
 

 یخشکسال طیشرا در اسیمق کوچک کشاورزان توسط آب تیریمد یراهبردها یریبکارگ 

 صفهانا استان ییروستا درمناطق
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   افشاری
 0931بهمن  6: تاریخ پذیرش  0931آبان  0: تاریخ دریافت

 

 چکیده

 کته  شتود  یمت  محستوب  یعت یطب یایت بال نیتر پرمخاطره جزء گذارد، یم یجا بر که یاقتصاد خسارات حجم و گستره نظر از یخشکسال

 توست   آب تیریمتد  یراهکارها یبررس هدف با تحقیق، این. سازد یم وارد کشور آب منابع و یکشاورز بخش بر را یریناپذ جبران خسارات

 کمی، های پژوهش نوع از ماهیت نظر از. است شده انجام اصیهان استان ییروستا مناطق در یخشکسال  یشرا در انیمق کوچک کشاورزان

. است شده انجام همبستگی-توصییی روش به و بوده کاربردی تحقیقات نوع از هدف ازنظر و غیرآزمایشی نوع از متغیرها کنترل میزان ازنظر

 آمتار  مرکتز  برآورد اسان بر. قرار داشتند یخشکسال  یاستان اصیهان بودند که در شرا انیکشاورزان کوچک مق یتمام شامل آماری جامعه

و  مورگتان  جدول از استیاده با گروه نیا در نمونه حجم. نیر است 22303 اصیهان حدود  استان یدهقان و خرد برداران بهره کل تعداد رانیا

 نتتایج  .استت  بتوده  پرسشتنامه  ها، داده گردآوری اصلی ابزار. دیگرد نیینیر تع 031تعداد  بهبا انتساب متناسب  یا طبقه یریگ نمونه روشبه 

 یتل تحل یکته طت   کننتد  یاستیاده م یآب در مقابله با خشکسال یریتجهت مد یگوناگون یها از روش یانزان کوچک مقنشان داد که کشاور

 یاجتماع یهاطالعات و سرما یریتمناسب در مزرعه و مد یفن -یزراع یریتمد ،و انتقال آب یاریآب یریتمد هایدر سه دسته راهکار یعامل

 جلب متناسب، آموزشی های دورهای برگزاری آب، بهینه برداری بهره قوانین تصویب بلحاظ الزم تاقداما شود می پیشنهاد لذا. شدند یصتلخ

 . گیرد صورت نوین آبیاری نیاز مورد های زیرساخت توسعه راستای در خصوصی های گذاری سرمایه
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 مقدمه

 و طترف  کیت  از آب منابع یآلودگ شیافزا و یبارندگ کاهش

 بهبتود  و تیت جمع شیافتزا  لیت دل بته  آب یتقاضا عیسر شیافزا

 یا دامنته  گتر، ید یستو  از یمت یاقل راتییتغ کنار در یزندگ سطح

 تبع به و نموده تر گسترده را رانیا و جهان سراسر در آب بحران

 یا کننتده  محدود عامل به آب یکشاورز محصوالت دیتول در آن

 مطالعتتات (.037  همکتتاران، و یرحمتتان) استتت شتتده لیتبتتد

 یفعلت  رونتد  تتداوم  صتورت  در کته  دهتد  یم زنشانین یالملل نیب

 از درصتد  12 از شیبت  ،2383 ستال  تتا  یآب منابع از یبردار بهره

 گرفتت  خواهنتد  قترار  دیشتد  یآب تنش معرض در جهان تیجمع

 استان  بر که است یحال در نیا (.030  ان،یزدانی و یمحمدجان)

 بختش  بته  مربتوط  ایران مصرفی آب درصد دو نود گزارش کی

 آب منابع از رویه بی برداشت سبب آن بدنبال که است، کشاورزی

 صتدمات  آمتدن  وارد ستبب  ختود  نوبته  بته  این و شده زیرزمینی

 همکاران، و بذرافشان) ستا شده آبی پتانسیل ناپذیری بر جبران

 نشتان  کشتور  در آب بحتران  وضتعیت  تحلیل کلی بطور (.038 

 قترار  شتدید  بحتران  وضعیت در حاضر حال در ایران که دهد می

 جمعیتت  افزایش آبی، منابع حجم بودن رابت به توجه با و داشته

 نشتدن  تخاذا صورت در آب منابع مدیریت به کافی توجه عدم و

 بعد دو هر در آب منابع مدیریت هنگام، به و مناسب های سیاست

 تتمریر  و کشور آبی منابع نامطلوب شرای  تشدید تقاضا؛ و عرضه

 ناپذیر اجتناب امری اقتصادی و امنیتی های شاخص منیی پذیری

 وقتتوع یطرفتت از (.030  یزدانیتتان، و محمتتدجانی) بتتود خواهتتد

 آمتدن  وجتود  بته  و ریت اخ یهتا  ستال  در یاپیت پ یهتا  یخشکسال

 ستطوح  در ینگرانت  جتاد یا ستاز  نهیزم آب، منابع یها تیمحدود

 یتیریمتد  و یارشناست ک ستطوح  در آن تبتع  بته  و جامعه مختلف

 عنتوان  بته  یخشکسال با هیقض نیا یسو کی. است شده مربوط

 بتا  آن گتر ید یستو  و استت  بانیگر به دست یعیطب دهیپد کی

 بتا  کته  شتود  یم مرتب  آب منابع صیتخص و نیتمم یها کلمش

 پستا  ایت  یآبت  بحران آن به افتاده، اتیاق یها یخشکسال به توجه

 جتزو  رانیا که ستیدرحال نیا (.038  ،یلیخل) شود یم گیته یآب

 رتبه نیچهارم ایآس در و دارد قرار جهان زیبالخ نخست کشور 3 

 دارد یعت یطب حتوادو  وقتوع  آمار نظر از را رتبه نیششم ایدن در و

 حجم و گستره نظر از یخشکسال و (030  ،یگیب یعل و یغالم)

 نیتتر  پرمختاطره  جتزء  گتذارد،  یم یجا بر که یاقتصاد خسارات

 را یریناپتذ  جبتران  خسارات که شود یم محسوب یعیطب یایبال

 عبتارت  بته . ستازد  یم وارد کشور آب منابع و یکشاورز بخش بر

 بتته را یرانگتتریو اتتتتمریر آب مناستتب تیریمتتد عتتدم گتترید

 وارد یطت یمح ستت یز و یاجتمتاع  ،یاقتصاد ،یدیتول یها بخش

 همکتاران،  و  یستب یر ؛057  همکتاران،  و انیت رمرادیپ) کند یم

 (.3 23 همکاران، و 0گنوالیو ؛  23 همکاران، و 2یکارال ؛333 

 هستند کشاورزان که جامعه قشر نیرتریپذ بیآس خصو  نیا در

 کته،  چرا. رندیگ یم قرار یعیطب یبال نیا دیشد تمریر تحت شتریب

 شتتر یب را یریپذ بیآس تواند یم مید یکشاورز به کشاورزان هیتک

 و یغالمت ) دهتد  قترار  تتمریر  تحتت  را کشتاورزان  یزنتدگ  و کند

 بته  یخشکستال  کردیرو با میاقل رییتغ نیهمچن (.032  همکاران،

 یریپتذ  بیآست  زانیت م یعت یطب یایت بال نیزتتر یآم مخاطره عنوان

 ستبب  تیوضتع  نتوع  نیا امتداد و داده شیافزا را مید یکشاورز

 از .(2335 ،1نیرامستد  و بسونسیگ) شود یم ییروستا امعهج فقر

 از متتمرر  ،یکشتاورز  بختش  بته  وابستته  جوامتع  شتیمع رو نیا

 ،8کواتور و تمانیپ) است یخشکسال جمله من ،ییوهوا آب راتییتغ

 یامتدها یپ ،یورزکشتا  و روستا تنگاتن  ارتباط لیدل به (.  23

 شتت یمع و ییروستتا  اقتصتاد  بتر  سال چند یط یخشکسال یمنی

 و کتارکرد  رییت تغ موجتب  آن تتداوم  و شتود  یم انینما کشاورزان

 گتتردد یمتت ییروستتتا مهتتاجرت تیتتنها در و شتتتیمع وهیشتت

 یجتوامع  در بخصتو   امر نیا (.032  همکاران، و یپورطاهر)

 انیت مق کوچتک  کته  یکشاورزان یعنی دارند یشتیمع اقتصاد که

 کشتاورزان  از قشر نیا که، چرا. کند یم دایپ یشتریب نمود هستند

                                                                                           
1-Risbey 

2-Karali  
3-Vignola 

4- Gibbsons & Ramsden 

5 -Pittman & Coauthors 
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 همکاران، و  زاریالپ) دارند یکشاورز و عتیطب به یکامل یوابستگ

 یژگت یو کته  استت  ذکتر  انیشا(. 2331 ،2نش و لدیندفایا ؛2337

 پراکنده و خرد ران،یا کشور یکشاورز بخش یدار بهره نظام مهم

 برداری بهره واحدهای درصد 52 حدود است یاراض قطعات بودن

 خترده . دارنتد  قترار  دهقتانی  و خترد  طبقتات  در ایران کشاورزی

 در کته  شتود  متی  اطتالق  زمینتی  صاحب برداران بهره به مالکان

کننتد   متی  فعالیتت  هکتتار  8 از کمتتر  وسعت با کشاورزی اراضی

 کی یخشکسال که معتقدند متخصصان یبرخ  .(038  علیزاده،)

 ،یذریچ و یرخانیام) رود، یم شمار به ما کشور در یمیاقل تیواقع

 گستتره  از درصتد  38 حتدود  کهیبطور (053  ان،یرحمان و 055 

 آن درصتد  8 تنهتا  و استت  متدت  دراز خشکستالی  ردرگی استان

 بتار  انیت ز اررات یخشکسال. دارد متوس  ترسالی تا نرمال شرای 

 صتنعت،  ،یکشاورز جمله از استان مختلف یها بخش بر یاریبس

 یاجتمتاع  مستا ل  و یعمتوم  سبز یفضا ست،یز  یمح اقتصاد،

 ارترات  واقتع،  در (.035  ،یدیخورش) است گذاشته یجا بر مردم

 موارد در را اصیهان استان در کشاورزان شتیمع بر را یخشکسال

 ،یاهیت گ پوشش کاهش ،یکشاورز یاراض نرفتن کشت ریز مانند

 کتاهش  غله، واردات به منطقه یوابستگ خاک، شیفرسا شیافزا

 یایتتاح عتتدم ،یبتتاغ و یزراعتت محصتتوالت کشتتت ریتتز ستتطح

 و آفتتات انیتتطغ کتتاذب، شتتاغلم رواز ،یکشتتاورز یهتتا نیزمتت

 ها، دام رفتن نیب از مهاجرت، شیافزا ،یدام و یاهیگ یها یماریب

 یروستتاها  در شرب آب فقدان ،یپرور یآبز محصوالت کاهش

 جملته  از یکشتاورز  بختش  نیبنابرا ،کرد خالصه رهیغ و منطقه

 یمیاقل راتییتغ و نوسانات تمریر تحت اریبس که است ییها بخش

 ؛  23 همکتاران،  و0 درستا ) ردیت گ یمت  قرار یالخشکس جمله من

 تقاضتای  متدیریت  بهبتود  روی بدین (.2 23 همکاران، و 1ایموبا

 کشتت  الگتوی  رعایتت  طریق از کشاورزی بخش در ویژه به آب

 تبیتین  در مجتازی  آب شتاخص  بته  بیشتر توجه ای، منطقه-ملی

 ارزش به توجه نیز و کشاورزی محصوالت تجارت و تولید الگوی

 استت  آب بحتران  با مواجهه برای الزامات جمله از آب اقتصادی
                                                                                           
1 -Alpizar  
2 -Endfield & Nash 

3 -Deressa 
4 -Mubaya 

 قترار  کشتور  روستتایی  توستعه  ریتزان  برنامه توجه مورد باید که

 بتا  یسازگار راستا نیا در (.030  یزدانیان، و محمدجانی) بگیرد

 عنتوان  بته  یکشاورز بخش در ژهیو به یخشکسال ای میاقل رییتغ

 از منظتور  کته  داشتت  توجته  دیت با. باشتد  یمت  مطرح راهکار کی

 استت  بارش کمبود وستهیپ دوره کی وقوع یکشاورز یخشکسال

 یرمردهت  کاهش و یزراع محصوالت به زدن صدمه به منجر که

 شتیمع از حیاظت یبرا کشاورزان (.057  ان،یرقی) شود یم آنها

 اتیت عمل یریبکارگ ازمندین ،یخشکسال اتتمریر مقابل در شیخو

 در انستان  کته  استت  یتیفعتال  شامل یسازگار. هستند یسازگار

 ایت  یواقعت  یمت یاقل نوستانات  و راتییت تغ بته  ینت یب شیپ ای پاس 

 ایت  کند کم را آن مضر اتتمریر تا دهد یم انجام شده یزیر برنامه

 ببترد  ستود  یمت یاقل راتییت تغ خاطر به شده جادیا یها فرصت از

از  یکتی  (.2333و همکتاران،   2ادگیر ؛3 23 ،8وریینبرگ یلسنن)

 یراهبردهتا ارتقتاء   یبا خشکسال یسازگار یاساس یازهاین یشپ

 در مختلف راهکارهای کاربست مستلزم که باشد یمآب  یریتمد

 و یزراعت  ختا   اتیت عمل انجتام  آب، انتقال و یاریآب یها طهیح

 تیریمد حوزه در اجتماعی سرمایه و اطالعات مدیریت زین و یفن

 متدیریت  بته  مربتوط  تحقیقات از تعدادی. باشد یم یکشاورز آب

 و7 نامتتارا و (038 ) همکتتاران و آبتتادی طتتاهر کشتتاورزی، آب

 جهتتت در را کشتتاورزی آب متتدیریت بهبتتود (3 23) همکتتاران

 متدیریت  معتقدنتد  ها آن. اند دانسته ضروری روستایی فقر کاهش

 تثبیت کشاورزی، تولیدات و وری بهره بهبود باعث کشاورزی آب

 در. شود می بیشتر بازده با های نهاده از استیاده به تشویق و درآمد

 همکتاران،  و 5راحامتان  آب، انتقال و بیاریآ راهکارهای خصو 

 اتکای قابل ذخیره آبیاری، های نظام بهبود با که معتقدند (2331)

 بتا  امتر  ایتن  کته  گردد می فراهم کشاورزان برای آب از بیشتری

 نیتز  و بهتتر  کنتترل  ستاختارهای  ستازی،  ذخیتره  عملیتات  بهبود

 کشاورزان به مناسب آبی ذخیره. رددگ می میسر پاسخگو مدیریت

 بهتتر  تستطیح ) زراعتی  آب متدیریت  در که دهد می را اجازه این

 داشتته  بهتتری  گذاری سرمایه( فشار تحت آبیاری اجرای اراضی،
                                                                                           
5 -Nielsen & Reenberg 

6 -Adger 

7 -Namara 

8 -Rahman 
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 و هتا  ستازمان  نیازمنتد  زراعتی  آب متدیریتی  نظام بهبود و باشند

 است معتقد  (3 23)  کیجن طرفی از. است مناسب های فناوری

 قابتل  منبتع  از آب انتقتال  آبیتاری،  در اصتل  تترین  مهم شاید که

 و کتود  بتذر،  روی کشاورزان مطمئن، غیر محی  در. باشد اعتماد

 تولیتد  نتیجته  در و کننتد  متی  گتذاری  سترمایه  زمتین  سازی آماده

 حال در. شود می مواجه مشکل با آب وری بهره قابلیت و محصول

 در آب متدیریت  از الینیکتی  جتزء  آب، از جتدد م استتیاده  حاضر

 عنتوان  به. هستند روبرو آب کمبود با که است نواحی از بسیاری

 هتای  پمت   دادن قترار  چین شمال و مصر کشاورزان برای مثال،

 امتری  آب از مجتدد  استتیاده  برای زهکشی نهرهای در کوچک

 ترکیتب  طریتق  از راهکتار  این از آبیاری مثسسات و است عادی

 حمایتت  استتیاده  قابتل  منتابع  جهتت  شیرین آب با هکشیز آب

 مدیریت به خشکسالی با مبارزه های روش برخی بنابراین. کند می

 شتامل  را گونتاگونی  دامنته  کته  گتردد  برمتی  آب انتقال و آبیاری

 انتقتال  هتای  کانتال  الیروبی نهرها، پوشش مثال، برای. شود می

 و محمتتدی بیتتک) فشتتار تحتتت آبیتتاری سیستتتم اجتترای آب،

 کشتتاورزی آب انتقتتال بتترای لولتته از استتتیاده (051 همکتتاران،

 بتترداری، بهتتره عملیتتات بهبتتود ،( 03 همکتتاران، و جعیتتری)

 و افتروزه ) کشتاورزی  آب تحویتل  و توزیتع  بهسازی و نگهداری

 همکاران، و مردی) عمیق های چاه از استیاده  و (055 همکاران،

. اند شده پیشنهاد خشکسالی با مقابله های روش عنوان به (5 23

 همکتاران  و عابتدی  توست   کته  جتامعی  تحقیق راستا همین در

 خشکستتالی بتتا مقابلتته هتتای روش بررستتی خصتو   در (037 )

 بترای  از لولته  ستتیاده ا که داد نشان شد، انجام کشاورزان توس 

 هتای  شتبکه  توستعه  و ایجاد در همکاری و کشاورزی آب انتقال

 ستطوح  ایجتاد  بتا  بتاران  آب ذخیتره  و محلی رسانی آب و آبیاری

 کشتاورزی،  آب انتقتال  بترای  مهتم  توصیه سه جزو باران، آبگیر

 محلی رسانی آب و آبیاری های شبکه توسعه و ایجاد در همکاری

 کتردن  کتم  تبخیتر،  کاهش برای آب مخازن سطح دادن پوشش

 استیاده کشاورزی، های زمین کردن مسطح غرقابی، آبیاری روش

 خشکستالی،  بتا  مقابلته  بترای  محلتی  افراد اطالعات و تجارب از

                                                                                           
1 -Kijne 

 منبتع  و شتغل  ایجتاد  آبیاری، کانال مسیر طول در گیاهان حذف

 قوانین رعایت و خشکسالی فشار کاهش برای دیگر درآمد کسب

. اند بوده اول های اولویت جزو آب، منابع از برداری هبهر در محلی

 توست   آب مدیریت راهکارهای خصو  در ای گسترده تحقیقات

 یرحمان: شود می اشاره مواردی به که است شده انجام کشاورزان

 و یزراعت  راهکارهتای  نته یزم در یپژوهش در (037 ) همکاران و

 کته  دیرست  جته ینت نیا به یخشکسال  یشرا در آب تیریمد یفن

 اعمتال  یخشکستال   یشترا  در وهیشت  دو بته  توانند یم کشاورزان

 بکتارگیری  شامل تنوع بهبود از اند عبارت که ندینما آب تیریمد

 و ،دمتایی  تنش برابر در مقاوم یا و خشکی به مقاوم تولیدی ارقام

 ستتای را در. محصول مدیریت  متنوع های شیوه انجام بر تمرکز

 شترای   بتا  محصتول  رشتد  حستان  مراحتل  که این از اطمینان

 همزمان فصل، اواس  در خشکسالی مانند وهوایی آب بسیارسخت

 ایتن  در ای مطالعه در(0 23) ،2ویین دیر ون و گیبریهیوت. نباشد

 استتیاده  محصول، تنوع نظیر راهکارهایی که که یافتند در زمینه

 درآمد، تنوع دام، های گونه انواع زا استیاده گوناگون، های واریته از

 تنوع خشکی، به متحمل یافته بهبود محصوالت ارقام از استیاده

 قترار  تنوع راهبرد راستای در دام، گله ترکیب تنوع و دام خوراک

 . هستتند  خشکستالی  بتا  ستازگاری  راهبترد  مهمترین و گیرند می

در  ،(7 23) همکتتاران و 1ستتانگو و (8 23) همکتتاران و 0اوپیتتو

 کیینان و شوری و خشکی به مقاوم ارقام معرفی بهمطالعات خود 

 عنوان به آبی کم به مقاوم گیاهان کاشت به (337 ) 8کرانین  و

 حاستان  . داشتند تاکید نیز سازگاری راهبردهای مهمترین عنوان

 متدیریت  راهکارهتای  حیطه در پژوهشی در  (2335) 2نحماچنا و

 تحصیالت بهبود که دهد یم نشان اجتماعی سرمایه و اطالعات

 محلی مشارکت تحریک برای مهم سیاستی اقدام دانش، انتشار و

 زیترا  استت  مختلتف  های طرح طبیعی منابع مدیریت و توسعه در

 و بتالقوه  مزایتای  از آگاهی شتر،بی کشاورزی تجربه و تحصیالت

 حیاظتت  و طبیعی منابع مدیریت های فعالیت در شرکت به تمایل

                                                                                           
2 -Gebrehiwot & van der Veen 

3 -Opiyo 

4 -Sanogo 

5 -Keenan & Krannig 

6 -Hassan & nhemachena 
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 بهبتود  را خشکسالی با سازگاری برای محلی جامعه توان محلی

 دستت  نتیجته  ایتن  بته  ای مطالعه در (053 )خباززاده  .بخشد می

 آب از بهینته  استتیاده  هزمینت  در عمتومی  آگاهی ارتقاء که یافت

 متدیریت  در ترویجتی  هتای  فعالیتت  همتاهنگی  ایجاد کشاورزی،

 حیظ های روش به نسبت کشاورزان آگاهی افزایش و خشکسالی

 آبتی  منتابع  متدیریت  بترای  الزم اقدامات جمله از خاک رطوبت

 نهمکارا و دریجانی. شود می محسوب خشکسالی با مبارزه جهت

 استقرار که یافتند دست مهم این به نیز دیگر تحقیقی در (053 )

 بته  مهمتی  کمک تواند می خشکسالی آگاهی پیش و پایش نظام

 در ( 03 ) قلتی  امتام  و صالحی. نماید کشاورزان آگاهی افزایش

 اجتماعی سرمایه که یافتند دست نتیجه این به خود های پژوهش

. استت  کشتاورزان  محیطی زیست رفتارهای بر گذارتمریر متغیری

 در (2 23) همکاران و  االم که گیت توان می یافته این تمیید در

 نقش زمینه در رشدی به رو ی عالقه که، داشتند اشاره پژوهشی

 کشتاورز  خانوارهتای  پتذیری  انعطتاف  ارتقاء در اجتماعی سرمایه

 توست   توانتد  متی  اجتمتاعی  سرمایه زیرا دارد؛ دوجو پذیر آسیب

 بترای  مییتد  ابتزار  یتک  عنوان به پذیر آسیب کشاورز خانوارهای

 همچنتین . شتود  استتیاده  آن بر غلبه یا و بحرانی شرای  با مقابله

 داشتند اشاره راستا همین در (030 ) همکاران و آباد فیض رحیمی

 استت،  یافته توسعه خوبی به اجتماعی سرمایه که مناطقی در که

 را هتایی  محتدودیت  و قوانین آب کننده مصرف محلی های گروه

 شتکل  بته  موجتود  منتابع  از استت  شتده  باعث که اند داده توسعه

 در (2333) همکتتاران و 2ایگلیستیان  .گتتردد استتیاده  صتحیح 

 در کشتاورزان  ستازماندهی  که رسیدند یافته این به خود پژوهش

 بتتا مقابلتته هتتای روش از بخشتتی مختلتتف هتتای تشتتکل قالتتب

 و هتتا تعتتاونی در عضتتویت. دهتتد متتی تشتتکیل را خشکستتالی

 فتراهم  کشتاورزان  بترای  را امکتان  ایتن  غیردولتی، های سازمان

 آستیب  اجتمتاعی،  هتای  حمایتت  از برخورداری ضمن که کند می

 گیتت  توان می کلی طور به دهند کاهش را خشکسالی از پذیری

 منیتی  پیامدهای کشاورزی، و روستا تنگاتن  ارتباط دلیل به که

 معیشتتت و روستتتایی اقتصتتاد بتتر ستتال چنتتد طتتی خشکستتالی
                                                                                           
1 -Alam 

2- Iglesias 

 و کتارکرد  تغییتر  موجتب  آن، تتداوم  و شود می نمایان کشاورزان

 زیرا درصد گردد می روستایی مهاجرت نهایت در و معیشت شیوه

 امتر  ایتن  دارند را حوادو گونه این اب مقابله توان مردم از اندکی

 صتورت  بته  یعنی دارند معیشتی اقتصاد که جوامعی در بخصو 

 بتا  بنتابراین، . کننتد  می پیدا بیشتری نمود هستند مقیان کوچک

 بته  توجته  بتا  شتود  می مشخص زمینه این در متعدد های بررسی

 ستتازگاری بتته کشتتاورزی و روستتتایی جامعتته فقتتر و تنگدستتتی

 اتتتمریر  یخشکسال از که ییها استان از یکی. ارندد نیاز بیشتری

 یاراضت  مستاحت . باشد یم اصیهان استان است رفتهیپذ را یادیز

 کتل  از درصتد  2/8) هکتتار  هزار 823 اصیهان استان یکشاورز

 آن هکتتار  هتزار  103 ساالنه معمول طور به که باشد یم(  کشور

 زانیت م و( کشتور  یکشاورز یاراض از درصد 0) رود یم کشت ریز

 محصتوالت  درصد 2) تن ونیلیم2/2یکشاورز محصوالت دیتول

 از کمتتر  استان نیا  انهیسال بارش نیانگیم. است( کشور یدیتول

 هیتتم  کیت  و کشتور  متوست   دوم کیت  معتادل  تریل یلیم 23 

 میاقلت  در اصتیهان  استتان  واقتع  در. استت  یجهان بارش متوس 

 استتان  یکشاورز جهاد سازمان) است شده واقع خشک و معتدل

 اصتیهان  استتان  گستتره  از درصتد  38 حتدود .  (037 ، اصیهان

  یشترا  آن درصتد  0/8 تنهتا  و است مدت دراز یخشکسال ریدرگ

 یاریبست  بار انیز اررات یخشکسال. دارد متوس  یترسال تا نرمال

 صتنعت،  ،یکشتاورز  جملته  از استتان  نیا مختلف یها بخش بر

 یاجتمتاع  مستا ل  و یعمتوم  سبز یفضا ست،یز  یمح اقتصاد،

 ارترات  واقتع،  در (.035  ،یدیخورش) است گذاشته یجا بر مردم

 در را اصتتیهان استتتان در کشتاورزان  شتتتیمع بتتر را یخشکستال 

 پوشش کاهش ،یکشاورز یاراض نرفتن کشت ریز مانند یموارد

 غلته،  واردات به منطقه یستگواب خاک، شیفرسا شیافزا ،یاهیگ

 یایت اح عتدم  ،یبتاغ  و یزراع محصوالت رکشتیز سطح کاهش

 و آفتتات انیتتطغ کتتاذب، مشتتاغل رواز ،یکشتتاورز یهتتا نیزمتت

 ها، دام رفتن نیب از مهاجرت، شیافزا ،یدام و یاهیگ یها یماریب

 آب بته  مناسب یدسترس فقدان ،یپرور یآبز محصوالت کاهش

 بختش  نیبنتابرا  ،کرد خالصه رهیغ و منطقه یروستاها در شرب

 و نوسانات تمریرتحت اریبس که است ییها بخش جمله از یکشاورز
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 و  درستا ) ردیت گ یمت  قترار  یخشکستال  جملته  من یمیاقل راتییتغ

 تتمریر  بته  توجته  با  (.2 23 همکاران، و 2ایموبا ؛  23 همکاران،

 جملته  از انییروستتا  یزنتدگ  مختلتف  ابعتاد  بر یخشکسال ریفراگ

 یامتر  دهیت پد نیت ا مناستب  تیریمد و شناخت ،یکشاورز بخش

. است ییروستا مناطق در داریپا توسعه یراستا در یضرور اریبس

 کشاورزی بخش در ویژه به آب تقاضای مدیریت بهبود همچنین

 بته  بیشتتر  توجته  ای، منطقه-ملی کشت الگوی رعایت طریق از

 محصتوالت  تجارت و تولید الگوی تبیین در مجازی آب شاخص

 الزامتات  جملته  از آب اقتصتادی  ارزش بته  توجه نیز و کشاورزی

 ریزان برنامه توجه مورد باید که است آب بحران با مواجهه برای

 یزدانیتتان، و محمتتدجانی) بگیتترد قتترار کشتتور روستتتایی توستتعه

 کوچتک  بترداری  بهتره  هتای  نظام گسترش به جهتو با (.030 

 و کتافی  سترمایه  بته  هتا آن مناستب  دسترستی  فقدان و مقیان

 مشتکالت  اشتتراکی،  آبی منابع به هاآن اتکای و مناسب فناوری

 و استت  بترداری بهتره  هتای  نظام سایر از بیشتر سازگاری در آنها

 ایتن  لذا .نمایند می طلب دولت از را بیشتری گری مداخله اقدامات

 توستت  آب تیریمتتد یراهکارهتتا یبررستت هتتدف بتتا تحقیتتق،

 منتتاطق در یخشکستتال  یشتترا در انیتتمق کوچتتک کشتتاورزان

 .است شده انجام اصیهان استان ییروستا

 

 ها روش و مواد

 ازنظتر  کمی، های پژوهش نوع از ماهیت نظر از پژوهش این

 نتوع  از هتدف  ازنظتر  و غیرآزمایشی نوع از متغیرها کنترل میزان

  انجتام  همبستتگی -توصییی روش به که بوده کاربردی حقیقاتت

کشتاورزان   یتمتام  آمتاری  جامعته  پتژوهش  ایتن  در. است شده

 یخشکستال   یاستان اصیهان بودند کته در شترا   انیکوچک مق

 یعمتوم  یسرشمار یلیتیض  جینتا آورد بر اسان بر. قرار داشتند

 ید و دهقتان برداران خر تعداد کل بهره رانیمرکز آمار ا یکشاورز

 ران،یت ا آمتار مرکتز  )نیتر استت    22303 استان اصیهان حتدود  

                                                                                           
1 -Deressa 
2- Mubaya 

 بته  مورگان جدول از استیاده باگروه  نیحجم نمونه در ا (.030 

 روش بتا و افتراد متورد مصتاحبه     دیت گرد نیتی تع نیتر  031 تعداد

 براستان . شدند انتخاببا انتساب متناسب  0یا طبقه یریگ نمونه

 در کته  یکشتاورزان  ،یخشکستال  تیاز وضتع  یخروجت  یها شهنق

در )نمونه انتختاب شتدند    عنوانبه داشتند قرار یخشکسال  یشرا

SPIبا توجه به شاخص بارش استاندارد شتده   یبازه زمان نیآخر
1 

و ( ساخت یم انینما یمنطقه را به درست تیدوازده ماهه که وضع

 یانتختاب تمتام  کته امکتان    نیت بتا توجته بته ا    گتر ید یاز طرف

کشتتاورزان وجتتود نداشتتت لتتذا طبقتتات متتورد مطالعتته براستتان 

( شتمال، جنتوب، شترق، غترب و مرکتز     ) ییایت جغراف یهتا  قطب

با پراکنش مناسب انتخاب و  یکشاورزان لهینوسیانتخاب شد تا بد

 گتردآوری  اصتلی  ابزار حاضر پژوهش در. ردیمورد مطالعه قرار گ

 مترور  بتر  مستند پرسشنامه نای که است بوده پرسشنامه ها، داده

 بختش  دو بر مشتمل مطالعه، اهداف به توجه با و تحقیق ادبیات

 پرداختته  کشتاورزان  فتردی  مشخصات به آغازین بخش در. بود

 تیریمتد  یراهکارهتا  تحلیل به نامه پرسش این دوم بخش. شد

 در یخشکستال   یشترا  در انیت مق کوچک کشاورزان توس  آب

 بختش  در تحقیتق  ابتزار  هتای  گویه .شد پرداخته اصیهان استان

 مرور از مستخرز متغیرهای از استیاده با آب تیریمد یراهکارها

 بتا  بتاز  هتای  مصتاحبه  از حاصتل  هتای  یافتته  چنین هم و ادبیات

 و طراحتی  اصتیهان  استتان  یکشتاورز  جهاد سازمان کارشناسان

 و فتردی  هتای  ویژگتی  بررستی  بتا  ترتیتب  این به. گردید تدوین

 از آب تیریمتد  یراهکارهتا  مطالعته،  متورد  زانکشتاور  ای حرفه

 تعیتین  جهت. گرفتند قرار تحلیل مورد و شناسایی ایشان دیدگاه

 علمتی  هیات اعضای شامل متخصصان پانل از پرسشنامه روایی

 و شتد  استتیاده  تهران دانشگاه کشاورزی توسعه و مدیریت گروه

                                                                                           

3--
N

N
nn h

h
 =Nh h طبقه در افراد تعداد  ام  . nh =  متورد  نمونته  تعتداد  

h طبقه از انتخاب N= ام  جامعه افراد کل تعداد   

4 -Standardized Precipitation Index 
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 مهپرسشتنا  در الزم اصالحات آنان پیشنهادات و نظرات براسان

 از استتیاده  بتا  تحقیق، ابزار پایایی برآورد منظور به. آمد عمل به

 آلیای مقدار و گرفت انجام آزمون پیش صورت به پرسشنامه 03

. گردید محاسبه  2 نسخه SPSS افزار نرم از استیاده با کرونباخ

 درمرحلته  پرسشتنامه  مختلتف  های بخش( اعتماد قابلیت) پایایی

 در پرسشتنامه  کرونبتاخ  آلیتای  یبضر. شد سنجیده آزمون پیش

 تحلیتل  تجزیته . آمد بدست 38/3 آب تیریمد یراهکارها بخش

 استنباطی آمار و توصییی آمار بخش دو در پژوهش این اطالعات

بته   تحقیتق حاصتل از   یهتا  داده یتل و تحل یهدر تجز. شد انجام

در  یتق تحق یرهتای متغ ینمتثررتر  یبنتد  منظور استخراز و دسته

 اکتشتافی  عاملی تحلیل روش از آب تیریمد یراهکارها یلتحل

 .شد گرفته بهره

 

 نتایج

 در اسیی مق کوچیک  کشاورزان یو حرفه ا یفرد های یژگیو

 اصفهان استان ییروستا درمناطق یخشکسال طیشرا

کشاورزان مورد مطالعته نشتان داد    یفرد یاتخصوص بررسی

ر و نی 1بعد خانوار  یانگینم ،سال 12کشاورزان  یسن یانگینکه م

ستال بتوده استت و     21 یشتان ا یتجربه کتار کشتاورز   یانگینم

از  یمتی از ن یشب یالتتحص. بودند مرد(  درصد 33) آنها اکثریت

 بته ( درصتد  0/78) بتود و غالبتاز   یتپلم د زیتر ( درصتد  22) یشانا

پژوهش، مساحت  های یافتهتوجه به  با. داشتند اشتغال کشاورزی

 8کمتر از ( درصد 5/53)ه اغلب کشاورزان مورد مطالع یمزرعه آب

 های کشاورزی واحدهای اکثریت دیم مزرعه مساحت و هکتاربود

 قترار هکتتار   3 در دامنته کمتتر از   ( درصتد  2/53) مطالعه مورد

 0/71) مطالعته  متورد  کشاورزان اکثریت آبی باغ مساحت. داشت

 یتت اکثر یمهکتار بود و مساحت باغ د 0در دامنه کمتر از ( درصد

 همچنتین . هکتتار بتود   0دامنه کمتتر از   در( درصد 7/72) یشانا

 هکتتار  0 مطالعته  مورد کشاورزان زراعت و باغ مساحت میانگین

 یکشتاورز  یدر واحتدها  یمنابع آبت  یتمالک وضعیت بررسی. بود

 2/72) یمنتابع آبت   یتت اکثر یتت مورد مطالعه نشان داد کته مالک 

 یستتم س نتوع  مطالعته . مشاع بوده استت  یتبصورت مالک( درصد

متتورد مطالعتته نشتتان داد کتته  یکشتتاورز یدر واحتتدها یتتاریآب

 یستنت  یاریاز روش آب( درصد 5/25)موارد  یتکشاورزان در اکثر

 هتای  یافتته  بته  توجته  با. اند در مزارع و باغات خود استیاده کرده

 متورد  متوارد  از نیمتی  از بتیش  در آب انتقال وسیله نوع تحقیق،

 از نیمی از بیش در و است بوده خاکی نهر(  درصد 2/82) مطالعه

 نداشت وجود آب ذخیره استخر مطالعه مورد کشاورزی واحدهای

 نتوع  بودنتد،  کترده  احتداو  آب ذخیتره  استتخر  که مواردی در و

 .است بوده سیمانی موارد درصد 23 در استیاده مورد پوشش

 

 کشیاورزان  توسیط  آب تیریمید  یراهکارهیا  یعامل لیتحل

 ییروسیتا  منیاطق  در یخشکسیال  طیشرا در اسیمق کوچک

 اصفهان استان

کشاورزان کوچک  یدگاهمربوط به د یرهایمتغ یصتلخ برای

مطالعه در خصتو    در نمونه مورد یخشکسال ی در شرا یانمق

وارد  یرمتغ 21 آب در استان اصیهان، یریتمد یراهکارها یبررس

را در  یرمتغ 2  ،روش در مجموع ینا. شد یاکتشاف یعامل یلتحل

 شتده  نیتی تب یتجمعت  انسیت وار مقتدار . کرد یبند بقهعامل ط 0

 میتزان . باشتد  یدرصتد مت    157/25سه عامتل جمعتاز    نیا توس 

شتود، بتا    یتین توس  عوامل تب تواند یها که م درون داده یانسوار

بته دستت آمتد     553/3شتد و مقتدار آن    سنجیده KMOآزمون 

 دار یجتدول معنت   یتن در ا یزآزمون بارتلت ن ین،همچن(.  جدول )

 نمتود  تمییتد را  یعتامل  یتل تحل یها بترا  بودن داده مناسببود و 

مقتدار   یشترینب یق،تحق های یافتهبا توجه به  (.032  ی،کالنتر)

بتود  ( 187/1) آب انتقتال  و آبیاری مدیریتمربوط به عامل  یژهو

 یتین آب را تب یریتمتد  یراهکارهتا  یانسدرصد وار 7/22 2که 

 یفنت -زراعی مدیریت یها عامل یبآن به ترت از  پس. است کرده

 ستترمایه و اطالعتتات متتدیریتو ( 258/0)مناستتب در مزرعتته 

 کتته داد نشتتان جینتتتا. استتت گرفتتته قتترار( 0/ 83) اجتمتتاعی
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 راتییت تغ کلدرصد  157/25سه عامل  نیموجود در ا یرهایمتغ

 کوچتک  کشتاورزان  توست   آب تیریمتد  یراهکارهتا مربوط به 

 لیکرا تشتت اصتتیهان استتتان در یخشکستتال  یشتترا در انیتتمق

 نیت ا در کهاست  یمربوط به عوامل مانده یباق انسیو وار دهد یم

 (.2جدول . )نشده است ینیب شیپ قیتحق

 

 KMOرتلت و اآزمون ب. 1جدول 

 669 /2 (KMO)   گیری نمونه کفایت اندازه

 بارتلت آزمون
 322/175 تقریبی اسکویر کای

 280 آزادی درجه
 333/3 (sig) دار معنی

 

 استان در یخشکسال طیشرا در اسیمق کوچک کشاورزان توسط آب تیریمد یراهکارها یعامل لیاستخراج شده از تحل یها عامل. 2جدول 

 اصفهان

 یتجمع انسیوار درصد شده نییتب انسیوار درصد ژهیو مقدار ها عامل فیرد

 7/22 2 7/22 2 187/1 اول عامل  

 530/17  272/2 258/0 دوم لعام 2

 157/25 831/23 0/ 83 سوم عامل 0

 

 یینتب یانسدرصد وار یژه،مقدار و یقتحق های یافته با مطابق

شتده در   یتین تب یتانس وار یشده توس  هر عامل و درصد تجمع

آمتده از   دستت  خصو  عوامتل بته   در یجنتا. آمده است 0جدول 

مربوطته   یرهتای متغ و یمتاکس به روش وار یافتهدوران  یسماتر

 یتر متغآب،  انتقتال  و آبیتاری  متدیریت داد کته در عامتل    نشان

با بار  "به مزرعه  یدنتا رس یراز هدر رفتن آب در مس یریجلوگ"

 . بود متغیر مثررترین عنوان به( 533/3) یعامل

 در یخشکسال طیشرا در اسیمق کوچک انکشاورز توسط آب تیریمد یراهکارها یعامل لیاستخراج شده از تحل یها مشخصات عامل. 3جدول 

 اصفهان استان در ییروستا مناطق

 بارعاملی متغیر عامل نام

 انتقال و آبیاری مدیریت
 آب

 533/3 مزرعه به رسیدن تا مسیر در آب رفتن هدر از جلوگیری
 3/ 75 داخل مزرعه یا یرآب در مس یعو توز یمتقس یبرا یمطمئن فلز های یچهاز در استیاده

 2/3 7 آب ذخیره استخر احداو
 253/3 آب مصرف در جویی صرفه برای اراضی مناسب تسطیح

 3/ 22 تبخیر از جلوگیری برای روز شبانه خنک ساعات در مزرعه آبیاری
 202/3 تحت فشار یاریآب یها روش یریکارگ به

 2/3 2 ...(و  یگذارهرز، لوله  یها کردن، حذفعلف یمانیس)انتقال آب  یها پوشش کانال بهبود

 یفن-زراعی مدیریت
 مناسب در مزرعه

 733/3 مزرعه یها مجدد از پساپ استیاده
 732/3 ها در مزرعه از سوپرجاذب استیاده
 282/3 خشکی به مقاوم ارقام از استیاده

 281/3 گیاهی بقایای و دامی کود از استیاده طریق از خاک رطوبت ذخیره ظرفیت افزایش
 203/3 رطوبت حیظ برای زمستان و پاییز در عمیق شخم انجام

 و اطالعات مدیریت
 اجتماعی سرمایه

 518/3 آب با مرتب  مسا ل زمینه در ترویجی بروشورهای و ها نشریه پوسترها، همچون ترویجی چاپی مواد مطالعه
 757/3 بران منطقه تشکل آب تقویت

 772/3 آب با مرتب  موضوعات زمینه در برداران بهره برای آموزشی های کارگاه و ها دوره در شرکت
 825/3 آب منابع از استیاده و تممین جهت هماهنگی ایجاد برای ها دهیاری و شوراها ویژه به محلی نهادهای با همکاری
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آ  "یتر متغ  ،مناسب در مزرعته  یفن-زراعی مدیریتعامل  در

( 733/3) یبتا بارعتامل   "مزرعته   یهتا  استیاده مجتدد از پستاپ  

 ترویجی چاپی مواد مطالعه "یرمتغ. شد ییشناسا یرمتغ ینمثررتر

 زمینته  در ترویجتی  بروشتورهای  و هتا  نشتریه  پوسترها، همچون

بتته عنتتوان  ( 518/3) یبتتا بارعتتامل  "آب بتتا متترتب  مستتا ل

 ستترمایه و اطالعتتات متتدیریتدر عامتتل  یتترمتغ گتتذارترینتمریر

 .یدمشخص گرد اجتماعی

 

 و بحث  نتایج

و نامناستب   یجتو  هتای  یزشنازل بودن ر یلما به دل ورکش 

 نیمه یآن در زمره کشورها یو مکان یپراکنش زمان یبودن الگو

 بته  نیتاز  و جمعیت فزاینده رشد. دارد قرار جهان خشک و خشک

منتابع آب و ختاک بته     یتو محتدود  یو زراعت  دامی محصوالت

ه را بت  یمستاله کتم آبت    ی،کشتاورز  یتدات تول یعنوان بستر اصل

در . کشور قرار داده استت  یکشاورز یفرارو یجد یاربس یا گونه

 یرهمچتون ستا   یعتی طب یدهپد یکبه عنوان  یزن یواقع خشکسال

 یحصتح  یریتو متد  یزیر برنامه ی،ها، به مدد دانش، آگاه پدیده

از آن را  یناشت  یهتا  و خستارت  باشد یو کنترل م ینیب یشقابل پ

 یسازگار یاساس یازهاین یشاز پ یکی. به حداقل رساند توان یم

آب در منطقه استت کته بتر استان      یریتارتقاء مد یبا خشکسال

 کوچتک  کشاورزان توس  آب تیریمد یراهکارها یعامل تحلیل

. گردیتد  مشخص اصیهان استان در یخشکسال  یشرا در انیمق

 یریتمتد  ،و انتقال آب یاریآب یریتمد هایراهکار اسان این بر

 یهاطالعتات و سترما   یریتعه و متد مناسب در مزر یفن -یزراع

با  یآب در منطقه به منظور سازگار یریتجهت ارتقا مد یاجتماع

 یریتخصتو  راهکتار متد    در. باشتد  یمت  یدقابل تاک یخشکسال

از هدر رفتتن آب   یریچون جلوگ ییها روش ،و انتقال آب یاریآب

مطمتئن   هتای  یچته به مزرعته، استتیاده از در   یدنتا رس یردر مس

داخل مزرعه، احتداو   یا یرآب در مس یعو توز یمتقس یبرا یفلز

در  ییجتو  صترفه  یبترا  یمناسب اراض یحآب، تسط یرهاستخر ذخ

 یمزرعته در ستاعات خنتک شتبانه روز بترا      یاریمصرف آب، آب

تحتت فشتار،    یتاری آب یها روش یریکارگ به یر،از تبخ یریجلوگ

کتردن، حتذف    یمانیست )انتقتال آب   یهتا  بهبود پوشتش کانتال  

 یجکته بتا نتتا    یتد گرد ییشناسا...( و  یهرز، لوله گذار یاه علف

و  یطاهرآبتاد  ،(3 23)و همکاران  نامارا تحقیقات ازمده آبدست 

 همکاران و یعابد ،(5 23)و همکاران  مردی ،(038 )همکاران 

 فنی -یزراع یریترابطه با راهکار مد در. دارد یهمخوان (037 )

چتون استتیاده مجتدد از     یریتیمتد  یها روش مزرعه، در مناسب

ها در مزرعه، استتیاده از   مزرعه، استیاده از سوپرجاذب یها پساپ

رطوبتت ختاک از    یرهذخ یتظرف یشافزا ی،ارقام مقاوم به خشک

 یتق انجام شخم عم یاهی،گ یایو بقا یداماستیاده از کود  یقطر

کته بتا    یتد گرد ییحیظ رطوبتت شناستا   یو زمستان برا ییزدر پا

 همکتتاران و 2اوپیتتو ،(037 ) همکتتاران و یرحمتتان یقتتاتتحق

 همکتتاران و دریجتتانی و (7 23) همکتتاران و 0ستتانگو ،(8 23)

اطالعتات و   یریتمد راهکار خصو  در. دارد همسویی (053 )

 ،(2 23)و همکتاران   1االمهمسو بتا مطالعتات    یاجتماع یهسرما

 همکتاران  و 8یگلیستیان ا ،(030 ) همکاران و آباد فیض رحیمی

 (032 )وهمکتتتاران  یرانتختتتابیام ،(053 )خبتتتاززاده  ،(2333)

مطالعه متواد   چون زیرگزیدارهایی (053 )همکاران  و ودریجانی

 یجیترو یهاو بروشور ها یههمچون پوسترها، نشر یجیترو یچاپ

بتران منطقته،    تشتکل آب  یتت مسا ل مرتب  با آب، تقو ینهدر زم

بترداران در   بهتره  یبترا  یآموزش یها ها و کارگاه شرکت در دوره

بته   یمحلت  یبا نهادهتا  یموضوعات مرتب  با آب، همکار ینهزم

و  ینجهتت تتمم   یهمتاهنگ  یجادا یبرا ها یاریشوراها و ده یژهو

 .شد معرفیاستیاده از منابع آب 

                                                                                           
1 -Namara et al 

2 - Opiyo 

3 -Sanogo 

4 -Alam et al 

5 -Iglesias 



 8331، پاییز 3، شماره 6جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      222

 پیشنهادات و گیرینتیجه

 یراهکارهتا  ینتتر  مهتم  ییحاضتر بتا هتدف شناستا     تحقیق

 در یتان مق چتک آب مورد استیاده توس  کشتاورزان کو  یریتمد

انجتام   یخشکستال  ی اصتیهان در شترا   استتان  ییمناطق روستا

از  یتتانمق کوچتتک کشتتاورزاننشتتان داد کتته  یجنتتتا. گرفتتت

 یابله بتا خشکستال  آب در مق یریتجهت مد یگوناگون یها روش

 هتای در سه دسته راهکار یعامل یلتحل یکه ط کنند یاستیاده م

مناستب در   یفنت  -یزراعت  یریتمد ،و انتقال آب یاریآب یریتمد

. شتدند  یصتلخت  یاجتمتاع  یهاطالعات و سرما یریتمزرعه و مد

و انتقتتال آب  یتتاریآب یریتمتتد راهکتتارذکتتر استتت کتته  یانشتتا

 ی آب در شترا  یریتان در متد کشاورز ینروش درب ینپرکاربردتر

 یشتنهاد خصتو  پ  یندر ا. استان اصیهان بوده است یخشکسال

 ینقتوان  یآب کشتاورز  یمتتول  یهتا  که دولت و سازمان شود یم

و  یرمجتاز غ یها از حیر چاه یریرا در جهت جلوگ یو مورر یدمی

 یآموزش یها دوره همچنین. رسانند یببهبود مصرف آب به تصو

از  یریجلتوگ  یهتا  راه یآب کشتاورز  ینته بهدر ارتباط با مصرف 

کشتت مناستب بتا     یو الگو یاریآب یننو های یستماتالف آب، س

 یدولتت  یها بخش گذاری یهسرما. برگزار گردد یآب مصرف یزانم

 یریهتتا در بکتتارگ و مشتتوق هتتا یتتتهمتتراه بتتا حما یو خصوصتت

 یستطح  یهتا  و پوشش انهار و حیظ آب یاریآب یننو یها روش

 . یردصورت پذ

مناستب در مزرعته    یفنت  یزراع یریتخصو  راهکار مد در

 بتر  تاکیتد  بتا  کشتت  الگتوی  ستازی  متنوعشود که  یم یشنهادپ

 زنجیتره  کنشتگران  بین تعامل بهبود با همراه آور تاب های کشت

 یزانمورد توجه کارشناسان و برنامه ر کشاورزی محصوالت تولید

. یترد ار گاستان اصتیهان قتر   ییو توسعه روستا یتوسعه کشاورز

 متدیریت  هتای روش بتا  کشتاورزان  شتود یمت  یشنهادپ ینهمچن

و مواد مختلف از جمله  ها روش گیریبکار طریق از خاک رطوبت

هتا در  مزرعه، استیاده از ستوپرجاذب  یهااستیاده مجدد از پساپ

 یتره ذخ یتظرف یشافزا ی،مزرعه، استیاده از ارقام مقاوم به خشک

 یتاهی، گ یتای و بقا یاز کتود دامت   استیاده یقرطوبت خاک از طر

حیظ رطوبت آشتنا و   یو زمستان برا ییزدر پا یقانجام شخم عم

  .شوند یتحما

 یاجتمتاع  یهاطالعتات و سترما   یریتمتد  راهکار با رابطه در

 و دولتتی  هتای  بختش  بتین  الزم همگرایتی  کته  شود می توصیه

 و خشکستالی  متدیریت  هتای  برنامته  اجرای راستای در خصوصی

 طریتق  از. یتد بته عمتل آ   کشاورزان به تخصصی عاتاطال ارا ه

 بته  ختدمات  ارایته  در مهندسی-فنی های شرکت مناسب کارآیی

 خشکستالی  زمینته  در کشتاورزان  تخصصی اطالعات کشاورزان،

 از دقیتق  اطالعتات  و هتا  داده اطالعتاتی  بانتک . بهبود داده شود

 و مناستب  ریتزی  برنامته  جهتت  آبتی  منتابع  در تغییرات وضعیت

 .و بکارگرفته شود یطراح درآینده خشکسالی ینیب پیش

 

 قدردانی و تشکر

 و پژوهشتگران  از حمایت صندوق از نویسندگان وسیله بدین

 مقالته  ایتن  کته  پژوهشتی  طرح از حمایت بخاطر کشور فناوران

 قتدر  و تشتکر  اداری و مالی حمایت بخاطر است، آن از مستخرز

 .کنند می دانی
 

 منابع

 منیتی  ارترات  .055 .ن اکبتری،  ،.غ و،چتابکر  ،.ف افتروزه، 

 :متوردی  مطالعت   (آن بتا  مقتاباله  راهکارهاای و خشکسالی

 آب، بحتران  متدیریت  ملّی همایش :در شده ارا ه ،)سیستان

 .مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 یهسترما . 032 .ن ی،آبتاد  یم، نعمت .، جوان، ف.ش انتخابی، امیر

. ر شهرستتان کاشتمر  د ییروستتا  ینواح یداریو پا یاجتماع

 .72-32(: 2)2یی،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا

 نتوع  در متثرر  عوامتل  بررسی. 055 .م چیذری، و ن امیرخانی،
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 متوردی  مطالعته ) خشکستالی  زمینته  در کشتاورزان  مدیریت

 و اقتصتاد  تحقیقتات  مجلته  ،(ورامتین  شهرستتان  گندمکاران

 .220-223(: 2)10-2ایران، کشاورزی توسعه

. 051 .ز بذرافشتان،  ن، آبتادی،  زمان نوری ،.ح محمدی، بیک

 روستتایی  اقتصتاد  بتر  50-077  هتای  خشکستاالی  ارترات 

 توستعه،  و جغرافیتا  مجله آن، با مقابل  راهکارهای و سیستان

0(8 :)72-80. 

 تیریمد. 038 .ح ،یکنگران یمحمد و ف ،یمیرح ،.آ افشان، بذر

 دشتتت یمتتورد مطالعتته ؛یخشکستتال  یشتترا در آب نتتهیبه

 یمهندس یپژوهش یعلم فصلنامه. هرمزگان استان سرخون،

 .30 -7  (: 20)2 آب، و یاریآب

. 057 .م نیا، شاهرخ و ف بوستانی، ،.آ نیا، شمس ،.ن پیرمرادیان،

 شتتاخص از استتتیاده بتتا خشکستتالی بازگشتتت دوره ارزیتتابی

 گیاهتان  شناستی  بتوم  فارن، استان در بارش شده استاندارد

 .7- 2(: 0 )1 ،(کشاورزی وینن دانش) زراعی

 رویکترد  نقتش . 032 . ن کاظمی، و ع افتخاری، ،.م پورطاهری،

-اقتصتادی  پتذیری  آستیب  کتاهش  در خشکستالی  مدیریت

 روستتایی،  هتای  پژوهش مجله. روستایی کشاورزان اجتماعی

1(  :) -22. 

 بینی پیش و ارزیابی راهبردی برنام  پیشنویس. 057 .ب رقییان،

 منابع و کشاورزی مرکزتحقیقات کشور، ایمنطقه خشکسالی

 .مشهد رضوی، خراسان طبیعی

.  03 . ژ عتتامری، دانشتتور و ح فمتتی، شتتعبانعلی ،.ف جعیتتری،

 راهکارهتای  بته  نستبت  کشتاورزان  ادراک تحلیتل  و بررسی

. علیتا  طتارم  شهرستتان  متوردی  مطالعه: خشکسالی با مقابله

- 7 : (3  و 3)0 خشتک،  مناطق جغرافیایی مطالعات مجله

 52. 

 در خشکستالی  متدیریت  ترویج نظام تحلیل . 053 .ن خباززاده،

 ارشتد،  کارشناستی  نامت   پایتان  خوزستتان،  استان کشاورزی

 .مدرن تربیت دانشگاه

 در آب منتابع  متدیریت  فتراروی  هتای  چالش. 038  .داور خلیلی،

 علتوم  در راهبتردی  هتای  پتژوهش  مجله. خشکسالی شرای 

 .13 - 21 (: 2) طبیعی، منابع و کشاورزی

 درگیتتر اصتتیهان گستتتره درصتتد 38. 035 . ح خورشتتیدی،

 :قابتتتل دسترستتتی در  .استتتت متتتدت دراز خشکستتتالی

https://www.irna.ir/ .آختتتترین تتتتتاری  دستتتتتیابی :

8/  / 037. 

 فروشتانی،  شاهنوشی ،.ن دستجردی، حسین شاه ،.ع دریجانی،

 در خشکستالی  ریسک مدیریت های اولویّت تعیین .053 .ن

 تکنیک از استیاده با کاوون گنبد شهرستان کشاورزی بخش

 .07-83(:  )8 کشاورزی، اقتصاد مراتبی، سلسله تحلیل

 یزیت ر بتدون برنامته   ،یبا خشکسال ییروایرو. 053 . ، دانیرحمان

 .512ناکام است، برزگر، شماره  ریفراگ

. 037 . ع ،یعبدشتاه  و م ،یفروزان ،.م پناه، زدانی ،.  ،یرحمان

  یشترا  بتا  کشتاورزان  یسازگار یراهبردها و باورها یبررس

. یممستن  شهرستتان  در هتا  آن بتر  مثرر عوامل و آب کمبود

 . 02- 01(: 2)02 ،یکشاورز در آب پژوهش هینشر

 محمتدزاده،  .م فروزانتی،  .م پنتاه،  یتزدان  .ف آبتاد،  فتیض  رحیمی

 و اجتمتاعی  سترمایه  بتین  رابطته  بررسی. 030 .ر بورتن، سو

 آب هتای  تشتکل  در عضتویت  و تشکیل به کشاورزان تمایل

 .77-38(: 20)0 کشاورزی، و تعاون .الشتر شهرستان بران

 یکشتاورز  یمایست استتان اصتیهان ،    یجهاد کشتاورز  سازمان

آخرین .  http://agri-es.ir: قابل دسترسی در، 037 استان، 

 037 /  /0: تاری  دستیابی

 بتر  اجتماعی سرمایه تمریر بررسی . 03 .ل قلی، صوامام صالحی،

 (کردستان استان :مطالعه موردی (محیطی زیست رفتارهای

 .33-8  (: 2)0  ایران، شناسی جامعه مجله

 یتتلتحل. 038 . م یان،معتمتد، م و خالتد   یمرکت  ،.ف طاهرآبتادی، 

بته   یابیدر دستت  یآب کشتاورز  یریتموانع و مشتکالت متد  

شهرستتان کنگتاور و صتحنه در استتان     : متورد  یدارتوسعه پا

https://www.irna.ir/news/83390254/۹۵-درصد-گستره-اصفهان-درگیر-خشکسالی-دراز-مدت-است
https://www.irna.ir/news/83390254/۹۵-درصد-گستره-اصفهان-درگیر-خشکسالی-دراز-مدت-است
https://www.irna.ir/
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(: 0)8 روستتایی،  توستعه  و فضتا  اقتصتاد  امهفصلن. کرمانشاه

73-87 

. 037 .گ خاکستتارمقدم، و خ قربتتانی، ،.آ سروستتتانی، عابتتدی

 کشتاورزان  توست   خشکستالی  بتا  مقابلته  های روش بررسی

(. شتمالی  خراستان  استان شیروان شهرستان: موردی مطالعه)

 .0 - 0: 25 محی ، پایداری و جغرافیا مجله

 ششتم  برنامته  در برداری بهره های نظام بسته .038 . ن علیزاده،

 وزرات بترداری  بهتره  های نظام دفتر کشاورزی، بخش توسعه

 .تهران کشاورزی، جهاد

 بتتومی هتتای روش شناستتایی. 030 .آ بیگتتی، علتتی و م غالمتتی،

 ذهتاب،  سرپل شهرستان: موردی مطالعه خشکسالی مدیریت

 .  2-205(: 0)8 روستایی، های پژوهش

 بررستی . 032 .م وفتاخواه،  و م روشتن،  نتژاد  حبیب ،.ع غالمی،

 استتیاده  بتا  بارندگی روی بر اقلیمی-محیطی زیست تغییرات

 در ستتن آزمتتون و کنتتدال -متتن ریناپتتارامت آزمتتون از

 مهندستی  و علتوم  مازنتدران،  استتان  منتختب  هتای  ایستگاه

 .31 - 3 (: 03)   ایران، آبخیزداری

 تحقیقتتات در هتتا داده تحلیتتل و پتتردازش. 032 . خ کالنتتتری،

 نشتر : تهران. spss افزار نرم از استیاده با اقتصادی-اجتماعی

 .شریف

 بحتران  وضتعیت  تحلیتل . 030 .ن یزدانیان، و ن.ا محمدجانی،

 و 28) 2 رونتد،  فصلنامه. آن مدیریت الزامات و کشور در آب

22 :) 11-  7. 

، یکشاورز یگزارش منتشره از سرشمار. 033 .ران یمرکز آمار ا

، www.amar.org.ir: قابتل دسترستی در  . ی آماریسالنامه
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    Abstract 

Drought is one of the most serious natural disasters in terms of extent and magnitude of the 

economic damage it entails and the irreparable damages it causes to the agricultural sector and the 

water resources of the country. This research study was conducted to investigate water 

management solutions by small scale farmers in drought conditions in the Isfahan province. This 

study is based on the nature of quantitative research, it is of the non-exponential type in terms of 

control of variables, and it is done by the descriptive-correlation method in terms of method and it 

is in the form of applied research. The statistical population consists of all small-scale farmers in 

the Isfahan province and the study was done in drought conditions. According to the statistics 

center of Iran, the total number of small scale farmers in the Isfahan province is about 166030 

people. The sample size in this group was selected to be 394 people using the Morgan’s table. The 

sample size in this group was determined using Morgan table and a sample of 394 persons were 

chosen by the proportional allocation method. The main instrument for collecting data is a 

questionnaire whose face validity was confirmed by professors and its reliability was confirmed by 

the Cronbach's alpha coefficient (0.95). The results show that small-scale farmers use various 

methods for water management in dealing with droughts that were identified through factor 

analysis in three categories of water management, farm-management, technical management, 

information management and social capital management. 
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