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چکیده
نخستين گام بهمنظور مقابله مناسب با خشکسالی و پيامدهاي آن ،شناخت و درك دقيق اين پديده و تأثيرات ناشي از آن در
ابعاد مختلف است تا بتوان بر اساس آن ،راهبردها و راهكارهاي اثربخشي را در اين زمينه تدوين كرد و به كار گرفت .با توجه به
اهميت موضوع ،تحقيق حاضر باهدف بررسی ادراک کشاورزان نسبت به پیامدهای خشکسالی در استان خراسان جنوبی صورت
پذیرفت؛ جامعه آماری این تحقیق ،روستاییان خراسان جنوبی بهعنوان سومین استان خشک کشور است .افراد مطلع ،به روش
گلوله برفی و دادهها به روش مصاحبه عمیق و مشاهده مستقیم جمعآوری شدند .تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس الگوی کالیزی
انجام گرفت .بر اساس این الگو مفاهیم مطرحشده توسط کشاورزان درزمینه پیامدهای خشکسالی در سه بخش مجزا ،شامل
پیامدهای اقتصادی ،پیامدهای زیستمحیطی و پیامدهای اجتماعی -روانشناختی دستهبندیشده و ضمن تفسیر هر یک از
بخشها و مفاهیم تشکیلدهنده آن و ارائه توصیهها و پیشنهادهای متناسب ،نتایج تحقیق با آمار منتشرشده توسط ارگانها و
سازمانهای دولتی نیز مقایسه گردید.
واژه های کلیدی :پدیدارشناسی ،خشکسالی ،پیامدهای خشکسالی.
.
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مقدمه
هر پيشامد طبيعي غيرمترقبه و در مواردي ناگهاني كه
موجبات تضعيف و نابودي توانمندیهای اقتصادي ،اجتماعي و
فيزيكي مانند خسارات جاني و مالي ،تخريب تأسيسات زيربنايي،
منابع اقتصادي و زمینههای زوال اشتغال جامعه را فراهم آورد،
بهعنوان بالي طبيعي قلمداد میشود (رضایی و همکاران،
 .)1389در سالهای اخیر متعاقب تغییرات آب و هوایی
ایجادشده در سطح جهانی نگرانیهای گستردهای پیرامون
پدیده خشکسالی ازنظر شدت ،تکرار ،افزایش و مدتزمان در
سراسر جهان به وجود آمده است& 2012 ,.Sivakumar( .
 .)2013 ,.Peterson et alاين پديده به داليلي همچون
گستردگي وسیعتر ،دربرگيري جمعيت بيشتر ،ناملموس و
بلندمدت بودن تأثيرات آن ،تداوم و ميزان خسارت حاصل از
آن ،همواره توجه انسان را بيش از ساير پدیدههای طبيعي به
خود معطوف ساخته است (رضایی و همکاران.)1389 ،
بروز خشکسالی در مناطق مختلف جهان نشان از
آسیبپذیری همه ملتها از رویدادهای آب و هوایی دارد (پور
طاهری و همکاران .)1392 ،ايران نیز از این قاعده مستثنا
نبوده و همواره در معرض بالياي طبيعي همچون سيل ،زلزله،
خشکسالی و زمینلرزه قرار داشته است ،بهگونهای كه از 40
بالي اتفاق افتاده در جهان 31،مورد آن در ايران اتفاق میافتد،
ازاینرو كشور ما در فهرست  10كشور نخست بالخيز جهان
قرار دارد ( .)2015 ,.Bozarjmehri & Javanshiriدر
طول  40سال گذشته 27 ،خشکسالی در ايران رخ داده است.
چراکه قسمت اعظم كشور ما در قلمرو آبوهوای خشك و
نیمهخشک جهان قرار دارد .ايران بهتنهایی بيشتر از سرتاسر
قاره اروپا مناطق بسيار خشك ،خشك و نیمهخشک دارد
(غالمی و علی بیگی .)1393 ،دورنماي وضعيت خشکسالی
ايران طي  30سال آينده نشان میدهد كه خشکسالی در کشور
رو به افزایش خواهد بود و در سالهای 2035 ،2032 ،2025
و  2039بیشتر نقاط کشور با خشکسالی شدید و بسیار شدید
روبهرو خواهند بود.
در اين ميان ،وضعيت خشکسالی در سال  2039بهمراتب
بحرانیتر است (خزانهداری و همکاران .)1388 ،طی  15سال
اخیر ،استان خراسان جنوبی جزء خشکترین استانهای
کشور بوده و مقادیر شاخص بارش استاندارد آشکار میسازد
که تقریباً در تمام سالهای این دوره مقادیر درجه خشکی
منفی بوده و درنتیجه خشکسالی در منطقه موردمطالعه تداوم
یافته است (گزارش خشکسالی اداره کل هواشناسی خراسان
جنوبی .)1395،شاخص جریان کم (تحلیل در دبی منابع
آب) نیز نشان میدهد که خشکسالیهای هیدرولوژیک نیز
در منطقه از سال  1378بروز کرده است و بهتدریج از این
دوره به بعد پیامدهای ناشی از خشکسالی تشدید گردیده است
(گزارش وضعیت آبوخاک استان خراسان جنوبی.)1394،
میانگین بارندگی طی دوره خشکسالی بیش از  21درصد
کاهش نشان میدهد که خود تأثیر بسیار وسیعی بر دبی منابع
آبی و بخش کشاورزی داشته است (گزارش خشکسالی اداره
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کل هواشناسی خراسان جنوبی.)1395،
از سوی دیگر الگوي مكاني تغييرات بارش نشاندهنده
طوالنیتر شدن فصل خشكي در سنوات آتی بهویژه در مناطق
خشک و نیمهخشک کشور ازجمله خراسان جنوبی خواهد بود
بهطوریکه ميانگين طول دوره خشك در سالهای  2025و
 2050ميالدي به ترتيب به  214و  223روز افزايش و متوسط
كاهش بارندگي پاييزه در سالهای  2025و  2050ميالدي به
ترتيب  8و  11درصد ،کاهش خواهد یافت (کوچکی و همکاران،
 .)1386مجموع موارد فوق بیانگر بروز بحرانی گسترده در ناحیه
موردمطالعه است که در صورت عدم برنامهریزی الزم جهت
مدیریت آن بقاء و تداوم حیات جامعه روستایی در منطقه با
چالش اساسی روبرو خواهد گردید .بدیهی است اولین گام در
تدوین برنامهای نظاممند جهت مواجهه با این بالی طبیعی
شناسایی ابعاد و پیامدهای ناشی از آن میباشد که بهدقت
میبایست مشخص و موردمطالعه قرار گیرد .اهمیت پدیده
خشکسالی تا حدی است که تاکنون تحقیقات گستردهای در
داخل و خارج از کشور پیرامون آن صورت پذیرفته که با توجه
به هدف و محدوده موضوعی تحقیق به برخی از آنان اشاره
میگردد.
ریاحی و پاشازاده ( )1392در تحقیقی تحت عنوان «اثرات
اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی شهرستان
گرمی» به این نتیجه رسیدند که خسارات ناشی از خشکسالی
در کاهش درآمد و پسانداز ،تغییر در ساختار شغلی روستا،
افزایش تمایل به مهاجرت از روستا ،کاهش مشارکت و روابط
اجتماعی و کاهش دامها و تولیدات کشاورزی تأثیر داشته است.
علیپور و همکاران ( )1392در تحقیقی با عنوان «بررسي
اثرات خشکسالی بر وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي كشاورزان
نهبندان» به این نتیجه رسیدند که اثرات خشکسالی بر وضعیت
اقتصادی کشاورزان ،در پنج عامل شامل افزایش هزینههای
تولید ،کاهش تولید گندم ،کاهش توان اقتصادی کشاورز،
کاهش توان تولیدی آتی کشاورز و خروج از بخش کشاورزی و
اثرات اجتماعي خشکسالی بر وضعیت کشاورزان در پنج عامل
افزایش آسیبهای اجتماعی ،کاهش سطح بهداشت و تغذیه،
اثرات روحی روانی خشکسالی ،بروز اختالفات اجتماعی و ایجاد
فقر در جامعه دستهبندی شدند.
بستانی و همکاران ( )1394در تحقیقی با عنوان «تحلیلی
روستایی
بر اثرات خشکسالی در ناپایداری سکونتگاههای
ِ
شهرستان داراب» به این نتیجه رسیدند که خشکسالی باعث
کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی ،افزایش فرسایش خاك،
شیوع آفات و بیماریها ،کاهش کیفیت مراتع و چراگاهها ،نبود
یا کمبود آب و غذای کافی برای تغذیه و شرب دام ،افزایش
بیماریها و بالطبع آن مرگومیر دامها ،افزایش بیکاری
کشاورزان ،فروش اموال و داراییها ،افزایش قیمت مواد غذایی
و افزایش تقاضا برای دریافت وام شده است.
 )2007( .Cook et alدر تحقیقی با عنوان «خشکسالی
آمریکای شمالی :بازسازی عوامل و پیامدها» به این نتایج دست
یافتند که تأثیر خشکسالی بر محيط مشخص است ،شايد چيزي
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كه كمتر مشخص باشد هزینههای باالي اقتصادي خشکسالی
است .همچنين هيچ بحثي در مورد تأثیرات شديد اجتماعي
خشکسالی بر كشاورزان و دامداران كه آنها را مجبور به خروج
از زمینهای خشك مناطق مسطح جهت يافتن شرايط بهتر در
جاي ديگر میکنند وجود ندارد.
 )2008( .Urkiaga et alدر تحقیقی تحت عنوان
«تجزیهوتحلیل اثرات اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژیکی
خشکسالی» به این نتیجه رسیدند که بازيافت فاضالبها
بهعنوان راهكاري جهت استفاده مجدد و بهينه از آبهای از
دسترس خارجشده بوده و انتخاب تكنولوژي صحيح و تصفيه
فاضالبها را از مهمترین گامها در برنامهریزیهای سيستم
احياي آب براي مقابله با خشکسالی بيان داشتند.
 )2008( Shewmakeدر تحقیقی تحت عنوان
«آسیبپذیری و تأثیرات تغییرات اقلیم در جنوب آفریقا» بیان
میدارد که فروش دام ،قرض گرفتن از خويشاوندان ،دريافت
وام ،مهاجرت ،جستوجوی كارهاي غیر کشاورزی و كاهش
مصرف غذايي ازجمله راهبردهاي است که خانوارهای کشاورز
در مواجه با خشکسالی و برای مقابله با آن بهمنظور به حداقل
رساندن میزان آسیبپذیری از خود نشان میدهند.
 )2009( .Nagaraja et alدر تحقیقی با عنوان «اثرات
خشکسالی بر روی کشاورزی :چالشهای فراروی کشاورزان
فقیر منطقه کارناتاکا» ضمن بررسی اثرات خشکسالی بر روی
شرایط اقتصادی ـ اجتماعی کشاورزان به این نتیجه رسیدند
که تداوم خشکسالیها منجر به افزایش بهرهکشی از آبهای
زیرزمینی و افزایش احتمال آتشسوزی در نواحی خشک و
نیمهخشک شده و درآمد سالیانه خانوارها در سالهای خشک
به نصف کاهشیافته است.
 )2014( .Naveen et alدر تحقیقی تحت عنوان
«آسیبپذیری و سیاست مرتبط به خشکسالی درمناطق
نیمهخشک آسیا» به بررسی آسیبهای خشکسالی در
نواحی نیمهخشک آسیا پرداخته و نتایج پژوهش آنان نشان
میدهد که وقوع خشکسالی اثرات اجتماعی و اقتصادی زیادی
مانند کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی ،بیکاری ،کاهش
سرمایهها ،کاهش درآمد ،سوءتغذیه و افزایش آسیبپذیری
جامعه در محدوده موردمطالعه را در پی داشته است.
مجموع موارد فوق مبین اثرات و پیامدهای منفی گسترده
خشکسالی بر مناطق مختلف بهویژه نواحی خشک و نیمهخشک
دارد .دراینبین بر اساس گزارش مرکز ملی پایش و هشدار
کشاورزی ایران  ،استان خراسان جنوبی بهعنوان سومین استان
کشور به لحاظ مشکالت خشکسالی است (مرکز ملی پایش و
هشدار خشکسالی )1395 ،ازآنجاییکه شناسایی کامل و جامع
آثار و پیامدهای خشکسالی میتواند نقش بسیار مؤثری در
تدوین راهبردها و استراتژیها مقابله با این بالی طبیعی داشته
باشد لذا ما در این تحقیق بر آنیم تا با انجام یک تحقیق کیفی
به مطالعه آثار و پیامدهای ناشی از خشکسالی از نزدیک و در
محل وقوع ،از طریق مشاهده و مصاحبه عمیق با روستاییان
آسیبدیده از این پدیده بپردازیم.

اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق بررسی ادراک کشاورزان از
پیامدهای خشکسالی درمناطق روستایی خراسان جنوبی با
روشی کیفی است.
روش پژوهش
روش تحقیق حاضر پدیدارشناسی است .پدیدارشناسی
بهعنوان روششناسی علمی متکی بر دیدگاه فلسفی
پدیدارشناسی است .جایگاه فلسفی پدیدارشناسی به دیدگاه
فلسفی هوسرل ( )1859-1938در اواخر قرن نوزدهم
برمیگردد که درصدد جواب به این سؤال مبنایی بود که اشیاء،
کنشها و رویدادها ،چگونه در آگاهی کنشگر ظهور مییابند.
در بررسی پاسخ به این پرسش محوری ،پدیدارشناسی ،به
عنصر اساسی تجربه در زندگی روزمرۀ مردم توجه دارد .لذا
تجربه ،نقطۀ مرکزی پدیدارشناسی قرار گرفت .تجربه در
زندگی روزمرۀ مردم که متکی بر خالقیت انسان در تعامل
با زمینههای اجتماعی حاصل میشود ،حیات انسان را رقم
میزند؛ بنابراین ،تجربه با زندگی انسان عجین است و تحت
عنوان تجربۀ زیسته موردنظر پدیدارشناس قرار میگیرد
(ایمان .)1391 ،این مقاله ،درصدد است تا با اتخاذ رویکرد از
درون ،به بازسازی تفسیری و شناخت و فهم مردم موردمطالعه
از پیامدهای ناشی از پدیده خشکسالی بپردازد .در این تحقیق
از فنون و تکنیکهای مصاحبههای نیمهباز و عمیق و تاریخ
شفاهی استفاده و سعی شد بررسی پدیده خشکسالی در محیط
طبیعی خود و آنطور که رخ میدهند مطالعه شود .ازآنجاکه
پژوهش حاضر ،از نوع کیفی میدانی است از شیوۀ نمونهگیری
هدفمند استفاده شد .جامعه موردمطالعه کشاورزان خراسان
جنوبی بودند .نمونهها شامل آن دسته از روستاییانی بودند
که خشکسالی را به چشم خود دیده بودند و میتوانستند
تجربیاتشان را در این زمینه توصیف کنند .نمونهگیری تا
اشباع دادهها ادامه يافت .در آخر ،شمار شرکتکنندگان در
تحقيق به  33نفر رسيد .شرکتکنندگان شامل  28مرد و
 5زن در محدوده  50تا  75سال بودند دادهها در محدوده
زماني  1395/7/5تا  1395/9/15جمعآوری شدند .مدتزمان
مصاحبهها از  30تا  55دقیقه متغیر بود همه اطالعات با رضايت
نمونهها ضبط و سپس بهطور كامل روي كاغذ پیادهسازی و
نسخهبرداری شد .اطالعات با استفاده از روش کالیزی و با
انجام مراحل زیر تجزیهوتحلیل شدند .در مرحله اول ،پس از هر
مصاحبه و ثبت یادداشتهای عرصه ،ابتدا با چندین بار گوش
دادن به سخنان ضبطشده شرکتکنندگان ،اظهارات ،کلمه به
کلمه روی کاغذ نوشته شد و مصاحبه نوشتهشده برای درک
احساس و تجربههای شرکتکنندگان چند بار مطالعه شد .در
مرحله دوم ،اطالعات معنادار مشخص شدند .در مرحله سوم،
سعی شد تا از هر عبارت ،مفهومی که بیانگر معنی اصلی آن
باشد ،استخراج شود .در مرحله چهارم ،پژوهشگران مفاهیم
تدوینشده را بهدقت مطالعه کردند و بر اساس تشابه ،آنها را
به دستههای موضوعی یا مفاهیم اصلی دستهبندی کردند .در
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مرحله پنجم ،برای توصیف جامع از پدیده تحت مطالعه ،پژوهشگران دستههای موضوعی مختلف را که معانی مشابهی داشتند ،در
دستههای موضوعی بزرگتری قرار دادند تا به مفاهیم اصلی دست یابند .در مرحله ششم ،سعی شد تا توصیف جامعی از پدیده
موردمطالعه با بیانی آشکار و بدون ابهام ارائه شود .مرحله پایانی ،اعتباربخشی با ارجاع به هر نمونه و پرسش درباره یافتهها بود
()2005 ,Burns & Grove
یافتهها
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها با روش کالیزی ،تمام مکالمات ضبطشده به متون نوشتاری تبدیل شدند .برای این منظور
دادههای گردآوریشده از طریق مصاحبه عمیق و یادداشتهای حاصل از مشاهده در میدان تحقیق ،در بانکی اطالعاتی جمعآوری،
ساماندهی و بازبینی شدند.
در این مرحله ،محققان سعی کردند با مرور مکرر دادهها درزمینه اطالعات جمعآوریشده به دیدی کلی دست یابند .در مرحله
بعدی ،با استفاده از راهبرد جمله به جمله ،عبارتهای مهم و مربوط به موضوع پژوهش مشخص شدند .پس از حذف موارد تکراری
و ادغام موارد مشابه 25 ،کد کلیدی شناسایی شد که در جدول  1مشاهده میشود.
جدول  .1عبارتهای استخراجشده از درک کشاورزان از پیامدهای خشکسالی
فراوانی مفاهیم
استخراجشده

جمله کلیدی منتخب

جوهره هر جمله

20

از وقتی خشکسالی شده درآمدم از کشاورزی و دامپروری خیلی کم شده ،دیگه کشاورزی
خیروبرکت قدیم و نداره،

کاهش درآمد

18

دیگه مثل قدیم نمیتونم مایحتاج خانوادهام را تأمین کنم شاید بعضی ماهها اص ً
ال گوشت
نخوریم

کاهش قدرت خرید

16

خشکسالی ازیکطرف و گرون شدن کود و سم و بقیه چیزا از طرف دیگه امان ما روبریده

افزایش قیمت نهادهها و هزینههای
تولید

13

قبل خشکسالی یک ساعت آب قنات کلی ارزش داشت حاال قیمتش از نصف هم کمتر شده

پایین آمدن ارزش داراییهای
روستایی

9

خشکسالی باعث شده نتونم قسطهای وام رو به بانک بدم وام هم که هرروز سودش اضافهتر
میشه واقعاً مستأصل شدم

افزایش بدهی به بانکها

8

توی سالهای ترسال کار توی روستا زیاد بود هم کارای خودمو میکردم هم به بقیه توی
کارای کشاورزی کمک میکردم درآمدش هم بد نبود اما حاال نه کاره نه پول بهدردبخوری
میدن

پایین آمدن دستمزدها و نبود
زمینههای اشتغال

6

قب ً
ال سرمایهگذاری توی کارای کشاورزی بهصرفه بود اما اآلن جز از بین رفتن سرمایه چیزی کاهش انگیزه سرمایهگذاری به دلیل
افزایش ریسک
دیگه ای حاصل نمیشه
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5

قب ً
ال خریدوفروش محصوالت رونق خوبی داشت درآمد خوبی هم داشت اما اآلن نه پولی
مردم دارن نه محصولی برای خریدوفروش

اختالل در روند دادوستد

29

تعداد قناتهای جاری خیلی کم شده ،بیشتر قناتها و چشمهها خشک شدن ،حتی بعضی
چاههای کشاورزی هم دیگه آب ندران

خشک شدن چاهها و قنوات و
چشمهها

24

ال توی طول سال چندین دفعه سیل جاری میشد اما اآلن اص ً
قب ً
ال از این آبها خبری
نیست ،آب چاهها و قناتها هم خیلی کم شده

کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی

19

آب چاهها خیلی شور شده ،بعضی چاهها آنقدر آبش بد شده که دیگه نمیشه باهاش هر
محصولی کاشت

کاهش کیفیت منابع آبی

13

قبل خشکسالیها صحرا پر از علفهای مختلف بود اما حاال که بارون نیست تخم علف هم
میسوزه و سبز نمیشه به همین خاطر که توی صحرا علفی که به درد خوراک دام بخوره
وجود نداره

کاهش تنوع و کیفیت گونههای
گیاهی در سطح منطقه

12

آنقدر با آبشور زمینها را آب دادم که دیگه محصول خوبی نمیده ،بارون هم نمیاد که یه
ذره این نمکها را بشوره

افت کیفیت اراضی کشاورزی
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9

قبل از خشکسالی توی کوهها پر از کبک و خرگوش و روباه و شغال بود اآلن چیزی نیست
که بخورن به همین خاطر تعدادشون خیلی کم شده

از بین رفتن زیستگاههای جانوری و
حیاتوحش در منطقه

6

خشکسالی باعث شده آفات از مراتع به مزارع و باغات هجوم بیارن از طرف دیگه کمآبی
درختان را ضعیف کرده و بیماری بینشون بیشتر شده

هجوم آفات و بیماریها

5

ال زمستونی وجود نداره ،زمستونا مثل بهارشده از بس هوا گرمه و خشک اص ً
دیگه اص ً
ال
رطوبتی توی هوا نیست ،خیلی سالها توی زمستون درختان گل میدن

کاهش رطوبت و افزایش گرما

5

گردوخاک خیلی زیاد شده ،بعضی روزا آنقدر گردوخاک زیاده که از خونه نمی تونی بیای
بیرون

فرسایش خاک و بیابانزایی

21

نصف جمعیت روستا رفتن شهر دیگه کسی نمونده که کار کشاورزی بکنه

افزایش مهاجرت ساکنین روستایی
به شهرها

16

خبر دارم بیشتر جوانایی که رفتن شهر یا دارن دستفروشی می کنن یا به خالف کشیده
شدن

روی آوردن به مشاغل کاذب و
غیرقانونی

15

دزدی و اعتیاد توی روستا زیاد شده تا حاال چندین بار محصوالت خود منو دزدیدن،
محصولی که یک سال براش زحمت کشیده بودم

ناامنی و باال رفتن بزهکاری

12

دولت توجه چندانی به ما نمیکنه مثلاینکه اص ً
ال خشکسالی وجود نداره کارایی هم که
میکنه دردی از ما دوا نمیکنه

باال رفتن سطح نارضایتی و بدبینی
به سیاستهای دولت

10

خنده از روی لب مردم رفته دیگه اون شادابی و نشاط قدیم توی روستا وجود نداره

بروز تنشهای روحی و روانی

8

هر روز بین مردم سر آب و زمین دعوا و درگیریه ،هیچکس بهحق خودش راضی نیست

افزایش اختالفات محلی در سطح
روستا

5

اتحاد و همبستگی قدیم دیگه بین مردم وجود نداره ،قب ً
ال اگه مشکلی توی یک خانواده یا
ً
روستا پیش میآمد همه کمک میکردن تا مشکل حل بشه اآلن اصال اینطور نیست

کاهش کمک و همکاری میان
روستاییان

4

اآلن برادر از برادر خبر نمیگیره ،همه به فکر خودشون هستن رحم و شفقت از بین مردم
رفته

کاهش ارزشهای انسانی و اختالل
در باورها

در بخش بعدی ،عبارتهای استخراجشده به سه دسته موضوعی تقسیم شدند .بهاینترتیب که محققان عبارتهای استخراجشده
را با ماهیت موضوعی مشابه را درون یک خوشه قرار دادند این دستهها عبارتند از :پیامدهای اقتصادی ،پیامدهای زیستمحیطی
و پیامدهای اجتماعی و روانشناختی ناشی از خشکسالی که در ادامه به توضیح هریک از آنان پرداخته میشود.
پیامدهای اقتصادی ناشی از خشکسالی
پس از دستهبندی موضوعی مفاهیم مطرحشده توسط کشاورزان از پیامدهای خشکسالی ،پیامدهای اقتصادی ناشی از
خشکسالی به شرح نگاره  1استخراج گردید؛ که در ادامه به توضیح آن پرداخته میشود.
نگاره  .1پیامدهای اقتصادی ناشی از خشکسالی
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تحلیل مصاحبههای صورت گرفته نشان میدهد که خشکسالی ،پیامدهای اقتصادی عمیقی را بر بخش کشاورزی تحمیل
کرده و شرایط زندگی روستاییان را با چالش اساسی روبرو نموده است ،کاهش تولید محصوالت کشاورزی ناشی از خشکسالی از
یکسو و افزایش قیمت نهادهها از سوی دیگر تأثیر شگرفی را بر میزان درآمد خالص کشاورزان گذاشته که این امر بهنوبه خود
قدرت خرید روستاییان را تحت تأثیر قرار داده است بهگونهای که بسیاری از کشاورزان در تأمین حداقل مایحتاج زندگی نیز با
مشکل جدی روبرو شدهاند.
حاج اکبر  75ساله در این زمینه میگوید «از وقتی خشکسالی شده درآمدم از کشاورزی خیلی کم شده ،توی تأمین مایحتاج
خونه واقعاً موندم ،خدا هیچکس را شرمنده زن و بچه نکنه» .از دیگر سو به دلیل محدود شدن فعالیتهای کشاورزی و کاهش
سرمایهگذاری در این بخش ،زمینههای اشتغال در سطح روستا نیز بهشدت کاهش یافته و روند دادوستد محصوالت کشاورزی را
نیز تحت تأثیر گذاشته است که این موارد نیز بهنوبه خود بر کاهش درآمدهای غیر کشاورزی روستاییان تأثیر گذاشته و معیشت
آنان را با مشکل مواجه نموده است در همین زمینه سید رضا  65ساله میگوید «توی سالهای ترسال کار توی روستا زیاد
بود هم کارای خودمو میکردم هم به بقیه توی کارای کشاورزی کمک میکردم درآمدش هم بد نبود اما حاال نه کاره نه پول
بهدردبخوری میدن» افزایش هزینههای زندگی و کاهش درآمد روستاییان موجب گردیده که بسیاری از کشاورزان برای ادامه
زندگی و فعالیتهای کشاورزی مجبور به اخذ وام با بهرههای نسبتاً باال از بانکها بشوند این وامها اگرچه در بسیاری موارد بهعنوان
مسکن عمل کرده و برخی از مشکالت روستاییان را مرتفع نموده اما در بسیاری موارد به دلیل ناتوانی روستاییان در بازپرداخت
اقساط مشکالت جدی را برای آنان در پی داشته است بهگونهای که برخی از افراد برای بازپرداخت این وامها مجبور به فروش
بخشی از آب یا زمینهای زراعی خود شدهاند که به دلیل بروز خشکسالیها بهشدت ارزش خود را از دست داده است .در همین
زمینه غالمرضا  73ساله اظهار میدارد «خشکسالی باعث شده نتونم قسطهای وام رو به بانک بدم وام هم که هرروز سودش
اضافهتر میشه واقعاً مستأصل شدم مجبور شدم دو ساعت از آب قنات را بفروشم تا بدهیام را به بانک بدم قب ً
ال که آب قنات زیاد
بود ساعتی  10میلیون ازم میخریدن اما حاال که آب کم شده ساعتی  6میلیون ازم خریدن»
آمار منتشرشده توسط سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز ضمن تأیید یافتههای تحقیق درزمینه بروز پیامدهای
اقتصادی گسترده در بخش کشاورزی نشان میدهد که سطح زیر کشت محصوالت زراعی از  115849هکتار در سال زراعی
 83-84به  77202.15هکتار در سال زراعی  93-94کاهش یافته و میزان کل محصوالت زراعی تولیدی در این دوره با کاهش
 61029تنی روبرو گردید .کاهش سطوح زراعی در اثر پدیده خشکسالی و در نتیجه کاهش میزان علوفه تولیدی و همچنین فقیر
شدن مراتع باعث کاهش  25درصدی جمعیت دام استان نیز گردیده است بهگونهای که جمعیت دام استان از  2764667رأس در
سال  1384به  2142249رأس در سال  1394رسیده است (آمارنامه سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی)1395 ،
همچنین آمار منتشرشده توسط معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نشان میدهد
که  93درصد مجموع خسارات وارده به بخش کشاورزی در اثر بالیای طبیعی در سال  84.7 ،1392درصد در سال  1393و 80
درصد در سال  1394مربوط به خشکسالی بوده و این پدیده بیشترین خسارت را طی سنوات گذشته بر بخش کشاورزی استان
وارد نموده است (معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی .)1395 ،جدول  2میزان خسارت
وارده به بخش کشاورزی ناشی از بالیای طبیعی را طی سالهای  92-94نشان میدهد.
جدول  .2میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی ناشی از بالیای طبیعی طی سالهای (1392-1394مبالغ به میلیون ریال)
سال زراعی
1392
1393
1394

نوع خسارت

زراعت

باغبانی

دام و طیور

منابع آبی

ساختمان و
تأسیسات

جمع کل

خسارت ناشی از کلیه بالیا

1333790

1028002

277387

46781

9900

2695860

خسارت ناشی از خشکسالی

1291568

918778

272860

0

0

2483206

خسارت ناشی از کلیه بالیا

1720005

2392534

3035756

245

36244

124431

خسارت ناشی از خشکسالی

1550000

1650000

2996000

0

0

0

خسارت ناشی از کلیه بالیا

118020

1078084

625712

40471

3004

2865291

خسارت ناشی از خشکسالی

786024

881476

625294

*

*

2292794

پیامدهای زیستمحیطی ناشی از خشکسالی
دستهبندی موضوعی مفاهیم مطرحشده توسط کشاورزان از پیامدهای خشکسالی ،نشاندهنده بروز برخی پیامدهای
زیستمحیطی در جامعه روستایی و محیط پیرامون بود که ضمن ترسیم آن در نگاره  2به توضیح و تشریح آن پرداخته شده است.
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نگاره  .2پیامدهای زیستمحیطی ناشی از خشکسالی

تجزیهوتحلیل مصاحبههای انجامشده با کشاورزان بیانگر این موضوع بود که خشکسالیهای چندساله اخیر مشکالت و
معضالت زیستمحیطی عدیدهای را برای جوامع روستایی در پی داشته است .اکثر قریب بهاتفاق مصاحبهشوندگان بر کاهش
شدید نزوالت جوی و کاهش تعداد منابع آب سطحی و زیرزمینی اذعان داشتند.
افت منابع آبی ناشی از کاهش نزوالت جوی و برداشت بیرویه ،خشک شدن چاهها و قنوات و چشمهها را در پی داشته است
که این امر در چشمهها و قنوات با شدت بیشتری نمایان است .ازآنجاییکه اقتصاد جوامع روستایی بر پایه کشاورزی قرار دارد
و استمرار کشاورزی نیز نیازمند وجود منابع آب کافی و در دسترس میباشد .کاهش تعداد منابع آبی بر تمامی جوانب زندگی
روستایی تأثیر گذاشته و کارکردهای اجتماعی و اقتصادی و تولیدی روستا را با چالش اساسی روبرو نموده است .در همین زمینه
ال توی طول سال چندین دفعه سیل جاری میشد اما اآلن اص ً
حاج رمضان میگوید «قب ً
ال از این آبها خبری نیست ،آب چاهها و
قناتها هم خیلی کم شده ،بعضی از قنوات و چشمهها هم کام ً
ال خشک شدن ،ادامه کشاورزی با این وضع واقعاً مشکله» کاهش
نزوالت جوی و کاهش حجم منابع آبی ،کاهش کیفیت منابع آبی را به دنبال داشته است بدیهی است استفاده ازاینگونه منابع
آبی جهت آبیاری مزارع و باغات ضمن تأثیر منفی بر کاهش عملکرد محصوالت موجب کاهش کیفیت اراضی نیز گردیده است
بهگونهای که امکان کاشت بسیاری از محصوالت حساس به شوری در این دسته از اراضی غیرممکن گردیده است در این زمینه
محمدعلی  62ساله میگوید «آنقدر با آب شور زمینها را آب دادم که دیگه از کار افتاده و محصول خوبی نمیده ،قب ً
ال توی همین
زمینها سبزی میکاشتم درآمدش خوب بود اما اآلن زمین و آب شور شده دیگه نمیشه سبزی بکاری ،بارون هم نمیاد که یه ذره
این نمکها را بشوره» کاهش میزان نزوالت جوی از یکسو و افزایش متوسط درجه حرارت طی چندساله اخیر عالوه بر ایجاد
مشکالت عدیده در بخش کشاورزی ،تأثیرات گستردهای را نیز بر مراتع و زیستگاههای جانوری گذارده است مسائلی که بهوضوح
توسط مصاحبهشوندگان به آن اشاره شد.
فقر مراتع ضمن تأثیر مستقیم بر کاهش تعداد دام اهلی نگهداری شده توسط کشاورزان و کاهش تعداد پرندگان و حیوانات
وحشی به دلیل اخالل در چرخه غذایی ،تأثیر غیرمستقیمی را نیز بر تولید محصوالت کشاورزی میگذارد چراکه با فقیر شدن
مراتع هجوم آفات از مراتع به سمت مزارع و باغات افزایشیافته و فرایند تولید محصوالت کشاورزی را با چالش اساسی روبرو
نموده است.در همین زمینه خداداد  59ساله میگوید «قبل خشکسالیها صحرا پر از علفهای مختلف بود اما حاال که بارون
نیست تخم علف هم میسوزه و سبز نمیشه ،خشکسالی باعث شده آفات از مراتع به مزارع و باغات هجوم بیارن از طرف دیگه
کمآبی درختان را ضعیف کرده و بیماری بینشون بیشتر شده» کاهش پوشش گیاهی مراتع از یکسو و وزش بادهای  120روزه
سیستان در بسیاری از نقاط استان زمینه مساعدی را برای افزایش فرسایش بادی خاک و توسعه بیابانزایی فراهم کرده است.
حرکت ماسه و شنهای روان ضمن از بین بردن بسیاری از اراضی مرغوب کشاورزی باعث بروز پدیده گردوغبار و تبعات ناشی از
آن نیز گردیده است .در همین زمینه کربالی حسن میگوید «گردوخاک خیلی زیاد شده ،بعضی روزا آنقدر گردوخاک زیاده که
از خونه نمیتونی بیای بیرون».
آمار منتشرشده توسط ارگانها و سازمانهای دولتی ازجمله سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی
ضمن تأیید یافتههای تحقیق نشان میدهد که کاهش نزوالت جوی و برداشت بیرویه آبهای زيرزميني از طريق چاههای عميق و
نيمه عميق باعث خشک شدن  2813منبع آبی و کاهش میزان کل آب استحصالی از منابع استان از  1828.78میلیون مترمکعب
در سال زراعی  1383-84به  1207میلیون مترمکعب در سال زراعی  93-94شده است (نمودار  .)1از سوی دیگر خشکسالی
مستمر در منطقه باعث پيشروي آبشور در سفره آب شيرين شده و موجب گردیده است تا آبشور از گستردگي بيشتري
برخوردار گردد و هرروز حجم آن افزايش يابد( .گزارش وضعیت آبوخاک استان خراسان جنوبی.)1394،
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نمودار  .1تعداد کل منابع آبی استان در شوریهای مختلف

پدیده خشکسالی و نبود الگوی مدون برای کاهش مخاطرات آن در استان موجب کاهش شدید کیفیت اراضی استان نیز
گردیده است .بهنحویکه از  25دشت استان تنها  2دشت دارای متوسط هدایت الکتریکی کمتر از  3000میکرو موس بر سانتیمتر
بوده و الباقی دارای متوسط هدایت الکتریکی بیش از  3000میکرو موس بر سانتیمتر میباشند نمودار  2کام ً
ال گویای وضعیت
بحرانی دشتهای استان است (گزارش وضعیت آبوخاک استان خراسان جنوبی.)1394،
نمودار  .2میزان نمک ورودی در دوره پنجساله به دشتهای استان

آمار منتشره توسط اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی حاکی از افزایش میزان فرسایش آبی و خاکی اراضی به دلیل از بین
رفتن پوشش گیاهی و برهنگی زمین بهویژه برهنگی سطوح دامنهها و تغییر در فعاليت فرآیندهای فرسايشي ،درمناطق خراسان
جنوبی است بهگونهای که تعداد کانونهای بحرانی فرسایش بادی از  12کانون در سال  1384به  21کانون در سال  1395رسیده
است (گزارش خشکسالی اداره كل منابع طبيعي استان )1395 ،افزایش حساسیت فرسایشی سطوح موجب افزایش میزان رسوبات
در هنگام سیل ،کاهش کیفیت اراضی زراعی و در معرض قرار گرفتن زیستگاههای انسانی و جانوری ناشی از پدیده ریز گردها نیز
میگردد (بیاتی خطیبی و همکاران.)1390 ،
پیامدهای اجتماعی و روانشناختی ناشی از خشکسالی
دستهبندی موضوعی مفاهیم مطرحشده توسط کشاورزان از پیامدهای خشکسالی ،مبین بروز برخی پیامدهای اجتماعی در
جامعه روستایی بود که ضمن ترسیم آن در نگاره  3به توضیح و تشریح آن پرداخته شده است.
نگاره  .3پیامدهای اجتماعی ناشی از خشکسالی
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تحلیل مصاحبههای صورت گرفته مبین این موضوع بود
که خشکسالی بهعنوان یک مخاطره طبیعی موجب اختالل
در روال طبیعی امور جامعه روستایی شده و آسیبهای
اجتماعی را در پی داشته است مشکالت اقتصادی ایجاد شده
برای روستاییان زمینهساز بروز این دسته مشکالت در جوامع
روستایی است بهگونهای که تالش برای بقاء و کسب درآمد،
بسیاری از ارزشهای انسانی را تحت تأثیر خود قرار داده و
زمینهساز اختالل در باور روستاییان شده ،ارزشهایی که در
گذشته موجب انسجام جامعه روستایی و همیاری و همدلی
آنان در حل چالشها و مشکالت جامعه روستایی میگردید.
تنزل ارزشهای انسانی ،زمینهساز افزایش اختالفات محلی در
سطح روستا شده ،اختالفاتی که بیشتر ریشه در بهرهبرداری از
منابع تولید ازجمله آب و زمین دارد .در همین زمینه امین ا...
 53ساله اظهار میدارد؛
«اآلن دوره و زمانهای شده که برادر به برادر رحم نمیکنه،
همه به فکر خودشون هستن قب ً
ال اگه مشکلی توی یک خانواده
یا روستا پیش میآمد همه کمک میکردن تا مشکل حل بشه
اآلن اص ً
ال اینطور نیست ،مردم هرروز سر آب و زمین باهم
درگیرن» .مشکالت اقتصادی از یکسو و تنزل ارزشهای
انسانی و اختالل در باورها و اعتقادات از سوی دیگر زمینه بروز
و افزایش بزهکاری را در سطح روستا فراهم آورده است .افزایش
بزه در یک جامعه بهنوبه خود یک فاکتور منفی برای یک جامعه
محسوب میگردد و موجب بروز ناامنی اجتماعی میگردد اما
بزهکاری در جوامع روستایی تأثیر مضاعفی را بر روستاییان
میگذارد چراکه غالباً روستاییان از اقشار آسیبپذیر بوده و گاه
هست و نیست آنها متأثر از اقدامات تبهکارانه از بین میرود.
در همین زمینه محمدحسن  75ساله بیان میکند که «دزدی
و اعتیاد توی روستا زیاد شده تا حاال چندین بار محصوالت خود
منو دزدیدن ،محصوالتی که یک سال تمام برای اون زحمت
کشیده بودم و تمام درآمدم همون بود» بیاعتمادی روستاییان
به سیاستهای دولت ناشی از ناکارآمدی اقدامات انجامشده
توسط دولت بهطور واضح در اظهارات روستاییان مشهود بود
چراکه بیشتر تمرکز ارگانها و سازمانهای دولتی بر مدیرت
بحران معطوف بوده و موجب انجام واکنشهاي عجوالنه،
ناکافی و بینتیجه و تحمیل هزینههای سنگین بر دولت شده
و نتوانسته نقش مؤثری را در کاهش مخاطرات خشکسالی ایفا
نماید .در همین زمینه محمد  65ساله میگوید «دولت توجه
چندانی به ما نمیکنه مثل اینکه اص ً
ال خشکسالی وجود نداره
کارایی هم که میکنه دردی از ما دوا نمیکنه ،دولتیها فقط به
فکر میز و ریاست خودشون هستن» بروز تنشهای اجتماعی
از یکسو و کاهش درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی از
سوی دیگر موجب افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها شده،
مهاجرینی که به دلیل عدم تخصص کافی جهت تصدی مشاغل
شهری غالباً روی به مشاغل کاذب و گاهاً غیرقانونی آورده و
به گسترش حاشیهنشینی در شهرها دامن میزنند .از سوی
دیگر مهاجرت روستاییان که اغلب توسط قشر جوان روستا
انجام میشود موجب کاهش تعداد نیروی کار مؤثر و باال رفتن

میانگین سن روستاییان ساکن در روستا میگردد .در همین
زمینه عبدالطیف  68ساله میگوید «نصف جمعیت روستا رفتن
شهر دیگه کسی نمونده که کار کشاورزی بکنه جز چند تا
پیرمرد و پیرزن ،خبر دارم خیلی از اونایی هم که رفتن شهر یا
دارن دستفروشی می کنن یا به خالف کشیده شدن»
مقامی در سال  1395در مقالهای تحت عنوان «مرگ
تدریجی خراسان جنوبی» ضمن تأیید یافتههای تحقیق در
منطقه خراسان جنوبی بیان میدارد که خشکسالیهای مکرر
در خراسان جنوبی و عدم وجود الگویی نظاممند برای مدیریت
این پدیده باعث گردیده است که بسیاری از روستاییان از
مناطق روستایی به مناطق شهری مهاجرت نموده بهگونهای
که  3546آبادی دارای جمعیت در استان در سال  1375به
 1700روستا در سال  1395کاهش یافته است؛ و هماکنون
نیز  905روستای باالی  20خانوار با مشکالت متعددی روبرو
باشند (مقامی)1395 ،
بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت درونمایههای استخراجشده
از مصاحبهها ،نشاندهندۀ آسیب جدی خشکسالی به مناطق
روستایی خراسان جنوبی در سه بخش اقتصادی ،اجتماعی و
روانشناختی و زیستمحیطی دارد .اهميت اين سه عامل در
مطالعات و پژوهشهای متعددي همچون ،)2012( Pandey
)2013( .Singh et alو کشاورز و کرمی ( )1387مورد تأیید
قرارگرفته است .سنجش آسیبپذیری درمناطق روستایی
در برابر رویدادهای آبوهوایی و بهویژه خشکسالی ،بهمنظور
برنامهریزی برای افزایش انعطافپذیری آنها در برابر پیامدهای
این مخاطره طبیعی ارزشمند است و گامی مؤثر در ارتقای
کیفیت زندگی در این مناطق به شمار میآید.
بحث و نتیجهگیری
بر اساس تحلیل یافتهها ،خشکسالی با تأثیر مستقیم
بر کاهش روند تولید محصوالت کشاورزی و دامی و تأثیر
غیرمستقیم بر کاهش انگیزه سرمایهگذاری به دلیل افزایش
ریسک و کاهش زمینههای اشتغال در بخش کشاورزی موجب
کاهش درآمد و بهتبع آن کاهش قدرت خرید کشاورزان را
فراهم آورده ،مفاهیمی که بهروشنی در مصاحبههای انجامشده
با مصاحبهشوندگان نمایان بود این یافته با نتایج پژوهش
 )2014( .Naveen et alهمخوانی دارد.
یافتههای تحقیق همچنین مبین افزایش هزینههای تولید
و متعاقباً کاهش میزان عملکرد در واحد سطح و افزایش
افسارگسیخته قیمت نهادههای تولید ازجمله کودها و سموم
شیمیایی ،بذور و دستگاه و ادوات کشاورزی بود .این یافته با
نتایج تحقیق رضایی و همکاران ( )1389همخوانی و مطابقت
دارد.
بر اساس یافتههای تحقیق ،پایین آمدن ارزش و داراییهای
روستایی و افزایش بدهی به بانکها ازجمله مفاهیمی بود که
از مصاحبههای صورت گرفته با مشارکتکنندگان در تحقیق
مستخرج گردید .این یافته با نتایج تحقیق بستانی و همکاران
( )1394کام ً
ال مطابقت دارد.
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یافتههای تحقیق نشان داد که بروز خشکسالیهای مستمر
در چندساله اخیر موجب کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی
و تبعات ناشی از آن ازجمله خشک شدن تعدادی از منابع آب
و کاهش کیفیت آب استحصالی از آنها گردیده و استفاده از
این آبها نیز بهنوبه خود باعث افت کیفیت اراضی کشاورزی
شده بهگونهای که امکان کاشت برخی محصوالت حساس به
شوری دیگر در این اراضی امکانپذیر نمیباشد .نتایج تحقیقات
 )2007( .Panda et alمؤید این یافتهها هستند.
یافتههای تحقیق مبین این موضوع بودند که خشکسالیهای
چندساله اخیر با تأثیر منفی بر سطح پوشش گیاهان مرتعی
زمینه افزایش فرسایش آبی و بادی و توسعه بیابانزایی را فراهم
کرده و ضمن از بین بردن زیستگاههای جانوری و حیاتوحش
موجب هجوم آفات از مراتع به مزارع کشاورزان را نیز فراهم
کرده است .فاطمی و کرمی ( )1389نیز در تحقیق خود به
یافتههای مشابهی دست یافتند.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که خشکسالی با تأثیر بر
اقتصاد خانوار روستایی ضمن به خطر انداختن معیشت خانوار
روستایی ،بسیاری از تعامالت و روابط اجتماعی را نیز تحت
تأثیر جدی قرار داده است و زمینه روی آوردن روستاییان به
سمت مشاغل کاذب و غیرقانونی و افزایش بزه و درگیری در
بین روستاییان را فراهم آورده است ،ایجاد مشکالت اقتصادی از
یکسو و برهم خوردن بسیاری از مناسبات و تعامالت اجتماعی
از سوی دیگر محیطی نامناسب و ناامن را برای روستاییان
فراهم نموده و همین امر باعث گردیده است که تعداد زیادی
از خانوادههای روستایی مجبور به ترک دیار خود و مهاجرت
به مناطق شهری به امید به دست آوردن شرایط کاری بهتر و
افزایش رفاه خانواده خود شوند .این یافتهها با نتایج تحقیقات
 )2008( Shewmakeمطابقت دارد.
کاهش ارزشهای انسانی ،بروز اختالالت روحی و روانی
و کاهش روحیه همکاری و تعاون در بین روستاییان از دیگر
یافتههای این تحقیق است .اصوالً در زمان خشکسالی به دلیل
ایجاد مشکالت عدیده اقتصادی و اجتماعی برای روستاییان،
زمینه اختالالت روانی همچون ،افسردگی ،ناامیدی ،عصبانیت،
پرخاشگری و غیره در آنان ایجاد میگردد از دیگر سو در شرایط
خشکسالی که اوضاع خانواده نامطلوب است روستاییان تنها به
فکر رفع گرفتاریهای خویش هستند و وقت و حوصله تعامل
و برقراری ارتباط با دیگران را ندارند .بدیهی است که زمانی
که کشاورزان ازنظر مالی در مضیقه هستند توان مشارکت در
برنامههای عمرانی را ندارند از همین روست که روحیه همکاری
و تعاون در بین روستاییان بهشدت کاهش مییابد .این یافتهها
با نتایج تحقیق( .Ben et al )2010مطابقت دارد.
یافتههای تحقیق نشان از بیاعتمادی روستاییان به
سیاستهای دولت داشت و در بسیاری از مفاهیم طرحشده
توسط مصاحبهشوندگان اثربخشی پایین اقدامات انجامگرفته
توسط دولت در راستای کاهش آسیبهای ناشی از خشکسالی
بهوضوح نمایان بود .علیپور و همکاران( )1392نیز در تحقیق
خود به نتیجه مشابهی دست یافتند.
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پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه میگردد؛
 با توجه به کاهش شدید درآمد روستاییان اتخاذرویکردها و سیاستهایی همچون ،پرداخت یارانه و حمایت
از سرمایهگذاری و کارآفرینی درمناطق متأثر از خشکسالی
جهت ایجاد اشتغال و درآمد و احیای نظام معیشت روستایی،
ایجاد کارگاههای کوچک و زودبازده در سطح روستاها ،توسعه
و حمایت از تولید صنایعدستی مانند قالیبافی ،گلیمبافی و
جاجیمبافی که درگذشته نیز درمناطق روستایی خراسان
جنوبی از رونق بسیاری برخوردار بوده است و بهطورکلی
فعالیتهای که زمینهساز ترمیم درآمد روستاییان گردد
پیشنهاد میگردد.
 با توجه به افزایش هزینههای تولید ،تثبیت قیمتنهادههای موردنیاز کشاورزان و تخصیص یارانه به این نهادهها و
همچنین تأمین بهموقع و بهاندازه نهادهها توسط دولت بهمنظور
جلوگیری از ایجاد بازار سیاه پیشنهاد میگردد.
 با توجه به پایین آمدن ارزش و داراییهای روستاییو افزایش بدهی به بانکها ،اعطای سهلالوصول اعتبارات و
تسهیالت بانکی متنوع ،کافی ،کمبهره و بالعوض و تمدید
بازپرداخت وامهای کشاورزی ازجمله اقداماتی است که میتواند
در کاهش این آسیبها مثمر ثمر باشد.
 نظارت دولت بر برداشت آب از منابع آب زیرزمینی،کنترل برداشت از چاهها با نصب کنتورهای هوشمند ،تدوین
سیاستهای قیمتگذاری مؤثر آب ،جلوگیری دولت از حفر
چاههای جدید در منطقه ،توسعه زیرساختها و شبکههای
آبیاری و آبرسانی سازگار با شرایط محلی ،استفاده مجدد
از پسابها و بازگرداندن آبهای برگشتی به چرخه مصرف و
شناسایی و ترویج محصوالت سازگار با آبهای شور و لبشور
و نامتعارف ازجمله راهکارهایی است که بهمنظور جلوگیری از
کاهش کمیت و کیفیت منابع آبی پیشنهاد میگردد.
 در راستای حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری ازفرسایش آبی و بادی و از بین رفتن زیستگاههای جانوری،
افزایش نظارت دولت بر نحوه بهرهبرداری از مراتع از طریق
یگانهای حفاظت ،احیای مراتع از طریق اعمال قرق ،توزیع
علوفه یارانهای در بین کشاورزان بهمنظور تعلیف دام و کاهش
فشار بر مراتع ،احداث ،مرمت و بازسازی آبشخورهای دامی،
استقرار منابع سیار آبرسانی ،تأمين سوخت مناطق روستایی
و عشایری جهت جلوگيری از تخریب منابع طبيعی و حفاظت
از جنگلها و مراتع ازجمله راهکارهایی است که میتواند در
کاهش این دسته از اثرات مفید باشد.
 توسعه خدمات حمایتی و تأمین اجتماعی برایجوامع روستایی ،توسعه و ترویج بیمه خشکسالی و ایجاد
تشکیالت و مراجع مناسب قضایی/حقوقی جهت حل اختالفات
و تعارضات روستاییان در استفاده از آب و مرتع ،تقویت باورها
و اعتقادات و ایجاد نگرش مثبت در بین روستاییان درزمینهٔ
مدیریت خشکسالی ،تقویت و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای
محلی همانند شوراهای اسالمی ،دهیاریها ،تعاونیها و...
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در جریان مقابله با خشکسالی در سطح هر منطقه در قالب
یک طرح جامع و هماهنگ ساز ،توسعه ارتباط بین اعضای
جامعه روستایی درزمینه تبادل اطالعات پیرامون مدیریت
خشکسالی ،توسعه و تقویت روحیه همیاری و همکاری در بین
کشاورزان در فعالیتهای گروهی و توسعه مهارتهای انسانی
و زیرساختهای اجتماعی ازجمله اقداماتی است که بهمنظور
کاهش برخی آسیبهای اجتماعی ناشی از خشکسالی پیشنهاد
میگردد.
 در راستای ترمیم اعتماد کشاورزان به سیاستهایدولت ،اقداماتی چون تدوین یک راهبرد ملی بلندمدت برای
مدیریت بحران خشکسالی توأم با لحاظ نمودن مالحظات
منطقهای و شرایط خاص جوامع روستایی در سطح استان،
شهرستان و بخش ،تأمین اعتبارات الزم در نظام برنامهوبودجه
برای طرحهای مدیریت بحران خشکسالی ،ملحوظ نمودن
دیدگاه چندبخشی (کشاورزی ،خدماتی ،صنعتی) در تدوین و
اجرای برنامههای مقابله با خشکسالی ،هماهنگسازی مدیریت
خشکسالی با دیگر سیاستهای ملی و استانی و پایبندی
عملی به مشارکت دهی جوامع محلی در فرآیندهای مدیریت
خشکسالی پیشنهاد میگردد.
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