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امروزه در بیشتر دولتها ،سازمانهای توسعهیافته اعتبار زیادی برای مدیریت بحران قائل نبوده و در صدد
اعمال هرچه بهتر مدیریت ریسک ،هستند .تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت ریسک خشکسالی
در کاهش آسیبپذیری اقتصادی ـ اجتماعی سکونتگاههای روستایی ،در شهرستان نقده انجام شده است.
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش ،توصیفی ـ تحلیلی است .در تجزیه و تحلیل دادهها از
آزمونهای فریدمن T ،تک نمونهای ،تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج
بررسی آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی از خشکسالی نشان داد که سکونتگاهها بعد از وقوع بیشترین
آسیب را دیده اند و مدیریت ریسک خشکسالی بر مبنای ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و اقتصادی ـ اجتماعی با
میانگین  3/75می تواند در کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی تأثیر بسزایی داشته باشد؛ نتایج
بررسیهای حاصل از تحلیل مسیر ،نتیجه مورد اشاره را پوشش داده و نشان داد که مؤلفههای ابعاد اقتصادی
و اقتصادی ـ اجتماعی مدیریت ریسک به ترتیب با ضریب  0/528و  0/363به صورت مستقیم و مؤلفههای
بعد اجتماعی با ضریب  0/198به صورت غیرمستقیم در کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی تأثیر
دارند .با تعمق در ماهیت عوامل اثرگذار بر کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی
و روابط مستقیم و غیرمستقیم آنها این نکته مشخص میشود که مدیریت ریسک خشکسالی به عنوان
خردمندانه ترین رویکرد در کاهش آسیبپذیریها به شمار میرود و در سطح عملیاتی باید به صورت
مشارکتی ،انعطافپذیر و اقتضایی صورت گیرد.
کلید واژهها :مدیریت ریسک ،خشکسالی ،سکونتگاههای روستایی ،نقده

مقدمه
مخاطرات طبیعی حوادث فاجعه باری هستند که با صدمات و خسارات گستردهای همراه میباشند .برخی از
مخاطرات منشا طبیعی دارند مثل زلزله که به هیچ وجه مداخله انسانها موضوع بحث نیست اما در وقوع پدیدههایی
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مثل سیل و خشکسالی انسانها بطور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذارند(اوزی .)5:2006 ،این مخاطرات و بالیا
هنگامی که جنبه انسانی مییابند و بر انسانها ،فعالیت انسانی ومحیط انسانها اثر میگذارند ،به عنوان بحران معرفی
میشوند (ریاحی وهمکاران .)9 :1396 ،در بین مخاطرات طبیعی ،خشکسالی یکی از مهمترین و قدیمیترین بالیای
طبیعی میباشد که انسانها از دیر باز با آن آشنا بودهاند (فرجزاده .)5 :1384 ،در واقع خشکسالی یکی از پدیدههای
آب و هوایی و از جمله رخدادهایی است که هرساله خسارتهای زیادی را باعث میشود .این پدیده یکی از
ویژگیهای اصلی وتکرار شوندهی اقلیمهای متفاوت به شمار میآید واثرات آن صرفا به نواحی خشک ونیمه خشک
محدود نمی شود ،بلکه خشکسالی در نواحی خشک وهم در نواحی مرطوب به وقوع می پیوندد وباعث کمبود منابع
آب میشود .خشکسالی به تنهایی بحران نیست بحرانی بودن آن بستگی به تاثیراتی دارد که بر مردم محلی و محیط
بر جای میگذارد بنابراین کلید فهم خشکسالی درك ابعاد اجتماعی و طبیعی آن است ( .)Glantz, 2003خشکسالی
یکی از پیچیده ترین مشکالت را نه تنها در مدیریت منابع آب ،بلکه در مسائل اقتصادی واجتماعی ایجاد میکند
(.)Machlica et al, 2008: 6
پدیده خشکسالی بخشهای اقتصادی گروههای مردم ،افراد ،اکوسیستمها( )Wilhite, 2000و سکونتگاهها را در
معرض خطر قرار داده و مسایل و مشکالت بسیاری را در زمینههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی
ایجاد مینماید .اولین سکونتگاههایی که بیشترین زیان را از آن متحمل میشوند ،سکونتگاه های روستایی هستند
(دریجانی و همکاران )38:1390 ،که به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با بخش کشاورزی «تهدیدی جدی بر کلیت زندگی
از جنبههای مختلف زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی تلقّی میگردد» ( .)Fontaine et al, 2009:9به
عبارتی این پدیده نه تنها به کاهش تولیدات کشاورزی و تخریب منابع طبیعی میانجامد ،بلکه معیشت و رفاه
خانوارهای ساکن در مناطق روستایی(کشاورز ،همکاران ،)16:1389 ،بویژه خانوارها و جوامعی که برای امرار و
معاش وابسته به بخش کشاورزی هستند را به مخاطره میاندازد ( )Campball et al, 2011:146که این امر بی ثباتی
معیشت روستایی را ( )Speranza et al, 2008در پی دارد .میتوان گفت سرنوشت اغلب کشورهای جهان در هر
دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است (قدیری معصوم و همکاران .)21 :1391 ،با وقوع هر بحرانی،
سکونتگاه های روستایی با آسیبپذیری باال ،بیشترین آسیب را میبینند که غفلت از آن در سطح محلی ،باعث
گسترش آن به سطح ملی خواهد شد .آگاهی از پیامدهای منفی خشکسالی در کشورهای توسعهیافته و در حال
توسعه منجر به رشد دیدگاههای فعّال در خصوص مدیریت خشکسالی شده است .هر چند که مدیریت خشکسالی
در بیشتر نقاط جهان با پیشرفت چندانی همراه نبوده (ظاهری و همکاران )31:1394 ،و عمدتا بهطور سنتی و متکی
بر رویکرد "مدیریت بحران" است .امروزه بیشتر دولتها و کشورهای توسعهیافته اعتبار زیادی برای رویکرد مورد
اشاره قائل نبوده و مدیریت ریسک را که یکی از اساسی ترین مباحث مدیریت بحران است ،برای تصمیمگیری و
برنامهریزی اصولی و صحیح در هنگام مواجه با بحران میدانند.
رویکرد مذکور در رویایی با چالش خشکسالی و کاهش آسیبپذیریهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن و
برطرف کردن ریشهای مشکالت نقش مهمی ایفاء میکند .یکی از مناطقی که الزم است از مدیریت ریسک برای
جلوگیری از خسارتهای خشکسالی و کاهش آسیبپذیری اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از آن استفاده شود،
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روستاهای شهرستان نقده به عنوان یک نظام سکونتگاهی به دلیل وابسته بودن اقتصاد روستایی به بخش کشاورزی
است که از دیر باز به کرات در معرض خسارت های ناشی از خشکسالی قرار گرفته و این امر منجر به ضعیف شدن
پایههای اقتصادی فضاهای روستایی شدهاست .با توجه به وقوع خشکسالی در طی ده الی پانزده سال اخیر و امکان
وقوع آن در طی سالیان آتی ،پر واضح است که میبایست جهتگیری برنامهریزیهای بحران خشکسالی برای مقابله
با آن و تعدیل تبعات نابسامان آن و همچنین کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی ،در سمت و سوی
مدیریت ریسک قرار بگیرد .براین اساس تحقیق حاضر با توجه به هدف بررسی نقش مدیریت ریسک خشکسالی در
کاهش درجه آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی در پی پاسخگویی به این سؤال اصلی است
که ،آیا مدیریت ریسک خشکسالی درکاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی اثرگذار
است؟

مروری بر ادبیات مسأله و مبانی نظری تحقیق
اثرات خشکسالی بر جوامع و پیامدهای منفی در ابعاد مختلف از سوی محققان متعددی مطالعه شده ودر برخی
از مطالعات به اثرات این بحران در نواحی روستایی پرداخته شدهاست .برای مثال کنی در خصوص تاثیرات اجتماعی
خشکسالی به مواردی همچون تنش جسمی روانی ،اضطراب وافسردگی ،درگیریهای خانوادگی ،کاهش کیفیت
زندگی افراد ،افزایش مهاجرت و فقر اشاره کردهاست ( .)Kenny, 2008: 678کاهش تاثیرات خشکسالی در سه دسته
تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی تقسیمبندی شده و بر تعامل بین این پدیدهها و تاثیر هم افزای آنها بر
یکدیگر در منابع تاکید است ( .) Combs, 2000: 112در تحقیق دیگری تاثیرات خشکسالی بر ناپایداری روستاها،
این نتیجه مطرح شد که بین خشکسالی و میزان مهاجرت روستاییان رابطه معنی داری وجود دارد واینکه خشکسالی
در مقیاس های زمانی بلند مدت بر اقتصاد روستایی تاثیر منفی داشته وموجب تغییر در کارکرد اراضی روستایی و
کاهش میزان درآمد و فرصتهای شغلی روستاییان شده است (محمدی یگانه و همکاران .)267 :1388 ،یا تاثیرات
زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی خشکسال ی در استان سیستان وبلوچستان نشان داد که پیامدهای اقتصادی
بیشتر از ابعاد دیگر تاثیر داشته است( ولی ئی و همکاران.)845 :1388 ،
در خصوص اثرات خشکسالی تقسیمبندی های متفاوتی صورت گرفته است .برخی تاثیرات خشکسالی را به
تاثیرات مستقیم وغیر مستقیم ویا تاثیرات اولیه وثانویه طبقهبندی میکنند (کردوانی .)69 :1380 ،تاثیرات مستقیم
خشکسالی اغلب مربوط به مشخصههای اقلیمی واکولوژیکیاند .در حالی که ،تاثیرات غیر مستقیم خشکسالی که
وسیعتر و نامحسوستر هستند ،مربوط به آسیبهای اقتصادی و اجتماعی آن میشوند که بهعلت ماهیت و
ویژگیهای آن به سختی میتوان کمیتهای آنها را تشخیص داد (.)Walker et al, 1996: 8
از نگاهی دیگر تاثیرات خشکسالی به سه دسته تاثیرات زیستمحیطی (مانند کاهش روان آبها ،پایین رفتن
سطح آب های زیرزمینی ،فرسایش خاك ،شوری وکاهش کیفیت آب ،کم شدن تنوع گیاهی وجز آن) ،تاثیرات
اقتصادی ( همچون افزایش قیمت محصوالت کشاورزی ودامی ،افزایش تقاضا برای وامهای کمبهره ،افزایش هزینه
تامین آب ،کاهش تولیدات غذایی وجز آن) و تاثیرات اجتماعی (مانند کاهش سطح بهداشت وبروز مشکالت سوء
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تغذیه ،افزایش تضادهای سیاسی ،اجتماعی و مدیریتی ،افزایش درگیری بین کاربران منابع آب ،کاهش کیفیت زندگی،
فقر ،مهاجرت وجز آن) تقسیم شده است ( کشاورز و همکاران.)269 :1387 ،
در مطالعه بررسی سازههای تاثیرگذار بر مدیریت خشکسالی و پیامدهای آن در بخش کشاورزی ،تاثیرات
خشکسالی در چهار دستهی اقتصاد کشاورزی ،اقتصاد عمومی ،هیدرولوژیک ،زیستمحیطی تقسیم واین نتیجه
مطرح شد که کشاورزان با توجه به ویژگی های اقتصادی ،اجتماعی وفنی خود راهکارهای متفاوتی را برای مقابله با
این پدیده بر میگزینند (همان .) 267 :بررسی علمی در ناحیه جنوب شرق کشور نشان داد واکنش دامداران ناحیه در
پاسخ به خشکسالی به اش کال مختلف بوده است .گروهی با حمایت دولت کشت یونجه را افزایش دادند ،و دامهای
این عده نیز هر چند با تعداد محدودتر برای همیشه نگهداری شدند .گروه دوم با مشقت بسیار با استفاده از علوفه
خریداری شده و استفاده از مراتع محدود در درههای کوهستانی باقی ماندهاند .گروه سوم به مشاغل دیگر مانند
کارگری روی آوردند (افراخته.)117-115 :1384 ،
والکر و ترز ( )1996در تحقیقی در مورد خشکسالی و راهکارها و کسب آمادگی برای مقابله با آن ،تأثیرات و
پیامدهای خشکسالی را در چهار دسته زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی تقسیمبندی کردهاند .با
توجه به نتایج تحقیق راهکارهایی همچون مدیریت ریسک ،تدوین طرحهای آماده سازی و مقابله با بحران آب،
نظارت بر منابع ،مالحظات زیستمحیطی ،باال بردن سطح آگاهی مردم از طریق برنامههای آموزشی و ترویجی،
افزایش همکاری بین بخش اجرایی و تحقیقاتی برای کاهش تأثیرات ناشی از خشکسالی پیشنهاد شده است.
ویلهایت ( )2003اعتقاد دارد که خشکسالی نباید به عنوان یک پدیدهی تصادفی شناخته شود ،بلکه باید آن را جزء
معمولی از اقلیم در نظر گرفت .به پیشنهاد وی ،کشورهای مستعد خشکسالی میبایست سیاستهای ملّی خشک
سالی و برنامههای آمادگی در مقابل این پدیده را با تأکید بر مدیریت ریسک نسبت به رهیافت سنّتی مدیریت بحران
که وابستگی به دولت و کمکهای دیگران را افزایش میدهد ،توسعه دهند (دریجانی و همکاران .)39:1390 ،زِنگ
( ) 2004در مطالعه مدیریت ریسک خشکسالی در پرورش ذرت که با استفاده از  GISو دیدگاههای اقلیمشناسی،
جغرافیا ،علوم سوانح ،علوم زیستمحیطی روشی برای تحلیل و ارزیابی ریسک خشکسالی در ناحیه سانگ لیو چین
ارائه شده است ،به این نتیجه رسیدهاند که مدیریت ریسک میتواند مبنایی برای تدوین و توسعه استراتژیهای
کاهش خسارات ناشی از خشکسالی و کشاورزی پایدار باشد .آنتونی 1و همکاران( )2013در تحقیقی به بررسی
خشکسالی و آینده جوامع روستایی ،فرصتها و چالشها ،برای انطباق و تغییرات آب و هوایی در منطقه ویکتوریا و
استرالیا پرداخته و این نتیجه را گرفتهاند که بیشترین اثرات ناشی از تغییرات آب و هوایی مانند اثرات اجتماعی
اقتصادی در مناطق روستایی رخ می دهد .دونالد 2و همکاران ( )2014در تحقیقی مدیریت ریسک خشکسالی و
تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار داده و نشان دادهاند که خطرات خشکسالی در دهههای اخیر به طور قابل
توجهی افزایش یافته است .دریجانی و همکاران در  1390به نقل از مساعدی و همکاران ( )1386ابراز داشتند با
شناختی که از ریسک در مقابل بحران و مدیریت آن صورت گرفته است میتوان به وضوح اهمیت به کارگیری

Anthony
Donald

1
2
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مدیریت ریسک را در ابعاد مختلف درك نمود .آن ها نشان دادند نیمهی شمالی استان گلستان بیشتر از سایر مناطق
در معرض مخاطرات جوی از جمله کمبود بارندگی ،تنشهای دمایی ،تندباد و سایر بادهای خسارت بار قرار دارد.
به پیش نهاد آنها ،میبایست برنامهریزیهای کاملتری در رابطه با ریسک وقوع مخاطرات جوی در این بخش از
استان گلستان انجام پذیرد .شرفی و زرافشانی ( )1389در سنجش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی کشاورزان در
برابر خشکسالی به این نتیجه رسیدهاند که کشاورزان گندمکار در شهرستان روانسر بیشترین آسیبپذیری را داشتهاند
و کشاورزان گندمکار در شهرستان کرمانشاه با کمترین آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی مواجه بودهاند .پورطاهری
و همکاران ( )1392در بررسی نقش رویکرد مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیبپذیری اقتصادی -اجتماعی
کشاورزان روستایی از دیدگاه مسئوالن ،ابراز داشتهاند که مدیریت ریسک خشکسالی رویکردی مناسب برای کاهش
آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی در روستاها بوده و میتوان در فرآیند کاهش پیامدها و آسیبهای ناشی از
خشکسالی ،بر مدیریت ریسک تأکید داشت .در اغلب مطالعات صورت گرفته یا ابعاد اقتصادی و یا ابعاد اجتماعی
در اولویت پزوهش بوده اند ،در این پژوهش نقش مدیریت ریسک خشکسالی در هر دو بعد اقتصادی و اجتماعی از
نگاه متولیان روستایی و روستاییان مورد مطالعه قرار گرفته است.
در تحقیق حاضر ،جهت بررسی نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی
سکونتگاههای روستایی ،شاخص های مورد مطالعه به صورت زیر خالصه گردیده تا روابط بین آنها به وسیله
آزمونهای تجربی مورد بررسی قرار گیرد (شکل  .)1در این تحقیق ،کاهش آسیبپذیری به عنوان متغیر وابسته و
مدیریت ریسک خشکسالی که شامل :بعد اقتصادی ،بعد اجتماعی و اقتصادی ـ اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل،
مورد سنجش و بررسی قرارگرفتهاند.
کاهش آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی در برابر خشکسالی

خسارت تولیدات روستایی ،کاهش

افزایش اختالفات قومی قبیله ای،

اشتغال ،کاهش درآمد ،افزایش بیکاری،

افزایش بزهکاری در مناطق روستایی،

افزایش هزینه های زندگی ،افزایش

کاهش اعتماد و انسجام ،کاهش کیفیت

قیمتها ،کاهش تولیدات کشاورزی

زندگی ،شیوع بیماری ها ،مهاجرت

آسیب پذیری اجتماعی

آسیب پذیری اقتصادی

آسیب پذیری ناشی از خشکسالی

نقش مدیریت ریسک خشکسالی

شکل :1سطوح بررسی مدیریت ریسک خشکسالی در سکونتگاه های روستایی
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مواد و روشها
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش ،توصیفی ـ تحلیلی است .جامعه آماری مورد مطالعه،
شامل دو گروه ساکنان سکونتگاه های روستایی و متولیان روستایی شهرستان نقده است .گروه اول شامل ساکنان
سکونتگاههای روستایی شهرستان نقده است که تعداد  370سرپرست خانوار با استفاده از روش کوکران به عنوان
حجم نمونه برای سنجش درجه آسیب پذیری در دو مرحله قبل و بعد از خشکسالی انتخابشده است .گروه دوم نیز
شامل متولیان روستایی (دهیاران ،شوراهای روستایی ،جهاد کشاورزی ،آب و فاضالب ،بنیاد مسکن و مسئوالن
بخشی) بوده است .شیوه نمونهگیری به صورت تصادفی ساده میباشد.
گردآوری دادهها بر مبنای دو روش اسنادی و میدانی ـ پرسشنامه و مشاهده ـ صورت گرفته است .در روش
میدانی از فن پرسشگری و ابزار پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه استفاده شده حاوی سؤاالتی در مورد
آسیبپذیری ناشی از خشکسالی با  26مؤلفه در بعد اقتصادی و اجتماعی (جدول  )4و پرسشنامه متولیان روستایی
برای بررسی اثربخشی مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیبپذیری اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از خشکسالی
با  33مؤلفه (جدول  )5میباشد .به منظور سنجش سطح پایایی پرسشنامهها از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.
از آنجایی که مقدار ضریب مذکور برای پرسشنامة دو گروه مردم و مسئوالن  0/98درصد بدست آمده است،
پرسشنامه از پایایی قابلقبولی برخوردار است .در تجزیه و تحلیل اطالعات ،بسته به نوع آنها به منظور سنجش
آسیبپذیری ناشی از خشکسالی و اثربخشی مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های
روستایی مبتنی بر مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی از آزمون های فرید من T-test ،تحلیل مسیر و ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شده است.
در ابتدا از نگاه ساکنین سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه ،جهت سنجش میزان آسیبپذیری آنها از پدیده
اقلیمی خشکسالی از آزمون فریدمن استفاده گردیده است .آنگاه برای سنجش تأثیر یا عدم تأثیر میانگین مؤلفههای
مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی از آزمون  tاستفاده
به عمل آمده است .در ادامه بررسی اثربخشی مدیریت ریسک خشکسالی در آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی
سکونتگاههای روستایی از تحلیل مسیر بهرهگیری شده است .تحلیل مسیر یکی از روشهای آماری است که برای
آزمون مدلهای علیتی به کار می رود و مستلزم تنظیم مدلی به صورت نمودار علی است .تحلیل مسیر شکلی از
تحلیل رگرسیون کاربردی است که در آن از نمودار مسیری استفاده می شود .در واقع تحلیل مسیر مشخص میکند
که هر متغیر مستقل تا چه حد بر روی متغیر وابسته به طور مستقیم و غیرمستقیم اثر دارد و با استفاده از این تحلیل
میتوان (کسانی و همکاران )3:1391 ،میزان اثر مستقیم(همان ضریب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر
وابسته است) و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را محاسبه نمود.
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جدول :4مؤلفههای مورد استفاده برای سنجش درجه آسیبپذیری ناشی از خشکسالی از دیدگاه مردم
مؤلفه

بعد

فراوانی مخاطره خشکسالی ،شدت کاهش اشتغال ،شدت کاهش درآمد ،شدت رواج بیکاری ،کاهش قیمت
اقتصادی

اراضی زراعی و باغی ،کاهش سطح تولید کشاورزی ،کاهش آب آشامیدنی ،کاهش تأمین آب مورد نیاز
برای کشاورزی ،کاهش پرورش دام ،افزایش قیمت مواد غذایی ،کاهش ریسک در سرمایهگذاری در مناطق
روستایی ،افزایش هزینههای زندگی ،افزایش بدهی به سازمانهای دولتی و غیردولتی
افزایش انگیزه مهاجرت ،شدت میزان رواج بیماریها ،کاهش میزان کیفیت زندگی افراد ،کاهش میزان

اجتماعی

وحدت و همکاری در میان روستائیان ،کاهش امنیت اجتماعی (افزایش نزاع و درگیری) ،کاهش اعتماد و
انسجام ،کاهش کیفیت اشتغال و درآمد ،کاهش کیفیت خدمات ،کاهش بهداشت عمومی ،افزایش اضطراب
و افسردگی ،افزایش فقر عمومی ،کاهش توان کمک و همکاری
منبع :مطالعات نظری و میدانی تحقیق

جدول :5مؤلفههای مورد استفاده برای اثربخشی مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیبپذیری اقتصادی ـ اجتماعی
مؤلفه

بعد

کاهش خسارت به تولیدات کشاورزی ،تنوعبخشی به مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی ،گسترش محصوالت
اقتصادی

با آسیبپذیری کمتر ،جلوگیری از کاهش درآمد حاصل از کشاورزی ،کاهش فقر درآمدی ،حفظ کیفیت
محصوالت ،کاهش خسارت به بخش دام ،حفظ مراتع ،جلوگیری از تخریب منابع طبیعی ،افزایش میزان پس
انداز ،پایداری اقتصادی

اجتماعی

کاهش انگیزه مهاجرت ،جلوگیری از شیوع بیماریها ،توسعه آموزش ،جلوگیری از تخلیه روستا ،توسعه
دانش بومی ،ارتقای امنیت غذایی ،افزایش انسجام اجتماعی ،افزایش همدلی و وحدت خانوارهای روستایی،
مشارکت و ارتقا نقش مردم محلی ،آمادگی برای مقابله ،توجه بیشتر به روستاها ،پایداری اجتماعی

اقتصادی ـ اجتماعی

توسعه بیمه کاهش زمینه پیامدهای خشکسالی ،توسعه سیستمهای آگاهی بخشی و اطالعرسانی ،جایگزین
مدیریت ریسک به جای مدیریت بحران ،تخمین زمان وقوع خشکسالی ،انعطافپذیری ،افزایش فرصتهای
بیرونی مثل ،کاهش تهدیدهای بیرونی مثل ،مشارکت مردم در تصمیمگیریها ،ارتقای نقش سازمانهای
محلی
منبع :مطالعات نظری و میدانی تحقیق

قلمرو مورد مطالعه تحقیق
نقده از شهرستانهای جنوبی استان آذربایجان غربی میباشد که از شمال به شهرستان ارومیه و دریاچه ارومیه ،از
جنوب به شهرستان پیرانشهر ،از شرق به شهرستانهای میاندوآب و مهاباد و از غرب به شهرستان اشنویه محدود
میشود(شکل .)2واقع شدن در شاهراه ارتباطی پنج شهر و دریاچه ارومیه و جاده منتهی به عراق ،موقعیت و جاذبه
خ اصی به این شهرستان بخشیده است .نقده بر وفق آخرین تقسیمات سیاسی و کشوری دارای دو نقطه شهری به
نامهای محمدیار و نقده 4 ،دهستان و  203آبادی است( .سالنامه آماری .)52-48 :1392 ،بر طبق سرشماری عمومی
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نفوس و مسکن  1390شهرستان نقده دارای  121602نفر جمعیت بوده که از این تعداد  84154نفر شهری و 37448
نفر روستایی هستند.

شکل  :2موقعیت شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی

تحلیل یافتهها
یافتههای توصیفی حاصل از مؤلفههای تبیینکننده آسیبپذیری ناشی از خشکسالی در روستاهای مورد مطالعه
بیانگر از آن هستند که سکونتگاههای روستایی بعد از وقوع مخاطره خشکسالی متحمل آسیبهای زیادی در
حوزههای اقتصادی و اجتماعی شدهاند .به طوری که آسیبهای مناطق روستایی به لحاظ اقتصادی (با میانگین )2/59
و اجتماعی (با میانگین  ) 2/80قبل از وقوع خشکسالی در حد متوسط و رو به پایین بوده است ،درحالیکه این میزان
بعد از وقوع مخاطره خشکسالی در هر دو حوزه اقتصادی ( )3/17و اجتماعی ( )3/08از حد متوسط ،رو به باال رفته
است؛ بنابراین نتایج به دست آمده در هر دو بعد اقتصادی و اجتماعی نشانگر آسیبپذیری نسبتا" باالی
سکونتگاههای روستایی دشت نقده است (جدول  .)6از جمله علل آسیب پذیری این سکونتگاهها میتوان اختالل در
اقلیم ،پراکنش بارندگی و کاهش بارش ،پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی ،نبود مدیریت مناسب ،پایین بودن سطح
دانش و مهارت روستاییان در زمینه مقابله با بحران و خشکیدن دریاچه ارومیه را برشمرد.
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جدول  :6نتایج توصیفی آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی در دو دوره زمانی قبل و بعد از خشکسالی
بعد

دوره

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

اقتصادی

قبل از وقوع خشکسالی

30/82

35/76

42/11

22/13

9/15

2/59

بعد از وقوع خشکسالی

8/3

17/26

33/98

51/3

46/23

3/17

قبل از وقوع خشکسالی

26/4

27/24

56/92

20/29

12/5

2/80

بعد از وقوع خشکسالی

11/75

13/08

35/76

42/11

24/7

3/08

اجتماعی

منبع :یافتههای تحقیق1394،

یافتههای به دست آمده از آزمون فریدمن (جدول  ،)7جهت سنجش میزان آسیبپذیری روستاهای مورد مطالعه
نشان میدهد که بین مؤلفههای مورد بررسی با مقدار آماره کای دو ( )284/894با سطح معنیداری کمتر از 0/05
درصد ،رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بدین معنی که مؤلفههای هر یک از ابعاد در نظر مردم متفاوت است.
مؤلفههای بعد اقتصادی دارای باالترین امتیاز (بعد از وقوع خشکسالی) و بعد اجتماعی دارای کمترین امتیاز است؛
بنابراین آسیبپذیری بیشتر روستا در بعد اقتصادی است که به طور مشخص ،برخی از دالیل آن در باال مورد اشاره
قرار گرفت.
جدول :7سنجش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی در دو مقطع زمانی قبل و بعد از وقوع خشکسالی(آزمون فریدمن)
بعد

دوره

میانگین رتبهای

اقتصادی

قبل از وقوع خشکسالی

1/05

بعد از وقوع خشکسالی

3/63

قبل از وقوع خشکسالی

2/16

بعد از وقوع خشکسالی

3/16

اجتماعی

کای دو

درجه آزادی

284/894

3

سطح معنیداری
0/000

منبع :یافتههای تحقیق1394،

خشکسالی یک پدیده اقلیمی است که اثرات آن در سکونتگاه های روستایی دشت نقده همچون کاهش بارندگی،
پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی ،کاهش بازدهی تولیدات کشاورزی ،افزایش قیمت نهاده های کشاورزی ،افزایش
تقاضا برای وامهای کم بهره ،افزایش هزینههای زندگی ،افزایش بیکاری ،کاهش کیفیت زندگی ،مهاجرت،گسترش
فقر ،کاهش امنیت اجتماعی و همانند این موارد در قالب پدیدههای اقتصادی و اجتماعی نمود یافته و به وضوح قابل
مشاهده است .با مشاهده این موارد در محدوده مورد مطالعه ،رویکرد مدیریت ریسک 1خشکسالی جهت کاهش
آسیبپذیری روستاها توجه قرار می گیرد و برای آن در سطح عملیاتی می بایست به صورت مشارکتی ،انعطاف پذیر
و اقتضایی و بر پایه شناخت موقعیت مربوطه از حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی ،اکولوژیکی و
غیره صورت گیرد.

1

هیات بین الدول تغییر اقلیم ( IPCC )Intergovernmental Panel on Climate Changeبا هدف اصلی شناخت جنبه های تغییراقلیم نیز در

گزارش پنجم خود بر جنبه های اقتصادی و اجتماعی تغییرات اقلیم و مدیریت ریسک تأکید نموده اند.
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سنجش تأثیر یا عدم تأثیر میانگین مؤلفههای مدیریت ریسک خشکسالی بر کاهش آسیبپذیری اقتصادی و
اجتماعی سکونتگاههای روستایی نشان میدهد که میانگین مؤلفههای سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و اقتصادی ـ
اجتماعی برابر با  3/75میباشد .بر اساس نتایج جدول شماره  5مالحظه میشود که بر اساس مقدار آماره  tدر
مؤلفههای سه گروه ( )8/493با درجه آزادی  44و سطح معنیداری کمتر از  5درصد ،مدیریت ریسک خشکسالی در
قالب ابعاد سهگانه در کاهش آسیبپذیری ناشی از خشکسالی نقش اساسی دارد همچنین ،بر اساس نتایج به دست
آمده ،اختالف میانگین نمونه با مقدار مورد آزمون  )X- - µ=0/75373( 0/75373و فاصله اطمینان  95درصدی آن،
بین  0/5749و  0/9336میباشد (جدول .)8
جدول :8ارزیابی میانگین ابعاد سهگانه مدیریت ریسک بر مبنای مؤلفههای مورد مطالعه
 = 3میانه نظری
ابعاد

tمقدار

درجه

سطح

تفاوت

آزادی

معنیداری

میانگین

فاصله اطمینان %95
میانگین

حد پایین

حد باال

اقتصادی

7/954

44

0/000

0/76970

3/7697

0/5747

0/9647

اجتماعی

6/957

44

0/000

0/55370

3/5537

0/3933

0/7141

اقتصادی ـ اجتماعی

10/191

44

0/000

0/93778

3/9378

0/7523

1/1232

مؤلفههای سه گروه

8/493

44

0/000

0/75373

3/7537

0/5749

0/9326

منبع :یافتههای تحقیق1394،

برای بررسی اثربخشی مدیریت ریسک خشکسالی بر کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های
روستایی ،قبل از بکار گیری رگرسیون چندگانه ،استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده
بوسیله معادله رگرسیون) و عدم وجود همبستگی بین آنها با استفاده از آزمون دوربین واتسون ( )dمورد بررسی قرار
گرفته است .چنانچه آماره بدست آمده از دوربین واتسون در بازه  2/5الی  1/5قرار گیرد ،عدم همبستگی بین خطاها
پذیرفته میشود .از آنجایی که مقدار آماره  )1/775( dدر بازه  2/5الی  1/5قرار دارد .فرض عدم همبستگی بین
خطاها رد نشده و میتوان از رگرسیون استفاده کرد .در ادامه جهت انجام تحلیل مسیر و بررسی اثرات مستقیم و
غیرمستقیم ابعاد سهگانه مدیریت ریسک در کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی ،از رگرسیون چندگانه
بهرهگیری شده است .گاهی دو یا چند متغیر تأثیر عمدهای بر روی متغیر وابسته دارند .در این وضعیت از رگرسیون
چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود .بدین ترتیب تأثیرگذاری ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و اقتصادی
ـ اجتماعی در قالب مدیریت ریسک خشکسالی بر کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی مورد بررسی قرار
گرفت .همان طور که در جدول ( )9مالحظه میشود بر اساس مقدار  ،Beta1در بین ابعاد سه گانه مورد بررسی،
مدیریت ریسک بعد اقتصادی دارای بیشترین تأثیر بر کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی است زیرا به
ازای یک واحد تغییر در بعد اقتصادی  0/528واحد تغییر در کاهش آسیبپذیری مناطق روستایی ایجاد خواهد شد.
 1بر اساس ضرایب استاندارد شده (بدون توجه به عالمت آن) نتیجهگیری شده است.
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جدول :9مدل رگرسیونی تأثیر متغیرهای مستقل (ابعاد مدیریت ریسک) بر متغیر وابسته (کاهش آسیب پذیری)
ضرایب غیراستاندارد

نام متغیر

ضرایب استانداردشده

B

Std. Error

عرض از مبداء

-1/014

0/007

t

Beta

سطح
معنی داری

-139/006

0/000

اقتصادی

0/182

0/066

0/528

2/772

0/008

اجتماعی

0/036

0/036

0/105

1/006

0/320

اقتصادی ـ اجتماعی

0/125

0/049

0/363

2/566

0/014

دوربین واتسون

1

1/775

منبع :یافتههای تحقیق1394 ،

تحلیل مسیر اثربخشی مدیریت ریسک خشکسالی بر کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های
روستایی به شرح شکل  3است .نتایج مندرج در جدول ( )10حاکی از عدم چند هم خطی 2بین متغیرهای مستقل
بوده و از این رو آثار مستقیم به دست آمده برای هر مؤلفه مستقل قابلاعتماد است .بر اساس نتایج ،ابعاد اقتصادی و
اقتصادی ـ اجتماعی به ترتیب با ضریب  0/528و  0/363به صورت مستقیم و بعد اجتماعی با ضرایب  0/198به
صورت غیرمستقیم در کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی تأثیر دارند .این بعد با تاثیر بر ابعاد
اقتصادی و اقتصادی ـ اجتماعی سبب شدند تا مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیب پذیری اقتصادی و
اجتماعی سکونتگاه های روستایی به جدیت فعالیت نمایند.
با توجه به نتایج به دست آمده مولفه های بعد اقتصادی در قالب مدیریت ریسک خشکسالی با بیشترین تأثیر در
کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی در اولویت اول قرار دارد .بنابراین با توجه به یافته های حاصل می توان
اینگونه نتیجه گیری کرد مدیریت ریسک در خشکسالی به عنوان یکی از محورهای بنیادین مدیریت روستایی
می تواند گامی مهم و مؤثر در کاهش خسارت های اقتصادی و اجتماعی ناشی از پدیده پدیده خشکسالی باشد که
نیازمند سازوکارهایی چون ظرفیت سازی نهادی ،برنامه ریزی سیستمی ،رویکرد مشارکتی و نفش پذیری
مدیریتهای محلی است.
جدول :10محاسبه تأثیر کل مؤلفههای مدیریت ریسک در کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی
متغیرهای مستقل

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

تأثیر کل

ضریب همبستگی

اقتصادی

0/528

ــ

0/528

0/989

اجتماعی

ــ

0/198

0/198

0/969

اقتصادی ـ اجتماعی

0/363

0/191

0/554

0/985

منبع :یافتههای تحقیق1394،

Durbin-Watson
Lack multi coherent

1
2
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اجتماعی

0/376
0/245
کاهش آسیب پذیری

اقتصادی

اقتصادی و اجتماعی
سکونتگاههای روستایی

مدیریت ریسک
خشکسالی

0/528

0/363

0/960

0/627

اقتصادی ـ

اثر مستقیم

اجتماعی

غیرمستقیم
همبستگی دو متغیره
شکل :3اثرات مستقیم و غیرمستقیم مدیریت ریسک خشکسالی بر کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی
(منبع :یافتههای تحقیق)1394 ،

نتیجهگیری
در این راستا ،پژوهش حاضر ضمن بررسی آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی در برابر
خشکسالی ،اقدام به بررسی نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش آسیبپذیریهای ناشی از خشکسالی از
دیدگاه روستاییان و مسئوالن ،نموده است .یافتههای تحقیق نشانگر آن است که آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی
شهرستان نقده بعد از وقوع خشکسالی به دالیلی چون انزوای روستاها و کم توجهی به این مناطق در فرایندهای
توسعه و مدیریت ،پایین بودن سطح دانش و مهارت روستاییان در زمینه مقابله با بحران ،فقدان طرح های جامع و
راهبردی برای توسعه یکپارچه روستایی ،کمبود فرصت های شغلی پایدار در روستاها ،وابسته بودن اقتصاد روستایی
به کشاورزی ،ناکارآمدی نظام بازار در جهت تأمین نهادهها و عرضه محصوالت ،عدم ظرفیتسازی راهبردی از
سوی دولت در زمینه توسعه روستایی ،نبود برنامهریزی مناسب با شرایط و امکانات جوامع روستایی ،ضعف نظام
خدمات عمومی و عدم تأمین اجتماعی در زمینه بهداشت ،درمان ،آموزش و  ،...محدود بودن سرمایهگذاری و
ناکارآیی نظام اعتبارات در مناطق روستایی ،عدم وجود پتانسیلهای مقابله و نبود سیستمهای هشدار دهنده ،نبود
واکنش واقع بینانه و عملی در برابر پدیده خشکسالی ،اختالل در پراکنش بارندگی و کاهش بارش در هر دو حوزه
اقتصادی ( )3/17و اجتماعی ( )3/08در حد متوسط و رو به باال قرار دارد .به طوری که وقوع پدیده خشکسالی بر
پیکره اقتصاد سکونتگاه های روستایی تأثیر گذاشته و معیشت آنان را دچار اختالل نموده است.
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به دنبال نتیجه مورد اشاره در باال ،بر آن شدیم تا به بررسی اثربخشی مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش
آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای روستایی بپردازیم .بررسیهای انجام شده نشان میدهد که مدیریت
ریسک خشکسالی به عنوان یکی از محورهای بنیادین مدیریت روستایی ،رویکردی مناسب در کاهش آسیبپذیری
اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران خشکسالی در سکونتگاههای روستایی به شمار میرود .یافتههای این پژوهش با
نتایج مطالعات پورطاهری و همکاران( ،)1392شرفی و زرافشانی ( )1390و زِنگ ( )2004همخوانی دارد .آنها نیز در
کاهش آسیب های ناشی از خشکسالی بر مدیریت ریسک تأکید دارند.
هر گونه طراحی و برنامه ریزی برای مدیریت ریسک خشکسالی باید با توانمندسازی سکونتگاههای روستایی و
ظرفیتسازی های مورد نیاز برای مدیریت ریسک ،از دوره پیش آگاهی تا مرحله مقابله ،بهبود را متناسب با شرایط
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اکولوژیکی ،زیستمحیطی و غیره توسعه بخشد .برای تحقیق یافتن مدیریت ریسک
خشکسالی در منطقه مورد مطالعه ،میتوان برنامه ریزی سیستمی ،حمایتگری هدفمند ،تقویت و بهرهگیری از
ظرفیتهای نهادی محلی مانند شوراها و دهیاری ها در جریان مقابله با خشکسالی ،ساماندهی یک نظام پایش در
پیش آگا هی بحران خشکسالی جهت ظرفیت سازی آینده نگر برای مدیریت ریسک خشکسالی ،ایجاد تنوع شغلی و
منابع کسب درآمد از طریق توسعه بخش کشاورزی و غیرکشاورزی ،توجه به دانش بومی مردم در کنار دانش
رسمی ،تدوین یک راهبرد بلندمدت برای مدیریت ریسک خشکسالی توأم با لحاظ نمودن مالحظات منطقهای و
شرایط خاص سکونتگاههای روستایی ،مشارکت دهی ساکنین روستاها در فرایند مدیریت ریسک خشکسالی ،توسعه
و گسترش رویکرد مشارکتی و اجتماع محور را به عنوان سازوکارهای مدیریت ریسک خشکسالی برشمرد.

منابع
 -1افراخته ،حسن ،1384 ،خشکسالی وتحول معیشت نیمه کوچ نشینان تفتان ،نشریه علوم جغرافیایی ،ج ،4شماره
 ،5تهران.
 -2اوزی ،رمضان ،1390 ،جغرافیای مخاطرات ،ترجمه محمد ظاهری ،انتشارات دانشگاه تبریز ،تبریز.
 -3پورطاهری ،مهدی ،افتخاری ،عبدالرضا رکن الدین،کاظمی ،نسرین  ،1392،نقش مدیریت ریسک خشکسالی در
کاهش آسیب پذیری اقتصادی-اجتماعی کشاورزان روستایی (از دیدگاه مسئوالن و کارشناسان)مطالعه ی
موردی :دهستان سولدوز ،آذربایجان غربی ،پژوهشهای روستایی ،سال چهارم ،شماره اول  ،صص .1-22
 -4دریجانی ،علی ،شاه حسین دستجردی ،سمانه ،شاهنوشی ،ناصر ،1390 ،تعیین اولویتهای مدیریت ریسک
خشکسالی در بخش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ،اقتصاد
کشاورزی ،جلد  ،5شمارهی  ،1صص.37-59
 -5ریاحی ،وحید ،قادرمرزی ،حامد ، 1396 ،مدیریت بحران در نواحی روستایی ،انتشارات انجمن جغرافیایی ایران،
تهران
 -6شرفی ،لیدا ،زرافشانی ،کیومرث  ،1390،سنجش آسیبپذیری ،نقطه مدیریت ریسک خشکسالی مطالعه موردی:
سرپل ذهاب ،اسالمآباد غرب ،فصلنامه برنامهریزی منطقهای ،سال اول ،شماره اول ،صص.43-56
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 -7شرفی ،لیدا ،زرافشانی ،کیومرث  ،1389،سنجش آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی کشاورزان در برابر
خشکسالی (مطالعه موردی :گندم کاران شهرستانهای کرمانشاه ،صحنه ،روانسر) ،فصلنامه پژوهشهای
روستایی ،شماره  ،4صص.129-154
 -8کشاورز ،مرضیه ،کرمی ،عزتاهلل؛ زمانی ،غالمحسین  ،1389،آسیبپذیری خانوارهای کشاورز از خشکسالی:
مطالعه موردی ،علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ،جلد  ،6شماره  ،2صص.15-32
 -9فرج زاده ،منوچهر ، 1384 ،خشکسالی از مفهوم تا راهکار ،انتشارات سازمان جغرافیایی و وزارت دفاع و
پشتیبانی ،تهران.
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