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 چکیده

مستقیم و غیرمستقیم  صورتبهگذشته مشکالت زیادی را برای کشور  هایسالپیامدهای ناشی از تغییر اقلیم طی 

 هایسالاست، این پدیده در  سالیخشکاین پیامدها  ترینمهمیکی از  بیندراین قرار داده است. تأثیرتحت 

گذشته باعث وارد آمدن خسارات زیادی به کشور و بخش چنگ الماس شده است. در این راستا هدف این 

در دو بعد اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی شهرستان بیجار و بخش چنگ  سالیخشکق بررسی اثرات تحقی

نتایج . ایمنمودهآزمون فریدمن استفاده و  spss افزارنرماز  هادادهاین پژوهش برای تحلیل  در .باشدمیالماس 

کاهش قیمت کاهش رضایت شغلی،،اندازپسکاهش افزایش بیکاری، در بعد اقتصادی، دهدمینشان  آمدهدستبه

بیشترین تاثیر را در این  کاهش امید به زندگی و افزایش قیمت غذاییزمین و اراضی، کاهش تولیدات دامی،

افزایش فقر، کاهش کاهش مشارکت روستایی،و در بعد اجتماعی نیز افزایش مهاجرت،  مناطق داشته است .

 شیوع بیماری را در پی داشته است. خانوادگی و هایدرگیریکیفیت محیط و سطح زندگی، افزایش 

 بعد اجتماعی ، بعد اقتصادی ، ، بخش چنگ الماس بیجار شهرستان ، سالیخشکواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

از زندگی بشر است و پیوسته از زمان خلقت بشر تاکنون وجود داشته است  جدانشدنیمخاطرات طبیعی بخش 

و پیامدهای آن شناخت  سالیخشک خصوصبهمقابله مناسب با مخاطرات  منظوربهگام  نخستین .(1 :1391)خمری، 

ناشی از آن در ابعاد مختلف است تا بتوان بر اساس آن راهبردها و راهکارهای  تأثیراتو درک دقیق این پدیده و 

همواره در معرض  ایران .(95: 1395حسینی و همکاران، )اثربخشی را در این زمینه تدوین کرد و به کار گرفت 

ل حادثه اتفاق هکه از چ ایگونهبهار داشته است قر لرزهزمینو  سالیخشک مخاطرات طبیعی همچون سیل، زلزله،

قرار  جهان بالخیزکشور ما در فهرست ده کشور نخست  روازاین .افتدمیآن در ایران اتفاق مورد  31افتاده در جهان، 

 .(1395کریمی و همکاران، )یک بالی طبیعی خزنده است  سالیخشک .(36: 2015بوذرجمهری و جوانشیری، )دارد 

فراوانی، شدت،  ازنظر سالیخشک، اثرات پدیده اندداده قرار تأثیره جوامع انسانی را تحت حوادث طبیعی ک میان در

 .(1392فاتحی مرج و حیدریان،)اجتماعی درازمدت در جامعه، بیشتر از سایر بالیای طبیعی بوده است مدت و اثرات 

مواجه خواهند شد. از ایران نیز کشور جهان با کمبود آب  31نزدیک،  ایآیندهاساس گزارش سازمان ملل در  بر

افزایش  (1394ظاهری و همکاران،) شودمی بردهنامدرگیر کمبود آب در آینده  کشورهای ترینبحرانییکی از  عنوانبه

 رودمیبه این معناست که دوره آبی به سمت کم شدن پیش  سالیخشکبه سمت  وهواییآبتقاضا همراه با تغییرات 

(Mitchell&Mcdonald,2015). مخاطرات طبیعی، شمار زیادی از ساکنان  ترینپیچیده عنوانبه سالیخشک

 تأثیر .(131: 1393عادلی و همکاران، ) دهدمیقرار  تأثیرمناطق روستایی دارای اقتصادی متکی به کشاورزی را تحت 

تغییر  براثربوده و افزایش دما نیز  مؤثر یارخشک بس هایدورهو  سالیخشکمیزان بارندگی در وقوع یا عدم وقوع 

 سالیخشک .(1394هاشمی عنا و همکاران، )مستقیم خواهد داشت  تأثیرو شدت آن  سالیخشکروی وقوع  اقلیم

کافی تداوم داشته تا  اندازهبهکه است  غیرعادیبالیای طبیعی به دلیل یک دوره خشک  ترینپرهزینهیکی از  عنوانبه

 ترینخسارت پر ازجمله سالیخشک .(Celine et al, 2013)ایجاد گردد  منطقهعدم تعادل در وضعیت هیدرولوژی 

، دهدمیو مناطق نیمه مرطوب رخ  خشکنیمهدر تمام نواحی اقلیمی اعم از مناطق خشک،  که پدیدهای محیطی است

در حالیکه خشکی یک پدیده دائمی است که از کاهش غیرمنتظره رطوبت )چه به شکل بارش، رطوبت یا جریان 

وره تداوم د عنوانبه سالیخشک(. زمان آغاز تا پایان Tamson, 1999: 362) آیدمیبه وجود  (ایرودخانه

 سالیخشکبرای کاهش اثرات  شودمیمحسوب  سالیخشکاساسی  هایویژگیکه از  شودمیخوانده  سالیخشک

 ,Dalsion)ضروری است  سالیخشکنظیر زمان شروع، وسعت و شدت  سالیخشکشناخت خصوصیات متعدد 

کشور ایران محسوب  وهوایآب بارزیانو  ناپذیراجتناب هایویژگی ازجمله سالیخشک(. خشکی و 81-85 :1991

ات مهم طبیعی محسوب یکی از مخاطر سالیخشکحال حاضر  در. (63 :1380و دیگران،  محمدیشاه) شودمی

. خسارت (1392:2، زاده پاشاروستایی است )ریاحی و  در نواحی ویژهبه غیرمستقیمکه دارای اثرات مستقیم و  شودمی

به حدی است که بعضی خسارات آن بیشتر از سایر بالیای طبیعی مثل سیل و زلزله  سالیخشکو اثرات ناشی از 

بالی طبیعی به شمار  ترینپرهزینهکه با کاهش تولیدات کشاورزی،  ایگونهبه( Wilhite,2000:250) دانندمی

و اثرات منفی آن بر تولید محصوالت، دانش کشاورزی را نیز با چالش بسیار  (Fontaine et al, 2009:9) رودمی

 (Aslam et al.2013:99)مواجه کرده است 
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فات انسانی نسبت به سایر پایین بودن تل رغمعلیکه  شودمیبالیای طبیعی کشور محسوب  ترینمهماز  سالیخشک

ش کشاورزی و منابع آبی بسیاری را بر بخ هایزیانفراوان همراه بوده،  محیطیزیستبالیای طبیعی، با اثرات مخرب 

مختلف در کشور اتفاق  سالیخشک پدیده 27چهل سال گذشته،. در (65: 1387پیرمرادیان و همکاران، ) سازدمیوارد 

 (5 :1388کاران، کشور محسوب کرد )هاتف و هم رایج در ایپدیدهرا  سالیخشکو بر این اساس باید  افتاده است

 سالیخشک ترینبزرگیا  1387-1386 هایسالمرطوب است و  هایسالبیشتر از  مراتببهخشک  هایسالدر ایران 

 (1393سال گذشته مواجه بودیم )غالمی و علی بیگی،  50

 مبانی نظری تحقیق

دن ، موجب رسیهاییپتانسیلکه با داشتن  اندغالب، فرایندی طبیعی سالیخشک ازجملهحوادث و مخاطرات طبیعی 

 و چارلی در تعریفیبارلی  (.1390،طاهری پور.)شوندمیو رفاه آنان  زیستمحیطو  هاانسانبه  هایخسارتو  هاآسیب

که  ایگونهبه، بلندمدت ایدورهعبارت است از کمبود بارش در  سالیخشک .اندکردهتعریف  گونهاینرا  سالیخشک

یات طبیعی حانسانی و  هایفعالیتجاری شود و به این طریق  هایآبباعث کمبود رطوبت در خاک و سبب کاهش 

ویارویی با رنخستین گام ضروری برای مقابله و . (3: 1392، زاده پاشاریاحی و )گیاهی و جانوری را بر هم بزند 

بخش  روازاین. پذیرندمی تأثیرشناخت دقیق و هوشمندانه جوامع و منابعی است که از این پدیده  سالیخشک

 –اقتصادی  سالیشکخ، همچنین پذیردمی تأثیر سالیخشکانسانی است که از  هایفعالیتکشاورزی اولین بخش 

جوامع نیز در این زمینه  پذیریبآسیبلکه میزان  پذیردمی تأثیر سالیخشکاز شدت، استمرار و گستره  تنهانهاجتماعی 

 (1394عادلی و همکاران )است  تأثیرگذار

 Jaleel) رودمییک مسئله جهانی خطر جدی برای تولید محصوالت و امنیت غذایی به شمار  مثابهبه سالیخشک

100:2009.et al) دورهرطوبت در یک  غیرطبیعیعبارت است از کمبود مستمر و  سالیخشک ،1به عقیده پالمر 

بارش در مدتی معین  غیرمنتظرهش یعنی کاه سالیخشک(. Palmer.1965)یک سال است  معموالًزمانی معین که 

یک رخداد  عنوانبهرا  سالیخشک 2(. بران و رادیر268: 1382کاویانی و علیجانی،)خشک نیست  لزوماًکه  ایمنطقهدر 

 ,Bran and Rader) کنندمیاز شرایط میانگین اطالق  ترپاییندسترسی به آب طبیعی  باقابلیت ایناحیهمستمر و 

( است (منطقه مدتطوالنیکاهش میزان نزوالت آسمانی نسبت به میانگین )به مفهوم ) سالیخشک. (17 :1395

(Mishra and singh,2010 با بررسی میزان بارش سالیانه .)آن است که در برخی  دهندهنشانسال اخیر،  32

سال بوده است. این در حالی است که نرخ بروز این پدیده در دنیا در  7الی  5 سالیخشکمناطق ایران، نرخ وقوع 

 ایمنطقهدتی معین در بارش در م غیرمنتظرهکاهش  سالیخشک. (1393، عادلی و همکاران)سال است  30الی  20دنیا 

است که روند عادی رشد گیاهان را در منطقه مختل کند و بنابراین  قدرآنت. میزان این کاهش یسخشک ن لزوماًکه 

اقلیمی یا به عبارتی هیدرو  ایمخاطره ،سالیخشک .(3: 1392،زاده پاشاریاحی و )منطقه نیست  دائمیاین ویژگی 

این عوامل  زمانهم تأثیربارندگی، کاهش رطوبت، افزایش دما و یا  العادهفوقکلیماتولوژی است که ناشی از کاهش 

                                                           
1 Palmer 
2 Bran and Rader 
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 روازاینطوالنی و مداوم اقلیمی است و  نسبتاًدر مقایسه با سایر مخاطرات نتیجه تغییر شرایط  سالیخشکاست، 

 .(220: 1395، اورگاننوری و نوروزی )طره خاموش یا خزنده نام نهاد مخا توانمیرا  سالیخشک

نمی  ،زیرا است مشکل امری آن پایان و شروع شناسایی داندکه می خزنده پدیده یک را خشکسالی( 1950) گیلت

 (.Gillet،(1950:104کرد متمایز خشکسالی بدون و خشک های دوره از را آن توان

 و اثرات آن سالیخشکنتایج کار محققین در مورد 

 هایافته نویسندگان سال عنوان

 هایسالیخشکتحلیل 

 هاآن تأثیراستان کردستان و 

 بر عملکرد نسبی گندم دیم
 

 

 

 

 

 

 

علی حنفی،  1394

 پا اهللحجت

 شاپور

 هایشدتزیادی را با  هایسالیخشکاستان کردستان 

شاخص عادی بودن از  اساس برمختلف به خود دیده است 

مورد در ایستگاه بانه  8استان با  سالیخشکبارندگی بیشترین 

 10شاخص استاندارد  اساس برمورد در بیجار،  5و کمترین 

 مقایسه است. دادهرخمورد در مریوان و هفت مورد در بیجار 

مختلف نشان داد که کاهش  هایسالعملکرد گندم دیم در 

ت هنگفتی به کشاورزان تحمیل خسار سالیخشکبارندگی و 

 شدیدترین 1387-1378 هایسالکرده و در بین 

 استان کردستان اتفاق افتاده است هایسالیخشک

تبیین فرآیند آسیب پذیری 

روستاییان نسبت به 

خشکسالی مورد مطالعه : 

شهرستان –روستای پشتنگ 

 روانسر 

 

 

 

 

 

سلیمانی و  1395

 همکاران 

 به نسبت پذیریروستاییان آسیب دادعلل نشان نتایج

ه ک دربر میگیرد را مقوله ویازده بوده وگسترده خشکسالی،متنوّع

 آب عوامل) علّنی شرایط شامل پارادایمی مدل بدرقال

گر  مداخله شرایط( ومعیشتی محیطی)ده،زمینه ،پدی(وهوایی

وغیرفنّی  فنّی)راهبردها  یا ،کنش(حمایتی-نهادی عوامل)

 و ست( امحیطی  وزیست اقتصادی،اجتماعی) وپیامدها(

 ار آن مختلف ابعاد بین ارتباط و روستاییان پذیری فرآیندآسیب

 .کند می منعکس

 –تحلیل ابعاد اقتصادی 

 محیطیزیستاجتماعی و 

و آثار  سالیخشکبحران 

آن بر خانوارهای روستایی: 

محبوبه نامدار  1395

و خدیجه 

 جمهری بوذر

پیاپی دارای  هایسالیخشککه بحران نتایج تحقیق نشان داد 

 محیطیزیستدر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و  داریمعنیاثرات 

 2.80در روستاهای منطقه بوده است که اثرات اقتصادی 

به  محیطیزیستو سپس ابعاد اجتماعی و  تأثیرباالترین 

را  اثرپذیریبیشترین  1.85و  2.13 هایمیانگینترتیب با 
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روستاهای شهرستان 

 دشتزرین

بر خروج دائمی  سالیخشکبحران  درواقع و داشته است

روستایی و  هایمهاجرتنیروی کار از بخش کشاورزی، 

 بوده است. مؤثرکاهش سطح زیر کشت تولید 

اثرات اقتصادی و اجتماعی 

بر نواحی  سالیخشک

روستایی شهرستان گرمی 

محدوده موردی دهستان 

 ول آزاد

ریاحی و  1392

 همکاران

و  درآمددر کاهش  سالیخشکناشی از  هایخسارت

، تغییر ذر ساختار شغلی روستا، افزایش تمایل به اندازپس

مهاجرت از روستا، کاهش مشارکت و روابط اجتماعی و 

 داشته است تأثیرو تولیدات کشاورزی  هادامکاهش 

اقتصادی  تأثیرات

بر ناپایداری  سالیخشک

 روستاها در زنجان

محمدی  1388

 یگانه

 95و میزان مهاجرت روستایی با اطمینان  سالیخشکبین 

 وجود دارد دارمعنیدرصد رابطه مثبت 

، محیطیزیست تأثیرات

و  اجتماعی اقتصادی،

در  سالیخشکسیاسی 

 استان سیستان و بلوچستان

ولی ئی و  1388

 همکاران

، اقتصادی، محیطیزیستر سه دسته د سالیخشکپیامدهای 

 هاآناز بین  که ؛گیرندمیقرار  شناختیرواناجتماعی و 

 –و پیامدهای اجتماعی  ترینبیشپیامدهای اقتصادی 

 اندداشتهرا  تأثیر ترینکم شناختیروان

 سالیخشکبررسی اثرات 

 –در وضعیت اقتصادی 

اجتماعی کشاورزان، مطالعه 

شهرستان  کاریگندمموردی 

 نهبندان

و  پور علی 1390

 همکاران

پنج  در رابر وضعیت اقتصادی کشاورزان  سالیخشکاثرات 

تولید گندم،  کاهش تولید، هایهزینهعامل: شامل افزایش 

کاهش توان اقتصادی کشاورزی، کاهش توان اجتماعی در 

 هایآسیبدر فرایند کاهش پیامدها و  توانمیروستا است و 

 داشت تأکید، مدیریت ریسک را سالیخشکناشی از 

نقش مدیریت ریسک 

در کاهش  سالیخشک

کشاورزان  پذیریآسیب

دهستان سولدورز، 

 آذربایجان غربی

و  طاهری پور 1392

 همکاران

رویکرد مناسب برای کاهش ،سالیخشکمدیریت ریسک 

 توانمیاقتصادی و اجتماعی در روستا است و  پذیریآسیب

 ،سالیخشکناشی از  هایآسیبش پیامدها و ذر فرآیند کاه

 داشت تأکیدریسک  مدیریت
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 روش تحقیق

و  هادادهتحلیلی بوده و در راستای فراهم نمودن  –در تهیه و تدوین این تحقیق از نوع توصیفی  کاررفتهبهروش 

انجام  منظوربهاست.  شدهاستفادهاز روش مطالعه میدانی نیز  ایکتابخانه–عالوه بر روش اسنادی  موردنیازاطالعات 

است. تعداد  شدهاستفادهاطالعات  آمار آوریجمعاز ابزار پرسشنامه جهت  موردنظرمطالعه و دستیابی به اهداف 

بر ابعاد  سالیخشکشاخص اثرات  7 شاخص مشخصات فردی، 5مورد که  18پرسشنامه تحقیق  هایشاخص

 .باشدمی موردمطالعهر ابعاد اجتماعی در محدوده ب سالیخشکشاخص هم اثرات  6اقتصادی و 

 مرتبط با موضوع تحقیق حاضر، شدهانجام هایپژوهشدر پرسشنامه از طریق بررسی و مرور  شدهاستفاده هایشاخص

 است. آمدهدستبهاستاد مربوطه بعد از بررسی و اصالحات الزم  تائیدمشاوره و 

که از بین  خانوار 824ش چنگ الماس شهرستان بیجار با روستا از بخ 8 سرپرستان خانوارهای جامعه آماری تحقیق

 هاآن، از بین ازآنپسو  اندشدهانتخابامعه نمونه تحقیق ج عنوانبهفرمول مورگان  وسیلهبهخانوار  262تعداد  هاآن

تصادفی انتخاب و با مراجعه به روستای  گیرینمونه صورتبه روستاهاجامعه نمونه تحقیق با توجه به تعداد خانوار 

 پرسشگری توسط خود محقق انجام شد.

 

 روستا از بخش چنگ الماس شهرستان بیجار 8سرپرستان خانوارهای  جامعه آماری تحقیق

 خانوار نمونه جمعیت تعداد خانوار نمونه روستای نمونه توزیع دهستان

 47 432 148 خسروآباد خسروآباد

 23 221 75 خودالن 

 18 193 58 چشمه روباه 

 15 139 49 قدیم خان 

 29 280 93 دارغیاث بابارشانی

 11 106 37 شبرتو 

 84 866 266 زینل پیرتاج

 31 340 98 همایون 

 

فریدمن نباطی از آزمون توصیفی و است هایتحلیلانجام  منظوربهو  spss افزارنرمها از ه داد وتحلیلتجزیهبرای 

 است. شدهاستفاده
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از غرب . این شهرستان مرکز والیت گروس بوده است درگذشتهکه قرار دارد  ر شرق استان کردستاند بیجار شهرستان

از شمال غرب به آذربایجان  دیواندره و سنندج از جنوب به شهرستان قروه از شمال شرق به زنجان، یهاشهرستانبه 

 3شهر. 5 یدارا. این شهرستان باشدیمخشک  سرد و یوهواآبو دارای  شودیمغربی، از شرق به همدان محدود 

کیلومترمربع  4350آن مساحت  نفر و 89162حدود  1395جمعیت آن در سرشماری سال  ،استدهستان  11 بخش،

اراضی آن تقریباً کوهستانی  سومکیای است کوهستانی در امتداد سلسله جبال غربی ایران و بیجار منطقه باشدیم

باشد هایی رسوبی مخصوصاً ترکیبات رسی و آهکی و شنی مخلوط میاست. نوع زمین و ساختمان آن مرکب از سنگ

 .شناسی استهای دوران سوم زمینبه دگرگونی مربوطکه 

 .شده استواقعدقیقه استوا  52و  درجه 35دقیقه شرقی گرینویچ و عرض شمالی  36درجه و  47این شهر در طول 

متر از سنندج بلندتر است. بیجار  425متر از تهران و  770باشد، شهر بیجار متر می 1٬940ارتفاع بیجار از سطح دریا 

 .سرد و خشک است یوهواآبدارای 

اختالف درجه  است. به علت ارتفاع زیاد منطقه نسبت به سایر مناطق استان، خشکمهیناین منطقه دارای آب و هوایی 

رسد. حداقل دما در منطقه مربوط به می درجه سانتی گراد 79ترین روز سال به حرارت سردترین روز سال با گرم

باالی  گرادیسانتدرجه  41های تیر و مرداد با زیر صفر و حداکثر آن مربوط به ماه گرادیسانتدرجه  38با  ماهبهمن

رسد ماه می 4های خشک منطقه به طول مدت ماه .متر استمیلی 9/439متوسط بارش سالیانه منطقه  .بوده استصفر 

 .باشدروز می 107های یخبندان منطقه و تعداد روز

نفر بوده  14570برابر با  1395سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش چنگ الماس شهرستان بیجار در سال  بنا بر

 است شدهلیتشکبابارشانی و پیرتاج دهستان به نام های خسروآباد، 3( این بخش از 1395)سالنامه آماری،  است

 یآباد 20نفر جمعیت و  3134خانوار،  956 دهستان خسروآباد .1

 آبادی 34نفر جمعیت و  2050خانوار،  687دهستان بابارشانی  .2

 خانوار 20نفر جمعیت و  3845خانوار، 1083دهستان پیرتاج  .3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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 مطالعه موردمحدوده : موقعیت جغرافیایی 1شکل 
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 تحقیق هاییافته

 :جنسیت

 که برابر جدول ذیل: باشدمی جنسیت قرارگرفتهکه در این تحقیق مورد تحلیل و بررسی  متغیری

 .دهندمیدرصد جمعیت را آقایان تشکیل  93نفر برابر  240تعداد و  هاخانمجمعیت را  درصد 7نفر برابر  18تعداد 

 فراوانی جنسیت: 1جدول 

 جنسیت

 در صد معتبر درصد فراوانی جنسیت

 7 7 18 زن

 93 93 240 مرد

 100 100 258 کل

 

 :سن

 که برابر جدول ذیل: باشدمی سن افراد جامعه آماری قرارگرفتهبررسی تحلیل و ی که در این تحقیق مورد متغیر

 21.3معادل  نفر 55 سال، 40تا  30د در سن درص 17.1معادل  نفر 44سال،  30تا  20در سن  درصد 12نفر معادل  31

 سال قرار دارند 50باالتر از  درصد در سن 49.6 نفر معادل 128سال و  50تا  40 سنصد در در

 

 فراوانی سن: 2جدول 

 سن

معتبردرصد  درصد فراوانی سن  درصد فراوانی تجمعی 

30تا  20  31 12 12 12 

40تا  30  44 17.1 17.1 29.1 

50تا  40  55 21.3 21.3 50.4 

50باالتر از   128 49.6 49.6 100 

  100 100 258 کل
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 :تحصیالت

که برابر  باشدمی تحصیالت افراد جامعه آماری قرارگرفتهدیگری که در این تحقیق مورد تحلیل و بررسی  متغیری

 جدول ذیل:

 14صد دارای تحصیالت دیپلم، در 15.9 معادل نفر 41 ی تحصیالت کمتر از دیپلم،درصد دارا 73.6 معادل نفر 190

نفر معادل  3،ارای تحصیالت کارشناسید درصد 3.9معادل. نفر 10دارای تحصیالت کاردانی، درصد 5.4 معادل نفر

 باشند.مینفر دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر  1.2

 

 فراوانی تحصیالت: 3جدول 

 تحصیالت

 درصد فراوانی تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 73.6 73.6 73.6 190 کمتر از دیپلم

 89.5 15.9 15.9 41 دیپلم

 95 5.4 5.4 14 کاردانی

 98.8 3.9 3.9 10 کارشناسی

 100 1.2 1.2 3 باالتر از کارشناسی

  100 100 258 کل

 

 :مدت اقامت

که برابر جدول  باشدمی مدت اقامت افراد جامعه نمونه قرارگرفتهکه در این تحقیق مورد تحلیل و بررسی  متغیری

 ذیل:

در صد  10.1 نفر معادل 26 سال، 20تا  10درصد حدود  0.8 معادل نفر 2 سال، 10 ازکمتر درصد  1.2 معادل نفر 2

 .اقامت دارند موردمطالعهسال در محدوده  30درصد بیشتر از  88نفر معادل  227سال و  30. تا 2حدود 
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 فراوانی مدت اقامت: 3جدول 

 مدت اقامت

یفراوان   درصد فراوانی درصد معتبر درصد 

 تجمعی

سال 10کمتر از   3 1.2 1.2 1.2 

سال 20تا  10  2 0.8 0.8 1.9 

سال 30تا  20  26 10.1 10.1 12 

سال 30بیشتر از   227 88 88 100 

  100 100 258 کل

 

که برابر جدول  باشدمی افراد جامعه آماری فعلیت شغلی قرارگرفتهکه در این تحقیق مورد تحلیل و بررسی  متغیری

 ذیل:

درصد  8.9 معادل نفر 23به فعالیت صنعتی،  درصد 1.2 معادل نفر 3، به فعالیت کشاورزیدرصد  67.1 معادل نفر 173

 .مشغول هستند هافعالیتدرصد به سایر  22.5 نفر معادل 58عالیت خدماتی و به ف

 فراوانی فعالیت شغلی :4جدول

 فعالیت

درصد فراوانی  درصد معتبر درصد فراوانی 

 تجمعی

 67.1 67.1 67.1 173 کشاورزی

 68.2 1.2 1.2 3 صنعتی

 77.1 8.9 8.9 23 خدماتی

 99.6 22.5 22.5 58 سایر

5 1 0.4 0.4 100 

  100 100 258 کل

 در بعد اقتصادی: شاخص نیرتریرپذیتأثبررسی 

بوده است؟ از  موردمطالعهبر کدام بعد اقتصادی در روستاهای  یسالخشک یرتأثتحقیق، بیشترین  سؤالبا توجه به 

درصد  49/6نتیجه گرفت که شاخص بیکاری  توانیمکه با تحلیل جدول ذیل چنین  کنیمیمآزمون فریدمن استفاده 

 .داشته است موردمطالعهرا بر محدوده  یرتأثبعد اقتصادی بیشترین  در
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 آزمون فریدمن بعد اقتصادی: 5جدول 

 آزمون فریدمن

 میانگین 

اندازپس  3.54 

 6.49 افزایش بیکاری

 3.64 کاهش رضایت شغلی

 3.59 کاهش قیمت زمین

 4.39 کاهش تولیدت دامی

 3.25 آینده شغلی

 3.11 افزایش قیمت غذا

 

 شاخص در بعد اجتماعی: نیرتریرپذیتأثبررسی 

بوده است؟ از  موردمطالعهدر روستاهای  بر کدام بعد اجتماعی یسالخشک یرتأثتحقیق، بیشترین  سؤالبا توجه به 

 65/5مهاجرت  یششاخص افزانتیجه گرفت که  توانیمکه با تحلیل جدول ذیل چنین  کنیمیمآزمون فریدمن استفاده 

 .داشته است موردمطالعهرا بر محدوده  یرتأثدر بعد اقتصادی بیشترین  درصد
 

 آزمون فریدمن بعد اجتماعی:6جدول 

 میانگین شاخص

 2.98 کاهش کیفیت محیط

 5.65 افزایش مهاجرت

 4.29 کاهش مشارکت روستایی

خانوادگی هاییریدرگ  2.85 

 3.33 افزایش فقر

 

 شیوع بیماری
1.91 
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 یریگجهینتبحث و 

 مراتببهآن  بارزیانامکان وقوع آن وجود دارد و آثار  وهواییآبیک پدیده طبیعی است که در هر نوع  سالیخشک

اقتصادی و اجتماعی  ازلحاظو  است. این پدیده طبیعی یکی از مضرتریناز دیگر بالی طبیعی  ترعمیقو  ترگسترده

 .رودمیبالی طبیعی به شمار  بارترینزیان

شغل اقتصاد روستایی ، اتکای شایان توجهی به فعالیت های کشاورزی و دامداری دارد و همچنین با توجه به اینکه 

ان بیجار و محدوده مورد مطالعه کشاورزی دیم و دامداری می باشد و بخش اصلی اکثر مردمان روستاهای شهرست

 دهدمینتایج مطالعات نشان  ستاها از این دو منبع تهیه می گرددقابل مالحظه ای از در آمد و معیشت اهالی این رو

در ابعاد  (رروستای بخش چنگ الماس از شهرستان بیجا 8) موردمطالعهبر جامعه روستایی محدوده  سالیخشککه 

 گرددمیاقتصادی و اجتماعی پیامدهای را به وجود آورده است که به شرح ذیل و به تفکیک اعالم 

رضایت شغلی، کاهش  کاهش ،اندازپسکاهش بیکاری در مناطق روستایی، هایشاخصدر بعد اقتصادی بعد اقتصادی: 

را بر  تأثیرقیمت زمین و اراضی، کاهش تولیدات دامی، کاهش امید به زندگی و افزایش قیمت غذا به ترتیب بیشترین 

  . داشت است موردمطالعهمناطق محدوده 

ایی، کاهش مشارکت روستایی، افزایش فقر، از مناطق روست مهاجرتافزایش  هایشاخصدر این بعد بعد اجتماعی: 

را  تأثیرخانوادگی و شیوع بیماری به ترتیب بیشترین  هایدرگیریکاهش کیفیت محیط و سطح زندگی، افزایش 

 اندداشته

    ریاحی و همکاران کار اما نتایج پژوهش حاضر با نتایج زمینه خشکسالی مطالعات متعددی انجام گرفته است  در

 همسو و هم راستا می باشد ، 1390و علیپور و همکاران   1392

در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد  راهکارهای ذیل جهت کاهش شدت پیامدهای منفی و هاییپیشنهادتمهیدات و 

 یسازو متنوع یلیتکم یلیتبد عیتوسعة صنا با توجه به فعالیت حداکثری اهالی منطقه به کشاورزی و دامداری  .1میشود

 یلیتبد عیتوسعة صنا ،یخشکسال طیدر شراچرا که . پیشنهاد میشود   آنان یسازمقاوم یکشاورزان برا شتیشغل و مع

 یصاداقت یو بر توانمند کندیعمل م یمنزلة راهبرد مکمل بخش کشاورزبه شتیمع یسازو متنوع یلیو تکم

. استفاده از 2شودیم یخشکسال طیآنان در شرا شتیمع یسازاثرگذار است و موجب مقاوم ییروستا یخانوارها

طبیعی،  هایعرصهحفاظت و نگهداری از  .4بیمه محصوالت کشاورزی و دامی .3ای قطرهنوین آبیاری  هایروش

از منابع طبیعی و مراتع متشکل از دهیار،  حفاظتتشکیل شورای  .5 با مشارکت و همکاری مردم هاجنگلمراتع و 

 باقیمت شدهاصالحاستفاده بذرهای مقاوم به خشکی و . 6 اعضا شورای اسالمی، معتمدین و کشاورزان هر منطقه

ر مناطق خشک و کم آب د شدهانجامبه مطالعات  توجهتغییر نوع کشت با  .7ارزان از طرف مراکز جهاد کشاورزی

استفاده بهینه از  منظوربهسطحی  هایآببخیزداری و مهار آ هایطرحاستفاده از . 8 ت کم آبکشور و کشت محصوال

جلوگیری از حفر  .9 شودمیتوسط اداره منابع طبیعی اجرا  موردمطالعهاین طرح که هم کنون در محدوده  آبیمنابع 

و توسعه دامداری  ایگلخانه. توسعه کشت های 11 سالیخشکدر مواقع  هادامتغذیه دستی  .10غیرمجاز هایچاه
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. پرداخت خسارت از طرف 13سنتی سطوح آبگیری باران  هایدستگاها . ذخیره نزوالت آسمانی با احی12صنعتی 

از طرف دولت جهت کاهش رشد  تولیدشده. خرید تضمینی محصوالت 14 سالیخشکاز  دیدهخسارتدولت به افراد 

آموزشی از طرف مراکز متولی بخش  هایدورهترویجی و  هایکالس. اجرای 15ل و افزایش نسبی سود کشاورزان دال

بیمه محصوالت  هایصندوق. پایبندی 16 در مناطق روستایی سالیخشکو مبارزه و مقابله با اثرات منفی  سالیخشک

ها جهت در سطح روستا زودبازدهکوچک  هایکارگاه. ایجاد 17 الیخشکسدر مواقع  ایبیمهکشاورزی به تعهدات 

رده باال به بخش  رانیمد یتوجه اساس .19 . آموزش روستاییان جهت مصرف بهینه آب18حمایت از تولیدات داخلی 

  کشور ییغذا تیو ستون فقرات امن دیبخش تول انیمنزلة متولبه ییروستا

 

 مآخذمنابع و 

 

تحلیل خشکسالی های استان کردستان و تاثیر آنها بر  .1394. پاشاپور اهللحجتعلی حنفی،  .1
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