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چکیده
اقتصاد روستایی اتّكای قابل توجهی به فعالیتهای کشاورزی دارد ،بنابراین شعاع تأثیر پدیدهی خشكسالی در
مناطق روستایی ،بیش از نقاط دیگر بوده و پیامدهای خشكسالی در این مناطق بیشتر از مناطق شهری است؛
چراکه یكی از منابع اصلی تأمین غذای خانوارهای روستایی ،روش خود مصرفی تولیدات زراعی ،باغی و دامی است.
اثرات اقتصادی خشكسالی های اخیر هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته ،نشانگر
آسیبپذیری جوامع در برابر خشكسالی میباشد که مهمترین تأثیر آن میتواند در نواحی روستایی و وضعیت
اقتصادی کشاورزان روستایی باشد .در این بین مدیریت ریسک میتواند باعث کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده
طبیعی در مناطق روستایی باشد .بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات مدیریت ریسک خشكسالی بر بهبود
اقتصادی کشاورزان روستایی شهرستان بناب میباشد ،که بدین منظور از روش توصیفی -تحلیلی و پیمایش میدانی
استفاده شده است .جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام روستاهای شهرستان بناب میباشد که با استفاده
از روش کوکران تعداد  433نفر انتخاب و پرسشنامه بهصورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است .نتایج به
دست آمده از تحلیل نرم افزار  SPSSو آزمون کای اسكوئر نشاندهنده اجرای برخی از زمینههای مدیریت ریسک
خشكسالی نظیر آبیاری فنی (آبیاری تحتفشار ،قطرهای و  )...و استفاده از گونههای مقاوم در مقابل خشكسالی با
ضریب معناداری  %11می باشد .همچنین اجرای مدیریت ریسک خشكسالی در محدوده مورد مطالعه توانسته است
باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان در برخی زمینهها نظیر تنوعبخشی به محصوالت روستا ،حفظ مراتع روستا،
پایداری اقتصاد کشاورزی و کاهش فقر در اقشار آسیب پذیر روستایی شود.
واژگان کلیدی :مدیریت ریسک ،خشكسالی ،اقتصاد روستایی ،شهرستان بناب

مقدمه و طرح مسأله

جوامع روستایی و کشاورزی ،اولین جوامعی هستند که بیشترین زیان را از آن متحمل میشوند (سالمت )79 :1431 ،به-
طوری که طی ده سال گذشته ،خسارت ناشی از خشكسالی در بخش کشاورزی ایران ،بیش از  231هزار میلیارد ریال گزارش شده
است (وزارت جهاد کشاورزی .)1439 ،اقتصاد روستایی اتّكای قابل توجهی به فعالیتهای کشاورزی دارد ،بنابراین شعاع تأثیر پدیدهی
خشكسالی در مناطق روستایی ،بیش از نقاط دیگر بوده و پیامدهای خشكسالی در این مناطق بیشتر از مناطق شهری است؛ چراکه
یكی از منابع اصلی تأمین غذای خانوارهای روستایی ،روش خود مصرفی تولیدات زراعی ،باغی و دامی است (صالح و مختاری:1431 ،
 .)111خشكسالی میتواند آثار اقتصادی اجتماعی را در بخش کشاورزی و روستا که کانون تولید هستند ،به همراه داشته باشد .یكی
از مهمترین آثار خشكسالی بر بخش کشاورزی ،کاهش عملكرد محصوالت کشاورزی و در پی آن ،کاهش تولید است .بنابراین،
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خشكسالی ،نه تنها بر اقتصاد خانوارهای روستایی تأثیر میگذارد ،بلكه آثار اجتماعی جدی مانند مهاجرت و ایجاد پدیده ی حاشیه
نشینی را به همراه دارد .به همین دلیل ،مدیریت خشكسالی اصلی مهم و ضروری شمرده میشود .از سوی دیگر ،یكی از ابزارهای
مدیریت خشكسالی آگاهی از چگونگی یا درجهی به کارگیری عملیات مقابله با خشكسالیِ کشاورزان است (دریجانی و همكاران،
.)37 :1437
خشكسالی بهعنوان مخاطره آمیزترین سانحهطبیعی (چنار )49 :1433 ،طیف گستردهای از اقلیمها و اکوسیستمها را تحتتأثیر
قرار میدهد و مناطق جغرافیایی متأثر از آن در چهار دهه گذشته به شدت افزایش یافتهاند ( .)Molen, 2011: 766بنابراین میتوان
گفت خشكسالی تقریبا در تمامی رژیمهای اقلیمی رخ میدهد .این پدیده عالوه بر مناطق با بارندگی کم ،در مناطق با حجم بارندگی
زیاد نیز اتفاق میافتد (ویلهایت .)13 :2114 ،خشكسالی پدیدهای است که مرتب و تقریبا در هر نوع آب و هوایی به وقوع میپیوندد.
بارزترین تعریف این پدیده کاهش مقدار بارشی است که به طور متوسط در یک دوره طوالنی صورت میگیرد .در مقایسه با دیگر
بالیای طبیعی ،نشانههای خشكسالی به تدریج در منطقه جغرافیایی وسیعتری توزیع میگردد (چهارسوقی .)21 :1472 ،همچنین
خشكسالی ،مسائل و مشكالت بسیاری را در زمینههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ایجاد مینماید .در واقع
خشكسالی دارای پیامدهای گسترده و درازمدتی میباشد و بر تمام جوانب زندگی انسان اثر میگذارد (.)Sabet-Raftar, 1999
عالوه بر این ،اثرات اقتصادی خشكسالیهای اخیر هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته ،نشانگر آسیب
پذیری جوامع در برابر خشكسالی میباشد به اعتقاد برخی پژوهشگران نظیر )Swif (2001), Scoones (2001) Sear (2001
کیفیت و کمیت آسیب پذیری از خشكسالی از کشوری به کشور دیگر متفاوت میباشد و آسیبپذیری را میتوان یک حالت پویا و
متغیر تصور کرد (حسینی و همكاران .)131 :1471 ،کامبس ،)2111( 1تأثیرات خشكسالی را در سه دسته تأثیرات اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی طبقه بندی کرده است و بر تعامل و ارتباط بین این پیامدها و تأثیر هم افزایی آنها بر یكدیگر تأکید ورزیده
است .کنی ،)2113( 2در مطالعه خود بر روی تأثیرات اجتماعی خشكسالی متمرکز شده و به مواردی همچون تنش جسمی و روانی،
اضطراب و افسردگی ،درگیریهای خانوادگی ،کاهش کیفیت زندگی افراد ،افزایش مهاجرت ،افزایش فقرعمومی ،به عنوان مهمترین
پیامدهای اجتماعی خشكسالی اشاره کرده است (.)Kenny, 2008: 678
محمدییگانه و حكیمدوست ( ،)1433بر روی تأثیرات اقتصادی خشكسالی متمرکز شدند و به بررسی تأثیر آن بر ناپایداری
روستاها در استان زنجان پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین خشكسالی و میزان مهاجرتهای روستایی با اطمینان 71
درصد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .شرفی و زرافشانی ( ،)1471در پژوهشی به سنجش آسیبپذیری فنی و روانشناختی
کشاورزان گندمکار در زمان خشكسالی در شهرستانهای کرمانشاه ،صحنه و روانسر به روش پیمایشی با انتخاب  491نفر از کشاورزان
به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای چند مرحلهای پرداختهاند .نتایج حاکی از آن بود که کشاورزان شهرستان روانسر دارای بیشترین
ضریب آسیبپذیری و کشاورزان شهرستان کرمانشاه دارای کمترین ضریب آسیبپذیری به لحاظ شاخصهای فنی و روانشناختی
بودند .حسینی و همكاران ( ،)1471در پژوهشی به تبیین مؤلفههای مدیریت بحران خشكسالی در مناطق روستایی و عشایری
جنوبشرق کشور را از طریق سرشماری تعداد  211نفر از کارشناسان درگیر در مدیریت بحران خشكسالی مورد مطالعه قرار
گرفتهاند .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پیامدهای زیستمحیطی–بومشناختی ،پیامدهای اقتصادی-معیشتی ،پیامدهای اجتماعی
و روانشناختی روی هم رفته  33/91درصد از واریانس را تبیین نموده است.
پورطاهری و همكاران ( ،) 1472در پژوهشی به بررسی نقش رویكرد مدیریت ریسک خشكسالی در کاهش آسیبپذیری
اقتصادی-اجتماعی کشاورزان روستایی در دهستان سولدوز ،آذربایجانغربی از دیدگاه مسئوالن و کارشناسان پرداختهاند .نتایج
پژوهش نشان داد که مدیریتریسک خشكسالی رویكردی مناسب برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی در روستاهای مورد
مطالعه میباشد .قنبری ( ،) 1472در پژوهشی به بررسی و شناسایی اثرات خشكسالی بر خانوارهای روستایی در روستای سیور
شهرستان سمیرم با انتخاب  231نفر بهعنوان نمونه پرداخته و نتایج حاکی از آن بودکه مهمترین اثرات خشكسالی در روستای سیور
در دسته عوامل تولیدی و اقتصادی (از جمله درآمد ،کاهش عملكرد تولید ،افزایش هزینههای تولید ،افزایش مخاطرات طبیعی،
کاهش انگیزههای سرمایهگذاریکشاورزی و کاهش فرصتهایشغلی کشاورزی) است که نزدیک به  23/31درصد واریانس را تبیین
میکند .رضایی و محمدییگانه ( ،)1472در مقاله ای به تحلیل اثرات خشكسالی بر اقتصاد کشاورزی و مهاجرتهای روستایی با
1 . Combs
2 . Kenny
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انتخاب هفت روستا از  41روستای شهرستان ابرکوه طی دوره  1491-1433پرداختهاند.یافتههای تحقیق بیانگر این است که
خشكسالی از طریق کاهش عملكرد محصوالت کشاورزی ،موجب ناپایداری اقتصاد روستایی شده است .حیدریساربان و باختر
( ،)1473در پژوهشی به بررسی راهكارهای مقابله با خشكسالی در مناطق روستایی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان
اصفهان پرداختند و نتایج بیانگر این بود که مهم ترین راهكارهای مقابله با خشكسالی در منطقه مورد مطالعه شامل شش مولفه
(تنوع سازی اقتصادی و پرداخت یارانه ،توانمندسازی و ظرفیتسازی ،مدیریت محلی خشكسالی ،تقویت مدیریت ریسک خشكسالی،
نهادی سازی و تقویت خودکارآمدی روستاییان و ارتقای دانش پیرامون مدیریت آب) است .مریانجی و همكاران ( ،)1471درپژوهشی
به تحلیل و بررسی اثرات خشكسالی بر محصول گندم دیم و مهاجرت روستاییان در استان همدان پرداخته و نتایج نشان داد 31
درصد مهاجرتهای روستایی بین سالهای  1431-31بر اثر خشكسالی و پایینبودن عملكرد گندم بوده است.
در واقع میزان آسیبپذیری از خشكسالی تحتتأثیر نحوه مدیریت آن (مدیریت ریسک یا مدیریت بحران) قرار دارد بهگونهای
که در بسیاری از کشورهای فقیر دنیا ،خشكسالی به قحطی منجر شده و تبعات اقتصادی زیادی را در بر خواهد داشت که برای
کشاورزان بهعنوان قشر آسیب پذیر از اهمیت بیشتری برخوردار است .بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثرات مدیریت ریسک
خشكسالی بر بهبود اقتصادی کشاورزان روستایی شهرستان بناب میباشد ،که بدین منظور از روش توصیفی– تحلیلی و پیمایش
میدانی استفاده شده است.

مبانی نظری
پدیده خشكسالی از سابقه بسیار دیرینه ای برخوردار است و از زمان حیات بشری وجود داشته است .امروزه اثرات ناشی از
گرمشدن کره زمین و تغییرات اقلیمی ناشی از بهرهبرداری نادرست و نابجای بشر به یكی از دغدغههای مهم بشر تبدیل شده است
و در واقع مزید بر علل پیشین بروز خشكسالی گردیده است (حسینی )131 :1471 ،و با دیگر حوادثطبیعی از قبیل سیل ،طوفان
و زلزله تفاوتهایی دارد .عمده این تفاوتها در تأثیر تدریجی خشكسالی طی یک دوره نسبتا طوالنی ،عدم امكان تعیین دقیق زمان
شروع و خاتمه و وسعت جغرافیایی تأثیر آن میباشد (پیری .)79 :1472 ،طی سالهای اخیر ،بحران خشكسالی ،کاهش نزوالت
جوی ،استفاده بی رویه از چاههای زیرزمینی بدون توجه به تغذیه این نقاط موجب صدمات جبران ناپذیری از یک سو به منابعطبیعی
و از سوی دیگر به منابع مالی و اقتصادی کشاورزان وارد کرده است ( .)Najam, 2007خشكسالی کشاورزی هنگامی اتفاق میافتد
که در اثر کمبود بارش نسبت به بارش نرمال در دورههای زمانی خاصی ،رطوبت خاک به حدی کاهش مییابد که نواحی زراعی به
طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار میگیرند .بخش کشاورزی اولین بخش است که از نظر اقتصادی تحتتأثیر خشكسالی قرار میگیرد
(.)Wu, 2004: 33
تأثیرات مستقیم خشكسالی اغلب مربوط به مشخصههای اقلیمی و آب و هوایی و اکولوژیكیاند ،در حالی که ،تأثیرات غیر
مستقیم خشكسالی که وسیعتر و نامحسوستر هستند ،مربوط به آسیب های اقتصادی و اجتماعی آن میشوند که به علت ماهیت و
ویژگیهای آن به سختی میتوان کمیت آنها را تشخیص داد ( .)Walker and Thers, 1996: 8در واقع به دلیل ارتباط تنگاتنگ
روستا و کشاورزی ،پیامدهای منفی خشكسالی طی چند سال بر اقتصاد روستایی و کشاورزی نمایان میشود و تداوم آن موجب
تغییر کارکرد و مهاجرتهای روستایی میگردد (محمدی و حكیمدوست .)1433 ،خشكسالی در سطح جهانی هنوز بهعنوان یک
ریسک پنهان شناخته میشود و در سطح محلی نیز تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن به شكل نامتناسبی خانوادههای فقیر روستایی
را مورد هدف قرار میدهد ( .)Wilhite et al, 1985هر جند وقوع مكرر خشكسالی موجب شده که این بحران ،برای کشاورزان
به عنوان یک پدیده جدید مطرح نباشد ،اما پیچیدگی عوامل زمینه ساز و درهم تنیدگی پیامدهای منفی ناشی از خشكسالی ،این
پدیده را به یكی از دغدغههای اصلی کشاورزان ساکن در مناطق درای شرایط بحرانی ،تبدیل نمونده است ( Campbll et al,
 .)2010لذا مدیریت خشكسالی کشاورزی برای کاهش اثرات حاصله ،از اهمیت ویژهای برخوردار است (خلیلی .)1213 :1437 ،در
همین راستا مرکز ملی کاهش اثرات خشكسالی 1در آمریكا در سال  1771مدیریت ریسک را که همانا شامل برنامههای کاهش
اثرات 2و آمادگی 4میباشد بهمنظور کاهش آسیبپذیری جوامع روستایی پیشنهاد داده است ( .)Knutson et al, 2001چمبرز
.National Drought Mitigation Center
.Mitigation
3 .Preparedness
1
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( ،)2111معتقد است که آسیبپذیری دارای دو بعُد است ،یک بعُد بیرونی که شامل ریسک و مخاطره است که افراد و خانوادهها را
تحتتأثیر قرار میدهد و یک بعُد درونی که شا مل توانایی افراد برای مقابله ،پیش بینی ،و یا بهبود اثرات یک مخاطره است
( .)Chambers, 2006مفهوم آسیبپذیری در مخاطرهها را نخستینبار اوکیف و همكاران وی ( ،)1791به کار گرفتند .در برخی از
تعاریف مرتبط با آسیبپذیری که کاربرد گستردهای نیز دارند ،به رتبهای برای اقشار مختلف جامعه که موقعیت متفاوتی در برار
ریسک دارند ،اشاره شده است .این تعریف بر نظریههای اقتصادی متمرکز است ( .)Nouri et al, 2011: 1نزدیكترین مفهوم مرتبط
با آسیبپذیری ،انعطافپذیری است .آسیب پذیری عبارت است از احتمال بروز پیامدهای هر رویداد منفی و نامطلوب در جامعه .این
درحالی است که انعطافپذیری ،تحلیل حد و آستانه تحمل جامعه در برابر تغییرات اساسی در محیطزیست و مقابله با آنهاست .توان
جمعیت برای مقابله با تغییرات ،یافتن مسیری است برای عبور از آسیبپذیری ،که همان معنا ومفهوم انعطافپذیری را دارد
(.)Lazarus, 2011: 21

شکل  :6تأثیرات و پیامدهای خشکسالی (مأخذ :کشاورز و کرمی)213 :6931 ،

ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشكسالی و مجاورت با پرفشار جنب حارهای دارای اقلیم خشک و نیمهخشک میباشد و
در نتیجه در اکثر سالها دچار خشكسالی شدید شده است (پاپلییزدی .)131 :1493 ،بهگونهای که از نظر وسعت و میزان خسارت،
در طی  11سال اخیر بیسابقه بوده و با ایجاد سرمای بیسابقه و کمبود بارش در اغلب نقاط باعث عدم رشد کافی گیاهان و متضرر
شدن اقتصاد روستاییان شده است (باقری .)111 :1471 ،بنابراین برای مقابله با خشكسالی در کشورهای مختلف از راهكارهای
متفاوتی استفاده میشود .آنچه تاکنون بیشتر برای کاهش خسارتهای خشكسالی در ایران مدنظر بوده است ،مدیریت خشكسالی
بوده است (شریعتمداری .) 91 :1431 ،از همین رو اعمال مدیریت در خشكسالی گامی مهم و موثر در کاهش میزان خسارتهای
جانی و مالی این پدیده و مهار برخی از پیامدهای آن بهشمار می آید .با توجه به ناکارآمدی شیوه مدیریت خشكسالی در کشور،
یافتن رویكردی که بتواند کاستی های موجود را برطرف سازد و به بهبود توانایی مقابله با خشكالی بیانجامد ،اهمیت فراوان دارد.
بدبن ترتیب ،برنامهریزیهای خشكسالی مشخصا میبایست همسو با مدیریت باشند (شرفی و زرافشانی.)33 :1471 ،
خشكسالی دارای پیامدهای گسترده و درازمدتی میباشد و بر تمام جوانب زندگی انسان اثر میگذارد (.)Sabet-Rafter,1999
در جوامعی که اقتصاد آنها مبتنی بر کشاورزی است ،تأثیرات مستقیم یا دسته اول خشكسالی بهصورت کاهش تولید مواد غذایی به
دلیلی کاهش سطح زیرکشت ،کاهش عملیات داشت و برداشت است .بر این اساس میتوان استنباط کرد که خشكسالی تهدیدی
بزرگ برای خانوارها و جوامعی است که برای امرار معاش به بخش کشاورزی وابستهاند ( .)Campball, 2011: 146پیامدهای
خشكسالی میتواند به بیثباتی معیشت روستایی بیانجامد ( .)Speranza, 2008: 220چراکه سانحة طبیعی ازحیث کاهش تولیدات
کشاورزی ،رنج و سختی برای کشاورزان بهشمار میرود ( .)Downing & Bakker, 1998: 3مدیریت ریسک خشكسالی مجموعه
اقداماتی است که قبل از وقوع خشكسالی انجام میگیرد و غافلگیری در حین عمل را به کمترین میزان ممكن میرساند .این گونه
مدیریت که در کشورهای کمتر توسعه یافته کمتر مورد توجه قرار گرفته است شامل چند مرحله میباشد که عبارتانداز :ارزیابی،
پیشگیری ،کاهش ،کنترل ،هشدار زودهنگام و آمادگی (پورطاهری .)7 :1472 ،با توجه به اینكه جامعه و اقتصاد محیط زیست اجزای
3
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اصلی توسعه پایدار هستند و این دسته از سوانح تأثیر منفی بر توسعه پایدار مینهند ،مدیریت ریسک مناسب و درست امری ضروری
است (.)Mansourian et al, 2006: 304

شکل  :2فرآیند مدیریت ریسک (مأخذ)stanganelli, 2008: 93 :

روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی– تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی و به لحاظ روش جمع آوری دادهها از
نوع میدانی میباشد .در آغاز ،مطالعات سازمانیافتهای به منظور تهیه ادبیات و مبانی تئوریک بهصورت کتابخانهای انجام گرفته است
و در مرحله مطالعه میدانی با استفاده از ابزارهای مورد نیاز تحقیق (پرسشنامه محققساخته) به جمعآوری دادههای مورد نیاز
پرداخته شده است .جامعه مورد مطالعه در این پژوهش خانوار روستایی شهرستان بناب میباشد که با استفاده از فرمول کوکران
تعداد  433نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

معرفی محدوده مورد مطالعه
شهرستان بناب با وسعتی معادل  993/91کیلومتر مربع  1/9درصد از کل مساحت استان را به خود اختصاص داده و در واقع
یكی از شهرستانهای کوچک استان میباشد .این شهرستان از نظر مختصات جغرافیایی در عرض شمالی  49درجه و  11دقیقه الی
 49درجه و  42دقیقه و در طول شرقی  31درجه و  31دقیقه الی  31درجه و  11دقیقه قرار گرفته است و از سمت شمال با
شهرستان عجبشیر و از غرب با دریاچه ارومیه ،از شرق با شهرستان مراغه ،از جنوب شرق با شهرستان ملكان و از جنوب غربی نیز
با استان آذربایجانغربی همجوار میباشد .شهرستان بناب از یک بخش به نام مرکزی تشكیل و دارای سه دهستان میباشد ،دهستان
بناجوی غربی به مرکزیت روستای خانه برق جدید ،دهستان بناجوی شرقی به مرکزیت روستای خوشه مهر و دهستان بناجوی
شمالی به مرکزیت روستای روشتبزرگ قرار دارند و جمعأ دارای  27روستا میباشد (گزارش آمار نفوس و مسكن( .)1471 ،نقشه
4وجدول  .)1جامعه آماری پژوهش حاضر متشكل از  4493خانوار روستایی دهستان بناجوی شمالی شهرستان بناب هستند (جدول
.) 1
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شکل  : 9موقعیت فضایی محدوده مورد مطالعه (ترسیم :نگارندگان)6931 ،

یافتههای تحقیق
در بخش یافته های تحقیق ابتدا به ارائه وضعیت بیمه و وضعیت اشتغال (از نظر دائم یا موقت بودن) پرداخته میشود سپس
یافتههای تحلیل نمایش داده میشود .اطالعات مندرج در جدول شماره  -1نشان دهنده وضعیت بیمه در گروه نمونه مورد مطالعه
میباشد .همانطورکه مشاهده میشود از  433نفر نمونه مورد مطالعه ،تعداد  171نفر ( 19درصد) دارای بیمه و  133نفر (34درصد)
فاقد بیمه میباشند .همچنین 111 ،نفر (31/1درصد) دارای شغل دائم و  132نفر (14/1درصد) دارای شغل موقت هستند (جدول
.)1
جدول  :6وضعیت شغلی و بیمه نمونه مورد مطالعه در مناطق روستایی شهرستان بناب
مؤلفه

شغل

بیمه

موقت

بلی

خیر

دائم

فراوانی

171

133

111

132

درصد

19

34

31/1

14/1
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در ادامه از آزمون کای اسكوئر به منظور ارزیابی اجرای مدیریت ریسک خشكسالی در محدوده مورد مطالعه (مناطق روستایی
شهرستان بناب) استفاده شده است .نتایج به دست آمده نشان دهنده ضریب معناداری در سطح  %11برای برخی مؤلفهها نظیر
روشهای آبیاری فنی (آبیاری تحتفشار ،قطرهای و  ،)...استفاده از گونههای مقاوم در مقابل خشكسالی ،احداث مخازن و استخرهای
کوچک در مزارع ،فراهم کردن بیمه برای محصوالت کشاورزی (بیمهخشكسالی) و کاهش تهدیدهای بیرونی میباشد .در واقع در
رابطه با مؤلفه های مذکور اقدامتی اساسی در سطح محدوده مورد مطالعه جهت مدیریت ریسک حشكسالی صورت گرفته است .در
رابطه با سایر مؤلفهها عدم معناداری حاصل شده است بدین صورت که اقداماتی اندک انجام گرفته است.
مهمترین اثرات مدیریتریسک خشكسالی را میتوان در وضعیت اقتصادی روستاییان و به خصوص کشاورزان روستایی مشاهده
نمود .اطالعات مندرج در جدول شماره  -4نشان دهنده تحقق مؤلفههای اقتصادی روستا پس از اجرای برنامه مدیریت ریسک در
مناطق روستایی شهرستان بناب می باشد که با استفاده از آزمون کای اسكوئر حاصل شده است .همانطور که مشاهده میشود در
رابطه با برخی مؤلفهها نظیر تنوع بخشی به محصوالت روستا ،حفظ مراتع روستا ،پایداری اقتصاد کشاورزی و کاهش فقر در اقشار
آسیبپذیر روستایی رابطه معنادار در سطح  %1حاصل شده است .که جدول شماره  -4فروانی به دست آمده نشان دهنده تأثیرگذاری
بسیار زیاد اجرای برنامه مدیریت ریسک خشكسالی بر مؤلفههای مذکور میباشد .در رابطه با برخی دیگر از مؤلفهها نظیر گسترش
محصوالت با آسیبپذیری کم و افزایش درآمد روستاییان ضریب معناداری در سطح  %1حاصل شده است که نشان دهنده تأثیرگذاری
نسبتا زیاد اجرای برنامه مدیریت ریسک خشكسالی بر مؤلفههای مذکور میباشد.
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جدول  : 2بررسی میزان اجرای برنامه مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از آزمون ناپارامتریک Chi-Square

ردیف

ضریب

مولفه

ضریب
Chi-Square

معناداری sig

درجه
آزادی

1

روش های آبیاری فنی (آبیاری تحت فشار ،قطره ای و )...

**1/112

19/12

3

2

استفاده از گونههای مقاوم در مقابل خشكسالی

**1/111

21/31

3

4

احداث مخازن و استخرهای کوچک در مزارع

**1/111

24/13

3

3

برنامه ریزی آبیاری محصوالت بر حسب نیاز آبی

NS1/471

3/11

3

1

آموزش کشاورزان در خصوص مقابله با خشكسالی

NS1/121

11/11

3

1

تخمین زمان وقوع خشكسالی و اطالع رسانی به کشاورزان

*1/119

13/11

3

9

فراهم کردن بیمه برای محصوالت کشاورزی (بیمه خشكسالی)

**1/111

31/11

3

3

ایجاد سیستم های هشدار

NS1/714

1/799

3

7

کاهش تهدیدهای بیرونی

**1/111

17/31

3

معناداری ** %6
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عدم معناداری NS

معناداری * %5

جدول  : 9بررسی میزان تحقق وضعیت اقتصادی کشاورزان روستایی پس از اجرای برنامه مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده
از آزمون ناپارامتریک Chi-Square

1

کاهش خسارت به تولیدات کشاورزی

ضریب معناداری
sig
NS1/133

2

گسترش محصوالت با آسیب پذیری کم

*1/113

14/91

4

افزایش کیفیت محصوالت

NS1/319

1/42

3

3

افزایش درآمد روستاییان

*1/119

13/11

3

1

تنوع بخشی به محصوالت روستا

**1/111

23/24

3

1

حفظ مراتع روستا

**1/111

12/49

3

9

پایداری اقتصاد کشاورزی

**1/114

11/21

3

3

تنوع بخشی به مشاغل مرتبط با کشاورزی

NS1/193

3/14

3

7

کاهش فقر در اقشار آسیب پذیر روستایی

**1/111

12/49

3

مؤلفه

ردیف
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معناداری ** %6

ضریب
Chi-Square
7/31

معناداری * %5

درجه آزادی
3
3

عدم معناداری NS

جدول  : 4فراوانی میزان تحقق وضعیت اقتصادی کشاورزان روستایی پس از اجرای برنامه مدیریت ریسک خشکسالی
مؤلفه

ردیف

خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی
کم

1

کاهش خسارت به تولیدات کشاورزی

72

23

91

33

11

2

گسترش محصوالت با آسیب پذیری کم

11

92

33

113

23

4

افزایش کیفیت محصوالت

33

13

13

11

92

3

افزایش درآمد روستاییان

121

33

92

13

33

1

تنوع بخشی به محصوالت روستا

111

113

12

33

23

1

حفظ مراتع روستا

123

131

21

41

21

9

پایداری اقتصاد کشاورزی

31

112

11

92

21

3

تنوع بخشی به مشاغل مرتبط با کشاورزی

91

11

11

113

33

7

کاهش فقر در اقشار آسیب پذیر روستایی

111

113

33

12

21
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در نهایت باید اذعان نمود که مدیریت ریسک خشكسالی تا حد نسبتا زیادی توانسته است باعث کاهش آسیبپذیریهای
اقتصادی در بخش کشاورزی مناطق روستایی شهرستان بناب شود .در این زمینه میتوان گفت که سرمایهگذاری دولت در برخی
زمینهها نظیر آموزش کشاورزان ،سرمایهگذاری در بخش تحقیقات کشاورزی از جمله گونههای مقاوم در برابر خشكسالی میتواند
باعث کاهش آسیبپذیری اقتصاد روستایی کشاورزان شود .همچنین استفاده از سیستمهای آبیاری مدرن نظیر سیستم آبیاری
تحتفشار و آبیاری قطرهای نیز از جمله راه کارهای میانمدت در جهت ثبات اقتصادی کشاورزان در مناطق روستایی شهرستان
بناب شود.

نتیجهگیری
خشكسالی ،مسائل و مشكالت بسیاری را در زمینههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ایجاد مینماید .در واقع
خشكسالی دارای پیامدهای گسترده و درازمدتی میباشد و بر تمام جوانب زندگی انسان اثر میگذارد .جوامع روستایی و کشاورزی،
اولین جوامعی هستند که بیشترین زیان را از آن متحمل میشوند .میزان آسیبپذیری از خشكسالی تحتتأثیر نحوه مدیریت آن
(مدیریت ریسک یا مدیریت بحران) قرار دارد بهگونه ای که در بسیاری از کشورهای فقیر دنیا ،خشكسالی به قحطی منجر شده و
تبعات اقتصادی زیادی را در بر خواهد داشت که برای کشاورزان به عنوان قشر آسیبپذیر از اهمیت بیشتری برخوردار است .بنابراین
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات مدیریت ریسک خشكسالی بر بهبود اقتصادی کشاورزان روستایی شهرستان بناب میباشد که
بدین منظور از روش توصیفی–تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است.
جامعه مورد مطالعه خانوار روستایی شهرستان بناب میباشد که با استفاده از روش کوکران تعداد  433نفر انتخاب و پرسشنامه
بهصورت تصادفی ساده بین انها توزیع شده است .یافتههای بهدست آمده از پرسشنامه از طریق نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است .نتایج بهدست آمده از آزمون کایاسكوئر نشان دهنده اجرای برخی روشهای مدیریت ریسک خشكسالی در محدوده
مورد مطالعه میباشد .از جمله این روشها میتوان به روشهای آبیاری فنی (آبیاری تحتفشار ،قطرهای و  ،)...استفاده از گونههای
مقاوم در مقابل خشكسالی ،احداث مخازن و استخرهای کوچک در مزارع ،فراهم کردن بیمه برای محصوالت کشاورزی (بیمه-
خشكسالی) اشاره کرد که ضریب معناداری در سطح  %11حاصل شده است .همچنین پس از اجرای برنامه مدیریت خشكسالی در
مناطق روستایی شهرستان بناب وضعیت اقتصادی کشاورزان در برخی زمینهها نظیر تنوعبخشی به محصوالت روستا ،حفظ مراتع
روستا ،پایداری اقتصاد کشاورزی و کاهش فقر در اقشار آسیبپذیر روستایی بهبود یافته است.
متنوعسازی منابع تأمین درآمد و رویكرد به مشاغل غیرکشاورزی به کاهش خسارات اقتصادی خشكسالی منجر میگردد .بیمهی
کشاورزی و خشكسالی ،عامل بسیار مؤثّر در کاهش آسیبپذیری خشكسالی است .بیمه محصوالت کشاورزی در زمان خشكسالی،
میتواند مانند ابزاری اساسی ،نوسانهای درآمدی کشاورزان را به کمترین میزان ممكن برساند و درنتیجه باعث کاهش آسیبپذیری
آنها شود .همچنین میزان شرکت در برنامههای آموزشی و ترویجی از عوامل مؤثّر دیگر بر میزان تمایل به مشارکت در پروژههای
مدیریت خشكسالی است و کشاورزانی که حضور مستمر و بیشتری در برنامههای آموزشی -ترویجی داشتهاند ،از میزان تمایل به
مشارکت بیشتری برخوردار بودهاند .این امر میتواند به دلیل کسب اطالعات و آگاهی از کارشناسان مراکز خدمات و استفاده از دانش
آنان و نیز ،آشنایی با راهكارهای مقابله و روشهای نوین کشاورزی باشد .با توجه به اهمیت این مسئله ،پیشنهاد میشود که اقداماتی
انجام گیرد که کشاورزان ارتباط خود را با مراکز خدمات بیشتر و منسجمتر کنند و در برنامههای آموزشی و ترویجی حضور پررنگتری
داشته باشند .توصیه میشود عالوه بر مدیریت فنی خشكسالی ،سیاستگذاری الزم برای توسعه و گسترش مدیریت ریسک اجتماعی
خشكسالی صورت گیرد؛ بهنحویکه خانوارهای کم بضاعت روستایی ،از امكاناتی نظیر وام بالعوض ،خدمات تأمین اجتماعی و آموزشی
رایگان بهرهمند گردند.
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