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 چکیده

 طأور  به شور های آت وياه به جايگزين منابع كاربرد امکان شيرين، آت منابع روزافزون محدوديت سبن های اخير به در سال
 اين در حالی است كه پايداری .باشد می كشاورزی های فعاليت یبات و تدوام برای رو پين های گزينه ی ازيک و شده مطرح جدی

در . اسأت  آن بأر  گأآار تثیيرشأناخت عوامأل    به و مديريت بهينه نيز منوط دارد بستگی آن مديريت به شور آت با آبياری بلندمدت
شهرستان كارون استان خوزسأتان بأه روش   در  شور آتار بر مديريت پاوهن حاضر با هدف بررسی عوامل تثیيرگآ همين راستا،

ای  كه از اين تعداد، نمونأه  نفر بود 05701جامعه آماری پاوهن، شامل كشاورزان شهرستان كارون به تعداد . پيمايشی انجام شد
 توسطا پرسشنامه بود كه روايی آن ه آوری داده ابزار جمع .انتخات گرديد تصادفیگيری نفر برآورد و به روش نمونه 001به حجم 

و برای سنجن پايايی آن از ضرين آلفای  گرفت قرار تثييد موردرامين خوزستان  دانشگاه كشاورزی آموزش و گروه ترويج اساتيد
ها انجام شد و سأپس بأر    ، ابتدا رفع اختالف مقياسهای معيشتی دارايیبرای تدوين شاخص . استفاده شد( 19/1-30/1)كرونباخ 

نتايج تحقيق نشأان داد كأه   . ها محاسبه و شاخص ساخته شد ی هر ي  از شاخصها مؤلفهی اصلی، وزن ها مؤلفهاساس تحليل 
بيشأترين ميأزان دارايأی معيشأتی     . انأد  آبياری، بيشتر رفتار مديريت فنی را بروز داده شور آت در زمينه مديريتكشاورزان منطقه 

 شأور  آترفتار مديريت همچنين،  .كمترين ميزان آن مربوط به سرمايه فيزيکی بوده استكشاورزان مربوط به سرمايه اجتماعی و 
 .های مختلف، متفاوت بوده است در بين كشاورزان با دارايی
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 مقدمه

عيت و افزاين تقاضا برای غآا، اين واقعيت را نيز بايد به خاطر داشت كأه آت  با در نظر داشتن رشد روز افزون جم
پآير نيز هست كأه   شود، ي  منبع محدود و آسين عنوان ي  منبع تجديد شونده محسوت می شيرين در عين اينکه به

يرين در هأای شأ   آت. توزيع آن در سطح كشورها، مناطق و حتی طی ساليان مختلف در ي  نقطأه، يکنواخأت نيسأت   
تأوان ادعأا    می(. 0110، 0تانوار)دهند  های جهان را تشکيل می درصد از كل آت 9/57های شور  درصد و آت 9/0حدود 

كرد كه در آغاز هزاره سوم، كمبود آت شيرين به عنوان بزرگترين مانع بر سر راه تثمين امنيت غأآايی، كأاهن فقأر و    
جبلأی،  )با حادتر شدن روزافأزون مشأکل كمبأود آت    (. 0030هاشمی نيا، )كند  ست خودنمايی میحفاظت از محيط زي

، (0110تأانوار،  )هأای موجأود    ها و همچنأين تقاضأای فراتأر از آت    های شيرين و آلودگی آن ، كاهن منابع آت(0073
رود  گأردد و انتظأار مأی    های شور به عنوان ي  منبع آت غيرمتعارف از اهميأت بيشأتری برخأوردار مأی     ستفاده از آتا

 (.0073مير ابوالقاسمی، )ها به كاهن مشکالت حاصل از بحران آت كم  كند  استفاده از اين آت

باشأد   دت با مشکل محدوديت منأابع آت شأيرين مواجأه مأی    باشد كه به ش منطقه خاورميانه از جمله مناطقی می
از اين رو، محدوديت منابع آت شيرين در بسياری از كشورهای منطقأه از جملأه ايأران بأه     (. 0030احسانی و خالدی، )

ر كمربنأد خشأ  اقليمأی، طأی     ايران، عالوه بر واقع شأدن د (. 0039نجفی، )صورت ي  معضل جدی درآمده است 
ساليان اخير با خشکسالی متداوم هم روبرو بوده است كه سختی وضعيت موجود را برای كاربران بخن آت كه عمأدتاً  

های كشور نيز، پهنه وسيعی از استان خوزسأتان   از ميان استان. باشد، دو هندان نموده است شامل بخن كشاورزی می
های شور مواجه است كه ایر تخريبی جدی را نيز بأر   و فصلی، با معضل آت یهای دائم مندی از رودخانه بهره رغم یعل

هأای زيرزمينأی،    های اخير، به دليل خشکسالی و كاهن سطح آت اراضی كشاورزی منطقه وارد نموده است و در سال
هأای اسأتان    سأتان در اين ميان، شهرستان كارون يکأی از شهر . شدت بروز اين پديده بين از پين نمود داشته است

 .باشند كننده آت بخن كشاورزی در منطقه می نيترين منبع تثم های شور عمده خوزستان است كه آت

گسأتره شأوری   . هأا اسأت   های شور به منظور آبياری، مسأئله شأوری آن   ترين محدوديت كاربرد آت يکی از عمده
دسی زيمأنس بأر متأر هأم      01فصول گرم سال به معموالً از ههار تا پنج دسی زيمنس بر متر فراتر رفته و در برخی 

ای جز كنار آمدن با آن وجأود نأدارد و بأرای     رسد؛ بنابراين در هنين شرايطی كه طبيعت تصميم گيرنده است، هاره می
دستيابی به عملکرد مطلوت، در نظر گرفتن مديريت آبياری در هنين شرايطی و قائل شدن تفاوت با شرايط غير شور از 

اين در حالی است كه در مطالعات مختلف اظهار شأده اسأت   (. 0050گوشه و همکاران، )دی برخوردار است اهميت زيا
شور به مأديريت آت آبيأاری    باشد و پايداری بلندمدت آبياری با آت كه بحران آت در جهان ناشی از بحران مديريت می

شور برای آبياری را تسهيل كرده و كشاورزی آبی  در واقع اعمال مديريت، استفاده از آت(. 0113، 0مولينگا)بستگی دارد 
تواند منجر به ايجاد یبأات در توليأد، درآمأد و     همچنين، می(. 0531 ،0جيمز) دهد  را به مقدار قابل توجهی گسترش می
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پرورش، تغآيه، سالمت و عدالت اجتماعی داشأته باشأد و گأامی در جهأت     اشتغال شده و ایرات مطلوبی بر آموزش و 
هأانجرا و  )دستيابی به اهداف توسعه هزاره، ريشه كن كردن فقر، گرسنگی و تضأمين پايأداری محأيط زيسأت باشأد      

 (.0113، 0همکاران

ريأزی بأرای اجأرای     ها برنامأه  الن، دولتدر سطح ك. شود مديريت آت در سه سطح كالن، ميانی و خرد انجام می
هأای محلأی بأرای     در سأطح ميأانی، دولأت   . ها، قوانين و مقررات برای استفاده بهينه از آت را بر عهأده دارنأد   برنامه
مديريت در سأطح خأرد، مأديريت در سأطح     . كنند ای اقدام می های ملی و منطقه برداری از آت با توجه به فرصت بهره

برند و بنأابراين از اهميأت فأراوان     در صف مقدم مديريت آت هستند و بيشتر از عواقن آن رنج میكشاورزان است كه 
دهند، قبل از هأر   رفتاری كه كشاورزان در شرايط شور شدن آت انجام می(. 0101كشاورز و همکاران، )برخوردار است 

هأا اسأتفاده    در برگيرنده اجزا و عناصر مختلفی است كه فرد از آن معيشت. باشد ها می هيز برای بقا و حفظ معيشت آن
اسأتراتای  (. 0555، 0اداره توسعه بأين الملأل  )پآيرد  ها تثیير می كند يا برای گآران زندگی خود و خانواده خود از آن می

 (.0100، 0تانگ و همکاران)برند  می هايی هستند كه افراد برای بقای معيشت به كار معيشتی نيز فعاليت

استراتای اصلی برای مقابله با تغييرات آت و هوايی، متنوا سازی توليأد بأوده   ( 0115) 1آپاتا و همکاراندر مطالعه 
هأای داخأل و    در برابر تغييرات آت و هوايی را به اسأتراتای  های معيشتی كشاورزان ی استراتا( 0100) 9ميازاكی. است

ها توسط كشاورزان با توجأه   ای و مديريت بحران های مقابله كند انتخات رفتار خارج از مزرعه تقسيم كرده و عنوان می
شأاورزان  ای، ك ای درون مزرعأه  به عنوان مثأال، بأرای راهبردهأای مقابلأه    . ها به منابع، متفاوت است به دسترسی آن

ای، كسأن درآمأد از    توانند الگوهای استفاده از زمين يا نوا محصوالت را تغيير دهند و از راهبردهای خارج مزرعأه  می
گانأه بأرای راهکارهأای     ي  مرزبندی سه( 0033) كرمی. باشد های غيركشاورزی مانند فروش دام و ماهيگيری می راه

گأروه اول،  : كنأد  لف كشاورزان در زمينه مديريت و مقابله با مخاطرات طبيعی را مشأخص مأی  های مخت متفاوت گروه
ای خأود   گرهای فنی داشته و از طريق راهکارهای فنی موجود و متناسأن بأا شأرايط مأالی و منطقأه      تمركز بر تعديل

كنند از طريأق   ارند و تالش میگرهای غيرفنی د گروه دوم، تمركز به تعديل. كوشند تا تبعات بحران را كاهن دهند می
گرهأای فنأی و هأم از     راهبردهای غيركشاورزی نسبت به كاهن ایرات بحران اقدام نمايند و گروه سوم، هم از تعديل

  نيز در مطالعه رفتار كشأاورزان نسأبت بأه بحأران    ( 0035) خسروی. گيرند می  گرهای غيرفنی برای مقابله بهره تعديل
های غير زراعأی   های زراعی و مکانيسم ها را به مکانيسم های زيرزمين در شرايط خشکسالی، رفتارهای مديريتی آن آت

 .كند تقسيم می

پآيری بأا در   های افراد در شرايط آسين تواند به صورت جامع، استراتای هايی كه می در اين ميان، يکی از هارهوت
و به صورت ي  سيستم پويا هم مأداخالت خأارجی و هأم فعاليأت سأاكنان      ها را توضيح دهد  نظر گرفتن معيشت آن

                                                                                                                                                         
1 - Hanjra et al 

2 - Department for International Development (DFID) 

3 - Tang et al 

4- Apata et al 

5- Miyazaki 



 9315 پاییز، 3، شماره 3، جلد ییفصلنامه راهبردهای توسعه روستا      222

 

رويکرد معيشأت پايأدار بأر    (. 0100تانگ و همکاران، )روستايی را در نظر بگيرد، رويکرد معيشت پايدار روستايی است 
هأا،   هأای پأين روی آن   خأات های افأراد بأرای شأناخت انت    اين فرض بنا نهاده شده است كه شناخت وضعيت دارايی

پأآيری كأه در آن    گيرند، نتايجی كه خواستار هستند و بسأتر آسأين   هايی كه برای امرار معاش در اختيار می استراتای
ت ها باعث تفاو ؛ بنابراين، مردم و هگونگی الگوهای مختلف دارايی آن(0050پور،  جمعه)كنند، اساسی است  فعاليت می

در بأنگالدش  ( 0553) 0پائولمطالعه (. 0117، 0منا و اكيف)شود  ها می در توانايی خانوارها برای مقاومت در برابر شوک
در شأرايط   هأا  ای آن هأای مقابلأه   ی نشان داد، شرايط اقتصادی، اجتماعی و منابع در اختيار كشاورزان بر روی اسأتراتا 

، در كليمانجارو در مورد بکارگيری رويکأرد معيشأت   (0117) منا و اكيفنتايج مطالعه . تغييرات آت و هوايی مؤیر است
های معيشتی در برابر  تر سرمايه پايدار در زمينه سازگاری با تغييرات آت و هوايی نشان داد كه كشاورزان با سطوح پايين

های معيشتی بأاالتر، اقأدامات سأازگارانه موفقيأت آميزتأری در       سرمايه آت و هوايی آسين پآيرترند و افراد باتغييرات 
كنند هر هه كه سرمايه طبيعی، اجتماعی،  نيز بيان می( 0113) 0كوپر و همکاران. شرايط شوک مخاطرات طبيعی دارند
( 0101) 1برگ. يابد ها در برابر حواد  طبيعی كاهن می پآيری آن ها بيشتر باشد، آسين انسانی، فيزيکی و مالی خانواده

های انسانی، طبيعی و فيزيکی بر اقدامات افأراد   در مطالعه خود در روستاهای نيکاراگوئه به اين نتيجه رسيد كه سرمايه
 .و هوايی مؤیر است  در شرايط تغييرات آت

گآار بر آن است تا با شناخت ايأن عوامأل   تثیيرشور كشاورزی منوط به شناخت عوامل  راين، مديريت بهينه آتبناب
هارهوت معيشت پايدار، ايأن عوامأل را در   . شور كشاورزی در نظر گرفته شود ای جهت مصرف آت مؤیر، مديريت بهينه
روشن شدن ابعاد مختلف اين عوامأل  . كند قسيم میهای فيزيکی، انسانی، مالی، طبيعی و اجتماعی ت پنج دسته سرمايه

در اين راستا، هارهوت نظری پاوهن، با هدف كلی بررسأی  . باشد مستلزم مطالعه، تحقيق و بررسی همه جانبه آن می
 ايأن  اسأاس  بأر  (.0شأکل  )شور بر اساس هارهوت معيشأت پايأدار، طراحأی گرديأد      عوامل تثیيرگآار بر مديريت آت

در عأين  . گيرد رسان شکل می های آسين است كه بر اساس وجود زمينه اساسی مفاهيم از يکی ریپآي آسين هارهوت،
هأای معيشأتی شأامل     تواند دربرگيرنده انواا دارايأی  حال برای دستيابی به ي  معيشت پايدار، هر سيستم معيشتی می

پأآيری و وجأود    ستری از شرايط آسأين كه در نهايت در ب باشد  مالی و انسانی اجتماعی، فيزيکی، طبيعی، های سرمايه
دهأد   پآيری و دستيابی به معيشتی پايدار انجام مأی  هايی، هر فرد اقدامات مختلفی را برای كاهن آسين هنين سرمايه

 كأه بأرای   هستند هايی فعاليت معيشتی های استراتای بنابراين،؛ باشند های معيشتی افراد می كه اين اقدامات، استراتای
بأر همأين اسأاس، شأور بأودن آت آبيأاری بأرای        . شوند می گرفته كار به معيشت بقای و دشوار های توضعي بر غلبه

وجأود   قالأن  در تأوان  مأی  را كشأاورزان  رفتار بر مؤیر شوند و عوامل پآيری محسوت می كشاورزان نوعی زمينه آسين
 شأور  بأا  بأرای مواجهأه   كشاورزان شتیمعي های انتخات استراتای بر ها دارايی اين كه داد توضيح معيشتی های دارايی
 .كرد خواهند شور آت مديريت به اقدام خود های سرمايه گرفتن نظر در با كشاورزان و هستند مؤیر آبياری آت شدن
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 هارهوت نظری پاوهن. 1شکل 

 

 هامواد و روش

 جامعأه  .توصيفی اسأت  كمی و های پاوهن نوا از ماهيت، از نظر كه است پيماين حاضر، پاوهن اصلی راهبرد

 با نيز نمونه حجم(. N=05701)تشکيل دادند ( واقع در استان خوزستان)شهرستان كارون  كشاورزان را پاوهن آماری
. انتخات شدند تصادفی یريگ نمونه روش برآورد شد كه با استفاده از نفر 001 تعدادجدول كرجسی و مورگان،  به توجه
 كشأاورزی  آمأوزش  و گأروه تأرويج   اساتيد توسطروايی آن  كه بود پرسشنامه مطالعه اين رد اطالعات آوری جمع ابزار

 مقدار ،اهواز شهرستان كشاورزان ازآزمون  پينمطالعه  انجام از پس و گرفت قرار تثييد موردرامين خوزستان  دانشگاه

 قابأل  پايأايی  بيأانگر  هك آمد دست به 19/1-30/1 مورد سنجن( یها مؤلفه)های  مقياس برای كرونباخ آلفای ضرين

طبق هارهوت نظری تحقيق، رفتارهای كشاورزان در مواجهأه بأا شأور شأدن آت در دو دسأته رفتارهأای       . بود قبولی
مديريت فنی به صورت تنظيمات فنی و در سطح مزرعه انجام . بندی شد دسته شور آتمديريت فنی و مديريت غيرفنی 

ها و مهاجرت است كأه   ی غير كشاورزی مانند تغيير شغل، فروش دارايیشود و مديريت غير فنی شامل كليه كارها می
به منظور سنجن رفتارهای غير فنأی كشأاورزان از سأه دسأته     . دهند كشاورزان در مواجهه با شور شدن آت انجام می

رت هأا و مهأاج   به اين صورت كه رفتارهای غير فنی به سه قسمت تغييأر شأغل، فأروش دارايأی    . گويه استفاده گرديد
 09رفتارهای فنأی نيأز بأا    . امتيازی ليکرت سنجيده شدند 1تقسيم شده و هر قسمت با ههار گويه با استفاده از طيف 
 .گويه بر مبنای ميزان درصد از سطح مزرعه سنجيده شدند

در اين پاوهن از رويکرد شاخص محور برای شناسايی دارايی معيشتی كشاورزان در قالن هارهوت معيشت پايدار 
هأر  . شاخص دارايی معيشتی از پنج سرمايه اجتماعی، انسانی، فيزيکی، طبيعی و مالی تشکيل شده اسأت . تفاده شداس

 مؤلفأه سرمايه اجتماعی كشأاورزان بأه كمأ  دو دسأته     . اند ی مجزا تشکيل شدهها مؤلفهها نيز از  كدام از اين سرمايه
سأنجيده   ا استفاده از طيف كامالً موافق تا كامالً مخالفگويه و ب 00و ميان گروهی با  درون گروهی اجتماعی سرمايه
 مبادلأه  ميأزان  و رسأمی  غيأر  روابط شبکه اجتماعی، تضاد اجتماعی، تعامل اجتماعی، تعاون شخصی، بين اعتماد. شد

 بأه  اعتماد ها،غريبه به اعتماد و گروهی درون اجتماعی سرمايه یهامؤلفه عنوان به اجتماعی نظام اعضای با اطالعات

پذيری زمينه آسيب  

 شور شدن آب آبياری

 استراتژی معيشتی

 

H 

N 

P S 

F 

های معيشتی دارايی  

H : انسانیسرمايه  

N : عیطبيسرمايه 

P :ه فيزيکیسرماي 
S :سرمايه اجتماعی 

F :سرمايه مالی 

شور آبمديريت فنی   

شور آبمديريت غيرفنی   
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 سرمايه یها مؤلفه عنوان به اجتماعی نظام از خارج با اطالعات مبادله و رسمی روابط شبکه اجتماعی، مشاركت نهادها،
سرمايه انسانی كشاورزان نيز با متغيرهای سأطح تحصأيالت، سأابقه فعاليأت     . گروهی در نظر گرفته شد بين اجتماعی

در طأول يأ  سأال اخيأر      شأور  آتترويجی مرتبط با مديريت های آموزشی  كشاورزی، تعداد دفعات شركت در كالس
، گوسفند و بأز،  (گاو و گاومين)سرمايه فيزيکی حاصل جمع ارزش مسکن، اراضی كشاورزی، دام بزرگ . سنجيده شد

شاخص سأرمايه طبيعأی   . و ادوات كشاورزی بود کلتيموتورسمرغ و خروس، خودرو سواری، ماشين سنگين، تراكتور، 
و ميزان دسترسأی  ( از نظر ميزان شوری)های كشاورزی، كيفيت آت كشاورزی  ل ميزان مرغوبيت زمينكشاورزان شام

امتيازی سنجيده شد و سرمايه مالی كشاورزان نيز شامل درآمد ساالنه  01 تا 0 طيف ي  مبنای به منابع آت بود كه بر
ها، درآمد غيركشأاورزی حاصأل از    هزينه ها، محصوالت باغی با احتسات حاصل از محصوالت زراعی با احتسات هزينه

هأای حمأايتی ماننأد كميتأه امأداد،        صنايع دستی، فروش دام و غيره، غرامت دريافتی از بيمه، مقرری دريافتی از نهأاد 
 .بهزيستی و غيره، ميزان يارانه دريافتی، ميزان نقدينگی و ساير درآمدها بود

بنابراين الزم بود در  ؛ورد نظر را بر اساس رابطه خطی تركين نمودی مها مؤلفهها، بايد بتوان  برای تدوين شاخص 

از یکیی  . ها انجام شأود  ها متفاوت بودند، رفع اختالف مقياس های سنجن متغيرهای آن هايی كه مقياس مورد شاخص

سأت كأه   ا 0و  1، تبديل داده ها به مجموعه جديدی است كه در آن همه مقادير بأين  رفع اختالف مقياس هاهای  راه
محاسبه و بر اساس رابطه  ها مؤلفهی اصلی، وزن ها مؤلفهسپس بر اساس تحليل . انجام شد 0اين كار بر اساس رابطه 

 .ها ساخته شدند شاخص 0
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zi :مقدار استاندارد شده 

xi :ها مقدار هري  از داده 

xmin :حداقل مقدار دادها 

xmax :ها ادهحداكثر مقدار د 

Capital Index = W0Xn0+ …………..+ WnXnn                                                                      (0)  

CI :شاخص سرمايه 

w :وزن اختصاص داده شده 

Xn :مقدار استاندارد متغير 
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 نتایج و بحث

 های فردی و زراعی کشاورزان ویژگی

 درصد 0/35تحصيالت  سطح .است سال 00/10مطالعه  مورد كشاورزان سنی انگينمي تحقيق، های يافته با مطابق

. هسأتند  تحصأيالت دانشأگاهی   دارای هأا  آن درصد 13/01 فقط و است آن از تر پايين و مطالعه، ديپلم مورد كشاورزان
 9/07باشأد؛   رزی میدرصد آنان كشاو 9/30شغل اصلی . باشد نفر می 90/9ميانگين بعد خانوار كشاورزان مورد مطالعه 

های تحقيأق   همچنين، يافته. عنوان كردند( كارگری، مشاغل اداری و آزاد)هم شغل اصلی خود را غيركشاورزی  درصد
 3/09درصأد باغأداری و    0/01درصد صأرفاً زراعأت،    01دهد نوا فعاليت كشاورزی كشاورزان مورد مطالعه،  نشان می

 .باشد درصد زراعت و باغداری می

 یت کشاورزان در مواجهه با شور شدن آب آبیارینوع مدیر

های شور در صورتی كه روند شور شدن آت به همين ترتيأن ادامأه    رفتار كشاورزان مورد مطالعه در مواجهه با آت
 رييأ تغ رفتأار  شأتر يب یفنأ  ريغ تيريمد نهيزم در منطقه كشاورزانآمده است؛ نتايج نشان داد كه  0و  0يابد، در جداول 

هأای گيأاهی در سأطح مزرعأه بيشأترين ميأانگين        در زمينه مديريت فنی نيز، كنترل بيمأاری  .دهند یم نجاما را شغل
استفاده از مواد گچأی بأه منظأور بهبأود فيزيکأی خأاک كمتأرين         در حالی كه ای را به خود اختصاص داده است رتبه

ست آمده برای هر ي  از رفتارهای مديريت های بد سازی دامنه ميانگين پس از يکسان. را داشته است ای رتبه ميانگين
كنترل ، های گياهی كنترل بيماری)فنی كشاورزان  ، ميانگين مديريت غير0تا  1فنی و غير فنی آشکار شد كه در دامنه 

( مهأاجرت  و ها يیدارا فروش شغل، رييتغ)ها  و ميانگين مديريت فنی آن 10/1 (و غيره تسطيح زمين، ها حشرات و آفت
 .دهند آبياری بيشتر رفتار مديريت فنی را بروز می شور آتبنابراين، كشاورزان منطقه در مواجهه با  ؛باشد می 11/1

 های معیشتی کشاورزان شاخص دارایی

باشد كأه در ادامأه    های معيشتی كشاورزان شامل پنج سرمايه انسانی، طبيعی، فيزيکی، مالی و اجتماعی می دارايی
ضراين در معادالت در واقع وزن اختصاص داده شده بر اسأاس تحليأل   . اند حاسبه شدهها بر اساس معادالت م شاخص
در واقع ابزاری برای مقايسه بين اهميأت  . در شاخص كلی است مؤلفهبه معنای وزن هر  باشد؛ كه اصلی می یها مؤلفه

 ريتأثی ها هم نقأن و   آن در عين اين كه مثبت يا منفی بودن. دهی به شاخص كلی هستند در شکل ها مؤلفههر ي  از 
 .دهد مثبت يا منفی هر ي  در شاخص كلی را نشان می

 .محاسبه شد 0ی اصلی و بر اساس رابطه ها مؤلفهشاخص سرمايه اجتماعی با استفاده از تحليل 

(0) 

SC = WaXna+ WbXnb+ WcXnc+ WdXnd+ WeXne+ WfXnf+ WgXng+ WhXnh+ WiXni+ 

WjXnj+ WkXnk                 

SC = 091/1  Xna+ 015/1  Xnb+ 000/1  Xnc+ 131/1  Xnd+ 010/1  Xne+ 000/1  Xnf+ 000/1  Xng+ 
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100/1  Xnh+ 119/1  Xni+ 170/1  XnJ+ 199/1  Xnk 

 های شور ی كشاورزان در مواجهه با آتفن ريغميانگين مديريت . 1جدول 

 انحراف معيار ميانگين یفن ريغمديريت 

 13/0 15/0 ها فروش دارايی
 51/0 51/0 شغلتغيير 

 11/0 09/0 مهاجرت

 09/0 11/0 یفن ريغمديريت 

 .متغير است 1تا  1دامنه ميانگين بين 

 

 های شور ميانگين مديريت فنی كشاورزان در مواجهه با آت. 2جدول 

 رتبه انحراف معيار ميانگين مديريت فنی

 0 17/09 91/57 های گياهی در سطح مزرعه كنترل بيماری
 0 01/07 09/51 های مزرعه و ديگر آفت كنترل حشرات

 0 91/03 31/35 شور آبياری در كل سطح زمين تسطيح زمين به منظور توزيع يکنواخت آت
 1 01/00 13/31 های مناسن خاک مانند كودهای دامی استفاده از اصالح كننده

 9 11/03 11/71 كاشت محصوالت مقاوم در برابر شوری آت
 1 17/19 03/95 فی به منظور حفظ تراكم الزم در سطح مزرعهافزاين ميزان بآر مصر

 7 19/13 31/15 های گياهی مقاوم به شوری آت استفاده از ارقام و واريته
 3 91/17 00/13 تجهيز مزرعه به سيستم زهکشی

 5 31/10 10/00 گآاری زمين آين
 01 09/11 01/01 های زراعی با محصوالت مقاوم به شوری استفاده از تناوت

 00 59/03 91/01 آبياری مستمر با ميزان كم در طی رشد گياه
 00 37/00 09/1 استفاده از آت غير شور در اوايل رشد گياهان

 00 13/01 13/9 های با كيفيت بهتر و كم شور به منظور آبياری های شور و آت استفاده از تركين آت
 01 15/01 93/0 رعهگيری شوری خاک در سطوح و اعماق مختلف مز اندازه

 09 17/09 91/0 استفاده از مواد گچی به منظور بهبود فيزيکی خاک

  10/00 17/11 رفتار مديريت فنی

 .متغير است 011تا  1دامنه ميانگين بين          
 

SC :شاخص سرمايه اجتماعی 

W :وزن اختصاص داده شده 

Xn :مقدار استاندارد متغير 

a :تعاون اجتماعی 

b :ل اجتماعیتعام 
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c :اعتماد بين شخصی 

d :تضاد اجتماعی 

e :ی روابط غيررسمی شبکه 

f :ی اطالعات با اعضای نظام اجتماعی ميزان مبادله 

g :شبکه روابط رسمی 

h :اعتماد به نهادها 

i :ها اعتماد به غريبه 

j :ی اطالعات با خارج از نظام اجتماعی مبادله 

k :مشاركت اجتماعی  

 1ی اصألی و بأر اسأاس رابطأه     ها مؤلفهانی برای كشاورزان مورد مطالعه با استفاده از تحليل شاخص سرمايه انس
 .محاسبه شد

HC = WaXna+ WbXnb+ WcXnc                                                                              (1)  

HC = 110/1  Xna+ 171/1  Xnb+ 133/1  Xnc 

HC :ماعیشاخص سرمايه اجت 

W :وزن اختصاص داده شده 

Xn :مقدار استاندارد متغير 

a :سطح تحصيالت 

b :سابقه كشاورزی 

c :های آموزشی تعداد شركت در كالس 

 9ی اصلی و بأر اسأاس رابطأه    ها مؤلفهشاخص سرمايه فيزيکی برای كشاورزان مورد مطالعه با استفاده از تحليل 
 .محاسبه شد
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PC = WaXa+ WbXb+ WcXc+ WdXd+ WeXe+ WfXf+ WgXg+ WhXh+ WiXi+ WjXj      (9)  

PC = 000/1 Xa+ 100 /1 Xb+ 011/1 Xc+ 100/1  Xd+ 010/1 Xe+ 071/1 Xf+ 111/1 Xg+  151/1 Xh+ 

003/1 Xi+ 170/1 Xj 

PC :شاخص سرمايه فيزيکی 

W :وزن اختصاص داده شده 

X :مقدار متغير 

a :مسکن 

b :اراضی كشاورزی 

c :دام بزرگ 

d :د و بزگوسفن 

e :مرغ و خروس 

f :خودرو سواری 

g :ماشين سنگين 

h :تراكتور 

i :کلتيموتورس  

j :ادوات كشاورزی 

 1ی اصألی و بأر اسأاس رابطأه     ها مؤلفهشاخص سرمايه طبيعی برای كشاورزان مورد مطالعه با استفاده از تحليل 
 .محاسبه شد

NC = WaXna+ WbXnb+ WcXnc                                                                                                                        (1)  

NC = 100/1  Xna+ 030/1  Xnb+ 037/1 Xnc 

NC :شاخص سرمايه طبيعی 
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W :وزن اختصاص داده شده 

Xn :مقدار استاندارد متغير 

a :های كشاورزی مرغوبيت زمين 

b :كيفيت آت كشاورزی 

c :ن دسترسی به منابع آتميزا  

محاسأبه   7ی اصلی و بر اسأاس رابطأه   ها مؤلفهشاخص سرمايه مالی كشاورزان مورد مطالعه با استفاده از تحليل 
 .شد

FC = WaXa+ WbXb+ WcXc+ WdXd+ WeXe+ WfXf+ WgXg+ WhXh                         (7)  

FC = 010/1 Xa+ 001/1 Xb+ 100/1 Xc+ 099/1  Xd+ 111/1  Xe+  110/1 Xf+ 011/1 Xg+ 000/1 Xh 

FC :شاخص سرمايه مالی 

W :وزن اختصاص داده شده 

X :مقدار متغير 

a :درآمد ساالنه حاصل از محصوالت زراعی 

b :درآمد ساالنه حاصل از محصوالت باغی 

c :درآمد غير كشاورزی 

d :غرامت دريافتی از بيمه 

e :های حمايتی  مقرری دريافتی از نهاد 

f :رانه دريافتیميزان يا 

g :ميزان نقدينگی 

h :ساير درآمدها 

ها  های كل كشاورزان مورد مطالعه متشکل از سرمايه اجتماعی، انسانی، فيزيکی، طبيعی و مالی آن شاخص دارايی
 .محاسبه شد 3باشد و بر اساس رابطه  می
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TC = WaXnSC+ WbXnHC+ WcXnPC+ WdXnNC+ WeXnFC                                                  (3)  

TC = 011/1 XnSC+ 071/1  XnHC+ 030/1  XnPC+ 059/1  XnNC+ 011/1 XnFC 

SC :دارايی كل 

W :وزن اختصاص داده شده 

Xn :مقدار متغير 

SC :سرمايه اجتماعی 

HC :سرمايه انسانی 

PC :سرمايه فيزيکی 

NC :سرمايه طبيعی 

FC :سرمايه مالی 

هأر مؤلفأه ضأرت    شأده  اصلی به دست آمدند در مقدار استاندارد  یها ليل مؤلفهاينکه ضراين از طريق تح پس از
مربأوط بأه هأر سأرمايه،      یهأا  در نهايت از حاصل جمع مؤلفأه  .به دست آمد مؤلفهو در نتيجه مقدار عددی هر  شدند

توجأه بأه    و بأا  0بر اساس جأدول  . باشد می 0ها به شرح جدول  كه ميانگين آن به دست آمد كلی آن سرمايهشاخص 
هأا در حأد    توان گفت كه سرمايه اجتماعی كشاورزان كمی باالتر از حد متوسط، سرمايه طبيعی آن ها می دامنه شاخص

شأاخص دارايأی كلأی كشأاورزان نيأز بأا       . تر از حد متوسط است ها پايين متوسط و سرمايه انسانی، فيزيکی و مالی آن
های معيشتی كشاورزان سرمايه  دهد، از بين دارايی ن نتايج نشان میهمچني. تر از حد متوسط است پايين 05/1ميانگين 

 .ها كمترين ميانگين را به خود اختصاص داده است بيشترين ميانگين و سرمايه فيزيکی آناجتماعی كشاورزان 

 هايی كشاورزان شاخص دارايی. 3جدول 

ها شاخص  بيشينه كمينه انحراف معيار ميانگين 

19/1 شاخص سرمايه اجتماعی  001/1  10/1  51/1  
03/1 شاخص سرمايه انسانی  00/1  19/1  31/1  
001/1 شاخص سرمايه فيزيکی  010/1  1 0 
91/1 شاخص سرمايه طبيعی  01/1  07/1  37/1  
001/1 شاخص سرمايه مالی  010/1  1 0 

05/1 شاخص دارايی كلی  15/1  01/1  71/1  

 .متغير است 0و  1ين دامنه شاخص ب                                    
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 شور آبهای معیشتی کشاورزان و مدیریت  رابطه بین دارایی

هأا نشأان    را بأا رفتارهأای مأديريت فنأی و غيرفنأی آن      كشاورزان یشتيمع یها يیدارارابطه بين  1نتايج جدول 
ثبت و بأا رفتارهأای   شود شاخص سرمايه اجتماعی با رفتارهای فنی رابطه معنادار و م همانطور كه مشاهده می. دهد می

گروهأی   و ميأان  گروهأی  درون اجتمأاعی  يعنأی هأر هأه سأرمايه     ؛دارد 10/1در سأطح   غيرفنی رابطه معنادار و منفی
اين مورد احتماالً به اين دليل بأوده كأه بأا افأزاين سأرمايه      . باشد ها نيز بيشتر می كشاورزان بيشتر بوده رفتار فنی آن
ايجأاد شأده و كشأاورزان     شأور  آتهای متفاوت و جديدی برای مأديريت   افراد، ايدهاجتماعی و تعامالت بيشتر با ساير 

رابطه سرمايه فيزيکی با مديريت فنی در جهت مثبت و بأا  . ها، تغير شغل و مهاجرت هستند كمتر به فکر فروش دارايی
كشاورزان بيشأتر بأوده،   در واقع هر هه سرمايه فيزيکی . دار است معنی 19/1سطح   مديريت غيرفنی در جهت منفی در

تواند اين  دليل اين امر می. دهند بيشتر به سمت مديريت فنی تمايل داشته و كمتر رفتارهای غيرفنی را از خود بروز می
هأا   برخوردار بوده و لآا تمايل آن شور آتهای فيزيکی باالتر از امکانات بيشتری برای مديريت  باشد كه افراد با سرمايه

با مديريت غير فنی رابطه منفی  19/1شاخص سرمايه مالی و طبيعی نيز در سطح . يابد فنی كاهن میبه رفتارهای غير
های مرغوت كشاورزی، آت كشاورزی با كيفيت  در واقع هر هه دسترسی كشاورزان به منابع درآمدی متعدد، زمين. دارد
هأا، تغييأر شأغل و     متری بأه فأروش دارايأی   و ميزان دسترسی به منابع آت بيشتر بوده تمايل ك( از نظر ميزان شوری)

در نهايت با توجأه بأه   . رابطه معنادار ندارد شور آتسرمايه انسانی نيز با هيچ ي  از رفتارهای مديريت . مهاجرت دارند
كل معيشأتی كشأاورزان     توان گفت، با افزاين دارايی می شور آترابطه شاخص دارايی كل و مديريت فنی و غير فنی 

دليل اين امأر ايأن اسأت كأه     . اند ری به اقدامات فنی داشته و سعی در حفظ فعاليت كشاورزی خود داشتهگراين بيشت
هأای محأدودی    پآيرترند و گزينه های معيشتی در برابر شور شدن آت آبياری آسين تر سرمايه كشاورزان با سطوح پايين
آميزتأری در شأرايط    تر، اقدامات سازگارانه موفقيأت های معيشتی باال در حالی كه افراد با سرمايه. برای سازگاری دارند
 .شوری آت آبياری دارند

 شور آتهای معيشتی كشاورزان با مديريت  رابطه دارايی. 4جدول 

های معيشتی دارايی  نوع ضريب همبستگی 
 مقدار ضريب همبستگی

 مديريت غيرفنی مديريت فنی

093/1** پيرسون شاخص سرمايه اجتماعی  **000/1-  
037/1 پيرسون اخص سرمايه انسانیش  115/1-  

003/1* پيرسون شاخص سرمايه فيزيکی  *050/1-  
010/1 پيرسون شاخص سرمايه مالی  *000/1-  
010/1 پيرسون شاخص سرمايه طبيعی  *000/1-  
010/1** پيرسون شاخص دارايی كل  *001/1-  

 19/1ری در سطح دا معنی*                          10/1داری در سطح  معنی**
 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

شور در ايران كه دارای اقتصاد متکی به محصوالت كشاورزی است با توجه به استفاده بأين   توجه به مديريت آت
 رودخانه كارون. شيرين از اهميت زيادی برخوردار است آت منابع درصدی آت در بخن كشاورزی و محدوديت 71از 
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 داران نخل اقتصاد و پيکره كشاورزی بر ناپآيری جبران ضربات موضوا اين .است شده آت كم و شور اخير های سال در

 محصأوالت  برخأی  كاری ميانه از مواجه شدند یمره كم و یمر بی های نخل با اينکه بر عالوه ها آن زيرا است زده منطقه

هأای كشأاورزی ايأن     شد و توسعه فعاليتتحقق ر .اند شده محروم نيز خود های ن نخلستا در گوجه و سبزی، باميه مثل
ريزان بخن كشأاورزی قأرار    های شور مورد توجه برنامه كند كه امکان مصرف اقتصادی و پايدار آت منطقه ايجات می
 .ها تدوين و اجرا گردد برداری هدفمند و مديريت شده از آن ساماندهی و بهرههايی برای  گيرد و برنامه

هأای گيأاهی در    بيشتر رفتار كنترل بيمأاری  مورد مطالعه ارهای مديريت فنی كشاورزاناز بين رفت ،نتايج نشان داد
كمتر صورت گرفتأه  استفاده از مواد گچی به منظور بهبود فيزيکی خاک  اقداماتی نظير واند  انجام دادهسطح مزرعه را 

آشنا نبوده لأآا بيشأتر    شور آت های تخصصی مديريت تواند اين باشد كه كشاورزان با شيوه دليل اين موضوا می. است
هأای   از طريأق كأالس    هأای آموزشأی   شود برنامأه  در اين زمينه توصيه می. اند تر را انجام داده اقدامات عمومی و رايج

استفاده از مأواد گچأی بأه     از جمله شور آتهای مديريت  های آموزشی برای معرفی شيوه آموزشی، تهيه بروشور و فيلم
تجهيأز مزرعأه بأه سيسأتم     ، های زراعی با محصوالت مقاوم بأه شأوری   استفاده از تناوت، خاکمنظور بهبود فيزيکی 

شود، با توجه به اينکه نتايج مطالعه نيز ميأزان اسأتقبال كأم     به كشاورزان ارائه آبياری مستمر با ميزان كم  و زهکشی
 .ها را نشان داد كشاورزان از اين روش

با توجه به اينکه سأرمايه مأالی و    .اند بيشتر رفتار تغيير شغل را انجام داده اننيز كشاورز زمينه مديريت غيرفنی در
ها امکانات كافی برای فروش  فيزيکی كشاورزان كمتر از حد متوسط بود، اين امر ممکن است به اين دليل باشد كه آن
در اين زمينه يکأی   .اند وی آوردهدارايی و مهاجرت را نداشته لآا در بين رفتارهای غيرفنی بيشتر به سمت تغيير شغل ر

ی مأرتبط بأه   زراعأ  ريغهای  از راهکارهای حفظ كشاورزی و اقتصاد زراعی، حمايت آن از طريق رونق دادن به فعاليت
های محيطی بأرای   ها امکان دوام و بقا در كشاورزی و مقابله با تنن بنابراين با نقن حمايتی اين فعاليت؛ مزرعه است

هايی كه در  در نتيجه، متنوا كردن اقتصاد روستايی و ايجاد منابع درآمدی با توجه به ظرفيت. شود یفرد كشاورز مهيا م
منطقه وجود دارد، مانند صنايع دستی حصير كه از سابقه و پتانسيل بااليی در منطقأه برخأوردار اسأت، بسأيار توصأيه      

 .شود می

و  10/1، ميأانگين مأديريت غيأر فنأی كشأاورزان      داد همچنين بررسی رفتارهای فنی و غير فنی كشاورزان نشان
های طبيعی بأا مطالعأات    انجام بيشتر رفتارهای فنی كشاورزان در مواجهه با بحران. باشد می 11/1ها  مديريت فنی آن
و ( 0110) 0روی و همکأاران هأای   مطابقت و با يافته( 0050) صادقیو ( 0035) خسروی، (0100) 0كمپبل و همکاران
های  با توجه به اينکه مديريت فنی كمتر از سطح متوسط است الزم است، انگيزه. مغايرت دارد( 0113) 0انفورز و گردان

همچنين ميزان اختالف كم بين مديريت فنی و غير فنی  .ايجاد شودان بيشتری جهت تقويت مديريت فنی در كشاورز
ريزی شده جهت تقويت مديريت فنی صورت نگيرد كشأاورزان در مأدت زمأان     بيانگر اين است كه اگر اقدامات برنامه

                                                                                                                                                         
1- Campbell et al 

2- Roy et al 

3- Enfors and Gordon 
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واجأه  شوند و در نتيجه كشاورزی منطقه بأا تبعأات جبأران ناپأآيری م       كوتاهی به سمت مديريت غير فنی متمايل می
هأای افأراد موفأق     معرفی نمونأه خدمات ترويجی و ارائه اقداماتی نظير ارائه تسهيالت حمايتی، در اين زمينه . شود می

 .شود توصيه می

با توجه به اينکه هارهوت . از حد متوسط بوده است تر نييپاهمچنين نتايج تحقيق نشان داد، دارايی كل كشاورزان 
شود متناسأن بأا پتانسأيل منطقأه،      بيند توصيه می های معيشتی می ا در ارتقای دارايیمعيشت پايدار، توسعه روستايی ر
بأا ارائأه   كشاورزان دانن و مهارت در اين زمينه بهبود . های كشاورزان صورت گيرد اقدامات الزم جهت تقويت دارايی

 مشأاركت ی توليأد روسأتايی،   ی كشأاورزی از جملأه، تعأاون   ها تشکلايجاد ، شور آتمديريت ی در زمينه منابع اطالعات
هأای   سياسأت . شأود  و همچنين توسعه اقتصاد غير زراعی روستايی توصيه می شور آتهای مديريت  طرحدر  كشاورزان

پآيری را برای كشاورزان در نظر بگيرد كه و به كشاورزان اجأازه دسترسأی بأه     انعطاف  دولت نيز، بايد تمهيدات بانکی
 .پآيری كشاورز به منظور مديريت مزرعه افزاين يابد و انعطافتا توانايی  اعتبارات را بدهد

ها متفاوت است كه اين نتيجه بأا   های معيشتی آن همچنين نتايج بيانگر آن است، رفتار كشاورزان بر حسن دارايی
رفتار مديريت فنی در بأين كشأاورزان بأا سأرمايه     . قت داردمطاب( 0101) برگو ( 0119) 0االشا و همکارانهای  يافته

هأای   با يافته شور آتدار سرمايه اجتماعی با رفتار كشاورزان برای مديريت  رابطه معنی. اجتماعی باالتر بيشتر بوده است
رابطه منفی بين سرمايه اجتماعی، فيزيکی، مالی و طبيعی بأا  . اردمطابقت د( 0551) پائولو ( 0111) زمانی و همکاران

شأود   پيشنهاد می. مطابقت دارد( 0100) 0جنتل و مارسونیو ( 0100) 0پانگا و همکاران مديريت غير فنی نيز، با نتايج 
های يکسأانی   ، روششور آتهای مديريت  ه متفاوت است در رابطه با شيوهبا توجه به اينکه الگوهای معيشتی هر منطق

نشود بلکه طيفی از راهبردهای مختلف شامل مديريت زراعی، مديريت آبياری، مديريت مهارتی  ارائهبرای تمام مناطق 
 .و غيره به مناطق روستايی معرفی شود تا افراد با توجه به معيشت خود حق انتخات داشته باشند

 نابع م

 كأار  گأروه  .ايأران  زهکشأی  و آبيأاری  ملأی  كميتأه  .كشأاورزی  آت وری بهأره   .0030. ه خالدی، و. م احسانی،
 .0-001، رانيا یزهکش و یاريآب یمل تهيكم: تهران. رانيا یزهکش و یاريآب یمل تهيكم مزرعه در یاريآب یها ستميس

مجموعأه مقأاالت كارگأاه آموزشأی مأديريت       .های شأور  یيرات زيست محيطی استفاده از آتث، ت0073. جبلی، ج
 .97-17 :00های شور، اسفند ماه،  استفاده از آت

روسأتای برغأان،   : مطالعه مأوردی )تثیير گردشگری بر معيشت پايدار روستايی . 0051. و احمدی، ش. پور، م جمعه
 .10-00(: 0) 0های روستايی،  پاوهن(. اوجبالغشهرستان س

                                                                                                                                                         
1- Elasha et al 

2 - Pangapanga et al 

3 - Gentle and Maraseni 
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Abstract 
In recent years, fresh water has been increasingly reduced and saline water has 

been one of the options to help the continuity and stability of agricultural activities. 

Hence, long-term sustainability of saline water irrigation depends on how to 

manage it at the fields. Optimal management requires identifying the factors 

affecting it. In this regard, this study used the descriptive–survey method to analyze 

the factors affecting the optimal management of saline water based on the 

Sustainable Livelihoods Framework. The statistical population of the study 

consisted of all the farmers of the Karun County (N=19720). By using the table of 

Krejcie and Morgan, the sample size was determined (n= 120). The sample was 

chosen through the simple random sampling method. Data were collected using a 

questionnaire. The questionnaire's face and content validity were approved by a 

panel of the agricultural extension and education experts and its reliability was 

confirmed by calculating the Cranach’s alpha coefficient (0.65-0.83). The data was 

analyzed by using the SPSS software. At the first stage the variables was converted 

to standard scores in order to construct livelihood assets indices. Then, principal 

component analysis was ran to assign the weights of the indicators. The results 

showed that farmers' management behavior in using saline water was dominated by 

technical management manners. Social capital and physical capital were known as 

the most and least livelihood assets of farmers, respectively. Also, there were 

statistically significant differences in farmers' management behavior based on their 

livelihood assets. 

Keywords: Management of Saline Water, Sustainable Livelihood, Livelihood 

Assets Index, Karun County. 
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