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 چکیده

همه جانبه ،گسترده تر و تب عمیقتر ابه مرآن  ریانباز رثادارد و آ دجوو آن عقوو نمكاا ییاهوآب  عهرنودر  ستکها طبیعیةخشكسالییكپدید

وهش حاضر بررسی و شناخت اثرات خشكسالی ها بر اقتصاد روستاهای منطقه مورد مطالعه ژپهدف از . ستا طبیعیتر نسبت به دیگر بالیای 

تحلیلی ، از نظر  -و ارائه راهكارهای عملی جهت کاهش میزان آسیب ناشی از آن می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق ، توصیفی

میدانی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق را تمامی  -ت کتابخانه ای اقماهیت ؛ کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها ، از نوع تحقی

درصد روستاها جهت تحقیق اهداف انتخاب گردیده که  20روستای شهرستان باغملك تشكیل می دهد. با استفاده از پژوهش های نمونه 255

برای خانوار محاسبه شده است. 367برای تنظیم پرسشنامه  مزروستا می باشد. براساس جدول مورگان و فرمول کوکران تعداد نمونه ال 51معادل 

گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید .اعتبار )روایی( پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و صاحبنظران در زمینه موضوع مورد پژوهش 

داده اولیه و آلفای  38پایایی پرسش نامه نیز با  جام گرفت کهنامورد تأیید قرارگرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد )پایایی( ابزار تحقیق پیش آزمون 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه SPSS ( مورد تایید می باشد. داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار  0.972کرنباخ ) 

 خشكسالی از شاخص های بررسی وضعیت منطقه از نظر شدت ن( و همچنیtآزمون  و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی )

PNPI وSPI  استفاده شد. نتایج به دست آمده براساس شاخص SPIمنطقه مورد ،  1389و 1386، 1381، 1380که طی سال های نشان داد

همچنین بر اساس  است.  هدبا خشكسالی شدید مواجه ش 1390و در سال  خشكسالی متوسط با1387در سال  ،خشكسالی مالیم  بامطالعه 

،  با خشكسالی شدید 1390، با خشكسالی متوسط و در سال 1387، منطقه با خشكسالی ضعیف ، در سال1386، در سال  PNPIشاخص 

 95 نانیاطمدرصد و با سطح  5ه با خطای کمتر از یهر سه فرض تیدر نهامواجه شده است. یافته های تحلیلی پرسش نامه نیز نشان داد که 

 تاثیرات منفی بر اقتصاد روستایی منطقه مورد مطالعه شده است. سبب یخشكسال گفت کهتوان  مورد قبول واقع شد و میصد رد

 خشكسالی ، اقتصاد روستایی، شهرستان باغملك. کلید واژه ها:
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 مقدمه و بیان مسأله 
 و اقتصررادی،  اجتمرراعی توسررعه برررای اساسرری و اولیرره شررر ،  آب برره مطمررئن دسترسرری بشررر ترراریخ سراسررر در

 باشرد  مری  اسرتوار  کشراورزی  پایره  برر  اقتصادشران  ایرران  روسرتاهای  اکثریرت . اسرت  بروده  تمدن و فرهنگ پایداری

 خشكسرالی  برروز  برا  کره  دارد خرا   رطوبرت  ذخیرره  و آبیراری  منرابع  بره  کراملی  وابسرتگی  نیرز  کشراورزی  بخش و

 آب عنو هر در که ستا طبیعی ةدیدپ یك یخشكسال. شررود مرری مواجرره مشرركل بررا کرره اسررت بخشرری اولررین

 نسرررربت تررررر جانبه همه و تررررر گسررررترده،  تر عمیق تبامر به آن ریانباز رثاآ و دارد دجو و آن عقوو نمكاا ییاهو

 ظلحا از و ترین مرررزمن،  از یكی افترررد می قتفاا وبتنا به که طبیعی هپدید ینا. ستا طبیعی بالیرررای دیگرررر بررره

 دعتقاا به که ستا زمرمو و آرام ای ثهدحا طبیعی هپدید ینا. باشد مررررررررررررری عیطبی یابالی ترینربا نیاز دیقتصاا

 تاسررررررررررررر هشد شناخته کمتر طبیعی ادثحو تمامی به نسبت آن ماهیت و دهبو هپیچید مكانیسمی دارای ریبسیا

 و تضررعیف موجبررات کرره ناگهررانی مررواردی در و مترقبرره غیررر طبیعرری پیشررامد هررر (.5: 1381، جمررالی بررداق)

 تأسیسررات تخریررب،  مررالی و جررانی خسررارات ماننررد فیزیكرری و اجتمرراعی،  اقتصررادی هررای نمنرردیتوا دینررابو

 قلمررداد طبیعرری بررالی عنرروان برره،  آورد فررراهم را جامعرره اشررتغال زوال هررای زمینرره و اقتصررادی منررابع،  زیربنررایی

 انرد  داده قررار  یرترأث  تحر ت را انسرانی   جوامرع  کره  طبیعری  بالیرای  و حروادث  میران  در اخیرر  های دهه در. شود می

 دالیلرری برره پدیررده ایررن. اسررت برروده طبیعرری بالیررای و عرروار  سررایر از برریش خشكسررالی شرردت و فراوانرری، 

 و ترداوم ،  آن ترأثیرات  برودن  مردت  بلنرد  و نراملموس ،  بیشرتر  جمعیرت  دربرگیرری ،  ترر  وسریع  گسرتردگی  همچون

 معطرروف خررود برره طبیعرری هررای یرردهپد یراسرر از برریش را انسرران توجرره همررواره،  آن از حاصررل خسررارت میررزان

 البتره  کره ،  شرود  مری  محسروب  اقلریم ،  از پرذیر  برگشرت  و نرمرال  ای گونره  خشكسرالی ،  حرال  هر به. است ساخته

 نرواحی  تمرامی  در اسرت  ممكرن  پدیرده  ایرن . گیرنرد  مری  نظرر  در نرادر  و تصرادفی  رخردادی  را آن اشرتباه  به برخی

 مرری آن میررزان و مشخصررات،  چنررد هررر،  بپیونرردد قرروعو برره زنیرر مرطرروب نیمرره و مرطرروب هررای محرریط در حترری

 جهران  منراطق  تررین  خشرك  از یكری  در ایرران  کشرور . باشرد  متفراوت  بسریار  دیگرر  منطقره  بره  منطقره  یك از تواند

 گررفتن  نظرر  در برا . رود مری  شرمار  بره  آن کشراورزی  توسرعه  رونرد  در موانرع  مهمتررین  از آب کمبرود  و گرفته قرار

،  جروی  نرزوالت  کمبرود  و جهران  هروایی  و آب خشرك  کمربنرد  در آن داشرتن  قررار  و ایرران  جغرافیرایی  موقعیت، 

 برره ایررران وهرروایی آب اصررلی هررای مشخصرره از خشكسررالی و آبرری هررای بحررران بررروز کرره داشررت اذعرران بایسررتی

 بحررران چنررین وقرروع اگرچرره،  دهررد مرری نشرران ایررران در خشكسررالی پدیرردة مطالعرره کرره طررور آن. آیررد مرری شررمار

 امران  در پدیرده  ایرن  از کشرور  در ای منطقره  هری  ،  کلری  طرور  بره  امرا ؛  نیسرت  شمول کشور ای ئلهمس لبغا هایی

 و رضررایی)دکن مرری تجربرره را مخرررب پدیرردة ایررن تررأثیرات خررود طبیعرری موقعیررت برحسررب و اسررت نبرروده

 نسررتاخوز اسررتان در کشرراورزی مهررم قطررب هررای از یكرری عنرروان برره باغملررك شهرسررتان .( 110: 1389، همكرراران

) کشراورزی  محصروالت  تولیرد  در ای عمرده  نقرش  شهرسرتان  ایرن  دور چنردان  نره  سرالهای  در. شرود  مری  حسوبم

 خشكسرالی  پدیرده  شرروع  برا  متاسرفانه . اسرت  داشرته  دامری  و( بررنج  ارزش برا  ومحصرول  براغی  تولیردات  خصوصا
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.  اسررت شررده همواجرر کشرراورزی و دامرری تولیرردات وکرراهش آب کمبررود بررا شهرسررتان ایررن،  اخیررر سررال چنررد در

 روسررتاییان را شهرسررتان ایررن سرراکنان درصررد 65 از برریش کرره،  شررود مرری مشررخص زمررانی موضرروع ایررن اهمیررت

 برره و کشراورزی  فعالیتهرای  بررر شردیدا  اخیرر  خشكسررالی.  دهنرد  مری  تشرركیل کشراورزی  هرای  فعالیررت بره  وابسرته 

 برره منجررر خشكسررالی سررتاهاور از برخرری در. اسررت برروده تاثیرگررذار شهرسررتان روسررتایی سرراکنان درآمررد آن تبررع

 تبردیل  سربب  و شرده  عمیرق  نیمره  و عمیرق  چاههرای  حتری  و،  هرا  چشرمه ،  هرا  قنرات ،  هرا  رودخانره  شدن خشك

 درصرد  صرد  صرورت  بره  روسرتا  چنردین  حاضرر  درحرال . اسرت  شرده  باغرات  شردن  خشرك  و دیم به آبی زمینهای

 منطقرره ایررن تاهایروسرر اداقتصرر بررر خشكسررالی اثرررات شررناخت جهررت در اسررت ضررروری لررذا .انررد شررده تخلیرره

 اهمیررت و ضرررورت برره توجرره بررا رو ایررن از .گررردد شناسررایی مسرراله مختلررف ابعرراد و گیرررد صررورت مطالعرراتی

 شهرسررتان روسررتایی منرراطق در اقتصرراد خشكسررالی تررأثیرات تبیررین و واکرراوی هرردف بررا حاضررر پررژوهش ،موضرروع

 .شده است انجام و ، طرح(1380-1390) آماری دوره در، باغملك

 

 :اصلی تحقیقاالت وس

مطالعه شده  یان منطقه موردیخشكسالی چه تاثیری بر افزایش هزینه های تولید و کاهش تولیدات کشاورزی روستا-1

 است؟

 خانواده های روستایی منطقه مورد مطالعه داشته است؟ خشكسالی چه تاثیری بر کاهش درآمد -2

 طقه مورد مطالعه داشته است؟های منخشكسالی چه تاثیری بر کند شدن روند توسعه روستا -3

 

 :فرضیات تحقیق

طقه مورد کاهش تولیدات کشاورزی روستاییان من به نظر می رسد که خشكسالی سبب افزایش هزینه های تولید و-1

 مطالعه شده است. 

 است . به نظر می رسد خشكسالی سبب کاهش درآمد خانواده های روستایی منطقه مورد مطالعه شده -2

 ت .ی رسد خشكسالی سبب کند شدن روند توسعه روستاهای منطقه مورد مطالعه شده اسظر من به -3

 

  :مبانی نظری و پیشینه تحقیق -

  1:خشکسالی

 مشكل واژه این تعریف،  دارند دخالت خشكسالی در مستقیم وغیر مستقیم صورت به که مختلفی های متغیر دلیل به

 ارزش فقدان میان این در.است نشده عنوان هنوز محققین همه برای قبولی وقابل واضح تعریف جهت همین وبه است

                                                           
1 - Drought 
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 بدین و است شده ان تعاریف تنوع نتیجه در و جامع تعریف ارائه عدم موجب نیز خشكسالی واژه در مطلق معنایی

 .اند نگریسته پدیده این به خود دیدگاه از گوناگون های رشته متخصصین و کاربران لحاظ

 آسیب مردم و حیوانات،  گیاهی پوشش به که داند می وسیع سطح در رطوبت کاهش را الیخشكس( 1980) دارکوب

(. 1Darcup، 29  :1989 )می دهد رخ باران پر مناطق در هم و باران کم مناطق در هم خشكسالی وی نظر به. می رساند

 نمی توان زیرا،  است مشكل یامر آن پایان و شروع شناسایی داندکه می خزنده پدیده یك را خشكسالی( 1950) گیلت

 عبارت خشكسالی( 1965)پالمر نظر به(. 1950،2Gillet  :104)کرد متمایز خشكسالی بدون و خشك های دوره از را آن

 زمان یا خشكسالی پایان تا آغاز زمان بیانگر مستمر واژه وی تعریف در. طبیعی غیر و مستمر رطوبت کمبود از است

 یا میانگین شرایط به نسبت به توجه مورد شاخص منفی نوسان یا و انحراف به طبیعی غیر واژه و است بوده آن تداوم

،  شود تلقی نرمال غیر اقلیمی وضعیت یك اینكه از بیشتر خشكسالی(.  1965،3Palmer  :7 )شود می اطالق طبیعی

 می ای پدیده را شكسالیخ( 9901) آرمز(.  4Glants ، 2003: 299) شود. می محسوب منطقه یك اقلیم نرمال بخش

 نماید می اذعان وی. افتد می اتفاق جهان مختلف نقا  در بارندگی میزان کاهش نتیجه در،  یكبار سال هرچند که داند

: 1389،  زاده جوی و زاده حجازی)دهد می رخ قحطی،  کند مقاومت پدیده این برابر در نتواند پایدار کشاورزی چنانچه

17). 

 5اییاقتصاد روست

صنعتی که در  قتصاد روستایی علمی است که از عوامل مختلف طبیعی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی، مالی ، تجاری وا

زهای وضع یك واحد کشاورزی روستایی موثر است بحث نموده و راه و روش اداره ، از طرق استفاده و رفع نیا

 (. 15: 1389، کشاورزی را با ذکر نواقص و مشكالت بیان نماید )آسایش 

دیگر ، اقتصاد  اقتصاد روستایی ، اصوال مسائل اقتصادی را در محدوده جغرافیایی روستا ، مطرح می نماید. به عبارت

تامین رفاه  روستایی عبارت است از کلیه فعالیت های فردی و اجتماعی که در محیط روستا به منظور گذران زندگی و

اه وگذران زندگی این هر فعالیتی که در محیط روستا ، به منظور تأمین رف بنابر مادی روستاییان به وقوع می پیوندد.

(. اقتصاد 169: 1380روستاییان به وقوع بپیوندد تمام و یا قسمتی از اقتصاد روستایی را تشكیل می دهد )مهدوی : 

امین معاش ته منظور زی ، بروستایی شامل کلیه فعالیت هایی است که در محیط روستا اعم از کشاورزی یا غیر کشاور

م از زراعی ، دامی ، روستاییان انجام می گیرد. به عبارت دیگر اقتصاد روستایی کلیه مبانی اقتصادی خانواده روستایی اع

 (.216: 1383صنعتی وکارگری است که توسط جمعیت ساکن آن صورت می گیرد)حسینی ابری ، 

                                                           
1 - Darcup 
2 - Gillet 
3 - Palmer 
4 - Glants 
5 - Rurral Economy 
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صنعتی که در  ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی، مالی ، تجاری وطبیعی اقتصاد روستایی علمی است که از عوامل مختلف 

زهای وضع یك واحد کشاورزی روستایی موثر است بحث نموده و راه و روش اداره ، از طرق استفاده و رفع نیا

 (. 15: 1389کشاورزی را با ذکر نواقص و مشكالت بیان نماید )آسایش ، 

در محدوده جغرافیایی روستا ، مطرح می نماید. به عبارت دیگر ، اقتصاد  ادی رااقتصاد روستایی ، اصوال مسائل اقتص

روستایی عبارت است از کلیه فعالیت های فردی و اجتماعی که در محیط روستا به منظور گذران زندگی و تامین رفاه 

ین رفاه وگذران زندگی ور تأممادی روستاییان به وقوع می پیوندد. بنابر این هر فعالیتی که در محیط روستا ، به منظ

(. اقتصاد روستایی 169: 1380روستاییان به وقوع بپیوندد تمام و یا قسمتی از اقتصاد روستایی را تشكیل می دهد )مهدوی،

شامل کلیه فعالیت هایی است که در محیط روستا اعم از کشاورزی یا غیر کشاورزی ، به منظور تامین معاش روستاییان 

ارت دیگر اقتصاد روستایی کلیه مبانی اقتصادی خانواده روستایی اعم از زراعی ، دامی ، صنعتی و به عب انجام می گیرد.

 1(.216: 1383کارگری است که توسط جمعیت ساکن آن صورت می گیرد)حسینی ابری ، 

 :تحقیق پیشینه -

 پیامدهای و تأثیرات،  آن با همقابل برای آمادگی کسب و راهكارها و خشكسالی مورد در تحقیقی در( 1996) 2وترز والتر

 به توجه با. اند کرده بندی تقسیم شناختی روان و اجتماعی،  اقتصادی،  محیطی زیست دستة چهار در را خشكسالی

 بر نظارت،  آب بحران با مقابله و سازی آماده های طرح تدوین،  ریسك مدیریت همچون راهكارهایی تحقیق نتایج

 افزایش،  ترویجی و آموزشی های برنامه طریق از مردم آگاهی سطح بردن باال،  محیطی زیست مالحظات،  منابع

 Walker،1996 3:است) شده پیشنهاد خشكسالی از ناشی تأثیرات کاهش برای تحقیقاتی و اجرایی بخش بین همكاری

& Thers . )  

 محیطی زیست و اجتماعی،  دیاقتصا تأثیرات دسته سه در را خشكسالی تأثیرات( 2000) 3 کامس دیگری تحقیق در 

، 112:2000)است  ورزیده تأکید یكدیگر بر آنها افزایی هم تأثیر و پیامدها این بین ارتبا  و تعامل بر و کرده بندی طبقه

Combs.) 

 جسمی تنش همچون مواردی به و شده متمرکز خشكسالی اجتماعی تأثیرات روی بر خود مطالعه در نیز( 2008) 4کنی

 فقر افزایش،  مهاجرت افزایش،  افراد زندگی کیفیت کاهش،  خانوادگی های درگیری،  افسردگی و ضطرابا،  نیروا و

  (.Kenny، 2008  678:) است کرده اشاره خشكسالی اجتماعی پیامدهای مهمترین عنوان به،  عمومی

 به و شدند متمرکز یخشكسال اقتصادی تأثیرات روی بر(  1388)  دوست حكیم و یگانه محمدی دیگری تحقیق در

 میزان و خشكسالی بین که بود آن از حاکی تحقیق نتایج. پرداختند زنجان استان در روستاها ناپایداری بر آن تأثیر بررسی

                                                           
در این پژوهش به دلیل گستردگی اقتصاد روستایی و نیز اشتغال اکثر روستاییان منطقه مورد مطالعه به بخش کشاورزی و دامداری ، این دو  - 1

 بخش مورد تحقیق قرار می گیرد. 
2- Walker & Thers  
3- Combs  
4- Kenny  
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 مهاجرت دلیل درصد 87 که نحوی به،  دارد وجود معنادار و مثبت رابطه درصد 95 اطمینان با روستایی های مهاجرت

 های مقیاس در خشكسالی همچنین. است بوده ها خشكسالی روند افزایش علت به مطالعه دمور قةمنط در روستایی های

 میزان کاهش و روستایی اراضی کارکرد تغییر موجب و داشته منفی تأثیر کشاورزی و روستایی اقتصاد بر چندساله زمانیِ

 (.26: 1388  ، دوست وحكیم یگانه محمدی) است  شده روستاییان شغلی های فرصت و درآمد

 استان در خشكسالی سیاسی و اجتماعی اقتصادی،  محیطی زیست تأثیرات خود مطالعه در (1388) وسهرابی ئی ولی

 ایرانشهر و زابل دهستان دو کشاورزان را تحقیق این آماریِ جامعه. اند داده قرار بررسی مورد را بلوچستان و سیستان

. گرفتند قرار مدنظر تحقیق انجام برای و شدند انتخاب تصادفی صورت به انآن از نفر 301 تعداد که دادند می تشكیل

 روانشناختی -اجتماعی و اقتصادی، محیطی زیست دستة سه در خشكسالی پیامدهای و آثار که داد نشان تحقیق نتایج

 داشته را تأثیر ینکمتر یروانشناخت - اجتماعی پیامدهای و بیشترین اقتصادی پیامدهای،  آنها بین از که. گیرند می قرار

 (.845: 1388،  سهرابی و ئی ولی) اند

 شهرستان روستایی نواحی بر1375-85 دوره های خشكسالی پیامدهای عنوان تحت ای مقاله در( 1388) بهنیافر و قنبزاده 

 های وفعالیت،  باغداری،  زراعت های بخش به جدی آسیب های خشكسالی که دادند نشان مشهد شهرستان شاندیز

 داشته دنبال به را کشت زیر سطح کاهش خشكسالی و است آورده وارد شاندیز دهستان در وطیور و داری زنبور،  امید

 (.158: 1388،  بهنیافر و زاده قنبر) است

 روستایی مناطق اقتصاد بر خشكسالی تاثیرات واکاوی" عنوان تحت ای مقاله در( 1391) همكاران و یگانه محمدی

 SPI استاندارد معتبر شاخص از خشكسالی پایش منظور به همچنین و تحلیلی  - توصیفی روش با " وهرکاب شهرستان

. است شده مواجه شدیدی خشكسالی با زمانی دوره این طی شهرستان این داد نشان حاصل نتایج. است شده استفاده

 خسارتهای،  پیاپی های خشكسالی که دهد می نشان زراعی و باغی تولیدات بررسی و عاملی تحلیل های یافته همچنین

 (. 27-38: 1391،  و همكاران یگانه محمدی)است ساخته وارد شهرستان این روستاهای پیكره بر ناپذیری جبران

 اجتماعی  - اقتصادی وضعیت بر خشكسالی اثرات بررسی عنوان تحت ای مقاله در( 1392) همكاران و پور علی

 رفتن بین از یا کاهش،  معیار سه،  رسیدند نتیجه این به،  نهبندان شهرستان نكارادمگن:  موردی مطالعه،  کشاورزان

 افزایش و خشكسالی های سال در گندم مزرعه سودآوری کاهش،  خشكسالی های سال در شخصی انداز پس قدرت

 منطقه در ادیاقتص تاثرا بین در را اهمیت بیشترین کشاورزان نظر از که بودند ای گویه سه اشتغال کاهش و بیكاری

 کشاورزان میان برخوردها افزایش گویه سه،  اجتماعی اثرات بندی اولویت اساس بر،  همچنین. داشتند مطالعه مورد

 اضطراب و امیدی نا روانی و روحی های تنش بروز و کشاورز اجتماعی موقعیت و اعتبار کاهش،  آب به دستیابی برای

 رابطه همبستگی آزمون نتایج طبق. داشتند مطالعه مورد منطقه در موجود اثرات نبی در را اهمیت بیشترین،  روستاییان در

 مشارکت میزان و درآمد،  تحصیالت میزان متغیرهای با کشاورزان توسط ادارکی خشكسالی میزان بین داری معنی و منفی

 از یا و بوده بیشتر انکشاورز سواد سطح چه هر عبارتی به. داشت وجود خشكسالی با مرتبط آموزشی های دوره در

 قابل کمتری میزان به آنها برای خشكسالی و بوده مواجه آبی کم مشكل با کمتر، باشند برخوردار باالتری درآمد سطح
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 شرکت خشكسالی با مرتبط آموزشی های دوره در بیشتری میزان به کشاورزان چه هر همچنین. است در  و لمس

 (.117:  1392،  همكاران و پور علی)بودند مواجه لیخشكسا با کمتری میزان به،  اند داشته

( در مقاله ای با عنوان اثرات اقتصادی و اجتماعی خشكسالی بر نواحی روستایی شهرستان 1392ریاحی و پاشازاده)

 گرمی)مطالعه موردی: دهستان آزادلو (، به این نتیجه رسیده اند خسارت ناشی از خشكسالی در کاهش درآمد و 

تغییر در ساختار شغلی روستا، افزایش تمایل به مهاجرت از روستا، کاهش مشارکت و روابط اجتماعی و  از،اندپس 

 (.1: 1392)ریاحی و پاشازاده، کاهش دام ها و تولیدات کشاورزی، تأثیر داشته است

ان و ی سیرو( در پژوهشی با عنوان اثرات خشكسالی بر نواحی روستایی شهرستان ها1394جمشیدی و همكاران)

 ر زمینه مهماچرداول به این نتیجه رسیده اند که خشكسالی در شهرستان سیروان بر اقتصاد کشاورزی به ترتیب در چه

و در شهرستان چرداول بیشترین تأثیر رکود تولید، افزایش بدهی کشاورزان، پیدایش فقر و تغییر کشاورزی تأثیر داشته 

یدایش فقر، تغییر در کشاورزی و بحران بدهی بوده است)جمشیدی و یشت، پخشكسالی به ترتیب بر ایجاد بحران مع

 (.1، 1394همكاران، 

( در پژوهشی با عنوان بررسی اثرات خشكسالی بر ساختار اقتصاد روستایی ) مطالعه موردی: 1395برقی و معمار امامیه)

خشكسالی بر اقتصاد روستایی را اثرات دهستان گالب شهرستان کاشان(، به این نتیجه رسیده اند که  پژوهش حاضر 

تبیین می کند و بر این اساس می توان بیان داشت اثرات متعددی از این پدیده متوجه جنبه های مختلف زندگی ساکنین 

 (.1: 1395روستایی باالخص شرایط و وضعیت اقتصادی آنهاست)برقی و معمار امامیه، 

اثرات خشكسالی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی  بررسی ( در پژوهشی با عنوان 1398شفیعی و همكاران)

نواحی روستایی از دید سرپرستان خانوار) مطالعه موردی دهستان حسن آباد در شهرستان اسالم آباد غرب(، به این نتیجه 

تصادی های اقمطالعه شده  بیشترین تأثیر را بر روی شاخص رسیده اند که  خشكسالی اتفاق افتاده در مناطق روستایی 

 (.173: 1398و اجتماعی و به تبع آن روی شاخص محیطی گذاشته است) شفیعی و همكارن، 

کشاورزی در برابر اثرات  اقتصادی بهره برداران( در پژوهشی با عنوان تحلیل تاب آوری 1399جعفری و همكاران)

 ده اند که با توجه به جه رسی) مطالعه موردی: سكونتگاههای روستایی شهرستان فسا(، به این نتیخشكسالی

بیشترین تاثیر را  899/3شاخص های مورد تحلیل قرار گرفته، عامل تنوع مهارت در نیروی کار و اشتغال با مقدار ویژه 

چهار عامل داشته، سپس عملكرد خرده فروش ها و کارایی زمین و دارایی، توسعه سطوح اشتغال و انعطاف پذیری  بین

. با توجه به تحلیل بدست آمده و آسیب پذیری کشاورزان در برابر اثرات خشكسالی، باید دارند و تسهیالت مالی قرار

نسبت به متنوع کردن مهارت و اشتغال بهره برداران کشاورزی، افزایش کارایی زمین، اعطای وام و تسهیالت مالی مبادرت 

ستایی بخش نوبندگان، ششده و قره باغ، های روکرد. با استفاده از تحلیل عاملی مشخص گردید که به ترتیب سكونتگاه

: 1399رتبه بندی شدند)جعفری و همكاران، مرکزی و شیبكوه از نظر تاب آوری اقتصادی در برابر اثرات خشكسالی 

61.) 
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خشكسالی در هر ناحیه روستایی که اتفاق افتاده، پدیده که نشان داد پژوهش های انجام شده در زمینه مورد مطالعه 

افزایش مهاجرت به نواحی  ،سبب تضعیف بنیه اقتصادی روستاهاب و ویرانگر بسیاری بر جای گذاشته و ات مخرتأثیر

هرهای مشاغل غیر رسمی و بزهكاری در ش ،حاشیه نشینیپدیده  و در نتیجه آناست شهری و تخلیه روستاها گردیده 

 . مهاجرپذیر اتفاق افتاده است

  :تحقیقروش مواد و  -

تحلیلی ، از نظر ماهیت ؛ کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری داده ها ،  -ر روش تحقیق ، توصیفیاز نظ پژوهش حاضر

روستای شهرستان باغملك  255میدانی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق را تمامی  -از نوع تحقیقات کتابخانه ای 

 51یق اهداف انتخاب گردیده که معادل هت تحقدرصد روستاها ج 20تشكیل می دهد. با استفاده از پژوهش های نمونه

براساس جدول مورگان و فرمول کوکران تعداد  .ده ها از پرسشنامه استفاده گردیدبرای گردآوری داروستا می باشد. 

اعتبار )روایی( پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و خانوار محاسبه شده است. 367نمونه الزم برای تنظیم پرسشنامه 

ینه موضوع مورد پژوهش مورد تأیید قرارگرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد )پایایی( ابزار تحقیق پیش در زم صاحبنظران

 ( مورد تایید می باشد.  0.972داده اولیه و آلفای کرنباخ )  38پایایی پرسش نامه نیز با  آزمون انجام گرفت که

ه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها جزید تمورSPSS داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار 

 خشكسالی از شاخص های ( و همچنین بررسی وضعیت منطقه از نظر شدتtآزمون  از آمار توصیفی و آمار استنباطی )

PNPI وSPI استفاده شد. 

 :معرفی منطقه مورد مطالعه -

درجه و صفر دقیقه عر  شمالی  33دقیقه تا  57 درجه و 29کیلومتر مربع بین  6/63633استان خوزستان با مساحت 

دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینوی  در جنوب غربی ایران  33درجه و  50دقیقه تا  40درجه و  47از خط استوا و 

 مدبویراح، از شمال شرقی و مشرق با استانهای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و  قرار دارد و از شمال با استان لرستان

مرکزاستان شهر  ، از جنوب با خلیج فارس و از مغرب با کشور عراق هم مرز است. ، از جنوب شرقی با استان بوشهر

بخش و  67شهر ، 77شهرستان ،  27اهواز است. بر اساس آخرین جدول تقسیمات سیاسی ، این استان دارای 

(. همچنین شهرستان باغملك یكی از  18: 1392ران ، روستای دارای سكنه است ) اشتری و همكا 4055دهستان و 144

دقیقه  13درجه و  31دقیقه طول شرقی و  18درجه و  50دقیقه تا  29درجه و  49شهرستانهای این استان می باشد که بین 

شرق  متر می باشد. این شهرستان واقع در 917دقیقه عر  شمالی قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا  43درجه و  31تا 

ستان خوزستان ، از شمال به شهرستان ایذه ، از شرق به استان کهگیلویه و بویراحمد ، از شمال غرب به شهرستان ا

کیلومتر مربع مساحت ،  2094 /3مسجد سلیمان و از غرب و جنوب به  شهرستان رامهرمز محدود می شود و با 

این  .ان بخش جانكی از شهرستان ایذه جدا گردیدبه عنو 1371شهرستانی نسبتا جوان به شمار می رود که پس از سال 

شهرستان استان محسوب می شود. در 13درصد مساحت استان را تشكیل می دهد و به لحاظ مساحت  5.3شهرستان 
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آبادی  150آبادی دارای سكنه و  255حال حاضر این شهرستان متشكل از سه بخش مرکزی ، صیدون و میداود است که 

 ( . 5: 1390خود جای داده است )مرکز آمار ایران:  را در خالی از سكنه

خانوار بوده است. جمعیت شهری آن 23991نفر و در غالب  107450جمعیت این شهرستان 1390در سرشماری سال 

خانوار بوده است. جمعیت غیر ساکن نیز در این سرشماری 14061نفر و در غالب  63808نفر وجمعیت روستایی 43582

خانوار بوده است. در این سرشماری نیز جمعیت روستایی از جمعیت شهری بیشتر است و معادل  11لب در غا نفر و 60

 (.60: 1390درصد کل جمعیت شهرستان را شامل می شود)مرکز آمار ایران ،  65.8

 

 . جمعیت شهرستان باغملک به تفکیک وضع سکونت.1جدول 

 ریسرشما جمعیت کل ) مرد وزن ( ساکن غیر ساکن

 نقاط شهری قاط روستایین

60 63808 43582 107450 1390 

 .1390مرکز آمار ایران ،ماخذ: 

 

 .1399ماخذ : سالنامه آماری استان خوزستان ،  نطقه مورد مطالعه.منقشه . 1شکل 
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 :تحقیق های یافته وتحلیل تجزیه -

 :ارائه و تجزیه و تحلیل داده های اقلیمی -

 :SPIت آن با استفاده از شاخص ی و شدآشکار سازی خشکسال -

جهت بررسی اثرات  فیزیكی مربو  به خشكسالی بر روی فعالیت های اقتصادی ابتدا ضروری است که نخست پایش 

 برای هر منطقه بر اساس ثبت  SPIتعیین گردد. شاخص  SPI شدت آن از طریق شاخص استاندارد خشكسالی و

قه محاسبه می شود. در ابتدا توزیع  آماری مناسب بر آمار بلند مدت هر منطداده های  بارندگی های طوالنی مدت 

دوره مورد نظر صفر شود. مقادیر  بارندگی ها برازش می شود. به طوریكه استاندارد شده و متوسط آن برای هر منطقه و

ن روش خشكسالی طبق اینشان دهنده بارندگی بیشتر از بارش متوسط و مقادیر منفی آن معنای عكس دارد.  SPIمثبت 

یا کمتر برسد و هنگامی پایان می یابد که مثبت شود.  -1به طور مستمر منفی و به مقدار  SPIزمانی اتفاق می افتد که 

نیز بزرگی و  SPIتعیین می گردد. مقادیر تجمعی  SPI بنابر این مدت دوره خشكسالی با شروع و خاتمه ارقام منفی

ساله و  11(. با استفاده از داده های 32:  1391) محمدی یگانه و همكاران ، می دهدشدت دوره  خشكسالی را نشان 

 صورت گرفته است.    SPIماهانه ایستگاه سینوپتیك شهرستان باغملك تعیین شاخص 

 

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

 

 سال

 ستانزم زییپا تابستان بهار

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

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 

 

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

نام 

 ایستگاه

مجموع 

بارندگی 

 )میلی متر (

میانگین 

 ساالنه

حداکثر 

بارندگی 

 )میلی متر (

حداقل 

بارندگی 

 )میلی متر (

 دامنه چولگی کشیدگی انحراف معیار

 449.00 0.206 -1.072 154.028 236.00 685.00 455.7727 5013.50 باغملك

 .1399،  نگارندگانمحاسبات  ماخذ:

 

آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از روش کلموگرف سیمونروف تك نمونه   SPSSدر ادامه با  استفاده از نرم افزار 

توان فر  صفر را رد کرد. بنابر این  است نمی شده 0.05بیشتر از  ) (sig: 0.930ای انجام و چون سطح معنی داری

 توزیع داده ها نرمال می باشد.

 

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

رطوبت  طبقه 

 شدید

خیلی 

 مرطوب

نسبتا 

 مرطوب

خشكسالی  نرمال

 مالیم

خشكسالی 

 متوسط

خشكسالی 

 شدید

خشكسالی 

 بسیار شدید

SPحدود

I 

تا 1.99 ترو باال 2

1.5 

تا  -49/1 0تا  -0.99 0تا  0.99 1تا  1.49

1- 

99/1- 

 -5/1تا

 -2کمتر از 

 .4: 1390دهقانپور و همكاران ،  ماخذ:

 

 معادله این شاخص به شرح زیر است : 

 

معادل بارش سال مفرو    معادل بارش سال مفرو  به میلی متر،  Piشاخص بارش استاندارد ، SPIدر این معادله 

 SPIانحراف معیار بارش است. پس از بدست آوردن میانگین و انحراف معیار بارش و انجام معادله  SDمتر و  ه میلیب

 ( .57 -72: 1391منطقه مورد مطالعه  محاسبه شده است )فاضل نیا و همكاران ، 
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 .SPI . تعیین خشکسالی ، ترسالی و سال نرمال ایستگاه باغملک با شاخص -5جدول 

 درجه خشکسالی وترسالی SPI انحراف معیار (mmمیانگین) (mmیانه)سال سال

 خشكی مالیم -0.43 154.028 455.7727 389 1380

 خشكی مالیم -0.37 154.028 455.7727 397.5 1381

 نرمال 0.30 154.028 455.7727 502.5 1382

 خیلی مرطوب 1.48 154.028 455.7727 685 1383

 نسبتا مرطوب 1.48 154.028 455.7727 668 1384

 نسبتا مرطوب 1.06 154.028 455.7727 619.5 1385

 خشكسالی مالیم -0.71 154.028 455.7727 346 1386

 خشكسالی متوسط -1.27 154.028 455.7727 260 1387

 نرمال 0.32 154.028 455.7727 500.5 1388

 خشكسالی مالیم -0.30 154.028 455.7727 409.5 1389

 خشكسالی شدید -1.42 154.028 455.7727 236 1390

 .1399:  نگارندگانمحاسبات  ماخذ:

 

مربو  به سال  1380 – 1390( ، خشك ترین سال در طی سالهای آبی 5در جدول  )  SPIبا توجه به محاسبه شاخص 

ب( بوده است. ی مرطو)خیل 1.48با نمایه  1383) خشكسالی شدید( و مرطوب ترین سال ،  -1.42با  مقدار نمایه  1390

با خشكسالی متوسط مواجه  1387شهرستان با خشكسالی مالیم و در سال  1389و  1386، 1381،  1380در سالهای 

بارش ها به صورت نرمال بوده و منطقه از شرایط خوبی برخوردار بوده است. در  1388و  1382شده است. در سالهای 

رطوب قرار داشته که برای کشاورزی و دامداری بسیار مناسب بوده سبتا م، شهرستان در وضعیت ن 1385و 1384سالهای 

می باشد که شهرستان در وضعیت خیلی مرطوب قرار  1383است. بهترین وضعیت منطقه از لحاظ بارش مربو  به سال 

 ظ بارشداشت و کشاورزی و دامداری رونق فراوانی یافت. در مجموع می توان گفت منطقه با نوسان زیادی به لحا

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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 :( و استفاده از معادلهPNPIشاخص درصد از میانگین بارش) -

 معادله این شاخص به شرح زیر است :

 
 

میررانگین بررارش دوره  بررارش دوره مررورد نظررر و  Piاز بررارش نرمررال ، درصررد  شرراخص  Pnدر معادلرره برراال

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

 

 

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

 خشکسالی نرمال ترسالی شدت

خشكسالی  آستانه نرمال آستانه ترسالی شاخص

 ضعیف

شكسالی بسیار خ شدیدخشكسالی  خشكسالی متوسط

 شدید

PN 120 120تا  80 به باال 

 درصد

 درصد 40کمتر از  درصد 55تا  40 درصد 70تا  55 درصد 80تا  70

 . 8:  1391فاضل نیا وهمكاران ،  ماخذ:

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

 

 PNPIتعیین خشکسالی ، ترسالی و سال نرمال  ایستگاه باغملک با شاخص   .7دول ج

سال 

 زراعی
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

PN خشكسال ترسالی ترسالی ترسالی نرمال نرمال نرمال

 ی ضعیف
خشكسال

 ی متوسط
خشكسالی  نرمال نرمال

 شدید

 .1399:نگارندگانمحاسبات  ماخذ:
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 تا حدودی متفاوت است و نشان  SPIایه های خشكسالی مشاهده می شود که نتایج با روش ابی نمبا توجه به ارزی

با  1390با خشكسالی متوسط و در سال  1387، در سال منطقه با خشكسالی ضعیف1386الهای می دهد که در س 

وضعیت نرمال به  طقه درمن 1389و  1388، 1382،  1381،  1380خشكسالی شدید مواجه شده است. در سالهای آبی ، 

ه در بهترین شرایط به لحاظ بارش و ترسالی قرار داشت 1385و  1384،  1383لحاظ بارش قرار داشته و در سال های 

خشكسالی  1387خشكسالی ضعیف و در سال 1386در سال   SPI، همانند روش است. همانطور که مشاهده می شود

است. در بقیه سالها منطقه با شرایط خوبی برخوردار بوده است.  خ دادهر 1390متوسط و شدید ترین خشكسالی در سال 

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. 

رسی میزان همبستگی  بین خشكسالی و اقتصاد روستایی از همبستگی دو متغیره  پیرسون و اسپیرمن استفاده جهت ب 

 ( نشان داده شده است. 7شده است که در جدول )

 . همبستگی دو متغیره پیرسون و اسپیرمن.8.جدول

 ضریب همبستگی سطح معنی داری 

 179/0 001/0 پیرسون

 135/0 016/0 اسپیرمن

 .1399،  نگارندگانمحاسبات  :ماخذ

بین تغییرات درآمد و خشكسالی روستاییان می باشد،  05/0کمتر از  016/0و  001/0با توجه به اینكه سطح معنی داری 

اینكه مقدار ضریب رابطه وجود دارد یعنی خشكسالی و تداوم آن باعث کاهش درآمد روستاییان شده است. با توجه با 

ه شدید و مثبتی را نشان می دهد یعنی هرچه خشكسالی افزایش پیدا کند، درآمد روستاییان ، رابطهمبستگی باالست

 بیشتر کاهش پیدا می کند. 

 

 :تجزیه و تحلیل داده های  مربوط به پرسش نامه -

تا با یافته های استنباطی در برگیرنده اطالعاتی درخصوص آن دسته از روشهای آماری است که ما را قادر می سازد 

استفاده از داده های دانسته شده به اطالعات ناشناخته برسیم. اجرای این اعمال مستلزم برآورد پارامترهای جامعه از 

تك نمونه   tطریق نمونه هایی است که به صورت تصادفی ساده انتخاب کردیم. در این تحقیق سعی شده بوسیله آزمون 

 .ا داشته باشیمنشان ربه بررسی فرضیه ها و حكم رد یا تایید بود
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 . متغیرهای بدست آمده از پرسشنامه.9جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 0.554 4.17 367 فرضیه اول

 0.529 4.11 367 فرضیه دوم

 0.528 4.06 367 فرضیه سوم

 .1399، نگارندگانمحاسبات  ماخذ:

 .t. آزمون  10جدول 

 درصد 95فاصله اطمینان  t  =3مقدار  

 باال پایین تفاضل میانگین سطح معنی داری درجه آزادی tار مقد

 1.23 1.11 1.177 0.00 366 39.671 فرضیه اول

 1.16 1.051 1.106 0.00 366 39.356 فرضیه دوم

 1.118 1.006 1.062 0.00 366 37.265 فرضیه سوم

 = رد فر  صفر( 0.05کمتر از  0.000)سطح معنی داری 

 .1399، دگاننگارن محاسبات ماخذ: 

 با توجه به واقعیت هایی که در بیان مساله عنوان شد سه فرضیه زیر مطرح است :

به نظر می رسد خشكسالی سبب افزایش هزینه های تولید و کاهش تولید محصوالت کشاورزی روستاییان  -فرضیه اول

 منطقه مورد مطالعه شده است .

که کمتر از پنج درصد است  0.00، سطح معنی داری   t=39.671مقدار، با  با توجه به پاسخ روستاییان در فرضیه اول

، گویای این است که بیشتر آزمودنی ها گزینه زیاد و قدار متوسط با امتیاز سه می باشدکه بیشتر از م 4.17و میانگین 

 خیلی زیاد را انتخاب کرده اند ، یعنی  فرضیه در سطح پنج درصد تایید شده است.

 نظر می رسد خشكسالی سبب کاهش درآمدهای خانواده های روستایی منطقه مورد مطالعه شده است.به  -مفرضیه دو

که بیشتر از  4.11که کمتر از پنج درصد است و میانگین  0.00، سطح معنی داری   t=39.356در فرضیه دوم با مقدار

 زینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب ی ها گ، گویای این است که بیشتر آزمودنقدار متوسط با امتیاز سه می باشدم

 ، یعنی فرضیه در سطح پنج درصد تایید شده است.کرده اند

 فرضیه سوم: به نظر می رسد خشكسالی سبب کند شدن روند توسعه روستاهای منطقه مورد مطالعه شده است.
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که بیشتر از  4.06میانگین است و که کمتر از پنج درصد  0.00،  سطح معنی داری  t=37.265در فرضیه سوم با مقدار 

 ، گویای این است که بیشتر آزمودنی ها گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخابقدار متوسط با امتیاز سه می باشدم

 ، یعنی فرضیه در سطح پنج درصد تایید شده است. کرده اند 

 : گیری و پیشنهاداتبحث، نتیجه -
ذارد. این آثار می تواند منفی زیادی بر روی زندگی مردم می گآثار  خشكسالی پدیده ای مخرب و ویرانگر است که

که شهرستان باغملك با  گردیدمشخص شد. با توجه به مطالب ارائه شده ، طبیعی و یا غیره بااقتصادی، اجتماعی

خصوص وقوع خشكسالی در منطقه مورد در  (SPIنتایج به دست آمده براساس شاخص )خشكسالی مواجه شده است. 

 -1.42با  مقدار نمایه  1390، خشك ترین سال مربو  به سال حاکی از آن بود که 1390 تا 1380بین سال های  مطالعه

، 1381،  1380)خیلی مرطوب( بوده است. در سالهای  1.48با نمایه  1383) خشكسالی شدید( و مرطوب ترین سال ، 

 1382الی متوسط مواجه شده است. در سالهای ا خشكسب 1387شهرستان با خشكسالی مالیم و در سال  1389و  1386

،  1385و 1384بارش ها به صورت نرمال بوده و منطقه از شرایط خوبی برخوردار بوده است. در سالهای  1388و 

دامداری بسیار مناسب بوده است. بهترین وضعیت  شهرستان در وضعیت نسبتا مرطوب قرار داشته که برای کشاورزی و

می باشد که شهرستان در وضعیت خیلی مرطوب قرار داشت و کشاورزی و  1383ش مربو  به سال اظ بارمنطقه از لح

دامداری رونق یافت. در مجموع می توان گفت منطقه با نوسان زیادی به لحاظ بارش مواجه بوده است که از عالئم 

می شود که نتایج با روش  مشاهده PNPIبا شاخص   خشكسالی می باشد. با توجه به ارزیابی نمایه های خشكسالی

SPI   با  1387منطقه با خشكسالی ضعیف ، در سال 1386تا حدودی متفاوت است و نشان می دهد که در سالهای

، 1382،  1381،  1380با خشكسالی شدید مواجه شده است. در سالهای آبی ،  1390خشكسالی متوسط و در سال 

در بهترین  1385و  1384،  1383ارش قرار داشته و در سال های لحاظ بمنطقه در وضعیت نرمال به  1389و  1388

در سال  SPIشرایط به لحاظ بارش و ترسالی قرار داشته است. همانطور که مشاهده می شود ، همانند روش 

رخ داده است. در  1390خشكسالی متوسط و شدید ترین خشكسالی در سال  1387خشكسالی ضعیف و در سال 1386

طقه از شرایط خوبی برخوردار بوده است. الزم به ذکر می باشد که در سالهای پر باران اگرچه باران زیادی لها منبقیه سا

باریده ، اما توزیع زمانی آن مناسب نبود و اکثر بارش ها در زمانی رخ داده است که کشاورزان احتیاجی به آبیاری مزارع 

 1380-90زه گیری سطح پیزومتری مشخص کرد که در سالهای ز انداخویش نداشته اند. بررسی دبی رودخانه ها و نی

شهرستان باغملك با خشكسالی شدیدی مواجه شده است. دبی رودخانه مال آقا و آورد آن سال به سال کاهش یافته و 

ت. متری سطح آبهای زیر زمینی مواجه شده اس 20سطح آبهای زیر زمینی نیز به شدت پایین رفته و منطقه با کاهش 

ش دبی رودخانه ها و پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی بیشتر از کاهش بارندگی خود را نشان داده است. بررسی کاه

میزان تولید محصوالت کشاورزی شهرستان ) که در این پژوهش محصوالت گندم ، جو و برنج به عنوان بیشترین 

شان از کاهش شدید تولیدات کشاورزی وکاهش ند ( نمحصوالت زیرکشت رفته روستاییان ، مورد تحقیق قرار گرفته ا

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 

رستان در استان در زمینه تولیدات دامی کاسته شده است ، که این مسأله نشان از تاثیر منفی خشكسالی بر تبه شهاز ر

دامداری است. از آنجایی که این شهرستان در محدوده آب و هوای خشك قرار گرفته است ، اهمیت خشكسالی و تاثیر 

ن وابسته به کشاورزی تشكیل می دهد که خشكسالی ستاییاآن بیشتر می شود. اکثر جمعیت روستایی این شهرستان را رو

قبل به روشنی مشخص شد که خشكسالی سبب کاهش زندگی آنها تاثیر گذاشته است. در مباحث اخیر به شدت بر 

محصوالت کشاورزی و دامی روستاییان شده است. با بررسی و تجزیه و تحلیل داده های مربو  به بارش متوجه می 

ن دوره با خشكسالی هواشناسی مواجه شده است. خشكسالی هواشناسی به عنوان پیش زمینه برای در ای شویم که منطقه

یر زمینی و بررسی بروز دیگر خشكسالی هاست. با بررسی میزان تولیدات کشاورزی و دامی و همچنین سطح آبهای ز

لی هیدرولوژی و کشاورزی نیز به خشكسا ، به این نكته پی می بریم که منطقه مورد مطالعه در وضعیتدبی رودخانه ها

 سر می برد و این مساله باعث بروز خشكسالی اقتصادی و اجتماعی شده است. 

که  داده اندو نشان شین در زمینه تاثیرات خشكسالی صحه گذاشته بر تحقیقات پی ر سه نظریه مطرح شدههتأیید 

وع در مطالعات و پژوهش های متعددی همچون ین موضخشكسالی تاثیرات عمیقی بر اقتصاد روستایی دارد. اهمیت ا

 ( ، ولی ئی و نعمتی 1387( ، کشاورز و )  1380( ، ابراهیمی وحسینی ) 2000( ، کامس )  1996والكر و ترز )

 ( و دیگران مورد تایید قرار گرفته است. 1388)  

  :پیشنهادها -

اجرای همچون  ین با توجه به شرایط منطقه از راهكارهایمی توابرای مقابله با آثار خشكسالی و کاهش اثرات زیانبار آن 

جلوگیری از حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق به ، زیر زمینیهای  عملیات آبخیز داری و آبخوان داری و تقویت آب

 یمهای بو و استفاده از گونه ییبر شناسا دیتاکی ، احداث سد بر روی رودخانه های دائم ، خصوص در دشت قلعه تل

ی از جلوگیر ،های جدیدروی آوردن به کشت ند زالزالك ، بلو ، کلخنگ و غیره، همان یهای خشك ازگار با تنشو س

انی و قطره ای به جای استفاده از روش های نوین آبیاری همانند آبیاری بار، و هندوانه برنج همانند کشت های پرمصرف

الیت های بیمه ای و جهت تامین منابع مالی و گسترش فعان در ها از کشاورزان و دامدار حمایت بانكکشت غرقابی، 

درآمد زا  و جدید مشاغل به آوردن روی، یری از فروش محصوالت به سلف خرانوام ها و جلوگ بخشودگی دیرکرد

 اصفهان در جهت درآمد زایی و اشتغال زایی –شهرکرد  –استفاده از جاده مهم و ترانزیتی خوزستان همانند گردشگری، 

 و غیره استفاده کرد.  ئیانروستا

 :منابع

، بررسی اثرات زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی خشكسالی و راهكارهای  1380ابراهیمی ، آرزو ، حسینی ، سید محمود ،  -1

 ی ایران ، مجموعه کنفرانس ملی بحران آب ، جلد اول ،  دانشگاه زابل .عشایر مقابله با آن در جامعه

، استان شناسی خوزستان ) اجری آزمایشی( ،  اتشارات سازمان آموزش و پرورش استان 1392د و دیگران  ، اشتری ، فرها -2

 خوزستان ، چاپ سوم.
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 ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ ششم ، شهریور. 1389آسایش ، حسین ، اقتصاد روستایی ، -3

سان با استفاده از نمایه استاندارد شده بارش ، فصلنامه ان خرا، پایش وپهنه بندی وضعیت خشكسالی است 1381بداق جمالی ،  -4

 .67تحقیقات جغرافیایی ، شماره 

: دهستان گالب  ، بررسی اثرات خشكسالی بر ساختار اقتصاد روستایی)مطالعه موردی1394برقی، حمید، معمار امامیه، متین،  -5

 ، بهار.13، شماره پیاپی 5پنجم، شماره ، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال (شهرستان کاشان

، تحلیل 1399، دربان آستانه، علیرضا،  جعفری، مرضیه، رضوانی، محمدرضا، فرجی سبكبار،  حسنعلی، قدیری معصوم، مجتبی -6

، تاب آوری اقتصادی بهره برداران کشاورزی در برابر اثرات خشكسالی) مطالعه موردی: سكونتگاههای روستایی شهرستان فسا(

 ، پاییز.39ال دهم، شماره پیاپی ای، س فصلنامه علمی برنامه ریزی منطقه

، اثرات 1394نوری زمان آبادی، سید هدایت اهلل، صیدالی گل سفیدی، سید اسكندر، رحیمی، داریوش، صومه، جمشیدی، مع -7

، 3عه روستایی، سال چهارم، شماره خشكسالی بر اقتصاد روستایی شهرستان های سیروان و چرداول، فصلنامه اقتصاد فضا و توس

 ، پاییز.13پیاپی 

 ، مقدمه ای بر خشكسالی و شاخص های آن ، تهران ، انتشارات سمت.  1389حجازی زاده ، زهرا ، جوی زاده ، سعید ،  -8

 ، دانشگاه اصفهان ، چاپ دوم. ایران ، مدخلی بر جغرافیای روستایی1383حسینی ابری ، سید حسن ،   -

جمعیتی ، مطالعه موردی: شهرستان ابرکوه  ناپایداری و روستایی اقتصاد بر خشكسالی اثرات ، تحلیل1390، حجت ،  رضایی -9

 بهروز محمدی یگانه ، دانشگاه یزد. راهنما( ، پایان نامه ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ،  استاد 85-1375)

، واکاوی و تبیین تاثیر خشكسالی بر مناطق روستایی  شهرستان 1389ی ، امید ، رضایی ، روح اهلل ، حسینی ، سید محمود ، شریف -10

 ، پاییز. 3، شماره 1زنجان ) مطالعه موردی روستای حاج آرش( ، فصل نامه پژوهش های روستایی ، دوره 

رستان گرمی)مطالعه ، اثرات اقتصادی و اجتماعی خشكسالی بر اقتصاد روستایی شه1392ریاحی، وحید، پاشازاده، اصغر،  -11

 ان.، زمست25موردی: دهستان آزادلو(، مجله چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، سال هشتم، شماره 

، مدیریت ریسك خشكسالی گامی 1390دهقانپور ، علی رضا ، جلیلیان ، امیر حسین ، رضایی ، حجت و شریعه محمودی ،   -12

ملی وستایی با تاکید بر کشاورزی ) مطالعه موردی : شهرستان ابر کوه ( ، اولین کنفرانس سودمند به سوی توانمند سازی اقتصاد ر

 هكارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی ، منابع طبیعی ومحیط زیست.را

طی نواحی ، بررسی اثرات خشكسالی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محی1397ف، ی، یوسشفیعی، بهمن، برقیف حمید، قنبر -13

روستایی از دید سرپرست خانوار) مطالعه موردی دهستان حسن آباد در شهرستان اسالم آباد غرب(، نشریه تحقیقات کاربردی علوم 

 ، زمستان.55جغرافیایی، سال نوزدهم، شماره 

 –اقتصادی  تبررسی اثرات خشكسالی بر وضعی،  1392، حسن ، چهار سوقی ، امین ، حامد ، قریب ، علی ، لی پورع -14

، 99نهبندان ، پژوهش های آبخیز داری )پژوهش وسازندگی ( ، شماره  شهرستان گندمكارانموردی:  کشاورزان، مطالعه اجتماعی

 تابستان.

، خشكسالی اقلیمی و پیامدهای مكانی وفضای آن  1391دوست ، سید یاسر ، حكیم  فاضل نیا ، غریب ، رجایی ، مسعود ، -15

 15ی ) مطالعه موردی : دهستان قره پشتلوی باال ، شهرستان زنجان ، شهرستان ( ، فصلنامه روستا و توسعه ، سال در مناطق روستای

 .1391، پاییز  3، شماره 
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( بر نواحی روستایی دهستان 1375 -85پیامدهای اقتصادی خشكسالی دوره )،  1388قنبرزاده ، هادی ، بهنیافر، ابولفضل ،  -16

 ، پاییز وزمستان .9، شماره  4مشهد ، فصل نا مه چشم انداز جغرافیایی ) علمی پژوهشی ( ، سال شاندیز  شهرستان 

پیامدهای آن : کاربرد مدل رزان و، سازه های اثر گذار بر مدیریت خشكسالی کشاو1387کشاورز ، مرضیه ،  ، عزت اهلل ،  -17

 . 43، سال دوازدهم ، شماره معادالت ساختاری ، مجله علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی 

، اثرات اقتصادی خشكسالی وتاثیر آن بر ناپایداری روستاها دراستان 1388گانه ، بهروز ، حكیم دوست ، یاسر ، یمحمدی  -18

و ( ، مجموعه مقاالت همایش منطقه ای بحران آب وخشكسالی ، رشت ، دانشگاه آزاد ه پشتلزنجان ) مطالعه موردی روستای قر

 . اسالمی 

، وزارت کشور، خوزستان در استان 1390، سالنامه آماری : سرشماری عمومی نفوس و مسكن در سال  1390مرکز آمار ایران،  -19

 عات.، معاونت برنامه ریزی، دفتر آمار و اطالخوزستان استانداری

وین کتب علوم انسانی ) سمت( ، چاپ ، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران ، سازمان مطالعه و تد1380مهدوی ، مسعود ،  -20

 سوم ، تابستان.

، کاربرد آمار در جغرافیا با بهره گیری از برنامه های آماری در علوم انسانی  1385مهدوی ، مسعود ، طاهر خانی ، مهدی ،  -21

(SPSSن ، ) . شر هومس ، چاپ دوم 

اثرات اقتصادی زیست محیطی و اجتماعی خشكسالی ،  ، بررسی1380،  1388ولی ئی ، معصومه ، سهرابی ، علی حسین ،  -22

اجتماعی و سیاسی خشكسالی  –مجموعه کنفرانس ملی بحران آب ، دانشگاه زابل ، جلد اول .   ، اثرات زیست محیطی ، اقتصادی 
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