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 :چکیده
اجتماعی این پدیده از دیدگاه  –این مطالعه طی سه مرحله و با هدف بررسی وضعیت خشکسالی در شهرستان جهرم و اثرات اقتصادی 

-در مرحله اول با استفاده از شاخص درصد نرمال وضعیت خشکسالی شهرستان جهرم طی یک دوره. کشاورزان این منطقه  انجام شده است

اجتماعی ناشی از پدیده خشکسالی از دیدگاه کشاورزان بررسی و در مرحله سوم  -مشخص، در مرحله دوم عوامل اقتصادیساله  22ی 

حجم نمونه . اجتماعی با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن سنجیده شده است –ی بین آثار خشکسالی با برخی عوامل اقتصادی رابطه
نتایج مطالعه نشان داد که وقوع  .ای و با توجه به فرمول کوکران محاسبه و تعیین شده استدفی طبقهتصا بردارینمونهاین تحقیق به روش 

توان به افزایش اجتماعی زیادی بر جای گذاشته است که از جمله این اثرات می -خشکسالی در شهرستان جهرم اثرات نامطلوب اقتصادی 
اعتمادی، بهداشتی، مهاجرت، ناامیدی، افسردگی، نگرانی و اضطراب، اعتیاد، درگیری و نزاع، بیفقر، بیکاری، کاهش امنیت غذایی، ناامنی 

همچنین رابطه مثبت و معناداری . اشاره کردآب های تولید، افزایش هزینه تامین کاهش مشارکت، کاهش درآمد کشاورزی، افزایش هزینه

 .خشکسالی وجود دارد اجتماعی ناشی از –بین آثار خشکسالی و عوامل اقتصادی 

 .خشکسالی، اثرات اقتصادیاجتماعی، شاخص نرمال، جهرم: های كلیدیواژه

 

 

 :مقدمه و هدف

)میلی متر  222کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی با بارندگی متوسط ساالنه 
 

 
در مقایسه با سایر نقاط ( متوسط بارندگی جهانی(  

از چالش های مربوط به مسایل و منابع آب بروز تنش های غیر قابل انکار نظیر خشکسالی . جهان جزء مناطق خشک به حساب می آید
سطح جهانی و در گستره وسیع  است که وقوع آن غیر قابل اجتناب و جلوگیری و مهار آن از عهده بشر خارج است زیرا این پدیده خزنده در

بینی ای عمل می کند و در حال حاضر پیشگیری آن سهیم هستند و تبعات آن به صورت منطقهگیرد و عوامل متعددی در شکلشکل می
 (.1311کمال، )معلوم و چگونگی وقوع آن در هر ناحیه با ناحیه دیگر متفاوت می باشد آن غیر ممکن است؛ زیرا آغاز و پایان آن نا

خشکسالی تعریف های گوناگونی شده است، ولی به دلیل متغیرهای مختلفی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در رخ  در منابع علمی از
رایج ترین تعریف در . ی پژوهش گران باشد، ارایه نشده استداد خشکسالی دخالت دارد، تعریف جامع و قابل قبولی که مورد پذیرش همه

ی منطقه یا های ده سالهیده، کاهش غیر منتظره در میزان بارندگی سال جاری در مدتی معین در مقایسه با میانگین بارندگیمورد این پد

 .(2222؛ کولی، 2223، میچلی و استرمن، 1312شاهنوشی، )پراکنش نامناسب بارندگی در طول فصل رشد گیاه است 
کشت و تولید محصوالت زراعی، کاهش کاهش سطح زیر. غیر مستقیم تقسیم می شونداثرات خشکسالی به طور کلی به دو نوع مستقیم و 

حاصلخیزی مراتع و جنگل ها، افزایش آتش سوزی ها، کاهش سطح آب، افزایش مرگ و میر دام ها و خسارت وارده به حیات وحش و 
دیگر کاهش تولید و سطح زیر کشت محصوالت زراعی از سوی . باشندزیستگاه های ماهیان، نمونه هایی از اثرات مستقیم این پدیده می

می تواند منجر به کاهش درآمد کشاورزان و شاغلین این بخش، افزایش قیمت غذا، رشد بیکاری، کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از کاهش 
کی گردد که این موارد نیز نمونه مخارج مصرفی، افزایش جرایم و اعالم دعوی و مشکالت حقوقی در زمینه تأخیر در بازپرداخت وام های بان

 (.1312صالح و مختاری، )هایی از اثرات غیر مستقیم خشکسالی محسوب می گردند
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در سطح استان فارس نیز توزیع نامنظم بارندگی یکی از مشکالتی است که موجب شده شهرستان جهرم زیان های بسیار سنگینی را 
گر را در های ویرانرگباری در زمان کوتاه در یک سال، طغیان رودها و جاری شدن سیالبهای شدید و ای که بارندگیتحمل کند؛ به گونه

 .پی دارد و عدم ریزش باران و کمبود آب در بقیه سال کشاورزان منطقه را، از نظر آب بسیار در مضیقه قرار داده است
و کاهش خسارت این بخش دارد، از چندین  افزایش بازدهی  تحقیقات پیرامون تاثیر خشکسالی بر واحدهای کشاورزی به دلیل اهمیتی که در

های متفاوت، در مناطق مختلف انجام  های اخیر تحقیقاتی در این مورد با روشسال در ایران نیز در . دهه پیش در جهان رواج یافته است
 .که در زیر به برخی از این مطالعات اشاره می شود .شده است
اجتماعی خشکسالی بر کشاورزی استان اصفهان نتیجه گرفت که پدیده خشکسالی و افزایش -ثرات اقتصادیدر بررسی ا( 1311)کرباسی 

گرمای هوا از یک طرف و همچنین وجود صنایع پر مصرف آبی در استان از طرف دیگر، موجب کاهش میزان آب قابل استحصال برای 
 .کشاورزی شده است

های کشاورزی و به مهم ترین اثر خشکسالی بر کشاورزی را کاهش شدید تولید محصول( 1331)و دهقان ( 1312)مهربان و همکاران       
دنبال آن افزایش واردات محصول ها و کاالهای کشاورزی از خارج و کاهش صادرات کاالهای کشاورزی و در نتیجه کسری ترازهای 

 . دانندخارجی و افزایش تورم می
ی استان بندی آن در محدودهای با استفاده از شاخص درصد نرمال به بررسی شدت خشکسالی و ناحیهدر مطالعه( 1311)رحیمی و همکاران 

 23تا  12های مورد بررسی میزان بارش بیش از میانگین، درصد از سال 22تا  33نتایج مطالعه نشان داد که . سیستان و بلوچیستان پرداختند
. درصد خشکسالی شدید است 22تا  3درصد خشکسالی متوسط،  23تا  3/3کسالی ضعیف، درصد خش 13تا  3ی خشکسالی، درصد در آستانه

 .ای این استان دارای سه پهنه استهمچنین نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده از روش تحیل خوشه

به تعیین خشکسالی در (  PN)، دهکها و درصد نرمال (SPI)با استفاده از شاخص های بارش استاندارد شده ( 1312)شریفان و رحیمی 
دهد و در تعیین وضعیت جزییات بهتری نشان می SPIنتایج مطالعه نشان داد که نمایه . ایستگاه های استان سیستان و بلوچستان پرداختند

 .باشدو دهک برقرار می SPIآب و هوایی تطابق نسبتا خوبی بین نمایه 
گذار بر آن در یکی از روستاهای دهستان خسویه در رت ناشی از خشکسالی و عوامل اثربه بررسی فرآیند مهاج( 1311)کشاورز و همکاران 

ریزان به تسهیل فرآیند در این مطالعه مهاجرت به عنوان یک راهبرد سودمند قلمداد می شود و توصیه شده که برنامه. استان فارس پرداختند
های روستایی را به سوی مناطق برخوردار از ظرفیت مناسب برای اشتغال جرتسازگاری با خشکسالی از طریق آموزش بپردازند و جریان مها

 .زایی هدایت کنند

کار شهرستان اجتماعی کشاورزان گندم –ای با هدف بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی مطالعه( 1312)علیپور و همکاران 
د و درآم الت،یتحص زانیم یرهااورزان با متغیتوسط کش یادراک یخشکسال زانیم نیبنتایج تحلیل همبستگی نشان داد . نهبندان انجام دادند

بندی عوامل اقتصادی، اجتماعی از تحلیل در این مطالعه برای دسته. دار وجود داردیو معن یرابطه منف یآموزش هایارکت در دورهمش زانمی
 .عاملی استفاده شده است
ریزی ریاضی پویایی برگشتی در این مطالعه از مدل برنامه. ادی خشکسالی تمرکز کردندبر اثرات اقتص( 2223)ایگلسیاس و همکاران 

مدل برای . استفاده شد که فرض پویایی ناقص سرمایه و نیروی کار و انتظارات منطقی درباره دسترسی به آب آینده دار در نظر گرفته است
شبیه سازی شده است  1111-1113ای در جنوب اسپانیا کالیبره شد و برای دورهدوازده مزرعه نماینده وابسته به سه جامعه آماری از حوزه

 .کندداری را بر کشاورزان تحمیل میهای معنادهد که خشکسالی هزینهنتایج نشان می. که سه سال خشکسالی شدید را وارد کرده است
فرسایش زمین، خشکسالی و رشد جمعیت بر تولید و رفاه  با ارایه یک مدل اقتصادی به تحلیل اثرات ترکیبی( 2222)هولدن و شیفراو  

دهد که اثرات غیرمستقیم خشکسالی بر رفاه نتایج این مطالعه نشان می. خانوار و امنیت غذایی در یک منطقه کوهستانی اتیوپی پرداختند
 .خانوار از طریق تاثیر بر قیمت محصول و دام بیشتر از اثرات مستقیم آن است

داری بین میزان مشارکت اجتماعی کشاورزان با پذیرش ای نشان دادند که رابطه مثبت و معنیدر مطالعه( 2221)اران استردی و همک
به عبارتی دیگر هر اندازه مشارکت اجتماعی کشاورزان بیشتر بود تمایل آنان . ها پیرامون مدیریت خشکسالی توسط آنان وجود داردنوآوری

 .یافتت ریسک افزایش میهای مدیریبه استفاده از روش
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در مورد خشکسالی نشان داد در جوامعی که افراد از مشارکت باالیی برخوردارند زیان ناشی از ( 2221)مطالعات ایگلسیاس و همکاران 
در از طرفی عضویت . دیگر را یاری دهندتوانند یکدیگر، ضمن کسب تجربه مییابد، زیرا افراد با تعامل با یکخشکسالی کاهش می

های دهد که بتوانند از برخی حمایتهای غیردولتی این امکان را به کشاورزان میها، سازمانموسسات رسمی و غیررسمی مانند تعاونی
 .اجتماعی استفاده کنند

از دو شاخص  تاثیر تنوع آب و هوا بر دسترسی به منابع آب در باال دست رودخانه تاگوس را با استفاده( 2212)الکروز و همکاران -لورتز

 2233تا  1131از ( شاخص تبخیر و تعرق نزوالت جوی استاندارد شده) SPEIو ( شاخص نزوالت جوی استاندارد شده) SPIخشکسالی 
این شرایط بر منابع آب، . دهد که شرایط خشکسالی در باال دست رودخانه از دهه هفتاد افزایش یافته استنتایج نشان می. بررسی کردند

بررسی وضعیت خشکسالی در شهرستان جهرم هدف این تحقیق  .تبخیر و تعرق، کم آبیاری و شدت خشکسالی اثر داشته است افزایش نرخ
بررسی رابطه آثار  -1:و اهداف فرعی این مطالعه عبارت است از. باشداجتماعی این پدیده از دیدگاه کشاورزان می –و اثرات اقتصادی 

بررسی رابطه آثار خشکسالی با برخی عوامل  -2، (افزایش هزینه و کاهش درآمد)ناشی از خشکسالی خشکسالی با برخی عوامل اقتصادی 
 .(های اجتماعی و کاهش مشارکتمهاجرت، بیکاری، سالمتی، تضاد)اجتماعی ناشی از خشکسالی 

 

 :هامواد و روش

-بنابراینماننداغلبپژوهش. باشد که به روش پیمایشی انجام گرفته استهمبستگی می -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

حجم . پرسشنامهاطالعاتموردنیازازنمونهانتخابشده،گردآوریشدهاست 222هایپیمایشیبرروینمونهمحدودیازکلجامعهمتمرکزشدهوبااستفادهاز
برای حصول اطمینان از  ان محاسبه و تعیین شده استای و با توجه به فرمول کوکرتصادفی طبقه بردارینمونهنمونه این تحقیق به روش 

های پرسشنامه مورد بدست آمده است که نشان از مناسب بودن گویه  13/2پایایی پرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ بهره گرفته شد که  
 .استفاده است

شاخص درصد نرمال، مقدار بارندگی در . استفاده شده است1(PNPI)درصد نرمال از شاخص خشکسالیبررسی وضعیت همچنین به منظور 
ضرب نموده تا درصد نرمال تعیین گردد و  122یک دوره مشخص را بر مقدار میانگین بارندگی در طول دوره آماری تقسیم و حاصل را،  در 

آمار بارندگی (.1311نوری و همکاران، )نشان دهنده خشکسالی می باشد  122نشان دهنده ترسالی و عدد کوچکتر از  122عدد بزرگتر از 
 :از فرمول زیر استفاده شده است« درصد نرمال»استخراج و برای محاسبه شاخصاز سایت سازمان اطالعات جهانی آب و هوا  مورد نظر

   
 

  
     

 .(میلی متر)متوسط بارش دوره :    ، (میلی متر)بارش ساالنه : Pشاخص بارش نرمال، : PN: که در آن

 

  :نتایج
 نتایج و بحث

 بررسی شدت خشکسالی بر حسب شاخص نرمال( 2)جدول 
 شدت خشکسالی بر حسب شاخص نرمال سال شدت خشکسالی بر حسب شاخص نرمال سال

 تر سالی 2223 خشکسالی شدید 1112

 تر سالی 2222 تر سالی 1111

 خشکسالی آستانه 2222 تر سالی 1112

 خشکسالی آستانه 2223 تر سالی 1113

 خشکسالی شدید 2223 خشکسالی متوسط  1112

 خشکسالی شدید 2221 تر سالی 1112

 تر سالی 2221 تر سالی 1113

                                                             
 Percent of Normal Precipitation Index 
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 خیلی شدید خشکسالی 2212 تر سالی 1113

 خشکسالی شدید 2211 تر سالی 1111

 خشکسالی ضعیف 2212 خشکسالی ضعیف 1111

 خشکسالی شدید 2213 خشکسالی آستانه 2222

 خشکسالی شدید 2212 خیلی شدید خشکسالی 2221

   خشکسالی ضعیف 2222

 
خشکسالی وجود نداشته و   2221و  2222، 2223، 1111، 1113، 1113، 1112، 1113، 1112، 1111های نشان می دهد سال( 2)جدول 

آستانه، سال در  2223و  2222، 2222متوسط، سال های  1112ضعیف، سال   2212و  2222، 1111وضعیت خشکسالی در  سال های 
 . خیلی شدید بوده است 2212 و 2221شدید و سال های  2212و  2213، 2211، 2221، 2223، 1112های 

 توصیف بهره برداران منتخب در شهرستان جهرم
درصد  1/32درصد از کشاورزان بی سواد،  1/12نفر از کشاورزان شهرستان جهرم بوده است که از این تعداد  222نمونه آماری این تحقیق 

میانگین، حداقل و . دارای تحصیالت باالی دیپلم هستند درصد 3/11درصد دیپلم و  2/22درصد راهنمایی،  2/22دارای سواد ابتدایی، 
سال می باشد  32و حداکثر  2، حداقل 13/23میانگین سابقه ی آن ها . سال است 11و  11، 22/21حداکثر سن این کشاورزان به ترتیب 

 . درصد از کشاورزان منتخب شهرستان جهرم دارای شغل دوم بوده اند 3/21همچنین 
درصد از کشاورزان  1/3درصد اجاره و  3/2درصد مشاع،  1/22درصد از کشاورزان دارای مالکیت شخصی،  2/31یت مزرعه از نظر نوع مالک

 12از یک تا )همچنینساختار اراضی زراعی کشاورزان منطقه مورد مطالعه پراکندگی نسبتا زیادی .دارای مالکیت شخصی و اجاره بوده اند
مشغول ( تلفیق زراعت، دام و باغ)شان داد که اکثر کشاورزان قبل از وقوع خشکسالی در چند رشته فعالیت نتایج مطالعه ن. داشته است( قطعه

همچنین . شده است( فقط زراعت، دام یا باغ )های کشاورزی آن ها محدود به یک رشتهبه کار بوده اند اما بعد از وقوع خشکسالی فعالیت
قبل از خشکسالی منبع آب اکثر کشاورزان آب عد از خشکسالی متفاوت بوده است به طوری که ی کشاورزان قبل و بمنبع آب مورد استفاده

 . بوده  است(  درصد  3/23) و بعد از خشکسالی آب های زیرزمینی نظیر چاه ( درصد  2/23) های سطحی نظیر روخانه 
 عوامل اقتصادی ناشی از پدیده خشکسالی از دیدگاه کشاورزان

 (N=222)دی عوامل اقتصادی ناشی از پدیده خشکسالی از دیدگاه کشاورزان الویت بن( 3)جدول
 اولویت انحراف معیار میانگین عوامل اقتصادی 

کاهش درآمد 
 کشاورزی

 1 112/2 312/3 درآمد ناشی از تغییرات عملکرد تولید محصوالت 

 2 123/1 231/3 درآمد ناشی از تغییرات سطح زیر کشت محصوالت

 3 131/2 21/3 درآمد ساالنه کشاورزی 

افزایش هزینه 
 تولید

 1 231/1 331/3 افزایش ساعات به کارگیری کارگر آبیاری

 2 222/1 212/3 افزایش مدت زمان آبیاری ناشی از کاهش دبی آب چاه ها

 3 223/1  231/3 افزایش میزان سوخت و انرژی مربوط به پمپاژ شامل برق یا گازوئیل

 هزینه های انتقال آب

 1 223/1 331/3 انتقال آب با لوله

 2 212/1 13/2 پوشش انهار

 3 322/1 32/2 احداث استخر

 2 233/1 22/2 عایق بندی و پوشش استخر

 (2)، خیلی زیاد(2)، زیاد(3)، متوسط(2)، کم(1)خیلی کم: مقیاس سنجش

 درآمد
و  312/3از نظر کشاورزان کاهش درآمد ناشی از تغییرات عملکرد تولید محصوالت با میانگین نشان می دهد ( 3)همان طور که نتایج جدول 

و  123/1و انحراف معیار  231/3در رتبه اول، کاهش درآمد ناشی از تغییرات سطح زیر کشت محصوالت با میانگین  112/2انحراف معیار 
 .در رتبه دوم و سوم قرار دارد131/2ار و انحراف معی 21/3کاهش درآمد ساالنه کشاورزی با میانگین 

 هزینه های تولید
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در رتبه  231/1و انحراف معیار  331/3هزینه ناشی از  افزایش ساعات به کارگیری کارگر آبیاری با میانگین ( 3)بر اساس یافته های جدول 
در رتبه دوم و  222/1و انحراف معیار  212/3اول، هزینه مربوط به افزایش مدت زمان آبیاری ناشی از کاهش دبی آب چاه ها با میانگین 

. در رتبه سوم قرار دارد 223/1و انحراف معیار  231/3زان سوخت و انرژی مربوط به پمپاژ شامل برق یا گازوئیل با میانگین افزایش می
و انحراف معیار  331/3همچنین در بحث اولویت بندی هزینه های انتقال آب، نتایج نشان می دهد که هزینه انتقال آب با لوله با میانگین 

و هزینه  322/1و انحراف معیار  32/2، هزینه احداث استخر با میانگین 212/1و انحراف معیار  13/2نهار با میانگین ، هزینه پوشش ا223/1
 . می باشد 233/1و انحراف معیار  22/2عایق بندی و پوشش استخر با میانگین 

 عوامل اجتماعی ناشی از پدیده خشکسالی از دیدگاه کشاورزان
 (N=222)اجتماعی ناشی از پدیده خشکسالی از دیدگاه کشاورزان الویت بندی عوامل ( 2)جدول

 اولویت انحراف معیار میانگین عوامل اجتماعی

 1 311/2 112/2 (بیکاری)نا امنی شغلی

 2 123/2 123/2 افزایش فقر روستایی

 3 131/2 131/3 سال گذشته 2مهاجرت در 

 2 221/1 323/3 (   گرسنگی)نا امنی غذایی

 2 122/1 232/3 (بی قدرتی و انزوا)اجتماعینا امنی 

 3 212/1 332/3 (بیماری و ضعف جسمانی)نا امنی بهداشتی 

 سالمتی

 1 132/1 332/3 اعتیاد

 2 212/1 233/3 ناراحتی

 3 133/1 233/3 دلسردی

 2 122/1 223/3 عصبانیت

 2 133/1 232/3 نگرانی و اضطراب

 3 211/1 323/3 نا امیدی

 3 222/1 223/3 افسردگی

 
 تضاد های اجتماعی

 1 111/1 223/3 کاهش اعتبار

 2 222/1 323/3 درگیری و نزاع

 3 232/1 112/3 بی اعتمادی

 کاهش مشارکت

 1 123/1 331/3 عدم شرکت در برنامه های عمرانی

 2 212/1 331/3 کاهش مشارکت دولت و کشاورز

 3 122/1 323/3 کاهش روابط اجتماعی

 (2)، خیلی زیاد(2)، زیاد(3)، متوسط(2)، کم(1)خیلی کم: مقیاس سنجش

با ( بیکاری)دهد افزایش نا امنی شغلینشان می( 2)در بحث اولویت بندی عوامل اجتماعی ناشی از خشکسالی همان طور که نتایج جدول باال
سال گذشته  2، افزایش مهاجرت در 123/2و انحراف معیار  123/2، افزایش فقر روستایی با میانگین 311/2و انحراف معیار  112/2میانگین 

، افزایش ناامنی 221/1و انحراف معیار  323/3با میانگین ( گرسنگی)، افزایش ناامنی غذایی131/2و انحراف معیار  131/3با میانگین 
با میانگین ( بیماری و ضعف جسمانی)بهداشتی  و افزایش ناامنی 122/1و انحراف معیار  232/3با میانگین ( بی قدرتی و انزوا)اجتماعی

 .در اولویت های اول تا ششم قرار داشته اند 212/1و انحراف معیار  332/3
 سالمتی

و  332/3و اولویت بندی گویه های سالمتی از نظر کشاورزان منتخب در شهرستان جهرم اعتیاد با میانگین ( 2)براساس اطالعات جدول
و انحراف  233/3در اولویت دوم دلسردی با میانگین  212/1و انحراف معیار  233/3اولویت اول ناراحتی با میانگین  ، در132/1انحراف معیار 

و  232/3، نگرانی و اضطراب با میانگین 122/1و انحراف معیار  223/3های عصبانیت با میانگین در اولویت سوم و گویه 133/1معیار 
در اولویت  222/1و انحراف معیار  223/3و افسردگی با میانگین  211/1و انحراف معیار  323/3میانگین ، نا امیدی با 133/1انحراف معیار 

 .های بعدی قرار دارند
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  تضادهای اجتماعی
و انحراف  323/3، درگیری و نزاع با میانگین 111/1و انحراف معیار  223/3های کاهش اعتبار با میانگین های اجتماعی گویهدر بحث تضاد

 (.2جدول ) در اولویت های اول تا سوم قرار دارند  232/1و انحراف معیار  112/3و بی اعتمادی با میانگین  222/1عیار م
 کاهش مشارکت  

در اولویت  123/1و انحراف معیار  333/3های عمرانی با میانگین های کاهش مشارکت، عدم شرکت در برنامهدر بحث اولویت بندی گویه
 (.2جدول )در اولویت دوم قرار دارد  212/1و انحراف معیار  331/3رکت دولت و کشاورز با میانگین اول و کاهش مشا

 نتایج تحلیل همبستگی
 قتصادینتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین آثار خشکسالی و عوامل ا( 2)جدول 

درآمدکاهش  افزایش هزینه تولید   

/2 781
**
 /2 322

**
 همبستگیضریب  

 آثار خشکسالی
/2 000 /2  سطح معنی داری 000

 .درصد معنی دار است 11نشان می دهد رابطه بین آثار خشکسالی با کاهش درآمد و افزایش هزینه تولید در سطح ( 2)همان طور که جدول 
 اجتماعینتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین آثار خشکسالی و عوامل ( 3)جدول 

مشارکتکاهش    مهاجرت بیکاری سالمتی تضاد های اجتماعی 

./340
**
 ./317

**
 ./435

**
 597

**/2 0/539
**
 ضریب همبستگی 

 آثار خشکسالی
 سطح معنی داری 0/000 0002/ 000/. 000/. 000/.

تضادهای اجتماعی و کاهش مشارکت در نشان می دهد رابطه بین آثار خشکسالی با مهاجرت، بیکاری، سالمتی، ( 3)همان طور که جدول 
 .درصد معنی دار است 11سطح 

 نتیجه گیری
در مرحله اول با استفاده از شاخص درصد نرمال وضعیت خشکسالی شهرستان جهرم طی . تحقیق حاضر طی سه مرحله انجام پذیرفته است

بوده است  2212و  2221مربوط به سال های به طور کلی مشخص شد که شدیدترین خشکسالی . ساله مشخص شده است 22ی یک دوره
به بعد خشکسالی تقریبا به طور مستمر  2222از نظر استمرار و توالی خشکسالی، از سال . رخ داده است 2222و بیشترین ترسالی در سال 

 .اتفاق افتاده است
نتایج مطالعه نشان داد که وقوع . اجتماعی ناشی از پدیده خشکسالی از دیدگاه کشاورزان بررسی شده است -در مرحله دوم عوامل اقتصادی

اجتماعی زیادی بر جای گذاشته است که از جمله این اثرات می توان به افزایش  -خشکسالی در شهرستان جهرم اثرات نامطلوب اقتصادی 
هش امنیت غذایی، نا امنی بهداشتی، مهاجرت، نا امیدی، افسردگی، نگرانی و اضطراب، اعتیاد، درگیری و نزاع، بی اعتمادی، فقر، بیکاری، کا

از جمله هزینه مربوط به پمپاژ شامل برق یا )آب کاهش مشارکت، کاهش درآمد کشاورزی، افزایش هزینه های تولید، افزایش هزینه تامین 
. خوانی داردهم( 1311)، کشاورز و همکاران (1312)ی پژوهش مختاری و صالح که این نتیجه با یافته. اشاره کرد (گازوئیل و کارگر آبیاری

کاهش درآمد ناشی از تغییرات "اجتماعی ناشی از پدیده خشکسالی از دیدگاه کشاوران،  –همچنین در بحث اولویت بندی عوامل اقتصادی 
و  "هزینه انتقال آب با لوله"، "افزایش هزینه ساعات بکارگیری کارگر آبیاری"اهش درآمد و اولویت اول ک "عملکرد تولید محصوالت

در اولویت اول تا سوم هزینه های تولید همچنین بیکاری، افزایش فقر،  "افزایش مدت زمان آبیاری ناشی از کاهش دبی آب چاه ها"
 .مل اجتماعی قرار داشته استمهاجرت، نا امنی غذایی و اعتیاد در اولویت اول تا پنجم عوا

. اجتماعی با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن سنجیده شده است –ی بین آثار خشکسالی با برخی عوامل اقتصادی در مرحله سوم رابطه
 . دارداجتماعی ناشی از خشکسالی وجود  –که نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین آثار خشکسالی و عوامل اقتصادی 

 پیشنهاد ها

 کشت آموزش مصرف آب به میزان مورد نیاز گیاه با توجه به شرایط منطقه، انتخاب روش کشت مطلوب، محدود نمودن سطح زیر
 محصوالت با نیاز آبی باال و کاهش تبخیر و تعرق در محیط به وسیله کشت محصوالت زیر پالستیک و کشت گلخانه
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 ها در فصول ها و چشمههای آب زیرزمینی تخلیه شونده از قناتو جریان( آبخیزداری)سطحی ریزی جهت کنترل جریانات برنامه
 های زیرزمینی و ایجاد مخازن سطحیغیر زراعی از طریق تزریق مجدد به سفره

 های مدیریتی برای مقابله با خشکسالی و راهکارهای بهینه در راستای حذف اثرات خشکسالیارایه طرح 

 
 :منابع

 مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی بررسی . ی شدت و تداوم خشکسالینگرشی تازه بر روند روزانه: بارش موثر(. 1331. )بذرافشان، ج
 .اردیبهشت، دانشگاه شهید باهنر کرمان 22تا  11جلد دوم، . راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

 موسسه ی پژوهش های برنامه ریزی : تهران. بخش کشاورزی و راه های مقابله با آن آثار و پی آمدهای خشکسالی در(. 1331. )دهقان، م
 .1-2. و اقتصاد کشاورزی

 مطالعه موردی استان سیستان و )بررسی شدت خشکسالی با شاخص نرمال بارش (. 1311. )، موحدی، س و برقی، ح.رحیمی، د
 .1311، زمستان 2ماره ، ش22ریزی محیطی، سال مجله جغرافیا و برنامه(. بلوچستان

 مجله علوم و . الگوی ریاضی برآورد خشکسالی بر ارزش افزوده محصوالت زراعی و باغی در ایران(. 1312)شاهنوشی، ن و سالمی، ح
 . 11-1( :31)شماره. 13صنایع کشاورزی جلد 

 پایش خشکسالی بر اساس نمایه (. 1312. )شریفان، ح و رحیمی، لSPIهای منابع آب و ن همایش ملی چالشاولی. ، دهکها و نرمال
 .1312کشاورزی،  بهمن ماه 

 اجتماعی کشاورزان، مطالعه موردی-بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی(. 1312. )علیپور، ح ؛ چهار سوقی امین، ح و قریب، ع :
 .1312تابستان . 11شماره . پژوهش های آبخیزداری. گندمکاران شهرستان نهبندان

 مجموعه مقاالت اولین همایش ملی بررسی ، اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر کشاورزی استان اصفهان، (1311. )کرباسی، پ
 .زابل. راهکارهای مقابله با کم آبی، دانشگاه زابل

 ستان فارسیک مطالعه موردی در ا: عوامل اثرگذار بر مهاجرت روستایی ناشی از خشکسالی. زاده، عکشاورز، م؛ کرمی،ع و لهسایی .
 .113-123، صفحات 1312، بهار 1، شماره 13فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 ارزیابی کریجینگ در تعیین مدلی بهینه جهت پایش شاخص بارندگی استاندارد در محیط (. 1311. )کمال، اGIS . مجله علمی پژوهشی
 122-122صفحات ،32فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر، سال دهم، شماره 

 تحلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی خشکسالی و آثار آن بر خانوارهای روستایی در منطقه "(. 1312. )مختاری، د و صالح، ا

 .1مجموعه مقاالت ششمین کنفرانس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، جلد ".سیستان

 خشکی و خشکسالی . جتماعی خشک سالی در منطقه سیستانتاثیرات اقتصادی ا(. 1312. )کیکاووسی و مهربان، ر. ، م .مهربان، ا
 .23-21: 1کشاورزی، 

 تعیین رابطه خشکسالی با تغییرات میزان تولید مرتع در استان سیستان و (. 1311. )، کریمی، ص و خسروی، م.، جاودانی، ر.نوری، غ
 .1311هان اسالم، فروردین ماه چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان ج. 1313-32آماری  بلوچستان طی دوره

 Colley, j. (2005). state of Texas drought. Texas Drought 
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