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Abstract
As extreme weather events, dust storms are a recurrent feature
of the climate that has contributed to severe damage to
farmers. The date palm growing sector in Khuzestan province
is one of the dust- prone areas that had been severely affected
during recent dust storms in the region. This study aims at
investigating the factors contributing to date palm orchardists’
resilience to coping with dust stress. The population for this
study comprised 157 date palm orchardists residing in Ahwaz
County. This study is based on primary sources of data
collected from 100 orchardists, following a structured
questionnaire survey design. The questionnaire’s validity was
confirmed by a panel of experts. The reliability of different
scales was measured by the Alpha Cronbach coefficient which
ranged between 0.59-0.84. Results revealed that washing
dates, using protecting nets, spraying toxins, cultivating other
crops between the palm trees and searching for other sources
of income were all known as resilience behaviours among
orchardists. Path analysis results showed that date palm
growers’ perception of resilience (β=0.43) and social motives
(β=0.21) contributed positively and significantly to the date
orchardists’ resilience behaviour. There was also a significant
positive indirect impact between social dialogue and the
resilience of date orchardists towards dusty conditions.
Keywords: Environmental hazards, Resilience, Dust, Adaptive
capacity, Date palm.
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چکیده
بحرانهای اقلیمی اثرات مخربیی بیر لملکیرد محتیوشت کشیاورزی در
 استان خوزستان بیشیترین، در این میان.سالهای اخیر تحمیل کردهاند
آمار خسارت ناشی از طوفانهای گردوغبار را در بخش کشاورزی بهویژه
 هید از ایین بررسیی واکیاوی.نخلستان ها به خود اختتاص داده است
.تبیینکنندههای رفتار سازگاری نخیلداران بیا بحیران ریگگردهیا اسیت
 نفر از نخلداران شهرستان111 جامعه آماری پیمایش حاضر مشتمل بر
 پرسشنامهای ساختارمند بود که روایی، ابگار گردآوری دادهها.اهواز است
، برای محاسبه التبار ابگار سینجش.آن توسط پانل متختتان تأیید شد
پژوهشی راهنما خارج از حوزه بررسی ترتیب داده شید آآففیای کرونبیا
 یافتههای پژوهش نشان داد مهمترین اقدامات سیازگاری.)0/84  تا0/19
 اسیتفاده از،با بحران ریگگردها در بیین نخیلداران شسیتوشیوی خرمیا
 کشت سیایر محتیوشت، بهرهگیری از فرایند سمپاشی،تورهای حفاظتی
زرالی در بین درختان نخل و جستوجیوی سیایر منیابر درآمیدزا بیوده
 یافته های حاصل از آزمیون تحلییل مسییر نشیان داد کیه ارزییابی.است
 و انگییگه فرامیادی بیا0/44 ادراک سازگاری نخل داران با ضیریب بتیای
 مسیتییم و معنیاداری بیر رفتیار سیازگاری، اثر مثبت0/21 ضریب بتای
 مثبت و، همچنین گفتمان اجتمالی اثر غیرمستییم.نخل داران داشتهاند
.معناداری بر رفتار سازگاری نخلداران داشت
 ظرفییت، ریگگردهیا، رفتار سازگاری، مخاطرات محیطی:کلمات کلیدی
. خرما،تطبییی
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سازگاری با پیامدهای بحران ریگگردها در بین نخلداران...

 -1مقدمه
بالیییا و مخییاطرات محیطییی از دیربییاز بییه لنییوان
مخییر تییرین لوامییل آسیییبرسییان بییه انسییان ،جامعییه و
زیستگاهش مطرح بودهاند .یکی از بحرانهای اقلیمی کیه در
جهان امروز در اثر فعافییت لوامیل طبیعیی و انسیانی رو بیه
گسترش است ،طوفان های گردوغبار ناشیی از حرکیت ررات
ریگ معلق در هوا است .این ررات میتوانند تیا کیلومترهیا در
هوا جابهجا شده و ضایعات و صدمات فراوان زیستمحیطی و
انسانی را موجب شوند .رخداد طوفانهای گردوغبیار ارتبیا
نگدیکی با شرایط اقلیمی محل همچون بارندگی ،دمیا و نییگ
ختوصیات سطح زمین مانند پوشش گیاهی ،پوشیش بیر
روی سطح زمین و بافت خاک دارد [.]1
استان خوزستان منطیهای خشک با بارندگی بسیار کم
و مستعد خشکسافی است ،که در سالهای اخییر بیشیترین
آمار طوفانهای گردوغبار را به خود اختتاص داده اسیت .در
این منطیه آسیبپذیری محیط زیست و زیستبوم نسبت به
این نوع طوفانها در تابستان و اواسط بهار به دفییل کمبیود
بارندگی و رطوبت کم خاک و پوشش تنک گیاهی و افیگایش
بیابییانزایییی ،دوچنییدان اسییت [ .]2از سییال  1482اسییتان
خوزستان شاهد پدیده گردوغبار بوده است که برخی اوقیات
 40برابر حد استاندارد است.
تنشهای محیطی مهمتیرین لامیل کاهنیده لملکیرد
محتوشت کشاورزی در سطح این اسیتان هسیتند .چنانچیه
این تنشها روی نمیدادند ،لملکردهای واقعی باید برابر بیا
لملکردهای پتانسییل گیاهیان مییبیود [ .]4همیین پدییده
موجب کاهش محتول خرما به میگان  190هگار تن با وجود
توان بافیوه  480هگار تنی این محتیول در خوزسیتان شیده
است [ .]4پدییده گردوغبیار و کمبیود آ میورد نییاز بیرای
آبیاری از جمله دشیل کاهش میگان توفید خرما لنوان شیده
است .بروز پدیده گردوغبار متوافی فیگون بیر افیگایش آفیات
کنه ،موجب کاهش میگان فتوسنتگ درختان نخیل و کیفییت
خرما نیگ شد .به ایین ترتییب ،گذشیته از کیاهش محتیول،
درآمدزایی و اشتغال نیگ در این بخش با مشکل مواجه شیده
است [ .]4از آنجا که اکثر روستانشیینان شهرسیتان اهیواز از
طریق نخلستانهای خود ارتگاق میکنند ،هر نوع خسیارت و
کاهش در کیفیت و کمیت محتول ،درآمد و زندگی آنهیا را
تحییت تییأثیر قییرار خواهیید داد .از طرفییی روسییتاها بییه للییت
محرومیت ،توجه کمتر سیاستگیذاران و آگیاهی و شیناخت
کمتر نسبت به بحران و لواقیب آن ،آسییبپیذیرتر هسیتند.
بدیهی است روند تغییرات شدید ناشی از بحیران ریگگردهیا،

کشاورز را وادار میکند در راستای سیازگار سیاختن شیرایط
زیستی خود با بحران در پی کاهش اثرات آن باشد.
ادبیییات پییژوهش در حییوزه تبیییینکننییدههییای رفتییار
سازگاری با بحران در حیطه ریگگردها ضعف اساسی دارد .در
حافی که سایر مخیاطرات اقلیمیی نرییر خشکسیافی ،سییل،
طوفانها و غیره به کرات مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته
است .بخشی از یافتهها در این حیطه بییانگر ایین اسیت کیه
رفتار سیازگاری جامعیه هید بحیران ،تیابعی از سیازههیای
مختلف اجتمیالی ،فرهنگیی ،اقتتیادی ،زیربنیایی و نهیادی
اسییت .ونییوت و همکییاران در پییژوهش خییود نشییان دادنیید
کشاورزان در پاسخ بیه تغیییر شیرایط آ وهیوایی از طرییق:

تنوع محتول ،تغییر زمان کشت ،متر توأم ،به تعلیق
درآوردن کشت ،فیروش دام ،مهیاجرت ،و دسیتکاری بیا
سیستم آبیاری اقیدام کردنید [ .]1ریلیی و شییملفنین ،
تغییر فتل و تاریخهیای کاشیت گونیههیای مختلیف ،تنیوع
محتول ،مدیریت آتشسوزی ،رخیره آ و سیستم آبیاری و
نهادههای دیگر از جمله کود ،روشهای خیاکورزی ،خشیک
کردن دانه و دیگر شیوههای بهیرهبیرداری از زمیین را بیرای
سازگاری در بخش کشاورزی مؤثر میدانند [.]6
اشر و روترای با بررسی ادراک خانوادههیای کشیاورز
از خشکسافی و راهبرد سازگاری بیا آن در غیر بلوچسیتان
بیان داشتند که کشاورزان برای میابلیه بیا بحیران از طرییق
راهبردهییایی از جملییه :تغییییر شیییوههییای مییدیریت آ و
محتول ،تنریم نهاده های کشاورزی ،کیار خیارج از مگرلیه،
کاهش داراییهیا ،تعیدیل مییگان متیر  ،توسیل بیه قیر
گرفتن ،مهاجرت به مکانهای دیگر ،و جایگگین کردن منابر
درآمدی ،ظرفیت سیازگاری خیود را در قبیال بحیران ارتییا
بخشیدهاند [ .]1نازمول در پژوهش خیود بیه بررسیی ادراک
جامعه محلی نسبت به تغیییر اقلییم و اثیرات آن در منطییه
بنگالدش پرداخت .نتایج بیانگر آن بود کیه سین ،جنسییت،
تحتیالت ،شغل ،درآمد و مییگان دسترسیی بیه رسیانههیای
ارتبا جمعیی بیه مییگان قابیل تیوجهی بیا ادراک در میورد
تغییرات اقلیم و خطرات آ وهوایی ارتبا دارد .افگون بر این
سن ،تحتیالت و قرار گرفتن در معر رسیانههیای جمعیی
نیگ به لنوان پیشبینیی کننیدههیای قابیل تیوجهی از درک
نسبت به تغییرات اقلیم مطرح شده که در این میان آمیوزش
به لنوان مهمترین متغیر پیشبینی کننده درک افراد نسبت
به تغییرات اقلیم شناخته شد [.]8
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فتلی شیکار ،برخیی از فنیاوری هیای میدرن ،و حماییت
اقتتییادی صییورت گرفتییه اسییت [ . ]14نتییایج پییژوهش
بروکس نشان داد خانواده ها ی کشاورز برای سازگاری بیا
تغییرات آ وهوایی در درجه اول بیه وسییله جیایگگینی
انوالی از ررت محلی ،همچنین کشت محتیوشت دییم و
یا محتوشت میاوم به خشک سافی و با فراهم آوردن مواد
غذایی برای دوران کمبود ،و منبر پول نید بیرای میابلیه
با خرابی محتوشت زرالی ناشی از تغییرات آ وهیوایی،
خود را با شرایط سی ازگار کیرده انید [ . ]14دی گرافیت و
آنوما در پژوهشی به بررسی ادراک و سازگاری کشاورزان
با تغییر اقلیم به این نتیجه رسیدند که اکثر کشاورزان با
درک افگایش دما و کاهش در افگوی بارش با اسیتفاده از
تغییر در تیاریخ کاشیت ،اسیتفاده از گونیه هیای مختلیف
محتول ،حفاظت خاک و رخی ره آ به لنیوان اقیدامات
سییازگاری لمییده در جهییت میابلییه بییا اثییرات تغییییرات
آ وهوایی تالش کرده اند .با این حال دسترسیی بیه آ ،
هگینه های باشی سازگاری ،فیدان اطاللات ،نبود آگیاهی
و دانش در سازگاری ،حییوق مافکییت نیاامن ،دسترسیی
ناکافی به نهاده ها و کمبیود التبیارات بیه لنیوا ن موانیر
لمده در سازگاری مشیخ شید [ . ]11از دیید دییویس
دارایی ،راهبرد امرار معاش ،سامانه حمل و نییل لمیومی
و التبارات لوامل مهمی برای تیویت انعطا پیذیری بیه
شوک در سطح خرد و کالن است [.]16
برحسب بررسیهای صورت گرفته ،چارچو مفهیومی
پژوهش ارائه شده است آشکل  .)1بر مبنیای ایین چیارچو
رفتار سازگاری نخلداران با بحران ریگگردها تابعی از ارزیابی
ادراک مخاطره بحران ،ارزیابی راهبردهای سیازگاری ،انگییگه
سازگاری ،ناسازگاری اجتنابی و ظرفییت تطبیییی لینیی در
مواجهه با سازگاری است.
بر این مبنیا ،هید کلیی پیژوهش حاضیر ،شناسیایی
تبیینکننده های رفتار سازگاری نخل داران شهرسیتان اهیواز
در مواجهه با بحران ریگگردها است .شزم بیه رکیر اسیت کیه
موضوع بحران در مباحث للوم محیطی از میوفههیایی اسیت
که در نوع خود اهمیت بسگایی دارد.

یافتههای حاصیل از پیژوهش دریسیا و همکیارانش در
بررسی ادراک و سازگاری کشاورزان به تغییر اقلیم در حوضه
رود نیل اتییوپی ،حیاکی از آن بیود کیه ادراک کشیاورزان از
تغییرات آ وهوایی به طور قابل توجهی بیه سین سرپرسیت
خییانوار ،ثییروت ،دانییش تغییییر اقلیییم ،سییرمایه اجتمییالی و
تنریمات زیستی محیط کشت مرتبط است .افگون بیر ایین،
لواملی که به طور قابیل تیوجهی بیر سیازگاری بیا تغیییرات
آ وهوا مؤثر بیود لبیارت بودنید از :سیطح سیواد سرپرسیت
خانوار ،در دسترس بودن التبار و دمای محیط [ .]9فیدان
در پژوهش خود با لنوان "درک قتد سازگاری کشاورزان به
تغییرات آ وهوایی" بیان داشت که احتمال قتد سیازگاری
کشییاورزان زمییانی کییه درک بییاشیی از خطییرات تغییییرات
آ وهوایی و تأثیر بیشیتر اقیدامات تطبیییی داشیته باشیند،
افگونتر است .در میابل توسل به افکیار واهیی و پیوا ،انکیار
خطرات تغییرات آ وهوایی و نیگ تیدیرگرایی موجب کاهش
احتمال سازگاری آنها میشود [ .]10نتایج بررسی فییدانی
نشان داد که نرریه ایجاد انگیگه چارچو مفیدی برای درک
قتیید سییازگاری و رفتییار کشییاورزان در پاسییخ بییه تغییییرات
آ وهوایی است .در پژوهشیی کیه گبتیبیو [ ]11در بررسیی
ادراک و انطباق کشاورزان با تغیییر اقلییم و تنیوع در حیوزه
فیمپوپو در جنو آفرییا انجام دادند دریافتند که بُعد خانوار،
تجربه کشاورز ،ثروت ،دسترسی به التبار ،دسترسیی بیه آ ،
حق مافکیت ،فعافیتهیای خیارج از مگرلیه و دسترسیی بیه
ترویج از لوامیل اصیلی اسیت کیه موجیب افیگایش ظرفییت
سازگاری میشود.
اویکییل و اُبییی در پژوهشییی بییه بررسییی ادراک
کشییاورزان از آسیییب پییذیری نسییبت بییه تغییییر اقلیییم و
راهبردهییای سییازگاری در نیجریییه پرداختنیید .نتییایج
رگرسیون فوجستیک نشان داد که اکثریت کشیاورزان از
تغییرات آ وهیوایی آگیاه بودنید .همچنیین نریارت بیر
آ وهوا برای میابله با تغییرات بیشتر مورد استفاده قرار
گرفته ،در حافی که اندازه سطح زیر کشت و بیمیاری بیه
طور قاب ل تیوجهی آسییب پیذیری را افیگایش داده اسیت
[ .]12یافتییه هییای پییژوهش فییورد دربییاره آسییب پییذیری
تغییرات آ وهوایی در قطب شیمال در کانیادا و انطبیاق
پذیری مردم اسکیمو با این بحران آ وهیوایی حیاکی از
این است که مردمان اسکیمو در قطب شیمال سیازگاری
قابل تیوجهی در مواجهیه بیا تغیییرات آ وهیوایی نشیان
داده اند  .این سازگاری به وسیله دانش بیومی اسیکیموها،
شبکه ها ی اجتمالی قوی ،انعطا پذ یری در چرخیه هیای

 -2مواد و روشها
تحییق حاضر به فحیا ماهییت از نیوع پیژوهشهیای
کمیی اسییت ،بییا توجییه بییه نحییوه گییردآوری دادههییا از نییوع
پژوهشهای توصیفی پیمایشی است که امکان دسیتیابی بیه
نتایج تعمیمپذیر به کل جامعیه آمیاری را از طرییق بررسیی
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جامعییه آمییاری پییژوهش مشییتمل بییر  111نفییر از
نخلداران شهرستان اهواز است .از آنجا که بیشیترین تعیداد
نخلداران آبا توجه به سطح زیر کشت آ 0/1هکتار و باشتر) و
حداقل تعداد  10نفیر درخیت در بخیش اسیمالیلیه سیاکن
بودند ،الضای نمونه آماری از بین نخلداران ایین بخیش بیه
طور تتادفی بررسی شدند .تعداد الضای نمونه مورد بررسیی
بر اساس جدول کرجسی و مورگیان [ 91 ]18نفیر بیود کیه
برای افگایش ضریب اطمینان به  100نفر افگایش یافته است.
تعاریف لملیاتی متغیرهای بررسییشیده در جیدول  2ارائیه
شده است.

نمونییه معییر فییراهم آورده اسییت .ابییگار گییردآوری دادههییا
پرسشنامه ساختارمند بوده است .دقت شاخ ها و گویههیا
در پرسشنامه آروایی  14صوری) با استفاده از دییدگاههیای
اساتید متختی و پیس از اصیالحات شزم ،تأییید شید .بیه
منرور سنجش آزمیون پاییایی  14بررسیی راهنمیا خیارج از
نمونه صیورت گرفتیه اسیت .ضیریب آففیای کرونبیا بیرای
بخشهای مختلف پرسشنامه بین  0/19تا  0/84بیه دسیت
آمییده کییه نشییان از پایییایی ابییگار سیینجش دارد آجییدول .)1
پرسشنامه تأییدشده با استفاده از روش متاحبه ساختارمند
رودررو تکمیل شد .دادهها پس از گردآوری ،کدگذاری شدند
و در محیط نرمافگاری  SPSSنسخه  22پیردازش و نسیبت
به تحلیل دادهها اقدام شده است.

شکل  -1چارچو مفهومی پژوهش ،اقتباس و تعدیل شده از گروسمن و پات []11
جدول  -1نتایج حاصل از آزمون آففای کرونبا
متغیرها
ارزیابی سازگاری
انگیگه سازگاری
ارزیابی ادراک مخاطرات آ وهوایی

ناسازگاری اجتنابی

سطوح

گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

کارآمدی سازگاری
خودکارآمدی
هگینههای سازگاری
------احتمال خسارت
شدت خسارت
التیاد به سرنوشت
انکار
تفکر مشتاق یا آرزومند

9
9
9
1
11
11
4
6
4

0/66
0/11
0/61
0/11
0/10
0/60
0/19
0/84
0/66

بررسی 21 ،و حداکثر سن افراد  19سال است .از نرر میگان
تحتیالت ،یافتههای تحییق بیانگر این بیوده کیه تعیداد 18
نفر آ 18درصد) از افراد پاسخگو بدون تحتیالت ،تعیداد 28
نفر آ 28درصد) از آنیان دارای تحتییالتی ابتیدایی و تعیداد
پاسخگویان در میطر راهنمیایی برابیر  49نفیر آ 49درصید)

 -3نتایج و بحث
جدول  4ویژگیهای جمعیتشناختی نخیلداران ایین
پژوهش را نشان میدهد .بر اساس نتایج این جدول ،میانگین
سنی پاسخگویان  10/29سال بیوده و انحیرا معییار آن در
حدود  12سال است ،حداقل سن در میان نخیلداران میورد
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سال به سه گروه کم درآمد ،با درآمد متوسیط و درآمید بیاش
تیسیم شدند .میانگین درآمد حاصیل از نخلسیتان در گیروه
اول  68،040،400ریال آانحرا معیار  14،046،110رییال)
بییود .میییانگین درآمیید حاصییل از نخلسییتان در گییروه دوم
 142،121،210ریییال آانحییرا معیییار  19،886،040ریییال)
بوده است .میانگین درآمد حاصیل از نخلسیتان گیروه سیوم
 210،111،110ریال و انحرا معییار  144،968،010رییال
بود .یافته های پژوهش در مورد سابیه کار کشاورزی ،حیاکی
از آن است که میانگین سیابیه کیار نخیلداران برابیر 26/49
سال آبا انحرا معیار  14/18سال) اسیت .حیداقل تجربیه در
میان آنان چهار سال و حداکثر سیابیه کیار  60سیال اسیت.
شغل اصلی اکثریت پاسخگویان آ 80درصد) زرالت اسیت4 ،
درصد کارمند 8 ،درصد بازنشسیته و  9درصید از نخیلداران
مشاغل آزاد دارند.

هستند .تعداد  1نفر آ 1درصد) از پاسیخگوییان دارای سیطح
تحتیییلی متوسییطه و تعییداد  14نفییر آ 14درصیید) دارای
تحتیییالت در سییطح دیییپلم و تعییداد  1نفییر آ 1درصیید) از
نخییلداران مییورد بررسییی دارای مییدرک تحتیییلی فیسییانس
هستند .میانگین سیطح زییر کشیت نخلسیتان  4/29هکتیار
آبیشترین سیطح زییر کشیت  82هکتیار و کمتیرین آن 0/1
هکتار) است .شزم به توضیح است که انحرا معیار بگرگتیر
از میانگین ناشی از حضور تعیدادی از نخیلداران بیا وسیعت
نخلستان قابلمالحرهای نسبت بیه متوسیط جامعیه آمیاری
است که به دفیل ماهیت واکنشها و رفتارهای سازگاری آنها
در مواجهه با ریگگردها ،از بین دادهها حذ نشده است.
میانگین تعداد درخت برای هر کشیاورز  461/99نفیر
آبیشترین تعداد  1200و کمترین تعداد  )12است .متوسیط
وسعت اراضی تحت مافکیت نخلداران  19/46هکتیار اسیت.
نخلداران بر مبنای میگان درآمد حاصل از نخلسیتان در هیر

جدول  -2تعاریف مفهومی و کارکردی متغیرهای بررسیشده
متغیر

تعریف مفهومی

ظرفیت تطبییی لینی

ظرفیت تطبییی لینی به لوامل اقتتادی ،اجتمالی ،نهادی و شرایط تکنوفوژیکی مرتبط است که تسهیلکننده یا محدودکننده
توسعه و بهکارگیری اقدامات تطبییی است [ .]19در این پژوهش ظرفیت تطبییی لینی کشاورزان برای سازگاری با مخاطرات
ریگگردها شامل دسترسی به منابر التباری ،قدرت ،دانش ،آموزش ،امنیت شغلی ،حمایت سازمانی و اجتمالی است .این متغیرها با
استفاده از  11گویه دووجهی بله -خیری سنجش شده است.

انگیگه سازگاری

انگیگه لاملی است که در ایجاد نیرو ،سازمان و افگوهای خاص رفتاری نیش مهمی دارد [ .]20در این پژوهش انگیگههای مادی و
فرامادی آاجتمالی -روحانی) سازگاری با بحران ریگگردها از طریق  9پرسش در قافب طیف فیکرت سهگگینهای سنجیده شد.

ارزیابی ادراک مخاطره
بحران ریگگردها

به مفهوم درک احتمال خسارت ناشی از بحران و درک شدت این خسارت در سه بعد اجتمالی ،اقتتادی و زیست محیطی است
که با پرسش  22گویه بسته طیف فیکرتی پنجگگینهای سنجیده و میگان توافق کشاورزان با هر گویه از خیلی کم تا خیلی زیاد
بررسی شد.

ارزیابی سازگاری

تابعی از درک کارآمدی اقدامات سازگاری ،خودکارآمدی بروز رفتار سازگاری و درک هگینه سازگاری با بحران ریگگردها است []11
که از طریق  21گویه بسته طیف فیکرتی سنجیده شد و میگان توافق کشاورزان با هر گویه از خیلی کم تا خیلی زیاد بررسی شد.

ناسازگاری اجتنابی
سرنوشت گرایی

به مفهوم سرنوشتگرایی و التیاد به کنترلناپذیری بحران [ ،]21انکار و نادیده انگاشتن واقعیت آبحران) [ ]22و شکلگیری لیاید
یا باورها و تتمیمگیری بر مبنای تتورات خوشایند به جای توسل به شواهد ،لیالنیت یا واقعیت [ ]24است که از طریق  14گویه
بسته طیف فیکرتی سنجیده شد.

گفتمانهای اجتمالی

هر نوع استفاده از زبان و تعامل اجتمالی ،به لنوان یک رویداد ارتباطی کامل در تفسیر یک وضعیت اجتمالی است [ .]1منرور از
گفتمان اجتمالی در این پژوهش تماسهای اطاللاتی است که افراد از طرق مختلف آالضای خانواده ،دوستان ،اقوام ،همسایگان،
رهبران محلی ،کتا  ،تلویگیون و )...جهت سازگاری با تغییرات آ وهوایی برقرار کردهاند .این متغیر با پرسش  8گویه دووجهی بله-
خیری سنجیده شد.

سازگاری

سازگاری پاسخ مهمی ،نه تنها به منرور انتخا بهترین سیاست برای کاهش خطر ،بلکه برای کاهش آسیبپذیری گروهی از افراد
به اثرات تغییر آ وهوایی و کاهش هگینههای اجتنا ناپذیر آن است [ .]11در این پژوهش ،منرور از سازگاری ،مجموله اقداماتی
است که کشاورز برای کاهش خسارت محتول و وفق دادن خود با شرایط موجود انجام میدهد .این متغیر بر اساس  9گویه
دووجهی بله-خیری سنجیده شد.
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جدول  -3ویژگیهای فردی نخلداران مورد بررسی آ)n =100
ویژگیها

سطوح

فراوانی

درصد

میانگین

انحرا معیار

سن آسال)

بدون تحتیالت
ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
دیپلم
باشتر از دیپلم
جمر کل
زرالت
کارمند
بازنشسته
شغل آزاد
جمر کل
-

18
28
49
1
14
1
100
80
4
8
9
100
-

10/29

12/008

1/91

4/91

26/49

14/18

میگان تحتیالت آسال)

تجربه کشاورزی آسال)

شغل اصلی

اراضی تحت مافکیت آهکتار)
سطح زیر کشت نخلستان آهکتار)
لملکرد محتول هر نفر درخت
نخل آکیلوگرم)
درآمد ساشنه حاصل از نخلستان
آریال)

18
28
49
1
14
1
100
80
4
8
9
100
-

19/46
4/29

6/42
8/29

-

-

-

69/49

21/64

کم درآمد
با درآمد متوسط
پردرآمد

-

-

68،040،400
142،121،210
210،111،110

14،046،110
19،886،040
144،968،010

بییا پیامییدهای بحییران پیییشآمییده سییازگار کننیید .بخشییی از
راهکارها مشتمل بر تنوع بخشیدن به معیشت ،متنوعسیازی
توفید ،افگایش تماس با بخیش تیرویج ،اسیتفاده از اطاللیات
آ وهوایی ،تغییر تاریخ کاشت ،سرمایهگذاری در فناوریهای
جدید ،استفاده از نهادههای شیمیایی و بسیاری موارد دیگیر،
که با یافتههای پژوهش حاضر نیگ همخوانی دارد.

جدول  4نتایج اطاللات استخراج شده مربو به رفتار
سازگاری نخلداران را نمایش میدهد .بیر مبنیای یافتیههیا،
نخیلداران از رفتارهیای نییهگانیه منییدرج در ایین جییدول در
مواجهه با بحران ریگگردها بهره گرفته انید .ایین اقیدامات در
سازگاری با پیامیدهای بحیران ریگگردهیا توسیط نخیلداران
منطیه انجام شده اسیت .بیدیهی اسیت گیرایش بیه تمیامی
رفتارهای مگبور بر مبنای آزمون و خطا و به صیورت تجربیی
حادث شده است .بر اسیاس یافتیه هیا ،پرکیاربردترین رفتیار
سازگاری در مواجهه بیا بحیران در بیین تمیامی نخیلداران،
بهرهگیری از خدمات بیمه نخلسیتان بیوده اسیت .همچنیین
اکثر پاسیخگوییان بیرای کنتیرل آفیات نخیل از نهیادههیای
شیمیایی استفاده کردند .شزم به توضیح است بهیرهگییری از
سموم در پی هجوم بیشتر آفیات و کنیه بیه نخلسیتان طیی
سالهای اخیر با ورود گردوغبار بوده است .در میابل ،اکثریت
قریییب بییه اتفییاق پاسییخگویییان از پمیید بییادی ) (n=99و
شستوشوی خرما ) (n=71به دفییل هگینیه بیاش اسیتفادهای
ندارند .اشر و روترای [ ]1نیگ در بررسیهیای خیود نشیان
دادند که کشاورزان بنا به شرایط و موقعیت خیود و بحرانیی
که با آن مواجه هستند ،توانسته اند به اشکال مختلف خود را

 -1-3روابط همبستگی متغیرهای تبیینکننده رفتار
سازگاری با بحران ریزگردها
برای بررسی رابطه بیین سیازههیای میورد بررسیی ،از
آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .همیانطور کیه
در جدول  1مالحره میشود ،همبستگی مثبت و معنیاداری
در سطح  1درصد بین ارزیابی سازگاری نخلداران بیا رفتیار
سازگاری وجود دارد آr=0/44؛  .)p=0/001هر چیه ارزییابی
نخلداران از راهبردهای سازگاری با بحیران دقییقتیر باشید،
رفتار سازگارتری با بحیران ریگگردهیا خواهنید داشیت .ایین
یافته با نتایج بررسی انجوم و همکاران همخیوانی دارد [.]24
همچنین بین انگیگه فرامیادی و رفتیار سیازگاری کشیاورزان
همبستگی مثبت و معنیاداری در سیطح  1درصید مشیاهده
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شده است آr=0/24؛  .)p=0/01این رابطه گوییای آن اسیت
که تیوییت انگییگههیای فرامیادی سیازگاری بیا بحیرانهیای
ریگگردها به بروز رفتار سازگاری و بافعکس میانجامد و رابطه
بین این دو میوفه در سطح  1درصد معنادار بوده است.
بییین ارزیییابی درک از مخییاطرات ریگگردهییا و ظرفیییت
تطبییی لینی همبستگی مثبت و معناداری در سطح  1درصید
وجود دارد آr=0/41؛  .)p=0/001به لبارتی هیر چیه ظرفییت
تطبییی لینیی موجیود در منطییه بیشیتر باشید ،و محییط از
بسترهای مناسبی برای میابله با بحیران برخیوردار باشید ،درک
نخلداران از مخاطرات بحران که دشفت بر احتمال بروز خسارت
و شدت خسارتهای ناشی از بحران دارد ،معیولتیر مییشیود.
همچنین بین ارزیابی درک از مخیاطرات ریگگردهیا و گفتمیان
اجتمالی همبستگی مثبت و معناداری در سطح  1درصد وجود
دارد آr=0/44؛  .)p=0/001همانطور که در جدول  1مشاهده
شد ،تیویت گفتمان اجتمیالی دربیاره مخیاطرات ریگگردهیا در
محافل لمومی و تختتی به تیویت درک مخیاطره ریگگردهیا
کمک میکند .این یافته با بررسی هارس و همکاران همخیوانی
دارد [.]21

 -2-3تحلیل مسیر سازههای مؤثر بر سازگاری
نخلداران با بحران ریزگردها
شیکل  2سیازوکار للییی سیازههیای میؤثر بیر سیازگاری
نخلداران با بحران ریگگردها را نشیان مییدهید .بیرای تحلییل
روابط للیی بین متغیرهای درونزا و برونزای چیارچو نریری
تحییق از آزمون تحلیل مسیر بهره گرفته شد .در این آزمون ،از
ضرایب رگرسیون استانداردشده جگئی آکه به وزن بتیا معیرو
است) به لنوان ضرایب مسیر استفاده شده و اثیرات مسیتییم و
غیرمستییم متغیرهای مستیل بر متغیر وابسته تعیین شد .هیر
مسیر تبیینکنندهی رابطه بین متغیر مستیل بر متغیر وابسیته
است .بر مبنای تفکیک اثرات للیی مستییم متغیرهیا بیر رفتیار
سازگاری نخلداران در منطیه مورد بررسی ،یافتههیای منیدرج
در جدول  6حیاکی از آن اسیت کیه متغییر ارزییابی سیازگاری
بیشترین اثر مستییم و معناداری را بر رفتیار سیازگاری داشیته
است آ .)β=0/44 ،r=0/44،P<0/01میدار ضریب بتای مسییر
نشان میدهد که بیه ازای هیر واحید تغیییر در متغییر ارزییابی
سازگاری 0/44 ،واحد تغیییر ،در ارزییابی سیازگاری نخیلداران
ایجاد میشود.

جدول -4رفتار سازگاری نخلداران در مواجهه با بحران ریگگردها
بلی

گویه

خیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

19
84
99
29
4
88
100

19
84
99
29
4
88
100

21
16
1
11
96
12
0

21
16
1
11
96
12
0

61

61

49

49

40

40

10

10

کشت محتوشت زرالی دیگر در کنار نخل
کسب درآمد به جگ درآمد حاصل از نخل
استفاده از نهادههای شیمیایی برای کنترل آفات نخل
شستوشوی خرما برای از بین بردن گردوغبار
استفاده از پمدهای بادی برای زدودن گردوغبار بر روی خرما
استفاده از تورهای حفاظتی برای حفاظت از خرما در میابل گردوغبار
استفاده از بیمه درختان خرما
مراجعه به کارشناسان و اهل فن در مؤسسه خرما و میوههای گرمسیری ،سازمان جهاد کشاورزی و
دانشگاههای استان
شرکت در کالسهای آموزشی -ترویجی برای افگایش بهرهوری توفید خرما
جدول  -5ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای مورد بررسی
1
 -1سازگاری

1

 -2ارزیابی درک مخاطرات بحران ریگگردها
 -4ارزیابی سازگاری
 -4ناسازگاری اجتنابی
 -1ظرفیت تطبییی لینی
 -6گفتمان اجتمالی
 -1انگیگه مادی
 -8انگیگه فرامادی

-0/18
**0/44
-0/01
-0/18
-0/09
0/14
**0/24

*

4

2
1
-0/11
*0/24
**0/41
**0/44
-0/12
-0/01

1
-0/11
-0/10
0/14
*0/24
**0/44

4

1
*0/29
0/12
-0/01
0/11

معناداری در سطح  1درصد ** ،معناداری در سطح  1درصد
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1

1
**0/41
-0/12
*-0/24

6

1
-0/10
0/04

1

1
**0/41

8

1

سازگاری با پیامدهای بحران ریگگردها در بین نخلداران...
جدول  -6تجگیه اثرات سازههای مؤثر بر سازگاری با بحران ریگگردها
متغیر مستقل

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثر علّی کل

ضریب همبستگی

اثر غیرعلّی

ارزیابی سازگاری

0/44

-

0/44

**0/44

0/01

ارزیابی ادراک مخاطرات بحران ریگگردها
ناسازگاری اجتنابی
ظرفیت تطبییی لینی
گفتمان اجتمالی
انگیگه مادی

0/20
0/04
-0/18
0/01

-0/08
0/01
-

0/20
0/04
-0/26
0/01
0/20

-0/18
-0/01
-0/18
*-0/24
0/14

-0/48
-0/04
0/08
-0/28
-0/01

انگیگه فرامادی

0/21

-

0/21

*0/24

0/02

شکل  -2افگوی للیی رابطهی بین سازههای تبیینکنندهی رفتار سازگاری نخلداران با بحران ریگگردها
** معناداری در سطح  1درصد و * معناداری در سطح  1درصد

لبارتی ،انگیگانندههایی فراتیر از مشیوقهیای میافی در بیروز
رفتار سازگاری منطیی در مواجهه بیا بحیران میؤثر هسیتند.
حس وظیفه گرایی ،نوعدوستی ،حفاظیت گراییی از منیابر در
زمره انگیگاننده های فرامادی رفتیار سیازگاری نخیلداران در
مواجهه با ریگگردها هستند .گرچه افگوی پیشنهادی آشیکل
 )1به فر وجود اثر مستییم للیی بین ارزییابی سیازگاری و
ناسازگاری اجتنابی قائل نیست .اما این متغیر اثیر مسیتییم،
مثبت و معناداری بر ناسیازگاری اجتنیابی دارد آجیدول .)6
این یافته گویای آن است که ارزیابی نخیلداران از کارآمیدی
راهبردهای سیازگاری ،توانمنیدی در بیهکیارگیری راهبیرد و
هگینه آن بر باورهای اجتنا ناپذیری وقوع بحران اثر داشته
اسییت .بخشییی از اییین امییر ناشییی از آن اسییت کییه ارزیییابی
نخلداران در مورد راهبردهای سازگاری در حد قابیل قبیوفی
نبوده اسیت .شیکل  2افگیوی للییی رابطیه بیین سیازههیای
تبیینکنندهی رفتار سازگاری با بحران ریگگردها را به تتویر
کشیده است.

این یافته با نتیایج بررسیی انجیوم و همکیاران [ ]24و
نازمول [ ]8همخوانی دارد .این پژوهشگران در پژوهش هیای
جداگانه نشان دادند ،درک کشاورزان از خطر و توانایی بیرای
میابله با بحران بر رفتار سازگاری آنها تأثیرگذار خواهد بیود.
همچنین طبق یافتهها گفتمان اجتمالی بر رفتیار سیازگاری
اثر غیرمستییم مثبت و معنیاداری داشیته اسیت آ،P<0/01
 .)β= 0/01 ،r=-0/24بییه لبییارتی هرچییه گفتمییانهییای
اجتمالی در رابطه با خطرات ناشی از بحران ریگگردها بیشتر
باشیید ،رفتییار سییازگاری بیشییتری از سییوی نخییلداران بییروز
میکند .این یافته با نتایج بررسی نازمول [ ]8و هیواسیاکی و
همکاران [ ]26همخوانی دارد ،نتایج بررسی های آنها حیاکی
از آن است که تبیادل اطاللیات آ وهیوایی ،دانیش محلیی،
دسترسی به رسانههای ارتبا جمعی و اینترنت را از لوامیل
تأثیرگذار بر ظرفیت انطباقی افراد معرفی کیردهانید کیه شزم
است در این زمینه سیاستگیذاریهیای شزم صیورت گییرد.
انگیییگه فرامییادی نیییگ بییا  β= 0/21اثییر مثبییت ،مسییتییم و
معناداری بیر رفتیار سیازگاری نخیلداران داشیته اسیت ،بیه
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 با توجه به خال جدی در منطیه از نرر دسترسیی
به اطاللات و برنامههای آموزشی ،پیشنهاد مییشیود کیه بیا
لنایت خیاص مسیووشن مربوطیه کیالس هیای آموزشیی بیا
محوریت تأثیر گردوغبار بر خرما و راههیای میابلیه بیا آن در
روستا برگگار شود .لمده دورههیای آموزشیی برگگارشیده در
سایر زمینههای زرالی بیوده اسیت .بیرای مثیال ،بسییاری از
کشاورزان در رابطیه بیا تورهیای حفیاظتی مرغیو  ،انیواع و
مگیتهای آن اطاللاتی نداشتند .بنابراین ،از طریق برگیگاری
دورههییای آموزشییی میییتییوان ضییمن معرفییی راهبردهییای
سییازگاری و مگیییتهییای آن ،بییه ارتیییای شییناخت و آگییاهی
نخلداران درباره اقدامات مدیریتی برای حفظ باغ خود کمک
کرد .از آنجا کیه لمیدهتیرین کانیالهیای برقیراری گفتمیان
اجتمالی کشاورزان با افراد غیرمتخت بوده ،و با توجیه بیه
اینکه یکی از بگرگترین چافشهای پیشرو در زمینه مدیریت
بحران ،ضعف در هنر آگاهیرسانی به موقر به مردم و کمبود
آموزشها در این زمینه است ،در نتیجه برگیگاری دورههیای
آموزشی درباره میابله با ریگگردها بیرای نخیلداران و بیهروز
بییودن کارشناسییان و مییدیران در اییین زمینییه مفییید اسییت.
پیشنهاد میشود که سازمان صدا و سیمای اسیتان از طرییق
تهیه و تدوین برنامههای آموزشی مناسب جهت اطالعرسانی
بییه نخییلداران در رابطییه بییا راهکارهییای میابلییه و سییازگاری
نخلداران بیا بحیران ریگگردهیا بیرای در امیان نگیه داشیتن
محتول خود از نابودی نیش مهمی دارد .از این رو ،دلوت از
صاحبنرران مؤسسه خرما و میوههای گرمسییری و تهییه و
تدوین سلسله برنامههایی در این باره اکیداً توصیه میشود.
 ناآشنایی با فناوری های نوین حفظ محتول نرییر
فناوری های آبیاری نیگ از متیادیق دیگیر ظرفییت تطبیییی
لینی نامتناسب در منطیه است که از طرییق آمیوزش قابیل
دسترسی خواهد بود.
 با وجود اینکه خرما لمدهترین محتول باغی توفید
شده در شهرستان اهیواز اسیت و گردوغبیار سیالهاسیت در
کاهش کمیت و کیفیت محتول تیأثیر بسیگایی داشیته ،امیا
تمهیدات شزم برای نخلدار اندیشیده نشده و ابگار مورد نییاز
برای میابله وی با این بحران و حفظ محتیول فیراهم نشیده
است .از این رو ،پیشنهاد میشود که پس از اطالعرسیانی و
آگاهسازی نخلدار در زمینه شناخت ابگار میابلیه بیا بحیران،
دوفت امکانات و شرایط شزم برای استفاده وی در این زمینیه
را فراهم کند .برای مثال ،با توجه بیه تحییییات انجیامشیده،
تورهای حفاظتی مناسبترین ابیگار جلیوگیری از آسییب بیه
محتول هستند که لمالً توسط لده کمیی از نخیلداران بیه

 -4نتیجهگیری
پدیده گردوغبار را میتوان یکی از مهمترین مشیکالت
زیستمحیطی در نواحی مختلف جهان دانست .در سالهیای
اخیییر بییه دفیییل میییگان کییم بارنییدگی در منییاطق خشییک و
نیمهخشیک جهیان بیروز پدییده گردوغبیار بیه طیور جیدی
نگرانکننده است .کشور ما نیگ به دفیل همجواری بیا بخیش
وسیعی از پهنههای بیابیانی از اثیرات نیامطلو ایین پدییده
متون نبوده است .استان خوزستان از جمله مهمترین نواحی
ایران است که به شدت تحت تأثیر گردوغبار بوده به طیوری
کییه در اکثییر مواقییر سییال بییه ختییوص در فتیول گییرم ،بییا
مشکالت جیدی مواجیه اسیت .از طرفیی لمیده زییان هیای
اقتتادی ناشی از گردوغبار به بخیش کشیاورزی شهرسیتان
اهواز معطو است .طی سالهای اخیر تکرار پدیده گردوغبار
تأثیر بسگایی بر میگان توفیید خرمیا و کیفییت آن بیر جیای
گذاشته تا جایی که گاه توفید به کمتر از نتف حید معمیول
خود رسیده است و کشاورز قیادر نبیوده از پتانسییل واقعیی
درختان خود بهرهبرداری کند.
اثر للیی و رابطه مثبت و معنادار ارزیابی سیازگاری بیر
رفتار سازگاری نخلداران نشان مییدهید ارزییابی لینییتیر
راهبردهییای سییازگاری در بییین نخییلداران ،بییروز رفتارهییای
منطییتری را برای سازگاری با بحران در بر داشته است .بیه
طور کلی مییتیوان نتیجیه گرفیت کیه آنچیه موجیب بیروز
رفتارهییای سییازگارانه در نخییلداران میییشییود درک بییاشی
کشاورزان از کارآمدی اقدامات سازگاری ،درک از تواناییهای
خود در به کارگیری اقدامات سازگاری و میگان درک نخلدار
از هگینههای سازگاری است کیه مییتوانید وی را بیه انجیام
اقدامات سازگاری ترغیب نماید یا از انجام آن باز دارد.
همچنین اثر للیی کل متغیر مستیل انگییگه سیازگاری
بر رفتار سازگاری کشاورز به صورت مستییم بیوده اسیت .در
نتیجه میتوان گفت تیویت انگیگههای اجتمالی سازگاری از
طریق حس وظیفهشناسیی در پیاسداشیت منیابر و رخیایر
هستی و توجه به نیاز نسیل آتیی بیر بیروز رفتیار سیازگاری
کشاورز مؤثر بوده و تمایل نخیلدار را بیرای انجیام اقیدامات
سازگاری در نخلسیتان خیود افیگایش میی دهید .همچنیین،
ظرفیت تطبییی و بستر لینی حمایتکننده از نخلداران بیر
درک از مخیاطرات بحییران اثییر دارد .از آنجییا کییه بییر مبنییای
یافتههای پژوهش ،ظرفیت لینیی نخیلداران در تطبییق بیا
شرایط فعلی آ وهوایی آکنده از گردوغبار در حد نیامطلوبی
است ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
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