض در و زنن یم سر مزارع به کمتر مزارع، در

 یکاریب شیافزا

10 
 باعث و هیبزرگ درد یخشکسال .بخورن کمتر و بپوشن کمتر نمجبور یخشکسال زمان در ام خانواده
 .ننیبب خسارت هم هایشهر یحت کشاورزان، ما تنهانه میندار یبارندگ که ییها سال در شده

 فیضع یاقتصاد وانت

8 
 عالف روستاها تو یکشاورز یکارها به اشتغال یجا به که نمیب یم رو یجوانان من ،ریاخ یها سال در
 .کنن یم هم یدزد یحت و شدن معتاد هاشون یلیخ .چرخنیم

 و خالف یکارها شیافزا
 یبزهکار

12 
 بهش یهرچ و کنه یم یکارگر و ره یم شهر به ،کنه کمکم یکشاورز کار در نکهیا یجا به پسرم

 .نداره یتبرک و ریخ یکشاورز گهیم بهم ،یکن ینم کار خودم با چرا گم یم
 شغل به نگرش رییتغ

 یکشاورز

6 
 ،ستنین یکشاورز با ارتباط در که ییاونا یحت ما، تنهانه .شنیم افسرده ها چهره یخشکسال مواقع در
 .ترسنیم شونخود ةندیآ از و ،شن یم ناراحت باران نبود و یخشکسال از

 و شاد ةیروح نداشتن
 ندهیآ به دواریام

 .نزده نهوجو اما ،م زده شخم و کاشتم رو بذر که فتادها اتفاق برام بارها 13
 مید مزارع یزنجوانه نبود
 خاک در رطوبت نبود و

9 
 مقرر موعد از قبل بذرها ،فتهیب اتفاق یخشکسال و ادین نوبار یوقت .کنم یم کشت مید گندم و جو

 .دنینم محصول و کنن یم شدنخشک به شروع
 محصوالت سوختن

5 
 برداشت که هم یمقدار و مینکرد برداشت صورت اون به یگندم م،یداشت یلخشکسا که یسال
 .میداشت نگه مونخود نون پخت یبرا ،میکرد

 محصول افت

14 
 فصل آغاز در که ساله چند .باره ینم میدار اجیاحت شبه که یموقع چرا دونمینم اما ،میدار یبارندگ
 از مزارع نکهیا از بعد و ادینم بارون روز 80 تا 70 یمدت از بعد یول ،ادیم یخوب یها یبارندگ زمستان

 .کنه یم دنیبار به شروع ،رفتن نیب
 بارش نامناسب عیتوز

17 
 یبارندگ که ریاخ یها سال نیا تو خصوص به افتاده، اتفاق بارها و ادین نوبار نکهیا یعنی یخشکسال

 .شده کم یلیخ
 یبارندگ کاهش

15 
 به سال و شهیم دتریشد هم بازم باشه داشته ادامه جورنیا گها گرفته، شدت یخشکسال هیسال چند
 .دایم نوبار کمتر سال

 یخشکسال روند شیافزا

 

 ةدست چهار به شدهاستخراج یها عبارت ،یبعد بخش در
 یها عبارت انمحقق که بیترتنیابه .شدند میتقس یموضوع

 خوشه کی درون را مشابه یموضوع تیماه با شدهاستخراج

 هحافظ ،فیتعار ،ها تجربه :از نداعبارت ها دسته نیا .ددادن قرار
 نیا از کیهر .یخشکسال از کشاورزان انتظارات و (خاطرات)

 :دونش یم حیتشر درادامه میمفاه
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 یخشکسال از کشاورزان یها تجربه
 در مهم عوامل از یکی ،یخشکسال از کشاورزان یها تجربه

 ةنیزم در فرد یها تجربه .است آن از دافرا کادرا نییتع
. است رگذاریتأث دهیپد نیا از او درک بر ،یخشکسال

 یها یخشکسال درک حاصل را تجربه نیا توان یم ،یکلطور به
 ،1 نمودار در .(Taylor et al., 1988) دانست گذشته
 حیتوض درادامه و شینما ها یخشکسال از کشاورزان یها تجربه
 .دوش یم داده

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 گذشته یها یخشکسال از کشاورزان یها تجربه .1 نمودار

 
 مردم نیب در یرحم یب

 خداوند ،باشند خوب هم با مردم یوقت عتقدندم کشاورزان
 یاله باران بارش ،یخوب نیا پاداش و دهد یم را آنان پاداش
 داشتند اظهار قیتحق در کنندگان شرکت تمام با یتقر .است
 کردند یم برخورد هم با یکینهب مردم گذشته یها زمان در که
 گرید امروزه اما کرد، یم نازل باران اه آن جواب در خداوند و

 رفتار هم با یدشمن و یتوزنهیک با مردم .ستین نیچن
 نیا در .است بسته رخت مردم انیم از اخوت و کنند یم
 :گفت کنندگان شرکت از یکی ،نهیزم

 رحم هگیهمد هب چون م،ییما خود یخشکسال یاصل عامل»
 سر بر برادر یوقت ،میشناس ینم ور نوخودم حقوق و میکن ینم

 یخشکسال چرا کنه ینم رحم شخود برادر به آب میتقس
 شیپ چندبار االن تا داره، یکشاورز چاه هی من پدر نباشه؟
 به پدرم اما کردن، مراجعه چاه آب یبرا هامون هیهمسا اومده
 ةمصاحب) «بباره نوبار طورچ کن قضاوت حاال نداده، آب اونا
 (.مزرعه ،21/04/92 و 10/04/92 ق،یعم

 

 فیضع یاقتصاد توان

 و یگران» را یخشکسال ق،یتحق در کنندگان شرکت از یبعض
 و ندنک یم فیتعر «مردم یاقتصاد قدرت شدنفیضع

 شده اه آن یاقتصاد قدرت کاهش موجب یخشکسال ندمعتقد

 کهیزمان اند کرده درک کامال  کشاورزان ،نیهمچن .است
 انیپاسخگو از یکی .دوشیم گران شود، کمبود دچار یزیچ

 :کرد اظهار
 کمتر و بپوشن کمتر مجبورن یخشکسال زمان م خانواده»
 ییها سال در شده موجب که هیبزرگ درد یخشکسال .بخورن

 «میبخر رو مون هعالق مورد یزایچ مینتون میندار یبارندگ که
 (.مزرعه ،25/04/92 و 20/04/92 ق،یعم ةمصاحب)

 

 محصوالت سوختن

 آن بر قیتحق در کنندگان شرکت که مشترک موارد از یکی
 سوختن ،ندردا نظر توافق یخشکسال از خود ةتجرب عنوان به

 یخشکسال ،کنندگان شرکت اظهارات بنابر .است محصوالت
 یادیز زیچ ها آن و بسوزد محصوالتشان که است هشد موجب

 در اه آن درآمد ،جهیدرنت .باشند نداشته برداشت یبرا
 از یکی ،نهیزم نیا در .است افتهی کاهش یخشکسال یها دوره

 :دیگو یم نیچن خود ةتجرب درمورد کنندگان شرکت

 و ادین نوبار یوقت .کنم یم کشت مید گندم و جو من»
 و شنیم خشک مقرر موعد از قبل بذرها فته،یب اتفاق یخشکسال
 مزارع که یسال .کردم جربهت گهید خودم من .دنینم محصول
 «کرد شیکار شهینم و افتاده اتفاق یخشکسال شن،ب خشک

 (.مزرعه ،22/04/92 و 17/04/92 ق،یعم ةمصاحب)

 مردم نیب در یرحمیب

 یخشکسال از کشاورزان یهاتجربه

 محصوالت سوختن

 آب سطح آمدننییپا

 ندهیآ به دواریام و شاد ةیروح نداشتن

 محصول افت

 کاهش درآمد

 فیضع یاقتصاد توان
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 آب سطح آمدن  نییپا

 معتقدند شانیها تجربه به توجه با ،کنندگان شرکت از یبعض
 از یکی ،نهیزم نیا در .است آمده نییپا ینیرزمیز آب سطح

 :تگف انیپاسخگو

 نیا یها چاه بود، ادیز یلیخ آب سطح قبل یها سال»
 طورنیا گهید االن اما ،دنیرس یم آب به کم عمق در منطقه

 نیا سد آب .ستنین جوابگو هم قیعم یهاچاه یحت و ستین
 که ساله چند و رهیگ یم سرچشمه داالهو یها کوه از دهستان

 25 با یقرت که ادمهی من .اومده نییپا سد آب و باره ینم برف
 کشت برنج بود ادیز آب قدرنیا منطقه نیهم تو شیپ سال

 میبخوا که نداره وجود یآب نیچن گهید یول ،میکرد یم
 و 13/04/92 ق،یعم ةمصاحب) «میباش داشته یخوب یکشاورز

 (.منزل ،23/04/92

 

 ندهیآ به دواریام و شاد ةیروح نداشتن

 یخشکسال یها زمان در کشاورزان دهدیم نشان ها یبررس
 پندارند یم کیتار را رو  شیپ وضع و ندا نگران خود ةندیآ یبرا
(Fatemi & Karami, 2010.) کنندگان شرکت اظهارات بنابر، 
 ةچهر در ار یافسردگ و یدیناام توان یم یخشکسال زمان در

 :کرد مشاهده کشاورزان
 چقدر یخشکسال که دیفهم شهیم کشاورزان ةچهر از»
 و گرفته خودش هب یدیمانا حالت هامون رهچه .داشته ریتأث

 که دمید بارها خودم من .زنهیم موج ها چهره در یتینارضا
 در یحت کشاورزان، ةچهر در تنهانه یافسردگ و یناراحت نیا

به .زنهیم موج ستنین یکشاورز با ارتباط در کهیکسان چهرة
 معلوم ندهیآ در یول ،میدار یبارندگ یحد تا االن من نظر
 ق،یعم ةمصاحب) «ادیب سرمون ییبال چه قراره ستین

 (.مزرعه ،21/04/92 و 10/04/92
 

 محصول افت

 ریتأث کشاورزان بر محصول افت داد نشان یبررس نیا جینتا
 محصول کاهش با  یخشکسال یها زمان در ها آن و دارد یادیز

 زانیم کهیسال ندمعتقد کنندگان شرکت .هستند رو هروب
 رایز است، یخشکسال زمان ،باشد کم اه آن محصوالت

 باران اگر و است وابسته اریبس باران آب به اه آن داتیتول
 زین یکمتر درآمد ،جهیدرنت و ستین کار در یمحصول نبارد
 :کرد انیب انیپاسخگو از یکی ،نهیزم نیا در .شود یم دشانیعا

 هی ادمهی .بشن کمتر محصوالت شدن موجب ها یخشکسال»
 برداشت صورت اون به یگندم م،یداشت یالخشکس که سال
 مونخود نون پخت یبرا میکرد برداشت که هم یمقدار و مینکرد
 (.مزرعه ،92 /25/04 و 20/04/92 ق،یعم ةمصاحب) «میداشت نگه

 
 درآمد کاهش

 که نداهافتیدر شاناتیتجرب ةیپا بر ،کنندگان شرکت از یبعض
 اظهار اه آن .است شده کمتر گذشته به نسبت درآمدشان

 شتریب و است وابسته نیزم به کشاورزان اکثر درآمد کنند یم
 ن،یبنابرا ؛دشو یم نیتأم یکشاورز یها تیفعال از اه آن درآمد

 و دارند یفیضع برداشت است، یخشکسال که ییها سال در
 از یکی ،نهیزم نیا در .دشو یم دشانیعا یکمتر درآمد

 :گفت شوندگان مصاحبه
 نوبار آب به ما .شده کم یکشاورز از درآمدم هسال چند»

 محصول نوبار آب با فقط ما مید یها نیزم ،میا وابسته یلیخ
 صورت ناو در .شهیم کم درآمد ،نباشه محصول یوقت .دن یم
 ق،یعم ةمصاحب) «کرد احساس کامال  ور یخشکسال شه یم

 (.مزرعه ،23/04/92 و 13/04/92

 
 رزانکشاو نظر از یخشکسال فیتعار

 چه کشاورز که دارد یبستگ نیا به یخشکسال فیتعر
 نیب دوطرفه یاهرابط یعنی ؛دارد یخشکسال از یخاطرات

 Taylor et) دارد جودو آن فیتعار و یخشکسال از خاطرات

al., 1988.) از کشاورزان که یفیتعار ،2 نمودار در 
 درادامه و دوش یم دهیکش ریتصوبه داشتند ها یخشکسال

 .دوش یم داده حیوضت کیهر

 

 
 یخشکسال از کشاورزان فیتعار .2 نمودار

 بارش نامناسب عیتوز کشاورزان نظر از یخشکسال فیتعار

 یبارندگ کاهش

 نبود و مید مزارع یزنجوانه نبود
 خاک در رطوبت
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 خاک در رطوبت نبود و مید مزارع یزن جوانه نبود

 اه آن مید مزارع کهیزمان داشتند اظهار کنندگان شرکت از یبعض
 اظهارات بنابر .است افتاده اتفاق یخشکسال نزند، جوانه
 کنند یم کشت به اقدام بارش فصل از قبل هاآن ،کنندگان شرکت

 جوانه اه آن محصوالت نبارد باران اگر و مانند یم باران منتظر و
 .شود یم تلف زین شخم و بذر ةنیهز یحت که یطور به ،زند ینم

 نبود کنندگان، شرکت خود یها گفته به بنا داد نشان ها یبررس
 .است خاک در رطوبت نبود علت به یزن جوانه
 :کرد انیب نهیزم نیا در کنندگان شرکت از یکی
 رشد میکرد کشت که ییبذرها یوقت یبگ شهیم نظرمبه»
 یها نهونش از نیا و ادیم داره یخشکسال نزنه، نهوجو و نکنه

 ،هیخشکسال امسال که میداشت خبر اول از کاش .هیخشکسال
 و 13/04/92 ق،یعم ةمصاحب) میکرد ینم کشت بذر
 (.مزرعه ،23/04/92

 
 بارش نامناسب عیتوز

 نظر به که کردند اظهار قیتحق در کنندگان شرکت از یبعض
 نداده رخ شان همنطق در دیشد صورتبه یخشکسال هنوز اه آن

 ها آن. دارد یگرید فیتعر اه آن نظر از دهیپد نیا رایز ،است
 هرسال کهیدرحال ،«دیاین باران» یعنی یخشکسال معتقدند
 در .ستین مناسب آن بارش زمان اما ،بارد یم باران یمقدار

 :گفت نیچن پاسخگو داافر از یکی ،نهیزم نیا
به من نظربه اد،یم بارون ادیز ای کم سال هر خداروشکر»
 .باره یم بارون چون ،میستین یخشکسال دچار دیشد صورت

 یخشکسال گن یم مردم که باشه نامناسب شبارش زمان دیشا
 (.نزلم ،26/04/92 و 22/04/92 ق،یعم ةمصاحب) «اومده
 :کرد عنوان زین کنندگان شرکت از یکی نهیزم نیا در
 اجیاحت شهب یوقت چرا دونمینم اما ،میدار یبارندگ ما»
 ،خوبه ها یبارندگ نوزمست آغاز در که ساله چند .باره ینم میدار
 نکهیا از بعد و ادینم بارون روز 80 تا 70 یمدت از بعد یول

 درد به موقعاون و کنه یم دنیبار به شروع ،رفتن نیب از مزارع
 (.مزرعه ،22/04/92 و 17/04/92 ق،یمع ةمصاحب) «خوره ینم

 
 یبارندگ کاهش

 کنندگان شرکت که است یمیمفاه جمله از «یبارندگ کاهش»
 اظهارات براساس .کنندیم اظهار خود یها گفته در ق،یتحق در

 افتهی کاهش ها یبارندگ زانیم نه،یزم نیا در کنندگان شرکت
 وضوح به زمان طول در را یبارندگ کاهش کشاورزان یعنی ؛ستا

 کاهش صورت به را یخشکسال ،جهیدرنت و کنند یم احساس
 :شد استخراج ریز یها جمله از فیتعر نیا .کنند یم فیتعر بارش
 کمتر یلیخ چندساله یول ،دیبار یم بارون شتریب میقد»
 یول ،میکرد یم کشت برنج هامون نیزم نیهم تو ادمهی .شده
 «شده کم آب شده، کم بارون .کرد کشت شه ینم گهید االن
 (.منزل ،23/04/92 و 13/04/92 ق،یعم ةمصاحب)

 گذشته به نسبت یول ،ادیم بارون ادیز ای کم خداروشکر»
 چرا دونمینم باره یم که یبارون البته .شده کمتر یلیخ
 از بعد ادیم سرهم پشت خوب بارون چند ،باره یم ینجوریا

 ق،یعم ةمصاحب) «ادینم بارون شتریب ای ماه 2 تا اون
 (.مزرعه ،21/04/92 و 10/04/92

 
 کشاورزان ةحافظ در یخشکسال از دهشثبت خاطرات

 عوامل از ،دارد گذشته یها یکسالشخ از فرد که یخاطرات
 توجه با فرد ،یعبارت به ؛است یخشکسال از فرد فیتعر بر رگذاریتأث
 یخشکسال ،آورد یم ادی به یخشکسال یها نزما در که یخاطرات به
 که است یمیمفاه از دسته آن خاطره، از منظور .کند یم درک را

 ,.Taylor et al) آورد یم ادیبه یخشکسال ةکلم دنیشن با کشاورز

 ندردا ها یخشکسال از کشاورزان که یخاطرات ،3 نمودار در (.1988
 .دوش یم داده حیتوض درادامه و شینما
 

 شدن کشاورزان بر سر تقسیم آبدرگیر

 که است یمیمفاه جمله از آب میتقس سر بر کشاورزان یریدرگ
دهستان، از  نی. در اکنندیم اظهار یخشکسال نةیزم در کشاورزان

و  شود یم لیتشک یاریآب یشورا ن،یاسفند تا اواخر فرورد لیاوا
نیا به رابیم. شود یمدهستان انتخاب  رابیم عنوان بهنفر  کی

 8) نیهر جفت زم یازاکه به کند یمآب  میاقدام به تقس صورت
. کشاورزان در کند یمساعت حقابه به زارعان واگذار  12هکتار(، 

 شوند، یم ریآب با هم درگ میبر سر تقس ،یخشکسال یها زمان
 نظر بهشده است.  دهید زیبرادران ن نیدعواها ب نیا یحت

ان با هم خوب رفتار پربار یها سالکنندگان، مردم در  شرکت
حالت اتفاق  نیعکس ا یخشکسال یها زماندر  یول کنند، یم
آب که از  یمساو نشدنعیتوز معتقدند کنندگان شرکت. افتد یم

 شده کشاورزان یریدرگ موجب شود، یم نیتأم نیسراب قلعة شاه
نییپا یروستاها و شتریب یدسترس باالدست یروستاها رایز است،
 در کنندگان شرکت از یکی. دارند آب به یکمتر یدسترس دست

 :گفت نهیزم نیا
چندساله قراره ادارة آب، آب رو عادالنه بین مردم »

تقسیم کنه، اما نتونسته. اگه مسئوالن آب رو عادالنه تقسیم 
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. این دهستان سهم هفت میش ینمکنن، دیگه با هم درگیر 
برادر )حاجی شهبازخان، حاجی عسکرخان، حاجی میرزاخان، 

خان، حاجی محمدخان  حاجی محمدساالرخان، حاجی حسین
برابره، اما دو سهم  هاشون نیزمخان( است که  و حاجی حاتم

. بارها مراجعه کنن یمنزدیک به سد، از آب بیشتری استفاده 

کردیم و از اونا خواستیم آب رو عادالنه تقسیم کنن، اما 
ی ها تپسدلیل اینکه روستاهای نزدیک سد قدرت بیشتر و  به

مهمی در شهر داشتن، از تقسیم عادالنة آب جلوگیری کردن. 
« تا از خشکسالی میبر یمنظر من، ما بیشتر از آبخواری رنج  به

 ، مزرعه(.22/04/92و  17/04/92)مصاحبة عمیق، 
 

 
 گذشته یها یخشکسال از کشاورزان خاطرات .3 نمودار

 
 یکاریب شیافزا

 ،کنندیم اظهار کنندگان شرکت که مشترک موارد از یکی
 از یبعض .است یخشکسال زمان در کارانیب تعداد شیافزا

 تعداد اند کرده درک تجربهبه ندیگویم کنندگان شرکت
 یکی ،مثال یبرا ؛شود یم شتریب یخشکسال زمان در کارانیب
 :گفت نهیزم نیا در پاسخگو افراد از

 کاریب با یتقر و شهیم کمتر کارم یخشکسال زمان در»
 تنهانه ادین نوبار اگه و هیکشاورز من درآمد منبع تنها .شمیم

 کار یجا به گهید .شنیم کاریب هم گهید اورزانکش یحت ،من
 ةمصاحب) «مینیشیم یعالف به روستا تو ،یکشاورز تیفعال و

 (.مزرعه ،20/04/92 و 13/04/92 ق،یعم
 

 سرنوشت و ریتقد

 ةکلم یوقت کنندیم اظهار کنندگان شرکت از یبعض
 نیا مردم شوم سرنوشت و یبدشانس ،شنوند یم را یخشکسال
 ادی به را یادیز خاطرات و دشو یم یتداع نشانذه در منطقه

 ةتجرب درمورد کنندگان شرکت از یکی ،نهیزم نیا در .آورند یم
 :گفت مردم نیا یبدشانس از خود
 فاصله ذهاب سرپل از لومتریک 5 دهستانمون نکهیا با»
 اما ،بود دهیبار یادیز نوبار بودم سرپل که روز هی داره،
 و نبود نوبار از یاثر ،دمیرس خودمون دهستان به که نیهم
 نوبار ن،وبار نیا به ما .رسونهیم ور مردم نیا یبدشانس نیا

 طرف که ماست یبدشانس از گفت شهیم اما ،میگ یم یبهار
 ةمصاحب) «!؟بباره ما طرف بارم هی هشیم یچ .باره ینم ما
 (.مزرعه ،22/04/92 و 18/04/92 ق،یعم

 

 یبزهکار و خالف یکارها شیفزاا
 نیا ند،ردا یخشکسال از کنندگان شرکت از یبعض که یتصور
 در یبزهکار و یخالفکار شیافزا» یعنی یخشکسال که است
 از یکی یبزهکار و یخالفکار شیافزا ،یعبارت به ؛«روستا

 ةحافظ در کنندگان شرکت که است یخشکسال یامدهایپ
 :شد استخراج ریز یها هجمل از موضوع نیا .ندردا خود
 یهرکس و بودن کاربه مشغول همه روستا یناوجو ادمهی»

 دنبال یکس کمتر و کرد یم مشغول یکار  به رو خودش
 رو ناوجو من ریاخ یها سال در اما ،بود ادیاعت و خالف یکارها

 چرخنیم عالف روستاها تو مزارع، تو کار یجا به که نمیب یم
 یخشکسال .کنن یم هم یدزد یحت و شدن معتاد اکثرا  و
 و نبود یخشکسال اگه .بشن یجورنیا ما جوانان شده جبمو

 در شرکت به یشتریب رغبت ناوجو ،داشت رونق یکشاورز
 و 18/04/92 ق،یعم ةمصاحب) «دادن یم نشان یکشاورز

 (.منزل ،22/04/92

 

 مردم یناسپاس و خدا قهر

 از «مردم یناسپاس و خدا قهر» دهدیم نشان ها یبررس ،نیهمچن

 کشاورزان حافظة در یخشکسال از شدهثبت اطراتخ

 آب میتقس سر بر کشاورزان رشدنیدرگ

 یکاریب شیافزا

 یبزهکار و خالف یکارها شیافزا

 مردم یناسپاس و خدا قهر

 یکشاورز شغل به نگرش رییتغ

 سرنوشت و ریتقد
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 شیخو یها گفته در ،کنندگان شرکت که است یمیمفاه جمله
 یها زمان در ،کنندگان شرکت اظهارات بنابر .کنندیم انیب

 یبرا هرساله و داشتند یشتریب اعتقاد ونداخد به مردم گذشته
 ازین و نذر و زانیخونر ،خداوند یها نعمت از یسپاسگزار

 :دکر برداشت ریز ةجمل از توان یم را یناسپاس و قهر .کردند یم
 با ،میکن ینم رحم گهیهمد به که نهیب یم خدا یوقت»
 احترام هم حقوق به و میکن ینم رفتار درست گهیهمد
 از را ما شخود قهر با و کنه یم عذاب دچار ور ما ،میگذار ینم

 ةجینت ،ادیم سرمون هب یهرچ .کنه یم محروم نوبار نعمت
 ةاحبمص) «داره حقم و کرده قهر ما با خدا خودمونه، اعمال
 (.مزرعه ،23/04/92 و 13/04/92 ق،یعم

 

 یکشاورز شغل به نگرش رییتغ

 موجب یخشکسال کنندیم اظهار کنندگان شرکت از یبعض
 نیا .است شده اه آن انیآشنا از یبعض شغل رییتغ و فرار
 ،است شده ثبت کنندگان شرکت ةحافظ در یخشکسال امدیپ
 نداهکرد رها را یورزکشا شغل که انددهید را یافراد ها آن رایز

 از یکی ،نهیزم نیا در .نداهشد مشغول یگرید کار به و
 :دکر اظهار کنندگان شرکت
 شهر به کنه کمکم یکشاورز کار در نکهیا یجا به پسرم»

 خودم با چرا گم یم بهش یهرچ و کنه یم یکارگر و رهیم
 چه به یکشاورز نباشه، آب و نوبار یوقت گه یم ،یکن ینم کار
 ،فروخت اونو داره نیزم هکتار دو خودم برادر .خوره یم یدرد
 اونم .کنه یم ییبنا شهر در حاضر درحال و رفت شهر به

 ق،یعم ةمصاحب) «نداره یثمر گرید یکشاورز که بود معتقد
 (.مزرعه ،20/04/92 و 13/04/92

 

 یخشکسال از کشاورزان نتظاراتا
 و انتظارات گرانیب نده،یآ یها یخشکسال از کشاورزان انتظارات

 در دارند انتظار کشاورزان یعنی ؛استه آن یها ینیبشیپ
 ،4 نمودار در (.Taylor et al., 1988) فتدیب یاتفاقات چه ندهیآ

 درادامه و شینما ندهیآ یها یخشکسال از کشاورزان انتظارات
 .دوش یم داده حیتوض

 

 
 
 

  
 دهنیآ یها یخشکسال از کشاورزان انتظارات .4 نمودار

 

 نیزم شدنگرم تداوم

 نیزم ،قیتحق در کنندگان شرکت از یبعض اظهارات براساس
 است یمیمفاه جمله از نیزم شدنگرم .است شدنگرم درحال

 از یکی ،نهیزم نیا در .کرد اشاره آن به یکس کمتر که
 :گفت شوندگان مصاحبه
 قبل یها سال .شدنهگرم درحال سالبهسال نیزم»

 قابل تابستون یحت بود، خوب یلیخ هوا (ناپربار یاه سال)
 و شده گرم یلیخ هوا که ساله چند واقعا  یول ،بود تحمل

 دمیشن ونیزیتلو از من .کرد یزندگ هوا یگرم نیا با شهینم
 نیزم که دهیم نشون نیا و شدنن آب درحال ها خی که

 یخشکسال بازم بعد یها سال در نظرمبه و شدنهگرم درحال
 (.مزرعه ،21/04/92 و 10/04/92 ق،یعم ةمصاحب) «میارد
 

 یخشکسال شیافزا
 ها یخشکسال ،کنندگان شرکت از یبعض اظهارات براساس
 جمله از ،یخشکسال روند داشتنادامه .است گرفته شدت

 نیا .دکر اشاره آن به یا کنندهشرکت کمتر که است یمیمفاه
 :شد استخراج ریز ةجمل از مهم موضوع
 نیا من و شهیم شتریب سالبهسال ها یخشکسال شدت»

 ریاخ یها سال در که یکاهش با .کنم یم حس واقعا  رو
 و میباش داشته یکمتر بارش سال هر دایم نظربه ،میداشت

 و 10/04/92 ق،یعم ةمصاحب) «رهیبگ شدت یخشکسال
 (.مزرعه ،21/04/92

 دوشیم موجب یخشکسال از کشاورزان ةتجرب ،یطورکلبه
 اه آن .دهند نسبت یاعتقاد عوامل به را یخشکسال ها آن که
 ییرگرایتقد حالت نیا .خداست کار یخشکسال معتقدند شتریب

 هرچند .رددا تیعموم شتریب مطالعه مورد ةجامع در
 کامال  و ندردا یخشکسال از یدرست مفهوم یکنندگان شرکت
 راتییتغ و است شدنگرم درحال نیزم که اندکرده درک

 تیعموم لهئمس نیا یول است، شده یخشکسال موجب یمیلاق
 .رددا یاهال نیب در یکمتر

 شامل یخشکسال از کشاورزان انتظارات

 

 نیزم شدنگرم تداوم

 ها یخشکسال شیزااف
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 خشکسالی با برخورد در کشاورزان رفتار

 
 یخشکسال برابر در کشاورزان واکنش از شدهاستخراج مهم یها عبارت. 2 جدول

 جمله هر جوهرة منتخب یدیکل یها جمله ینفراوا

 گوسفندان تا کنم قطع رو درختا که مجبورم باشن، نداشته علف ها کوه و باشه یخشکسال یوقت 6
 .کنند چرا

 درختان قطع

12 
 یخوب سود که کردم یم کشت کنجد پنبه، برنج، مثل یاهانیگ بود ادیز آب و یبارندگ یزمان
 االن .هدار الزم یادیز آب آخه کنم، کشت رو محصوالت نیا نمتو ینم که چندساله اما ،نداشت
 .کنم یم کشت نخود و جو گندم شتریب گهید

 کشت یالگو رییتغ

6 

 و بود ادیز علف (پرباران) گذشته یها سال .دارم نگه یکمتر یهادام که شده باعث یخشکسال
 طیشرا کرد، شتریب رو دادشونتع شهینم گهید زمان گذشت با اما ،داشتم گوسفند تا 100 کینزد
 باشه باران اگه دارم، گوسفند 50 من االن .داد پرورش ور یشتریب دام شهینم و شده سخت یلیخ
 .دمیم پرورش شتریب

 دام تعداد کاهش

4 
 علتبه رو ها دام از یتعداد بودم مجبور .بودم کرده رهیذخ یکمتر ةعلوف شیپ سال چند ادمهی

 اگه تا کنم رهیذخ یشتریب ةعلوف سال هر که گرفتم ادی موقع ناو از .بفروشم یخشکسال
 .نمیبب ضرر کمتر شد، یخشکسال

 علوفه ةریذخ

9 
 .کنم یم یاریآب رو نمیزم از یقسمت ناو پساب از ،هشیم یاریآب باالدستم نیزم کهیزمان
 آب نکهیا هم و کنه یریجلوگ آب شدنتلف از هم تا دم،یکش لونینا رو نیزم یاصل یجو
 .هبرس نمیزم به تر عیسر

 یاریآب ةویش اصالح
 (آب از یبردار بهره)

 نومیکشاورز محصوالت یبرا هدار وجود که یبارش حداقل از تا میکن یم کشت گذشته از زودتر 12
 .میکن برداشت هم زودتر درعوض و میکن استفاده

 برداشت و کاشت زمان رییتغ

 و کردن یقربان چشمه سر و دنیخر نر گاو هی روستا یاهال .شد خشک      کامال  که بود چشمه هی 2
 .کرد دنیجوش به شروع دوباره یمدت از بعد چشمه

 کردن ازین و نذر

 آب تا ،میکن یم پاک خاشاک و سخ و علف از را رو  آب یاصل یها یجو بارکی سال هرچند 15
 .هبرس مزارع به تر عیسر

 یجمعدسته مشارکت
 آب یجو میترم در انییروستا

 من به یپول صورت به شخود چاه آب از که خواستم م هیهمسا از اومده شیپ بارنیچند االن تا 4
 .هباش یراض ازش خدا بفروشه، آب ساعت چند

 آب دیخر

 هی البته .بخورند ها دام دمیم ،شهیم خشک یخشکسال اثر در که رو مزرعه از یقسمت هرسال 6
 .دمیم مزرعه ةیبق به رسهیم بهم که یآب ساعت و رنینم نیب از ها دام داره، ما یخوب

 یچرا یبرا مزارع از استفاده
 دام

 و شتاک موقع .کنه یم ییبنا اونجا و رفته شهر به و کرده رها رو یکشاورز که چندساله برادرم 5
 .هزن یم سر نشیزم به برداشت

 شتیمع تنوع

16 
 کرد، یکار شهینم و افتاده گهید فته،یب اتفاق یوقت چون کرد، یکار یخشکسال مقابل در شهینم

 .کنم کارهچ یخشکسال با من دیدار انتظار شما
 یدیناام

 
 خوشه دو به شدهاستخراج یها عبارت ،یبعد بخش در
 با شدهاستخراج یها عبارت که بیترت نیا به .شدند میتقس
 دو نیا .گرفتند قرار خوشه کی درون مشابه یموضوع تیماه

 برابردر کشاورزان یواکنش رفتار :از دنا عبارت خوشه
 .یخشکسال مقابل در کشاورزان یفراکنش رفتار و یخشکسال

 که است یاقدامات ،کشاورزان یواکنش رفتار از منظور
 یقبل یزیر برنامه بدون و یخشکسال وقوع از پس کشاورزان

 در کشاورزان یواکنش یرفتارها ،5 نمودار در .دهند یم انجام
 .دوش یم داده حیتوض درادامه و شینما یسالخشک با برخورد
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 یخشکسال با برخورد در کشاورزان یواکنش یرفتارها .5 نمودار

 

 درختان قطع

 ةنیزم در یکشاورز برعالوه که کنندگان شرکت از یبعض
 موجب یخشکسال که کنندیم اظهار ند،ردا تیفعال زین یدامدار
 کنند قطع را یجنگل درختان انشیها دام مصارف یبرا است شده
 نیا در .کنند استفاده شانیها دام حفظ یبرا درختان برگ از تا
 :گفت اشتجربه درمورد کنندگان شرکت از یکی نه،یزم

 یخشکسال یوقت .دارم هم یدامدار یکشاورز برعالوه من»
 تا کنم قطع رو درختا مجبورم ،باشن نداشته علف ها کوه و باشه

 اگه .هیرقانونیغ کارم دونم یم هرچند کنن، چرا گوسفندان
 «مجبورم یول ،کنه یم مهیجر رو ما بفهمه یعیطب منابع

 (.مزرعه ،23/04/92 و 17/04/92 مشاهده، و قیعم ةمصاحب)
 

 دام تعداد کاهش

 یخشکسال یها زمان در که کنندیم اظهار کشاورزان از یبعض
 فروش ها روش نیا از یکی .برند یم کار هب را یا ژهیو یراهبردها

 دامداران که است ییراهکارها از یکی دیشا دام فروش .است دام
 یخشکسال زمان در رایز ،دهند یم انجام یخشکسال زمان در
 نگه یشتریب دام توان ینم و رود یم باال دام ینگهدار ةنیهز

 :ردک اظهار شوندگان مصاحبه از یکی ،نهیزم نیا در .داشت
 .دمیم پرورش یکمتر دام ،شه یم یخشکسال که ییها سال»
 رأس 100 کینزد و بود ادیز علف (پرباران) گذشته یها سال

 نگه شتریب شهینم گهید زمان گذشت با اما ،داشتم گوسفند
 پرورش رو یشتریب دام شهینم و شده سخت یلیخ طیشرا .داشت
 پرورش شتریب باشه نوبار اگه .دارم گوسفند تا 50 من االن داد،
 (.منزل ،23/04/92 و 13/04/92 ق،یعم ةمصاحب) «دمیم

 

 کردن ازین و نذر

 یها زمان در که کنندیم اظهار کنندگان شرکت از یبعض
 از باران بارش درخواست یبرا کردنیقربان به ،یخشکسال
 ،ازین و نذر ندمعتقد کنندگان شرکت .کنند یم اقدام خداوند

 .دهند انجام توانند یم که است ییکارها از یکی

  :گفت نیچن خود اتیتجرب ةیپا بر کنندگان شرکت از یکی
 سد کنار و میشد جمع روستا یاهال با شیپ یها سال»
 به یخشکسال که بود نیا اش جهینت .میکرد زانیخونر و میرفت
 و کنن ینم کارونیا مردم که چندساله یول ،نبود شدت نیا
 د،ش خشک کامال  که بود چشمه هی ادمهی .شدن اعتقادیب

 و کردن یقربان چشمه سر و دنیخر نر گاو هی روستا یاهال
 ةمصاحب) «کرد دنیجوش به شروع دوباره یمدت از بعد چشمه

 (.مزرعه ،23/04/92 و 17/04/92 ق،یعم
 

 آب دیخر

 یها زمان در که کنندیم اظهار کنندگان شرکت از یبعض
 چاه آب از نکهیا ای کنند یم آب دیخر به اقدام یخشکسال

 ،نهیزم نیا در .کنند یم استفاده یاشتراک صورت به خود ةیساهم
 :گفت نیچن خود اتیتجرب ةیپا بر کنندگان شرکت از یکی

 مواقع در شدم مجبور که اومده شیپ چندبار حاال تا»
 م هیهمسا از که اومده شیپ بارنیچند .بخرم آب یخشکسال
 عتسا چند من به یپول صورت به خودش چاه آب از که خواستم

 یول ،ستین یندیخوشا کار دونمیم هرچند .بفروشه آب
 ازش خدا .دادم پول بهش ادیز اصرار به وجدانا  هرچند .مجبورم

 (.مزرعه ،21/04/92 و 10/04/92 ق،یعم ةمصاحب) «باشه یراض
 

 دام یچرا یبرا مزارع از فادهتاس

 زمان در کنندگان شرکت از یبعض دهدیم نشان پژوهش جینتا
 را یخشکسال اثر در شدهخشک مزارع ندمجبور یخشکسال
 کنندگان شرکت .کنند چراگاه به لیتبد شانیها دام توسط
 یها تیمز است، اجبار یرو از اه آن عمل نیا هرچند ندمعتقد

 را شانیها دام ستندین مجبور نکهیا جمله از ؛دارد هم یگرید
 ارشانیاخت در بهاحق عنوان به که را یآب سهم ن،یهمچن. بفروشند

 نیا در .دننینب بیآس تا دهند یم مزارع یمابق به ،ردیگ یم قرار
 :گفت خود اتیتجرب ةیپا بر کنندگان شرکت از یکی ،نهیزم

 هم یدامدار و یکشاورز دارم، مید نیزم و یآب نیزم»

رفتار واکنشی کشاورزان در 
 برخورد با خشکسالی )مقابله(

 کاهش تعداد دام

 نذر و نیاز کردن

 
 اسنفاده از مزارع برای چرای دام

 

 قطع درختان

 خرید آب
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 رو مزرعه از یقسمت ،شه یم یخشکسال که یمواقع در .دارم
 یجورنیا .کنم یم لیتبد چراگاه به ،شدنه خشک درحال که
 نیزم سهم آب و ننیب یم بیآس کمتر ها دام یحدود تا

 و قیعم ةمصاحب) «دمیم ما مزرعه یمابق به رو شدهچراگاه
 (.مزرعه ،23/04/92 و 17/04/92 مشاهده،

 با برخورد در کشاورزان یفراکنش رفتار از منظور
 وقوع از قبل کشاورزان که است یاقدامات ،یخشکسال
 ،6 نمودار در .دهند یم انجام یقبل یزیربرنامه اب و یخشکسال
 شینما یخشکسال با برخورد در کشاورزان یفراکنش یرفتارها

 .دوش یم داده حیتوض درادامه و
 

 
 یخشکسال با برخورد در کشاورزان یفراکنش رفتار .6 نمودار

 

 کشت یالگو رییتغ

 گذشته یها لسا در کنندیم اظهار کنندگان شرکت از یبعض
 آب ازمندین که کردند یم کشت را یاهانیگ (پرباران یها سال)
 کشت نوع دیبا که اند افتهیدر تجربه به امروزه اما ،بود یادیز

 کنندگان شرکت از یکی ،نهیزم نیا در .کنند عوض را خود
 :گفت خود ةتجرب درمورد
 برنج، مثل یاهانیگ ،بود خوب یبارندگ که ییها سال در»
 چند اما ،کردم یم کشت داشت یخوب سود که ...و کنجد پنبه،
 آب آخه کنم، کشت رو محصوالت نیا تونم ینم که ساله

 کشت نخود و جو گندم، شتریب گهید االن .خواد یم یادیز
 پنبه و کنجد از یاثر چیه هگید که نینیبب نیتون یم .کنم یم
 محصوالت نیا یزمان هی که یدرحال ست،ین منطقه نیا در
 کشت نوع مردم ،داد یم لیتشک را منطقه ةعمد تکش
 و 17/04/92 ق،یعم ةمصاحب) «کردن عوض شونوخود
 (.مزرعه ،22/04/92

 

 یاضطرار طیشرا در علوفه نیتأم منظوربه علوفه ةریذخ

 در کنندگان شرکت که ییکارها از یکی دهدیم نشان جینتا
 ارمقد هرساله که است نیا ،دهند یم انجام یخشکسال زمان

 یخشکسال دچار انا یاح اگر که کنندیم رهیذخ علوفه یشتریب
 در .ندهند دست از را شانیها دام و ندشو متضرر کمتر شدند

 :گفت خود بةتجر درمورد شوندگان مصاحبه از یکی ،نهیزم نیا
 و کردم رهیذخ یکمتر ةعلوف ادمهی شیپ سال چند»
 از .بفروشم یخشکسال علت به رو ها دام از یتعداد شدم مجبور

 اگه تا کنم رهیذخ یشتریب ةعلوف که گرفتم ادی موقع اون
 17/04/92 ق،یعم ةمصاحب) «کنم ضرر کمتر شد، یخشکسال

 (.مزرعه ،23/04/92 و
 

 یاریآب ةویش اصالح

 یها زمان در ،کنندگان شرکت از یبعض ،ها یبررس ةیپا بر
 یاریآبکم یها وهیش به یآب منابع از نهیبه ةاستفاد به یخشکسال

 ةیپا بر کنندگان شرکت از یکی ،نهیزم نیا در .کنند یم اقدام
 :گفت خود اتیتجرب
 پساب از ،نکن یم یاریآب رو باالدستم نیزم کهیزمان»
 پساب از استفاده .کنم یم یاریآب رو نمیزم از یقسمت اون،
 یاریآب رو یشتریب نیزم که شه یم باعث یباالدست نیزم

 (.منزل ،23/40492 و 13/04/92 ق،یعم ةمصاحب) «کنم
 :دیگو یم گرید نندگانک تشرک از یکی ،نیهمچن

 یاصل یجو که گرفتم ادی .کنم یم کشت ذرت هرسال»
 و شهب یریجلوگ آب شدنتلف از هم تا بکشم لونینا رو نیزم
 ق،یعم ةمصاحب) «برسه مزرعه به تر عیسر آب نکهیا هم
 (.مزرعه ،21/04/92 و 10/04/92

 

 برداشت و کاشت زمان رییتغ

 یها زمان در که کنندیم اظهار کنندگان شرکت از یبعض
 و کاشت زمان که اند افتهیدر یتجرب طور به یخشکسال
 به نسبت کهصورتنیابه .دهند رییتغ دیبا را خود برداشت
 زین زودتر و کنند کشت زودتر (پرباران یها سال) گذشته

 در کشاورزان یفراکنش رفتار
 (یسازگار) یخشکسال با برخورد

 کشت یالگو رییتغ

 یاریآب وةیش اصالح

 شتیمع تنوع

 برداشت و کاشت زمان رییتغ

 علوفه شتریب رةیذخ
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 ةیبرپا کنندگان شرکت از یکی ،نهیزم نیا در .کنند برداشت
 :گفت نیچن خود اتیتجرب
 و کردم یم کشت ماهید را گندم شیپ سال ده ادمهی»
 با که چندساله یول ،کردم یم برداشت خرداد اواخر

 اواخر و کنم کشت آذرماه مجبورم ریاخ یها یخشکسال
 که کردم کشت زود نیا یبرا .کنم برداشت ماهبهشتیارد

 «هشب مصرف محصوالت یابر ه،دار وجود که یبارش حداقل
 (.مزرعه ،21/04/92 و 10/04/92 ق،یعم ةمصاحب)
 

 شتیمع تنوع

 تجربه به که کنندیم اظهار کنندگان شرکت از یبعض
 باشند داشته شغل چند ،یخشکسال مقابل در دیبا اند افتهیدر
 رییتغ را خود شغل کلدر نکهیا ای نندیبب بیآس کمتر تا

 به توجه با کنندگان شرکت از یکی ،نهیزم نیا در .دهند
 :گفت خود اتیتجرب
 و رفته شهر به و کرده رها رو یکشاورز ساله چند برادرم»
 سر برداشت و شتاک موقع رو نشیزم .کنه یم ییبنا اونجا

 آخه ،فروخت یم رو نشیزم دیکش ینم خجالت اگه .زنه یم
 ةمصاحب) «شه یم باحس یبدنام یپدر ارث فروختن نجایا

 (.مزرعه ،20/04/92 و 13/04/92 ق،یعم
 

 آب یجو میترم در انییروستا یجمعدسته مشارکت

 یها زمان در که کنندیم اظهار کنندگان شرکت از یبعض
 آب یاصل یها یجو و دهند یم لیتشک را ییها گروه یخشکسال

 نیا در .شود یریجلوگ آب هدررفتن از تا کنند یم میترم را
 :گفت خود اتیتجرب طبق شوندگان مصاحبه از یکی ،نهیزم

 علف از رو یاصل یها یجو و میریم بارکی هرچندسال»
 برسه مزارع به تر عیسر آب تا ،میکن یم پاک خاشاک و سخ و
 بارکی هرچندسال هنوز ما .شهب یریجلوگ آب شدنتلف از و

 و 17/04/92 ق،یعم ةمصاحب) «میدیم انجام رو کار نیهم
 (.روستا ،92 /22/04

 واکنش ةنیزم در کنندگان شرکت توسط دهش مطرح لیدال
 موارد شامل یخشکسال با برخورد در کشاورزان ندادن نشان

 :است ریز
 در که کردند اظهار قیتحق در کنندگان شرکت از یبعض
 یرو دست ،یعبارت به ؛ندکن ینم یکارچیه یخشکسال مقابل
 چه یخشکسال نندیبب تا مانند یم منتظر و گذارند یم دست
 کنندگان شرکت از یکی ،نهیزم نیا در .آورد یم اه آن سر رب ییبال

 :گفت

 فتهیب اتفاق .کرد یکار یخشکسال مقابل در شه ینم»
 با من نیدار انتظار شما .کرد شیکار شه ینم و افتاده گهید

 و 17/04/92 ق،یعم ةمصاحب) «کنم کارهچ یخشکسال
 (.مزرعه ،22/04/92

 از یکار» :کرد انیب زین گرید کنندگان شرکت از یکی 
 با شهینم خودشه، کار و خداست ریتقد نیا .ادیبرنم دستم
 «خودشه فقط ،بده انجام یکار بخواد یکس اگه .درافتاد خدا
 (.مزرعه ،22/04/92 و 18/04/92 ،یانفراد قیعم ةمصاحب)

 در کنندگان شرکت دهدیم نشان جینتا یکل طوربه
 ،کنند یم رفتار یمتفاوت یها وهیش به ،یخشکسال به واکنش

 به اه آن اعتقاد است، لموسم انمحقق یبرا شتریب چهآن اما
 آن مقابل در توان ینم و خداست کار یخشکسال که است نیا

 کنندگان شرکت نیب در ییرگرایتقد حالت نیا .کرد یکار
 که هستند یکشاورزان است ذکر انیشا .دارد تیعموم شتریب

 .دهندیم نشان خود از یلخشکسا برابر در یمتفاوت یرفتارها
 اه آن یبوم دانش که ستاه آن یها تجربه از یناش رفتارها نیا
 .دشو یم یتلق زین

 

 پیشنهادها و گیری نتیجه
 در کنندگان شرکت تقدیرگرابودن ،ها یافته تحلیل براساس
به را متعال خدای» .است مشهود کامال  خشکسالی با برخورد
 که است مفاهیمی جمله از «یادکردن خشکسالی عامل عنوان

 اظهارات اساسبر .کردند اشاره آن به تحقیق در پاسخگویان
 یکدیگر با مردم گذشته در چون ،کنندگان شرکت از بعضی
 دیگر امروزه ولی ،بود خوب ها بارش ،بودند مهربان و خوب
 صورت مردم بین زیادی های درگیری و نیست چنین
 و کند می عذاب دچار را ها آن خداوند ،درنتیجه .گیرد می

 پژوهش این نتایج .است الهی عذاب ینوع ندگیبار نبود همین
 Fatemi & Karami (2010)  و Slegers (2008) های یافته با

 با که شود اتخاذ تدابیری است الزم ،بنابراین ؛دارد همخوانی
 انتقال و الزم های آموزش ةارائ و آموزشی های کالس برگزاری
 و خشکسالی وقوع علل زمینة در کشاورزان به آگاهی و دانش

 خشکسالی با مقابله صحیح های روش کشاورزان آن، مدیریت
 .فراگیرند را

 خشکسالی ةزمین در کشاورزان های تجربه ،ها یافته اساسبر
 شده اه آن «درآمد کاهش» موجب خشکسالی که است این
 که است مفاهیمی جمله از ،کم درآمد و محصول افت .است
 های تجربه رازی ،ندردا تأکید آن بر پاسخگویان تمامی ا تقریب

 و محصول در تغییراتی خشکسالی، های دوره در کشاورزان
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 از درکی چنین که است داشته اه آن درآمد در بعطبال
 این ها آن خود که طوری به .است آورده وجود به را خشکسالی
 های هیافت با پژوهش این نتایج .اندکرده احساس را تغییرات

Taylor et al. (1998) و Diggs (1991) توجه با .استراستهم 
 که سالی گفتند خود اظهارات در کنندگان شرکت اینکه به

 آن بعدی تبعات دچار و دارند کمتری درآمد ،باشد خشکسالی
 و خالف کارهای و بیکاران تعداد افزایش فقر، افزایش جمله از

 ةتوسع والنئمس که است شایسته بنابراین، ؛شوند می بزهکاری
 و روستاییان به غیرکشاورزی های فعالیت آموزش با روستایی

 کشاورزان برای را جدیدی درآمدی منابع معیشت، تنوع اتخاذ
 .ندببی کمتری آسیب خشکسالی های زمان در تا ندکن فراهم

 به امیدوار و شاد ةروحی نداشتن ،ها یافته تحلیل براساس
 اشاره آن به پاسخگویان که است یمفاهیم جمله از آینده،
 تجربه این ها آن کنندگان،مشارکت اظهارات براساس .داشتند

 رازی ،اند کرده درک خشکسالی های موقعیت در خوبی به را
 .دگذار می تأثیر منطقه مردم اکثر بر خشکسالی بروز ندمعتقد

 و خود ةآیند از و ندارند شادی ةروحی ها آن ،درنتیجه
نه هراسیآینده این .ندا هراسان ،دارند رو یشپ که مشکالتی

 یارتباط کهکسانی بلکه ،است شده کشاورزان گیر گریبان تنها
 آسیب بال این از ندارند، اورزیکش و خشکسالی با مستقیم

 Fatemi & Karami های یافته با پژوهش این نتایج .بینند می
 .دارد همخوانی (2010)

 از آب سطح آمدنپایین ،کنندگان شرکت اظهارات ةبرپای
 ابراز خشکسالی وقوع از کشاورزان که است یهای تجربه جمله
 با کشاورزان گفت توان می اظهارات این بیان در .کنندمی

 اند رسیده باور این به ،ها خشکسالی طول در خود های تجربه
 و برف گذشته مثل دیگر و است آمده پایین آب سطح که

 نام سرمایه یک عنوان به آن زا وانبت که نیست کار در بارانی
 رطوبت نبود و دیم مزارع زنی جوانه نبود ،ها یافته ةبرپای .برد
 اظهار کشاورزان که است مفاهیمی جمله از ،خاک در
 یعنی خشکسالی ،کنندگان شرکت اظهارات براساس .کنند می
 در اند دریافته تجربهبه ها آن رازی ،«نزند جوانه دیم مزارع»

 دیم محصوالت ،است افتاده اتفاق خشکسالی که یهای سال
 و شود نمی عایدشان محصولی ،درنتیجه .زند نمی جوانه اه آن
 نبود است ذکر شایان .کنند می کسب کمتری درآمد آن تبعبه

 کنندگان شرکت که است مفاهیمی دیگر از خاک در رطوبت
 لتع به محصوالت زنی جوانه نبود ،اه آن نظر به .کنندمی بیان
 این نتایج .ست ا خشکسالی های سال در خاک در رطوبت نبود

 .دارد همخوانی Taylor et al. (1998) های یافته با پژوهش

 جمله از «محصوالت سوختن» ،ها یافته تحلیل براساس
 براساس .کنندمی اظهار پاسخگویان بیشتر که است مفاهیمی
 یها خشکسالی طی شانهای تجربه و کنندگان شرکت اظهارات
 تعریف محصوالتشان سوختن را خشکسالی ها آن گذشته،

 خشکسالی های سال در که انددیده تجربهبه رازی ،ندنک می
 دلیل به محصوالت سوختگی این و سوزد می محصوالتشان

 محصولی مزارعشان که است گیاه رشد برای نیازمورد آب نبود
 Slegers (2008) های یافته با پژوهش این نتایج .دهد نمی هم

 .دارد همخوانی
 مفاهیمی جمله از «بارش میزان کاهش» ،ها یافته بقاطم
 اشاره آن به خشکسالی تعریف در پاسخگویان تمام که است
 ترین عمومی ،کنندگان شرکت اظهارات براساس .کنندمی

 :است صورتاین به ند،ردا خشکسالی از کشاورزان که تعریفی
 .«است افتاده اتفاق خشکسالی اینکه یعنی نبارد، باران اگر»

 Dessai et al. (2010) های یافته با پژوهش این نتایج
 .دارد همخوانی
 که است مفاهیمی جمله از ندگیبار نامناسب توزیع

 اظهار کنندگان شرکت .ندردا اشاره آن به پاسخگویان بیشتر
 شدت آن به اه آن نظر به خشکسالی گفت توان می که کنندمی

 نامناسب زمان در باران بارش علتبه بیشتر بلکه ندارد، وجود
 اه آن رازی ،دهند می نسبت آن به را خشکسالی که است

 ها بارندگی این بیشتر اما ،بارد می باران ما مناطق در معتقدند،
 یا نیست بارندگی به جدی نیاز که گیرد می صورت زمانی
 با پژوهش این نتایج .ستا بارخسارت بارندگی این یحت
 .استراستهم Slegers (2008) های افتهی

 جمله از کشاورزی شغل به نگرش تغییر ،ها یافته بقاطم
 .کنندمی بیان خود اظهارات در کشاورزان که است مفاهیمی

 سودی دیگر کشاورزی» ،کنندگان شرکت های گفته به بنا
 جوانان تا است شده موجب خشکسالی از درک این .«ندارد

 را کشاورزی و باشند نداشته خود پدری لشغ ةادام به تمایلی
 مسن کشاورزان میان در نگرش در یتغییر چنین .کنند رها
 با که شود اتخاذ یهایتصمیم است الزم .دوشمی مالحظه نیز

 و آب ةعادالن تقسیم طریق از کشاورزی به بخشیدنرونق
 و فرار از ،روستاها در امکانات و کشاورزی آب دنکر فراهم
 .شود جلوگیری کشاورزان لشغ تغییر

 آمدهدست به مفاهیم از دیگر یکی ،زمین شدنگرم تداوم
 گفت توان می .است تحقیق در کنندگان شرکت تجربیات از

 .است افزایش درحال زمین دمای که اند کرده درک کشاورزان
 سالبهسال دارند انتظار کشاورزان که شد مشخص ،همچنین
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 نتایج .شوند ایجاد بیشتری های خشکسالی و شود تر گرم هوا
 .Habiba et al. (2012)، Niles et al های یافته با پژوهش این
 .استراستهم Glwadys (2009) و (2012)

 تنوع از ،کنندگان شرکت از بعضی دهدمی نشان ها بررسی
 .کنند می یاد خشکسالی با مقابله برای روشی عنوان به معیشت،
 اتخاذ با که است آموخته اه آن به کنندگان شرکت های تجربه
 در خشکسالی بیشتر هرچه آسیب از ،متنوع درآمدی منابع
 .باشند امان
 جمله از برداشت و کاشت زمان تغییر ،ها یافته بقاطم
 خود از خشکسالی با مقابله در کشاورزان که است هایی روش
 بقاطم ،کنندگان شرکت اظهارات براساس .دهندمی نشان
 از استفاده برای برداشت و کاشت زمان تغییر هایشان، تجربه
 رازی ،بارد می سال طول در که است هایی باران حداقل

 با متناسب و کنند می درک را فصلی تغییرات این کشاورزان
 این نتایج .دهند می تغییر را خود برداشت و کاشت زمان ،آن

 همخوانی Qambarali et al. (2012) های یافته با پژوهش
 :کرد ارائه توانمی را زیر پیشنهادهای زمینه این در .دارد

 یخشکسال کهاین مورددر کشاورزان ساختنآگاه با 
 های فعالیت اثر در دهیپد نیا و است یمیاقل یتیواقع

 را باور نیا ها آن در ،دشو می دیتشد نیزم یرو انسان
 با مقابله برای یثرؤم های گام توانند می که درک جادیا

 ؛ردارندب یخشکسال
 الزم های آموزش ةارائ و آموزشی های کالس برگزاری با 

 علل زمینة در کشاورزان به آگاهی و دانش انتقال و
 خشکسالی با مقابله صحیح های روش ،خشکسالی وقوع

 ؛شود مدیریت

 های فعالیت آموزش با روستایی ةتوسع مسئوالن 
 منابع معیشت، تنوع اتخاذ و روستاییان به غیرکشاورزی

 در تا ندکن فراهم کشاورزان برای را جدیدی آمدیدر
 ببینند؛ کمتری آسیب خشکسالی های زمان

 ةعادالن تقسیم طریق از کشاورزی به بخشیدنرونق با 
 ،روستاها در امکانات و کشاورزی آب دنکر فراهم و آب
 .شود جلوگیری کشاورزان شغل تغییر و فرار از
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