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چکیده
ﺧشﻜساﻟییﻚپدیدةﻃبیﻌی استکه در هرنوع آب هوایی امﻜان وﻗوع آن وجود دارد و آﺛار زیانبار آن به مراتﺐ ﻋمیﻖتر ،گسترده تر و همه جانبه
تر نسبت به دیگر بالیای ﻃبیﻌی است .هدف از پژ وهش حاضر بررسی و شناﺧت اﺛرات ﺧشﻜساﻟی ها بر اﻗتصاد روستاهای منطقه مورد مطاﻟﻌه
و ارائه راهﻜارهای ﻋملی جهت کاهش میزان آسیﺐ ناشی از آن می باشد .پژوهش حاضر از نظر روش تحقیﻖ  ،توصیفی -تحلیلی  ،از نظر
ماهیت ؛ کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها  ،از نوع تحقیقات کتابخانه ای  -میدانی محسوب می شود .جامﻌه آماری تحقیﻖ را تمامی
 255روستای شهرستان باغملﻚ تشﻜیل می دهد .با استفاده از پژوهش های نمونه 20درصد روستاها جهت تحقیﻖ اهداف انتخاب گردیده که
مﻌادل  51روستا می باشد .براساس جدول مورگان و فرمول کوکران تﻌداد نمونه الزم برای تنظیم پرسشنامه 367ﺧانوار محاسبه شده است .برای
گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید .اﻋتبار (روایی) پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و صاحبنظران در زمینه موضوع مورد پژوهش
مورد تأیید ﻗرارگرفت .برای تﻌیین ﻗابلیت اﻋتماد (پایایی) ابزار تحقیﻖ پیش آزمون انجام گرفت که پایایی پرسش نامه نیز با  38داده اوﻟیه و آﻟفای
کرنباخ (  ) 0.972مورد تایید می باشد .داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل ﻗرار گرفتند .برای تجزیه
و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباﻃی ( آزمون  )tو همچنین بررسی وضﻌیت منطقه از نظر شدت ﺧشﻜساﻟی از شاﺧص های
PNPIو  SPIاستفاده شد .نتایج به دست آمده براساس شاﺧص  SPIنشان داد که ﻃی سال های 1386 ،1381 ،1380و ، 1389منطقه مورد
مطاﻟﻌه با ﺧشﻜساﻟی مالیم  ،در سال 1387با ﺧشﻜساﻟی متوسط و در سال  1390با ﺧشﻜساﻟی شدید مواجه شده است .همچنین بر اساس
شاﺧص  ، PNPIدر سال  ،1386منطقه با ﺧشﻜساﻟی ضﻌیف  ،در سال ،1387با ﺧشﻜساﻟی متوسط و در سال  ،1390با ﺧشﻜساﻟی شدید
مواجه شده است .یافته های تحلیلی پرسش نامه نیز نشان داد که در نهایت هر سه فرضیه با ﺧطای کمتر از  5درصد و با سطح اﻃمینان 95
درصد مورد ﻗبول واﻗع شد و می توان گفت که ﺧشﻜساﻟی سبﺐ تاﺛیرات منفی بر اﻗتصاد روستایی منطقه مورد مطاﻟﻌه شده است.

کلید واژه ها:

ﺧشﻜساﻟی  ،اﻗتصاد روستایی ،شهرستان باغملﻚ.
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مقدمه و بیان مسأله
در سراسررر ترراریخ بشررر دسترسرری مطمررئن برره آب  ،شررر اوﻟیرره و اساسرری برررای توسررﻌه اجتمرراﻋی  ،اﻗتصررادی و
پایداری فرهنگ و تمدن بروده اسرت .اکثریرت روسرتاهای ایرران اﻗتصادشران برر پایره کشراورزی اسرتوار مری باشرد
و بخش کشراورزی نیرز وابسرتگی کراملی بره منرابع آبیراری و ذﺧیرره رﻃوبرت ﺧرا دارد کره برا برروز ﺧشﻜسراﻟی
اوﻟررین بخشرری اسررت کرره بررا مشررﻜل مواجرره مرری شررود .ﺧشﻜساﻟی یﻚ پدیدة ﻃبیﻌی است که در هر نوع آب
هوایی امﻜان وﻗوع آن و جود دارد و آﺛار زیانبار آن به مراتﺐ ﻋمیﻖ تر  ،گسررررترده تررررر و همه جانبه تررررر نسرررربت
بررره دیگرررر بالیرررای ﻃبیﻌی است .این پدیده ﻃبیﻌی که به تناوب اتفاق می افترررد یﻜی از  ،مرررزمن ترین و از ﻟحاظ
اﻗتصادی زیان بارترین بالیای ﻃبیﻌی مررررررررررررری باشد .این پدیده ﻃبیﻌی حادﺛه ای آرام و مرموز است که به اﻋتقاد
بسیاری دارای مﻜانیسمی پیچیده بوده و ماهیت آن نسبت به تمامی حوادث ﻃبیﻌی کمتر شناﺧته شده اسررررررررررر رت
(بررداق جمرراﻟی  .)5 :1381،هررر پیشررامد ﻃبیﻌرری غیررر مترﻗبرره و در مررواردی ناگهررانی کرره موجبررات تضررﻌیف و
نررابودی توانمنرردی هررای اﻗتصررادی  ،اجتمرراﻋی و فیزیﻜرری ماننررد ﺧسررارات جررانی و مرراﻟی  ،تخریررﺐ تأسیسررات
زیربنررایی  ،منررابع اﻗتصررادی و زمینرره هررای زوال اشررتغال جامﻌرره را فررراهم آورد  ،برره ﻋنرروان بررالی ﻃبیﻌرری ﻗلمررداد
می شود .در دهه های اﺧیرر در میران حروادث و بالیرای ﻃبیﻌری کره جوامرع انسرانی را تحرت ترأﺛیر ﻗررار داده انرد
 ،فراوانرری و شرردت ﺧشﻜسرراﻟی برریش از سررایر ﻋرروار

و بالیررای ﻃبیﻌرری برروده اسررت .ایررن پدیررده برره دالیلرری

همچون گسرتردگی وسریع ترر  ،دربرگیرری جمﻌیرت بیشرتر  ،نراملموس و بلنرد مردت برودن ترأﺛیرات آن  ،ترداوم و
میررزان ﺧسررارت حاصررل از آن  ،همررواره توجرره انسرران را برریش از س رایر پدیررده هررای ﻃبیﻌرری برره ﺧررود مﻌطرروف
ساﺧته است .به هر حرال  ،ﺧشﻜسراﻟی گونره ای نرمرال و برگشرت پرذیر از  ،اﻗلریم محسروب مری شرود  ،کره اﻟبتره
برﺧی به اشرتباه آن را رﺧردادی تصرادفی و نرادر در نظرر مری گیرنرد .ایرن پدیرده ممﻜرن اسرت در تمرامی نرواحی
حترری در محرریط هررای مرﻃرروب و نیمرره مرﻃرروب نیرز برره وﻗرروع بپیونرردد  ،هررر چنررد  ،مشخصررات و میررزان آن مرری
تواند از یﻚ منطقره بره منطقره دیگرر بسریار متفراوت باشرد .کشرور ایرران در یﻜری از ﺧشرﻚ تررین منراﻃﻖ جهران
ﻗرار گرفته و کمبرود آب از مهمتررین موانرع در رونرد توسرﻌه کشراورزی آن بره شرمار مری رود .برا در نظرر گررفتن
 ،موﻗﻌیت جغرافیرایی ایرران و ﻗررار داشرتن آن در کمربنرد ﺧشرﻚ آب و هروایی جهران و کمبرود نرزوالت جروی ،
بایسررتی اذﻋرران داشررت کرره بررروز بحررران هررای آبرری و ﺧشﻜسرراﻟی از مشخصرره هررای اصررلی آب وهرروایی ایررران برره
شررمار مرری آیررد .آن ﻃررور کرره مطاﻟﻌرره پدیرردة ﺧشﻜسرراﻟی در ایررران نشرران مرری دهررد  ،اگرچرره وﻗرروع چنررین بحررران
هایی اغلﺐ مسئله ای کشور شمول نیسرت ؛ امرا بره ﻃرور کلری  ،هری منطقره ای در کشرور از ایرن پدیرده در امران
نبرروده اسررت و برحسررﺐ موﻗﻌیررت ﻃبیﻌرری ﺧررود تررأﺛیرات ایررن پدیرردة مخرررب را تجربرره مرری کند(رضررایی و
همﻜرراران  . )110 :1389،شهرسررتان باغملررﻚ برره ﻋنرروان یﻜرری از ﻗطررﺐ هررای مهررم کشرراورزی در اسررتان ﺧوزسررتان
محسوب مری شرود .در سراﻟهای نره چنردان دور ایرن شهرسرتان نقرش ﻋمرده ای در توﻟیرد محصروالت کشراورزی(
ﺧصوصا توﻟیردات براغی ومحصرول برا ارزش بررنج) و دامری داشرته اسرت .متاسرفانه برا شرروع پدیرده ﺧشﻜسراﻟی
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در چنررد سررال اﺧیررر  ،ایررن شهرسررتان بررا کمبررود آب وکرراهش توﻟیرردات کشرراورزی و دامرری مواج ره شررده اسررت .
اهمیررت ایررن موضرروع زمررانی مشررخص مرری شررود  ،کرره برریش از  65درصررد سرراکنان ایررن شهرسررتان را روسررتاییان
وابسرته بره فﻌاﻟیررت هرای کشراورزی تشررﻜیل مری دهنرد  .ﺧشﻜسرراﻟی اﺧیرر شردیدا بررر فﻌاﻟیتهرای کشراورزی و برره
تبررع آن درآمررد سرراکنان روسررتایی شهرسررتان تاﺛیرگررذار برروده اسررت .در برﺧرری از روسررتاها ﺧشﻜسرراﻟی منجررر برره
ﺧشﻚ شدن رودﺧانره هرا  ،ﻗنرات هرا  ،چشرمه هرا  ،و حتری چاههرای ﻋمیرﻖ و نیمره ﻋمیرﻖ شرده و سربﺐ تبردیل
زمینهای آبی به دیم و ﺧشرﻚ شردن باغرات شرده اسرت .درحرال حاضرر چنردین روسرتا بره صرورت صرد درصرد
تخلیرره شررده انررد .ﻟررذا ضررروری اسررت در جهررت شررناﺧت اﺛرررات ﺧشﻜسرراﻟی بررر اﻗتص راد روس رتاهای ایررن منطقرره
مطاﻟﻌرراتی صررورت گیرررد و ابﻌرراد مختلررف مسرراﻟه شناسررایی گررردد .از ایررن رو بررا توجرره برره ضرررورت و اهمیررت
موضرروع ،پررژوهش حاضررر بررا هرردف واکرراوی و تبیررین تررأﺛیرات ﺧشﻜسرراﻟی در اﻗتصرراد منرراﻃﻖ روسررتایی شهرسررتان
باغملﻚ ،در دوره آماری(  ،)1390-1380ﻃرح و انجام شده است.

سواالت اصلی تحقیق:
-1ﺧشﻜساﻟی چه تاﺛیری بر افزایش هزینه های توﻟید و کاهش توﻟیدات کشاورزی روستاییان منطقه مورد مطاﻟﻌه شده
است؟
 -2ﺧشﻜساﻟی چه تاﺛیری بر کاهش درآمد ﺧانواده های روستایی منطقه مورد مطاﻟﻌه داشته است؟
 -3ﺧشﻜساﻟی چه تاﺛیری بر کند شدن روند توسﻌه روستاهای منطقه مورد مطاﻟﻌه داشته است؟

فرضیات تحقیق:
-1به نظر می رسد که ﺧشﻜساﻟی سبﺐ افزایش هزینه های توﻟید و کاهش توﻟیدات کشاورزی روستاییان منطقه مورد
مطاﻟﻌه شده است.
 -2به نظر می رسد ﺧشﻜساﻟی سبﺐ کاهش درآمد ﺧانواده های روستایی منطقه مورد مطاﻟﻌه شده است .
 -3به نظر می رسد ﺧشﻜساﻟی سبﺐ کند شدن روند توسﻌه روستاهای منطقه مورد مطاﻟﻌه شده است .

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق:خشکسالی1:

به دﻟیل متغیر های مختلفی که به صورت مستقیم وغیر مستقیم در ﺧشﻜساﻟی دﺧاﻟت دارند  ،تﻌریف این واژه مشﻜل
است وبه همین جهت تﻌریف واضح وﻗابل ﻗبوﻟی برای همه محققین هنوز ﻋنوان نشده است.در این میان فقدان ارزش

- Drought
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مﻌنایی مطلﻖ در واژه ﺧشﻜساﻟی نیز موجﺐ ﻋدم ارائه تﻌریف جامع و در نتیجه تنوع تﻌاریف ان شده است و بدین
ﻟحاظ کاربران و متخصصین رشته های گوناگون از دیدگاه ﺧود به این پدیده نگریسته اند.
دارکوب ( )1980ﺧشﻜساﻟی را کاهش رﻃوبت در سطح وسیع می داند که به پوشش گیاهی  ،حیوانات و مردم آسیﺐ
می رساند .به نظر وی ﺧشﻜساﻟی هم در مناﻃﻖ کم باران و هم در مناﻃﻖ پر باران رخ می دهد( .)Darcup1 ،29 : 1989
گیلت ( )1950ﺧشﻜساﻟی را یﻚ پدیده ﺧزنده می داندکه شناسایی شروع و پایان آن امری مشﻜل است  ،زیرا نمی توان
آن را از دوره های ﺧشﻚ و بدون ﺧشﻜساﻟی متمایز کرد( .)Gillet2،1950 : 104به نظر پاﻟمر( )1965ﺧشﻜساﻟی ﻋبارت
است از کمبود رﻃوبت مستمر و غیر ﻃبیﻌی .در تﻌریف وی واژه مستمر بیانگر زمان آغاز تا پایان ﺧشﻜساﻟی یا زمان
تداوم آن بوده است و واژه غیر ﻃبیﻌی به انحراف و یا نوسان منفی شاﺧص مورد توجه به نسبت به شرایط میانگین یا
ﻃبیﻌی اﻃالق می شود(  .) Palmer3،1965 : 7ﺧشﻜساﻟی بیشتر از اینﻜه یﻚ وضﻌیت اﻗلیمی غیر نرمال تلقی شود ،
بخش نرمال اﻗلیم یﻚ منطقه محسوب می شود .) Glants4 ، 2003: 299 (.آرمز ( )1990ﺧشﻜساﻟی را پدیده ای می
داند که هرچند سال یﻜبار  ،در نتیجه کاهش میزان بارندگی در نقا مختلف جهان اتفاق می افتد .وی اذﻋان می نماید
چنانچه کشاورزی پایدار نتواند در برابر این پدیده مقاومت کند  ،ﻗحطی رخ می دهد(حجازی زاده و جوی زاده :1389 ،
.)17
اقتصاد روستایی5
اﻗتصاد روستایی ﻋلمی است که از ﻋوامل مختلف ﻃبیﻌی  ،اﻗتصادی  ،اجتماﻋی  ،سیاسی ،ماﻟی  ،تجاری و صنﻌتی که در
وضع یﻚ واحد کشاورزی روستایی موﺛر است بحث نموده و راه و روش اداره  ،از ﻃرق استفاده و رفع نیازهای
کشاورزی را با ذکر نواﻗص و مشﻜالت بیان نماید (آسایش .)15 :1389 ،
اﻗتصاد روستایی  ،اصوال مسائل اﻗتصادی را در محدوده جغرافیایی روستا  ،مطرح می نماید .به ﻋبارت دیگر  ،اﻗتصاد
روستایی ﻋبارت است از کلیه فﻌاﻟیت های فردی و اجتماﻋی که در محیط روستا به منظور گذران زندگی و تامین رفاه
مادی روستاییان به وﻗوع می پیوندد .بنابر این هر فﻌاﻟیتی که در محیط روستا  ،به منظور تأمین رفاه وگذران زندگی
روستاییان به وﻗوع بپیوندد تمام و یا ﻗسمتی از اﻗتصاد روستایی را تشﻜیل می دهد (مهدوی  .)169 :1380 :اﻗتصاد
روستایی شامل کلیه فﻌاﻟیت هایی است که در محیط روستا اﻋم از کشاورزی یا غیر کشاورزی  ،به منظور تامین مﻌاش
روستاییان انجام می گیرد .به ﻋبارت دیگر اﻗتصاد روستایی کلیه مبانی اﻗتصادی ﺧانواده روستایی اﻋم از زراﻋی  ،دامی ،
صنﻌتی وکارگری است که توسط جمﻌیت ساکن آن صورت می گیرد(حسینی ابری .)216 :1383 ،

1

- Darcup
- Gillet
3
- Palmer
4
- Glants
5
- Rurral Economy
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اﻗتصاد روستایی ﻋلمی است که از ﻋوامل مختلف ﻃبیﻌی  ،اﻗتصادی  ،اجتماﻋی  ،سیاسی ،ماﻟی  ،تجاری و صنﻌتی که در
وضع یﻚ واحد کشاورزی روستایی موﺛر است بحث نموده و راه و روش اداره  ،از ﻃرق استفاده و رفع نیازهای
کشاورزی را با ذکر نواﻗص و مشﻜالت بیان نماید (آسایش .)15 :1389 ،
اﻗتصاد روستایی  ،اصوال مسائل اﻗتصادی را در محدوده جغرافیایی روستا  ،مطرح می نماید .به ﻋبارت دیگر  ،اﻗتصاد
روستایی ﻋبارت است از کلیه فﻌاﻟیت های فردی و اجتماﻋی که در محیط روستا به منظور گذران زندگی و تامین رفاه
مادی روستاییان به وﻗوع می پیوندد .بنابر این هر فﻌاﻟیتی که در محیط روستا  ،به منظور تأمین رفاه وگذران زندگی
روستاییان به وﻗوع بپیوندد تمام و یا ﻗسمتی از اﻗتصاد روستایی را تشﻜیل می دهد (مهدوی .)169 :1380،اﻗتصاد روستایی
شامل کلیه فﻌاﻟیت هایی است که در محیط روستا اﻋم از کشاورزی یا غیر کشاورزی  ،به منظور تامین مﻌاش روستاییان
انجام می گیرد .به ﻋبارت دیگر اﻗتصاد روستایی کلیه مبانی اﻗتصادی ﺧانواده روستایی اﻋم از زراﻋی  ،دامی  ،صنﻌتی و
کارگری است که توسط جمﻌیت ساکن آن صورت می گیرد(حسینی ابری :1383 ،

1.)216

 پیشینه تحقیق:واﻟتر وترز )1996(2در تحقیقی در مورد ﺧشﻜساﻟی و راهﻜارها و کسﺐ آمادگی برای مقابله با آن  ،تأﺛیرات و پیامدهای
ﺧشﻜساﻟی را در چهار دستة زیست محیطی  ،اﻗتصادی  ،اجتماﻋی و روان شناﺧتی تقسیم بندی کرده اند .با توجه به
نتایج تحقیﻖ راهﻜارهایی همچون مدیریت ریسﻚ  ،تدوین ﻃرح های آماده سازی و مقابله با بحران آب  ،نظارت بر
منابع  ،مالحظات زیست محیطی  ،باال بردن سطح آگاهی مردم از ﻃریﻖ برنامه های آموزشی و ترویجی  ،افزایش
همﻜاری بین بخش اجرایی و تحقیقاتی برای کاهش تأﺛیرات ناشی از ﺧشﻜساﻟی پیشنهاد شده است(Walker ،1996 :3
. )& Thers
در تحقیﻖ دیگری کامس  )2000 (3تأﺛیرات ﺧشﻜساﻟی را در سه دسته تأﺛیرات اﻗتصادی  ،اجتماﻋی و زیست محیطی
ﻃبقه بندی کرده و بر تﻌامل و ارتبا بین این پیامدها و تأﺛیر هم افزایی آنها بر یﻜدیگر تأکید ورزیده است (،2000:112
.)Combs
کنی )2008(4نیز در مطاﻟﻌه ﺧود بر روی تأﺛیرات اجتماﻋی ﺧشﻜساﻟی متمرکز شده و به مواردی همچون تنش جسمی
و روانی  ،اضطراب و افسردگی  ،درگیری های ﺧانوادگی  ،کاهش کیفیت زندگی افراد  ،افزایش مهاجرت  ،افزایش فقر
ﻋمومی  ،به ﻋنوان مهمترین پیامدهای اجتماﻋی ﺧشﻜساﻟی اشاره کرده است (.)Kenny، 2008 :678
در تحقیﻖ دیگری محمدی یگانه و حﻜیم دوست (  ) 1388بر روی تأﺛیرات اﻗتصادی ﺧشﻜساﻟی متمرکز شدند و به
بررسی تأﺛیر آن بر ناپایداری روستاها در استان زنجان پرداﺧتند .نتایج تحقیﻖ حاکی از آن بود که بین ﺧشﻜساﻟی و میزان

 - 1در این پژوهش به دلیل گستردگی اقتصاد روستایی و نیز اشتغال اکثر روستاییان منطقه مورد مطالعه به بخش کشاورزی و دامداری  ،این دو
بخش مورد تحقیق قرار می گیرد.
2
- Walker & Thers
3
- Combs
4
- Kenny
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مهاجرت های روستایی با اﻃمینان  95درصد رابطه مثبت و مﻌنادار وجود دارد  ،به نحوی که  87درصد دﻟیل مهاجرت
های روستایی در منطقة مورد مطاﻟﻌه به ﻋلت افزایش روند ﺧشﻜساﻟی ها بوده است .همچنین ﺧشﻜساﻟی در مقیاس های
زمانیِ چندساﻟه بر اﻗتصاد روستایی و کشاورزی تأﺛیر منفی داشته و موجﺐ تغییر کارکرد اراضی روستایی و کاهش میزان
درآمد و فرصت های شغلی روستاییان شده است ( محمدی یگانه وحﻜیم دوست .)26 :1388 ،
وﻟی ئی وسهرابی ( )1388در مطاﻟﻌه ﺧود تأﺛیرات زیست محیطی  ،اﻗتصادی اجتماﻋی و سیاسی ﺧشﻜساﻟی در استان
سیستان و بلوچستان را مورد بررسی ﻗرار داده اند .جامﻌه آماریِ این تحقیﻖ را کشاورزان دو دهستان زابل و ایرانشهر
تشﻜیل می دادند که تﻌداد  301نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند و برای انجام تحقیﻖ مدنظر ﻗرار گرفتند.
نتایج تحقیﻖ نشان داد که آﺛار و پیامدهای ﺧشﻜساﻟی در سه دستة زیست محیطی ،اﻗتصادی و اجتماﻋی -روانشناﺧتی
ﻗرار می گیرند .که از بین آنها  ،پیامدهای اﻗتصادی بیشترین و پیامدهای اجتماﻋی  -روانشناﺧتی کمترین تأﺛیر را داشته
اند (وﻟی ئی و سهرابی .)845 :1388 ،
ﻗنبزاده و بهنیافر ( )1388در مقاﻟه ای تحت ﻋنوان پیامدهای ﺧشﻜساﻟی های دوره 1375-85بر نواحی روستایی شهرستان
شاندیز شهرستان مشهد نشان دادند که ﺧشﻜساﻟی آسیﺐ های جدی به بخش های زراﻋت  ،باغداری  ،وفﻌاﻟیت های
دامی  ،زنبور داری و وﻃیور در دهستان شاندیز وارد آورده است و ﺧشﻜساﻟی کاهش سطح زیر کشت را به دنبال داشته
است( ﻗنبر زاده و بهنیافر .)158 :1388 ،
محمدی یگانه و همﻜاران ( )1391در مقاﻟه ای تحت ﻋنوان "واکاوی تاﺛیرات ﺧشﻜساﻟی بر اﻗتصاد مناﻃﻖ روستایی
شهرستان ابرکوه " با روش توصیفی  -تحلیلی و همچنین به منظور پایش ﺧشﻜساﻟی از شاﺧص مﻌتبر استاندارد SPI
استفاده شده است .نتایج حاصل نشان داد این شهرستان ﻃی این دوره زمانی با ﺧشﻜساﻟی شدیدی مواجه شده است.
همچنین یافته های تحلیل ﻋاملی و بررسی توﻟیدات باغی و زراﻋی نشان می دهد که ﺧشﻜساﻟی های پیاپی  ،ﺧسارتهای
جبران ناپذیری بر پیﻜره روستاهای این شهرستان وارد ساﺧته است(محمدی یگانه و همﻜاران .)27-38 :1391 ،
ﻋلی پور و همﻜاران ( )1392در مقاﻟه ای تحت ﻋنوان بررسی اﺛرات ﺧشﻜساﻟی بر وضﻌیت اﻗتصادی  -اجتماﻋی
کشاورزان  ،مطاﻟﻌه موردی  :گندمﻜاران شهرستان نهبندان  ،به این نتیجه رسیدند  ،سه مﻌیار  ،کاهش یا از بین رفتن
ﻗدرت پس انداز شخصی در سال های ﺧشﻜساﻟی  ،کاهش سودآوری مزرﻋه گندم در سال های ﺧشﻜساﻟی و افزایش
بیﻜاری و کاهش اشتغال سه گویه ای بودند که از نظر کشاورزان بیشترین اهمیت را در بین اﺛرات اﻗتصادی در منطقه
مورد مطاﻟﻌه داشتند .همچنین  ،بر اساس اوﻟویت بندی اﺛرات اجتماﻋی  ،سه گویه افزایش برﺧوردها میان کشاورزان
برای دستیابی به آب  ،کاهش اﻋتبار و موﻗﻌیت اجتماﻋی کشاورز و بروز تنش های روحی و روانی نا امیدی و اضطراب
در روستاییان  ،بیشترین اهمیت را در بین اﺛرات موجود در منطقه مورد مطاﻟﻌه داشتند .ﻃبﻖ نتایج آزمون همبستگی رابطه
منفی و مﻌنی داری بین میزان ﺧشﻜساﻟی ادارکی توسط کشاورزان با متغیرهای میزان تحصیالت  ،درآمد و میزان مشارکت
در دوره های آموزشی مرتبط با ﺧشﻜساﻟی وجود داشت .به ﻋبارتی هر چه سطح سواد کشاورزان بیشتر بوده و یا از
سطح درآمد باالتری برﺧوردار باشند ،کمتر با مشﻜل کم آبی مواجه بوده و ﺧشﻜساﻟی برای آنها به میزان کمتری ﻗابل
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است .همچنین هر چه کشاورزان به میزان بیشتری در دوره های آموزشی مرتبط با ﺧشﻜساﻟی شرکت

داشته اند  ،به میزان کمتری با ﺧشﻜساﻟی مواجه بودند(ﻋلی پور و همﻜاران .)117 : 1392 ،
ریاحی و پاشازاده( )1392در مقاﻟه ای با ﻋنوان اﺛرات اﻗتصادی و اجتماﻋی ﺧشﻜساﻟی بر نواحی روستایی شهرستان
گرمی(مطاﻟﻌه موردی :دهستان آزادﻟو ) ،به این نتیجه رسیده اند ﺧسارت ناشی از ﺧشﻜساﻟی در کاهش درآمد و
پس انداز ،تغییر در ساﺧتار شغلی روستا ،افزایش تمایل به مهاجرت از روستا ،کاهش مشارکت و روابط اجتماﻋی و
کاهش دام ها و توﻟیدات کشاورزی ،تأﺛیر داشته است(ریاحی و پاشازاده.)1 :1392 ،
جمشیدی و همﻜاران( )1394در پژوهشی با ﻋنوان اﺛرات ﺧشﻜساﻟی بر نواحی روستایی شهرستان های سیروان و
چرداول به این نتیجه رسیده اند که ﺧشﻜساﻟی در شهرستان سیروان بر اﻗتصاد کشاورزی به ترتیﺐ در چهار زمینه مهم
رکود توﻟید ،افزایش بدهی کشاورزان ،پیدایش فقر و تغییر کشاورزی تأﺛیر داشته و در شهرستان چرداول بیشترین تأﺛیر
ﺧشﻜساﻟی به ترتیﺐ بر ایجاد بحران مﻌیشت ،پیدایش فقر ،تغییر در کشاورزی و بحران بدهی بوده است(جمشیدی و
همﻜاران.)1 ،1394 ،
برﻗی و مﻌمار امامیه( )1395در پژوهشی با ﻋنوان بررسی اﺛرات ﺧشﻜساﻟی بر ساﺧتار اﻗتصاد روستایی ( مطاﻟﻌه موردی:
دهستان گالب شهرستان کاشان) ،به این نتیجه رسیده اند که پژوهش حاضر اﺛرات ﺧشﻜساﻟی بر اﻗتصاد روستایی را
تبیین می کند و بر این اساس می توان بیان داشت اﺛرات متﻌددی از این پدیده متوجه جنبه های مختلف زندگی ساکنین
روستایی باالﺧص شرایط و وضﻌیت اﻗتصادی آنهاست(برﻗی و مﻌمار امامیه.)1 :1395 ،
شفیﻌی و همﻜاران( )1398در پژوهشی با ﻋنوان بررسی اﺛرات ﺧشﻜساﻟی بر وضﻌیت اﻗتصادی ،اجتماﻋی و محیطی
نواحی روستایی از دید سرپرستان ﺧانوار( مطاﻟﻌه موردی دهستان حسن آباد در شهرستان اسالم آباد غرب) ،به این نتیجه
رسیده اند که ﺧشﻜساﻟی اتفاق افتاده در مناﻃﻖ روستایی مطاﻟﻌه شده بیشترین تأﺛیر را بر روی شاﺧص های اﻗتصادی
و اجتماﻋی و به تبع آن روی شاﺧص محیطی گذاشته است( شفیﻌی و همﻜارن.)173 :1398 ،
جﻌفری و همﻜاران( )1399در پژوهشی با ﻋنوان تحلیل تاب آوری اﻗتصادی بهره برداران کشاورزی در برابر اﺛرات
ﺧشﻜساﻟی( مطاﻟﻌه موردی :سﻜونتگاههای روستایی شهرستان فسا) ،به این نتیجه رسیده اند که با توجه به
شاﺧص های مورد تحلیل ﻗرار گرفته ،ﻋامل تنوع مهارت در نیروی کار و اشتغال با مقدار ویژه  3/899بیشترین تاﺛیر را
بین چهار ﻋامل داشته ،سپس ﻋملﻜرد ﺧرده فروش ها و کارایی زمین و دارایی ،توسﻌه سطوح اشتغال و انﻌطاف پذیری
و تسهیالت ماﻟی ﻗرار دارند  .با توجه به تحلیل بدست آمده و آسیﺐ پذیری کشاورزان در برابر اﺛرات ﺧشﻜساﻟی ،باید
نسبت به متنوع کردن مهارت و اشتغال بهره برداران کشاورزی ،افزایش کارایی زمین ،اﻋطای وام و تسهیالت ماﻟی مبادرت
کرد .با استفاده از تحلیل ﻋاملی مشخص گردید که به ترتیﺐ سﻜونتگاههای روستایی بخش نوبندگان ،ششده و ﻗره باغ،
مرکزی و شیبﻜوه از نظر تاب آوری اﻗتصادی در برابر اﺛرات ﺧشﻜساﻟی رتبه بندی شدند(جﻌفری و همﻜاران:1399 ،
.)61
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پژوهش های انجام شده در زمینه مورد مطاﻟﻌه نشان داد که پدیده ﺧشﻜساﻟی در هر ناحیه روستایی که اتفاق افتاده،
تأﺛیرات مخرب و ویرانگر بسیاری بر جای گذاشته و سبﺐ تضﻌیف بنیه اﻗتصادی روستاها ،افزایش مهاجرت به نواحی
شهری و تخلیه روستاها گردیده است و در نتیجه آن پدیده حاشیه نشینی ،مشاغل غیر رسمی و بزهﻜاری در شهرهای
مهاجرپذیر اتفاق افتاده است.
 مواد و روش تحقیق:پژوهش حاضر از نظر روش تحقیﻖ  ،توصیفی -تحلیلی  ،از نظر ماهیت ؛ کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها ،
از نوع تحقیقات کتابخانه ای  -میدانی محسوب می شود .جامﻌه آماری تحقیﻖ را تمامی  255روستای شهرستان باغملﻚ
تشﻜیل می دهد .با استفاده از پژوهش های نمونه 20درصد روستاها جهت تحقیﻖ اهداف انتخاب گردیده که مﻌادل 51
روستا می باشد .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید .براساس جدول مورگان و فرمول کوکران تﻌداد
نمونه الزم برای تنظیم پرسشنامه 367ﺧانوار محاسبه شده است .اﻋتبار (روایی) پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و
صاحبنظران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تأیید ﻗرارگرفت .برای تﻌیین ﻗابلیت اﻋتماد (پایایی) ابزار تحقیﻖ پیش
آزمون انجام گرفت که پایایی پرسش نامه نیز با  38داده اوﻟیه و آﻟفای کرنباخ (  ) 0.972مورد تایید می باشد.
داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل ﻗرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل داده ها
از آمار توصیفی و آمار استنباﻃی ( آزمون  )tو همچنین بررسی وضﻌیت منطقه از نظر شدت ﺧشﻜساﻟی از شاﺧص های
PNPIو  SPIاستفاده شد.
 معرفی منطقه مورد مطالعه:استان ﺧوزستان با مساحت  63633/6کیلومتر مربع بین  29درجه و  57دﻗیقه تا  33درجه و صفر دﻗیقه ﻋر

شماﻟی

از ﺧط استوا و  47درجه و  40دﻗیقه تا  50درجه و  33دﻗیقه ﻃول شرﻗی از نصف اﻟنهار گرینوی در جنوب غربی ایران
ﻗرار دارد و از شمال با استان ﻟرستان  ،از شمال شرﻗی و مشرق با استانهای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد
 ،از جنوب شرﻗی با استان بوشهر  ،از جنوب با ﺧلیج فارس و از مغرب با کشور ﻋراق هم مرز است .مرکزاستان شهر
اهواز است .بر اساس آﺧرین جدول تقسیمات سیاسی  ،این استان دارای  27شهرستان 77 ،شهر  67 ،بخش و
144دهستان و  4055روستای دارای سﻜنه است ( اشتری و همﻜاران  .) 18 :1392 ،همچنین شهرستان باغملﻚ یﻜی از
شهرستانهای این استان می باشد که بین  49درجه و  29دﻗیقه تا  50درجه و  18دﻗیقه ﻃول شرﻗی و  31درجه و 13دﻗیقه
تا  31درجه و  43دﻗیقه ﻋر

شماﻟی ﻗرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا  917متر می باشد .این شهرستان واﻗع در شرق

ا ستان ﺧوزستان  ،از شمال به شهرستان ایذه  ،از شرق به استان کهگیلویه و بویراحمد  ،از شمال غرب به شهرستان
مسجد سلیمان و از غرب و جنوب به شهرستان رامهرمز محدود می شود و با  2094 /3کیلومتر مربع مساحت ،
شهرستانی نسبتا جوان به شمار می رود که پس از سال  1371به ﻋنوان بخش جانﻜی از شهرستان ایذه جدا گردید .این
شهرستان  5.3درصد مساحت استان را تشﻜیل می دهد و به ﻟحاظ مساحت 13شهرستان استان محسوب می شود .در

208

بذرافشان و همﻜاران

حال حاضر این شهرستان متشﻜل از سه بخش مرکزی  ،صیدون و میداود است که  255آبادی دارای سﻜنه و  150آبادی
ﺧاﻟی از سﻜنه را در ﺧود جای داده است (مرکز آمار ایران. )5 :1390 :
در سرشماری سال 1390جمﻌیت این شهرستان  107450نفر و در غاﻟﺐ 23991ﺧانوار بوده است .جمﻌیت شهری آن
43582نفر وجمﻌیت روستایی  63808نفر و در غاﻟﺐ 14061ﺧانوار بوده است .جمﻌیت غیر ساکن نیز در این سرشماری
 60نفر و در غاﻟﺐ  11ﺧانوار بوده است .در این سرشماری نیز جمﻌیت روستایی از جمﻌیت شهری بیشتر است و مﻌادل
 65.8درصد کل جمﻌیت شهرستان را شامل می شود(مرکز آمار ایران .)60 :1390 ،

جدول  .1جمعیت شهرستان باغملک به تفکیک وضع سکونت.
سرشماری

جمعیت کل ( مرد وزن )

1390

107450

غیر ساکن

ساکن
نقاط شهری

نقاط روستایی

43582

63808

ماخذ :مرکز آمار ایران .1390،

شکل  .1نقشه منطقه مورد مطاﻟﻌه .ماﺧذ  :ساﻟنامه آماری استان ﺧوزستان .1399 ،
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 تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق: ارائه و تجزیه و تحلیل داده های اقلیمی: آشکار سازی خشکسالی و شدت آن با استفاده از شاخص :SPIجهت بررسی اﺛرات فیزیﻜی مربو به ﺧشﻜساﻟی بر روی فﻌاﻟیت های اﻗتصادی ابتدا ضروری است که نخست پایش
ﺧشﻜساﻟی و شدت آن از ﻃریﻖ شاﺧص استاندارد SPIتﻌیین گردد .شاﺧص  SPIبرای هر منطقه بر اساس ﺛبت
داده های بارندگی های ﻃوالنی مدت هر منطقه محاسبه می شود .در ابتدا توزیع آماری مناسﺐ بر آمار بلند مدت
بارندگی ها برازش می شود .به ﻃوریﻜه استاندارد شده و متوسط آن برای هر منطقه و دوره مورد نظر صفر شود .مقادیر
مثبت  SPIنشان دهنده بارندگی بیشتر از بارش متوسط و مقادیر منفی آن مﻌنای ﻋﻜس دارد .ﻃبﻖ این روش ﺧشﻜساﻟی
زمانی اتفاق می افتد که  SPIبه ﻃور مستمر منفی و به مقدار  -1یا کمتر برسد و هنگامی پایان می یابد که مثبت شود.
بنابر این مدت دوره ﺧشﻜساﻟی با شروع و ﺧاتمه ارﻗام منفی  SPIتﻌیین می گردد .مقادیر تجمﻌی  SPIنیز بزرگی و
شدت دوره ﺧشﻜساﻟی را نشان می دهد( محمدی یگانه و همﻜاران  .)32 : 1391 ،با استفاده از داده های  11ساﻟه و
ماهانه ایستگاه سینوپتیﻚ شهرستان باغملﻚ تﻌیین شاﺧص  SPIصورت گرفته است.

جدول  .2بارندگی ماهانه ایستگاه هواشناسی شهرستان باغملک ( طی دوره زمانی ) 1380-1390
بهار
سال

تابستان

زمستان

پاییز

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

1380

20

40

0

0

0

0

3.5

58

175.5

44

48

36

1381

0

0

0

0

0

0

0

51.5

165

56

96

20

1382

60

9

0

0

0

0

0

5

81.5

274.5

72.5

1

1383

36.5

23.5

0

0

0

0

0

53

192

165

94.5

121

1384

4

4

0

0

0

0

0

63

89

243

242

243

1385

127

63

0

0

0

0

0

88

144

92

81.5

24

1386

119

5

0

0

0

0

0

0

113

60.5

56

11

1387

22

0

0

0

0

0

0

59

63

26

79

11

1388

54

6

0

0

0

0

0

52

252

40

90.5

12.5

1389

124

31.5

0

0

0

0

0

2

9

55.5

128

60

1390

8.5

0

0

0

0

0

0

85

3

15

80

52

ماخذ  :سازمان هواشناسی استان ﺧوزستان .1390 ،
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جدول  .3محاسبات آماری بارش ساالنه ایستگاه ( .)1390-1380
مجموع

نام
ایستگاه
باغملﻚ

میانگین

بارندگی

ساالنه

(میلی متر )

455.7727

5013.50

حداکثر

حداقل

بارندگی

بارندگی

(میلی متر )

(میلی متر )

685.00

236.00

انحراف معیار
154.028

چولگی

کشیدگی

0.206

-1.072

دامنه
449.00

ماخذ :محاسبات نگارندگان .1399 ،

در ادامه با استفاده از نرم افزار  SPSSآزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از روش کلموگرف سیمونروف تﻚ نمونه
ای انجام و چون سطح مﻌنی داری) ( sig: 0.930بیشتر از  0.05شده است نمی توان فر

صفر را رد کرد .بنابر این

توزیع داده ها نرمال می باشد.

جدول  .4مقیاس طبقه بندی شدت خشکسالی بر اساس نمایه SPI

ﻃبقه

رﻃوبت
شدید

حدودSP
I

 2و باالتر

ﺧیلی

نسبتا

مرﻃوب

مرﻃوب

1.99تا

نرمال

ﺧشﻜساﻟی ﺧشﻜساﻟی ﺧشﻜساﻟی

ﺧشﻜساﻟی

شدید

بسیار شدید

مالیم

 1.49تا  0.99 1تا  -0.99 0تا 0

1.5

متوسط

 -1/49تا -1/99
-1

کمتر از -2

تا-1/5

ماخذ :دهقانپور و همﻜاران .4 :1390 ،

مﻌادﻟه این شاﺧص به شرح زیر است :

در این مﻌادﻟه  SPIشاﺧص بارش استاندارد  Pi ،مﻌادل بارش سال مفرو

به میلی متر،

مﻌادل بارش سال مفرو

به میلی متر و  SDانحراف مﻌیار بارش است .پس از بدست آوردن میانگین و انحراف مﻌیار بارش و انجام مﻌادﻟه SPI
منطقه مورد مطاﻟﻌه محاسبه شده است (فاضل نیا و همﻜاران . )57 -72 :1391 ،

211

جغرافیا و روابط انسانی ،بهار ،1400دوره 3شماره4

جدول  .-5تعیین خشکسالی  ،ترسالی و سال نرمال ایستگاه باغملک با شاخص . SPI
سال

سالیانه()mm

میانگین()mm

انحراف معیار

SPI

درجه خشکسالی وترسالی

1380

389

455.7727

154.028

-0.43

ﺧشﻜی مالیم

1381

397.5

455.7727

154.028

-0.37

ﺧشﻜی مالیم

1382

502.5

455.7727

154.028

0.30

نرمال

1383

685

455.7727

154.028

1.48

ﺧیلی مرﻃوب

1384

668

455.7727

154.028

1.48

نسبتا مرﻃوب

1385

619.5

455.7727

154.028

1.06

نسبتا مرﻃوب

1386

346

455.7727

154.028

-0.71

ﺧشﻜساﻟی مالیم

1387

260

455.7727

154.028

-1.27

ﺧشﻜساﻟی متوسط

1388

500.5

455.7727

154.028

0.32

نرمال

1389

409.5

455.7727

154.028

-0.30

ﺧشﻜساﻟی مالیم

1390

236

455.7727

154.028

-1.42

ﺧشﻜساﻟی شدید

ماخذ :محاسبات نگارندگان .1399 :

با توجه به محاسبه شاﺧص  SPIدر جدول ( ، )5ﺧشﻚ ترین سال در ﻃی ساﻟهای آبی  1380 – 1390مربو به سال
 1390با مقدار نمایه  ( -1.42ﺧشﻜساﻟی شدید) و مرﻃوب ترین سال  1383 ،با نمایه ( 1.48ﺧیلی مرﻃوب) بوده است.
در ساﻟهای  1386 ،1381 ، 1380و  1389شهرستان با ﺧشﻜساﻟی مالیم و در سال  1387با ﺧشﻜساﻟی متوسط مواجه
شده است .در ساﻟهای  1382و  1388بارش ها به صورت نرمال بوده و منطقه از شرایط ﺧوبی برﺧوردار بوده است .در
ساﻟهای 1384و  ، 1385شهرستان در وضﻌیت نسبتا مرﻃوب ﻗرار داشته که برای کشاورزی و دامداری بسیار مناسﺐ بوده
است .بهترین وضﻌیت منطقه از ﻟحاظ بارش مربو به سال  1383می باشد که شهرستان در وضﻌیت ﺧیلی مرﻃوب ﻗرار
داشت و کشاورزی و دامداری رونﻖ فراوانی یافت .در مجموع می توان گفت منطقه با نوسان زیادی به ﻟحاظ بارش
مواجه شده است که از ﻋالئم ﺧشﻜساﻟی می باشد .برای آنﻜه بتوان بیشتر مساﻟه را مورد کند وکاو و پژوهش ﻗرار داد
از روش دوم نیز استفاده می شود.
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 شاخص درصد از میانگین بارش( )PNPIو استفاده از معادله:مﻌادﻟه این شاﺧص به شرح زیر است :

در مﻌادﻟرره برراال  Pnشرراﺧص درصررد از بررارش نرمررال  Pi ،بررارش دوره مررورد نظررر و

میررانگین بررارش دوره

مورد نظر است( فاضل نیا و همﻜاران . )4 :1391 ،

جدول  .6.مقیاس طبقه بندی شدت خشکسالی به روش .PN
شدت

ترسالی

خشکسالی

نرمال

شاﺧص

آستانه ترساﻟی

آستانه نرمال

PN

 120به باال

 80تا 120

ﺧشﻜساﻟی متوسط

ﺧشﻜساﻟی

ﺧشﻜساﻟی شدید

ضﻌیف

ﺧشﻜساﻟی

بسیار

شدید

 70تا  80درصد

 40تا  55درصد

 55تا  70درصد

کمتر از  40درصد

درصد
ماخذ :فاضل نیا وهمﻜاران . 8 : 1391 ،

با توجه به جدول ( )6ساﻟهای همراه با ﺧشﻜساﻟی  ،ترساﻟی و بارش نرمال استخراج شده که در جدول ( )6آمده است.

جدول  .7تعیین خشکسالی  ،ترسالی و سال نرمال ایستگاه باغملک با شاخص PNPI
سال

80

81

82

83

84

86

85

87

88

89

90

زراﻋی
PN

نرمال

نرمال

نرمال

ترساﻟی

ترساﻟی

ترساﻟی

ﺧشﻜسال

ﺧشﻜسال

ی ضﻌیف

ی متوسط

ماخذ :محاسبات نگارندگان.1399:
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با توجه به ارزیابی نمایه های ﺧشﻜساﻟی مشاهده می شود که نتایج با روش  SPIتا حدودی متفاوت است و نشان
می دهد که در ساﻟهای 1386منطقه با ﺧشﻜساﻟی ضﻌیف ،در سال  1387با ﺧشﻜساﻟی متوسط و در سال  1390با
ﺧشﻜساﻟی شدید مواجه شده است .در ساﻟهای آبی  1388 ،1382 ، 1381 ، 1380 ،و  1389منطقه در وضﻌیت نرمال به
ﻟحاظ بارش ﻗرار داشته و در سال های  1384 ، 1383و  1385در بهترین شرایط به ﻟحاظ بارش و ترساﻟی ﻗرار داشته
است .همانطور که مشاهده می شود ،همانند روش  SPIدر سال 1386ﺧشﻜساﻟی ضﻌیف و در سال  1387ﺧشﻜساﻟی
متوسط و شدید ترین ﺧشﻜساﻟی در سال  1390رخ داده است .در بقیه ساﻟها منطقه با شرایط ﺧوبی برﺧوردار بوده است.
الزم به ذکر است در ساﻟهای پر باران اگرچه باران زیادی باریده است  ،اما توزیع زمانی آن مناسﺐ نبوده است و اکثر
بارش ها در زمانی رخ داده است که کشاورزان احتیاجی به آبیاری مزارع ﺧویش نداشته اند.
جهت ب رسی میزان همبستگی بین ﺧشﻜساﻟی و اﻗتصاد روستایی از همبستگی دو متغیره پیرسون و اسپیرمن استفاده
شده است که در جدول ( ) 7نشان داده شده است.
جدول .8.همبستگی دو متغیره پیرسون و اسپیرمن.

سطح مﻌنی داری

ضریﺐ همبستگی

پیرسون

0/001

0/179

اسپیرمن

0/016

0/135

ماخذ :محاسبات نگارندگان .1399 ،

با توجه به اینﻜه سطح مﻌنی داری  0/001و  0/016کمتر از  0/05می باشد ،بین تغییرات درآمد و ﺧشﻜساﻟی روستاییان
رابطه وجود دارد یﻌنی ﺧشﻜساﻟی و تداوم آن باﻋث کاهش درآمد روستاییان شده است .با توجه با اینﻜه مقدار ضریﺐ
همبستگی باالست ،رابطه شدید و مثبتی را نشان می دهد یﻌنی هرچه ﺧشﻜساﻟی افزایش پیدا کند ،درآمد روستاییان
بیشتر کاهش پیدا می کند.

 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به پرسش نامه:یافته های استنباﻃی در برگیرنده اﻃالﻋاتی درﺧصوص آن دسته از روشهای آماری است که ما را ﻗادر می سازد تا با
استفاده از داده های دانسته شده به اﻃالﻋات ناشناﺧته برسیم .اجرای این اﻋمال مستلزم برآورد پارامترهای جامﻌه از
ﻃریﻖ نمونه هایی است که به صورت تصادفی ساده انتخاب کردیم .در این تحقیﻖ سﻌی شده بوسیله آزمون  tتﻚ نمونه
به بررسی فرضیه ها و حﻜم رد یا تایید بودنشان را داشته باشیم.
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جدول  .9متغیرهای بدست آمده از پرسشنامه.

تﻌداد

میانگین

انحراف استاندارد

فرضیه اول

367

4.17

0.554

فرضیه دوم

367

4.11

0.529

فرضیه سوم

367

4.06

0.528

ماخذ :محاسبات نگارندگان .1399،

جدول  . 10آزمون .t
مقدار 3 = t

فاصله اطمینان  95درصد

مقدار t

درجه آزادی

سطح معنی داری

تفاضل میانگین

پایین

باال

فرضیه اول

39.671

366

0.00

1.177

1.11

1.23

فرضیه دوم

39.356

366

0.00

1.106

1.051

1.16

فرضیه سوم

37.265

366

0.00

1.062

1.006

1.118

(سطح مﻌنی داری  0.000کمتر از  = 0.05رد فر

صفر)

ماخذ :محاسبات نگارندگان .1399،

با توجه به واﻗﻌیت هایی که در بیان مساﻟه ﻋنوان شد سه فرضیه زیر مطرح است :
فرضیه اول -به نظر می رسد ﺧشﻜساﻟی سبﺐ افزایش هزینه های توﻟید و کاهش توﻟید محصوالت کشاورزی روستاییان
منطقه مورد مطاﻟﻌه شده است .
با توجه به پاسخ روستاییان در فرضیه اول  ،با مقدار  ، t=39.671سطح مﻌنی داری  0.00که کمتر از پنج درصد است
و میانگین  4.17که بیشتر از مقدار متوسط با امتیاز سه می باشد ،گویای این است که بیشتر آزمودنی ها گزینه زیاد و
ﺧیلی زیاد را انتخاب کرده اند  ،یﻌنی فرضیه در سطح پنج درصد تایید شده است.
فرضیه دوم -به نظر می رسد ﺧشﻜساﻟی سبﺐ کاهش درآمدهای ﺧانواده های روستایی منطقه مورد مطاﻟﻌه شده است.
در فرضیه دوم با مقدار  ، t=39.356سطح مﻌنی داری  0.00که کمتر از پنج درصد است و میانگین  4.11که بیشتر از
مقدار متوسط با امتیاز سه می باشد ،گویای این است که بیشتر آزمودنی ها گزینه زیاد و ﺧیلی زیاد را انتخاب
کرده اند ،یﻌنی فرضیه در سطح پنج درصد تایید شده است.
فرضیه سوم :به نظر می رسد ﺧشﻜساﻟی سبﺐ کند شدن روند توسﻌه روستاهای منطقه مورد مطاﻟﻌه شده است.
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در فرضیه سوم با مقدار  ، t=37.265سطح مﻌنی داری  0.00که کمتر از پنج درصد است و میانگین  4.06که بیشتر از
مقدار متوسط با امتیاز سه می باشد ،گویای این است که بیشتر آزمودنی ها گزینه زیاد و ﺧیلی زیاد را انتخاب
کرده اند ،یﻌنی فرضیه در سطح پنج درصد تایید شده است.

 بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادات :ﺧشﻜساﻟی پدیده ای مخرب و ویرانگر است که آﺛار منفی زیادی بر روی زندگی مردم می گذارد .این آﺛار می تواند
اﻗتصادی ،اجتماﻋی ،ﻃبیﻌی و یا غیره باشد .با توجه به مطاﻟﺐ ارائه شده مشخص گردید که شهرستان باغملﻚ با
ﺧشﻜساﻟی مواجه شده است .نتایج به دست آمده براساس شاﺧص ( )SPIدر ﺧصوص وﻗوع ﺧشﻜساﻟی در منطقه مورد
مطاﻟﻌه بین سال های  1380تا  1390حاکی از آن بود که ،ﺧشﻚ ترین سال مربو به سال  1390با مقدار نمایه -1.42
( ﺧشﻜساﻟی شدید) و مرﻃوب ترین سال  1383 ،با نمایه ( 1.48ﺧیلی مرﻃوب) بوده است .در ساﻟهای ،1381 ، 1380
 1386و  1389شهرستان با ﺧشﻜساﻟی مالیم و در سال  1387با ﺧشﻜساﻟی متوسط مواجه شده است .در ساﻟهای 1382
و  1388بارش ها به صورت نرمال بوده و منطقه از شرایط ﺧوبی برﺧوردار بوده است .در ساﻟهای 1384و ، 1385
شهرستان در وضﻌیت نسبتا مرﻃوب ﻗرار داشته که برای کشاورزی و دامداری بسیار مناسﺐ بوده است .بهترین وضﻌیت
منطقه از ﻟحاظ بارش مربو به سال  1383می باشد که شهرستان در وضﻌیت ﺧیلی مرﻃوب ﻗرار داشت و کشاورزی و
دامداری رونﻖ یافت .در مجموع می توان گفت منطقه با نوسان زیادی به ﻟحاظ بارش مواجه بوده است که از ﻋالئم
ﺧشﻜساﻟی می باشد .با توجه به ارزیابی نمایه های ﺧشﻜساﻟی با شاﺧص  PNPIمشاهده می شود که نتایج با روش
 SPIتا حدودی متفاوت است و نشان می دهد که در ساﻟهای 1386منطقه با ﺧشﻜساﻟی ضﻌیف  ،در سال  1387با
ﺧشﻜساﻟی متوسط و در سال  1390با ﺧشﻜساﻟی شدید مواجه شده است .در ساﻟهای آبی ،1382 ، 1381 ، 1380 ،
 1388و  1389منطقه در وضﻌیت نرمال به ﻟحاظ بارش ﻗرار داشته و در سال های  1384 ، 1383و  1385در بهترین
شرایط به ﻟحاظ بارش و ترساﻟی ﻗرار داشته است .همانطور که مشاهده می شود  ،همانند روش  SPIدر سال
1386ﺧشﻜساﻟی ضﻌیف و در سال  1387ﺧشﻜساﻟی متوسط و شدید ترین ﺧشﻜساﻟی در سال  1390رخ داده است .در
بقیه ساﻟها من طقه از شرایط ﺧوبی برﺧوردار بوده است .الزم به ذکر می باشد که در ساﻟهای پر باران اگرچه باران زیادی
باریده  ،اما توزیع زمانی آن مناسﺐ نبود و اکثر بارش ها در زمانی رخ داده است که کشاورزان احتیاجی به آبیاری مزارع
ﺧویش نداشته اند .بررسی دبی رودﺧانه ها و نیز اندازه گیری سطح پیزومتری مشخص کرد که در ساﻟهای 1380-90
شهرستان باغملﻚ با ﺧشﻜساﻟی شدیدی مواجه شده است .دبی رودﺧانه مال آﻗا و آورد آن سال به سال کاهش یافته و
سطح آبهای زیر زمینی نیز به شدت پایین رفته و منطقه با کاهش  20متری سطح آبهای زیر زمینی مواجه شده است.
کاه ش دبی رودﺧانه ها و پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی بیشتر از کاهش بارندگی ﺧود را نشان داده است .بررسی
میزان توﻟید محصوالت کشاورزی شهرستان ( که در این پژوهش محصوالت گندم  ،جو و برنج به ﻋنوان بیشترین
محصوالت زیرکشت رفته روستاییان  ،مورد تحقیﻖ ﻗرار گرفته اند ) نشان از کاهش شدید توﻟیدات کشاورزی وکاهش
ﻋملﻜرد در واحد سطح دارد .از آنجایی که اکثر زمینهای زراﻋی روستاییان به صورت دیم می باشد  ،کاهش بارندگی به
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شدت بر کاهش ﻋملﻜرد آنها تاﺛیر گذاشته است .محصوالت دامی نیز با کاهش توﻟیدات مواجه شده است و سال به سال
از رتبه شه رستان در استان در زمینه توﻟیدات دامی کاسته شده است  ،که این مسأﻟه نشان از تاﺛیر منفی ﺧشﻜساﻟی بر
دامداری است .از آنجایی که این شهرستان در محدوده آب و هوای ﺧشﻚ ﻗرار گرفته است  ،اهمیت ﺧشﻜساﻟی و تاﺛیر
آن بیشتر می شود .اکثر جمﻌیت روستایی این شهرستان را روستاییان وابسته به کشاورزی تشﻜیل می دهد که ﺧشﻜساﻟی
اﺧیر به شدت بر زندگی آنها تاﺛیر گذاشته است .در مباحث ﻗبل به روشنی مشخص شد که ﺧشﻜساﻟی سبﺐ کاهش
محصوالت کشاورزی و دامی روستاییان شده است .با بررسی و تجزیه و تحلیل داده های مربو به بارش متوجه می
شویم که منطقه در این دوره با ﺧشﻜساﻟی هواشناسی مواجه شده است .ﺧشﻜساﻟی هواشناسی به ﻋنوان پیش زمینه برای
بروز دیگر ﺧشﻜساﻟی هاست .با بررسی میزان توﻟیدات کشاورزی و دامی و همچنین سطح آبهای زیر زمینی و بررسی
دبی رودﺧانه ها ،به این نﻜته پی می بریم که منطقه مورد مطاﻟﻌه در وضﻌیت ﺧشﻜساﻟی هیدروﻟوژی و کشاورزی نیز به
سر می برد و این مساﻟه باﻋث بروز ﺧشﻜساﻟی اﻗتصادی و اجتماﻋی شده است.
تأیید هر سه نظریه مطرح شده بر تحقیقات پیشین در زمینه تاﺛیرات ﺧشﻜساﻟی صحه گذاشته و نشان داده اند که
ﺧشﻜساﻟی تاﺛیرات ﻋمیقی بر اﻗتصاد روستایی دارد .اهمیت این موضوع در مطاﻟﻌات و پژوهش های متﻌددی همچون
واﻟﻜر و ترز ( ، ) 1996کامس (  ، )2000ابراهیمی وحسینی (  ، ) 1380کشاورز و (  ، ) 1387وﻟی ئی و نﻌمتی
(  )1388و دیگران مورد تایید ﻗرار گرفته است.
 پیشنهادها:برای مقابله با آﺛار ﺧشﻜساﻟی و کاهش اﺛرات زیانبار آن می توان با توجه به شرایط منطقه از راهﻜارهایی همچون اجرای
ﻋملیات آبخیز داری و آبخوان داری و تقویت آب های زیر زمینی ،جلوگیری از حفر چاههای ﻋمیﻖ و نیمه ﻋمیﻖ به
ﺧصوص در دشت ﻗلﻌه تل ،احداث سد بر روی رودﺧانه های دائمی  ،تاکید بر شناسایی و استفاده از گونه های بومی
و سازگار با تنش های ﺧشﻜی همانند زاﻟزاﻟﻚ  ،بلو  ،کلخنگ و غیره ،روی آوردن به کشت های جدید ،جلوگیری از
کشت های پرمصرف همانند برنج و هندوانه ،استفاده از روش های نوین آبیاری همانند آبیاری بارانی و ﻗطره ای به جای
کشت غرﻗابی ،حمایت بانﻚ ها از کشاورزان و دامداران در جهت تامین منابع ماﻟی و گسترش فﻌاﻟیت های بیمه ای و
بخشودگی دیرکرد وام ها و جلوگیری از فروش محصوالت به سلف ﺧران ،روی آوردن به مشاغل جدید و درآمد زا
همانند گردشگری ،استفاده از جاده مهم و ترانزیتی ﺧوزستان – شهرکرد – اصفهان در جهت درآمد زایی و اشتغال زایی
روستائیان و غیره استفاده کرد.
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