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چکيده
در دنيای امروز خشکسالي از جمله مهم ترين باليای طبيعي است که علي رغم تلفات انساني کم در صورت وقوع،
خسارت های اقتصادی و تبعات اجتماعي فراواني را در پي خواهد داشت .به همين جهت توجه بهه ويگيهيهها،
نقش و اثرهای خشکسالي در کشور با توجه به عدم مطالعه آن تا حال يک ضرورت اساسي ميباشد .تحقيق حاضر
از نوع تحقيقات کاربردی و به روش توصيفي – پيمايشي مي باشد که شيوه اجرای آن بهه صهورت ميهداني و بها
استفاده از پرسشنامه صورت يرفته است .روش نمونه ييری تصادفي طبقهای چنهد مرحلههای مهي باشهد .ح هم
نمونه شامل  083سرپرست خانوار روستايي مي باشد .پس از مرور مطالعهات مقهدماتي ،شهاخ

ههای اقتصهادی

آسيب پذيری استخراج شدند .يافته های پگوهش حهاکي از آن اسهت کهه خانوارههای روسهتايي در شهرسهتان
شيروان و چرداول به لحاظ پارامترهای اقتصادی بيشترين آسيب پذيری را داشته اند و خانوارهای روسهتايي در
شهرستان درهشهر با کمترين آسيبپذيری اقتصادی مواجه بوده اند.
واژههای کليدی :خانوارهاي روستایی ،اثرات اقتصادي  ،خشکسالی.

مقدمه و بررسي منابع

پدیده خشکسالی در کشور ایران پدیدۀ نو و ناشناخته اي نیست .موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعيی کشيور ایيران
به گونهاي است که شاهد خشکسالیهایی بوده است ،گاه با شدت کمتر و گاه با شدت بیشتر .عوامي متعيددي در
پیدایش خشکسالی مؤثرند ،که تغییر و دخالت در آنها بهمنظور جليوگیري از بيروز و وقيو آنهيا ،از تيوان بشير
خارج و غیر ممکن است .روي هميین الي  ،امکيان دارد کيه ایين شيرایط در هير منسطيه از سيسن کيره زميین در
کشورهاي غنی و فطیر  ،مرطوب و خشک ،پیشيرفته و در ايات توسيعه و غیيره اتاياد افتيد ،بيا ایين تاياوت کيه در
کشورهاي توسعه یافته ،خشکسالی از لحاظ اقتصادي زیانها و لسماتی را وارد میکند ،در ايالی کيه ایيات را در
کشورهاي در اات توسعه و توسعه نیافته مخت میسازد و سالمت آنها را نیز تهدید میکند..

 .1دانشیاریار گروه ترویج و آموزش کشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمی وااد ایالم " ،نویسنده مسئوت" a_poursaeed@yahoo.com
 . .2دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمی وااد ایالم.

سال دوم ،شماره  ،4تابستان 9314

مجله پژوهشهای اقتصاد روستا

ایران کشوري است خشک و دچار بحران آب ،به منظور هر نو برنامه ریزي الزم است بودجه آبيی کشيور از
قب پیشبینی گردد .براي برنامه ریزي و مبارزه با پدیده خشکسالی باید خسيارات ناشيی از ایين پدیيده را بير روي
بخشهاي مختلف بشناسیم تا بتوانیم ارزیابی درستی از خسارت وارده داشته باشیم .بنابراین جهيت برناميه ریيزي و
تعیین بخشهاي خسارت دیده توسط خشکسيالی بایيد ابتيدا ،بخيشهياي خسيارت دیيده و میيزان خسيارت وارده
مشخص گردد تا بتوانیم توجیه مناسبی براي سرمایه گذاري داشته باشیم.
مسالعات آسیبپذیري مناططی که در معرض خشکسالی قرار دارنيد ميیتوانيد بيهعنيوان بخشيی از برناميههياي
توسعه مدنظر قرار گیرد و در واقع کياهش آسيیب پيذیري بيه عنيوان شاخصيی بيراي توسيعه اسيتااده گيردد .اگير
سیاستگذاران ،افراد و مناطق آسیب پذیر جامعه را شناسایی و دلی آسيیبپيذیري آنهيا را درک کننيد و از طرفيی
براي این آسیبپذیري ضریب ،تعیین نمایند ،سیاست هاي موجود خيود را تغییير و از افيراد آسيیب پيذیر امایيت
خواهند نمود .از سویی دیگر اینگونه اطالعات براي مسئوالن مهم تلطی میشود زیرا آنها باید منابع محيدودي را
که در اختیيار دارنيد بيراي کياهش آسيیبپيذیري اولویيتبنيدي کننيد ،از ایين رو ميیتواننيد بيا توجيه بيه درجيه
آسیب پذیري هر منسطه ،اعتبارات الزم را به مناططی که از آسیبپذیري باالتري برخوردار است ،اختصاص دهنيد.
تجربیات نشان داده ،چنانچه تخصیص منابع با برناميه ریيزي ليورت گیيرد ،کيارایی و اثيرات منيابع لير

شيده

افزایش می یابد .بدون شک آنچه در مطاب خشکسالی کنونی یاري دهنده اسيت ،ایين اسيت کيه سیاسيتگذاران و
تصمیم گیرندگان را متطاعد ساخت که سرمایه گذاري در زمینيه کياهش اثيرات خشکسيالی بسيیار اثيربخشتير و
مطيرون بييه لييرفهتير از سييرمایه گييذاري جهيت پاسييخگویی بييه اثيرات خشکسييالی اسييت و ایين مسيياله بييا مسالعييه
آسیبپذیري ممکن خواهد بود .لذا هد

این تحطیق ،بررسی و سنجش اثرات اقتصادي خشکسالی بر خانوارهياي

روستایی استان ایالم می باشد.
مسالعات انجام گرفته در داخ کشور در خصوص خشکسالی ،عمدتاً ماهیت فنيی و غیير اقتصيادي داشيته و از
سوي دیگر مسالعات اقتصادي  -اجتماعی لورت گرفته نیز لرفاً بر پایه آمار و اطالعاتی از خسيارات خشکسيالی
بوده است .نتایج مسالعه کشاورز و کرمی (

 )Keshavarz and Karami,نشان ميیدهيد وجيود تاياوتهياي

بارز در میان کشاورزان از نظر نو برداشت ،میزان دانش ،نحوه تأمین آب و معیارهاي اجتمياعی ،اقتصيادي و فنيی
موجب میگردد که آسیبپذیري از خشکسالی ،پیامدهاي اال از وقو آن و نهایتاً شیوه پاسخگویی بيه بحيران
از منسطه اي به منسطه دیگر و از گروهی به گروه دیگر متااوت باشد .بنابراین کشاورزان گيروه همگنيی نیسيتند تيا
شیوه هاي یکسيان مطابليه بيا خشکسيالی در میيان آنيان از مسلوبیيت یکسيان برخيوردار باشيد .اسيینی و همکياران
(

 )Hossaini et al.,در بررسی آسیب پيذیري جواميع روسيتایی و عشيایري در نتیجيه بحيران آب در اسيتان

کرمان نتیجه گرفتهانيد ،عوامي سيببسياز آسيیبپيذیري در برابير بحيران خشکسيالی را سياختارهاي اقتصيادي و
اجتماعی ،نظام معیشت خانوار ،ضعف در زیر ساخت ها ،محدودیت هاي ارگانهياي مسيئوت ،عوامي فرهنگيی –
روانشناختی و عوام اقلیمی بر شمردند .نتایج مسالعه لالن و مختاري(

 .)Saleh and Mokhtari,در تحلیي

ابعاد اقتصادي و اجتمياعی خشکسيالی و آثيار آن بير خانوارهياي روسيتایی در منسطيه سیسيتان نشيانداد کيه تيأثیر
خشکسالی بر خروج دائمی نیروي کار از بخش کشاورزي و مهاجرتهاي روستا بسیار اندک بوده ،درآمد اغليب
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خانوارها از بخش کشاورزي کاهش قاب توجهی یافته و میزان سرمایه گذاري در بخش نیز تنزت یافته است .رونيد
کاهشی که در تعداد دام خانوارها طی ساتهاي اخیر اتااد افتاده در ساتهاي پس از خشکسالی بهبود نیافتيه اسيت.
در رابسه با تأمین نیازهاي خوراکی 35/5 ،درلد خانوارهاي مورد مسالعه پس از وقيو خشکسيالی ليرفاً در ايد
سیر شدن مواد غذایی در اختیار داشتهاند(

 .)Nasajizavareh,در بررسی اثرات اقتصادي ،زیسيت محیسيی و

اجتماعی خشکسالی ،آثار خشکسالی را به دو دسته مستطیم و غیر مستطیم تطسیم بندي مینمایيد .کياهش تولیيدات
زراعی و االلخیزي جنگ ها و مراتع ،افزایش خسر آتشسوزي ،کاهش سسن آب ،افزایش نرخ و مير

و میير

دام و ایات واش ،به مخاطره افتادن زیستگاه ماهیيان و ایيات وايش م يات هيایی از آثيار مسيتطیم خشکسيالی و
کاهش درآمد کشاورزان و شاغالن بخش کشاورزي و افزایش قیمت غذا ،بیکاري ،مهاجرت و غیره م ات هيایی از
آثار غیرمستطیم ذکر گردیده اند.
الااقی(

 (Elfaigh,در تحطیطی که به برررسی راهبردهاي کياهش آسيیبپيذیري کشياورزان سيودان در

زمان خشکسالی پرداختند نتیجه گرفت که استااده از ارقيام م طياوم بيه خشيکی ،بيذر پاشيی زود هنگيام بيه منظيور
اسيتااده از بارنييدگی هياي غیيير منتظييره ،افيزایش فالييله بييین ردیيف هييا و اسييتااده از کشيت مخلييو در کيياهش
 (Butch and Ford,به بررسی اثرات خشکسيالی بير

آسیبپذیري کشاورزان مؤثر بوده است .بوچ و فورد )

روي اقتصاد پرداختهاند .خشکسالی سات  2002-2005بر روي منسطه وسیعی از نیوزلند اثر گذار بوده است .در این
تحطیق به ارزیابی اثرات اقتصاد ملی و منسطه اي پرداختهاند و نتایج نشان میدهد که خشکسالی به طور فيودالعياده
اي بر روي اقتصاد ملی و منسطه اي اثرگذار بوده است .سيیملتون و همکياران )

 (Simelton et al.,پژوهشيی

را تحت عنوان تیپولوژي آسیب پذیري محصوالت خشکسالی انجام دادند که در این تحطیق به بررسی فاکتورهياي
اجتماعی – اقتصادي که باعث میشود بعضی از مناطق با وجود شدت خشکسالی پایین ،آسیب پيذیرتر از منياططی
باشند که خشکسالی در آنجا شدت بیشتري دارد ،پرداختند .در نهایت آنها به ایين نتیجيه دسيت یافتنيد کيه انيدازۀ
زمین ،نیروي کار ،سرمایه ،فناوري کشاورزي و زیر ساخت ها اثرات خشکسالی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مواد و روشها

این تحطیق از نظر ماهیت از نو پژوهش هاي کمی محسيوب ميیشيود و از نظير هيد

از نيو کياربردي اسيت

همچنین از لحاظ دستیابی به اطيایق و داده پيردازي از نيو توليیای – پیمایشيی بيه شيمار ميی رود .بيا توجيه بيه
محدودههاي تحطیق ،طرح مورد استااده در این مسالعه از نو مطسعی بوده است .به این معنا کيه ایين تحطیيق بيراي
تولیف خصایص و ویژگی هاي یک جامعه در ارتبا با موضو پژوهش در مطسيع معینيی از زميان بيه کيار ميی
رود .جامعه آماري این تحطیق شام کلیه خانوارهاي روستایی استان ایيالم ميی باشيد کيه تعيداد آنهيا طبيق آميار
سازمان برنامه و بودجه استان در سات  12000 ،1131خانوار روستایی میباشد .بيراي نمونيه گیيري از میيان جامعيه
آماري از روش نمونهگیري تصادفی طبطهاي چند مراله اي استااده شد .بدین شک که ابتدا از هر شهرسيتان یيک
بخش و از هر بخش دو روستا و از هر روستا تعدادي خانوار به لورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آمياري ميورد
مسالعه قرارگرفتند .براي برآورد اجم نمونه از جدوت بارتلت (
اندازه جامعه آماري اجم نمونه  150خانوار تعیین گردید.
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نظر به این که شدت خشکسالی در تمام نطا این استان یکسان نبوده ،براي اطال از پراکندگی خشکسالی در
سسن استان ،از پهنهبندي که توسط اداره ک هواشناسی استان ایالم ،بهيره گرفتيه شيد .ایين پهنيه بنيدي بير اسيا
شاخص ( SPIشاخص نرمات شده بارش) 1تنظیم شدهاست .شاخص  SPIیک شاخص خشکسالی اقلیمی است کيه
بر اسا

ااتمات بارش براي هر بازه زمانی قاب محاسبه است و به منظور ارائه هشدار اولیيه جهيت ارزیيابی شيدت

خشکسالی اهمیت زیادي دارد .این شاخص براي اولین بار توسط مک کی و همکاران (

 )Macki et al.,به

منظور تعریف خشکسالی ارائه شد و براي کمی کردن بيارش در بيازه هياي زميانی چندگانيه طراايی شيده اسيت
(

 .)Ghamarnia and Sahebi,براسا

اطالعاتی که از این پهنهبندي بهدسيت آميد ،گویياي آن اسيت کيه

استان با خشکسالی مواجه میباشد.
می بار و والدز (

 )Me Bar and Valdez,فرمولی براي سنجش آسیبپذیري خشکسالی ارائه داده انيد.

این محططان به این نکته اشاره دارند که آسیب پيذیري یيک ماهيوم کیايی اسيت و بيراي مطایسيه جواميع از لحياظ
آسیب پذیري ،باید آنرا به لورت کمی بیان کرد و براي اینکار باید یک مطسيع زميانی و جامعيه خياص انتخياب
کرد سپس پارامترهاي اقتصادي اثر گذار بر آسیبپذیري را شناسایی کرد و در نهایت مطدار هر پارامتر را محاسيبه
نمود .این مطدار توسط خانوار در مطیا

 1-5تعیین میشود .طریطه تعیین مطدار هر پارامتر بدین لورت است کيه

پرسشنامه اي در اختیار خانوار روستایی قرار میگیرد که شام پارامترهایی هستند که آسیبپذیري را تحيت تيأثیر
قرار میدهند .در این پرسشنامه براي هر پارامتر 5 ،گزینه به لورت سناریو تعریيف شيده اسيت .ایين سيناریوها بيه
گونه اي تنظیم شده اند که بیانگر شرایسی است که خانوار روستایی در زمان خشکسالی با آن روبرو بيوده انيد .بيه
عبارت دیگر گزینه اوت شام بهترین وضعیتی است که خانوار روستایی در زمان خشکسالی در آن قرار داشيتهانيد
و گزینه پنجم تداعی کننده بدترین شرایط ممکن میباشد .الزم به یادآوري اسيت کيه بيا افيزایش یيک واايد در
مطدار هر گزینه ،یک وااد به درجه آسیبپذیري اضافه میشود .این بدان معناست که گزینه  1به بهترین موقعیت
و کمترین میزان آسیب پذیري و گزینه  5بیانگر بدترین شرایط و بیشيترین میيزان آسيیبپيذیري اسيت .در نهایيت
میانگین مطدار هر پارامتر محاسبهشده و در فرموت قرار گرفت .مطدار هر پارامتر با
مطیا

نمایش داده ميیشيود .تعیيین

مناسب براي وزن دهی به پارامترها و محاسبه وزن هر پيارامتر در آسيیبپيذیري کي  .بياتوجيه بيه ایين کيه

پارامترها از اهمیت یکسانی در تبیین میزان آسیبپذیري برخوردار نیستند و هر کدام وزن نسبی خالی را بيه خيود
اختصاص می دهند ،لذا در این مراله می بایست وزن هر یک از پارامترها تعیيین شيود .وزن هير پيارامتر ،اهمیيت
میشود  .بيراي وزن دادن بيه پارامترهيا
نسبی آن پارامتر در بین سایر پارامترها می باشد که با نماد
نمایش داده 
پرسشنامه اي تنظیم و در اختیار تعدادي از متخصصيان کيه شيام اسياتید دانشيکده کشياورزي و مسيئوالن بخيش
ترویج مرکز خدمات شهرستان ها می باشد قرار گرفت و از آنهيا خواسيته شيد کيه اقيدام بيه وزن دهيی پارامترهيا
نمایند .بدین منظور یک مطیا

( )0-10براي وزن دادن به پارامترها در نظر گرفته شيده ،ایين در ايالی اسيت کيه

باید روابط ذی براي مجمو وزن آسیبپذیري ک عام اقتصادي برقرار باشد.

. Standardized Precipitation Index
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()1
اداک ر وزنی که به هر پارامتر تعلق می گیرد  nتعدا پارامترهاي عام اقتصادي در ایين قسيمت بيراي
روشن تر شدن روش وزن دهی به ذکر م الی در رابسه با وزن عوام اقتصادي پرداخته شده اسيت .در ایين مسالعيه
عام اقتصادي که آسیب پذیري خانوار روستایی را در زمان خشکسالی تحت تأثیر قرار می دهد ،شيام  3پيارامتر
است .از طرفی همان گونه که پیشتر نیز گاته شد ،اداک ر وزنی که در این تحطیيق بيراي وزن هير پيارامتر در نظير
گرفته شده است برابر با مطدار  10می باشد .بنوبباين با توجه به روابط باال وزن ک عام اقتصادي به ليورت زیير
محاسبه میشود.
() 2
بنابراین مجمو ک وزن مربو به پارامترهاي اقتصيادي  15ميی باشيد بيدین ليورت کيه مو تيوانیم بيه هير
پارامتر از  0تا  10وزن بدهیم که مجمو وزن هاي عام اقتصادي برابير بيا  15باشيد .ایين شير بيراي وزن دهيی
باعث میشود که ارزیاب از دادن وزن  10بيه هميه پارامترهيا خيودداري کننيد و مجبيور شيوند بيراي هير یيک از
پارامترها یک وزن نسبی در نظر بگیرند .از مزایایی که براي این روش وزن دهی می توان بر شمرد این است که به
ارزیاب این قدرت را می دهدکه تعادت در وزن دهی به پارامترها رعایت کند و بيه هميه پارامترهيا وزن بياال ندهيد.
بدین معنی که ارزیاب مطید می سازد در مورد وزن دهی به پارامترهيا نهایيت دقيت را داشيته باشيد و بيا ااتیيا و
مسالعه کام اقدام به وزن دهی به هر یک از پارامترها نمایيد .ایين نيو وزن دهيی مسيتلزم ایين اسيت کيه مطایسيه
درستی از اهمیت نسبی هر پارامتر به عم آید تا وزن درستی به هر یک از آنها اختصاص یابد .سپس میانگینی کيه
براي وزن هر پارامتر بدست می آید ،به عنوان اهمیت نسبی آن پارامتر در آسیبپذیري کي تلطيی ميی گيردد .در
نهایت محاسبه آسیبپذیري عام اقتصادي با استااده از فرموت زیر انجام میشود:
() 1
 Vآسیب پذیري  Piمطدار هر پارامتر

وزن هر پارامتر  Cمجمو وزن آسیبپذیري ک است.

بحث و نتي هييری

با بررسی بهعم آمده از ادبیات تحطیق ،پارامترهاي اقتصادي مؤثر جهت سنجش آسیبپذیري شناسایی شدند .اولین
مراله جهت سنجش آسیب پذیري ،وزن دهی به پارامترها میباشد ،که این کار توسط متخصصان که شام اساتید
دانشکده کشاورزي و مسئوالن بخش ترویج مرکز خدمات شهرستان ها انجام گرفت(جدوت .)1
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جدول  -1اولويت بندی پارامترهای اقتصادی
Tabel - Prioritizing economic parameters
اولویت بندي
Prioritization

پارامترها

وزن پارامترها

Parameters

)Weight parameters(Wi

1

1/50

میزان سرمایه

2

1/00

Capital
بیمه محصوالت کشاورزي

1

5/50

Insurance of agricultural products
درآمدهاي کشاورزي

1

5/10

Agricultural incomes
قیمت گذاري محصوالت

5

1/31

Product pricing
نو مالکیت زمین

1

1/55

Land ownership
دسترسی به تسهیالت بانکی

2

1/52

Access to banking facilities
میزان اراضی زراعی

5

1/55

Agricultural Lands
درآمد غیر کشاورزي

3

1/25

Non-agricultural income
تعداد قسعات زمین
Plots

Source: Research findings

مأخذ :یافتههاي تحطیق

میان عوام اقتصادي آسیبپذیري در منسطه مورد مسالعه (استان ایالم) دارد ،پارامتر میيزان سيرمایه اسيت .وزن
این پارامتر را متخصصان  1/5محاسبه کرده اند .این یافته نشان میدهد کيه پيارامتر ميورد بحيث مطيدار بیشيتري از
میزان آسیبپذیري را تبیین میکند .دومین پارامتري که وزن (اهمیت نسبی) بياالیی در آسيیبپيذیري دارد ،بیميه
محصوالت کشاورزي است .این پارامتر وزن  1را به خود اختصاص داده است که نشان دهنيده جایگياه مهيم بیميه
در میزان آسیبپذیري خانوارهاي روستایی است.همانسور که در جدوت ،1مشاهده میشود ،مهيم تيرین پيارامتري
که بیشترین وزن (اهمیت نسيبی) را در در هميین زمینيه ،درآميدهاي کشياورزي بيا وزن  5/5رتبيه سيوم را در بيین
پارامترهاي عام اقتصادي داشته است .این در االی است کيه پارامترهياي درآميد غیرکشياورزي ( )1/51و تعيداد
قسعييات زمييین ( )1/25کمتييرین وزن (اهمیييت نسييبی) را در میييان عواميي اقتصييادي داشييتهاندجييدوت ،2میييزان
آسیب پذیري اقتصادي استان ایالم به تاکیک شهرستان را نشان می دهد .بر اسا

یافتههاي موجيود در جيدوت ،2

در استان ایالم پارامترهاي درآمد غیرکشياورزي ( ،)1/11درآميدهاي کشياورزي ( )1/31و میيزان اراضيی زراعيی
( ) 1/3بيه ترتیيب رتبيه هياي اوت تيا سيوم را در بيین پارامترهياي اقتصيادي بدسيت آورده انيد .بيه عبيارت دیگيير،
خانوارهاي روستایی در زمان خشکسالی از این سه پارامتر بیشترین آسیب را متحم شده اند .ایين در ايالی اسيت
که تعداد قسعات زمین با مطدار  1/12و نو مالکیت زمین با مطيدار  1/15پيایین تيرین رتبيه هيا را در میيان عوامي
اقتصادي دارند .بنابراین با توجه به نتایجی که براي مطادیر و وزن پارامترها بدست آمد ،می توان آسیبپيذیري هير
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شهرستان و در نهایت ک استان از نظر عام اقتصادي محاسبه کرد و سپس به مطایسه شهرسيتان هيا بيا یکيدیگر بيا
توجه به میزان آسیبپذیري اقتصادي شان پرداخت (جدوت .)1
جدول  -2مقدار و وزن پارامترهای اقتصادی در شهرستان ها و استان ايالم
Tabel - Amount and weight of the economic parameters in the citys and Ilam province
ملکشاهی

شیروان

دهلران

دره شهر

ایوان

ایالم

آبدانان

پارامترها

وزن

مهران

استان

Malekshahi
1/11

Shirvan
1/52

Dehloran
1/51

Dareshar
1/01

Eivan
2/11

Ilam
1/10

Abdanan
1/15

parameters
میزان سرمایه

Weight
1/50

1/25

2/11

1/12

1/13

1/01

1/11

1/30

2/13

2/55

Capital
بیمه محصوالت

1/00

1/31

1/52

1/55

1/10

1/21

1/21

1/01

1/01

1/52

Insurance
agri-pro
درآمدهاي

5/50

1/02

2/11

1/12

1/05

2/12

2/11

1/01

1/12

1/11

Agricultural
incomes
قیمت گذاري

5/10

1/15

1/12

1/05

1/11

1/12

1/13

1/00

1/00

1/00

Product
pricing
نو مالکیت زمین

1/31

1/25

1/03

1/00

1/11

1/12

2/20

1/01

1/11

1/12

Land
ownership
دسترسی به

1/55

1/30

1/21

1/12

1/21

1/21

1/01

1/12

1/11

1/11

1/11

1/25

1/52

1/52

1/51

1/25

1/51

1/50

1/55

1/12

2/21

1/21

1/25

1/51

2/12

1/01

1/51

1/15

Mehran  Province
1/52
1/12

کشاورزي

کشاورزي

محصوالت

تسهیالت بانکی
banking
facilities
میزان اراضی

1/52

زراعی
Agricultural
Lands
درآمد

1/55

Non-agriincome
تعداد قسعات زمین

1/25

غیرکشاورزي

 Plot

Source: Research findings

مأخذ :یافتههاي تحطیق

جدول  - 0ميزان آسيبپذيری اقتصادی خانوارهای روستايي در زمان خشکسالي
Table - Economic vulnerability of rural households in times of drought.
استان

مهران

ملکشاهی

شیروان

دهلران

دره شهر

ایوان

Province

Mehran

Malekshahi

Shirvan

Dehlora
n

Dareshar

Evan

1/21

1/10

1/25

1/15

1/21

1/01

1/02

ایالم

شهرستان ها

آبدانان

Abdana  Ilam
n
1/11

1/12

Cities
آسیبپذیري
. vulnerability

Source: Research finding

مأخذ :یافتههاي تحطیق
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همان گونه که نتایج جدوت  ،1نشان میدهد ،بیشيترین میيزان آسيیبپيذیري خانوارهياي روسيتایی بيه لحياظ
پارامترهاي اقتصادي ،در شهرستان شیروان و چرداوت بيا درجيه آسيیبپيذیري 1/15مشياهده ميیشيود .شهرسيتان
آبيدانان بييا مطييدار  1/12و شهرسييتان ایييالم بييا مطييدار  1/11بييه ترتیييب در رتبييه هيياي دوم و سييوم بييه لحيياظ میييزان
آسیب پذیري پارامترهاي اقتصادي قرار دارند .این در االی است کمترین میزان آسیبپذیري خانوارهاي روستایی
به لحاظ پارامترهاي اقتصادي ،در شهرستان درهشهر با درجيه آسيیبپيذیري  1/01مشياهده ميیشيود .همچنيین بير
نتایج جدوت  ،1میزان آسیب پذیري خانوارهاي روستایی به لحاظ پارامترهاي اقتصادي در ک اسيتان ایيالم،

اسا

 1/21میباشد.
نتایج اال از تحطیق نشان میدهدکه در استان ایالم ،پارامتر درآميد غیرکشياورزي در رتبيه نخسيت در بيین
پارامترهاي عوام اقتصادي جاي گرفته است بدین معنا که خانوارهاي روستایی مورد مسالعه به لحاظ این پيارامتر
در زمان خشکسالی شرایط مسلوبی نداشته اند و از جمله عواملی بوده که بیشترین تأثیر را در افزایش آسیبپيذیري
شان داشته اسيت .مسالعيه شيریای و زرافشيانی(

 )Sharafi and Zarafshani,گویياي آن اسيت کيه درآميد

غیرکشاورزي از عوام تأثیرگذار بر آسیبپذیري اسيت .همچنيین مسالعيات برنيت (

همکاران(

 )Brant,و بيروکس و

 )Brooks et al.,نشان میدهدکه درآمد غیرکشاورزي میتواند مکم و جایگزین مناسيبی بيراي

کاهش درآمد کشاورزي باشد که در نهایت به کاهش آسیبپذیري میانجامد .خانوارهاي روستایی که ایينگونيه
درآمدها را ندارند با آسیب پذیري بیشتر و تشدید شده اي مواجه میگردند .خانوارهایی کيه در زميان خشکسيالی
داراي تنو درآمدي هستند با آسیبپيذیري کمتيري رو در رو خواهنيد بيود .ایين در ايالی اسيت کيه در تحطیيق
ااضر ،کشاورزان در زمان خشکسالی چندان درآمد مکملی نداشته اند و یا تنو درآمدي آنهيا نتوانسيته اسيت بيه
کاهش آسیبپذیري کمک کند به دلی دسترسی نداشتن به درآمدهاي غیرکشاورزي از بابت این پيارامتر دچيار
لدمات فراوانی شده اند و همین امر آسیبپذیري آنها را اتی تشدید نیز کرده است .این پارامتر میتواند مکمي
و جایگزین مناسبی براي کاهش درآمد کشاورزي به شمار آید .اات ،تولیه میشود که خانوارهياي روسيتایی از
طریق درآمد و ایجاد شغ جانبی براي خود ،دست به ایجاد درآمدهاي غیرکشاورزي بزنند.
درآمد کشاورزي که در رتبه دوم در استان جاي دارد ،پارامتر اقتصادي بعدي است که در ایين تحطیيق ،بخشيی
از آسیب پذیري کشاورزان را در زمان خشکسالی تبیین می کند .به بیان دیگر ،در این مسالعه خانوارهاي روسيتایی
در زمان خشکسالی درآمد کشاورزي باالیی نداشته اند ،به گونه اي که میزان درآمد زراعی آنهيا نتوانسيته اسيت
آسيیبپيذیري شيان را کياهش دهيد .مسالعيات پياوال (

 )Paavola,و شيریای و زرافشيانی( Sharafi and

 )Zarafshani,نشان میدهدکه درآمد کشاورزي از عوام تيأثیر گيذار بير آسيیبپيذیري اسيت .از طرفيی
براسا

نظر سجستم (

 )Segestam,پارامتر درآمد در زیر مجموعه سرمایه مالی قرار می گیرد و همان طور

که مشخص است باال بودن سرمایه مالی تأثیر جدي در میزان کاهش آسیبپذیري دارد .بنيابراین توليیه ميیشيود
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که خانوارهاي روستایی از طریق متنو سازي کشت و همچنین استااده از ارقام مطاوم در زمان خشکسيالی درآميد
خود را افزایش دهند.
میزان اراضی زراعی مطوله دیگري از پارامترهاي اقتصادي اسيت کيه در اسيتان در رتبيه سيوم جياي دارد .ایين
پارامتر اقتصادي که عاملی براي آسیبپذیري خانوارهاي روستایی در زمان خشکسالی بوده اسيت ،ميی تيوان ایين
گونه بیان کرد که کشاورزان این منسطه بر این باورند که زمین هاي کشاورزي در زمان خشکسالی چندان اسيتااده
اي براي آنها ندارند و مطدار زمینی که در اختیار داشته اند نتوانسته است از آسیبپذیري آنها در برابير خشکسيالی
بکاهد و در نتیجه کمکی هم به کاهش آسیبپذیري آنها نکيرده اسيت بيه عبيارت دیگير ،خانوارهياي روسيتایی
مطدار زمین شان را در زمان خشکسالی مناسب ارزیابی نمی کنند و معتطدند که این مطدار زميین پاسيخگوي اميرار
معيياش آنهييا در شييرایط خشکسييالی نیسييت .در نتیجييه کوچييک بييودن اراضييی زراعييی نطييش مهمييی در افييزایش
آسیب پذیري خانوارهياي روسيتایی در زميان خشکسيالی داشيته اسيت .در مسالعيات سيیملتون( Simelton et al,.

)  ،برنيت (

 ،)Brant,واسيکوزلئون (

 )Vasquez-leon,و شيریای و زرافشيانی ( Sharafi and

 )) Zarafshani,اندازه کوچک زمین در زمره عيواملی بير شيمرده شيده کيه باعيث افيزایش آسيیبپيذیري
خانوارها شده است .این نتیجه با یافته بدست آمده از تحطیق هم خيوانی دارد .بيا توجيه بيه اهمیيت ایين پيارامتر در
افزایش آسیب پيذیري از طریيق آميوزش هياي ترویجيی ميی تيوان اسيتااده بهینيه از اراضيی زراعيی را در زميان
خشکسالی به خانوارهاي روستایی آموزش داد .نتایج تحطیق نشيان ميیدهدکيه در اسيتان ایيالم پارامترهيایی چيون
تعداد قسعات زمین و نو مالکیت از دید خانوارهاي روستایی در رتبه هاي انتهایی جدوت جياي دارنيد .ایين بيدان
معناست که تعداد قسعات زمین در شرایط خشکسالی عام چندان مهمی براي آسیبپيذیري آنهيا نبيوده اسيت .از
طرفی هم زمین هایی که کشاورزان در اختیار داشته اند ،شخصی بوده است و همین نشان میدهدکه این عام کيه
میتواند باعث افزایش آسیب پذیري آنها گيردد ،در ایين تحطیيق عامي چنيدان مهميی در افيزایش آسيیبپيذیري
خانوارهاي روستایی تلطی نشده است.
در نهایت نکته پر اهمیت تحطیق ااضر این است که شهرستان هاي مورد بررسی از لحاظ درجه آسيیبپيذیري
اقتصادي با یکدیگر متااوت می باشند که خود نمایانگر این است که میزان آسیبپذیري عام هياي اقتصيادي در
این مناطق با یکدیگر متااوت است .بدین ترتیب پیشنهاد میشود که مسيئوالن ميدیریت خشکسيالی اسيتان ایيالم،
برنامه ریزي ها در جهت مطابله با خشکسالی و کاهش آسیبپذیري خانوارهاي روستایی را براسا

رتبه هایی کيه

براي هر کدام از پارامترهاي اقتصيادي در شهرسيتان هياي ميورد بررسيی بدسيت آميده انجيام گیيرد و بيه تبيع آن
تخصیص اعتبارات با توجه به ضرایب بدست آمده براي آسیبپذیري هر شهرستان لورت پذیرد ،تا از این طریيق
بتوان اعتبارات را به درستی توزیع کرد .همچنین نتایجی که براي میزان آسیبپذیري ک استان بدست آمده اسيت
می تواند براي مسالعات آینده در خصوص مطایسه میزان آسيیب پيذیري اسيتان ایيالم بيا دیگير اسيتان هياي کشيور
استااده شود و می تواند کمکی باشد به مسئوالن امير کيه تخصيیص اعتبيارات در سيسن اسيتان هيا براسيا

میيزان

آسیبپذیري مناطق لورت گیرد.
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