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 .دانشگاه خوارزمي تهران جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشجوي دكتري-1

  .تهرانپيام نور  كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي،-2

  1398/02/31:پذيرش تاريخ                                1398/02/24                    :دريافت تاريخ

  چكيده

مخاطرات طبيعي وقايع يا فرايندهاي طبيعي غالب اند كه با داشتن پتانسيل هايي، موجب رسيدن آسيب ها 

و خسارت هايي به انسان ها و محيط زيست و رفاه آنان مي شوند. خشكسالي يكي از بالياي طبيعي و بخش 

زرگي از محلي به محل جدايي ناپذير تغييرات آب وهوايي است كه ويژگي هاي آن از قبيل شدت، مدت و ب

ديگر تفاوت دارد. خشكسالي از خطرات زيانباري است  كه بيش از همه بر اقتصاد سكونتگاههاي روستايي 

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش ممكن است سبب تخليه روستاها و مهاجرت دايمي گردد.  تاثيرگذاشته و 

روش روش بكار گرفته شده در اين پژوهش، مخاطرات طبيعي(خشكسالي) در مهاجرت روستايي است. 

اسنادي و پايگاه هاي اطالع رساني استفاده  –در گام نخست از مطالعات كتابخانه اي است تحليلي  -توصيفي 

پس از گردآوري، طبقه بندي و سازماندهي شده است، روش  ميداني بر روش مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه كه 

نتايج نشان مي دهد كه بخش عمده از روستاييان ساكن  ها پرداخته شده است.اطالعات، به تجزيه و تحليل آن

در شهر و اطراف آن به دليل عامل اقتصادي از جمله كاهش توليد كشاورزي و جستجوي فرصت هاي شغلي 

  جديد ناشي از دوره خشكسالي به شهر مهاجرت نموده اند.

  خش كرديان.مخاطرات طبيعي، خشكسالي، مهاجرت، ب واژ هاي كليدي:
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  مقدمه

مخاطرات طبيعي وقايع يا فرايندهاي طبيعي غالب اند كه با داشتن پتانسيل هايي، موجب رسيدن آسيب ها 

و بخش  طبيعيخشكسالي يكي از بالياي . و خسارت هايي به انسان ها و محيط زيست و رفاه آنان مي شوند

جدايي ناپذير تغييرات آب وهوايي است كه ويژگي هاي آن از قبيل شدت، مدت و بزرگي از محلي به محل 

ديگر تفاوت دارد. در مناطق خشك و نيمه خشك، كمبود بارندگي آثار شديدي بر منابع آب برجاي مي گذارد. 

وژيكي مي انجامد و خشكسالي در اغلب موارد خشكسالي هاي هواشناسانه به وقوع خشكسالي هاي هيدرول

كشاورزي را نيز به دنبال خواهد داشت. هر چه شدت گستره خشكسالي بيشتر باشد، تأثيرهاي آن نيز عميق تر 

خواهد بود و مي تواند موجب ايجاد بحران در منطقه شود. ايران در مجموع از كشورهاي خشك دنياست كه 

)، و با اثرات و 640: 1395افتخاري و همكاران، الدين ركن همواره در معرض خشكسالي شديد قرار دارد(

پيامد هاي خود، خسارت هاي جبران ناپذيري را در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، و محيطي، به ويژه در 

هر چند وقوع مكرر خشكسالي موجب شده كه اين بحران براي كشاورزان نواحي روستايي به همراه داشته است. 

يك پديده جديد مطرح نباشد اما پيچيدگي عوامل زمينه ساز و درم تنيدگي پيامدهاي منفي  روستايي به عنوان

ناشي از خشكسالي اين پديده را به يكي از شرايط بحراني تبديل نموده است. وقوع خشكسالي هاي قبلي و 

به نحوي آثار و تبعات ناشي از آن هم موجب آسيب پذيري جوامع روستايي در مقابل خشكسالي شده است 

كه در برخي از اين مناطق تالش براي بقا چالش اساسي بسياري از خانواده هاي آسيب پذير از خشكسالي را 

   ).86: 1392تشكيل مي دهد(نقوي، بيگلري،  

خشكسالي از خطرات زيانباري است كه ممكن است سبب تخليه روستاها و مهاجرت دايمي گردد. 

خشكساليهاي بازگشت كننده باروري سرزمين ها را تهديد كرده و راه را براي تخريب سريع و پس از آن، بيابان 

شمال كشور،  براي مثال عامل اصلي مهاجرت روستاييان سيستان بهزايي آسيب پذير و مستعد مي كند 

خشكسالي بوده است كه بر اثر آن ده ها روستا خالي از سكنه شده و سيستم اقتصادي و نظام جمعيتي تاثير 

در قاينات بسياري  1322ساله، سال  7زيادي گذاشته است. مثال ديگر در اين زمينه اين است كه در خشكسالي 

ار و نجات از فقر و گرسنگي به جاهاي ديگر مهاجرت از روستاها خالي از سكنه شده و ساكنان آن براي يافتن ك

بار ديگر تكرار شد و سبب شد تا صدها رشته قنات و چشمه به  83تا  78كردند. اين خشكسالي در سالهاي 

مطالعات ). 1391كلي بخشكد و آب شرب اغلب روستاها از طريق تانكر تأمين شود(محمدزاده و همكاران، 

و همكاران  ميكائيلي –) 1392قنبري ( -)1392پژوهش از جمله كشاورز و همكاران( انجام شده در رابطه با اين

به اين نتيجه رسيده اند كه وقوع خشكسالي اثرات زيادي مانند كاهش ) 1386و صالحي، مختاري() 1391(

و موجب مهاجرت دائمي خانوارهاي عملكرد محصوالت كشاورزي، بيكاري، كاهش سرمايه ها، كاهش درامد 

والني خشكسالي را طشهرستان جهرم و بخش هاي توابع آن از جمله بخش كرديان دوره روستايي مي شوند. 

توزيع نامنظم بارندگي يكي از مشكالتي است كه موجب شده شهرستان جهرم زيان هاي بسيار طي كرده است. 
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هاي شديد و رگباري در زمان كوتاه در يك سال، طغيان رودها سنگيني را تحمل كند؛ به گونه اي كه بارندگي 

و جاري شدن سيالب هاي ويرانگر را در پي دارد و عدم ريزش باران و كمبود آب در بقيه سال كشاورزان 

به دنبال اين روند، بسياري از روستاييان كه معيشت و منطقه، را از نظر آب بسيار در مضيقه قرار داده است. 

نان با تهديدات جدي روبه رو بوده، مهاجرت به شهر و سكونت در مناطق شهر جهرم را برگزيده كشاورزي آ

اند. بر اين مبنا پژوهش حاضر بر آن است با توجه به خشكسالي و مهاجرت در سطح جامعه نمونه آثار آن را 

  در همه ابعاد مورد سنجش قرار دهد. 

  مباني نظري

تغييرات اقليمي در جهان ارتباط چنداني به تاريخ تحوالت سياسي كشورها ندارد، اما همزمان با سالهاي 

نخست پيروزي انقالب اسالمي ارتباط ميان آسيب پذيري، مخاطرات طبيعي و توسعه به دليل سرعت و رشد 

زه عمر بشر روي كره زمين باالي توسعه در شهرها بيشتر شده است. پديده مهاجرت نيز گرچه قدمتي به اندا

دارد و همواره كم آبي يكي از مهمترين داليل آن بوده اما زماني كه شهرهاي مدرن شكل گرفت كمتر كسي 

گمان مي كرد كه روزي برسد كه افراد به خاطر خشكسالي شهر و زندگي خود را به جاي ديگر منتقل كنند اما 

در فراواني با قابليت دسترسي به مواد غذايي، پوشاك، منابع امروز مي توان گفت كه جوامع از طريق تغييرات 

(روزنامه قرار مي گيرند. اما همچنان آسيب پذيري جوامع روستايي باالستآب و ذخاير انرژي تحت تأثير 

). براي تامين هزينه ي خانواده در روستا در موقع خاصي از سال انجام مي گيرد. در سراسر جهان 1395شرق: 

مهاجرت هاي روستايي به عنوان پديده اي جمعيتي در عرصه هاي بين  –د از جنگ جهاني دوم به ويژه بع

اگر چه اين پديده در آغاز طبيعي بود، بعد از گذشت چند دهه به دنبال آثار و پيامدهاي المللي مطرح شد. 

ي سبب گرديد نامطلوب آن در كشورهاي در حال توسعه غير طبيعي تلقي شد. ضعف ساختاري مناطق روستاي

خشكسالي پديده اقليمي تا روستاييان براي به دست آوردن فرصت هاي بهتر به مناطق شهري مهاجرت كنند. 

است كه از كمبود بارندگي به وجود مي آيد. خشكسالي را مي توان معلول يك دوره خشك غير عادي دانست 

: 1391دروژيكي منطقه ايجاد گردد(ناصرزاده، كه به اندازه كافي تداوم داشته باشد تا عدم تعادل در وضعيت هي

  ). به طور پايه اي چهار نوع خشكسالي وجود دارد: 142

هاي مناسب آبياري خشكسالي هميشگي، مخصوص مناطق بسيار خشك، در اين مناطق بدون روش •

 غيرممكن است. كشاورزي

هاي باراني دارند. كشاورزي در هاي خشك و فصلهاي مقطعي، براي مناطقي كه فصلخشكسالي •

  دوران باراني تنها راه ممكن است.

سالي غيرمتناوب است و مناطق خشكسالي ناگهاني، براي مناطق مرطوب و نيمه مرطوب. اين خشك •

  گيرد.ميكوچكي را هميشه در بر 
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شود و به همين ميزان خشكسالي مخفي، در تابستان زماني كه آب زيادي به دليل گرماي هوا تبخير مي •

   .)Heikinen,2015: 5(بردرا از بين مي ديميسالي، گياهان بارندگي وجود ندارد. اين خشك

اما با توجه به خشكسالي در مناطق روستايي (عدم تامين نيازهاي انساني، فقر روستايي، به خصوص نبود 

يك استراتژي ساختاري در جهت حمايت از اين اجتماع هاي انساني) زمينه شرايط مهاجرت و دست يابي به 

به عبارتي ديگر متاسفانه دانش بشري ). Hansen,1971: 12فراهم نمود(رفاه و زندگي بهتر در سرزمين ديگر 

هنوز به آن اندازه توسعه نيافته كه راهكارهاي مناسبي جهت رفع كمبود بارندگي بيابد و از اين رو، پيش آگاهي 

ش ها و پيش بيني هاي دوره هاي خشك مهم ترين راه كار در جلوگيري از بروز خسارات اين پديده زيان بخ

چرا كه خشكسالي به عنوان يكي از پيچيده ترين بالياي طبيعي،  ).186: 1395است(جان پرور و همكاران 

پديده خزنده به شمار مي رود تداوم وقوع آن طوالني بوده و آثار ناشي از آن حالت غيرساختاري داشته و در 

، اجتماعي و غيره، به صورت نتيجه آسيب هاي ناشي از اين پديده در بخش هاي مختلف، مانند كشاورزي

تدريجي ظاهر مي شود. نكته ي داراي اهميت اين است كه آسيب ها و آثار ناشي از خشكسالي برابر يا بيشتر 

  ). 168: 1385از آسيب هاي ناشي از ساير بالياي طبيعي مثل سيل و زلزله مي باشد(آسيايي، 

مي توان آنها را در سه گروه تقسيم كرد: گروه  نظريه هاي مهاجرت، متعدد بوده و در يك دسته بندي عام 

اول، نظريه هاي هستند كه در چارچوب اقتصاد آزاد شكل گرفته و سعي دارند كه با اصل اقتصادي عرضه و 

تقاضا، مهاجرت را توضيح دهند. گروه دوم نظريه هايي هستند كه نابرابري ساختاري را مبناي مهاجرت مي 

اقتصادي مهاجرت هستند. با توجه به سيل گسترده مهاجرت در دهه  –ي اجتماعي دانند و گروه سوم نظريه ها

هاي اخير ضروري است كه نگرش مديريت به اين پديده، مثبت و سازنده تر و از ديدي اصالحي باشد و در 

   ).109: 1392،و همكاران برنامه ريزي فضايي، اقتصادي و اجتماعي مورد توجه قرار گيرد(ايراندوست

  مواد و روشها 

تحليلي  -روش توصيفي نوع تحقيق بر اساس هدف كاربردي، روش بكار گرفته شده در اين پژوهش، 

اسنادي و پايگاه هاي اطالع رساني استفاده شده است، روش   –در گام نخست از مطالعات كتابخانه اي است 

بندي و سازماندهي اطالعات، به  پس از گردآوري، طبقهميداني بر روش مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه كه 

از انجا كه خانوارهايي كه در اين روستا به شهرهاي نزديك از جمله  تجزيه و تحليل آنها پرداخته شده است.

قطب اباد و شهر جهرم مهاجرت كردند و امكان دسترسي به خانوارها نداشتيم در اين پژوهش با توجه به 

ها مسئولين بخشداري كرديان، دهيار، شوراهاي روستا بينفي ساده پرسشنامه به صورت تصاد 50موضوع تحقيق 

 spssپس از پر شدن پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار  توزيع شده است. هاو همچنين از چند خانوار روستا

همچنين به  و كد گذاري پرسشنامه اطالعات آماري استخراج گرديده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

استفاده شده است. شاخص درصد نرمال،  )PNPI(منظور بررسي وضعيت خشكسالي از شاخص درصد نرمال
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مقدار بارندگي در يك دوره مشخص را بر مقدار ميانگين بارندگي در طول دوره آماري تقسيم و حاصل را، در 

رسالي و عدد كوچكتر از تدهنده نشان  100ضرب نموده تا درصد نرمال تعيين گردد و عدد بزرگتر از  100

). امار بارندگي مورد نظر از سايت سازمان 1389نشان دهنده خشكسالي مي باشد(نوري و همكاران:  100

اطالعات جهاني آب و هوا استخراج و براي محاسبه شاخص درصد نرمال از فرمول زير استفاده شده است. كه 

  آن:در 

PN ،شاخص بارش نرمال :P(ميلي متر)، : بارش ساالنهP(ميلي متر)متوسط بارش دوره :  

درصد از مساحت استان فارس را در برگرفته است.  9كيلومتر مربع  5629شهرستان جهرم با وسعتي بالغ بر 

درجه  29دقيقه تا  20درجه و  28دقيقه طول شرقي و  85درجه  53دقيقه تا  45درجه و  52اين شهرستان بين 

نيمه جنوبي استان فارس واقع شده، از شمال به شهرستانهاي فسا و شيراز از دقيقه عرض شمالي، در  10و 

شرق به فسا و زرين دشت از جنوب به شهرستان الر و قيروكارزين از مغرب به شهرستان فيروزآباد محدود 

نقطه شهري به نامهاي جهرم، قطب آباد،  4مي باشد. بر اساس آخرين تقسيمات كشوري اين شهرستان داراي 

اوران و باب انار و چهار بخش(بخش مركزي، بخش خفر، بخش سيمكان و بخش كرديان كه محدوده مورد خ

 1395مطالعه اين تحقيق است شامل دهستانهاي قطب آباد و علويه) مي باشد.. با توجه به سرشماري سال 

آباد، دنيان، روستاي داراي سكنه  شامل موسويه(دهزير)، علويه(باباعرب)، گلدامچه، يوسف  8جمعيت 

خانوار است، كه به نقش مخاطرات طبيعي(خشكسالي) در  2027نفر و  6445چنارسوخته، چدرويه و هرموج 

  .)1395، بخشداري كرديانمهاجرت روستايي روستاهاي بخش كرديان پرداخته شده است(

 
موقعيت جغرافيايي بخش كرديان ):1شكل   

  



 

 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                       

406 

 

   تحقيق  يافته هاي

 27با استفاده از شاخص درصد نرمال وضعيت خشكسالي منطقه ي يك دوره كه  نشان مي دهد 1جدول 

 2009و  2004، 2003، 1998، 1997، 1996، 1995، 1993، 1992، 1991سال هاي ساله مشخص شد. 

 2015و  1994ضعيف،  2012و  2002، 1999خشكسالي وجود نداشته و وضعيت خشكسالي در سال هاي 

و  2014،  2013، 2011، 2008، 2007، 1990در آستانه، سال هاي  2006و  2005، 2000متوسط، سالهاي 

به طور كلي مشخص شد كه شديدترين خيلي شديد بوده است.  2010و  2001شديد و سالهاي  2016

رخ داده است. از  2004بوده است و بيشترين ترسالي در سال  2010و  2001خشكسالي مربوط به سال هاي 

  به بعد خشكسالي تقريبا به طور مستمر اتفاق افتاده است. 2005كسالي، از سال نظر استمرار و توالي خش

  بررسي شدت خشكسالي بر حسب شاخص نرمال: 1جدول

  شدت خششكسالي بر حسب شاخص نرمال  سال   شدت خشكسالي بر حسب شاخص نرمال   سال

  آستانه خشكسالي  2005  خشكسالي شديد  1990

  خشكساليآستانه   2006  ترسالي  1991

  خشكسالي شديد  2007  ترسالي  1992

  خشكسالي شديد  2008  ترسالي  1993

  ترسالي  2009  خشكسالي متوسط  1994

  خشكسالي خيلي شديد  2010  ترسالي  1995

  خشكسالي شديد  2011  ترسالي  1996

  خشكسالي ضعيف  2012  ترسالي  1997

  خشكسالي شديد  2013  ترسالي  1998

  خشكسالي شديد  2014  خشكسالي ضعيف  1999

  خشكسالي متوسط  2015  آستانه خشكسالي  2000

  خشكسالي شديد  2016  خشكسالي خيلي شديد  2001

      خشكسالي ضعيف  2002

      ترسالي  2003

      ترسالي  2004

  )3-4: 1394(منبع، باقري و همكاران، 

  اثرات خشكسالي اخير بر منابع توليد روستاهاي مورد مطالعه

درصد از مردم روستاهاي بخش كرديان از طريق كشاورزي تأمين مي شود، اما مروري بر داده 90معيشت 

ساله ي ايستگاه  27هاي هواشناسي نشان دهنده كاهش بارندگي در سالهاي اخير مي باشد. همچنين، آمار 

در گذشته با توجه هواشناسي منطقه نشانگر خشك شدن رودخانه بخون در اين بخش بوده است. به طور كلي 
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به نزوالت جوي، ابهاي سطحي و زيرزميني كشاورزي از رونق خوبي برخوردار بوده است اما در دو دهه اخير 

به داليل خشكسالي پي در پي، استفاده بي رويه از آبهاي زيرزميني از جمله قنوات و خشك شدن چشمه ها 

ايم. از آنجا كه سازمان مربوطه در دهه هاي اخير اقدام شاهد تحوالتي در بهره برداري از منابع آب و خاك بوده 

به چاههاي عميق كردند و اين چاهها هم تبديل به ديزلي و برقي شدند باز هم كاهش كشاورزي صورت گرفته 

به طور كلي روستاييان فقط در مقدار آبي كه بتوان براي بهره برداري از اين زمينهاي كشاورزي مورد استفاده 

هكتار مي توان به زير كشت برد. تنزل  2هكتار اما در حال حاضر فقط  4د در گذشته به طور مثال قرار بگيرن

ي و معيشتي شده بلكه با كاهش فرصت هاي شغلي ادشديد منابع توليد نه تنها موجب افزايش تنگناهاي اقتص

 درون روستا، زمينه افزايش مهاجرت هاي روستايي را فراهم ساخته است. 

  رتهاي خانوار روستاييروند مهاج

اگر به جدول تحوالت جمعيتي روستاهاي مورد مطالعه بخش كرديان طي دوره هاي مختلف سرشماري و به 

و دهه گذشته بنگريم به اين نتيجه مي رسيم كه اين روستاها  65-75خصوص تحوالت جمعيتي طي دهه ي 

ت روبرو بوده است اين مهاجر پذيري و افزايش بواسطه فعاليتهاي كشاورزي و بارندگي فراوان، با افزايش جمعي

نمود بيشتري داشته است.  اما در دهه هاي گذشته سياستهاي تشويقي دولت مبني بر  65-75جمعيت در دهه 

افزايش جمعيت تاثير چنداني نداشته و به دليل افت كشاورزي و عدم اشتغال در بخش كشاورزي تعداد جمعيتي 

 85سويه، علويه، چدرويه و دنيان به شهرهاي اطراف مهاجرت كرده اند. در دهه از اين روستاها از جمله مو

عليرغم اينكه جمعيت روستا در اين دهه هيچ گونه رشدي نداشته است اما تعداد خانوار در برخي از اين 

ج روستاها افزايش داشته است. عليرغم با توجه به جدول تحوالت جمعيتي روستاي علويه، يوسف آباد، هرمو

ي جمعيت فعال شاغل در ، بخش عمده1370و  1360هاي دهه مهاجرپذير و مهاجرفرست هستند. در سال

هاي اين بخش كشاورزي و دامداري شغل غالب مردم روستااند. بخش كشاورزي و دامداري به كار مشغول بوده

در روستاهاي يوسف آباد  5 .  با توجه به جدول شمارهمي باشد كه از اين طريق امورات زندگي را مي گذرانند

و چنارسوخته هنوز دامداري در دو مقطع مذكور شغل اصلي اين روستاها به حساب مي آيد. همچنين به داليل 

به دليل نبود مكان مناسب جهت نگهداري دامهاي روستاييان و نزديك بودن محل خشكسالي پي در پي و 

رونق  اي را فراهم نموده است و يكي از داليل كاهششغل موجبات ناهنجاريه دامداري و منازل مسكوني اين

  محسوب مي شود.در بعضي روستاها اين شغل 
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تحوالت جمعيتي، تعداد خانوار جمعيت ساالنه روستاهاي مورد مطالعه :2جدول  

1365سال  روستا دهستان 1375سال   1385سال   1395سال    

ت.خانو جمعيت

 ار

ت.خانو جمعيت

 ار

 ت.خانوار جمعيت ت.خانوار جمعيت

ويه
عل

 

 موسويه

 علويه

 هرموج

 دنيان

 چنارسوخته

2483 

1940 

499 

455 

302 

648 

347 

94 

89 

57 

2637 

2354 

625 

438 

399 

519 

431 

122 

89 

65 

2261 

2238 

615 

307 

330 

577 

537 

149 

67 

57 

2217 

2215 

668 

219 

327 

783 

715 

214 

78 

76 

اد
 آب

ب
قط

 چدرويه  

 يوسف آباد

 گلدامچه

446 

352 

661 

71 

65 

111 

355 

357 

667 

61 

67 

113 

262 

385 

647 

66 

81 

118 

247 

331 

548 

81 

96 

164 

1365 -5139: بخشداري كرديان مأخذ: ،   

  بررسي عوامل  ناشي از پديده خشكسالي در مهاجرت روستا از ديدگاه جامعه آماري

، شاخص هاي مربوط به عامل اقتصادي از جمله : كاهش توليد كشاورزي، 3براساس يافته هاي مندرج در جدول 

بيكاري اعضاي خانوار، جست جوي فرصت هاي شغلي جديد،  كاهش درامد كشاورزي و افزايش هزينه توليد 

: ناامني شغلي(بيكاري)، و عدم وابستگي به درامد كشاورزي و شاخص هاي مربوط به عامل اجتماعي از جمله

افزايش فقر روستايي، مهاجرت در چند سال اخير، برخورداري از امكانات آموزشي، تضادها و اختالفات قومي 

و مهاجرت ساير بستگان و انزواي خانوار و شاخص هاي مربوط به عامل طبيعي از جمله خشكسالي و بروز 

موقعيت جغرافيايي روستا نشان مي دهد كه از بين بحران آب كشاورزي، بحران كمي و كيفي آب مصرفي و 

متغيرها كاهش توليد كشاورزي، جستجوي فرصتهاي شغلي جديد، كاهش درامد كشاورزي، مهاجرت در اين 

  از مهم ترين عوامل تعيين كننده مهاجرت بوده اند.   چند سال اخير و خشكسالي پي در پي

  One-Sample Testايج آزمون با آماره نت :3جدول 

 One-Sample Test متغيرها 

Tدرجه   نمره

 آزادي

سطح 

 معناداري

 ميانگين

 60/4 000/0 49 56/50 كاهش توليد كشاورزي

 06/3 000/0 49 54/15 بيكاري اعضاي خانوار

 50/4 000/0 49 12/36 جست جوي فرصت هاي شغلي جديد

 16/4 000/0 49 36/27 كاهش درامد كشاورزي

 33/4 000/0 49 41/43 هزينه توليدافزايش 

 50/3 000/0 49 44/20 عدم وابستگي به درامد كشاورزي

 10/4 000/0 49 95/27 پي در پي خشكسالي
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 90/3 000/0 49 21/12 بروز بحران آب كشاورزي

 66/3 000/0 49 33/12  بحران كمي و كيفي آب مصرفي

 60/2 000/0 49 91/22 موقعيت جغرافيايي روستا

 36/2 000/0 49 56/14 انزواي خانوار

 36/2 000/0 49 24/15 ، تضادها و اختالفات قومي

 00/3 000/0 49 51/12 برخورداري از امكانات آموزشي

 23/4 000/0 49 96/29 مهاجرت در چند سال اخير

 26/3 000/0 49 79/22 ناامني شغلي(بيكاري)

 20/3 000/0 49 77/14 افزايش فقر روستايي

 96/2 000/0 49 10/10 مهاجرت ساير بستگان

  1397منبع، يافته هاي تحقيق، 

نشان مي دهد، بر اساس آزمون فريدمن بين ميانگين مولفه هاي اجتماعي، اقتصادي و  4همانگونه كه جدول 

رابطه معناداري وجود دارد. در اين بين بيشترين ميانگين رتبه  05/0طبيعي روستاهاي مورد مطالعه در سطح آلفا 

  اي به مولفه ي اقتصادي اختصاص يافته است. 

  ي: معناداري تفاوت ميانگين رتبه ا4جدول

  ميانگين رتبه اي فريدمن   ميانگين  نمونه تعداد  مولفه

  02/4  166/30  50  اقتصادي

  56/3  666/25  50  طبيعي

  05/3  500/16  50  اجتماعي

  882/55  كاي دو

  2  درجه آزادي

  000/0  سطح معناداري

  1397منبع، يافته هاي تحقيق، 

  نتيجه گيري

مخاطرات طبيعي جزء جدايي ناپذير حيات انسان است. مقابله با مخاطره هاي طبيعي و آثار ناگوار آنها از اركان 

توسعه پايدار تلقي شده، و مخاطره هاي طبيعي نيز نتيجه تأثير مخاطره ي طبيعي بر سيستم اقتصادي اجتماعي 

وال طبيعي امور جامعه آسيب ديده دامن مي جامعه اي آسيب پذير تعريف شده است كه به ايجاد اختالل در ر

زند، و مانع از ايفاي نقش مناسب آن براي كنار آمدن با آثار ناشي از مخاطره مي شود. خشكسالي كه يكي از 

بالياي طبيعي است، موجب شده كه اين بحران براي روستاييان به عنوان يك پديده جديد مطرح نباشد و با 

رزان روستايي و بخصوص اجتماع هاي روستايي در اين نواحي زماني كه مورد بي توجه به پيامدهاي آن، كشاو

تحقيق توجهي مسئوالن و برنامه ريزان روستايي قرار مي گيرند مهاجرت را تنها عالج نجات كار خود مي يابند. 

سالي حاضر طي دو مرحله انجام يرفته است. در مرحله اول با استفاده از شاخص درصد نرمال وضعيت خشك
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ساله مشخص شده است. به طور كلي مشخص شد كه شديدترين خشكسالي مربوط به  27منطقه ي يك دوره 

رخ داده است. از نظر استمرار و توالي  2004بوده است و بيشترين ترسالي در سال  2010و  2001سال هاي 

ت. در مرحله دوم عوامل ناشي به بعد خشكسالي تقريبا به طور مستمر اتفاق افتاده اس 2005خشكسالي، از سال 

از پديده خشكسالي از ديدگاه ساكنين بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد كه بخش عمده از روستاييان 

ساكن در شهر و اطراف آن به دليل عامل اقتصادي از جمله كاهش توليد كشاورزي و جستجوي فرصت هاي 

كه اين نتيجه با يافته هاي پژوهش ده اند. شغلي جديد ناشي از دوره خشكسالي به شهر مهاجرت نمو

با توجه به روند مهاجرت هاي انجام شده در دو ) هم خواني دارد. 1391، كشاورز و همكاران()1392قنبري(

، سه دهه اخير، چنانچه بحران خشكسالي استمرار يابد، افزايش مهاجرت روستايي چشمگير خواهد بود از اينرو

خله گري هاي مناسب از تخليه روستاها در اثر خشكسالي جلوگيري كنند، اما مهاجرت بايد نهادهاي دولتي با مدا

هاي ناشي از تغيير اقليم خواه ناخواه اتفاق مي افتند، و چه بسا مهاجرت برنامه ريزي نشده و بدون حمايت 

 راي ساماندهيدولتي موجبات افزايش تضادهاي اجتماعي در جامعه ي مقصد را فراهم سازد. بنابراين، بايد ب

جريان مهاجرت در شرايط خشكسالي برنامه ريزي مناسب صورت گيرد و مسير مهاجرت به سوي مناطق 

   داراي ظرفيت اشتغال زايي هدايت شود تا مسائل ناشي از مهاجرت  روستايي كاهش يابد. 

  منابع 

تحليل دگرگوني الگوي مهاجرت  )،1392(بوچاني، محمد حسين، تواليي، روح اهللا  -ايراندوست، كيومرث

  .105-118داخلي كشور با تأكيد بر مهاجرتهاي شهري، فصلنامه مطالعات شهري، شماره ششم، صص. 

پايش خشكسالي در مشهد، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي، سال چهارم، شماره هفتم، )، 1385(آسيايي، مهدي

  .168-186صص

بررسي وضعيت خشكسالي و اثرات  )،1394(يزي مبصر، جوانشيرعز -خسروي خافتري، اقدس –باقري، اصغر 

اجتماعي آن در شهرستان جهرم، دومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست،  –اقتصادي 

  دانشگاه محقق اردبيلي. 

  . 1365-95بخشداري كرديان، آمار جمعيتي روستاهاي بخش كرديان 

پيامدهاي بحران مهاجرت ناشي از  )،1396(زرگري، مطهره -صالح آبادي، ريحانه -جان پرور، محسن

پژوهشي و بين المللي انجمن  –خشكسالي هاي كوتاه مدت در استان سيستان و بلوچستان، فصلنامه علمي 

  .183-199، صص: 52، شماره 15جغرافياي ايران، سال 

   .2729هاجرت، سال چهاردهم، شماره مخشكسالي، نزاع و  )،1395(روزنامه شرق



 نصب و شهبازيكرمي                       

411 

 

بررسي و شناسايي اثرات خشكسالي بر خانوارهاي روستايي شهرستان سميرم، فصلنامه  )،1392(قنبري، يوسف

  .55-76، تهران، صص 4، شماره 16روستا و توسعه، سال 

اثرات و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي خشكسالي بر خانوارهاي  )،1386(مختاري، داريوش –صالحي، ايرج 

  .99-114، صص: 1، شماره 3تان، علوم و ترويج و آموزش كشاورزي ايران، دوره روستايي در منطقه سيس

عوامل اثرگذار بر مهاجرت روستايي ناشي  )،1392(لهسايي زاده، عبدالعلي –كرمي، عزت اله  –كشاورز، مرضيه 

-127صص 1، شماره 16از خشكسالي: يك مطالعه موردي در استان فارس، فصلنامه روستا و توسعه، سال 

113 .  

تيپ شناسي مخاطرات طبيعي در مناطق روستايي،  )،1391(كرد، حامد -مهرنيا، عبدالناصر -محمدزاده، مسعود

  همايش ملي توسعه روستايي، دانشگاه گيالن. 

بررسي تأثير خشكسالي بر روند مهاجرت و اسكان  )،1392(آرزومندان، راضيه -نجاتي، بهناز -ميكائيلي، جواد

  غيررسمي، دومين كنفرانس بين المللي مخاطرات محيطي، دانشگاه خوارزمي، دانشكده علوم جغرافيايي. 

بررسي عملكرد شاخص هاي خشكسالي هواشناسي در  )،1391(حمدي، اسماعيل -ناصرزاده، محمدحسين

، شماره 12ن قزوين، نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، سال ارزيابي خشكسالي و پهنه بندي آن در استا

27 .162-141.  

نقش مخاطرات طبيعي(خشكسالي كشاورزي) در مهاجرت  )،1392(بيگلري، شادي -نقوي، محمدرضا

)، نمونه موردي: دهستان شهدا شهرستان بهشهر، فصلنامه جغرافياي طبيعي، SAWروستايي، با استفاده از روش (

  .85-97. صص: 19ششم، شماره سال 

تعيين رابطه خشكسالي با  )،1389(كريمي، صادق -جاوداني، راضيه -خسروي، محمود -نوري، غالم رضا

. چهارمين كنگره بين 1370-1386تغييرات ميزان توليد مرتع در استان سيستان و بلوچستان طي دوره آماري 

  المللي جغرافيدانان جهان اسالم. 

Heikkinen, niina- Wire, climate, (2015), Dose Agave Hold the secret to Drought Resistant 

farming? Reprinted from Climate wite permission from Environment & Energy 

publishing, LLC.WWW. eenws.net. 

Niles.m.Hansen. (1971): Rural Pvorerty and The Urban Crisis Astrategy for Regional 

Development. 

  


