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  دهيچک

ده را يـ ن پديـ ق ايـ دق يابيو ارزده شران يدر ا يخشکسال وقوعش يم موجب افزاياقل يهانوسان
د و يشـد  يهـا  يخشکسـال  يشتر مطالعـات بـر منـاطق دارا   يباز آنجا که . ساخته است يضرور

دوام بر  کم يها يخشکسال ياثرات اجتماع يبررس بهحاضر  يپيمايش پژوهش، مستمر متمرکزند
سـاده   يتصـادف  يريـ گ ق روش نمونـه يـ از طرآن  يهـا افـت و داده ياختصاص  ييمناطق روستا

شهرسـتان  دهسـتان دودانگـه    از کشاورزان نفر ۳۳۹ل پرسشنامه از ينسبت به تکم و يآور جمع
ل و کـاهش  يتحصـ  ، کاهش فرصت ادامهش مهاجرتيافزاکه ها نشان داد  افتهي. دشبهبهان اقدام 

کاهش فرصـت   ،همهن يبا ا ؛دشو يدوام کمتر مشاهده م کم يخشکسال يدر مناطق دارابهداشت 
 افته اسـت؛ ين مناطق نمود يدر ا يکار و تضاد اجتماع  ش ساعاتي، افزايزندگ  تيفيکو ازدواج 
زان يـ ، تعـداد دام و م يکشاورز يبردار ، سن، سابقه بهرهيدولت يت نهادهايزان حمايم ،نيهمچن

  . اند دهشناخته ش يخشکسال ياثرات اجتماع ةکنند نييتع يها ن سازهيتردرآمد خانوار مهم

 ، بهبهـان )دهسـتان ( دودانگه، يتداوم خشکسال، يشدت خشکسال، ياثرات اجتماع :هاواژهديکل
   . )شهرستان(
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  مقدمه

در مناطق  و )Molen et al., 2011( ها بسيار افزودهيوقوع خشكسال برم ياقل يهانوسان
ده اسـت كـه از آن   کـر جـاد  ياقابل توجه را  يهاي محدوديت ،نيخشك زم مهيخشك و ن

). Wilhite et al., 2007(د کراشاره  يبه افزاش شدت و گستره خشكسال توان يم ،جمله
 بـا داشـتن  ن و يخشـک زمـ  مـه يو نقرار گرفتن در کمربند خشک  خاطرز بهيران نيا

كه در سه   ياگونه، به)۱۳۸۳مراد، ( يستن اقاعده مستثن اينفرد از همنحصر ب يمياقل
 ي، جنوبياز مناطق مركز يارير بسد يو شدت وقوع خشكسال يبر فراوان ،ريدهه اخ
كه سناريوهاي  از آنجا  ).Keshavarz et al., 2013(ران افزوده شده است يا يو شرق

 اسـت مختلف تغيير اقليم حـاكي از افـزايش احتمـال وقـوع خشكسـالي در آينـده       
)Burke and Brown, 2008; Burke et al., 2006; Dai, 2011; Sheffield and 

Wood, 2008; Wang, 2005(،     پايش و ارزيابي دقيق اين پديـده و اثـرات ناشـي از آن
بـا ايـن   ). Mishra and Sing, 2010; Hisdal and Kallaksen, 2003(ضـروري اسـت   

موجـود در   يها يدگيچييكي از پ. است، تبيين پديده خشكسالي و اثرات آن دشوار همه
ـ ، اختالف نظر در خصوص مفهوم ايخشکسال يابيارز کـه  ای گونـه ،بهاسـت  دهيـ ن پدي
 ة؛ اما اين پديـد )Wilhite et al., 2007(وجود ندارد  از آنشمول  واحد و جهان یفيتعر

ــد  ــده و چن ــيپيچي ــال   وجهي را م ــواع خشکس ــب ان ــوان در قال ــا يت ــي،  يه هواشناس
خشكسـالي هواشناسـي   . دکـر  يبررسـ  اجتمـاعي  -هيدرولوژيک، کشاورزي و اقتصادي

منطقـه كمتـر از ميـانگين    ) نه، فصـلي يـا ماهانـه   سـاال ( دهد كه بارندگي رخ مي يهنگام
مدت خشكسالي هواشناسـي   اوم طوالنيتد). Mishra and Sing, 2010(درازمدت باشد 

در اين نـوع خشكسـالي، حجـم    . سازد بروز خشكسالي هيدرولوژيك را فراهم مي زمينة
تر از ميـانگين   ينها يا سطح آب زيرزميني به پاي ها، مخازن آب و درياچه جريان رودخانه

اين وضعيت غالباً بر اثر كمبود يا ). Mishra and Sing, 2010(يابد  درازمدت كاهش مي
از سوي ديگر، خشكسالي . پيوندد وقوع مي هاي مياني به فقدان بارش زمستاني در عرض

گيـاه تـا حـدي     ريشةشود كه مقدار رطوبت موجود در محيط  كشاورزي زماني آغاز مي
كـاهش محصـوالت كشـاورزي يـا      ،موجب پژمردگي گيـاه و در نهايـت   كاهش يابد كه
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هـاي   بخـش كشـاورزي اولـين بخـش از فعاليـت      ،رو از اين). Dai, 2011(د شوجنگلي 
اجتمـاعي   -خشكسالي اقتصادي ،همچنين. ردپذي تأثير ميخشكسالي  ازانساني است كه 
ن دچار اختالل شـود  دهد كه عرضه و تقاضاي آب و كاالهاي مرتبط با آ هنگامي رخ مي

)Backeberg and Viljoen, 2003 .(  
 -كشاورزي يا اقتصادي هاي هواشناسي، هيدرولوژيك، پيامدهاي ناشي از خشكسالي

رد، بلكـه ميـزان   پـذي تـأثير مـی  خشكسـالي   ةشدت، استمرار و گسـتر  ازتنها اجتماعي نه
كـه  ای گونـه  ، بـه )Wilhite, 2007(پذيري جوامع نيز در اين زمينه تأثيرگذار است  آسيب

مطالعـه و   کـه  ،اسـت متفـاوت   اي مشابه در مناطق و جوامع مختلفه اثرات خشكسالي
بـا   رهگـذر، ن يـ سازد تـا از ا  يم يدر مناطق مختلف را ضرور يده خشکساليپد يبررس
ـ از ا ي، خسارات ناشيوکارهاي اصولر سازيتدب شـت و رفـاه سـاکنان    يده بـر مع يـ ن پدي

 ييارويمقابله و رو يبرا ين گام ضرورينخست. حداقل رسد به يمناطق مستعد خشکسال
ـ ا ازاست که  يجوامع و منابع ق و هوشمندانةيشناخت دق يبا خشکسال  تـأثير ده يـ ن پدي

 يياسـت جوامـع روسـتا    يهيبد). ۱۳۸۴، ي؛ شقاق۱۳۸۹و همکاران،  ينيحس(رند پذي يم
 يهـا  بيدر معرض آسـ  يشتريزان بيبه م ،يبر کشاورز يبه اقتصاد متک يل وابستگيدل به
مطالعـات مختلـف بـه    ). ۱۳۸۹کشـاورز و همکـاران،   (قـرار دارنـد    ياز خشکسال يناش

از  ين مطالعـات حـاک  يـ ج اينتا. اند پرداخته ييبر جوامع روستا ياثرات خشکسال يبررس
چـون درآمـد خـانوار، منـابع      ييهـا  لفهؤبر م يم خشکساليرمستقيم و غيمستق ياثرگذار

، ييغـذا  ياز آب، نـاامن  يريگ نه بهرهيعات و حجم کار، تضاد در زمن، سايگزيدرآمد جا
ل، يتحصـ ، امکان ادامـه يبه خدمات بهداشت يه، سالمت و دسترسيتغذ کمبود غذا و سوء

ـ في، کيي، مهـاجرت روسـتا  يمـال  يتيبه خـدمات حمـا   يدسترس و انسـجام   يت زنـدگ ي
ــار۱۳۹۰و همکــاران،  ييرضــا( اســت ياجتمــاع ؛ کشــاورز و ۱۳۸۶، ي؛ صــالح و مخت

 ;Alston and Kent, 2008و همچنـين،  ؛۱۳۸۹و همکـاران،   ي؛ وارثـ ۱۳۸۹همکـاران،  

Alston, 2011; CDRSS, 2006; Gupta and Gupta, 2003; Keshavarz et al., 2013; 

Vanclay, 2002 .(يدر منـاطق  يادشـده شـتر مطالعـات   ين است کـه ب ينکته قابل توجه ا 
صالح و ( ه استوستيوقوع پهد و مستمر بيشد يها يکسالخشدر آنجا، اند که  انجام شده
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ــار ــين، ؛۱۳۹۲، ۱۳۸۹؛ کشــاورز و همکــاران، ۱۳۸۶، يمخت  ;Alston, 2006 و همچن

Alston and Kent, 2008; Gupta and Gupta, 2003; Keshavarz et al., 2013; 

Ward et al., 2006(کشاورز و همکاران  برای نمونه، ؛)خـود را  پژوهش ) ۱۳۹۲، ۱۳۸۹
ـ    در استان فـارس متمرکـز سـاخته    يا ساکنان منطقه روی ش از پـنج سـال بـا    يانـد کـه ب

ـ آ«ن است که يا يپرسش اساس. ندد و مستمر مواجه بوديار شديبس  يخشکسال ا مـدت  ي
ـ از ا يزان اثـرات ناشـ  يـ در نـوع و م  يزمان استمرار خشکسـال  . »؟ر دارديده تـأث يـ ن پدي

ط عــدم اســتمرار يدر شــرا يخشکســال يتصــاداثــرات اق يبــه بررســ يمطالعــات انــدک
در ) ۱۳۹۳(و همکـاران   يمطالعـه عـادل   ؛ برای نمونه،اند هداخترپده ين پديمدت ا يطوالن

، نشـان  مواجـه بـود   يهواشناسـ  يده خشکساليمدت دو سال با پدکه به ييمنطقه روستا
 ريـ م، تعداد دام، سـطح ز يعملکرد محصوالت د موجب کاهش يداده است که خشکسال
ـ نهادر م و يو د يآب يکشت محصوالت زراع کشـاورز   يکـاهش درآمـد خانوارهـا    ت،ي

ه در منـاطق  پديدارشـد  ياثـرات اقتصـاد   يج نشانگر تشابه و همسـان ين نتايا. است شده
ـ ارز بـه  ،همهن يبا ا. استدوام  بادوام و کم يها يخشکسال يدارا  ياثـرات اجتمـاع   يابي

. نه وجـود نـدارد  ين زميدر ا يشواهد تجرب ه است ونشدمناطق توجه   نيبر ا يخشکسال
در  يخشکسـال  ياثرات اجتمـاع  يبا هدف بررسحاضر ت موضوع، پژوهش ينظر به اهم

 رهگـذر، ن يـ ده انجـام شـده اسـت تـا از ا    يـ ن پديـ مـدت ا  يط عدم تـداوم طـوالن  يشرا
  .ارائه شود يت خشکساليريمد يگذاراستيبهبود س يبرا ييرهنمودها

  قيتحق  روش

از توابـع  به هدف پژوهش، نسبت به انجام مطالعه در دهستان دودانگه  يابيدستمنظور  به
 تـا  ۵۰˚۰۴΄ ن دهستان در محدوده جغرافيـايي يا). ۱نگاره (شهرستان بهبهان اقدام شد 

و  يعـادل (عرض شمالي واقع شـده اسـت    ۳۰˚ ۴۵΄تا  ۳۰˚ ۳۹΄طول شرقي و ۵۰˚ ۲۰΄
بـه رودخانـه    ي، دسترسـ ييهـوا وآب ط مساعديشرا ،يخشکسال نبود). ۱۳۹۲همکاران، 

ت يـ مناسب خاک موجب رونق فعال يزيخحاصل ،نيمارون و سد مارون و همچن يدائم
ب بـه اتفـاق   يـ ت قريـ شـت اکثر يکـه مع ای گونـه ، بهده استشمنطقه اين در  يکشاورز
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ـ بر پا )خانوار ۲۸۶۵با (ن دهستان يا ينفر ۱۴۶۱۴ت يجمع  اسـت اسـتوار   يه کشـاورز ي
بـر   ۱۳۸۶-۸۷ يدر سـال زراعـ   يوقوع خشکسـال  با اين همه، ؛)۱۳۸۵ران، يمرکز آمار ا(
     .ده استگذار بورين منطقه تأثيشت و اقتصاد ساکنان ايمع

  
  منطقه مورد مطالعه ييايموقعت جغراف -۱نگاره 

  
 در منطقه مورد مطالعه کيدرولوژيو ه يهواشناس يها يت خشکساليوضع - ۱ نمودار

  :۱نمودار  يراهنما

۱ < SPI < ۱-  :۱   ک نرمال؛ينزد - <SPI < ۵/۱ -  :۵/۱   متوسط؛ يخشکسال- < SPI < ۲ -  :
 ؛يفاقد خشکسال:  SDI < ۰   ؛)Mckee et al., 1993(خشک  يليخ يليخ:  SPI > - ۲ خشک؛ يليخ
۰ < SPI < ۱-  :۱   م؛يمال يخشکسال - < SDI < ۵/۱-  :۵/۱    متوسط؛ يخشکسال- <SDI< ۲ - :

  ). Nalbantis and Tasakiris, 2009(د يشد يليخ يخشکسال:  SDI > - ۲   د؛يشد يخشکسال
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 ،۱۳۸۶-۸۷ يدر سال زراع دودانگه نشانگر آن است که دهستان ۱ بر نمودار يمرور
 ۱۳۸۷-۸۸ يان سال زراعـ ين بحران تا پايو ا شدهد مواجه يشد يهواشناس يبا خشکسال
در منطقه مورد مطالعه  يهواشناس يحداکثر تداوم خشکسال ،نيبنابرا. افته استياستمرار 

دهسـتان در سـال   ايـن  گـر،  يد ياز سـو ). ۱۳۹۳و همکاران،  يعادل(دو سال بوده است 
، اما بازگشت بـارش  بودهمواجه نيز د يک شديدرولوژيه يبا خشکسال ۱۳۸۷-۸۸ يزراع

را فـراهم   ين نـوع خشکسـال  يـ موجبات کاهش شـدت ا  نرمالک يط نزديمنطقه به شرا
بـا   ۱۳۸۹-۹۰و  ۱۳۸۸-۸۹ يزراعـ  يهـا  ن دهستان در ساليکه اای گونههآورده است، ب

بـا توجـه بـه شـاخص     . م مواجه بوده استيک متوسط و ماليدرولوژيه يها يخشکسال
SDI
گـاه   چين منطقه هي، ايمورد بررس يجه گرفت که در دوره زمانين نتيتوان چن يم ،)۱(

SPIبر اساس شاخص . ستد مواجه نبوده ايار شديک بسيدرولوژيه يبا خشکسال
 يزن )۲(

  . است هنداشتتداوم  چندانن منطقه يدر اي هواشناس يخشکسال
صـورت   که به استدسته از ساکنان دهستان دودانگه پژوهش شامل آن  يجامعه آمار

بـا توجـه   ). =۱۴۴۴N(اند  اشتغال داشته يت کشاورزين منطقه اقامت و به فعاليدائم در ا
شـتر  يت بيـ جمع يدارا ين دهستان، روستاهايا يوستاهار يت برخيت جمعيبه محدود

ز از يـ ن حجم نمونه نييمنظور تع به. دندق انتخاب شيعنوان نمونه تحق خانوار به بيستاز 
 ،بيـ ن ترتيبـد . استفاده شـد ) درصد پنجنان يبا در نظر گرفتن سطح اطم(کوکران  رابطة
ساده مورد مطالعه قـرار   يادفتص يريگ ق نمونهين دهستان از طرينفر از کشاورزان ا ۳۳۹

سـاخته   ق پرسشـنامه محقـق  يو از طر ۱۳۹۱از پژوهش در سال يمورد ن يها داده. گرفتند
نـه  يشـده در زم جـام ان يهـا  ن راستا، پس از مرور گسـترده پـژوهش  يدر ا. شد يگردآور

زان يـ سـن، م ( يشـناخت  تيـ جمع يرهـا ياز متغ يا ، مجموعـه ياثـرات خشکسـال   يابيارز
نرخ مهـاجرت، فرصـت   ( ي، اجتماع)و اندازه خانوار يان تجربه کشاورززيالت، ميتحص

، يت زنـدگ يـ فيزان کيل، ميتحصدمات بهداشت و سالمت، فرصت ادامهازدواج، سطح خ
ـ  يزراع يزان اراضيم( يو نهاد ي، اقتصاد)يزان تضاد اجتماعيتعداد ساعات کار و م  يآب

زان يـ و م يرکشـاورز ياشـتغال غ زان درآمـد خـانوار، نـرخ    يـ م، تعـداد دام سـبک، م  يو د
بـر سـاکنان جوامـع     ياثـرات خشکسـال   يمنظـور بررسـ   به) يافتيدر يدولت يها تيحما

 يابزار پژوهش توسـط چنـد تـن از اعضـا     يصور ييروا. در نظر گرفته شدند ييروستا
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مـورد   يسـار  يعيو منابع طب يت مدرس و علوم کشاورزيترب يها دانشگاه يت علمئيه
ق انجام مطالعه راهنما در خـارج از منطقـه   يز از طريپرسشنامه ن ييايپا. د قرار گرفتييتأ

تا  ۵۵/۰ن يب يمورد بررس يرهايمتغ يکرونباخ برا یمقدار آلفا. شد يابيمورد مطالعه ارز
  . مناسب ابزار پژوهش است ييايکه نشانگر پا ،دست آمد به ۸۰/۰

ن و يانگيـ همچـون م  يفيتوصـ  يهـا  آمـاره  يريکارگهبا ب يخشکسال ياثرات اجتماع
کننـده   نيـي تع يهـا  سـازه  يمنظور بررسـ  به. قرار گرفته است يار مورد بررسيانحراف مع

ون بهـره گرفتـه   يل رگرسيز از تحلين ييروستا يبر خانوارها يخشکسال ياثرات اجتماع
اقدام  يونيرها به مدل رگرسيدسته از متغ  دن آنن راستا، تنها نسبت به وارد کريدر ا. شد

   .اند رگذار بودهيتأث ين اثرات خشکسالييدر تب ،ها نگاشته نهيشيبر اساس پ شد که

  و بحث  جينتا

  يکشاورز برداران بهره يشناخت تيجمع يها يژگيو

نه سن يشينه و بيکم و نيز )SD= ۳۱/۱۱(سال  ۴۸برداران مورد مطالعه  ن سن بهرهيانگيم
سواد و تنها  ياز کشاورزان ب درصد ۴/۴۷ ،نيهمچن. بودسال  ۷۵و  ۲۳ ،بيترت به آنها
افراد  يزان تجربه کشاورزيم. ندبود پلم برخورداريالت باالتر از ديدرصد، از تحص ۱/۵

و  پنج يکشاورز يبردار نه سابقه بهرهيکه کمای گونهبود، بهز متفاوت يمورد مطالعه ن
طور  به ،کشاورزان مورد مطالعهت يسابقه فعالهمچنين، . بودسال  شصتنه آن يشيب

گر، حداقل و حداکثر اندازه خانوار در يد ياز سو. )SD= ۹/۱۱( سال بود ۲۹متوسط، 
 پنجز ين منطقه نين اندازه خانوار در ايانگيم ونفر  ، دو و نُهبيترت، بهدهستان دودانگه

     .   دبو) SD= ۳/۱(نفر 

   کشاورز يخانوارهابر  يخشکسال ياثرات اجتماع

ا موقـت سـاکنان منطقـه بـه     يـ  يمـ ئش مهاجرت دايافزادر  يخشکسال ،۱مطابق جدول 
از مطالعـات   يارياست کـه بسـ   ين در حاليا چندان نقش نداشته است؛ خارج از روستا

انـد کـه بـروز     د و مسـتمر نشـان داده  يار شـد يبس يخشکسال يشده در مناطق داراانجام
کشـاورز و همکـاران،   (د شـو  ينـرخ مهـاجرت مـ    چشـمگير ش يموجب افزا يخشکسال
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 يهـا  افتـه ي بـرای نمونـه،   ؛)Keshavarz et al., 2013; Warner et al., 2010؛ ۱۳۹۲
 يو اقتصـاد  يعـ يطب يهـا  از سـازه  يا نشان داد که مجموعه) ۱۳۹۲(کشاورز و همکاران 

عـدم   ،نيبنـابرا . نـد کن يخانوار کشـاورز را فـراهم مـ    يمهاجرت اعضا يريگ نه شکليزم
ده در منطقـه  يـ ن پديـ شـدت ا  يجياهش تـدر به همراه ک يمدت خشکسال يتداوم طوالن

  .دانست ييتوان در زمره عوامل بازدارنده مهاجرت روستا يمورد مطالعه را م

  يخشکسال ياثرات اجتماع - ۱جدول 

  اريانحراف مع  نهيشيب  نهيکم  نيانگيم  ياثرات خشکسال

  ۰۹/۱  ۵  ۱  ۹۴/۱  ش مهاجرتيافزا

  ۹۱/۰  ۵  ۱  ۳۵/۴  کاهش فرصت ازدواج

  ۰۵/۱  ۵  ۱  ۷۶/۱  سالمت کاهش بهداشت و

  ۰۲/۱  ۵  ۱  ۰/۲  ليتحصکاهش فرصت ادامه

  ۶۹/۰  ۵  ۳  ۳۵/۴  يت زندگيفيکاهش ک

  ۹۷/۰  ۵  ۱  ۵۲/۳  ش ساعات کاريافزا

  ۱۸/۱  ۵  ۱  ۰۳/۴  يش تضاد اجتماعيافزا

 پژوهش يهايافته: مأخذ

موجب کاهش فرصت  ي، خشکسال۱جدول  يها افتهيبر اساس  ،گريد ياز سو
با  همسويی ردافته ين يا. است شده ييان جوانان روستايخانواده در مل يازدواج و تشک

دسته از  آن دهدمی نشان ،)Keshavarz et al., 2013(ج مطالعه کشاورز و همکاران ينتا
 يشتريزان بيم شت خانوار دارند، بهيبه مع يشتريب يکه وابستگ ياجتماع يها تيفعال

ش دامنه خسارات يکه با افزا ای گونهبه ،رنديگ يقرار م يده خشکسالير پديتحت تأث
. دشو يخانوار مختل م ياجتماع ين دسته از کارکردهاي، اياز خشکسال يناش ياقتصاد

کشاورز  يخانوارها يو سالمت اعضا يدر کاهش بهداشت عموم ي، خشکسالهمچنين
است که مطالعه کشاورز و همکاران  ين در حاليا نداشته است؛چندان نقش 

)Keshavarz et al., 2013 (اس و همکاران و روخ)Rojas et al., 2011 ( نشان داده
ش يو سالمت افزا يد و مستمر، مخاطرات بهداشتيشد يخشکسال ياست که در مناطق دارا

) Keshavarz et al., 2013( کشاورز و همکاران برای نمونه،که ای گونه، بهابدي يم
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 ييها يماريدرمان ب يها نهين هزير تأمد ي، ناتوانيش افسردگيهمچون افزا يمشکالت
 ياز خشکسال يسم را از جمله اثرات نامطلوب ناشيابت، سرطان و رماتيهمچون د
در  يوسته در دهستان دودانگه نقش چندانيوقوع پهب يخشکسال ،نيهمچن. اند برشمرده

ه افتين يا). ۱جدول (کشاورز نداشته است  يخانوارها يل اعضايتحصکاهش فرصت ادامه
 ;Hochrainer, 2011; Lazarus, 2011( استدر تضاد  ير مطالعات خشکساليج سايبا نتا

Keshavarz et al., 2013 .(مختلف  يان رخدادهايشدن فاصله م يرسد طوالن ينظر مهب
، ۱مطابق نمودار ). ۱نمودار (ر نبوده است يتأث يج بين نتايدر حصول ا يخشکسال

ک يدرولوژيو ه يهواشناس يها يخشکسال ،۱۳۸۱- ۸۲ يدهستان دودانگه در سال زراع
ساله برخوردار  کي يها از تداوم ين خشکساليا. ده استرا تجربه کر يميمتوسط و مال

. ک نرمال برخوردار بوده استينزد ين دوره، منطقه از بارشياند و پس از اتمام ا بوده
. وجود داشته استساله چهار يا وقفه منطقه ير خشکسالين دو رخداد اخيب ،نيبنابرا
ساکنان  يريپذ ش بازگشتيسزا در افزاهب یتواند نقش يم ين فاصله زمانياست ا يهيبد

 ييارويرو يبرا آنها يکشاورز داشته باشد و آمادگ يشت خانوارهايمنطقه و بهبود مع
  .ش دهديافزا يرا تا حدود يآت يها يبا خشکسال

کشاورز  يها ت خانواريعالحجم ف يش نسبيموجب افزا ي، خشکسال۱مطابق جدول 
 يها تياز فعال يم و درآمد ناشيو د يآب يکاهش عملکرد محصوالت زراع. ده استش
را به انجام  ييروستا يخانوارها يبرخ )۱۳۹۳و همکاران،  يعادل( يکشاورز يديتول
 ،قين طرير ساخته است تا از ايناگز ين همچون کارگريگزيجا يدرآمدزا يها تيفعال
 ياريج بسيافته با نتاين يا. دشومختل ن يخانوار در خالل دوره خشکسالشت ين معيتأم

، يصالح و مختار( ستراستا هم ينه اثرات خشکساليشده در زماز مطالعات انجام
موجب  يخشکسال ،نيهمچن). Lazarus, 2011; Keshavarz et al., 2013؛ ۱۳۸۶
در ). ۱جدول (ه است دشمورد مطالعه  يدر روستاها يتضاد اجتماع چشمگيرش يافزا
ه شداشاره  ياز خشکسال يناش ياجتماع يموضوع تضادها ، بهاز مطالعات ياريبس

ن مطالعات نشان يا). Keshavarz et al., 2013, 2014; Xiao et al., 2013(است 
. ابدي يش ميز افزاين ياجتماع ي، تضادهايعيت منابع طبيش محدودياند که با افزا داده

کشاورزان از  يريگ بهره ،ش دادهيافزا يمورد بررس يرا در روستاها يآنچه تضاد اجتماع
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در دهستان دودانگه و  ينيرزميز يها سطح آب يجيکاهش تدر. استآب  يمنابع اشتراک
دار را  از منابع آب موجود، اختالفات دامنه يحداکثر يريگ بهره يتالش کشاورزان برا

 يکه کاهش شدت خشکسال ان، چنجاد کردهين منطقه ايان کشاورزان ايدر م
گر، يد ياز سو. ن اختالفات نکاسته استيز از شدت اير نياخ يها ک در ساليدرولوژيه

ده است شکشاورز  يخانوارها يت زندگيفيک چشمگيرموجب کاهش  يخشکسال
، کشاورز و همکاران )۱۳۹۲(کشاورز  يها ج پژوهشيافته با نتاين يا). ۱جدول (
در مطالعه ) ۱۳۹۲(کشاورز . يی داردهمسو) Sternberg, 2012(و استرنبرگ ) ۱۳۸۹(

ت يفيزان کيبر م يعيو طب ي، اجتماعياقتصاد يها از سازه يا خود نشان داد که مجموعه
 يکه اثرات اقتصاداز آنجا . ر دارنديتأث يط خشکساليدر شرا ييروستا يخانوارها يزندگ
ز در ين يده و تضاد اجتماعد و گسترده بويدر دهستان دودانگه شد ياز خشکسال يناش

  .يستجه دور از انتظار نين نتيدب يابيافته است، دستيش ين دوره افزايخالل ا

  ييروستا يبر خانوارها يخشکسال يکننده اثرات اجتماع نييتع يها سازه

از  يا ، مجموعهيخشکسال يکننده اثرات اجتماع نييتب يها سازه ييمنظور شناسا به
گونه  همان. شدند يونيوارد مدل رگرس يو نهاد ي، ساختاري، اقتصاديفرد يرهايمتغ

 يرات اثرات اجتماعييدرصد از تغ ۲/۴۶رها ين متغيده است، اآم ۲که در جدول 
زان ي، ماين جدول يها افتهيمطابق . ندکن يمرا تبيين  ييروستا يبر خانوارها يخشکسال

، است يخشکسال ياعکننده اثرات اجتم ينيب شين عامل پيترمهم يدولت يها تيحما
 ياثرات اجتماعتغيير  موجب يدولت يها تير در حماييکه هر واحد تغای  گونه به

که  ييروستا يدسته از خانوارها  ، آنسخن گريبه د شود؛ يم ۶۰/۰ي به ميزان خشکسال
داشتند، خسارات  يو اجتماع يدولت ينهادها يتيبه خدمات حما يشتريب يوابستگ
شتر ياز آنجا که ب. اند دهشمتحمل  يشتريزان بيم را به ياز خشکسال يناش ياجتماع

، سازمان )ره( ينيته امداد امام خميهمچون کم يينهادها ياز سو يتيخدمات حما
جه گرفت که ين نتيتوان چن يشود، م يارائه م يسسات اعتبارها و مؤ ، بانکيستيبهز

اند،  وابسته يردولتيا غي يدولت يتيحما يها شت به شبکهيگذران مع يکه برا ييخانوارها
 يهمچون خشکسال يقهر يها دهيدر برابر پد يين اقشار روستايرتريپذ بيدر زمره آس
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مطابقت ) ۱۳۸۹(ج حاصل از مطالعه کشاورز و همکاران يافته با نتاين يا. قرار دارند
  . دارد

 ييروسـتا  ياخانواره ياجتماع يريرپذيزان تأثيدر م کننده نييتع یز نقشير سن نيمتغ
در سـن سرپرسـت خـانوار موجـب      افـزايش هر واحـد  ). ۲جدول (دارد  ياز خشکسال

. دشـو  يمـ  ۳۴/۰  به ميزان ياز خشکسال ييروستا يخانوارها ياجتماع يريثرپذکاهش ا
در معـرض اثـرات نـامطلوب     يزان کمتـر يم ن بدان مفهوم است که کشاورزان مسن بهيا

ن يازدواج در منطقه مورد مطالعه پـاي  ز آنجا که سنا. اند قرار گرفته يخشکسال ياجتماع
ل خـانواده و آغـاز   يج نسـبت بـه تشـک   يتـدر  کشاورز به يجوان خانوارها ي، اعضااست
تنهـا بـه بهبـود    ش اندازه خـانوار کشـاورزان مسـن نـه    کاه. ندکن يمستقل اقدام م يزندگ
ل، بهداشـت و  يتحصـ  يهـا  نهين هزيمانند تأم يکند، بلکه مشکالت يشت آنها کمک ميمع

، افـراد مسـن معمـوالً از صـبر و     ؛ همچنـين رساند يز به حداقل مير آن را نيدرمان و نظا
برخوردارنـد و تحمـل    ياز خشکسـال  يمـات ناشـ  يتحمـل نامال  يبرا يشتريب ييبايشک

  .استتر  آنها آسان يبرا يت زندگيفيمانند کاهش ک يمشکالت

  يلخشکسا ياثرات اجتماع يها کننده نييتع - ۲جدول 

  استاندارديب غيرضر متغير
  tآماره  يب استانداردضر

سطح 

  خطاي معيار  ضريب رگرسيون  داريمعني

  ۰۰۰/۰  ۴۹/۱۰  -  ۸۰/۱ ۹۱/۱۸  ب ثابتيضر

  ۰۰۳/۰  - ۹۷/۲  - ۳۴/۰  ۰۳/۰  - ۱۰/۰  سن

  ۰۳۳/۰  ۱۴/۲  ۲۳/۰  ۰۳/۰  ۰۶/۰  يتجربه کشاورز

  ۷۹۶/۰  ۲۶/۰  ۰۱/۰  ۱۱/۰  ۰۳/۰ اندازه خانوار

  ۷۷۴/۰  ۲۹/۰  ۰۲/۰  ۱۵/۰  ۰۴/۰  تاليزان تحصيم

  ۱۱۷/۰  - ۵۸/۱  - ۰۸/۰  ۰۸/۰  - ۱۳/۰ يآب يزان اراضيم

  ۰۵۰/۰  - ۹۶/۱  - ۱۳/۰  ۰۹/۰  - ۲۵/۰  زان درآمد خانواريم

  ۰۰۰/۰  ۵۸/۱۳  ۶۰/۰  ۱۴/۰  ۸۶/۱  يدولت يها  تيحما

  ۰۱۴/۰  ۴۷/۲  ۱۴/۰  ۰۱/۰  ۰۳/۰  تعداد دام سبک

۴۶۲/۰  =۲
R     ۰۰۰۱/۰  =Sig. F   ۹۷/۱۸  =F 

 پژوهش يهايافته: مأخذ
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ر در ييتغ ۲۳/۰موجب  يکشاورز يبردار ر در سابقه بهرهيي، هر واحد تغهمچنين

تجربه  ي، افراد داراسخن گريبه د ؛)۲جدول (شود  يم يخشکسال ياثرات اجتماع

قرار  ياز خشکسال يناش ير اثرات اجتماعيتحت تأث يشتريزان بيمباالتر به يکشاورز

 يروير پيپذ ا بازگشتيشکل  U ياز الگو ييهواوهای آباناز آنجا که نوس. رنديگ يم

تجربه با  يبرداران کشاورز از بهره ياري، بس)۱۳۹۲و همکاران،  يعادل(کنند  يم

رود که  يم آن ميدار است و همواره بيا و ناپايپو ييهواوط آبياند که شرا افتهيدر

 بارةآنها در يش نگرانيزاموجب اف موضوعن يهم. وندديوقوع پ به يگريد يها يخشکسال

ر يتأث ياديزان زيمآنها به يت زندگيفيبر ک شده،خانوار  ياساس يازهاين نيتأم چگونگی

   .گذارد يم

شده توسط  ير در تعداد دام سبک نگهداريي، هر واحد تغ۲جدول  يها افتهيمطابق 

 ابد؛ير ييتغ ۱۴/۰زان يم به ياز خشکسال يناش يشود که اثرات اجتماع يخانوار موجب م

کنند، اثرات نامطلوب  يم يرا نگهدار يشتريکه دام سبک ب ييخانوارها ه ديگر سخن،ب

 يها مراتع و چراگاه. کنند يتجربه م يشتريزان بيمرا نيز به ياز خشکسال يناش ياجتماع

که ای گونهبه ،رنديگ يقرار م يهواشناس يها ير خشکساليتحت تأث ياديزان زيمبه يعيطب

 ست کهها مراتع و چراگاه يجيشدن تدر، خشک يم خشکساليرات مستقاز اث يکي

مورد  ةعلوف کنندة نيتأم يعيطب يها دامدار را به عرصه -کشاورز يخانوارها يدسترس

ا يفروش دام  ازر يناگز ييروستا يخانوارها ،يطين شرايدر چن. سازد ياز دام محدود مين

وسته در يوقوع پ به يها يجا که خشکسالاز آن. ندشو يدام م يف دستيد علوفه و تعليخر

کنند با  يتالش م ييروستا يشتر خانوارهاياست، بمدت  ين منطقه فاقد تداوم طوالنيا

موجب  ، کهندکنن ياز دام را تأمي، علوفه مورد نيمتعارف زندگ يها نهيدر هز ييجو صرفه

 يگر، به ازايد ياز سو. دشو ين دسته از خانوارها ميا يت زندگيفيکاهش قابل توجه ک

 ياز خشکسال يناش يزان درآمد خانوار، اثرات اجتماعيدر م )کاهش(افزايش هر واحد 

زان يم که از يبرداران بهره ،نيبنابرا). ۲جدول (ابد ي يم )افزايش(کاهش  ۱۳/۰زان يمبه
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از  يل اثرات نامطلوب ناشيتعد يبرا يت باالتريو ظرف ندبرخوردار يشتريدرآمد ب

. رنديگ يقرار م يخشکسال ير اثرات اجتماعيتحت تأث يزان کمتريمد، بهدارن يخشکسال

) Keshavarz et al., 2013؛ ۱۳۸۹(کشاورز و همکاران  يها ج پژوهشيافته با نتاين يا

    .     دارد يهمخوان

   شنهادهايو پ يريگ جهينت

آن  شود و احتمال رخداد يم يران تلقيکشور ا يميت اقليواقع يک يخشکسال ،چندهر

ده در ين پديمختلف وجود دارد، اما گستره، شدت و تداوم ا ييهواوط آبيدر شرا

ن در قر ييهواو های آب د نوسانيتشد ،گريد ياز سو. مناطق مختلف متفاوت است

خشک را مساعدتر  مهيم خشک و نياقل يدر مناطق دارا ينه وقوع خشکساليزم حاضر

از آن را  ياثرات ناش ييده و شناساين پديق ايش و نظارت دقيپا ، کهساخته است

 -ينه دامنه و شدت خسارات اقتصاديدر زم ياطالعات چندان. سازد يم يضرور

با اين . يستشدت و تداوم کم در دسترس ن يدارا يها ياز خشکسال يناش ياجتماع

دوام و  کم يها يخشکسال ياثرات اجتماع يبرخ حاضر نشان داد که ج پژوهشينتا همه،

ل ئبه بروز مسا يزان کمتريمتر به دوام کم يها يکه خشکسالای  گونه اند، به فاوتبادوام مت

ل و کاهش يتحص، کاهش فرصت ادامهييش نرخ مهاجرت روستايمانند افزا ياجتماع

زان ينظر از ماست که صرف ين در حاليا شوند؛ يسطح بهداشت و سالمت منجر م

ل خانواده، يازدواج و تشک  رصتمانند کاهش ف ي، اثراتيا تداوم خشکساليشدت 

 يدر تمام ياجتماع يش تضادهايش ساعات کار و افزاي، افزايت زندگيفيکاهش ک

  . شود يمشاهده م يده از خشکساليد بيمناطق آس

زان يم به ياز خشکسال يناش يپژوهش، اثرات اجتماع يها افتهيکه مطابق از آنجا 

 زمينةدر  يشتريمطالعات ب بايدرد، يپذتأثير میده ين پديزان تداوم ايم از ياديز

از  يناش ياقتصاد - يو اثرات اجتماع يان شدت و تداوم خشکساليموجود م يوندهايپ
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ت يرينه مديها در زم يگذاراستيامکان بهبود س رهگذر،ن يرد تا از ايآن صورت گ

با فرض  يت خشکساليريمد يها شتر برنامهيدر حال حاضر، ب. فراهم شود يخشکسال

 شود؛ ين ميتدو ياز خشکسال يناش ياقتصاد - ياثرات اجتماع يو همسان يختکنواي

از  ياجتماع يريرپذيزان تأثيپژوهش، نوع و م يها افتهياست که مطابق  ين در حاليا

ت يريمد يمتول يشود نهادها يه مين راستا، توصيدر ا. متفاوت است يخشکسال

از  يناش يو اقتصاد يآثار اجتماع ليتعد يجامع و منسجم را برا ييها برنامه يخشکسال

به باور . ندکنو اجرا  يزيردوام طرح کم يها يده در مناطق مستعد خشکسالين پديا

يک کنش حاصل برهم ياجتماع يا دهيمثابه پدبه ينظران، خشکسالاز صاحب ياريبس

رود  يم آن ميب ،نيبنابرا). Quarantelli, 2005( است يانسان يها تيو فعال يعيطب ةديپد

نامناسب  يها وهياعمال ش نيز باو يدولت يمناسب نهادها ةکه در صورت عدم مداخل

ن منطقه افزوده يا يآت يها يبر شدت، گستره و استمرار خشکسال ،يت کشاورزيريمد

ارائه . سزا داشته باشندهب ينقش ن هدفيدب يابيتوانند در دست يم يجيترو ينهادها. شود

 يها وهيو خاک، اصالح شت منابع آب يرينه نحوه مديدر زم يجيترو يا خدمات مشاوره

نه منابع يت بهيرينه مديزم ياجتماع يت تضادهايريو نحوه مد يو دام يت زراعيريمد

و  يهواشناس يها يل خشکساليرا فراهم خواهد ساخت و از تبد يکشاورز

  . دکرخواهد  يريجلوگ ياقتصاد -يع اجتماعيک به فجايدرولوژيه

ل يمهـم در تعـد   یز نقشين يخشکسال يکننده اثرات اجتماع نييتع يها زهسا ييشناسا
بـه   ينشان داد که وابستگ حاضر پژوهش يها افتهي. ده داردين پدياز ا يناش ياثرات منف

 ياز خشکسـال  ياجتمـاع  يريپذ بيساز آس نهين عامل زميترمهم يدولت يتيحما ينهادها
بـه   ييروستا يخانوارها يکاهش وابستگ يرامناسب ب ييکارها، بايد سازونيبنابرا. است
و کـاهش   يا حرفـه  يهـا  گسـترش مهـارت   يتالش بـرا  انديشيده شود؛ يدولت ينهادها
ـ . نه اثـربخش خواهـد بـود   ين زميدر ا يبه مشاغل کشاورز يدرآمد يوابستگ  ،نيهمچن

از  ييسرپرسـتان جـوان روسـتا    ياجتماع يريرپذيش تأثياز افزا يپژوهش حاک يها افتهي
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بخـش   يمهـم در توسـعه و نوسـاز    ینقشـ  جوان يروهايکه ناز آنجا . است يسالخشک
ـ از خـروج ا  يريجلـوگ  يبـرا  ييراهکارهـا  بايـد دارنـد،   يکشاورز ن افـراد از بخـش   ي
ـ  یتواننـد نقشـ   يمـ  يجيترو ينهادها در نظر گرفته شود؛ يکشاورز ش يسـزا در افـزا  هب

 يکـه بـا معرفـ   ای گونـه ، بـه داشته باشند ين کشاورزان با خشکساليا يت سازگاريظرف
بـه   ييب جوانـان روسـتا  يـ ز ترغيـ و ن يو خشکسال يآب ت کميرياثربخش مد يهاراهبرد
ن قشـر در روسـتا   يا ينه ماندگاريزم ،يکشاورز يو اشتغال در مشاغل جنب يآموز حرفه

موجـب   يت دامپـرور يـ پژوهش، اشتغال بـه فعال  يها افتهيمطابق  ،نيهمچن. فراهم شود
 يدولت ينهادها ،نيبنابرا. ده استش ييروستا يخانوارها ياجتماع يريپذ بيش آسيافزا

رنـد کـه از آن جملـه    يت از دامداران در نظـر گ يحما يمناسب را برا ييکارهاو بايد ساز
ـ ارانـه تعل يص يتـوان بـه تخصـ    يم فاقـد   يهـا  در سـال  همچنـين، . دکـر ف دام اشـاره  ي

هـا بـا مشـارکت مـردم      ع و چراگـاه ت مراتيريمربوط به مد يها تيفعال، بايد يخشکسال
ـ قـرار گ  يمتـول  يدر دستور کار نهادها يصورت جد به يمحل بـر پايـة    ،تيـ در نها. ردي

مقابلـه بـا    يبرا ييروستا يت خانوارهايظرفش درآمد به ارتقای يافزا پژوهش، يها افتهي
از  ياريبسـ  ياجـرا  بـا  .دانجامـ مـی از آن  يل اثـرات نـامطلوب ناشـ   يو تعد يخشکسال

و از  اميـد بسـت   ييروسـتا  يش درآمد خانوارهـا يبه افزا توان يم گفته،پيش يها هيتوص
   .فروکاست يعير طبيدپذيتجدب منابع کمتريتخر
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