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چکیده
بروز خشکسالی در مناطق مختلف جهان نشان از آسیبپذیری همه ملتها از رویدادهای آب و هوایی دارد .وقوع خشکسالی در
جوامع روستایی خسارتهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به بار آورده است .افزایش آگاهی از هزینههای اقتصادی ،اجتماعی
و زیست محیطی خشکسالی ،منجر به رشد دیدگاههای فعال در خصوص مدیریت ریسک خشکسالی در کشورهای توسعه یافته و
در حال توسعه گردیده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیبپذیری اقتصادی-
اجتماعی سکونتگاههای روستایی ،در دهستان میان خواف انجام شده است .در این راستا از روش تحقیق پیمایشی با به کارگیری
پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق را 1148 ،خانوار از روستاهای دهستان میان خواف تشکیل دادند که بر پایه
فرمول کوکران ،شمار نمونهها  326نمونه به دست آمد .در تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای فریدمن t ،تک نمونهای ،ضریب
همبستگی پیرسون ،رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است .نتایج بررسی آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی از خشکسالی
نشان داد که سکونتگاهها بعد از وقوع خشکسالی بیشترین آسیب را دیدهاند و مدیریت ریسک خشکسالی بر مبنای ابعاد اقتصادی،
اجتماعی و اقتصادی-اجتماعی با میانگین  3/79میتواند در کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی تأثیر بسزایی داشته باشد؛
نتایج بررسیهای حاصل از تحلیل مسیر نشان داد بعد اقتصادی با ضریب  0/555دارای بیشترین و بعد اجتماعی با ضریب
0/310دارای کمترین تأثیر مستقیم بر کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتکاههای روستایی میباشد .با تعمق در ماهیت
عوامل اثرگذار بر کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی مشخص میشود که مدیریت ریسک خشکسالی
رویکردی مناسب برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه است و میتوان در فرایند کاهش
پیامدها و آسیبهای ناشی از خشکسالی ،بر مدیریت ریسک تأکید داشت.
واژگان کلیدی :خشکسالی ،آسیب پذیری ،مدیریت خشکسالی ،دهستان میان خواف
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مقدمه
هر ساله مخاطرههای طبیعی با شدت زیادی رخ مینمایند و گاه تمام هست و نیست مردم را از بین میبرند
( .)Dy Ke et al., 2011, 301بالیای طبیعی یکی از چالشهای اصلی برای کشورهای در حال توسعه
است .که نه تنها باعث مرگ و میر افراد و درد و رنج عاطفی بازماندگان میشود ،بلکه به اقتصاد محلی و
منطقهای که با فاجعه روبرو میشوند نیز آسیب های جدی وارد کرده و باعث خنثی شدن دستاوردهای توسعه
میشود (  .)Al-Namari and Alzaghal, 2014, 1در بین مخاطرات طبیعی ،خشکسالی یکی از مهمترین
و قدیمیترین بالیای طبیعی میباشد که انسانها از دیر باز با آن آشنا بودهاند (صالحپور و همکاران:1397 ،
 .) 68پدیده خشکسالی به عنوان یک بالیای طبیعی همواره خسارات زیادی به زندگی انسان و اکوسیستمهای
طبیعی وارد کرده است ( .)Escalona et al, 2002, 57در طول تاریخ بسیاری از جوامع و تمدنهای
انسانی ،به ویژه در مشرق زمین در اثر وقوع خشکسالی از بین رفته و یا شکوه و عظمت اولیه خود را از دست
داده است ( .)Apadhyaya et al., 2016, 377بررسی اسناد و مدارک معتبر تاریخی نیز گویای این واقعیت
است که در مناطق خشک کرة زمین؛ مانند خاورمیانه و قارة آفریقا ،شکلگیری و ادامة حیات انسانها با عوامل
اقلیمی و به ویژه خشکسالی رابطة مستقیم داشته و امروزه نیز این ارتباط بیشتر در جوامع روستایی محسوس
است (.)Diffenbaugh, 2015
خشکسالی همواره چالشهای مهم و مؤثری را در حوزه امنیت غذایی و معیشت روستاییان ایجاد کرده ،به
گونهای که نزدیک به دو میلیارد نفر مردم ساکن در مناطق خشک و نیمه خشک جهان؛ یعنی حدود  41درصد
از سطح زمین را تحت الشعاع خود قرار داده است ( .)Solh & Ginkel, 2014, 62از دیگر آثار زیان بار
خشکسالی ،افزایش بیماریهای روحی و بیماریهای روانی ،کاهش فرصتهای شغلی ،کاهش توان بازپرداخت
وام های کشاورزی ،افزایش بهای مواد غذایی اصلی مردم ،افزایش تورم در جامعه ،خشک شدن تدریجی منابع
آب ،رقابت برای دستیابی به آب ،هزینههای اجتماعی ناشی از مهاجرت و از هم پاشیدگی اجتماعی و خانوادگی
است ()manouchehri, 2001, 15-21؛ به این ترتیب خشکسالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه به
شدت بر جوانب مختلف معیشت خانوارهای روستایی تأثیر میگذارد ( Singh and Nair, 2014: 475-
 )491به دلیل اینکه در کشورهای در حال توسعه کشاورزی ،فعالیت اقتصادی بسیاری از مناطق روستایی است
و بیشتر خانوارهای روستایی به طور مستقیم از بخش کشاورزی کسب معاش میکنند در صورت نبود سیستم-
های کاهش خطر ،سرزندگی آنان به شدت کاهش مییابد (سواری و خسروی پرور .)20 :1397 ،میتوان گفت
سرنوشت اغلب کشورهای جهان در هر دروه از تاریخ به سرنوشت روستاهای بستگی داشته است (قدیری
معصوم و همکاران .)21 ،1391 ،با وقوع هر بحرانی ،سکونتگاههای روستایی با آسیبپذیری باال ،بیشترین
آسیب را میبینند که غفلت از آن در سطح محلی ،باعث گسترش آن به سطح ملی خواهد شد .آگاهی از
پیامدهای منفی خشکسالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منجر به رشد دیدگاه های فعال در
خصوص مدیریت خشکسالی شده است .هر چند که مدیریت خشکسالی در بیشتر نقاط جهان با پیشرفت
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جندانی همراه نبوده (ظاهری و همکاران )31 ،1394 ،و عمدتاً به طور سنتی و متکی بر رویکرد «مدیریت
بحران» است .امروزه بیشتر دولتها و کشورهای توسعه یافته اعتبار زیادی برای رویکرد مورد اشاره قائل نبوده
و مدیریت ریسک را که یکی از اساسیترین مباحث مدیریت بحران است ،برای تصمیمگیری و برنامهریزی
اصولی و صحیح در هنگام مواجه با بحران میدانند (صالح پور و همکاران.)68 :1397 ،
رویکرد مذکور در رویارویی با چالش خشکسالی و کاهش آسیببپذیریهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از
آن و بر طرف کردن ریشهای مشکالت نقش مهمی ایفا میکند .یکی از مناطقی که الزم است از مدیریت ریسک
برای جلوگیری از خسارتهای خشکسالی و کاهش آسیبپذیری اقتصادی -اجتماعی ناشی از آن استفاده شود،
روستاهای دهستان میان خواف شهرستان خواف به عنوان یک نظام سکونتگاهی به دلیل وابسته بودن اقتصاد
روستایی به بخش کشاورزی است از دیر باز به کرات در معرض خسارتهای ناشی از خشکسالی قرار گرفته
و این امر منجر به ضعیف شدن پایه های اقتصادی فضاهای روستایی شده است .با توجه به وقوع خشکسالی
در طی ده الی پانزده سال اخیر و امکان وقوع آن در طی سالیان آتی ،پر واضح است که میبایست جهتگیری
برنامهریزیهای بحران خشکسالی برای مقابله با آن و تعدیل تبعات نابسامان آن و همچنین کاهش آسیبپذیری
سکونتگاههای روستایی ،در سمت و سوی مدیریت ریسک قرار بگیرد .بر این اساس تحقیق حاضر با توجه به
هدف بررسی نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش درجه آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه-
های روستایی در پی پاسخگویی به این سؤال اصلی است که ،آیا مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب-
پذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی اثرگذار است؟
مبانی نظری
خشکسالی مخاطرهای طبیعی و فاجعهای بزرگ است که میتواند در هر کشور فراز و نشیبهایی را پدید
آورد .نمونههایی از شدیدترین خشکسالیهای قرن بیستم در کشورهای مختلف عبارت بوده اند از :خشکسالی-
های شدید در گذشته ،مانند سالهای  2012خشکسالی ایاالت متحده و خشکسالی  2011شرق آفریقا ،که
این معظل منجر به ضرر و زیانهای بزرگ اقتصادی و یا حتی قحطی در سراسر جهان میشود ( Hoerling
 .)et al., 2014در طول  300سال گذشته ،وقوع خشکسالیهای شدید و متعدد ،در دورههای زمانی مختلف
بسیاری از نقاط کره زمین را مورد تهدید قرار داده و موجب تخریب و ویرانی شده است .ازجمله خشکسالی
های بزرگ میتوان به خشکسالی بزرگ سال ( 1726که به مدت  24سال ادامه یافت) و نیز خشکسالی دهه
 1930در آمریکا و خشکسالی ویرانگر کشورهای منطقه ساحلی آفریقا بین سالهای 1968-1973و دهه
 1980اشاره نمود (صالح و مختاری .)1386 ،تاکنون تعاریف متعدد برای پدیده خشکسالی ارائه شده است .در
کل ،خشکسالی حاصل کمبود بارش در طی یک دوره ممتد زمانی معموالً یک فصل یا بیشتر بوده و این کمبود
منجر به نقصان آب برای برخی فعالیتها ،گروهها و یا یک بخش زیست محیطی میشود ( Li-Xin, 2010,
 .) 23در حالت کلی دو نوع تعریف کلی خشکسالی وجود دارد :اول خشکسالی مفهومی که در قالب اصطالحاتی
کلی بیان میشود و به افراد کمک میکند تا مفهوم خشکسالی را درک کنند؛ به عنوان مثال «خشکسالی عبارت
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است از یک دوره مممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن به محصوالت زراعی و کاهش عملکرد می شود».
دوم خشکسالی عملی که به افراد کمک میکند تا شروع ،خاتمه و درجه شدت خشکسالی را تشخیص دهند
(.)Andreadis et al., 2005, 987
در خصوص اثرات خشکسالی تقسیم بندیهای متفاوتی صورت گرفته است .برخی تأثیرات خشکسالی را
به تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم و یا تأثیرات اولیه و ثانویه طبقهبندی میکنند (کردوانی .)69 ،1380 ،تأثیرات
مستقیم خشکسالی اغلب مربوط به مشخصههای اقلیمی و اکولوژیکیاند .در حالی که تأثیرات غیرمستقیم
خشکسالی که وسیعتر و نامحسوستر هستند ،مربوط به آسیبهای اقتصادی و اجتماعی آن میشوند که به
علت ماهیت و ویژگیهای آن به سختی میتوان کمیتهای آنها را تشخیص داد ( Walker et al., 1996,
 .)8از نگاهی دیگر تأثیرات خشکسسالی به سه دسته تأثیرات زیست محیطی (مانند کاهش روان آبها ،پایین
رفتن سطح آب های زیرزمینی ،فرسایش خاک ،شوری و کاهش کیفیت آب ،کم شدن تنوع گیاهی و جز آن)،
تأثیرات اقتصادی (همچون افزایش قیمت محصوالت کشاورزی و دامی ،افزایش تقاضا برای وامهای کم بهره،
افزایش هزینه تأمین آب ،کاهش تولیدات غذایی و جز آن) و تأثیرات اجتماعی (مانند کاهش سطح بهداشت و
بروز مشکالت سوء تغذیه ،افزایش تضادهای سیاسی ،اجتماعی و مدیریتی ،افزایش درگیری بین کاربران منابع
آب ،کاهش کیفیت زندگی ،فقر ،مهاجرت و جز آن تقسیم شده است (کشاورز و کرمی.)269 ،1387 ،
خشکسالی در سطح جهانی هنوز به عنوان یک ریسک پنهان شناخته میشود و در سطح محلی نیز تأثیرات
اقتصادی و اجتماعی آن به شکل نامناسبی خانوادههای فقیر روستایی را مورد هدف قرار میدهد ( Wilhite
 .)et al., 1985هر چند وقوع مکرر خشکسالی موجب شده که این بحران ،برای کشاورزان به عنوان یک
پدیده جدید مطرح نباشد ،اما پیچیدگی عوامل زمینه ساز و در هم تنیدگی پیامدهای منفی ناشی از خشکسالی،
این پدیده را به عنوان یکی از دغدغههای اصلی کشاورزان ساکن در مناطق دارای شرایط بحرانی ،تبدیل نموده
است ( .) Compbll et al., 2011لذا مدیریت خشکسالی کشاورزی برای کاهش اثرات حاصله ،از اهمیت
ویژهای برخوردار است (خلیلی .)1254 ،1389 ،در همین راستا مرکز ملی کاهش اثرات خشکسالی در آمریکا
در سال  1995مدیریت ریسک را که همانا شامل برنامههای کاهش اثرات و آمادگی میباشد به منظور کاهش
آسیبپذیری جوامع روستایی پیشنهاد داده است ( .)Knutson et al., 2001چمبرز ( ،)2006معتقد است که
آسیب پذیری دارای دو بعد است ،یک بعد بیرونی که شامل ریسک و مخاطره است که افراد و خانوادهها را
تحت تأثیر قرار می دهد و یک بعد درونی که شامل توانایی افراد برای مقابله ،پیش بینی ،و یا بهبود اثرات یک
مخاطره است (.)Chambers, 2006
مفهوم آسیبپذیری در مخاطرهها را نخستین بار اوکیف و همکاران وی ( ،)1976به کار گرفتند .در برخی
از تعاریف مرتبط با آسیبپذیری که کاربرد گستردهای نیز دارند ،به رتبهای برای اقشار مختلف جامعه که
موقعیت متفاوتی در برابر ریسک دارند ،اشاره شده است ( .)Nouri et al., 2011, 1نزدیکترین مفهوم مرتبط
با آسیبپذیری ،انعطافپذیری است .آسیبپذیری عبارت است از احتمال بروز پیامدهای هر رویداد منفی و
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نامطلوب در جامعه .این در حالی است که انعطافپذیری ،تحلیل حد و آستانه تحمل جامعه در برابر تغییرات
اساسی در محیط زیست و مقابله با آنهاست .توان جمعیت برای مقابله با تغییرات ،یافتن مسیری است برای
عبور از آسیبپذیری ،که همان معنا و مفهوم انعطافپذیری را دارد ( .)Lazarus, 2011, 21برای مقابله با
مخاطرهها ،دو رویکرد مطرحاند؛ مدیریت بحران و مدیریت ریسک (.)Haristidis et al., 2010, 1701
مدیریت خشکسالی در بیشتر نقاط جهان با پیشرفت چندانی همراه نبوده (ظاهری و همکاران)31 ،1394 ،
و عمدتاً به طور سنتی و متکی بر رویکرد «مدیریت بحران» است .امروزه بیشتر دولتها و کشورهای توسعه
یافته اعتبار زیادی برای رویکرد مورد اشاره قائل نبوده و مدیریت ریسک را که یکی از اساسیترین مباحث
مدیریت بحران است ،برای تصمیمگیری و برنامهریزی اصولی و صحیح در هنگام مواجه با بحران میدانند
(صالحپور و همکاران .)68 :1397 ،مدیریت ریسک خشکسالی ،مجموعه اقداماتی است که قبل از وقوع
خشکسالی انجام میگیرد و غافلگیری در حین عمل را به کمترین میزان ممکن میرساند ،در جوامع در حال
توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است .بیشتر دولتها اکنون به بی اعتبار شدن مدیریت بحران پی بردهاند و
در تالش هستند تا اطالعات بیشتری در زمینه روشهای مدیریت ریسک به دست آورند و از این طریق زیان
ناشی از خشکسالی بر جامعه را کاهش دهند و از تبعات منفی خشکسالیهای آینده نیز تا حد امکان بکاهند
(شاهنوشی و همکاران .) 1388 ،شناسایی مناطق مستعد خشکسالی و بر آورد احتمال وقوع آن برای اجرای
برنامههایی که هدف شان افزایش امنیت غذایی است ،نقش تعیین کنندهای دارد و با توجه به شرایط اقلیمی
کشورمان و همچنین استفاده از تجارب کشورهای مختلف جهان در مقابله با پدیده خشکسالی به خصوص
کشورهایی که از لحاظ اقلیمی شبیه به ایران هستند باید برای تغییر مدیریت بحران در برخورد با این پدیده به
سمت مدیریت ریسک حرکت کنیم (آقاسی زاده .)1387 ،برای برنامههای مدیریت ریسک و ارائه درستتر و
مؤثر کمک های غذایی ،اطالع از وقوع خشکسالی بسیار مهم است ( )Kholová et al., 2011و با توجه به
اینکه جامعه و اقتصاد و محیط زیست اجزای اصلی توسعه پایدار هستند و این دسته از سوانح تأثیر منفی بر
توسعه پایدار مینهند ،مدیریت ریسک مناسب و درست امری ضروری است (.)Mansourian et al., 2006
افزایش آگاهی از هزینههای اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی منجر به رشد دیدگاههای فعال
در خصوص مدیریت ریسک خشکسالی در کشو رهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است .در تمام
کشورها به هر روی ارتباط بین خشکسالی و توسعه اقتصادی وجود دارد ،اما در کشورهای در حال توسعه این
ارتباط آشکارتر است .از این رو اعمال مدیریت در خشکسالی گامی مهم و مؤثر در کاهش میزان خسارتهای
جانی و مالی این پدیده و مهار برخی از پیامدها به شمار میآید .با توجه به ناکارآمدی شیوه مدیریت خشکسالی
در کشور ،یافتن رویکردی که بتواند کاستیهای موجود را برطرف سازد و به بهبود توانایی مقابله با خشکسالی
بینجامد ،اهمیت فراوان دارد .بدین ترتیب برنامهریزیهای خشکسالی مشخصاً میبایست همسو با مدیریت
ریسک باشند (شرفی و زرافشانی.)1390 ،
مدیرت ریسک به صورت نوعی سیستم و فرایند متشکل از مراحل اصلی به شرح زیر میباشد:
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 -1ارزیابی متن -2 ،شناسایی ریسک -3 ،تحلیل ریسک -4 ،ارزیابی ریسک -5 ،مواجهه به ریسک -6 ،نظارت
و بازنگری -7 ،ارتباط و مشاوره (کرامتی و همکاران.)1388 ،
فعالیت های مختلف مدیریت ریسک (ارزیابی ،پیشگیری ،کاهش ،کنترل ،هشدار زود هنگام ،آمادگی) چارچوبی
جامع را در بر میگیرد که در آن هر مرحله از طریق بازخورد به مراحل دیگر مرتبط میشود .در اینجا نظارت
مشخصاً چیزی بر شمرده میشود که پیوند مستقیم میان پیشگیری و کاهش و آمادگی ریسک را بر قرار میسازد
( .)Stanganelli, 2008فرایند مدیریت ریسک و ارتباط آن با برنامهریزی فضایی و اقتصادی و توسعه
اجتماعی در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  .1فرایند مدیریت ریسک )(Stanganelli, 2008
با توجه به نگاشتههای مرتبط با تحقیق و شکل  1که ارزیابی را در بخش مخاطره و آسیبپذیری مطرح میکند،
ریسک ترکیبی از عوامل طبیعی (مخاطره) و عوامل اجتماعی (آسیبپذیری) است ،که باید در مدیریت خشکسالی مورد
توجه قرار گیرند .رویکرد مدیریت ریسک در وهله نخست بر نکات مرتبط با پیش بینی مخاطرات ،آسیبپذیری و
اقدامات پیش از سانحه تمرکز دارد و مبتنی است بر آمادگی در مقابل خشکسالی و کاهش ریسک بلند مدت به منظور
کاهش آسیبپذیری و انعطاف پذیری جامعه در برابر خشکسالی .بدین ترتیب برای به حداقل رساندن تأثیرات آن بر
اجتماع ،اقتصاد و محیط زیست ،حفاظت در سه بعد یاد شده ،این عناصر اصلی را در بر میگیرد:
-

بررسی خصوصیات خشکسالی از طریق انتخاب شاخصها و آستانههای مناسب برای تعیین نوع و شدت
سانحه در آینده

-

نقشه برداری ریسک از طریق ارزیابی درجه و میزان رویارویی با خشکسالی و آسیبپذیری از آن

-

ایجاد سیستمهای هشدار و پایش (نظارت) (.)Kampragou et al., 2011, 2

بر این اساس سطوح بررسی مدیریت ریسک به عنوان رویکردی برای کاهش آسیبپذیری در مناطق روستایی به
صورت شکل  2در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی مطرح شده است .از آنجا که سه بعد یاد شده با
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شاخصهای اصلی توسعه پایدار به عنوان رویکرد غالب در توسعه در دهههای اخیر همسو هستند در نهایت به برنامه-
ریزی مناسب در ابعاد مطرح شده ،با توجه به فضاهای روستایی میانجامند.

شکل .2سطوح بررسی مدیریت ریسک ،رویکردی به منظور کاهش آسیب پذیری اقتصادی-اجتماعی در مناطق
روستایی (پورطاهری و همکاران)1392 ،

پیشینه تحقیق
تاکنون در زمینه مدیریت ریسک خسکشالی مطالعات بسیاری در سطح جهانی و داخلی انجام شده است
که اغلب آنها مقیاس روستایی را نیز مورد توجه قرار دادهاند که میتوان به مواردی از مطالعات و نتایج آنها
اشاره کرد.
والکر و ترز ( ) 1996در تحقیقی در مورد خشکسالی و راهکارها و کسب آمادگی برای مقابله با آن ،تأثیرات و
پیامدهای خشکسالی را در چهار دسته زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی تقسیمبندی کردهاند.
با توجه به نتایج تحقیق راهکارهایی همچون مدیریت ریسک ،تدوین طرحهای آمادهسازی و مقابله با بحران
آب ،نظارت بر منابع ،مالحضات زیست محیطی ،باال بردن سطح آگاهای مردم از طریق برنامههای آموزشی و
ترویجی ،افزایش همکاری بین بخشی اجرایی و تحقیقاتی برای کاهش تأثیرات ناشی از خشکسالی پیشنهاد
شده است.
ویلهایت ( )2003اعتقاد دارد که خشکسالی نباید به عنوان یک پدیدهی تصادفی شناخته شود ،بلکه باید آن را
جزء معمولی از اقلیم در نظر گرفت .به پیشنهاد وی ،کشورهای مستعد خشکسالی میبایست سیاستهای ملی
خشکسالی و برنامه های آمادگی در مقابل این پدیده را با تأکید بر مدیریت ریسک نسبت به رهیافت سنتی
مدیریت بحران که وابستگی به دولت و کمکهای دیگران را افزایش میدهد ،توسعه دهند.
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زِنگ ( ) 2004در مطالعه مدیریت ریسک خشکسالی را در پرورش ذرت که با استفاده از  gisو دیدگاههای
اقلیم شناسی ،جغرافیا ،علوم سوانح ،علوم زیست محیطی روشی برای تحلیل و ارزیابی ریسک خشکسالی در
ناحیه سانگ لیو چین ارائه شده است ،به این نتیجه رسیدهاند که مدیریت ریسک میتواند مبنایی برای تدوین
و توسعه استراتژی های کاهش خسارت ناشی از خشکسالی و کشاورزی پایدار باشد.
آنتونی و همکاران ( )2013در تحقیقی به بررسی خشکسالی و آینده جوامع روستایی ،فرصتها و چالشها،
برای انطباق و تغییرات آب و هوایی در منطقه ویکتوریا و استرالیا پرداخته و این نتیجه را گرفتهاند که بیشترین
اثرات ناشی از تغییرات آب و هوایی مانند اثرات اجتماعی-اقتصادی در مناطق روستایی رخ میدهد.
دونالد و همکاران ( )2014در تحقیقی مدیریت ریسک خشکسالی و تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار
داده و نشان دادهاند که خطرات خشکسالی در دهههای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
مساعدی و همکاران ( ) 1386ابزار داشتند با شناختی که از ریسک در مقابل بحران و مدیریت آن صورت گرفته
است میتوان به وضوح اهمیت به کارگیری مدیریت ریسک را در ابعاد مختلف درک نمود .آنها نشان دادند
نیمه شمالی استان گلستان بیشتر از سایر مناطق در معرض مخاطرات جوی از جمله کمبود بارندگی ،تنشهای
دمایی ،تندباد و سایر بادهای خسارت بار قرار دارد .به پیشنهاد آنها ،میبایست برنامهریزیهای کاملتری در
رابطه با ریسک وقوع مخاطرات جوی در این بخش از استان گلستان انجام پذیرد .شرفی و زرافشانی ()1390
در سنجش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی کشاورزان در برابر خشکسالی به این نتیجه رسیدهاند که کشاورزان
گندمکار در شهرستان روانسر بیشترین آسیبپذیری داشتهاند و کشاورزان گندمکار در شهرستان کرمانشاه با
کمترین آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی مواجه بودهاند.
پورطاهری و همکاران ( ) 1392در بررسی نقش رویکرد مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیبپذیری
اقتصادی-اجتماعی کشاورزان روستایی از دیدگاه مسئوالن ،ابراز داشتهاند که مدیریت ریسک خشکسالی
رویکردی مناسب برای کاهش آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی در روستاها بوده و میتوان در فرایند کاهش
پیامدها و آسیبهای ناشی از خشکسالی ،مدیریت ریسک تأکید داشت.
صالح پور و همکاران ( ) 1397در پژوهشی به این نتیجه رسیدهاند که با تعمق در ماهیت عوامل اثرگذار بر
کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی و روابط مستقیم و غیرمستقیم آنها این نکته
مشخص میشود که مدیریت ریسک خشکسالی به عنوان خردمندانهترین رویکرد در کاهش آسیبپذیریها به
شمار میرود و در سطح عملیاتی باید به صورت مشارکتی ،انعطافپذیر و اقتضایی صورت گیرد.
روششناسی تحقیق
از آنجا که هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش درجه آسیب-
پذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی بوده است ،تالش شده است تا با بهرهگیری از روش
توصیفی -تحلیلی و با استفاده از روش کمی هدف مذکور تحقق یابد .روش گردآوری دادهها برای پاسخگویی
به سؤاالت تحقیق ،به دو روش اسنادی و پیمایشی بوده است .ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسشنامه
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و مصاحبه بوده است .به منظور تحلیل نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش درجه آسیبپذیری اقتصادی
و اجتماعی سکونتگاههای روستایی منطقه مورد مطالعه با عنایت به تعاریف و مفاهیم مندرج در مبانی نظری،
اقدام به تهیه و تدوین پرسشنامه براساس شاخصهای (جدول  1و  )2مطابق با طیف لیکرت و به صورت پنج
گزینهای [خیلیکم ( ،)1کم ( ،)2متوسط ( ،)3زیاد ( ،)4خیلیزیاد( ])5گردید .پرسشنامه استفاده شده حاوی
سؤاالتی در مورد آسیبپذیری ناشی از خشکسالی با  25مؤلفه در بعد اقتصادی و اجتماعی (جدول )1و
پرسشنامه متولیان روستایی برای بررسی اثربخشی مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیبپذیری
اقتصادی-اجتماعی ناشی از خشکسالی با  32مؤلفه (جدول )2میباشد.
جدول  .1مؤلفههای مورد استفاده برای سنجش درجه آسیبپذیری ناشی از خشکسالی از دیدگاه مردم
بعد

مؤلفه

اقتصادی

فراوانی مخاطره خشکسالی ،شدت کاهش اشتغال ،شدت کاهش درآمد ،شدت رواج بیکاری ،کاهش قیمت اراضی زراعی و باغی،
کاهش سطح تولید کشاورزی ،کاهش آب آشامیدنی ،کاهش تأمین آب مورد نیاز برای کشاورزی ،کاهش پرورش دام ،افزایش قیمت
مواد غذایی ،کاهش ریسک در سرمایهگذاری در مناطق روستایی ،افزایش هزینههای زندگی ،افزایش بدهی به سازمانهای دولتی و
غیردولتی

اجتماعی

افزایش انگیزه مهاجرت ،شدت میزان رواج بیماریها ،کاهش میزان کیفیت زندگی افراد ،کاهش میزان وحدت و همکاری در میان
روستاییان ،کاهش امنیت اجتماعی (افزایش نزاع و درگیری) ،کاهش اعتماد و انسجام ،کاهش کیفیت اشتغال و درآمد ،کاهش کیفیت
خدمات ،کاهش بهداشت عمومی ،افزایش اضطراب و افسردگی ،افزایش فقر عمومی ،کاهش توان کمک و همکاری

منبع :مطالعات نظری و میدانی تحقیق1398 ،
جدول  .2مؤلفههای مورد استفاده برای اثربخشی مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیبپذیری اقتصادی-
اجتماعی
بعد

مؤلفه

اقتصادی

کاهش خسارت به تولیدات کشاورزی ،تنوع بخشی به مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی ،گسترش محصوالت مرتبط با
آسیب پذیری کمتر ،جلوگیری از کاهش درآمد حاصل از کشاورزی ،کاهش فقر درآمدی ،حفظ کیفیت محصوالت ،کاهش
خسارت به بخش دام ،حفظ مراتع ،جلوگیری از تخریب منابع طبیعی ،افزایش میزان پس انداز ،پایداری اقتصادی

اجتماعی

کاهش انگیزه مهاجرت ،جلوگیری از شیوع بیماریها ،توسعه آموزش ،جلوگیری از تخلیه روستا ،توسعه دانش بومی ،ارتقای
امنیت غذایی ،افزایش انسجام اجتماعی ،افزایش همدلی و وحدت خانوارهای روستایی ،مشارکت و ارتقا نقش مردم محلی،
آمادگی برای مقابله ،توجه به بیشتر روستاها ،پایداری اجتماعی

اقتصادی-

توسعه بیمه کاهش زمینه پیامدهای خشکسالی ،توسعه سیستمهای آگاهی بخشی و اطالع رسانی ،جایگزینی مدیریت ریسک

اجتماعی

به جای مدیریت بحران ،تخمین زمان وقوع خشکسالی ،انعطافپذیری زیاد ،افزایش فرصتهای بیرونی ،کاهش تهدیدهای
بیرونی ،مشارکت مردم در تصمیمگیریها ،ارتقای نقش سازمانهای محلی

منبع :مطالعات نظری و میدانی تحقیق1398 ،

سطح اول پرسشنامه مربوط به اطالعات توصیفی روستاها و سطح دوم پرسشنامه نیز مربوط به متغیرهای
پژوهش بوده است .روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان تأیید شد .مطالعه راهنما در منطقه مشابه
جامعه آماری با تعداد  30پرسشنامه صورت گرفت و با استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ ،پایایی آن 0/89
درصد به دست آمد .در تجزیه و تحلیل اطالعات ،بسته به نوع آنها به منظور سنجش آسیبپذیری ناشی از
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خشکسالی و اثر بخشی مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی مبتنی بر
مؤلفههای اقتصادی و اجتماعی از آزمونهای  tتک نمونهای ،فریدمن ،ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون و
تحلیل مسیر استفاده شده است.
جامعه آماری مورد مطالعه ،شامل دو گروه ساکنان سکونتگاههای روستایی و متولیان روستایی (دهیاران و
شوراهای اسالمی) دهستان میان خواف شهرستان خواف تشکیل میدهد .تعیین حجم نمونه در گروه اول طی
دو مرحله انجام گرفته است .در مرحله اول تعداد روستاهای مورد مطالعه محاسبه و تعیین گردید و در مرحله
دوم تعیین حجم نمونه از میان تعداد خانوارهای ساکن اقدام شده است .در این دهستان  15روستا وجود دارد
که به توجه به وجود روستای کمتر از  20خانوار ( 2روستا حذف شده) 13 ،روستا باقی مانده به عنوان
روستاهای مورد مطالعه ،مبنای تعیین حجم نمونه و تکمیل پرسشنامه قرار گرفته است .در گام بعدی تعداد
مجموع خانوار این  13روستا از طریق فرمول مبنای محاسبه حجم نمونه برای تکمیل قرار گرفت که خانوار
این  13روستا که در جدول  4مشخص شدهاند ،در این مجموع طبق آمار سرشماری عمومی و نفوس مسکن
 1395دارای  2151خانوار میباشند که از طریق فرمول کوکران ،حجم نمونه  326خانوار برای سنجش آسیب-
پذیری در دو مرحله قبل و بعد از خشکسالی به دست آمد .و از این تعداد  288نفر پرسشنامه را تکمیل نمودن
و برگشت دادند (میزان بازگشت  86/50درصد) .برای انتخاب حجم نمونه در داخل هر یک از روستاها از
روش نمونهگیری انتصاب متناسب استفاده گردید بدین معنی که هر یک از روستاها براساس تعداد خانوارهای
ساکن در یک طبقه قرار گرفتند و بر این اساس با استفاده از این روش ،حجم نمونه در داخل هر یک از این
طبقات (روستاها) انتخاب میشود (جدول.)3
جدول .3روستاهای نمونه و تعداد نمونه در هر روستا
حفیظ

روستاها

خواجه

گرازی

مهاباد

ورو

براکوه

فایندر

بیدپارسی

خرگرد

ارزنه

تیزاب

خانوار

81

107

40

87

78

321

77

386

48

267

47

جمعیت

347

455

144

369

269

1285

269

1464

209

1061

177

139

12

16

7

13

12

49

12

59

7

40

7

5

تعداد
نمونه

آباد

دشت

مهراباد

جمع

35

577

2151

2495

8683

87

326

منطقه مورد مطالعه تحقیق
دهستان میان خواف از توابع بخش مرکزی شهرستان خواف در استان خراسان رضوی است و طبق
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1395جمعیتی برابر با  8777نفر و  2175خانوار و  15روستا دارد
(مرکز آمار ایران .) 1390 ،این دهستان در شرق و شمال شرق به شهرستان تایباد ،از جنوب به دهستان پایین
خواف و از شمال به دهستان باال خواف و از غرب به دهستان زوزن محدود شده و ارتفاع آن از سطح دریا
 950متر تا  1270متر در نوسان است (شکل .)3
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شکل .3منطقه مورد مطالعه
میانگین بارندگی شهرستان خواف  142/2میلی متر یعنی حدود  83درصد تا میانگین دنیا و  35درصد تا
میانگین ایران فاصله دارد و بر اساس ضریب دمارتن نوع آب و هوای آن فراخشک میباشد (صادقلو و همکاران،
 .)1396این دهستان مانند سایر دهستانهای شهرستان خواف با بحران خشکسالی مواجه میباشد و هر ساله
خسارتهای اقتصادی و اجتماعی زیادی را متحمل میشود .شکل  4تکمیل کننده این مطلب میباشد که
شهرستان خواف و باالخص دهستان میان خواف این شهرستان در یک دوره  12ماه تا پایان مرداد  1398قسمت
اعظم آن با خشکسالی شدید و قسمت اندکی با خشکسالی بسیار شدید روبه رو بوده است.
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شکل  .4پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان خراسان رضوی و شهرستان خواف

تحلیل یافتهها
یافتههای توصیفی حاصل از مؤلفههای تبیینکننده آسیبپذیری ناشی از خشکسالی در روستاهای مورد
مطالعه بیانگر از آن هستند که سکونتگاههای روستایی بعد از وقوع مخاطره خشکسالی متحمل آسیبهای زیادی
در حوزههای اقتصادی و اجتماعی شدهاند .به طوری که آسیبهای مناطق روستایی به لحاظ اقتصادی (با
میانگین  )2/68و اجتماعی (با میانگین  )2/65قبل از وقوع خشکسالی در حد متوسط و رو به پایین است ،در
حالی که این میزان بعد از وقوع مخاطره خشکسالی در هر دو حوزه اقتصادی ( )3/13و اجتماعی ( )3/05از
حد متوسط ،رو به باال رفته است (جدول.)4
جدول  .4نتایج توصیفی آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی در دو دوره زمانی قبل و بعد از
خشکسالی
بعد
اقتصادی
اجتماعی

دوره

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

قبل از وقوع خشکسالی

26/32

35/18

45/01

23/25

10/23

2/68

بعد از وقوع خشکسالی

7/6

17/32

33/38

49/5

46/28

3/13

قبل از وقوع خشکسالی

23/3

28/04

54/29

19/59

13/9

2/65

بعد از وقوع خشکسالی

12/15

12/02

34/45

42/11

23/71

3/05
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جهت سنجش میزان آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی محدوده مورد مطالعه از خشکسالی از آزمون
فریدمن استفاده گردیده است .یافتههای بدست آمده از آزمون فریدمن (جدول ،)5جهت سنجش میزان آسیب-
پذیری روستاهای مورد مطالعه نشان میدهد که بین مؤلفههای مورد بررسی با مقدار آماره کای دو ()260/026
با سطح معنیداری کمتر از  0/05درصد ،رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بدین معنی که مؤلفههای هر یک
از ابعاد در نظر مردم متفاوت است .مؤلفههای بعد اقتصادی دارای باالترین امتیاز (بعد از وقوع خشکسالی) و
بعد اجتماعی دارای کمترین امتیاز است؛ بنابراین آسیبپذیری بیشتر روستا در بعد اقتصادی است.
جدول .5سنجش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی در دو مقطع زمانی قبل و بعد از وقوع خشکسالی (آزمون
فریدمن)
بعد
اقتصادی
اجتماعی

دوره

میانگین رتبهای

قبل از وقوع خشکسالی

2/14

بعد از وقوع خشکسالی

3/56

قبل از وقوع خشکسالی

2/19

بعد از وقوع خشکسالی

3/11

کای دو

260/026

درجه آزادی

3

سطح معنیداری

0/000
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خشکسالی یک پدیده اقلیمی است که اثرات آن در سکونتگاههای روستایی دهستان میان خواف همچون
پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی ،کاهش بازدهی محصوالت کشاورزی ،افزایش قیمت نهادههای کشاوری،
افزایش هزینههای زندگی ،افزایش تقاضا برای وامهای کم بهره ،افزایش بیکاری ،کاهش امنیت اجتماعی ،کاهش
کیفیت زندگی ،مهاجرت و همانند این موارد در قالب پدیده های اقتصادی و اجتماعی نمود یافته و به وضوح
قابل مشاهده است .با مش اهده این موارد در محدوده مورد مطالعه ،رویکرد مدیریت ریسک خشکسالی جهت
کاهش آسیبپذیری روستاها مورد توجه قرار میگیرد و برای آن در سطح عملیاتی میبایست به صورت
مشارکتی ،انعطافپذیر و اقتضایی و بر پایه شناخت موقعیت مربوطه از حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
زیست محیطی و اکولوژیکی و غیره صورت گیرد.
برای سنجش تأثیر یا عدم تأثیر میانگین مؤلفههای مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیبپذیری
اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی از آزمون  tاستفاده شده است .سنجش تأثیر یا عدم تأثیر میانگین
مؤلفههای مدیریت ریسک خشکسالی بر کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی
نشان میدهد که میانگین مؤلفههای سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و اقتصادی-اجتماعی برابر با  3/79میباشد .بر
اساس نتایج (جدول )6مالحظه میشود که بر اساس آماره  tدر مؤلفههای سه گروه ( )20/216با درجه آزادی
 29و سطح معنی داری کمتر از  5درصد ،مدیریت ریسک خشکسالی در قالب ابعاد سه گانه در کاهش آسیب-
پذیری ناشی از خشکسالی نقش اساسی دارد .همچنین ،براساس نتایج به دست آمده ،اختالف میانگین نمونه با
مقدار مورد آزمون  0/79983و فاصله اطمینان  95درصدی آن ،بین  0/7189و  0/8807میباشد .بنابراین
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می توان نتیجه گرفت که مدیریت ریسک خشکسالی رویکرد مناسبی برای کاهش آسیبپذیری اقصادی و
اجتماعی در مناطق روستایی است.
جدول .6ارزیابی میانگین ابعاد سه گانه مدیریت ریسک خشکسالی بر مبنای مؤلفههای مورد مطالعه
ضریب اطمینان  95درصد

مؤلفه

میانگین

آماره T

معناداری

اختالف میانگین

اقتصادی

3/69

10/533

0/000

0/69394

0/5592

اجتماعی

3/41

6/649

0/000

0/41667

0/2885

0/5448

اقتصادی-اجتماعی

4/28

35/067

0/000

1/28889

1/2137

1/3641

مؤلفههای سه گروه

3/79

20/216

0/000

0/79983

0/7189

0/8807

حد پایین

حد باال
0/8287
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برای بررسی رابطهی بین میزان کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی و مدیریت ریسک خشکسالی با متغیرهای
مورد مطالعه از آزمـون همبستگی استفاده گردید و با توجه به نوع مقیاس متغیرها ،آزمون همبسـتگی پیرسـون مـورد
استفاده قرار گرفت .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی با مدیریت
ریسک خشکسالی در سطح  99درصد رابطهی مثبت و معنیداری برقرار است (جدول.)7
جدول .7همبستگی بین کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی و مدیریت ریسک خشکسالی
متغیر وابسته
کاهش آسیبپذیری
اقتصادی و اجتماعی

متغیرهای مستقل

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

اقتصادی

**0/769

0/000

اجتماعی

**0/584

0/000

اقتصادی-اجتماعی

**0/743

0/000
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در ادامه جهت انجام تحلیل مسیر و بررسی اثرات مستقیم و غیر مستیقم ابعاد سه گانه مدیریت ریسک در
کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی ،از رگرسیون چندگانه بهرهگیری شده است .گاهی دو یا چند متغیر
تأثیر عمده ای بر روی متغیر وابسته دارند .در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته
استفاده می شود .بدین ترتیب تأثیرگذاری ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و اقتصادی – اجتماعی در قالب مدیریت
ریسک خشکسالی بر کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی مورد بررسی قرار گرفت .همانطور که در
(جدول )8مالحظه میشود بر اساس مقدار  ،Betaدر بین ابعاد سه گانه مورد بررسی ،مدیریت ریسک بعد
اقتصادی دارای بیشترین تأثیر بر کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی است زیرا به ازای یک واحد تغییر
در بعد اقتصادی  0/555واحد تغییر در کاهش آسیبپذیری مناطق روستایی ایجاد خواهد کرد.
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جدول .8ضریب رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل (ابعاد مدیریت ریسک) بر متغیر وابسته (کاهش آسیبپذیری)
مؤلفه

ضریب استاندارد نشده
B

خطا

عددثابت

-2/861

0/004

ضریب استاندارد شده
بتا

آماره t

سطح
معناداری

-169/018

0/000

اقتصادی

0/333

0/046

0/555

9/554

0/000

اجتماعی

0/112

0/027

0/310

1/634

0/063

0/168

0/039

0/528

1/710

0/028

اقتصادی  -اجتماعی
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تحلیل مسیر اثربخشی مدیریت ریسک خشکسالی بر کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه -
های روستایی به شرح شکل  5است .بر اساس نتایج (جدول ، )9در خصوص مجموع اثرات ،بعد اقتصادی-
اجتماعی دارای بیشترین تأثیر و بعد اجتماعی دارای کمترین تأثیرگذاری بر کاهش آسیبپذیری اقتصادی و
اجتماعی محدوده مورد مطالعه به دنبال داشته است .در رابطه با تأثیرات مستقیم مدیریت ریسک خشکسالی بر
کاهش آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی بعد اقتصادی دارای بیشترین و بعد اجتماعی دارای کمترین تأثیر
مستقیم می باشد .همچنین در خصوص اثرات غیر مستقیم ،بعد اقتصادی و اجتماعی بیشترین و بعد اقتصادی
هیچ گونه تأثیر غیر مستقیم بر کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی نداشته است.
با توجه به نتایج به دست آمده مؤلفه بعد اقتصادی در قالب مدیریت ریسک خشکسالی با بیشترین تأثیر در
کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در اولویت اول قرار دارد .بنابراین با توچه به یافتههای حاصل
میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد مدیریت ریسک در خشکسالی به عنوان یکی از محورهای بنیادین برنامهریزی
روستایی میتواند گامی مهم و مؤثر در کاهش خسارتهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از پدیده خشکسالی
باشد که نیازمند سازوکارهایی چون ظرفیتسازی نهادی ،رویکرد مشارکتی و نفشپذیری مدیریتهای محلی
است.
جدول .9محاسبه تأثیر کل مؤلفههای مدیریت ریسک در کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی
شاخص

اثرات مستقیم

اثرات غیر مستقیم

اثرات کلی

اقتصادی

0/555

-

0/555

اجتماعی

0/310

0/115

0/425

اقتصادی -اجتماعی

0/528

0/256

0/784
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اجتماعی
0/310
0/209
کاهش آسیب پذیری اقتصادی و

مدیریت ریسک

0/555

اقتصادی

اجتماعی سکونتگاه های روستایی

0/144
اثر مستقیم

0/528

غیر مستقیم

خشکسالی

0/382

اقتصادی-اجتماعی

شکل  .5اثرات مستقیم و غیرمستقیم مدیریت ریسک خشکسالی بر کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای
روستایی

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

نتیجه گیری
سنجش آسیب پذیری در مناطق روستایی در برابر رویدادهای آب و هوایی و به ویژه خشکسالی ،به منظور
برنامهریزی برای افزایش انعطافپذیری آنها در برابر پیامدهای این مخاطره طبیعی ارزشمند است و گامی مؤثر
در ارتقای کیفیت زندگی در این مناطق به شمار میآید .ارزیابی آسیبپذیری روستاییان از تبعات خشکسالی،
جنبههای اقتصادی و اجتماعی آسیبپذیری را روشن میسازد .آسیبپذیری در تمامی جنبهها بر پیکره اقتصاد
روستایی تأثیر مینهد و منجر به برهم زدن و اختالل معیشت روستاییان میشود .لیکن آسیبپذیری طبیعی در
عوامل اقتصادی و اجتماعی نمود مییابد و این دو عامل به دلیل تأثیرگذاری مستقیم در اقتصاد روستایی بیشترین
پیامدها را دارند و به همین خاطر در فرایند برنامهریزی ،مورد توجه بیشتری قرار میگیرند .در پژوهش حاضر
به منظور کاهش آسیب پذیری بر رویکرد مدیریت ریسک تأکید شده ،و کاهش ابعاد آسیبپذیری در دهستان
مورد مطالعه با توجه به مدیریت ریسک مطرح گردیده است.یافتههای پژوهش نشانگر آن است که آسیبپذیری
سکونتگاه های روستایی دهستان مورد مطالعه بعد از وقوع خشکسالی به دالیلی چون پایین بودن سطح دانش
و مهارت روستاییان در زمینه مقابله با بحران ،عدم وجود پتانسیلهای مقابله و نبود سیستمهای هشدار دهنده،
نبود برنامهریزی مناسب با شرایط و امکانات جوامع روستایی ،کمبود فرصتهای شغلی پایدار در روستاها،
وابسته بودن اقتصاد روستایی به کشاورزی ،اختالل در پراکنش بارندگی و کاهش بارش در هر دو حوزه اقتصادی
( )3/13و اجتماعی ( )3/05در حد متوسط و رو به باال قرار دارد.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که مدیریت ریسک خشکسالی به عنوان یکی از محوریهای بنیادین
مدیریت روستایی ،رویکردی مناسب در کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران خشکسالی در
سکونتگاههای روستایی به شمار میرود .یافتههای این پژوهش با نتایج مطالعات زِنگ ( ،)2004شرفی و زرافشانی
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( ،)1389پورطاهری و همکاران ( )1392و صالح پور و همکاران ( )1397مطابقت و همخوانی دارد .آنها نیز در کاهش
آسیب های ناشی از خشکسالی بر مدیریت ریسک تأکید دارند .برای تحقق یافتن مدیریت خشکسالی در محدوده مورد
مطالعه ،میتوان برنامهریزی سیستمی ،حمایتگریهای هدفمند ،تقویت و بهرهگیری از ظرفیتهای نهادی محلی مانند
دهیاری ها و شوراها در جریان مقابله با خشکسالی ،ساماندهی یک نظام پایش در پیش آگاهی بحران خشکسالی جهت
ظرفیت سازی آینده نگر برای مدیریت ریسک خشکسالی ،توجه به دانش بومی مردم در کنار دانش رسمی ،تدوین یک
راهبرد بلندمدت برای مدیریت ریسک خشکسالی توأم با لحاظ نمودن مالحظات منطقهای و شرایط خاص سکونتگاههای
روستایی ،مشارکت ساکنین روستاها در فرایند مدیریت ریسک خشکسالی را به عنوان سازوکارهای مدیریت ریسک
خشکسالی بر شمرد.

منابع
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