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تاریخ دریافت16/3/39 :

غنیان ،م ،.آ .هاشمی نژاد ،ا .م .قوچانی ،ر .یوسفی حاجیوند و آ .بخشی .1931 .تبیین رفتار سازشی بهرهبرداران حوضهی تاالب
شادگان در برابر اثرات خشکسالی:کاربست نظریه آسیبپذیری .فصلنامه علوم محیطی.9-91:)2(95.
سابقه و هدف :بزرگترین تاالب بینالمللی ایران یعنی تاالب شادگان یکی از مهمترین و ارزشمندترین تاالبهای کشور و حتی جهان
است .وسعت تاالب ،طبیعی بودن آن ،غنای باالی گونههای گیاهی ،جانوری و زیستگاههای آن ،ارزش فوقالعادهای را برای این تاالب به
ارمغان آورده است .در سالهای اخیر این تاالب ارزشمند تحتتأثیر عوامل طبیعی و عوامل غیرطبیعی و انسانی در معرض خشک شدن و
نابودی قرار گرفته است .معیشت خانوارهای بهرهبردار روستایی حاشیهنشین تاالب شادگان از تمامی جنبهها به این تاالب وابستگی
انکارناپذیری دارد ،بهطوریکه مرگ تاالب ،مرگ معیشت آنها را به همراه خواهد داشت .یکی از راههای کاهش آسیبپذیری حاشیهنشینان
تاالب شادگان ،تأکید و توجه بر رفتار سازشی بهرهبرداران آن است .در این راستا تحقیق حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر رفتار سازشی
بهرهبرداران حوضهی تاالب شادگان در برابر اثرات خشکسالی بر اساس تئوری آسیبپذیری انجام شده است.
مواد و روشها :این تحقیق به لحاظ ماهیت و اهداف ،از نوع پژوهشی کاربردی و از منظر جمعآوری دادهها ،توصیفی پیمایشی و از نظر
تحلیل روابط بین متغیرها از نوع مطالعات همبستگی است .جامعهی آماری تحقیق شامل کلیهی خانوارهای بهرهبردار روستایی ساکن در
بخش مرکزی و دهستان خنافره از شهر شادگان در استان خوزستان شامل  2391بود که در نهایت نظرات  921بهرهبردار بر اساس روش
نمونهگیری سهمیهای تصادفی از طریق پرسشنامه گردآوری شد .بهمنظور تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که با میزان
باالی  0/66برای تمامی متغیرها نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه داشت .روایی پرسشنامه نیز به وسیله تیمی از متخصصان موضوعی
تایید شد .دادههای حاصل از پرسش نامههای گردآوری شده به وسیله دو نرمافزار  SPSSv20و AMOSv20توصیف و تجزیهوتحلیل شدند.
نتایج و بحث :طبق نتایج بهدستآمده  16/6درصد بهرهبرداران روستایی حوضه مورد بررسی از نظر نوع رفتار سازشی در برابر آسیبپذیری
ناشی از مخاطرات طبیعی و انسانی ،دارای رفتار غیرمسئوالنه و  52/1درصد دیگر نیز دارای رفتار مسئوالنه در اینباره بودهاند .نتایج
بهدستآمده از تحلیل مسیر نشان داد که متغیر حساسیت ،اثری مستقیم و معنیدار بر آسیبپذیری و رفتار سازشی بهرهبرداران به ترتیب
با مقدار بتای ( )β=0/366و ( )β=0/202دارد .متغیر در معرض قرار گرفتن اثری مستقیم و معنیداری بر آسیبپذیری و رفتار سازشی
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بهرهبرداران با مقدار بتای به ترتیب ( )β=0/112و ( )β=0/323دارد .سه متغیر در معرض قرار گرفتن ،حساسیت و ظرفیت انطباقی در
مجموع  19درصد از تغییرات واریانس آسیبپذیری را تبیین میکنند .سه متغیر در معرض قرار گرفتن ،حساسیت و آسیبپذیری در مجموع
 20درصد از تغییرات واریانس رفتار سازشی را تبیین میکند.
نتیجهگیری :بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که در معرض قرار گرفتن بهرهبرداران در مواجهه با خشکسالی تاالب شادگان و حساسیت
آنها به خشکسالی منجر به بروز آسیبپذیری و رفتار سازشی بهرهبرداران شده است .بنابراین خطر خشکسالی تاالب میتواند اثرات مستقیم
و غیرمستقیم بر زندگی بهرهبرداران داشته باشد .به عنوان مثال ،تغییر در عملکرد محصول در پاسخ به بروز خشکسالی میتواند یکی از
تأثیرات مستقیم این پدیده باشد .همچنین افزایش بیکاری ناشی از خشک شدن تاالب به دلیل کاهش آب رودخانهی کارون و جراحی ،یکی
از تأثیرات غیرمستقیم آن است .بنابراین ساکنان منطقه درصدد برمیآیند که به آن پاسخ بدهند و این منجر به رفتار سازشی بهرهبرداران
میشود.
واژههای کلیدی :رفتار سازشی ،تاالب شادگان ،خشکسالی ،تئوری آسیبپذیری.

مقدمه
تاالبها یکی از متنوعترین و مولدترین

را قبل از به خطر انداختن شهرها و روستاهای پاییندست،

زیستبومهای جهان بوده و معموالً آنهارا بهعنوان

مهار میکند .همچنین رسوبات و آالیندههایی را که توسط

زیستگاهی برای انواع جانوران آبزی و خشکیزی ،مکانی

رودخانهی جراحی آزاد میشود در خود نگه میدارد و مانع

برای تخمریزی پرندگان و ماهیها ،مکان استراحت

از پخش شدن آنها در سطح وسیع درون محیط زیست

پرندگان مهاجر و خانهای برای برخی پستانداران،

میشود ( .)Anonymous, 2010متأسفانه در سالهای

دوزیستان و خزندگان میشناسند .همچنین تاالبها،

اخیر بروز خشکسالیهای پیاپی و کاهش تدریجی دبی

دارای انواع متنوعی از گونههای گیاهی هستند که عالوه

آب رودخانههای کارون و جراحی ،کاهش مخازن آب

بر تأمین مواد غذایی بسیاری از جانوران ،حشرات،

تاالب با سدسازی در باالدست رودخانهی جراحی ( Afzali

جلبکها و میکروبهای تاالبی ،نقش تصفیهکنندگی نیز

 ،)and Afzali, 2013قطع گیاهان ،خاکبرداری از حاشیه

دارند؛ بهعبارت دیگر تاالبها بهعنوان فیلتری برای

و درون تاالب ،قرار داشتن پاالیشگاهها ،پتروشیمی و

پاالیش آب و هوا به حساب میآیند ( Cocozza and

مجتمعهاى بزرگ صنعتى در حوضهی آن ،عبور لولههاى

 .)Planner, 2009بزرگترین تاالب بینالمللی ایران یعنی

پوسیدهی نفت از داخل تاالب و نشت نفت به درون آن،

تاالب شادگان یکی از مهمترین و ارزشمندترین تاالبهای

ورود پسابها و ضایعات کارخانجات طرح توسعهی نیشکر

کشور و حتی جهان است .وسعت تاالب ،طبیعی بودن آن،

به داخل تاالب ،تعریض جادهی ارتباطی آبادان و اهواز-

غنای باالی گونههای گیاهی ،جانوری و زیستگاههای آن،

قفاس به سمت تاالب ،دفع زباله و فاضالب شهری و

ارزش فوقالعادهای را برای این تاالب به ارمغان آورده است

صنعتی به درون آب تاالب ،ورود کودهای شیمیایی و مواد

( .)Sima and Tajrishi, 2006تاالب شادگان در تنظیم

ضدعفونیکننده دامداریها و مرغداریها به داخل آن و

ریزاقلیم منطقه (حرارت و رطوبت) نقش مهمی ایفا

نیز برنامههای نارسای آبیاری موجب تأمین نشدن حقآبه

میکند و وضعیت منطقهی اطراف خود را از این بابت،

تاالب شادگان و در نتیجه خشک شدن بستر برخی از

مناسبتر از دیگر نواحی اطراف میسازد .عالوه بر این،

مناطق این تاالب و نیزارهای انبوه آن شده است

تاالب شادگان ،سیالب ناشی از طغیان رودخانهی جراحی

( .)Khajehpour et al., 2010; Moradzadeh, 2012
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میتوان گفت که در سالهای اخیر این تاالب ارزشمند

می تواند موجب تشدید اثرات خشکسالی شود

تحتتأثیر عوامل طبیعی (از جمله پدیدهی خشکسالی)

( .)Monfared et al., 2011پس اگر بهرهبرداران

و عوامل غیرطبیعی و انسانی (مانند :تغییر کاربری اراضی،

حاشیه ی تاالب شادگان به فعالیت های نادرست خود،

ورود پسابهای کشاورزی ،صنعتی و خانگی به درون آن،

ادامه دهند ،روند خشک سالی این تاالب سرعت خواهد

سدسازی غیرکارشناسی در باالدست رودخانهی جراحی و

گرفت ،و سالمت مردم و زندگی روستایی منطقه تهدید

اقداماتی از این قبیل) در معرض خشک شدن و نابودی

می شود و خسارات جبران ناپذیری بر جای خواهد ماند.

قرار گرفته است؛ بهطوریکه عوامل انسانی نیز بهطور

بنابراین خشک سالی تاالب شادگان ،منجر به تهدید و

قابلتوجهی بر گسترش چشمگیر پدیدهی خشکسالی در

آسیب پذیری معیشت خانوارهای روستایی حاشیه آن

بستر این تاالب ،دامن میزند .اما متأسفانه اقدامات کنونی

شده است ( Cutter et al. (2008) .)Khosravi, 2012نیز

در کشور برای مبارزه با خشک شدن تاالبها و بیابانزایی

آسیب پذیری را تابعی از میزان در معرض بودن و

در سطح ملی کافی نبوده و فاقد هماهنگی الزم بین

حساسیت یک نظام نسبت به آسیب واردشده ،تعریف

سازمانهای مختلف در این جهت است؛ بهطوری که

کردهاند .همچنین ( ،Omann et al. )2010آسیبپذیری

احساس میشود هنوز هم اهمیت از دست رفتن

را درجه ای از حساسیت یک اکوسیستم در مقابل

بزرگترین سرمایههای ملی کشور درک نشده است

تغییرات جهانی و نیز درجه ای از توانایی آن اکوسیستم

( .)Karimi et al., 2011پدیدهی خشکسالی ،یک

برای تطابق با آن تغییرات تعریف کردهاند .مطابق این

پدیدهی طبیعی است و به دالیل جهانی از جمله افزایش

تعریف ،بدیهی است که آسیب پذیری با توانایی

دمای کرهی زمین بهوقوع پیوسته و در حال گسترش

اکوسیستم ،افراد و جوامعی که در معرض آسیب قرار

است .همچنین کنترل عوامل جوی و اقلیمی توسط انسان

گرفته اند ،برای غلبه بر اثرات ناشی از آسیب و بازسازی

غیرممکن است .با این وجود از آنجا که معیشت

آنها ارتباط دارد .در واقع آسیبپذیری به خشکسالی ،از

خانوارهای بهرهبردار روستایی حاشیهنشین تاالب شادگان

اندازه گیری حساسیت ،در معرض قرار گرفتن و ظرفیت

از تمامی جنبههای اقتصادی ،بهداشتی و سالمتی،

انطباقی به دست میآید (.)Naumann et al., 2014

اجتماعی و روانی به این تاالب وابستگی انکارناپذیری دارد،

بر اساس آنچه بیان شد قطعاً یکی از راههای کاهش

بهطوریکه مرگ تاالب ،مرگ معیشت آنها را بههمراه

آسیبپذیری تاالب و معیشت حاشیهنشینان تأکید و توجه

خواهد داشت ،توجه به نقش مردم محلی در راستای

بر رفتار سازشی بهرهبرداران آن است .این امر با راهبردها

تعدیل اثرات ناشی از ایجاد خشکسالی در بستر و

و استراتژیهای مناسب خود ،که ضمن توجه به

حوضهی این تاالب و حفظ کردن آن برای خود و نسلهای

پژوهشهای علمی و بهرهگیری از علوم و تجربیات مختلف

آینده ،اهمیت فراوانی مییابد.

و تلفیق آنها با علوم طبیعی ،آموزش ،فرهنگ ،ارتباطات
و علوم اجتماعی ،نقش مردم را از نظر دور نمیدارد میسر

در واقع می توان گفت هر چند خشکسالی

خواهد شد.

پدیده ای طبیعی و ناشی از تغییرات جهانی آبوهوا است،
اما نبایستی آن را تنها بهعنوان یک پدیدهی فیزیکی یا

) Xiaoqian et al. (2013در پژوهشی با عنوان

طبیعی در نظر داشت .اثر آن بر اجتماع حاصل تعامل

«ارزیابی آسیبپذیری خشکسالی بر اساس در معرض

میان یک پدیده طبیعی (بارش کمتر ناشی از نوسانات

قرار گرفتن  ،حساسیت و ظرفیت تطبیقی در چین»

طبیعی اقلیم) و نیاز آبی مردم است .در واقع انسان

چارچوب اثرات مثبت فعالیتهای انسانی در سیستمهای
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انسانی و طبیعی را بهعنوان یک معیار ارزیابی بررسی

نادیده میگرفتند .آنها با خشکانیدن محدودهای از

میکنند؛ نتایج تاثیر سه متغیر در معرض قرار گرفتن،

تاالبها و تغییر کاربری بستر آنها ،مشغول به افزایش

حساسیت و ظرفیت انطباقی بر آسیبپذیری منطقهای

سطح زیر کشت محصوالت خود بودند و نسبت به تأثیراتی

نشان میدهد که ظرفیت انطباقی تاثیر منفی و حساسیت

که بر تاالب میگذاشتند ،در غفلت بهسر میبردند .در این

و در معرض قرار گرفتن تاثیر مثبت بر آسیبپذیری دارد.

راستا ،بررسیهایی نیز در داخل کشور انجام شده است ،از

)Aymone and Ringler (2009در پژوهشی تحت عنوان

قبیل پژوهشی که ) Fatemi and Karami (2010با عنوان

«نقشهی آسیبپذیری بخش کشاورزی افریقای جنوبی در

«مطالعهی موردی واکاوی علل و اثرات خشکسالی» ،به

برابر تغییرات و تنوع آبوهوایی» ،به بررسی آسیبپذیری

شناخت شدت آسیبپذیری از خشکسالی و علل آن در

بخش کشاورزی در برابر تغییرات آبوهوایی مانند

روستای شهرک ولیعصر در استان فارس پرداختند .آنان

خشکسالی در منطقهی افریقای جنوبی پرداختند و به

به این نتیجه رسیدند که از جمله اثرات خشکسالی بر

این نتیجه دست یافتند که دو مولفهی حساسیت و

کشاورزان میتواند اثرات اجتماعی ،اقتصادی ،زراعی،

ظرفیت انطباقی بر آسیبپذیری تاثیر داردAntwi- .

زیستمحیطی و آیندههراسی باشد .همچنین کشاورزان

) Agyei et al. (2012در پژوهشی با عنوان «ویژگیهای

علل متفاوت بودن اثرات خشکسالی را به عوامل

طبیعی آسیبپذیری ناشی از تغییرات آب و هوایی :شواهد

تکنولوژیک ،عوامل اقتصادی ،عوامل طبیعی ،عوامل

تجربی از دو منطقه در غنا» ،به بررسی ویژگیهای جوامع

زراعی ،سطح دانش و آگاهی و بینشهای اعتقادی نسبت

و خانوارهای کشاورز ساکن در دو منطقه از کشور غنا

میدادند.

بهمنظور سنجش انعطافپذیری و آسیبپذیری آنها نسبت

) Keshavarz et al. (2010نیز در پژوهش خود با

به تنوع آبوهوایی بهویژه خشکسالی پرداختند .نتایج

عنوان «آسیبپذیری خانوارهای کشاورز از خشکسالی:

نشان داد که خانوارهای مذکور در شرایط آسیبپذیری

مطالعهی موردی» ،نشان دادند که نوع و میزان

باالیی قرار دارند و نیازمند حمایت از طریق توانمندسازی

آسیبپذیری خانوارهای کشاورز از خشکسالی یکسان

و مشارکت فعال آنها در زمینههای غیرکشاورزی

نبوده و مجموعهای از عوامل وابسته و غیروابسته به

بهمنظور کاهش اثرات منفی ناشی از خشکسالی در

خشکسالی ،موجب آسیبپذیری خانوارها شده است .به

منطقه هستند .آنهاهمچنین ابراز داشتند که فعالیت

طوریکه افراد آسیبپذیرتر ،مجموعهای از عوامل

داشتن در زمینههای غیرکشاورزی نیز میتواند ظرفیت

غیروابسته به خود را از دالیلی اصلی آسیبپذیری از

انطباقی خانوارهای روستایی را در برابر آسیبپذیری ناشی

خشکسالی میدانند و انتظار دارند که نهادهای دولتی با

از تغییرات آبوهوایی و مخصوصاً خشکسالی ،افزایش

صدور مجوز بهرهبرداری چاه ،ایجاد فرصتهای شغلی

دهد؛ که این امر نیز ،خود نیازمند بهبود و تقویت ظرفیت

مناسب در درون روستا ،ارائهی تسهیالت بانکی مناسب و

سازمانی و سرمایهی اجتماعی در منطقه استMironga .

امثال آن ،زمینهی کاهش آسیبپذیری آنان را فراهم

) (2005در پژوهشی با عنوان «اثر شیوههای کشاورزی بر

کنند .عدم مشارکت کشاورزان آسیبپذیرتر در دورههای

تاالبهای منطقهی کیسی ،کنیا» ،اثر دانش و نگرش و

ترویجی برگزارشده و عدم برقراری تعامل مناسب با

رفتار زیستمحیطی کشاورزان از طریق فعالیتهای

کارشناسان دولتی از پیامدهای بالمنازع ناشی از این

کشاورزی آنها بر تاالبهای منطقه بررسی کرد .نتایج

ادراک است .از دیگر نتایج حاصل میتوان به آسیبپذیرتر

نشان داد که اکثر کشاورزان ،اثر کشاورزی بر تاالبها را

بودن کشاورزانی اشاره کرد که در طول خشکسالی برای
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تأمین معاش خود به منابع درآمدی کشاورزی وابسته

رفتار سازشی به نوع واکنش و پاسخی که افراد در مقابل

بودند .بر اساس آنچه بیان شد سواالت اصلی که منجر به

آسیب پذیری ناشی از بروز تنش برای مقابله یا کاهش

شکلگیری این پژوهش شد این است که بهرهبرداران

آسیب پذیری از خود بروز می دهند ،اشاره میکند

حوضهی تاالب شادگان ،چه رفتار سازشی را از خود بروز

(Kelly and Adge (2000))Bekele and Drake, 2003

میدهند؟ نوع واکنش و پاسخی که خانوارهای بهرهبردار

بیان کردند که وقتی مخاطرات طبیعی یک گروه از مردم

روستایی حاشیهنشین تاالب شادگان بهعنوان بهرهبرداران

را تحتتاثیر قرار می دهد این تاثیرات با شرایط اجتماعی

اصلی این تاالب ،در مقابل آسیبپذیری ناشی از بروز

اقتصادی مردم ارتباط دارد .در این تحقیق برای سنجش

خشکسالی در حوضهی تاالب مذکور برای مقابله یا

این سازه 26 ،گویه که شامل رفتارهایی است که ممکن

کاهش آسیبپذیری از خود بروز میدهند ،چیست؟ و

است برای کاهش یا مقابله با اثرات زیستمحیطی،

رفتارهایی که بتواند سالمتی ،معیشت و درآمد آنها را از

اقتصادی ،روانی-اجتماعی از سوی بهره برداران تاالب رخ

آسیب حفظ کند یا اثرات آسیب را کاهش دهد ،چگونه

دهد ،با طیف لیکرت استفاده شد .که با مجموع این

است؟ همچنین این پژوهش ،با استفاده از تئوری

گویه ها ،سازه رفتار مورد سنجش قرار گرفت .در این

آسیبپذیری ،در پی شناسایی مهمترین عوامل تاثیرگذار

راستا ،میانگین این متغیر بهعنوان طبقهبندی رفتار

بر رفتار سازشی بهرهبرداران منطقه بود.

پاسخگویان در دو دسته ی مسئوالنه و غیرمسئوالنه قرار
گرفت.

چارچوب نظری تحقیق

آسیبپذیری را درجهای از حساسیت یک

نظر به این که این پژوهش درصدد تبیین رفتار

اکوسیستم در مقابل تغییرات جهانی و نیز درجهای از

سازشی بهرهبرداران حوضهی تاالب شادگان در برابر اثرات

توانایی آن اکوسیستم برای تطابق با آن تغییرات تعریف

خشکسالی بر اساس تئوری آسیبپذیری است ،ارائهی

شده است ( .)Omann et al., 2010منظور از این متغیر،

مدلی روانشناختی برای توضیح رفتار سازشی مردم

میزان تحتتأثیر قرارگرفتن معیشت بهرهبرداران حوضهی

محلی در برابر آسیبپذیری ناشی از پدیدهی مذکور،

تاالب شادگان از نظر زیستمحیطی ،اقتصادی و روانی-

ضرورت مییابد .از این رو مدل رفتار سازشی نسبت به

اجتماعی در برابر بروز و گسترش خشکسالی در منطقه

آسیبپذیری با اقتباس از چارچوب ادغامشدهی

است .برای سنجش این سازه 21 ،گویه براساس طیف

آسیبپذیری و رفتار Preston and Stafford-Smith

لیکرت سنجیده و جمع زده شد .در چارچوب نظری

) (2009و ) Aymone and Ringler (2009و با بررسی

تحقیق تاثیر آسیبپذیری بهرهبرداران بر رفتار سازشی

تحقیقاتی در این زمینه ،به عنوان چارچوب نظری تحقیق

پاسخگویان بررسی میشود .در اینباره Whitmarsh

در نظر گرفته شده است (شکل  )9که در ادامه سازههای

) Zahran et al. (2008) ،Brody et al. (2008) ،(2008و

مورد استفاده به تفصیل تشریح شدهاند.

) Chong and Dubois (2010نیز اثرات آسیبپذیری را بر

رفتار عبارت است از آنچه که فردی از خود بروز

رفتار سازشی بررسی کردهاند .نتایج بررسیهای آنهانشان

می دهد و قابل مشاهده ،اندازه گیری و تکرار است .در

داده است که آسیبپذیری میتواند درک خطر و پاسخی

واقع رفتار ،مفهومی عام است که شامل همهى اقدامات،

که به خطر میدهند را کاهش یا افزایش دهد .بررسیهای

گفتار و کردار و نیز نمودهاى عقالنى ،عاطفى ،انعکاسى

مختلفی از قبیل ( Smit et al., 2000؛Adger, 2006

و اضطرارى است (.)Bicardand and Bicard, 2012

؛ )Turner et al., 2003به وضوح نشان دادهاند که
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آسیبپذیری خود حاصل سه بُعد مهم است که عبارتند از

حساسیت بر ظرفیت انطباقی است .تحقیق )Luers (2005

در معرض قرار گرفتن ،حساسیت و ظرفیت انطباقی.

نشان داد که ظرفیت انطباقی تحتتاثیر حساسیت است.

بنابراین در این پژوهش این سه بُعد بهعنوان آسیبپذیری

)، Fussel (2007)، Adger (2006)،Turner et al. (2003

مد نظر قرار گرفته و تاثیرات آنها بر رفتار سازشی

) Smit et al. (2000نشان دادند که حساسیت بر

پاسخگویان مورد سنجش قرار گرفته است.

آسیبپذیری تاثیر دارد .همچنین  Scheinkmanو

در معرض قرار گرفتن ،به مفهوم درجه ،مدت،

( Dekoven Fishbane )2004نشان دادند که متغیر

اندازه و بزرگی و وسعتی که یک سیستم در تماس با هر

حساسیت بر رفتار سازشی تاثیر دارد .در این راستا در این

چیزی که آشفتگی و اختالل ایجاد میکند ،است

پژوهش نیز حساسیت ،که عبارتست از میزان تحتتأثیر

( .)Kazmierczak and Handley, 2011بهعبارت دیگر ،در

قرار گرفتن بهرهبرداران حوضهی تاالب شادگان در برابر

این مطالعه به مفهوم در معرض قرار گرفتن بهرهبرداران

بروز خشکسالی در منطقه از نظر داراییها و سرمایههای

حوضه تاالب شادگان در برابر خشکسالی است .در این

انسانی ،اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی سنجیده شد .این

راستا ،بنابر نظر ) Aymone and Ringler (2009در

متغیر از مجموع  29گویه که با استفاده از طیف لیکرت

معرض قرار گرفتن و حساسیت ،به خودی خود به هم

(خیلی کم تا خیلی زیاد) سنجیده شده بودند ،محاسبه

مرتبط هستند و با یکدیگر از طریق تأثیرات بالقوه ،بر

شد.

میزان و شدت آسیبپذیری تأثیر میگذارند .در این زمینه

ظرفیت انطباقی ،ظرفیت یک سیستم برای کاهش

تحقیقات متعددی از قبیل )Smit and Wande (2006؛

اثرات ناشی از تنش و آشفتگی حاصل از آسیبپذیری

)Malone (2009؛ )Turner et al. (2003؛ Cafiero and

است .در ادبیات ،معموالً از اصطالح «ظرفیت انطباق»

)Vakis (2006؛ )Fussel (2007؛ )Adger (2006؛ Smit et

برای اشاره به ظرفیت مقابله یا پاسخ استفاده میشود

)al. (2000؛) Clark et al. (2000را میتوان برشمرد که

( .)Smit and Wandel, 2006تحقیقات

تاثیرگذاری متغیر در معرض قرار گرفتن بر آسیبپذیری

)،Smit and Wandel (2006) ،Adger (2006) ،(2006

را ثابت کردهاند .همچنین نتایج تحقیقات Fitzsimons et

) Smit et al. (2000) ،Brooks (2003نشان دادند که

) al. (2008و ) Reyes (2014نیز نشان دادند که متغیر در

ظرفیت انطباقی بر آسیبپذیری تاثیر دارد .همچنین

معرض قرار گرفتن بر رفتار سازشی تاثیر دارد .بنابراین در

تحقیقات ) Barr (2014نشان میدهد که ظرفیت انطباقی

چارچوب نظری تحقیق حاضر ،تاثیر متغیر در معرض قرار

بر رفتار سازشی تاثیر دارد .متغیر ظرفیت انطباقی،

گرفتن بر متغیرهای حساسیت و رفتار سازشی بهرهبرداران

پتانسیلهای موجود (بهصورت بالقوه یا بالفعل) ،ظرفیت و

بررسی می شود .این متغیر از مجموع  91گویه که با

تواناییهای بهرهبرداران حوضهی تاالب شادگان برای

استفاده از طیف لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) سنجیده

مقابله یا کاهش اثرات ناشی از بروز خشکسالی در منطقه

شده بودند ،محاسبه شد.

است .برای سنجش سازه ظرفیت انطباقی از  25گویه با

حساسیت عبارت است از درجهای که یک سیستم

Gallopin

استفاده از طیف لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) استفاده
شد.

در معرض محرکهای یک پدیده یا رویداد قرار میگیرد
و بهطور منفی یا مثبت ،تحتتأثیر قرار میگیرد
( .)Aymone and Ringler, 2013یکی دیگر از مسیرهای
مورد بررسی در چارچوب نظری تحقیق حاضر تاثیر
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شکل  -1چارچوب نظری تحقیق
Fig. 1- Research theoretical framework

مواد و روشها

مشاهده است .روایی پرسشنامه نیز به وسیله تیمی از

این تحقیق به لحاظ ماهیت و اهداف ،از نوع

متخصصان موضوعی مورد تایید قرار گرفت .دادههای

پژوهشی کاربردی و از منظر جمعآوری دادهها ،توصیفی

حاصل از پرسشنامههای گردآوریشده به وسیلهی دو

پیمایشی و از نظر تحلیل روابط بین متغیرها از نوع

نرمافزار  SPSSv20و AMOSv20توصیف و تجزیهوتحلیل

مطالعات همبستگی است .جامعهی آماری این تحقیق ،

شدند.

شامل کلیهی خانوارهای بهرهبردار روستایی ساکن در

جدول  -1ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای مطالعه

بخش مرکزی و دهستان خنافره از شهر شادگان در استان

Table 1. Cronbach’s alpha coefficient for the
research study variables

خوزستان در قالب هشت روستا است که دارای 2391
خانوار بهرهبردار (با جمعیت  90910نفر) ،است
( .)N=2391روش نمونهگیری در این تحقیق ،سهمیهای

متغیر

گویه

Variable

Item

26

0.80

24

0.85

در معرض قرار گرفتن

14

0.78

حساسیت

21

0.81

25

0.76

تصادفی بوده است ،بدینصورت که متناسب با حجم

رفتار سازشی

جامعهی آماری  921نفر بر اساس موقعیت و جمعیت

Adaptation
behavior

روستای مورد نظر بهصورت تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب

آسیبپذیری
Vulnerability

شد .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامهای محققساخت

Exposure

بود .برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد که با میزان باالی  0/66برای تمامی متغیرها

Sensitivity

نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه داشت .نتایج حاصل از

ظرفیت انطباقی

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در جدول شماره  9قابل

Adaptive capacity
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ضریب آلفای کرونباخ
Cronbach’s alpha
coefficient
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منطقه مورد بررسی

کیلومترمربع است .تاالب شادگان باقیمانده از تاالب

تاالب شادگان بزرگ ترین تاالب ایران و

بسیار بزرگ تری است که زمانی تا هورالعظیم در مرز

سی و چهارمین تاالب از  9209تاالب ثبت شده در

عراق ادامه داشته است .به این ت رتیب ،تاالب شادگان

فهرست معاهده ی رامسر است؛ همچنین وسیع ترین

احتماالً بخش دورافتاده و جد اشده ا ی از مجموعه ی

تاالب ساحلی خلیج فارس و ایران محسوب می شود .این

تاالب های گسترده و به هم پیوسته ی بین النهرین است

تاالب به مساحت  536/639هکتار در منتهی الیه

که قسمت عمده آن (در سرزمین عراق) در سال های

پایین دست مسیر رودخانه ی جراحی (به عنوان

اخیر ،خشک و نابود شده و کشور عراق در صدد نابود

سرچشمه ی اصلی تأمین آب تاالب) در ابتدای

کردن کامل آن است .به همین دلیل حفاظت از تاالب

خلیج فارس واقع شده است (قابل مشاهده در نقشهی

شادگان از دیدگاه جوامع بین المللی از اهمیت ویژه و

شماره  .)9مساحت حوضه ی آب ریز آن21390 ،

فزاینده ای برخورداراست.

شکل  -0محدوده و موقعیت تاالب شادگان
Fig. 2- Location of Shadegan wetland
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نتایج و بحث

مورد بررسی ( 69/2درصد) ،بین  93-39سال ،سابقهی

ویژگیهای فردی-حرفهای پاسخگویان

فعالیت کشاورزی داشتهاند .میانگین سابقهی بهرهبرداری

بررسی توزیع فراوانی ویژگیهایفردی-حرفهای

ازتاالب ازسوی پاسخگویان نیز در این پژوهش 39/5 ،سال

بهرهبرداران نشان میدهد که میانگین سنی بهرهبرداران

بوده است .همچنین بیشترین جمعیت مورد بررسی

مورد بررسی  32/5سال ،همچنین تعداد افرادی که سن

( 60/5درصد) ،بین  20-12سال ،سابقهی بهرهبرداری

آنها ،بین  25-10سال بوده است ،از سایر گروههای سنی،

ازتاالب داشتهاند .مطابق یافتهها ،ازکل بهرهبرداران مورد

بیشتر بوده ( 62نفر) که معادل  51/2درصد از افراد نمونه

بررسی ،کمترین فاصلهی محل سکونت آنها تا تاالب ،یک

را تشکیل میدادند 22/3 .درصد از پاسخگویان ،مرد و

متر و بیشترین فاصله ،هشت کیلومتر بوده است .میانگین

 96/6درصد از آنها نیز زن بودهاند .بر اساس نتایج تحقیق

فاصله ازتاالب نیز در این پژوهش 3/1 ،کیلومتر بوده است.

اکثر جمعیت مورد بررسی ( 66/9درصد) ،بین 21-16

به عالوه محل سکونت اغلب بهرهبرداران مورد بررسی در

سال ،سابقهی سکونت در منطقه داشتهاند .میانگین

این پژوهش ( 16درصد) کمتر از سه کیلومتر ،از تاالب

سابقهی فعالیت کشاورزی پاسخگویان در این پژوهش ،

فاصله داشت (جدول شماره .)2

 22/5سال بوده است .افزون بر این ،بیشترین جمعیت
جدول  -0ویژگیهای فردی-حرفهای پاسخگویان
Table 2. Respondents’ demographic characteristics

فراوانی

درصد فراوانی

درصد تجمعی

Frequency

Frequency percentage

Cumulative percent

≤25
25 to 40
≤40

10
68
46

8.1
54.8
37.1

8.1
62.9
100

Total

124

100

-

Male
Female
Total

≤24
24 to 46
≤46

102
22
124
20
82
22

82.3
17.7
100
16.1
66.1
17.7

16.1
82.3
100

Total

124

100

-

Agriculture
Animal husbandry
Total

Agricultural
)experience (years

62
62
124
18
89
13

50
50
100
14.5
71.8
10.5

15
89.2
100

Total

124

96.8

-

سابقه بهرهبرداری از
تاالب (سال)

≤20
20 to 42
≤42

29
75
20

23.4
60.5
16.1

23.4
83.9
100

Total

124

100

-

فاصله محل زندگی از
تاالب (کیلومتر)

≤3
≤3

119
5

96
4

-

Distance of home
from the wetland
)(km

Total

124

100

-

سن(سال)
)Age (Year

جنسیت
Gender

سابقه سکونت در منطقه
(سال)
History of residence
)in the region (year

شغل اصلی
Main job

سابقه فعالیت کشاورزی
(سال)

History of
exploitation of the
)wetland (year

≤13
13 to 31
≤31

فصلنامه علوم محیطی ،دوره پانزدهم ،شماره ،2تابستان 9316

1

تبیین رفتار سازشی بهرهبرداران حوضهی تاالب شادگان...

نتایج طبقهبندی بهرهبرداران روستایی حوضهی

آسیبپذیری ناشی از بروز خشکسالی در حوضهی تاالب

تاالب از نظر نوع رفتار سازشی

مذکور برای مقابله یا کاهش آسیبپذیری از خود بروز

برای بررسی نوع رفتار و کنش بهرهبرداران روستایی

میدهند ،اشاره میکند؛ یعنی رفتارهایی که بتواند

حوضهی تاالب شادگان در برابر بروز و گسترش

سالمتی ،معیشت و درآمد آنها را از آسیب حفظ کند یا

خشکسالی در منطقه ،پس از به دست آوردن میانگین و

اثرات آسیب را کاهش دهد .مطابق نتایج بهدستآمده

انحراف معیار این متغیر ،نوع رفتار بهرهبرداران در برابر

 16/6درصد بهرهبرداران روستایی حوضهی مورد بررسی

اثرات ناشی از خشکسالی به دو گروه رفتار غیرمسئوالنه

از نظر نوع رفتار سازشی در برابر آسیبپذیری ناشی از

و مسئوالنه تقسیم شد .متغیر به نوع واکنش و پاسخی که

مخاطرات طبیعی و انسانی ،دارای رفتار غیرمسئوالنه و

خانوارهای بهرهبردار روستایی حاشیهنشین تاالب شادگان

 52/1درصد دیگر نیز دارای رفتار مسئوالنه در اینباره

بهعنوان بهرهبرداران اصلی این تاالب ،در مقابل

بودهاند (جدول .)3

جدول - 9طبقهبندی بهرهبرداران روستایی حوضه تاالب از نظر نوع رفتار سازشی در برابر اثرات ناشی مخاطرات طبیعی و انسان
Table 3. Classification of rural landowners in wetland area in terms of the type of adaptation behaviour towards effects
of natural and human hazards

سطوح رفتار سازشی

فراوانی

درصد فراوانی

Adaptation behavior Levels

Frequency

Frequency percent

59

47.6

65

52.4

124

100

غیرمسئوالنه
Irresponsible

مسئوالنه
Responsible

جمع
Total
بیشینه 120
Max: 120

میانگین89.943 :
Mean: 86.943

کمینه65 :
Min: 65

انحراف معیار10.291 :
Standard Deviation: 10.291

کمتر از میانگین :رفتار غیرمسئوالنه

بیشتر از میانگین :رفتار مسئوالنه

Less than mean: Irresponsible behavior

Mora than mean: Responsible behavior

جدول  -4همبستگی بین متغیرهای حساسیت ،ظرفیت انطباقی ،آسیبپذیری و رفتار سازشی با یکدیگر
Table 4. Correlation between sensitivity variables, adaptive capacity, exposure, vulnerability and adaptation behaviour

حساسیت

ظرفیت انطباقی

در معرض قرار گرفتن

آسیبپذیری

رفتار سازشی

Sensitivity

Adaptive capacity

Exposure

Vulnerability

Adaptation behavior

حساسیت

-

Sensitivity

ظرفیت انطباقی

**0.719

-

**0.236

*0.198

-

**0.236

**0.636

-

**0.264

*0.210

Adaptive capacity

در معرض قرار گرفتن
Exposure

آسیبپذیری

**0.457

Vulnerability

رفتار سازشی

*0.187

**0.250

Adaptation behavior

-

*  :سطح خطای  5درصد

** :سطح خطای  9درصد

* Error Level 5%:

** Error Level 1%:
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همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی

حالیکه تعریف آسیبپذیری همیشه باید به خطرات

برای تبیین روابط میان متغیرهای «حساسیت»،

خاص مرتبط باشد در این تحقیق ،خشکسالی ،به عنوان

«ظرفیت انطباقی»« ،در معرض قرار گرفتن»،

یک مولفه کلیدی ،نیروی محرکه آسیبپذیری منطقه ای

«آسیبپذیری» و «رفتار سازشی» از آزمون همبستگی

است ،و نقطه شروع برای تجزیهوتحلیل رفتار سازشی بهره

پیرسون استفاده شد .نتایج جدول شماره  1نشان میدهد

برداران نسبت به پدیده خشکسالی است .مطابق

که بین متغیرهای ظرفیت انطباقی و حساسیت؛ در معرض

چارچوب زیر ،در معرض قرار گرفتن و حساسیت ،از طریق

قرار گرفتن و حساسیت؛ آسیبپذیری و حساسیت؛

تأثیرات بالقوه ،بر میزان و شدت آسیبپذیری و رفتار

آسیبپذیری و ظرفیت انطباقی؛ آسیبپذیری و در معرض

سازشی تأثیر میگذارند .بهعنوان مثال ،برای ارزیابی

قرار گرفتن؛ رفتار سازشی و ظرفیت انطباقی؛ رفتار

آسیبپذیری بخش کشاورزی در مقابل تغییرات

سازشی و در معرض قرار گرفتن در سطح  p=0/09و بین

آبوهوایی« ،در معرض تغییرات آبوهوایی قرار گرفتن،

متغیرهای رفتار سازشی و حساسیت؛ رفتار سازشی و

حساسیت در برابر این تغییرات ،ظرفیتهای انطباق و

آسیبپذیری؛ در معرض قرار گرفتن و ظرفیت انطباقی در

سازگاری اجتماعی» ،بررسی میشوند .شاخصهای

سطح  p=0/05رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

مناسب برای ارزیابی این نوع آسیبپذیری ،بهعنوان

بنابراین میتوان به دنبال تبیین روابط علِّی میان

نمایندهای برای سنجش شرایط بیوفیزیکی مناطق

متغیرهای مذکور بود.

کشاورزی و نیز شرایط اجتماعی و اقتصادی کشاورزان این
مناطق محسوب میشوند ( Aymone and Ringler,

تحلیل مسیر

 .)2009در نهایت واحد در معرض آسیب قرار گرفته با

برای تبیین تاثیر هریک از متغیرهای مستقل این

توجه به اثرات ،پیامدها و هزینههای ناشی از آسیبپذیری

تحقیق بر متغیر وابسته از تکنیک تحلیل مسیر و

و آسیبپذیری با شرایط ایجادشده ،واکنشی تحت عنوان

نرمافزار AMOS20استفاده شد .چارچوب پیشنهادی این

رفتار یا پاسخ سازشی از خود بروز میدهد.
گفتنی است که بر اساس پیشنهاد Hall et al.

تحقیق در مجموع ،دارای پنج متغیر :دو متغیر وابسته یا
درونزاد (رفتار سازشی و آسیبپذیری) ،و چهار متغیر

) (2009در راستای برازش مدل از تکنیک حداکثر

مستقل یا برونزاد (حساسیت ،ظرفیت انطباقی ،در معرض

درستنمایی تئوری نرمال 9که با نمونههای کوچک

قرار گرفتن و آسیبپذیری بهعنوان متغیرهای مستقل

هماهنگ است ،استفاده شد .برازندگی مدل پیشنهادی ،بر

برای رفتار سازشی) بوده که همه آنها ،بهعنوان متغیرهای

اساس مجموعهای از شاخصهای برازندگی بر اساس نرم

مشاهدهشده در چارچوب ،در نظر گرفته شدهاند .در

افزار  AMOSدر جدول  5گزارش شدهاند.

جدول  - 5شاخصهای برازندگی مدل نظری پیشنهادی
Table 5. Fitness indicators of the proposed theoretical framework

کای اسکوئر
کای اسکوئر

هنجارشده

برازش

برازش هنجار

برازش نسبی

CMIN

𝐍𝐈𝐌𝐂
𝐟𝐝

تطبیقی
CFI

RFI

1.004

0.502

1.000

0.974

نیکویی برازش

شده

GFI

0.995

0.997

NFI
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نیکویی برازش
اصالح شده
AGFI

0.976

میانگین
مربعات خطای
برآورد
RMSEA

0.000

تبیین رفتار سازشی بهرهبرداران حوضهی تاالب شادگان...

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،مقدار

میآید .مقادیر صفر تا کمتر از  0/02در مورد این شاخص

شاخص  CMINیا همان کای اسکوئر غیرمعنیدار ،برابر

قابلقبول است و مقادیر کمتر از  0/05و کمتر نشان از

 9/001شده است که مقدار قابل قبولی است که نشان از

برازش بسیار خوب مدل و دادهها دارد .بنابراین هر چه

برازش مناسب مدل و دادهها دارد .همچنین شاخصهای

مقدار بهدستآمده ،کوچکتر و به صفر نزدیکتر باشد،

مهم دیگری ،مانند ( CFIشاخص برازش تطبیقی)RFI ،

مدل تدوینشده ،قابلقبولتر تلقی میشود ( Hooper et

(شاخص برازش نسبی)( NFI ،شاخص برازش هنجار

 .)al., 2008در اینجا مقدار  ،RMSEAصفر شده و حاکی

شده)( GFI ،شاخص نیکویی برازش) و نیز AGFI

از این است که برازش مدل بهدستآمده ،بسیار خوب و

(شاخص نیکویی برازش اصالح شده) در جدول  5گزارش

قابلقبول است.

شدهاند .در این شاخصها ،برازش  0/1به باال ،در اغلب

کایاسکوئر بههنجارشده به درجهی آزادی ،یا همان

منابع به عنوان مقادیر قابلقبول قلمداد میشود

نسبت  CMINبه درجه آزادی نیز اگر در محدودهی صفر

( ) Arbuckle, 2010که در جدول فوق ،مقدار این

تا  5باشد ،مناسب و اگر نزدیک به 2تا 3باشد ،بسیار خوب

شاخصها ،از  0/1بیشتر شده که حاکی از برازش بسیار

تفسیر میشود ( .)Rajabi and Karjo, 2012در این

خوب و قابلقبول داده ها با مدل تدوین شده است.

تحقیق مقدار این ضریب 0/502 ،است که از وضعیت

شاخص دیگر ،میانگین مربعات خطای برآورد

قابلقبولی برای مدل ،حکایت دارد .بنابراین میتوان از

( )RMSEAاست که بهصورت اعشاری گزارش میشود و

مجموع شاخصهای مذکور اینگونه برداشت کرد که این

یکی از شاخصهای معتبر برآورد برازندگی مدل به حساب

مدل برازش خوبی با دادههای تحقیق داشته است.

شکل  -9مدل تحلیل علّی این پژوهش بههمراه ضرایب استاندارد مسیرها
Fig. 3- Causal analysis model of the present study along with the standard coefficients of the paths
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طبق نتایج حاصله در شکل  2متغیر حساسیت اثری

همچنین در معرض قرار گرفتن اثری مستقیم و

مستقیم و معنیدار بر ظرفیت انطباقی ( )β=0/691دارد.

معنیدار بر رفتار سازشی ( )β=0/323دارد بنابراین فرضیه

بنابراین فرضیه دوم تایید میشود و همچنین حساسیت

چهارم تایید میشود .اما بر اساس نتایج تاثیر در معرض

اثری مستقیم و معنیدار بر آسیبپذیری( )β=0/366دارد

قرار گرفتن بر حساسیت غیرمعنیدارشده ()β= -0/236

بنابراین فرضیه ششم تایید میشود و اثری مستقیم و

لذا فرضیه اول رد می شود؛ ظرفیت انطباقی بر

معنی داری بر رفتار سازشی ( )β=0/202بهرهبرداران دارد،

آسیبپذیری غیرمعنیدار شده ( )β= -0/261بنابراین

پس فرضیه هفتم تایید میشود .این یافتهها با نتایج

فرضیه پنجم نیز رد میشود .همچنین طبق نتایج متغیر

تحقیقات ) Luers (2005مطابقت دارد .همچنین متغیر در

آسیبپذیری با مقدار ( )β=0/219بر رفتار سازشی

معرض قرار گرفتن اثری مستقیم و معنیداری بر

معنیدار نشده است بنابراین فرضیه هشتم رد می شود.

آسیبپذیری ( )β=0/112داشته و بر این اساس فرضیه

در این راستا ،نتایج تحقیقات Dekoven Fishbane and

سوم تایید میشود .این یافته با نتایج تحقیق Aymone

) Scheinkman (2004نشان داد که متغیر حساسیت بر

)Adger ،Turner et al. (2003) ،and Ringler (2009

رفتار سازشی تاثیر دارد و نتایج تحقیقات Fitzsimons et

) Smit et al. (2000) ،Fussel (2007) ،(2006همخوانی

) al. (2008و ) Reyes (2014نشان داده است که متغیر

دارد.

در معرض قرار گرفتن بر رفتار سازشی تاثیر دارد.
جدول  -1تجزیه اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مورد بررسی
Table 6. Analysis of direct, indirect and total effects of all variables

ردیف

مسیرهای مدل

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

No.

The model’s path

Direct effect

Indirect effect

Total effect

1

در معرض قرار گرفتن > - - -حساسیت
Vulnerability > - - -Exposure

0.236

-

0.236

2

حساسیت  > - - -ظرفیت انطباقی
Adaptive capacity > - - -Vulnerability

0.719

-

0.719

3

در معرض قرار گرفتن > - - -ظرفیت انطباقی
Adaptive capacity > - - -Exposure

-

0.170

0.170

4

در معرض قرار گرفتن > - - -آسیبپذیری
Vulnerability > - - -Exposure

0.403

0.089

0.492

Vulnerability > - - -Adaptive capacity

-0.269

-

-0.269

Vulnerability > - - - Sensitivity

0.570

-0.193

0.377

7

آسیبپذیری  > - - -رفتار سازشی
Adaptation behavior > - - -Vulnerability

-0.241

-

-0.241

8

در معرض قرار گرفتن > - - -رفتار سازشی
Adaptation behavior > - - -Exposure

0.371

-0.048

0.323

0.298

-0.091

0.208

-

0.065

0.065

5

6

9

10

ظرفیت انطباقی  > - - -آسیبپذیری
حساسیت  > - - -آسیبپذیری

حساسیت  > - - -رفتار سازشی
Adaptation behavior > - - - Sensitivity

ظرفیت انطباقی  > - - -رفتار سازشی
Adaptation behavior > - - -Adaptive capacity

فصلنامه علوم محیطی ،دوره پانزدهم ،شماره ،2تابستان 9316

93

تبیین رفتار سازشی بهرهبرداران حوضهی تاالب شادگان...

تجزیه اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای

بروز آسیبپذیری و رفتار سازشی بهرهبرداران شده است.

تشکیلدهنده مدل پیشنهادی پژوهش ،بر اساس آنچه که

همچنین نتایج نشان داد که سه متغیر در معرض قرار

در شکل  9آمده ،به شرح جدول 6حاکی از این هستند

گرفتن ،حساسیت و آسیبپذیری  20درصد از تغییرات

که حساسیت با ضریب استاندارد  0/691بر ظرفیت

واریانس رفتار سازشی را تبیین میکنند .بنابراین در

انطباقی تاثیر مثبتی دارد و  59در صد از تغییرات واریانس

معرض خشکسالی تاالب قرار گرفتن بهرهبرداران میتواند

آن را تبیین میکند .همچنین دو متغیر در معرض قرار

اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی آنها داشته باشد.

گرفتن ،حساسیت با ضریب استاندارد  0/112و 0/366

به عنوان مثال ،تغییر در عملکرد محصول در پاسخ به بروز

تاثیر مثبتی بر آسیبپذیری دارد .نتایج حاکی از آن است

خشکسالی میتواند یکی از تأثیرات مستقیم این پدیده

که سه متغیر در معرض قرار گرفتن ،حساسیت و ظرفیت

باشد .همچنین افزایش بیکاری ناشی از خشک شدن

انطباقی  19درصد از تغییرات واریانس آسیبپذیری را

تاالب به دلیل کاهش آب رودخانهی کارون و جراحی،

تبیین میکند .متغیر حساسیت با ضریب بتای استاندارد

یکی از تأثیرات غیرمستقیم آن است .بنابراین ساکنان

 0/202و متغیر در معرض قرار گرفتن با ضریب استاندارد

منطقه درصدد برمیآیند که به آن پاسخ بدهند و این

 0/323تاثیر مثبت و معنیداری بر رفتار سازشی دارد.

منجر به رفتار سازشی بهرهبرداران میشود ،در این راستا

همچنین نتایج نشان داد که سه متغیر در معرض قرار

موارد زیر پیشنهاد میشود:
بخش ترویج و آموزش کشاورزی منطقهی خنافره

گرفتن ،حساسیت و آسیبپذیری  20درصد از تغییرات

با همکاری سازمانهای متولی و بهرهبردار از تاالب

واریانس رفتار سازشی را تبیین میکند.

شادگان و کشاورزی حوضه آن( ،همچون سازمانهای

نتیجه گیری

حفاظت کل محیط زیست ،آب و برق ،منابع طبیعی و

خشکسالی از جمله مخاطرات طبیعی است که

آبخیزداری ،اداره کل فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی

منجر به بینظمی در سیستمهای اکولوژیکی یک منطقه

و دیگر سازمانهای مربوطه) ،ارتباط بین بخشی مؤثری

میشود .همچنین این پدیده موجبات اخالل و یا نابودی

برای هماهنگی در اقدامات و فعالیتهای خود در راستای

شرایط فیزیکی و محیطی را فراهم میکند .این پدیده

حفظ تاالب و کاهش آسیبپذیری آن در برابر اثرات ناشی

اقلیمی و تکرارپذیر در همه طبقات اقلیمی رخ داده و

از گسترش خشکسالی برقرار کند.

ویژگیهایش عمدتاً از یک منطقه به مناطق دیگر تغییر

بهرهبرداران از طریق متنوعسازی منابع کسب

مییابد .در تاالب شادگان عواملی که باعث بروز

درآمد و عدم وابستگی اقتصادی به تاالب ،در جهت کاهش

خشکسالی در بستر برخی از نقاط این تاالب شدهاند ،و

تحمیل فشار بر تنوع زیستی تاالب و مقابله اثربخش با

نیز تهدیداتی که این تاالب ارزشمند با آنها روبهرو است و

اثرات خشکسالی بر حوضه آن گام بردارند .هرچند طبق

آن را در معرض تشدید پدیدهی خشکسالی قرار دادهاند،

نتایج ،اغلب بهرهبرداران از نظر حساسیت و ظرفیت

میتواند نتیجه تهدیدات بیرون از تاالب و تهدیداتی که

انطباقی در گروه نسبتاً زیادی قرار داشتند (مثالً برخی از

در داخل تاالب رخ میدهند باشد .در این راستا ،طبق

بهرهبرداران در زمینههای صنایع دستی ،کارگری و

نتایج حاصل از تحقیق ،میتوان نتیجه گرفت که در

مغازهداری مشغول به فعالیت بودند) ،اما با این وجود

معرض قرار گرفتن بهرهبرداران در مواجهه با خشکسالی

وابستگی آنها نسبت به تاالب زیاد است و همین امر باعث

تاالب شادگان و حساسیت آنها به خشکسالی منجر به

میشود با آسیب دیدن تاالب ،آسیبپذیری آنان نیز

فصلنامه علوم محیطی ،دوره پانزدهم ،شماره ،2تابستان 9316

91

منصور غنیان و همکاران

افزایش دهد و این ظرفیت نیز میتواند رفتار سازشی در

 بنابراین توصیه میشود وابستگی خود را.افزایش یابد

 بنابراین،برابر کاهش آسیبپذیری را مسئوالنهتر کند

 از طریق تغییر دادن منابع اقتصادی خود،نسبت به تاالب

پیشنهاد میشود بخش دولتی و از جمله بخش ترویج و

به منابع دیگری غیر از تاالب کاهش دهند و تنها به

آموزش کشاورزی از طریق آموزش و برنامههای

 صیادی و شکار در حوضهی، پرورش گاومیش،کشاورزی

 پتانسیلها و تواناییهای بالقوهی،توانمندسازی خود

 این امر به.تاالب برای گذران معیشت خود اکتفا نکنند

بهرهبرداران حاشیهنشین تاالب را به فعلیت برساند تا

حمایت دولت برای افزایش تنوع اشتغال در منطقه و

بتوانند از این ظرفیتها برای مدیریت و کاهش

. شدیداً نیازمند است،تأمین رفاه معیشتی مردم

.آسیبپذیری خود استفاده کنند

 هر چه یک بهرهبردار،طبق نتایج تحلیل مسیر
 در،)دارایی و سرمایهی بیشتری داشته باشد (حساسیت

1

پینوشت

برابر اثرات ناشی از گسترش خشکسالی بیشتر آسیب

Normal-theory maximum likelihood

 میتواند ظرفیت انطباقی را،میبیند؛ همچنین حساسیت
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Introduction: As the largest international wetland in Iran, Shadegan Wetland is one of the most important and
valuable wetlands in the country and, even, the world. The widespread nature of the wetland, its natural
character, high abundance of plant species, animals and its habitats has brought tremendous value to the
wetland. In recent years, this valuable wetland has been exposed to drying up and destruction due to natural
and human factors. The livelihood of rural households in the area is in all respects indebted to Shadegan
Wetland: The death of the wetland will be accompanied by the death of their livelihood. One of the ways to
reduce the vulnerability of marginalized people in Shadegan Wetland is to emphasize on their adaptation
behaviors. In this regards, the present study aimed to explore beneficiaries Conservation Behavior against
drought effects in Shadegan Wetlands based on vulnerability theory.

Materials and methods: The present study in terms of its nature and objectives is practical, in terms of data
collection, is a descriptive survey and, in terms of analyzing the data, is a correlation study. The total population
were the rural operators living in the central part of the town and Khnafereh village in Shadegan City,
Khuzestan Province (Iran). They consisted of eight villages with 2319 household operators (N=2319). A
random-quota method was used as sampling (n=124) and data were gathered via the use of a research-based
questionnaire. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating Cronbach’s alpha coefficient
as greater than 0.76. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts, and the data were
analyzed using SPSSv20 and AMOSv20.

Results and discussion: According to the results, 47.6 percent of the beneficiaries of the wetland show an
irresponsible behaviour towards the vulnerability of natural and human hazard and 52.4 percent of them have
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responsible behaviour. Results of the study showed that sensitivity has a significantly positive effect on
vulnerability (β=0.377) and conservation behaviour (β=0.208). Exposure has a significantly positive effect on
vulnerability (β=0.492) and conservation behaviour (β=0.3). Also, the results revealed that exposure,
sensitivity and adaptive capacity predict a 41% variation in vulnerability. Exposure, sensitivity and
vulnerability predict a 20 % variation in conservation behaviour.

Conclusion: Thus, it can be concluded that exposure of the beneficiaries to the drought conditions of Shadegan
Wetland and their sensitivity to drought have resulted in vulnerability and adaptation behaviour among them.
Hence, exposure to wetland droughts can have both direct and indirect effects on their lives. For example,
changing product performance in response to drought can be one of the direct effects of this phenomenon.
Also, an increase in unemployment resulting from the drying of the wetland due to the reduction of Karun and
Jarahi rivers is one of its indirect effects. Therefore, the residents of the area are going to respond to these and
this will lead to the adaptation behaviour of the beneficiaries.

Keywords: Conservation behaviour, Shadegan Wetland, Drought, Vulnerability theory.
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