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 ۲3/۰9/1399تأييد نهايي:    ۰9/11/139۸دريافت مقاله: 

 ۲9-۴3صص 

 محیطیزیستبر ابعاد اقتصادی و اجتماعی و  سالیخشکاثرات  بندیاولویت

 استان یزد( :یمورد یمطالعه) در نقاط شهری و روستایی

 دانشگاه کاشان-زداییاباندانشجوی دکتری بی ،مهوش محرابي

 دانشگاه کاشان-گروه مدیریت و کنترل بیابان دانشیار ،*عباسعلي ولي

 چکيده

در نواحی روستایی  یرمستقیمغاثرات مستقیم و  سالیخشکدر کشور ما نو و ناشناخته نیست.  سالیخشک

اجتماعی -اقتصادی مسائلبلکه با مهاجرت به شهرها، بر  ،شوندیمروستاییان دچار مشکل  تنهانه و شهری دارد؛

بر کسی  محیطیزیست-اجتماعی-بر مسائل اقتصادی سالیخشک تأثیر. گذاردمی تأثیرشهری  محیطیزیستو 

اهمیت زیادی داشته و کمک بسیار زیادی در  ،بر این مسائل سالیخشک تأثیر بندیاولویتپوشیده نیست، لذا 

بر این مسائل، به بررسی آن  سالیخشک تأثیر بندیاولویتمدیریت این بحران خواهد کرد. این پژوهش، جهت 

موارد بعد از وقوع  یدرصد تغییرات سطح زیر کشت در همه ،استان یزد پرداخته است. طبق محاسبات در

سطح زیر کشت دیم به شدت تحت  ،و کاهش بارندگی سالیخشکاست. به دلیل یافته کاهش  یسالخشک

به صورت  سالیخشکاز دام و تعداد دام بعد از وقوع  برداریبهرهقرار گرفته است. همچنین مقدار  تأثیر

 %19 و گوساله ، گاو%29، بز و بزغاله %16که در تعداد گوسفند و بره  ایگونهبه ؛محسوس کاهش داشته است

و میوه و سبزیجات قبل و بعد  گوشت یتهیهدر مناطق شهری جهت  خالص یهزینه. شودمی مشاهدهکاهش 

با  ایپرسشنامهسنجی جهت اعتبار هادادهرشد بسیار زیادی داشته است. پس از تحلیل  سالیخشکاز وقوع 

 تأثیر، سنجیگردید که پس از صحتقه تهیه نمونه، از خانوارهای شهری و روستایی منط 150حداقل

 ینترکمو  ترینیشببر ابعاد مختلف منطقه بر اساس آزمون فریدمن بررسی گردید و معیارهایی که  سالیخشک

با توجه  یتنهادرتعیین گردید.  ،اندبودهدارا  محیطیزیستاقتصادی، اجتماعی و  یهاشاخصرا در  یرپذیریتأث

شاخص  ،آن بر اساسکه صورت گرفت  یبندرتبهگین بین ابعاد گوناگون به آزمون فریدمن و تفاوت میان

 1.87با میانگین  محیطیزیستشاخص اجتماعی و سپس  ،ازآنپس ؛اول یرتبه 2.75اقتصادی با میانگین 

 را داشته است. سالیخشکپیامد ناشی از  ینترکم

 .محیطیزیست، آزمون فریدمن، اقتصادی، اجتماعی، سالیخشکواژگان کليدي: 

 

  

                                                            

 * Email: vali@kashanu.ac.ir                                                                                   ی مسئول:نویسنده
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 3۰                                 ي                      ولي و محراب/  ...يو اجتماع يبر ابعاد اقتصاد يسالاثرات خشک يبندتياولو

 

 مقدمه -1

تقاضای آب بر  افزایشبه دلیل  یگر،دعبارتبه برد؛یمسالی اقتصادی و اجتماعی رنج خشکاز  یطورجدبهایران 

و تقاضای آب عرضه . از لحاظ نظری، ایجاد مجدد تعادل بین "ورشکستگی آبی است"کشور دچار  ،آنطبیعی  یعرضه

 خواهد برطرف کشور یآبکم رانبحجدی کاهش تقاضای آب  یهابرنامهشده و اجرای عرضهمنابع آب  یاز طریق توسعه

مانع حل این مشکالت،  هاییشهرساختار فعلی نظام حکمرانی آب در ایران و عدم وجود درک جامعی از علل  یول، شد

 ،سالیشکخ مدتیطوالنبسیار  یدورهاقتصادی معموالً پس از یک -اجتماعی سالیخشکبحران شده است. 

 .شودو گسترده می یجمعدسته یهامهاجرتو  یروممرگو موجب قحطی،  گرددیمهواشناسی و هیدرولوژیکی حادث 

انواع خاصی از محصوالت و کاالهای  یژهوبهزیادی بر روی ابعاد مختلف اقتصادی و  یراتتأث سالیخشکاین نوع 

و تقاضای برخی  عرضهاجتماعی تلفیقی از -اقتصادی سالیخشک(. تعریف Wilhite, 2000: 400)گذاردمیاقتصادی 

به  سالیخشکوقوع این نوع شناسی، هیدرولوژیکی و کشاورزی است. هوا سالیخشک کاالهای اقتصادی با اجزاء

بسیاری از کاالهای اقتصادی  یعرضهبستگی دارد.  سالیخشکو تقاضا برای تعریف  عرضهزمانی و مکانی  یندهایآفر

، تغییرپذیری طبیعی اقلیم یلبه دل برق آبی بستگی به وضعیت جو دارد. ند آب، علوفه، غالت، ماهی و نیرویمان

دیگر در حد تأمین نیازهای انسان و محیط زیست نیست.  هایسالدر کافی است، اما  هاسالآب در برخی  یعرضه

 یعرضهکاهش  به دلیلکه تقاضا برای یک کاالی اقتصادی خاص  دهدمیاجتماعی زمانی رخ -اقتصادی سالیخشک

موجب کاهش  سالیخشک 1988-89در اروگوئه در سال  ،مثالعنوانبه. یابدمیآب نسبت به شرایط معمول افزایش 

های تبدیلی نفت و استفاده از ابزار ترگراندولت را به ورود سوخت  ،در تولید برق آبی شد. کاهش تولید برق آبیی فراوان

در اکثر موارد، تقاضا برای کاالهای اقتصادی  .(363: 1391 همکاران، و امینی)انرژی برای رفع نیازهای مردم واداشت

بهبود راندمان  به دلیلمحصوالت نیز ممکن است  یعرضه .است افزایش افزایش جمعیت و مصرف سرانه رو به یجهدرنت

شود. هدف اصلی مدیریت و  تریشب، دهدمیآب را افزایش  ییا ساخت مخازنی که ظرفیت ذخیره یورافنتولید و 

 هاییسالخشکآب و یا  ینتأم هاییستمسشکست  انتظارقابلکاهش مقادیر  ؛منابع آب عبارت است از یزیربرنامه

مختلفی همچون کاهش ی اثرات اجتماع-اقتصادی سالیخشک(. 1: 2010 ،کاظمیپور و اجتماعی است)سبزه-اقتصادی

از آب، ناامنی  یریگبهره یکاهش منابع درآمد جایگزین، افزایش ساعات و حجم کار، تضاد در زمینهدرآمد خانوار، 

غذایی، کمبود غذا و سوءتغذیه، کاهش سالمت و دسترسی به خدمات بهداشتی، کاهش امکان ادامه تحصیل، دسترسی 

، کاهش کیفیت زندگی و کاهش انسجام قدرتییب، افزایش مهاجرت روستایی، احساس نابرابر به خدمات حمایتی مالی

(. با توجه به اینکه مطابق 99: 1389 مختاری و صالحی، ؛Ball & et al., 2004: 161اجتماعی را به همراه دارد)

در ایران، معیشت ساکنان جوامع روستایی به میزان زیادی به اقتصاد کشاورزی و منابع  شدهانجاماقتصادی  هاییابیارز

اصلی منابع آب کشور است )حدود  یکنندهمصرف ،و این بخش (29: 1395 )قنبری و همکاران،استطبیعی وابسته 

وستایی ایران تلقی به مثابه تهدیدی جدی برای معیشت ساکنان مناطق ر توانیمرا  سالیخشکدرصد(، بروز  93

و پیامدهای نامطلوب آن بر منابع طبیعی،  سالیخشکبه همین دلیل،  (؛17 :1395 همکاران، نمود)جمشیدی و

 سالیخشکمناطق مستعد اساسی ایران و سایر  یهاچالشاقتصادی و اجتماعی یکی از  یتوسعهتولیدات کشاورزی، 

این پدیده، تدبیر  توجهقابلتوجه به فراوانی وقوع و گستره (. با 143: 1397 )برقی و همکاران،شودیممحسوب 

 یجانبههمهنیازمند شناخت دقیق و  ،دستیابی به این مهم .استدر جهت مقابله با آن ضروری  سازوکارهایی

یکی از  .بهبود یابد ،تا از این طریق ظرفیت و قابلیت کشور در مدیریت این پدیده .و اثرات ناشی از آن است سالیخشک

پدیده است. این پژوهش تالش  در خصوص مفهوم این نظراختالف، سالیخشکموجود در ارزیابی اثرات  هاییچیدگیپ

جوامع روستایی و شهری استان یزد را مورد  محیطیزیستبر نظام اقتصادی و اجتماعی و  سالیخشکاثرات  دارد

 ارزیابی قرار دهد.
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  31                                                  1399 زييپا کم،يدهم، شماره چهل و يازمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 تحقيق ييشينهپ -۲

در کشور بلکه در جهان باعث شده که مطالعات گسترده در این زمینه  تنهانه سالیخشکامروزه اهمیت بسیار زیاد 

طی تحقیقی ، (2018) 1بن ادواردز و همکاران .شودمیصورت گیرد که در زیر به بررسی برخی از این مطالعات پرداخته 

دهد که نتایج نشان می یار بزرگ در استرالیا پرداختند.در مقیاس بس سالیخشکبه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی 

که  داده استهمچنین نشان  .منفی اقتصادی و بهداشتی بر کشاورزان و سایر بخش کشاورزی دارد تأثیر سالیخشک

ار ای در بازار کهای حاشیهو برخی از گروه سالیخشک تأثیرهایی که در کشاورزی اشتغال ندارند، در مناطق تحت گروه

به  (2017نیا و همکاران )بسطامی. دهندیمقرار  تأثیرگیرند و اقتصاد محلی را نیز تحت قرار می سالیخشک تأثیرتحت 

اقتصادی و اجتماعی شهرستان رودبار با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی  یآورتاببررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر 

پذیری اجتماعی با طول شد و نتایج نشان داد که انعطاف وتحلیلیهتجزهای آماری ها با استفاده از آزمونپرداختند. داده

مثبت  یرابطهن سرپرست خانوار کرده در خانواده و میزان تحصیالت و شاغل بودمدت اقامت افراد، تعداد افراد تحصیل

 یرابطهدرمانی و ارزش امالک خانوار  یبیمه ،اقتصادی نیز با تعداد افراد شاغل در خانواده یآورتابداشته است و 

با برقراری ارتباط بین عواملی  سالیخشکبه ارزیابی اجتماعی و اقتصادی  (2015) مثبت دارد. مهران و همکاران

محلی و شاخص تقاضا پرداختند. نتایج نشان داد که این روش برای مناطق که دارای  یآورتاب وهوا،همچون تنوع آب

ارائه  سالیخشکهای استاندارد را برای ارزیابی رود و شاخصبه کار می ،آب هستند ییک و یا چند منبع ذخیره

متمرکز شده  سالیخشکاجتماعی  یراتتأثخود، بر  یدر مطالعه (2008) 2کنی ،لذا با توجه به آنچه ذکر شد دهد؛می

ایش مهاجرت اشاره کرده اضطراب و افسردگی، درگیری خانوادگی، کاهش کیفیت زندگی و افز ازجملهو به نتایجی 

در روستاهای شهرستان مرزی  سالیخشکاقتصادی اثرات -رزیابی اجتماعیبه ا (1396احمدی و همکاران )است. امیر

بهداشت، وجود امکانات  یخانهاجتماعی شامل دسترسی به  یهاشاخصکه در آن مشخص شد،  پرداختند هیرمند

تفریحی، رضایتمندی از کیفیت راه، رضایت از کیفیت مکان، رضایتمندی از عملکرد نهادهای محلی، میزان رضایت کلی 

در روستا، تغییر  گذارییهسرما اقتصادی شامل امنیت شغلی، امنیت درآمد، تمایل به یهاشاخصاز زندگی در روستا و 

قبل و بعد از  هایسالت کشاورزی در بین الت کشاورزی، تنوع محصوالکاربری اراضی، افزایش سطح زیر کشت محصو

 .دارای تفاوت معناداری هستند سالیخشک

 موردمطالعه يمحدوده -3

دقیقه شمالی و طول  30درجه و  33دقیقه تا  48درجه و  29جغرافیایی  هایعرضاستان یزد در مرکز ایران بین 

مبدأ قرار گرفته است. این استان از  النهارنصفدقیقه شرقی از  30درجه و  56دقیقه تا  45درجه و  52جغرافیایی 

از جنوب شرقی به شمال و غرب به استان اصفهان، از شمال شرقی به استان خراسان، از جنوب غربی به استان فارسی و 

و فشارهای  هابحرانمرزی ایران، در طول تاریخ از  سرحداتو به دلیل دور بودنش از  شودمیاستان کرمان محدود 

درصد از  4/37وسعت دارد که تقریباً  یلومترمربعک 72156فرهنگی و نژادی مصون مانده است. استان یزد در حدود 

 14شهر،  15. طبق آخرین تقسیمات کشوری این استان، دارای هفت شهرستان، گیردمیدربروسعت کل خاک کشور را 

 ، میبد و یزد است.یزمهر آن شامل: ابرکوه، اردکان، بافق، تفت، یهاشهرستاندهستان است و  38بخشی و 
 

                                                            
1- Benedvardes & etal 
2- Keny 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 15

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1562-en.html


 3۲                                 ي                      ولي و محراب/  ...يو اجتماع يبر ابعاد اقتصاد يسالاثرات خشک يبندتياولو

 

 
 موردمطالعه یمنطقه: موقعیت 1شکل 

 شناسي تحقيقروش -۴

 سالیخشکتحلیلی است. جهت بررسی -ماهیت و روش، توصیفی نظر ازکاربردی و  ،هدف نظر ازتحقیق حاضر  

شدیدی که در  سالیخشک یدورهقبل و بعد از  یهاسالبه عبارتی  1395-1380 یهاسالاجتماعی طی -اقتصادی

 یازموردنی اسناد سرشماری کشور اطالعات هادادهدر استان یزد اتفاق افتاده است، بر اساس  1390-1391سال 

اطالعات و  ،پرسشنامه گردآوری شد. در این مطالعه یاسنادی و با مراجعه به منابع معتبر و نیز تهیه ییوهپژوهش به ش

و تحلیل گردید. جهت تحلیل ابعاد اقتصادی، اجتماعی و  یآورجمعسرشماری کشور  یاز سامانه یازموردنی هاداده

 .زیر در نظر گرفته شده است یهامؤلفه محیطیزیست

 ساليخشکهاي اقتصادي مدپيا -1-۴

که دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم  شودمییکی از مخاطرات مهم طبیعی محسوب  سالیخشک ،در حال حاضر

، سالیخشکپیامدهای  ازجمله(. 131: 1393 همکاران، عادلی و)در نواحی روستایی است یژهوبهدر نقاط شهری و 

. برای استو مقابله با آن ضروری  یزیربرنامه منظور بهبررسی علمی این پدیده  ،روینازا ؛استاقتصادی آن  یامدهایپ

 .استفاده گردید ،( آورده شده است2که در شکل ) ییهامؤلفهاز  سالیخشکبررسی پیامدهای اقتصادی 

 
 : پیامدهای اقتصادی2شکل  

 

 
 

تغییر 
شغل

کاهش 
تولید

کاهش 
درآمد

افزایش 
هزینه ها

افزایش 
بدهی ها

کاهش 
سرمایه 
گذاری

تغییر 
کاربری 
اراضی
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 ساليخشکهاي اجتماعي پيامد -۲-۴

بر مسائل  سالیخشک یناشی از پدیده ،کوچک یشهرهاو  روستاییان تریشبفروپاشی اقتصاد محلی و فقر 

کشاورزی  هاییتفعالمربوط به  عمدتاًو شهرهای کوچک  روستاییاناست. معیشت غالب  یرگذارتأثاجتماعی جامعه نیز 

کوچک را  یشهرهاو سپس  روستایی یمنبع معیشت جامعه ینترمهماول  یدر درجه سالیخشکو دامداری است. 

کشاورزی و مراتع دامداری موجب کاهش شدید درآمد  هایینزمو از بین رفتن  آبییب. کندیم ثباتییبدچار تهدید و 

کامل  یچند سال اخیر در استان یزد منجر به تخلیه هاییسالخشک. کندیمسرپرستان شده و موج بیکاری را ایجاد 

شده  شهرهاکالنبه شهرهای مجاور و مهاجرت از شهرهای کوچک به  روستاییانبرخی روستاها و مهاجرت اجباری 

و فقدان شغل  شهرهاکالناز طرفی مهاجرت این موج بیکاران به سمت شهرها و  (.132: 2011 نوری و همکاران،)است

که خود  شودمیو زیرزمینی  یررسمیغدر مکان جدید موجب افزایش نرخ بیکاری در این شهرها و رواج مشاغل 

که در  ییهامؤلفهاز  سالیخشک اجتماعی منفی اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد. برای بررسی پیامدهای یراتثتأ

 استفاده گردید. ،( آورده شده است3شکل )

 
 اجتماعی یامدهایپ: 3شکل 

 ساليخشک محيطيزيستهاي پيامد -3-۴

 ؛است زیست یطمحبا سایر مخاطرات طبیعی دارای باالترین اثرات مخرب بر  یسهمقادر  سالیخشک یپدیده

، قحطی، کاهش مراتع و تولید محصوالت، افزایش هاتاالبخشک شدن  توانیم محیطیزیستمخاطرات  ازجمله

بر  سالیخشک تأثیرجهت بررسی  ییهامؤلفهو تلفات جانی و... را نام برد. در این مطالعه  هایماریبمهاجرت، افزایش 

 .آورده شده است( 4)که در شکل  شده گرفتهدر نظر  زیست یطمح
 

 
 محیطیزیست: پیامدهای 4شکل 

افزایش 
مهاجرت

افزایش 
فقر و 
بیکاری

کاهش 
امنیت 
غذایی

کاهش 
کیفیف 
زندگی

افزایش 
مشاجرات 

و جرایم

آلوده شدن 
آبیمنابع 

خشک شدن 
قنات ها

نه از بین رفتن گو
های گیاهی و 

جانوری

از بین رفتن
مراتع
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طبق آمار و اطالعات جهاد که بوده استان یزد  و شهری خانوارهای روستایی ،در این مطالعه موردنظر یجامعه

 انتخاب تصادفی صورت بهو  را متحمل شدند سالیخشکخسارات ناشی از بحران  ترینیشبکشاورزی و منابع طبیعی 

 تحلیل قرار گرفتمورد  روستا 25در  نمونه مورد 150با حداقل  ایپرسشنامهبا سنجی جهت اعتبارآن  از پس .اندشده

 ارائه شده است. (1)در جدول  که
و تعداد خانوارها منتخب یروستاها :1جدول   

 نام روستا جمعیت تعداد خانوار

منج چاه آباداسالم 179 43  

 عزیزآباد ابرکوه 583 166

 زرین 310 80

 رستاق 29 10

 مبارکه 29 9

 اسفیج 739 197

 دره زرشک 71 31

آبادیعل 339 100  

دشتی آبادیعل 149 24  

 رییس آباد 481 123

 مهرآباد میبد 821 207

آبادرحمت 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

1395منبع: اسناد سرشماری کشور سال   

 

با کمک  محیطیزیستو  بر اساس آلفای کرونباخ، برای ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی هاپرسشنامهپایایی 

و سایر  هاقضاوتها، بودن نگرش یبعدتکسنجش میزان  یرا 3محاسبه گردید. ضریب کرونباخ آلفا SPSS افزارنرم

 .رود( به کار می1) یرابطهآسان نیست، بر اساس  هاآنگیری مقوالتی که اندازه

∝=
𝐾

𝐾−1
(1

∑ 𝜎𝑖
2𝐾

𝑖=1

𝜎2                            1ی رابطه                                                                                                    (

                                                            
3- coronbach α test 
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𝜎𝑖، هاتعداد پرسش Kرابطه در این 
هرقدر همبستگی مثبت  ست.هاواریانس کل پرسش  𝜎2و واریانس هر پرسش 2

 تریشبواریانس میانگین سؤاالت  هرقدر ؛ وخواهد شد و بالعکس تریشبشود، میزان آلفای کرونباخ  تریشببین سؤاالت 

مثبت یا منفی )بسته به نوع همبستگی بین  تأثیرافزایش تعداد سؤاالت  .آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد ،شود

 و افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سؤاالت ینچنهم .سؤاالت( بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت

دیدگاه سرپرستان خانوارهای نمونه در خصوص  ،تحقیق یادامه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد. در یجهدرنت

 t گردید. آزمون وتحلیلیهتجز SPSS افزارنرمبه کمک  یانمونهکت  tاز آزمون سالیخشکبا وقوع  هاشاخص یرابطه

 ،نرمال استکه دارای توزیع  (µ) با میانگین جامعه (�⃐�) برابری میانگین یک نمونه ییهفرضبرای آزمودن  یانمونهتک

 (µ) با میانگین جامعه (�⃐�)  هشدی برآوردسنجیدن برابری میانگین نمونه ،. هدف از اجرای این آزمونرودیمبه کار 

 .است

∑=                                                                                                                                         2 یرابطه
𝑋𝑖

𝑛

𝑛
 𝑖=1 �⃐� 

گردید. آزمون فریدمن  بندیاولویتابعاد مختلف  یهامؤلفه SPSS افزارنرمبه کمک بر اساس آزمون فریدمن و 

 ییسهمقارود و نیز برای بندی به کار میبه روش رتبه های غیر پارامتری()برای داده دوطرفهواریانس  یبرای تجزیه

های مختلف کاربرد دارد. آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با بندی گروهمیانگین رتبه

استفاده  (3) یرابطهمتغیر از  kها در بین میانگین رتبه ییسهمقااست( که از آن برای  یگروهدرونهای تکراری )اندازه

 .شودمی

𝑋𝑟
2 =

12

𝑛𝑘(𝑘+1)
∑ 𝑅𝐽

2𝑘
𝑗=1 − 3𝑛(𝑘 +   3ی رابطه                                                                                               (1

. سپس بر طبق آزمون ستاهگروهدر  هارتبه= حاصل جمع   𝑅𝑗= تعداد افراد،n، هاگروه= تعداد k رابطهدر این 

 گردید. بندیاولویت محیطیزیستابعاد اقتصادی، اجتماعی و  ذکرشده

 ي تحقيقهايافته -5

 اثرات اقتصادي -1-5

آن در اشتغال و درآمد افراد آن جامعه  یراتتأثبه  توانیم سالیخشک یمهم اقتصادی پدیده یامدهایپ ازجمله

 یهاشغلنتایج مربوط به بررسی  یدهندهنشان( 2) برخوردار است. جدول اییژهوکه این مسئله از اهمیت  اشاره نمود

، که گفته شده است طورهمان. است سالیخشکقبل و بعد از  یدورهاصلی در مناطق شهری و روستایی استان در 

( به دلیل 2خدماتی است. بر طبق جدول ) یتاًنهاابتدا بر بخش کشاورزی، سپس صنعتی و  سالیخشک تأثیر ترینیشب

از تعداد فعالین در بخش کشاورزی هم در  سالیخشکبر بخش کشاورزی در زمان کاهش درآمد و خسارات وارده 

بخش خدماتی افزوده شده  خصوصبه، هابخشروستایی کاسته شده و در مقابل به سایر  در مناطقمناطق شهری و هم 

مقدار درصد فعالین در بخش کشاورزی در کل استان )هم مناطق شهری و هم مناطق روستایی( از  یطورکلبهاست. 

 است. یرگچشمکاهش یافته که بسیار درصد  3/8درصد به  1/14
 

سالیخشکاصلی قبل و بعد از  یهاشغلدرصد  تغییر  ییسهمقا: 2جدول   

درصد کشاورزی  شغل سایر/بیکاردرصد  درصد خدماتی درصد صنعتی   

 روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری روستایی شهری

8/6 قبل  2/38  3/44  2/42  9/48  6/19  5/3  7/2  

44کل استان:   1/14کل استان:  8/41کل استان:   2/3کل استان:    

6/4 بعد  5/29  7/45  44 7/49  5/26  4/5  1/4  

3/8کل استان:  4/45کل استان:   3/46کل استان:   3/5کل استان:    
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و  1 یباًتقربه ترتیب  سالیخشکاست که در بخش صنعتی و خدماتی در کل استان پس از وقوع  یدر حالاین      

 سالیخشک ،روینازا؛ درصد نیز به درصد بیکاران در استان افزوده شده است 2 و درصد افزایش فعالین رخ داده است 5

همان اشتغال محدود را نیز از بین  یبلکه زمینه ،گیردیم هاآنآمد مالی ناچیز کشاورزان را از همان منبع در تنهانه

 کهییازآنجا. شودمی هاآنساکنین مهاجرت  درنتیجهو  و موجب افزایش شدید نرخ بیکاری در این روستاها بردیم

غیرمستقیم  طوربهبر تولیدات دامی  و کمبود بارش اثر مستقیمی بر مراتع طبیعی منطقه دارد، لذا سالیخشک

 ،( نشان داده شده است3) که در جدول طورهمان. شودمیدیده  (3)ی جدول هادادهدر  مسئلهاین  که است یرگذارتأث

که در  ایگونهبه ؛به صورت محسوس کاهش داشته است سالیخشکاز دام و تعداد دام بعد از وقوع  برداریبهرهمقدار 

( 3) . طبق جدولشودمیدرصد کاهش دیده  19 و گوسالهدرصد، گاو  29درصد، بز و بزغاله  16تعداد گوسفند و بره 

 ییدهپدحاکی از آن است که در اثر این ، شودمیدرصد کاهش دیده  40یش از مختلف ب یهاداماز  برداریبهرهبخش 

 ، آسیب جدی دیده است.استدر اقتصاد منطقه  هابخش یرگذارترینتأثمخرب، بخش دامداری که یکی از 
 

موردمطالعه یمنطقهدام در  برداریبهره: میزان تغییرات تعداد دام و 3 جدول  

 گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره دام

برداربهره

 ی

برداریبهره دام برداریبهره دام   دام 

 68029 8428 507221 26210 534074 24040 قبل

 55746 3385 362241 13994 446231 14214 بعد

 

رویش گیاه، اثر مستقیم و فوری بر زراعت اعم از آبی و دیم و  یدورهکمبود بارش و توزیع نامناسب آن در طول     

اثر مستقیم بر  تواندیمو کمبود بارش  سالیخشک ،دیگریعبارتبه (.Almaghrabi, 2012: 59)باغداری منطقه دارد

نشان  موردمطالعه یمنطقهاطالعات و آمار  .(Mahay & Bazgeer, 2008: 139)زراعت و باغداری منطقه داشته باشد

طبق محاسبات درصد تغییرات سطح زیر  گیری کاهش داشته است.چشم طوربهکه سطح زیر کشت محصوالت  دهدمی

 کهاست  در حالیاین  ؛کاهش دیده شده است سالیخشک موارد بعد از وقوع یکشت و تولیدات باغی در همه

و کاهش بارندگی سطح زیر کشت دیم به شدت  سالیخشکو به دلیل  یماداشتهخسارت را در کشت دیم  ترینبیش

نیاز آبی محصوالت آبی  سالیخشکدر اثر بروز حقیقت،  در. استقرار گرفته است و متضررتر از کشت آبی  تأثیرتحت 

. میزان کاهش سطح زیر کشت موجب کاهش یابدمیدر واحد سطح کاهش  هاآنلذا میزان عملکرد  ،شودمین ینتأم

را به کاهش ارزش اقتصادی محصوالت کشاورزی این امر، که  شودمیاراضی کشاورزی  یدوفروشخرتولید و کاهش 

 اراضی نیز کاهش خواهد یافت. یمعاملهقیمت و  آن تبعبه ،یابدمیاین قابلیت کاهش  کهیوقت. دنبال دارد
 

سالیخشکفعال باغداری قبل و بعد از  بردارانبهره و تعداد : سطح زیر کشت محصوالت4 جدول  

سطح زیر کشت  

)هکتار( محصوالت آبی  

سطح زیر کشت 

)هکتار( محصوالت دیم  

فعال  بردارانبهرهتعداد 

)هکتار( باغداری  

تولید محصوالت باغی 

 )تن/هکتار(

سالیخشکقبل از   55838 11 71082 267157 

سالیخشکبعد از   39840 1 61534 178879 

-40% درصد تغییرات  %91-  %16-  %49-  

 

یعنی  ؛پرمصرفو درآمد خانوارهای شهری و روستایی در موارد  هاینههزمقدار متوسط  (6( و )5)ول ابر اساس جد

 یهزینهمقدار  (5)گردید. در جدول  یسهمقا سالیخشکقبل و بعد از  یدورهمیوه و سبزیجات و گوشت در  لبنیات،

رشد  سالیخشکقبل و بعد از وقوع  یهادورهو میوه و سبزیجات در  گوشت یتهیهدر مناطق شهری جهت  خالص
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یل دال ینترمهمحاکی از افزایش قیمت این محصوالت در مناطق شهری است که یکی از  ؛ کهبسیار زیادی داشته است

 هرچندصورت پذیرد.  سالیخشک تأثیرتحت  تواندیمخود  که استآن کاهش تعداد دام و سطح زیر کشت باغات 

 .استهم مشهود  هاآنبر  سالیخشک تأثیراما  ،کنندیمپرداخت  یترکم یروستاها هزینه
 

 سالیخشکقبل و بعد از  پرمصرف هاییخوراکی هزینه: متوسط 5جدول 

خالص  هایینههزمتوسط 

)هزار ریال( خوراکی  

 روستایی شهری

یجاتو سبزمیوه  لبنیات یجاتو سبزمیوه  لبنیات گوشت   گوشت 

سالیخشکقبل از   4031 5592 10446 4591 6145 14069 

سالیخشکبعد از   6954 10451 16624 6726 8059 15064 

 

وارهای روستایی کشور تحلیل و بر اساس نظرات خان یسرشمار یی سامانههادادهبر اساس  هامؤلفه ،در این مطالعه

نمونه مورد تحلیل قرار گرفت.  150با حداقل  ایپرسشنامهسنجی سنجی گردید. جهت اعتبارو شهری منطقه صحت

. پایایی اندشدهبوده که به صورت تصادفی انتخاب  یو شهردر این مطالعه خانوارهایی روستایی  موردنظر یجامعه

و  محیطیزیستبر اساس آلفای کرونباخ، برای ابعاد گوناگون محاسبه و این عدد برای پیامدهای اقتصادی،  هانامهپرسش

شاخص  یرابطهنتایج دیدگاه سرپرستان خانوارهای نمونه در خصوص  است، /720،/ 673 ،/845اجتماعی، به ترتیب 

 ارائه گردیده است. (7)در جدول  tآزمون استفاده از  سالیخشکاقتصادی با وقوع 
 

 سالیخشکمتوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی قبل و بعد از  ییسهمقا: 6جدول 

 متوسط درآمد

 )هزار ریال(

 روستایی شهری

 سالیخشکبعد از  سالیخشکقبل از  سالیخشکاز  بعد سالیخشکقبل از 

 77136 41075 114027 47210 یرانبگحقوق

 41878 19874  52477 15666 مشاغل آزاد

 89120 49363 136663 73052 متفرقه

  

 tاز آزمون  استفاده سالیخشکبا وقوع  یشاخص اقتصاد یرابطه: 7جدول 

 T SIG یمقدار آماره اقتصادی یهامؤلفه

 .00/0 012/16 کاهش درآمد

 ./00 061/9 کاهش تولید

 ./00 021/14 خوراکی هایینههزافزایش 

 ./083 -70/1 نیروی کارتغییر شغل 

 ./00 55/20 کاهش رضایت از شغل

 ./009 620/2 کاهش کشت

 ./023 -280/2 تغییر کاربری اراضی

 /00 67/27 اندازپسکاهش 

 /00 024/12 افزایش بدهکاری

 

تحقیق قرار نگرفته  تأییدتغییر شغل نیروی کار که مورد  جزبهکه  دهدیمنشان ( 7)در جدول  Tنتایج آزمون 

موجب  روستاییانقرار گرفته است. منابع معیشت  تأیید. مورد /01اقتصادی در سطح معناداری  هایمؤلفهمابقی  ،است

منبع اصلی معیشت  عنوانبهکشاورزی و دامداری  .گرددمیکاهش شدید قدرت خرید و تشدید فقر در این مناطق 
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 3۸                                 ي                      ولي و محراب/  ...يو اجتماع يبر ابعاد اقتصاد يسالاثرات خشک يبندتياولو

 

 ،گیردمی هاآنمنبع درآمد مالی ناچیز کشاورزان را از  تنهانهبر این مشاغل  سالیخشکمستقیم  تأثیر. است روستاییان

 .شودمیو موجب افزایش شدید نرخ بیکاری در این روستاها  بردمیاشتغال محدود را نیز از بین  یبلکه زمینه

 اثرات اجتماعي -۲-5

در مناطق  سالیخشک. البته اثرات استاجباری  هایمهاجرتموضوع  سالیخشکپیامدهای اجتماعی  تریناصلیاز      

 هاینظریه تأثیراثرات آن بر جوامع روستایی بسیار شدیدتر است. این امر به دلیل  اما ،شهری و روستایی متفاوت است

ود ، فقدان وجدیگرعبارتبه اجتماعی است. هایبزهو  هاناهنجاریمستقیم بین بیکاری و فقر با  یرابطه مؤیداجتماعی 

طبیعی بسیاری از روستاها و  طوربه. کندمیکار و فقر شدید، زمینه الزم را برای بروز انواع بزه و جرم در جوامع فراهم 

روستاهای مناطق  یژهوبهمناطق ایران که دارای این دو چالش یعنی بیکاری و فقر هستند از این قاعده مستثنی نیستند 

 Fontaine)مطرح است روستاییانمحدود پیش رو برای برخی  هایینهگز عنوانبهمرزی که قاچاق کاال و مواد مخدر 

& Steinman, 2009: 11). که به دلیل کاهش و کمبود بارش در یک منطقه  سالیخشک یخزنده یوقوع پدیده

سطحی و به وجود آمدن بحران آب در منطقه و استان  یهاآبو  یرزمینیز یهاآبسبب کاهش سطح  ،گیردمیشکل 

و یا درگیری بین اهالی یک روستا و یا یک روستا با روستاهای  یامنطقهمحلی و  هاییریدرگبحران آب . گرددمی

یا  سالیخشکدر طی سه سال گذشته در مناطقی از کشور که به دلیل . بخشدیمرا بر سر مسئله آب شدت  دیگر

و  سالیخشک، دیگرعبارتبهمنازعات محلی و قومی تشدید شده است.  ،اندشده آبنابع آب دچار بحران کاهش شدید م

و  شودمیمذهبی -قومی یهاشکافمحلی و افزایش  یهانزاعیعنی بیکاری و فقر موجب تشدید  ؛پیامدهای منفی آن

درصد تغییر جمعیت قبل و  (8)در جدول  ت.بسیار حائز اهمیت اس ،این امر در مورد ملت ایران که ملت ترکیبی است

بعد از وقوع  ،تیبه عبار .استمناطق شهری مثبت و درصد تغییر جمعیت مناطق روستایی منفی  سالیخشکبعد از 

این در حالی است که تعداد جمعیت مناطق شهری اعم از  ؛جمعیت مناطق روستایی کاسته شدهاز تعداد  سالیخشک

باشد.  شهرهادلیلی بر مهاجرت افراد از روستاها به  تواندیمافزایش داشته است که  سالیخشکمرد و زن بعد از وقوع 

شهری و -اجباری روستا هایمهاجرتیزد موج  هایاستانشدید و گسترده در  هایسالیخشکاخیر وقوع  هایسالدر 

 .یزد رقم زده است شهرکالن خصوصبهرا در شهرهای بزرگ و  نشینیحاشیهتشدید 

 
 سالیخشکقبل و بعد از  یدورهشهری و روستایی در  یخانوارها: جمعیت 8جدول 

 شرح

 جمعیت

 زن مرد

 سالیخشکقبل از 
بعد از 

 سالیخشک
 سالیخشکبعد از  سالیخشکقبل از 

 475101 435146 496254 454437 شهری

 77268 85708 89456 99121 روستایی

 552520 520864 586013 553564 کل استان

 

به تعداد بیمه شوندگان محصوالت کشاورزی افزوده شده  سالیخشکبیانگر این موضوع است که با وقوع  (9)جدول 

در اثر کاهش باشد.  سالیخشکتخریب و خسارات زیاد محصوالت کشاورزی در اثر  تواندیماست. یکی از دالیل این امر 

جدی  هاییبآسکه خود یکی از  افتدیمتولیدات کشاورزی و کاهش تولیدات دامی، کاهش امنیت غذایی اتفاق 

شاخص اجتماعی  یرابطهنتایج دیدگاه سرپرستان خانوارهای نمونه در خصوص  است. سالیخشکاجتماعی در اثر وقوع 
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 یهمه ،گرفتهگردیده است. بر اساس آزمون صورت ارائه( 10در جدول ) tاستفاده از آزمون با  سالیخشکبا وقوع 

 نمونه قرار گرفته است. یجامعه تأیید. مورد /01در سطح معناداری  (10اجتماعی جدول ) هایمؤلفه

 

 سالیخشکاجتماعی قبل و بعد از  ینتأم شدگانیمهب: سنجش وضعیت 9جدول 

 نوع بیمه
 تعداد افراد

 سالیخشکبعد از  سالیخشکقبل از 

 5 1 مربوط هاییتفعال، شکار ،یماه یدص، یجنگلدار کشاورزی، یبیمه

 3270 3158 بیمه بیکاری

 17523 16103 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان شدگانیمهتعداد ب

 

 tاستفاده از آزمون  سالیخشکشاخص اجتماعی با وقوع  یرابطه: نتایج دیدگاه سرپرستان خانوارهای نمونه در خصوص 10جدول 

 T SIGمقدار  اجتماعی مؤلفه ردیف

 ./001 321/16 افزایش مهاجرت 1

 ./00 876/10 افزایش فقر و بیکاری 2

 ./00 354/12 کاهش امنیت غذایی 3

 ./00 57/22 زندگی یفیتککاهش  4

 ./00 213/13 جرائمافزایش مشاجرات و  5

 محيطيزيستاثرات  -3-5

خشک شدن  ،آلوده و شور شدن منابع آبی ازجمله منطقه محیطیزیستاثرات  سالیخشکیکی دیگر از اثرات 

معیار در  4 زیست یطمحاست. در ارتباط با اثر  ...گیاهی و یهاگونه، از بین رفتن مراتع از بین رفتن هاچاهو  هاقنات

 هاقناتگیاهی و خشک شدن  یهاگونهاز بین رفتن  ،نمونه یاساس نظر جامعهکه بر  در نظر گرفته شد (11)جدول 

، اجتماعی و بر ابعاد اقتصادی سالیخشک یرگذاریتأثبه منظور شناسایی میزان  ،اندداشتهرا  یرپذیریتأث ترینبیش

اقتصادی را نشان بر ابعاد   سالیخشک یرگذاریتأثنتایج  (12)جدول  .آزمون فریدمن انجام گرفت محیطیزیست

 .اندشده بندیاولویت یریاثرپذبه ترتیب  هامؤلفهکه بر اساس آن  دهدیم
 

 منطقه ینمونه یجامعه نظر ازبر محیط زیست  سالیخشکبررسی اثر وقوع : 11جدول 

 مؤلفه
 درصد افراد پاسخگو

 بسیار کم زیاد   متوسط    کم     یادزبسیار 

میانگین 

 رتبه

کی  یآماره

 دو

سطح 

 معناداری

 ./000 46/10 723/3 2/1 5/6 7/14 2/54 4/23 آلوده شدن منابع آبی

 ./001 00/54 800/4 - - - 7/21 3/78 هاقناتخشک شدن 

گیاهی و  یهاگونهاز بین رفتن 

 جانوری
1/24 4/53 1/16 4/6  240/4 84/51 000/. 

 ./000 26/96 713/3 - - - 9/17 1/82 از بین رفتن مراتع

 در ابعاد اقتصادی هامؤلفهبر  سالیخشک تأثیر یبندرتبهتفاوت میانگین و  یمعنادار: 12 جدول

 اولویت میانگین رتبه اقتصادی هایمؤلفه

 1 52/20 کاهش درآمد

 4 87/17 کاهش تولید

 6 66/14 خوراکی هایینههزافزایش 

 2 34/18 تغییر شغل نیروی کار
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 9 10/4 کاهش رضایت از شغل

 3 16/18 کاهش کشت

 7 14/14 تغییر کاربری اراضی

 5 23/15 اندازپسکاهش 

 8 57/7 افزایش بدهکاری

 

در  سالیخشک یشاخص اجتماعی در اثر وقوع پدیده یرپذیریتأث یبندرتبهجهت  4نتایج حاصل از آزمون فریدمن

گردیده است. نتایج حاصل از  بندیاولویتدر این پژوهش  موردمطالعهاجتماعی  هایمؤلفه و شدهارائه  (13)جدول 

 (14)در جدول  سالیخشک یدر اثر وقوع پدیده محیطیزیستشاخص  یرپذیریتأث یبندرتبهآزمون فریدمن جهت 

 ارائه گردیده است.

 در ابعاد اجتماعی هامؤلفهبر  سالیخشک تأثیر یبندرتبهتفاوت میانگین و  یمعنادار: 13جدول 

 اولویت میانگین رتبه اجتماعی هایمؤلفه

 2 51/16 افزایش مهاجرت

 1 54/20 افزایش فقر و بیکاری

 4 354/12 کاهش امنیت غذایی

 3 06/15 زندگی یفیتککاهش 

 5 07/10 جرائممشاجره و افزایش 

 

 محیطیزیستدر ابعاد  هامؤلفهبر  سالیخشک تأثیر یبندرتبهتفاوت میانگین و  یمعنادار: 14جدول 

 اولویت میانگین رتبه محیطیزیست هایمؤلفه

 3 10/13 آلوده شدن منابع آبی

 1 86/21 هاقناتخشک شدن 

 4 11/12 گیاهی و جانوری یهاگونهاز بین رفتن 

 2 28/13 از بین رفتن مراتع

 

. است.  /001در سطح آلفای  هامعرفحاکی از وجود تفاوت معنادار بین میانگین ( 14( و )13(، )12نتایج جداول )

و کاهش رضایت از  ترینبیش 52/20مربوط به شاخص اقتصادی، کاهش میزان درآمد با میانگین  یهامعرفدر بین 

و مشاجره و افزایش  ترینبیشافزایش فقر و بیکاری در بعد اجتماعی،  ینچنهم. اندداشتهرا  یرپذیریتأث ینترکم ،شغل

و  هاقناتافزایش خشک شدن  یرپذیریتأث ترینبیش محیطیزیست. در بعد اندداشتهرا  یرپذیریتأث ینترکم جرائم

بین ابعاد گوناگون  یبندرتبهبرای درنهایت گیاهی و جانوری بوده است.  یهاگونهدر از بین رفتن  یرپذیریتأث ینترکم

 ارائه شده است. (15)که در جدول  از آزمون فریدمن استفاده شده محیطیزیستاقتصادی، اجتماعی و 

 بر اساس آزمون فریدمن سالیخشکاز وقوع  محیطیزیست، یاجتماع شاخص اقتصادی، یرپذیریتأث یبندرتبه :15جدول 

 میانگین رتبه هاشاخص

 75/2 اقتصادی

 10/2 اجتماعی

 87/1 محیطیزیست

 

                                                            
4- Friedman test 
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 ینترکمبا  محیطیزیستو شاخص  تأثیر ترینبیش ،شاخص اقتصادی با باالترین میانگینکه  دهدمینتایج نشان 

 داشته است. سالیخشکی پدیدهرا از وقوع  یرپذیریتأث ینترکم ،میانگین

در مقیاس بسیار بزرگ در  سالیخشکطی تحقیقی به تأثیرات اجتماعی و اقتصادی  (2018) بن ادواردز و همکاران

احمدی و . امیراست اجتماعیاقتصادی و بر ابعاد  سالیخشک تأثیر ترینبیشکه  دادنتایج نشان  استرالیا پرداختند.

که  پرداختند در روستاهای شهرستان مرزی هیرمند سالیخشکاقتصادی اثرات -رزیابی اجتماعیبه ا (1396همکاران )

را دارند. در تحقیق  سالیخشکدر برابر  یرپذیریتأثاجتماعی و اقتصادی باالترین  هایمؤلفهدر آن مشخص شد 

 بوده است. موردمطالعهبر تحصیل و شغل افراد  سالیخشک تأثیر ترینبیشنیز  2016نیا در سال امیبسط

 گيرينتيجه -6

 سالیخشک وقوع از را یرپذیریتأث ترینیشب ،رتبه باالترین با اقتصادی ابعاد که است آن از حاکیتحقیق  نتایج

 هاییتفعال به یتوجهقابل اتکا روستایی اقتصاد. است گرفته قرار اول اولویت در درآمد کاهش آن در که است داشته

 از یکی زیرا ؛است شهری مناطق از تریشب روستایی مناطق در سالیخشک یرپذیریتأث شعاع ،روینازا ؛دارد کشاورزی

؛ است خودشان باغی و دامی زراعی، تولیدات یعنی خودمصرفی روش روستایی، خانوارهای غذاهای ینتأم اصلی منابع

 دلیل به روستایی مهاجران .کنندیم مهاجرت اطراف شهرهای به و آورده روی شغل تغییر به روستایی افرادبنابراین، 

 به و آورده رو یررسمیغ یهاشغل به ناچار و نیستند شهری کار بازار در فعالیت به قادر الزم یسرمایه و تخصص فقدان

 و آثار دارای خود که را نشینیحاشیه معضل و شوندیم ساکن شهرهاکالن و شهرها یحاشیه در درآمد فقدان دلیل

 ،توسعهدرحال کشورهای در خصوصبه آن مشکالت و نشینیحاشیهکنند. یم تشدید، است اجتماعی متعدد پیامدهای

 این تأثیر تحت نیز شهری جوامع بلکه ،روستایی جوامع تنهانه لذا ؛شودمی محسوب شهری بزرگ معضل یک عنوانبه

 فقر بعد این در اول اولویت که گرفته قرار دوم یرتبه در اجتماعی بعد آزمون نتایج اساس بر. گرفت خواهد قرار مسئله

-روستا مهاجرت یهپدید هرچند. است گرفته قرار یرپذیریتأث دوم اولویت در افراد مهاجرت و است بوده بیکاری و

 ،یشناختروان اجتماعی، عوامل از پیچیده یامجموعه ینتیجه که است اقتصادی-اجتماعی یپدیده یک شهری،

 بلکه ،گذاردمی تأثیر مقصد و مبدأ جوامع جمعیت رشد و حجم بر تنهانه مهاجرت نوع این است. سیاسی و اقتصادی

 و جوانان را روستا از مهاجران یعمده چون مقابل، در .کندمی ایجاد جمعیت توزیع و ساخت در مالحظهقابل تغییراتی

 و تحرک کاهش موجب بیکاری و سالیخشک از ناشی روستایی جوانان مهاجرت ،دهندیم تشکیل روستا کار نیروی

 یرگذارتأث زندگی کیفیت بر خود که شودمی روستاها جنسی و سنی ترکیب تغییر و نسل تولید کاهش روستا، پویایی

 معضالت حاصل و نتیجه که حالیندرع پدیده این که ازآنجاست موضوع این به پرداختن ضرورت این، بر عالوه. است

 دیگری مشکالت بروز موجب و است سالیخشک یپدیده وقوع از حاصل امروزه ،است اقتصادی خصوصاً و اجتماعی

 آشکار ،شد گفته که طورهمان. گرددمی غیره و فقر افزایش جنایت، و جرم افزایش اعتیاد، افزایش بزهکاری، همچون

 ؛دهدمی رخ یکدیگر یادامه در و پیوسته صورت به هایتاولو اجتماعی بعد در یرپذیریتأث هاییتاولو اساس بر که است

 از .شودمی زندگی کیفیت کاهش و نشینیحاشیه باعث خود مهاجرتو  مهاجرت به منجر بیکاری و فقر که یاگونهبه

 .گرددمی جرائم و مشاجرات افزایش به منجر غذایی امنیت و زندگی کیفیت کاهش طرفی

 بر یرپذیرتأث یمؤلفه اولین است، داشته مطالعه این اساس بر را یرپذیریتأث ینترکم که محیطیزیست شاخص در

 اولویت در آبی منابع شدن آلوده دوم، اولویت در مراتع رفتن بین از. ستهاقنات شدن خشک ،فریدمن آزمون اساس

 که بنیادی تأثیر دلیل به سالیخشک. است گرفته قرار چهارم اولویت در گیاهی و جانوری یهاگونه رفتن بین از و سوم

 ،است یرگذارتأث نیز زیستیطمح و محلی و روستایی جوامع زندگی سبک و شیوه تغییر در ،دارد روستاییان اقتصاد بر

 مردم مشارکت و یسازآگاه و یدر کشاورز آب مدیریت جهت هایییزیربرنامه و آبی منابع مدیریت به دقیق توجه لذا

 .است ضروری امری سالیخشک با مقابله منظور به آب مدیریت در
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 ۴۲                                 ي                      ولي و محراب/  ...يو اجتماع يبر ابعاد اقتصاد يسالاثرات خشک يبندتياولو

 

 منابع -7

 روستاهای در سالیخشک اثرات اقتصادی–ارزیابی اجتماعی .(1396) راحله پودینه، ،مرتضی توکلی، ،اهللرحمت ،احمدیامیر  .1

 .89-104، صص 28 یشماره، 7 ی، دورهمطالعات جغرافیایی مناطق خشک یفصلنامه ،هیرمند مرزی شهرستان

 ،ارکان دانش انتشارات بحران، یریتو مدمخاطرات جوی  (.1391)بابایی، نوید اعظم، پرنده، اکرم، حاجباقری، ، لیال امینی، .2

 .363ص 

بر ساکنین مناطق  سالیخشک(. تحلیل و شناسایی پیامدهای 1397)محسن  ، جواد، شایان، بذرافشان ، حمید، برقی  .3

 .143-162صص ، 15 یشماره(، مخاطرات محیط طبیعی، شهریدونفری: روستای چقا شهرستان مورد یمطالعهروستایی )

تأثیرات  (.1394، داریوش )رحیمی، سید اسکندر، یدیسفگلاهلل، صیدایی یتهدایدس ،یآبادزماننوری ، معصومه، جمشیدی .4

، 3 یشمارهروستایی،  یان و چردوان، اقتصاد فضایی و توسعهسیرو یهاشهرستانبر اقتصاد مناطق روستایی  سالیخشک

 .1-17صص 

و بازتاب اقتصادی آن در نواحی  سالیخشک(. 1393عادلی، بهروز، مرادی، حمیدرضا، کشاورز، مرضیه، امیرنژاد، حمید ) .5

 .131-148، صص 3 یشمارهروستایی،  یروستایی، اقتصاد فضایی و توسعه

-آن بر مکان تأثیرو  سالیخشک یمخاطره(. تحلیل شاخص 1394)ناصر، ساالرپور، سارا یددوست، سنیا، غریب، حکیمفاضل .6

 .133-150صص ، 1 یشمارهروستا و توسعه،   یمجله، (استان قزوین :یمورد یمطالعه)گزینی روستایی 

(. مخاطرات محیطی و تالش برای کاهش اثرات آن 1395) ، آسیه،  نجفی، مریم، شایان، محسننژادحسنیقنبری، سیروس،  .7

 .29- 46، صص 7 یشمارهتولید روستاییان، مخاطرات محیط طبیعی،  هاییتعاونبر  یدتأکبا 

 سالیخشکعوامل اثرگذار بر مهاجرت روستایی ناشی از  (.1392) ، لهسایی زاده، عبدالعلیاهللعزت ، کرمی،مرضیهکشاورز،  .8

 .123-127صص ، 1 یشماره، و توسعهروستا  یفصلنامه، س(ی در استان فارمورد یمطالعهیک )

9. Almaghrabi, O. A. (2012). Impact of drought stress on germination and seedling growth 

10.  parameters of some wheat cultivars. Life sci. J, 9(1), 590-598. 

11. Bal, S. K., Mukherjee, J., Mallick, K., & Hundal, S. S. (2004). Wheat yield forecasting 

models  

12. for Ludhiana district of Punjab state. J. Agromet, 6, 161-165. 

13. Bastaminia, A., Rezaei, M. R., & Dastoorpoor, M. (2017). Identification and evaluation of 

the  

14. components and factors affecting social and economic resilience in city of Rudbar, 

Iran. International  

15. journal of disaster risk reduction, 22, 269-280. 

16. Edwards, B., Gray, M., & Hunter, B. (2019). The social and economic impacts of drought.  

17. Australian Journal of Social Issues, 54(1), 22-31. 

18. Fontaine, M. M., & Steinemann, A. C. (2009). Assessing vulnerability to natural hazards: 

impact 

19. -based method and application to drought in Washington State. Natural Hazards 

Review, 10(1), 11-18. 

20. Governor of Yazd, (2016), Yazd Statistical Yearbook of Yazd: Governor of Yazd. 

21. Kenny, A. (2008). Assessment of the social impacts of drought. Journal of American Water  

22. Resources Association, 37(3), 678-686. 

23. Jaleel, C. A., Manivannan, P. A. R. A. M. A. S. I. V. A. M., Wahid, A., Farooq, M., Al-

Juburi, 

24.  H. J., Somasundaram, R. A. M. A. M. U. R. T. H. Y., & Panneerselvam, R. (2009). 

Drought stress in  

25. plants: a review on morphological characteristics and pigments composition. Int. J. Agric. 

Biol, 11(1),  

26. 100-105. 

27. Mehran, A., Mazdiyasni, O., & AghaKouchak, A. (2015). A hybrid framework for assessing  

28. socioeconomic drought: Linking climate variability, local resilience, and demand. Journal of  

29. Geophysical Research: Atmospheres, 120(15), 7520-7533. 
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