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خشکسالی در کشور ما نو و ناشناخته نیست .خشکسالی اثرات مستقیم و غیرمستقیم در نواحی روستایی
و شهری دارد؛ نهتنها روستاییان دچار مشکل میشوند ،بلکه با مهاجرت به شهرها ،بر مسائل اقتصادی-اجتماعی
و زیستمحیطی شهری تأثیر میگذارد .تأثیر خشکسالی بر مسائل اقتصادی-اجتماعی-زیستمحیطی بر کسی
پوشیده نیست ،لذا اولویتبندی تأثیر خشکسالی بر این مسائل ،اهمیت زیادی داشته و کمک بسیار زیادی در
مدیریت این بحران خواهد کرد .این پژوهش ،جهت اولویتبندی تأثیر خشکسالی بر این مسائل ،به بررسی آن
در استان یزد پرداخته است .طبق محاسبات ،درصد تغییرات سطح زیر کشت در همهی موارد بعد از وقوع
خشکسالی کاهش یافته است .به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی ،سطح زیر کشت دیم به شدت تحت
تأثیر قرار گرفته است .همچنین مقدار بهرهبرداری از دام و تعداد دام بعد از وقوع خشکسالی به صورت
محسوس کاهش داشته است؛ بهگونهای که در تعداد گوسفند و بره  ،%16بز و بزغاله  ،%29گاو و گوساله %19
کاهش مشاهده میشود .هزینهی خالص در مناطق شهری جهت تهیهی گوشت و میوه و سبزیجات قبل و بعد
از وقوع خشکسالی رشد بسیار زیادی داشته است .پس از تحلیل دادهها جهت اعتبارسنجی پرسشنامهای با
حداقل 150نمونه ،از خانوارهای شهری و روستایی منطقه تهیه گردید که پس از صحتسنجی ،تأثیر
خشکسالی بر ابعاد مختلف منطقه بر اساس آزمون فریدمن بررسی گردید و معیارهایی که بیشترین و کمترین
تأثیرپذیری را در شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی دارا بودهاند ،تعیین گردید .درنهایت با توجه
به آزمون فریدمن و تفاوت میانگین بین ابعاد گوناگون رتبهبندی صورت گرفت که بر اساس آن ،شاخص
اقتصادی با میانگین  2.75رتبهی اول؛ پسازآن ،شاخص اجتماعی و سپس زیستمحیطی با میانگین 1.87
کمترین پیامد ناشی از خشکسالی را داشته است.
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ایران بهطورجدی از خشکسالی اقتصادی و اجتماعی رنج میبرد؛ بهعبارتدیگر ،به دلیل افزایش تقاضای آب بر
عرضهی طبیعی آن ،کشور دچار "ورشکستگی آبی است" .از لحاظ نظری ،ایجاد مجدد تعادل بین عرضه و تقاضای آب
از طریق توسعهی منابع آب عرضهشده و اجرای برنامههای جدی کاهش تقاضای آب بحران کمآبی کشور برطرف خواهد
شد ،ولی ساختار فعلی نظام حکمرانی آب در ایران و عدم وجود درک جامعی از علل ریشههای مشکالت ،مانع حل این
بحران شده است .خشکسالی اجتماعی-اقتصادی معموالً پس از یک دورهی بسیار طوالنیمدت خشکسالی،
هواشناسی و هیدرولوژیکی حادث میگردد و موجب قحطی ،مرگومیر و مهاجرتهای دستهجمعی و گسترده میشود.
این نوع خشکسالی تأثیرات زیادی بر روی ابعاد مختلف اقتصادی و بهویژه انواع خاصی از محصوالت و کاالهای
اقتصادی میگذارد( .)Wilhite, 2000: 400تعریف خشکسالی اقتصادی-اجتماعی تلفیقی از عرضه و تقاضای برخی
کاالهای اقتصادی با اجزاء خشکسالی هواشناسی ،هیدرولوژیکی و کشاورزی است .وقوع این نوع خشکسالی به
فرآیندهای زمانی و مکانی عرضه و تقاضا برای تعریف خشکسالی بستگی دارد .عرضهی بسیاری از کاالهای اقتصادی
مانند آب ،علوفه ،غالت ،ماهی و نیروی برق آبی بستگی به وضعیت جو دارد .به دلیل تغییرپذیری طبیعی اقلیم،
عرضهی آب در برخی سالها کافی است ،اما در سالهای دیگر در حد تأمین نیازهای انسان و محیط زیست نیست.
خشکسالی اقتصادی-اجتماعی زمانی رخ میدهد که تقاضا برای یک کاالی اقتصادی خاص به دلیل کاهش عرضهی
آب نسبت به شرایط معمول افزایش مییابد .بهعنوانمثال ،در اروگوئه در سال  1988-89خشکسالی موجب کاهش
فراوانی در تولید برق آبی شد .کاهش تولید برق آبی ،دولت را به ورود سوخت گرانتر نفت و استفاده از ابزارهای تبدیلی
انرژی برای رفع نیازهای مردم واداشت(امینی و همکاران .)363 :1391 ،در اکثر موارد ،تقاضا برای کاالهای اقتصادی
درنتیجه افزایش جمعیت و مصرف سرانه رو به افزایش است .عرضهی محصوالت نیز ممکن است به دلیل بهبود راندمان
تولید و فناوری یا ساخت مخازنی که ظرفیت ذخیرهی آب را افزایش میدهد ،بیشتر شود .هدف اصلی مدیریت و
برنامهریزی منابع آب عبارت است از؛ کاهش مقادیر قابلانتظار شکست سیستمهای تأمین آب و یا خشکسالیهای
اقتصادی-اجتماعی است(سبزهپور و کاظمی .)1 :2010 ،خشکسالی اقتصادی-اجتماعی اثرات مختلفی همچون کاهش
درآمد خانوار ،کاهش منابع درآمد جایگزین ،افزایش ساعات و حجم کار ،تضاد در زمینهی بهرهگیری از آب ،ناامنی
غذایی ،کمبود غذا و سوءتغذیه ،کاهش سالمت و دسترسی به خدمات بهداشتی ،کاهش امکان ادامه تحصیل ،دسترسی
نابرابر به خدمات حمایتی مالی ،افزایش مهاجرت روستایی ،احساس بیقدرتی ،کاهش کیفیت زندگی و کاهش انسجام
اجتماعی را به همراه دارد(Ball & et al., 2004: 161؛ مختاری و صالحی .)99 :1389 ،با توجه به اینکه مطابق
ارزیابیهای اقتصادی انجامشده در ایران ،معیشت ساکنان جوامع روستایی به میزان زیادی به اقتصاد کشاورزی و منابع
طبیعی وابسته است(قنبری و همکاران )29 :1395 ،و این بخش ،مصرفکنندهی اصلی منابع آب کشور است (حدود
 93درصد) ،بروز خشکسالی را میتوان به مثابه تهدیدی جدی برای معیشت ساکنان مناطق روستایی ایران تلقی
نمود(جمشیدی و همکاران)17 :1395 ،؛ به همین دلیل ،خشکسالی و پیامدهای نامطلوب آن بر منابع طبیعی،
تولیدات کشاورزی ،توسعهی اقتصادی و اجتماعی یکی از چالشهای اساسی ایران و سایر مناطق مستعد خشکسالی
محسوب میشود(برقی و همکاران .)143 :1397 ،با توجه به فراوانی وقوع و گستره قابلتوجه این پدیده ،تدبیر
سازوکارهایی در جهت مقابله با آن ضروری است .دستیابی به این مهم ،نیازمند شناخت دقیق و همهجانبهی
خشکسالی و اثرات ناشی از آن است .تا از این طریق ظرفیت و قابلیت کشور در مدیریت این پدیده ،بهبود یابد .یکی از
پیچیدگیهای موجود در ارزیابی اثرات خشکسالی ،اختالفنظر در خصوص مفهوم این پدیده است .این پژوهش تالش
دارد اثرات خشکسالی بر نظام اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی جوامع روستایی و شهری استان یزد را مورد
ارزیابی قرار دهد.
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 -۲پيشينهي تحقيق
امروزه اهمیت بسیار زیاد خشکسالی نهتنها در کشور بلکه در جهان باعث شده که مطالعات گسترده در این زمینه
صورت گیرد که در زیر به بررسی برخی از این مطالعات پرداخته میشود .بن ادواردز و همکاران ،)2018( 1طی تحقیقی
به تأثیرات اجتماعی و اقتصادی خشکسالی در مقیاس بسیار بزرگ در استرالیا پرداختند .نتایج نشان میدهد که
خشکسالی تأثیر منفی اقتصادی و بهداشتی بر کشاورزان و سایر بخش کشاورزی دارد .همچنین نشان داده است که
گروههایی که در کشاورزی اشتغال ندارند ،در مناطق تحت تأثیر خشکسالی و برخی از گروههای حاشیهای در بازار کار
تحت تأثیر خشکسالی قرار میگیرند و اقتصاد محلی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند .بسطامینیا و همکاران ( )2017به
بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تابآوری اقتصادی و اجتماعی شهرستان رودبار با استفاده از روش توصیفی ،تحلیلی
پرداختند .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری تجزیهوتحلیل شد و نتایج نشان داد که انعطافپذیری اجتماعی با طول
مدت اقامت افراد ،تعداد افراد تحصیلکرده در خانواده و میزان تحصیالت و شاغل بودن سرپرست خانوار رابطهی مثبت
داشته است و تابآوری اقتصادی نیز با تعداد افراد شاغل در خانواده ،بیمهی درمانی و ارزش امالک خانوار رابطهی
مثبت دارد .مهران و همکاران ( )2015به ارزیابی اجتماعی و اقتصادی خشکسالی با برقراری ارتباط بین عواملی
همچون تنوع آبوهوا ،تابآوری محلی و شاخص تقاضا پرداختند .نتایج نشان داد که این روش برای مناطق که دارای
یک و یا چند منبع ذخیرهی آب هستند ،به کار میرود و شاخصهای استاندارد را برای ارزیابی خشکسالی ارائه
میدهد؛ لذا با توجه به آنچه ذکر شد ،کنی )2008( 2در مطالعهی خود ،بر تأثیرات اجتماعی خشکسالی متمرکز شده
و به نتایجی ازجمله اضطراب و افسردگی ،درگیری خانوادگی ،کاهش کیفیت زندگی و افزایش مهاجرت اشاره کرده
است .امیراحمدی و همکاران ( )1396به ارزیابی اجتماعی-اقتصادی اثرات خشکسالی در روستاهای شهرستان مرزی
هیرمند پرداختند که در آن مشخص شد ،شاخصهای اجتماعی شامل دسترسی به خانهی بهداشت ،وجود امکانات
تفریحی ،رضایتمندی از کیفیت راه ،رضایت از کیفیت مکان ،رضایتمندی از عملکرد نهادهای محلی ،میزان رضایت کلی
از زندگی در روستا و شاخصهای اقتصادی شامل امنیت شغلی ،امنیت درآمد ،تمایل به سرمایهگذاری در روستا ،تغییر
کاربری اراضی ،افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ،تنوع محصوالت کشاورزی در بین سالهای قبل و بعد از
خشکسالی دارای تفاوت معناداری هستند.

 -3محدودهي موردمطالعه

1- Benedvardes & etal
2- Keny
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استان یزد در مرکز ایران بین عرضهای جغرافیایی  29درجه و  48دقیقه تا  33درجه و  30دقیقه شمالی و طول
جغرافیایی  52درجه و  45دقیقه تا  56درجه و  30دقیقه شرقی از نصفالنهار مبدأ قرار گرفته است .این استان از
شمال و غرب به استان اصفهان ،از شمال شرقی به استان خراسان ،از جنوب غربی به استان فارسی و از جنوب شرقی به
استان کرمان محدود میشود و به دلیل دور بودنش از سرحدات مرزی ایران ،در طول تاریخ از بحرانها و فشارهای
فرهنگی و نژادی مصون مانده است .استان یزد در حدود  72156کیلومترمربع وسعت دارد که تقریباً  37/4درصد از
وسعت کل خاک کشور را دربرمیگیرد .طبق آخرین تقسیمات کشوری این استان ،دارای هفت شهرستان 15 ،شهر14 ،
بخشی و  38دهستان است و شهرستانهای آن شامل :ابرکوه ،اردکان ،بافق ،تفت ،مهریز ،میبد و یزد است.
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شکل  :1موقعیت منطقهی موردمطالعه

 -۴روششناسي تحقيق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی-تحلیلی است .جهت بررسی خشکسالی
اقتصادی-اجتماعی طی سالهای  1395-1380به عبارتی سالهای قبل و بعد از دورهی خشکسالی شدیدی که در
سال  1390-1391در استان یزد اتفاق افتاده است ،بر اساس دادههای اسناد سرشماری کشور اطالعات موردنیاز
پژوهش به شیوهی اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر و نیز تهیهی پرسشنامه گردآوری شد .در این مطالعه ،اطالعات و
دادههای موردنیاز از سامانهی سرشماری کشور جمعآوری و تحلیل گردید .جهت تحلیل ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی مؤلفههای زیر در نظر گرفته شده است.

 -1-۴پيامدهاي اقتصادي خشکسالي
در حال حاضر ،خشکسالی یکی از مخاطرات مهم طبیعی محسوب میشود که دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم
در نقاط شهری و بهویژه در نواحی روستایی است(عادلی و همکاران .)131 :1393 ،ازجمله پیامدهای خشکسالی،
پیامدهای اقتصادی آن است؛ ازاینرو ،بررسی علمی این پدیده به منظور برنامهریزی و مقابله با آن ضروری است .برای
بررسی پیامدهای اقتصادی خشکسالی از مؤلفههایی که در شکل ( )2آورده شده است ،استفاده گردید.
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شکل  :2پیامدهای اقتصادی
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 -۲-۴پيامدهاي اجتماعي خشکسالي
فروپاشی اقتصاد محلی و فقر بیشتر روستاییان و شهرهای کوچک ،ناشی از پدیدهی خشکسالی بر مسائل
اجتماعی جامعه نیز تأثیرگذار است .معیشت غالب روستاییان و شهرهای کوچک عمدتاً مربوط به فعالیتهای کشاورزی
و دامداری است .خشکسالی در درجهی اول مهمترین منبع معیشت جامعهی روستایی و سپس شهرهای کوچک را
دچار تهدید و بیثباتی میکند .بیآبی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی و مراتع دامداری موجب کاهش شدید درآمد
سرپرستان شده و موج بیکاری را ایجاد میکند .خشکسالیهای چند سال اخیر در استان یزد منجر به تخلیهی کامل
برخی روستاها و مهاجرت اجباری روستاییان به شهرهای مجاور و مهاجرت از شهرهای کوچک به کالنشهرها شده
است(نوری و همکاران .)132 :2011 ،از طرفی مهاجرت این موج بیکاران به سمت شهرها و کالنشهرها و فقدان شغل
در مکان جدید موجب افزایش نرخ بیکاری در این شهرها و رواج مشاغل غیررسمی و زیرزمینی میشود که خود
تأثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد .برای بررسی پیامدهای اجتماعی خشکسالی از مؤلفههایی که در
شکل ( )3آورده شده است ،استفاده گردید.
افزایش
مهاجرت
افزایش
مشاجرات
و جرایم

افزایش
فقر و
بیکاری

کاهش
کیفیف
زندگی

کاهش
امنیت
غذایی

شکل  :3پیامدهای اجتماعی

 -3-۴پيامدهاي زيستمحيطي خشکسالي
پدیدهی خشکسالی در مقایسه با سایر مخاطرات طبیعی دارای باالترین اثرات مخرب بر محیط زیست است؛
ازجمله مخاطرات زیستمحیطی میتوان خشک شدن تاالبها ،قحطی ،کاهش مراتع و تولید محصوالت ،افزایش
مهاجرت ،افزایش بیماریها و تلفات جانی و ...را نام برد .در این مطالعه مؤلفههایی جهت بررسی تأثیر خشکسالی بر
محیط زیست در نظر گرفته شده که در شکل ( )4آورده شده است.

خشک شدن
قنات ها

از بین رفتن
مراتع

از بین رفتن گونه
های گیاهی و
جانوری
شکل  :4پیامدهای زیستمحیطی

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-10

آلوده شدن
منابع آبی

3۴

اولويتبندي اثرات خشکسالي بر ابعاد اقتصادي و اجتماعي / ...محرابي و ولي

جامعهی موردنظر در این مطالعه ،خانوارهای روستایی و شهری استان یزد بوده که طبق آمار و اطالعات جهاد
کشاورزی و منابع طبیعی بیشترین خسارات ناشی از بحران خشکسالی را متحمل شدند و به صورت تصادفی انتخاب
شدهاند .پس از آن جهت اعتبارسنجی با پرسشنامهای با حداقل  150نمونه مورد در  25روستا مورد تحلیل قرار گرفت
که در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  :1روستاهای منتخب و تعداد خانوارها
نام روستا

جمعیت

تعداد خانوار

اسالمآباد چاه منج

179

43

عزیزآباد ابرکوه

583

166

زرین

310

80

رستاق

29

10

مبارکه

29

9

اسفیج

739

197

دره زرشک

71

31

علیآباد

339

100

علیآباد دشتی

149

24

رییس آباد

481

123

مهرآباد میبد

821

207

رحمتآباد

199

53

تیزک

289

81

فخرآباد

187

56

زربند

90

27

درب زر

86

27

باغدر

61

21

شادکام

89

39

خوره سفلی

46

17

دیزران

264

73

هروک

420

107

راستی

60

24

شهرآباد

245

87

مجموع

4956

1062

پایایی پرسشنامهها بر اساس آلفای کرونباخ ،برای ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی با کمک
نرمافزار  SPSSمحاسبه گردید .ضریب کرونباخ آلفا 3رای سنجش میزان تکبعدی بودن نگرشها ،قضاوتها و سایر
مقوالتی که اندازهگیری آنها آسان نیست ،بر اساس رابطهی ( )1به کار میرود.
رابطهی 1

)

2
𝐾∑
𝑖𝜎 𝑖=1

𝜎2

(1

𝐾
𝐾−1

=∝

3- coronbach α test
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در این رابطه  Kتعداد پرسشها 𝜎𝑖2 ،واریانس هر پرسش و  𝜎 2واریانس کل پرسشهاست .هرقدر همبستگی مثبت
بین سؤاالت بیشتر شود ،میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شد و بالعکس؛ و هرقدر واریانس میانگین سؤاالت بیشتر
شود ،آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد .افزایش تعداد سؤاالت تأثیر مثبت یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین
سؤاالت) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت .همچنین افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سؤاالت و
درنتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد .در ادامهی تحقیق ،دیدگاه سرپرستان خانوارهای نمونه در خصوص
رابطهی شاخصها با وقوع خشکسالی از آزمون  tتکنمونهای به کمک نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل گردید .آزمون t
تکنمونهای برای آزمودن فرضیهی برابری میانگین یک نمونه )⃐𝑋( با میانگین جامعه ) (µکه دارای توزیع نرمال است،
به کار میرود .هدف از اجرای این آزمون ،سنجیدن برابری میانگین نمونهی برآوردشده )⃐𝑋( با میانگین جامعه )(µ

است.
𝑋
𝑖 =∑𝑛𝑖=1
𝑛

رابطهی 2

⃐𝑋

بر اساس آزمون فریدمن و به کمک نرمافزار  SPSSمؤلفههای ابعاد مختلف اولویتبندی گردید .آزمون فریدمن
برای تجزیهی واریانس دوطرفه (برای دادههای غیر پارامتری) به روش رتبهبندی به کار میرود و نیز برای مقایسهی
میانگین رتبهبندی گروههای مختلف کاربرد دارد .آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری ،معادل آنالیز واریانس با
اندازههای تکراری (درونگروهی است) که از آن برای مقایسهی میانگین رتبهها در بین  kمتغیر از رابطهی ( )3استفاده
میشود.
)∑𝑘𝑗=1 𝑅𝐽2 − 3𝑛(𝑘 + 1

رابطهی 3

12
)𝑛𝑘(𝑘+1

= 𝑋𝑟2

در این رابطه  =kتعداد گروهها =n ،تعداد افراد =𝑅𝑗 ،حاصل جمع رتبهها در گروههاست .سپس بر طبق آزمون
ذکرشده ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی اولویتبندی گردید.

 -5يافتههاي تحقيق
 -1-5اثرات اقتصادي

جدول  :2مقایسهی درصد تغییر شغلهای اصلی قبل و بعد از خشکسالی
شغل
قبل

درصد کشاورزی
شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

6/8

38/2

44/3

42/2

48/9

19/6

3 /5

2 /7

کل استان14/1 :
بعد

درصد صنعتی

درصد خدماتی

درصد سایر/بیکار

4 /6

29/5

کل استان8/3 :

کل استان44 :

کل استان41/8 :

44

26/5

45/7

کل استان45/4 :

49/7

کل استان46/3 :

کل استان3/2 :
5 /4

4 /1

کل استان5/3 :
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ازجمله پیامدهای مهم اقتصادی پدیدهی خشکسالی میتوان به تأثیرات آن در اشتغال و درآمد افراد آن جامعه
اشاره نمود که این مسئله از اهمیت ویژهای برخوردار است .جدول ( )2نشاندهندهی نتایج مربوط به بررسی شغلهای
اصلی در مناطق شهری و روستایی استان در دورهی قبل و بعد از خشکسالی است .همانطور که گفته شده است،
بیشترین تأثیر خشکسالی ابتدا بر بخش کشاورزی ،سپس صنعتی و نهایتاً خدماتی است .بر طبق جدول ( )2به دلیل
کاهش درآمد و خسارات وارده بر بخش کشاورزی در زمان خشکسالی از تعداد فعالین در بخش کشاورزی هم در
مناطق شهری و هم در مناطق روستایی کاسته شده و در مقابل به سایر بخشها ،بهخصوص بخش خدماتی افزوده شده
است .بهطورکلی مقدار درصد فعالین در بخش کشاورزی در کل استان (هم مناطق شهری و هم مناطق روستایی) از
 14/1درصد به  8/3درصد کاهش یافته که بسیار چشمگیر است.
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این در حالی است که در بخش صنعتی و خدماتی در کل استان پس از وقوع خشکسالی به ترتیب تقریباً  1و
 5درصد افزایش فعالین رخ داده است و  2درصد نیز به درصد بیکاران در استان افزوده شده است؛ ازاینرو ،خشکسالی
نهتنها همان منبع درآمد مالی ناچیز کشاورزان را از آنها میگیرد ،بلکه زمینهی همان اشتغال محدود را نیز از بین
میبرد و موجب افزایش شدید نرخ بیکاری در این روستاها و درنتیجه مهاجرت ساکنین آنها میشود .ازآنجاییکه
خشکسالی و کمبود بارش اثر مستقیمی بر مراتع طبیعی منطقه دارد ،لذا بر تولیدات دامی بهطور غیرمستقیم
تأثیرگذار است که این مسئله در دادههای جدول ( )3دیده میشود .همانطور که در جدول ( )3نشان داده شده است،
مقدار بهرهبرداری از دام و تعداد دام بعد از وقوع خشکسالی به صورت محسوس کاهش داشته است؛ بهگونهای که در
تعداد گوسفند و بره  16درصد ،بز و بزغاله  29درصد ،گاو و گوساله  19درصد کاهش دیده میشود .طبق جدول ()3
بخش بهرهبرداری از دامهای مختلف بیش از  40درصد کاهش دیده میشود ،حاکی از آن است که در اثر این پدیدهی
مخرب ،بخش دامداری که یکی از تأثیرگذارترین بخشها در اقتصاد منطقه است ،آسیب جدی دیده است.
جدول  :3میزان تغییرات تعداد دام و بهرهبرداری دام در منطقهی موردمطالعه
دام

گوسفند و بره

گاو و گوساله

بز و بزغاله

بهرهبردار
ی

دام

بهرهبرداری

دام

بهرهبرداری

دام

قبل

24040

534074

26210

507221

8428

68029

بعد

14214

446231

13994

362241

3385

55746

کمبود بارش و توزیع نامناسب آن در طول دورهی رویش گیاه ،اثر مستقیم و فوری بر زراعت اعم از آبی و دیم و
باغداری منطقه دارد( .)Almaghrabi, 2012: 59بهعبارتیدیگر ،خشکسالی و کمبود بارش میتواند اثر مستقیم بر
زراعت و باغداری منطقه داشته باشد( .)Mahay & Bazgeer, 2008: 139اطالعات و آمار منطقهی موردمطالعه نشان
میدهد که سطح زیر کشت محصوالت بهطور چشمگیری کاهش داشته است .طبق محاسبات درصد تغییرات سطح زیر
کشت و تولیدات باغی در همهی موارد بعد از وقوع خشکسالی کاهش دیده شده است؛ این در حالی است که
بیشترین خسارت را در کشت دیم داشتهایم و به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی سطح زیر کشت دیم به شدت
تحت تأثیر قرار گرفته است و متضررتر از کشت آبی است .در حقیقت ،در اثر بروز خشکسالی نیاز آبی محصوالت آبی
تأمین نمیشود ،لذا میزان عملکرد آنها در واحد سطح کاهش مییابد .میزان کاهش سطح زیر کشت موجب کاهش
تولید و کاهش خریدوفروش اراضی کشاورزی میشود که این امر ،کاهش ارزش اقتصادی محصوالت کشاورزی را به
دنبال دارد .وقتیکه این قابلیت کاهش مییابد ،بهتبع آن قیمت و معاملهی اراضی نیز کاهش خواهد یافت.

سطح زیر کشت
محصوالت آبی (هکتار)

سطح زیر کشت
محصوالت دیم (هکتار)

تعداد بهرهبرداران فعال
باغداری (هکتار)

تولید محصوالت باغی
(تن/هکتار)

قبل از خشکسالی

55838

11

71082

267157

بعد از خشکسالی

39840

1

61534

178879

درصد تغییرات

-40%

-91%

-16%

-49%

بر اساس جداول ( )5و ( )6مقدار متوسط هزینهها و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در موارد پرمصرف؛ یعنی
لبنیات ،میوه و سبزیجات و گوشت در دورهی قبل و بعد از خشکسالی مقایسه گردید .در جدول ( )5مقدار هزینهی
خالص در مناطق شهری جهت تهیهی گوشت و میوه و سبزیجات در دورههای قبل و بعد از وقوع خشکسالی رشد

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-10

جدول  :4سطح زیر کشت محصوالت و تعداد بهرهبرداران فعال باغداری قبل و بعد از خشکسالی

37

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره يازدهم ،شماره چهل و يکم ،پاييز 1399

بسیار زیادی داشته است؛ که حاکی از افزایش قیمت این محصوالت در مناطق شهری است که یکی از مهمترین دالیل
آن کاهش تعداد دام و سطح زیر کشت باغات است که خود میتواند تحت تأثیر خشکسالی صورت پذیرد .هرچند
روستاها هزینهی کمتری پرداخت میکنند ،اما تأثیر خشکسالی بر آنها هم مشهود است.
جدول  :5متوسط هزینهی خوراکیهای پرمصرف قبل و بعد از خشکسالی
روستایی

شهری

متوسط هزینههای خالص
خوراکی (هزار ریال)

لبنیات

میوه و سبزیجات

گوشت

لبنیات

میوه و سبزیجات

گوشت

قبل از خشکسالی

4031

5592

10446

4591

6145

14069

بعد از خشکسالی

6954

10451

16624

6726

8059

15064

در این مطالعه ،مؤلفهها بر اساس دادههای سامانهی سرشماری کشور تحلیل و بر اساس نظرات خانوارهای روستایی
و شهری منطقه صحتسنجی گردید .جهت اعتبارسنجی پرسشنامهای با حداقل  150نمونه مورد تحلیل قرار گرفت.
جامعهی موردنظر در این مطالعه خانوارهایی روستایی و شهری بوده که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .پایایی
پرسشنامهها بر اساس آلفای کرونباخ ،برای ابعاد گوناگون محاسبه و این عدد برای پیامدهای اقتصادی ،زیستمحیطی و
اجتماعی ،به ترتیب  ،/720،/ 673 ،/845است نتایج دیدگاه سرپرستان خانوارهای نمونه در خصوص رابطهی شاخص
اقتصادی با وقوع خشکسالی استفاده از آزمون  tدر جدول ( )7ارائه گردیده است.
جدول  :6مقایسهی متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی قبل و بعد از خشکسالی
روستایی

شهری

متوسط درآمد
(هزار ریال)

قبل از خشکسالی

بعد از خشکسالی

قبل از خشکسالی

بعد از خشکسالی

حقوقبگیران

47210

114027

41075

77136

مشاغل آزاد

15666

52477

19874

41878

متفرقه

73052

136663

49363

89120

جدول  :7رابطهی شاخص اقتصادی با وقوع خشکسالی استفاده از آزمون t
کاهش درآمد

16/012

.0/00

کاهش تولید

9/061

./00

افزایش هزینههای خوراکی

14/021

./00

تغییر شغل نیروی کار

-1/70

./083

کاهش رضایت از شغل

20/55

./00

کاهش کشت

2/620

./009

تغییر کاربری اراضی

-2/280

./023

کاهش پسانداز

27/67

/00

افزایش بدهکاری

12/024

/00

نتایج آزمون  Tدر جدول ( )7نشان میدهد که بهجز تغییر شغل نیروی کار که مورد تأیید تحقیق قرار نگرفته
است ،مابقی مؤلفههای اقتصادی در سطح معناداری  ./01مورد تأیید قرار گرفته است .منابع معیشت روستاییان موجب
کاهش شدید قدرت خرید و تشدید فقر در این مناطق میگردد .کشاورزی و دامداری بهعنوان منبع اصلی معیشت
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روستاییان است .تأثیر مستقیم خشکسالی بر این مشاغل نهتنها منبع درآمد مالی ناچیز کشاورزان را از آنها میگیرد،
بلکه زمینهی اشتغال محدود را نیز از بین میبرد و موجب افزایش شدید نرخ بیکاری در این روستاها میشود.

 -۲-5اثرات اجتماعي
از اصلیترین پیامدهای اجتماعی خشکسالی موضوع مهاجرتهای اجباری است .البته اثرات خشکسالی در مناطق
شهری و روستایی متفاوت است ،اما اثرات آن بر جوامع روستایی بسیار شدیدتر است .این امر به دلیل تأثیر نظریههای
اجتماعی مؤید رابطهی مستقیم بین بیکاری و فقر با ناهنجاریها و بزههای اجتماعی است .بهعبارتدیگر ،فقدان وجود
کار و فقر شدید ،زمینه الزم را برای بروز انواع بزه و جرم در جوامع فراهم میکند .بهطور طبیعی بسیاری از روستاها و
مناطق ایران که دارای این دو چالش یعنی بیکاری و فقر هستند از این قاعده مستثنی نیستند بهویژه روستاهای مناطق
مرزی که قاچاق کاال و مواد مخدر بهعنوان گزینههای محدود پیش رو برای برخی روستاییان مطرح است( Fontaine

 .)& Steinman, 2009: 11وقوع پدیدهی خزندهی خشکسالی که به دلیل کاهش و کمبود بارش در یک منطقه
شکل میگیرد ،سبب کاهش سطح آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی و به وجود آمدن بحران آب در منطقه و استان
میگردد .بحران آب درگیریهای محلی و منطقهای و یا درگیری بین اهالی یک روستا و یا یک روستا با روستاهای
دیگر را بر سر مسئله آب شدت میبخشد .در طی سه سال گذشته در مناطقی از کشور که به دلیل خشکسالی یا
کاهش شدید منابع آب دچار بحران آب شدهاند ،منازعات محلی و قومی تشدید شده است .بهعبارتدیگر ،خشکسالی و
پیامدهای منفی آن؛ یعنی بیکاری و فقر موجب تشدید نزاعهای محلی و افزایش شکافهای قومی-مذهبی میشود و
این امر در مورد ملت ایران که ملت ترکیبی است ،بسیار حائز اهمیت است .در جدول ( )8درصد تغییر جمعیت قبل و
بعد از خشکسالی مناطق شهری مثبت و درصد تغییر جمعیت مناطق روستایی منفی است .به عبارتی ،بعد از وقوع
خشکسالی از تعداد جمعیت مناطق روستایی کاسته شده؛ این در حالی است که تعداد جمعیت مناطق شهری اعم از
مرد و زن بعد از وقوع خشکسالی افزایش داشته است که میتواند دلیلی بر مهاجرت افراد از روستاها به شهرها باشد.
در سالهای اخیر وقوع خشکسالیهای شدید و گسترده در استانهای یزد موج مهاجرتهای اجباری روستا-شهری و
تشدید حاشیهنشینی را در شهرهای بزرگ و بهخصوص کالنشهر یزد رقم زده است.
جدول  :8جمعیت خانوارهای شهری و روستایی در دورهی قبل و بعد از خشکسالی
جمعیت
مرد

شرح

زن
قبل از خشکسالی

بعد از خشکسالی

شهری

454437

496254

435146

475101

روستایی

99121

89456

85708

77268

کل استان

553564

586013

520864

552520

قبل از خشکسالی

جدول ( )9بیانگر این موضوع است که با وقوع خشکسالی به تعداد بیمه شوندگان محصوالت کشاورزی افزوده شده
است .یکی از دالیل این امر میتواند تخریب و خسارات زیاد محصوالت کشاورزی در اثر خشکسالی باشد .در اثر کاهش
تولیدات کشاورزی و کاهش تولیدات دامی ،کاهش امنیت غذایی اتفاق میافتد که خود یکی از آسیبهای جدی
اجتماعی در اثر وقوع خشکسالی است .نتایج دیدگاه سرپرستان خانوارهای نمونه در خصوص رابطهی شاخص اجتماعی
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با وقوع خشکسالی با استفاده از آزمون  tدر جدول ( )10ارائه گردیده است .بر اساس آزمون صورتگرفته ،همهی
مؤلفههای اجتماعی جدول ( )10در سطح معناداری  ./01مورد تأیید جامعهی نمونه قرار گرفته است.
جدول  :9سنجش وضعیت بیمهشدگان تأمین اجتماعی قبل و بعد از خشکسالی
تعداد افراد

نوع بیمه

قبل از خشکسالی

بعد از خشکسالی

بیمهی کشاورزی ،جنگلداری ،صید ماهی ،شکار ،فعالیتهای مربوط

1

5

بیمه بیکاری

3158

3270

تعداد بیمهشدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان

16103

17523

جدول  :10نتایج دیدگاه سرپرستان خانوارهای نمونه در خصوص رابطهی شاخص اجتماعی با وقوع خشکسالی استفاده از آزمون t
SIG
مقدار T
مؤلفه اجتماعی
ردیف
1

افزایش مهاجرت

16/321

./001

2

افزایش فقر و بیکاری

10/876

./00

3

کاهش امنیت غذایی

12/354

./00

4

کاهش کیفیت زندگی

22/57

./00

5

افزایش مشاجرات و جرائم

13/213

./00

 -3-5اثرات زيستمحيطي
یکی دیگر از اثرات خشکسالی اثرات زیستمحیطی منطقه ازجمله آلوده و شور شدن منابع آبی ،خشک شدن
قناتها و چاهها ،از بین رفتن مراتع از بین رفتن گونههای گیاهی و ...است .در ارتباط با اثر محیط زیست  4معیار در
جدول ( )11در نظر گرفته شد که بر اساس نظر جامعهی نمونه ،از بین رفتن گونههای گیاهی و خشک شدن قناتها
بیشترین تأثیرپذیری را داشتهاند ،به منظور شناسایی میزان تأثیرگذاری خشکسالی بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی آزمون فریدمن انجام گرفت .جدول ( )12نتایج تأثیرگذاری خشکسالی بر ابعاد اقتصادی را نشان
میدهد که بر اساس آن مؤلفهها به ترتیب اثرپذیری اولویتبندی شدهاند.
جدول  :11بررسی اثر وقوع خشکسالی بر محیط زیست از نظر جامعهی نمونهی منطقه

آلوده شدن منابع آبی

23/4

54/2

14/7

6/5

1 /2

3/723

10/46

./000

خشک شدن قناتها

78/3

21/7

-

-

-

4/800

54/00

./001

از بین رفتن گونههای گیاهی و
جانوری

24/1

53/4

16/1

6/4

4/240

51/84

./000

از بین رفتن مراتع

82/1

17/9

-

-

3/713

96/26

./000

مؤلفه

درصد افراد پاسخگو
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

-

جدول  :12معناداری تفاوت میانگین و رتبهبندی تأثیر خشکسالی بر مؤلفهها در ابعاد اقتصادی
مؤلفههای اقتصادی

میانگین رتبه

اولویت

کاهش درآمد

20/52

1

کاهش تولید

17/87

4

افزایش هزینههای خوراکی

14/66

6

تغییر شغل نیروی کار

18/34

2
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میانگین
رتبه

آمارهی کی
دو

سطح
معناداری

۴۰
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کاهش رضایت از شغل

4/10

9

کاهش کشت

18/16

3

تغییر کاربری اراضی

14/14

7

کاهش پسانداز

15/23

5

افزایش بدهکاری

7/57

8

نتایج حاصل از آزمون فریدمن 4جهت رتبهبندی تأثیرپذیری شاخص اجتماعی در اثر وقوع پدیدهی خشکسالی در
جدول ( )13ارائه شده و مؤلفههای اجتماعی موردمطالعه در این پژوهش اولویتبندی گردیده است .نتایج حاصل از
آزمون فریدمن جهت رتبهبندی تأثیرپذیری شاخص زیستمحیطی در اثر وقوع پدیدهی خشکسالی در جدول ()14
ارائه گردیده است.
جدول  :13معناداری تفاوت میانگین و رتبهبندی تأثیر خشکسالی بر مؤلفهها در ابعاد اجتماعی
مؤلفههای اجتماعی

میانگین رتبه

اولویت

افزایش مهاجرت

16/51

2

افزایش فقر و بیکاری

20/54

1

کاهش امنیت غذایی

12/354

4

کاهش کیفیت زندگی

15/06

3

افزایش مشاجره و جرائم

10/07

5

جدول  :14معناداری تفاوت میانگین و رتبهبندی تأثیر خشکسالی بر مؤلفهها در ابعاد زیستمحیطی
مؤلفههای زیستمحیطی

میانگین رتبه

اولویت

آلوده شدن منابع آبی

13/10

3

خشک شدن قناتها

21/86

1

از بین رفتن گونههای گیاهی و جانوری

12/11

4

از بین رفتن مراتع

13/28

2

جدول  :15رتبهبندی تأثیرپذیری شاخص اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی از وقوع خشکسالی بر اساس آزمون فریدمن
شاخصها

میانگین رتبه

اقتصادی

2/75

اجتماعی

2/10

زیستمحیطی

1/87

4- Friedman test
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نتایج جداول ( )13( ،)12و ( )14حاکی از وجود تفاوت معنادار بین میانگین معرفها در سطح آلفای  ./001است.
در بین معرفهای مربوط به شاخص اقتصادی ،کاهش میزان درآمد با میانگین  20/52بیشترین و کاهش رضایت از
شغل ،کمترین تأثیرپذیری را داشتهاند .همچنین در بعد اجتماعی ،افزایش فقر و بیکاری بیشترین و افزایش مشاجره و
جرائم کمترین تأثیرپذیری را داشتهاند .در بعد زیستمحیطی بیشترین تأثیرپذیری افزایش خشک شدن قناتها و
کمترین تأثیرپذیری در از بین رفتن گونههای گیاهی و جانوری بوده است .درنهایت برای رتبهبندی بین ابعاد گوناگون
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی از آزمون فریدمن استفاده شده که در جدول ( )15ارائه شده است.
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۴1

نتایج نشان میدهد که شاخص اقتصادی با باالترین میانگین ،بیشترین تأثیر و شاخص زیستمحیطی با کمترین
میانگین ،کمترین تأثیرپذیری را از وقوع پدیدهی خشکسالی داشته است.
بن ادواردز و همکاران ( )2018طی تحقیقی به تأثیرات اجتماعی و اقتصادی خشکسالی در مقیاس بسیار بزرگ در
استرالیا پرداختند .نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر خشکسالی بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی است .امیراحمدی و
همکاران ( )1396به ارزیابی اجتماعی-اقتصادی اثرات خشکسالی در روستاهای شهرستان مرزی هیرمند پرداختند که
در آن مشخص شد مؤلفههای اجتماعی و اقتصادی باالترین تأثیرپذیری در برابر خشکسالی را دارند .در تحقیق
بسطامینیا در سال  2016نیز بیشترین تأثیر خشکسالی بر تحصیل و شغل افراد موردمطالعه بوده است.

 -6نتيجهگيري
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نتایج تحقیق حاکی از آن است که ابعاد اقتصادی با باالترین رتبه ،بیشترین تأثیرپذیری را از وقوع خشکسالی
داشته است که در آن کاهش درآمد در اولویت اول قرار گرفته است .اقتصاد روستایی اتکا قابلتوجهی به فعالیتهای
کشاورزی دارد؛ ازاینرو ،شعاع تأثیرپذیری خشکسالی در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است؛ زیرا یکی از
منابع اصلی تأمین غذاهای خانوارهای روستایی ،روش خودمصرفی یعنی تولیدات زراعی ،دامی و باغی خودشان است؛
بنابراین ،افراد روستایی به تغییر شغل روی آورده و به شهرهای اطراف مهاجرت میکنند .مهاجران روستایی به دلیل
فقدان تخصص و سرمایهی الزم قادر به فعالیت در بازار کار شهری نیستند و ناچار به شغلهای غیررسمی رو آورده و به
دلیل فقدان درآمد در حاشیهی شهرها و کالنشهرها ساکن میشوند و معضل حاشیهنشینی را که خود دارای آثار و
پیامدهای متعدد اجتماعی است ،تشدید میکنند .حاشیهنشینی و مشکالت آن بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه،
بهعنوان یک معضل بزرگ شهری محسوب میشود؛ لذا نهتنها جوامع روستایی ،بلکه جوامع شهری نیز تحت تأثیر این
مسئله قرار خواهد گرفت .بر اساس نتایج آزمون بعد اجتماعی در رتبهی دوم قرار گرفته که اولویت اول در این بعد فقر
و بیکاری بوده است و مهاجرت افراد در اولویت دوم تأثیرپذیری قرار گرفته است .هرچند پدیدهی مهاجرت روستا-
شهری ،یک پدیدهی اجتماعی-اقتصادی است که نتیجهی مجموعهای پیچیده از عوامل اجتماعی ،روانشناختی،
اقتصادی و سیاسی است .این نوع مهاجرت نهتنها بر حجم و رشد جمعیت جوامع مبدأ و مقصد تأثیر میگذارد ،بلکه
تغییراتی قابلمالحظه در ساخت و توزیع جمعیت ایجاد میکند .در مقابل ،چون عمدهی مهاجران از روستا را جوانان و
نیروی کار روستا تشکیل میدهند ،مهاجرت جوانان روستایی ناشی از خشکسالی و بیکاری موجب کاهش تحرک و
پویایی روستا ،کاهش تولید نسل و تغییر ترکیب سنی و جنسی روستاها میشود که خود بر کیفیت زندگی تأثیرگذار
است .عالوه بر این ،ضرورت پرداختن به این موضوع ازآنجاست که این پدیده درعینحال که نتیجه و حاصل معضالت
اجتماعی و خصوصاً اقتصادی است ،امروزه حاصل از وقوع پدیدهی خشکسالی است و موجب بروز مشکالت دیگری
همچون بزهکاری ،افزایش اعتیاد ،افزایش جرم و جنایت ،افزایش فقر و غیره میگردد .همانطور که گفته شد ،آشکار
است که بر اساس اولویتهای تأثیرپذیری در بعد اجتماعی اولویتها به صورت پیوسته و در ادامهی یکدیگر رخ میدهد؛
بهگونهای که فقر و بیکاری منجر به مهاجرت و مهاجرت خود باعث حاشیهنشینی و کاهش کیفیت زندگی میشود .از
طرفی کاهش کیفیت زندگی و امنیت غذایی منجر به افزایش مشاجرات و جرائم میگردد.
در شاخص زیستمحیطی که کمترین تأثیرپذیری را بر اساس این مطالعه داشته است ،اولین مؤلفهی تأثیرپذیر بر
اساس آزمون فریدمن ،خشک شدن قناتهاست .از بین رفتن مراتع در اولویت دوم ،آلوده شدن منابع آبی در اولویت
سوم و از بین رفتن گونههای جانوری و گیاهی در اولویت چهارم قرار گرفته است .خشکسالی به دلیل تأثیر بنیادی که
بر اقتصاد روستاییان دارد ،در تغییر شیوه و سبک زندگی جوامع روستایی و محلی و محیطزیست نیز تأثیرگذار است،
لذا توجه دقیق به مدیریت منابع آبی و برنامهریزیهایی جهت مدیریت آب در کشاورزی و آگاهسازی و مشارکت مردم
در مدیریت آب به منظور مقابله با خشکسالی امری ضروری است.
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