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 ييروستا يشت خانوارهايو مع يت اقتصاديبر وضع يخشکسال تأثير يابيارز

  شهرستان فسا يمورد ةمطالع: مشاع يبرداربهره يدر واحدها

 ∗∗∗∗فر نيهه آريوج و يوسف قنبري

 ۲۸/۱/۱۳۹۶: تاريخ پذيرش   ۱۰/۶/۱۳۹۴: تاريخ دريافت

 چکيده

و معيشت خانوارهاي روستايي خشکسالي بر وضعيت اقتصادي  تأثيرهدف پژوهش حاضر ارزيابي 
عيت اشتغال، عملکرد توليد، خشکسالي بر وض آزمون تأثير بود و بدين منظور،هاي مشاع در تعاوني

 -روش پژوهش توصيفي. صورت گرفتهاي توليد و رضايت از درآمد در قالب چهار فرضيه  هزينه
 ،شماريصورت تمام هکه ب بودمشاع شهرستان فسا  تعاوني ۲۴۸شامل آن تحليلي و جامعه آماري 

. بودساخته پرسشنامه محقق هاابزار گردآوري داده. ر گرفتندها مورد پرسشگري قراهمه سرمشاع
ات منفي تأثيرد که خشکسالي دانتايج نشان  .از آماره ويلکاکسون استفاده شد ،براي آزمون فرضيات

مقدار آماره ويلکاکسون ای که  ونهگ هاي مشاع داشته، بهارهاي عضو تعاونيبر وضعيت معيشت خانو
دار وضعيت معيشت بعد از  حاکي از تفاوت معنی ۰۵/۰کمتر از  براي هر چهار بعد در سطح خطاي
  . خشکسالي نسبت به قبل از آن است

                                                           
و  ؛)y.ghanbari@geo.ui.ac.ir( ريزي روستايي دانشگاه اصفهان ا و برنامهمسئول و دانشيار گروه جغرافي ةنويسند ،ترتيب به ∗

 .ريزي روستايي دانشگاه اصفهان ا و برنامهکارشناسي ارشد جغرافي ةاموخت دانش
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  ).شهرستان( فسا ،آزمون ويلکاکسون ،تعاوني مشاع ،کشاورزي ،معيشت ،خشکسالي :هاکليدواژه

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

  مقدمه

تحميـل  اي پيچيـده از اثـرات را   شـبکه  ،ويژه هي پنهان و خزنده است که باخشکسالي پديده

ت او خسار گذارد تأثير میجمعيت بيشتري  روی در مقايسه با ساير بالياي طبيعي، کند ومي

شـديد و گـاه    هـای  تنهـا موجـب نوسـان    ؛ و نهدآورمي به بارجوامع  ایاقتصادي بيشتري بر

هاي اقتصـادي، اجتمـاعي و   بر بخش نيز گسترده هايی يانزشود، بلکه مدت در منابع ميدراز

وابسـتگي   ،در ايـن ميـان  ). ۶۶: ۱۳۸۷پيرمراديـان و همکـاران،   (د کنـ محيطي وارد ميزيست

کـه   است معيشتي ساکنان مناطق روستايي به منابع طبيعي و توليدات کشاورزي موجب شده

افروز و همکاران، (ابد بيشتري نمود يمناطق به ميزان  اين آثار زيانبار ناشي از خشکسالي در

 ر حال توسـعه و اکثـر محرومـان جهـان    سوم کل جمعيت کشورهاي د، چراکه دو)۲: ۱۳۸۸

را  ن مسـئله آنهـا  همـي و  ؛)۳۳: ۱۳۷۴ سعدي،(کنند مي تأمينمعاش خود را از راه کشاورزي 

شکسـالي  وقوع مکـرر خ  با اين همه،. دهدپذيري از خشکسالي قرار ميدر خط مقدم آسيب

 يـک پديـده جديـد مطـرح نباشـد      مثابـه  که اين بحران براي کشاورزان بهاست موجب شده 

)Campbell et al., 2010: 149( .پـذيري  شده در اين زمينه گوياي آسيب انجام هايپژوهش

افشـاني  زرهاي پـژوهش شـرفي و   يافته بر پاية. يان در برابر خشکسالي استيمعيشت روستا

ه محصوالت کشاورزي، ميزان درآمـد، دسترسـي بـه تسـهيالت بـانکي،      شرايط بيم ،)۱۳۸۹(

ميزان اراضي، درآمد غيرکشـاورزي، سـطح تحصـيالت، وابسـتگي بـه دولـت و شـرکت در        

. ندرو شمار می بهپذيري کشاورزان در زمان خشکسالي گذار بر آسيبتأثير عواملها از تشکل

بـه منـابع    وابسـته  خانوارهـاي  ،)۱۳۸۹(کشاورز و همکاران همچنين، بر پاية نتايج پژوهش 

 بـاور بـه  . نـد رپـذيري بيشـتري در مقابـل خشکسـالي دا    درآمدي کشـاورزي ميـزان آسـيب   

خسارت به کيفيـت و کميـت توليـد، کـاهش درآمـد، رواج       ،)۱۳۹۲(پورطاهري و همکاران 
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پيامدهاي اقتصادي خشکسـالي در نـواحي روسـتايي    از هاي زندگي بيکاري و افزايش هزينه

نيـز کـاهش عملکـرد    ) ۱۳۹۳(عـادلي و همکـاران    بر پاية نتـايج پـژوهش   .روند شمار می به

مخـارج خـانوار از    و محصوالت ديم، درآمد خانوار و توانايي مالي، اشتغال غيرکشـاورزي، 

محسـوب  پـذيري اقتصـادي کشـاورزان از خشکسـالي     آسـيب  ةکننـد ترين عوامل تعيين مهم

وري توليـد و کـاهش   افت بهره ،)Zhang, 2004(انگ ژعه هاي مطاليافته اساسبر . شوند می

اسـپرانزا و   هـای پـژوهش   يافتـه  .اسـت ترين پيامـدهاي خشکسـالي    توليدات زراعي از مهم

نيز کاهش توليدات زراعـي و بـازدهي توليـد را اثـرات      )Speranza et al., 2008( همکاران

بـاور  د کـه بـه   دهـ ي نشان ميمستقيم خشکسالي در  جوامع داراي اقتصاد مبتني بر کشاورز

  .دبينجاميان يثباتي معيشت روستابه بي بسا چه آنها،

خشکسـالي بـر وضـعيت معيشـت      تـأثير ارزيـابي   پـی پژوهش حاضر در  ،بر همين مبنا

ترين واحـدهاي  عنوان عمدههاي مشاع بهبر تعاوني ،و در اين ميان بودهخانوارهاي روستايي 

هـا  ايـن تعـاوني   از جمله اهداف تشـکيل  کهاست، چراتمرکز شده زراعت جمعي در کشور 

 و عملكـرد  افـزايش  يكپارچـه،  زيربنايي، كشت عمليات انجام توليد، عوامل از استفاده بهينه

 بـه  يانيروستا مهاجرت از جلوگيري و ،هاآن زندگي سطح ارتقاي زارعان، و درآمد كشاورزان

 توليـدات  دنبـال افـزايش   به ای مشاعه تعاونی). ۴۵ :۱۳۸۰ابري،  حسيني( بوده است شهرها

 در امکانـات  و سـطح زنـدگي   افـزايش  اشـتغال،  ايجاد يان،يروستا درآمد افزايش کشاورزي،

 تحـول  و تغييـر  نوعي ها راتعاوني تشکيل اين توانمي ،در نتيجه .هستند آن مانند و روستاها

 تحول اين گذارد؛مي مستقيم اثر روستايي مناطق در زندگي کشاورزان بر که دانست اجتماعي

 مناسـب  توزيـع  آن، در کـه  باشـد  روسـتا  اقتصـادي  و اجتمـاعي  تغيير ساختار منشأ تواندمي

دارد  قـرار  روستايي ةتوسع به دستيابي ،نهايت در و کشاورزي وريبيشتر بهره رشد درآمدها،

ة دهنـد  نشـان شـده در ايـن حـوزه     انجـام  هـاي پژوهش همه،با اين ). ۱۳۸۹قنبري و برقي، (

 زادهآبـادي و بـريم  شـميم  هـای مطالعـات   يافتـه  که چنان هاست، اين تعاونیعملکرد متفاوت 
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)Berimzadeh and Shamimabadi, 2007(  و هـا، تعـاوني  زايـي اشـتغال  و اثرات اقتصـادي 

 و ايجـاد اشـتغال   توليـد،  افـزايش  درهاي مشـاع  اثرات مثبت تعاوني نيز )۱۳۷۷(فرد نفيسي

هي عبـدال  هـای مطالعـات   يافتـه  ،در مقابـل . انددهکرييد تأرا روستاها  در سواد سطح گسترش

 ،بـرداري هـاي بهـره   ر نظـام هاي مشاع نسبت به سـاي يي پايين تعاونيآبازدهي و کار) ۱۳۷۷(

درآمـد   و توليد افزايش کشت، زير سطح عدم تحقق اهداف اشتغال، افزايش) ۱۳۷۳( زادهتقي

 درهـاي مشـاع   عـدم توفيـق تعـاوني   نيز ) ۱۳۶۴(كاران هم و بافكر مشاع، و هايدر تعاوني

  .دهندرا نشان مي يان عضويروستا درآمد و بازده افزايش

در تـالش   هاي مشـاع تعاوني يادشده،اگرچه در ابتداي امر و با توجه به مطالعات  ،در واقع

يراً شـواهد  خاما ا اند، هبرداشت يي مثبتهايان گاميبراي بهبود اقتصاد کشاورزي و معيشت روستا

هـاي  ها بـا چـالش   اين تعاونیبلکه  شده،محقق نمورد نظر  تنها اهداف حاکي از آن است که نه

  . ترين آنهاست هاي اخير از مهمهاي خشکسالي در سالند که وقوع بحرانا مواجه متعدد

برداري مشاع، بـه  م بهرهنظاپژوهش حاضر با تمرکز بر  ،با توجه به آنچه تاکنون گفته شد

ــابي ا ــأثيررزي ــا  ۱۳۸۴از ســال (خشکســالي  ت ــر وضــعيت اقتصــادي و معيشــت ) ۱۳۹۴ت ب

شهرسـتان فسـا در جنـوب شـرقي اسـتان      . پردازدخانوارهاي روستايي در شهرستان فسا مي

درصد کل مساحت خاکي اسـتان را بـه خـود     ۴/۳کيلومتر مربع  ۴۱۹۷فارس واقع شده و با 

نفـر   ۲۰۳۱۲۹، برابـر  ۱۳۹۰اساس آمار سـال   جمعيت اين شهرستان بر .اختصاص داده است

درصـد از جمعيـت شهرسـتان در شـهرها و بقيـه در در روسـتا        ۶۸بوده است که نزديک به 

طبق تقسـيمات  ). ۱۵: ۱۳۹۰ ريزي و اشتغال استانداري فارس، معاونت برنامه(سکونت دارند 

و خشـک بـا ميـانگين    اقليمي در ايران، شهرستان فسا در تابسـتان داراي اقلـيم گـرم     ةگاننه

گراد و در زمستان داراي اقليم معتدل با ميانگين حـداقل  سانتي ةدرج ۴۰تا  ۳۵ یحداکثر دما

 ۵/۲۹۳متوسـط بارنـدگي در ايـن منطقـه حـدود      . گراد استسانتي ةدرج ی صفر تا پنجدما

سطح کل اراضـي زراعـي   ). ۱۳۹۰اداره کل هواشناسي استان فارس، ( استمتر در سال ميلي
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 هکتـار  ۶۳۶هکتار آن به روش آبـي و   ۲۷۴۳۵که  بوده،هکتار  ۲۸۰۷۱شهرستان برابر با  اين

ر کشـت شهرسـتان   درصد از سطح زيـ  ۷۳/۹۷که ای  گونهبه شود،به روش ديم کشت مي نيز

  .شودصورت آبي آبياري مي فسا به

 ،هاي جوي بـا پـراکنش نامناسـب   بارش هاي چند سال اخير شهرستان فسا وليخشکسا

هـاي  رويـه از آب برداشـت بـي  بـه  که امکان کشت ديم را از شهرسـتان گرفتـه،   نوه بر ايعال

موجب  ،زمينيهاي زيرمتري آب چهاربا افت  ،در بعضي از مناطق نيز انجاميده کهزيرزميني 

آبياري مزارع به برداشـت از   برایکه کشاورزان ای  گونه ، بهاست هاي خاک شدهنشست اليه

  .ندنياز دارها سفره

  ۸۵/۶۰۴۳عضـو در   ۱۴۹۵  برداري مشاع باواحد بهره ۲۴۸، ۱۳۸۵تا  ۱۳۵۹هاي طي سال

متوسـط  . روستا تشـکيل شـد   ۵۱بخش و  چهارهکتار زمين کشاورزي در شهرستان فسا در 

قبـل از خشکسـالي در    .اسـت نفـر   شـش برداران عضو مشاع در شهرستان حدود تعداد بهره

شـد و بعـد از   مـي  تـأمين ز طريق چاه، قنات و رودخانـه  ها اکشاورزي مشاع آبشهرستان، 

بخـش اعظـم اراضـي    . شـود مـي  تأمينفقط از طريق چاه  ،به دليل کمبود بارش ،خشکسالي

و بـه دليـل افـت     اسـت رو که بعضاً با کمبود منابع آب روبه بودهها باير تحت تصرف مشاع

هـاي  بسياري از زمـين  ،شکنيجايي چاه و کف ههاي سنگين جابهاي زيرزميني و هزينهسفره

اگرچه اين شهرسـتان در   ،بنابراين .اندهاي مشاع به حال خود رها شدهتحت تصرف تعاوني

هـايي را کسـب   هاي مناسب براي کشاورزي توانسته بود موفقيتظرفيتابتدا به دليل داشتن 

هـاي  سـال  دوره در چهـار پي طي درهاي پيبه دليل خشکسالي ،هاي اخيرولي در سال ،کند

سـازمان  (هـاي زيرزمينـي آب   افت شديد سفره نيز و ۱۳۸۴و  ۱۳۷۸، ۱۳۶۹تا  ۱۳۶۶، ۱۳۶۲

-زمـين  بقيـة تعاوني وجود دارد و  ۱۶۳ ،، در حال حاضر)۱۳۹۰ اي شهرستان فسا،آب منطقه

هاي واگذاري به تعاوني مشاع در بعضي از روستاها به حال خود رها شـده و نتـايج عکـس    
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-پذيري جـدي فعاليـت  که يکي از پيامدهاي آن آسيب اند، شکسالي داشتهنسبت به قبل از خ

  . يان استيترين اشتغال و منبع درآمد روستاعنوان اصليهاي کشاورزي به

دار در کشـور و منطقـه مـورد     مکرر و دامنـه  هايوقوع خشکساليکه شايان ذکر است 

 برگيـري جمعيـت بيشـتر   در ع ومطالعه با در نظر داشتن داليلي همچـون گسـتردگي وسـي   

)Wilhite, 2007: 756، مـدت  ، و نـاملموس و بلند )۱۳۸۹، شرفي و زرافشـاني  :به نقل از

 تـرين بـالي طبيعـي   پرهزينـه  مثابهت خشکسالي بهاات آن، تداوم و ميزان خسارتأثيربودن 

)Fontaine and Steinemann, 2009: 9( را هـايي از ايـن دسـت    ضرورت انجام پژوهش

 بـا خشکسـالی  مقابلـه   منظـور  بهو درک دقيق ابعاد مسئله و پيامدهاي آن  براي شناخت

  . سازد روشن مي

  مباني نظري پژوهش 

معيشـت هنگـامي پايـدار     ،)Chambers and Conway, 1992: 6(چمبرز و کـانوي   باوربه 

خـود  هـاي  ها و داراييها سازگار شود و بهبود يابد، قابليتتکانهاست که بتواند با فشارها و 

هـاي بعـد نيـز فـراهم     هاي معيشت پايدار را براي نسـل را تقويت يا حفظ کند، و يا فرصت

هــا و تکانــهتــرين اي از جملــه عمــدههــاي مــداوم و دورهخشکســالي ،در ايــن ميــان. آورد

اي از اثراتي اسـت  شبکه ةآورندپديدخشکسالي . هاي دستيابي به معيشت پايدار است چالش

ي بسـيار فراتـر از خشکسـالي    تـأثير و  گيـرد  مـی ي اقتصـادي را دربر هاکه بسياري از بخش

اين پيچيدگي به دليل آن است که آب از جمله ملزومات اساسي . در هر منطقه دارد ملموس

تـوان بـه اثـرات اقتصـادي،     اثرات خشکسالي را مي. براي توليد کاالها و ارائه خدمات است

کاهش درآمـد يکـي از اثـرات اقتصـادي      نه،رای نموب. دکرمحيطي و اجتماعي تقسيم زيست

تـوان  محيطي مـي از جمله خسارات زيست. اي به همراه داردکه اثر زنجيره استخشکسالي 

 .دکـر فرسايش خاک اشاره و هاي گياهي و جانوري، کاهش کيفيت آب و هوا، به زوال گونه
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 و يفيـت زنـدگي  بر سـالمتي و کـاهش ک   تأثيرخشکسالي نيز پديدة اثرات اجتماعي  از جمله

 ).۱۰۰: ۱۳۸۶صالح و مختاري، ( است کاهش امنيت عمومي

شود، بخش کشاورزي به دليـل وابسـتگي بـيش از حـد بـه      زماني که خشکسالي آغاز مي

ايي که توليـد  در کشوره. ردپذيمي تأثيرنخستين بخشي است که  ذخيره رطوبتي خاک، معموالً

يـزان بارنـدگي فصـلي آنهـا بسـتگي دارد،      و هـوائي و م به تغييرات آب  محصوالت کشاورزي

، بلکـه توليـدات کشـاورزي نيـز بـه همـين       استاي تنها متناوب و يا دوره پديده خشکسالي نه

). ۳۱: ۱۳۸۷ابونـوري،  (شـود  و عدم اطمينان مي ستخوش مخاطرهثبات، متناوب و دبي ،ترتيب

رت بـه توليـد کشـاورزي    توان در خساطور کلي، بارزترين اثرات اقتصادي خشکسالي را مي به

کاهش مقدار و افت کيفيت، کاهش ميـزان و افـزايش قيمـت مـواد غـذايي، کـاهش        صورت به

ماننـد اينهـا مالحظـه کـرد     هاي توليد، کاهش قيمـت زمـين و   درآمد کشاورزان، افزايش هزينه

ـ     هاقتصاد خانوار روستايي ب ،در واقع). ۳۵۹: ۱۳۸۰زواره، نساجي ( ا طـور مسـتقيم در ارتبـاط ب

را در  تـأثير تـرين   از آنجا که آب عنصري حياتي اسـت و مهـم  . طبيعت پيرامون خود قرار دارد

 ،هر عاملي که باعث اختالل و کاهش آب در يک منطقه شـود  ،محيطي داردحفظ تعادل زيست

کاهش پوشش گياهي مرتع، حذف اراضي زير کشت ديم،  ،زمينه ايجاد خشکسالي و به تبع آن

خـود بـه معنـي اخـتالل در نظـام      کـه   ،کنـد زراعت آبي را فراهم مـي  کاهش سطح زير کشت

چالشـي   خشکسـالي  ،بنـابراين ). ۳۳: ۱۳۸۳هاشمي، (برداري و معيشت ساکنان روستاست  بهره

   .رود شمار می بهبزرگ براي دستيابي جوامع روستايي به معيشت پايدار 

  روش تحقيق

بوده و طی  يليتحل - يفيتوص ،تيو از نظر ماه يکاربرد، هدف حاضر به لحاظ پژوهش

مشاع در آنها  يهابه گروه يمل ياراض يفسا که طرح واگذار منطقه يروستا ۵۱ انجام آن،

مشاع  يهايه تعاونيکلدربرگيرندة  يت آماريجمع. ه استقرار گرفت يمورد بررس ،اجرا شده
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. شدند يبررس ۱۳۹۴در سال  يشمار صورت تمام بود که به يتعاون ۲۴۸شهرستان فسا شامل 

بوده  SPSS 16افزار ها نرمل دادهيساخته و ابزار تحلها پرسشنامه محققداده يابزار گردآور

 ارتباطکه صحت و  ،استفاده شده ييمحتوا ييپرسشنامه، از روا ييروا يبررس يبرا. است

 يد قرار گرفت و براييأد مورد تينظران و اسات صاحب يها از سوها با شاخصهيگو يمنطق

 دهندة پايايی يکايک ج نشانينتا وکرونباخ استفاده شده  يب آلفاياز ضر پرسشنامه نيز ييايپا

چه و  يکيصورت تفک هبچه رها يمتغ ةمقدار آلفا در هم زيرا است، يمورد بررس يهالفهؤم

 يباال يدرون يو همسان ييايد پايبوده و مؤشتر يب ۷/۰از حد مطلوب  يبيصورت ترک به

  . هاستريسنجش متغ يها براهيگو

  پايايي پرسشنامه -۱جدول 

  متغيرها

  

  

  پايايي
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  ۱  ۴  ۱۱  ۲۴  ۱  ۳  ۳  ۵  الؤتعداد س

  آلفا
۷۲/۰  ۸۳/۰  ۷۶/۰  -  ۷/۰  ۷۵/۰  ۸۴/۰  -  

۸۸/۰  ۸۲/۰  

  هاي پژوهشيافته: خذمأ

  کردن متغيرهاعملياتي 

ت اشتغال و يد، وضعينه توليد، هزيشت خانوار در چهار بعد عملکرد توليت معيوضع
، نهيد و هزيتول يشت مستلزم موازنه نسبيمع يداريچراکه پا ،شده يت از درآمد بررسيرضا

  . خانوار استت اشتغال و درآمد يثبات وضع
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 و ،يدات باغيتول ي، بازدهيدات زراعيتول يبازده يهالفهؤر با مين متغيا: عملکرد توليد
  . است يده شدهسنج يمحصوالت قبل و بعد از خشکسال يور بهره

نه چاه يد محصول و هزينه توليآب، هز تأميننه يهز يهالفهؤر با مين متغيا: هاي توليدهزينه
  .ستشده ا يبررس يکشو کف

، کاهش يد، تنوع شغليجاد اشتغال و شغل جديا يهالفهؤن سازه با ميا: وضعيت اشتغال
  . شده است يريگاندازه يشغل يريپبيزان آسيو م ،، عالقه به شغليکاريب

در  ،)سال ده تقريباً(با توجه به فاصله زماني قبل از خشکسالي تا بعد از آن : رضايت از درآمد
در زمان انجام  بوده و ناگفته پيداست کهمهم در وضعيت معيشت خانوار  مورد درآمد که متغيري

  .ه استمتغير رضايت از درآمد مطرح شد ،جاي ميزان درآمد گذشته بوده، بهاز  شپژوهش بي

  نتايج و بحث

نده گروه يگروه مشاع انجام گرفته است که پرسشنامه به نما ۲۴۸ان يپژوهش حاضر در م
در ) درصد ۸/۴۶(شان تيان پرسشنامه مرد بودند که اکثريخگوهمه پاس. ل داده شديتحو

ن براساس يهمچن. باشديسال م ۶۲شان ين سنيانگيسال قرار دارند و م ۵۵ - ۶۵ يگروه سن
. است ييابتدا) درصد ۱/۳۵( يان مورد بررسيشتر پاسخگويالت بيزان سواد، سطح تحصيم

 يعنيان يت پاسخگوياکثر. است) نيزمبا ( يکشاورز) درصد ۶/۵۳(ها شتر آنيب ياصل يشغل
ع نمونه مورد مطالعه يتوز. هزار تومان در ماه دارند ۷۰۰ - ۸۹۹ن يب يدرصد درآمد ۷/۳۸

 يدارند در حال ين واگذاريهکتار زم ۲۰ان کمتر از يدرصد پاسخگو ۵۵دهد که ينشان م
  . دارند ين واگذاريهکتار زم ۱۰۰ش از يان بيدرصد از پاسخگو ۴/۲تنها 

در  رنوفياسم - کولموگروفمقدار آماره  شود، اهده میمش ۲ل گونه که در جدو انهم
ها رد بر نرمال بودن داده يفرض صفر مبن رو، ؛ و از اينقرار دارد ۰۵/۰کمتر  يسطح خطا

ک مثل يرامتراناپ یهااز آزمون ،هاع دادهيرنرمال بودن توزيبا وجود غ ،نيبنابرا .شود يم
  . استفاده شده است) يقبل و بعد از خشکسال( يجفت يهاريمتغ يلکاکسون برايو
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  هاآزمون نرمال بودن داده -۲جدول 
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  هاي پژوهشيافته: مأخذ

هاي خشکسالي بر عملکرد توليد در خانوارهاي عضو تعاوني تأثيربراي آزمون فرضيه 
، عالوه بر مشخص ساختن آزمون اين. شودويلکاکسون استفاده مي ةاز آمار ،مشاع
داري تفاوت يا عدم تفاوت دو متغير در دو زمان قبل و بعد از خشکسالي، مشخص  معنی
که عملکرد توليد در از آنجا . در کدام زمان کمتر استکند که در کدام زمان بيشتر و مي
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الت مورد حصووري ملفه بازدهي توليدات زراعي، بازدهي توليدات باغي و بهرهؤقالب سه م
لفه را قبل و ؤبه منظور آزمون اين فرضيه ابتدا وضعيت اين سه م سنجش قرار گرفته است،

لفه با ؤاين سه م ،در شاخص ترکيبي ،صورت تفکيکي بررسي و سپس هبعد از خشکسالي ب
    .شودعنوان عملکرد توليد آزمون مي

 يهااز رتبه شيب يمنف يهاتعداد رتبه ،در هر سه مورد که دهدينشان م ۳ج جدول ينتا
رای ب. مثبت است يهااز رتبه شيبنيز  يمنف يهان و جمع رتبهيانگيرتبه م بوده ومثبت 
، مورد ۱۲۱در  ،مورد ۲۴۸از  ،يد قبل و بعد از خشکساليتول يدر مورد بازده نمونه،
دن شتر بويبا توجه به ب. دست آمده است همثبت ب يهارتبه ،مورد ۶۳و در  يمنف يها رتبه

 که به نظرتوان گفت يم ،يمنف يهارتبه جمعو ن يانگيم ،نيو همچن يمنف يهاتعداد رتبه
 يهايتعاون عضو يدر خانوارها يقبل از خشکسال يدات زراعيتول يبازده ،انيگو پاسخ

ن تفاوت به لحاظ يا ايد که آيد ديبا ،حال. است يبعد از خشکسالبازدهی از  شيمشاع ب
کمتر از  يدر سطح خطا) - ۱۷۳/۴با مقدار (لکاکسون ير؟ آماره ويا خي دار است معنی يآمار
 از قبل و بعد يدات زراعيتول ين بازدهيانگيتفاوت م يداريکه معن ،دار استيمعن ۰۵/۰

 يورو بهره يدات باغيتول يبازده يرهايدر مورد متغ. دهديرا نشان م يخشکسال
توان گفت يم ،پس. ن صورت استيه همج بيز نتاين ياز خشکسالو بعد  محصوالت قبل 

 يمحصوالت در خانوارها يورو بهره يدات باغيتول ي، بازدهيدات زراعيتول ياز بازدهکه 
  .کاسته شده است ينسبت به قبل از خشکسال يمشاع بعد از خشکسال يهايعضو تعاون

شاع م يهايعضو تعاون يد در خانوارهايسه عملکرد توليمقا يلکاکسون برايآزمون و
 ،مورد ۱۶۷در  ،مورد ۲۴۸از که دهد ينشان م يقبل و بعد از خشکسال) يبيشاخص ترک(

ن رتبه با مقدار يانگيم ،نيهمچن. است دست آمده هرتبه مثبت ب ،مورد ۵۸ در و يمنف يها رتبه
 يسطح خطا. شتر استيمثبت ب يهااز رتبه ۱۹۷۸۶با مقدار  يمنف يهاو جمع رتبه ۴۸/۱۱۸

د در يعملکرد تول ي،عني ؛شوديفرض صفر رد م رو، و از اين است ۰۵/۰ز آزمون کمتر ا
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نسبت به بعد از آن متفاوت است که با  يمشاع قبل از خشکسال يهايخانوار عضو تعاون
د در يکاهش عملکرد تول يتوان گفت بحران خشکساليم ي،منف يهات رتبهيتوجه به وضع

  . داشته است يمشاع را در پ يهايتعاون

  هاي مشاع قبل و بعد از خشکساليعملکرد توليد در تعاوني -۳دول ج

قبل و بعد از  بازدهي توليدات زراعي
  خشکسالي

  هارتبه
تعداد 
  رتبه

ميانگين 
  رتبه

جمع 
  رتبه

آماره 
Z  

  داری معنی

  ۱۲۱a ۰۲/۹۵  ۵/۱۱۴۹۷  منفي

۱۷۳/۴ -  ۰۰۰/۰  
  ۶۳b  ۶۶/۸۷  ۵/۵۵۲۲  مثبت

  -  -  ۶۲c  مساوي

  -  -  ۲۴۶  جمع

قبل و بعد از  بازدهي توليدات باغي
  خشکسالي

  ۱۲۶d ۹۸/۱۱۰  ۵/۱۳۹۸۳  منفي

  ۷۵e  ۲۳/۸۴  ۵/۶۳۱۷  مثبت  ۰۰۰/۰  - ۶۹۶/۴
      ۴۲f  مساوي
      ۲۴۳  جمع

قبل و بعد از  وري محصوالتبهره
  خشکسالي

  ۱۳۲g  ۴۸/۱۱۰  ۱۴۵۸۴  منفي

۲۷۰/۶ -  ۰۰۰/۰  
  ۶۴h  ۷۸/۷۳  ۴۷۲۲  مثبت

      ۵۲i  مساوي
      ۲۴۸  جمع

a.  بازدهي توليدات زراعي بعد از خشکسالي  >بازدهي توليدات زراعي قبل از خشکسالي 

b.  بازدهي توليدات زراعي بعد از خشکسالي  <قبل از خشکسالي  زراعيبازدهي توليدات 

c.  بازدهي توليدات زراعي بعد از خشکسالي  =بازدهي توليدات زراعي قبل از خشکسالي 

d. بازدهي توليدات باغي بعد از خشکسالي  >غي قبل از خشکسالي بازدهي توليدات با 

e.  بازدهي توليدات باغي بعد از خشکسالي  <بازدهي توليدات باغي قبل از خشکسالي 

f.  بازدهي توليدات باغي بعد از خشکسالي  =بازدهي توليدات باغي قبل از خشکسالي 

g. وري محصوالت بعد از خشکساليبهره  >وري محصوالت قبل از خشکسالي  بهره 

h. وري محصوالت بعد از خشکساليبهره  <وري محصوالت قبل از خشکسالي بهره 

i. وري محصوالت بعد از خشکساليبهره  =وري محصوالت قبل از خشکسالي بهره  

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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  قبل و بعد از خشکسالي) شاخص ترکيبي(عملکرد توليد  -۴جدول 

قبل و بعد از  ليدعملکرد تو
  خشکسالي

 تعداد  هارتبه

  رتبه
 ميانگين

  رتبه
جمع 
  داری معنی  Zآماره   رتبه

  ۱۶۷a ۴۸/۱۱۸  ۱۹۷۸۶  منفي

۲۵۶/۷ -  ۰۰۰/۰  
  ۵۸b  ۲۲/۹۷  ۵۶۳۹  مثبت

  -  -  ۲۳c  مساوي

  -  -  ۲۴۸  جمع

a.  عملکرد توليد  بعد از خشکسالي  >عملکرد توليد قبل از خشکسالي 

b. عملکرد توليد بعد از خشکسالي  <ل از خشکسالي عملکرد توليد قب 

c.  عملکرد توليد بعد از خشکسالي  =عملکرد توليد قبل از خشکسالي  

  هاي پژوهشيافته: مأخذ

تأمين آب کشاورزي، هزينه توليد  هاي توليد در قالب سه مؤلفه هزينهمتغير هزينه
نتايج آزمون . ته استشکني  مورد بررسي قرار گرفمحصوالت و هزينه حفر چاه و کف

هاي هاي توليد در خانوارهاي عضو تعاونيخشکسالي بر هزينه تأثيرويلکاکسون در زمينة 
آب کشاورزي، توليد  تأمينهاي توليد از جمله هزينه دهد که هزينهنشان مي )۵جدول (مشاع 

 ،شکني قبل از خشکسالي کمتر از بعد از خشکسالي استمحصوالت و حفر چاه و کف
در  Zمقدار آماره . هاي منفي استاز رتبه شهاي مثبت بياکه تعداد، ميانگين و جمع رتبهچر

دهد اين تفاوت ميانگين که نشان مي ،قرار دارد ۰۵/۰هر سه مورد در سطح خطاي کمتر از 
 ،براي نمونه. دار استبه لحاظ آماري معني) قبل از خشکسالي نسبت به بعد از آن(ها هزينه

هاي مثبت رتبه ،مورد ۱۷۵در  ،مورد ۲۴۸آب کشاورزي از  تأمينهاي غير هزينهدر مورد مت
هاي مثبت ميانگين و جمع رتبه ،همچنين ؛)هاي منفي و مساويبيشتر از رتبه(دست آمد  هب
 ،بنابراين و است -۵۸۱/۹مقدار آماره آزمون برابر با  ،در اين مورد. هاي منفي استاز رتبه شبي

آب کشاورزي براي  تأمينهزينه  ،يعني ؛شوددرصد رد مي ۹۵نان فرض صفر با اطمي
  . از خشکسالي است قبل هزينة از شهاي مشاع بعد از خشکسالي بيتعاوني عضو خانوارهاي



 فر  ينوجيهه آر يوسف قنبري و                                    ۲ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۸۲

  هاي مشاع قبل و بعد از خشکساليهاي توليد در تعاونيهزينه -۵جدول 

قبل  آب تأمينهزينه 

  و بعد از خشکسالي

  داری معنی   Zآماره   جمع رتبه  يانگين رتبهم  رتبه تعداد  هارتبه

  ۴۰a ۲۴/۷۳  ۵/۲۹۲۹  منفي

۵۸۱/۹ -  ۰۰۰/۰  
  ۱۷۵b  ۹۵/۱۱۵  ۵/۲۰۲۹۰  مثبت

  -  -  ۳۳c  مساوي

  -  -  ۲۴۸  جمع

 هزينه توليد محصول

قبل و بعد از 

  خشکسالي

  ۶۲d ۴۴/۶۸  ۵۳۵۹  منفي

۴۶۳/۶ -  ۰۰۰/۰  
  ۱۴۷e  ۸۳/۱۱۲  ۱۶۵۸۶  مثبت

      ۳۹f  مساوي

      ۲۴۸  جمع

هزينه حفر چاه و 

قبل و  شکنيکف

  بعد از خشکسالي

  ۳۸g  ۰۷/۸۱  ۵/۳۰۸۰  منفي

۳۹۲/۳ -  ۰۰۰/۰  
  ۱۵۹h  ۲۹/۱۰۳  ۵/۱۶۴۲۲  مثبت

      ۴۳i  مساوي

      ۲۴۰  جمع

a.  آب بعد از خشکسالي تأمينهزينه   >آب قبل از خشکسالي  تأمينهزينه 

b.  آب بعد از خشکسالي تأمين هزينه  <آب قبل از خشکسالي  تأمينهزينه 

c.  آب بعد از خشکسالي تأمينهزينه   =آب قبل از خشکسالي  تأمينهزينه 

d.  هزينه توليد محصول بعد از خشکسالي  >هزينه توليد محصول قبل از خشکسالي 

e.  هزينه توليد محصول بعد از خشکسالي  <هزينه توليد محصول قبل از خشکسالي 

f. هزينه توليد محصول بعد از خشکسالي  =لي هزينه توليد محصول قبل از خشکسا 

g.   هزينه حفر چاه بعد از خشکسالي  >هزينه حفر چاه قبل از خشکسالي 

h.  هزينه حفر چاه بعد از خشکسالي  <هزينه حفر چاه قبل از خشکسالي 

i.  هزينه حفر چاه بعد از خشکسالي   =هزينه حفر چاه قبل از خشکسالي  

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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ن يانگينکه تعداد، ميبا در نظر گرفتن ا ،)يبيشاخص ترک(د يتول يهانهير هزيتغدر مورد م
 يد برايتول يهانهيتوان گفت که هزيم ،شتر استيب يمنف يهامثبت از رتبه يهاو جمع رتبه

ش داشته يافزا آننسبت به قبل از  يمشاع بعد از خشکسال يهايعضو تعاون يخانوارها
قرار دارد که فرض  ۰۵/۰ يدر سطح خطا - ۳۶۷/۱۱سون با مقدار لکاکيمقدار آماره و. است

  . کنديدرصد رد م ۹۵نان ير را با اطميدار دو متغ بر عدم تفاوت معنی يصفر مبن

  قبل و بعد از خشکسالي) شاخص ترکيبي(هاي توليد هزينه -۶جدول 

هاي توليد قبل و بعد از هزينه

  خشکسالي

  هارتبه
تعداد 

  رتبه

ميانگين 

  رتبه

جمع 

  رتبه
  داری معنی  Zآماره 

  ۳۰a ۳۳/۷  ۲۱۱۰  منفي

۳۶۷/۱۱-  ۰۰۰/۰  
  ۲۰۷b  ۰۵/۱۲۶  ۲۶۰۹۳  مثبت

  -  -  ۱۱c  مساوي

  -  -  ۲۴۸  جمع

a. هاي توليد بعد از خشکساليهزينه  >هاي توليد قبل از خشکسالي هزينه 

b. هاي توليد بعد از خشکساليهزينه  <هاي توليد قبل از خشکسالي هزينه 

c. هاي توليد بعد از خشکساليهزينه  =هاي توليد قبل از خشکسالي زينهه  

  هاي پژوهشيافته: مأخذ

، عالقه به يکاري، کاهش بيجاد اشتغال، تنوع شغليلفه اؤت اشتغال با پنج مير وضعيمتغ
 يخشکسال تأثيرنتايج بررسی  .مورد سنجش قرار گرفته است يشغل يريپذبيو آس ،شغل

جاد اشتغال، يدهد که اينشان م مشاع يهايعضو تعاون يدر خانوارها ت اشتغاليبر وضع
 يشتر از بعد از خشکساليب يو عالقه به شغل قبل از  خشکسال ،يکاري، کاهش بيتنوع شغل

رای ب. شتر استيمثبت ب يهااز رتبه يمنف يهان و جمع رتبهيانگيکه تعداد، م، چرااست
 ،مورد ۶۸در  و يمنف يهارتبه ،مورد ۱۳۷ در، )۱(دمور ۲۴۴از  ،يدر بعد تنوع شغل نمونه،



 فر  ينوجيهه آر يوسف قنبري و                                    ۲ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۸۴

 يهاو جمع رتبه ۸۲/۱۰۶با مقدار  يمنف يهان رتبهيانگيم. دست آمده است همثبت ب يهارتبه
در سطح  -۸۳۴/۴ز با مقدار ين Zآماره . شتر استيمثبت ب يهااز رتبه ۱۴۶۳۵با مقدار  يمنف

 ،رين مقاديبا توجه به ا. دهديت را نشان من تفاويا يآمار يداريمعن ۰۵/۰کمتر از  يخطا
. نسبت به قبل از آن کمتر شده است يبعد از خشکسال يتنوع شغل که جه گرفتيتوان نتيم

تعداد،  بيشتر بودنبا توجه به  ،يشغل يريپذبير آسيدر مورد متغ است يادآوریان يشا
 ييامدهايپ يشکسالبحران خ که جه گرفتيتوان نتيم ،مثبت يهان و جمع رتبهيانگيم

  . اشتغال افراد خانوار داشته است يزا برابيآس
ک يصورت  همشاع ب يهايعضو تعاون يت اشتغال در خانوارهاير وضعيمتغ يبررس

ن و يانگيشتر بودن تعداد، ميبا توجه به ب. کنديد مييأرا ت گفته پيشج ينتا يبيشاخص ترک
مشاع  يهايعضو تعاون يتغال خانوارهات اشيوضع که توان گفتيم ،يمنف يهاجمع رتبه

که مقدار آماره آزمون که برابر از آنجا . متفاوت است آننسبت به بعد از  يقبل از خشکسال
ت اشتغال يکرد که وضع يريگجهيتوان نتيم ،)۰۵/۰کمتر از  يسطح خطا( است -۹۴۵/۷با 

  . است آن بودهبهتر از بعد از  يمشاع قبل از خشکسال يهايعضو تعاون يخانوارها
 ،مشاع يهايعضو تعاون يت از درآمد در خانوارهايبر رضا يخشکسال تأثيردر زمينة 

 و در يمنف يهارتبه ،مورد ۱۱۳در  ،مورد ۲۴۸از  که دهديلکاکسون نشان ميج آزمون وينتا
و  يمنف يهاتعداد رتبه بيشتر بودنبا توجه به . دست آمده است همثبت ب يهامورد رتبه ۷۸
ن رتبه و يانگياز م) ۱۱۸۷۳( ی مثبتهاو جمع رتبه) ۰۷/۱۰۵(ن رتبه يانگيکه منکته  نيز اين

در ت از درآمد ين رضايانگيمکه جه گرفت يتوان نتيم ،شتر استيب يمنف يهاجمع رتبه
 يبعد از خشکسال آنن يانگيم با يمشاع قبل از خشکسال يهاتعاونیعضو  يخانوارها
ن يا ،۰۲۵/۰ يدر سطح خطا ،)-۲۴۵/۲(لکاکسون يب ويار ضرمقد اساسبر . است متفاوت
ن آن يدار بيعدم تفاوت معن(دار است و فرض صفر يمعن ين به لحاظ آماريانگيتفاوت م

  . شوديدرصد رد م ۹۵نان يدر سطح اطم) دو
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  هاي مشاع قبل و بعد از خشکساليوضعيت اشتغال در تعاوني -۷جدول 

  شکساليايجاد اشتغال قبل و بعد از خ

  داری معنی  Zآماره   جمع رتبه  ميانگين رتبه  تعداد رتبه  هارتبه

  ۱۵۲a ۶۶/۱۰۸  ۱۶۵۱۷  منفي

۸۰۴/۷-  ۰۰۰/۰  
  ۴۹b  ۲۲/۷۷  ۳۴۸۴  مثبت

  -  -  ۴۶c  مساوي

  -  -  ۲۴۸  جمع

  تنوع شغلي قبل و بعد از خشکسالي

  ۱۳۷d ۸۲/۱۰۶  ۱۴۶۳۵  منفي

۸۳۴/۴-  ۰۰۰/۰  
  ۶۸e  ۲۹/۹۵  ۶۴۸۰  مثبت
      ۳۹f  مساوي

      ۲۴۴  جمع

  کاهش بيکاري قبل و بعد از خشکسالي

  ۱۳۸g  ۳۹/۱۰۴  ۱۴۴۰۶  منفي

  ۶۲h  ۸۴/۹۱  ۵۶۹۴  مثبت  ۰۰۰/۰  -۳۵۷/۵

      ۴۰i  مساوي
      ۲۴۰  جمع

  قبل و بعد از خشکسالي عالقه به شغل

 ۱۰۵j ۲۰/۹۷ ۵/۱۰۲۰۶  منفي

۵۱۹/۲- ۰۱۲/۰ 
 ۷۸k  ۹۹/۸۴ ۵/۶۶۲۹  مثبت

      ۵۸l  يمساو
      ۲۴۱  جمع

پذيري شغلي قبل و بعد از آسيب
  خشکسالي

  ۷۱m  ۹۷/۱۰۳  ۷۳۸۲  منفي

۴۷۳/۲-  ۰۱۳/۰  
  ۱۲۱n  ۱۲/۹۲  ۱۱۱۴۶  مثبت
      ۵۶o  مساوي

      ۲۴۸  جمع

a.  ايجاد اشتغال بعد از خشکسالي  >ايجاد اشتغال قبل از خشکسالي 

b.  بعد از خشکساليايجاد اشتغال   <ايجاد اشتغال قبل از خشکسالي 

c.  ايجاد اشتغال بعد از خشکسالي  =ايجاد اشتغال قبل از خشکسالي 

d.  تنوع شغلي بعد از خشکسالي  >تنوع شغلي قبل از خشکسالي 

e.  تنوع شغلي بعد از خشکسالي  <تنوع شغلي قبل از خشکسالي 

f.  تنوع شغلي بعد از خشکسالي  =تنوع شغلي قبل از خشکسالي 

g. کاهش بيکاري بعد از خشکسالي   >الي  کاهش بيکاري قبل از خشکس 

h.  کاهش بيکاري بعد از خشکسالي  <کاهش بيکاري قبل از خشکسالي 

i.  کاهش بيکاري بعد از خشکسالي =کاهش بيکاري قبل از خشکسالي 

j.  عالقه به شغل بعد از خشکسالي >عالقه به شغل قبل از خشکسالي 

k.  خشکسالي عالقه به شغل بعد از <عالقه به شغل قبل از خشکسالي 

l.  عالقه به شغل بعد از خشکسالي =عالقه به شغل قبل از خشکسالي 

m. پذيري شغلي بعد از خشکساليآسيب >پذيري شغلي قبل از خشکسالي آسيب 

n. پذيري شغلي بعد از خشکساليآسيب <پذيري شغلي قبل از خشکسالي آسيب 

o. ليپذيري شغلي بعد از خشکساآسيب =پذيري شغلي قبل از خشکسالي آسيب  

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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 قبل و بعد از خشکسالي) شاخص ترکيبي(وضعيت اشتغال  -۸جدول 

  وضعيت اشتغال

  قبل و بعد از خشکسالي

  داری معنی  Zآماره   جمع رتبه  ميانگين رتبه  تعداد رتبه  هارتبه

  ۱۸۱a ۲۰/۱۲۴  ۵۰/۲۲۴۸۰  منفي

۹۴۵/۷ -  ۰۰۰/۰  
  ۵۶b  ۱۹/۱۰۲  ۵۰/۵۷۲۲  مثبت

  -  -  ۱۱c  مساوي

  -  -  ۲۴۸  جمع

a.  وضعيت اشتغال بعد از خشکسالي  >وضعيت اشتغال قبل از خشکسالي 

b.  وضعيت اشتغال بعد از خشکسالي  <وضعيت اشتغال قبل از خشکسالي 

c.  وضعيت اشتغال بعد از خشکسالي  =وضعيت اشتغال قبل از خشکسالي  

  هاي پژوهشيافته: مأخذ

 از خشکساليرضايت از درآمد قبل و بعد  -۹جدول 

ميزان رضايت از درآمد خانوار قبل و 

  بعد از خشکسالي

  هارتبه
تعداد 

  رتبه

ميانگين 

  رتبه

جمع 

  رتبه

آماره 

Z  
  داری معنی

  ۱۱۳a ۰۷/۱۰۵  ۱۱۸۷۳  منفي

۲۴۵/۲ -  ۰۲۵/۰  
  ۸۷b  ۵۶/۹۴  ۸۲۲۷  مثبت

  -  -  ۴۸c  مساوي

  -  -  ۲۴۸  جمع

a.  ز درآمد بعد از خشکساليرضايت ا  >رضايت از درآمد قبل از خشکسالي 

b.  رضايت از درآمد بعد از خشکسالي  <رضايت از درآمد قبل از خشکسالي 

c.  رضايت از درآمد بعد از خشکسالي  =رضايت از درآمد قبل از خشکسالي  

  هاي پژوهشيافته: مأخذ
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  گيري و پيشنهادهانتيجه

ي بر وضعيت خشکسال تأثيرفرض اصلي پژوهش مبني بر  حاضر،نتايج پژوهش بر پاية 
وضعيت  اين اساس،بر . شودييد ميأهاي مشاع تتعاونیاقتصادي و معيشت خانوار عضو 

اقتصادي و معيشت خانوار بعد از خشکسالي نسبت به قبل از آن افت کرده و چندان مساعد 
بعد از خشکسالي  ،گويان زعم پاسخ که بهدهد هاي پژوهش نشان مييافته. رسدنظر نمي هب

هاي توليد نفر هزينه ۲۰۷نفر عملکرد توليد کاهش يافته، براي  ۱۶۷براي  ،بل از آننسبت به ق
نفر رضايت از درآمد کمتر  ۱۱۳نفر وضعيت اشتغال بدتر شده و براي  ۱۸۱بيشتر شده، براي 

در  ،مقدار آماره ويلکاکسونبا توجه به  که دهدنتايج آزمون ويلکاکسون نشان مي. شده است
دار ميانگين هر  ، که حاکي از تفاوت معنی)۰۵/۰کمتر از (شود  رد میه صفر فرضي ،همه موارد

بعد از که توان نتيجه گرفت مي ،پس. قبل و بعد از خشکسالي است های متغير در دوره
 مناسب رضايت از درآمد کمتر شده، عملکرد توليد کاهش يافته، وضعيت اشتغال ،خشکسالي

 ،در کشورهاي در حال توسعه مثل ايران ،در واقع. افته استهاي توليد افزايش يو هزينه بودهن
، وضعيت شدت وابسته به کشاورزي است ييان بهکه زندگي بخش قابل توجهي از روستا

پذير ويژه در برابر تغييرات اقليمي همچون خشکسالي بسيار آسيبها بهاقتصادي و معيشتي آن
ا و خاک، تشنگي محيط، کاهش کاهش رطوبت هو با پيامدهايی همچونخشکسالي . است

وري و کيفيت محصول، افزايش قيمت مواد غذايي و هاي کشاورزي، افت بهرهبازده زمين
 و يان،يناامني غذايي، افزايش بيکاري، فرسايش خاک و شکنندگي آن، افزايش فقر روستا

چنين  .بردبين ميهاي مشاع را از اثرات مثبت تعاوني ،و در نتيجه همراه استسوءتغذيه 
هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را جوامع روستايي با بحران ةمواجهمسائلي در درازمدت 

  . سازدتوسعه پايدار را دشوارتر مي ،محرز و دستيابي به معيشت پايدار و در نتيجه
هايی شـنهاد يپ ،تـر ت مطلـوب يدن به وضـع يرس برایق حاضر، يتحق يهاافتهيبا توجه به 

   :شوديارائه مبدين شرح 
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o ـ تول يهـا نـه يز هزينه عملکرد و نيدر زم  مطالعـات همچـون  حاضـر  ج پـژوهش  ينتـا  ،دي
انـگ  ژ، )۱۳۷۷( يه، عبـدال )۱۳۶۴(، بـافکر و همکـاران   )۱۳۹۲(و همکاران  يپورطاهر

)Zhang, 2004 ( و اسپرانزا و همکاران)Speranza et al., 2008 (ن بـودن  يياز پا يحاک
 يها در زمـان خشکسـال  نهيش هزيدر مقابل افزا يو باغ يدات زراعيو تول يزان بازدهيم

با و  يشتر در برابر خشکيمقاومت ب با ييها و بذرهااستفاده از گونه ،نهين زميادر  .است
 يزه کشـاورز ين و مکـان ينو يهاوهيج  استفاده از شيز آموزش و ترويمت مناسب و نيق
 يه مشارکت و همکـار يت روحيتقو ،ن حاليدر ع. د باشديط مفيتواند در بهبود شرايم

 يهانهيتواند در کاهش هزيمشاع م يهايدر تعاون يت گروهيت فعاليو استفاده از ظرف
  .ثر باشدؤد ميتول

o و کشـاورز  ) ۱۳۸۹( یافشانزرو  يشرف مطالعات يهاافتهيج پژوهش حاضر همسو با ينتا
نطقـه  مدر  يلدر زمـان خشکسـا   ياز عدم تنوع شغل يحاکبوده، که ) ۱۳۸۹(و همکاران 

منجر  يدر زمان خشکسال يبه درآمد کشاورز يکه وابستگاز آنجا و  ؛مورد مطالعه است
توانـد  يمـ  يرکشـاورز يتوسـعه مشـاغل غ   ،شـود يکشـاورزان مـ   ياوربه کـاهش تـاب  

ع کوچـک  يجاد صـنا يق ايتواند از طرين مهم ميا. ل دهديان را تقلييروستا يريپذ بيآس
 .رديان انجام گييالزم به روستا يها-آموزشوام و  يدر روستاها، اعطا

o ـ زان درآمد نير ميدر مورد متغ زاده  يتقـ  يهـا مشـابه پـژوهش   حاضـر  ج پـژوهش يز نتـا ي
از  يحـاک بـوده، کـه   ) ۱۳۸۹( یو زرافشـان  يو شرف) ۱۳۶۴(فکر و همکاران ، با)۱۳۷۳(

 يآمـد جاد منـابع در يا افزون بر ،نهين زميدر ا. مد کشاورزان استآت نامناسب دريوضع
بهبـود   يارانـه بـرا  يص يو تخصـ  يتيحما يهاارائه بسته ،کشاورزان يبرا يرکشاورزيغ
 . ثر واقع شودؤتواند ميم شت آنها نيزيمع

  يادداشت

هـا در ايـن   پرسش ،مورد چهاردر  ،مورد ۲۴۸از  ،در پرسشنامه شايان يادآوری است که - ١
  . بدون پاسخ بوده است زمينه
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  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت ،۱۳۸۸اسفند 
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