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محيطي بحران خشکسالي و آثار آن  اجتماعي و زيست - تحليل ابعاد اقتصادي

  دشت ة موردي روستاهاي شهرستان زرينمطالع :بر خانوارهاي روستايي

  ∗و خديجه بوذرجمهری محبوبه نامدار

 ۵/۵/۱۳۹۵: تاريخ پذيرش   ۱۱/۷/۱۳۹۴: تاريخ دريافت

   چكيده
 محيط و انساني جوامع مديريت در موجود مشكالت ترين مهم از آبي کم ترديد بحران خشکسالي و بي

بررسي آثار و پيامدهاي گوناگون پديده خشکسالي در  حاضر هدف تحقيق .دشو مي محسوب زيست
. بوددشت  محدوده شهرستان زرينهاي واقع در در روستا محيطي اقتصادي، اجتماعي و زيست ابعاد

، از مطالعات ها بوده، براي گردآوري دادهتحليلي  - روش مورد استفاده توصيفي نوع تحقيق کاربردي و
 خانوار ۱۵۰کوکران  گيری از رابطة با بهرهحجم نمونه مورد مطالعه . ميداني استفاده شد اي و کتابخانه

دو،  يلکاکسون، خيباطي ونهاي استاز آزمون ،هاي توصيفيعالوه بر آماره ،ها بود؛ و براي تحليل داده
ر ابعاد دار د با اثرات معنی هاي پياپينتايج نشان داد که بحران خشکسالي. استفاده شد tفريدمن و 

اين اثرات اقتصادي  همراه بود که از آن ميان،محيطي در روستاهاي منطقه  اقتصادي، اجتماعي و زيست
هاي  يروي کار از بخش کشاورزي، مهاجرتعاد بوده و بر خروج دائمي نپديده بيش از ساير اب

   .است گذاشته تأثيرروستايي و کاهش سطح زير کشت توليد 
                                                           

 ريزي روستايي دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامهسئول و م يسندةنو، ترتيب به ∗
)namdar@stu.um.ac.ir(ريزي روستايي دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار جغرافيا و برنامهو  ؛ .  
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روسـتاها،   محيطـي،  اجتمـاعي و زيسـت   - اقتصـادي  اثرات خشکسالي، بحران آب،: ها واژهکليد
  ).شهرستان(دشت  زرين

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

هـاي   ناهنجـاري  اسـت،  اقلـيم  جهـاني  تغييرات به مربوط غالباً كه به عللي بنا ،اخير هاي سال در

 مسـاحت  درصـد  نـود  بـيش از  گرفتن قرار .است يافته فزوني کشور مختلف نواحي بارش در

 از ناشـي  هاي و تكانه خشكسالي هاي دوره تا بود كافي جهان آب كم و خشك منطقه در كشور

 ريزان برنامه و سياستمداران اصلي هايدغدغه در کانون دارد، غلبه ترسالي هاي بر دوره را كه آن

تـرين باليـاي طبيعـي كشـور      خشكسالي از مهم). ۴۸: ۱۳۸۳، رحيمی قويدل(دهد  قرار كشور

اثرات  ، بارغم پايين بودن تلفات انساني نسبت به ساير بالياي طبيعي شود كه علي محسوب مي

را بر بخش کشاورزي و منابع آبـي  هاي بسياري  انزي همراه بوده، محيطي فراوان مخرب زيست

پديده خشكسـالي   ۲۷ ،سال گذشته چهلدر . )۶۵: ۱۳۸۷پيرمراديان و همکاران، ( سازد وارد مي

رايـج در   ای بايـد خشكسـالي را پديـده    ،اين اسـاس  و بر است؛ مختلف در كشور اتفاق افتاده

ــرد  ــوب ك ــور محس ــاتف( كش ــاران ه ــين). ۵: ۱۳۸۸ ،و همک ــده  ،همچن ــن پدي ــياي از  ، يك

 شـناختی  بـوم هاي  جانوران و محيطگياهان، بر  نامطلوب یهاي اقليمي است كه اثرات ناهنجاري

 خسـارت و . )Wilhite and Wood, 2001: 39( دارد يانسـان  هـاي  تجمعيـ  سرانجام، بـر و 

ـ بيشـتر از سـاير بال   خشكسالي به حدي است كه بعضي خسـارت آن را  اثرات ناشي از اي ي

اي که با کـاهش توليـدات    گونه به ،)Wilhite, 2000: 250( دانند مي طبيعي مثل سيل و زلزله

و اثـرات   )Fontaine et al., :2009 9( رود شمار مـي  به ترين بالي طبيعي نهپرهزي ،کشاورزي

اسـت   منفي آن بر توليد محصوالت، دانش کشاورزي را نيز بـا چـالش بسـيار مواجـه کـرده     

)Aslam et al., 2013: 99 .( متفاوت بوده و روستايي شهري مناطق در خشکسالي اثراتالبته 

بـر   خشکسالیمستقيم  تأثير که به دليل استشديدتر  بسيار جوامع روستايي برآن  اتتأثير و
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 ،و همکـاران  افـروزه ( اسـت  روسـتاييان  درآمدي منابع ات اغلب متوجهتأثير، اين کشاورزي

 در آنها تحليل و روستايي نواحي تنگناهاي و امکانات از آگاهي ،از آنجا که امروزه). ۲: ۱۳۸۸

 و هـا  طرح ارائه براي ضرورت نوعي و دارد اهميت بسيار توسعه روستايي ريزي برنامه يندافر

 در منـاطق روسـتايي   توسـعه  ، بايـد ديگـر  طـرف  شـود و از مي محسوب توسعه هاي برنامه

نخستين گام  ،)Oddershede et al., 2010: 1107( شود طراحي ملي هايسياست چارچوب

، يکـي از موانـع اساسـي توسـعه در کشـور      مثابه به مقابله با خشکسالي و پيامدهاي آن رایب

روسـتاهاي  . ات ناشي از آن در ابعاد مختلـف اسـت  تأثيرشناخت و درک دقيق اين پديده و 

ـ    شـمار مـي   هپذيرترين مناطقي بـ  بواقع در جنوب استان فارس از آسي ه در ژويـ  هرونـد کـه ب

وجود  با ،هاي دور استان فارس از گذشته. اند بودهرو  روبه با اين بحران جدي، هاي اخير سال

ترين قطـب توليـد محصـوالت کشـاورزي      داشتن اقليم گرم و خشک، همواره به عنوان مهم

طـور   ن محصـوالت و بـه  توليد اي ،اما امروزه. در کشور مطرح بوده است گندم و جو هژوي هب

 .پذيرفتـه اسـت   تـأثير شـدت   هبآبي  بحران خشکسالي و کم ازکشاورزي در اين استان  ،کلي

شود که از  مي محسوب کشاورزي استان از مراکز عمده فارس استان در دشت نزري شهرستان

شاهد افت شـديد سـطح زيـر کشـت و      ،هاي اخير ه در سالژوي و به نبوده تأثير اين پديده بي

 ييروستا مناطقدر  جمعيت اين شهرستان ةعمد بخش آنجا که از. توليد محصول بوده است

ابعـاد گونـاگون    در و دهکـر  دچـار تـنش   را منطقـه  اقتصاد خشکسالي پديده سکونت دارند،

 بـه  توجـه  بـا . است گذاشته جاي بر پيامدهاي مختلف ،محيطي ستاقتصادي و زي اجتماعي،

ة پيامـدها و اثـرات گونـاگون پديـد    بررسي اين  مطالعه حاضر اصلي هدف گفته، پيش مطالب

در پـی،   .اسـت  بـوده  دشت استان فـارس  نشهرستان زري روستايي خانوارهاي بر خشکسالی

   .شويم را يادآور می در اين زمينه پيشيناز مطالعات  برخی

متمرکز شده و  يخشکسال يات اجتماعتأثير، در مطالعه خود، بر )Kenny, 2008( يکن

 يت زندگيفي، کاهش کيخانوادگ يها یري، درگياز جمله اضطراب و افسردگ يجيبه نتا
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به  )۱۳۸۱( يصالح و يمختار. اشاره کرده است يش مهاجرت و فقر عموميافراد، افزا

 منطقه در روستايي خانوارهاي بر آن آثار و خشکسالي اجتماعي و اقتصادي مطالعه ابعاد

 از کار يروين يدائم خروج بر يخشکسال تأثيرکه  اند رسيدهين نتيجه دسيستان پرداخته و ب

 از بخش خانوارها اغلب درآمد بوده، اندک اريبس ييروستا يها مهاجرت و يکشاورز بخش

. است افتهي تنزل زين بخش در يگذار هيسرما زانيم و افتهي توجه قابل کاهش يکشاورز

 يبر اقتصاد نواح ياثرات خشکسال يبه واکاو )۱۳۹۱(گانه و همکاران ي يمحمد ،نيهمچن

 اند که افتهيجه دست ين نتديپرداخته و ب ۱۳۷۵-۸۵ة دور يط شهرستان ابرکوه ييروستا

ن شهرستان وارد کرده يکره اير بر پيناپذ جبران ياقتصاد يها خسارت ياپيپ يها يخشکسال

بر  ياثرات خشکسال ييو شناسا يبررس«با عنوان  ،)۱۳۹۲( يقنبر ةمطالع جينتا. است

دهد که  ينشان م ،»وريس يروستا يمورد ةمطالع: رميشهرستان سم ييروستا يخانوارها

از جمله  يو اقتصاد يدين روستا در دسته عوامل توليدر ا ين اثرات خشکساليتر مهم

و  يشغل يها زهيد و کاهش انگيتول يها نهيش هزيد، افزايکاهش درآمد، کاهش عملکرد تول

حليل ز به  تين )۱۳۹۴( ا و همکارانين ، فاضلتيدر نها. است يکشاورز يشغل يها فرصت

 استان قزوين واقع در يهاروستا يگزينآن بر مکان تأثيرو  يشاخص مخاطره خشکسال

تغيير  يخشکسال يبا مخاطره باال يدر روستاهابايد که  اند دهيجه رسين نتيدو ب پرداخته

  .شود يمنطقه پيشگير يروستاها يکشت انجام پذيرد تا از ناپايدار يالگو

   مباني نظري

 و زلزله ،ميان آن از کهگذارند  می تأثير انسان زندگيبر  طبيعي هاي دهپديبسياري از 

 اجتماعي و اقتصادي هيدرولوژيکي، مطالعات .کنند مي توجه جلب همه از خشکسالي بيش

 مدت، شدت، نيز و وقوع تعداد نظر از خشکسالي که دهد مي نشان بالياي طبيعي روي

 دارد قرار اول رتبه در اقتصادي و تاريخي آثار منفي و انساني تلفات گستردگي،
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يک مسئله جهاني خطر جدي براي توليد  مثابه خشکسالي به ).۵۹: ۱۳۸۴ خاني، مهدي(

اين بحران يکي  ؛)Jaleel et al., 2009: 100( رود شمار مي به محصوالت و امنيت غذايي

اين  ).Ceccarelli and Grando, 1996(ست کشورها ةتوسع ةکنندمحدوداصلي  عواملاز 

روی يک فصل يا بيشتر  غالباً درو کمبود بارش در يک دوره ممتد زماني  به دنبال پديده

 اجتماعي را و اقتصادي هاي بخش از بسياري که انجامد می اثراتي از اي شبکهو به  دهد می

و همکاران،  جزايري( است شده ارائه متفاوت تعاريف پديده خشكسالي براي .گيرد میدربر

واحد و دقيق که  یهنوز تعريف ،رغم جايگاه بسيار مهم اين پديده طبيعي اما علي ؛)۲: ۱۳۹۱

عقيدة  به ).Stage et al., 2004( دست نيامده است همورد توافق همه دانشمندان باشد، ب

 زماني يك دوره در رطوبت غيرطبيعي و مستمر از كمبود است عبارت خشكسالي ،پالمر

 بسيار آن پيامدهاي و آثار ،به همين دليل ؛)Palmer. 1965( سال است يك معموالً كه معين

 ياد» خزنده«ة پديد عنوان با آن از انديشمندان از بسياري که ای گونه ست، بها کند و بطئي

طبيعي برخالف ساير حوادث طبيعي  رويداداين  .)۴۴: ١٣٧٩ همكاران، و خسروي( کنند مي

سيسات زيربنايي از أها و ت ها، ساختمان خانهتخريب ( كمتر باعث بروز خسارات ساختاري

در نيز  آنرساني در هنگام وقوع  ؛ و کمک)۲ :۱۳۸۵ آسيايي،( شود مي )جمله آب و برق

. )۲: ۱۳۹۱زاده و احمدي، ناصر( تر است ر و مشکلت دهسيل پيچي مانند یيها دهپدي مقايسه با

 ازجمله هاي مختلف بخش و منابع بر خشکسالی مختلف اثرات ماهيت به بنا رو، از اين

گوناگون به لررسی اين  هاي شتهر ن، متخصصاآب منابع ويژه به طبيعي منابع و كشاورزي

 و ،شناختي، كشاورزي آب شناختي، اقليم خشكسالي انواع بهآن را  و  پديده پرداخته

از عامل اقليمي  ،چندهر). Adler, 2012: 210( اند کرده بندي طبقه اجتماعي -اقتصادي

اما  ،د که خارج از اراده و اعمال بشري استشوامل اصلي و اوليه خشکسالي شناخته ميوع

خشکسالي همانند تغييرات وسيع  ةپديد ةکننددثر و تشديؤتوان از نقش ساير عوامل م نمي

زميني، تخريب اراضي ناشي از چراي رهاي زي د استفاده از منابع آب، تشديدر کاربري زمين
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 .)۴۸: ۱۳۸۳ ،رحيمی دلقوي( دغافل بوهاي نامناسب کشاورزي و آبياري  رويه و روش بی

 کاهش توليد، و زير کشت سطح کاهش( مستقيم نوع دو به عادي طور به خشکسالي اثرات

ومير  مرگ افزايش آب، سطح کاهش ها، سوزي آتش افزايش ها، جنگل و مراتع خيزي حاصل

 نشاغال و کشاورزان درآمد کاهش( غيرمستقيم و )وحش حيات به وارده خسارت و ،ها دام

 مخارج کاهش از ناشي مالياتي درآمدهاي کاهش بيکاري، رشد قيمت غذا، افزايش بخش، اين

 به خشکسالي اثرات ،ديگر بندي تقسيم يک در. دشو تقسيم مي )ميجرا افزايش مصرفي و

 آنجا از ).۲ :۱۳۸۰ مختاري،(شده است تقسيم  اجتماعي و محيطي زيست اقتصادي، اثرات

 عاملي هر دارد، زيست محيط تعادل در حفظ را تأثير ترين مهم و است حياتي عنصري آب که

 و برداري بهره نظام در ايجاد اختالل ،شود منطقه يک در آب کاهش و اختالل باعث که

 را روستاييانانفرادي  و گروهي هاي مهاجرتتداوم  و تشديدنيز  و روستا ساکنان معيشت

هاي صحيح  ريزي برنامهدر واقع، تنها از طريق اجراي  .)۴۱: ۱۳۸۳ هاشمي،( شود مي موجب

گونه حوادث را  نپيامدهاي منفي ايتوان  ها و ابزارهاي جديد مديريتي، مي وهو استفاده از شي

ؤثر بر بروز مخاطرات و به شناخت و درک عميق فرايندهاي م، الزم است بنابراين. کاهش داد

هاي ناشي از آنها در  بسيآمنظورحذف و يا کاهش ابعاد مختلف پيامدها و  بهتر به ريزي برنامه

  .ه شودپرداختمند  صورت نظام بهمناطق روستايي 

  مطالعهمحدوده مورد 

استان  يجنوب يها شهرستان از يکيلومتر مربع وسعت يک ۴۷/۵۰دشت با مساحت  نيزر

زدخواست يو ا يدو بخش مرکز يکشور دارا يعموم ين سرشماريطبق آخر وفارس است 

 يزدخواست غربيو ا يزدخواست شرقيران، ايراب، دبيه، زيخسو يها پنج دهستان به نامو 

و متوسط  يمتر بارندگ يليم ۲۳۶و با  دارد تينفر جمع هزار، هفتاد مجموعدر که  است

   .رود شمار می بهخشک کشور  مهياز جمله مناطق گرم و نگراد  سانتیدرجه  ۷/۲۲ يدما
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  پژوهش مدل مفهومي - ۱شکل

 اثرات اقتصادی اثرات اجتماعی طیمحي اثرات زيست

ــزايش  افـ
ــودگی  آلـ
 محيطی

ــزاي ش اف
ب يــتخر
 طیيمح

ــاهش  کــ
ــزان  ميـــ

 یمند رضايت

ــاهش  کــ
 مشارکت

ش افــزاي
 مهاجرت

ــاهش  ک
 ســرمايه
 گذاری

ــاهش  کــ
ــم زان يـــ
 ديتول

ــاهش  ک
ــتغال  اش
 و درآمد

اثرات بحران خشکسالی 
آبی در مناطق  و کم

 یيروستا

ــ  رأثيتـــــــ
ــالی  خشکسـ
ــزا  ــر اف  شيب

ــم  زانيــــــ
مهـــــاجرت 

ـتا  و انييروسـ
عالقه جوانان 

ــه   ادامــــه ـب
زنــــدگی در 
ط يمحــــــــ

روســـــتا، از 
دسـت رفــتن  
ــوال و  امــــ

 یيدارا

ــاهش  کـ
 ســرمايه
، گذاری

ــاهش  کـ
انداز،  پس

ــاهش  کـ
ــايت  رض
از درآمد 

و 
 انداز پس

ن آمــدن ييپــا
ــطح ز ــس ر ي

کشت، افـت  
ــدمان  رانـــ
ــول،  محصــ
کاهش تعداد 

ــزا ش يدام، اف
هـای   یماريب

ــدام و گ اه، يـ
ــش يافزا شــ

مــــــت يق
نهادهـــــای 

 کشاورزی

ــ ر أثيتـــــ
ــالی  خشکسـ

زان کـار  يبر م
و اشــــتغال، 

زان يکاهش م
کاهش ،درآمد

ــه الت يتســ
بانکی، بـرهم  
ــوردن  خـــ

ت يوضـــــع
اقتصــــادی 

 منطقه

 خشکســالی تــأثير
 زانيـ م شيبر افـزا 

ــارکت  مشـــــــ
 ،انييروســــــــتا

د تعارضات، يتشد
ــه  کـــاهش عالقـ

ــه   ـاورزان ـب کشــ
زان يـــت، ميـــفعال

دسترســــی بــــه 
خــــــــدمات و 
امکانــات موجــود 
در روستا، کاهش 
ــجام و  انســـــــ
ــ  ــامالت بـ ن يتعـ

 افراد

 زانيــــــــــم
 منـدی  يترضا
 قبــل درآمــد از
خشکسالی،  از
 زانيــــــــــم

 منـدی  يترضا
 بعــد درآمــد از
خشکسالی،  از
 زانيــــــــــم

 منـدی  يترضا
نحـــــــوه   از

ــه   ــی ب دسترس
الت يتســــــه
 بانکی

ــأثير ـالی  ت خشکسـ
 افزايش تخريب بر

زيسـت و از   محيط
های  بين رفتن گونه

گياهی و جـانوری،  
ـتن   ــين رفـــ از بــ

های طبيعـی   زيبايی
ـا و   تاالب(محيط  ه

، تـــــــــــأثير ..)
ـالی رهــا   خشکسـ

 رفتن بين از و شدن
ــتاها ــر تغ ،روسـ ييـ

کــاربری اراضــی و 
ـتن  ي، از بها باغ ن رف

مراتع بر اثر بی آبی 
 چرای مفرطو 

 رأثيتــــــــــ
ـالی  خشکســ

ــر ــودگی  ب آل
ــابع آب و  منـ

ين از بـ  خاک،
ــتن و  رفـــــ
خشک شـدن  

ــاه ـا و  چـ هــ
ن ياز ب قنوات،

ــتن  رفـــــــ
هـا   يرساختز

 و مساکن
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 ، دامنه خشکيدست زرين هاي پياپي در شهرستان به علت خشکسالي ،هاي اخير در سال
اين موضوع، باعث از بين رفتن بخشي از اراضي شهرستان . شدت در حال گسترش است به

که کشاورزان مجبور به ترک اراضي و حتي روستاي محل زندگي  ای گونه است، به شده
حلقه چاه  ۸۷۳ از طريق آب مورد استفاده در بخش کشاورزيحال حاضر،  در. اندخود شده
هاي متوسط عملکرد محصول در سال. شود مين ميأمجاز ترحلقه چاه غي ۲۶۱مجاز و 
 ، اين ميزانسفانه بر اثر بروز پديده خشکساليأاما مت ،کيلوگرم در هکتار بوده ۳۵۰۰گذشته 

گرچه  .استکيلوگرم در هکتار رسيده  ۲۷۰۰به  ۱۳۹۴عملکرد توليد کاهش يافته و در سال 
زارهاي شهرستان به زير کشت گندم و جو  هکتار از ديم چهل هزار ساالنه حدود معموالً
عملکردي حاصل  ،هکتار اراضي ديمسی هزار  با وجود کشت ،۱۳۹۴رود، اما در سال  مي

ميزان عملکرد توليد و  ۱جدول ). ۱۳۹۴، دشت شهرستان زرين جهاد کشاورزي(نشده است 
  .دهد و ميزان افت توليد را نشان مي محصول گندم سطح زير کشت ده سال زراعي

  کشت آن در مدت ده سال زراعي  پيشينه توليد گندم و مقايسه سطح زير -۱ جدول

  )کيلو در هکتار :عملکرد واحد(

 سال

  شاخص
۸۳-۸۴  ۸۴-۸۵  ۸۵-۸۶  ۸۶-۸۷  ۸۷-۸۸  ۸۸-۸۹  ۸۹-۹۰  ۹۰-۹۱  ۹۱-۹۲  ۹۲-۹۳  ۹۳-۹۴  

  ۸۵۰۰  ۹۰۵۰  ۱۰۱۰۰  ۹۰۰۰  ۱۰۰۰۰  ۱۰۳۰۰  ۸۵۰۰  ۱۰۰۰۰  ۱۰۰۰۰  ۹۲۰۰  ۹۹۰۰  کشت زير سطح

  ۸۰۰۰  ۸۴۵۰  ۹۰۰۰  ۷۵۰۰  ۱۰۰۰۰  ۱۰۳۰۰  ۸۰۰۰  ۸۵۰۰  ۱۰۰۰۰  ۹۲۰۰  ۹۹۰۰  سطح قابل برداشت

  ۳۰۰۰  ۴۰۰۰  ۲۱۶۰  ۲۶۶۰  ۳۰۸۵  ۳۱۹۰  ۲۹۷۵  ۲۰۰۰  ۴۶۹۰  ۳۴۵۰  ۴۹۴۷  عملکرد متوسط

  ۵۰۰۰  ۷۰۰۰  ۷۰۰۰  ۶۹۰۰  ۷۲۰۰  ۷۵۰۰  ۶۸۰۰  ۷۰۰۰  ۸۵۰۰  ۷۰۰۰  ۹۰۰۰  عملکرد بيشترين

  ۱۰۰۰  ۸۵۰  ۹۰۰  ۸۵۰  ۱۰۵۰  ۱۰۰۰  ۹۰۰  ۱۰۰۰  ۱۵۰۰  ۱۰۰۰  ۱۰۰۰  عملکردکمترين 

  ۱۵۰۰۰  ۱۹۹۸۱  ۱۲۸۷۷  ۱۴۸۱۶  ۲۵۷۰۰  ۲۶۰۰۰  ۲۱۱۲۶  ۲۶۰۰۰  ۳۸۰۰۰  ۲۷۰۰۰  ۴۵۰۰۰  )تن(ميزان گندم 

  ۲۲۰۰۰  ۲۵۰۰۰  ۱۹۵۰۰  ۲۰۳۰۰  ۳۰۸۵۵  ۳۲۸۵۷  ۲۳۸۰۰  ۳۲۸۵۷  ۴۶۹۰۰  ۳۱۶۸۰  ۴۹۰۰۰  )تن( ميزان کل توليد

  ۱۳۹۴دشت،  جهاد کشاورزي شهرستان زرين: منبع
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   روش تحقيق

 يليتحل - يفياز نوع توص ،يشناس و از نظر روش يکاربرد ،از نظر هدف حاضر، پژوهش
. و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفته است يشيماياز روش پ يريگ بوده، که با بهره

دگاه ياز د( ييروستا يدر نواح يآب و کم ين اثرات بحران خشکسالييتب يبرا دين منظور،ب
و  ي، اجتماعيدر ابعاد اقتصاد ييرهايها و متغ ، ابتدا شاخص)نمونه ين روستاهااساکن
 ،تيدر نها .تصورت گرفن پرسشنامه يتدو ،بر اساس آن ،و سپس ه شديته يطيمح ستيز
، يا نمونه تک tبر آزمون  يمبتن( يو استنباط يفيتوص يآمار يها ، از روشها ل دادهيتحل يبرا
ها و  شاخص ۲ جدول .بهره گرفته شد SPSSافزار  در نرم) لکاکسونيدمن و ويدو، فر يک
  .دهد يمورد مطالعه را نشان م يرهايمتغ

  آبي در منطقه متغيرهاي بررسي اثرات و پيامدهاي بحران خشکسالي و کمها و  شاخص - ۲ جدول
  متغير  ها شاخص  ابعاد

  اقتصادي

اشتغال و 
  درآمد

  ، اموال و داراييامد، تسهيالت بانکيوضعيت اشتغال، در

  ميزان توليد
 مـواد  و هـا  هنهـاد  راندمان محصول، سطح زير کشت محصول، تعداد دام در روستا، قيمت

  دامي و گياهي های بيماری و آفات کشاورزي،
  روستاييان انداز گذاري در روستا، ميزان پس سرمايه ميزان  گذاري سرمايه

  اجتماعي

  مهاجرت
امـه زنـدگي در محـيط روسـتا،     ادبـه  ميـزان عالقـه جوانـان     مهاجرت روسـتاييان ،  ميزان
  هاي شغلي در مهاجرت روستاييان انگيزه

عالقـه کشـاورزان بـه فعاليـت، ميـزان       روستاييان، تشديد تعارضات، ميزانمشارکت  ميزان  مشارکت
  دسترسي به خدمات و امکانات موجود در روستا

  مندي رضايت
 از بعـد  درآمـد  از منـدي  رضـايت  خشکسـالي، ميـزان   از قبل درآمد از مندي رضايت ميزان

  نحوه دسترسي به تسهيالت بانکي از مندي رضايت خشکسالي، ميزان

  حيطيم زيست

تخريب 
  محيط

هي و جـانوري، از بـين رفـتن    هـاي گيـا   زيست، از بـين رفـتن گونـه    محيط ميزان تخريب
روستاها، تغييـر کـاربري    رفتن بين از و شدن ، رها..) ها و تاالب( هاي طبيعي محيط زيبايي
  ، از بين رفتن مراتعها و باغ مزارع

آلودگي 
  ها و قنوات خاک، از بين رفتن و خشک شدن چاه آلودگي و شور شدن منابع آب و  محيط

  وهشهاي پژ يافته: منبع
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 بيست، از مجموع )۱۳۹۴( دشت ناطالعات جهاد کشاورزي شهرستان زري طبق آمار و
روستا  هشت ،شهرستان اين دو بخش مرکزي و ايزدخواستدر روستاي داراي سکنه دائمي 
 هشتاند، که اين  را متحمل شده خشکساليآبي و  از بحران کم بيشترين خسارات ناشي

از مجموع کل  ،کوکران رابطةطبق  شدند؛ همچنين، عنوان جامعه آماري انتخاب روستا به
 پايايي. عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسشگري شدند خانوار به ۱۵۰، خانوار روستايي ۲۹۴۴

اين عدد براي  براي ابعاد گوناگون محاسبه و ،لفاي کرونباخآبر اساس  ،ها پرسشنامه
دست  به ۷۴۳/۰ و ،۶۸۴/۰، ۸۵۱/۰ ،ترتيب ، بهاجتماعي ، ومحيطي ستپيامدهاي اقتصادي، زي

تعداد ، ۳در جدول  .گيري انجام شد سشنامه در هر روستا به روش تناسبتوزيع پر. آمد
   .تفکيک مشخص شده است دست آمده به هخانوار و حجم نمونه ب

  )۱۳۹۰سال ( تعداد جمعيت، خانوار و حجم نمونه روستاهاي مورد مطالعه -۳ ولجد

  ۱۳۹۰ ،مرکز آمار ايران :؛ برگرفته ازوهشهاي پژ يافته: منبع

  نتايج و بحث

  هاي توصيفي افتهي

درصد  ۳/۸۷ بودند؛ همچنين،درصد زن  هجدهدرصد مرد و  ۸۲ ،گويان از مجموع پاسخ
از نظر بعد . ندبود..)  و وه، مطلقهيب(جزو ساير موارد درصد  ۳/۵و  درصد مجرد ۳/۷ ،هلأمت

  حجم نمونه   تعداد خانوار  جمعيت   روستا
  ۳۴  ۷۱۰  ۲۶۸۱  خسويه
  ۲۸  ۵۷۹  ۲۲۱۰  درواي
  ۲۸  ۵۶۳  ۲۱۸۴  دهنو
  ۱۵  ۳۰۴  ۱۱۳۹  آباد خليل
  ۱۵  ۳۱۲  ۷۹۷  آباد تاج

  ۱۰  ۲۱۱  ۸۸۴  حاجي طاهره
  ۱۰  ۱۶۵  ۷۶۹  دشت بن

  ۱۰  ۱۰۰  ۳۲۵  زبرچاه 
  ۱۵۰  ۲۹۴۴  ۱۰۹۸۹  مجموع
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 نفر و تنها هفتاز  يشدرصد ب ۹/۳۸ خانوارها چهار تا شش نفر،درصد  ۳/۵۰خانوار، 
، از از نظر سطح سواد، در مجموع ،نيهمچن. ندشتنفر جمعيت دا چهاردرصد كمتر از  هشت
از درصد  ۳/۴تنها  بودند و سطح تحصيالت سواد يب ، ده درصدمحتلف يسن يها گروه
  .دبوسانس و باالتر يلگويان  پاسخ

  جامعه مورد مطالعه های سنی در گروهمقايسه سطح سواد  -۴ جدول

  سن
  )سال(

    )درصد( سطح سواد
  جمع  ليسانس و باالتر  ديپلم  سيکل  خواندن و نوشتن  سواد بي

۳۰ -۲۰  ۰ ۰ ۰  ۷/۲  ۳/۳  ۶  
۴۰ -۳۰  ۰  ۷/۰  ۶  ۱۸  ۰  ۷/۲۴  
۵۰ -۴۰  ۰  ۷/۱۸  ۲۰  ۳/۵  ۰  ۴۴  
۶۰ -۵۰  ۱۰  ۱۴  ۷/۰  ۷/۰  ۰  ۳/۲۵  

  ۱۰۰  ۳/۳  ۷/۲۶  ۷/۲۶  ۳/۳۳  ۱۰  مجموع

  وهشهاي پژ يافته: منبع

  هاي تحليلي  يافته

پديده خشکسالي بر کيفيت و کميت اقتصادي زندگي  اثراتبررسي  رایب: آثار اقتصادي
گذاري و  هکار، ميزان سرماي هاي وضعيت درآمدي، اشتغال و بازاراز شاخص ،روستاييان

در شاخص درآمد و اشتغال، عامل اثر خشکسالي بر کاهش  .استفاده شدتسهيالت بانکي 
بر پاية . دهد نشان مي را در ميان ساير عوامل تأثيرباالترين  ۶۷۳/۴درآمد با کسب ميانگين 

هاي اخير با ميانگين  ويژه در سال هروستاييان به کاهش سطح کشت ب ،هاي تحقيق افتهي
براي بررسي ميزان اثرگذاري خشکسالي و بحران  ،همچنين. دادندباالترين پاسخ را  ۳۸۰/۴

گذاري در روستا استفاده  هاز شاخص ميزان سرماي ،آب بر مسائل اقتصادي در سطح روستا
 نهاي روستاييان با کسب باالترين ميانگي گذاري هه، معرف کاهش سرمايزمينکه در اين  شده
  .بيشترين اثرپذيري است دهندة نشان )۴۸۰/۴(
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  بر ابعاد اقتصادي زندگي روستاييان ات خشکسالي تأثيربررسي  -۵ جدول

  وهشهاي پژ يافته: منبع

منطقه از جمله  يبر ابعاد اقتصاد يتر اثرات بحران خشکسال قيدق يبررس ، براینيهمچن
ن شکل که نظر يد، بشد ين شاخص هم در دو دوره بررسيد، اي، اشتغال و تولزان درآمديم

و  يت فعليده بر روند اقتصاد منطقه در وضعين پديا يزان اثرگذاريم بارةان درييروستا
ن روند در يا ،انييت روستاياکثر به گفتة از آنجا که( سنجيده شدش يسال پ با دهآن  سهيمقا
آنها در طول  يها و اراض از چاه ياريو بس بودهو سنجش  يقابل بررس يخوب ر بهيسال اخ ده
ان در ييسال مد نظر روستا دهن دو دوره همان يا يبازه زمان ،ن رفته استيک دهه از بين يا

از آزمون  ي،از بحران خشکسال ت قبل و بعديسه وضعيمقا يبرا. )نظر گرفته شد

  شاخص
خشکسالي بر  تأثيرهاي  سنجه

  هاي اقتصادي شاخص

 گو درصد افراد پاسخ
ميانگين 

 رتبه

 آماره

  دو کي

سطح 

 داري عنیم
بسيار 

  زياد
  کم  متوسط  زياد

بسيار 

  کم

درآمد و 

 اشتغال

  ۰۰۰/۰  ۰۲۷/۱۸  ۶۷۳/۴  -  -  -  ۷/۳۲  ۳/۶۷ درآمد ميزان بر کاهش تأثير

  ۰۰۰/۰  ۷۶/۱۶  ۳۹۳/۴  -  -  ۰/۱۴  ۷/۳۲  ۳/۵۳ اشتغال و کاهش کار بر تأثير

 از استفاده ميزان بر تأثير

  بانکي تسهيالت
-  ۷/۳۲  ۷/۳۴  ۳/۲۳  ۳/۹  ۹۲۰/۳  ۰۲۷/۲۴  ۰۰۰/۰  

 ميزان توليد

  راندمانکاهش  بر تأثير

 محصول
۰/۴۸  ۳/۳۹  ۷/۱۲  -  -  ۳۵۳/۴  ۵۲/۳۰  ۰۰۰/۰  

  ۰۰۰/۰  ۷۲/۴۵  ۳۸۰/۴  -  -  ۳/۷  ۳/۴۷  ۳/۴۵ کشت زير سطح بر کاهش تأثير

  ۰۰۰/۰  ۰۵/۱۸  ۹۲۶/۳  -  -  ۷/۳۲  ۰/۴۲  ۳/۲۵ دام تعداد کاهش بر تأثير

  ۰۰۰/۰  ۲۸/۹  ۰۴۶/۴  -  -  ۰/۳۰  ۳/۳۵  ۷/۳۴ هانهاده قيمت افزايش بر تأثير

 و افزايش آفات بر تأثير

  دامي و گياهي های بيماری
۰/۲  ۷/۱۴  ۰/۳۸  ۷/۳۴  ۷/۱۰  ۶۲۶/۲  ۸۴/۳۴  ۰۰۰/۰  

ميزان 

  گذاري سرمايه

  ۰۰۰/۰  ۲۶/۷۸  ۴۸۰/۴  ۷/۰  ۷/۸  ۳/۱۹  ۷/۴۰  ۷/۳۰  گذاري سرمايه کاهش بر تأثير

  ۰۰۰/۰  ۱۲۰/۶۹  ۹۰۶/۲  -  -  ۳/۱  ۳/۴۹  ۳/۴۹  انداز پس کاهش بر تأثير
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دو دوره قبل و بعد  يها ط ؤلفهم ين آزمون، در تماميج ايد و طبق نتاشلکاکسون استفاده يو
ن يشتريکه ب يا گونه دست آمد، به هدار ب در منطقه، تفاوت معنی ياز بحران خشکسال

زان ير کشت، کاهش ميکاهش سطح ز يها ؤلفهب در ميترت توان به يده را مين پديا يگذاراثر
  . دکرو کاهش تعداد دام در منطقه مشاهده  ،از شغل و درآمد يمند تيرضا

آبي در  و بعد از بحران خشکسالي و کم داري تفاوت دوره قبل آزمون معنی -۶جدول 

  روستاهاي مورد مطالعه

  داري سطح معنی  zة آمار  انحراف معيار  ميانگين  آبي پذيري در بحران خشکسالي و کم هاي آسيب ؤلفهم

  وضعيت اشتغال در گذشته و حال
  ۰۲۵/۱  ۳۲/۲  قبل

۳۸۳/۶ -  ۰۰۰/۰  
  ۸۴۱/۰  ۵۳/۱  بعد

  ... هاي کشاورزي، دام و وضعيت درآمد فعاليت
  ۶۰۰/۰  ۹۵/۱  قبل

۲۴۷/۲ -  ۰۱۳/۰  
  ۶۳۵/۰  ۸۶/۱  بعد

  سطح زير کشت زمين
  ۰۵۱۷۵/۳  ۶۶/۴  قبل

۷۳۷/۵ -  ۰۰۰/۰  
  ۵۴۰۹۴/۲  ۰۰۰/۳  بعد

  تعداد مالکيت دام
  ۲۵۶۷۳/۲  ۳۶۶۶۷/۴  قبل

۵۱۶/۲ -  ۰۱۲/۰  
  ۶۱۰۹۴۸/۲  ۷۸۰۰۰/۳  بعد

  مندي از شغل و درآمد ميزان رضايت
  ۶۸۹۴۷/۰  ۳۲۶۷/۳  قبل

۴۳۵/۸ -  ۰۰۰/۰  
  ۹۹۰۸۸/۰  ۱۰۶۷/۲  بعد

  وهشهاي پژ يافته: منبع

، ياجتماع يها يژگياز آن است که کشاورزان با توجه به و يپژوهش حاک يها افتهي
رغم  ياما عل. ننديگز يبرم يمقابله با خشکسال يمتفاوت برا يخود راهکارها يو فن ياقتصاد
، آنها است که در هر صورت يا گونه به يخشکسال يامدهايانجام شده، شدت پ يها تالش

بحران . ندشو يم را متحمل گوناگون يطيمح ستيو ز يخسارات اقتصاد ريناگز به
 انييات روستايح ةادام که انجاميده،ل ئاز مشکالت و مسا يا رهيزنج به يآب و کم يخشکسال
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ر کشت محصوالت، ين آمدن راندمان و سطح زييبا پا ،در واقع. است کردهدچار مشکل  را
 يکارياز جمله ب يکه خود مشکالت بعد يابد، کاهش میان ييانداز روستا زان درآمد و پسيم

 يزندگ ای که در گونه ، بهن منطقه را به دنبال خواهد داشتيان از اييو مهاجرت روستا
  .بسيار تأثيرگذار خواهد بودان ييروستا

 برای آبي و بحران کم بررسي آثار و پيامدهاي پديده خشکسالي منظور هب: آثار اجتماعي
فزايش مهاجرت روستاييان به شهر، هاي ا ان، از شاخصوضعيت اجتماعي زندگي روستايي

شورا و  با يکديگر و باهمکاری ( ميزان مشارکت و همکاري در امور گوناگون روستا
سنجي اساس نظر مندي روستاييان از زندگي در محيط روستا بر و ميزان رضايت) دهيار

هاي شغلي در  زهشاخص مهاجرت، معرف انگي ةگان سه هاي ن معرفدر بي .استفاده شد
از رونق افتادن  از پيامدهایکه  ،دهد نشان مي ۷۷/۴مهاجرت باالترين ميانگين را با عدد 

هاي شغلي ديگر در  و کاهش درآمد و نبود فرصت هاي کشاورزي و دامداري تفعالي
ميزان مشارکت و همکاري روستاييان در امور گوناگون و انسجام  ،همچنين. روستاهاست

ميزان عدم  ، معرفال قرار گرفت که در اين بينؤه مورد ساجتماعي آنها در قالب سه گوي
را  تأثيرباالترين  ۲۰۰/۴تمايل کشاورزان به ادامه فعاليت کشاورزي و دامداري با ميانگين 

هايي چون ميزان رضايت از  از سنجه ،مندي روستاييان با سطح رضايت ارتباطدر  .داشت
خدمات و امکانات موجود در روستا و  ،درآمد و دسترسي به تسهيالت و خدمات بانکي

معرف ميزان رضايت از ميزان درآمد قبل از خشکسالي با  ،استفاده شد که در اين بين
  .پذيري را داشتتأثيربيشترين  ۳۲/۳ کسب ميانگين

 يهالژه در سايو ييان بهبر مهاجرت روستا يده خشکسالياد پديار زيبس تأثيرل يبه دل
شصت ( داشتند يمهاجرت دائم و فصل ييان مورد مطالعهروستادرصد هفتاد ش از ير، بياخ

ش يب و مقصد انجام گرفته يجمع صورت دسته يشتر بهکه ب ،)درصد دائم ي و دهدرصد فصل
و  يزياستان و اشتغال در برداشت محصوالت جال يشمال يشهرها شصت درصد آنهااز 
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 يچون رانندگ يخدمات يها يتبه فعال ي،جنوب يبه شهرهابا مهاجرت ه يبود و بق يفيس
درصد نود ش از يب همچنين،. اند ي مختلف مشغول شدهها ي در شرکتون و کارگريکام

در روستا  يو دامدار يکشاورز يها تياز رونق افتادن فعال شتر ويان کسب درآمد بيگو پاسخ
  . انددهکرل مهاجرت خود عنوان يرا دل

  بررسي اثرات بحران خشکسالي بر ابعاد اجتماعي زندگي روستاييان  -۷ جدول

  شاخص
هاي مربوط به شاخص  سنجه

  اجتماعي

 گو درصد افراد پاسخ
ميانگين 

 رتبه

آماره 
  دو کي

سطح 
 داري معنی

بسيار 
  زياد

  کم  متوسط  زياد
بسيار 
  کم

افزايش 
 مهاجرت

 ۰۰۰/۰  ۶۵/۸۰  ۵۳۳/۴  -  -  ۳/۱۱  ۳/۵۷  ۳/۳۱ مهاجرت ميزان بر افزايش تأثير

 در تمايل زندگي بر کاهش تأثير
 روستا

۳/۳۱  ۷/۴۲  ۰/۲۰  ۷/۴  ۳/۱  ۹۸/۳  ۹۳/۹۱  ۰۰۰/۰ 

 ۰۰۰/۰  ۶۴/۹۰  ۷۷/۴  -  -  ۲/۱۲  ۷/۳۰  ۱/۵۷  هاي شغلي و مهاجرت برانگيزه تأثير

مشارکت و 
 انسجام

روستاييان  مشارکت برميزان تأثير
جلسات شورا و ساير نهادهاي (

 )مدني

۰/۳۰  ۷/۴۸  ۳/۲۱  -  -  ۰۸/۴  ۵۶/۱۷  ۰۰۰/۰ 

 ۰۰۰/۰  ۶۰/۷۶  ۲۰/۳  ۳/۷  ۰/۲۰  ۰/۲۲  ۳/۴۵  ۳/۵  مشاجرات در روستا بر افزايش تأثير

 ۰۰۰/۰  ۲۰/۹۴  ۲۰۰/۴  -  -  ۳/۳۱  ۳/۵۷  ۳/۳۱  هاي کشاورزي بر عدم فعاليت تأثير

ميزان 
  مندي رضايت

از  قبل درآمد از رضايتميزان 
 خشکسالي

-  ۷/۴۴  ۳/۴۳  ۰/۱۲  -  ۳۲/۳  ۷۶/۳۰  ۰۰۰/۰ 

از  بعد درآمد از رضايت ميزان
 خشکسالي

-  ۰/۸  ۷/۳۰  ۳/۲۵  ۰/۳۶  ۱۰/۲  ۵۳/۲۶  ۰۰۰/۰ 

 ۰۰۰/۰  ۲۰/۹۸  ۲۶/۳  ۰/۱۰  ۷/۸  ۷/۳۰  ۷/۴۶  ۰/۴ بانکي تسهيالت از رضايت ميزان

 و دسترسي به خدمات بر تأثير
  امکانات

۷/۱۰  ۰/۴۶  ۷/۳۰  ۰/۸  ۷/۴  ۰۵/۳  ۲۰/۹۴  ۰۰۱/۰  

  وهشهاي پژ يافته: منبع

و بحران  يخشکسال يطيمح ستيز يامدهايآثار و پ يمنظور بررس به: محيطي ستزي آثار
با  ارتباطدر  .منابع آب استفاده شد يو آلودگ يطيب محياز دو شاخص تخر ،يآب کم

شاخص  ،نين بيکه در ا )۸جدول (ند چهار معرف در نظر گرفته شد ،يطيشاخص مح
 .ان داشتييرا از نظر روستا )۲۱۳/۴( نيانگين ميست باالتريط زيب محيش تخريافزا
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ن يا دارد، ين اثر را بر منابع آبيتر مخرب يآب و کم ياز آنجا که بحران خشکسال ،نيهمچن
ن يانگيکه با کسب م رفته شدهن شاخص در نظر گيا ياساس يها از معرف يکي مثابه ده بهيپد

  .رفته استيرا پذ تأثيرن يشتريب ۸۰۰/۴

  محيطي از ديدگاه روستاييان  أثير بحران خشکسالي بر ابعاد زيستبررسي ت -۸ جدول

  شاخص
هاي مربوط به شاخص  سنجه

  محيطي زيست

 گو درصد افراد پاسخ
ميانگين 

 رتبه

آماره 
  دو کي

سطح 
داري معنی  

بسيار 
  زياد

  کم  متوسط  زياد
بسيار 
  کم

حيط تخريب م
 زيست

 ۰۰۰/۰  ۷۲/۹۷  ۲۱۳/۴  -  -  ۷/۴  ۳/۶۹  ۰/۲۶ زيست محيط افزايش تخريب بر تأثير

 و جانوري هاي گونه کاهش بر تأثير
 گياهي

۳/۱۹  ۰/۵۰  ۰/۱۸  ۰/۸  ۷/۴  ۷۱۳/۳  ۲۶/۹۶  ۰۰۰/۰ 

 ۰۰۰/۰  ۴۶/۳۸  ۵۰۰/۳  ۳/۵  ۰/۱۶  ۰/۲۲  ۷/۳۶  ۰/۲۰  بر متروکه شدن روستاها تأثير

 ۰۰۰/۰  ۱۳/۳۰  ۱۱۳/۳  ۳/۷  ۳/۲۳  ۷/۳۲  ۰/۲۴  ۷/۱۲  اراضيکاربري  تغيير بر تأثير

آلودگي منابع 
 آب

 ۰۰۰/۰  ۴۶/۱۰  ۷۳۳/۳  ۷/۰  ۳/۹  ۳/۲۳  ۳/۴۹  ۳/۱۷ آبي منابع آلودگي بر تأثير

  ۰۰۱/۰  ۰۰/۵۴  ۸۰۰/۴  -  -  -  ۰/۲۰  ۰/۸۰ هاچاه و قنوات شدن خشک بر تأثير
 ۰۰۰/۰  ۸۴/۵۱  ۲۴۰/۴  -  -  ۳/۹  ۳/۵۷  ۳/۳۳ انهدام مراتع و آبشخورها بر تأثير

  وهشهاي پژ يافته: منبع

گذاري بحران خشکسالي بر ابعاد مختلف زندگي روستاييان، زان اثرمنظور شناسايي مي به

هاي هر  ن همه معرفبين ميانگي ،۹جدول  بر پاية نتايجآزمون فريدمن انجام گرفت و 

 هاي مربوط به معرفن در بي. دار وجود دارد تفاوت معنی ۰۰۱/۰ی شاخص در سطح آلفا

ش آفات و ين و افزايشتريب ۷۲/۲۰ نيانگيدرآمد با م زانيم ، کاهشيشاخص اقتصاد

در  ،نيهمچن. ندداشت پذيری راتأثيرن يکمتر ۱۹/۶ن يانگيبا م يو جانور ياهيگ های بيماری

 ۵۴/۲۰ن يانگيبا م يشغل يهازهيبر انگ يبحران خشکسال تأثيرن يشتريب ،ياثرات اجتماع بعد

از درآمد با  يمند تيزان رضايم بر تأثير آنن يکمترو  ۵۴/۱۹ با ميانگين ش مهاجرتيافزا و

بر  يخشکسال نيز بيشترين تأثير يطيمح ستيدر بعد اثرات ز ؛ه استبود ۱۰/۴ن يانگيم
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 ير کاربرييتغ کمترين تأثير آن بر و ۸۶/۲۱ نيانگيم چاه با و قنات شدن خشک شيافزا

  .    ه استبود ۱/۹ نيانگيم با ها و باغ ياراض

  آزمون فريدمن هاي گوناگون با ؤلفهم خشکسالي بر تأثيراي  داري تفاوت ميانگين رتبه معنی - ۹ جدول
  محيطي زيست  اجتماعي  اقتصادي

  ها گويه
ميانگين 

  رتبه
  ها گويه  اولويت

ميانگين 
  رتبه

  ها گويه  اولويت
ميانگين 

  رتبه
  اولويت

کاهش ميزان 
 درآمد

۷۲/۲۰  ۱ 
ه عدم عالقه ب
هاي  ادامه فعاليت
 کشاورزي

۵۴/۱۹  ۲ 
تخريب محيط 

 زيست
۵۵/۱۶  ۳ 

کاهش راندمان 
 توليد

۸۸/۱۷  ۵ 
به تمايل  کاهش
 روستا در ماندن

۷۰/۱۵  ۴ 
شدن  آلوده و شور
 منابع آب

۱۰/۱۳  ۵ 

کاهش سطح 
 زير کشت

۱۶/۱۸  ۴ 

کاهش ميزان 
دسترسي به 

 و خدمات
 امکانات

۰۶/۱۵  ۵ 
خشک شدن قنوات 

 و چاه
۸۶/۲۱  ۱ 

کاهش تعداد 
 دام

۱۶/۱۴  ۸ 
کاهش ميزان 

 درآمد از رضايت
 خشکسالي از قبل

۵۴/۹  بين از و رها شدن ۹ 
 روستاها رفتن

۸۴/۱۶  ۲ 

کاهش ميزان 
 انداز پس

۲۳/۱۵  ۶ 
کاهش ميزان 

 مندي رضايت
۱۰/۴ ۲۸/۱۳ از بين رفتن مراتع ۱۰   ۴ 

کاهش ميزان 
 کار و اشتغال

۳۴/۱۸  ۲ 
افزايش ميزان 

 مشاجرات
۰۷/۱۰  ۷ 

از بين رفتن 
هاي گياهي و  گونه

 جانوري مختلف

۱۱/۱۲  ۶ 

افزايش آفات 
  ها بيماری و

۱۹/۶  ۱۰ 
 از ميزان رضايت

 از بعد درآمد
  خشکسالي

۹۴/۹ کاربري مزارع  تغيير ۸ 
  ها باغ و

۱۵/۹  ۸ 

افزايش قيمت 
  .. ها و هنهاد

۶۶/۱۴  ۷ 
افزايش 
  ها مهاجرت

۵۱/۱۶  ۳ 
بين رفتن  از

  طبيعي هاي زيبايي
۲۳/۱۱  ۷ 

کاهش ميزان 
دسترسي به 
تسهيالت 

  بانکي

۵۸/۷  ۹ 
 رضايت ازکاهش 

دسترسي به 
  تسهيالت بانکي

۵۵/۱۱  ۶ 
 

کاهش ميزان 
  گذاري سرمايه

۹۷/۱۸  ۳ 
هاي کاهش انگيزه

  شغلي
۵۴/۲۰  ۱ 

  وهشهاي پژ يافته: منبع
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را نشان  سه متغيرعددي و رتبه هر  ميانگين ۱۱و  ۱۰ول اجدهاي  در نهايت، يافته
را از گسترش  تأثيربيشترين ) ۷۰۶/۳۹( شاخص اقتصادي با باالترين ميانگين. دنده مي

هاي اجتماعي و  از آن، شاخص س؛ و پبحران خشکسالي در منطقه مورد مطالعه داشته است
  .هاي بعدي قرار دارند در رتبه ۷۲۰/۳۲و  ۵۶۰/۳۶هاي  ترتيب با ميانگين محيطي به زيست

  تفاوت ميانگين بين ابعاد گوناگون طبق آزمون فريدمن - ۱۰ جدول
 حداکثر حداقل انحراف معيار ميانگين  اي اصليمتغيره

۷۰۶/۳۹  اقتصادي  ۵۶۶۰۳/۲  ۰۰/۳۲  ۰۰/۴۷  
۵۶۰/۳۶  اجتماعي  ۵۸۸۹۰/۲  ۰۰/۳۰  ۰۰/۴۲  

۷۲۰/۳۲  محيطي زيست  ۷۹۲۰۶/۲  ۰۰/۲۳  ۰۰/۳۰  

  وهشهاي پژ يافته: منبع

  بندي ابعاد گوناگون برای رتبهآزمون فريدمن  - ۱۱ جدول
  ميانگين رتبه  متغيرهاي اصلي

۸۰/۲  اقتصادي  
۱۳/۲  اجتماعي  

۸۵/۱  محيطي زيست  

  وهشهاي پژ يافته: منبع

ن يبا باالتر يشود، شاخص اقتصاد يمشاهده م ۱۱جدول  يگونه که در خروج همان
کاهش سطح  ، که بهرا داشته ياز خشکسال يناش يهاامديرتبه اول اثرات و پ ۸۰/۲ن يانگيم
 ،تيو در نها يت و ثبات شغليدرآمد، عدم امند محصول، نوسان ير کشت و راندمان توليز

 يدمن، شاخص اجتماعيآزمون فر نتايج طبق. استانجاميده ان از منطقه ييمهاجرت روستا
ن يتر نيين شاخص با کسب پايا گرچه، يطيمح ستياست و در بعد ز ن رتبه را داشتهيدوم
با به دنبال داشته اما  مورد مطالعه يدر روستاها را يزان اثرگذارين ميکمتر )۸۵/۱(ن يانگيم

د منابع ياست، از جمله افت شدهمراه بوده  يآب و کم ين اثرات بحران خشکساليتر مخرب
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ها و  ا خشک شدن کامل چاهيشور شدن و  ،و به دنبال آن ينيزمريز يها آب ويژه هب يآب
 ۱۲ ج جدولينتا ،نيهمچن. از آن تأثير پذيرفته استات روستا يکل ح که ،قنوات در منطقه

ه يکل يزان براين ميا ،کرتيف ليبر اساس ط ة يک تا پنجدهد که با احتساب دامن ينشان م
و تفاوت  شده يابيارز »سه« يانه نظريباالتر از م يطيمح ستيو ز ي، اجتماعيابعاد اقتصاد

  . همه ابعاد کامالً مشخص است يز برايدار آن ن معنی

 t اثرات بحران خشکسالي بر ابعاد گوناگون در منطقه مورد مطالعه با آزمون - ۱۲ جدول

    )۳: مطلوبيت عددی(

  تفاوت از حد مطلوب  داري سطح معنی  t ةآمار  ميانگين  ابعاد
  درصد ۹۵فاصله اطمينان 

  باالتر  پايين تر

  ۰۱۲۰۷/۱  ۹۲۹۲۷/۰  ۹۷۰۶۶/۰  ۰۰۰/۰  ۶۳۲۹/۴  ۹۷۰۶/۳  اقتصادي

  ۶۵۹۷۶/۰  ۶۱۵۱۱/۰  ۶۱۹۶۰/۰  ۰۰۰/۰  ۱۷۰۶/۳  ۶۱۹۶/۳  اجتماعي

  ۴۸۸۷۶/۰  ۴۱۵۳۴/۰  ۴۷۲۰۰/۰  ۰۰۳/۰  ۳۰۴۹/۲  ۳۷۲۰۰/۳  محيطي زيست

  وهشهاي پژ يافته: منبع

    گيری و پيشنهادها نتيجه

موجب برهم خوردن تعادل و انسجام  ،ر، در واقعياخ يها ويژه در سال هب يده خشکساليپد
در مناطق  ياجبار يها مهاجرت ديموج جد يريگ از روستاها و شکل ياريبس ياقتصاد
). ۱۳۸۷، انيجعفر ؛۱۳۹۲، و همکاران کشاورز( شده است يم و فصلئصورت دا به ييروستا

دمن يدو، فر يکاکسون، خيلو ياستباط يهااز آزمون ،ها ل دادهيتحل حاضر، برایدر پژوهش 
دار  دارای اثرات معنی ياپيپ يهايج نشان داد که بحران خشکسالينتا. استاستفاده شده  tو 

گونه که  همان. است هبودمنطقه  يدر روستاها يطيمح ستيو ز ي، اجتماعيدر ابعاد اقتصاد
 ۸۰/۲ن يانگيده با مين پديا ياثرات اقتصاد ،دهد يدمن نشان ميدو و فر يک يها ج آزمونينتا

 ۸۵/۱ و ۱۳/۲ يها نيانگيب با ميترت به يطيمح ستيو ز يابعاد اجتماع ،و سپس تأثيرن يباالتر



 جمهري مجبوبه نامدار و خديجه بوذر                            ۳ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۸۰

 ة يک تا پنجبا احتساب دامن tج آزمون ينتا ، بر پايةنيهمچن. اند را داشته يرين اثرپذيشتريب
باالتر  يطيمح ستيو ز ي، اجتماعيه ابعاد اقتصاديکل يزان براين ميا ،کرتيف ليبر اساس ط

همه ابعاد کامالً مشخص  يز برايدار آن ن و تفاوت معنی شده يابيارز »سه« يانه نظرياز م
، يکار از بخش کشاورز يروين يبر خروج دائم يبحران خشکسال ،و در واقع است؛

  .ثر بوده استؤد مير کشت توليو کاهش سطح ز ييروستا يها مهاجرت
 بدين نکاتتوان  ترين راهکارهاي الزم براي مقابله با اين پديده مي ، از مهمارتباطدر اين 

، هاي اجرايي مديريت خشکسالي ت جامع آب و برنامهدقيق به مديريتوجه : کرداشاره 
 ريزي و مديريت آب، ان منطقه در برنامهبومي ويژه همردم ب سازي عمومي و مشارکت آگاه

هاي مناطق موفق  تجربه کارگيري ، بهاي قطره بياريآمانند  آبياري نوين هاي شيوه از استفاده
 مواقع در ها دام دستي تغذيه ي کشت توسط کشاورزان،هاي کشاورزي، تغيير الگو نهدر زمي

 و کوتاه سدهاي کمک به سيالب مهار، یعشاير و روستايي مناطق سوخت تأمين، خشکسالي
 گياهان کشت و کنترل ذخيره پشت سدها، زيرزميني آب هاي سفره مصنوعي تغذيه ،متوسط

 برداري بهره و غيرمجاز هاي چاه حفر از جلوگيري، اقليمي شرايط با منطبق و خشکي به مقاوم

هاي  د در روستا، توسعه کشتهاي شغلي جدي جاد فرصت، ايزيرزميني آب منابع از رويه بي
هاي بهسازي و نوسازي  هاجراي پروژ ،هاي صنعتي و در نهايت یاي، توسعه دامدارگلخانه

  .اراضي زراعي و باغي و اجراي عمليات عمراني در بخش آب و خاک

  منابع

 .»استفاده از شاخص خشکسالي پالمر پايش خشکسالي در مشهد با«، )۱۳۸۵( يي، مهديآسيا
  .۱۸۶-۱۶۷ ، صص۷، شماره ۴ دوره ،اي جغرافيا و توسعه ناحيه

اثرات منفي خشکسالي و « ،)۱۳۸۸(محمدرضا  اکبري، رضا؛ و غالم چابکرو،فاطمه؛  افروزه،
، همايش ملي مديريت بحران آب. »)سيستان: مطالعه موردي( راهکارهاي مقابله با آن

  .۱۳۸۸دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت، اسفند 
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ارزيابي «، )۱۳۸۷( محمدعلي نيا، ؛ و شاهرخبوستاني، فردين ؛نيا، سيدامير ؛ شمسينادر پيرمراديان،
. »در استان فارس Spi دوره بازگشت خشکسالي با استفاده از شاخص استاندارد بارش

  .۱۲-۷ صص ،۱۳ ، شماره۴ ، دوره)شناسي گياهان زراعي بوم( دانش نوين کشاورزي
گزارش عملکرد محصوالت زراعي و دامي  ،)۱۳۹۴(دشت  جهاد کشاورزي شهرستان زرين

  .دشت جهاد کشاورزي شهرستان زرين: اصفهان .ساالنه
تحليل شاخص مخاطره «، )۱۳۹۴( سارا ،ساالرپور ؛ وياسر ،دوست حکيم ؛ريبغ ،نيا فاضل

روستا و  .»مطالعه موردي استان قزوين: گزيني روستاييآن بر مکان تأثيرخشکسالي و 
  .۱۵۰-۱۳۳ صص، )۶۹پياپي ( ۱، شماره ۱۸، سال توسعه

بررسي و شناسايي اثرات خشکسالي بر خانوارهاي روستايي شهرستان «، )۱۳۹۲(يوسف  قنبري،
زمستان ( ۴شماره  ،۱۶ ، سالروستا و توسعه .»مطالعه موردي روستاي سيور: سميرم
  .۷۶-۵۵ص ، ص)۱۳۹۲

ها و  مبتني بر بارش در مطالعه خشکساليهاي  کاربرد نمايه« ،)۱۳۸۳( قويدل رحيمي، يوسف
، پژوهش سازندگي در منابع طبيعي .»)ذربايجان شرقياستان آ: موردي مطالعه( ها ترسالي
  ).۱۳۸۳زمستان ( ۶۵شماره 
عوامل اثرگذار بر مهاجرت «، )۱۳۹۲( زاده، عبدالعلي ؛ و لهسايياله ؛ کرمي، عزتکشاورز، مرضيه

سال ، روستا و توسعه .»يک مطالعه موردي در استان فارس :روستايي ناشي از خشکسالي
  .۱۲۷-۱۱۳ ، صص)۱۳۹۲بهار ( ۱ ره، شما۱۶

ات خشکسالي بر تأثيرواکاوي « ،)۱۳۹۱(محمدي يگانه، بهروز؛ رضايي، حجت؛ و چراغي، مهدي 
 ، صص۶ ، شماره۲ ، دورهاي ريزي منطقه برنامه .»اقتصاد نواحي روستايي شهرستان ابرکوه

۵۷-۶۸.  
  .مرکز آمار ايران: تهران. ۱۳۹۰سالنامه آماري سال  ،)۱۳۹۰(مرکز آمار ايران 

 .»سک و لزوم آن در مديريت خشکسالينگاهي کلي به مديريت ري«، )۱۳۸۴(خاني، حسين  مهدي
  .۶۰-۵۸ ، صص۳۴، شماره ۱۶ دوره ،مجله عمران شريف

شناسي در هاي هوا بررسي عملکرد شاخص« ،)۱۳۹۱( ناصرزاده، محمدحسين و احمدي، اسماعيل
، تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي .»استان قزوينبندي آن در  ارزيابي خشکسالي و پهنه

  .۱۶۲-۱۴۱ ، صص۲۷ ، شماره۱۲دوره 
مين و توزيع آب أت« ،)۱۳۸۸( و ايماني، راضيهدانشخواه، شراره؛  هاتف، بهادر؛ غفاري، ابوذر؛

لي با ديدگاه بررسي هاي زلزله و خشکسا مناطق روستايي با توجه به بحران شرب در
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، ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشتملي مديريت بحران آب همايش .»)استان فارس
  .۱۳۸۸اسفندماه 

ترويجي وزارت  - فصلنامه علمي. »خشکسالي و مهاجرت روستاييان«، )۱۳۸۳(اصغر  هاشمي، علي
  .۴۲-۳۱صص  ،۱۱، شماره جهاد کشاورزي
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