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 چکیده

 کشاورزان، نشان دهدتا  کوشد می ،خشکسالی پدیدۀکشاورزی از  ۀاین مقاله با هدف واکاوی نظام معنایی جامع

چه دالیلی برای بروز این پدیده در  کنند، میاین پدیده و پیامدهای مربوط به آن را چگونه درک، تفسیر و ارزیابی 

از نوع نظریۀ کیفی روش مطالعه . اند دادهواکنش نشان  آنذهن دارند و بر اساس این دالیل و تفاسیر چگونه به 

ها بر ، در مرحله کدگذاری محوری فرایند اتصال مقولهاز کشف مفاهیم اولیه و مقوالت عمده. پس بنیادی است

 مستعد ای زمینه طیشرا»، «کیتراژ ای تجربه»عبارتند از:  آمده های بدست مقولهاساس خواص آنها صورت گرفت. 

 ای مقابله یراهبردها»و « گستر دامن و چندجانبه ای مخاطره»، «یتیعل چند ای پدیدهبه مثابۀ خشکسالی »، «وبیمع و

بدین . گیرد می که سایر مقوالت عمده را دربر« خاطرهدر مجهان  زیست»تحت عنوان  ای هسته ۀمقول «.یشخص

از  اند نتوانسته ای شالودهبه طور اند. آنها  جهانی پرمخاطره زیست ۀ کشاورزی در حال تجربۀترتیب کنشگران عرص

. ستو امیدها ها بیممملو از ای نامتعین،  آیندهشخصی مشکل را رفع کنند و تصور آنها از آینده،  های کنشطریق 

 .این بحران را ساماندهی کند تواند میگرا  توانمند و تمامیت یحکومتخرالزمانی، نظر آنها به جز امیدهای آ به

 

 .ای زمینه ۀ، نظریجامعۀ کشاورزیاستان اصفهان خشکسالی،  ها:کلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه

مورد توجه محققان علوم طبیعی و اجتماعی و اجتماعی طبیعی  ای پدید به مثابۀخشکسالی 

ی جهانی شناخته یکی از پیامدهای قطعی تغییرات آب و هوابه مثابۀ است و از زمانی که بوده 

شناسان محیط زیست و به  جامعه مورد توجه ویژۀ محیطی زیست ای مخاطره به عنوان، شده

و کاربرد مفهوم  ها هدفشناسان تغییرات آب و هوایی قرار گرفته است. تنوع  خصوص جامعه

تعاریف متنوع از خشکسالی شده است، بیان علمی، موجب  های رشتهخشکسالی در هر یک از 

و این  اند کردهتعریف برای آن شناسایی  702( بیش از 7191) 0و گلنتز 7به نحوی که ویلهایت

چه خشکسالی در اصل اگر( 70: 7310 کشاورز و کرمی،) دانند میتعداد را بیشتر از این هم 

 های درجۀ پراکندگیفقدان رطوبت است، ماهیت تراکمی حوادث خشکسالی با میانگین 

تیلور و ) باشدهیچ تعریف فراگیری از آن وجود نداشته  شود  میحرارت و فضا باعث 

ز شرایط متوسط یا عادی در انحراف ا ،پرکاربردترین تعریف خشکسالی(. 0270 همکاران،

 بینی پیشدر ایران با  این پدیده .(7392 کردوانی،) استبارش و آب و رطوبت  ۀزمین

 و همکاران، داری خزانه) استیید شده أت 0231تا  0277 های سالهای شدید در بین  خشکسالی

و  گذشته کم آبی از حد بحرانیاز لحاظ (. به زعم کارشناسان علم اقلیم وضعیت ایران 7399

 ،یکالنتر ؛79/1/7313کهرم، ) استهای کشور را درگیر کرده  معضلی ملی است که اکثر استان

زیرزمینی کشور باعث فرونشست یک میلیون  های آب   بیالن منفی( همچنین 00/72/7313

 (.7313، جاللی) استهای کشور در مناطق مختلف شده  هکتار از عرصه

 زایی بیابانمرکزی ایران همواره مستعد خشکی و  ۀر ناحیاستان اصفهان با قرار داشتن د

 ۀدر اصفهان در دو دور HadCM3 عمومیمدل گردش  های دادهبوده است. تجزیه و تحلیل 

خشک  های سالکاهش بارندگی، افزایش دما و افزایش بازگوی  0212-0211و  0231-0272

دشت ( معتقد است 7313. درویش )(7394، مرید و بوانی مساح) است 0722متوالی تا سال 

ی کاله لپارک م. دالیل این ادعا اینگونه تشریح شده است که اصفهان در حال فروپاشی است

سطح آب  که بر اُفت فاحش ی استهایی ژرف شکاف درگیرقاضی، واقع در جنوب اصفهان 

زیرزمینی و نشست زمین در منطقه داللت دارد. عین این پدیده، در شمال )مورچه خورت(، 

اصفهان ( سگزی ذوب آهن( و شرق )دشت ۀغرب )دشت زرین شهر و محل استقرار کارخان

                                                           
1  . Wilhite  

2  . Glantz 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=1791
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دشت ) جنوب. مناطق دیگر استان اصفهان مانند غرب )دشت فریدن( و خورد میبه چشم هم 

. گذارند مینمایش  بهخشکسالی در سطح استان را  ۀاز گستردگی پدید ییها نمونهمهیار( نیز 

آبخیز منجر  های حوزهو تنزل  زیرزمینیآب  های سفرهکاهش منابع آب به برداشت بیش از حد 

نیز همین مسئله شناخته شده  عامل اصلی فرونشست زمینشده که در پی آن در برخی مناطق 

زیرزمینی و  های آبعت و کشاورزی و کاهش سطح آب برای صن رویۀ بیاست. استخراج 

است و این مسئله  شدهمنبع آبِ در حال تنزل،  بر سررقابت  موجبمنابع آب محلی 

 تخلیه و نابودی پیش برده است. ۀروستاهای استان را تا آستان

تبدیل شده کشاورزی به موضوع مهمی  تأثیرات تغییرات آب و هوای جهانی بربه تازگی 

تغییر آب و  های نظریهو تحقیقات در (. 0272و همکاران،  0، نقل از داکا7119، 7)گالنتز است

و  3)نیجل استشده  تأکیدو تغییر عملی اقدام شناسی در زمینۀ  هوا به نقش کلیدی جامعه

 به ،است مشهود کامالً خشکسالی پدیدۀ بروز در انسانی عوامل نقش رایز (.0221همکاران، 

 کرده برابرچند را خشکسالی روند سرعت ناپایدار برداری بهره اخیر های سال طی که ای گونه

از جدید،  های تکنولوژی مدد به نیز و طبیعت با انسان ارتباط نوع تغییرات با امروزه .است

با باال گرفتن بحران آب در کشور،  .شود می بیشتری برداری بهرهآب  یابندۀ منابع تقلیل

متهم ردیف اول این بحران شناخته  موجود،آب  کنندۀ مصرفبیشترین به مثابۀ کشاورزی 

بیشترین آثار اجتماعی و اقتصادی خشکسالی برای کشاورزان و خانوارهای روستایی . شود می

تری  های اجتماعی و اقتصادی افزون است و در این میان خانوارهای کمتربرخوردار آسیب

اقتصادی خشکسالی عبارتند از: افزایش -ماعیبینند. برای نمونه بخشی از آثار اجت می

 ویژه خانوارهای کمتر ، کاهش کیفیت زندگی روستاییان بهپذیری اقتصاد روستایی آسیب

های روستایی  های دولتی، افزایش مهاجرت برخوردار، گسترش فقر در روستاها، ناکامی سیاست

های  تضاد در میان گروه تبع آن برهم خوردن توازن جنسیتی و سنی روستاها، افزایش و به

کشاورز و کرمی، ) دهید بیآسمختلف محلی، تهدید سالمت جسمانی و روانی ساکنان مناطق 

( همچنین کاهش انسجام اجتماعی در میان کشاورزان، بحران اشتغال و الزام 14-90: 7310

سایر جوامع  جوانان به کار خارج از روستا و در پی آن افزایش دامنۀ ارتباطات جوانان روستا با

های  تبع تغییر الگوی همسرگزینی، تغییر قشربندی اجتماعی در روستا و دگرگونی تشکل و به

                                                           
1. Glantz 
2. Dhaka 

3. Nagel 
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به مثابۀ حال این پرسش مطرح است که کشاورزان  (.7312 کشاورز،) روستاهااجتماعی در 

و پیامدهای مربوط به آن را  پذیرترین قشر از این پدیده، خشکسالی و آسیباصلی  نفعان ذی

خشکسالی چگونه  به طور خاص از پدیدۀ ؟ فهم آنهاکنند میونه درک، تفسیر و ارزیابی چگ

خشکسالی، چه دالیلی برای این پدیده در ذهن دارند و بر اساس  است؟ در کنار تفسیر خود از

؟ مقاله حاضر با هدف واکاوی اند دادهاین دالیل و تفاسیر چگونه به این پدیده واکنش نشان 

 پاسخ دهد.  کوشد به سؤاالت مزبور میخشکسالی  پدیدۀاز  جامعۀ کشاورزینظام معنایی 

 

 چارچوب مفهومی 

تفسیری یا تفسیرگرایی اجتماعی است. این رویکرد بر این  شناسی جامعهرویکرد این مطالعه 

 اجتماعی، واقعیت بودن سیال نیز و انسان ماهیت بودن به خالق توجه با دارد که تأکیدباور 

 نیومن،) کرد پیشنهاد آنها در تغییر ایجاد یا و واقعیات برای درک خاصی روش و مسیر توان نمی

 و منبع آنجا که ( از373: 7399 از محمدپور و همکاران، نقلبه  0221 بلیکی، ؛0221و  0226

 پس درک است، انسان همان اجتماعی واقعیات در تغییر و وساز ساخت هرگونه نهایی مرجع

 کردیرو. است مهم بسیار آنها کردن معنادار چگونگی و واقعیات در تغییر واقعیات، از ها انسان

 ظهور یخیتار وستاریپ آنها، یبررس که گیرد می بر در را ها رهیافت از یفیط یریتفس -یبرساخت

مسائل اجتماعی  رویکردی برای مطالعۀگرایی اجتماعی، برساخت  .دهد می نشان زین را آنها

 داردریشه  "علم شناسی جامعه"و  "معرفت شناسی جامعه" یفکراست که در دو جریان 

و جان  7ملکوم اسپکتور ۀاین رویکرد در مسائل اجتماعی با نگارش مقال. (7310ساتن، )

3مسائل اجتماعی: تدوینی جدید"( با عنوان 7113) 0کیتسوز
؛ 7313هانیگن، ) شدمطرح  "

 شناسی جامعه»ۀ این نوع از تحلیل به حوز ۀامروزه توسع (.003: 7393واینبرگ، رابینگتن و 

 نیز کشیده شده است. محیطی زیستو به تحلیل مسائل « محیط زیست

 حاصلِ را پیرامون دنیای از مخاطب درک و تصور واقعیت، اجتماعی برساخت نظریۀ

 و علت توافقِ و مذاکره یا شخصی تجربۀ از حاصل معنای و معنا اجتماعیِ ساخت ترکیبِ

 واقعیت منزلۀ به جامعه افراد چه آن است معتقد اجتماعی گرایی برساخت. داند می عاملیت

 نگاه الکمن، و برگر. هاست گروه و افراد اجتماعی متقابل کنش آفریدۀ ،کنند می درک و احساس
                                                           

1. Malcolm Spector 
2. John Kitsuse 

3. Social Problems: A Reformulation 
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 افراد متقابل های کنش در نیز نهایت در که ناپایدار توافقی و سیال نظمی به مثابۀ را جامعه به

 جامعه آنها نظر از .اند کرده آن از مکانیکی و ارگانیکی ای پنداشته جایگزین دارد، ریشه

 یا ساخته بر بلکه نیست؛ ارگانیسم یا و سازوکار یا سیستم. است نمادین یا فرهنگی برساختی

 زعم به (.770:7396 سیدمن،) است زبان و معانی ،آرا از متشکل و سنجیده محصولی یا نمادین

نحوۀ  دربارۀجامعه آن است که  همتای بیواقعیت  شایستۀدرک  الزمۀ( 7310) الکمن و برگر

که  وجود داردهای کثیر یکی  واقعیتدر میان . شدن این واقعیت پژوهشی صورت گیرد ساخته

)برگر و  و آن واقعیت زندگانی روزمره استشود  می گر جلوه، اریع تمامبه صورت واقعیت 

میان شناسایی  رابطۀاصل مهم برای مالحظات کلی این است که از نظر آنها  .(34: 7313الکمن 

 است اجتماعی ای وردهآفردیالکتیکی است، یعنی شناسایی  ای رابطهاجتماعی آن  رساختیزو 

  (.700: 7310 )برگر و الکمن، رود میو شناسایی عاملی در تغییر اجتماعی به شمار 

ها و عقاید است و دیدگاه متنوعی از نظریه گرایی اجتماعی حاوی گسترۀ برساخت

 0یا بافتاری "ای زمینه" و 7یا مطلق " محض"های متعددی مثل تواند شکلیکدستی نیست و می

گویند که گرایان مطلق می به خود بگیرد. برساخت "ضعیف"و  "قوی"( یا 7313 )هانیگن،

ها به انسان ردتواند مستقیماً با ما حرف بزند و همیشه نیاز دامحیط زیست طبیعی هرگز نمی

درک  توانند نحوۀها و مفاهیم موجود در جامعه میبنابراین افکار، نظریه ؛جایش سخن بگویند

 ساتن،) دهندگرفتن محیط زیست طبیعی را شکل شدن، تمجید شدن و مورد تفکر قرار 

 مسئله کنند، میو استدالل  اند پرداخته گرایان واقعگرایان اجتماعی به نقد  ساختبر(. 7310

 مسئلهمتفاوت  ای گونهواقعی وجود ندارد. به زعم آنان، افراد مختلف هریک به  محیطی زیست

فردی وجود ندارد بلکه  منحصر به. طبق این رویکرد، طبیعت کنند میو تفسیر  سازند میرا 

فرهنگی –در فرایندهای اجتماعی آنهاز هریک ا کهمتباین متنوعی وجود دارد  های طبیعت

 نژاد، در دست انتشار(. از صالحی و پازوکی نقل به؛ 430: 0221، 3)لیهه یابند میمختلف ساخت 

 

 پژوهش روش

خشکسالی و همچنین تدوین الگوی  پدیدۀهای مرکزی و فرعی منظور کشف مقوله به

. تا از طریق استراتژی استفاده شد ایزمینه ها از استراتژی نظریۀپارادایمی مرتبط با این مقوله
                                                           

1. Strict 
2. Contextual 
3  . Leayh 
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خشکسالی ترسیم  پدیدۀ( مربوط به 7312ای مدل پارادایمی )استروس و کوربین، زمینه نظریۀ

گیری ابتدا از  نمونهشد. در روش  های عمیق و گردآوری مصاحبهاز طریق انجام  ها دادهشود. 

گیری نظری استفاده شد. حجم نمونه نیز هنمون ۀدر ادامه از شیو مند وبرداری هدفنمونه شیوۀ

ها متوقف شد.  مصاحبهنظری از رسیدن به اشباع نفر بود که پس  32متناسب با این استراتژی 

 یمشترک ۀستیز ۀتجرب آب بحران با یریدرگ دراز کشاورزانی به عنوان نمونه انتخاب شد که 

 با هایی نمونه سمت به محقق ها مقوله ظهور با( 349: 7399) مانیا هیتوص طبقداشته باشند. 

در  ها مصاحبه .شوند می داریپا ها مقوله یطیشرا چه در شود مشخص تا رفت تنوع حداکثر

های پژوهش بر صورت گرفت. تحلیل داده 7310تا خردادماه  7313زمانی دی ماه  فاصلۀ

ها به صورت لغت به  مصاحبهابتدا ای صورت گرفت؛ زمینه ها در نظریۀتحلیل دادهۀ مبنای روی

 در و چندین بار توسط محقق بازخوانی شد تا درک عمیقی از آن حاصل شود.لغت پیاده 

و  ها ویژگیو مشخص کردن مفاهیم موجود و  ها دادهکردن ، با هدف خرد7باز کدگذاری ۀمرحل

الصاق شد. سپس کدهای بازی که همپوشانی معنایی بیشتری داشتند  ها دادهابعادشان، مفاهیم به 

ار گرفتند. برخی قر 0با هدف نمایش ارتباط مفاهیم، ذیل یک مقوله در کدگذاری محوری

دلیل اشتراکات و تشابهات معنایی به یک مقولۀ دیگر تبدیل  آمده به دستمقوالت محوری ب

پیدا  آمده و پس از تحلیل مجدد مفاهیم بدست 3گزینشیکدگذاری  مرحلۀ درو در پایان شدند 

دهندۀ تمام  پوششاصلی که  کردن خطوط مشترک آنها مقولۀ هسته با هدف ساخت یک مقولۀ

 ۀمقول 0مقوله،  79، مفهوم 36شد. بدین ترتیب، حاصل استنتاج  ،شده باشدمقوالت پدیدار

کنترل یا اعتباریابی  های تکنیکمعیار قابلیت اعتماد از  به منظورهسته است.  ۀمقول 7 وعمده 

 استفاده شد. 0و استفاده از تکنیک ممیزی 4توسط اعضا

 

  ی پژوهشها یافته

که کشاورزان استان اصفهان چه درک و تفسیری از است این تحقیق حاضر  مهمترین پرسش

ها از زیسته آنتجربۀ  ؟دانند میخشکسالی دارند؟ تا چه حد خود را درگیر این پدیده  پدیدۀ

 ؟کنند میتجربه را تفسیر  نیا چگونهرخداد خشکسالی چیست و 

                                                           
1. Open Coding  

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 
4. Member check 

5. Auditingt 
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 تجربۀ تراژیک الف(

است. این مقوله به « استیصال حیات»یا « تجربۀ تراژیک» شده استخراجعمده  ۀاولین مقول

اخیر در  های دگرگونیکه ناشی از  ای زیسته ۀتجرب ،اشاره دارد کنندگان مشارکتزیسته  ۀتجرب

ابتکار عمل را از ش با فعالیت اقتصادی )حرفه( ا محیط طبیعی آنهاست و به دلیل پیوند عمیق

است. این مقوله از  داشته شان زندگیمختلف  های جنبهزیادی بر  تأثیرآنها سلب کرده و 

، «استیصال اقتصادی»، «استیصال عملی»، «استیصال اکولوژیکی»مجموع فضای مفهومی 

 این از مفاهیم این های داللتشکل گرفته است. « استیصال اجتماعی»و « روانیاستیصال »

بر محیط  ،اخیر های سال از شرایط اکولوژیکی برخاسته «استیصال اکولوژیکی» :قرارند

قطعی  ۀآن را تجربه زیست کنندگان مشارکتجغرافیایی استان اصفهان حاکم شده است و همه 

رغم  . بهاند کردهو برای مقابله با آن تالش  اند بودهاخیر با آن درگیر  های سال، در دانند میخود 

مجموع فضای مفهومی کدها در مختلف استان،  نقاطدر  کنندگان محل سکونت مشارکت تنوع

اشتراک مفهومی دارد. درماندگی ناشی از فقدان آب و منابع آبی، خود را در « استیصال» ۀواژ

و بارشی نشان  زیرزمینیسطحی و  های آبو کاهش شدید خشکی چشمه، رود، قنات، چاه 

و حاصل آن تنگناهایی است که بر  و رویش را مختل کرده و کارکشت داده است، امکان 

نابودی  و نبود آب تنزل یافته های باقیمانده آب. کیفیت است  شدهاکوسیستم منطقه مستولی 

اینگونه به  کنندگان مشارکتیکی از  های صحبتاین وضعیت در است  موجب شدهزمین را 

 تصویر کشیده شد: 
ذخیره آب تو  به این بزرگی اتفاق افتاده معلومه که از خشکسالیه. وقتی "دامنه"این نشستی که تو دشت »

خونه های مردم همه ترک برداشت، امن نبود مجبور شدن خالی  ،زمین بره پایین خب زمین نشست می کنه
دیگه از هم باز شده به خاطر خشکسالی  سانت 0زمین حدود تو زیر زمین خونه ما که نگاه کنی شون کنند... 

خشک  تاش 922 ای 122درخت داشتیم االن  تا 0322 ما... »یا ...« جاش شکست خورده دچنه ما هم خون
ی وقت اره،... زمین بدون آب ارزشی ند»« های درخت ریخته و خشک شده... شده االن میرم تو باغ کل برگ

 .«نباشه یعنی زمین نداریخشکسالی باشه آب 

ی، کشاورز ربازیداست. از « استیصال عملی»مفهوم دیگری که در این مقوله جای گرفته 

ا و حتی برخی شهرهای استان بوده است. کشاورزی هم بدون فعالیت اقتصادی اول روستاه

رزان احساس عجز و ناتوانی بوده و فرصت وضعیت برای کشاو نیا جهینتآب امکان ندارد. 

 کنش را از آنها سلب کرده است. 
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که  -ژیه(مناطقی مثل براآن، ورزنه، هرند و ااصفهان ) برای کشاورزان شرق استان

گویای این  ای مشاهدهی ها داده -است رود ندهیزا ۀکشاورزی آنها وابسته به جریان آب رودخان

 میق نیز با این جمالت مستند شد. ع های مصاحبهدرماندگی است و در 
االن فصل کاشت محصوله شما خودتون تو مسیر که آمدید دیدید توصحرا همه مردم بیکار و عالف »

همه »ریزی نیز برای فعالیت خود ندارند.  آنها حتی امکان هیچ برنامه «نشستن، کاری از دستشون بر نمیاد
روز نیاد هیچ فایده ای  72روز آب رودخونه بیاد  72نداره  تونه بکنه هیچی فایده ای بیکارن کسی کاری نمی

اما اگه کم بیاد ولی مدام بیاد کشاورز میدونه آب داره اما کم داره، مدیریت میکنه، روش آبیاری  ؛نداره
  «.تونیم بکنیم ای میکنه، بارانی میکنه ولی ما هیچ کاری نمی قطره

آمده  پیوند عمیق شرایط اکولوژیکی پیش است. به دلیل« استیصال اقتصادی»مفهوم دیگر 

، در فضای ذهنی آنها بین خشکسالی و تنگناهای اقتصادی کنندگان مشارکتبا فعالیت اقتصادی 

نیز پدید  «درماندگی روانی»وجود دارد. به تبع این وضعیت  یا واسطه یبنزدیک و ۀ رابط

ی با لحنی اندوهگین است که همگ کنندگان مشارکتاز گفتارهای  یا نمونه. جمالت زیر دیآ یم

کنندگان  مشارکت، قطرات اشک ها مصاحبهاز  بسیاری درگفت  توان میو بدون اغراق بیان شده 

. چند نمونه از کرد یمفضای غم باری را بر گفت و گو حاکم  دشت و صحرا، کوش سخت

 از این قرار است: کنندگان مشارکت های گفته
ها حاال مخصوصاَ توی ایران معنی خیلی خوبی  کنم برای همۀ انسان فکر می ایه که کلمۀ خشکسالی یه کلمه»

نداره. برای ما که شغلمون کشاورزیه، وقتی کلمۀ خشکسالی از زبون یکی میاد بیرون ما احساس بدی بهمون 
 «.ده، پشتش ناامیدی، پشتش سختیه، پشتش مشکالت اقتصادیه، پشتش بیکاریه دست می

هاش با بهره تمدید  هر به بانک کشاورزی بدهکارن، بدهی های باال و مرتب هم قسطاالن کل مردم این ش»
 « ...دونم عاقبت این کار چه خواهد شد کنن من نمی کنن، بازم تمدید، سودش ندارن بدن باز تمدید می می

بحران  یدگیتن هم به در کنندگان مشارکتاذعان  یایگو زین« استیصال اجتماعی»مفهوم 

چون افزایش بیکاری،  مسائلیجامعه است که آن را در قالب  های بحرانخشکسالی با دیگر 

از آن را در زندگی شخصی و در  هایی نشانهطالق، اختالفات خانوادگی و ... ذکر کرده و 

ن درصد بحث سر این آبه، برید ای 92اگه مشکل آب حل بشه که »... دارند. مثالً  میاجتماع خود بیان 

ها رو ببینید وقتی این مشکل حل بشه، مشکل معتادی هم حل میشه، بیکاری جوونا حل میشه، طالق حل  پرونده

 «.خیلی از ناامیدی ها، مریضی، گرفتاری ها، درگیری تو خانواده ها... رو زندگی همه تأثیر گذاشته»«. میشه...

بیان  کنندگان مشارکتاز . یکی کنند میارزیابی  دیده آسیبحتی حیثیت اجتماعی خود را 

ام  نفر تو مزرعه 12کردم و حدود  تن چغندر برداشت می 322تن گندم و  422برای من که سالی » کرد: می

 من! ؟مشغول بودن حاال زشت نیست بیکارم؟! آخه من صد هکتار زمین دارم حاال باید برم جای دیگه کار کنم
 «.سالگی؟! 02چکار کنم؟! کجا برم تو سن 
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 ای از مفاهیم سطح اول و دوم مقولۀ عمدۀ تجربۀ تراژیک . نمونه7 جدول

 مفاهیم

 اول( سطح باز)کدگذاری 

 مفاهیم

 )کدگذاری باز سطح دوم(

مقولۀ عمدۀ 

 محوری

های جاری/  ها/ خشکی چشمه/ خشکی قنات/ کاهش شدید آب کم آبی/ خشکی چاه

آب/ کیفیت نامطلوب آب/ کاهش بارندگی/ نبود آب  شدن شورزمین بدون آب/ 

نابودی زمین/  –رود/ نبود آب ، بستن رودخانۀ زایندهرود ندهیزاآشامیدنی/ خشک شدن 

 . خشکسالی ی مداوم بادرگیرناجایگزینی آب/ تجربۀ قطعی خشکسالی/ 

 

 

 استیصال اکولوژیکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجربۀ تراژیک

گیر شدن یا ناکارآمدی ناشی از  ناتوانی/ زمیناحساس عجز و  /عجز کشاورز

 ریزی. عدم امکان برنامه -بینی بودن قطع و وصلی آب خشکسالی/ غیرقابل پیش

 استیصال عملی

فرسا  طاقتکاهش منبع درآمد/ فقر کشاورزان/  سختی/ مشکالت اقتصادی/ بیکاری/

 بودن خشکسالی/ قحطی.

 استیصال اقتصادی

بودن مفهوم خشکسالی/ احساس بد/ غم ناشی از خشکسالی/ فشارهای روانی/ منفی 

ناامیدی/ نابودی/ فشار روحی ناشی از خشکسالی/ استرس/ترس/ ترس از آینده/ عامل 

 بدبختی/ مرگ تدریجی زندگی.

 استیصال روانی

های اجتماعی/ تهدید حیات  ی مشکل خشکسالی با دیگر ناهنجاریدگیتن همدر 

 ها. ر بحرانجامعه/ خشکسالی مادر دیگ

 استیصال اجتماعی

 

را در وضعیت  کنندگان مشارکت که هم تجربۀ زیستۀ« تجربۀ تراژیک» ۀمقولعالوه بر 

 توان میباشد پدیدۀ خشکسالی بازنمایی مناسبی از  تواند میو هم  کشد میکنونی به تصویر 

به آن  میمستقطور مستقیم یا غیر به را شناسایی کرد که  این بازنماییکنار دیگر در  ۀچند مقول

 اشاره شده است.

 گیر همهرخدادی * 

، استان اصفهانکشور و به خصوص کنندگان وضعیت کنونی  مشارکتاز نظر تمامی 

و در های مربوط به آن عینیت یافته است که در خشکسالی و پیامد ای مخاطرهوضعیت پر 

که خشکسالی را ناشی از  ندگانکن مشارکتشده است. برخی  گیر همهاغلب نقاط ایران 

. تنها دو نفر از شمردند یم، آن را رخدادی جهانی نیز بر دانستند میتغییرات جهانی آب و هوا 

به خود شکایت داشتند این استان که به شدت از عدم تخصیص حقاشرق  کشاورزان منطقۀ

 آبی بیفاقد مشکل  پدیده را منحصر به منطقه خود دانسته و دیگر مناطق کشور و یا استان را

 بهینۀ خشکسالی نیست بلکه تنها عدم تخصیص عیت کنونی آنهاو معتقد بودند وض دانستند می

دن، حقابه صاحب داره،  نیستیم، حقابه داریم، حقابه ما را به ما نمی آب بیما »مثالً  .حقابه است
اشاره  رسد میکه به نظر  «مربوط به حکومت نیست، هم خودشان و هم مراجع این را پذیرفتن

  باشد. رود زایندهبه بستن رودخانه 
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 :کشد میی خشکسالی در کشور را این گونه به تصویر گیر همه کنندگان مشارکتیکی از 
اخیراً من یه ماهی تو ایران تاب خوردم قزوین، مشهد، کرج، مرکزی، شیراز، اصفهان و... با هدف اینکه کجا »

پیش وقتی میرفتم زمین اجاره کنم فقط خاک رو میدیدم االن فقط آب رو  سال 72د چاها آب داره باور میکنی
 72-70فقط آب. لرستان استان پرآبیه هرکدوم چاهاش  االن پیش آب و خاک رو می دیدم. سال 1میبیینم. 

می کشید حاال رو  متر 62 روآبی که اون ساال  اون دیگه چاه رو زده بودند. بار 0پیش دیدم حاالم دیدم  سال
یه آبادی داره به نام تنکمون خیلی چاه آب  کرج نداشت یعنی من همه اینارو خودم به چشم دیدم. متر 702

یه دونه چاه امسال فقط  من .نچهیا 0-3رو داشت االن تمومش  اینچ 6پیش  سال 4داره تموم چاهاش 
 «.تونستم تو استان مرکزی پیدا کنم که آبش خوب باشه

 دی متمایز از رخدادهای گذشته رویدا* 

تقابل با هدف پوشش دادن به  «تمایز خشکسالی اخیر از گذشته» گیری مقولۀ شکل

آشکاری دارد. موارد  های تفاوتخشکسالی اخیر با گذشته  دهد مینشان است که مفاهیمی 

« رونده پیش/ ای دوره»، «سطحی/ شدید»، «بلندمدتکوتاه مدت/ » های تقابلدر  توان میتمایز را 

ۀ )گیدنز، دوگان بندی دستهکرد، مورد آخر  بندی دسته« 7طبیعی/ ناشی از دخالت انسان»و 

که ناشی از « 0مخاطرات طبیعی یا خارجی»؛ کند میاز مخاطرات را به ذهن متبادر  (7117

که دخالت عاملیت انسانی در بروز آنها  3«مخاطرات بشرساخته»نیروهای غیر بشری است و 

 رد. نقش دا

امری طبیعی به مثابۀ و  ای دورههای گذشته را  خشکسالی کنندگان، مشارکتبدین صورت 

و با خشکسالی  ندکه از لحاظ شدت، سطحی و از نظر زمان، کوتاه مدت بود کردند میقلمداد 

، شدید و طوالنی مدت است، تفاوت آشکاری رویه بیمکانیزه و  های برداشتاخیر که به دلیل 

برخورداری انسان از امکانات و تکنولوژی مدرن به ظاهر  ۀاخیر به واسط های رهدودارد. در 

و این چرخۀ  رساند میبیشتر کمک  برداری بهرهخشکسالی تقلیل یافته است و این امر به  آثار

و  ای دورهآن را رخدادی  توان می. پس دیگر نکند میآن را تشدید  ناپذیری جبرانمعیوب، 

در مناطقی که نوع  کنندگان مشارکتاست. همچنین  رونده پیشموقتی دانست بلکه به شدت 

 های آسیبکشاورزی از زراعت به باغداری تغییر یافته بود، عالوه بر موارد مذکور معتقد بودند 

در حالی که در  برد میباغدار را برای همیشه از بین  سرمایۀناشی از خشکسالی بر باغات، 

قابل جبران بود. تفاوت مذکور در در نتیجه به زراعت یک یا چند سال و  ها آسیبگذشته 

 جمالت زیر نمایان است.

                                                           
1. anthropogenic 
2. external risk  

3. manufactured risks 
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های  منظور سفره)زمانی که امکانات نبود چاه نبودآب رو ازمنبع  اون خشکسالی رو ما تجربه کرده بودیم.»

رید این چشمه ها قناتا آب نداشتن یا کم با اون مهم نبود اون سال بارون نمی اما ؛زیرزمینی( نمیتونستن بردارن
ها کم شده، آب منبع روهم کشیدن  اما االن هم بارندگی ؛داشتن اما آینده امید داشتن که بباره و همینطورم بود

اینطوری  آبو که نیست تونل میزنند میرن برا منطقه دیگه. اینجا وسیله هم فراوون شده همه جا دارن میکشن.
لوله ها نبودن آبو نمیشد جا به جا کنی ولی آبو بردن  اگه ها آبو خراب کردن. لوله ینهم استفاده میکنند.
ماه آب تو  00هیچ زمان نبوده که »، «قبال خشکسالی طول نمی کشید االن خیلی طول کشید»«. مصرفش کردن

 «.اتفاق افتاد نیا 12و  92رودخانه نباشه ولی تو دهۀ 

 مستعد و معیوب ای زمینهخشکسالی با  ب(

است به مجموعه  مؤثرخشکسالی  پدیدۀ رخنموددر کنار بیان عللی که بر  کنندگان مشارکت

مذکور شده  پدیدۀبروز  منشأاشاره کردند که در اینجا و اکنون  هایی زمینهشرایط پیرامونی و 

 . بخشی از این شرایطاند کردهاست و به طور ساختاری به شکل دادن وضعیت کنونی کمک 

جغرافیایی خشک و  ۀاصفهان در منطق تر خاصبه قرار گرفتن ایران و به طور  ای زمینه

 پذیر امکانو تغییر ساختار آن  پدیدۀ خشکسالی کردهاشاره دارد که منطقه را مستعد  خشک نیمه

 ای گونهاما بر حوزه آب به  خارج از بخش آب است،عمدتاً  عواملی که بههم نیست و بخشی 

فقدان حاکمیت  ۀ. این مفاهیم تحت مقولگردد گذارد، بر می می تأثیرنامستقیم ولی بنیادین 

گرا تجمیع شد که بر آن داللت دارد که اگر چه امکان شکستن این ساختار معیوب  تضمین

آفرین آن، این امکان و اصالح  مسئله های بخشو پیچیدگی  یدگیتن درهموجود دارد ولی 

عبارتند از: جمعیت زیاد، انفجار جمعیت در  ها مقولهکرده است. این  افتنینی دستساختار را 

 های ارزششهرها، نبود فرصت شغلی در شهرها، فقدان فرصت شغلی عمومی، رشد 

گیدنز « 7گرا دولت تضمین» ۀگرا از واژ تضمینحکومت .. و .. گرایی مادیگرایانه،  مصرف

گرا و چند مفهوم دیگر را برای  دولت تضمین ( الهام گرفته شده است. گیدنز مفهوم7310)

و هوا در متن نهادهای  چگونگی تجزیه و تحلیل و ارتقای سیاست مواجهه با تغییرات آب

که  داند میرا دولتی گرا  تضمیندولت او  (.771 -770: 7310گیدنز، ) کند میسیاسی مطرح 

به  ها هدفباشد که این ی عمومی جامعه است و همچنین باید مطمئن ها هدفمسئول کنترل 

از دولت توانمندساز  تر قویو آن را مفهومی  شوند میقابل قبول و آشکار محقق  ای شیوه

مختلف برای یافتن پاسخ هایی برای  های گروهکه نقش اصلی آن توانمند ساختن  داند می

 معنای نهادهای حکومتی است و همبه  مشکالت جمعی است. اگرچه منظور وی از دولت هم

ی ملت اما به دلیل آنکه در ایران نهادهای حکومتی اغلب اثرگذاری بیشتر -عنای دولتبه م

                                                           
1.ensuring state 
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گرا  تضمینعمومی جامعه دارند ما واژه حاکمیت  های هدف نسبت به دولت در تعیین و کنترل

واضح و شفاف مفاهیم مذکور را بر  ای گونهبه  کنندگان مشارکتیافتیم.  تر مناسبرا 

یی هماهنگ و همسو ها هدفو گویی با جمالتی تکمیلی مانند موارد ذیل به نبود  شماردند می

  برای جامعه و فقدان حاکمیتی که بتواند این اهداف را تعیین و کنترل کند اشاره داشتند.
 «کسی به کسی نیست... مملکت داری کجا بود...»...

 « تو هر بحرانی که پیش میاد همیشه ضعیف عمل کردن...»... 
ای صد تا خان هست اگه اون روز اونا گاهی به مردم  ای یه خان بود االن تو هر منطقه اون روز تو هر منطقه»

 «!سخت می گرفتن گاهی هم کمک می کردن اینا امروز فقط کمک می خوان

 سطحی  یا چند ای الیهچندعلیتی، چند به مثابۀ پدیدۀخشکسالی پ( 

 پدیدۀ». مفهوم دانند میسطحی علیتی و چند چند ای پدیدهخشکسالی را  کنندگان مشارکتاغلب 

از نظر  شده مطرحمذکور، علل  پدیدۀکه با هدف بازنمایی  است ای عمده ۀمقول« علیتیچند 

 :ازکه عبارتند  هستندمقوله چهار زیر علل این . دهد میرا شناسایی و توضیح  کنندگان مشارکت

علل »و « تغییرات اقلیمی»، «ردگرارشد کشاورزی ف»، «آب ناکارآمدحکمرانی »

 «. تقدیرگرایانه

به آن دسته از است  اولین و مهمترین علت مطرح شدهکه « حکمرانی ناکارآمد آب»

، گذار قانون نهادهایحکومتی اعم از  های ارگاناشاره دارد که به نقش نهادها و  هایی عامل

وضعیت  و عمران آبی های طرح به ها عاملنهادهای اجرایی و نهادهای نظارتی توجه دارد، این 

 که به دلیل ارتباط تنگاتنگ مسئلۀ و مدیریت در بخش کشاورزی مربوط است گذاری سیاست

 تأثیرگذارند و به مجموع آنها مقولۀمنابع آبی نیز  برداری بهرهآب با کشاورزی در مدیریت و 

 . و شامل سیزده زیر مقوله مفصل است اطالق شده است« آب ناکارآمدحکمرانی »

مفاهیمی است که به نقش به دادن  با هدف پوششست که «کشاورزی فردگرا»علت دوم 

انتقادی یا اشاره دارد. این مفهوم نوعی خود خشکسالی پدیدۀدر رخنمود  کشاورزان خود

ته و علت خود است که کنش معطوف به خود را نشانه گرف ۀدربار جامعۀ کشاورزیبازاندیشی 

چهار زیر و شامل  داند می گرا جمع گیری جهتو خارج از قانون را فقدان  رویه بی های برداشت

 است.  مقوله

 پدیدۀیکی دیگر از علل رخنمود  کنندگان مشارکتاز  تعدادی«: تغییرات اقلیمی»

غییرات طبیعت رخ داده است؛ از نظر آنها این ت دانستند که در چرخۀ میخشکسالی را تغییراتی 

زندگی آنها )استان اصفهان یا به طور کلی ایران( خود را به صورت  ییدر محیط جغرافیا
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 آن را ناشی از تغییرات اقلیمی دانسته یا با برخیکاهش نزوالت جوی نشان داده است که 

 شدن زمین، تغییر فصول و ورزش بادهای گرم از آن یاد کردند. مفاهیم دیگری همچون گرم

 هایشان صحبتاغلب از  -ی که صریح و آشکار به این علت اشاره داشتندکنندگان مشارکت

و آنها در شرایط  اند کردهدر این زمینه اطالعات کسب  ها رسانهکه بیشتر از  -مشخص بود

 :مثالً. کنند میمحیطی اخیر آن را به طور ملموس احساس 
ر گرما و بارش کم و ورزش بادهای گرم منطقه ای که ما به عینه خودمون دیدیم که این چند سال به خاط»

ما اصالً سابقه نداشته که تو دی یا بهمن ماه »« ده پیش گردو خوب جواب می داد االن جواب نمی سال 02
بتونیم بریم سر زمین؛ من امسال بهمن رفتم سر زمین دیدم راحت مثل تابستون میشه زمینا رو شخم زد، خب 

 «....هواست دیگهاین تغییرات آب و 
هایی دارم که حاال خوب با کشورهای دیگه ارتباط دارن... علمی  ... خود من تو اینترنت خوندم و دوست»

 «.اثبات کردن که یه همچین چیزی هست چیزی نیست که شایعه باشه

 

 برخیکه در سخنان از عللی دیگر یکی «: طبیعی ماوراء»یا « تقدیرگرایانهعلل »

تئولوژیکی و ) یعیطب ۀ علل ماوراءکه تحت مقولشد، مواردی بودند  میذکر  کنندگان مشارکت

مواردی اشاره دارد که افراد آنها را به خدا منتسب  کی( گرد آمدند. این مقوله به کلیۀمتافیزی

ناسپاسی است یا  که ناشی از گناه بشرالهی است یا قهر الهی  ۀکه یا ناشی از اراد دانند می

سازی دیگر موجودات از آب،  رحم، عدم پرداخت خمس و زکات، محروم . ترک صلۀبشر

، انسان با کنندگان مشارکتکه از دید  هایی بودند گناهسکوت در برابر حکمرانان ظالم انواع 

و اغلب  کند میارتکاب به آنها زمینه را برای بروز حوادث طبیعی بخصوص خشکسالی ایجاد 

. کردند میاز قرآن بیان  ای آیهدیثی منتسب به امامان شیعه یا این باور را همراه با اشاره به ح

 از این قرار است: ها گفتهمواردی از این 
فرماید وقتی  ها را گفتم ولی اما ما یه چیز نمی تونیم ازش بگذریم، تو خود قرآن هم خدا می همه علت»... 

ی میشه، همیشه هم اینطور بوده اما االن کفران نعمت زیاد میشه و معصیت زیاد میشه اینها تبدیل به تنگدست
ای یه آفتی داره  فرق نمی کنه هر منطقه»«. یه سری مسائل دیگه ام مزید بر علت شده و خشکسالی شده...

بسته به آن جامعه آفت به اون جامعه میاد؛ در فالن جا سیل میاد، سونامی میاد، زلزله میاد... مردم افتادن به 
ها، مقابله  گستری ها، ظلم فتار مردمه... مردم به حق خود قانع نبودن، زیاده خواهیها تبعات ر جون هم این

 ...«.نکردن با ظلم و 

  گستر دامنچندجانبه و  ۀمخاطر ت(

 کنندگان شرکت ۀی پیامدهای خشکسالی دارد از نظر همگستر دامندیگر اشاره به ۀ عمد مقولۀ

 است. « چندجانبه»و « گیر همه»پیامدهای خشکسالی 
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 است ذیل این مقوله عالوه بر پیامدهای مستقیمی که این پدیده بر بخش کشاورزی داشته

ناشی از خشکسالی قرار  محیطی زیستپیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روانی و  ۀکلی

 مسائل گیرد. این پیامدها هم بر زندگی شخصی کشاورزان و هم بر کل جامعه، اقتصاد، می

 : گفت می ای کننده مشارکت مثالً های آتی تأثیر گذاشته است. نسلسیاسی و حتی 
ی تعطیل بشه اقتصاد مملکت نمی چرخه، حتی کشاورز وقتی خشکسالی باشه کشاورزی تعطیل میشه.»

خشکسالی رو همه چی و همه مردم تأثیر میذاره االن همین بازار ... »و یا « صنعت و تجارت هم نمیچرخه...
خاطر کشاورزی خیلی مشکل پیدا کرده خوب وقتی قدرت خرید نداشته باشن رو زندگی بقیه مردم هم  به

تونم بچم رو بذارم تو دانشگاه  تأثیر میذاره... رو همه چی اثر میذاره اصالً رو دانشگاه هم اثر میذاره بنده نمی
همش پدر ما میگفت دعا کنید  یاو « تا شد خوب تعطیلش میکنن دیگه 42وقتی دانشگاه صد تا دانشجوهاش 
یکی از دعاهای کوروش همین بوده که خدایا ما رو از خشکسالی و  ای برای مملکت که خشکسالی نشه،

 «.گزند دشمنان محافظت کن

پیامدهایی است که خشکسالی مستقیم بر بخش کشاورزی  ۀکشاورزی رو به زوال از زمر

، «ناقص وری بهره»، «کشاورزی سیستم تقلیل»، «کشاورزی انحالل»داشته است و با مفاهیم 

بدست  «کشاورزی غیر اقتصادی»و « کشاورزی تدریجی مرگ»، «کشاورزی بخش از خروج»

از کشاورزان یک منطقه  ای عدهآمده است که در برخی مناطق برای اغلب کشاورزان و یا برای 

 به خصوص کشاورزان خرده مالک بیشتر اتفاق افتاده است.

 شدن یشیفرساخود از مجموع کدهای « مرگ تدریجی کشاورزی»مفهوم  برای نمونه

 وار یکول یکشاورز و فرسا طاقت یکشاورز، دیام و میب یکشاورز، یجیتدر مرگی، کشاورز

 ساخته شده است. 

کنیم محصول که کاشتیم آیا بعد  همیشه داریم فکر می»... هایی مانند:  از جمله کشاورزی بیم و امید

استنتاج شد و یا کشاورزی کولی وار از حمله هایی مانند: « نگرانند... مردم! بهمون میدن یا نهعید آب 
ایم، دوباره عید که میشه  آواره خب از وقتی چاه مون خشکیده بایدبریم اینور اونور به یه سختی زمین پیداکنیم.»

 ...«تان لرستان باید دنبال زمین باشیم... اوایل حومۀ اصفهان بعد استان فارس بعد اس

است « کشاورزی غیر اقتصادی»یکی از کدهای « کشاورزی متضرر شده»یا برای نمونه 

ساله که هر چی کشتیم نشد برداشت کنیم،  0، 4»... هایی مانند این برداشت شده است: که از صحبت

 «.اکثر این شخم، بذر و کود که هزینه کردیم برنگشت
کنندگان معتقدند  ی اشاره دارد که مشارکتییامدهابه کلیۀ پ« مخاطره در زیست محیط»

های آینده را نیز در تحت  ایجاد کرده است و حتی نسل خشکسالی برای محیط زیست منطقه 

 نیزم فرونشستا، زگردهیر انتشاره، شد حفاظت مناطق ینابود مانند ؛تأثیر قرار خواهد داد

 .زیرزمینی های سفره شدن یخال ،زیرزمینی های سفره از استفاده ،رویه بی برداشت از یناش
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 رکود ،دیشد یاقتصاد یتنگنامفهومی است که کدهایی شامل « فشار تحت اقتصاد»

، یاقتصاد ضرر، یزندگ گذران یبرا وام اخذ ،یخشکسال از یناش یکاریب، خانواده اقتصاد

گیرد. برای نمونه یکی از  را در بر می یورشکستگ و مکرر بودن مقروض -شده دیتمد های وام

 صدزندگی ما » کشد. کشاورزان را اینگونه به تصویر می تنگنای اقتصادی شدیدکنندگان  مشارکت

گذرونیم، چه کشاورز چه دامدار  صد فلج شده، قبض آب و برق نداریم بدیم، فقط داریم با یارانه خودشان می در

را « بیکاری ناشی از خشکسالی»یا دیگری « کشن خودتون برید تو صحرا ببینید مردم دارن چی می
آمدن منطقه ما، من خودم موقع برداشت  زمانی هزاران کارگر برای کشاورزی می هی» :دهد اینگونه توضیح می

 .«خوان... باید بیرون ببینید کجا کارگر می !شدن های من افغانی کارگر افغانی داشتم، حاال همشهری 92، 12
خشکسالی برای زندگی به پیامدهای اجتماعی اشاره دارد که « شده تهدید جمعی زندگی»

دوری از خانواده به دلیل مهاجرت  .بط اجتماعی موجود ایجاد کرده استجمعی و روا

و مواردی از این قبیل کدهای  کاهش اوقات فراغت به دلیل مهاجرت کشاورزی کشاورزی و

 اند. این مفهوم

مفهومی است که از مجموع پیامدهای روانی حاصل از « دیده آسیب روانی سپهر»

 های آنها بدست آمده است. خشکسالی برای کشاورزان و خانواده

است. این مفهوم به  «ناآرام سیاسی فضای» مفهوم دیگری که در این مقوله جای گرفته

جنگ »های سیاسی حاصل از بحران آب در سراسر استان اشاره دارد و به مجموع کدهای  تنش

خودسرانه های سطحی، منازعات آبی محلی، اقدام  فع کشاورزان با مهار آبتضاد مناآب، 

رگیری کشاورزان با نیروهای دو  اعتراضات مردمی آب کشاورزان، مکاتبات دربارۀ حقابه،

 الصاق شد: کنندگان مشارکتاز کدها که به بیانات  ای نمونه الصاق شده است.« دولتی

ها  ها بحث سر این آب است، برید این پرونده درصد شکایات تو کالنتری 92.. ». :منازعات آبی محلی

 «.و ببینید...ر

بدون اجازه از اداره و یه سری جمع شدن به طور شبانه باألخره آمدن »...  :اقدام خودسرانه کشاورزان

 «.خراب کردن... رو جهاد کشاورزی سد خاکی

نقطه صبح تا شب چادر زدن و  39ماه تجمع کردن،  3کشاورزا حدود »... :آب برای اعتراضات مردمی

 «.روز آب یزد قطع شد... 70ها، لوله انتقال به یزد را پکوندند.  به درگیریمعترض شدن آخرش منجر شد 
کنندگان در  ناشی از خشکسالی از نگاه مشارکت یاسیس و یاجتماع ،یاقتصادپیامدهای 

پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مفاهیم فوق توضیح داده شد ولی از نظر آنها خشکسالی 
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. برای آید به حساب می جامعهکه تهدیدی برای انسجام و استحکام  کالنی به بار آورده است

گذاری شد برخی از کدهای این  نام« کل جامعۀ تهدید»مفهوم  ها این وفاداری به متن مصاحبه

اثرپذیری اقتصاد  ،تشدید تورم ،رواج بیکاری ،اقتصادی کالن در نظاماختالل مفهوم عبارتند از: 

مهاجرت  ،شدن بحران آبی به بحران سیاسی احتمال تبدیل ،از کاهش قدرت خرید کشاورز

 به شهرها. روستاییان

 شخصی  ای مقابلهراهبردهای ث( 
اقداماتی  به کلیۀاست که « خود مدیریتی»، «شخصی ای مقابلهراهبردهای »مهم دیگر  مقولۀ

و نهادهای دولتی متولی امر  ها سازمانبدون حمایت حمایت یا  اشاره دارد که خود کشاورزان با

 ای نمونه. گویند میو خود از جنگ تمام عیار با آن سخن  اند دادهبا خشکسالی انجام  مقابله در

تبعات خشکسالی رو از سال  قاًیدق»... این است:  ی که به وضوح به این موضوع اشاره داردهای گفتهاز 

آمد انجام دادیم خودمون مدیریت کردیم باهاش  احساس کردیم تا حاال یه جورایی هر کاری از دستمون بر می 19

که شما برای مقابله با خشکسالی  شد میپرسیده  کنندگان مشارکتوقتی از  ...«.تمام عیار جنگیدیم 

دی اشاره شد که تحت چهار عنوان قابل تجمیع ؟ به مواراید دادهتاکنون چه اقداماتی انجام 

تقلیل سیستم کشاورزی یا الگوی کشت » ،«بیشینه برداری بهره» ،«بهینه برداری بهره»است: 

 « مهاجرت کشاورزی» و« کمینه

 جویی صرفهمتفاوت استان به  مناطق دراقداماتی اشاره دارد که  به کلیۀ« برداری بهینه بهره»

ه دارد یا ی غرقابی سنتی گذشته فاصلدر مصرف آب منتهی شده است و اغلب از روش آبیار

رفت یا تبخیر آب صورت گرفته است. از نظر اغلب با هدف جلوگیری از هدر

به مثابۀ یک استراتژی گذشته  های سالطرح آبیاری بارانی به رغم اینکه در  کنندگان مشارکت

به دلیل شدت تبخیر زیاد و وزش باد ناشی از اقلیم  شد، میآب معرفی  برای مصرف بهینۀ

 درصدددر نتیجه کشاورزان  .هم شده است خشک منطقه موجب هدررفت آب نیمهخشک و 

که با مصرف مقدار کمتری از آب و کاهش  اند برآمدهدر آبیاری سنتی  هایی روشابداع 

 برداری بهرهبه داماتی اشاره دارد که به کلیه اق« بیشینه برداری بهره» ضایعات آن همراه باشد.

و اگر چه به طور موقت  شود میآن به هر طریق ممکن منجر  تأمینزمین و  اعماق از آب شتریب

 راهبردی سودمند باشد. درازمدتدر  تواند میآب کمک کند ولی ن تأمینتوانسته به 

کاهش سطح شامل مواردی است مانند « الگوی کشت کمینهتقلیل سیستم کشاورزی یا »

در برخی مناطق و انتخاب  محصولی تککشت ترکیبی یا به عکس انتخاب  زیر کشت یا اتخاذ
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گاهی با مشکالتی نیز همراه بوده است و در کل نتوانسته تمهید کشتی با نیاز آبی کمتر. این 

سه یه دو » :گوید می کنندگان مشارکترضایت خاطر کشاورزان را فراهم کند. برای نمونه یکی از 

های روغنی میکاشتیم آب کمی میخواست دو تا آب میخواست، برج چهار نشده از آب افتاده بود  سال بود که دانه

 «.هاشون بیاد که زمین نابود شد. بعد دیگه هیچ کس نکاشت اما شروع کرد یه حشره هایی تو ساقه

دن و آن را راهبردی برای مان توان میاست که « مهاجرت کشاورزی» آخرکد محوری 

که فرد برای سالیان سال  ای منطقهخارج از جایی فعالیت در بخش کشاورزی دانست ولی در 

 راهبردهای مقابله قابلدو مفهوم مهم دیگر در باب به  مشغول به فعالیت بوده است. آن در

که برای مقابله با  شود میکمی از کشاورزان مربوط  ۀمورد نخست به عد: استشده اشاره 

از تحصیالت عالی . این افراد اند کردهرا انتخاب « کشاورزی پایدار»موجود بحران آبی 

از توان مالی قابل  اغلب و برند یمو فعالیت خود را با مطالعه و تحقیق پیش  برخوردارند

مدیریت خشکسالی و کیفیت محصول از آیش داوطلبانه با هدف ند. هم برخوردار ای مالحظه

مواردی همچون رعایت تناسب زراعی، و نیز نکات طرح شده از سوی آنها بود  ترین کلیدی

  .نظایر آنو و استفاده صحیح از کود و سم  ورزی( خاک) خاک ازمحافظت 

راهبرد قبلی راهبرد فرار از بخش کشاورزی مورد دوم به افرادی اشاره دارد که به عکس 

های  طرحیا مهاجرت به شهرها یا توسل به کشاورزی انتقال سرمایه به بخش غیر از طریق  را

عنوان راهبرد  توان میالبته به دلیل آنکه به واکنش آنها ن اند کردهانتخاب  7یخوداشتغالموسوم به 

این خروج و دلزدگی، در آینده رسد  به نظر میاما  ؛آورده نشد در جدولنسبت داد،  ای مقابله

که کنشگران فعال و مشتاقی که بتوانند میدان بخش کشاورزی را با وضعیتی روبرو خواهد کرد 

نشدن بازتولید»د نخواهد داشت. لذا کد عمل را از پیشکسوتان این عرصه تحویل بگیرند وجو

ترین مشکل کشاورزی در  ... به نظر من بزرگ»: مثالًبرای این مفهوم در نظر گرفته شد. « کشاورزان

... یارو کشاورز پیشرو و موفق بوده سالها بعد » ای« خواهد که بعد ما کسی دیگه سراغ کشاورزی نمیاد... نیا ندهیآ
گذاری  هاش حاضر نیستن تو این حرفه بمونن، واقعا در آینده کی قراره این سرمایه خودش هیچکدوم از بچه

 .«عظیم اداره کنه؟!...
کرد که  بندی جمعده را در یک جدول آم ۀ مفاهیم و مقوالت محوری بدستکلی توان می

 .در زیر نمایش داده شده است
  

                                                           
ی انداز راهی گردشگری کوچکی مثل گاوچاه، گاو گرد، آسیاب شتر و ... ها طرح. تعداد بسیار معدودی از کشاورزان در شهر ورزنه توانستند 7

 کنند.
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 های محوری دست اول و دوم و مقولۀ هسته . مفاهیم و مقوله0 جدول

 مقولۀ هسته محوری دست دوم() عمدهمقولۀ  داخل پرانتز() آنهای محوری دست اول و مفاهیم  مقوله
عملی، استیصال اقتصادی، استیصال استیصال اکولوژیکی، استیصال ) اتیحاستیصال 

شدید، ) گذشتهمشابه  رخدادِخشکسالی متمایز از  روانی، استیصال اجتماعی(
 گیر (، رخدادی همهرونده پیش مدت، ناشی از دخالت انسان، طوالنی

 ای تراژیک تجربه

ت
یس

ز
 

ره
اط

مخ
در 

ن 
جها

 

 ای مستعد و معیوب شرایط زمینه خشک، فقدان حاکمیتی تضمین گرا منطقۀ جغرافیایی خشک و نیمه
 ای چند علیتی پدیده حکمرانی ناکارآمد آب، رشد کشاورزی فردگرا، تغییرات اقلیمی، علل تقدیرگرایانه

ناقص،  وری کشاورزی، بهره سیستم کشاورزی، تقلیل انحالل) زوال به رو کشاورزی
 طیمح اقتصادی(، غیر کشاورزی، کشاورزی تدریجی کشاورزی، مرگ بخش از خروج
 روانی شده، سپهر تهدید جمعی فشار، زندگی تحت اقتصاد مخاطره، در زیست
 جامعۀ کل دیتهد ناآرام، سیاسی دیده، فضای آسیب

 گستر  ای چندجانبه و دامن مخاطره

 بیشینه، الگوی برداری موقت، بهره آب، راهبردهای از بهینه استفاده) یتیریمدخود 
 ی پایدارکشاورز( کشاورزی کمینه، مهاجرت کشت

 ای شخصی راهبردهای مقابله

 

شامل  ای زمینهفوق یک مدل  ۀشد ساختهبر اساس مفاهیم و مقوالت  توان همچنین می

در  کنندگان مشارکتو پیامدها که درک و تفسیر  ها( راهبرد) کنش(، و علّی ای زمینه) طیشرا

و  شود میدیده  7 شکلنشان داد که در  کشد میخشکسالی را به تصویر  پدیدۀ پژوهش، از

پژوهش در قسمت بحث و  های یافتهتوضیحات آن همراه با خط سیر داستانِ برآمده از 

 آورده شده است. گیری نتیجه
 

 
 

 گیری نتیجه

مخاطره و بر اساس مقوالت  درجهان  به مثابۀ زیست خشکسالی پدیدۀ تفسیر و برای درک

)اصلی(  ای هسته مقولۀ« در مخاطرهجهان  زیست»توان گفت  میشده  و توضیحات ارائهاصلی 

که حاصل ادغام و ترکیب مقوالت است و جنبه تحلیلی دارد. در این قسمت  بودهاین پژوهش 
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. این سازیم میی پژوهش را مشخص ها دادهآمده از امل مدل پارادایمی، خط داستان بربا شرح ک

آمده سعی در  پدید« جهان در مخاطره زیست»یعنی  ای هسته مقولۀکه با محوریت  نخط داستا

در جهان  زیست» مقولۀ. دهد میرا نشان  ها دادهوضعیتی کلی دارد که روح حاکم بر  بیان

؛ ندهست گرفتار آنکشاورزی استان اصفهان  ۀناظر به وضعیتی است که کنشگران عرص« مخاطره

 یجدانشدنو ن آب همیشه جزمنطقه، بحرا خشک نیمهگو آنکه با توجه به اقلیم خشک و 

بسیار متفاوت  را کشاورزان ماهیت خشکسالی اخیر امااست کشاورزان منطقه بوده  های دغدغه

متمایز این خشکسالی  های مشخصه. از میان کنند می مشابه گذشته بازنمایی رخدادهایاز 

آن را به  "روندگی پیش" یژگیو( رونده پیش مدت، ناشی از دخالت انسان، شدید، طوالنی)

 ۀجامع ابعاد مختلف زندگی کشاورزان وو واجد جامعیت بدیل کرده و  کننده نگرانرخدادی 

آنها موجب شده بین  آینده را در های نسلو حتی نگرانی برای  تأثیر قرار دادهکالن را تحت 

( 7399) بکمفهومی اولریش دستگاه  توان میمسامحتاً رسد  میاست. به این لحاظ به نظر 

مورد  جهان جامعۀ کشاورزی زیسترا برای توصیف  "یجهان ۀدر مخاطر ۀجامع"عنوان  تحت

اخیر به دلیل  ۀدیگر آنکه کشاورزان استان، در چند ده ۀنکت کننده تلقی کرد. مطالعه بسیار کمک

 ۀدولتی به پیروی از پیش نهادهای های تشویقو  ها حمایتشرایط جغرافیایی نسبتاً مساعد و 

اند بدین ترتیب  ریختهقابل توجهی را در این منطقه به پای زمین  های سرمایهنیاکان خود 

نیز تا پیش  نظران صاحب، از نظر روز به روز فزونی یافتاهمیت کشاورزی در اقتصاد منطقه 

اخیر این  ۀبه تولیدات داخلی وجود نداشت، اما در سه ده اتکا ایاز انقالب حساسیتی بر

 ،غلب یا در برخی از محصوالت اساسی غذایی خودکفایی حاصل شودانگیزه ایجاد شد که در ا

آب بیشتر طبیعی است مفهوم این تصمیم زیر کشت رفتن اراضی بیشتر و استحصال و مصرف 

کشاورزی که  ۀمانند توسع یطمطراق پر های نامآمده از آهنگ سریع رشد با است. تکنولوژی بر

نداشت نیز به مدد کشاورزان آمد، اما حاصل اگر به لزوماً با توان اکولوژیکی منطقه همخوانی 

 آنها زده است.  ۀسالۀ کشاورزی هزاردر عمل تیشه به ریش، کشت بوده ۀظاهر بسط دامن

، کنندبرساخت  کشاورزان صدای پای خشکسالی را خیلی زودتر از آنکه ادعاسازان آن را

کشاورزی  های فعالیت ۀهر سال های کردنخود و در سبک و سنگین  ۀروزان های در دل فعالیت

از  ای مقابلهپس راهبردهای  ،نیست پذیر امکانخود شنیدند. بدیهی است کشاورزی بدون آب 

 سیستم بیشینه؛ تقلیل برداری بهرهبهینه؛  برداری بهرههمان ابتدای این فرایند آغاز شد: 

خگو نبود، کشاورزی و آن جایی که هیچکدام از این راهبردها پاس مهاجرت کشاورزی؛
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استراتژی فرار و خروج از بخش کشاورزی. البته معدود کشاورزانی که به دو بال دانش و 

اتخاذ کردند. در این نوع از « کشاورزی پایدار» راهبرد پایدارتری با عنوان ،ی مجهز بودندیدارا

 ورزی و استفاده با آیش داوطلبانه، رعایت تناسب زراعی، خاک کوشد میفعالیت، کشاورز 

صحیح از کود و سم و غیره، هم کمبود منابع آبی را مدیریت کند و هم محصولی با کیفیت 

به  آنچنانفردی و موقت نتوانسته راهبردهای رسد  میبه نظر  محصوالت ارگانیک تولید کند.

 کدهایبرخی مثالً  ؛رفع مشکل کمک کند و حتی گاهی مشکل را غیر قابل جبران کرده است

 «حفر چاه مجدد»، «حفر تونل»، «حفر چاه کمکی»، «ترکردن چاه عمیق»بیشینه مانند  برداری بهره

 زیرزمینیآب  های سفره یۀتخل، حاصلی جز روند میکه به مدد آن کشاورزان به تعقیب آب 

با توجه استان آشکارترین پیامد غیر قابل جبران آن است.  های دشتنداشته است و فرونشست 

به  ییانروستا ۀمهاجرت گسترد ، تعطیلی کشاورزی،اقتصاد منطقه اهمیت کشاورزی دربه 

را در پی خواهد داشت. بدین شدن منطقه  و بیابانی روستاها ۀتخلیها، افزایش بیکاری، شهر

ترتیب، هر کاهشی در تعداد شاغلین بخش کشاورزی، آمار بیکاری را در کشور افزایش 

کشاورزی پایدار و حفظ نیروی شاغل در این . در مقابل، هرگونه تالش برای ایجاد دهد می

ۀ روانی، اجتماعی و اقتصادی بیکاری، پویایی عرص های آسیببخش، عالوه بر جلوگیری از 

 اجتماعی را در پی دارد. -اقتصادی

؛ مهمترین آنها اند کردهچندگانه بازنمایی  کنندگان مشارکترخداد را شرایط علَی این 

داماتی است که توسط نهاد حاکمیت برای مدیریت است که شامل اق« آب ناکارآمدحکمرانی »

صورت  صورت نگرفته یا اگر هم ،کشاورزی مدیریت بخشدستگاه اداری  منابع آبی و البته

مورد نظر دست یابد. با بررسی کدها و  های هدفبه دالیل متعددی نتوانسته به است گرفته 

مدیریت هماهنگ در کشور، فقدان مطالعات عمیق و  مذکور، فقدان مقولۀ دهندۀ شکلمفاهیم 

رده خارج شده، عدم از  های تکنولوژی، استفاده از ها طرحشده در اجرای  کارشناسی

تنش از پر  المللی بیندر انتخاب مدیران، ساختار اداری فاسد و وجود روابط  ساالری شایسته

 استنتاج است.قابل  کنندگان مشارکتاز سخنان دالیلی است که  ترین مهم

 ۀطلبانه و فردگرایان منفعت های فعالیتبرای بروز بحران آب،  شده مطرحعلت دیگر 

 های برداری بهرهاکوسیستمی منطقه  های محدودیتکشاورزانی است که بدون توجه به 

 های ارزشجمعی و رشد  های گیری جهتای از منابع آبی دارند. فقدان  غیرمسئوالنه

پژوهشگر صاحب نامی ل این نوع از فعالیت گزارش شده است. چه با گرایانه از دالی مصرف
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( هم عقیده باشیم که دهقانان ایرانی را در فن همکاری مانند 094: 7311) لمتون همچون

 یفرهادو چه با محققانی مانند  داند می تجربه بیمالکان و دیگر طبقات ایران ناآزموده و 

داند و معتقد است با  می سنتی جوامع یها ویژگی ازرا  که یاریگرینظر باشیم  هم( 7313)

مسئله  رشد شهرنشینی و نوگرایی این یاریگری کاهش یافته و در حال منسوخ شدن است،

 زای بحرانبا مشاهده وضعیت . امروز جامعه دهقانی ایران، فقدان روحیه مشارکت جمعی است

که دلیلی در دست  لمتون بینی پیشهم ان از دالیل آن، آب در ایران و تفسیر خود کشاورز

نزدیک دهقانان ایرانی خواهند توانست امری از امور تعاونی را ۀ که نشان دهد در آیند بیند نمی

و هم هشدار فرهادی  آید میاز آب در ( درست 094: 7311) دهندبا کامیابی انجام 

 .داند میرفته  را از دستامروز ( که فرهنگ یاری ایرانیان 79/0/7310)

علت  ترین ملموس« کاهش نزوالت جوی»مهم دیگر آن که از نظر کشاورزان  ۀیافت

و یا هر  تقدیرگرایانهخشکسالی است. نسبت دادن این عامل به تغییرات اقلیمی جهانی یا علل 

با اطمینان گفت  توان میولی  است. کنندگان مشارکتدو توضیح نسبتاً شایعی در سخنان 

داشتند در جست و جوی راهبردهای ات جهانی اقلیمی آگاهی تغییر پدیدۀبه افرادی که 

مذهبی  باورهای، تقدیرگرایانهبه علل  افراد معتقد. ندهست برای آن پایدارتریبالنسبه  ای مقابله

آنها  ای مقابلهشرایط پیش رو آشکارترین موضع  در برابر بیشتری داشتند و البته تسلیم شدن

 های توجیهاین چنینی را  های تبیین( به پیروی از او 7113( و برگر )7112بوده است. وبر )

( معتقدند هنر 7310الکمن )برگر و  (.090و  047: 7311 همیلتون، به نقل از) نامند میمذهبی 

از خصوصیات و  روند میمحدود معانی به شمار  های حوزهحقیقی  وجود آورندگانبه و دین 

واقعیت زندگانی روزمره منحرف معانی این است که توجه را از  محدود های حوزه همۀ

از واقعیتی که در  توانسته توجه آنها را کنندگان مشارکتدینی  های آموزه ،سان بدین .کنند می

  ماورالطبیعی سوق دهد. های تبیینبارش کم( منحرف کند و به سمت است )حال وقوع 

و  شود میچندگانه باشد، بالطبع کنترل و مقابله نیز دشوارتر  پدیدۀوقتی علل وقوع یک 

اما از آنجا که  ؛کند میاحساس زندگی در مخاطره را بیشتر در بین افراد درگیر ایجاد 

، تواناترین عامل در رفع این بحران شناسایی شد، ناکارآمدعلت یعنی حکمرانی  ترین کلیدی

برای خروج و یا حداقل کاهش مخاطرات نیز بیشتر حول اقداماتی متمرکز است که  امیدها

عنصر کلیدی راهبردهای  ،توانمند و یکپارچه یمدیریت خیزد. ایجاداز این ساختار بر تواند می

این مدیریت باید بتواند آب و  کنندگان مشارکتدید  از طرح شده است. ای مقابلهضروری 
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تغییرات اقلیمی  ۀکه اخیراً از غائل خشک نیمهرا در این اقلیم خشک و مرتبط با آن  های بخش

جدید  ۀآمد شیپمدیریت کند که هم بتواند با شرایط  ای گونهنمانده، به  نصیب بیجهانی نیز 

 کشت را ساماندهی کند.  ۀسازگاری یابد و هم بتواند نیازهای جدید ناشی از توسع

و امیدها و  ها بیممملو از  ای آیندهرزی ایران کشاو ۀاز آیند کنندگان مشارکتتصور 

مبهم، این امکان وجود دارد  انداز چشم. در این کند میرا بازنمایی  نامطمئنو  نامتعینای  آینده

مطلق تا امید کامل را  ناامیدیسازی از های معنا گونهکشاورزان انواع  های صحبتکه از 

یکی از نوع امیدهای  بود آنکه امیدهابرداشت کرد. تنها چیزی که در این میان آشکار 

از روح غالب مذهب در میان ایرانیان است و دیگری امید به  برگرفتهبود که  تقدیرگرایانه

 داقتصاعملگرایی حکومت. مورد اخیر، امید به نقش بنیادین و تاریخی حکومت در امر 

مانند  شناسانی شرقدرست همانگونه که  کند، میکشاورزی( در ایران را به ذهن متبادر )

( و لمتون 723: 7313از زیباکالم،  به نقل) رشمنیگمانند  شناسانی ایران( و 7317) تفوگلیو

پرمشقت و  ۀایران و مسئل خشک نیمه. شرایط اقلیمی خشک و اند کردهآن اشاره  به( 7311)

آب در این اقلیم، دستیابی انفرادی به آن را مشکل کرده و همواره احساس نیازِ  تأمیندشوار 

گرا را که بتواند این مسئله را  تمامیتمنطقی به وجود یک حکومت مرکزی توانمند و 

 ساماندهی کند در تاریخ این کشور تبیین کرده است.
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