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  چكيده
از جمله مشكالت اقتصادي و اجتمـاعي روبـرو هسـتند. پـژوهش     آن  جوامع روستايي با اثرات متعددخشكسالي يك پديده آب و هوايي است كه همواره  

انجـام شـده اسـت. در ايـن     آن  نگرش كشاورزان حوضه آبخيز زنجانرود شهرستان زنجان نسبت به خشكسالي و عوامل مرتبط با حاضر با هدف سنجش
هاي تحقيق نيز پرسشنامه بوده است. بـراي سـنجش روايـي پرسشـنامه از ديـدگاه      آوري دادهگرد پيمايشي استفاده شده و ابزار -مطالعه از روش توصيفي

). جامعه آماري ايـن  /=74از آزمون راهنما و محاسبه ضريب كرونباخ آلفا استفاده شده است (آن  اعضاي هيات علمي و كارشناسان مرتبط و براي پايايي
اي گيـري خوشـه   نفـري بـا اسـتفاده از روش نمونـه    140). كه از ميان آنها نمونـه  N=10000تشكيل داده اند (تحقيق را كشاورزان حوضه آبخيز زنجانرود 

به صورت قضا و قدر است تا عقاليـي   بيشترآن  هاي پژوهش نشان داد نگرش كشاورزان مورد مطالعه نسبت به خشكسالي و مديريتانتخاب شدند. يافته
هاي مديريت خشكسالي ندارند. نتايج تحليل همبستگي نشـان داد بـين سـن    گيري رويهر خشكسالي از طريق به كارو اعتقاد چنداني بر امكان كاهش آثا

داري وجـود دارد. نتـايج   دار و بين تحصيالت و درآمد با نگرش به خشكسـالي رابطـه مثبـت و معنـي    افراد با نگرش به خشكسالي رابطه معكوس و معني
درصـد از تغييـرات متغيـر وابسـته تحقيـق را تبيـين        8/24ام نشان داد كه دو متغير درآمد و سن افراد مـورد مطالعـه،   تحليل رگرسيون به روش گام به گ

  كنند. مي
  

  نگرش كشاورزان، خشكسالي، آب، زنجانرودكليدي: هاي  واژه

                                                 
   ،نويسنده مسئول مكاتباتYaghobi@znu.ac.ir   
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  مقدمه

بارندگي بر عملكرد محصوالت كشاورزي به طور 
مستقيم از طريق افزايش عملكرد محصول و به طور 

مستقيم از طريق افزايش دسترسي به آب از منابع غير
- و افزايش سطح زير هاي سطحيزميني، آبآب زير

گذارد. با وقوع خشكسالي عالوه بر كشت تأثير مي
كاهش توليدات در بخش كشاورزي، دربخش آب 
شرب شهري و روستايي نيز به منظور تأمين آب 
شرب مورد نياز، اعتباراتي از سوي دولت اختصاص 

هاي بخش يابد، نتيجه اينكه عالوه بر كاهش درآمدمي
هاي دولت براي مقابله با كشاورزي، افزايش هزينه
شود (ملكي و تركماني، خشكسالي را منجر مي

1393.(  
كشاورزي به علت داشتن ماهيت بيولوژيكي و 

كننده بزرگترين مصرف ،وابستگي شديد به طبيعت
 5/93در ايران ، باشدها ميكشور اغلبمنابع آبي 

برداري قرار درصد منابع آبي در كشاورزي مورد بهره
نتايج تحقيقات انجام  ).1390ساربان، (حيدريگيرد مي

 93شده از سوي سازمان خوار و بار كشاورزي در 
ذخيره منابع آبي  ،دهدكشور در حال توسعه نشان مي

 در حالي و اين ها در حال كاهش استدر اين كشور
 10پذير نيست و كه جايگزيني اين منابع امكاناست

كه ايران نيز يكي كشور در شرايط بحراني قرار دارند 
شود و افزايش توليدات ها محسوب مياز اين كشور

كشاورزي از طريق توسعه اراضي كشاورزي با 
(پناهي،  هاي جدي تأمين آب مواجه استمحدوديت

خشكسالي براي كشاورزان در واقع يك . )1391
هاي شود كه نظامفاجعه آب و هوايي محسوب مي

تأثير قرار داده و ها را به شدت تحت كشاورزي آن
 آوردها به بار ميخسارات زيادي براي آن

)Keshavarz & Karami, 2014 اين پديده اثرات .(

- اي روي جوامع انساني از نظر اقتصاديچندگانه
ها، اجتماعي، كشاورزي، بهداشتي، شيوع بيماري

  ).Singh et al., 2014( بيكاري و غيره دارد
در كمربند خشك  كشور ايران به دليل قرارگرفتن

درجه عرض  40تا  25جغرافيايي و نوار بياباني كه در 
باران شمالي واقع شده است از مناطق آب و هوايي كم

رود، ميزان بارندگي در اين كشور جهان به شمار مي
حدود يك سوم متوسط جهاني و با بارندگي ساالنه 

خشك است ميلي متر داراي اقليمي خشك و نيمه 270
هاي هاي آبي و خشكسالي از مشخصهرانو لذا بح

آيند (محمدي اصلي آب و هوايي ايران به شمار مي
  ).1391يگانه و همكاران، 

ها نشان داده است كه هيچ يك از مناطق بررسي
باشند به نحوي كشور از پديده خشكسالي در امان نمي

كه هريك از مناطق برحسب شرايط طبيعي و 
ديده مخرب را تجربه جغرافيايي خود، آثار اين پ

 40). در طول 1393(ملكي و همكاران،  نموده است
خشكسالي در ايران رخ داده  27سال اخير، حدود 

است كه اين امر گوياي اين است كه خشكسالي يك 
واقعيت اقليمي در كشور است، در اين بين شعاع تأثير 
اين پديده در مناطق روستايي بيشتر از ساير نقاط بوده 

ا اقتصاد روستايي به طور قابل توجهي به است زير
باشد لذا اين امر زنگ هاي كشاورزي متكي ميفعاليت

شود كه خطري براي جوامع كشاورزي محسوب مي
كنند و به يك تبعات ناشي از خشكسالي راتجربه مي

پذيري گردند، آسيبقشر آسيب پذير تبديل مي
شرايط خانوار قدرت مقابله با آن  وضعيتي است كه در

امني غذايي، مطلوب را از دست داده و اغلب با نانا
قدرتي و انزوا) و امني اجتماعي (بيناامني شغلي، نا

افشاني، شود (شرفي و زرناامني بهداشتي مواجه مي
1390 .(  
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گرچه عمده خسارات خشكسالي بر روي 
محصوالت كشاورزي و فعاليت دامپروري متمركز 

اعي، فرهنگي و سياسي بوده ولي اثرات سوء اجتم
كند كه كمتر مورد توجه قرار متعددي را ايجاد مي

هاي منفي فراواني را در پي دارد كه از گرفته اما پيامد
هاي مهاجرت از روستا به پديده توان بهاين ميان مي

سوقي امين و نشيني اشاره نمود (چهارشهر و حاشيه
نيا و نتايج مطالعات ميداني فاضل ).1392الياسي، 

هاي ) در زمينه خشكسالي و پيامد1391همكاران (
پشتلوي شهرستان در دهستان قرهآن  مكاني و فضايي

متر كاهش در ميزان ميلي 1زنجان نشان داد كه 
كيلو گرم كاهش عملكرد گندم در هكتار را 3بارندگي، 

به دنبال دارد كه اين امر منجر به كاهش درآمد 
متر ه ازاي هر سانتيشود. همچنين بكشاورزان مي

نفر به تعداد مهاجران افزوده  4كاهش بارندگي 
  شود. مي

خشكسالي يك مفهوم اجتماعي است، از اين رو با 
هاي موجود در جامعه توجه به طيف وسيعي از ديدگاه

تواند وجود داشته تعاريف بسياري از اين مفهوم مي
  . )Howden et al., 2014( باشد

بود بارش در دوره طوالني خشكسالي به عنوان كم
شود و بايد تمركز و ممتد از زمان، تعريف مي
هاي جديد براي غلبه مسئوالن در جهت ارائه راه حل

هاي پيش روي مناطق خشك به ويژه در بر چالش
 Solh & Van( آبي باشدزمان خشكسالي و كم

Grinkel, 2014 .(  
مسلم است كه عوامل متعددي در پيدايش 

ها به مؤثرند كه تغيير و دخالت در آنخشكسالي 
ممكن و منظور جلوگيري از وقوع و بروزشان غير

خارج از توان بشر است با اين وجود براي مقابله و 
هاي منفي خشكسالي در ابعاد مختلف كاهش پيامد

 توان اقداماتي نظير مديريت خشكسالي را انجام دادمي
  ).1393نامي، (باقري و نيك

اقليمي مناطق خشك، خود مسئله اصلي 
به عنوان آن  خشكسالي نيست بلكه نوع نگرش به

ها هاي عادي طبيعي و عدم تنظيم برنامهيكي از پديده
 نگرش استآن  و مصارف مختلف آب براساس

). همواره جوامع 1393بخت و همكاران، (خرم
روستايي با اثرات متعدد خشكسالي از جمله مشكالت 

برو هستند كه نبايد اين اقتصادي و اجتماعي رو
موضوع دست كم گرفته شود و در جهت مهار اين 
اثرات و سازگاري موفق در برابر تغييرات آب و 

 باشدهوايي شديد نياز به يك رهيافت جامع مي
)Kiem & Austin, 2013 .(  

بسياري از تصميمات كشاورزان تحت تأثير 
 تغييرات اقليمي است و فعاليت آنها هميشه نسبت به

هاي اقليمي بارندگي، درجه حرارت و ديگر متغير
حساس بوده و هميشه بايد نسبت به شرايط متغير 
خود را سازگار نمايند، سازگاري نسبت به تغييرات 

شرط رايج اقليمي و تغييرات بالقوه اقليمي، پيش
هاي توسعه پايدار و كاهش فقر بوده و بايد در فرايند

لخيلي و زماني، مديريتي لحاظ گردد (عزيزي خا
1393.(  

شيوه مديريت خشكسالي در ايران بر اساس 
پس از آن  باشد، رهيافتي كه طيمديريت بحران مي
 هاي مخرب ناشي ازشود تا پيامد وقوع باليا تالش مي

كنترل شده و كاهش يابد و همين امر موجب شده آن 
هنگام و فاقد كارايي باشند (شرفي ها ديرگيريتصميم
). مديريت ريسك در كشاورزي به 1389افشاني، و زر
گيرد كه بسته به عوامل هاي مختلفي صورت ميروش

اجتماعي و فردي كشاورزان و شرايط محيط -اقتصادي
هاي ترين راهبردكشاورزي آنان متنوع است، از ساده

اساسي مديريت ريسك در كشاورزي، استفاده از 
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اين رو در تجربيات سودمند خود كشاورزان است. از 
حال حاضر بزرگترين چالش، درك نگرش كشاورزان 
نسبت به شرايط خشكسالي است و خشكسالي بسته 

ممكن است اصالح امور مديريتي آن  به مدت و شدت
(اميرخاني و  و فني در عمليات زراعي را ايجاب كند

  ).1391همكاران، 
بنابراين در كشاورزي عالوه بر به كارگيري 

هاي خشكي و زگار با تنشهاي زراعي سا روش
ريزي هاي پربازده در استفاده از منابع آب، برنامهروش

سازي نيروي انساني نيز الزامي است، در براي توانمند
هاي علمي، اين راستا شناسايي نوع نگرش، نياز

هاي فرهنگي كشاورزان نقش مهمي ها وهنجارارزش
يفا در مديريت پايدار منابع آب در هنگام خشكسالي ا

  ).1391(جعفري و همكاران،  كندمي
 ميزان نشان دادند بين ،)1392( همكاران و عليپور
 ميزان با كشاورزان توسط ادراكي خشكسالي
 هايدوره در مشاركت ميزان و درآمد تحصيالت،
 مشخص همچنين. دارد وجود معكوس رابطه آموزشي

 اقتصادي وضعيت بر تأثير نظر از خشكسالي شد
 كاهش توليد، هايهزينه افزايش موجب كشاورزان

 كاهش كشاورز، اقتصادي توان كاهش گندم، توليد
 بخش از خروج و كشاورز آتي توليدي توان

 اجتماعي وضعيت بر تأثير نظر از و گرددمي كشاورزي
 هايآسيب افزايش موجب خشكسالي كشاورزان
 اثرات تغذيه، و بهداشت سطح كاهش اجتماعي،

 و اجتماعي اختالفات بروز خشكسالي، رواني-روحي
  . شودمي جامعه در فقر ايجاد

اي نشان )، در مطالعه1393( ناميباقري و نيك
دادند بين ميزان به كارگيري عمليات مديريت 

هاي مهارت و سطوح دانش فني خشكسالي با متغير
هاي مديريت خشكسالي كشاورزان در مورد روش

هاي سن و سابقه فعاليتهاي رابطه مستقيم و با متغير
  كشاورزي رابطه معكوس وجود دارد. 

اي با )، در مطالعه1393اعتمادي و همكاران (
پذيري از خشكسالي و شناسايي هدف تبيين آسيب

در ميان باغداران انجير آن  هاي اثرگذار برسازه
استهبان فارس نشان دادند كه خشكسالي موجب 

هي و گروهاي اجتماعي درونكاهش سرمايه
گروهي، همدلي اعضاي خانوار، سالمت و رفاه  برون

هاي اثرات خانوار گرديده است. عالوه برآن سازه
اقتصادي خشكسالي، سن، وابستگي درآمدي به 

كننده باغداري و ساختار توليد، مهمترين عوامل تعيين
پذيري اجتماعي باغداران انجير از خشكسالي  آسيب

)، نشان دادند 1393قيداري (بودند. صادقلو و سجاسي 
آوري كشاورزان در گذار در تاببيشترين عامل تأثير

برابر خشكسالي، توسعه بيمه محصوالت كشاورزي 
آگاهي بوده، در رتبه دوم ايجاد سيستم پايش و پيش

خشكسالي و ارزيابي خسارت قرار داشته و توجه به 
م نيز در رتبه سوآن  گيري ازدانش بومي و ميزان بهره

  قرار دارد.
اي با هدف )، مطالعه1392جعفري و همكاران (

بررسي و تحليل ميزان تمايل كشاورزان به مشاركت 
هاي مديريت خشكسالي در شهرستان طارم در پروژه

عليا انجام دادند كه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل 
اطالعات به دست آمده از پاسخگويان براي 

ورزان به مشاركت در بندي ميزان تمايل كشا اولويت
دهد كه به هاي مديريت خشكسالي نشان مي پروژه

ترتيب، عقد قرارداد براي بيمه خشكسالي محصوالت 
هاي آبياري تحت فشار و زراعي و باغي، پذيرش شيوه
ها، در اولويت اول تا سوم مشاركت در اليروبي رود

  قرار دارند.
اين اي به )، در مطالعه1392اميرخاني و همكاران (

نتايج دست يافتند كه كشاورزان تمايل پاييني به 



17 
 

 آن تيريو مد يزنجانرود نسبت به خشكسال زيسنجش نگرش كشاورزان حوزه آبخ

گذاري در زمينه مديريت خشكسالي دارند سرمايه
ضمن اينكه از مهمترين عوامل مؤثر بر پذيرش 

گذاري در اين زمينه ميزان مشاركت اجتماعي، سرمايه
- هاي خدمات مشاورهميزان استفاده از خدمات شركت

عملكرد گندم آبي  اي فني و مهندسي كشاورزي، ميزان
و فاصله مزرعه تا مراكز ترويج و خدمات جهاد 

  باشند.كشاورزي مي
اي با هدف )، طي مطالعه1391پناه و منفرد (يزدان

پذيري مديريت خشكسالي از بررسي درك امكان
ديدگاه كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان 
بوشهر نشان دادند كارشناسان در ارتباط با مديريت 

كسالي از هنجار اجتماعي مناسبي برخوردارند خش
ولي وقتي وارد حوزه تفكرات، عقايد و تصميمات 

شوند به دليل دانش و نگرش نامناسب شخصي مي
نسبت به مديريت خشكسالي اين هنجار دچار تضاد 
شده و اعتبار خود را از دست داده و تبديل به يك 

شود. همچنين مشخص شد  روال عادي اداري مي
هي و اطالعات درباره خشكسالي بيشترين تأثير را آگا

پذيري مديريت خشكسالي روي درك امكان
  كارشناسان دارد.
اي به اين )، طي مطالعه1390افشاني (شرفي و زر

پذيري اقتصادي نتايج دست يافتند كه از نظر آسيب
گندمكاران جوانرود، سرپل ذهاب واسالم آباد غرب 

تا سوم قرار گرفتند.  هاي اولبه ترتيب در رتبه
پذيري اجتماعي سرپل ذهاب، همچنين از نظر آسيب

هاي اول تا سوم اسالم آباد غرب و جوانرود در رده
  جاي گرفتند. 

اي )، در مطالعه1390يادگاري نائيني و همكاران (
با هدف تحليل دانش گندمكاران شهرستان نائين 
پيرامون مديريت آب زراعي در شرايط خشكسالي 
نشان دادند كه بين دانش فني گندمكاران پيرامون 
مديريت آب زراعي از يك سو و استفاده از 

هاي آموزشي و ترويجي، نوع زراعت، نوع  كالس
برداري از آب و زمين و كشت گندم، نوع نظام بهره

نوع نظام زراعي، ميزان تجربه، سطح مشاركت 
هاي ارتباطي و سطح اجتماعي، ميزان استفاده از كانال

تحصيالت گندمكاران از سوي ديگر رابطه وجود 
  دارد.

)، طي 1390جايدري و همكاران (سهراب
- هاي آموزشياي با هدف بررسي راهكار مطالعه

ترويجي مديريت مصرف بهينه آب براي مقابله با 
خشكسالي در بين گندمكاران استان ايالم به اين نتايج 

هاي آموزشي، وظايف دست يافتند كه بين روش
ترويج، مشاركت كشاورزان و مشكالت مديريت منابع 

  آب با مديريت مصرف بهينه آب رابطه وجود دارد.
Rezadoost & Allahyari (2014) اي طي مطالعه

مطلوب آب  با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر مديريت
كشاورزي بر اساس نظرات كشاورزان در شهرستان 
املش استان گيالن نشان دادند كه طبق نظر كشاورزان 
شش عامل مكانيزاسيون، فني، اقتصادي، اجتماعي، 
دانش و تجربه مديريت بهينه آب كشاورزي را تحت 

  دهند.تأثير قرار مي
Devisti & Motamed (2012)  نشان دادند كه از

ليكاران خشكسالي عالوه بر كاهش توليد برنج نظر شا
كيلو گرم در هر هكتار به ترتيب  312سفيد به ميزان 

اولويت موجب اثرات اقتصادي، زيست محيطي و 
شود، همچنين مشخص شد بين سن و اجتماعي مي

سطح سواد با اثرات اقتصادي و همچنين سطح سواد 
با اثرات زيست محيطي و اجتماعي و نوع مالكيت 
زمين با اثرات زيست محيطي ناشي از خشكسالي 

  ارتباط وجود دارد.
Habiba et al. (2012) اي با هدف در مطالعه

سنجش ميزان درك و آگاهي كشاورزان و سازگاري 
ها در مقابله با خشكسالي در منطقه جنوب غربي آن
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بنگالدش به اين نتايج دست يافتند كه كشاورزان 
 ديده خشكسالي و عواقبعالوه بر اينكه نسبت به پ

آگاهي داشتند بلكه براي غلبه بر خشكسالي آن 
اقدامات سازگارانه در زمينه مديريت زراعي، كشت 

اند. برداري از منابع آبي را افزايش دادهآبي و بهره
همچنين طبق نتايج مشخص شد كه كشاورزاني كه 
مالك زمين بودند بيشتر از ساير كشاورزان ظرفيت 

هاي جديد در زمينه مديريت يپذيرش فناور
  خشكسالي را داشتند. 
Slegers (2008) اي با هدف بررسي در مطالعه

زان از بارندگي و خشكسالي طي ادراك كشاور
در گويماي تانزانيا نشان داد  2006تا  2004هاي  سال

تواند با مفهوم علمي خشكسالي درك كشاورزان مي
خصوص كشاورزي در ارتباط باشد. اگرچه در 

هاي فني و دانشي در حيطهآن  خشكسالي و مديريت
مطالعاتي انجام شده ولي در حيطه نگرشي مطالعات 
اندكي صورت گرفته است. نظر به اينكه نوع نگرش 
كشاورزان به خشكسالي (قضا و قدري يا منطقي و 

اي در نوع رفتار آنها دارد، آگاهي عقاليي) نقش عمده
آن  ريزي براي اصالحمهاز نوع نگرش به منظور برنا

  ضروري است.
  

  اهداف تحقيق
از اين رو تحقيق حاضر يك مطالعه موردي در 

باشد كه حوضه آبخيز زنجانرود شهرستان زنجان مي
نگرش كشاورزان نسبت به  با هدف سنجش

  انجام گرفته است.آن  خشكسالي و عوامل مؤثر بر
  

  روش پژوهش
 اين تحقيق از روش پيمايش از نوع مقطعي

استفاده شده است. اين پژوهش از نظر ماهيت و 
باشد كه از جنبه عمليات آماري اهداف كاربردي مي

جامعه آماري اين  باشد.نيز توصيفي و همبستگي مي
رود پژوهش، شامل تمام كشاورزان حوزه آبخيز زنجان

برداران بود. متاسفانه آمار مكتوب و دقيقي از بهره
ود در دسترس نبود و كشاورزي حوضه آبخيز زنجانر

با نظر برخي از مسئولين، كارشناسان و صاحب نظران 
جهاد كشاورزي استان زنجان، حجم جامعه حدود 

نفر برآورد گرديد. در اين تحقيق براي تعيين  10000
حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديد كه بر اين 

نفر برآورد شد. همچنين براي  140اساس حجم نمونه 
اي گيري چند مرحلهاز روش نمونه ب نمونهانتخا

 اي استفاده شد. براي تعيين پايايي پرسشنامهخوشه

نفر از كشاورزان حوضه آبخيز  30آزمون توسط پيش
پرسشنامه  30زنجانرود انجام گرديد. پس از تكميل 

ضريب آلفاي كرونباخ  SPSS21افزار با استفاده از نرم
هاي مربوط براي گويه براي پرسشنامه محاسبه شد. كه

به سنجش نگرش كشاورزان نسبت به خشكسالي 
74/0=  برآورد گرديد. جهت كسب اطمينان از روايي

ابزار تحقيق، پرسشنامه مقدماتي بر اساس ادبيات و 
هاي قبلي الگوبرداري شده و از نظرات پژوهش

اساتيد، كارشناسان و متخصصان بخش كشاورزي در 
ها شد و اصالحات مورد نظر آناستان زنجان استفاده 

  لحاظ گرديد.
  
  ها يافته

با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق، ميانگين 
 54/12با انحراف معيار  42/48سني افراد مورد مطالعه 
ترين سال و مسن 20ترين فرد  سال بوده است. جوان

نفر 140سال سن داشتند. نتايج نشان داد از  90آنان 
 نفر از آنان 56سطح تحصيالت افراد مورد مطالعه 

درصد) در سطح ابتدايي بوده است و بيش از يك 40(
سواد بودند. به لحاظ در درصد) بي 7/25( چهارم افراد

درصد) زير  1/72آمد ساالنه نيز اكثريت افراد (
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ميليون تومان درآمد داشتند. توزيع پاسخگويان 10
آورده شده  1هاي فردي در جدول برحسب ويژگي

 است.

  
  فردي افراد مورد مطالعههاي  توزيع فراواني ويژگي .1جدول 

  انحراف معيار  ميانگين درصد تجمعي  درصد  فراواني سطوح متغير  متغير

  سن

  54/12  42/48  5/6 5/6 9 30زير
40-30 23 5/16  23      
50-40 43 31 54      
60-50 37 6/26  6/80      
70-60 18 9/12  5/93      
      100 5/6 9 وباالتر70

      - - 1 بدون پاسخ

  تعداد افراد خانوار
4-1 40 6/28  6/28  3/4  6/1  
8-4 94 1/67  7/95      

      100 3/4 6 وباالتر8

  سطح سواد

  53/4  06/5  7/25  7/25 36 بي سواد
      7/65 40 56 ابتدايي
      9/72 2/7 10 راهنمايي
      3/94  4/21 30 دبيرستان

      100 7/5 8 باالتر از دبيرستان

  درآمد ساالنه (ميليون تومان)

10-0 101 1/72  1/72  65/7  25/7  
20-10 31 2/22  3/94      
30-20 6 3/4 6/98      
      100 4/1 2 وباالتر30

  
هاي كشاورزي تحقيق در مورد ويژگي نتايج اين

افراد مورد مطالعه نشان داد، به طور متوسط ميزان 
زمين آبي كشاورزان در شرايط آب و هوايي معمول و 

هكتار بوده كه اين  86/2با انحراف معيار  27/2طبيعي 
با انحراف معيار  07/2ميزان در شرايط خشكسالي به 

نتايج ميزان  هكتار كاهش يافته است، براساس 74/2
كشت ديم كشاورزان مورد مطالعه در شرايط آب و 

با انحراف معيار  74/10هوايي طبيعي به طور متوسط 
هكتار بود كه اين ميزان در شرايط خشكسالي  69/11
هكتاركاهش يافته بود.  80/8با انحراف معيار  62/7به 

نتايج تحقيق از افراد مورد مطالعه از نظر وضعيت 
طيور نشان داد، اين افراد در شرايط آب  داشتن دام و

با انحراف معيار  64/1و هوايي طبيعي به طور متوسط 
رأس گاو داشتند كه اين ميزان در شرايط  87/2

كاهش  43/1با انحراف معيار  92/0خشكسالي به 
يافته بود، همچنين اين افراد در شرايط آب و هوايي 

 17/13ر با انحراف معيا 94/5طبيعي به طور متوسط 
رأس گوسفند وبز داشتند كه اين ميزان در شرايط 

رأس  74/8با انحراف معيار  43/3خشكسالي به 
  كاهش يافته بود. 
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 نگرش كشاورزان نسبت به خشكسالي و مديريت
سطحي سنجيده  5گويه طيف ليكرت  17از طريق آن 

 آورده شده است.  2در جدول آن  شد. كه نتايج

 
 

  )n= 140(آن  نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به خشكسالي و مديريت .2جدول 

  ميانگين  ها گويه
 انحراف
  معيار

 ضريب
  تغييرات

  اولويت

  1  19/0  83/0  29/4.باشدمهميكنندهكمككشاورزتوسطخشكسالي كنترل در تواندميدولت
  2  19/0  82/0  29/4 .دادكاهشراخشكساليخسارت باراني و ايقطره آبياريباتوانمي
  3  21/0  88/0  11/4 .استمفيدخشكساليخسارتكاهش براي كشاورزي محصوالتبيمه

  4  28/0  08/1  86/3 .گيردميقرارخشكساليتاثير تحت مداوم طور بهشمامنطقه
  5  31/0  04/1  32/3 .باشدميخشكساليآمدنبوجودداليلازيكي.).وصنعتي كشاورزي،( انساني هايفعاليت

  6  34/0  26/1  71/3 *.شودميكشاورزبه زدنصدمه باعث فقط خشكسالي
  7  35/0  02/1  91/2 .شودميتكرارمرتبو است طبيعي ايپديده خشكسالي

  8  39/0  18/1  03/3 .كردكمراخشكساليزيانبازدهپرومقاوم محصوالت از استفادهباتوانمي
  9  41/0  01/1  44/2 *.استزكاتوخمس پرداخت عدم نتيجه خشكسالي
  10  43/0  99/0  28/2 *.شودمي رفع نياز و نذر دعا، با خشكسالي
  11  48/0  13/1  35/2 *.انسانهاست بد اعمال نتيجه خشكسالي
  12  54/0  90/0  68/1  * .خداست خواست خشكسالي

  13  55/0  00/1  82/1 *.استجوينزوالتبودنكمخشكساليموقع در كشاورزان خسارتعلتتنها
كارينميتواندكشاورزوخداستدستويدرآمدنتيجه در و كشاورز محصولمقدار
  *. دهد انجام

18/2  22/1  56/0  14  

  15  56/0  19/1  14/2 *.دهمانجامتوانمنمي كاري هيچ خشكسالي زماندرمن
  16  56/0  19/1  11/2 .باشدميكنترلومديريت قابل كشاورز توسط خشكسالي

  17  59/0  88/0  49/1 .برندميسود خشكسالي از كشاورزانبعضي
    15/0  44/0  83/2   نمره كل نگرش

   كامالَ موافقم .5موافقم،  .4نظري ندارم،  .3مخالفم،  .2كامالَ مخالفم،  .1طيف ارزيابي: 
  اندگذاري شدهگويه منفي بودند كه براي سنجش نگرش كل به صورت معكوس كد 17گويه از ميان  8 *

 
طبق نتايج، نگرش كشاورزان حوضه آبخيز 

آن  زنجانرود نسبت به خشكسالي و عوامل مرتبط با
قضا و  به دست آمد كه نشان دهنده نگرش 83/2

قدري و غير عقاليي آنان نسبت به پديده خشكسالي 
  باشد.ميآن  و مديريت

براي مقايسه وضعيت نگرش كشاورزان مورد 
در مقياس  3(عدد  بررسي با سطح متوسط نگرش

گروهي استفاده شد. تك tطيف ليكرت) از آزمون 
بدست آمد.  00/0با سطح معني داري  t 45/4مقدار 

يانگين نگرش كشاورزان مورد با توجه به اينكه م
با انحراف معيار  83/2بررسي نسبت به خشكسالي 

توان نتيجه گرفت نگرش اين كشاورزان بود، مي 44/0
باشد. به تر از حد متوسط ميداري پايينبه طور معني

عبارت ديگر نگرش كشاورزان حوضه آبخيز زنجانرود 
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 نسبت به خشكسالي قضا و قدري و غير عقاليي تر از
  باشد.متوسط مي

هاي مختلف براي مقايسه وضعيت نگرش گروه
از آن  كشاورزان نسبت به خشكسالي و مديريت

مستقل استفاده شد، نتايج توصيفي در  tآزمون 
 آمده است. 3جدول

  
  مستقل tكشاورزان با استفاده از آزمون  مختلف هايدر گروهآن  مديريت. نتايج مقايسه نگرش نسبت به خشكسالي و 3جدول

  سطح معني داري  درجه آزادي t ميانگين تعداد هاگروه  متغير گروه بندي
  15/0  134  46/1 78/2 85 45=>  سن

>45 51 9/2 
  00/0  63/133  45/7** 01/3 85 5=> درآمد ساالنه (ميليون تومان)

>5 52 54/2 
  78/0  135  275/0 82/2 57 5=>  تعداد افراد خانوار

>5 80 84/2       
  درصد1معني داري در سطح  :**

  
شود نگرش با توجه به نتايج جدول مشخص مي

و همچنين نگرش آن  سال و باالتر از 45افراد زير 
تفاوت آن  نفر و بيشتر از 5زير افراد با تعداد خانوار 

داري با هم نداشتند ولي نگرش افراد با درآمد معني
نسبت به آن  ميليون تومان و بيشتر از 5ساالنه 

خشكسالي به طور معني داري عقاليي تر از نگرش 
  ميليون تومان بود. 5افراد با درآمد كمتر از 

براي مقايسه افراد مورد مطالعه با تحصيالت 
 از نظر نگرش نسبت به خشكسالي و مديريتمتفاوت 

استفاده شد. نتايج توصيفي اين آزمون  Fاز آزمون آن 
  آمده است. 4در جدول 

  
  ح تحصيالتبر حسب سطآن  . نتايج تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه نگرش كشاورزان نسبت به خشكسالي و مديريت4جدول 

  سطح معني داري  درجه آزادي  F ميانگين تعداد سطح سواد  متغير

نگرش نسبت به خشكسالي 
  و عوامل مرتبط با آن

  00/0  4  65/5** 62/2 35 بي سواد
      80/2 55 ابتدايي
      90/2 10 راهنمايي
      97/2 29 دبيرستان

      30/3 8 باالتر از دبيرستان
  درصد1معني داري در سطح  :**

 
 

شود بين با توجه به نتايج جدول مشخص مي
-نگرش افراد با سطح تحصيالت مختلف تفاوت معني

داري در سطح يك درصد وجود دارد به طوريكه با 

توان گفت نگرش افراد با  مي درصد 99احتمال 
آن  تر نسبت به خشكسالي و مديريتتحصيالت باال
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باشند سواد ميعقاليي تر از نگرش افرادي است كه بي
  تري دارند. يا سطح تحصيالت پايين

براي سنجش همبستگي بين نگرش افراد مورد 
هاي با متغيرآن  مطالعه نسبت به خشكسالي و مديريت

سن، تعداد افراد خانوار، سطح تحصيالت و درآمد 
با توجه به مقياس سنجش از ضريب  ساالنه خانوار

 5همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج در جدول 
  آمده است.

  
  هاي فردي افراد مورد مطالعه با نگرش نسبت به خشكسالي و مديريت آن. نتايج همبستگي بين ويژگي5جدول

  

  درصد1**معني داري در سطح 
  

دهد بين متغير تعداد افراد خانوار مينتايج نشان 
آن  با نگرش نسبت به خشكسالي و مديريت

همبستگي وجود ندارد. ولي بين سن افراد با نگرش 
 1در سطح آن  آنان نسبت به خشكسالي و مديريت

داري وجود دارد، به اين درصد رابطه معكوس و معني
رود نگرش آنان معني كه هر چه سن افراد باالتر مي

قضا و قدري و آن  نسبت به خشكسالي و مديريت
هاي سطح شود. همچنين بين متغيرتر ميغير عقاليي

تحصيالت و درآمد ساالنه خانوار با نگرش افراد مورد 
 1در سطح آن  مطالعه نسبت به خشكسالي و مديريت

داري وجود دارد، به عبارتي درصد رابطه مثبت و معني

د مطالعه و درآمد هرچه سطح تحصيالت افراد مور
ساالنه آنان بيشتر شود نگرش آنان نسبت به 

  باشد.تر ميعقالييآن  خشكسالي و مديريت
هاي فردي افراد مورد به منظور تعيين اثر ويژگي

مطالعه بر روي ميزان نگرش نسبت به خشكسالي و 
از تحليل رگرسيون خطي به روش گام به آن  مديريت

ق پس از وارد كردن گام استفاده شد. در اين تحقي
داري با متغير وابسته هايي كه همبستگي معنيمتغير

گام پيش رفت. نتايج اين بخش در  2داشتند معادله تا 
  آمده است. 6جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  

  سطح معني داري  همبستگيضريب  نوع مقياس متغير
  00/0  - 30/0** فاصله اي  سن

  53/0  - 05/0 فاصله اي  تعداد افراد خانوار
  00/0  39/0** فاصله اي  سطح تحصيالت

  00/0  41/0** فاصله اي  درآمد ساالنه خانوار
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  هاي فردي بر روي متغير وابستهاثر ويژگي. نتايج تحليل رگرسيون خطي به روش گام به گام براي بررسي 6جدول

  ضريب همبستگي  متغير مستقل  گام
ضريب
  تعيين

ضريب تعيين تصحيح 
 شده

  داريسطح معني

  000/0  160/0 166/0 407/0 درآمد ساالنه  1
  000/0  248/0 259/0 509/0  سن  2

  
  گذار بر متغير وابسته تحقيقهاي مستقل تأثير. مقدار تأثير متغير7جدول

ضريب استاندارد نشده  متغير مستقل
B 

ضريب استاندارد شده
Beta 

  سطح معني داري tمقدار

  000/0  096/23 - 163/3  ضريب ثابت
  000/0  486/5 410/0 025/0  درآمد ساالنه

  000/0  087/4 -305/0 -011/0  سن
  

متغير درآمد ساالنه وارد  طبق نتايج در اولين گام
كه آن  معادله شد و با توجه به مقدار ضريب تعيين

درصد از  16توان گفت به دست آمد مي 160/0برابر 
( نگرش به خشكسالي و عوامل  تغييرات متغير وابسته

گردد. در گام  مرتبط با آن) توسط اين متغير تبيين مي
را به دوم، متغير سن وارد معادله شد و ضريب تعيين 

درصد از تغييرات  8,8افزايش داد به عبارتي  248/0
شود. بنابراين متغير وابسته توسط اين متغير تبيين مي

درصد از  8/24طبق نتايج، اين دو متغير قادرند 
  تغييرات متغير وابسته تحقيق را تبيين كنند.

  
  گيري  بحث و نتيجه

بر اساس نتايج اين بررسي متوسط نگرش 
آن  د مطالعه به خشكسالي و مديريتكشاورزان مور

در مقياس ليكرت بود. اين يافته بيانگر اين است  83/2
كه نگرش اين كشاورزان بيشتر قضا و قدري است تا 
عقاليي. به عبارت ديگر كشاورزان علت وقوع پديده 

را بيشتر قضا و قدر تفسير آن  خشكسالي و خسارات
و مقابله با  كنند و اعتقاد چنداني بر تغيير شرايطمي

خشكسالي نداشته و بنابراين عامل انساني را مبني بر 
دانند. اين يافته مديريت اين پديده چندان دخيل نمي

)، فاطمي و 1389افشاني (با نتايج پژوهش شرفي و زر
  مطابقت دارد.  Slegers (2008)) و 1389كرمي (

ها نيز نشان داد كه تفاوت نتايج مقايسه ميانگين
هاي مختلف كشاورزان با متغير ي بين گروهدارمعني
بندي سن و تعداد افراد خانوار از نظر نگرش به گروه

وجود ندارد. در حاليكه از آن  خشكسالي و مديريت
هاي كشاورزان با داري بين گروهاين نظر تفاوت معني

بندي درآمد ساالنه وجود دارد به طوري كه متغير گروه
نسبت به خشكسالي و  كشاورزان با درآمد باالتر

تري دارند. به عبارت ديگر نگرش عقالييآن  مديريت
هر چقدر كشاورزان از وضعيت درآمدي مطلوبي 
برخوردار باشند توان اقتصادي و همچنين تمايل آنان 

هاي سازگاري و گيري استراتژيدر جهت به كار
هاي مديريت خشكسالي از قبيل استفاده از سيستم

كشت ارقام مقاوم و پرمحصول،  آبياري تحت فشار،
بيمه نمودن محصوالت كشاورزي، مشاركت در 

يابد. اين يافته نيز با عمليات عمراني روستا افزايش مي
)، ملكي 1393هاي اعتمادي و همكاران (نتايج پژوهش
)، 1392)، اميرخاني و همكاران (1393و همكاران (

)، قمبرعلي و همكاران 1392عليپور و همكاران (
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)، يادگاري 1391)، اميرخاني و همكاران (1391(
افشاني )، شرفي و زر1390نائيني و همكاران (

 & Rezadoost;)، 1389)، فاطمي و كرمي (1390(

Allahyari (2014) Habiba et al. (2012)  هم راستا
نتايج تجزيه و تحليل واريانس يك طرفه نيز  باشد.مي

نشان داد نگرش به خشكسالي در افرادي كه 
باشد. به عبارت تر ميتحصيالت باالتري دارند عقاليي

ديگر هرچه سطح تحصيالت افراد باالتر باشد دانش و 
ها نيز نسبت به پديده خشكسالي و علل آگاهي آن

باشد بيشتر مين آ هاي مقابله باو همچنين راهآن  وقوع
تر و چنين افرادي در مواجهه با خشكسالي عقاليي

هاي ناشي از اين رفتار كرده و در جهت كاهش آسيب
پديده تمايل بيشتري به كاربرد عمليات مديريت 
خشكسالي دارند. اين يافته نيز با نتايج مطالعات ملكي 

)، 1392)، اميرخاني و همكاران (1393و همكاران (
)، اميرخاني و همكاران 1392مكاران (عليپور و ه

)، يادگاري نائيني 1391)، جعفري و همكاران (1391(
)، 1390افشاني ()، شرفي و زر1390و همكاران (

 Devisti & Motamed)، 1389فاطمي وكرمي (

  باشد. همسو مي (2012)
نتايج تحليل همبستگي نيز نشان داد كه هرچه سن 

ن نسبت به خشكسالي و رود نگرش آناافراد باالتر مي
شود به تر ميقضا و قدري و غير عقالييآن  مديريت

عبارت ديگر كشاورزان مسن در مواجهه با خشكسالي 
معتقدند كه وقوع اين پديده دست خداست و 

توانند انجام كاري نميآن  كشاورزان در مواجهه با
دهند از اين رو تمايل زيادي به افزايش دانش خود در 

هاي و مشاركت در عمليات و استراتژياين زمينه 
جديد سازگاري و مديريت خشكسالي نشان 

هاي باقري و دهند. اين يافته با نتايج پژوهش نمي
) و 1393)، اعتمادي و همكاران (1393نامي (نيك

) 1390همچنين مطالعات يادگاري نائيني و همكاران (
  باشد. راستا ميهم

  
  پيشنهادها

 قيق پيشنهادات زير ارايهبا توجه به نتايج تح
  گردد: مي

هاي ارتباط جمعي و ضمن كمك گرفتن از رسانه -
- هاي آموزشي، اقدام به برگزاري دورهنمايش برنامه

هاي متولي امر آموزش هاي آموزشي از سوي نهاد
ويژه آموزش كشاورزي گردد تا با افزايش آگاهي به

 هاي مقابله باكشاورزان نسبت به اين پديده و راه
اي براي اصالح نگرش كشاورزان در زمينهآن 

تر نسبت به پديده خشكسالي جهت نگرش عقاليي
  فراهم شود.آن  و مديريت

همچنين با توجه به مذهبي بودن جامعه ايراني به  -
ويژه روستاييان، توجه به اعتقادات مذهبي روش 

شود لذا يكي مناسبي براي ايجاد تغيير محسوب مي
هاي تغيير نگرش قضا و هكارديگر از مهمترين را

قدري كشاورزان كمك گرفتن از افراد صاحب نفوذ 
محلي به ويژه كساني كه در بين مردم روستا نفوذ 

  باشد.اعتقادي دارند مي
ريزان دولتي در جهت بهبود نگرش برنامه -

كشاورزان نسبت به خشكسالي از طريق افزايش 
توان اقتصادي آنان رويكردي در جهت ايجاد و 

هاي شغلي جايگزين كشاورزي از قويت فرصتت
قبيل دامپروري، فرشبافي و ساير صنايع روستايي 

 داشته باشند.

شود دولت از طريق اعطاي تسهيالت از توصيه مي  -
بهره و بالعوض كشاورزان را در هاي كمجمله وام

هاي سازگاري و گيري استراتژيجهت به كار
 مديريت خشكسالي ياري نمايد.
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ر جهت تقابل با پديده خشكسالي توسعه دولت د -
بيمه محصوالت كشاورزي را در دستور كار خود 
قرار دهد است تا به اين طريق كمكي به ادامه 

هاي توليدي كشاورزان نموده و با كاهش فعاليت
عواقب خشكسالي به ويژه عواقب اقتصادي ضمن 

ها و جلوگيري از مهاجرت كشاورزان به شهر
ها را نيز نسبت به نگرش آنآن  زهاي ناشي اپيامد

تر سوق به سمتي عقالييآن  خشكسالي و مديريت
  دهد.

به منظور بهبود در دانش كشاورزان نسبت به  -
و بهبود نگرش اين افراد آن  خشكسالي و مديريت

نسبت به اين پديده و افزايش مشاركت فعاالنه آنان 
هاي مستمر اي به آموزشتوجه ويژهآن  در مقابله با

و مداوم شود. در اين راستا دست اندركاران امر 
رسمي ازجمله سازمان آموزش اعم از رسمي و غير

هاي نهضت آموزش و پرورش در قالب برنامه
سوادآموزي، سازمان فني و حرفه اي در قالب 

هاي فني كشاورزي، سازمان جهاد آموزش
هاي كشاورزي در قالب برگزاري انواع دوره

صدا و سيما در قالب پخش ترويجي و سازمان 
ترين هاي راديويي و تلويزيوني مرتبط عمدهبرنامه

  نقش را دارند.
شود رويكرد مسئوالن از يك در نهايت توصيه مي -

سو در جهت آموزش جوانان روستايي و افزايش 
آگاهي آنان در زمينه خشكسالي و بهبود نگرش اين 

ها به افراد نسبت به اين پديده و ترغيب آن
باشد و از سويي ديگر نيز آن  ركت در مديريتمشا

طور در خصوص جلب مشاركت افراد مسن همان
كه قبالَ نيز ذكر شد از رهبران اعتقادي در اين زمينه 

  كمك گرفته شود. 
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