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 شهرستان کرمانشاه یبر بخش کشاورز یاثرات خشکسال
 

 گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم.، آبادی چراغ یسلمان افسانه

 اسالمی واحد ایالم. ، گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد*رویا اشراقی سامانی

 سالمی واحد ایالم.ا گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزادعلیرضا پورسعید، 

 R_eshraghi_s@yahoo.comپست الکترونیکی: 

      

 چکیده

راهکارهای  یو ارائه شهرستان کرمانشاهبررسی اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی هدف اصلی این مطالعه 

 آماری پژوهش کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه هباشد. جامعمی این اثراتمدیریتی برای کاهش 

ای مورد سرشماری قرارگرفتند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ،یبا توجه به حج  محدود جامعه آمار که (=168N)بودند

محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید 

و  21SPSSwinافزارهای صیفی و استنباطی با استفاده از نرمها در دو بخش آمار توشد. تجزیه و تحلیل داده

8.80LISREL  انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی شهرستان

اعی اثرات اجتم -9محیطی و اثرات زیست -2اثرات اقتصادی،  -1کرمانشاه از دیدگاه افراد مورد مطالعه در سه دستة؛ 

ترین راهکارهای کاهش آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی بندی شد. همچنین، براساس نتایج حاصل از پژوهش مه طبقه

استفاده از فنون »و « استفاده از فنآوری بارور کردن ابرها»، «شیرین کردن آب شور»از دیدگاه افراد مورد مطالعه شامل؛ 

 بودند. « کشت کاهش دهندۀ تبخیر آب

 کشاورزی، خشکسالی، راهکارهای مدیریت، تحلیل عاملی کلیدی:واژگان 

 

 مقدمه -1

های اخیر در میان حوادث طبیعی که ای آرام و مرموز است که در دههخشکسالی رویدادی طبیعی و پدیده

 کسالیخش . ]1[اند فراوانی و شدت آن بیش از سایر حوادث اقلیمی بوده استهای انسانی را تحت تأثیر قرار دادهجمعیت

 یک تنها را نه خشکسالی دارد. امروزه هاانسان غذای تأمین بر فرایند زنجیرة تأثیر بیشتری طبیعی بالیای سایر به نسبت

  .]7[کنندمی قلمداد نیز اجتماعی فرآیند نامطلوب یک بلکه فیزیکی، نامطلوب فرایند

-پذیری کشاورزان در دورهرو، آسیبد از اینیابدرصد آب مصرفی برای کشاورزی اختصاص می 39در ایران حدود  

را در  ینه تنها سهم کشاورز یخشکسال .های خشکسالی که بیشترین سهم استفاده از آب را در کشور دارند، بسیار باالست
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یباً . تقر]9[را آواره شهرها کرده است  انیو روستائ لیکار روستاها را تحل یرویکاهش داده است، بلکه ن یناخالص مل دیتول

هایی با شدت و طول مدت متفاوت وقوع یافته است. هر سال در یک استان و هر پنج سال یکبار به طور گسترده خشکسالی

استان و بیش  76ای گسترده بوده که بر به اندازه 1923ـ  1944های لشدت شیوع خشکسالی طی سابه ذکر است که  الزم

-7441های در این میان، شهر کرمانشاه در طی سال. داشته استتأثیر  گوناگونهای از نیمی از جمعیت کشور با شدت

ها، کشاورزان و دامداران تعداد زیادی از ی این خشکسالیدر نتیجهبیشترین تداوم خشکسالی را داشته است.  1333

ها گاهمراتع و چرا دتولیدرصد کاهش یافت، کاهش  91ـ  21ها، هایشان را فروختند و تولید گندم و جو در برخی استاندام

 .]5[دام و افزایش فرسایش خاک شد تعدادموجب کاهش 

و در حال توسعه  شرفتهیمرطوب و خشک، پ ر،یثروتمند و فق یدر کشورها یخشکسال یهدیگرچه احتمال وقوع پد

محصوالت  دیم تولرا به نظا یاقتصاد های و خسارت ها انیتنها ز افته،یتوسعه  یوجود دارد؛ اما وقوع آن در کشورهاهم 

 یزندگ ،یوقوع خشکسال افتهیحال توسعه و کمتر توسعه  رد یاست که در کشورها یدر حال نی. ای سازدوارد م یکشاورز

 . ]1[ی سازدبا خطر مواجه م زنی را ایشانسالمت  یکرده و حت دیاز مردم را تهد یادیبخش ز

از  یارینمودند. بس میتقس یو اجتماع یطمحیستیز ،یرا به سه بعد اقتصاد یاثرات خشکسال ]6[یصالح و مختار

بخش به منابع آب  نیا شتریب ازین ز،یآن ن لیکه دل افتدیوابسته به آن اتفاق م هایو بخش یدر کشاورز یاثرات اقتصاد

 ردارانببهره انیم یریهمچون درگ هاییدهیرا پد یخشکسال یماعاجت اثرات آنها، مطالعه جیاست. نتا ینیرزمیو ز یسطح

 .داندیبه شهرها م ییروستا طیو مهاجرت از مح یزندگ تیفکی کاهش آب،

کاهش عملکرد محصوالت  ،یبر بخش کشاورز یآثار خشکسال نتریاز مهم یکیمعتقدند  زین ]2[و همکاران یجانیدر

بلکه  گذارد،یم ریتأث ییستارو ینه تنها بر اقتصاد خانوارها یخشکسال ن،یاست. بنابرا دیو به دنبال آن، کاهش تول یکشاورز

  .را به همراه دارد یننشیهیحاش یدهیپد جادیمانند مهاجرت و ا یجدّ یآثار اجتماع

 ییروستا یبر نواح 1921 -1941دوره  هاییخشکسال یاقتصاد یامدهایپ ایدر مطالعه ]4[افریو بهن قنبرزاده

و نباتات  ایمحصوالت غده یکه کشاورزان در بخش زراع فتندایدست  جهینت نینموده، به ا یمشهد را بررس زیدهستان شاند

 یکه به کم آب ریو س ازیپ ،یگوجه فرنگ ،ینیزم بیس نیگزیدارند، جا یبه خشکسال یکمتر تیرا که حساس ایعلوفه

  .است یبا خشکسال یسازگار یدر واقع نوع نای و اندحساس هستند، نموده

 یرپذیبیآس ،ینشان داد که هنگام مواجهه با خشکسال ،یغرب جانیدر آذربا ]3[و همکاران یمطالعه پورطاهر جینتا

از  یناش هایبیمناسب کاهش آس یاز راهکارها سکیر تیریابعاد است و مد ریاز سا شیب یو اجتماع یدر ابعاد اقتصاد

   رودیبه شمار م یخشکسال

که کشاورزان شهرستان  ییهانجام شد، روشا یشناس داریروش پدکه به یفیک یدر پژوهش ]14[یگیب یو عل یغالم

نشان دادند که کشاورزان  جینمودند. نتا ییو شناسا یرا بررس دهندیاز خود نشان م یسرپل ذهاب در برخورد با خشکسال

زمان  رییعلوفه، تغ رةیکشت، ذخ یالگو رییتغ رینظ ییها. روشرندیگیمکار به یرا در مقابله با خشکسال یمتفاوت یهاروش

و از  رندیگیکار مبه یمنظور سازگاررا به یاریآب یهاوهیآب و اصالح ش یهایجو میترم شت،یکاشت و برداشت، تنوع مع

منظور مقابله با کردن به ازیآب، کاهش تعداد دام، قطع درختان و نذر و ن دیشده، خرمزارع خشک یمانند چرا ییهاروش

 .کنندیاستفاده م یخشکسال
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کردند که کشاورزان  انیب یبا خشکسال ایکشاورزان کن یدر پژوهش خود با عنوان سازگار]11[ 1و همکاران نیبرا

 یدرصد از کشاورزان برا 13محققان نشان دادند که  نی. ارندیگ یرا به کار م یمتعدد یروش ها یهنگام مواجه با خشکسال

 یکشت را عوض م خیدرصد تار 74دهند، یم رییصول را تغمح قامدرصد آن ها ار 99دهند، یانجام نم یاقدام یسازگار

 نیکنند. ا یاز انواع مختلف محصوالت استفاده م یبا خشکسال یسازگار یدرصد افراد مورد مطالعه برا 14 نیکنند، همچن

ا ب یگارساز یها وهیش گریآب و خاک از د تیریداشتند که کاشت درختان، کاهش تعداد دام ها و مد انیپژوهشگران ب

  .روند یبه شمار م ایدرکن یخشکسال

نشان  یبه کار گرفته شده در برابر خشکسال هایدر رابطه با روش ]17[ 7و همکاران بایمطالعه هب جینتا نچنیهم

کشت ارقام  ،یکشف منابع آب ،یمزرعه، کشت آب تیریاز جمله مد هاییروش خشکسالی با مقابله منظورداد که کشاورزان به

  .گرفتندیرا به کار م کانیو نزد گانیاز همسا نشغل، فروش دام، مهاجرت و قرض گرفت رییمقاوم، تغ

 رییمحصول، تغ سازیمانند متنوع یتیریمد گرهایلینشان داد که کشاورزان از تعد ]19[ونتو و همکاران  مطالعه

بهره  خشکسالی با مقابله منظور¬به یاریآب هایوهیانداختن کشت، فروش دام، مهاجرت و اصالح ش قیبه تعو ،یزراع میتقو

 .رندگییم

را به چهار  ینسبت به خشکسال کاییمقابله کشاورزان جاما یراهبردها ]15[ 9رابطه کمپل و همکاران نیهم در

 ،ی)کاشت محصوالت مقاوم به خشکرندگییکه در هنگام کاشت مورد استفاده قرار م هایی. روش1نمودند:  میمرحله تقس

(؛ یاجتناب از کاشت در زمان خشکسال رکشت،یز طحمحصوالت، کاشت محصوالت چند منظوره، کاهش س کاشت زودهنگام

 یی. راهبردها9(؛ یاریآب یدوره میتنظ ،ایقطره یاری) استفاده از مالچ، آبشوندیکه به منظور حفظ رطوبت انجام م ی. فنون7

محصول  زا یمدفون کردن بخش ،یاهیاستفاده از کود گ آب، ندیمیآب، تقس دی)خرشوندیاستفاده م یکه در طول خشکسال

کار  یکشت، جستجو ری)کاهش سطح زشوندیانجام م یکه به منظور جبران خشکسال یی. راهبردها5جذب آب(؛  یبرا

 مهاجرت موقت، فروش دام(. گران،یمزارع د یکارکردن رو ،یرکشاورزیغ

 راهکارهای مدیریتی برای کاهش آن یاورزی و ارائهبررسی اثرات خشکسالی بر بخش کشهدف کلی پژوهش حاضر  

 باشد. در شهرستان کرمانشاه می

 مواد و روش ها -2

روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی است، از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل 

رود که شمار میحقیقات توصیفی)غیر آزمایشی( بهها و اطالعات نیز از نوع تمتغیرها، میدانی و از لحاظ نحوه گردآوری داده

جامعة آماری پژوهش حاضر، شامل گیرد. های چند متغیره از نوع همبسته قرار میهای توصیفی در دسته تحلیلاز بین روش

فر ن 164تمام کارشناسان کشاورزی مدیریت سازمان جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی شهرستان کرمانشاه به تعداد 

که با توجه به حجم محدود جامعه آماری، به منظور جمع آوری اطالعات از روش سرشماری مورد استفاده  باشدمی

                                                           
1Bryan et al. 
2 Habiba et al. 
3 Campbell et al. 
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ای و مصاحبه با متخصصان ای محقق ساخته بود که بعد از انجام مطالعات کتابخانهقرارگرفت. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه

سابقه  الت،یتأهل، تحص تی)سن، جنس، وضعایو حرفه یفرد یها یژگیپرسشنامه شامل سه بخش ومربوطه تدوین شد. 

بر بخش  یکاهش اثرات خشکسال ی( و راهکارهاگویه 14)یبر بخش کشاورز ی(، اثرات خشکسالیلیکار، رشته تحص

جهت تعیین اعتبار پرسشنامه در پژوهش حاضر، پرسشنامه در اختیار اعضای هیأت علمی دانشکده  .بود( گویه 11)یکشاورز

بندی نقطه نظرات نسبت به اصالح و تنظیم پرسشنامه کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم قرار گرفت و پس از جمع

منظور بررسی روایی)اعتبار( سازه از شاخص روایی همگرا استفاده شد که براساس، میانگین واریانس نهایی اقدام شد. به

روایی همگرا(  (عیین روایی سازه از شاخص میانگین واریانس استخراج شدهمنظور تاستوار است. به 1(AVEاستخراج شده)

دهد که چه درصدی از واریانس سازه مورد مطالعه تحت تأثیر استفاده شد. شاخص میانگین واریانس استخراج شده نشان می

. ]11[اندص تعیین نمودهبه باال را برای مناسب بودن این شاخ 1/4نشانگرهای آن بوده است. پژوهشگران مختلف مقدار 

 شد: (  محاسبه 1شاخص میانگین واریانس استخراج شده با استفاده از رابطه)

 (1)          

AVEمیانگین واریانس استخراج شده؛ : 

λ؛ و 7: بار عاملی استخراج شده برای هر نشانگر در قالب تحلیل عاملی تأییدی 

δها است. : واریانس خطای استاندارد شاخص 

گیری اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی جهت تعیین اعتبار سازه از میانگین واریانس اندازه در مرحله آزمون مدل

( CR) 9پایایی ترکیبیاز روش  ییایپا نییجهت تعنیز  یرگیدر مرحله آزمون مدل اندازه ( استفاده شد.AVEاستخراج شده)

سازی معادالت ساختاری است. در واقع، گیری در مدلهای اندازهزان شدت کنترل خطاپایایی ترکیبی بیانگر می استفاده شد.

هایی که روش آلفای کرونباخ دارد، این روش نوین جایگزین آن شده است. به این بایستی گفته شود که در پاسخ به نارسایی

یم، این در حالی است که چنین امری برای شوترتیب که در روش آلفای کرونباخ، برای تمام سؤاالت ارزش یکسانی قائل می

گیری از روش پایایی ترکیبی استفاده تمام نشانگرهای یک سازه برقرار نیست. همچنین برای از بین بردن خطاهای اندازه

شود. فرمول محاسبه پایایی سازی معادالت ساختاری محاسبه میشد که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و در قالب مدل

 ( است:7صورت رابطه)رکیبی بهت

 (7)          

CRپایایی ترکیبی؛ : 

λ بار عاملی استخراج شده برای هر نشانگر در قالب تحلیل عاملی تأییدی؛ و : 

δها است. : واریانس خطای استاندارد شاخص 

                                                           
1 Average Variance Extracted  
2 Confirmatory Factor Analysis 
3 -Composite Reliability 
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آید که مقدار فرمول دست میانی بهترین حالت زمآلدر واقع، فرمول پایایی ترکیبی گویای این مطلب است که ایده

گیرد به صفر نزدیک باشد. یعنی ( که در مخرج کسر قرار میδها)برابر یک شود و این زمانی است که مقدار خطای شاخص

ترین حالت پایایی ترکیبی( نزدیک شده آلهر چه خطا کاهش یابد مقدار پایایی ترکیبی افزایش یافته و به مقدار یک)ایده

منظور قابل قبول است.  به 6/4دار پایایی ترکیبی بین صفر و یک در نوسان است که مقدار پایایی ترکیبی باالتر از است. مق

استفاده شد. این تکنیک روشی  1یاکتشاف ی شهرستان کرمانشاه از تحلیل عاملیبر بخش کشاورز یاثرات خشکسالشناسایی 

های چند متغیره گیرند. تحلیل عاملی ازجمله روشمزمان مدنظر قرار میطور هوابسته بوده که در آن کلیه متغیرها بههم

است که در آن متغیر مستقل و وابسته مطرح نبوده و هدف اصلی آن خالصه کردن تعداد زیادی از متغیرها در تعداد 

درصد، درصد معتبر،  ،ی)فراوان یفیها در دو بخش آمار توصداده لیو تحل هیجهت تجز. ]16[باشدها میمحدودی از عامل

مورد استفاده قرار  548LISREL.و  21SPSSWin یافزارهانرم(، یاکتشاف یعامل لی)تحل ی( و استنباطاریو انحراف مع نیانگیم

 گرفت.

 گیریبندی و نتیجهجمع -9

 12/92مورد مطالعه، کارشناسان سن  نیانگیمهای مورد مطالعه نشان داد ای نمونههای فردی و حرفهبررسی ویژگی

سال بودند.  54تا  54 یدرصد( در طبقه سن 6/92)اکثریت ایشانسال قرار داشتند و  11تا  77 یدر دامنه سن و سال بود

تا  1ها در دامنه سال بود، سابقه خدمت آن 62/3 اریبا انحراف مع 16/11سابقه خدمت کارشناسان مورد مطالعه،  نیانگیم

کارشناسان مورد  میانسال بودند. از  74تا  11 یدرصد( در طبقه سابقه خدمت 1/91ها)آن ترشیسال قرار داشت که ب 94

 یلیمدرک تحص یدرصد دارا 1/49. دادندیم لیها را زنان تشکدرصد( از آن 72نفر) 94درصد( مرد و  29نفر) 149 ه،مطالع

 نینشان داد که از ب جینتا ن،یارشد بودند. همچن یکارشناس یلیمدرک تحص دارای هادرصد از آن 1/16و فقط  یکارشناس

و  یکشاورز هایدر رشته یلیمدرک تحص یدارا یفراوان نیشتریدرصد با ب 29مورد مطالعه،  یکشاورز جیکارشناسان ترو

 بودند. یکشاورز ریغ های در رشته یلیمدرک تحص یاراد هادرصد از آن 72فقط 

و مقدار آزمون بارتلت  467/4برابر  KMOمقدار ت. اسگزارش شده 7و  1نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در جداول 

ها برای این نوع تحلیل هستند. براساس نتایج ارائه دست آمد که حاکی از مناسب بودن داده( به  =444/4p)11/9766برابر 

عامل در  عامل با مقادیر ویژه باالتر از یک استخراج شده کهاین سه 9شود که در این تحلیل مشاهده می 1شده در جدول 

مانده مربوط به متغیرهایی هستند که در درصد باقی 55کنند و ها را تبیین میدرصد از واریانس کل عامل 24/11مجموع 

 64/1ترین سهم و عامل آخر)سوم( با مقدار ویژه بیش 41/6اند. همچنین، عامل اول با مقدار ویژه این تحلیل شناسایی نشده

 ها دارند.یانس کل عاملترین سهم را در تبیین وارکم

 های استخراج شده و سه  هر یک از آنتعداد عامل  -1جدول 

 یتجمع انسیدرصد وار انسیدرصد وار ژهیمقدار و شماره عامل

1 411/6 199/13 199/13 

7 673/1 113/14 637/92 

                                                           
1 Exploratory Factor Analysis 
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9 644/1 431/14 249/11 

 ماخذ: یافته های تحقیق

تر از چرخش عاملی واریماکس استفاده شده است. بار عاملی هر متغیر ت روشنها به صورمنظور جداسازی عاملبه

)متغیرها( یهاارائه شده است. پس از بررسی گویه 7آن در جدول  یرهایبه همراه متغ ماکسیپس از چرخش عاملی وار

و  یطمحیستیاثرات ز -7 ،یاداثرات اقتص -1گذاری شدند: نام یبها، عوامل به این ترتمربوط به هر عامل و بار عاملی آن

 .یاثرات اجتماع -9

 های مربوط به اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزیعامل -2جدول 

 بار عاملی متغیرهای هر عامل عامل

 

 

 

 اثرات اقتصادی

 132/4 گذاری در بخش کشاورزیکاهش سرمایه -

 212/4 کاهش سطح تولیدات کشاورزی  -

 163/4 شاورزی های تولید کافزایش هزینه -

 692/4 خسارت به صنایع وابسته به تولید کشاورزی -

 664/4 کاهش قیمت اراضی کشاورزی -

 294/4 کاهش درآمد حاصل از بخش کشاورزی  -

 214/4 کاهش درآمد حاصل از بخش غیر کشاورزی -

 211/4 های زندگی کشاورزانافزایش هزینه -

 297/4 افزایش قیمت مواد غذایی -

کاهش رونق صنعت گردشگری روستایی و  -

 کشاورزی 

291/4 

 

 

 

 محیطیاثرات زیست

 641/4 کاهش پوشش گیاهی مراتع -

 613/4 از بین رفتن مواد آلی خاک  -

 132/4 شور شدن خاک کشاورزی -

 137/4 شور شدن آب کشاورزی -

 647/4 خسارت به زیستگاه ماهیان -

 691/4 طبیعی هایتخریب زیستگاه -

 274/4 کاهش تنوع زیستی  -

 279/4 افزایش فرسایش آبی خاک  -

 141/4 افزایش فرسایش بادی خاک  -

 679/4 افزایش پدیده بیابان زدایی -

 641/4 کاهش رطوبت خاک کشاورزی -

 653/4 افزایش نرخ بیکاری - 

 441/4 کشاورزان افزایش مهاجرت در بین روستاییان و -
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 اثرات اجتماعی

 216/4 کاهش میزان وحدت و همکاری در بین کشاورزان -

 261/4 افزایش وابستگی روستاییان به دولت -

 657/4 کاهش جمعیت روستایی -

 694/4 افزایش اختالفات محلی در بین کشاورزان  -

پاشیدگی خانوارهای روستایی در اثر کاهش از هم -

 درآمد

624/4 

 144/4 فرهنگی -های اعتقادیل در سیستماختال -

 674/4 زنی کشاورزانپایین آمدن قدرت چانه -

 629/4 ایجاد تنش جسمی و روانی در بین کشاورزان -

 قیتحق یها افتهیماخذ: 

دهندة روایی مناسب سازه مورد بررسی نشان 1/4( مقادیر باالتر از AVEشاخص میانگین واریانس استخراج شده)

ها( ها)عاملبرای سازه CRشود. در صورتی که مقدار ( استفاده میCRها از روش پایایی مرکب)برای تعیین پایایی سازهاست. 

تر باشد، پایایی آن دهند و هرچه این مقدار برای یک سازه به یک نزدیکباشد، پایایی قابل قبولی را نشان می 6/4بزرگتر از 

 (. 1935کالنتری، سازه بهتر است)

 گیری اثرات خشکسالیهای برازندگی مدل اندازهشاخص  -9جدول 

مقدار گزارش          اریمع  شاخص

 شده

/df2X 9 54/7 ترو کم 
RMR 451/4 41/4تر از کوچک 

GFI 3 /4 31/4 و باالتر 
AGFI 3/4 34/4 و باالتر 

NFI 3/4 34/4 و باالتر 
NNFI 3/4 31/4 و باالتر 

IFI 3/4 37/4 و باالتر 
CFI 3/4 37/4 و باالتر 

RMSEA 43/4 14/4تر از کوچک 

 قیتحق یها افتهیماخذ: 

گیری اثرات شود که مدل اندازه؛ مشاهده می 9های برازندگی در جدول با توجه به مقدار گزارش شده شاخص

های این توان گفت که دادهباشد؛ بنابراین، میمی خشکسالی بر بخش کشاورزی از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار

پژوهش با ساختار عاملی استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارند و این بیانگر 

منظور هش بهشد در این پژوطوری که بیانهمان باشد.ها(ی مربوطه میها)سازهها( با عاملها)متغیرهمسو بودن نشانگر

استفاده  αو  AVE ، t ،CRهای گیری اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی از شاخصارزیابی روایی و پایایی مدل اندازه
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گیری های ارزیابی روایی و پایایی مدل اندازه؛ مقدار بار عاملی استاندارد شده، خطای استاندارد و شاخص5شد. در جدول 

 ارائه شده است. اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی 

 36/1باالتر از  tها( دارای مقدار شود که تمامی نشانگرها)متغیر؛ مشاهده می5با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

ها(ی مربوط به اثرات خشکسالی بر بخش دهد که برای عوامل)سازهباشند. همچنین، نتایج جدول مذکور نشان میمی

توان اظهار نمود که تمامی از مقدار مناسب و قابل قبولی برخوردارند. بنابراین، می AVEو  α ،CRهای کشاورزی، شاخص

ها(ی مربوط به اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی از دقت الزم و کافی ها)عاملهای انتخابی برای سنجش سازهنشانگر

اصل از تحلیل عاملی تأییدی، روایی)اعتبار(، باشد. در واقع، نتایج حها نیز مورد تأیید میبرخوردارند و روایی و پایایی آن

گیری اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی که در نتیجه انجام تحلیل عاملی اکتشافی در پایایی)اعتماد( و برازش مدل اندازه

 کند. میان کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه به دست آمد را تأیید می

  یریگمدل اندازه ییایو پا ییروا یابیارز یهااستاندارد و شاخص یه، خطااستاندارد شد یبار عامل -4جدول 

 انسیدرصد وار انسیدرصد وار ژهیمقدار و عامل 

 یتجمع

 شماره عامل

 

 

 

 زیست محیطی

(Envir) 

Envir1 67/4 42/4 **42/2 

Envir2 24/4 42/4 **75/3 

Envr3 27/4 44/4 **19/3 

Envir4 62/4 42/4 **66/4 

Envir5 25/4 44/4 **45/3 

Envir6 61/4 42/4 **21/2 

Envir7 69/4 42/4 **34/2 

Envir8 61/4 44/4 **94/4 

Envir9 61/4 43/4 **26/2 

Envir1

0 
69/4 44/4 **14/4 

Envir1

1 
63/4 44/4 **33/4 

 

 

 

 

 اقتصادی

(Eco) 

Eco1 63/4 44/4 **72/3 

Eco2 26/4 44/4 **16/14 

Eco3 65/4 44/4 **99/4 

Eco4 25/4 44/4 **43/3 

Eco5 49/4 44/4 **37/11 

Eco6 27/4 42/4 **42/3 

Eco7 26/4 46/4 **61/14 

Eco8 64/4 42/4 **21/2 

Eco9 24/4 42/4 **74/3 

Eco10 41/4 44/4 **17/11 
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 اجتماعی

(Soc) 

Soc1 69/4 42/4 **17/4 

Soc2 27/4 44/4 **63/3 

Soc3 61/4 43/4 **52/4 

Soc4 66/4 43/4 **14/4 

Soc5 27/4 42/4 **22/3 

Soc6 26/4 42/4 **56/14 

Soc7 25/4 44/4 **42/14 

Soc8 24/4 42/4 **72/3 

Soc9 66/4 42/4 **11/4 

Soc10 26/4 42/4 **96/14 

 

متغیر در قالب طیف  11خش کشاورزی از منظور شناسایی راهکارهای مدیریتی برای کاهش اثرات خشکسالی بر ببه

بندی راهکارهای مقابله با اثرات زیاد( استفاده شد. در این بخش، به اولویتخیلی -1کم تا خیلی -1ای لیکرت)درجه 1

 (.  1شود)جدول خشکسالی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه پرداخته می

 

 های مدیریتی برای کاهش اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزیبندی راهکاراولویت -3جدول 

 تیاولو اریانحراف مع نیانگیم راهکارها

 2 11/1 54/9 هایی گیاهی با دوره رشد کوتاه مدتاستفاده از رقم -

 5 31/4 19/9 تغییر در زمان عملیات کشاورزی -

 4 47/4 74/9 های نوین آبیاری در بین کشاورزانترویج و توسعه فنآوری -

 15 44/1 79/9 های گیاهی مقاوم در برابر خشکسالیکشت گونه -

 6 41/1 54/9 های هشدار دهنده وقوع خشکسالیایجاد سیستم -

 7 44/1 69/9 استفاده از فنآوری بارور کردن ابرها  -

 9 42/1 64/9 استفاده از فنون کشت کاهش دهنده تبخیر آب  -

  ری تصفیه شده در بخشهای شهاستفاده از فاضالب -

 کشاورزی

77/9 29/4 11 

 1 41/4 53/9 تهیه الگوی آبیاری مناسب براساس آمایش سرزمین  -

 1 31/4 69/9 شیرین کردن آب شور -

 17 41/4 75/9 های آبخیزداریترویج و توسعه سیستم -

 19 46/4 79/9 حفظ بقایا و پوشش گیاهی در سطح خاک  -

 14 27/4 76/9 ازی منابع آبیبازسازی و بهینه س -

 11 29/4 76/9 توسعه بیمه محصوالت کشاورزی -

 3 29/4 72/9 تغییر کاربردی اراضی کشاورزی -
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 قیتحق یها افتهیماخذ: 

شود که از دیدگاه کارشناسان کشاورزی شهرستان ؛ مشاهده می1براساس نتایج ارائه شده در جدول شماره 

استفاده از فنون »و « استفاده از فنآوری بارور کردن ابرها»، «شیرین کردن آب شور»مانند کرمانشاه راهکارهای مدیریتی 

های باالتری نسبت به بقیة راهکارهای مدیریتی برای کاهش اثرات خشکسالی بر از اولویت« کشت کاهش دهنده تبخیر آب

دارند. همچنین، از دیدگاه کارشناسان بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه برخور

، «های شهری تصفیه شده در بخش کشاورزیاستفاده از فاضالب»ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه راهکارهای مانند 

تری های کماولویت« حفظ بقایا و پوشش گیاهی در سطح خاک»و « های گیاهی مقاوم در برابر خشکسالیکشت گونه»

 های مدیریتی برای کاهش اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی دارند. نسبت به سایر راهکار

نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی را از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی 

د. این یافته بندی کرمحیطی و اثرات اجتماعی طبقهشهرستان کرمانشاه را در سه دسته، یعنی اثرات اقتصادی، اثرات زیست

 ]13[توماس و همکارانو  ]14[ابراهیمی و حسینی، ]6[صالح مختاری، ]12[کرباسیبا نتایج تحقیقات پژوهشگرانی نظیر؛ 

محیطی شناسایی نمودند، مطابقت دارد. اقتصادی، اجتماعی و زیستکه اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی را در سه دستة 

ترین تأثیر خشکسالی بر بخش کشاورزی در زمینة توان اظهار نمود که مهمدر تفسیر نتایج تحلیل عاملی اکتشافی می

های هزینه طوری که خشکسالی به دالیل مختلفی از جمله؛ کاهش سطح تولیدات کشاورزی، افزایشباشد؛ بهاقتصادی می

گذاری در بخش کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش قیمت اراضی کشاورزی، تولید کشاورزی، کاهش سرمایه

شود. بعد از کاهش رونق صنعت گردشگری روستایی و کشاورزی باعث خسارت اقتصادی جدی به کشاورزان و روستاییان می

طوری که خش کشاورزی در زمینة اثرات زیست محیطی است؛ بهاثرات اقتصادی، دومین تأثیر مخرب خشکسالی بر ب

خشکسالی با دالیل مختلفی نظیر؛ کاهش پوشش گیاهی مراتع، از بین رفتن مواد آلی خاک، شور شدن خاک کشاورزی، 

های طبیعی و کاهش تنوع زیستی باعث وارد کردن شور شدن آب کشاورزی، خسارت به زیستگاه ماهیان، تخریب زیستگاه

شود. در نهایت، بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شد که سارت زیست محیطی به بخش کشاورزی میخ

خشکسالی باعث ایجاد تغییراتی در مواردی نظیر؛ افزایش نرخ بیکاری، افزایش مهاجرت در بین روستاییان و کشاورزان، 

روستاییان به دولت، کاهش جمعیت روستایی، افزایش  کاهش میزان وحدت و همکاری در بین کشاورزان، افزایش وابستگی

های پاشیدگی خانوارهای روستایی در اثر کاهش درآمد، اختالل در سیستماختالفات محلی در بین کشاورزان، از هم

شود که در این مطالعه اثرات اجتماعی خشکسالی بر بخش زنی کشاورزان میفرهنگی و پایین آمدن قدرت چانه -اعتقادی

گذاری شد. بنابراین، جهت کاهش و مقابله با اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی توجه به این سه مؤلفه، یعنی اورزی نامکش

طوری که نتایج تحلیل عاملی تأییدی باشد؛ بهمحیطی و اجتماعی از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار میاقتصادی، زیست

محیطی و اجتماعی کشاورزی که در قالب سه مؤلفة اثرات اقتصادی، زیستگیری اثرات خشکسالی بر بخش نیز مدل اندازه

رو، در تحقیقات آتی نیز از این مدل برای ارزیابی اثرات تدوین شده بود را در جامعة آماری مورد مطالعه تأیید کرد. از این

 توان استفاد کرد. خشکسالی بر بخش کشاورزی نیز می

مقابله با اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی بررسی راهکارهای مدیریتی برای 

و « استفاده از فنآوری بارور کردن ابرها»، «شیرین کردن آب شور»شهرستان کرمانشاه نشان داد که راهکارهایی نظیر 
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ای مدیریتی برای کاهش های باالتری نسبت به بقیة راهکارهاز اولویت« استفاده از فنون کشت کاهش دهندة تبخیر آب»

اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی شهرستان کرمانشاه برخوردارند. همچنین، از دیدگاه 

های شهری تصفیه شده در بخش استفاده از فاضالب»کارشناسان کشاورزی شهرستان کرمانشاه راهکارهایی نظیر 

های اولویت« حفظ بقایا و پوشش گیاهی در سطح خاک»و « در برابر خشکسالی های گیاهی مقاومکشت گونه»، «کشاورزی

ها با نتایج تری نسبت به سایر راهکارهای مدیریتی برای کاهش اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی دارند. این یافتهکم

 باشند. همسو می ]71[راد و همکارانرضایی و ]74[اس و همکارانتوم، ]17[هیبا و همکارانهای نظیر؛ پژوهش

ناپذیر از دیرباز در پهنة وسیع ای اجتنابطبیعی و پدیده عنوان بالیبراساس مطالب بیان شده، خشکسالی به

-یابد. مطالعات و بررسیمیخصوص کشورهای مستقر در مناطق گرم و خشک به کرات وقوع یافته و کشورهای مختلف به

های انجام شده نشانگر آن است که کشور ایران با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی خود همچون بسیاری از کشورهای 

-منطقه، خاورمیانه و شمال آفریقا در وضعیت مناسبی از لحاظ تأمین آب قرار ندارد. این امر بیانگر احتمال وقوع خشکسالی

های ناکارآمد فنی و استفاده از باشد؛ بنابراین، در صورت اعمال مدیریتآینده نسبت به گذشته میهای بیشتری در 

های های نامناسب، عالوه بر هدر رفتن منابع موجود و تشدید اثرات مخرب خشکسالی، زمینه برای بروز خشکسالیاستراتژی

 گردد. ای فراهم میبَعدی به طرز فزآینده

 مراجع -4

شناسایی آثار زیست محیطی پدیده گرد و غبار بر بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای مدیریتی.  (. 1931بابایی، م. ح. )]1[

 پایان نامه کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
[2] Owens, T., Hoddinott, J. and Kinsey, B. (2003). Ex-Ante Action and Ex-Post Publicresponses to Drought 

Shocks: Evidence and Simultaneous from Zimbabwe .World Development, 31(7):1239-1255. 
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پذیری نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب (. 1937الدین افتخاری،  ع. و  کاظمی، ن.) پورطاهری، م. رکن]3[
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