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چکيده
خشکسالیهای مستمر همواره روستاییان و کشاورزان را با آسیبها و چالشهای متنوعی روبهرو میکند.
روستاییان راهبردهای محلی و بومی خاصی را در مواجهه با این بالی خزنده اتخاذ میکنند که ظرفی ت
سازگاری آنان را به خشکسالی بهبود میبخشد .با توجه به ضرورت و اهمیت شناخت راهبرده ای رای ج
سازگاری در کاهش آسیبپذیری روستاییان نسبت به این پدیدة طبیعی ،ه د کل ی پ ووهش حاض ر،
تبیین ظرفیت سازگاری خانوارهای روستای پشتنگ چشمه قلیجان از توابع شهرستان روانسر در استان
کرمانشاه به خشکسالی است که با تلفیقی از روش های تحقی ق کیف ی ( PRAو تئ وری بنی انی) انج ا
گرفته است .روش نمونهگیری این مطالعه ،از نوع هدفمند بود که با مراجعه به مطلعان کلیدی روس تای
مذکور صورت گرفت و اطالعات الز با استفاده از روشهای مشارکتی قد زدن عرض ی ،نقش ة ک اربری
اراضی ،درخت مشکل ،ماتریس رتبهبندی ،گروه متمرک ز و مکالم ة نیم هس اختارمند جم عآوری ش د.
تجزیهوتحلیل اطالعات نیز از طریق کدگذاری های متداول در تئوری بنی انی انج ا گرف ت .یافت ه ه ای
حاصل نشان داد ظرفیت سازگاری رایج خانوارهای روستایی نسبت به خشکس الی در قال ب پ نج طبق ة
مفهومی شامل راهبردهای اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،فنی و ارتباطی -حمایتی دستهبندی میشود.
واژههای کليدی :برنامهریزی روستایی ،خشکسالی ،سازگاری روستاییان ،شهرستان روانسر.
* نویسندة مسؤل ،تلفن09183562126 :

Email: AdelSulaimany@gmail.com
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مقدمه
مروری بر جدیدترین گزارش مجمع ب ین دولت ی تغیی رات اقلیم ی ( )IPCCدرب ارة آبوه وا و
گرمایش کرة زمین حاکی از آن است که تغیی رات اقلیم ی و ب هوی وه گرم ایش زم ین یک ی از
مهمترین چالش های جهان محسوب می شود ] [18و در خشکسالی ،بهمثابة یک ی از پیام دهای
تغییرات اقلیمی در سطح جهان ،بسیاری از کشورها از جمله ایران را همواره تح ت ت ثییر ق رار
میدهد .در عینحال ،بهنظر میرسد تغیی رات اقلیم ی در ای ران س بب تغیی ر در ویوگ ی ه ای
خشکسالیها شده است ] ،[15،32که این تغییرات بهخصوص در غرب ایران ] ،[17،24و بهویوه
در بین کشاورزان و جوامع آسیبپذیر روس تایی ب هدلی ل آی ار مختل اقتص ادی ،اجتم اعی و
زیستمحیطی آن چشمگیرتر اس ت ] .[8،20اس تان کرمانش اه ب هعن وان یک ی از قط ب ه ای
کشاورزی کشور ،که دومین رتبه را در سطح برداشت غالت دی م در کش ور ب ا  9/4درص د دارد
] ،[3همواره درگیر بالی خزندة خشکسالی بوده و زی ان ه ای بس یاری را متحم ل ش ده اس ت
[ .]1،2،4،7،31در عینحال ،وابستگی این استان به کشاورزی و اشتغال  123917نفر به ش غل
مذکور ]  ،[3سبب شده تا تثییرات خشکسالی ،روستاییان را با چالشه ا و مش کالت متن وع و
متعددی روبهرو کند .از طرفی برخی از شهرس تان ه ا ب ا توج ه ب ه جایگ اه و مرکزی ت خ اص
کشاورزی در سطح استان کرمانشاه ،همواره در معرض آسیب های بیشتری قرار گرفتهاند .ب رای
نمونه ،کشاورزان گند کار در شهرستان روانسر بیشترین آسیبپذیری را از خشکسالی داشتهاند
] .[4هرچند روستاییان رنجها و آسیبهای متنوعی را در مواجه ه ب ا خشکس الیه ای مس تمر
متحمل میشوند ،همواره در راستای سازگاری با این بالی طبیعی تدابیری را اندیشیده و بهک ار
بردهاند .در واقع توانایی سیستم یا افراد ب رای تطبی ق ب ا تغیی رات اقلیم ی ب همنظ ور ک اهش
آسیب های وارده یا مقابله با عواق ب آن ب هعن وان ظرفی ت س ازگاری قلم داد ش ده ] ،[16ک ه
روستاییان نیز این مهم را با راهبردهای گوناگونی اجرا میکنند .از طرفی عد تمرک ز مطالع ات
سازگاری بر خشکسالی در سطح خ رد نظی ر روس تاها و اتخ اذ نک ردن رویک رده ای کیف ی و
مشارکتی در تبیین ظرفیت سازگاری خانوارهای روستاییان با خشکس الی س بب م یش ود ک ه
کنش برنامهریزان روستایی در شناخت وضعیت موج ود ،و اف ق دی د آن ان در ترس یم وض عیت
مطلوب برای مدیریت ایربخش و کارامد خشکسالی محدود شود .ازای ن رو ه د کل ی پ ووهش
حاضر ،تبیین راهبردهای سازگاری روستاییان در مقابله با آسیبهای خشکسالی است.
پيشينۀ تحقيق
خاستگاه و مبنای نظری ظرفیت سازگاری از بع د بیول و یکی و زیس تش ناختی ،نظری ة انتخ اب
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طبیعی داروین است .از نظر داروین ،سازگاری ،پاسخ موجود زنده به محیط ی ا آبوه وای خاص ی
است که در آن زندگی میکند ] .[11بهتدریج این مفهو با ورود ب ه ح وزة آنتروپول و ی ی ا عل م
انسانشناسی مبنای درک سازش انسان با محیط اطرا را فراهم کرد .بس یاری از انس انشناس ان
در حیطة توصی انطباق اجتماعی یا فرهنگ ی انس انه ا نس بت ب ه تغیی رات اقلیم ی مطالع ات
گس تردهای انج ا دادهان د .در واق ع منش ث ورود مبن ای نظ ری ظرفی ت س ازگاری ب ه عرص ة
مرد شناسی ،مطالعات اوروالو ] [22است .اوروالو ،مطالعاتی موردی دربارة سازگاریه ای گذش ته
نسبت به تنوع اقلیمی در آمریکای مرکزی ،گرینلند و آمریکای شمالی انجا داد .در این مطالع ات،
پیا اولیه آن بود که انسانها ذاتاً موجوداتی سازگارند و هنگا مواجهه با مخاطرات محیط ی نظی ر
خشکسالی ،به ظرفیتسازی برای ارتقای سازگاری خود تمایل دارند .در واق ع ،توان ایی ذات ی ی
شخص برای سازگاری با محیط به سازگاری واکنشی یا خودبهخودی اشاره دارد که شخص به ی
استرس دریافتی پاسخ میدهد [27].و تغییر جهت پووهشهای ظرفیت سازگاری از سطح ملی به
جوامع محلی نظیر روستاییان بهمنظور درک عمیقتر و بهتر ماهیت توان سازگاری آن ان ض رورتی
اجتنابناپذیر قلمداد ش ده اس ت ] .[29بیش تر مطالع ات در زمین ة راهبرده ای رای ج س ازگاری
کشاورزان و روستاییان در مواجهه با تغییرات اقلیمی به تئوری کنش س ازگاری ] [12و چ ارچوب
معیشت پایدار ] ،[10اشاره دارند .تئوری کنش سازگاری ،بی انگر آن اس ت ک ه فراین د س ازگاری
نسبت به خشکسالی ،میانجی و رابط بین محرک محیطی و سه هستة تابعی سازگاری یعنی واح د
معرض قرار گرفتن ،کنشگران و پذیرندگان قلم داد م یش ود .در چ ارچوب معیش ت پای دار نی ز،
توانایی اتخاذ راهبردهای معیشتی متنوع توسط روستاییان ،به عواملی بستگی دارد ک ه عبارتن د از
کیفیت سرمایة انسانی شامل مهارتها ،دانش و بهداشت مطلوب؛ سرمایة اجتماعی مانن د عو ویت
بیشتر در گروههای اجتماعی رسمی؛ مالکیت منابع طبیع ی مث ل زم ین و جنگ ل؛ دسترس ی ب ه
سرمایههای فیزیکی مانند زیرساختهای اص لی مث ل ج ادهه ا و س رمایة م الی مانن د تس هیالت
اعتباری .راهبردهای معیشتی مختلفی که بیان شد مرد را در برابر تعدیل آسیبهای ناشی از آیار
خشکسالی توانمند میسازد .در این میان ،مطالعات متعددی در حوزة ظرفیت سازگاری روستاییان
نسبت به خشکسالی در نقاط مختل جهان انجا گرفت ه اس ت ]  .[9،20،29ب رای نمون ه نت ایج
مطالعهای کیفی نشان داد عوامل نهادی ،هنجاری و شناختی در تبی ین ظرفی ت س ازگاری بس یار
مؤیرند و کشاورزان مختل  ،دامنة بسیار گسترده و متنوعی از راهبردهای س ازگاری را نس بت ب ه
خشکسالی اتخاذ میکنند ] .[19،20همچنین یافتهه ای تحقی ق وینس نت بی انگر آن اس ت ک ه
سرمایة اقتصادی ،ساختار دموگرافی  ،کیفی ت مس کن ،س رمایة طبیع ی و س رمایة اجتم اعی در
تبیین ظرفیت سازگاری خانوارهای روستاییان نقش بس زایی دارن د ] .[29از طرف ی وج ود من ابع
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متنوع اقتصادی ،فنی ،اطالعات و مهارت ها ،زیرساخت ها ،نهادها و عدالت نیز ،عوامل تعی ینکنن دة
ظرفیت سازگاری قلمداد شده است ] .[25برخی محقق ان اش تغال ب ه فعالی ته ای غیرزراع ی و
دسترسی به اعتبارات مالی را در بهبود ظرفیت س ازگاری روس تاییان در مقاب ل تغیی رات اقلیم ی
ایربخش دانستهاند ] .[21یافتههای برخی مطالعات نشان میدهد که کش اورزان باتجرب ه و باس واد
که به منابع و تسهیالت سازمانی و نهادی دسترسی دارند ،سازگاری بیشتری در برابر آس یبه ای
خشکسالی دارند ] .[9همچنین ،وال و مارزال ] ،[30ظرفیت سازگاری نسبت به خشکس الی را در
جوامع روستایی کانادا بررسی کردند .این محققان نتیجه گرفتن د ک ه دسترس ی ب ه س رمایهه ای
پنجگانة مالی ،طبیعی ،انسانی ،اجتماعی و فیزیکی شرط الز ب رای داش تن ت وان س ازگاری زی اد
است .از مطالب یادشده اینگونه استنباط میشود که رویکرد یکسان و منحصربهفردی در خصوص
سازگاری به خشکسالی در هم ة نق اط جه ان وج ود ن دارد ] ،[9بن ابراین م یت وان گف ت درک
راهبردها و راهبردهای معیشتی و دانش بومی روستاییان در حوزة چگونگی س ازگاری ب ا تغیی رات
اقلیمی نظیر خشکس الی ب ا رهیاف ت مش ارکتی و کیف ی ب همنظ ور اتخ اذ ت دبیر ب رای ک اهش
آسیبپذیری آنان نسبت به این بالی خزنده از اهمیت زی ادی ب رای برنام هری زان و متولی ان ام ر
برخوردار است ].[28
روششناسی تحقيق
مطالعة کیفی حاضر با هد کلی ارزیابی مشارکتی ظرفیت سازگاری نس بت ب ه خشکس الی در
بیان خانوارهای روستای پشتنگ چشمه قلیجان در شهرستان روانسر اس تان کرمانش اه انج ا
گرفته است .این پووهش بهمنظور دستیابی ب ه س ه ه د اختصاص ی زی ر در زمین ة وض عیت
سازگاری خانوارهای مذکور به خشکسالی صورت گرفت:
ال ) شناسایی جایگاه و رتبة خشکسالی در بین مشکالت متعدد موجود در روستا؛
ب) بررسی ریشهها و پیامدهای خشکسالی از دیدگاه خانوارهای روستایی؛
ج) تبیین راهبردهای فعلی خانوارهای روس تایی ب رای س ازگاری و مقابل ه ب ا آس یبه ای
خشکسالی.
بهمنظور دستیابی به اهدا مذکور ،روستای پشتنگ چشمه قلیجان بنا ب ه پیش نهاد ادارة
منابع طبیعی و فرمانداری شهرستان روانسر در جهت رفع اریبها و سوگیریهای رایج و متعدد
تحقیقاتی نظیر اریب مکانی ،زمانی و غیره ] [5و همچنین بهدلیل موقعی ت خ اص جغرافی ایی،
پوشش متنوع زراعی ،مرتعی و جنگلی انتخاب شد .این روستا از توابع دهستان دولتآباد بخ ش
مرکزی شهرستان روانسر در استان کرمانشاه اس ت ک ه دارای  145نف ر جمعی ت و  38خ انوار
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است و تا مرکز شهر روانسر  30کیلومتر فاصله دارد .روش تحقیق کیفی حاض ر از ن وع مطالع ة
موردی و جامعة آماری آن شامل همة خانوارهای روستاهای مذکور بود .شیوة انتخاب نمون هه ا
بهصورت نمونهگیری هدفمند بود و انتخاب نمونهها تا مرحلة اشباع نظری (رسیدن به مرحلهای
که نظر یا مورد جدیدی در زمینة پرسشهای افراد ذکر نشود) ادامه یاف ت .تع داد نمون هه ا در
مراحل مختل اجرای تحقیق تا رسیدن به مرحلة اشباع نظری در مجم وع ب ه  27نف ر رس ید.
گردآوری دادهها از طریق مکالمة نیمهساختارمند با هفت نفر از مطلعان کلیدی ،تش کیل گ روه
متمرکز هفت و هشتنفره (در مجموع پانزده نفر) ،یادداشتبرداری ،اج رای روشه ای ارزی ابی
مشارکتی روستایی نظیر قد زدن عرضی ،نقشة کاربری اراضی ،ماتریس رتب هبن دی ،و درخ ت
مشکل در طول چهار روز حوور محققان در روس تا انج ا گرف ت .در اج رای تم ا روشه ای
مشارکتی این پووهش ،محققان تنها تسهیلگر بودند و افراد را به بحث بیشتر و خ ارج نش دن از
موضوع اصلی تشویق میکردند ] .[13مکالمهها با پرسشهای کلی و ساده آغاز شد و ب هس مت
پرسشهای جزئیتر پیش رفت .هر مکالمة نیمهساختارمند در حدود  60تا 110دقیقه ب هط ول
انجامید .تما مکالمهها بهصورت دستنویس یادداشتبرداری شدند .در نهایت ،تحلیل دادهه ای
مذکور در قالب کدگذاریهای (باز ،محوری و انتخابی) تئوری بنیانی انجا گرف ت .ش ایان ذک ر
است که تئوری بنیانی را عالوهبر ی روش تحقیق ،میتوان ی روش تحلیل دادهها نیز بهشمار
آورد ] .[23در تحقیق حاضر ،هد از بهکارگیری تئوری بنیانی استفاده از روش تحقیقی نیست
که به معرفی ی نظریه منجر شود ،بلکه ی روش تحلی ل داده اس ت ک ه ب ه دس تهبن دی و
کدگذاری راهبردهای رایج سازگاری روستاییان نسبت ب ه خشکس الی م یپ ردازد ] .[14،26در
مرحلة کدگذاری باز ،جمالت دربرگیرندة راهبردهای سازگاری استخراج و مفاهیم مشابه با ی
ک د مش ترک در قال ب  31مفه و کدبن دی ش د .مفه و پ ردازی از دادهه ا اول ین ق د در
تجزیهوتحلیل بهشمار میرود .به این منظور دادهها ،بهدقت مطالعه و بررس ی ش ده و دادهه ای
مشابهی که بار معنایی یکسانی داش تند تح ت ک دهای مش ترکی ،کدگ ذاری ش دند و س سس
مفاهیم متناسبی به هر ی اختصاص داده شد تا در سطح باالتری از انتزاع قرار گیرن د .س سس
بهمنظور تشکیل مقوله ها ،ه ر ی از ای ن مف اهیم ب ا یک دیگر مقایس ه ش د ت ا ش باهت ه ا و
تفاوتهایشان مشخص شود .در کدگذاری محوری ،طبقات گسترده و زیرطبقهها تشکیل ش دند
و در نهایت از طریق مقایسة مداو آنها طبقة مح وری ب هدس ت آم د .س رانجا  ،در کدگ ذاری
انتخابی دوباره ویوگیها و ترکیب طبقات ،همچنین رابطة بین طبقهها بررسی شد ت ا از ص حت
تحلیل اطمینان حاصل شود .در پایان ،مؤلفههای تبی ینکنن دة ظرفی ت س ازگاری خانواره ای
روستایی نسبت به خشکسالی استخراج شد.
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یافتهها
در راستای تحقق هد اول پووهش حاضر ،یعن ی شناس ایی جایگ اه و رتب ة خشکس الی در ب ین
مشکالت متعدد موجود در روستا ،ابتدا روش قد زدن عرضی بهمنظور اطالع و آگاهی از مح دودة
و منابع روستای پشتنگ چشمه قلیجان شهرستان روانسر اجرا شد .یافتههای این روش ح اکی از
آن است که روستای مذکور در موقعیتی تسهای ،مشر بر رودخانهای فصلی قرار دارد و فاقد ط ر
هادی و خانة بهداشت و جایگاه سوخت و دارای دهیار ،شورای اسالمی 33 ،واحد مس کونی ،ب رق،
آب لولهکشی مستخرج از چشمة قلیجان ،مسجد و دبستان است؛ همچن ین ش غل اص لی م رد
کشاورزی و دامداری است .در ادامه با هد تبیین درک مرد از چگونگی استفاده از من ابع آب ی و
اراضی زراعی بهصورت مشارکتی نقشة کاربری اراضی این روستا ترسیم شد (ش کل  )1ک ه بی انگر
سه نوع زمین زراعی با حاصلخیزی ضعی  ،متوسط و مرغوب بوده و منب ع ت ثمین آب کش اورزی،
رودخانة فصلی و آب شرب روستا ،چشمة کانی قلیجان است.

شکل  .1اجرای روش قدم زدن عرضی و ترسيم نقشۀ کاربری اراضی روستای پشتنگ شهرستان روانسر

در ادامه طی مکالمههای نیمهساختارمند با مطلعان کلیدی روس تای یادش ده ،کلی ة مش کالت و
چالشهای روستای پشتنگ چشمه قلیجان شهرستان روانسر استخراج شد .س سس ب ا اج رای روش
ماتریس اولویتبندی با روش مقایسة زوجی 16 ،مشکل در روستا توسط مشارکتکنندگان مش خص
شد که مهمترین و اولین مشکل روستای مذکور ،خشکسالی و کمبود آب ناش ی از آن ش ناخته ش د
(شکل .)2
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شکل  .2اجرای روش ماتریس اولویتبندی مشکالت روستای پشتنگ شهرستان روانسر

علل و پيامدهای خشکسالی و کمآبی در روستا

در ادامه بهمنظور درک علل و پیامدهای بالی خشکس الی و ک مآب ی ناش ی از آن ب ا مش ارکت
مطلعان کلیدی ،درخت مشکل مذکور ترسیم شد که نتایج آن بهشر زیر است:

شکل  .3ترسيم مشارکتی درخت مشکل خشکسالی و کمبود آب ناشی از آن توسط مطلعان کليدی
روستا
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علل خشکسالی و کمآبی در روستا

ال ) تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی ساالنه؛ ب) مصر بیرویة آب روس تا توس ط دام داران
مهاجر در طی ماههای اردیبهشت تا شهریور؛ ت) استفادة بیرویة گردشگران موقت و گ ذری از
منبع اصلی آب شرب روستا و نبستن شیر منبع بعد از مصر آب توسط آن ان؛ ث) مک انی ابی
نامناسب منبع آب روستا؛ ج) عد استفاده از چشمههای مجاور برای ارتقای دبی آب روستا؛ )
پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی؛ خ) نص ب آبش خور توس ط دام داران مه اجر در س ه م اه
تابستان؛ د) نامناسب بودن تجهیزات فنی انتقال منبع آب روستا؛ ذ) اتال آب منب ع روس تا در
زمینهای شنی بستر آن؛ ر) حفر چاههای غیرمجاز و بیرویه در زم ینه ای زراع ی روس تاهای
مجاور؛ ز) عد پرداخت زکات؛ س) مصر آب شرب در باغب انی و کش ت ص یفیج ات توس ط
روستاییان؛ ش) عد استفاده از روشهای نوین آبیاری قطرهای و بارانی؛ ص) مهاجرت معک وس
فصلی برخی از روستاییان در فصل بهار و تابستان؛ ض) استفاده از آب شرب روس تا در مص ار
ساختوساز و دامداری.
پيامدهای خشکسالی وکم آبی در روستا

ال ) نوسانات کاهشی مقدار آب در طول سال؛ ب) کمبود آب ش رب روس تاییان در فص ول اوج
مصر اردیبهشت تا شهریور؛ ت) کمآبی و تغییرات دبی آب چشمة اص لی روس تا؛ ث) تحمی ل
نیاز و تثمین آب روستا به ی چشمه و عد بهرهگیری از منابع آبی روستا؛ ج) نابودی و ح ذ
برخی گونههای گیاهی و درختان؛ ) کمبود مستمر آب برای روس تاییان و دا ه ا؛ خ) اف زایش
چالشها و مشکالت فنی زراعی و باغی؛ د) ناپایداری معیشتی بهدلیل کاهش درآمدهای زراع ی
و باغی؛ ر) کمآبیهای مس تمر و ط والنی و ک اهش برک ت؛ ز) توزی ع نامناس ب آب در من اطق
مسکونی روستا؛ س) هدر رفتن آب در زمان اوج مصر بهدلیل عد رعایت الگوی مصر .
بهمنظور تبیین راهبردهای فعلی خانوارهای روستایی برای سازگاری و مقابله با آس یبه ای
خشکسالی ،بررسی انبوهی از دادههای گردآوریشده با استفاده از روش مکالمة نیمهس اختارمند
با مطلعان کلیدی روستای تحت مطالعه نشان داد ظرفیت سازگاری رایج روستاییان نس بت ب ه
خشکسالی در قالب پنج طبقة مفهومی شامل راهبردهای اجتماعی ،اقتصادی (تن وع معیش تی)،
نهادی ،فنی و ارتباطی -حمایتی قابل دستهبندی است .که در ادامه به تشریح ای ن پ نج طبق ة
موضوعی در قالب عوامل تبیینکنندة ظرفیت س ازگاری رای ج و کن ونی روس تاییان نس بت ب ه
خشکسالی پرداخته میشود:
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 مقولۀ اجتماعی سازگاری روستایيان نسبت به خشکسالی

از جمله رویکردهایی که اهالی روستای چشمه قلیجان در مواجهه با خشکس الی و کمب ود آب
ناشی از آن اتخاذ می کردند ،انتقال آب با تانکر از روستاهای مجاور بهصورت مشارکتی و برعهده
گرفتن پرداخت هزینههای آن بهصورت جمعی بود؛ چراکه بهمنظور ت ثمین آب ش رب خ انوار و
جلوگیری از تل شدن دا ها و مصار بهداشتی نیازمند پیادهسازی این روند بودن د .از طرف ی
خانوارهای روستای مذکور با ذخیرة آب شرب در منزل و نظارت همگانی ب ر مص ر عم ومی و
نیز با جیرهبندی و زمانبندی مصر آب شرب در سطح روستا با مش ارکت مردم ی و م دیریت
شورای روستا نوعی سازگاری با کمآبی ناشی از خشکس الی را در پ یش م یگرفتن د .از طرف ی
بهمنظور تثمین نیازهای مادی خانوار در طول دوران خشکسالی به استقراض از اقوا و بس تگان
یا افراد متمکن اقدا میکردند.
 مقولۀ نهادی در امر سازگاری نسبت به خشکسالی

دهیار و اعوای شورای روستا همواره در طول وقوع خشکسالی مکاتبات و مراجعات متعددی را
بهمنظور کاهش آی ار خشکس الی ب ا ش رکت آبوفاض الب روس تایی ،بخش داری و فرمان داری
بهمنظور حل مشکل کمبود آب انجا میدادند .در عینحال این مهم توسط دهی ار و معتم دان
روستا از طریق نمایندة مجلس شورای اسالمی پیگیری شده است.
 مقولۀ فنی سازگاری نسبت به خشکسالی

کشاورزان روستای چشمه قلیجان بهمنظور سازگاری با پدیدة خشکسالی ،رویکردهایی فن ی را
در شیوة کشت محصوالت دیم در پیش گرفتهاند که از جمله میتوان به رعایت تن اوب زراع ی،
بهرهگیری از اصول بهزراعی ،رصد و پیگی ری مس تمر گ زارش ه ای هواشناس ی شهرس تان در
رسانههای استان کرمانشاه ،استفاده از بذور و واریتههای مقاو به خشکی و تنوع در کشت سایر
محصوالت دیم نظیر نخود بهاره و پاییزه را میتوان نا برد که این موارد تا حدی توان سازگاری
آنان را نسبت به پدیدة خشکسالی ارتقا میبخشد.
 مقولۀ ارتباطی  -حمایتی سازگاری نسبت به خشکسالی

اقشار آسیبپذیر روستای مذکور بهمنظور تحمل و سازگاری مقطعی با بالی خشکسالی همواره
به نهادهای حمایتی نظیر کمیتة امداد و بهزیستی اتکا میکنند؛ در عینحال درخواست دریافت
وا از بان ها و مراکز اعتباری شهرستان و درخواست خس ارت از بیم ة محص والت کش اورزی،
بستر سازش موقتی آنان با خشکسالی را فراهم کرده اس ت؛ هرچن د تعام ل ب ا مراک ز خ دمات
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مشاورهای جهاد کشاورزی نیز به منظور دریاف ت آم وزشه ا و توص یهه ای ترویج ی ب ا ه د
سازگاری با آیار خشکسالی گزارش شده است.
 مقولۀ اقتصادی سازگاری با خشکسالی

در شرایط خشکسالی مرد روستا برای تثمین معیشت ب ه س ایر مش اغل غیرکش اورزی نظی ر
کارگری ،امور صنعتی و مهارتی ،واسطهگری و رانندگی مبادرت میورزند .در عینحال برخ ی از
اهالی روستای مذکور با فروش دا ها ،فراوردههای دامی ،بوقلمون ،م ر ب ومی ،ف روش گیاه ان
مرتعی و درختان جنگلی و سایر سرمایههای فیزیکی یا طبیعی بهمنظور تثمین معیش ت خ انوار
خود اقدا میکنند و سازگاری نسبی را برای گذار از بحران خشکسالی در پیش میگیرند.
با توجه به مطالب یادشده میت وان مؤلف هه ای کن ونی تش کیلدهن دة ظرفی ت س ازگاری
خانوارهای روس تای پش تنگ چش مه قل یج ان شهرس تان روانس ر در اس تان کرمانش اه را ب ا
خشکسالی در قالب شکل زیر ارائه کرد.

مؤلفههای
ظرفيت
سازگاری

شکل  .4مؤلفههای تشکيلدهندة ظرفيت سازگاری خانوارهای روستایی با خشکسالی

نتایج اجرای روش گروههای متمرکز در خصوص راه حلهای پیشنهادی ب رای ک اهش آی ار
خشکسالی و کمبود آب روستا عبارتند از:
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 .1انتقال آب چشمة چاله سعید و الحاق آن به چشمة اصلی تغذیهکنندة آب روستا با هد
ارتقای دبی آّب خروجی (چشمه قلیجان)؛
 .2هدایت و الزا دامداران مهاجر (عشایر) به استفاده از چاه مال داری حفرش ده در اقامتگ اه
موقت (هوارگه) خارج از روستا؛
 .3اجرای دقیق طر تعادل دا و مرتع بهمنظور کاهش فشار بر منابع آبی روستا؛
 .4آموزش مصر صحیح آب در ح وزة زراع ت و باغب انی ب ه روس تاییان توس ط نهاده ای
ترویجی؛
 .5بهسازی و مرمت منبع آب روستا و تثسیسات آبرسانی کنونی آن؛
 .6ترویج استفاده از روشهای آبیار نوین قطرهای و بارانی و  ...و ت ثمین اعتب ار آن از س وی
نهادهای دولتی؛
 .7نظارت بر عمق چاههای منطقه و ممانعت از حفر چاههای متعدد و غیرمجاز؛
 .8استفاده از واریتهها و ارقا گند دیم مقاو به خشکسالی و کمآبی؛
 .9متنوعسازی من ابع معیش تی و درآم دی روس تاییان ب همنظ ور ک اهش آی ار اقتص ادی
خشکسالی بر خانوارهای روستاییان.
نتيجهگيری و پيشنهادها
یافتههای پووهش نشان داد که در شرایط کنونی راهبردهای اجراشدة روستاییان برای سازش با
پدیدة خشکسالی و کمبود آب ناشی از آن را میتوان در پنج طبقة مفهومی ش امل راهبرده ای
اجتماعی ،اقتصادی (تنوع معیشتی) ،نهادی ،فنی و ارتباطی -حمایتی دستهبندی کرد .از طرفی
مرور پیشینة تحقیق در زمینة موانع و محدودیتهای سازگاری راهبردهای بالقوه و متن وعت ری
را در ابعاد اطالعاتی ،انسانی ،اجتماعی و طبیعی آشکار م یکن د ] ،[19ک ه از نظ ر خانواره ای
روستای پشتنگ چشمه قلیجان شهرستان روانسر مغفول واق ع ش ده اس ت و ل زو حمای ت و
مداخلة بخش دولتی را برای تبدیل نیاز نامحسوس روستاییان به نیاز محسوس در زمینة ارتقای
ظرفیت سازگاری آنان میطلبد .از جملة این راهبردهای ارتقادهن دة ظرفی ت س ازگاری م رد
روستایی ،میتوان به تغییر الگوی کشت با رویکرد حرکت بهسوی محصوالت با نیاز آبی کمت ر و
مقاو به خشکی (غیر از گند و نخود) ،توسعة جنگلها و پوشش گی اهی و مرتع ی در منطق ه،
کنترل سیالبها و کم به تزریق روانابها در گسترة حوضة آبخی ز روس تا ،اف زایش و بهب ود
کارایی مصر آب در تمامی محصوالت و تولید بیشتر محصوالت در هر واحد آبی مصرفی و ن ه
در واحد سطح ،پایش شوری خاک و مدیریت آن در حد آستانة تحمل ش وری ،ش بکهس ازی و
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نهادسازی مردمی نظیر تشکیل تعاونیها و صندوقهای اعتبارات خُرد روستایی برای تثمین نی از
مالی در شرایط خشکسالی ،بهبود دانش و مهارتیهای بهداشتی ،سالمت ،کشاورزی و روشهای
نوین آبیاری بهمنظور توانمندسازی جوامع محلی در مواجهه با این بالی مخرب اش اره ک رد .در
عینحال متنوعسازی منابع معیشتی و درآمدی روستاییان از طریق اجرای طر ه ای تع اونی و
کارآفرینی غیرزراعی (نظیر صنایع دستی) و توسعة گردشگری روستایی با توجه به پتانسیلهای
خاص این منطقه ،قادر است ظرفیت سازگاری آنان در براب ر خشکس الی را بهب ود ببخش د و از
آسیبها و پیامدهای ناگوار آن نظیر مهاجرت ،بیکاری ،تخریب محیط زیس ت ،بیم اری ،ن اامنی
غذایی ،فقر و غی ره بکاه د .در ای ن راس تا ل زو ت ثمین و تجهی ز زیرس اخته ای اطالع اتی و
تکنولو یکی با حمایت بخش دولتی ،خود میتواند بستر تحقق اهدا توسعة پایدار روس تایی را
با تثکید بر امنیت آبی فراهم کند .از طر دیگر با توجه ب ه اینک ه در تحقی ق حاض ر ،وض عیت
موجود سازگاری روستاییان نسبت به خشکسالی و راهبردهای اتخاذش دة آن ان در ای ن زمین ه،
شناسایی و تشریح شده است ،به محققان پیشنهاد میشود ضمن دستهبن دی س طح س ازگاری
خانوارهای روستاییان به خشکس الی و ترس یم م دل مطل وب س ازگاری آن ان ،زمین ة ک اهش
آسیبپذیری و تنزل پیامدهای ناگوار آن را در سطح روستاها فراهم کنند.
منابع
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