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مقالة پژوهشی

ارزیابی اثربخشی اقدامات مقابله با خشکسالی در کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای
روستایی (مطالعۀ موردی :دهستان القورات شهرستان بیرجند ،استان خراسان جنوبی)
ریحانه سلطانی مقدس ،1استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چکیده
در حال حاضر ،یکی از دغدغههای اصلی پایداری روستایی ،پدیدۀ خشکسالی است .بررسیها نشان
میدهد که خشکسالی باعث کاهش امنیت غذایی و افول اقتصاد روستایی میشود .در چنین وضعیتی،
معیشت روستاییانی که اساس زندگیشان بر کشاورزی استوار است ،آسیب میبیند .ازاینرو ،اجرای
اقدامات مؤثر برای کاهش آسیب در مناطق روستایی بیش از پیش اهمیت مییابد .هدف پژوهش حاضر،
ارزیابی اقدامات مؤثر مقابله با خشکسالی در نواحی روستایی است .دستاورد این پژوهش نیز ،دستیابی
به الگوی مناسب برای اجرایی کردن اقداماتی است که بتواند در کاهش آسیبپذیری زندگی روستاییان
نقش مؤثری ایفاء کند .در این بررسی ،براساس فرمول کوکران 303 ،نفر بهعنوان خانوار نمونه انتخاب
شدند .اقدامات مقابله با خشکسالی در دستهبندیهای گوناگونی مانند اقدامات زراعی و باغی ،اقدامات
آبیاری نوین ،اقدامات دامی و مدیریت خشکسالی بررسی شدهاند .داده های پژوهش از نوع کمی و کیفی
و تجزیه و تحلیل آنها بر بنای مدل آماری ساختاری و تحلیل مسیر انجام شده است .براساس نتایج
بهدستآمده ،روستاییان از اقدامات مقرون به صرفه و عملی استقبال کردهاند .اقدامات مختلف زراعت و
باغداری با  33درصد تأثیر ،بیشترین میزان گرایش را داشته است .این اقدامات شامل؛ بهکارگیری کشت
نشایی ،شخم حفاظتی ،تغییر نوع محصول به محصوالت با نیاز کمتر به آب ،جایگزینی گونههای گیاهان با
نیاز آبی کم و سازگار با خشکی و کاهش تنوع درختان است .مدیریت خشکسالی نیز با ضریب تأثیر 33
درصد اثربخش بوده است و اقداماتی نظیر تقویت مدیریت مالی و مدیریت محلی اهمیت داشته است .از
سوی دیگر ،اقدامات حفظ منابع آب با محوریت ساخت استخر ،الیروبی قناتها و بهکارگیری فنّاوریهای
نوین آبیاری از اقدامات مهم و بسیار اثربخش اجرا شده در آن منطقه است .همچنین ،آبیاری قطرهای از
جمله اقداماتی است که در صرفهجویی منابع آب موجود نقش مهمی دارد .اقدامات حفظ منابع آب در
محدودۀ بررسی شده با ضریب تأثیر  93درصد توانسته است به استفادۀ بهینه از آب و مدیریت خشکسالی
کمک کند.
کلمات کلیدی :آسیبپذیری ،خشکسالی ،اقدامات زراعی ،اقددامات مددیریت خشکسدالی ،ناپایدداری
روستایی.
 - 1نویسنده مسئول:

r.soltani@pnu.ac.ir
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مقدمه
وابستگی اقتصاد روستایی به عوامل ناپایدارساز طبیعی آسیبهایی را در سکونتگاههای
روستایی پدید آورده است (رحمانی و تقیلو1339 ،؛ دبانلی1و همکاران.)7012 ،از جمله
آسیبهای طبیعی ،خشکسالی هواشناسی است که مفهوم آن عبارت است از ،رویداد
شدید منطقهای و پایدار که طی آن دسترسی به منابع آب از شرایط متوسط پایینتر است
(ملکثابت و همکاران .) 1331،در این ارتباط ،نقش کشاورزی در معیشت اصلی
خانوارهای روستایی وآسیبپذیری آن از پدیدۀ خشکسالی ،لزوم سیاستگذاریهای
عملیاتی را در راستای کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی اهمیت بخشیده است
(ابراهیمی)1333 ،؛ زیرا ،مهمترین مقوله و متغیر غیرکنترلی در بخش کشاورزی ،بارندگی،
آبوهوا و خشکسالی است که نیروی غالب و به شدت تأثیرگذار بر روند ،حجم و
جدول زمانی و مکانی تولید بخش کشاورزی است و گاهی چنان اثر خود را میگذارد که
اثر سایر متغیرها و ابزارهای سیاستگذاری را معکوس میکند (شیخی .)1 :1392 ،بنابراین،
با توجه به اینکه ،منابع اصلی تأمین غذای خانوار روستایی ،تولیدات زراعی ،باغی و دامی
است (صالح و مختاری)101 :1391 ،؛ معیشت در نواحی وابسته به بخش کشاورزی
بهشدت متأثر از آب و هواست (پورطاهری و همکاران)77 :1331 ،؛ بهطوری که،
آسیبهای خشکسالی تنگناهایی را فراروی خانوارهای روستایی قرار میدهد (سواری و
خسرویپور)1332 ،؛ که زمینهساز چالشهای محلید فضایی و ناپایداری سکونتگاههای
روستایی میشود (ویلهایت 7و همکاران7011 ،؛ خلیلی 3و همکاران.)7070 ،
بهطورکلی ،آسیبپذیری خشکسالی به چهار دسته فیزیکی ،زیستمحیطی ،اقتصادی و
اجتماعی تقسیم میشود (نصرنیا و زیبایی)7 :1331 ،؛ که دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم
است .اثرات غیرمستقیم خشکسالی بر رفاه سایر افراد جامعه ،بهواسطۀ تأثیر آن بر قیمت
محصوالت و هزینههای زندگی ،بیش از تأثیرات مستقیم خشکسالی بر تولید است
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(دجبو121 :7012 1،؛ بادوین 7و همکاران .)7012 ،از سوی دیگر ،کاهش درآمد و
پسانداز ،کاهش فرصتهای شغلی روستا ،افزایش تمایل به مهاجرت ،کاهش مشارکت و
روابط اجتماعی ،کاهش دام ها و تولیدات کشاورزی و افول معیشت از جمله آسیبهای
خشکسالی به شمار میآید (شفیعی و همکاران)199 :1339 ،؛ بهصورتی که ،این پدیده،
معیشت اقتصادی بسیاری از خانوارهای روستایی جهان را در معرض خطر قرار داده است
(نصرنیا و همکاران .)12 :1332 ،این شرایط به مهاجرت روستاییان ،ناپایداری و خالی از
سکنهشدن روستاها منجر میشود (کریمی .)23 :1332 ،بنابراین ،بهمنظور کاهش
آسیبپذیری روستایی تبیین اقدامات نظاممند نهادی و خُرد در راستای مدیریت و کنترل
پدیدۀ خشکسالی مهم است (کانچانارویک و آسالم .)7019 3،در این ارتباط ،با عنایت به
ضعف منابع مالی روستایی ،اقدامات و راهبردهای نهادی تأثیر شایانی در معیشت روستایی
دارد (احمدی و منوچهری.)1333 ،
در سالهای اخیر ،با درک اهمیت کنترل خشکسالی در نواحی روستایی پژوهشهای
مختلفی در جهان و ایران انجام شده است .به طور مثال ،رز 1و همکاران ( ،)7013در
پژوهش مدیریت همه جانبه مزرعه برای کشاورزی پایدار  :درس هایی برای تبادل دانش و
سیاست به این نتیجه رسیدند که تقویت سرمایۀ اجتماعی و کسب مهارتهای جنبی از
راهبردهای اصلی مدیریت خشکسالی هستند .همچنین لو وهارلو ( )7013درمطالعه گذار
مزارع خرد درکشور غنا روستاییان ،راهبردهای جایگزین تأمین درآمد بهجای کشاورزی را
اتخاذ کردهاند (لو و هارلو .)119 :7013 1،یانگ و همکاران ()7011در پژوهشی با عنوان
پاسخ های کاربری زمین به سناریوهای خشکسالی در چین نیز راهبردهای انطباق با
خشکسالی از قبیل کاهش سطح زیرکشت و اشتغال در مشاغل غیرکشاورزی اتخاذ شده
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است (یانگ وهمکاران.)391 :70111،
از سوی دیگر ،متنوعسازی درآمدی نیز از راهکارهای کاهش آسیبپذیری خشکسالی
است .بهطوری که ،کمپل 7و همکاران ( ،)7011در مطالعه خود با عنوان ؛ مقابله با
خشکسالی  :کشاورزان خرد و مخاطرات محیطی در جامائیکا دریافتند که میزان انطباق
کشاورزان با خشکسالی به سرمایۀ آنها وابسته است .بهصورتی که ،کشاورزان با سرمایه
باثباتتر و کسب منابع متنوع درآمدی در مقابله با تغییرات نامعمول آبوهوایی آمادگی
بیشتری دارند.
عالوه بر این پژوهش های مختلفی در کشور در این راستا انجام شده است که از جمله آنها
می توان به بررسی طوالبینژاد و صادقی ( )1332با عنوان :راهبردهای کشاورزان در
واکنش به پیآمدهای خشکسالی و بررسی عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه :شهرستان
رشتخوار ) اشاره نمود که به این نتیجه دست یافتند که کشت گیاهان مقاوم به خشکی
مانند زعفران ،کاهش دفعات آبیاری ،پرداختن به مشاغل غیرکشاورزی ،استفاده از لولۀ
پلیمری و سیمان برای انتقال آب و صرفهجویی در مصرف آب در کنترل خشکسالی کاربرد
بیشتری دارد .براساس بررسی الماسی و توکلی)7013( 3با موضوع اثربخشی راهبردهای
مدیریت ریسک خشکسالی در غرب ایران دریافتند که سیاست های حفظ آبیاری قطرهای،
تقویت کیفیت خاک برای افزایش ظرفیت نگهداری آب ،و آبیاری مدرن برای وصرفهجویی
آب برای کشاورزان خرد اولویت دارد .به صورتی که روشهای مدیریت آب به کار
میبرند .رستمی ( )1392نیز در مطالعه راه های مقابله با خشکسالی ؛ به این نتیجه دست
یافت که بهترین راه مبارزه با بحران آب و خشکسالی ،استفادۀ بهینه از آب و جلوگیری از
آلودهشدن آن و تغییر چرخۀ هیدرولوژی آب در طبیعت است .همسو با این پژوهش،
موحدی و همکاران ( )1331در بررسی عوامل مؤثر بر پایداری کشاورزی شهرستان
کرمانشاه ،صرفهجویی در منابع آب ،استفاده از ارقام مقاوم برای مقابله با آفات و بیماری و
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استفاده از کنترل بیولوژیکی را در کنترل خشکسالی مؤثر دانستهاند.
از سوی دیگر برقی و معمارامامیه ( )1331در مطالعه بررسی اثرات خشکسالی بر ساختار
اقتصاد روستایی در دهستان گالب شهرستان کاشان ،عالوه بر مدیریت منابع آب و آبیاری،
ظرفیتسازی نهادی و مدیریت کشاورزی بیشترین اثر را در مقابله با خشکسالی داشتهاند.
بنابراین ،براساس پژوهش قبادی علی آبادی و همکاران ( )1331با عنوان  :واکاوی رفتار و
نگرشهای زیست محیطی روستاییان در هنگام مواجهه با خشکسالی و بررسی عابدی
سروستانی ( )1330با موضوع  :واکاوی نگرش و رفتار زیست محیطی دانشجویان
کارشناسی علوم کشاورزی کشاورزان باید از طریق متنوعسازی درآمد و کسب آموزش و
آگاهیهای الزم ،مهارت و توانایی خود را در امر مقابله با خشکسالی ارتقا دهند.
بر پایۀ مباحث مطرحشده ،هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات مقابله
با خشکسالی در بخشهای مختلف بهصورت نظاموار است .به عبارت دیگر ،این پژوهش
درصدد است که راهکارهای عملیاتی و مقرون به صرفه را در قالب اقدامات بخشی که در
جهت کاهش آسیبپذیری خشکسالی در دهستان القورات به کار برده شده ،معرفی کند
تا بتواند بهعنوان الگوی عینی در مدیریت بحران سایر مناطق روستایی خشک نیز استفاده
شود.
معرفی منطقه مورد مطالعه
دهستان القورات در بخش مرکزی شهرستان بیرجند و استان خراسان جنوبی واقع شده
است (شکل  .)1نوع خشکسالی دهستان القورات با محاسبه ضریب  SPIبا توجه به اینکه
دادههای ایستگاه سینوپتیک شهر بیرجند در دامنه خشکسالی متوسط قرار دارد؛
خشکسالی هواشناسی است ( شکل  .)7از سوی دیگر ،بر اساس محاسبات شاخص
 ،SPEIدر دوره دهساله در شهرستان بیرجند ،شاخص  11محاسبه شده است که بیانگر
خشکسالی متوسط و نوع هواشناسی هواشناسی و هیدرولوژی است (مرکز ملی پایش و
هشدار خشکسالی کشور .)1333 ،بر اساس نوع تغییرات آب و هوایی براساس دادههای
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ایستگاه سینوپتیک شهر بیرجند ،خشکسالی هواشناسی در این ناحیه از سال  1327آغاز و
تا سال  1339ادامه داشته است و در این سالها ،سه نوع خشکسالی هواشناسی،
هیدرولوژی و کشاورزی در این شهرستان وجود داشته است (اداره هواشناسی شهرستان
بیرجند .)1333 ،عالوه بر این ،خشکسالیهای مستمر در شهرستان بیرجند باعث کاهش
میزان آب به  1702مترمکعب و پیشروی آب شور در سفره آب شیرین؛ و موجب گردیده
است تا آب شور از گستردگی بیشتری برخوردار گردد و باعث کاهش حجم آب قابل-
مصرف شده است (حسینی و همکاران) 1331 ،؛ که بیانگر خشکسالی هیدرولوژی است.
افزون بر این ،براساس شاخص  NDVIو نقشه پایش خشکسالی در دهستان القورات
پوشش گیاهی ناچیز و پراکنده برآورد شده است که حاکی از خشکسالی کشاورزی است
(مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی.)1333 ،

شکل  -9نقشۀ موقعیت جغرافیایی روستاهای نمونه
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شکل  -2محاسبه خشکسالی هواشناسی در خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند دوره
9901-9911

با توجه به اینکه ،کشاورزی ،بخش اصلی اقتصادی این روستاها به شمار میرود؛
روستاهایی بهعنوان مطالعۀ موردی انتخاب شده است که در آنها اقدامات مقابله با
خشکسالی صورت گرفته است .روستاهای مورد مطالعه ،روستاهای القور ،گلونآباد،

دلآباد ،ساقی ،کالتهبجدی ،شکرآبپایین ،سرحد و مزداب هستند (جدول  1و شکل .)1
جدول  -9جمعیت و خانوار روستاهای مورد بررسی در سال 9911
نام روستا

جمعیت

خانوار

نام روستا

جمعیت

خانوار

القور

91

31

ساقی

771

101

مزداب

311

111

کالتهبجدی

311

92

گلونآباد

171

11

شکرآبپایین

307

37

دلآباد

711

100

سرحد

92

73

منبع :مرکز آمار ایران.1331 ،
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دادهها و روشها
تحقیق حاضر به لحاظ نوع روش ،توصیفی  -تحلیلی است .جامعۀ آماری پژوهش شامل؛
خانوارهای روستایی دهستان القورات است که بر اساس میزان کل خانوار روستاهای نمونه
( 1131خانوار) 303 ،نفر بهعنوان نمونۀ مورد مطالعه از خانوارهای کشاورز براساس فرمول
کوکران اصالحیافته انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه است و گویهها در
قالب طیف لیکرت طبقهبندی و استخراج شدهاند .همچنین 30 ،نفر از استادان دانشگاه و
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی مرتبط با حوزۀ خشکسالی ،روایی صوری پرسشنامه را
ارزیابی و تأیید کردهاند .بهمنظور ارزیابی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است
که  0/93به دست آمد .در بخش استنباطی ،روش آماری به کار رفته در این پژوهش،
تحلیل ساختاری اسمارت پی ال اس 1است .بر اساس بررسی محسنین و اسفیدانی
( ،)1333روش مدل یابی معادالت ساختاری ،یک تکنیک تحلیل چندمتغیری پیشرفته است
که به پژوهشگر امکان میدهد که مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گونهای همزمان
مورد آزمون قرار دهد .امتیاز و مزیت ویژه مدل ساختاری در مقایسه با سایر مدل های
آماری؛ ترکیب چهار روش؛ تحلیل عاملی ،همبستگی کانونی و رگرسیون چندمتغیری و
تحلیل مسیر است .به صورتی که ،تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای علت بر
متغیرهای معلول ،برآورد میشود .با توجه به اینکه ،در تحقیق حاضر ،متغیرها در ابعاد
مختلفی در نظر گرفته شدهاند و تعداد متغیرها بسیار است ،نیاز به کاربرد رگرسیون
چندمتغیری به طور همزمان است .همچنین ،از سوی دیگر ،سنجش اثربخشی ابعاد اقدامات
در کاهش آسیبپذیری که هدف اصلی این بررسی است؛ نیازمند بکارگیری روش تحلیل
عاملی و تحلیل مسیر است که با روش تحلیل مسیر اثرگذاری گویهها بر اساس ابعاد
مختلف ارزیابی شدند .در این ارتباط ،شفیعیثابت و همکاران ( ،)1339صدرموسوی و
 - 1اسمارت پی ال اس نرم افزاری است که با استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری به طور همزمان روابط
چندین گویه را به صورت رگرسیون همه جانبه سنجش می کند و اهمیت آن در سنجش متغیرهای مکنون است (هیر
و همکاران.)7011،
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همکاران ( ،)1339قربانی و همکاران ( ،)1339نیز از مدل تحلیل مسیر و معادالت
ساختاری برای تحلیل دادههای خود استفاده کردهاند .شاخصها و گویههای تحقیق در
جدول  7ذکر شده است.
جدول  -2شاخصها و گویههای تحقیق
گویه

شاخص

بکارگیری کشت نشایی
استفاده از بذرهای اصالحشده
شخم حفاظتی
تغییر نوع محصول به محصوالت کمنیاز به آبی
افزایش تنوع محصوالت

اقدامات زراعی

استفاده از پایههای رویشی مقاومتر

و باغی

تهیه و تفسیر پروفیل خاک
کاهش تنوع درختان
مبارزه با آفات
روشهای آبیاری بهینه
روشهای بهینۀ انتقال آب
بهکارگیری کانالهای سرپوشیده

اقدامهای آبیاری نوین

استفاده از فناوریهای جدید آبیاری
استفاده از دامهای بهینهشده
رعایت اصول بهداشتی در نگهداری از دام
کاهش تعداد دام

اقدامات دامی

چرای تهچر و زیردرختی
مدیریت مالی
شرکتهای تعاونی محلی
آموزش و ترویج

اقدامات مدیریتی

تقویت مدیریت محلی
تثبیت جمعیت و عدم مهاجرت
حفظ اقتصاد روستایی
تقویت اجتماعی

کاهش آسیبپذیری

افزایش درآمد خانوار
منبع  :طوالبی نژاد و صادقی  ،1332 ،خلیلی و همکاران ،7070،رزو همکاران 7013 ،و لو وهارلو.7013 ،
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بحث اصلی
بر اساس یافتههای توصیفی ،غالب پاسخگویان در ردههای سنی میانسال ( )31-10و با
شغل کشاورزی بودند .بر مبنای نمونههای مورد بررسی 93 ،درصد افراد را مردان و 12
درصد را زنان تشکیل میدهند .از نظر وضعیت تأهل 92 ،درصد متأهل بودهاند و از نظر
تحصیالت نیز بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت دیپلم بوده است ( جدول .)3
جدول  -9ویژگی های توصیفی نمونه های مورد بررسی
مشخصات
سن

جنس
تأهل

تحصیالت

طبقات

تعداد

درصد

70-31

11

71

31-10

103

31

10-10

103

31

10+

71

9

مرد

711

93

زن

17

12

متأهل

711

92

مجرد

33

13

بی سواد

11

19

سیکل

103

31

دیپلم

171

10

کارشناسی

71

9

منبع  :بررسی های میدانی

ارزیابی روشهای مقابله با خشکسالی در کاهش آسیبپذیری روستاییان ،در نتایج
استنباطی ،برمبنای روش ساختاری صورت گرفته است .بر این اساس ،دادههای پژوهش بر
اساس فرضیههای پژوهش در مدل ساختاری بررسی شدهاند و ابتدا اعتبار مدل باید
اندازهگیری شود؛ به این منظور ،در جدول  ،1نتایج مربوط به سنجش روایی و اعتبار مدل
ارائه شده است .واریانس متوسط استخراجشده ( )AVEنیز باالتر از  0/1است و مدل
طرحشده از اعتبار اندازهگیری و روایی باالیی برخوردار است .پایایی ترکیبی ( )CRبا ارقام
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باالتر از  0/2و نیز مقدار آلفای کرونباخ باالتر از  0/2گویای سطح پایایی باالی مدل است.
برای ارزیابی مدل ساختاری نیز از ضریب تعیین ( R2واریانس تعیینشده) استفاده شده
است .مقدار  R2نشاندهندۀ توانایی مدل در توصیف سازه است .براساس نتایج ارائهشده
مدل توانایی قابل قبولی برای تبیین همبستگی اقدامات صورتگرفته و کاهش آسیبپذیری
دارد (جدول .)1
جدول  -1سنجش اعتبار و روایی مدل مورد بررسی
متغیرهای پنهان

آلفای کرونباخ

AVE

CR

R Square

کاهش آسیبپذیری

0/31

0/3

0/321

0/931

اقدامات زراعت

0/32

0/37

0/391

اقدامات باغداری

0/32

0/37

0/397

اقدامات منابع آب

0/39

0/31

0/392

اقدامات دامی

0/32

0/31

0/391

اقدامات مدیریتی

0/39

0/31

0/392

منبع  :محاسبات آماری پژوهش.

جدول  ،1نیز همبستگی بین ابعاد تحقیق را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود،
بین تمام متغیرها همبستگی مثبت و معنیدار در سطح اطمینان  31درصد وجود دارد.
بنابراین ،کلیه اقدامات در کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی تأثیرگذار بوده
است.اقدامات مدیریت خشکسالی و زراعی بیشترین همبستگی را با کاهش آسیبپذیری
دارد ،کاهش آسیبپذیری در ارتباط با حفظ منابع آب وباغداری ( )0/93نیز کمترین
همبستگی را نشان میدهد .در نتیجه ،اقدامات کاهش خشکسالی تأثیر مطلوبی در کاهش
خشکسالی دارد؛ ولی ،با توجه به گسترش ابعاد خشکسالی ،الزم است این اقدامات
گسترش یابد .هرچند این اقدامات نمیتواند کاهش منابع آب را جبران کند؛ اما ،در تثبیت
فعالیتهای اقتصادی مؤثر است .در این راستا ،نقش اقدامات مقابله با خشکسالی در
کاهش آسیب پذیری روستاییان بسیار چشمگیر است؛ بهگونهایکه ،این اقدامات باعث
تثبیت جمعیت روستایی ،حفظ اقتصاد روستایی ،تقویت انسجام اجتماعی و افزایش درآمد
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خانوار میشود .در این پژوهش ،بار عاملی متغیرهای آشکار مدل نیز در ضریب همبستگی
در همۀ موارد باالتر از  0/2است که خود گویای همبستگی و تأثیر باال در بین متغیرهای
آشکار مدل است .بنابراین ،اقدامات کاهش آسیبپذیری ،تأثیر مثبتی بر جای گذاشته و
توانسته است از مخاطرات خشکسالی بکاهد .عالوه بر این ،مقدار بار عاملی متغیرهای
آشکار گویای آن است که هر چه مقدار این گویهها باالتر از  0/2باشد ،برای مدل
مناسبتر هستند .همانطور که جدول ذیل نشان میدهد ،متغیرهای پنهان تثبیت جمعیت،
تقویت مدیریت محلی ،آموزش و ترویج ،شرکتهای تعاونی ،رعایت اصول بهداشتی در
نگهداری دام ،روشهای آبیاری بهینه و مبارزه با آفات بیشترین بار عاملی را درکاهش
آسیبپذیری داشتهاند.
جدول  -1همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پنهان

کاهش

زراعت

باغداری

آسیبپذیری

حفظ منابع

دامی

آب

اقدامات
مدیریتی

کاهش آسیبپذیری

1

اقدامات زراعت

0/33

1

اقدامات باغداری

0/93

0/37

1

اقدامات حفظ منابع آب

0/93

0/37

0/99

1

اقدامات دامی

0/31

0/39

0/31

0/31

1

اقدامات مدیریتی

0/33

0/31

0/37

0/31

0/31

1

منبع  :محاسبات آماری پژوهش

نتایج حاصل از تحلیل برای آزمون فرضیههای مدل ساختاری در جدول  1نشان داده شده
است .در این راستا ،ضریب مسیر نشاندهندۀ اثر مستقیم یک سازه بر روی سازۀ دیگر
است .در سطح اطمینان  %31چنانچه آمارۀ  Tمسیر بین دو متغیر بیش از  1/31باشد ،بیانگر
تأثیر معنادار متغیر مستقل بر متغیر وابسته است .نتایج تحلیل مسیر تأیید فرضیهها را نشان
میدهد .بر این اساس ،اقدامات مدیریت ریسک خشکسالی ،باالترین تأثیر را بر کاهش
آسیبپذیری دارد.
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جدول  - 3نتایج همبستگی در پژوهش
ضریب مسیر

آماره T

مقدارP

نتیجه

زراعت >-کاهش آسیبپذیری

0/013

7/3

0/07

تأیید

باغداری >-کاهش آسیبپذیری

0/01

7/1

0/003

تأیید

حفظ منابع آب >-کاهش آسیبپذیری

0/031

7/1

0/03

تأیید

دامی >-کاهش آسیبپذیری

0/033

7/3

0/071

تأیید

اقدامات مدیریتی  >-کاهش آسیبپذیری

0/031

17/9

0/0001

تأیید

مسیر

منبع  :محاسبات آماری پژوهش

براساس بررسیهای میدانی ،بهترین و اصلیترین شیوۀ مقابله با خشکسالی در این ناحیه،
مدیریت منابع آب و حفاظت قناتها بر پایۀ دانش بومی است .هر سال ،قناتها الیروبی و
کولگذاری می شود تا بتوان از هدررفت جلوگیری کرد و میزان خروجی آب را افزایش
داد .در این ناحیه ،روستاییان به حفظ و الیروبی این قناتهای دیرپا و سنتی توجه بسیاری
دارند .در سال  11 ،1333قنات الیروبی شدند .همچنین ،برای ذخیرۀ آب قناتها ،در این
روستاها ،جهاد کشاورزی هفده استخر عایقبندیشده احداث کرد ( جهاد کشاورزی
شهرستان بیرجند .)1333 ،در سالهای اخیر ،میتوان از پروژه روستای دلآباد یاد کرد که
بیشتری ن تعداد ،یعنی هشت استخر ،در آن روستا احداث شده است .روستاییان نیز سه
استخر احداث کردند .همچنین ،بهمنظور جلوگیری از اتالف آب در مسیر انتقال ،اقداماتی
شده است .برخی از آنها عبارتاند از :کانالکشی سیمانی ،لولهگذاری و استفاده از
فنّاوریهای جدید آبیاری ،نظیر آبیاری تحتفشار و کمفشار .سه پروژۀ کانال آب
سرپوشیده برای جلوگیری از تبخیر در روستاهای القور ،مزداب و گلونآباد ،سه پروژۀ
انتقال آب به مزارع در روستای مزداب ،یک پروژۀ انتقال آب به روستای ساقی و چهار
پروژۀ آبیاری تحتفشار در روستاهای القور ،مزداب ،کالتهبجدی و شکرآبپایین و دو
پروژۀ آبیاری کمفشار در روستاهای کالتهبجدی و گلونآباد انجام شده است  .برای
تنوعبخشی اقتصاد روستایی نیز کارگاههای صنایع دستی در روستاهای مزداب ،شکرآب
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پایین (سه واحد بافت فرش) و گلونآباد (یک واحد بافت فرش) راهاندازی شده است.
از دیگر برنامههای مقابله با خشکسالی ،تیمار درختان و اراضی و رسیدگی به آنها و نیز
خرید آب از تانکرهای سیار در سالهای خشکسالی با هدف پایدارسازی و
سرپا نگاهداشتن زراعت و باغداری است که در سالهای آتی اجرایی خواهد شد .برای
اجراییشدن این برنامهها ،روستاییان وام کشاورزی دریافت میکنند .بر اساس اسناد
موجود 3910 ،میلیون ریال وام کشاورزی به روستاهای مذکور پرداخت شده است که
بیشترین میزان آن 1310 ،میلیون ریال به روستاییان روستای دلآباد 200 ،میلیون ریال
روستای ساقی و  317/1میلیون ریال به روستای شکرآبپایین پرداخت شده است (جهاد
کشاورزی شهرستان بیرجند  1333 ،و جدول .)2
سیاست دیگر در زمینۀ مهار خشکسالی و بهرهبرداری بهینه ،تغییر نوع کشت در پنج سال
اخیر است .بیشترین تغییر نوع کشت در روستاهای دلآباد ( 77هکتار) و ساقی (10/72
هکتار) صورت گرفته است .این تغییرات در قالب تغییر نوع کشت به محصوالت مقاوم به
خشکی و دارای نیاز آبی کم از قبیل؛ زرشک و عناب و زعفران بوده است .در سال زراعی
 1339و  ،1333روستای دلآباد  13/2هکتار ،ساقی  19/23هکتار و مزداب  12/31هکتار
سطح را زرشککاری کردهاند .ساقی و القور نیز یک هکتار از زمینها را به کشت عناب
اختصاص دادهاند (جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند .)1333 ،همچنین ،کشت نشایی از
جمله کشتهایی است که در وضعیت بیآبی و کمآبی میتواند در حفظ گیاهان کمک کند.
شرایط روستاهای مزداب ،سرحد و ساقی بهصورتی است که این کشت کمک مفیدی در
تمهیدات مقابله با خشکسالی است و برخی از روستاییان با بهکارگیری کشت نشایی
توانسته اند شرایط مطلوبی برای رشد گیاهان به وجود آورند .افزون بر این ،در زمینه
پرورش دام و طیور نیز  13گاوداری و  11مرغداری در روستاهای نمونه راهاندازی شده
است :هشت واحد گاوداری در روستای شکرآبپایین ،شش واحد در کالتهبجدی ،پنج
واحد مرغ داری در مزداب و چهار واحد در روستای القور مشغول به فعالیت هستند (جهاد
کشاورزی شهرستان بیرجند.)1333 ،
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جدول  -1اقدامات مقابله با خشکسالی در دهستان القورات
اقدامات

تعداد

اقدامات

تعداد

اقدامات

عایق بندی استخرها

12

ایجاد استخر

11

انتقال آب

1

آبیاری تحت فشار

1

آبیاری کم فشار

1

ایجاد دامداری

31

کارگاه صنایع دستی

وام کشاورزی

 3910میلیون ریال

تغییر نوع کشت

37/72

کشت عناب

الیروبی قنوات

تعداد
11

(هکتار )

1
21/1

(هکتار)

منبع  :جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند  1333،و بررسی های میدانی.

با توجه به افزایش قیمت محصوالت دامی ،واحدهای پرورش دامی بهعنوان فعالیت مکمل
در سکونتگاههای روستایی این دهستان گسترش یافته است .همچنین ،اقداماتی نظیر
چرای تهچر و زیردرختی ،بهرهگیری از شخم حفاظتی و تغییر نوع محصول به محصوالت
با نیاز آبی کم ،استفاده از پایههای رویشی مقاوم و تحلیل پروفیل خاک ،از جمله عواملی
است که باعث تثبیت کشاورزی شده است .در این بررسی ،راهکارهای عملی کاهش
آسیبپذیری خشکسالی در بخشهای مختلف ارزیابی شده است .هرچند خشکسالی،
آسیبهای مخرب فراوانی در سکونتگاههای روستایی دهستان القورات شهرستان بیرجند
داشته است ،اتخاذ اقدامات مختلف و همهجانبه در بخشهای مختلف توانسته در کاهش
آسیبپذیری روستاهای موردمطالعه تأثیرگذار باشد.
نتیجهگیری
اقدامات مقابله با خشکسالی در پرتو حمایتهای نهادی ،بر پایدارسازی معیشت روستایی
در دهستان القورات بسیار اثرگذار است؛ زیرا مهمترین سازوکار اثربخشی این اقدامات،
انگیزهگرفتن روستاییان این ناحیه برای سرپا نگاهداشتن اقتصاد روستایی ،پیگیری اقدامات،
انسجام اجتماعی و مشارکت آنها در ایجاد و حفظ پروژههای مرتبط و کمک به اثربخشی
آن اقدامات بوده است.
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براساس یافتههای میدانی ،با توجه به اینکه معضل عمدۀ تابآوری کشاورزی کمبود آب
است ،در روستاهای بررسی شده ،ساخت استخر بارزترین فعالیت بوده است .با هدف
بهینهسازی مصرف آب ،در سال های اخیر ،بیست استخر احداث شده است که برای
ساخت برخی از آنها خود مردم سرمایهگذاری کردهاند .یکی از اقدامات دیگر ،ساخت
کانال های سیمانی متعدد برای انتقال آب به مزارع در روستاهای مزداب ،ساقی و سرحد
است.
راهکار دیگر مقابله با خشکسالی در این ناحیۀ روستایی ،تغییر الگوی کشت است .بر
اساس این راهکار 21/1 ،هکتار از سطح زیرکشت به زرشک اختصاص یافته است که
کامالً با اقلیم خشک و کمآب سازگار است .شایان ذکر است ،کشت زعفران و عناب به
دلیل ارتفاع زمین و قطعه قطعه بودن اراضی این ناحیه ،مناسب نیست و سطح زیر کشتِ
اند کی به کشت این دو محصول اختصاص داده شده است .برای کشت عناب باید دمای
هوا بیشتر باشد و برای کشت زعفران ،در مقایسه با زرشک ،آب بیشتری الزم است که با
توجه به اقلیم این ناحیه محصول باکیفیتی به دست نمیآید .همچنین ،از شیوههای کاهش
آسیبپذیری در برابر بحران خشکسالی پایدارسازی معیشت است که با اختصاص 3910
میلیون ریال وام به روستاهای مورد مطالعه صورت گرفته است.
تنوعبخشی اقتصادی و گسترش فعالیتهای صنعتی روستایی یکی دیگر از برنامههای
مقابله با آسیبپذیری اقتصاد روستایی است .تولید صنایع دستی بهعنوان مکمل درآمدی در
این ناحیه گسترش یافته است .در روستای مزداب حدود  10دار قالی برپا شده است که
کمک درآمدی مطلوبی به شمار میرود .همچنین ،سایر اقدامات از جمله تشکیل دو
شرکت تعاونی 71 ،کالس آموزشی و ترویجی مقابله با خشکسالی در منطقۀ موردبررسی
انجام شده است که این اقدامات با آموزش روشهای مقابله با خشکسالی توانستهاند
باعث حفظ معیشت روستایی شوند .همچنین ،به صورت مقایسهای در ارزیابی اقدامات
انجام شده در این دهستان به لحاظ بیشترین تعداد و پراکندگی ،میتوان ذکر نمود که
اقدامات در زمینه حفظ و نگهداری منابع آب نسبت به سایر اقدامات بارزتر بوده است ،به
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 اقدامات دولتی و شخصی فراوانی در زمینه احداث استخر و پروژههای آبیاری،صورتی که
 تغییر نوع کشت هم از جمله سیاستهای مقابله با، عالوه بر این.انجام شده است
 شایان ذکر است که تمهیدات پیشگیری از هدررفت آب در زمینه و.خشکسالی بوده است
کشت محصوالت نیاز آبی کم شامل هزینه اندکی نسبت به سایر اقدامات است که دارای
 تنوعبخشی، اهمیت دوم اقدامات در مقایسه با سایر اقدامات.مزیت اقتصادی است
.اقتصادی و فعالیت در سایر فعالیتهای اقتصادی در مقایسه با بخش کشاورزی ذکر نمود
به صورتی که روستاییان سعی نمودهاند که با ایجاد فعالیتهای صنعتی و خدماتی و درآمد
 مشکالت اقتصادی حاصله را چارهجویی نمایند و تابآوری معیشت روستایی را،مکمل
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Introduction: The role of agricultural activities is vital in the livelihood of
rural households. In recent years, the draught-induced damage of the rural
economy has led to social and economic instability in rural settlements. In this
regard, due to the vulnerability of rural settlements in the face of drought, it is
necessary to take measures to reduce it. Drought vulnerability is of physical,
environmental, economic and social types with direct and indirect effects on
welfare, the price of agricultural products and the cost of living. This leads to
rural migration, instability and depopulation of villages. Therefore, various
measures can be taken to reduce vulnerability. In this regard, in different
countries, water conservation measures are a priority which aims to maintain
the existing water resources in a cost-effective manner. So, by doing different
water projects, they have tried to make the most of the available water. In
addition, diversification of villagers’ income is another main solution to reduce
drought vulnerability. This is because the extent to which farmers adapt to
drought depends on their capital; farmers with more capital have more power to
deal with climate change. The purpose of this study is to evaluate the
effectiveness of drought control measures in different sectors in a systematic
way.
Methodology: This research is a descriptive-analytical study based on library
and field surveys of rural households. The data collection tool was a
questionnaire, and the items were evaluated on the Likert scale. The inferential
analysis is the structural analysis of Smart PLS. Factor analysis was done
through focal correlation, multivariate regression and path analysis. In such a
way, the direct and indirect effects of the variables could be estimated. The
variables in this study were considered in different dimensions, and, thus,
multivariate regression had to be used for them. The effectiveness of the
measures to reduce vulnerability was also assessed.
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Results and Discussion: According to the research results, drought and
agriculture management measures have the highest correlation with the
reduction of vulnerability. Indeed, drought risk management measures have a
positive effect on drought reduction. In this regard, the role of drought control
measures in reducing the vulnerability of villagers is very significant. These
measures stabilize the rural population, maintain the rural economy, strengthen
social cohesion and increase household income. According to field studies, the
best way to deal with drought in this area is to manage water resources and
protect aqueducts. In this area, the villagers pay a lot of attention to preserving
and dredging these long-standing and traditional aqueducts. Also, many
insulated pools have been constructed to store water. Since much of the water
loss occurs in waterways, measures such as building cement canals, piping and
using new irrigation technologies such as pressurized and low-pressure
irrigation, and making indoor water canals have been taken to prevent
evaporation. These have been done through water transfer projects in various
villages such as Al-Qour, Mazdab and Glunabad. In addition, due to the decline
of the agricultural economy, the villagers have been helped with their income in
other economic sectors. In this regard, certain jobs have been created to make
the rural livelihood more resilient. For example, various facilities such as
livestock units and handicraft workshops have been established in the village,
resulting in sustainable livelihoods and job creation for young people and
women.
Conclusion: Drought control is one of the effective measures in rural areas.
The most obvious consequence of drought is water shortage in agriculture
which causes many problems in rural areas. One of the most important
measures taken in the field of water resources in rural areas is the construction
of pools to use for water storage. The construction of cement water transfer
canals is another solution to prevent water evaporation. Another way to
practically deal with drought in this rural area is to change the cultivation
pattern. In addition, the stabilization of livelihood has occurred through the
economic diversification of the measures that have led to rural resilience. In a
comparative study of measures, it was shown that the measures to prevent water
loss in the cultivation of low-requirement crops are more cost-effective and
efficient than the other measures. Economic diversification and job creation in
other economic activities have also proved to be important. Therefore, in order
for rural households to be resilient, a set of social and economic measures are
needed to manage natural hazards such as drought.
Keywords: Drought, Vulnerability, Rural instability, Crop measures, Drought
management measures.

