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 مقالة پژوهشی

در  بر توسعه روستایی )خشکسالی هواشناسی( ارزیابی اثرات خشکسالی

   نیمروز شهرستان روستاهای
 ستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایراناستادیار جغرافیا و برنامه ریزی رو، سیروس قنبری

 رانیو بلوچستان، زاهدان، ا ستانیدانشگاه سدانشجوی دکتری برنامه ریزی روستایی، ، 1محسن شایان

 ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه روستایی، ریزی برنامه ارشد کارشناسی، پور یوسفی سیدیونس

 چکیده
 زیادی اهمیت از روستا در آن کنترل و است روستایی نواحی در عمده لشچا یک طبیعی مخاطرات

 خشکسالی است. ،یکی از مخاطرات طبیعی که اثرات زیانباری بر جوامع روستایی دارد .است برخوردار

نیمروز  شهرستان روستاهای در روستایی توسعه بر خشکسالی اثرات ارزیابی ،پژوهش این از هدف

 ،روستاهای شهرستان نیمروز تشکیل داده است که به دلیل زیادی روستاها را حقیقت آماری جامعه. است

که جمعیت  به صورت تصادفی انتخاب شده است روستا 11درصد از روستاهای شهرستان معادل با  02

 با بوده و خانوار 1932برابر با  1931سال  عمومی نفوس و مسکن اساس سرشماری این روستاها بر

 هاداده تحلیل و تجزیه برای .است شده انتخاب به عنوان نمونه نفر 902 تعداد کوکران رمولف از استفاده

ای نمونهآزمون تی تک نتایج. است شده استفاده متغیرهو تحلیل رگرسیون چند اینمونهتک تی آزمون از

و بعد  777/0 ینفرهنگی با میانگ -، بعد اجتماعی171/0میانگین  نشان داد که وضعیت بعد اقتصادی با

دهنده تاثیر زیاد این ابعاد از در وضعیت نامطلوب قرار دارند که نشان 103/0محیطی با میانگین زیست

خشکسالی در روستاها است. جهت بررسی اثرات خشکسالی بر توسعه پایدار روستایی از آزمون 

ی بیشترین تاثیر را با مقدار رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد که خشکسال

محیطی با اثرات خشکسالی بر بعد زیست ،بر بعد اقتصادی داشته است. همچنین 977/2ضریب بتای 

 چشمگیر بوده است. 197/2فرهنگی با ضریب بتای  -و بعد اجتماعی 012/2مقدار ضریب بتای 

 .ستان نیمروزشهر خشکسالی، روستایی، پایدارتوسعه  ،توسعه، : مخاطراتکلمات کلیدی

                                                           
 Mohsen.shayan@gmail.com                                                            نویسنده مسئول:       -1
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 مقدمه

 توسعه روند در اصلی موانع از یکی تواندمی روستایی جوامع در مختلف مخاطرات

 اقتصادی، توسعه راه سر بر سدی ،هاآن وقوع با همواره و گردد محسوب پایدار

 هایبرنامه باشد، بیشتر مخاطرات شدت قدر هرچه. شود داده قرار عمرانی و اجتماعی

 توسعه، مقصود(. 1991 آسایش،) بود خواهد همراه بیشتری تمشکال با ملی توسعه

 به باید توسعه به دستیابی برای تالش ،رواین از. است همگان زندگی کیفیت بهبود

 ارضای عامل باید توسعه. گردند مندهبهر آن منافع از مردم اکثریت که باشد ایگونه

 ،امروزه(. 1992 لنگرودی،مطیعی) شودمی آغاز فقر بردن میان از با که باشد نیازهایی

 سطح به رسیدن توسعه، حال در کشورهای در ویژه به مهم هایهغدغد از یکی

 پایه از یکی روستایی توسعه میان این در. است مختلف ابعاد در توسعه از قبولیقابل

 ،که چرا ؛(1999 رضوانی،) شودمی محسوب کشور هر ملی توسعه مهم و اولیه های

 نقش ،همچنین و اندداده جای خود در را جمعیت از ایدهمع بخش هم وزهن روستاها

 از بخشی روستایی توسعه. کنندمی ایفا تولید و غذایی امنیت تامین در توجهیقابل

 روستایی جامعه مسائل و مشکالت حل به بیشتر که است ملی توسعه کالن برنامه

 تالش مناطق این در فقر کاهش و زداییمحرومیت جهت در نحوی به و پرداخته

 حیات طول در طبیعی هاییپدیده عنوان به طبیعی بالیای (.1997 پور،جمعه) کنندمی

 با ایران، کشور (.1937 همکاران، و شایان) داشت خواهد و داشته وجود زمین کره

. است محیطی متفاوت شرایط و هوایی و آب تنوع دارای وسعت، و گستردگی وجود

 این. است ساخته فراهم کشور در را طبیعی بالیای از بسیاری وقوع الاحتم ،مسئله این

 بسیاری کنونی هایبحران که شد خواهد آمیزفاجعه مشکالت بروز به منجر مخاطرات

 (. 1937 زاده،سلمان و مهدویه) داشت خواهد همراه به را

 هاییانبحر و مخاطرات به توجه روستایی، توسعه عمده هایدغدغه و مباحث از یکی

 تحوالت و هادگرگونی با را روستایی هایسکونتگاه دائمی، نسبتا طور به که است

 اثر پایدار توسعه در دخیل پارامترهای کلیه بر بحران وقوع. سازدمی روبرو غیرمنتظره
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 فیروزی) شودمی محسوب پایدار توسعه در اساسی گامی بحران مدیریت ،لذا ؛گذاردمی

  (.1932همکاران، و

 مخاطرات رخداد جهت در مستعد مکانی ایران، شرقی جنوب در نیمروز شهرستان

 به منطقه حیات شریان تنها هیرمند رودخانه. خشکسالی است بویژه طبیعی مختلف

 وقوع که هستند عواملی از( زیاد دمای و باد بارش،) هوا و آب نامناسب شرایط همراه

 موقعیت و خشک و گرم اقلیم. سازندمی محتمل منطقه در را طبیعی مخاطرات

 میزان و میلیمتر 71 از کمتر سالیانه بارندگی متوسط تا گردیده موجب منطقه جغرافیایی

 شرایط این(. 1993 زاده،ابراهیم) باشد سال در میلیمتر 1222 به نزدیک آن بالقوه تبخیر

 تداوم و زیستمحیط پایداری لحاظ به منطقه در را هیرمند رودخانه نقش اقلیمی،

 جریان در قطعی یا و اختالل هرگونه ،اساس همین بر. نمایدمی آشکار انسانی زندگی

 اجتماعی اقتصادی، مسائل لحاظ به بزرگی بسیار صدمات موجب ،رودخانه این آبدهی

 نوع به توجه با بین، این در روستایی نواحی .گردید خواهد منطقه در محیطیزیست و

 به را نامطلوبی شرایط است، طبیعت از مستقیم برداریهبهر بر مبتنی که خود زندگی

 بتوان شاید. نمایدمی تجربه محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی، مسائل لحاظ

 در توسعه و رشد راه در اصلی موانع بزرگترین از یکی عنوان به را خشکسالی

ارزیابی اثرات خشکسالی  ،پژوهشهدف این . آورد حساب به منطقه روستاهای

این  ،به همین خاطر است. نیمروز شهرستان در اشناسی بر توسعه پایدار روستاییهو

ترین اثرات خشکسالی بر توسعه پایدار پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مهم

 روستاهای شهرستان نیمروز کدام است؟

  منااطق  ساکنین بر خشکسالی  پیامدهای شناسایی و به تحلیل ،(1937برقی و همکاران )

 فریدونشهر پرداختناد و چناین نتیجاه گرفتناد کاه مهمتارین       در شهرستان چقا روستای

 از ناشای  درآمد کاهش) اقتصادی عوامل  گروه در چقا روستای در خشکسالی پیامدهای

 باه  مرباو   هاای هزیناه  و کشااورزی  هاینهاده قیمت افزایش باغی، و زراعی تولیدات

 درصاد  27/01 عامال  ایان  کاه  اسات  بوده..( . و غیرکشاورزی درآمدهای کاهش تولید،
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اثاارات  یبااه بررساا ،(1931) هیااامام و معمااار یبرقاا .اساات کاارده تبیااین  را واریااانس

خشکسالی بر ساختار اقتصاد روستایی دهستان گالب شهرستان کاشاان پرداختناد و باه    

ی باا  مدیریت منابع آب و آبیاری مؤلفه ،مختلف یهامؤلفه نیاز ب ،که دندیرس جهینت نیا

منظاور   کاار ماادیریتی باه   راه نیتار عناوان مهام  به تواندیم، 119/07درصاد واریاانس 

 یهاا ریازان و دساتگاه  برنامه یاستفاده مورد ،اثرات بحران خشکسالی در منطقه کااهش

 یساازگار  یراهبردهاا  یباه بررسا   ،(1932) افراختاه و همکااران   مربوطه قارار گیارد.  

 تیا کاه ررف  دندیرسا  جاه ینت نیپرداختند و به ا یشکسالدر برابر مخاطرات خ ییروستا

 یطبقاه مفهاوم  در قالاب پانج   ینسبت به خشکسال ییروستا یخانوارها جیرا یسازگار

-یما  یبناد ستهد یتیحما -یو ارتباط یفن ،ینهاد ،یاقتصاد ،یاجتماع یشامل راهبردها

 سااکیر تیریمااد کااردینقااش رو یبااه بررساا ،(1930) و همکاااران پورطاااهری شاود. 

 دگاهیا از د ییکشاورزان روساتا  یاجتماع -اقتصادی یریپذبیدر کاهش آس یخشکسال

 جاه ینت نیپرداختناد و چنا  ی غربا  جانیآذربادر  مسئوالن و کارشناسان دهستان سولدوز

 یریپاذ بیبارای کااهش آسا    ناسبم کردییرو یخشکسال سکیر تیریمد ،گرفتند که

کااهش   ناد یدر فرآ تاوان یو ما  در روساتاهای موردمطالعاه اسات    یاقتصادی و اجتماع

 داشت. دیتأک سکیر تیریبر مد ،یاز خشکسال یناش یهابیو آس امدهایپ

 

 تحقیق مبانی نظری

روز به نحوی با خطر مواجه  ها هرناپذیر زندگی است. انسانبخش اجتناب 1مخاطره

 ،دهندهای رانندگی جان خود را از دست میتعدادی در تصادف ،جمله از .شوندمی

برند. ها رنج میرود یا از آلودگیشوند و یا اموالشان به سرقت میار نقص عضو میدچ

رود توجه عمومی مردم نسبت زندگی در محیط بدون خطر غیرممکن است و انتظار می

 مندتر بهرهآنکه اکثر مردم از طول عمر بیشتر وزندگی سالم به خطر در آینده با

 یا ناگهانی پیشامدهای محیطی، مخاطرات(. 1937 افزایش یاید )فوالدی، ،شوندمی

                                                           
1 Hazard 
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 امنیت و سالمت آن، از متاثر که روندمی شمار به انسانی یا طبیعی خاستگاه با تدریجی

 و بریتون (.1937 همکاران، و برقی) شودمی مواجه خطر با بشر اسکان و زیست گستره

 که طبیعی یزیکیف عناصر»: کردند تعریف چنین را طبیعی مخااطرات ،(1372) 1کیتز

 شوندمی ایجاد انسان توان از برتر خارجی نیروهای به وسیله و مضرند انسان برای

 رویدادهای و حوادث ،(0222) ملل سازمان (. برنامه1932 )عزمی و همکاران،

 زیان ضرر و تلفات خسارات، باعث شاننیروی که را هوایی و آب و جوی ژئوفیزیکی،

 تهدید وقایع طبیعی مخاطرات. نمایندمی تعبیر طبیعی تمخاطرا عنوانتحت را گردد

کنند )پودینه و  تخریب را ما اجتماعی و طبیعی فضای توانندمی که هستند ایکننده

 (.1939 همکاران،

چه  اگر .است خشکسالی ،زمین کره روی در طبیعی هایمخاطره مهمترین از یکی

از لحاظ اقلیمی به معنی کمبود مقدار  ،اما ؛تعاریف ارائه شده از خشکسالی متعدد است

بارش از میانگین مورد انتظار ساالنه، از لحاظ هیدرولوژیکی به معنی کاهش سطح و 

به  های سطحی و از لحاظ کشاورزی نیز، خشکسالیهای زیرزمینی و آبدبی آب

شود که کمبود آب، موجب کاهش میزان رطوبت و در نتیجه وضعیتی اطالق می

شود و در نهایت، استیال و تداوم خاک و اتالف محصوالت می تضعیف و خشکی

شود که شرایط خشکسالی یعنی خشکسالی اقتصادی، اجتماعی و سپس، روانشناسی می

دار سطح کیفیت زندگی و بروز قحطی و مهاجرت و مرگ و میر کاهش معنی ،نتیجه آن

ای بزرگ جعهای طبیعی و فاخشکسالی مخاطره(. 1933 است )احمدی و منوچهری،

هایی از هایی را پدید آورد. نمونهتواند در هر کشور فراز و نشیباست که می

اند از: در کشورهای مختلف عبارت بوده های قرن بیستمشدیدترین خشکسالی

، هند در سال 1300، اتحاد جماهیر شوری در سال 1327 خشکسالی چین در سال

دادن  ها نفر و قرارها موجب مرگ میلیون. این خشکسالی1371و آفریقا در سال  1377

 (. خشکسالی1939فر، زیادی از مردم در آستانه گرسنگی شدند )یادگاری عده بسیار

                                                           
1 Britton and Kitz 
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 تغییرات از نتیجه یک عنوان به. است طبیعی بالیای ترینطوالنی و ترینگسترده از یکی

 .(3021 و همکاران، 1)گوا است شدیدتر و بیشتر خشکسالی هوا، و آب جهانی

 نقش آن بروز در است مختلفی ممکن عوامل که است چندبعدی پدیده یک خشکسالی

)عبدالهی و  باشد تأثیرگذار هم مختلفی عوامل و روی ساختارها همزمان و باشند داشته

ترین خشکسالی است. خشکسالی خشکسالی هواشناسی از رایج (.1939همکاران، 

قادیر نرمال( و مدت دوره خشک تعریف )مقایسه با م هواشناسی معموال درجه خشکی

د: دوره کننگونه تعریف میو همکارانش، خشکسالی هواشناسی را این 0شود. لینسلیمی

و همکارانش نیز  9توجهی وجود ندارد. دونرطوالنی که در آن بارش قابل نسبتاً

از مقدار مرجع مشخص که در آن  ترخشکسالی هواشناسی را کاهش آب به پایین

 ،نکهیتوجه به ا با .(1939 فر،)یادگاری مان، مقدار این کاهش مشخص باشدزمدت

به  ییساکنان جوامع روستا شتیمع ران،یشده در ا اقتصادی انجام یهایابیمطابق ارز

را  یبروز خشکسال ؛وابسته است یعیو منابع طب یبه اقتصاد کشاورز ادییز زانیم

 .نمود یتلق رانیا ییساکنان مناطق روستا شتیمع یجدی برا دییمثابه تهد به توانیم

کشاورزی،  داتیتول ،یعینامطلوب آن بر منابع طب امدهاییو پ یخشکسال ل،یدل نیبه هم

مناطق مستعد  ریو سا رانیا یاساس یهااز چالش یکی یاقتصادی و اجتماع یتوسعه

  (.1937 و همکاران، برقی) شودیمحسوب م یخشکسال

 توسعه (.0217 ،2توزوا و )استراکا است منسجم سیستم یک روستایی توسعه یندآفر

 توسعه (.0212 ،1)ایزی و کروتاپال شودمی فقر از باعث رهایی جوامع روستایی

 کشورهای در ویژه به کشورها، از بسیاری در توسعه اصلی استراتژی عنوان به روستایی

است  شده تأکید د،کننمی زندگی روستایی مناطق در جمعیت اکثر که توسعه، حال در

افزایش کمی ثروت و تحول کیفی  ؛توسعه روستایی عبارت است از (.0211 )موسوی،

                                                           
1 Guo 
2 Linsley 
3 Donner 
4 Straka and Tuzova 
5 Eziyi and Krothapalli 
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توسعه روستایی به عنوان  ،نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روستا. بنابراین

توسعه  راهکاری عملی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح است. در

و نابرابری و افزایش ارزش افزوده  کاهش فقر د روستاییان،روستایی بر افزایش درآم

(. توسعه 1931 اصل،اقتصادی در بخش روستایی تاکید شده است )افراخته و توفیقیان

در حال  ،شود. اماریزی و توسعه روستایی محسوب میپایدار رویکردی نوین در برنامه

 و لطیفه)ی روستایی است هاتوسعه مربو  به عرصههای حاضر، سهم زیادی از چالش

 آن عناصر پویایی و روستا بازتولید نیازمند روستایی پایدار توسعه(. 1931 همکاران،

 ،ترجامع ایگونه به و زدود هاانگاره و هانگاه از زنگار بایستیمی ،لحاظ همین به .است

-برنامه بچارچو در ،انکارغیرقابل واقعیتی مثابه به را روستایی پایدار موضوع توسعه

توسعه پایدار روستایی رهیافتی  (.1932 سیاهوئی،عامری)داد  قرار مدنظر توسعه های

ای گونهبه ؛اندشده برای توسعه است که در آن، کارایی، عدالت و پایداری باهم تلفیق

کارایی متضمن استفاده بهینه از منابع، عدالت متضمن فقرزدایی و کاهش شکاف  ،که

معاش  مندان، و هدف از پایداری نیز پایداری معیشت با حفظ امراربین فقرا و ثروت

 (.1931 نیا و همکاران،)توکلی آینده از طریق حفظ منابع طبیعی باشد

 

  هاها و روشداده

 و تحلیلی توصیفی آن تحقیق روش .است کاربردی ،ماهیت نظر از حاضر پژوهش

 پژوهش، فرآیند در. است شده فراهم میدانی و ایکتابخانه منابع طریق از آن هایداده

 بر و گرفت قرار موردمطالعه آن مطالعاتی سوابق و محیطی مخاطرات نظری مبانی ابتدا

 جامعه. شد تعیین بازیابی واکنش، کاهش و آمادگی، عامل 2 و گویه 12 ،آن اساس

دهد که به علت تعداد زیاد پژوهش را روستاهای شهرستان نیمروز تشکیل می آماری

 انتخاب شدند روستا 11 به تعداد درصد از روستاهای شهرستان 02 ،وستاهار

 انتخاب 902 تعداد به اینمونه حجم کوکران فرمول از استفاده با که ؛(خانوار1932)

روایی پرسشنامه توسط استادان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. . است شده
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 و گرفت قرار استادان و متخصصان ران،نظصاحب اختیار در تدوین از بعد ،بدین منظور

 از پژوهش پایایی تعیین برای. شد انجام الزم اصالحات ،هاآن نظرات آوریجمع از پس

 که است 70/2، شده محاسبه آلفای میزان. است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب

 نامهشپرس در هاسازه پایایی احراز برای الزم دقت و است مطلوبی عدد دهدمی نشان

 درونی همبستگی هاشاخص سنجش برای شدهطراحی هایگویه و شده گرفته کار به

و تحلیل  اینمونه تکتی آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه برای ،پژوهش این در. دارند

 نشان را تحقیق هایوگویه ابعاد ،1 جدول. است شده استفاده رگرسیون چندمتغیره

 .دهدمی

 های تحقیقگویهابعاد و  -9جدول

 گویه ابعاد

 عملکرد باغی، کاهش محصوالت از ناشی درآمد زراعی، کاهش تولیدات از ناشی درآمد کاهش اقتصادی

 هایهزینه کشاورزی، افزایش هاینهاده قیمت ها، افزایشباغ تولید عملکرد مزارع، کاهش تولید

 کشاورزی تولید به مربو 

 ارزش روستائیان، کاهش خانوارهای هایگذاریسرمایه شغیرکشاورزی، کاه درآمدهای افزایش

-سرمایه هایانگیزه غیرکشاورزی، کاهش شغلی هایفرصت روستائیان، کاهش امالک اقتصادی

 ها، افزایشگذاریسرمایه ریسک افزایش و طبیعی مخاطرات کشاورزی، افزایش بخش در گذاری

 شغلی هایفرصت تولیدی، افزایش هاینهاده عرضه دولتی، کاهش هایسازمان و هابانک به بدهی

 . زراعی و تولیدی هاینظام غیرکشاورزی، تغییر

-اجتماعی

 فرهنگی

 هایتنش روستا، افزایش هایمهاجرت کشاورزی، افزایش هایفعالیت برای روستائیان کمتر تمایل

 بین یهمیار و کمک در انگیزه محلی، کاهش هایمشارکت روستائیان، کاهش بین اجتماعی

 رسوم و عقاید در تسهیالت، تضعیف و اعتبارات توزیع در عدالت و مساوات روستائیان، کاهش

 روانی و روحی مشکالت روستائیان، افزایش

 . کاذب مشاغل افزایش

زیست 

 محیطی

 سطحی، افزایش و زیرزمینی آب منابع شدید ها، کاهشچاه شدن خشک و هاچشمه رفتن بین از

 آبی نیاز افزایش و حرارت درجه آب، افزایش کیفیت باغ، کاهش درختان هایبیماری و آفات

 گیاهان و مرتعی تولیدات خاک، کاهش فرسایش و مرتعی، تخریب هایعلوفه تنوع باغات، کاهش

 . مراتع در مهاجم گیاهان منطقه، افزایش وحش حیات هایزیستگاه رفتن بین دارویی، از

 . 1937؛ شایان و همکاران،1930؛ پورطاهری و همکاران،1937برقی و همکاران، ؛ 1932منبع: افراخته و همکاران،
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 مورد مطالعه معرفی منطقه

. است ایران شرق در بلوچستان و سیستان استان هایشهرستان از یکی نیمروز شهرستان

 از آبپشت بخش انتزاع با نیمروز شهرستان .است ادیمی شهر ،شهرستان این مرکز

 وزیران هیئت توسط ،1931 دیماه 17 در شهرستان به آن ارتقای و زابل شهرستان

 تقریباً آبپشت بخش عنوان با هنگامی که ،شهرستان این جمعیت شد. ابالغ و تصویب

 بنابرو  بوده زابل شهرستان توابع از نیمروز شهرستان کنونی جمعیتی محدوده با برابر

)مرکزآمار  است بوده نفر 29901 با برابر، 1931 سال در ایران آمار مرکز آمار

 . (1931ایران،

 

 
ترسیم:  فرمانداری شهرستان نیمروزموقعیت سیاسی شهرستان نیمروز   منبع:  -9شکل

 9911نگارندگان،
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 اصلی بحث

 های توصیفییافته

درصد  99درصد از پاسخگویان مرد و  77های توصیفی پژوهش نشان داد که نتایج یافته

درصد را مجردها تشکیل  21درصد از پاسخگویان متاهل و  13اند. را زنان تشکیل داده

 12درصد مربو  به کشاورزان و کمترین آن با  29اند. بیشترین گروه شغلی با داده

به گروه سنی   درصد مربو 99درصد مربو  به کارمندان است. بیشترین گروه سنی با 

 سال بوده است. 72سال و کمترین آن مربو  به گروه سنی باالی  12تا  22

 

 بررسی وضعیت ابعاد توسعه پایدار

اقتصادی روستاییان در بعد  وضعیت جهت بررسی بعد اقتصادی روستاییان:  وضعیتبررسی 

ای استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد که از نمونهروستاهای شهرستان نیمروز از آزمون تی تک

دهنده ( است که نشان9تر از میانگین مطلوب )ها پایینویهمیانگین همه گ ،گویه مورد بررسی 17میان 

های بعد اقتصادی در روستاهای مورد مطالعه بوده است. بیشترین تاثیر اثرات منفی خشکسالی بر گویه

است و کمترین تاثیر منفی بر  372/1با میانگین  یاز محصوالت باغ یدرآمد ناشکاهش  (گویه)منفی بر 

میانگین بعد  ،داشته است. در مجموع 992/0با میانگین  یکشاورزریغ یهادرآمدافزایش  (گویه)

دهنده اثرات منفی بوده است که در وضعیت نامطلوب ارزیابی شده و نشان 171/0اقتصادی برابر با 

 (.0)جدول کشاورزی بر بعد اقتصادی در روستاهای مورد مطالعه بوده است

زیست محیطی بعد  جهت بررسی وضعیتبررسی وضعیت بعد زیست محیطی روستاییان: 

 12ای استفاده شده است. در این بعد، روستاییان در روستاهای شهرستان نیمروز از آزمون تی تک نمونه

دهنده این مهم است که اثرات خشکسالی بر همه گویه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان

کاهش تنوع که، بیشترین تاثیر منفی بر )گویه( انمحیطی منفی بوده است. چنهای بعد زیستگویه

 یهایماریآفات و ب شیافزاداشته است. کمترین تاثیر منفی نیز بر  022/0با میانگین  یمرتع یهاعلوفه

بوده  103/0محیطی برابر با گذاشته است. در مجموع، میانگین بعد زیست 731/0با میانگین  درختان باغ

خشکسالی بر این بعد است که در مجموع وضعیت روستاییان در این بعد  است که نشان دهنده اثرات

 (.9نامطلوب ارزیابی شده است )جدول
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 اقتصادی در روستاهای شهرستان نیمروزبر بعد  یاثرات خشکسال یبررس -5جدول 
 9مطلوبیت عدد مورد آزمون=

 
 گویه ها

 مقدار
 (tآماره)

 میانگین 
 عددی

سطح 
 معناداری

اختالف 
 گینمیان

فاصله اطمینان 
 درصد31

 حدپایین حدباال

 -721/2 -211/2 -127/2 222/2 232/0 -271/12 یزراع داتیاز تول یدرآمد ناشکاهش 

 -122/1 -397/2 -222/1 222/2 372/1 -771/13 یاز محصوالت باغ یناش درآمدکاهش 

 -379/2 -779/2 -977/2 222/2 192/0 -223/17 مزارع دیتول عملکردکاهش 

 -793/2 -227/2 -129/2 222/2 217/0 -101/11 هاباغ دیتول عملکردکاهش 

 -911/2 -799/2 -772/2 222/2 007/0 -721/17 یکشاورز یهانهاده متیقافزایش 

 -779/2 -929/2 -120/2 222/2 219/0 -291/19 یکشاورز دیمربو  به تول یهانهیهزافزایش 
 -139/2 -293/2 -/127 222/2 992/0 -719/02 یکشاورز ریغ یدرآمدهاافزایش 

 -791/2 -193/2 -797/2 222/2 979/0 -732/10 انیروستائ یخانوارها هاییگذارهیسرماکاهش 

 -217/2 -072/2 -977/2 222/2 792/0 -923/7 انیامالک روستائ یاقتصاد ارزشکاهش 

 -993/2 -022/2 -927/2 222/2 732/0 -711/2 یکشاورزریغ یشغل یهافرصتکاهش 

 -721/2 -277/2 -712/2 222/2 927/0 -997/10 یدر بخش کشاورز یگذارهیسرما یهازهیانگکاهش 
-هیسرما سکیر شیو افزا یعیطب مخاطراتافزایش 

 هایگذار

931/0- 911/0 222/2 193/2- 272/2- 917/2- 

 -970/2 -129/2 -017/2 222/2 729/0 -292/2 یدولت یهاها و سازمانبه بانک یبدهافزایش 

 -291/2 -112/2 -072/2 221/2 707/0 -971/9 یدیتول یهانهاده عرضهکاهش 

 -271/2 -011/2 922/2 222/2 772/0 -971/1 یکشاورز ریغ یشغل یهافرصتافزایش 

 -917/2 -110/2 -071/2 222/2 791/0 -212/9 یو زراع یدیتول هاینظام رییتغ
 -219/2 -029/2 -901/2 222/2 171/0 -197/7 اقتصادیمجموع میانگین 

 1933های پژوهش، منبع: یافته
 

 -یبعد اجتماع جهت بررسی وضعیتفرهنگی روستاییان: -بررسی وضعیت بعد اجتماعی

ای استفاده شده است. در نمونهروستاییان در روستاهای شهرستان نیمروز از آزمون تی تک یفرهنگ

دهنده این مهم است که اثرات ار گرفته است. نتایج آزمون نشانگویه مورد بررسی قر 3این بعد، 

فرهنگی اثرات منفی گذاشته است. بیشترین تاثیر منفی بر  -های بعد اجتماعیخشکسالی بر همه گویه

داشته است. کمترین تاثیر  777/0با میانگین  یکشاورز یهاتیفعال یبرا انیکمتر روستائ لیتما)گویه( 

گذاشته است. در مجموع،  321/0با میانگین  انیروستائ نیب یاجتماع یهاتنش شیافزامنفی نیز بر 

دهنده اثرات خشکسالی بر این بعد بوده است که نشان 922/0فرهنگی برابر با  -میانگین بعد اجتماعی

 (.2است که وضعیت روستاییان در این بعد نامطلوب ارزیابی شده است )جدول 
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 محیطی در روستاهای شهرستان نیمروززیستبر بعد  یسالاثرات خشک یبررس -9جدول 
 9مطلوبیت عدد مورد آزمون=

 
 گویه ها

 مقدار
 (tآماره)

 میانگین 
 عددی

سطح 
 معناداری

 اختالف 
 میانگین

فاصله اطمینان 
 درصد31

 حدپایین حدباال

هاها و خشک شدن چاهرفتن چشمه نیاز ب  003/2- 791/0 222/2 073/2- 122/2- 939/2- 

یو سطح ینیرزمیمنابع آب ز دیشد کاهش  123/9- 779/0 222/2 097/2- 127/2- 973/2- 

درختان باغ یهایماریآفات و ب شیافزا  711/9- 731/0 222/2 023/2- 237/2- 901/2- 

آب تیفیک کاهش  27/2- 770/0 222/2 099/2- 123/2- 921/2- 
 یآب ازین شیدرجه حرارت و افزا شیافزا

 باغات
273/7- 171/0 222/2 203/2- 923/2- 129/2- 

یمرتع یهاتنوع علوفه کاهش  019/19- 022/0 222/2 772/2- 727/2- 979/2- 

خاک شیو فرسا بیتخر  271/9- 129/0 222/2 217/2- 927/2- 173/2- 

ییدارو اهانیو گ یمرتع داتیتول کاهش  901/3- 211/0 222/2 123/2- 292/2- 799/2- 
طقهوحش من اتیح یهاستگاهیرفتن ز نیب از  272/11- 927/0 222/2 712/2- 199/2- 771/2- 

 -971/2 -170/2 -073/2 222/2 791/0 -392/2 مهاجم در مراتع اهانیگ شیافزا

 -121/2 -921/2 -271/2 222/2 103/0 -393/7 محیطیمجموع میانگین زیست
 1933 های پژوهش،منبع:یافته 

 

 در روستاهای شهرستان نیمروز یفرهنگ -یبر بعد اجتماع یاثرات خشکسال یبررس -0جدول 
 9مطلوبیت عدد مورد آزمون=

 
 گویه ها

 مقدار
 (tآماره)

 میانگین 
 عددی

سطح 
 معناداری

اختالف 
 میانگین

فاصله اطمینان 
 درصد31

 حدپایین حدباال

 یهاتیفعال یبرا انیکمتر روستائ لیتما
یکشاورز  

771/2- 777/0 222/2 999/2- 122/2- 277/2- 

روستا یهامهاجرت شیافزا  799/1- 797/0 220/2 019/2- 123/2- 909/2- 

انیروستائ نیب یاجتماع یهاتنشافزایش   127/2- 321/0 222/2 233/2 221/2- 139/2- 

یمحل یهامشارکت کاهش  799/2- 799/0 222/2 017/2- 129/2- 900/2- 

انیئروستا نیب یاریهمدر کمک و  زهیانگ کاهش  799/2- 739/0 222/2 920/2- 017/2- 217/2- 

 اعتبارات و عیمساوات و عدالت در توز کاهش
التیتسه  

773/1- 917/0 222/2 122/2- 279/2- 019/2- 

انیو رسوم روستائ دیدر عقا فیتضع  701/1- 997/0 222/2 119/2- 291/2- 009/2- 

یو روان یمشکالت روح شیافزا  970/1- 903/0 222/2 173/2- 110/2- 011/2- 
 -922/2 -171/2 -011/2 222/2 721/0 -907/2 مشاغل کاذب شیافزا

 -077/2 -122/2 -137/2 222/2 922/0 -777/2 فرهنگی-مجموع میانگین اجتماعی
 1933های پژوهش، منبع: یافته
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 بررسی اثرات خشکسالی بر توسعه پایدار روستایی

یی از آزماون رگرسایون چناد    روساتا  داریا بر توسعه پا یکسالخشجهت بررسی اثرات 

کاه   900/2متغیره و آزمون فیشر استفاده شده است. مقدار ضریب تعیین برابر اسات باا   

-این نشان مای کند. از متغیر وابسته را تبیین میدرصد  90/2دهد متغیر مستقل نشان می

جه به سطح معناادری بدسات   دهد بین اثرات خشکسالی و توسعه پایدار روستایی با تو

 ،دار و منسجمی برقرار است. به عباارتی رابطه کامال معنی ،است 221/2آمده که برابر با 

توان چنین بیان کرد که اثرات خشکسالی بر همه ابعااد توساعه پایادار روساتایی در     می

 (.7و  1ول اروستاهای شهرستان نیمروز چشمگیر بوده است )جد
 

 س اثرات خشکسالی بر توسعه پایدار روستاییتحلیل واریان -2جدول 

 ضریب همبستگی چندگانه ضرب تعیین ضریب تعیین تصحیح شده خطای معیار

229/2 911/2 900/2 990/2 

 1933های پژوهش، منبع:یافته

 

 تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی اثرات خشکسالی و ابعاد توسعه پایدار روستایی -0جدول 

 سطح معنادار Fآمار  میانگین مربعات درجه آزادی جموع مربعاتم مولفه

 992/7 9 929/3 اثر رگرسیون

 917 119/1 باقیمانده 221/2 199/92
221/2 

 902 237/12 جمع

 1933های پژوهش،منبع:یافته
 

 توانمیو است  21/2دهد که سطح معناداری برای تمام متغیرها کمتر از سطح نتایج نشان می

گذاری دهنده میزان تاثیرنشان ،نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم داد. مقدار بتای بدست آمده

، بیشتر باشد خشکسالی بر روی هریک از ابعاد توسعه پایدار روستایی است که هرچه مقدار

خشکسالی بیشترین تاثیر را  ،دهنده تاثیرگذاری بیشتر خشکسالی بر آن بعد است. بنابرایننشان

، اثرات خشکسالی بر بعد بر بعد اقتصادی داشته است. همچنین 977/2ا مقدار ضریب بتای ب

 197/2ریب بتای فرهنگی با ض -و بعد اجتماعی 012/2محیطی با مقدار ضریب بتای زیست
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 چشمگیر بوده است.

 

 ضریب رگرسیون اثرات خشکسالی بر توسعه پایدار روستایی -0جدول 

سطح  T ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد متغیرها

 B خطای استاندارد BETA معناداری

 271/2 710/0 92/2 222/2 - مقدار ثابت

 222/2 777/1 120/2 212/2 197/2 فرهنگی-اجتماعی

 222/2 329/1 011/2 211/2 012/2 محیطیزیست

 222/2 239/7 921/2 212/2 977/2 اقتصادی

 1933های پژوهش، منبع:یافته

 

 گیریتیجهن

 ،کهبر این پرداختن به مساله خشکسالی و اثرات آن بر توسعه پایدار روستایی عالوه

تواند می ،تواند تاثیر خشکسالی را بر ابعاد مختلف توسعه پایدار روستایی نشان دهدمی

این پژوهش با  ،گامی موثر در جهت بهبود شرایط روستاها نیز باشد. به همین خاطر

ثرات خشکسالی بر توسعه پایدار روستایی در روستاهای شهرستان هدف ارزیابی ا

 نیمروز انجام شده است.

، از آزمون تی جهت بررسی وضعیت ابعاد توسعه پایدار در روستاهای مورد مطالعه

ای استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد که وضعیت بعدهای اقتصادی، نمونهتک

تر از سطح مطلوب قرار دارد و خشکسالی پایینمحیطی فرهنگی و زیست –اجتماعی 

ار اثرات زیادی بر این ابعاد داشته است. جهت بررسی اثرات خشکسالی بر توسعه پاید

نتایج نشان داد که خشکسالی  متغیره استفاده شده است.روستایی از آزمون رگرسیون چند

سالی بر بعد زیست محیطی اثرات خشک ،بیشترین تاثیر را بر بعد اقتصادی داشته است. همچنین

 فرهنگی نیز چشمگیر بوده است. -و بعد اجتماعی

های صورت گرفته در رابطه با اثرات مخاطرات طبیعی بر توسعه روستایی پژوهش

اند. هرکدام به نحوی اثرات مخرب و منفی مخاطرات برجامعه روستایی را بررسی کرده



 

 

 
 509    نیمروز شهرستان روستاهای در روستایی توسعه بر( هواشناسی خشکسالی) خشکسالی اثرات ارزیابی

الی در روستای مهمترین تاثیر خشکس نتیجه گرفتند که ،(1937مثال برقی و همکارانش )

تولیدات زراعی و باغی بوده است.  ز؛ کاهش درآمد ناشی اهمچونچقا عوامل اقتصادی 

مدیریتی کاهش مخاطرات را در مدیریت  مهمترین راهکار ،(1931برقی و معمار امامیه )

ی راهبردهای سازگار ،(1932دانند و افراخته و همکاران )منابع آب و آبیاری می

عالوه بر  ،روستاییان در برابر مخاطرات را مورد بررسی قرار دادند. اما پژوهش حاضر

های به بررسی هماهنگی بین سازمان ،کندهای مذکور را تایید میکه نتایج پژوهشاین

ول در زمان وقوع مخاطره، آموزش عمومی در جهت مقابله با اثرات مخاطرات و ئمس

ت در زمان وقوع مخاطره را مورد بررسی قرار داده است. مدیریت امداد و نجا ،همچنین

های اقتصادی و اجتماعی اثرات بیشتر به جنبه ،مطالعات قبلی ،به عبارت دیگر

های مقابله با مخاطرات و این پژوهش بیشتر به راه ،ولی ،اندمخاطرات پرداخته

 چگونگی مدیریت مخاطرات و سازگاری با آن پرداخته است.
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Introduction: The existence of various hazards in rural communities can be 

considered as a main obstacle in the process of sustainable development in 

economic, social and civil domains. The greater the risk, the more 

problematic the national development programs will be. The purpose of 

development is to improve the quality of life for everyone. Therefore, the 

effort to achieve development must be such that the majority of people 

benefit from it. Development should meet the needs primarily by eradicating 

poverty. Nowadays, a major concern, especially in developing countries, is 

to reach an acceptable level of development in various dimensions. 

Meanwhile, rural development is one of the primary and important 

foundations of the national development of any country. This is because 

villages still hold a large part of the population and play a significant role to 

ensure food security and production. Rural development should, therefore, 

be part of the national development plan, focusing on solving the problems 

of the rural community and somehow trying to eliminate deprivation and 

reduce poverty in these areas.  

Methodology: The present study is applied in nature. The research method 

is descriptive-analytical, and the data are provided through library and field 

sources. In the research process, first, the theoretical foundations of 

environmental hazards and the corresponding records were studied. Then, 

fourteen items and four factors including readiness, reaction, reduction and 

recovery were determined. The statistical population of the study consisted 

of the villages in Nimroz County. Due to the large number of villages there, 

20% of them were selected, which included 15 villages with 1890 

households. Using the Cochran's formula, a sample size of 320 was selected. 

The validity of the questionnaire was examined by professors and experts. 

For this purpose, after compilation, it was provided to experts, specialists 

and professors. Their opinions were collected, and the necessary corrections 

were made. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the 
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reliability of the study. The alpha value was 0.72, which indicated that the 

number was desirable. It was also shown that the items designed to measure 

the indicators were internally correlated. To analyze the data, one-way 

sample test and multivariate regression analysis were used. 

Results and Discussion: In this study, 67% of the respondents were male 

and 33% were female. Also, 59% of the respondents were married and 41% 

were single. Farmers made up the largest occupational group with a 48% 

proportion, while employees comprised 14% of the sample. The largest age 

group with a 33% proportion related to the people of 40 to 50 years of age, 

and the smallest was the age group of over 60 years. In order to investigate 

the dimensions of sustainable development in the villages of Nimroz County, 

a one-sample t-test was used. In this test, according to the range of five 

Likert options, 3 was considered as the desired average. If the mean obtained 

was less than the desired average, the effects of drought on the studied item 

were considered negative and significant. However, if the mean obtained 

was greater than or equal to the average, the drought would be considered 

with no or negligible effects. 

Conclusion: The results of the study showed that the effects of drought on 

the sustainable development of villages in Nimroz County have been 

significant. These adverse effects include the reduction of the income from 

agricultural production and horticultural products, reduction of farming 

yields and gardening yields, increase of the price of farming crops and the 

costs of farming production, increase of non-agricultural incomes, reduced 

capital rural household investments, decrease of the economic value of rural 

property, decrease in non-agricultural job opportunities, decrease of 

investment incentives in agriculture, increase in natural risks and investment 

risks, increased debt to banks and government agencies, decrease of supply 

production inputs, increase of non-agricultural job opportunities, change of 

production and agricultural systems, destruction of springs and drying of 

wells, drastic reduction of groundwater and surface water resources, increase 

of pests and diseases in gardens, decline of water quality, increased 

temperature, increased water requirement of orchards, reduced diversity of 

rangeland forage, soil degradation and erosion, reduction of rangeland 

production and medicinal herbs, loss of wildlife habitats in the region, 

increase of invasive plants in rangelands, less willingness of villagers for 

agricultural activities, increase of rural migration and social tensions, 

reduced local participation and motivation of assistance among the villagers, 

reduced equality and justice in the distribution of funds and facilities, 

weakening of the beliefs and customs of the villagers, increase of 

psychological problems and rise of false jobs in the studied villages. 

Keywords: Risks, Development, Sustainable rural development, Drought, 

Nimroz County. 


