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چکيده
تغییرات آبوهوایی و ازجمله وقوع خشکسالی اثرت زیادی بر فعالیتها و معیشت خانوارهای روستایی
بهویژه در روستاهای مناطق مرزی که با کمبود گزینههای معیشتی روبهرو هستند ،وارد میسازد .با توجه به
اهمیت این موضوع ،در پژوهش حاضر به بررسی اثرات خشکسالی بر فعالیتها و معیشت خانوارهای روستایی
شهرستان میرجاوه پرداخته شد .تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است.
ابزار گردآوری دادهها و اطالعات پرسشنامه ،مصاحبهی آزاد و مشاهدهی محقق از منطقهی موردمطالعه بوده
است .جامعهی آماری ،خانوارهای روستایی شهرستان میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان است (29752
= .)Nبا استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری سهمیهای 348 ،خانوار بهعنوان نمونه انتخاب گردید.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و مدل رگرسیون لجستیک باینری (روش -LMنیوتن-مارکارد-
رافسون) استفاده شد .نتایج نشان داد که از میان  18متغیر در نظر گرفتهشده ،وقوع خشکسالی به ترتیب
بیشترین اثر را بر پنج متغیر کاهش تولیدات کشاورزی ،کاهش درآمد و پسانداز ،افزایش مهاجرت روستایی،
کاهش منابع آب و کاهش تنوع گیاهی و جانوری منطقه داشته است .همچنین از نظر اثرات کلی خشکسالی
بر ابعاد معیشتی خانوارهای روستایی ،این پدیده بیشترین اثر را بر فعالیتهای اقتصادی ،محیطی -فیزیکی و
اجتماعی داشته است .از نتایج این پژوهش برای کاهش اثرات خشکسالی بر فعالیتها و معیشت روستایی،
کاهش مهاجرت روستایی و انجام روشهای سازگاری با اثرات مهم آن میتوان استفاده نمود.
واژگان کليدي :مخاطرات طبیعی ،خشکسالی ،معیشت روستایی ،مدل لجستیک باینری ،شهرستان میرجاوه.
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 -1مقدمه
انسان قرن بیست و یکم با مخاطرات زیادی مواجه است و خطر و مخاطره به جزئی از زندگی انسان تبدیل شده
است .ازجمله مخاطرات مهم در زندگی انسانها ،تغییرات اقلیمی است( .)Guodaar et al., 2017: 4تغییرات
اقلیمی( 1)CCهمواره یکی از مسائل و نگرانیهای مهم برای دانشمندان در سراسر جهان است که در حال حاضر به
یکی از بزرگترین تهدیدات برای انسانها تبدیل شده است()Rahman and Alam, 2016: 2؛ بهطوریکه افزایش
انتشار گازهای گلخانهای باعث افزایش دما و درنتیجه ،منجر به افزایش تغییرات بارش و رویدادهای آبوهوایی مانند
خشکسالی ،سیل و تغییر فصلها شده است( .)Manyeruke, 2013: 273طبق گزارش مجمع بینالمللی تغییرات

1- Climate change
2- IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
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آبوهوایی ،)2014( 2افزایش انتشار گازهای گلخانهای همچنان در حال افزایش است و درجه حرارت متوسط سالیانهی
جهان بیش از دو درجهی سانتیگراد افزایش مییابد .پیشبینی شده که این میزان تا پایان قرن بیست و یکم به میزان
 3تا  6درجهی سانتیگراد افزایش خواهد یافت و باعث افزایش خشکسالی در سطح جهان میشود( IPCC, 2014:
 .)56در سالهای اخیر ،خشکسالی خسارتی معادل  600میلیارد دالر به کشورهای مختلف وارد کرده ،بر بیش از سه
میلیارد نفر تأثیر گذاشته( )Adger et al, 2016: 1080و بر عرصههای مختلف همانند کشاورزی ،اقتصاد ،انرژی و
سیاست اثرات زیادی داشته است(شاهکویی و روشن .)51 :1392 ،ایران نیز به دلیل موقعیت خاص و ویژگیهای
توپوگرافی ،آبوهوای متفاوتی دارد و موقعیت جغرافیایی ایران و قرار داشتن در کمربند خشک آبوهوایی و کمبود
نزوالت جوی باعث شد همواره اکثر مناطق کشور با خشکسالی روبهرو باشند(غیور .)28 :1376 ،بر اساس گزارش
سازمان ملل ( ،)2014ایران جز  31کشور جهان است که با مسئلهی خشکسالی و کمبود آب مواجه است .به دلیل
ارتباط تنگاتنگ روستا و کشاورزی ،پیامدهای منفی خشکسالی بر اقتصاد روستایی و کشاورزی بیشتر نمایان میشود
(پورطاهری و همکاران .)2 :1392 ،وابستگی معیشتی ساکنان مناطق روستایی به منابع طبیعی نیز موجب شده که آثار
زیانبار خشکسالی بر مناطق روستایی نمود بیشتری داشته باشد؛ به همین علت خشکسالی همواره بر معیشت
مناطق روستایی و عملکرد محصوالت کشاورزی ،دام ،مراتع و چراگاهها ،سیستمهای هیدرولوژیکی و دیگر اجزای بخش
کشاورزی تأثیرگذار بوده و منجر به کاهش کیفیت و کمیت محصوالت و تولیدات کشاورزی ،کاهش درآمد آنها شده و
درنتیجه ،کاهش سطح استاندارد زندگی روستاییان را به دنبال داشته است.
استان سیستان و بلوچستان نیز بهعنوان یکی از پهناورترین استانهای کشور در طی سالیان گذشته به دلیل وقوع
خشکسالیهای متعدد با مشکالت و مسائل فراوانی روبهرو بوده و در حال حاضر منابع آبی این استان به دلیل
خشکسالی رو به نابودی میروند .بنا بر آمار اخیر ،سطح ایستایی سفرههای زیرزمینی آب این استان به دلیل وقوع
خشکسالی تا  8متر افت داشته که مقدار بسیار قابلتوجهی است(احراری رودی .)104 :1397 ،در این استان و بهویژه
شهرستان میرجاوه ،بارندگی به میزان و توزیع بارشهای ناشی از تودههای غربی بستگی دارد که بیشتر در زمستان رخ
میدهد .ویژگیهای فصلی و متغیر بودن این بارشها بر فعالیتهای خانوارهای روستایی منطقه تأثیرگذار است .این
منطقه همانند سایر مناطق کشور در کمربند خشک و نیمهخشک واقع شده و خشکسالی و کاهش مقدار بارش در آن،
بهعنوان چالشی دیرین تبدیل شده است .از جهتی دیگر ،معیشت و فعالیتهای بسیاری از خانوارهای روستایی این
منطقه به کشاورزی وابسته است و تأمین معیشت بسیاری از خانوارهای این منطقه بر پایهی درآمد حاصل از کشاورزی
است .وقوع خشکسالیها و تغییرات بارندگی در مناطق روستایی شهرستان میرجاوه باعث افزایش آسیبپذیری
کشاورزان منطقه شده است؛ بهطوریکه روستاییان منطقه و بهویژه روستاهای مرزی این شهرستان با محدودیتهای
مختلفی برای معیشت خود مواجهه هستند که این امر موجب شده خانوارهای روستایی برای تأمین معاش ،فعالیتهای
معیشتی روزمره خود را تغییر داده و به فعالیتهای دیگر (ازجمله قاچاق کاال و سوخت) که متفاوت از معیشت
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روزمرهی آنهاست ،روی آورند .با توجه به اینکه شهرستان میرجاوه دارای جمعیت روستایی وابسته به دامداری و
کشاورزی است و این منابع درآمدی ،اغلب وابسته به منابع آبی است؛ در سالهای اخیر وقوع خشکسالیهای متعدد،
فعالیتها و معیشت خانوارهای روستایی این منطقه را دچار بحران نموده است؛ به همین دلیل در مطالعهی حاضر نیز
به بررسی اثرات خشکسالی بر فعالیتها و داراییهای معیشتی خانوارهای روستایی در شهرستان میرجاوه پرداخته شد.
این در حالی است که در اکثر مطالعات قبلی ،تأکید پژوهشگران روی اثرات خشکسالی بر تولیدات کشاورزی ،اقتصاد
روستایی ،محیطزیست و غیره متمرکز شده؛ اما در مطالعهی حاضر برای نخستین بار اثرات خشکسالی بر فعالیتها و
معیشت روستاییان در منطقهی موردمطالعه بهعنوان یک منطقهی مرزی بررسی شده است؛ بنابراین جنبهی نوآوری
تحقیق مشخص میشود.
مهمترین سؤاالتی که در این پژوهش به آن پاسخ داده میشود ،عبارتاند از؛ وقوع مخاطرهی خشکسالی چه
تأثیری بر فعالیتها و معیشت خانوارهای روستایی شهرستان میرجاوه داشته است؟ مهمترین اثر خشکسالی در
روستاهای شهرستان میرجاوه مربوط به کدام عامل معیشتی بوده است؟

 -2پيشينهي تحقيق
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مرور مطالعات نشان میدهد که تاکنون پژوهشهای متعددی در زمینهی اثرات خشکسالی بر زندگی روستاییان
موردبررسی قرار گرفته که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است .بااینحال ،مطالعات چندانی در مورد اثرات
خشکسالی بر فعالیتها و داراییهای معیشتی خانوارهای روستایی و بهویژه در روستاهای مرزی شهرستان میرجاوه
انجام نشده است .ریاحی و همکاران ( )1392در مطالعهای به «بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر نواحی
روستایی شهرستان گرمی» پرداختند و نتایج نشان داد که خشکسالی بیشترین اثر را بر کاهش درآمد و پسانداز،
تغییر در ساختار شغلی روستا ،افزایش تمایل به مهاجرت از روستا ،کاهش مشارکت و روابط اجتماعی و نیز کاهش
دامها و تولیدات کشاورزی داشته است .پورطاهری و همکاران ( )1392در تحقیقی به «بررسی اثرات مدیریت ریسک
خشکسالی در کاهش آسیبپذیری اقتصادی-اجتماعی کشاورزان روستایی دهستان سولدوز در استان آذربایجان
غربی» پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت ریسک خشکسالی ،رویکردی مناسب برای کاهش آسیبپذیری
اقتصادی-اجتماعی در مناطق روستایی است .طوالبینژاد و صادقی ( )1397در مطالعهای به «بررسی راهبردهای
کشاورزان در واکنش به پیامدهای خشکسالی و عوامل مؤثر بر آن» پرداختند و به این نتیجه رسیدند که خشکسالی
بیشترین اثرات را بر کاهش منابع آب ،کاهش سطح زیر کشت محصوالت و افزایش هزینههای زندگی روستاییان
شهرستان رشتخوار داشته است .در خارج از کشور ،حبیبا 1و همکاران ( )2012در مطالعهای «به بررسی دیدگاه
کشاورزان در زمینهی اثرات خشکسالی در مناطق روستایی شمال غربی بنگالدش» پرداختند .نتایج حاکی از آن است
2
که خشکسالی بیشترین اثر را بر کاهش محصوالت و کاهش سطح زیرکشت محصول و منابع آب داشته است .کومار
و همکاران ( )2016در مطالعهای به «بررسی پیامدهای خشکسالی» پرداخته و به این نتیجه رسیدند که خشکسالی
بیشترین اثرات را بر سیستمهای کشاورزی و منابع آب داشته است .گریک )2018( 3در مطالعهای به «بررسی اثرات و
پیامدهای خشکسالی بر مناطق روستایی» پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که خشکسالی بیشترین اثرات را بر
منابع آب و آبیاری و عوامل ساختاری-نهادی داشته است .ماردی 4و همکاران ( )2018در پژوهش خود ،به «بررسی
راهبردهای مقابلهای در واکنش به خشکسالی» پرداختند و نتیجه گرفتند که خشکسالی بیشتر اثرات را بر ابعاد
اقتصادی مانند درآمد و ابعاد اجتماعی مانند سطح آموزش و بهداشت روستاهای موردمطالعه داشته است .آنها استفاده
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از لوله برای انتقال آب و نیز استفاده از شیوههای نوین آبیاری مانند آبیاری قطرهای را مهمترین راهبرد برای کاهش
اثرات خشکسالی پیشنهاد دادند .مرور مطالعات نشان داد که هر یک از محققان یکسری عوامل و متغیرها را مهمترین
پیامدهای خشکسالی در نظر گرفتند .بااینحال ،همهی محققان بر اینکه خشکسالی بیشترین اثرات را بر کشاورزی و
معیشت جوامع روستایی دارد ،اتفاق نظر دارند.

 -3مباني نظري
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خشکسالی یکی از مخربترین مخاطرات طبیعی است .این مخاطره در سالهای اخیر بهتدریج در حال افزایش
است که بهعنوان یک رویداد آهسته و یا خزنده نامیده میشود(.)Pulwarty and Sivakumar, 2014: 14
خشکسالی؛ وضعیتی از کمبود بارندگی است که در هر وضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد(علیزاده )261 :1381 ،و
هنگامی اتفاق میافتد که بارش بهطور عمدهای به پایینتر از حد نرمال کاهش یابد(.)Campbell et al., 2011: 154
از سوی محققان و صاحبنظران ،تعاریف مختلفی از خشکسالی ارائه شده است؛ ازجمله ماریانو و همکاران ()2013
خشکسالی را معلول یک دوره شرایط خشک غیرعادی در نظر میگیرند که بهاندازهی کافی دوام داشته باشد و به
نحوی منجر به ایجاد عدم تعادل در وضعیت هیدرولوژی یک ناحیهی خاص گردد( .)Mariano et al., 2013: 131بر
اساس تعریف دیگری ،خشکسالی بر انحراف از شرایط متوسط یا عادی بارش داللت دارد و زمانی به وقوع میپیوندد
که میزان بارندگی کمتر از  75درصد بارش در یک دورهی زمانی معین (معموالً  25تا  30سال) در یک منطقه
باشد(رضایی و همکاران .)111 :1389 ،از سویی دیگر دو نوع تعریف عملی و مفهومی از خشکسالی موجود است که
در تعریف عملی خشکسالی عبارت است از؛ یک دورهی ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن به محصوالت
زراعی و کاهش عملکرد آن میشود .تعریف عملی خشکسالی به تشخیص ،شروع ،خاتمه و درجهی شدت آن کمک
میکند(طوالبینژاد و صادقی .)613 :1397 ،برای تعیین شروع خشکسالی ،میزان انحراف وضعیت فعلی از میانگین
بارش در طول یک دورهی زمانی ،معموالً  30ساله در نظر گرفته میشود(.)Basto et al., 2018: 5
از مشخصههای اصلی خشکسالی ،کاهش سریع جریانهای سطحی و افت سطح مخازن آب زیرزمینی ،دریاچهها و
رودخانهها بوده است(ریاحی و پاشازاده .)21 :1392 ،در اکثر مواقع ،خشکسالی بهآرامی و تدریجی رخ میدهد ،بدون
اینکه اثرات کوتاهمدت آن مشخص باشد؛ به همین دلیل شناسایی بهموقع اثرات آن دشوار است( Sena et al., 2017:
 .)5خشکسالی از پرهزینهترین بالیای طبیعی به لحاظ کاهش تولیدات کشاورزی و رنج و عذاب روستاییان به شمار
میرود(جعفری و همکاران)159 :1397 ،؛ به این دلیل که اقتصاد روستایی ،اتکای زیادی بر فعالیتهای کشاورزی دارد
و خشکسالی تأثیرات زیانبار اقتصادی را بر بخشهای اقتصادی و کشاورزی روستا وارد میسازد(توکلی و همکاران،
 .)220 :1395شعاع تأثیر پدیدهی خشکسالی در مناطق روستایی ،بیش از نقاط دیگر است و پیامدهای خشکسالی
در این مناطق بیشتر از مناطق شهری است و به دلیل ارتباط تنگاتنگ روستا و کشاورزی ،پیامدهای منفی کشاورزی
بیشتر بر اقتصاد روستایی و کشاورزان نمایان است و تداوم آن موجب مهاجرتهای روستایی میشود( Pittman et al.,
)2011: 86؛ چونکه امرارمعاش اصلی اکثر جمعیت مناطق روستایی نیز وابسته به این بخش است(صادقی و همکاران،
 .)52 :1397همچنین پدیدهی خشکسالی در مناطق روستایی منجر به کاهش کیفیت و کمیت محصوالت و تولیدات
کشاورزی ،کاهش درآمد آنها و درنتیجه ،کاهش سطح استاندارد زندگی کشاورزان را به دنبال داشته است( De Silva
.)and Kawasaki, 2018: 133
دلیل آسیبپذیری روستاها در زمینهی خشکسالی آن است که بخش کشاورزی ،منبع قابلتوجهی از درآمد
جمعیت بسیاری از خانوارها را تشکیل میدهد و وقوع خشکسالی نیز بیشترین اثرات را بر بخش کشاورزی خواهد
گذاشت( .)Mardy et al, 2018: 5در مناطقی که در آن کشاورزی بهصورت دیم انجام میگیرد ،این تغییرات اثرات
منفی بیشتری بر روی بهرهوری کشاورزی دارند(پودینه و همکاران .)172 :1396 ،در ایران نیز همانند دیگر کشورهای
درحالتوسعه ،کشاورزی بهعنوان یکی از محورهای اساسی توسعه ،نقش مهمی در توسعهی اقتصادی کشور دارد.
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خشکسالی از بزرگترین چالشهایی است که توسعهی کشاورزی کشور با آن روبهروست .با توجه به گستردگی کشت
دیم در ایران و بهویژه در نواحی روستایی ،هرگونه خشکسالی میتواند عملکرد محصوالت را کاهش دهد و درنهایت بر
اقتصاد روستایی تأثیر منفی بگذارد(فاضلنیا و همکاران)60 :1390 ،؛ بنابراین میتوان گفت که خشکسالی اثرات و
ابعاد گوناگون و متعددی بر سیستمهای کشاورزی دارد .برخی ،اثرات خشکسالی را به اثرات مستقیم و غیرمستقیم و
یا اثرات اولیه و ثانویه تقسیمبندی کردهاند(کردوانی .)69 :1380 ،اثرات مستقیم ،اغلب مربوط به مشخصههای اقلیم و
آبوهوایی و اکولوژیکیاند؛ درحالیکه اثرات غیرمستقیم که وسیع و نامحسوس هستند ،مربوط به آسیبهای اقتصادی
و اجتماعی میباشند( .)Mardy et al, 2018: 6این اثرات به دلیل ماهیت و ویژگیهای آن ،بهسختی قابلتشخیص
است( .)Walker and Thers, 1996: 8از سوی دیگر ،اثرات خشکسالی به سه دستهی زیستمحیطی (مانند کاهش
روانابها ،پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی ،فرسایش خاک ،شوری و کاهش کیفیت آب ،کم شدن تنوع گیاهی)،
اثرات اقتصادی (همچنین افزایش قیمت محصوالت کشاورزی و دامی ،افزایش تقاضا برای وامهای کمبهره ،افزایش
هزینهی تأمین آب و کاهش تولید مواد غذایی) و اثرات اجتماعی (مانند کاهش سطح بهداشت و بروز مشکالت سو
تغذیه ،تضادهای اجتماعی و مدیریتی ،افزایش نزاع و درگیری بین اهالی محلی بر سر منابع آب ،کاهش کیفیت زندگی
و مهاجرت) تقسیم شدهاند(کشاورز و کرمی .)269 :1387 ،افزون بر این ،افزایش تنشهای روحی و روانی و افزایش
اختالفات محلی در سطح روستا جزء اثرات روانشناختی خشکسالی هستند(.)Mueller and Gray, 2012: 136
بااینحال میتوان گفت که امکان جلوگیری از وقوع خشکسالی در هیچ منطقه و شرایطی وجود ندارد ،ولی برای
کاهش خسارتهای احتمالی بهویژه در بخش کشاورزی باید آن را مدیریت کرد(طوالبینژاد و صادقی.)613 :1397 ،
درک واکنش روستاییان نسبت به پیامدهای خشکسالی و آسیبپذیری سیستمهای کشاورزی برای تأمین امنیت
سیستمهای مواد غذایی و حفظ معیشت روستایی بسیار حیاتی است( .)Elias et al., 2018: 341همچنین استفاده از
شیوههای سازگار جوامع در مواجههی بهتر با مخاطرات و شرایط بد آبوهوایی از دیگر عوامل مهم برای کاهش
خسارات است؛ به همین علت بررسی اثرات خشکسالی بر معیشت و فعالیتهای کشاورزان و روستاییان موردتوجه
سازمانها و محققان مختلف قرار گرفته است .در مطالعهی حاضر نیز به بررسی اثرات خشکسالی بر فعالیتها و
معیشت خانوارهای روستایی شهرستان میرجاوه پرداخته شد.

 -4محدودهي موردمطالعه

جدول  :1ویژگیهای جمعیتی و تعداد نمونهی روستاهای شهرستان میرجاوه
رديف

نام روستا

1

حسنآباد انده

خانوار جمعيت تعداد نمونه
63

378

18
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شهرستان میرجاوه در نیمهی شمالی استان سیستان و بلوچستان واقع شده است .این شهرستان ازجمله شهرهای
مرزی استان محسوب شده؛ بهگونهای که از سمت شرق در فاصلهی  9کیلومتری مرز کشور پاکستان قرارگرفته است .از
سمت شمال غرب نیز در فاصلهی  80کیلومتری از زاهدان و از سمت جنوب در فاصلهی اندکی از شهرستان خاش واقع
شده است .مساحت این شهرستان 6391/8 ،کیلومترمربع است .شهرستان میرجاوه در سرشماری سال  1395دارای
 39873نفر جمعیت بوده که  10121نفر جمعیت شهری و  29752نفر جمعیت روستایی میباشند .بر اساس دادههای
ایستگاه هواشناسی شهرستان میرجاوه ،این منطقه از تنوع اقلیمی برخوردار است ،اما بهطورکلی جزو مناطق خشک
کشور به شمار میرود که ویژگیهای اقلیمی این شهرستان در بخش یافتهها آورده شده است .معیشت اکثر روستاهای
این شهرستان وابسته به کشاورزی و دامداری است؛ بااینحال ،وقوع خشکسالیهای چند سال اخیر اثرات زیادی بر
وضعیت اشتغال خانوارهای روستایی این شهرستان داشته و این امر یکی از مهمترین عوامل افزایش قاچاق کاال و
سوخت در این منطقه است .در جدول ( )1ویژگیهای جمعیتی و تعداد نمونهی هر یک از روستاهای نمونه آورده شده
است.
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2

تمین

86

477

24

3

شهرک ریگ ملک

283

1710

80

4

رنگرزان

76

371

22

5

سیاه جنگل

109

530

31

6

سرگه پایین

87

517

25

7

محمدآباد سوران

129

777

37

8

موتور  8شهریور

112

675

31

9

موتو باز محمد

72

393

21

10

موتور بیتالمقدس

91

546

26

11

موتور گمی

70

461

20

12

شریفآباد

27

117

8

13

خیرآباد

17

95

5

1222

7047

348

جمع

منبع( :مرکز آمار ایران 1395 ،و یافتههای تحقیق)1398 ،

 -5روششناسي تحقيق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است و از این نظر که به بررسی واقعیت
زندگی مناطق روستایی (اثرات خشکسالی بر فعالیتها و معیشت) و ارائهی راهحل برای رفع مشکل پرداخته ،کاربردی
است .از نظر روش ،تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی است؛ چراکه به دنبال توصیف اثرات خشکسالی بر
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معیشت و فعالیتهای روستاییان است .یکی از ویژگیهای مهم تحقیقات توصیفی ،استفاده از ابزارهای رسمی و
استاندارد گردآوری دادههاست که با دو شیوهی دادههای ثانویه و اسنادی و استفاده از پرسشنامه ،مشاهده و یا انجام
مصاحبه با افراد جامعه صورت میگیرد .در این تحقیق ،روش گردآوری اطالعات بهطورکلی به دو دستهی کتابخانهای و
میدانی تقسیم میشوند .برای بررسی ادبیات موضوع و پیشینهی تحقیق در زمینهی خشکسالی و اثرات آن ،شناسایی
شاخصهای تحقیق که شامل فعالیتها و معیشت روستاییان است؛ از روش کتابخانهای مبنی بر مطالعهی منابع و
مدارک علمی ازجمله کتابها ،مقاالت و اینترنت استفاده شد .برای گردآوری دادهها در مورد اثرات خشکسالی بر
فعالیتها و معیشت روستاییان در منطقهی موردمطالعه از روش میدانی و پیمایشی استفاده شد .این دادهها و اطالعات،
عالوه بر پرسشنامهی محققساخته ،از طریق مصاحبه با خانوارهای روستایی نیز گردآوری شد .همچنین از روش
مشاهدهی محقق که تصاویر آن در بخش یافته آورده شد ،برای تحلیل و تکمیل دادههای گردآوریشده بهره گرفته شد.
دادهها و اطالعات جمعیتی مانند تعداد خانوارها و جمعیت روستاها از طریق دادههای مرکز آمار سال  1395و دادههای
اقلیمی از طریق دادههای مرکز هواشناسی استان سیستان و بلوچستان و ایستگاه هواشناسی شهرستان میرجاوه
( )1395جمعآوری شد .جامعهی آماری شامل سرپرستان خانوارهای مناطق روستایی در شهرستان میرجاوه است .برای
تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و به روش نمونهگیری تصادفی ساده 348 ،نمونه تعیین گردید .این تعداد
پرسشنامه در  13روستای این شهرستان تکمیل گردید .با استفاده از روش تصادفی ساده ،روستاهای نمونه انتخاب شد.
برای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق و تجزیهوتحلیل دادهها از دو روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .برای
بررسی اثرات خشکسالی بر متغیرهای عوامل اقتصادی ،اجتماعی و محیطی-کالبدی روستاییان از روش توصیفی و از
طریق بررسی و مقایسهی میانگین هر عامل استفاده شد .جهت بررسی کلی اثرات خشکسالی بر عاملهای اقتصادی،
اجتماعی و محیطی -کالبدی نیز از آمار استنباطی به بررسی اثرات خشکسالی پرداخته شد .هر دو روش آمار توصیفی
و استنباطی در نرمافزار  Eviewsنسخهی  ،9نرمافزار  Minitabنسخهی 16و  Spssنسخهی  22انجام شد .استفاده
از این نرمافزارها به این صورت بوده که ابتدا یافتههای توصیفی مانند توضیح فراوانیها و ویژگیهای زمینهای
پاسخگویان از طریق نرمافزار  Spssنسخهی  22به دست آورده شد .برای مقایسهی میانگین متغیرهای هر عامل که در
قالب نمودار آورده شد ،از نرمافزار  Minitabنسخهی 16و برای بررسی اثرات خشکسالی بر فعالیت و معیشت
خانوارهای روستایی و در قالب مدل لجستیک باینری (روش -LMنیوتن-مارکارد-رافسون) از نرمافزار Eviews
نسخهی  9استفاده شد .سطوح و مقیاس دادهها ترتیبی و فاصلهای و توزیع متغیرها هم نرمال بودهاند.
روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا سنجیده و مورد تأیید قرار گرفت که توسط افرادی متخصص در موضوع
موردمطالعه تعیین میشود .بهمنظور سنجش پایایی ،یک نمونهی اولیه شامل  30پرسشنامه پیشآزمون گرفته شد و
میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد .آلفای کل برابر  0/80بود (باالتر از  )0/70که نشاندهندهی
پایایی قابلقبول ابزار سنجش است (جدول .)2
جدول  :2آلفای محاسبهشده برای ابعاد تحقیق
اقتصادی

6

0/84

اجتماعی

6

0/79

محیطی

6

0/77

کل

18

0/80

منبع( :یافتههای تحقیق)1398 ،

 -6يافتههاي تحقيق
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در این بخش تحقیق ،ابتدا به بررسی شرایط اقلیمی منطقهی موردمطالعه پرداخته شد .در مرحلهی بعد ویژگیهای
جمعیت موردمطالعه یا جمعیت هدف توضیح داده شد و درنهایت ،به بررسی اثرات خشکسالی بر فعالیتها و معیشت
خانوارهای روستایی در شهرستان میرجاوه پرداختهایم.

 -1-6وضعيت اقليمي منطقهي موردمطالعه
شهرستان میرجاوه دارای آبوهوای خشک تا نیمهخشک است .بارش متوسط ساالنهی آن در بلندمدت به 31/2
میلیمتر میرسد که این موضوع در مقایسه با آمارهای جهانی و کشوری نشان از خشک بودن منطقه دارد .عمدتاً
بیشترین بارش این شهرستان در دیماه با میانگین  11میلیمتر دریافت میشود .بر اساس آمار بلندمدت ،متوسط
دمای هوای شهرستان میرجاوه ،معادل  23/8درجهی سانتیگراد است .دیماه با  9درجه سردترین و مرداد با 35/6
درجهی سانتیگراد گرمترین ماههای سال میباشند .میانگین حداکثر رطوبت نسبی ماهیانه نیز به میزان  23درصد در
دیماه ثبت شده است .طول دورهی خشکی آن  180روز؛ یعنی حدود  6ماه که از اوایل اسفند آغاز و تا اواخر آبان ماه
ادامه دارد .بهطور متوسط تعداد روزهای یخبندان در این ایستگاه  3تا  4روز در سال است (اداره کل هواشناسی استان
سیستان و بلوچستان .)1396 ،در شکل ( )2نمودار آمبروترمیک شهرستان نشان داده شده است.

شکل  :2نمودار آمبروترمیک ایستگاه میرجاوه
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نمودار هایتروگراف که یکی از نمودارهای معمول اقلیمی است و با استفاده از دو آیتم درجه حرارت و بارندگی رسم
میشود که بیانگر تغییرات آبوهوایی آنهاست .آنگونه که در نمودار هایتروگراف شهرستان میرجاوه مالحظه میشود،
در ماههایی چون تیرماه که درجه حرارت باالتر بوده ،میزان بارندگی نیز پایینتر بوده است؛ برعکس ،در دیماه که
میزان درجه حرارت پایینتر بوده ،میزان بارندگی بیشتر بوده است (شکل .)3
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شکل  :3نمودار هایتروگراف ایستگاه میرجاوه

همچنین وضعیت خشکسالی و طبقات خشکسالی در شهرستان میرجاوه بر اساس طبقهبندی کوپن محاسبه و مقادیر
بهدستآمده وارد سیستم اطالعات جغرافیایی و نقشهی طبقات اقلیمی ترسیم شد .شکل ( )4نشان میدهد که بیشتر
سطح شهرستان میرجاوه دارای اقلیمی نیمهخشک تا فرا خشک است .آنگونه که روی نقشه مشخص است ،سرتاسر
شرق شهرستان تا قسمتهای مرکز شهرستان جز اقلیم فراخشک و خشک میباشند .تنها قسمتهای شرق شهرستان
در طبقهی نیمهخشک متوسط قرار دارند .بهطورکلی میتوان گفت شهرستان میرجاوه با خشکسالی همراه است که
این وضعیت بر فعالیتها و داراییهای معیشتی خانوارهای روستایی این منطقه که با کمبود گزینههای معیشتی فراوانی
روبهرو هستند ،اثرات منفی زیادی داشته است.

 -2-6بررسي ويژگيهاي فردي و زمينهاي پاسخدهندگان
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بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگیهای فردی نشان میدهد که بیشترین فراوانی سنی نمونههای
پژوهش بین  40تا  50سال است .ازلحاظ جنسیت ،از بین  348پاسخگو 338 ،نفر مرد و بقیه زن بودند .از نظر
تحصیالت ،بیشترین فراوانی مربوط به تحصیالت سیکل بوده است .مجموع  348پاسخگو 196 ،نفر کشاورز بودهاند.
جدول ( )3بیشترین فراوانی هر یک از متغیرهای توصیفی مربوط به نمونهی آماری آورده شده است.
جدول  :3توزیع فراوانی جمعیت موردمطالعه یا جمعیت هدف
مشخصات پاسخدهنده بيشترين پاسخگو تعداد پاسخگو درصد
سن

بین  40تا  50سال

125

35/9

تحصیالت

سیکل

113

32/5

جنسیت

مرد

338

97/1

تأهل

متأهل

327

94

شغل اصلی

کشاورز

196

56/3

منبع( :یافتههای تحقیق)1398 ،

 -3-6بررسي اثرات خشکسالي بر فعاليتها و معيشت خانوارهاي روستايي
برای بررسی اثرات خشکسالی بر فعالیتها و معیشت خانوارهای روستایی شهرستان میرجاوه ابتدا متغیرهای هر
یک از ابعاد و عوامل معیشت خانوارهای روستایی در منطقهی موردمطالعه با یکدیگر مقایسه و مهمترین متغیرهای هر
عامل شناسایی شد .در ادامه اثرات خشکسالی بر عوامل نیز سنجیده شد.
تحلیل میانگین عددی متغیرهای عامل اجتماعی با توجه به شکل ( )5و میانگین هر یک از متغیرها نشان میدهد
که بهجز متغیرهای مشارکت اجتماعی خانوارهای روستایی با میانگین ( ،)2/53امنیت فردی و اجتماعی با میانگین
( )2/38و میانگین عددی سایر متغیرها بیش از مطلوبیت عددی  3ارزیابی شده است .دراینبین ،چهار متغیر
مهاجرتهای روستایی با میانگین ( ،)4/41اختالل در دسترسی به خدمات بهداشتی و سوءتغذیه با میانگین (،)3/90
کیفیت زندگی با میانگین ( )3/87و کیفیت آموزش با میانگین ( )3/09نسبت به سایر متغیرها در سطح باالتری قرار
دارند و هر چهار متغیر شناساییشدهی این عامل از وضعیت مناسبی جهت تأثیرگذاری بر معیشت و فعالیت روستاهای
منطقه برخوردار بودهاند .در بین متغیرهای عامل اجتماعی ،بیشترین اثرگذاری مربوط به متغیر مهاجرتهای روستایی
در این منطقه بوده است؛ بهطوریکه بسیاری از روستاهای این منطقه با مهاجرت زیادی روبهرو بوده و نزدیک به 12
روستا در این شهرستان به دلیل مهاجرت تخلیه شدهاند.
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متغيرهاي اجتماعي

5

مهاجرت
بهداشت
مشارکت
آموزش
امنيت اجتماعي
کيفيت زندگي

4.21

4

3.90

3.87

Data

3.07

3
2.53

2.38

2

1

شکل  :5مقایسهی متغیرهای عامل اجتماعی

تحلیل میانگین عددی متغیرهای عامل اقتصادی با توجه به نمودار گرافیکی (شکل  )6و میانگین هر یک از متغیرها
نشان میدهد که همهی متغیرهای این عامل در سطح مطلوبی ارزیابی شدهاند .با احتساب دامنهی طیفی که بین  1تا
 5و بر اساس طیف لیکرت در نوسان است ،این میزان برای همهی متغیرها بیشتر از مطلوبیت عددی  3ارزیابی شده
است .متغیر تأثیر خشکسالی بر کاشت ،داشت و برداشت و درنتیجه عملکرد محصوالت کشاورزی با میانگین (،)4/50
کاهش بازده محصوالت و درنتیجه ،کاهش درآمد و پسانداز با میانگین  4/25نسبت به سایر متغیرها در سطح باالتری
قرار داشتهاند .سایر متغیرها نیز باالتر از میانگین  3قرار دارند .هر شش متغیر شناساییشدهی این عامل از وضعیت
مناسبی جهت تأثیرگذاری برخوردار بودهاند .بااینحال ،در بین متغیرهای عامل اقتصادی ،کاهش تولیدات کشاورزی
خانوارهای روستایی در شهرستان میرجاوه نسبت به سایر متغیرها در سطح باالتری قرار داشته است.
متغيرهاي اقتصادي

5

هزينه ها
درآمد و پس انداز
امنيت غذايي
توليدات کشاورز ي
اشتغال
مالکيت

4.50
4.25

4
3.65

3.15

2

1

شکل  :6مقایسهی متغیرهای عامل اقتصادی

Data

3.22

3
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درنهایت ،بررسی متغیرهای محیطی-فیزیکی با توجه به نموداری گرافیکی (شکل  )7و میانگین هر یک از متغیرها
نشان میدهد که بهجز متغیر امراض و آفات محصوالت کشاورزی با میانگین ( ،)2/96میانگین سایر متغیرهای این
عامل در سطح مطلوبی ارزیابی شدهاند .با احتساب دامنهی طیفی که بین  1تا  5و بر اساس طیف لیکرت در نوسان
است ،این میزان برای متغیرهای کاهش منابع آبی با میانگین ( ،)4/18کاهش تنوع گیاهی و جانوری منطقه با میانگین
( ،)4/10تخریب مراتع با میانگین ( ،)3/54کاهش وسعت اراضی زیرکشت به دلیل فرسایش بادی با میانگین ( )3/33و
کاهش کیفیت خاک به دلیل ریزدانه شدن و فرسایش با میانگین ( )3/19بیش از مطلوبیت عددی  3ارزیابی شده است.
بااینحال ،از میان متغیرهای عامل محیطی-فیزیکی ،کاهش منابع آب نسبت به سایر متغیرها در سطح باالتری قرار
داشته است.
متغيرهاي محيطي

5

منابع آب
کيفيت خاک
تنوع گياهي و جانوري
تخريب مراتع
وسعت اراضي
افات و امراض

4.18

4.10

4

3.54
3.33

3

2.96

Data

3.19

2

1

شکل  :7مقایسهی متغیرهای عامل محیطی-فیزیکی

بهطورکلی برای بررسی اثرات خشکسالی بر داراییها و فعالیتهای معیشتی خانوارهای روستایی در شهرستان
میرجاوه از رگرسیون لجستیک باینری (روش -LMنیوتن-مارکارد-رافسون) استفاده شد .نخستین خروجی در تحلیل
این مدل ،آمارهی 𝐿  𝐻.و  𝑋 2برای سنجش اعتبار و نیکویی مدل است که از نتیجهی اجرای آزمون ( Hosmer-
 HL)Lemeshowبه دست میآید .سطح معنیداری و مقدار این آماره بیانگر معنیداری و نیکویی برازش آن با داده-
های آماری است (جدول .)4
آماره H-L

آماره 𝝌2

سطح معنيداري )(p

11/321

0/426

0/001

منبع( :یافتههای تحقیق)1398 ،

در شکل ( )8نیز اثرات واقعی (رنگ قرمز) ،برازش شده (رنگ سبز) و اثرات باقیمانده (رنگ آبی) ،ارتباط خطی بین
اثرات خشکسالی و فعالیتهای معیشتی خانوارهای روستایی در شهرستان میرجاوه آورده شده که نشاندهندهی
برازش مناسب رابطهی خطی و معنیدار بین این دو متغیر است.
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پس از اطمینان از اعتبار و برازش مدل ،به ارزیابی اثرات خشکسالی بر مجموعه متغیرهای در نظر گرفتهشده برای
فعالیتها و معیشت خانوارهای روستایی (متغیرهای عوامل اقتصادی ،اجتماعی و محیطی -فیزیکی) پرداخته شد .نتایج
نشان داد که از بین  18متغیر تحقیق ،خشکسالی بیشترین اثر را بر  5متغیر (متغیرهای با عالمت **) داشته است.
سطح معنیداری  0/001نشان میدهد که وقوع خشکسالی در منطقهی موردمطالعه بیشترین اثرات را بر کاهش
تولیدات و محصوالت کشاورزی ،کاهش درآمد و پسانداز ،افزایش میزان مهاجرت روستایی ،کاهش منابع آب و کاهش
تنوع گیاهی و جانوری داشته است؛ بهطوریکه وقوع خشکسالی باعث کمبود منابع آبی برای روستاییان منطقه شده
که معیشت آنها وابسته به کشاورزی و دامداری است؛ بنابراین کاهش منابع آبی در این منطقه اثرات منفی زیادی بر
تولیدات کشاورزی داشته است .با کاهش تولیدات کشاورزی ،میزان درآمد و پسانداز خانوارهای روستایی نیز کاهش
یافته است .این امر موجب شده که بسیارهای از خانوارهای روستایی با ناامنی غذایی روبهرو شوند و سرپرستان خانوارها
بهناچار و برای تأمین معیشت و تأمین هزینههای زندگی خود به فعالیتها و اشتغال کاذب همچون قاچاق کاال و قاچاق
سوخت (بهویژه قاچاق گازوئیل) روی آورند .همچنین روستاهایی که وقوع خشکسالی اثرات بیشتری بر آنها داشته
است ،به روستاها و شهرهای دیگر استان مهاجرت نمودهاند .مهاجرت این روستاها باعث خالی شدن و تخلیهی روستایی
شده که این امر نیز بهطور غیرمستقیم بر امنیت منطقه اثر منفی داشته است .در زمینهی محیطی نیز وقوع
خشکسالیهای متعدد در این منطقه باعث شوری خاک ،فرسایش بادی خاک و درنتیجه ،تخریب مراتع و کاهش تنوع
پوشش گیاهی و جانوری شده است .زمینهایی کشاورزی زیرکشت نیز اکنون به علت پدیدهی خشکسالی بدون
استفاده باقیمانده و باعث کاهش سطح زیرکشت زمینها شده است .این عوامل و عوامل باال نیز به نوبهی خود باعث
ایجاد اختالل در آموزشوپرورش کودکان و ترک تحصیل دانشآموزان و اختالل در دسترسی به خدمات بهداشتی در
روستاهای این منطقه شده که این عوامل به نوبهی باعث کاهش کیفیت زندگی در روستاهای این منطقه بهویژه
روستاهای مرزی که با محدودیت گزینههای معیشتی روبهرو هستند ،شده است .خشکسالی اثرات منفی نیز بر
متغیرهایی با عالمت (*) و در سطح  0/05داشته ،اما اثرات خشکسالی بر این متغیرها کمتر از  5متغیر فوق بوده
است .کمترین اثرات خشکسالی نیز مربوط به متغیرهایی بود که عالمتی نداشتهاند .در جدول ( )5اثرات خشکسالی
بر متغیرهای توضیحی بهطور کامل آورده شد.

92

اثرات خشکسالي بر فعاليتها و معيشت خانوارهاي روستايي...

جدول  :5اثرات خشکسالی بر فعالیتها و معیشت خانوارهای روستایی شهرستان میرجاوه
انحراف استاندارد آمارهي  zمعنيداري رتبه عامل

آموزش

*0/299

0/039

بهداشت

3/988

0/003

8

*0/329

0/041

4/218

0/002

6

کیفیت زندگی

*0/324

0/041

4/002

0/003

7

مهاجرت

**0/699

0/049

9/998

0/000

3

امنیت فردی و اجتماعی

0/046

0/030

0/684

0/231

18

مشارکت اجتماعی

*0/225

0/038

تولید کشاورزی

3/125

0/005

11

0/058

13/764

0/000

1

درآمد و پسانداز

**0/756

0/053

11/123

0/000

2

هزینهها

*0/190

0/036

امنیت غذایی

*0/219

0/037

اشتغال

2/698
3/002

0/005

14
12

0/039

3/845

0/003

9

مالکیت

0/122

0/035

1/863

0/064

16

کیفیت خاک

0/125

0/035

1/872

0/067

15

منابع آب

**0/643

0/049

9/447

0/000

4

مدیریت آفات

0/106

0/034

1/073

0/056

17

تنوع گیاهی و جانوری

**0/561

0/049

تخریب مرتع

9/107

محيطي -فيزيکي()0/326

*0/290

0/000

اقتصادي()0/417

**0/886

0/006

اجتماعي()0/318

متغير

ضريب

5

*0/273

0/039

3/525

0/005

10

وسعت اراضی

*0/218

0/037

3/001

0/005

13

مقياس)18( :C :

0/423

خالصهي مشاهده

احتمال ورود

0/039

11/221

0/001

ميانگين احتمال ورود

6/741

انحراف رگرسيون

0/256

* معنيداري در سطح  5درصد؛ **معنيداري در سطح  1درصد
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یافتههای مدل لجستیک در اثرات خشکسالی بر عوامل کلی فعالیتها و معیشت خانوارهای روستایی در شهرستان
میرجاوه نشان میدهد که از بین  3عامل در نظر گرفتهشده ،به ترتیب خشکسالی بیشترین اثر را بر عاملی اقتصادی
با ضریب عددی ( ،)0/417عامل فیزیکی-محیطی با ضریب عددی ( )0/318و عامل اجتماعی با ضریب عددی ()0/326
داشته است .ضریب هر یک از عوامل معیشتی نشان داد که خشکسالی بیشترین اثر را بر عوامل اقتصادی معیشت
خانوارهای روستایی مانند کاهش تولید کشاورزی ،کاهش درآمد و پسانداز ،افزایش هزینههای زندگی ،کاهش امنیت
غذایی و اشتغال روستاییان داشته است؛ لذا سؤال پژوهش مبتنی بر شناسایی مهمترین اثرات خشکسالی بر فعالیتها
و معیشت خانوارهای روستایی شهرستان میرجاوه پاسخ داده شد .در شکل ( )9اثرات خشکسالی بر عوامل معیشتی
خانوارهای روستایی آورده شد.
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شکل  :9اثرات خشکسالی بر ابعاد فعالیتها و معیشت خانوارهای روستایی شهرستان میرجاوه

بهطورکلی میتوان گفت که وقوع خشکسالی در روستاهای شهرستان میرجاوه اثرات منفی زیادی بر تولیدات
کشاورزی ،درآمد و پسانداز ،منابع آب و تخریب مراتع و پوشش گیاهی و جانوری منطقه داشته است .به خاطر کاهش
منابع آبی و خشکسالی ،این اثرات نیز شدت پیدا نموده است که همهی این عوامل بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر
داراییها و فعالیتهای معیشتی خانوارهای روستایی این منطقه اثرات منفی داشته و باعث کاهش پایداری معیشت آنان
و درنتیجه منجر به افزایش مهاجرت خانوارهای روستایی شده است .مهاجرت روستاهای مرزی این منطقه به نوبهی
خود موجب خالی شدن روستاهای مرزی از سکنه و بهتبع آن ،افزایش ناامنی این روستاها شده است.
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شکل  -10تصویر خشک شدن چشمهی روستا (سمت راست) و خشک شدن نخلستانها بر اثر خشکسالی (سمت چپ)
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شکل  -11تخریب مراتع و پوشش گیاهی روستاهای شهرستان میرجاوه (به علت خشکسالی)

شکل  :12اثرات خشکسالی بر منابع آبی در روستاهای شهرستان میرجاوه
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همچنین بر اساس گزارش مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان ( )1397و سازمان جهاد
کشاورزی ( ،)1397خشکسالی سیستان و بلوچستان و ازجمله شهرستان میرجاوه عدم توازن در میزان آب و در
نتیجهی آن کمبود آب ،نابودی گیاهان ،کاهش عمق آبهای سطحی و زیرزمینی و بروز پدیدههای مختلف نظیر توفان
ریزگردها را به همراه داشته است که اثرات مخرب آن بهراحتی در همهی بخشها نظیر حوزههای اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و زیستمحیطی در این منطقه قابلمشاهده بوده است؛ بهگونهای که با وقوع خشکسالی ،شاهد کاهش 50
درصدی ذخایر آبی و افزایش دما ،کاهش سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی بودهایم .کاهش سطح زیر کشت مزارع
کشاورزی نیز موجب شده زندگی  70درصد مردم که معیشت آنان به این بخش وابستگی دارد ،تحت تأثیر قرار گیرد.
در سال زراعی  1396-97خسارتهای ناشی از خشکسالی در روستاهای شهرستان میرجاوه  8154393میلیون ریال
بوده است .همچنین براثر خشکسالی ،بخش دامپروری سیستان و بلوچستان و ازجمله شهرستان میرجاوه نیز با
مخاطراتی نظیر کاهش جمعیت دامی ،شیوع بیماریها ،کاهش درآمد روستاییان و تولید گوشت روبهرو بوده است.
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شکل  :13تصاویری از اثرات خشکسالی در روستاییان شهرستان میرجاوه

 -7نتيجهگيري و پيشنهادها
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مخاطرات طبیعی بهعنوان پدیدههای مخرب طبیعی در مرحلهی اول بال محسوب نمیشود؛ بلکه مخاطراتی است
که بهصورت تکرارپذیر در طبیعت وجود دارند .امروزه مهمترین مخاطرات طبیعی شامل زلزله ،سیل ،طوفان،
خشکسالی ،لغزش ،آتشفشان و غیره میباشند .از میان مخاطرات طبیعی ،وقوع خشکسالی در مناطق روستایی اثرات
منفی زیادی بر معیشت ،فعالیتها و زندگی روستاییان دارد .دراینبین ،روستاییان فقیرتر به دلیل ظرفیت انطباقپذیری
پایین در برابر پیامدهای خشکسالی ،اثرات منفی بیشتری بر کشاورزی آنها و درنتیجه بر فعالیتها و معیشت آنها
وارد میشود .با توجه به اهمیت این موضوع ،در مطالعهی حاضر به بررسی اثرات خشکسالی بر فعالیتها و معیشت
خانوارهای روستایی شهرستان میرجاوه پرداخته شد .بدین منظور 18 ،متغیر در قالب  3عامل اقتصادی ،اجتماعی و
محیطی-فیزیکی موردبررسی قرار گرفت تا اثرات خشکسالی بر عوامل و متغیرهای فعالیت و معیشت روستایی در
شهرستان میرجاوه بررسی شود .نتایج نشان داد که در زمینهی ابعاد اجتماعی ،خشکسالی بیشترین اثر را بر افزایش
مهاجرتها ،ایجاد اختالل در دسترسی به خدمات بهداشتی و سوءتغذیه و پایین آمدن سطح کیفیت زندگی داشته
است .در زمینهی عامل اقتصادی ،وقوع خشکسالی اثرات زیادی بر همهی متغیرهای اقتصادی داشته که بیشترین
اثرات مربوط به کاهش تولید محصوالت ،کاهش درآمد و پسانداز که وابستگی زیادی به کشاورزی دارد و افزایش
هزینههای زندگی بوده است .در زمینهی بعد محیطی-فیزیکی نتایج نشان داد که بیشترین اثرات مربوط به کاهش
منابع آبی است .با کاهش منابع آب ،تنوع گیاهی و جانوری منطقه و تخریب مراتع و پوشش گیاهی نیز افزایش یافته
است .کیفیت خاک منطقه نیز به دلیل خشک شدن بافت خاک و درنتیجه ،فرسایش بادی کاهش یافته است .بهصورت
کلی میتوان گفت که وقوع خشکسالی در منطقه به ترتیب اثرات بیشتری بر ابعاد اقتصادی ،محیطی-فیزیکی و
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 -8منابع
 .1پودینه ،محمدرضا ،طوالبینژاد ،مهرشاد ،حسینجانی ،ابوالفضل ( .)1396بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری
کشاورزان خردهمالک با تغییرات آبوهوایی در مناطق کوهستانی (موردمطالعه :دهستان مالوی) ،مجلهی پژوهش و برنامه-
ریزی روستایی ،سال ششم ،شمارهی سوم ،صص .169 -184
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اجتماعی معیشت خانوارهای روستایی داشته است .از مهمترین اثرات منفی خشکسالی بر روستاهای شهرستان مرزی
میرجاوه که از اثرات غیرمستقیم خشکسالی است ،میتوان به افزایش قاچاق و سوخت در روستاهای منطقهی
موردمطالعه اشاره نمود .در روستاهای منطقه به دنبال وقوع پیدرپی خشکسالی و کاهش فعالیتهای کشاورزی،
روستاییان منطقه بهناچار و برای جایگزینی معیشت و تأمین معیشت خود بهناچار به فعالیتهایی مانند قاچاق سوخت
و کاال روی آورده و معیشت روزمره و کشاورزی خود را رها کردهاند .همچنین به دنبال وقوع خشکسالی ،خانوارهای
زیادی از روستاهای منطقه مجبور به مهاجرت شدهاند و برخی از روستاهای منطقه خالی از سکنه شدهاند که این امر
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت منطقه اثر منفی گذاشته است.
در زمینهی بررسی اثرات خشکسالی بر خانوارهای روستایی ،نتایج این پژوهش در زمینهی کاهش تولیدات
کشاورزی با نتایج مطالعات رضایی و همکاران ( ،)1389ریاحی و پاشازاده ( ،)1392طوالبینژاد و صادقی (،)1397
حبیبا و همکاران ( ،)2012در زمینهی کاهش منابع آب با نتایج مطالعات پورطاهری و همکاران ( ،)1394کومار و
همکاران ( )2016و گریک ( )2018همسو بوده است .در زمینهی اثرات خشکسالی بر افزایش مهاجرت روستایی ،نتایج
این پژوهش با نتایج هیچکدام از مطالعاتی که در پیشینه و مطالعات نظری اشاره شد ،همسو نیست.
در رابطه با یافتههای این پژوهش نکات زیر پیشنهاد شد :الف) یافتههای این مطالعه نشان داد که خشکسالی بر
بیشتر ابعاد زندگی و معیشت خانوارهای روستایی داشته است؛ در این زمینه پیشنهاد میشود که روستاییان به عوارض
جانی جانبی مانند افزایش امراض و بیماری محصول ،بیماری دام و طیور توجه داشته باشند و برای کاهش این اثرات از
روشهای سازگاری بیشتری استفاده نمایند .استفاده از روشهایی چون مدیریت آبوخاک میتواند اثرات منفی
خشکسالی بر سطح زندگی و درآمد خانوارهای روستایی را کاهش دهد؛ ب) افزایش سطح دانش روستاییان در مورد
راهکارهای مقابله با خشکسالی و نیز ارائهی آسان خدمات پشتیبانی (لولههای انتقال آب ،قطرهای و بارانی کردن
زمینهای کشاورزی ،سهولت در بیمهی محصول و زمین) بهراحتی برای جوامع کشاورز میتواند سبب بهبود راهبردهای
مقابله با خشکسالی شود؛ ج) ارتقا توانمندسازی روانی و تشویق خانوارها به بیمهی حوادث برای کاهش اثرات
خشکسالی و تقویت توانمندی اقتصادی از طریق کاهش وابستگی آنها به اقتصاد تکمحصولی (کشاورزی) نیز یکی
دیگر از راهکارهای کاهش آسیبپذیری کشاورزان است؛ د) سازمانهای دولتی مرتبط با امور روستایی (مانند جهاد
کشاورزی) باید توجه ویژهای به روستاهای مناطق مرزی که با کمبود گزینههای معیشتی روبهرو هستند ،داشته باشند
و با دادن اعتبارات الزم به آنها ،بهبود فرصتهای معیشتی غیرکشاورزی را فراهم نمایند؛ ی) ایجاد صنایع روستایی و
حمایت از صنایع دستی در روستاهای این منطقه (مانند سکهدورزی ،سوزندوزی و غیره) با هدف توسعهی گردشگری
میتواند معیشت روستاییان منطقه را از حالت حاشیهای و وابسته به کشاورزی خارج نماید؛ و) توجه بیشتر مسئولین
کشور ،منطقه و مسئولین محلی به اثرات غیرمستقیم خشکسالی در روستاهای مرزی ،مانند خالی شدن روستاها از
سکنه و درنتیجه ایجاد ناامنی و افزایش تردد در روستاهای منطقه و یا افزایش قاچاق سوخت و کاال بهجای تأمین
معیشت از طریق کشاورزی و غیره .در این زمینه مسئولین باید به فکر جایگزین مناسبی برای تأمین معاش روستاهای
مرزی که با معضل خشکسالی روبهرو هستند ،باشند؛ مانند توجه به صنایع دستی غنی منطقه و توسعهی گردشگری
در برخی روستاهای این منطقه که دارای جاذبههای گردشگری هستند .درنهایت ،توصیه میشود که مطالعات بیشتری
در زمینهی میزان پذیرش و انجام شیوههای سازگاری خشکسالی در نواحی روستایی مانند تأثیر عواملی چون وضعیت
رهبری محلی و روشهای فنی و فیزیکی بر میزان سازگاری کشاورزان انجام گیرد.
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