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پدیدارشناسی ادراک کشاورزان از خشکسالی
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(تاریخ دریافت - 92/07/27 :تاریخ تصویب)93/04/16 :

چکیده
ایران با متوسط بارش ساالنة کمتر از یکسوم میانگین جهانی ،در یکی از مناطق خشک و نیمهخشک جهان
واقع شده و همواره در معرض خشکسالی است و هرچند سال یکبار با آن دستوپنجه نرم میکند .هدف کلی
این تحقیق کیفی -که به روش پدیدارشناسی انجام گرفته است -بررسی مفهوم خشکسالی از دیدگاه کشاورزان
است .جامعة آماری شامل روستاییان شهرستان سرپل ذهاب است که بیشترین خشکسالی را تجربه کردهاند .افراد
مطلع ،بهروش گلولهبرفی و دادهها بهروش مصاحبة عمیق و مشاهدة مستقیم جمعآوری شدند و در کنار این دو
روش ،از عکس و اسناد کتابخانهای نیز استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها براساس الگوی کالیزی انجام گرفت.
مطابق نتایج ،کشاورزان درک متفاوتی از خشکسالی دارند ،بهگونهایکه بعضی از شرکتکنندگان در تحقیق،
تقدیرگرا هستند و خشکسالی را به خدا نسبت میدهند و گروهی دیگر ،تغییرات آبوهوایی را عامل
خشکسالی معرفی میکنند .همچنین ،بعضی از شرکتکنندگان در تحقیق ،رفتار خود را عامل خشکسالی معرفی
میکنند .بنابر اظهارات گروهی از کشاورزان ،ناسپاسی آنها و بدرفتاری و بیرحمی آنها با یکدیگر موجب
بروز خشکسالی شده است و عدهای دیگر بروز خشکسالی را به بخت و اقبال شوم خود نسبت میدهند .با
توجه به این نگرشها پیشنهاد میشود تدابیری اتخاذ شود تا با برگزاری کالسهای آموزشی و ارائة آموزشهای
الزم و انتقال دانش و آگاهی به کشاورزان در زمینة علل وقوع خشکسالی و مدیریت آن ،کشاورزان روشهای
صحیح مقابله با خشکسالی را فراگیرند.
واژههای کلیدی :ادراک ،پدیدارشناسی ،خشکسالی ،سرپل ذهاب.
مقدمه
بشر در طول تاریخ در سراسر جهان در معرض انواع مخاطرات
طبیعی قرار داشته که بخشی از آن ناشی از فعالیتها و
فرایندهای زمینشناختی و ژئومورفولوژیکی از قبیل زلزله،
آتشفشان و ...بوده است ،ولی بعضی از حوادث ،ناشی از
فرایندهای اقلیمی است که شدت و فراوانی آنها تا حد
زیادی به مختصات جغرافیایی محل بستگی دارد؛ مانند
* نویسندة مسئول:

طوفانهای سهمگین ،خشکسالی ،سیل و ...که در این میان،
خشکسالی از اهمیت ویژهای برخوردار است .خشکسالی
حادثهای طبیعی و پدیدهای آرام و مرموز است که در
دهههای اخیر ،در میان حوادث طبیعی مؤثر بر جمعیتهای
انسانی ،فراوانی و شدتش بیش از سایر حوادث اقلیمی بوده
است (Babaei, 2011; Kinsey et al., Askarizadeh, 2008
; .)1998همچنین ،پدیدة خشکسالی از نظر طول مدت،
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مجموعة فضای تحت پوشش ،تلفات جانی ،خسارت اقتصادی
و آثار اجتماعی درازمدت در جامعه ،بیشتر از سایر بالیای
طبیعی اتفاق افتاده است ،بهگونهایکه طبق آمارها ،در چهل
سال اخیر  27خشکسالی در ایران رخ داده است (امیرخانی و
چیذری 1388 ،به نقل از خسروشاهی) .بدینترتیب ،این بال،
واقعیتی اقلیمی در کشورمان است .قسمت اعظم کشور ما در
قلمرو آبوهوای خشک و نیمهخشک جهان قرار دارد .ایران،
بیشتر از سراسر قارة اروپا مناطق بسیار خشک ،خشک و
مهخشک دارد ( .)Berduai, 2003ازاینرو ،در ایران
نی 
سالهای خشک بهمراتب بیشتر از سالهای مرطوب است،
بهگونهایکه در سالهای  1386تا  1387با بزرگترین
خشکسالی پنجاه سال گذشته روبهرو بودهایم ( Zargar,
 .)2009بهایندلیل است که خشکسالی در مقایسه با سایر
بالیای طبیعی ،بر فرایند تأمین غذای انسانها تأثیر بیشتری
دارد .امروزه خشکسالی را نهتنها یک فرایند نامطلوب فیزیکی،
بلکه یک فرایند نامطلوب اجتماعی نیز قلمداد میکنند
( .)Owens et al., 2003ایران بهدلیل قرارگرفتن در کمربند
خشک جغرافیایی و نوار بیابانی  25تا  40درجة عرض
شمالی ،از مناطق آبوهوایی کمباران جهان بهشمار میرود.
میزان بارندگی ایران حدود یکسوم متوسط جهانی است.
کشورمان با بارندگی ساالنة  270میلیمتر ،دارای اقلیمی
خشک و نیمهخشک است و اگر رشتهکوههای زاگرس و البرز
نبودند و ایران میان دریای خزر و خلیج فارس محصور نبود،
به منطقهای کامال خشک و بیآب تبدیل میشد
(.)Manouchehri, 2001
دورنمای وضعیت خشکسالی ایران در سی سال آینده
نشان میدهد که شرایط خشکسالی در کشور رو به افزایش
است ،بهگونهایکه در این سی سال ،در سالهای ،2025
 2035 ،2032و  2039بیشتر نقاط کشور با خشکسالی شدید
و بسیار شدید روبهرو میشود که در این میان ،وضعیت
خشکسالی در سال  2039بهمراتب بحرانیتر خواهد بود
( .)zarafshani and sharafi 2012براساس گزارشها ،استان
بهلحاظ مشکالت خشکسالی
کرمانشاه ششمین استان کشور 
یکه بر اثر خشکسالیهای اخیر ،حدود 550
است ،بهطور 
روستای این استان دچار بحران کمآبی شدهاند و میزان
خسارتهای وارده به استان بر اثر خشکسالی و سرمازدگی در
سال  ،1387بالغ بر  800میلیارد تومان بوده است
(.)zarafshani and sharafi 2012
در زمینة خشکسالی ،باورهایی در بین عوام و بهویژه در

بین جامعة کشاورزی رواج یافته است و آن نگاه به گذشته
است .بسیاری از مردم معتقدند خشکسالیهای آینده بهسختی
و شدت خشکسالیهای گذشته نخواهد بود ( Cunha et al.,
 .)1983شاید این موضوع تا حد زیادی روشی برای مقابلة روانی
با شرایط سخت خشکسالی است تا مردم محلی به آینده
امیدوار شوند و احساس کنند که در زمینة خشکسالی ،آینده
بهتر از گذشته است .آنچه در بین ایرانیان بسیار متداول است،
این باور است که همیشه بعد از یک دوره خشکسالی ،یک دورة
ترسالی در پیش است و هرچه دورة خشکسالی گذشته
سختتر باشد ،دورة ترسالی آتی ،بهتر میشود .اینگونه باورها
به مسئوالن و متولیان امر نیز تسری یافته است و موجب شده
است که بسیاری از آنها نیز در در زمینة خشکسالی با نگاه به
گذشته و تالش برای رفع آثار و پیامدهای خشکسالی ،از آینده
غفلت ورزند و برای مواجهه با تنشها و دورههای آتی
خشکسالی در جامعه و کشور در آتیه مهیا نشوند .درواقع،
چنین نگرشی را میتوان به ادراک آنها از این مسئله نسبت
داد .ادراک عبارت است از تجربة حسی ما از دنیای پیرامون که
مستلزم بازشناسی و شناخت محرکهای محیطی و نیز
اقدامات واکنشی به این محرکهاست .ما از طریق فرایند
ادراکی ،دربارة عناصر محیطی که برای بقای ما جنبة حیاتی
دارند ،اطالعات بهدست میآوریم .ادراک نهتنها تشکیلدهندة
تجربة ما از دنیای پیرامون است ،بلکه به ما اجازه میدهد درون
محیطمان به فعالیت و عمل بپردازیم .بهطور خالصه ،فرایند
پیچیدة آگاهییافتن از اطالعات حسی و فهم آنها را ادراک
مینامند .همچنین ،ادراک ،فرایندی است که افراد از طریق آن،
پنداشتها و برداشتهایی را که از محیط خود دارند ،تنظیم و
تفسیر میکنند و بدینوسیله ،به آنها معنا میدهند ( Rabinz,
 .)2007ادراک ،فرایندی است که در مرکز هرگونه رفتار
محیطی قرار دارد ،زیرا منبع تمام اطالعات ،محیط است.
محیط ،تمام حسها را تحریک میکند و فرد را با اطالعاتی
بیش از توان پردازش او روبهرو میسازد؛ بنابراین ،چیزی مثل
احساسکردن نیست ،بلکه نتیجة تصفیة پردازش فرد ،از طریق
تجربة شناختی اوست (.)Mortazavi, 2007
همانگونهکه اشاره شد ،خشکسالی مناطق وسیعی از
استان کرمانشاه دربرگرفته است و در آینده نیز بیشتر
میشود .بیشتر اقداماتی که تاکنون برای مقابله با این پدیده
صورت گرفته ،بهصورت واکنشی بوده است و مسئوالن ،بیشتر
برای رفع پیامدهای آن گام برداشتهاند .ادراک تعیینکنندة
رفتار هر فرد و درکل تعیینکنندة رفتار مدیران برای مدیریت

غالمی و همکاران :پدیدارشناسی ادراک کشاورزان از خشکسالی...

خشکسالی است .با دانستن این نکته که کشاورزان درک
متفاوتی از خشکسالی دارند ،میتوان ادراک و تعاریف آنها از
خشکسالی را شناسایی کرد و با انتقال دانش و آگاهی به آنها
در زمینة عوامل اثرگذار بر وقوع خشکسالی و روشهای مقابله
با آن ،به مدیریت این پدیده پرداخت .پدیدة خشکسالی
خساراتی بهدنبال دارد و نتایج این مطالعه موجب میشود
مسئوالن با آگاهی از ادراک کشاورزان دربارة خشکسالی ،برای
کاهش خسارات خشکسالی اقدام کنند؛ یعنی با شناسایی
ادراک غلط کشاورزان از خشکسالی ،برای برنامهریزی
مناسبتر و مقابلة کارآمد با پیامدهای نامطلوب خشکسالی و
با مشارکت کشاورزان اقدام کنند؛ بنابراین ،شناسایی ادراک و
مفهوم خشکسالی از دیدگاه کشاورزان و برخورد آنها با
خشکسالی ،هدف اساسی این تحقیق است.
پیشینة تحقیق
 (1988) Taylor et al.در مطالعهای به بررسی ادراک
کشاورزان از خشکسالی پرداختند .از جمله تعاریفی که
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کشاورزان از خشکسالی دارند ،کاهش میزان بارش ،کمبود
رطوبت ،خشکی ،افزایش دما ،کاهش عملکرد و کاهش تولید
است ( Taylor et al. .)Taylor et al., 1988در سال ،1988
چهار عنصر مهم ادراک خشکسالی را بهتصویر کشیدند.
تجربه ،مهمترین عامل تأثیرگذار بر ادراک فرد از خشکسالی
است .تجربههای قبلی و آنچه فرد بهطور شخصی در ذهن
خود دارد ،از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی تعریف فرد از
خشکسالی است .تعریف خشکسالی ،به یادآوری انسان از این
پدیده بستگی دارد .یک راه تعریف این پدیده ،تعریف آن از
طریق یادآوری خشکسالیهای گذشته است .انتظارات افراد از
آینده ،موجب بروز رفتارهایی در مقابل خشکسالی میشود که
این رفتار ممکن است فراکنشی ،واکنشی یا هردوی آنها
باشد .ادراک ،مجموعة قضاوتها ،اعتقادها و نگرشهاست.
درنتیجه ،میتوان استنباط کرد که در هیچ جای جهان ایستا
نیست ،بلکه مملو از ارزشها و مفهومی پویاست ،زیرا برداشت
فرد از خشکسالی به محیط و ویژگیهای آن بستگی دارد
(.)Heathcote, 1969

حافظه
واکنش یا رفتار

تجربه

انتظارات
تعریف

شکل  .1عناصر تشکیلدهندة ادراک خشکسالی ()Taylor et al., 1988

به نقل از  ،(2008) Slegersنتایج تحقیقی در تانزانیا
درمورد ادراک کشاورزان از خشکسالی نشان داد که کشاورزان
درمورد سالهای خوب و بد کشاورزی صحبت میکنند.
بیشتر کشاورزان دربارة توزیع نامناسب بارندگی و گرمای
بیش از حد حرف میزدند و اعتقاد داشتند زمانیکه خورشید
بهشدت میتابد ،خاک بسیار سریع خشک میشود و
محصوالت آنها بهسادگی میسوزد .تمام کشاورزان با کلمة
خشکسالی آشنا نبودند و بهنظر آنها خشکسالی کلمهای بود
که آنها از رادیو یا ادارة ترویج شنیده بودند .کشاورزان
احساس میکردند از این کلمه بهدرستی نمیتوانند استفاده
کنند ،زیرا خشکسالی را شرایط بدون بارندگی میدانستند.
آنها اظهار میکردند که خشکسالی را بهطور واقعی تجربه
نکردهاند ،زیرا همهساله کمی باران در منطقه میبارد .از دیگر
نکتههایی که از کشاورزان تانزانیا شنیده شد ،این بود که

حاصلخیزی فقط مربوط به خاک نیست ،بلکه به آب نیز
بستگی دارد .بعضی از کشاورزان نیز خشکسالی را قطع
درختان ،جنگلزدایی ،خستگی و ناباروری زمین ،کمبود مواد
غذایی ،گردوخاک و برداشت کم محصول تعریف میکردند.
همچنین ،شایان ذکر است در این بین کشاورزانی هم بودند
که اراده و خواست خدا را عامل خشکسالی ذکر میکردند و
برداشت آنها از این پدیده این بود که خشکسالی کار
خداست.
 ،(1996) Saarinenجغرافیدان آمریکایی (متخصص در
ادراک محیطی و رفتار) با استفاده از تست روانشناسی بالینی
به سنجش ادراک کشاورزان از خطر خشکسالی در جلگههای
بزرگ آمریکا پرداخت .نتایج مطالعة وی نشان داد پیرترین و
باتجربهترین کشاورزان جلگههای بزرگ ،دقیقترین ادراکها
را از خشکسالیها دارند )1976( Jordan & rowtree .در
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مطالعة خود به این نتیجه رسیدند که ادراک خشکسالی نیز
با توجه به شخصیتهای متفاوت خود کشاورزان ،متفاوت
است .کشاورزانی که در گروهی از تستهای روانشناسی
امتیازات باالتری بهدست آوردند ،در مقایسه با همکاران و
همقطاران خود ،در بیشترین حد واقعبینی از لحاظ دریافت
خطر واقعی قرار داشتند .همچنین ،این کشاورزان ابتکار
بیشتری در کنترل خشکسالی از خود نشان دادند.
 (2012) Habiba et al.مطالعهای را با عنوان برداشت
کشاورزان از خشکسالی و فعالیتهایی برای مقابله با خشکسالی
در شمال شرقی بنگالدش انجام دادند .نتایج نشان داد کشاورزان،
تغییرات آبوهوایی و خشکسالی را در بیست تا سی سال گذشته
بهخوبی درک کردهاند .به اعتقاد آنها دمای کرة زمین دائما
درحال تغییر است .اکثر آنان بر این باورند که طول دورة بارش و
روزهای بارانی کاهش یافته است و باران کمتر میبارد .همچنین،
از افزایش طول روز در تابستان و کاهش طول روز در زمستان
بهعنوان تغییرات آبوهوایی نام میبرند .این نتایج با نتایج
محققان دیگر در مناطق مختلف مشابه است و تأیید میشود؛
برای مثال ،مادیسون ( )2006اشاره میکند که تعداد شایان
توجهی از کشاورزان در یازده کشور آفریقایی بر این باورند که
دما افزایش یافته و میزان بارندگی کاهش یافته است.
 (2010) Dessai & simsبه بررسی برداشت کشاورزان از
خشکسالی و تغییرات اقلیمی در جنوب شرقی انگلستان
پرداختند .نتایج نشان داد به باور اکثر کشاورزان ،آنها خطر
افزایش خشکسالی را درک کردهاند .بهطورکلی  48درصد
پاسخگویان معتقد بودند بارش در مناطق آنها بدون تغییر
مانده است .بیشتر کشاورزان متوجه تغییرات آبوهوایی مانند
کاهش میزان بارش ،کوتاهشدن فصل بارش و فصل زمستان
شده بودند )2009( Glwadys .در مطالعهای به بررسی برداشت
کشاورزان از خشکسالی و روشهای سازگاری با آن پرداخت.
نتایج نشان داد حدود  95درصد از مصاحبهشوندگان،
خشکسالی و افزایش دما را درک کردهاند و تنها  1/5درصد از
آنها معتقد بودند که دما کاهش یافته است ( Glwadys,
 (2010) Rhoades & Vedwan .)2009به بررسی ادراک
کشاورزان از تغییرات آبوهوایی و خشکسالیهای هند
پرداختند .نتایج بیانگر آن بود که کشاورزان از میزان بارش برف
و باران و پایینآمدن سطح آب بهعنوان شاخصهای تغییرات
آبوهوایی نام میبرند (1991) Diggs .به بررسی تجربهها و
ادراک کشاورزان از خشکسالی در دو منطقة کلرادو و داکوتای
شمالی پرداخت .نتایج نشان داد کشاورزان هردو منطقه

خشکسالی را درک کردهاند؛ بنابراین ،اظهار داشتند که در
خشکسالی سال  1989درآمد و محصول مزارعشان کم شده
است (2012) Niles et al. .در مطالعهای با عنوان «نگرش
کشاورزان به تغییرات آب و هوایی» نشان دادند بیشتر
کشاورزان ( 54درصد) توافق دارند که آبوهوا درحال تغییر
است و  38درصد از آنها عنوان کردند که دمای جهانی بهطور
نسبی درحال افزایش است 35 .درصد کشاورزان ،فعالیتهای
انسانی را سبب تغییرات اقلیمی دانستند و معتقد بودند که
بسیاری از خطرها و دشواریهای تغییرات آبوهوایی متوجه
بخش کشاورزی میشود .آنها از تأثیر مخرب این تغییرات بر
فرایندهای مدرنیزاسیون ،تأمین آب و سیاستگذاریهای مربوط
به بخش کشاورزی ابراز نگرانی کردند.
در مطالعهای با عنوان بررسی دیدگاه کشاورزان در زمینة
تغییرات آبوهوا و راهبردهای سازگاری در استان کرمانشاه
مشخص شد به باور بیشتر کشاورزان دما در سالهای اخیر (دورة
زمانی  20ساله) افزایش و میزان بارندگی کاهش یافته است.
نتایج این مطالعه نشان داد کشاورزان برای سازگاری ،دامنة
وسیعی از اقدامات مدیریتی مانند بذرکاری پیش از موسم
بارندگی ،مالچپاشی ،گردش محصول و چندکشتی ،استفاده از
بیمه ،کشت محصوالت مقاوم به خشکسالی و تغییر زمان
عملیات زراعی را بهکار میگیرند (.)Qambarali et al., 2012
نتایج مطالعة  (2009) Zamani et al.با عنوان «بررسی
راهبردهای مقابلة روانی کشاورزان استان فارس هنگام
خشکسالی» ،نشان داد کشاورزان مورد مطالعه ،خشکسالی را
خطری در ازدستدادن منابع خویش میدانند.
مطالعة  (2010) Fatemi & Karamiبا عنوان «علل و آثار
خشکسالی» در دهستان کناره ،واقع در شهرستان مرودشت در
استان فارس انجام گرفت و کشاورزان ،نگرانی از آینده ،تاریک
پنداشتن وضع پیش رو و ناتوانی در جبران شرایط موجود را ابراز
کردند .کشاورزان بهطورکلی آینده را تاریک و نامطلوب پیشبینی
کردند .نکتة جالب توجهی که بعضی از کشاورزان به آن اشاره
کردند این بود که درک شرایط بحران و باورکردن استمرار آن ،به
هوشیارشدن آنها در راستای استفادة بهینه از آب و جلوگیری از
تلفات آب منجر شده است .همچنین ،شایان ذکر است بعضی از
پاسخگویان علل متفاوتبودن شدت آسیبپذیری از خشکسالی بر
کشاورزان مختلف را عوامل اعتقادی مانند شانس ،ناسپاسی و قهر
خدا بیان کردند .نسبتدادن وقوع بالیای طبیعی به این عوامل
اعتقادی ،بهویژه در میان روستاییان با فرهنگهای سنتی حاکم بر
این مکانها ،عمومیت بیشتری دارد.
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با توجه به مطالب قبل ،این تحقیق برای پاسخ به دو
پرسش زیر انجام گرفت:
 کشاورزان چگونه خشکسالی را تعریف میکنند و بهتعبیری ادراک آنها از این واژه چیست؟
 کشاورزان در برخورد با خشکسالی چه واکنشهایینشان میدهند؟
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر ،پدیدارشناسی توصیفی است .این روش بر
عمق تجربیات تأکید دارد و درک انسان را از تجربیات زندگی
افزایش میدهد ( .)Adibhagbagheri, 2007هدف تحقیق ،درک
مفهوم و تجربههای کشاورزان از خشکسالی است .همچنین،
سعی شد که نتیجهها طبیعی و واقعی باشد .درنتیجه ،از رویکرد
کیفی و روش پدیدارشناسی برای درک احساسات و عواطف
کشاورزان درمورد مفهوم خشکسالی در این تحقیق استفاده شد.
جامعة مورد مطالعه ،شامل کشاورزان شهرستان سرپل ذهاب
است که پدیدة خشکسالی را تجربه کردهاند .شهرستان سرپل
ذهاب در غرب استان کرمانشاه با داشتن  052،30هکتار از
اراضی استان کرمانشاه ،یکی از قطبهای مهم کشاورزی استان
محسوب میشود ( .)Management of Agriculture, 2011آمار
نشان میدهد بارندگی سرپل ذهاب کمتر از بقیة شهرستانهای
استان است و فقط شهرستان قصرشیرین بارندگی کمتری نسبت
به سرپل ذهاب دارد ،اما با توجه به اینکه سطح اراضی سرپل
ذهاب بیشتر از اراضی قصرشیرین ( 16000هکتار) است،
کشاورزی در این منطقه از اهمیت بیشتری برخوردار است.
میزان بارندگی سرپل ذهاب در یک دهة اخیر ،نشان میدهد که
این شهرستان دوباره با پدیدة خشکسالی روبهرو خواهد شد
( .)Weather Bureau, 2011برای انتخاب نمونههای مورد
مطالعه ،از نمونهگیری هدفمند از نوع گلولهبرفی استفاده شد .در
انتخاب نمونهها دو معیار درنظر گرفته شد ،اول آنها که
خشکسالی را تجربه کردهاند ،دوم گروهی که در مقابل
خشکسالی از خود واکنشی نشان دادهاند تا بتوانند تجربیاتشان را
بیان کنند .نمونهگیری تا اشباع دادهها ادامه یافت .در پایان،
شمار شرکتکنندگان در تحقیق به هفده نفر رسید.
شرکتکنندگان شامل شانزده مرد و یک زن در محدودة سنی
 40تا  60سال بودند .دادهها از طریق مصاحبة انفرادی نیمه
ساختارمند و در محدودة زمانی  91/04/1تا 92/04/25
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جمعآوری شدند .مدت انجام مصاحبه از  25تا  35دقیقه متغیر
بود .تمام اطالعات با رضایت نمونهها روی نوار کاست ضبط و
سپس بهطور کامل روی کاغذ پیادهسازی و نسخهبرداری شد.
اطالعات با استفاده از روش کالیزی و با انجام مراحل زیر تجزیه
و تحلیل شدند .در مرحلة اول ،پس از هر مصاحبه و ثبت
یادداشتهای عرصه ،ابتدا با چندینبار گوشدادن به سخنان
ضبطشدة شرکتکنندگان ،اظهارات ،کلمهبهکلمه روی کاغذ
نوشته شد و مصاحبة نوشتهشده برای درک احساس و
تجربههای شرکتکنندگان چندبار مطالعه شد .در مرحلة دوم،
اطالعات معنادار مشخص شدند .در مرحلة سوم ،سعی شد تا از
هر عبارت ،مفهومی که بیانگر معنی اصلی آن باشد ،استخراج
شود .در مرحلة چهارم ،پژوهشگران مفاهیم تدوینشده را بهدقت
مطالعه کردند و براساس تشابه ،آنها را به دستههای موضوعی یا
مفاهیم اصلی دستهبندی کردند .در مرحلة پنجم ،برای توصیف
جامع از پدیدة تحت مطالعه ،پژوهشگران دستههای موضوعی
مختلف را که معانی مشابهی داشتند ،در دستههای موضوعی
بزرگتری قرار دادند تا به مفاهیم اصلی دست یابند .در مرحلة
ششم ،سعی شد تا توصیف جامعی از پدیدة مورد مطالعه با بیانی
آشکار و بدون ابهام ارائه شود .مرحلة پایانی ،اعتباربخشی با ارجاع
به هر نمونه و پرسش دربارة یافتهها بود ( Burns & Grove,
.)2005
نتایج و بحث
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها با روش کالیزی ،تمام مکالمات
ضبطشده به متون نوشتاری تبدیل شدند .برای اینمنظور
دادههای گردآوریشده از طریق مصاحبة عمیق و یاداشتهای
حاصل از مشاهده در میدان تحقیق ،در بانکی اطالعاتی
جمعآوری ،ساماندهی و بازبینی شدند .در این مرحله ،محققان
سعی کردند با مرور مکرر دادهها در زمینة اطالعات جمعآوری
شده به دیدی کلی دست یابند .در مرحلة بعدی ،با استفاده از
راهبرد جملهبهجمله ،عبارتهای مهم و مربوط به موضوع
پژوهش مشخص شدند .پس از حذف موارد تکراری و ادغام
موارد مشابه 18 ،کد کلیدی شناسایی شد که در جدول 1
مشاهده میشود .همچنین ،بهمنظور شناسایی رفتار کشاورزان
در برخورد با خشکسالی ،مراحل باال دوباره تکرار شد که نتایج
آن در جدول  2قابل مشاهده است.
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جدول  .1عبارتهای استخراجشده از درک مفهوم کشاورزان از خشکسالی

فراوانی مفاهیم
استخراجشده

جوهرة هر جمله

جملة کلیدی منتخب
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عامل اصلی خشکسالی خود ماییم ،چون به هم رحم نمیکنیم.
خدا قهر کرده و بندههاش رو عذاب میده .البته مقصر اصلی خود ماییم که با رفتارهامون کاری
میکنیم که خدا از دست ما ناراضی باشه.
جد و اجداد ما و اهالی این منطقه همیشه سپاسگزار بودن .حتی با اون درآمد کم ،اما االن با اینکه
درآمد حتی بیشتر شده مردم دیگه سپاسگزار نیستن.
از بدشانسیمونه که بارون بهاری طرف ما نمیباره .چی میشه یه بارم طرف ما بباره.
زمین سالبهسال گرمتر میشه ،یخها درحال آب شدنن .بهنظرم در سالهای بعد بازم خشکسالی
خواهیم داشت.
سالهای قبل سطح آب خیلی زیاد بود ،بهطوریکه اکثر چاههای این منطقه در عمق کم به آب
میرسیدن ،اما االن دیگه اینطور نیست و حتی چاههای عمیق هم جوابگو نیستن.
این دهستان سهم هفت برادر (حاجی شهبازخان ،حاجی عسکرخان ،حاجی میرزا خان ،حاجی
محمدساالرخان ،حاجی حسینخان ،حاجی محمدخان و حاجیحاتمخان) بود که زمینهاشون برابر
بود ،اما دو سهم نزدیک به سد از آب بیشتری استفاده میکنن و کسی هم نمیتونه در برابرشون
کاری کنه و این همیشه درگیری ایجاد کرده.
درآمدمون کم شده .ما به آب بارون خیلی وابستهایم .زمینهای دیم فقط با آب باران به بار مینشینه
و محصول میده .اگه محصول نباشه درآمد هم نیست.
تنها منبع درآمد من کشاورزیه و اگه بارون نیاد نهتنها من ،حتی کشاورزان دیگه هم بهجای کار زیاد
در مزارع ،کمتر به مزارع سر میزنن و در عوض تو روستا به عالفی میشینن.
خانوادهام در زمان خشکسالی مجبورن کمتر بپوشن و کمتر بخورن .خشکسالی درد بزرگیه و باعث
شده در سالهایی که بارندگی نداریم نهتنها ما کشاورزان ،حتی شهریها هم خسارت ببینن.
در سالهای اخیر ،من جوانانی رو میبینم که بهجای اشتغال به کارهای کشاورزی تو روستاها عالف
میچرخن .خیلیهاشون معتاد شدن و حتی دزدی هم میکنن.
پسرم بهجای اینکه در کار کشاورزی کمکم کنه ،به شهر میره و کارگری میکنه و هرچی بهش
میگم چرا با خودم کار نمیکنی ،بهم میگه کشاورزی خیر و برکتی نداره.
در مواقع خشکسالی چهرهها افسرده میشن .نهتنها ما ،حتی اونایی که در ارتباط با کشاورزی نیستن،
از خشکسالی و نبود باران ناراحت میشن ،و از آیندة خودشون میترسن.
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بارها برام اتفاق افتاده که بذر رو کاشتم و شخم زدهم ،اما جوونه نزده.
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جو و گندم دیم کشت میکنم .وقتی بارون نیاد و خشکسالی اتفاق بیفته ،بذرها قبل از موعد مقرر
شروع به خشکشدن میکنن و محصول نمیدن.
سالی که خشکسالی داشتیم ،گندمی به اون صورت برداشت نکردیم و مقداری هم که برداشت
کردیم ،برای پخت نون خودمون نگه داشتیم.
بارندگی داریم ،اما نمیدونم چرا موقعی که بهش احتیاج داریم نمیباره .چند ساله که در آغاز فصل
زمستان بارندگیهای خوبی میاد ،ولی بعد از مدتی  70تا  80روز بارون نمیاد و بعد از اینکه مزارع از
بین رفتن ،شروع به باریدن میکنه.
خشکسالی یعنی اینکه بارون نیاد و بارها اتفاق افتاده ،بهخصوص تو این سالهای اخیر که بارندگی
خیلی کم شده.
چند سالیه خشکسالی شدت گرفته ،اگه اینجور ادامه داشته باشه بازم هم شدیدتر میشه و سال به
سال کمتر بارون میاد.

در بخش بعدی ،عبارتهای استخراجشده به چهار دستة
موضوعی تقسیم شدند .بهاینترتیب که محققان عبارتهای
استخراجشده با ماهیت موضوعی مشابه را درون یک خوشه

بیرحمی در بین مردم
قهر خدا
ناسپاسی مردم
تقدیر و سرنوشت
تداوم گرمشدن زمین
پایینآمدن سطح آب
درگیری کشاورزان بر سر
تقسیم آب
کاهش درآمد
افزایش بیکاری
توان اقتصادی ضعیف
افزایش کارهای خالف و
بزهکاری
تغییر نگرش به شغل
کشاورزی
نداشتن روحیة شاد و
امیدوار به آینده
نبود جوانهزنی مزارع دیم
و نبود رطوبت در خاک
سوختن محصوالت
افت محصول
توزیع نامناسب بارش
کاهش بارندگی
افزایش روند خشکسالی

قرار دادند .این دستهها عبارتاند از :تجربهها ،تعاریف ،حافظه
(خاطرات) و انتظارات کشاورزان از خشکسالی .هریک از این
مفاهیم درادامه تشریح میشوند:
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تجربههای کشاورزان از خشکسالی
تجربههای کشاورزان از خشکسالی ،یکی از عوامل مهم در
تعیین ادراک افراد از آن است .تجربههای فرد در زمینة
خشکسالی ،بر درک او از این پدیده تأثیرگذار است.
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بهطورکلی ،میتوان این تجربه را حاصل درک خشکسالیهای
گذشته دانست ( .)Taylor et al., 1988در نمودار ،1
تجربههای کشاورزان از خشکسالیها نمایش و درادامه توضیح
داده میشود.
توان اقتصادی ضعیف
بیرحمی در بین مردم
سوختن محصوالت
پایینآمدن سطح آب

تجربههای کشاورزان از خشکسالی

افت محصول
کاهش درآمد
نداشتن روحیة شاد و امیدوار به آینده
نمودار  .1تجربههای کشاورزان از خشکسالیهای گذشته

بیرحمی در بین مردم

کشاورزان معتقدند وقتی مردم با هم خوب باشند ،خداوند
پاداش آنان را میدهد و پاداش این خوبی ،بارش باران الهی
است .تقریبا تمام شرکتکنندگان در تحقیق اظهار داشتند
که در زمانهای گذشته مردم بهنیکی با هم برخورد میکردند
و خداوند در جواب آنها باران نازل میکرد ،اما امروزه دیگر
چنین نیست .مردم با کینهتوزی و دشمنی با هم رفتار
میکنند و اخوت از میان مردم رخت بسته است .در این
زمینه ،یکی از شرکتکنندگان گفت:
«عامل اصلی خشکسالی خود ماییم ،چون به همدیگه رحم
نمیکنیم و حقوق خودمون رو نمیشناسیم ،وقتی برادر بر سر
تقسیم آب به برادر خودش رحم نمیکنه چرا خشکسالی
نباشه؟ پدر من یه چاه کشاورزی داره ،تا االن چندبار پیش
اومده همسایههامون برای آب چاه مراجعه کردن ،اما پدرم به
اونا آب نداده ،حاال قضاوت کن چطور بارون بباره» (مصاحبة
عمیق 92/04/10 ،و  ،92/04/21مزرعه).
توان اقتصادی ضعیف

بعضی از شرکتکنندگان در تحقیق ،خشکسالی را «گرانی و
ضعیفشدن قدرت اقتصادی مردم» تعریف میکنند و
معتقدند خشکسالی موجب کاهش قدرت اقتصادی آنها شده

است .همچنین ،کشاورزان کامال درک کردهاند زمانیکه
چیزی دچار کمبود شود ،گران میشود .یکی از پاسخگویان
اظهار کرد:
«خانوادهم زمان خشکسالی مجبورن کمتر بپوشن و کمتر
بخورن .خشکسالی درد بزرگیه که موجب شده در سالهایی
که بارندگی نداریم نتونیم چیزای مورد عالقهمون رو بخریم»
(مصاحبة عمیق 92/04/20 ،و  ،92/04/25مزرعه).
سوختن محصوالت

یکی از موارد مشترک که شرکتکنندگان در تحقیق بر آن
بهعنوان تجربة خود از خشکسالی توافق نظر دارند ،سوختن
محصوالت است .بنابر اظهارات شرکتکنندگان ،خشکسالی
موجب شده است که محصوالتشان بسوزد و آنها چیز زیادی
برای برداشت نداشته باشند .درنتیجه ،درآمد آنها در
دورههای خشکسالی کاهش یافته است .در این زمینه ،یکی از
شرکتکنندگان درمورد تجربة خود چنین میگوید:
«من جو و گندم دیم کشت میکنم .وقتی بارون نیاد و
خشکسالی اتفاق بیفته ،بذرها قبل از موعد مقرر خشک میشن و
محصول نمیدن .من خودم دیگه تجربه کردم .سالی که مزارع
خشک بشن ،خشکسالی اتفاق افتاده و نمیشه کاریش کرد»
(مصاحبة عمیق 92/04/17 ،و  ،92/04/22مزرعه).
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پایینآمدن سطح آب

بعضی از شرکتکنندگان ،با توجه به تجربههایشان معتقدند
سطح آب زیرزمینی پایین آمده است .در این زمینه ،یکی از
پاسخگویان گفت:
«سالهای قبل سطح آب خیلی زیاد بود ،چاههای این
منطقه در عمق کم به آب میرسیدن ،اما االن دیگه اینطور
نیست و حتی چاههای عمیق هم جوابگو نیستن .آب سد این
دهستان از کوههای داالهو سرچشمه میگیره و چند ساله که
برف نمیباره و آب سد پایین اومده .من یادمه که تقریبا 25
سال پیش تو همین منطقه اینقدر آب زیاد بود برنج کشت
میکردیم ،ولی دیگه چنین آبی وجود نداره که بخوایم
کشاورزی خوبی داشته باشیم» (مصاحبة عمیق 92/04/13 ،و
 ،92/04/23منزل).
نداشتن روحیة شاد و امیدوار به آینده

بررسیها نشان میدهد کشاورزان در زمانهای خشکسالی
برای آیندة خود نگراناند و وضع پیش رو را تاریک میپندارند
( .)Fatemi & Karami, 2010بنابر اظهارات شرکتکنندگان،
در زمان خشکسالی میتوان ناامیدی و افسردگی را در چهرة
کشاورزان مشاهده کرد:
«از چهرة کشاورزان میشه فهمید که خشکسالی چقدر
تأثیر داشته .چهرههامون حالت ناامیدی به خودش گرفته و
نارضایتی در چهرهها موج میزنه .من خودم بارها دیدم که
این ناراحتی و افسردگی نهتنها در چهرة کشاورزان ،حتی در
چهرة کسانیکه در ارتباط با کشاورزی نیستن موج میزنه .به
نظر من االن تا حدی بارندگی داریم ،ولی در آینده معلوم
نیست قراره چه بالیی سرمون بیاد» (مصاحبة عمیق،
 92/04/10و  ،92/04/21مزرعه).
افت محصول

نتایج این بررسی نشان داد افت محصول بر کشاورزان تأثیر
زیادی دارد و آنها در زمانهای خشکسالی با کاهش محصول

روبهرو هستند .شرکتکنندگان معتقدند سالیکه میزان
محصوالت آنها کم باشد ،زمان خشکسالی است ،زیرا
تولیدات آنها به آب باران بسیار وابسته است و اگر باران
نبارد محصولی در کار نیست و درنتیجه ،درآمد کمتری نیز
عایدشان میشود .در این زمینه ،یکی از پاسخگویان بیان کرد:
«خشکسالیها موجب شدن محصوالت کمتر بشن .یادمه یه
سال که خشکسالی داشتیم ،گندمی به اون صورت برداشت
نکردیم و مقداری هم که برداشت کردیم برای پخت نون خودمون
نگه داشتیم» (مصاحبة عمیق 92/04/20 ،و  ،92 /04/25مزرعه).
کاهش درآمد

بعضی از شرکتکنندگان ،بر پایة تجربیاتشان دریافتهاند که
درآمدشان نسبت به گذشته کمتر شده است .آنها اظهار
میکنند درآمد اکثر کشاورزان به زمین وابسته است و بیشتر
درآمد آنها از فعالیتهای کشاورزی تأمین میشود؛ بنابراین،
در سالهایی که خشکسالی است ،برداشت ضعیفی دارند و
درآمد کمتری عایدشان میشود .در این زمینه ،یکی از
مصاحبهشوندگان گفت:
«چند ساله درآمدم از کشاورزی کم شده .ما به آب بارون
خیلی وابستهایم ،زمینهای دیم ما فقط با آب بارون محصول
میدن .وقتی محصول نباشه ،درآمد کم میشه .در اون صورت
میشه خشکسالی رو کامال احساس کرد» (مصاحبة عمیق،
 92/04/13و  ،92/04/23مزرعه).
تعاریف خشکسالی از نظر کشاورزان

تعریف خشکسالی به این بستگی دارد که کشاورز چه
خاطراتی از خشکسالی دارد؛ یعنی رابطهای دوطرفه بین
خاطرات از خشکسالی و تعاریف آن وجود دارد ( Taylor et
 .)al., 1988در نمودار  ،2تعاریفی که کشاورزان از
خشکسالیها داشتند بهتصویر کشیده میشود و درادامه
هریک توضیح داده میشود.

نبود جوانهزنی مزارع دیم و نبود
رطوبت در خاک
تعاریف خشکسالی از نظر کشاورزان

توزیع نامناسب بارش
کاهش بارندگی

نمودار  .2تعاریف کشاورزان از خشکسالی

غالمی و همکاران :پدیدارشناسی ادراک کشاورزان از خشکسالی...

نبود جوانهزنی مزارع دیم و نبود رطوبت در خاک

بعضی از شرکتکنندگان اظهار داشتند زمانیکه مزارع دیم آنها
جوانه نزند ،خشکسالی اتفاق افتاده است .بنابر اظهارات
شرکتکنندگان ،آنها قبل از فصل بارش اقدام به کشت میکنند
و منتظر باران میمانند و اگر باران نبارد محصوالت آنها جوانه
نمیزند ،بهطوریکه حتی هزینة بذر و شخم نیز تلف میشود.
بررسیها نشان داد بنا به گفتههای خود شرکتکنندگان ،نبود
جوانهزنی بهعلت نبود رطوبت در خاک است.
یکی از شرکتکنندگان در این زمینه بیان کرد:
«بهنظرم میشه بگی وقتی بذرهایی که کشت کردیم رشد
نکنه و جوونه نزنه ،خشکسالی داره میاد و این از نشونههای
خشکسالیه .کاش از اول خبر داشتیم که امسال خشکسالیه،
بذر کشت نمیکردیم (مصاحبة عمیق 92/04/13 ،و
 ،92/04/23مزرعه).
توزیع نامناسب بارش

بعضی از شرکتکنندگان در تحقیق اظهار کردند که بهنظر
آنها هنوز خشکسالی بهصورت شدید در منطقهشان رخ نداده
است ،زیرا این پدیده از نظر آنها تعریف دیگری دارد .آنها
معتقدند خشکسالی یعنی «باران نیاید» ،درحالیکه هرسال
مقداری باران میبارد ،اما زمان بارش آن مناسب نیست .در
این زمینه ،یکی از افراد پاسخگو چنین گفت:
«خداروشکر هر سال کم یا زیاد بارون میاد ،بهنظر من به
صورت شدید دچار خشکسالی نیستیم ،چون بارون میباره.
شاید زمان بارشش نامناسب باشه که مردم میگن خشکسالی
اومده» (مصاحبة عمیق 92/04/22 ،و  ،92/04/26منزل).
در این زمینه یکی از شرکتکنندگان نیز عنوان کرد:
«ما بارندگی داریم ،اما نمیدونم چرا وقتی بهش احتیاج
داریم نمیباره .چند ساله که در آغاز زمستون بارندگیها خوبه،
ولی بعد از مدتی  70تا  80روز بارون نمیاد و بعد از اینکه
مزارع از بین رفتن ،شروع به باریدن میکنه و اونموقع به درد
نمیخوره» (مصاحبة عمیق 92/04/17 ،و  ،92/04/22مزرعه).
کاهش بارندگی

«کاهش بارندگی» از جمله مفاهیمی است که شرکتکنندگان
در تحقیق ،در گفتههای خود اظهار میکنند .براساس اظهارات
شرکتکنندگان در این زمینه ،میزان بارندگیها کاهش یافته
است؛ یعنی کشاورزان کاهش بارندگی را در طول زمان بهوضوح
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احساس میکنند و درنتیجه ،خشکسالی را بهصورت کاهش
بارش تعریف میکنند .این تعریف از جملههای زیر استخراج شد:
«قدیم بیشتر بارون میبارید ،ولی چندساله خیلی کمتر
شده .یادمه تو همین زمینهامون برنج کشت میکردیم ،ولی
االن دیگه نمیشه کشت کرد .بارون کم شده ،آب کم شده»
(مصاحبة عمیق 92/04/13 ،و  ،92/04/23منزل).
«خداروشکر کم یا زیاد بارون میاد ،ولی نسبت به گذشته
خیلی کمتر شده .البته بارونی که میباره نمیدونم چرا
اینجوری میباره ،چند بارون خوب پشت سرهم میاد بعد از
اون تا  2ماه یا بیشتر بارون نمیاد» (مصاحبة عمیق،
 92/04/10و  ،92/04/21مزرعه).
خاطرات ثبتشده از خشکسالی در حافظة کشاورزان

خاطراتی که فرد از خشکسالیهای گذشته دارد ،از عوامل
تأثیرگذار بر تعریف فرد از خشکسالی است؛ بهعبارتی ،فرد با توجه
به خاطراتی که در زمانهای خشکسالی بهیاد میآورد ،خشکسالی
را درک میکند .منظور از خاطره ،آن دسته از مفاهیمی است که
کشاورز با شنیدن کلمة خشکسالی بهیاد میآورد ( Taylor et al.,
 .)1988در نمودار  ،3خاطراتی که کشاورزان از خشکسالیها دارند
نمایش و درادامه توضیح داده میشود.
درگیرشدن کشاورزان بر سر تقسیم آب
درگیری کشاورزان بر سر تقسیم آب از جمله مفاهیمی است که
کشاورزان در زمینة خشکسالی اظهار میکنند .در این دهستان ،از
اوایل اسفند تا اواخر فروردین ،شورای آبیاری تشکیل میشود و
یک نفر بهعنوان میراب دهستان انتخاب میشود .میراب به این
صورت اقدام به تقسیم آب میکند که بهازای هر جفت زمین (8
هکتار) 12 ،ساعت حقابه به زارعان واگذار میکند .کشاورزان در
زمانهای خشکسالی ،بر سر تقسیم آب با هم درگیر میشوند،
حتی این دعواها بین برادران نیز دیده شده است .بهنظر
شرکتکنندگان ،مردم در سالهای پرباران با هم خوب رفتار
میکنند ،ولی در زمانهای خشکسالی عکس این حالت اتفاق
میافتد .شرکتکنندگان معتقدند توزیعنشدن مساوی آب که از
سراب قلعة شاهین تأمین میشود ،موجب درگیری کشاورزان شده
است ،زیرا روستاهای باالدست دسترسی بیشتر و روستاهای پایین
دست دسترسی کمتری به آب دارند .یکی از شرکتکنندگان در
این زمینه گفت:
«چندساله قراره ادارة آب ،آب رو عادالنه بین مردم
تقسیم کنه ،اما نتونسته .اگه مسئوالن آب رو عادالنه تقسیم
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کنن ،دیگه با هم درگیر نمیشیم .این دهستان سهم هفت
برادر (حاجی شهبازخان ،حاجی عسکرخان ،حاجی میرزاخان،
حاجی محمدساالرخان ،حاجی حسینخان ،حاجی محمدخان
و حاجی حاتمخان) است که زمینهاشون برابره ،اما دو سهم
نزدیک به سد ،از آب بیشتری استفاده میکنن .بارها مراجعه

کردیم و از اونا خواستیم آب رو عادالنه تقسیم کنن ،اما
بهدلیل اینکه روستاهای نزدیک سد قدرت بیشتر و پستهای
مهمی در شهر داشتن ،از تقسیم عادالنة آب جلوگیری کردن.
بهنظر من ،ما بیشتر از آبخواری رنج میبریم تا از خشکسالی»
(مصاحبة عمیق 92/04/17 ،و  ،92/04/22مزرعه).
تقدیر و سرنوشت
درگیرشدن کشاورزان بر سر تقسیم آب
افزایش بیکاری

خاطرات ثبتشده از خشکسالی در حافظة کشاورزان

افزایش کارهای خالف و بزهکاری
قهر خدا و ناسپاسی مردم
تغییر نگرش به شغل کشاورزی

نمودار  .3خاطرات کشاورزان از خشکسالیهای گذشته

افزایش بیکاری
یکی از موارد مشترک که شرکتکنندگان اظهار میکنند،
افزایش تعداد بیکاران در زمان خشکسالی است .بعضی از
شرکتکنندگان میگویند بهتجربه درک کردهاند تعداد
بیکاران در زمان خشکسالی بیشتر میشود؛ برای مثال ،یکی
از افراد پاسخگو در این زمینه گفت:
«در زمان خشکسالی کارم کمتر میشه و تقریبا بیکار
میشم .تنها منبع درآمد من کشاورزیه و اگه بارون نیاد نهتنها
من ،حتی کشاورزان دیگه هم بیکار میشن .دیگه بهجای کار
و فعالیت کشاورزی ،تو روستا به عالفی میشینیم» (مصاحبة
عمیق 92/04/13 ،و  ،92/04/20مزرعه).
تقدیر و سرنوشت
بعضی از شرکتکنندگان اظهار میکنند وقتی کلمة
خشکسالی را میشنوند ،بدشانسی و سرنوشت شوم مردم این
منطقه در ذهنشان تداعی میشود و خاطرات زیادی را بهیاد
میآورند .در این زمینه ،یکی از شرکتکنندگان درمورد تجربة
خود از بدشانسی این مردم گفت:
«با اینکه دهستانمون  5کیلومتر از سرپل ذهاب فاصله
داره ،یه روز که سرپل بودم بارون زیادی باریده بود ،اما
همینکه به دهستان خودمون رسیدم ،اثری از بارون نبود و
این بدشانسی این مردم رو میرسونه .ما به این بارون ،بارون

بهاری میگیم ،اما میشه گفت از بدشانسی ماست که طرف
ما نمیباره .چی میشه یه بارم طرف ما بباره؟!» (مصاحبة
عمیق 92/04/18 ،و  ،92/04/22مزرعه).
افزایش کارهای خالف و بزهکاری
تصوری که بعضی از شرکتکنندگان از خشکسالی دارند ،این
است که خشکسالی یعنی «افزایش خالفکاری و بزهکاری در
روستا»؛ بهعبارتی ،افزایش خالفکاری و بزهکاری یکی از
پیامدهای خشکسالی است که شرکتکنندگان در حافظة
خود دارند .این موضوع از جملههای زیر استخراج شد:
«یادمه جوونای روستا همه مشغول بهکار بودن و هرکسی
خودش رو به کاری مشغول میکرد و کمتر کسی دنبال
کارهای خالف و اعتیاد بود ،اما در سالهای اخیر من جوونا رو
میبینم که بهجای کار تو مزارع ،تو روستاها عالف میچرخن
و اکثرا معتاد شدن و حتی دزدی هم میکنن .خشکسالی
موجب شده جوانان ما اینجوری بشن .اگه خشکسالی نبود و
کشاورزی رونق داشت ،جوونا رغبت بیشتری به شرکت در
کشاورزی نشان میدادن» (مصاحبة عمیق 92/04/18 ،و
 ،92/04/22منزل).
قهر خدا و ناسپاسی مردم
همچنین ،بررسیها نشان میدهد «قهر خدا و ناسپاسی مردم» از
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جمله مفاهیمی است که شرکتکنندگان ،در گفتههای خویش
بیان میکنند .بنابر اظهارات شرکتکنندگان ،در زمانهای
گذشته مردم به خداوند اعتقاد بیشتری داشتند و هرساله برای
سپاسگزاری از نعمتهای خداوند ،خونریزان و نذر و نیاز
میکردند .قهر و ناسپاسی را میتوان از جملة زیر برداشت کرد:
«وقتی خدا میبینه که به همدیگه رحم نمیکنیم ،با
همدیگه درست رفتار نمیکنیم و به حقوق هم احترام
نمیگذاریم ،ما رو دچار عذاب میکنه و با قهر خودش ما را از
نعمت بارون محروم میکنه .هرچی به سرمون میاد ،نتیجة
اعمال خودمونه ،خدا با ما قهر کرده و حقم داره» (مصاحبة
عمیق 92/04/13 ،و  ،92/04/23مزرعه).
تغییر نگرش به شغل کشاورزی
بعضی از شرکتکنندگان اظهار میکنند خشکسالی موجب
فرار و تغییر شغل بعضی از آشنایان آنها شده است .این
پیامد خشکسالی در حافظة شرکتکنندگان ثبت شده است،
زیرا آنها افرادی را دیدهاند که شغل کشاورزی را رها کردهاند
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و به کار دیگری مشغول شدهاند .در این زمینه ،یکی از
شرکتکنندگان اظهار کرد:
«پسرم بهجای اینکه در کار کشاورزی کمکم کنه به شهر
میره و کارگری میکنه و هرچی بهش میگم چرا با خودم
کار نمیکنی ،میگه وقتی بارون و آب نباشه ،کشاورزی به چه
دردی میخوره .برادر خودم دو هکتار زمین داره اونو فروخت،
به شهر رفت و درحال حاضر در شهر بنایی میکنه .اونم
معتقد بود که کشاورزی دیگر ثمری نداره» (مصاحبة عمیق،
 92/04/13و  ،92/04/20مزرعه).
انتظارات کشاورزان از خشکسالی
انتظارات کشاورزان از خشکسالیهای آینده ،بیانگر انتظارات و
پیشبینیهای آنهاست؛ یعنی کشاورزان انتظار دارند در
آینده چه اتفاقاتی بیفتد ( .)Taylor et al., 1988در نمودار ،4
انتظارات کشاورزان از خشکسالیهای آینده نمایش و درادامه
توضیح داده میشود.

تداوم گرمشدن زمین
انتظارات کشاورزان از خشکسالی شامل
افزایش خشکسالیها
نمودار  .4انتظارات کشاورزان از خشکسالیهای آینده

تداوم گرمشدن زمین
براساس اظهارات بعضی از شرکتکنندگان در تحقیق ،زمین
درحال گرمشدن است .گرمشدن زمین از جمله مفاهیمی است
که کمتر کسی به آن اشاره کرد .در این زمینه ،یکی از
مصاحبهشوندگان گفت:
«زمین سالبهسال درحال گرمشدنه .سالهای قبل
(سالهای پرباران) هوا خیلی خوب بود ،حتی تابستون قابل
تحمل بود ،ولی واقعا چند ساله که هوا خیلی گرم شده و
نمیشه با این گرمی هوا زندگی کرد .من از تلویزیون شنیدم
که یخها درحال آب شدنن و این نشون میده که زمین
درحال گرمشدنه و بهنظرم در سالهای بعد بازم خشکسالی
داریم» (مصاحبة عمیق 92/04/10 ،و  ،92/04/21مزرعه).
افزایش خشکسالی
براساس اظهارات بعضی از شرکتکنندگان ،خشکسالیها
شدت گرفته است .ادامهداشتن روند خشکسالی ،از جمله

مفاهیمی است که کمتر شرکتکنندهای به آن اشاره کرد .این
موضوع مهم از جملة زیر استخراج شد:
«شدت خشکسالیها سالبهسال بیشتر میشه و من این
رو واقعا حس میکنم .با کاهشی که در سالهای اخیر
داشتیم ،بهنظر میاد هر سال بارش کمتری داشته باشیم و
خشکسالی شدت بگیره» (مصاحبة عمیق 92/04/10 ،و
 ،92/04/21مزرعه).
بهطورکلی ،تجربة کشاورزان از خشکسالی موجب میشود
که آنها خشکسالی را به عوامل اعتقادی نسبت دهند .آنها
بیشتر معتقدند خشکسالی کار خداست .این حالت تقدیرگرایی
در جامعة مورد مطالعه بیشتر عمومیت دارد .هرچند
شرکتکنندگانی مفهوم درستی از خشکسالی دارند و کامال
درک کردهاند که زمین درحال گرمشدن است و تغییرات
اقلیمی موجب خشکسالی شده است ،ولی این مسئله عمومیت
کمتری در بین اهالی دارد.
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جدول  .2عبارتهای مهم استخراجشده از واکنش کشاورزان در برابر خشکسالی
جملههای کلیدی منتخب

جوهرة هر جمله

وقتی خشکسالی باشه و کوهها علف نداشته باشن ،مجبورم که درختا رو قطع کنم تا گوسفندان
قطع درختان
چرا کنند.
زمانی بارندگی و آب زیاد بود گیاهانی مثل برنج ،پنبه ،کنجد کشت میکردم که سود خوبی
تغییر الگوی کشت
داشتن ،اما چندساله که نمیتونم این محصوالت رو کشت کنم ،آخه آب زیادی الزم داره .االن
دیگه بیشتر گندم جو و نخود کشت میکنم.
خشکسالی باعث شده که دامهای کمتری نگه دارم .سالهای گذشته (پرباران) علف زیاد بود و
نزدیک  100تا گوسفند داشتم ،اما با گذشت زمان دیگه نمیشه تعدادشون رو بیشتر کرد ،شرایط
کاهش تعداد دام
خیلی سخت شده و نمیشه دام بیشتری رو پرورش داد .االن من  50گوسفند دارم ،اگه باران باشه
بیشتر پرورش میدم.
یادمه چند سال پیش علوفة کمتری ذخیره کرده بودم .مجبور بودم تعدادی از دامها رو بهعلت
ذخیرة علوفه
خشکسالی بفروشم .از اون موقع یاد گرفتم که هر سال علوفة بیشتری ذخیره کنم تا اگه
خشکسالی شد ،کمتر ضرر ببینم.
زمانیکه زمین باالدستم آبیاری میشه ،از پساب اون قسمتی از زمینم رو آبیاری میکنم.
اصالح شیوة آبیاری
جوی اصلی زمین رو نایلون کشیدم ،تا هم از تلفشدن آب جلوگیری کنه و هم اینکه آب
(بهرهبرداری از آب)
سریعتر به زمینم برسه.
زودتر از گذشته کشت میکنیم تا از حداقل بارشی که وجود داره برای محصوالت کشاورزیمون
تغییر زمان کاشت و برداشت
استفاده کنیم و درعوض زودتر هم برداشت کنیم.
یه چشمه بود که کامال خشک شد .اهالی روستا یه گاو نر خریدن و سر چشمه قربانی کردن و
نذر و نیاز کردن
چشمه بعد از مدتی دوباره شروع به جوشیدن کرد.
مشارکت دستهجمعی
هرچند سال یکبار جویهای اصلی آب رو را از علف و خس و خاشاک پاک میکنیم ،تا آب
روستاییان در ترمیم جوی آب
سریعتر به مزارع برسه.
تا االن چندینبار پیش اومده از همسایهم خواستم که از آب چاه خودش بهصورت پولی به من
خرید آب
چند ساعت آب بفروشه ،خدا ازش راضی باشه.
هرسال قسمتی از مزرعه رو که در اثر خشکسالی خشک میشه ،میدم دامها بخورند .البته یه استفاده از مزارع برای چرای
دام
خوبیام داره ،دامها از بین نمیرن و ساعت آبی که بهم میرسه به بقیة مزرعه میدم.
برادرم چندساله که کشاورزی رو رها کرده و به شهر رفته و اونجا بنایی میکنه .موقع کاشت و
تنوع معیشت
برداشت به زمینش سر میزنه.
نمیشه در مقابل خشکسالی کاری کرد ،چون وقتی اتفاق بیفته ،دیگه افتاده و نمیشه کاری کرد،
ناامیدی
شما انتظار دارید من با خشکسالی چهکار کنم.

در بخش بعدی ،عبارتهای استخراجشده به دو خوشه
تقسیم شدند .به این ترتیب که عبارتهای استخراجشده با
ماهیت موضوعی مشابه درون یک خوشه قرار گرفتند .این دو
خوشه عبارتاند از :رفتار واکنشی کشاورزان دربرابر
خشکسالی و رفتار فراکنشی کشاورزان در مقابل خشکسالی.

منظور از رفتار واکنشی کشاورزان ،اقداماتی است که
کشاورزان پس از وقوع خشکسالی و بدون برنامهریزی قبلی
انجام میدهند .در نمودار  ،5رفتارهای واکنشی کشاورزان در
برخورد با خشکسالی نمایش و درادامه توضیح داده میشود.
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قطع درختان
رفتار واکنشی کشاورزان در
برخورد با خشکسالی (مقابله)

کاهش تعداد دام
نذر و نیاز کردن
اسنفاده از مزارع برای چرای دام
خرید آب

نمودار  .5رفتارهای واکنشی کشاورزان در برخورد با خشکسالی

قطع درختان
بعضی از شرکتکنندگان که عالوهبر کشاورزی در زمینة
دامداری نیز فعالیت دارند ،اظهار میکنند که خشکسالی موجب
شده است برای مصارف دامهایشان درختان جنگلی را قطع کنند
تا از برگ درختان برای حفظ دامهایشان استفاده کنند .در این
زمینه ،یکی از شرکتکنندگان درمورد تجربهاش گفت:
«من عالوهبر کشاورزی دامداری هم دارم .وقتی خشکسالی
باشه و کوهها علف نداشته باشن ،مجبورم درختا رو قطع کنم تا
گوسفندان چرا کنن ،هرچند میدونم کارم غیرقانونیه .اگه
منابع طبیعی بفهمه ما رو جریمه میکنه ،ولی مجبورم»
(مصاحبة عمیق و مشاهده 92/04/17 ،و  ،92/04/23مزرعه).
کاهش تعداد دام
بعضی از کشاورزان اظهار میکنند که در زمانهای خشکسالی
راهبردهای ویژهای را بهکار میبرند .یکی از این روشها فروش
دام است .فروش دام شاید یکی از راهکارهایی است که دامداران
در زمان خشکسالی انجام میدهند ،زیرا در زمان خشکسالی
هزینة نگهداری دام باال میرود و نمیتوان دام بیشتری نگه
داشت .در این زمینه ،یکی از مصاحبهشوندگان اظهار کرد:
«سالهایی که خشکسالی میشه ،دام کمتری پرورش میدم.
سالهای گذشته (پرباران) علف زیاد بود و نزدیک  100رأس
گوسفند داشتم ،اما با گذشت زمان دیگه نمیشه بیشتر نگه
داشت .شرایط خیلی سخت شده و نمیشه دام بیشتری رو پرورش
داد ،االن من  50تا گوسفند دارم .اگه بارون باشه بیشتر پرورش
میدم» (مصاحبة عمیق 92/04/13 ،و  ،92/04/23منزل).
نذر و نیاز کردن
بعضی از شرکتکنندگان اظهار میکنند که در زمانهای
خشکسالی ،به قربانیکردن برای درخواست بارش باران از
خداوند اقدام میکنند .شرکتکنندگان معتقدند نذر و نیاز،
یکی از کارهایی است که میتوانند انجام دهند.

یکی از شرکتکنندگان بر پایة تجربیات خود چنین گفت:
«سالهای پیش با اهالی روستا جمع شدیم و کنار سد
رفتیم و خونریزان کردیم .نتیجهاش این بود که خشکسالی به
این شدت نبود ،ولی چندساله که مردم اینکارو نمیکنن و
بیاعتقاد شدن .یادمه یه چشمه بود که کامال خشک شد،
اهالی روستا یه گاو نر خریدن و سر چشمه قربانی کردن و
چشمه بعد از مدتی دوباره شروع به جوشیدن کرد» (مصاحبة
عمیق 92/04/17 ،و  ،92/04/23مزرعه).
خرید آب
بعضی از شرکتکنندگان اظهار میکنند که در زمانهای
خشکسالی اقدام به خرید آب میکنند یا اینکه از آب چاه
همسایة خود بهصورت اشتراکی استفاده میکنند .در این زمینه،
یکی از شرکتکنندگان بر پایة تجربیات خود چنین گفت:
«تا حاال چندبار پیش اومده که مجبور شدم در مواقع
خشکسالی آب بخرم .چندینبار پیش اومده که از همسایهم
خواستم که از آب چاه خودش بهصورت پولی به من چند ساعت
آب بفروشه .هرچند میدونم کار خوشایندی نیست ،ولی
مجبورم .هرچند وجدانا به اصرار زیاد بهش پول دادم .خدا ازش
راضی باشه» (مصاحبة عمیق 92/04/10 ،و  ،92/04/21مزرعه).
استفاده از مزارع برای چرای دام
نتایج پژوهش نشان میدهد بعضی از شرکتکنندگان در زمان
خشکسالی مجبورند مزارع خشکشده در اثر خشکسالی را
توسط دامهایشان تبدیل به چراگاه کنند .شرکتکنندگان
معتقدند هرچند این عمل آنها از روی اجبار است ،مزیتهای
دیگری هم دارد؛ از جمله اینکه مجبور نیستند دامهایشان را
بفروشند .همچنین ،سهم آبی را که بهعنوان حقابه در اختیارشان
قرار میگیرد ،به مابقی مزارع میدهند تا آسیب نبینند .در این
زمینه ،یکی از شرکتکنندگان بر پایة تجربیات خود گفت:
«زمین آبی و زمین دیم دارم ،کشاورزی و دامداری هم
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دارم .در مواقعی که خشکسالی میشه ،قسمتی از مزرعه رو
که درحال خشک شدنه ،به چراگاه تبدیل میکنم .اینجوری
تا حدودی دامها کمتر آسیب میبینن و آب سهم زمین
چراگاهشده رو به مابقی مزرعهام میدم» (مصاحبة عمیق و
مشاهده 92/04/17 ،و  ،92/04/23مزرعه).

منظور از رفتار فراکنشی کشاورزان در برخورد با
خشکسالی ،اقداماتی است که کشاورزان قبل از وقوع
خشکسالی و با برنامهریزی قبلی انجام میدهند .در نمودار ،6
رفتارهای فراکنشی کشاورزان در برخورد با خشکسالی نمایش
و درادامه توضیح داده میشود.
تغییر الگوی کشت
ذخیرة بیشتر علوفه

رفتار فراکنشی کشاورزان در
برخورد با خشکسالی (سازگاری)

اصالح شیوة آبیاری
تغییر زمان کاشت و برداشت
تنوع معیشت

نمودار  .6رفتار فراکنشی کشاورزان در برخورد با خشکسالی

تغییر الگوی کشت
بعضی از شرکتکنندگان اظهار میکنند در سالهای گذشته
(سالهای پرباران) گیاهانی را کشت میکردند که نیازمند آب
زیادی بود ،اما امروزه به تجربه دریافتهاند که باید نوع کشت
خود را عوض کنند .در این زمینه ،یکی از شرکتکنندگان
درمورد تجربة خود گفت:
«در سالهایی که بارندگی خوب بود ،گیاهانی مثل برنج،
پنبه ،کنجد و ...که سود خوبی داشت کشت میکردم ،اما چند
ساله که نمیتونم این محصوالت رو کشت کنم ،آخه آب
زیادی میخواد .االن دیگه بیشتر گندم ،جو و نخود کشت
میکنم .میتونین ببینین که دیگه هیچ اثری از کنجد و پنبه
در این منطقه نیست ،درحالیکه یه زمانی این محصوالت
کشت عمدة منطقه را تشکیل میداد ،مردم نوع کشت
خودشونو عوض کردن» (مصاحبة عمیق 92/04/17 ،و
 ،92/04/22مزرعه).
ذخیرة علوفه بهمنظور تأمین علوفه در شرایط اضطراری
نتایج نشان میدهد یکی از کارهایی که شرکتکنندگان در
زمان خشکسالی انجام میدهند ،این است که هرساله مقدار
بیشتری علوفه ذخیره میکنند که اگر احیانا دچار خشکسالی
شدند کمتر متضرر شوند و دامهایشان را از دست ندهند .در
این زمینه ،یکی از مصاحبهشوندگان درمورد تجربة خود گفت:
«چند سال پیش یادمه علوفة کمتری ذخیره کردم و
مجبور شدم تعدادی از دامها رو بهعلت خشکسالی بفروشم .از

اون موقع یاد گرفتم که علوفة بیشتری ذخیره کنم تا اگه
خشکسالی شد ،کمتر ضرر کنم» (مصاحبة عمیق92/04/17 ،
و  ،92/04/23مزرعه).
اصالح شیوة آبیاری
بر پایة بررسیها ،بعضی از شرکتکنندگان ،در زمانهای
خشکسالی به استفادة بهینه از منابع آبی به شیوههای کمآبیاری
اقدام میکنند .در این زمینه ،یکی از شرکتکنندگان بر پایة
تجربیات خود گفت:
«زمانیکه زمین باالدستم رو آبیاری میکنن ،از پساب
اون ،قسمتی از زمینم رو آبیاری میکنم .استفاده از پساب
زمین باالدستی باعث میشه که زمین بیشتری رو آبیاری
کنم» (مصاحبة عمیق 92/04/13 ،و  ،40492/23منزل).
همچنین ،یکی از شرکتکنندگان دیگر میگوید:
«هرسال ذرت کشت میکنم .یاد گرفتم که جوی اصلی
زمین رو نایلون بکشم تا هم از تلفشدن آب جلوگیری بشه و
هم اینکه آب سریعتر به مزرعه برسه» (مصاحبة عمیق،
 92/04/10و  ،92/04/21مزرعه).
تغییر زمان کاشت و برداشت
بعضی از شرکتکنندگان اظهار میکنند که در زمانهای
خشکسالی بهطور تجربی دریافتهاند که زمان کاشت و
برداشت خود را باید تغییر دهند .بهاینصورتکه نسبت به
گذشته (سالهای پرباران) زودتر کشت کنند و زودتر نیز
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برداشت کنند .در این زمینه ،یکی از شرکتکنندگان برپایة
تجربیات خود چنین گفت:
«یادمه ده سال پیش گندم را دیماه کشت میکردم و
اواخر خرداد برداشت میکردم ،ولی چندساله که با
خشکسالیهای اخیر مجبورم آذرماه کشت کنم و اواخر
اردیبهشتماه برداشت کنم .برای این زود کشت کردم که
حداقل بارشی که وجود داره ،برای محصوالت مصرف بشه»
(مصاحبة عمیق 92/04/10 ،و  ،92/04/21مزرعه).
تنوع معیشت
بعضی از شرکتکنندگان اظهار میکنند که به تجربه
دریافتهاند باید در مقابل خشکسالی ،چند شغل داشته باشند
تا کمتر آسیب ببینند یا اینکه درکل شغل خود را تغییر
دهند .در این زمینه ،یکی از شرکتکنندگان با توجه به
تجربیات خود گفت:
«برادرم چند ساله کشاورزی رو رها کرده و به شهر رفته و
اونجا بنایی میکنه .زمینش رو موقع کاشت و برداشت سر
میزنه .اگه خجالت نمیکشید زمینش رو میفروخت ،آخه
اینجا فروختن ارث پدری بدنامی حساب میشه» (مصاحبة
عمیق 92/04/13 ،و  ،92/04/20مزرعه).
مشارکت دستهجمعی روستاییان در ترمیم جوی آب
بعضی از شرکتکنندگان اظهار میکنند که در زمانهای
خشکسالی گروههایی را تشکیل میدهند و جویهای اصلی آب
را ترمیم میکنند تا از هدررفتن آب جلوگیری شود .در این
زمینه ،یکی از مصاحبهشوندگان طبق تجربیات خود گفت:
«هرچندسال یکبار میریم و جویهای اصلی رو از علف
و خس و خاشاک پاک میکنیم ،تا آب سریعتر به مزارع برسه
و از تلفشدن آب جلوگیری بشه .ما هنوز هرچندسال یکبار
همین کار رو انجام میدیم» (مصاحبة عمیق 92/04/17 ،و
 ،92 /04/22روستا).
دالیل مطرحشده توسط شرکتکنندگان در زمینة واکنش
نشان ندادن کشاورزان در برخورد با خشکسالی شامل موارد
زیر است:
بعضی از شرکتکنندگان در تحقیق اظهار کردند که در
مقابل خشکسالی هیچکاری نمیکنند؛ بهعبارتی ،دست روی
دست میگذارند و منتظر میمانند تا ببینند خشکسالی چه
بالیی بر سر آنها میآورد .در این زمینه ،یکی از شرکتکنندگان
گفت:
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«نمیشه در مقابل خشکسالی کاری کرد .اتفاق بیفته
دیگه افتاده و نمیشه کاریش کرد .شما انتظار دارین من با
خشکسالی چهکار کنم» (مصاحبة عمیق 92/04/17 ،و
 ،92/04/22مزرعه).
یکی از شرکتکنندگان دیگر نیز بیان کرد« :کاری از
دستم برنمیاد .این تقدیر خداست و کار خودشه ،نمیشه با
خدا درافتاد .اگه کسی بخواد کاری انجام بده ،فقط خودشه»
(مصاحبة عمیق انفرادی 92/04/18 ،و  ،92/04/22مزرعه).
بهطور کلی نتایج نشان میدهد شرکتکنندگان در
واکنش به خشکسالی ،به شیوههای متفاوتی رفتار میکنند،
اما آنچه بیشتر برای محققان ملموس است ،اعتقاد آنها به
این است که خشکسالی کار خداست و نمیتوان در مقابل آن
کاری کرد .این حالت تقدیرگرایی در بین شرکتکنندگان
بیشتر عمومیت دارد .شایان ذکر است کشاورزانی هستند که
رفتارهای متفاوتی در برابر خشکسالی از خود نشان میدهند.
این رفتارها ناشی از تجربههای آنهاست که دانش بومی آنها
نیز تلقی میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها
براساس تحلیل یافتهها ،تقدیرگرابودن شرکتکنندگان در
برخورد با خشکسالی کامال مشهود است« .خدای متعال را به
عنوان عامل خشکسالی یادکردن» از جمله مفاهیمی است که
پاسخگویان در تحقیق به آن اشاره کردند .براساس اظهارات
بعضی از شرکتکنندگان ،چون در گذشته مردم با یکدیگر
خوب و مهربان بودند ،بارشها خوب بود ،ولی امروزه دیگر
چنین نیست و درگیریهای زیادی بین مردم صورت
میگیرد .درنتیجه ،خداوند آنها را دچار عذاب میکند و
همین نبود بارندگی نوعی عذاب الهی است .نتایج این پژوهش
با یافتههای  )2008( Slegersو )2010( Fatemi & Karami
همخوانی دارد؛ بنابراین ،الزم است تدابیری اتخاذ شود که با
برگزاری کالسهای آموزشی و ارائة آموزشهای الزم و انتقال
دانش و آگاهی به کشاورزان در زمینة علل وقوع خشکسالی و
مدیریت آن ،کشاورزان روشهای صحیح مقابله با خشکسالی
را فراگیرند.
براساس یافتهها ،تجربههای کشاورزان در زمینة خشکسالی
این است که خشکسالی موجب «کاهش درآمد» آنها شده
است .افت محصول و درآمد کم ،از جمله مفاهیمی است که
تقریبا تمامی پاسخگویان بر آن تأکید دارند ،زیرا تجربههای
کشاورزان در دورههای خشکسالی ،تغییراتی در محصول و
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بالطبع در درآمد آنها داشته است که چنین درکی از
خشکسالی را بهوجود آورده است .بهطوریکه خود آنها این
تغییرات را احساس کردهاند .نتایج این پژوهش با یافتههای
 )1998( Taylor et al.و  )1991( Diggsهمراستاست .با توجه
به اینکه شرکتکنندگان در اظهارات خود گفتند سالی که
خشکسالی باشد ،درآمد کمتری دارند و دچار تبعات بعدی آن
از جمله افزایش فقر ،افزایش تعداد بیکاران و کارهای خالف و
بزهکاری میشوند؛ بنابراین ،شایسته است که مسئوالن توسعة
روستایی با آموزش فعالیتهای غیرکشاورزی به روستاییان و
اتخاذ تنوع معیشت ،منابع درآمدی جدیدی را برای کشاورزان
فراهم کنند تا در زمانهای خشکسالی آسیب کمتری ببیند.
براساس تحلیل یافتهها ،نداشتن روحیة شاد و امیدوار به
آینده ،از جمله مفاهیمی است که پاسخگویان به آن اشاره
داشتند .براساس اظهارات مشارکتکنندگان ،آنها این تجربه
را بهخوبی در موقعیتهای خشکسالی درک کردهاند ،زیرا
معتقدند بروز خشکسالی بر اکثر مردم منطقه تأثیر میگذارد.
درنتیجه ،آنها روحیة شادی ندارند و از آیندة خود و
مشکالتی که پیش رو دارند ،هراساناند .این آیندههراسی نه
تنها گریبانگیر کشاورزان شده است ،بلکه کسانیکه ارتباطی
مستقیم با خشکسالی و کشاورزی ندارند ،از این بال آسیب
میبینند .نتایج این پژوهش با یافتههای Fatemi & Karami
( )2010همخوانی دارد.
برپایة اظهارات شرکتکنندگان ،پایینآمدن سطح آب از
جمله تجربههایی است که کشاورزان از وقوع خشکسالی ابراز
میکنند .در بیان این اظهارات میتوان گفت کشاورزان با
تجربههای خود در طول خشکسالیها ،به این باور رسیدهاند
که سطح آب پایین آمده است و دیگر مثل گذشته برف و
بارانی در کار نیست که بتوان از آن بهعنوان یک سرمایه نام
برد .برپایة یافتهها ،نبود جوانهزنی مزارع دیم و نبود رطوبت
در خاک ،از جمله مفاهیمی است که کشاورزان اظهار
میکنند .براساس اظهارات شرکتکنندگان ،خشکسالی یعنی
«مزارع دیم جوانه نزند» ،زیرا آنها بهتجربه دریافتهاند در
سالهایی که خشکسالی اتفاق افتاده است ،محصوالت دیم
آنها جوانه نمیزند .درنتیجه ،محصولی عایدشان نمیشود و
بهتبع آن درآمد کمتری کسب میکنند .شایان ذکر است نبود
رطوبت در خاک از دیگر مفاهیمی است که شرکتکنندگان
بیان میکنند .بهنظر آنها ،نبود جوانهزنی محصوالت بهعلت
نبود رطوبت در خاک در سالهای خشکسالی است .نتایج این
پژوهش با یافتههای  )1998( Taylor et al.همخوانی دارد.

براساس تحلیل یافتهها« ،سوختن محصوالت» از جمله
مفاهیمی است که بیشتر پاسخگویان اظهار میکنند .براساس
اظهارات شرکتکنندگان و تجربههایشان طی خشکسالیهای
گذشته ،آنها خشکسالی را سوختن محصوالتشان تعریف
میکنند ،زیرا بهتجربه دیدهاند که در سالهای خشکسالی
محصوالتشان میسوزد و این سوختگی محصوالت بهدلیل
نبود آب موردنیاز برای رشد گیاه است که مزارعشان محصولی
هم نمیدهد .نتایج این پژوهش با یافتههای )2008( Slegers
همخوانی دارد.
مطابق یافتهها« ،کاهش میزان بارش» از جمله مفاهیمی
است که تمام پاسخگویان در تعریف خشکسالی به آن اشاره
میکنند .براساس اظهارات شرکتکنندگان ،عمومیترین
تعریفی که کشاورزان از خشکسالی دارند ،به اینصورت است:
«اگر باران نبارد ،یعنی اینکه خشکسالی اتفاق افتاده است».
نتایج این پژوهش با یافتههای )2010( Dessai et al.
همخوانی دارد.
توزیع نامناسب بارندگی از جمله مفاهیمی است که
بیشتر پاسخگویان به آن اشاره دارند .شرکتکنندگان اظهار
میکنند که میتوان گفت خشکسالی بهنظر آنها به آن شدت
وجود ندارد ،بلکه بیشتر بهعلت بارش باران در زمان نامناسب
است که خشکسالی را به آن نسبت میدهند ،زیرا آنها
معتقدند ،در مناطق ما باران میبارد ،اما بیشتر این بارندگیها
زمانی صورت میگیرد که نیاز جدی به بارندگی نیست یا
حتی این بارندگی خسارتبار است .نتایج این پژوهش با
یافتههای  )2008( Slegersهمراستاست.
مطابق یافتهها ،تغییر نگرش به شغل کشاورزی از جمله
مفاهیمی است که کشاورزان در اظهارات خود بیان میکنند.
بنا به گفتههای شرکتکنندگان« ،کشاورزی دیگر سودی
ندارد» .این درک از خشکسالی موجب شده است تا جوانان
تمایلی به ادامة شغل پدری خود نداشته باشند و کشاورزی را
رها کنند .چنین تغییری در نگرش در میان کشاورزان مسن
نیز مالحظه میشود .الزم است تصمیمهایی اتخاذ شود که با
رونقبخشیدن به کشاورزی از طریق تقسیم عادالنة آب و
فراهمکردن آب کشاورزی و امکانات در روستاها ،از فرار و
تغییر شغل کشاورزان جلوگیری شود.
تداوم گرمشدن زمین ،یکی دیگر از مفاهیم بهدستآمده
از تجربیات شرکتکنندگان در تحقیق است .میتوان گفت
کشاورزان درک کردهاند که دمای زمین درحال افزایش است.
همچنین ،مشخص شد که کشاورزان انتظار دارند سالبهسال
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 با آگاهساختن کشاورزان درمورد اینکه خشکسالی
واقعیتی اقلیمی است و این پدیده در اثر فعالیتهای
 در آنها این باور را،انسان روی زمین تشدید میشود
ایجاد کرد که میتوانند گامهای مؤثری برای مقابله با
خشکسالی بردارند؛
 با برگزاری کالسهای آموزشی و ارائة آموزشهای الزم
و انتقال دانش و آگاهی به کشاورزان در زمینة علل
 روشهای صحیح مقابله با خشکسالی،وقوع خشکسالی
مدیریت شود؛
 مسئوالن توسعة روستایی با آموزش فعالیتهای
 منابع،غیرکشاورزی به روستاییان و اتخاذ تنوع معیشت
درآمدی جدیدی را برای کشاورزان فراهم کنند تا در
زمانهای خشکسالی آسیب کمتری ببینند؛
 با رونقبخشیدن به کشاورزی از طریق تقسیم عادالنة
،آب و فراهمکردن آب کشاورزی و امکانات در روستاها
.از فرار و تغییر شغل کشاورزان جلوگیری شود

 نتایج.هوا گرمتر شود و خشکسالیهای بیشتری ایجاد شوند
Niles et al. ،)2012( Habiba et al. این پژوهش با یافتههای
.) همراستاست2009( Glwadys ) و2012(
 از تنوع،بررسیها نشان میدهد بعضی از شرکتکنندگان
. بهعنوان روشی برای مقابله با خشکسالی یاد میکنند،معیشت
تجربههای شرکتکنندگان به آنها آموخته است که با اتخاذ
 از آسیب هرچه بیشتر خشکسالی در،منابع درآمدی متنوع
.امان باشند
 تغییر زمان کاشت و برداشت از جمله،مطابق یافتهها
روشهایی است که کشاورزان در مقابله با خشکسالی از خود
 مطابق، براساس اظهارات شرکتکنندگان.نشان میدهند
 تغییر زمان کاشت و برداشت برای استفاده از،تجربههایشان
 زیرا،حداقل بارانهایی است که در طول سال میبارد
کشاورزان این تغییرات فصلی را درک میکنند و متناسب با
 نتایج این. زمان کاشت و برداشت خود را تغییر میدهند،آن
( همخوانی2012) Qambarali et al. پژوهش با یافتههای
: در این زمینه پیشنهادهای زیر را میتوان ارائه کرد.دارد
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