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مدلسازی معادلۀ ساختاری تأثیر وضعیت کشاورزی در سیستم بهرهبرداری مشاع قبل
و بعد از خشکسالی بر ماندگاری جمعیت روستایی (مطالعۀ موردی :شهرستان فسا)
دکتر یوسف قنبری  ،وجیهه آرینفر * ،زینب ماهرویی

چکیده
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأثیر وضعیت کشاورزی در سیستم بهرهبرداری مشاع قبل و بعد از خشکسالي بر ماندگاری
جمعیت روستایي در شهرستان فسا ميباشد؛ چراکه بارزترین اثرات اقتصادی خشکسالي را ميتوان در خسارت به تولید کشاورزی
مالحظه کرد .بهتبع این اثرات مستقیم خشکسالي ،مشکالتي در حوزههای اجتماعي و اقتصادی نیز روی ميدهد که مهاجرتهای
روستاشهری ازجملۀ آنهاست .روش تحقیق توصیفي-تحلیلي بوده و براساس مطالعات پیمایشي و کتابخانهای اطالعات الزم جمعآوری
شده است .جامعۀ آماری ،همۀ تعاونيهای موجود در روستاهای شهرستان فسا ميباشد که تعداد آنها  742تعاوني است و بهصورت
تمامشماری مورد بررسي قرار گرفتند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدلسازی معادلۀ ساختاری با استفاده از نرمافزار ایموس استفاده
شده است .برطبق ضرایب رگرسیوني بهدستآمده ،تأثیر وضعیت کشاورزی در تعاونيهای مشاع قبل از خشکسالي بر متغیر حفظ
جمعیت و کاهش مهاجرت  5/421و بر بازگشت مهاجران روستایي از شهرها  5/700است که هر دو در سطح خطای کمتر از  5/50تأثیر
مثبت و معنادار را نشان ميدهند که نشاندهندۀ تأثیر مستقیم و مثبت وضعیت کشاورزی بر ماندگاری جمعیت است؛ ولي بعد از
خشکسالي ضرایب بتا در مدل برای تأثیر وضعیت کشاورزی در تعاونيها بر این دو متغیر با مقادیر  -5/915و  -5/72در سطح معناداری
کمتر از  5/50تأثیر معکوس و معنادار را نشان ميدهند که بیانگر رکود وضعیت کشاورزی در تعاونيهای مشاع و تأثیر منفي آنها بر
مهاجرت است .با توجه به این نتایج ميتوان گفت ،خشکسالي منجربه رکود کشاورزی شده که این مسئله بر مهاجرت روستاشهری
تأثیر دارد و آن را افزایش ميدهد.
واژههای کلیدی :تعاونيهای مشاع ،خشکسالي ،مهاجرت ،مدلسازی معادالت ساختاری ،شهرستان فسا.
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مقدمه
کشاورزی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور



هیئت هفت نفره انتخاب میشوند تا به فعالیت

کشاورزی در آن بپردازند (مهدوی .)44 :3131،هدف از

است و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادی و سیاسی

تشکیل این تعاونیها ،استفادۀ بهینه از عوامل تولید،

و بینالمللی انکارناشدنی است .توسعۀ کشاورزی

انجام عملیات زیربنایی ،کشت یکپارچه ،افزایش

مهمترین اولویت در برنامههای توسعۀ ملی کشورهای

عملکرد و درآمد کشاورزان و زارعان ،ارتقای سطح

درحالتوسعه محسوب میشود ).(Clare, 2001: 12

زندگی آنان ،جلوگیری از مهاجرت روستاییان به

امروزه علیرغم تحوالت گوناگون اقتصادی ،بخش

شهرها و مانند آن تصویب و بهسرعت اجرا شد

کشاورزی همچنان اهمیت خود را در توسعۀ مناطق

(حسینیابری .)45 :3131 ،اگرچه در ابتدای امر

روستایی و حتی شهری تداوم بخشیده است .توسعۀ

تعاونیها در رسیدن به این اهداف گامهای مثبتی

کشاورزی ،میتواند تنها مسیر برونرفت میلیونها

برداشتند ،اما اخیرا شواهد حاکی از آن است که نهتنها

روستایی فقیر باشد که در تغییر و تحوالت اقتصادی

چنین اهدافی محقق نمیشود؛ بلکه تعاونیهای مشاع

دهههای اخیر به عقب رانده شدهاند (بردی آنامرادنژاد،

با چالشهای متعددی مواجه هستند
(تقیزاده51:3111 ،؛ بافکر و همکاران.)313:3114 ،

 .)311 :3131صاحبنظران امر توسعه معتقدند که
پشتوانه و محرک توسعۀ روستایی ،توسعۀ کشاورزی

در شهرستان فسا (منطقۀ مورد مطالعه در پژوهش

است و کشاورزی نقش تعیینکنندهای در توسعۀ

حاضر) طرح واگذاری اراضی ملی به تعاونی مشاع از

روستایی داشته و محور اساسی توسعۀ روستایی

سال  3154شروع شد .اگرچه این شهرستان در ابتدا

قلمداد میشود (مطیعیلنگرودی و شمسایی:3131 ،

بهدلیل داشتن پتانسیلهای مناسب برای کشاورزی

 .)31-33به واسطۀ همین ارتباط تنگاتنگ ،توسعۀ

توانسته بود موفقیتهایی را کسب کند؛ ولی از سال

کشاورزی در قالب توسعۀ روستایی مفهوم پیدا میکند

 3111بهدلیل خشکسالیهای پیدرپی و افت شدید

(شهبازی)31 :3111،؛ بنابراین موفقیت بخش کشاورزی

سفرههای زیرزمینی آب ،کاهش تعداد قناتها از

میتواند موفقیتهای دامنهداری را در سایر حوزهها

حدود  313رشته در قبل از خشکسالی ،به  55رشته

بهوجود آورد .عوامل چندی در توسعۀ کشاورزی نقش

در سال  3141و همچنین کاهش تعداد چشمهها از

دارند که یکی از آنها نظامهای بهرهبرداری کشاورزی

بیشاز  11مورد به  1در سال  ،3141که بهتبع آن

است .نظام بهرهبرداری اساسیترین و عمدهترین

جمع کل سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی

موضوع مطرح در بخش کشاورزی را تشکیل میدهد

شهرستان بهدلیل کمبود آب از  53151هکتار قبل از

(عبداللهی .)1-4 :3111 ،یکی از انواع نظامهای

خشکسالی به  1113هکتار در سال  3141کاهش

بهرهبرداری در کشور ،تعاونیهای مشاع بهعنوان

یافته و تولید کل محصوالت کشاورزی از  414115تن

عمدهترین واحد زراعت جمعی تشکیلشده بعد از

به  111111تن در سال  3141رسیده است (ادارۀ

انقالب اسالمی در کشور هستند .طبق آییننامۀ هیئت

جهاد کشاورزی شهرستان فسا ،)3141 ،زمینهای

واگذاری زمین ،تعاونی مشاع عبارت است از واحد

واگذاری به تعاونیهای مشاع در بعضی از روستاها به

بهرهبرداری که حداقل  5نفر از افرادی که ازطریق

حال خود رهاشده و نتایج عکسی نسبتبه قبل از
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خشکسالی داشتهاند که یکی از پیامدهای آن

واحد سطح ،کاهش هزینههای کارگری ،مبارزۀ بهینه

آسیبپذیری جدی فعالیتهای بخش کشاورزی

با آفات و بیماریهای زراعی و توجه بیشتر به مسایل

بهعنوان اصلیترین اشتغال و منبع درآمد روستاییان

بازاریابی و انبارداری محصوالت کشاورزی تأثیر مثبت

است .همین امر پیامدهای اقتصادی -اجتماعی دیگری

داشته است.

همچون بیکاری و افت سطح معیشت خانوار روستایی

روحانی ( 3111و  )3113نیز نشان میدهد که

و درنهایت مهاجرت داشته است .با توجه به این

تعاونیهای تولید در افزایش بهرهوری عوامل تولید در

مسئله ،پژوهش حاضر درنظر دارد به بررسی تأثیر

روستاها مؤثر بودهاند .انوشیروانی و همکاران ( 3114و

واگذاری اراضی کشاورزی به تعاونیهای مشاع قبل و

 )3111نیز در مطالعات جداگانه به این نتیجه

بعد از خشکسالی را بر مهاجرت روستاییان بپردازد.

رسیدهاند که تعاونیهای تولید کشاورزی در هر استان

هدف از این مقایسه ،نشاندادن این امر است که

عملکرد متفاوتی داشتهاند .این نهاد در استان اصفهان

چگونه عوامل میانجی مثل خشکسالی میتوانند

در افزایش درآمد کشاورزان نقش داشته؛ لیکن در

پیامدهای مثبت پدیدهها را دگرگون کرده و نتایج

استان خراسان عالوهبر افزایش درآمد در توسعۀ

معکوس و آسیبزایی به بار آورند و ازآنجاکه یکی از

تکنولوژی ،کاهش هزینههای تولید و توسعۀ صنایع

مهمترین سیاستهای دولت در زمینۀ توسعۀ روستایی

جانبی کشاورزی و ایجاد اشتغال نقش مثبتی داشته

و فعالیتهای کشاورزی ،اجرای سیستم بهرهبردای

است .یافتههای پژوهش نفیسیفرد ( )3111نیز نشان

مشاع در سال  3154است؛ بنابراین بررسی وضعیت

میدهد تعاونیهای مشاع اثرات مثبتی چون تثبیت

مهاجرت روستاییان ،حائز اهمیت است؛ چراکه

جمعیت ،استحکام خانواده و گسترش مستقیم و

جلوگیری از مهاجرت بهعنوان یکی از اهداف اجرای

غیرمستقیم فرهنگ داشتهاند و در کنار آن اثرات

طرح واگذاری اراضی ملی از ابتدا مورد توجه بوده

منفی چون عدمتوزیع مناسب اراضی و خردشدن

است.

اراضی را درپی داشتهاند .تقیزاده ( )3111نیز در

فرضیههای تحقیق
فرضیۀ اول :بهنظر میرسد که وضعیت کشاورزی در
تعاونیهای مشاع قبل و بعد از خشکسالی بر حفظ
جمعیت و کاهش مهاجرت روستاییان تأثیر داشته
است.
فرضیۀ دوم :بهنظر میرسد که وضعیت کشاورزی در
تعاونیهای مشاع قبل و بعد از خشکسالی بر بازگشت
مهاجران روستایی از شهرها تأثیر داشته است.
پیشینۀ پژوهش
براساس مطالعۀ درویشنیا و صادقی (،)3131
تشکیل تعاونیهای مشاع بر افزایش عملکرد زراعی در

پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که هیچیك
از 31تعاونی مشاع مورد بررسی در  5شهرستان به
اهداف موردنظر ازقبیل اشتغال ،افزایش سطح
زیرکشت و درنتیجه افزایش تولید و درآمد دست
نیافتهاند .یافتههای پژوهش شریف ( )3114به اثرات
مثبت مشاعها اشاره دارد .بهزعم وی نظام بهرهبرداری
مشاع را ازلحاظ امکان کاربرد روشها و فنون نوین
کشاورزی ،بسط عدالت اجتماعی ،بهبود زندگی اعضا و
کاهش اختالفات و مهاجرتها مطلوب دانسته است.
در زمینۀ تأثیر خشکسالی بر مهاجرت ،کنی)1113( 3
مطالعۀ خود دربارۀ اثرات اجتماعی خشکسالی ،به
1-Kenny
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افزایش مهاجرت نیز اشاره میکند .مكلمان و اسمیت



معموال نخستین بخشی است که تحتتأثیر قرار

( )1111در پژوهش خود به این مسئله اشاره کردند

میگیرد .خشکسالی کشاورزی زمانی رخ میدهد که

که در کشورهایی که با خشکسالیهای بیشتر و

میزان بارندگی و رطوبت موجود در خاک ،به اندازهای

گستردهتری مواجه بودهاند ،میزان خالص مهاجرت در

کافی نباشد که در فصل رشد گیاهان ،سالمتی رشد

آنها بیشتر است .نتایج مطالعات فایندلی)3444( 3

گیاهان را در مرحلۀ بلوغ و خوشهدهی تهدید کرده،

نیز حاکیاز آن است که وقوق خشکسالی منجربه

بهگونهای که این میزان کاهش شدید رطوبت خاک،

افزایش میزان مهاجرت شده است.

محصوالت کشاورزی بهشدت صدمهدیده و یا در حالت

مهدوی و همکاران( )3131عالوه بر عوامل ساختاری

پژمردگی رشد کنند.

در مهاجرتهای روستایی ،نقش عوامل طبیعی در

در کشورهایی که تولید محصوالت کشاورزی آنها

مهاجرتهای روستایی را مورد توجه قرار دادهاند و

به تغییرات آب و هوایی و میزان بارندگی فصلی آنها

اهمیت آن را بیش از سایر عوامل دانسته و حتی

بستگی دارد ،پدیدۀ خشکسالی نهتنها متناوب و

اندکبودن درآمد اقتصادی را ناشیاز ضعف بنیانهای

سیکلی و یا دورهای است؛ بلکه تولیدات کشاورزی نیز

طبیعی روستاها میدانند.

بههمین ترتیب بیثبات ،متناوب و دچار پدیدۀ ریسك

افروزه و همکاران ( )3133در مطالعۀ تأثیرات

و عدماطمینان میشوند (ابونوری.)13 :3131 ،

منفی خشکسالی بر اشتغال،از مهاجرت بهعنوان عامل

درعینحال ،خشکسالی بهوجود آورندۀ شبکهای از

تأثیرگذار اجتماعی و اقتصادی اشاره کردهاند .کشاورز

اثراتی است که بسیاری از بخشهای اقتصادی را دربر

و همکاران ( )3141در پژوهش خود دریافتند که

گرفته و تأثیری بسیار فراتر از خشکسالی فیزیکی

مجموعهای از عوامل طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی

تجربهشده در منطقه دارد .این پیچیدگی بهدلیل آن

موجب مهاجرت دائمی خانوار میشوند.

است که آب ازجمله ملزومات اساسی برای تولید

اگرچه هرکدام از این پژوهشها از جنبههای

کاالها و ارائۀ خدمات است .اثرات خشکسالی را

گوناگون به بررسی تأثیر خشکسالی بر مهاجرت

میتوان به اثرات اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی

روستاییان و یا عملکرد تعاونیهای کشاورزی

تقسیم کرد؛ بهعنوانمثال کاهش درآمد یکی از اثرات

پرداختهاند؛ اما بررسی تأثیر خشکسالی بر وضعیت

اقتصادی مربوط بوده که اثر زنجیرهای بههمراه دارد.

کشاورزی در تعاونیهای مشاع و مهاجرت جمعیت

ازجمله خسارات زیستمحیطی میتوان به زوال

روستایی ،همچنین مقایسۀ شرایط قبل و بعد از

گونههای گیاهی و جانوری ،کاهش کیفیت آب و هوا،

خشکسالی ازنظر کشاورزان تاکنون انجام نشده است

فرسایش خاک اشاره کرد .اثرات اجتماعی خشکسالی

که پژوهش حاضر این هدف را دنبال میکند.

نیز شامل تأثیر این پدیده بر سالمتی و کاهش کیفیت
زندگی ،کاهش امنیت عمومی و ...میباشد.

مباني نظری
زمانی که خشکسالی آغاز میشود ،بخش کشاورزی
بهدلیل وابستگی بیشازحد به ذخیرۀ رطوبتی خاک،
1-Fandly

شایان ذکر است بسیاری از مؤلفههایی که بهعنوان
اثرات اقتصادی و زیستمحیطی شناخته میشوند،
دارای جنبههای اجتماعی نیز میباشند .در بسیاری از
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کشورها مهاجرت یك مسئلۀ قابل توجه است که

مهاجرتهای روستاییان را بهصورت گروهی و انفرادی

گاهی با در دسترس بودن امکاناتی نظیر آب و غذا در

موجب میشود (هاشمی .)11 :3131 ،البته با توجه

سایر نقاط ،سیر صعودی مییابد .جریان مهاجرت

به شدت خشکسالی ،مهاجرت صورت متفاوتی به خود

معموال از مناطق آسیبدیده به مناطق شهری یا

میگیرد .بهزعم ( ،)Bates ,2002: 468افرادی که با

مناطق خارج از ناحیۀ خشکسالی صورت میپذیرد
(صالح و مختاری.)311 :3131 ،

تخریبهای تدریجی ناشیاز خشکسالی مواجه
میشوند ،حق انتخاب بیشتری برای تصمیمگیری در

در واقع مهاجرت یکی از راهبردهای متداول مقابله

زمینۀ ماندگاری یا مهاجرت دارند؛ ولی در مواردی که

با اثرات ناشی از پدیدۀ خشکسالی محسوب میشود

خشکسالی بسیار شدید و همراهبا پیشروی سریع

) .(Horridge et al, 2005: 286بهطورکلی ،بارزترین

است ،مهاجرت اغلب تنها راهبرد خانوار برای بقا تلقی

اثرات اقتصادی خشکسالی را میتوان در خسارت به

میشود .با این حال ،بهزعم برخی محققان همچون

تولید کشاورزی به شکل کاهش مقدار و افت کیفیت،

( )Meze-hauske, 2000:31رابطۀ علی مستقیمی بین

کاهش میزان و افزایش قیمت مواد غذایی ،کاهش

خشکسالی و مهاجرت وجود ندارد و باید مهاجرت را از

درآمد کشاورزان ،افزایش هزینههای تولید ،کاهش

پیامدهای غیرمستقیم خشکسالی دانست .شهبازبگیان

قیمتزمین و ...مالحظهکرد (نساجیزواره.)154 :3131 ،

( )3134نیز مهاجرت را یکی از پیامدهای غیرمستقیم

بهتبع این اثراتمستقیم خشکسالی،مسائل و مشکالتی

خشکسالی میداند.

در حوزههای اجتماعی و اقتصادی نیز روی میدهد که

همچنین باید دانست که ماهیت اینگونه مهاجرتها

مهاجرتهای روستا -شهری و تخلیۀ سکونتگاههای

پیچیده و پویاست و تصمیمگیری برای انجام آن

روستایی ازجملۀ آنهاست که در آستانۀ نزدیك به

بهندرت در پاسخ بهیك محرک خاص صورت میگیرد

بحران به وقوع میپیوندد (امینی فسخودی و میرزایی،
.)311 :3141

) .)McLeman & Smit, 2006 : 31با درنظر داشتن
مسائلی از این دست ،پژوهش حاضر به بررسی تأثیر

خشکسالی یکی از عوامل اصلی و تشدیدکنندۀ

یکی از عوامل مؤثر بر مهاجرت یعنی خشکسالی

مهاجرت روستاییان است .درواقع اقتصاد خانوار

پرداخته و برای این منظور بر وضعیت کشاورزی در

روستایی بهطور مستقیم در ارتباط با طبیعت پیرامون

تعاونیهای مشاع بهعنوان عمدهترین واحدهای تولید

خود قرار دارد .ازآنجاکه آب عنصری حیاتی است و

کشاورزی در ایران متمرکز شده است .در اینجا متغیر

مهمترین تأثیر را در حفظ تعادل زیستمحیطی دارد؛

وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع قبل و بعد از

بنابراین هر عاملی که باعث اختالل و کاهش آب در

خشکسالی بهعنوان متغیر اثرگذار بر مهاجرت درنظر

یك منطقه شود ،زمینۀ ایجاد خشکسالی و بهتبع آن

گرفته شده است؛ چراکه تغییر و نامساعدبودن وضعیت

کاهش پوشش گیاهی مرتع ،حذف اراضی زیرکشت

کشاورزی بهعنوان پیامدهای اقتصادی خشکسالی

دیم ،کاهش سطح زیرکشت زراعت آبی را فراهم

شناخته میشود که این خود مهاجرت را افزایش

میکند که خود به معنی اختالل در نظام بهرهبرداری

میدهد؛ بنابراین در این پژوهش تأثیر غیرمستقیم

و معیشت ساکنان روستاست و تشدید و تداوم آن

خشکسالی بر مهاجرت مدنظر است.
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روش تحقیق




معرفي منطقۀ مورد مطالعه

روش و تحقیق در این پژوهش از نوع تحقیقات

شهرستان فسا یکی از شهرهای استان فارس

توصیفی -تحلیلی است که در 53روستای منطقۀ مورد

میباشد که در جنوب شرقی استان واقع شده است و

مطالعه که طرح واگذاری اراضی ملی به گروههای

با  4341کیلومتر مربع  1.4درصد کل مساحت خاکی

مشاع در آنها اجراشده ،انجام شده است .جامعۀ

استان را به خود اختصاص داده است( .ادارۀ جهاد

آماری مورد مطالعه شامل کل تعاونی مشاع موجود در

کشاورزی شهرستان فسا .)3141 ،جمعیت این

محدودۀ مورد مطالعه بوده که شامل  143تعاونی

شهرستان براساس آمار سال  ،3141برابرب 111314

است .نمونهبرداری بهصورت تمامشماری انجام شده و

نفر بوده است که جزء پرجمعیتترین شهرستانهای

از هر تعاونی یك نفر (نمایندۀ مشاعها) انتخاب و مورد

استان فارس میباشد که نزدیكبه  13درصد از

پرسشگری قرار گرفتند .سنجش متغیرها ازطریق

جمعیت شهرستان در شهرها ساکنند و بقیه در روستا

پرسشنامۀ محققساخته و بر مبنای ارزیابی کشاورزان

سکونت دارند (سالنامۀ آماری شهرستان فسا.)35:3141 ،

(سرمشاعها) از وضعیت کشاورزی در مشاع و نیز

شهرستان فسا دارای  14311هکتار اراضی است که

وضعیت مهاجرت روستاییان در زمان قبل و بعد

 34/15درصد آن ارضی باغی و  31/15درصد آن

خشکسالی انجام شده است .ابزار گردآوری دادهها

اراضی زراعی را تشکیل میدهند.

بهصورت کتابخانهای ،میدانی و پرسشنامه است.
بهمنظور آزمون فرضیات از نرمافزار  Spss.16و
Amos

20

استفاده شده است .برای سنجش روایی ابزار

اندازهگیری از روایی محتوایی استفاده شده است که
روایی آن مورد تأیید کارشناسان این حوزه قرار گرفت.
برای بررسی مقیاس از بعد سازگاری درونی ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شده است .نتایج نشان داد،

سطح کل اراضي
اراضی زراعی این شهرستان برابربا  13113هکتار
است که  11415هکتار آن به روش آبی و  111هکتار
به روش دیم کشت میشود .بهطوریکه  41/11از
سطح زیرکشت شهرستان فسا بهصورت آبی آبیاری
میشود (ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان فسا.)3141،

هریك از مؤلفههای مورد بررسی از پایایی الزم
برخوردار هستند؛ چراکه در همۀ موارد مقدار آلفا
بیشتر از  1/1است.
جدول  :7ویژگي جمعیتي شهرستان فسا قبل و بعد از خشکسالي

جمعیت کل شهرستان جمعیت شهری جمعیت روستایی
جمعیت سال ( 3111قبل از خشکسالی)

311351

53111

13435

جمعیت سال ( 3141بعد از خشکسالی)

111314

311553

14411

مأخذ :مرکز آمار ایران3111،3141
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شکل  :7نقشۀ موقعیت جغرافیای شهرستان فسا در سطح استان و کشور

تهیه و ترسیم  :نگارندگان3144 ،

طبق تقسیمات نهگانۀ اقلیمی در ایران ،شهرستان
فسا در تابستان دارای اقلیم گرم و خشك با میانگین
حداکثر دما  15تا  41درجۀ سانتیگراد و در زمستان
دارای اقلیم معتدل با میانگین حداقل دما صفر تا 5
درجۀ سانتیگراد است (ادارۀ کل هواشناسی استان فارس،
 .)3141متوسط بارندگی در این منطقه حدود 141/5
میلیمتر در سال است .حداکثر بارندگی ماهیانه در ماه
دی ( 13/34میلیمتر) و حداقل آن در ماه شهریور
( 1/15میلیمتر) رخ میدهد (منابع طبیعی شهرستان
فسا.)3141 ،
خشکسالیهای چند سال اخیر شهرستان فسا،
بارشهای جوی با پراکنش نامناسب عالوهبر اینکه
امکان کشت دیم را از شهرستان گرفته ،برداشت
بیرویه از آبهای زیرزمینی را باعثشده که این
موضوع در بعضی از مناطق با افت  4متری آبهای
زیرزمینی موجب نشست الیههای خاک شده،
بهطوریکه کشاورزان برای آبیاری مزارع نیاز به برداشت

از سفرهها دارند .محدودیت آب ،بزرگترین محدودیت
توسعۀ کشاورزی در شهرستان بوده و بهلحاظ نبود
جریانهای سطحی ،رودخانۀ دائمی و چشمههای پرآب
و اقلیم خشك و نیمهخشك در شهرستان فسا ،آب را
بهعنوان یکی از عوامل محدودکنندۀ تولید در بخش
کشاورزی معرفی میکند( .ادارۀ جهاد کشاورزی
شهرستان فسا. )3141 ،
طی سالهای  3154تا  ،3135تعداد  143واحد
بهرهبرداری مشاع با 3445نفر عضو در 1141/35
هکتار زمین کشاورزی در شهرستان فسا در  4بخش و
 53روستا تشکیل شد .متوسط تعداد بهرهبرداران عضو
مشاع در شهرستان حدود  1نفر ،کمترین تعداد اعضا 3
نفر و بیشترین آن  51نفر است .آب کشاورزی مشاعها
قبل از خشکسالی در شهرستان ازطریق چاه ،قنات و
رودخانه تأمین میشد و بعد از خشکسالی بهدلیل
کمبود بارش فقط ازطریق چاه تأمین میشود .بخش
اعظم اراضی تحتتصرف مشاعها ،اراضی بایر هستند
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که بعضا با کمبود منابع آب روبهرو میباشند و بهدلیل
افت سفرههایزیرزمینی و هزینههای سنگین جابهجایی
چاه و کفشکنی بسیاری از زمینهای تحتتصرف



تعاونیهای مشاع به حال خود رها شدهاند (ادارۀ جهاد
کشاورزی شهرستان فسا. )3141 ،

جدول  :7مقایسۀ وضعیت کشت و تولید محصوالت کشاورزی قبل و بعد از خشکسالي

سطح کشت سال 43-41
سطح کشت قبل از خشکسالی
تولید به تن
به هکتار
به هکتار
جمع کل محصوالت کشاورزی
شهرستان فسا

53151

414115

11311

تولید به تن
111111

مأخذ :ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان فسا3141 ،

شکل  :7نقشۀ پراکندگي روستاهای دارای تعاوني مشاع در شهرستان فسا

تهیه و ترسیم :نگارندگان3144 ،

یافتهها

بارهای عاملی بهصورت جداگانه معنادار هستند یا

نتایج توصیفي پژوهش

خیر .در حالت مطلوب بارهای عاملی باید از 1/1

در این پژوهش بهمنظور بررسی روابط بین اجزای

بیشتر باشند .بارهای عاملی بین  1/1و  1/5قابلقبول

مدل نرمافزار  Amosبهکار گرفته شده است .مدل

و کمتر از  1/1نامناسب است و نشان میدهد که آن

مفروض پژوهشحاضر ،یك مدل معادلۀ ساختاری

قسمت مدل ایراد دارد و باید آن را اصالح کرد که

است .در ابتدا باید هریك از سازههای پژوهش را

بهصورت حذف گویهها یا تغییر آنها انجام میشود.

تحلیل کرده؛ زیرا باید مشخص شود که هریك از

تحلیل عاملی برای هریك از سازههای تحقیق نشان
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میدهد که بیشتر معرفهای متغیرهای مکنون بهطور

 1/15توان تبیینی هرکدام در رابطه با متغیرهای

نسبتا قابلقبولی روی آنها بار شدهاند؛ بهعنوان مثال

مکنون را نشان میدهند؛ بهعنوان مثال دربارۀ متغیر

دربارۀ میزان تولید ،متغیر سطح اراضی زیرکشت (قبل

پنهان میزان تولید ،متغیر سطح اراضی زیرکشت (بعد

از خشکسالی) با بار عاملی  1/33بیشترین توان

از خشکسالی) با بار عاملی  1/41نسبتبه سه متغیر

تبیینی در رابطه با متغیر پنهان میزان تولید نسبتبه

دیگر مربوطبه متغیر میزان تولید توان بیشتری برای

سه متغیر دیگر مربوطبه آن دارد .بررسی بار عاملی

تبیین آن دارد .نسبت بحرانی نیز با مقدار  34/511و

سایر متغیرهای مربوطبه هریك از پنج متغیر پنهان

با فاصلۀ زیاد از  3/41بر توان باالی آن تأکید دارد.

نیز نشان میدهد که هریك بهصورت معناداری توان

سطح معناداری نیز کمتر از  1/15و بسیار نزدیك به

تبیین متغیر پنهان مربوط را دارند (چراکه مقدار

صفر است که گویایی معناداری مقادیر بهدست آمده

بارعاملی در همۀ موارد بیشتر از  1/1است) .در مرحلۀ

بهلحاظ آماری است .دربارۀ سایر متغیرها نیز

بعد بررسی بار عاملی پنج متغیر پنهان بهعنوان عوامل

همینگونه است.

تبیینکنندۀ وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع

در مرحلۀ بعد ،بررسی بار عاملی پنج متغیر پنهان

قبل از خشکسالی در رابطه با این متغیر نیز گویای

بهعنوان عوامل تبیینکنندۀ وضعیت کشاورزی در

توان معنادار هریك از آنها و تبیین و توضیح این

تعاونیهای مشاع بعد از خشکسالی در رابطه با این

متغیر است .در این میان متغیر هزینههای تولید با بار

متغیر نیز توان معنادار هریك از آنها ،تبیین و توضیح

عاملی  1/11بیشتر از سایر متغیرها قابیلت تبیین و

این متغیر را نشان میدهد .در این میان متغیر

توضیح متغیر وضعیت کشاورزی را دارد؛ بنابراین وزن

وضعیت توزیع با بار عاملی  1/31بیشتر از سایر

بیشتری نیز در محاسبات مربوطبه این متغیر پنهان

متغیرها قابیلت تبیین و توضیح متغیر وضعیت

دارد .بعد از متغیر هزینههای تولید ،بهترتیب متغیر

کشاورزی بعد از خشکسالی را دارد؛ بنابراین وزن

وضعیت توزیع  ،1/11میزان رضایت کشاورز با ،1/11

بیشتری نیز در محاسبات مربوطبه این متغیر پنهان

منابع تولید با  1/13و درنهایت میزان تولید با 1/13

دارد .بعد از متغیر وضعیت توزیع ،بهترتیب متغیر

قرار دارند که بار عاملی معنادار را نشان میدهند.

رضایت کشاورزان ،1/53هزینۀ تولید با  ،1/54وضعیت

دربارۀ مدل مربوط وضعیت کشاورزی در تعاونیهای

منابع با  1/44و درنهایت میزان تولید با  1/14قرار

مشاع بعد از خشکسالی نیز ،مقادیر بارهای عاملی

دارند که بارعاملی معنادار را نشان میدهند.

مربوطبه هر متغیر بیشتر از  1/1و نسبت بحرانی نیز
بیشتر از  3/41است که در سطح معناداری کمتر از
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جدول  :9بارهای عاملي هریک از متغیرهای تحقیق

پارامترها

نسبت بحرانی

بار عاملی (استاندارد)

سطح معناداری

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

وضعیت کشاورزی  <---میزان تولید

1/131

1/131

1/351

1/131

1/111

1/111

وضعیت کشاورزی  <---رضایت کشاورزان

1/114

1/531

5/131

1/111

***

1/113

وضعیت کشاورزی  <---وضعیت توزیع

1/111

1/311

1/111

1/151

***

1/111

وضعیت کشاورزی  <---وضعیت منابع

1/131

1/443

-

-

-

-

وضعیت کشاورزی  <---هزینه تولید

1/114

1/513

1/143

1/413

***

***

میزان تولید  <---تولیدات زراعی

1/131

1/153

-

-

-

-

میزان تولید  <---تولیدات باغی

/541

1/333

1/311

34/511

***

***

میزان تولید  <---سطح اراضی

1/313

1/415

4/151

34/344

***

***

میزان تولید  <---بهرهوری

1/111

1/134

3/113

5/411

***

***

وضعیت منابع  <---تعداد چاههای آب

1/431

1/114

-

-

-

-

وضعیت منابع  <---قیمت اراضی

1/441

1/141

5/415

5/541

***

***

وضعیت منابع  <---تکنولوژیهای نوین

1/315

1/333

5/111

1/511

***

***

وضعیت توزیع  <---راهها و زیرساختها

1/133

1/15

-

-

-

-

وضعیت توزیع  <---بازاریابی و فروش

1/314

1/131

1/413

1/141

***

***

وضعیت توزیع  <---حذف واسطهها و سلفخرها

1/113

1/411

4/113

4/114

***

***

هزینۀ تولید  <---هزینۀ تأمین آب

1/144

1/11

-

-

-

-

هزینۀ تولید  <---هزینۀ تولید محصول

1/115

1/151

1/415

1/444

***

***

هزینۀ تولید  <---هزینۀ حفر چاه و کفکشی

1/451

1/111

1/111

1/131

***

1/111

وضعیت توزیع  <---رضایت از تولید

1/144

1/141

-

-

-

-

وضعیت توزیع  <---رضایت بیمۀ محصوالت

1/543

1/341

5/131

1/143

***

***

وضعیت توزیع  <---رضایت از سود

1/113

1/515

5/443

4/113

***

***

مأخذ :یافتههای تحقیق3144 ،

اما مهمترین بخش مدل ،ضرایب رگرسیونی تأثیر
وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع قبل و بعد از
خشکسالی بر ماندگاری جمعیت روستایی است که به
آزمون فرضیههای پژوهش میپردازد.
نتایج تحلیلي پژوهش
فرضیۀ اول :بهنظر میرسد که وضعیت کشاورزی در
تعاونیهای مشاع قبل و بعد از خشکسالی بر حفظ
جمعیت و کاهش مهاجرت روستائیان تأثیر داشته

است .برطبق مقادیر بتای بهدستآمده برای پارامتر
تأثیر وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع قبل از
خشکسالی که برابر است با  1/44در سطح معناداری
کمتر از  1/5نسبت بحرانی نیز برابر است با  4/113که
از مقدار  3/41بیشتر است؛ بنابراین میتوان گفت
وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع قبل از
خشکسالی بر حفظ جمعیت و کاهش مهاجرت
روستائیان تأثیر مستقیمی دارد.
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مطابق با نتایج جدول زیر ضرایب بهدستآمده بیانگر

خشکسالی بر بازگشت مهاجران روستایی از شهرها

اثر معکوس وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع

تأکید دارد؛ چراکه بتا  1/11و نسبت بحرانی نیز

بعد از خشکسالی بر حفظ جمعیت و کاهش مهاجرت

 1/114است و در سطح معناداری  1/111قرار دارند؛

روستاییان است .مقدار بتا در این مورد برابر است با

بنابراین میتوان گفت این فرضیه نیز تأیید میشود.

 . -1/11نسبت بحرانی نیز برابربا  -1/111میباشد که

درمقابل ،با توجه به مقادیر بهدستآمده برای تأثیر

از  -3/41بیشتر است .سطح معناداری نیز 1/111

وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع بعد از

است که کمتر از  1/15میباشد؛ پس فرضیۀ فوق

خشکسالی بر بازگشت مهاجران روستایی از شهرها

تأیید میشود .میتوان گفت وضعیت کشاورزی در

گویایی تأثیر معکوس و منفی آن است .مقدار ضریب

تعاونیهای مشاع بعد از خشکسالی بر حفظ جمعیت و

رگرسیونی برابر است با  -1/13و نسبت بحرانی

کاهش مهاجرت روستاییان تأثیر معکوس داشته و

 -1/111که این مقادیر در سطح خطای  1/113بر

منجربه کاهش آن شده است.

تأثیر معکوس و معنادار وضعیت کشاورزی در

فرضیۀ دوم :بهنظر میرسد که وضعیت کشاورزی در

تعاونیهای مشاع بعد از خشکسالی بر بازگشت مهاجران

تعاونیهای مشاع قبل و بعد از خشکسالی بر بازگشت

روستایی از شهرها تأکید دارند؛ بنابراین فرضیه تفاوت

مهاجران روستایی از شهرها تأثیر داشته است.

تأثیر وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع قبل و

در اینجا نیز نتایج بهدستآمده بر تأثیر مثبت و

بعد از خشکسالی ،بر بازگشت مهاجران روستایی از

معنادار وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع قبل از

شهرها تأیید میشود.

جدول  :4ضرایت مسیر مربوطبه تأثیر وضعیت کشاورزی بر ابعاد ماندگاری

بارعاملی

پارامترها

(استاندارد)

نسبت بحرانی سطح معناداری

وضعیت کشاورزی (قبل)  <---حفظ جمعیت و کاهش مهاجرت

1/431

4/113

***

وضعیت کشاورزی (بعد)  <---حفظ جمعیت و کاهش مهاجرت

-1/11

-1/111

1/111

وضعیت کشاورزی (قبل)  <---بازگشت مهاجران

1/155

1/114

1/111

وضعیت کشاورزی (بعد)  <---بازگشت مهاجران

-1/13

-1/111

1/113

مأخذ :یافتههای تحقیق3144 ،

با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان نتیجه گرفت که
وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع بر ماندگاری
جمعیت روستایی تأثیر معنادار است؛ ولی قبل از
خشکسالی این تأثیر بهصورت مستقیم و مثبت بوده

است؛ یعنی باعث افزایش ماندگاری جمعیت شده
است ،ولی بعد از خشکسالی تأثیر منفی و معکوس
داشته و منجربه کاهش میزان ماندگاری جمعیت
روستایی شده است.
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شکل  :9مدل معادلۀ ساختاری تأثیر وضعیت کشاورزی بر ماندگاری جمعیت روستایي قبل از خشکسالي

تهیه و ترسیم :یافتههای تحقیق3144 ،
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شکل  :4مدل معادلۀ ساختاری تأثیر وضعیت کشاورزی بر ماندگاری جمعیت روستایي بعد از خشکسالي

تهیه و ترسیم :یافتههای تحقیق3144 ،

آزمون برازش مدل
با توجه به جدول زیر تقریبا تمام شاخصهای برازش
مدل در دامنۀ تعریفشده قرار داشته که این به معنای
مطلوبیت مدل و برازش آن است؛ بهعنوانمثال
شاخص نیکویی برازش  RMSEAیا ریشۀ دوم میانگین
مربعهای خطای برآورد که از عمومیترین شاخصهای
قضاوت دربارۀ مدل است و بهعنوان یکی از
شاخصهای بدی برازش شناخته شده (یعنی شاخصی
که هرچه مقدار آن کوچكتر باشد ،مدل تدوینشده
قابلقبولتر تلقی میشود) با مقدار نزدیك به صفر
نشان میدهد که پیشبینی مدل ساخته و
پرداختهشده تطبیق بیشتری با واقعیت مشاهده شده
دارد با مقداری برابر با  1/114در مدل اول و 1/113

در مدل دوم بر برازش آنها تأکید دارند .سایر
شاخصهای گزارششده در جدول ( )31نیز قابلیت
قبول مدل تدوینی را نشان میدهند .با درنظرداشتن
شش شاخص زیر میتوان به برازش مدل پیشنهادی
پژوهشگر از یکسو و دادههای تجربی ازسویدیگر،
تأکید داشت؛ بنابراین با توجه به برازش مطلوب هریك
از این شاخصها میتوان گفت ،انطباق مطلوبی بین
مدل ساختاریشده با دادههای تجربی بهوجود آمده
است و با تأکید بر معادالت ساختاری ،الگویی مناسب
درزمینۀ تأثیر وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع
(قبل و بعد از خشکسالی) بر ماندگاری جمعیت
تدوینشده و برازش مطلوب معرف الگویابی معادالت
ساختاری با تأکید بر این روابط است.
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جدول  :0شاخصهای برازش کلي مدل معادالت ساختاری
دامنۀ قابلقبول

برآوردهای
مدل اول

برآوردهای مدل دوم

CMIN/DF

3-5

1/111

1/143

GFI

1/45-3

1/45

1/41

AGFI

1/45-3

1/41

1/43

شاخص برازش تطبیقی

CFI

1/41-3

1/44

1/41

شاخص توکر -لویس

TLI

1/41-3

1/43

1/4

شاخص برازش هنجارشدۀ مقتصد

PNFI

1/51-3

1/11

1/11

شاخص برازش تطبیقی مقتصد

PCFI

1/51-3

1/11

1/1

RMSEA

1 -1/13

1/14

1/13

شاخصهای برازش
کای اسکوئر نسبی
مطلق

شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالحشده

تطبیقی

مقتصد

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

مأخذ :یافتههای تحقیق3144 ،

بنابراین میتوان گفت مدلهای ترسیمشده (شکل

از روستاییان بهشدت وابستهبه کشاورزی است،

3و )1مدلی است که میتواند دادهها را با مدل نظری

معیشت آنها بهویژه دربرابر تغییرات اقلیمی همچون

تطبیق دهد ،بهعبارتی مدل نشان میدهد که دادههای

خشکسالی بسیار آسیبپذیر است .خشکسالی منجربه

تجربی میتواند با نظریه پوشش داده شود و بر مدل

کاهش رطوبت هوا و خاک ،تشنگی محیط ،کاهش

تدوینشده از یك سو و دادههای تجربی ازسویدیگر

بازدۀ زمینهای کشاورزی ،افت بهرهوری و کیفیت

تأکید داشت؛ بنابراین انطباق مطلوبی بین مدل به

محصول ،افزایش قیمت مواد غذایی و ناامنی غذایی،

تصویر درآمده یا مدل ساختاریشده با دادههای

افزایش بیکاری ،فرسایش خاک و شکنندگی آن،

تجربی فراهم شده است؛ بنابراین میتوان گفت این

افزایش فقر روستاییان و مهاجرت روستایی به شهرها

مدل الگوی مناسبی در زمینۀ مشخصکردن تأثیر

شده است .طبق نتایج بهدستآمده ،قبل از خشکسالی

وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع قبل و بعد از

وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع تأثیر مثبتی

خشکسالی بر ماندگاری جمعیت روستایی است.

بر ماندگاری داشته است .این تأثیر دربارۀ حفظ

نتیجه
نتایج حاصل از مدلسازی معادلۀ ساختاری تأثیر
وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع قبل و بعد از
خشکسالی بر ماندگاری جمعیت ،نشان میدهد
وضعیت کشاورزی بر مهاجرت یا ماندگاری جمعیت
روستایی به شهرها تأثیر دارد و یکی از عواملی که
تعیینکنندۀ وضعیت کشاورزی در تعاونیهای مشاع
بهعنوان یك عامل اقتصادی اثرگذار بر ماندگاری
جمعیت است ،وقوع خشکسالی است .در کشورهای
درحالتوسعه مثل ایران که زندگی بخش قابلتوجهی

جمعیت و کاهش مهاجرت  1/44و دربارۀ بازگشت
مهاجران  1/11است که در هر دو مقدار ضریب
بهلحاظ آماری معنادار است و گویایی آن است که
وضعیت کشاورزی ضریب حفظ جمعیت و بازگشت
مهاجران یا بهعبارتکلی ماندگاری جمعیت روستایی
را افزایش داده است و این بهخاطر وضعیت مساعد
کشاورزی در آن زمان بوده است؛ اما یافتهها دربارۀ
میزان ماندگاری و تأثیر وضعیت کشاورزی بر آن بعد
از خشکسالی متفاوت است .تأثیر وضعیت کشاورزی
در تعاونیهای مشاع بعد از خشکسالی بر حفظ
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جمعیت و کاهش مهاجرت با مقدار  -1/11و بر

با توجه به فرضیۀ اول پیشنهاد میشود -3 :جلب

بازگشت مهاجران از شهرها با مقدار  -1/13بر تأثیر

مشارکت بیشتر گروههای مشاع برای همکاری

معکوس آن بر ماندگاری تأکید دارد .درواقع با بروز

بهمنظور مقابله با بحران خشکسالی و بسترسازی

خشکسالیو بهتبع ،شراط نامساعد کشاورزی در

مناسب برای تشکیل انجمنهای داوطلبانه توسط خود

تعاونیها مشاع ،میزان مهاجرت روستاییان به شهرها

گروههای مشاع و کشاورزان برای مقابله با اثرات

افزایش مییابد.

زیانبار تغییرات اقیلمی همچون خشکسالی؛ -1کمك

این یافتهها با نتایج نفیسیفرد ( )3111و شریف

به کشاورزان برای آشنایی با برنامههای مدیریتی مانند

( )3114در زمینۀ تأثیر تعاونیهای مشاع بر مهاجرت

مدیریت منابع آب ،مدیریت بحران ،مدیریت استفاده از

و کنی ( ،)1113مك لمان و اسمیت ( ،)1111فایندلی

بذرهای اصالحشده و مقاوم ،مدیریت بیمه ،مدیریت

( ،)3444محمدییگانه و همکاران ( )3131در زمینۀ

ریسك برای تغییر نگرش احساسی آنها در زمینۀ

تأثیر خشکسالی بر مهاجرت همسو بوده و نشاندهندۀ

دالیل و اثرات بروز خشکسالی؛  -1با اصالح روشهای

گستردگی و عمومیت این مسئله است .جدایی از

کشت متناسب که در برابر خشکسالیهای اخیر

مسائلی که اساسا با مهاجرتهای روستاشهری و

مقاومتر باشند ،میتوان میزان تولید را افزایش داد؛ -4

حاشیهنشینی در شهرها بهوجود میآید ،این مهاجرتها

خرید تضمینی محصوالت کشاورزی توسط دولت از

تأثیرات عمیق و ماندگاری نیز بر جامعۀ روستایی

کشاورزان و درعینحال تدوین برنامههایی برای

خواهد داشت؛ چراکه بیشترین قشر مهاجران را جوانان

آموزش و بسترسازی مناسب برای بازاریابی و عرضۀ

و جمعیت فعال دربر میگیرند و این به معنای آسیب

محصوالت کشاورزان راهکار مهمی است.

جدی به فعالیتهای اقتصادی روستاها که عمدهترین

 -با توجه به فرضیۀ دوم پیشنهاد میشود:

آنها کشاورزی و دامداری است خواهد بود که در

 -3ازطریق طراحی برنامههایی در زمینۀ دادن کمك

درازمدت اثرات اجتماعی آن نیز بروز مییابد و

هزینههای تحصیلی و وام به دانشجویان واجد شرایط

درنهایت دستیابی به آنچه که بهعنوان چشمانداز

درجهت توانمندسازی آنها برای ادامه تحصیل و

توسعۀ روستایی شناخته میشود ،ناممکن خواهد

بازگشت این مولدان کشاورزی و جوانان روستایی؛

ساخت؛ بنابراین توجه به مسئلۀ مهاجرتهای

 -1اجرای راهبردهای سازگاری و فراهمکردن امکانات

روستاشهری و قبل از هر چیز خشکسالی که یکی از

رفاهی در روستاها (امکانات بهداشتی ،ورزشی،

دالیل اصلی بروز آن است ،باید مورد توجه مسئوالن

جادههای ارتباطی مناسب ،امکانات رفاهی زندگی و

امر قرار گیرد.

 )...زمینهساز بازگشت کشاورزان برای همکاری با

در پایان با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهادهایی

تعاونیهای مشاع و کشاورزی در منطقۀ بعد از

برای بهبود وضعیت موجود ارائه میشود؛

خشکسالی خواهد شد.
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Introduction
Considering the importance of natural resources particularly in national lands, some strategies have
been considered and used for organizing the various parts of natural resources including its
conservation, reclamation, development and use, one of which is the assignment of national lands to
Mosha (joint ownership) cooperatives.The Mosha Cooperative System was approved and implemented
in 1980 with the aim of optimal use of the factors of production, performing the basic operations,
integrated cultivation, increasing the crop yields and farmers' income, improving the farmers' living
standards, and preventing the migration of villagers to cities. A large part of Iran's soil is in the arid
and semi-arid regions of the world due to geographical conditions. Life in these areas necessarily
relies on water and water resources, and the existence of water resources has always played a major
role in the formation of human communities. Since the formation of human communities with the
agricultural economy and the exploitation of land without water have always been impossible
whether in the past or at present, people's livelihood in developing countries like Iran, where a
significant part of the lives of a large part of the rural population is dependent on agriculture, is
vulnerable to climate changes including drought. A total of 248 Mosha cooperatives were developed
in Fasa between 1980 and 2006, which were initially successful due to the potential of the region for
agriculture, but the lands assigned to Mosha cooperatives have not recently been used in some
villages due to droughts and severe drops of groundwater.
Methods and material
This is a descriptive - analytical research, the data of which were collected using a survey as well as
library study, and which has been conducted in 51 villages of the region under study where the
project of national land transfer to joint cooperatives had been implemented. The study population
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includes all of the 248 joint cooperatives existing in the township under study. The sampling was
done using complete enumeration method and the representatives of the joint cooperatives were
surveyed. The data have been analyzed using the structural equation modeling and the AMOS
software..Moreover, content validity has been used to assess the measurement tool, the validity of
which was confirmed by some experts in this field. Cronbach's alpha coefficient was also used for
testing the internal consistency of the questionnaire. The results showed that all of the components
had good reliability, because the alpha value was greater than 0.7 in all of them.
Results and Discussion
The results of the structural equation modeling about the effect of agricultural status in Mosha
cooperatives before and after drought on population survival indicate that agricultural status affects
the migration of rural population to cities or their survival in their villages, and drought is one of the
factors that determines the agricultural status in Mosha cooperative and acts as an economic factor
affecting the survival of the population in rural areas. In developing countries such as Iran, where a
significant part of the rural population is dependent on agriculture, people's livelihood is particularly
vulnerable to climate changes such as drought. Drought has recently resulted in the reduced air and
soil moisture, thirst of the environment, lower crop yields of agricultural lands, lower productivity
and product quality, higher food prices and food insecurity, higher unemployment, soil erosion and
fragility, and higher levels of the villagers' poverty and migration to cities. According to the results
obtained In fact, the villagers' migration to cities increases after the drought and its consequent
unfavorable agricultural conditions in Mosha cooperatives. In fact, before the drought, the
agricultural status in Mosha cooperative has had a positive effect on the villagers' survival.
Considering these results, In fact, the villagers' migration to cities increases after the drought and its
consequent unfavorable agricultural conditions in Mosha cooperatives.
Conclusion
The data have been analyzed using the structural equation modeling and the AMOS software the
regression coefficients obtained in the first model show that the pre-drought effect of the agriculture
status in Mosha Cooperatives on the variable population maintenance and migration reduction is
0.487 and its effect on the variable the rural migrants' return from cities is 0.255, both showing a
positive and significant effect at the error level of less than 0.05, and the direct and positive effect of
agriculture status on the rural population's survival in their villages. However, beta coefficients in the
second model for the post-drought effect of agriculture status in the cooperatives on these two
variables with the values -0.360 and -0.28 at a level of significance less than 0.05 shows a reverse
and significant effect, indicating agricultural stagnation in Mosha Cooperatives and its negative
effect on migration. Considering these results, it can be said that drought has led to agricultural
stagnation, which in turn has increased the rural-urban migration.
Keywords: Mosha Cooperatives, Drought, Migration, Structural Equation Modeling, Fasa
Township.
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