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 هاترین یافتهمهم

  بیشترین استفاده را برای مقابله با خشکسالی دارد. "ح زمیناصال"راهکارهای 

  کمترین استفاده را برای مقابله با خشکسالی دارد. "حفاظتی"راهکارهای 

 .استفاده از راهکارهای مقابله با خشکسالی ارتباطی با سن و تجربه کاری کشاورزان ندارد 

  دار با سطح تحصیالت، میزان مالقات با مستقیم و معنیاستفاده از راهکارهای مقابله با خشکسالی دارای ارتباط

 باشد.های ارتباطی میمروج، میزان مراجعه به مرکز خدمات کشاورزی و میزان استفاده از کانال

 ، کشاورزی   ی مقابلهخشکسالی، راهکارها هاي کلیدي:واژه

 48-333-84  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 

 سروستانی، خلیل قربانی، گوهر خاکسارمقدم  احمد عابدی :(گانه)نویسند

 

 شمالیبین کشاورزان شهرستان شیروان استان خراسان  های مقابله با خشکسالی دربررسی روش عنوان:

 48-333-84 شماره:

 11/11/1341     تاریخ:

 

  علمی هاي کوتاهیافته
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلطالعات تکمیلی )مشتمل با

 .نتایج آزمون فریدمن برای مقایسه راهکارهای مقابله با خشکسالی

 اولویت ایمیانگین رتبه راهکارهای مقابله با خشکسالی

 1 36/7 اصالح زمین

 2 63/7 آموزشی

 3 44/3 زراعی

 8 76/5 نهادی

 5 78/8 حفاظتی

 3 12/8 حمایتی

 7 36/3 برداریافزایش بهره

 4 64/3 نوین

 4 58/2 ایذخیره

 666/6داری: سطح معنی                              4درجه آزادی:                                            1342مفدار مربع کای:     

 اهمیت موضوع

توان به زندگی بشر در طول تاریخ همواره با انواع مخاطرات طبیعی همراه بوده است. از جمله حوادث طبیعی می

 ای برخوردار است.زلزله، توفان، خشکسالی، سیل و یخبندان اشاره کرد که در این بین، خشکسالی از اهمیت ویژه

گردد. یک پدیده آرام و خزنده است که به آرامی یک محیط را تسخیر و به یک بالی طبیعی تبدیل می خشکسالی

های مقابله با های وابسته به آن قابل مشاهده است. روشبسیاری از اثرات خشکسالی در بخش کشاورزی و بخش

مچنین توانایی در حل مشکالت بستگی دارد. خشکسالی در کشورهای مختلف متفاوت است و به امکانات، سرمایه و ه

های فردی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی، نگرشی، فرهنگی و عوامل مدیریتی آنها های مقابله افراد نیز به ویژگیشیوه

  های مقابله با خشکسالی در بین کشاورزان مورد بررسی و توجه قرار گیرد.رو الزم است همواره روشبستگی دارد. از این

 مقدمه )شرح مساله(

د قرار تاثیر خواز دیرباز کشور ما را تحتخشکسالی که ایران در منطقه خشک دنیا واقع شده است، پدیده دلیل اینبه

پذیرد. به همین دلیل، کشاورزان از راهکارهای مختلفی داده است. بخش کشاورزی بیشترین تاثیر را از خشکسالی می

نمایند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی این راهکارها و ارتباط آن با برای مقابله با پدیده خشکسالی استفاده می

 اقتصادی کشاورزان انجام پذیرفت.-های اجتماعیویژگی


