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Drought or instability of agricultural water resources has effects in various economic, social, political, envi-
ronmental, etc. dimensions, especially in rural settlements. In this research, the relationship between the 
instability of water resources in the agricultural sector and rural development in the form of environmental, 
economic and social dimensions in the rural settlements of Rafsanjan plain has been investigated. The re-
search method is descriptive-analytical and based on a quantitative method. Based on Cochran's formula, 
the number of questionnaires from 53263 rural households or small towns with the rural economies is 
estimated to be 380, and during the research and based on the limitations and removal of incorrect ques-
tionnaires, the number of samples reached 313. Questionnaires have been distributed in 16 rural districts. 
Then, the average of economic, social and environmental indicators, migration and quantity and quality of 
water were analyzed in SPSS software and the results were analyzed to measure significance in independent 
one-sample, binomial or binomial and Kolmogorov-Smirnov tests. The results of the research show that the 
investigated environmental indicators with an average of 3.99, economic indicators with an average of 3.88 
and social indicators with an average of 4.004 on the five-point Likert scale are affected by drought. Based 
on this, after the occurrence of water scarcity or drought, the natural and human environment is affected 
and the rural development in the environmental, social and economic dimensions in the Rafsanjan Plain 
is disrupted and issues such as the reduction of the area under agricultural cultivation, income reduction, 
and land subsidence have led to poverty, unemployment, immigration and environmental consequences.
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Extended Abstract

1. Introduction

rought or instability of agricultural 
water resources has effects in various 

economic, social, political, environmental, etc. dimen-
sions, especially in rural settlements. Rafsanjan plain is 
one of the arid and semi-arid regions of the country. The 
economy of the people of this area is based on agricul-
ture, mainly pistachios, and the usable water resources 
of the plain are mainly groundwater resources, which are D
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exploited through wells. The uncontrolled increase in the 
exploitation of groundwater aquifers in recent decades 
has led to an increase in the area under cultivation, but on 
the other hand, with the exploitation of the water capacity 
of the plain, the water level has gradually decreased. As 
groundwater levels drop, many wells have dried up or be-
come dehydrated, or have lost their quality. In this study, 
through a questionnaire, the environmental, economic 
and social consequences of water resources instability in 
Rafsanjan plain in Kerman province have been investi-
gated. Accordingly, after the occurrence of water shortage 
or drought, the natural and human environment is affected 
and rural development in the environmental, social and 
economic dimensions in the Rafsanjan plain is disrupted 
and issues such as reduced agricultural cultivation, in-
come, land subsidence, poverty, unemployment, migra-
tion and environmental consequences, etc. have followed. 

2. Methodology

The research method is descriptive-analytical and based 
on a quantitative method. The statistical sample of the 
study area is the total number of villages with more than 
20 households in the Rafsanjan plain (Rafsanjan and 
Anar counties) selected 30 villages. Rafsanjan plain ad-
ministratively-politically corresponds to 2 counties and 5 
districts, each district is a study cluster. According to Co-
chran's questionnaire, the number of questionnaires from 
52,263 rural households and several small cities with 
agricultural economies with a population of 179,506, is 
estimated at 380 people. This number during the research 
reached 313 cases, based on the limitations and elimina-
tion of incorrect questionnaires. The distribution of ques-
tionnaires was based on stratified sampling and popula-
tion ratio between rural areas in the study area; 

The questionnaires are organized into two sections: 
open-ended questions (status quo) and questions of the 
five Likert scale options. Then, the results of the question-
naire in SPSS software were analyzed with the relevant 
statistical tests; Thus, the average of the three research 
indicators (economic, social and environmental) was 
analyzed and the results were evaluated for significant 
measurement in a single-sample independent t-test. The 
average of each dimension of the research is the result 
of the analysis and calculations studied. The validity of 
the research has been proven through questions from 
professors and technical experts and the reliability of the 
research has been confirmed by Cronbach's alpha index. 
The results of Cronbach's alpha in the environmental di-
mension, 0.865, economic, 0.820 and social 751, in the 
migration index 0.643 and in the quantity and quality of 
water 0.934, which indicates the reliability of the ques-

tionnaire. Usually, Cronbach's alpha between 0.6 and 0.8 
is acceptable and above 0.8 indicates high reliability. 

3. Results

To identify the environmental consequences of water 
scarcity or drought, studied 15 variables; The greatest 
impact of drought was on the indicators of "reduction 
of surface water" with an average of 4.60, "decrease of 
groundwater level" with an average of 4.59 and "drying 
of aqueducts, wells and springs" with an average of 4.49. 
One of the important environmental dimensions is the 
quantity and quality of water, which is discussed separate-
ly in the form of 5 Likert questions, the level of satisfac-
tion of the respondents; The average of the respondents 
was 2.97 for water quantity and 3.06 for water quality; 
That is, drought has affected both factors, but dissatisfac-
tion with the reduction in water quality has been slightly 
greater than the reduction in water quantity. To investigate 
the economic consequences of the instability of water re-
sources in Rafsanjan plain, studied 32 indicators; Accord-
ing to the respondents, the greatest impact on the indica-
tors of "decrease in people's purchasing power" with an 
average of 4.47, "increase in input prices and production 
costs" with an average of 4.55 and "unemployment" with 
an average of 4.45. To investigate the social consequences 
of instability of water resources in Rafsanjan plain, stud-
ied 32 indicators; According to the respondents, the great-
est impact was on the indicators of "theft from gardens 
and farms" with an average of 4.48 and "increase of gen-
eral poverty" and "decrease of peace of mind" with an 
average of 4.35.

One of the social consequences of drought is migra-
tion. Relatively, the most influential factor in the occur-
rence of migration in the villages of Rafsanjan plain is 
first the index of "unemployment and lack of employment 
opportunities" with an average of 4.55, then "better job 
opportunities in other places" with an average of 4.44, 
"drought" And "water shortage" with 4.25, "low agricul-
tural income" with 4.24, "better living opportunities and 
welfare services in other places" with 4.15, lack of wel-
fare services with 4.13 and finally the index "Following 
the example of others" with a lower average (3.43) has 
influenced people's decision to migrate. 

4. Discussion

In this study, the environmental, economic and social 
consequences of drought in Rafsanjan plain have been 
studied. The overall average effect of environmental indi-
cators is 3.99 and the mean difference is 3.49. According 
to the analysis of the questionnaire, drought and ground-
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water depletion have affected all environmental indica-
tors. As a result, people's response to the effects of water 
scarcity on economic indicators in the five Likert scale 
range averaged 3.88. The answers show that drought has 
more or less affected all economic dimensions; As a re-
sult, people's response to the effects of water scarcity on 
social indicators in the five Likert scale range averaged 
4.004. The answers show that drought has more or less 
affected all social dimensions; the study of the migration 
factor shows that all the studied indicators have been ef-
fective in the occurrence of migration in the study area. 

5. Conclusion

Generally, the quantitative and qualitative reduction of 
groundwater has affected all environmental, economic 
and social aspects of rural and agricultural areas of Raf-
sanjan plain, which has the most negative impact on 
social and then environmental and economic indicators, 
respectively. 
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خشکسالی یا ناپایداری منابع آب کشاورزی آثاری را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی به ویژه در سکونتگاه های 
روستایی به همراه دارد. در این پژوهش ارتباط بین ناپایداری منابع آب در بخش کشاورزی و توسعه روستایی در قالب ابعاد محیطی، 
اقتصادی و اجتماعی در سکونتگاه های روستایی دشت رفسنجان موردبررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش به صورت توصیفی- 
تحلیلی و مبتنی بر روش کمی است. بر اساس فرمول کوکران تعداد پرسش نامه ها از تعداد 53263 خانوار روستایی یا شهرهای کوچک 
با اقتصاد روستایی 380 نفر برآورد شده که در طی تحقیق و بر اساس محدودیت ها و حذف پرسش نامه های نادرست، تعداد نمونه ها 
به 313 مورد رسید. پرسش نامه ها در 16 طبقه دهستانی توزیع شده اند. در ادامه، در نرم افزار SPSS میانگین شاخص های اقتصادی، 
اجتماعی و محیطی، مهاجرت و کمیت و کیفیت آب مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج جهت سنجش معناداری در آزمون T مستقل تک 
نمونه ای، دوجمله ای یا باینومیال و کولموگوروف - اسمیرنوف بررسی شده و در تأثیر خشک سالی در دهستان های مختلف مورد مقایسه 
قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی موردبررسی با میانگین 3/99، شاخص های اقتصادی با میانگین 3/88 
و شاخص های اجتماعی با میانگین 4/004 در طیف 5 تایی لیکرت تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته است. بر این اساس، پس از وقوع 
کم آبی یا خشک سالی، محیط طبیعی و انسانی تحت تأثیر قرار گرفته و توسعه روستایی در ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی در دشت 
رفسنجان با اختالل مواجه شده و مسائلی چون کاهش سطح زیرکشت کشاورزی، کاهش درآمد، نشست زمین، فقر، بیکاری، مهاجرت و 

پیامدهای زیست محیطی را به دنبال داشته است.

کلیدواژه ها: 
ناپایداری منابع آب 
کشاورزی، توسعه 

روستایی، خشکسالی، 
پیامدهای خشکسالی، 
آزمون T مستقل تک 

نمونه ای

تاریخ دریافت: 02 اردیبهشت 1401
تاریخ پذیرش: 13 تیر 1401

مقدمه

یکم  و  بیست  قرن  در  پایدار  توسعه  برای  اصلی  نگرانی  آب 
 .(Bigas, Morrsi, Sandford, Adeel, 2012: 3) می آید  حساب  به 
به طورکلی در کنار مشکالت فراوان در پایداری مناطق روستایی، 
معضالت  از جدی ترین  یکی  به عنوان  اخیر  سال های  در  آنچه 
و  بروز  است،  گرفته  قرار  روستایی  توسعه  و  رونق  راه  سر  بر 
استمرار خشکسالی هایی است که همراه با سوء مدیریت منابع 
کمیاب، معضل کم آبی را به بحرانی اساسی در مناطق خشک 
و نیمه خشک کشور تبدیل کرده و پایداری حیات اقتصادی و 
اجتماعی بسیاری از روستاها را با مخاطره جدی مواجه کرده است 
(Amini Faskhoodi & Mirzaei, 2014: 158). افزون بر کمبود منابع 

و سرمایه، فقر، بیکاری و مهاجرت از دیرباز، کاهش مداوم منابع 
آب همراه با سوء مدیریت آن ها در سال های اخیر، کم آبی را به 

بحرانی اساسی در پایداری حیات اقتصادی و اجتماعی بسیاری از 
روستاها در مناطق خشک و نیمه خشک کشور تبدیل نموده است 
(Rahmani Fazli & Salehian Badi, 2017: 122). سهم ایران از منابع 

آب شیرین جهان نسبت به مناطق دیگر در سطح پایین تری قرار 
دارد؛ درحالی که یک درصد از جمعیت جهان را دارا است، سهم 
 (Mohammadjani & آن از منابع آب شیرین تنها 0/3 درصد است

.Yazdanian, 2014: 120)

دشت رفسنجان از مناطق خشک و نیمه خشک کشور بوده که 
با وسعت 2421 کیلومترمربع در ارتفاع 1400 تا 3443 متر از 
سطح دریا واقع شده است (Mortezavi et al., 2010: 128). اقتصاد 
مردم این محدوده مبتنی بر کشاورزی عمدتاً پسته بوده و منابع 
آب قابل استفاده دشت نیز، عمدتاً منابع آب زیرزمینی است که 
افزایش بی رویه  قرار می گیرد.  بهره برداری  ازطریق چاه ها مورد 
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بهره برداری از سفره های آبی زیرزمینی در دهه های اخیر موجب 
افزایش سطح زیرکشت گردیده ولی از طرفی با بهره برداری باالتر 
از ظرفیت آبی دشت، به مرور سطح آب ها پایین تر رفته است. با 
پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، بسیاری از چاه ها خشک یا کم 
آب شده و یا کیفیت خود را از دست داده است. توسعه روستایی 
ابعاد گوناگون محیطی، اقتصادی و اجتماعی را در برمی گیرد. با 
بهره برداری بی رویه از آب زیرزمینی و وقوع ناپایداری منابع آب 
ازنظر کمی و کیفی، کشاورزی به عنوان مهم ترین عنصر اقتصادی 
با مشکل مواجه شده و درنهایت توسعه روستایی در  روستاها 
دشت رفسنجان را با مخاطره جدی روبرو ساخته است. در این 
پژوهش ازطریق پرسش نامه، پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی 
و اجتماعی ناپایداری منابع آبی در دشت رفسنجان در استان 
کرمان موردبررسی قرار گرفته است.پرسش پژوهش این است 
که تأثیر ناپایداری منابع آب کشاورزی بر شاخص های توسعه 
روستایی دشت رفسنجان چه بوده است؟ فرضیه پژوهش هم 
این است که ناپایداری منابع آب کشاورزی در دشت رفسنجان، 
پیامدهای نامناسب محیطی، اقتصادی و اجتماعی در پی داشته 
و توسعه روستایی سکونتگاه های پایین دست حوضه زاینده رود را 

تحت شعاع قرار داده است.

مروری بر ادبیات موضوع

مختلف  ابعاد  در  روستایی  توسعه  در  کشاورزی  ویژه  سهم 
توسعه فرصت های اشتغال، افزایش ثبات اقتصادی روستا، بهبود 
خدمات  توسعه  و  روستا  اقتصادی  اجتماعی،  زیرساخت های 
اجتماعی و توسعه صنایع جنبی کشاورزی در گزارش کمیسیون 
اروپا مطرح شده که در بعد محیطی، عالوه بر فعال نمودن اقتصادی 
روستا، ازطریق استفاده مناسب و بهینه از منابع محیطی روستا، 
چشم اندازی دلپذیر ایجاد می نماید و در بعد اجتماعی، عامل حفظ 
انسجام اجتماعی و تقویت ساختار اجتماعی - فرهنگی روستا 
است. در بعد اقتصادی می توان گفت کشاورزی بخش مهمی از 
اقتصاد روستا است و در عمل، هیچ تالش توسعه ای بدون توجه 
به کشاورزی امکان پذیر نخواهد بوده و درنهایت می توان گفت 
بین دو مقوله توسعه روستایی و توسعه کشاورزی همبستگی 
ذاتی وجود دارد (Amini Fasakhodi et al., 2008). ازاین رو بایستی 
توسعه  منفک  و  برنامه ریزی های مجدد  و  به سیاست گذاری ها 
روستایی و توسعه کشاورزی خاتمه داد و بر توسعه روستایی و 
توسعه کشاورزی که مبتنی بر ارتباط سیستمی این دو مقوله 
فعالیت های کشاورزی  بستر  بیانی دیگر،  به  نمود.  تأکید  باشد 
محیط و فضای جغرافیایی به نام فضای روستایی است و این دو 
مکمل هم و غیرقابل انفکاک هستند به گونه ای می توان کشاورزی 

.(Rezvani, 2008) را محور توسعه روستایی قلمداد کرد

همان گونه که ذکر شد، جایگاه کشاورزی در توسعه روستایی 
مناطق و  آب  منابع  میان  تنگاتنگی  ارتباط  است  شده   باعث 

روستایی برقرار شود و درنتیجه تغییر میزان دسترسی به منابع 
با  می توان  که  شود  روستاها  در  عدیده ای  اثرهای  دارای  آب 
مثال هایی ساده و قابل فهم، این اثرها را بیان نمود: پیاده روی های 
طوالنی برای تأمین آب موردنیاز به صورت روزانه، دچار فقر شدن 
کشاورزی که زمین خود را از دست می دهد یا به علت کمبود 
آب نمی تواند از آن استفاده الزم را داشته باشد، کارگر کشاورز 
بی زمینی که بیکار می شود زیرا آبی برای آبیاری مزارع وجود ندارد 
و افزایش مشکالت مرتبط با سالمت افراد به دلیل آلودگی آب. از 
دیگر نتایج کمبود آب، اثر بر میزان اشتغال در داخل و خارج از 
مزرعه است. برای افراد بدون زمین، کاهش آب به معنای کاهش 
سطح زیرکشت و درنتیجه کاهش فرصت های شغلی و ساعت کار 
است. آبیاری به معنای کار بیشتر در روزهای بیشتر در طول سال 
است. این کاهش حتی در مناطقی که کشت دیم دارند نیز رخ 
می دهد، بدین صورت که گاهی کارگران کشاورزی مسافت های 
طوالنی را برای فرصت های شغلی به سوی مناطق کشت های 
آبی طی می کنند. این امر نوعی مهاجرت به شمار می رود و گاهی 

.(Barker et al., 2000) می تواند دائمی  باشد

در  را  کم آبی  یا  خشک سالی  تأثیرات  بسیاری  پژوهشگران 
ارتباط با توسعه روستایی و یا در سه دسته اقتصادی، اجتماعی 
و زیست محیطی طبقه بندی و بر تعامل و ارتباط بین پیامدهای 
مذکور تأکید کرده اند. گوتیه1 و همکاران )2016( به پیامدهای 
آفریقا  غرب  در  خشکسالی  اجتماعی  و  اقتصادی  محیطی، 
با  ارتباط  در  کشاورزی  بررسی  پیشنهاد  درنهایت  پرداخته اند؛ 
اکوسیستم برای بهبود وضعیت را می دهند. کومار2 و همکاران 
)2016( در مطالعه ای به بررسی راهبردهای مدیریت پیامدهای 
خشکسالی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که مدیریت منابع 
آب مهم ترین عوامل در این زمینه بوده است. گریک3 )2018( 
به بررسی راهبردهای سازگاری با پیامدهای خشکسالی پرداخته 
آبیاری  و  آب  منابع  مدیریت  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  و 
مهم ترین راهبرد مقابله با خشکسالی است. ماردی4 و همکاران 
)2018( برای مقابله با خشکسالی استفاده از لوله برای انتقال 
با  سازگاری  راهبرد  مهم ترین  را  آبیاری  نوین  شیوه های  و  آب 
خشکسالی می دانند. پودینه5 و همکاران )2017( در مطالعه ای 
به بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری کشاورزان 
با تغییرات آب و هوایی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که تنظیم 
زمان کشت و مدیریت خاک بیشترین کاربرد را از سوی کشاورزان 
داشته است. آلستون و کنت6 )2004( تأثیرات اجتماعی ناشی 
از خشکسالی را در شاخص های مختلف و جنسیت و رده های 
مختلف سنی موردبررسی قرار داده و مباحثی در مورد راهکارهای 

1. Gautier
2. Kumar
3. Garrick
4. Mardy
5. Pudineh
6. Alston & Kent
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پژوهشی  در   )2008( کنی7  کرده اند.  مطرح  نیز  آن  با  مقابله 
درباره تأثیرات اجتماعی خشک سالی، مواردی مانند تنش جسمی 
و روانی، اضطراب و افسردگی، درگیری های خانوادگی، کاهش 
کیفیت زندگی افراد، افزایش مهاجرت و افزایش فقر عمومی را 
رابطه  بررسی  با   )2020( همکاران  و  بیان کرده است. طالبی 
تغییرات منابع آب کشاورزی و شاخص های اقتصادی - اجتماعی 
در دهستان نیزار قم به این نتیجه رسیده اند که گرچه این مورد به 
تغییر الگوی کشت منجر نشده ولی روی شاخص های موردبررسی 
اثرگذار بوده است؛ در پایان راهکارهایی برای کاهش آثار تغییرات 
منابع آب کشاورزی مطرح کرده اند. رحمانی فضلی و صالحیان 
)2017( در پژوهشی مشابه رابطه ناپایداری منابع آب کشاورزی 
و توسعه روستایی در حوضه زاینده رود را بررسی کرده و درنهایت 
به این نتیجه رسیده اند که ناپایداری آب بر شاخص های توسعه در 
روستاهای محدوده موردمطالعه اثرگذاری مشهودی داشته است. 
طوالبی نژاد و صادقی )2019( پیامدهای کشاورزی و راهبردهای 
واکنش به آن را در رشتخوار موردبررسی قرار داده و کاهش منابع 
آب و سطح زیرکشت و افزایش هزینه های زندگی را مهم ترین 
پیامد خشکسالی ذکر کرده و تغییر الگوی کشت و نوع آبیاری و 
تنوع اشتغال را راهکار مقابله با آن برشمرده اند. امینی فسخودی 
و میرزایی )2014( به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی 
بحران کم آبی خشکی زاینده رود در روستاهای جلگه براآن در 
اصلی  وجوه  می دهد  نشان  یافته ها  پرداخته اند.  اصفهان  شرق 
تأثیرات بحران کم آبی در جامعه روستایی موردمطالعه به ترتیب 
متوجه ساختار اجتماعی، بنیان ها و فرصت های اقتصادی مرتبط 
با بخش کشاورزی و ابعاد محیطی در رابطه با مدیریت و کیفیت 
اراضی زراعی است. کیانی سلمی )2013( به تأثیر بحران منابع 
آب کشاورزی بر ساختار اقتصادی - اجتماعی روستاهای حوضه 
زاینده رود در شرق اصفهان پرداخته که نتایج تحقیق نشان از 
داشته  مطالعه  محدوده  روستاهای  بر  خشکسالی  منفی  آثار 
است؛ مقایسه نتایج نشان می دهد، وضعیت روستائیان حاشیه 
رودخانه زایندهرود، بین این سال ها نامناسب تر از قبل گردیده 
است. ریاحی و پاشازاده )2013( به آثار اقتصادی و اجتماعی 
خشکسالی بر نواحی روستایی شهرستان گرمی، مورد دهستان 
آزادلو پرداخته اند. در این تحقیق به تفکیک شاخص های اقتصادی 
و اجتماعی پس از خشک سالی موردبررسی قرار گرفته و نتیجه 
گرفته اند که خشک سالی روی بسیاری از شاخص ها تأثیرگذار بوده 
است. شرفی و زرافشانی )2010( در پژوهشی درباره به سنجش 
آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی کشاورزان در برابر خشک سالی 
پرداخته اند. کشاورز و همکاران )2011( مهم ترین آسیب های 
ناشی از خشک سالی به خانوارهای کشاورز را تنش های اقتصادی، 
کاهش فرصت های شغلی در روستا، عدم بازده فعالیت ها کشاورزی 

و تخریب های زیست محیطی ذکر کرده اند. 

7. Kenny

روش شناسی تحقیق

مبتنی  و  تحلیلی   - توصیفی  به صورت  پژوهش  انجام  روش 
کل  موردمطالعه  محدوده  آماری  جامعه  است.  کمی  روش  بر 
)شهرستان  رفسنجان  دشت  در  خانوار   20 باالی  روستاهای 
رفسنجان و انار( است که تعداد 170 روستا را شامل شده که 
نمونه های موردبررسی در این پژوهش در بخش های شهرستان به 
نسبت تعداد روستا، 30 روستا موردمطالعه قرار می گیرد. دشت 
رفسنجان ازنظر اداری - سیاسی منطبق بر 2 شهرستان و 5 
بخش بوده که هر بخش به عنوان خوشه مطالعاتی پژوهش است.

بر اساس فرمول کوکران تعداد پرسش نامه ها از تعداد 52263 
با  کشاورزی  اقتصاد  با  کوچک  شهر  چند  و  روستایی  خانوار 
179506 نفر جمعیت، 380 نفر برآورد شده برآورد شده که در 
طی تحقیق و بر اساس محدودیت ها و حذف پرسش نامه های 
نادرست، تعداد نمونه ها به 313 مورد رسید. توزیع پرسش نامه ها 
بین  جمعیت  نسبت  به  و  طبقه ای  نمونه گیری  اساس  بر 
دهستان های محدوده موردمطالعه انجام شده است؛ در واقع هر 
دهستان حکم یک طبقه را داشته که پرسش نامه ها بر اساس 
نسبت جمعیتی در آن توزیع گردیده است )تصویر شماره 1(. 
همچنین شهرهای کوچک با اقتصاد کاماًل متکی بر کشاورزی نیز 
به دلیل هدف مشابه، بخشی از جامعه هدف توزیع پرسش نامه در 
محدوده موردمطالعه است. همچنین در توزیع پرسش نامه ها سعی 
شده روستاهای هدف موردبررسی از طبقات مختلف جمعیتی 
بر  موردمطالعه  محدوده  در  پرسش نامه  توزیع  شود.  برگزیده 
اساس پراکندگی جمعیتی در دشت رفسنجان انجام شده است. 
بیشترین پرسش نامه ها طبق جمعیت در دهستان های قاسم آباد و 
اسالمیه توزیع شده و کمترین تعداد پرسش نامه در دهستان های 
کم جمعیت راویز و سرچشمه توزیع شده است )جدول شماره 1(.

پرسش نامه ها در دو بخش سؤاالت باز )وضع موجود( و سؤاالت 
پنج  گزینه ای طیف لیکرت تنظیم شده و به تفکیک شاخص های 
اقتصادی، اجتماعی و محیطی در منطقه موردمطالعه در زمان 
قرار  موردبررسی  خشک سالی  وقوع  از  پیش  به  نسبت  حاضر 
با   SPSS نرم افزار  در  پرسش نامه  نتایج  ادامه،  در  است.  گرفته 
آزمون های آماری مربوطه مورد تحلیل قرار گرفته اند؛ بدین ترتیب 
که میانگین شاخص های سه گانه پژوهش )اقتصادی، اجتماعی و 
محیطی( مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج جهت سنجش معناداری 
و  باینومیال  یا  دوجمله ای  نمونه ای،  تک  مستقل   T آزمون  در 
کولموگوروف - اسمیرنوف بررسی شده است. میانگین هر یک 
از ابعاد تحقیق، نتایج تحلیل ها و محاسبات موردبررسی پژوهش 
است. روایی پژوهش ازطریق پرسش از اساتید و کارشناسان به 
اثبات رسیده و پایایی پژوهش نیز با شاخص آلفای کرونباخ به 
تأیید رسیده است. نتایج بررسی آلفای کرونباخ در بعد محیطی، 
شاخص  در   ،0/751 اجتماعی  و   0/820 اقتصادی،   ،0/865
مهاجرت 0/643 و در کمیت و کیفیت آب 0/934 به دست آمده 
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است که نشان از پایایی پرسش نامه دارد. معموالً آلفای کرونباخ 
بین 0/6 تا 0/8 قابل قبول و باالتر از 0/8 نشان دهنده پایایی باال 

است )جدول شماره 2(.

موقعیت جغرافیایی

دشت رفسنجان از مناطق خشک و نیمه خشک کشور بوده 
 4301 آبخوان  وسعت  و  کیلومترمربع   6324 وسعت  با  که 
کیلومترمربع در شمال استان کرمان و در ارتفاع 1400 تا 3443 
 (Regional Water Company of متر از سطح دریا واقع شده است
(Kerman, 2021. ازنظر اداری - سیاسی دو شهرستان رفسنجان 

و انار و 5 بخش انار، مرکزی، نوق، فردوس و  کشکویه در این 

محدوده قرار دارند. دشت رفسنجان در جنوب شرقی کشور و در 
شمال غربی استان کرمان و ازلحاظ ارتباطی شهری در سر راه 
دو شهر کرمان و یزد واقع است. شهرستان رفسنجان با وسعتی 
حدود 7678 کیلومترمربع و حدود 5 درصد از مساحت کل استان 
انار در سال 1388  را به خود اختصاص داده است. شهرستان 
از رفسنجان منفک و مستقل گردیده است. دشت رفسنجان از 
شمال به شهرستان بافق در استان یزد از جنوب به شهرستانهای 
سیرجان و بردسیر از غرب به انار، شهربابک و از شرق به کرمان و 
از شمال شرق به شهرستان زرند محدود می شود )تصویر شماره 
آماربرداری سال 1395 جمعیت محدوده رفسنجان  1(. طبق 

.(Statistical Centre of Iran, 2016) 311214 نفر بوده است

جدول 1. پراکندگی تعداد و درصد پرسش نامه ها در دهستان های محدوده موردمطالعه.

درصد تعداد نمونهتعداد نمونهدرصد هر دهستانتعداد خانوار دهستان

33277/8227رضوان
5531/351/6سرچشمه
438310/2309/6آزادگان
709916/64313/7قاسم آباد
35108/2247/7کبوترخان
597913/94012/8اسالمیه
25906206/4رزم آوران
1302392/9دره دران
6711/682/6خنامان
18124/241/3فردوس
24115/6258بهرمان

18984/4288/9حسین آباد
30727/2237/3بیاض

20454/8103/2شریف آباد
17344185/8کشکویه

4881/141/3راویز
42874100313100مجموع

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش بر اساس سرشماری 1395                                                                                               

جدول 2. آلفاي کرونباخ متغیرهای تحقیق.

نتیجهآلفاي کرونباختعداد سؤالتعداد پاسخ دهندهپرسش نامه

قابل قبول31370/643مهاجرت
قابل قبول313320/820اقتصادی
قابل قبول313320/751اجتماعی

قابل قبول31320/934کمیت و کیفیت آب
قابل قبول313150/865خشکسالی

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نتایج تحلیلی پژوهش، 1400                                                                                                  
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. موقعیت جغرافیایی و تقسیمات اداری محدوده موردمطالعه در استان و کشور. منبع: نگارندگان، 1400

دشت رفسنجان از باسابقه ترین مناطق ایران در زمینه کشت 
اقتصادی پسته است و عمده اقتصاد ساکنین این مناطق مستقیماً 
وابسته به تک محصول پسته است. سطح زیرکشت محصول پسته 
در کل دشت رفسنجان حدود 100 هزار هکتار بوده و میزان 

تولید پسته نیز از 30 هزار تا 100 هزار تن در سال متغیر است.

میانگین بارش در کلیه ایستگاه های دشت رفسنجان در دوره 
12 ساله )1397-1385( که آمار همه ایستگاه های آن به طور 
کامل موجود است، حدود 121 میلی متر است. روند کلی میانگین 
بارش در ایستگاه ها دارای نوسان بوده و به طور نسبی با شیب 
مالیمی رو به کاهش بوده است؛ کمترین بارش دشت رفسنجان 
در سال های 1386 با 42 میلی متر، سال 1388 با 63/5 میلی متر 
و سال 1396 با 63/2 میلی متر بوده و بیشترین بارش به طور 
نسبی در سال های 1391، 1395 و 1397 بوده که بارش بیش 
از 150 میلی متر را ثبت کرده است )تصویر شماره 2(. میانگین 
97-1385دشت  دوره  در  تبخیرسنجی  ایستگاه های  تبخیر 
رفسنجان 3138 میلی متر بوده که بیشینه آن در سال 1386 
و کمینه آن در سال 1394 به ترتیب 3292 و 2792 میلی متر 

.(Regional Water Company of Kerman, 2021) است

که  بوده  زیرزمینی  آب  محدوده  کشاورزی  آب  اصلی  منبع 
عمدتاً ازطریق چاه ها بهره برداری می شود. تعداد چاه های دشت 
رفسنجان 1439 حلقه بوده که از این تعداد 1236 حلقه چاه 
مصرف کشاورزی، 110 حلقه چاه مصرف صنعت و خدمات و 
90 چاه به مصرف شرب میرسد. میزان برداشت آب از سفره های 
زیرزمینی دشت رفسنجان حدود 500 میلیون مترمکعب بوده 
که به دلیل خشکی و کم شدن آبدهی برخی چاه ها، این رقم 

 (Regional Water در سال های اخیر در حال کاهش بوده است
 .Company of Kerman, 2021)

یافته ها

با توجه به غلبه فعالیت کشاورزی و نیز موضوع موردمطالعه، 
فعالیت های مرتبط  به کشاورزی و  پاسخ گویان مشغول  بیشتر 
درصد  شامل 54  پاسخ گویان  از  نیمی  از  بیش  هستند.  آن  با 
پاسخ گویان به شغل کشاورزی و دامداری مشغول هستند که 
169 پرسش نامه را شامل می شود. کمتر از 20 درصد پاسخ گویان 
کارمند یا کارگر کارخانه بوده، 10/2 درصد مشغول به خرید و 
فروش و کار آزاد، 9/3 درصد )29 پرسش نامه( کارگر روزمزد، 2/9 
درصد )9 پرسش نامه( راننده و 4/5 درصد پاسخ گویان )14 نفر( 

مربوط به سایر شغل ها هستند )جدول شماره 3(.

احساس مشکل ناشی از خشکسالی

برای تعیین پارامترهای این بخش از پرسش نامه، از آزمون دو 
جمله اي استفاده گردیده است. تمامی 313 پاسخ گو گزینه »بله« 
را برگزیده اند، یعنی مشکالت ناشی از خشکسالی در منطقه دیده 

می شود )جدول شماره 4(.

پیامدهای محیطی

یا خشکسالی 15  کم آبی  محیطی  پیامدهای  برای شناخت 
متغیر موردبررسی قرار گرفته است. معناداری همه شاخص ها به 
تأیید رسیده و عدد صفر نشان از معناداری همه متغیرها دارد. 
از  کمتر  هم  موردبررسی  شاخص های  همه  استاندارد  خطای 
حد نرمال است. میانگین کلی اثرگذاری شاخص های محیطی 
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3/99 بوده و اختالف میانگین نیز عدد 3/49 را نشان می دهد. 
طبق تحلیل پرسش نامه، خشکسالی و کاهش آب زیرزمینی بر 
همه شاخص های موردبررسی اثرگذار بوده است. بیشترین تأثیر 
خشکسالی روی شاخص های »کاهش میزان آب های سطحی« با 
میانگین 4/60، » افت سطح آب زیرزمینی« با میانگین 4/59 و 
»خشک شدن قنات، چاه و چشمه« با میانگین 4/49 بوده است. 
مطابق نظر پاسخ گویان، کمترین اثر خشکسالی روی شاخص های 
»افزایش آتش سوزی در محیط طبیعی منطقه« با میانگین2/50 و 
»افزایش علف های هرز در منطقه« با میانگین 3/77 و نیز افزایش 

است.  بوده  میانگین 3/80  با  زمین(  )عدم کشت  اراضی  آیش 
باالترین انحراف از معیار را »افزایش آتش سوزی در محیط طبیعی 
منطقه«، »کاهش تنوع گونه های گیاهی منطقه«، »کاهش مراتع 
)عدم رویش گیاهان مرتعی(« و » افزایش آیش اراضی« داشته 
و پاسخ شاخص های »تغییر و بد شدن کیفیت آب«، »فرسایش 
خاک و بیابانی شدن منطقه« و »تغییر و نامناسب شدن خاک« 
به میانگین نزدیک تر بوده و انحراف معیار کمتری دارد )جدول 

شماره 5(.

تصویر 2. میانگین بارش در ایستگاه های دشت رفسنجان در دوره 12 ساله )1385-1397(. 
Regional Water Company of Kerman, 2021 :منبع

فصلنامه پژوهش های روستایی

جدول 3. توزیع شغلی پرسش نامه ها در محدوده موردمطالعه.

درصد فراوانیفراوانینوع شغل

16954کشاورزی و دامداری
6019/2کارمند یا کارگر کارخانه
3210/2خریدوفروش و کار آزاد

299/3کارگر روزمزد
144/5سایر شغل ها

92/9رانندگی
313100مجموع
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جدول 4. خروجی تحلیل پرسش احساس مشکل ناشی از خشکسالی )آزمون تک نمونه ای و باینامیال(.

 عدد معني داري sigنسبت آزموننسبت مشاهده شدهتعدادمیانگینمتغیر

مشکالت ناشی از خشکسالی
23131 )گزینه بله(

500/00
3131کل
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جدول 6. آزمون نرمال بودن متغیرها )آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف(.

مقدار Z آزمون انحراف معیار sig میزان معناداری میانگین تعداد داده ها

1/315 0/5286 0/000 3/9864 313
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جدول 5. نتایج شاخص های زیست محیطی پیامدهای ناپایداری منابع آب کشاورزی در دشت رفسنجان.

خطای استانداردمعناداریtانحراف معیارمیانگینتعداد نمونهشاخص

3134/600/88382/190/000/050کاهش میزان آب های سطحی 1
3134/590/85884/460/000/048افت سطح آب زیرزمینی2
3134/490/88180/030/000/050خشک شدن قنات، چاه و چشمه3
3133/821/02057/550/000/058کاهش مراتع )عدم رویش گیاهان مرتعی(4
3133/651/03354/050/000/058کاهش تنوع گونه های گیاهی منطقه5
3133/770/93062/130/000/053افزایش علف های هرز در منطقه6
3134/040/84873/870/000/048افزایش آفات گیاهی7
3134/140/71090/700/000/040فرسایش خاک و بیابانی شدن منطقه8
3133/830/86168/500/000/049خسارت به حیات وحش )حیوانات و جانوران(9
3134/360/661103/380/000/037تغییر و بد شدن کیفیت آب10
3134/110/71489/490/000/040تغییر و نامناسب شدن خاک11
3133/990/83673/940/000/047افزایش گردوغبار، ریزگرد و طوفان شن12
3134/090/80878/630/000/046نشست و ترک خوردن سطح زمین13
3132/501/24828/410/000/071افزایش آتش سوزی در محیط طبیعی منطقه14
3133/801/01957/350/000/058افزایش آیش اراضی )عدم کشت زمین(15
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تحلیل آزمون کولموگوروف -  اسمیرنوف )KS( زیست محیطی

طبق جدول شماره 6، توزیع داده متغیرها دارای توزیع نرمال 
اطمینان 95 درصد،  در سطح  مقدار KS محاسبه شده  نیست. 
از 5 درصد بزرگ تر نیست،   sig چون که مقدار ،)α = 0/05(
نتیجه می گیریم  تأیید نمی شود و   )H0( بنابراین فرضیه صفر
که توزیع داده های مربوط به متغیرهای تحقیق نرمال نیستند. 
طیف  در  محیطی  پیامدهای  میانگین   6 شماره  جدول  طبق 
لیکرت 3/99 به دست آمده و معناداری آزمون با عدد صفر به 
اثبات رسیده است. انحراف معیار پیامدهای محیطی در آزمون 
کولموگوروف- اسمیرنوف 0/5286 و مقدار Z آزمون عدد 1/315 

به دست آمده است.

تحلیل پیامدهای زیست محیطی با آزمون تی تک نمونه ای

در ادامه با آزمون T تک نمونه ای با میانگین 2/5 در لیکرت 
اختالف میانگین 3/9864 حاصل شده که آزمون فرضیه عدد 

صفر به دست آمده و آزمون فرضیه معنادار است؛ به این معنی که 
ناپایداری منابع آب تأثیر معناداری در متغیرهای محیط زیستی 
دشت رفسنجان داشته است. انحراف معیار آزمون T در متغیرهای 
محیطی 0/53، اختالف میانگین 3/49 و خطای استاندارد 0/030 

به دست آمده است )جدول شماره 7(.

تحلیل کمیت و کیفیت آب

یکی از ابعاد مهم محیطی، کمیت و کیفیت آب است که جداگانه 
در قالب پرسش 5 جوابی لیکرت میزان رضایت پاسخ گویان مطرح 
شده است؛ میانگین پاسخ گویان برای کمیت آب 2/97 و برای 
کیفیت آب 3/06 به دست آمده است؛ یعنی خشکسالی در هر دو 
عامل تأثیرگذار بوده ولی نارضایتی از کاهش کیفیت آب اندکی 
بیشتر از کاهش کمیت آب بوده است. معناداری آزمون با عدد 
انحراف معیار کمیت آب 1/42 و  اثبات رسیده است.  به  صفر 

کیفیت آب نیز 1/38 به دست آمده است )جدول شماره 8(.
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تحلیل T تک نمونه ای و دوجمله ای- باینومیال مقدار و کیفیت آب

از 5  با توجه به عدد معنی داری )که کمتر  تحلیل مقدار آب: 
درصد نیست( می توان گفت که در فاصله اطمینان 95 درصد، 
افراد  از  از شاخص مقدار آب رضایت وجود ندارد و 53 درصد 
گزینه های بی نظر به سمت نارضایتی با میانگین کل 2/97 را 
جواب داده اند. تحلیل کیفیت آب: با توجه به عدد معنی داری )که 
کمتر از 5 درصد نیست( مي توان گفت که در فاصله اطمینان 
95 درصد، شاخص مقدار آب رضایت وجود ندارد و 54 درصد از 
افراد گزینه های بی نظر به سمت نارضایتی با میانگین کل 3/06 را 
انتخاب کرده اند. جدول شماره 9، موارد مطرح شده را به صورت 

خالصه نشان مي دهد.

تی  آزمون  ازطریق  آب  کیفیت  و  متغیرهای کمیت  بررسی 
مستقل تک نمونه ای نشان می دهد، میانگین رضایت از کمیت 
2/97 و کیفیت آب 3/06 بوده که در هر دو مورد عدم رضایت 
از  بیشتر  اندکی  از کیفیت آب  وجود داشته ولی عدم رضایت 
کاهش مقدار آب بوده است. معناداری هر دو متغیر با عدد صفر 
به اثبات رسیده و میزان خطای هر کدام پایین تر از میزان خطای 
استاندارد است. انحراف معیار کمیت آب با عدد 1/42 اندکی بیش 

از کیفیت آب با 1/83 است )جدول شماره 10(.

جدول 8. آزمون نرمالی آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف کمیت و کیفیت آب.

کیفیت آب کمیت آب ویژگی

313 313 تعداد داده ها
3/06 2/97 میانگین
0/000 0/000 sig میزان معناداری
1/383 1/421 انحراف معیار
4/150 4/091 مقدار Z آزمون
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جدول 7. تحلیل متغیرهای زیست محیطی با آزمون T تک نمونه ای.

تعداد شاخص
سطح آماره Tانحراف معیارمیانگیننمونه 

معناداری
اختالف 
میانگین

پایین ترین 
حد

باالترین 
حد

خطای 
استاندارد

3133/98640/52865116/6750/003/486373/42763/54520/02988محیطی
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جدول 9. تحلیل آزمون دو جمله ای )باینومیال( شاخص های کمیت و کیفیت آب.

عدد معنی داری  Sigنسبت آزموننسبت  مشاهده شدهتعداد Nمتغیر

کمیت آب
P>=31670/53

500/258 P<31460/47
3131مجموع

کیفیت آب
P>=31700/54

500/142 P<31430/46
3131مجموع
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جدول 10. تحلیل متغیرهای کمیت و کیفیت آب با آزمون T تک نمونه ای.

خطای استانداردباالترین حدپایین ترین حداختالف میانگینسطح معناداریآماره Tانحراف معیارمیانگینتعداد نمونه شاخص

3132/971/42130/8120/002/4742/322/630/080کمیت 
3133/061/38332/7110/002/5582/402/710/078کیفیت 
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پیامدهای اقتصادی

برای بررسی پیامدهای اقتصادی ناپایداری منابع آبی در دشت 
قرار گرفته است. درنتیجه  رفسنجان 32 شاخص موردبررسی 
در طیف  اقتصادی  بر شاخص های  کم آبی  آثار  به  مردم  پاسخ 
پاسخ ها  آمد.  دست  به   3/88 میانگین  لیکرت،  گزینه ای  پنج 
نشان می دهد خشکسالی بر تمامی ابعاد اقتصادی کم وبیش تأثیر 
بر شاخص های  ازنظر پاسخ گویان  تأثیر  بیشترین  داشته است؛ 
»کاهش قدرت خرید مردم« با میانگین 4/47، »افزایش قیمت 
نهاده ها و هزینه تولید« با میانگین 4/55 و »بیکاری« با میانگین 
و  باغ  »قیمت  شاخص های  روی  تأثیر  کمترین  و  بوده   4/45
زمین« )میانگین 2/15(، »اشتغال غیرزراعی« )میانگین 2/85( 
و »ریسک سرمایه گذاری در کشاورزی« )میانگین 2/99( داشته 
است. معناداری تمامی شاخص ها با عدد صفر به اثبات رسیده و 
خطای استاندارد تمامی متغیرها پایین تر از حد استاندارد است. 
باالترین انحراف معیار متغیرهای اقتصادی را شاخص های ریسک 
سرمایه گذاری در کشاورزی، قیمت فروش محصوالت کشاورزی، 
قیمت فروش محصوالت کشاورزی و میزان درآمد کشاورزی و 
دامداری داشته و پایین ترین میزان انحراف معیار را نیز با اختالف 
اندک نسبت به سایر شاخص ها، »قیمت نهاده ها و هزینه تولید« و 
»آفات گیاهان و محصوالت زراعی« به خود اختصاص داده است 

)جدول شماره 11(.

پیامدهای   )KS( اسمیرنوف  کولموگوروف-  آزمون  تحلیل 
اقتصادی

طبق جدول شماره 12 توزیع داده متغیرها دارای توزیع نرمال 
نیستند. مقدار KS محاسبه شده در سطح اطمینان 95 درصد، 
نیست  بزرگ تر  از 5 درصد   sig مقدار که  = α(، چون   0/05(
بنابراین فرضیه صفر )H0( تأیید نمی شود و نتیجه می گیریم که 
توزیع داده های مربوط به متغیرهای تحقیق نرمال نیستند. بنابراین 
باتوجه به اینکه توزیع داده های متغیرهای تحقیق غیرنرمال است.

تحلیل دو جمله ای )باینومیال( پیامدهای اقتصادی

استفاده گردیده   Z تقریب از روش  فرضیات  به منظور تست 
است. با توجه به خروجي Spss و اینکه sig حاصل صفر است و 
 H0 از سطح معني داري 5 در صد کمتر است. بنابراین فرضیه
تائید نمی شود. لذا با توجه به عدد معني داري مي توان گفت که 
در فاصله اطمینان 95 درصد، متغیر مربوطه در وضعیت مناسبی 

قرار دارد. جدول شماره 13، موارد مطرح شده را به صورت خالصه 
نشان مي دهد. باتوجه به عدد معنی داری )که کمتر از 5 درصد 
است( مي توان گفت که در فاصله اطمینان 95 درصد، عوامل فوق 
چقدر در وضعیت اقتصادی مردم تأثیر نداشته است و 37 درصد 
از افراد گزینه های تغییری نکرده است به باال )میانگین 3/8827( 

را جواب داده اند )جدول شماره 13(.

تحلیل عامل اقتصادی با آزمون تی تک نمونه ای

در ادامه با آزمون T تک نمونه ای با میانگین 2/5 در لیکرت 
عدد  فرضیه  آزمون  که  شده  حاصل  میانگین 0/882  اختالف 
صفر به دست آمده و آزمون فرضیه معنادار است؛ به این معنی که 
ناپایداری منابع آب تأثیر معناداری در وضعیت اقتصادی ساکنین 
دشت رفسنجان داشته است. باتوجه به عدد معني داري )که کمتر 
از 5 درصد نیست( مي توان گفت که در فاصله اطمینان 95 درصد، 
هریک از ابعاد اقتصادی در اثر خشکسالی تأثیر نداشته است، زیرا 

میانگین 3/8827 را جواب داده اند )جدول شماره 14(.

پیامدهای اجتماعی

برای بررسی پیامدهای اجتماعی ناپایداری منابع آبی در دشت 
قرار گرفته است. درنتیجه  رفسنجان 32 شاخص موردبررسی 
پاسخ مردم به آثار کم آبی بر شاخص های اجتماعی در طیف پنج 
گزینه ای لیکرت، میانگین 4/004 به دست آمد. پاسخ ها نشان 
می دهد خشکسالی بر تمامی ابعاد اجتماعی کم وبیش تأثیر داشته 
است؛ بیشترین تأثیر ازنظر پاسخ گویان بر شاخص های »دزدی 
از باغات و مزارع« با میانگین 4/48 و »افزایش فقر عمومی« و 
»کاهش آرامش خاطر مردم« با میانگین 4/35 بوده و کمترین 
یکدیگر«  به  و  بزرگ ترها  به  »احترام  شاخص های  روی  تأثیر 
)میانگین 3/40(، » سطح بهداشت و سالمت« )میانگین 3/61( 
و »قدرت نهادها و تشکل های محلی« )میانگین 3/70( داشته 
است. معناداری تمامی شاخص ها با عدد صفر به اثبات رسیده و 
خطای استاندارد تمامی متغیرها پایین تر از حد استاندارد است. 
باالترین انحراف معیار متغیرهای اجتماعی را شاخص های »عالقه 
به تحصیل و دانشگاه میان جوانان«، »سطح بهداشت و سالمت« 
و »سطح تغذیه« داشته و پایین ترین میزان انحراف معیار را نیز 
با اختالف اندک نسبت به سایر شاخص ها، »استرس و فشارهای 
رفتن سن  »باال  و  مزارع«  و  باغات  از  »دزدی  روانی«،  روحی- 

ازدواج« به خود اختصاص داده است )جدول شماره 17(.
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جدول 11. نتایج شاخص های اقتصادی پیامدهای ناپایداری منابع آب کشاورزی در دشت رفسنجان.

تعداد شاخص اقتصادیشماره
انحراف میانگیننمونه

معیار
tخطای معناداری

استاندارد

+

3134/211/0629/960/000/060میزان درآمد کشاورزی و دامداری1
3134/060/9834/890/000/055حجم سرمایه مالی2
3133/330/9251/260/000/052درآمدهای متفرقه3
3134/190/8736/480/000/049سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی4
3134/170/8538/340/000/048سرمایه گذاری در بخش کشاورزی5
3132/511/2649/180/000/071قیمت فروش محصوالت کشاورزی6
3133/650/8847/300/000/050عرضه و دسترسی به نهاده های تولید7
3133/960/8940/470/000/050تعداد دام )گاو، گوسفند، طیور(8
3132/991/4038/120/000/079ریسک سرمایه گذاری در کشاورزی9
3134/220/8039/340/000/045انگیزه سرمایه گذاری در کشاورزی10
3133/360/9648/490/000/054تنوع شغلی روستا11
3134/470/8432/390/000/047قدرت خرید مردم12
3134/150/8040/820/000/045فرصت اشتغال در بخش کشاورزی13
3132/151/1957/10/000/067قیمت زمین و باغ14
3133/830/9640/070/000/054درآمد باغ ها و مزارع15
3134/070/8240/370/000/047سرمایه های جاری و ثابت خانوار16
3134/070/8440/570/000/048تولید محصوالت کشاورزی17
3132/851/0254/530/000/058اشتغال غیرزراعی18
3134/010/8740/550/000/049زمینه های اشتغال کشاورزی19
3134/400/8632/820/000/049میزان پسانداز مردم20

-

3134/450/9384/670/000/053بیکاری21
3134/040/8089/070/000/045تغییر ناخواسته شغل و محل کار22

روی آوری به شغل هایی مثل کارگری، نگهبانی و دستفروشی در 23
3134/300/8094/140/000/046شهرها

3134/170/7598/650/000/042اتکای خانوارها به کمک دولتی مثل یارانه24
3134/170/7993/540/000/045بدهی بانکی و تأخیر در بازپرداخت وام25
3134/140/72101/090/000/041اخذ وام از بانک ها و افراد محلی26
3134/190/73100/910/000/042بدهی پولی کشاورزان27
3134/550/65122/920/000/037قیمت نهاده ها و هزینه تولید 28
3134/410/71109/730/000/040هزینه آب رسانی و آبیاری29
3133/730/7192/930/000/040بیماری های دامی30
3134/120/69105/040/000/039آفات گیاهان و محصوالت زراعی31
3133/340/7875/270/000/044تغییر الگوی کشت )نوع محصول(32
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جدول 16. تحلیل آزمون دو جمله ای )باینومیال( شاخص های اجتماعی.

عدد معنی داری Sigنسبت آزموننسبت مشاهده شدهتعداد Nحد پاسخ هامتغیر

پیامدهای اجتماعی
P>=3100/03

50000/0 P<33030/97
3131مجموع

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1400                                                                                                  

جدول 15. آزمون نرمال بودن متغیرها )آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف(.

مقدار Z آزمون انحراف معیار sig میزان معناداری میانگین تعداد داده ها

1/737 0/392 0/000 4/004 313
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تحلیل آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف پیامدهای اجتماعی

طبق جدول شماره 15 توزیع داده متغیرها دارای توزیع نرمال 
نیستند. مقدار KS محاسبه شده در سطح اطمینان 95 درصد، 
) α = 0/05(، چون که مقدار sig از 5 درصد بزرگ تر نیست 
بنابراین فرضیه صفر )H0( تأیید نمی شود و نتیجه می گیریم که 
توزیع داده های مربوط به متغیرهای تحقیق نرمال نیستند. بنابراین 
باتوجه به اینکه توزیع داده های متغیرهای تحقیق غیرنرمال است.

تحلیل دو جمله ای )باینومیال( پیامدهای اجتماعی

استفاده گردیده   Z تقریب از روش  فرضیات  به منظور تست 
است. باتوجه به خروجي SPSS و اینکه sig حاصل صفر است و از 
سطح معني داري 5 در صد کمتر است. بنابراین فرضیه H0 تائید 
نمی شود. لذا باتوجه به عدد معني داري مي توان گفت که در فاصله 
اطمینان 95 درصد، متغیر مربوطه در وضعیت مناسبی قرار دارد. 
باتوجه به عدد معني داري )که کمتر از 5 درصد است( مي توان 
گفت که در فاصله اطمینان 95 درصد، عوامل فوق چقدر در 
وضعیت اجتماعی مردم تأثیر داشته است؛ 97 درصد از افراد یعنی 
303 نفر گزینه های تغییری نکرده به باال است به باال )میانگین 

4/0044( را پاسخ داده اند )جدول شماره 16(.

جدول 14. تحلیل مهاجرت با آزمون T تک نمونه ای.

تعداد شاخص
سطح آماره Tانحراف معیارمیانگیننمونه 

معناداری
اختالف 
میانگین

پایین ترین 
حد

باالترین 
حد

خطای 
استاندارد

3133/88270/3865140/4040/000/882690/83970/92570/02185اقتصادی
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جدول 13. تحلیل آزمون دو جمله ای شاخص های اقتصادی.

عدد معنی داری Sigنسبت آزموننسبت مشاهده شدهتعداد Nمتغیر

پیامدهای اقتصادی
P>=31404/0

50000/0 P<329996/0
3131مجموع
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جدول 12. آزمون نرمال بودن متغیرها )آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف(.

مقدار Z آزمون انحراف معیار sig میزان معناداری میانگین تعداد داده ها

2/886 0/34880 0/000 2/9678 313
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جدول 17. نتایج شاخص های اجتماعی پیامدهای ناپایداری منابع آب کشاورزی در دشت رفسنجان.

خطای استانداردمعناداریtانحراف معیارمیانگینتعداد نمونهشاخص اجتماعیشماره

3133/650/83067/160/000/047نزاع و درگیری1
3134/350/677100/550/000/038فقر عمومی2
3134/100/74285/770/000/042مهاجرت3
3133/690/732770/000/041طالق4
3133/760/75376/50/000/043رواج بیماری ها و مریضی5
3134/480/670105/050/000/038دزدی از باغات و مزارع6
3133/970/74682/360/000/042جرم و بزهکاری7
3134/010/77680/070/000/044اعتیاد به مواد مخدر8
3134/210/68196/500/000/038باال رفتن سن ازدواج9
3134/220/73689/300/000/042درگیری و تنش بر سر آب10
3133/880/75179/480/000/042اختالفات محلی بین مردم11
3134/320/78086/590/000/044تمایل به ترک روستا )روستا گریزی(12
3134/190/73289/050/000/041گرایش روستائیان به مشاغل کاذب13
3134/270/616108/420/000/035استرس و فشارهای روحی- روانی14
3133/910/76978/430/000/043نابرابری بین مردم در دریافت تسهیالت دولتی15

درگیری و تجمع بر سر حفر یا جلوگیری از چاه های 16
3134/090/78880/630/000/045غیرمجاز در روستا

3134/190/83278/450/000/047بی اعتمادی به حکومت و دولت17
3134/350/85823/620/000/048آرامش خاطر افراد18
3134/230/88125/450/000/050کیفیت زندگی19
3133/610/97834/140/000/055سطح بهداشت و سالمت20
3134/160/92625/670/000/052سطح تغذیه21
3133/650/82439/840/000/047شرکت در مراسم مذهبی و مساجد22
3133/960/89630/300/000/051مشارکت سیاسی مردم23
3134/190/72032/210/000/041تفریح و گردش مردم24
3133/740/75940/940/000/043میزان و شدت باورها و عقاید مذهبی مردم25
3133/700/80939/440/000/046قدرت نهادها و تشکل های محلی26
3134/030/83231/360/000/047رفت وآمدهای محلی، خانوادگی و دوستانه27
3133/780/70143/350/000/040مشارکت و فعالیت اجتماعی اهالی 28
3133/750/77040/250/000/044کمک و همکاری میان مردم29
3133/400/72351/400/000/041احترام به بزرگ ترها و به یکدیگر30
3133/981/03126/060/000/058عالقه به تحصیل و دانشگاه میان جوانان31
3134/330/770270/000/043اشتیاق به ادامه فعالیت کشاورزی32
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تحلیل عامل اجتماعی با آزمون تی تک نمونه ای

در ادامه با آزمون T تک نمونه ای با میانگین 2/5 در لیکرت 
اختالف میانگین 4/0044 حاصل شده که آزمون فرضیه عدد 
صفر به دست آمده و آزمون فرضیه معنادار است؛ به این معنی که 
ناپایداری منابع آب تأثیر معناداری در وضعیت اجتماعی ساکنین 
دشت رفسنجان داشته است. باتوجه به این میانگین، خشکسالی و 
کاهش منابع آبی تأثیر زیادی بر متغیرهای اجتماعی داشته است 

)جدول شماره 18(.

مهاجرت

یکی از پیامدهای اجتماعی ناشی از خشکسالی، پدیده مهاجرت 
است. به دلیل اهمیت این عامل و تأثیر عامل خشک سالی در 
و  گرفته  قرار  موردبررسی  به طور جداگانه  عامل  این  مهاجرت، 
نتایج آن ارائه گردیده است. جدول شماره 19، تعداد 7 شاخص 
اصلی در زمینه علل وقوع مهاجرت از سکونتگاه های روستایی 
موردمطالعه در دهه اخیر را بررسی کرده است. پاسخ ها نشان 
می دهد تمامی شاخص های موردبررسی در وقوع مهاجرت ها در 
منطقه موردمطالعه مؤثر بوده است؛ به نسبت، بیشترین عامل 
تأثیرگذار در وقوع مهاجرت در روستاهای دشت رفسنجان را به 
ترتیب ابتدا شاخص »بیکاری و نبود فرصت اشتغال« با میانگین 
با  دیگر«  جاهای  در  بهتر  شغلی  »فرصت های  سپس   ،4/55

میانگین 4/44، »خشکسالی و کمبود آب« با 4/25، »درآمد کم 
کشاورزی« با 4/24، »فرصت زندگی و خدمات رفاهی بهتر در 
جاهای دیگر« با 4/15، کمبود خدمات رفاهی با 4/13 به خود 
اختصاص داده و درنهایت شاخص »الگو گرفتن از دیگران )چشم 
و هم چشمی(« با میانگین کمتری )3/43( بر تصمیم مردم بر 
مهاجرت اثرگذار بوده است. معناداری همه شاخص ها با سطح 
معناداری صفر مورد تأیید قرار گرفته و پاسخ ها دارای معناداری 
است. خطای استاندارد تمامی گزینه های مهاجرت نیز پایین تر 
از حد استاندارد خطا بوده است. نتیجه بررسی انحراف معیار یا 
پراکندگی پاسخ ها نشان می دهد کمترین انحراف معیار مربوط 
به شاخص »بیکاری و نبود فرصت اشتغال« با 0/683 و سپس 
»فرصت های شغلی در جاهای دیگر« با 0/714 بوده و باالترین 
انحراف از معیار را شاخص »چشم و هم چشمی و الگو گرفتن از 

دیگران« با عدد 1/307 به خود اختصاص داده است.

تحلیل آزمون T مستقل تک نمونه ای عامل مهاجرت میانگین 
4/17 به دست آمده؛ معناداری آزمون با عدد صفر به اثبات رسیده 
است.  میانگین  خطای  از  پایین تر  استاندارد 0/029  خطای  و 
باتوجه به عدد معني داري )که کمتر از 5 درصد است( مي توان 
گفت که در فاصله اطمینان 95 درصد، هفت عامل در مهاجرت 
مردم از منطقه شما تأثیر داشته است، چرا که قریب به اتفاق 
گزینه زیاد )میانگین 4/17( را جواب داده اند )جدول شماره 20(.

جدول 19. نتایج علل مهاجرت از سکونتگاه های روستایی محدوده موردمطالعه در دهه اخیر.

خطای استانداردانحراف معیارمعناداریTمیانگینتعداد نمونهشاخص

3134/2488/320/000/8490/048درآمد کم کشاورزی
3134/55117/750/000/6830/039بیکاری و نبود فرصت اشتغال

3134/13810/000/9030/051کمبود یا ناکافی بودن خدمات رفاهی
3134/25920/000/8170/046خشکسالی و کمبود آب

3134/441100/000/7140/040فرصت های شغلی بهتر در جاهای دیگر
3134/1590/370/000/8120/046فرصت زندگی و خدمات رفاهی بهتر در جاهای دیگر

3133/4346/460/001/3070/074الگو گرفتن از دیگران )چشم و هم چشمی(
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جدول 18. تحلیل متغیرهای اجتماعی با آزمون T تک نمونه ای.

تعداد شاخص
سطح آماره Tانحراف معیارمیانگیننمونه 

معناداری
اختالف 
میانگین

پایین ترین 
حد

باالترین 
حد

خطای 
استاندارد

3134/00440/3919845/3330/001/00440/96081/04800/02216اجتماعی
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بحث و نتیجه گیری

پیامدهای  و  خسارات  همیشه  کم آبی  یا  خشک سالی  وقوع 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیط فراوانی را به همراه داشته 
است. دشت رفسنجان به دلیل افزایش برداشت بی رویه از منابع 
آب زیرزمینی به عنوان تنها منبع قابل اتکا کشاورزی در منطقه، 
دچار ناپایداری منابع آبی، افزایش عمق چاه ها، خشکی یا کم آب 
شدن تعداد زیادی از چاه ها و یا کاهش کیفیت آب زیرزمینی شده 
است. در این پژوهش ارتباط بین ناپایداری منابع آب کشاورزی و 
توسعه روستایی در قالب پیامدهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی 
خشکسالی عمدتاً در سکونتگاه های روستایی و مناطق کشاورزی 
دشت رفسنجان موردبررسی قرار گرفته است؛ سپس شاخص های 
هر یک از ابعاد سه گانه در طیف لیکرت 5 تایی با آزمون T مستقل 
تک نمونه ای، دوجمله ای یا باینومیال و کولموگوروف- اسمیرنوف 
از  محیطی،  بعد  در  است.  گرفته  قرار  مقایسه  و  تحلیل  مورد 
مجموع 15 شاخص موردبررسی میانگین 3/99 به دست آمده که 
بیشترین تأثیر خشکسالی روی شاخص های »کاهش میزان آبهای 
سطحی« با میانگین 4/60، »افت سطح آب زیرزمینی« با میانگین 
4/59 و »خشک شدن قنات، چاه و چشمه« با میانگین 4/49 
بوده است؛ خشکسالی بر تمامی شاخص های محیطی موردبررسی 
تأثیر منفی داشته است. یکی از شاخص های محیطی که جداگانه 
بررسی شده کمیت و کیفیت آب است که برای رضایت از کمیت 
آب میانگین 2/97 و کیفیت آب میانگین 3/06 به دست آمده 
که نشان از نارضایتی پاسخ گویان ابتدا از کاهش کیفیت آب و 
سپس کمیت آب دارد. در بعد اقتصادی، 32 شاخص ازطریق 
آزمون های مربوط موردبررسی قرار گرفته که میانگین 3/88 به 
دست آمده است که نشان از تأثیرگذاری خشکسالی بر وضعیت 
اقتصادی سکونتگاه های روستایی موردبررسی دارد. بیشترین تأثیر 
ازنظر پاسخ گویان بر شاخص های »کاهش قدرت خرید مردم« با 
میانگین 4/47، »افزایش قیمت نهاده ها و هزینه تولید« با میانگین 
4/55 و »بیکاری« با میانگین 4/45 بوده و کمترین تأثیر روی 
»اشتغال  )میانگین 2/15(،  زمین«  و  باغ  »قیمت  شاخص های 
در  سرمایه گذاری  »ریسک  و   )2/85 )میانگین  غیرزراعی« 
کشاورزی« )میانگین 2/99( است. برای پیامدهای اجتماعی، 32 
شاخص موردبررسی قرار گرفته که میانگین 4/004 به دست آمده، 
این میانگین از عدد کل 5 نشان از تأثیرگذاری باالی ناپایداری 
منابع آب بر شاخص های اجتماعی دارد. بیشترین تأثیر ازنظر 

پاسخ گویان بر شاخص های »دزدی از باغات و مزارع« با میانگین 
4/48 و »افزایش فقر عمومی« و »کاهش آرامش خاطر مردم« 
با میانگین 4/35 بوده و کمترین تأثیر روی شاخص های »احترام 
به بزرگ ترها و به یکدیگر« )میانگین 3/40(، »سطح بهداشت و 
سالمت« )میانگین 3/61( و »قدرت نهادها و تشکل های محلی« 
)میانگین 3/70( داشته است. یکی از شاخص های اجتماعی عامل 
»مهاجرت« است که به طور جداگانه مورد پرسش واقع شده؛ نتایج 
بررسی مهاجرت نیز نشان داد بیشتر مهاجرت ها از سکونتگاه های 
روستایی دشت رفسنجان به دالیل مرتبط با خشکسالی و کاهش 
کیفی  و  کاهش کمی  به طورکلی  برمی گردد.  درآمد کشاورزی 
آب زیرزمینی تمامی ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی 
مناطق روستایی و کشاورزی دشت رفسنجان را تحت تأثیر قرار 
داده که به ترتیب بیشترین تأثیر منفی بر شاخص های اجتماعی 
و سپس محیطی و اقتصادی رخ داده است. در مقایسه، نتایج 
این مقاله نیز مشابه بیشتر پژوهش های دیگر، نشان از اثرگذاری 
ناپایداری آبی بر همه شاخص های توسعه روستایی دارد. نتایج 
مورد  در   )2017( صالحیان  و  فضلی  رحمانی  مشابه  پژوهش 
پیامدهای خشکسالی در پایین دست زاینده رود، میانگین بعد 
محیطی 4/24، اقتصادی 4/23 و اجتماعی 4/02 به دست آمده 
درحالی که در پژوهش حاضر پیامدهای محیطی 3/99، اقتصادی 
3/88 و اجتماعی 4/004 به دست آمده که نشان از اثرگذاری 
خشکسالی در تمامی ابعاد توسعه در هر دو منطقه داشته ولی 
نتایج این مقاله اندکی میانگین کمتری نسبت به پژوهش پیشین 
را نشان می دهد. طوالبی نژاد و صادقی )2019( با نگرشی جزئیتر، 
کاهش منابع آب و سطح زیرکشت و افزایش هزینه های زندگی را 
مهم ترین پیامد خشکسالی ذکر کرده و تغییر الگوی کشت و نوع 
آبیاری و تنوع اشتغال را راهکار مقابله با آن برشمرده اند. امینی 
فسخودی و میرزایی )2014( در سطحی کلی تر، بحران کم آبی 
در جامعه روستایی براآن حاشیه زاینده رود را به ترتیب متوجه 
ساختار اجتماعی، بنیان ها و فرصت های اقتصادی مرتبط با بخش 
کشاورزی و ابعاد محیطی در رابطه با مدیریت و کیفیت اراضی 
زراعی کرده است. طالبی و همکاران )2020( در پژوهش خود 
روش و شاخص های متفاوت تری را به کار گرفته و به این نتیجه 
رسیده اند که گرچه تغییرات منابع آب کشاورزی به تغییر الگوی 
کشت منجر نشده ولی روی شاخص های موردبررسی تحقیق 
اثرگذار بوده است؛ برای بهبود وضعیت آبی یا کاهش آثار ناپایداری 

منابع آب در دشت رفسنجان پیشنهاد هایی ارائه می گردد:

جدول 20. تحلیل مهاجرت با آزمون T تک نمونه ای.

تعداد شاخص
سطح آماره Tانحراف معیارمیانگیننمونه 

معناداری
اختالف 
میانگین

پایین ترین 
حد

باالترین 
حد

خطای 
استاندارد

3134/16980/50221129/2790/003/673/61393/72560/02839مهاجرت
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1400                                                                                                  
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- اجرای طرح تعادل بخشی آب و کاهش برداشت آب ازطریق 
نصب کنتور و پلمپ چاه های غیرمجاز؛

- اجرای نوعی عدالت فضایی در کاهش برداشت از آب چاه ها، 
کاهش آب بزرگ مالکان و عدم آن برای چاه های خرد به دالیل 

اجتماعی؛

- کاهش مصرف آب در بخش های مختلف )صنعت، شرب و 
کشاورزی( برای کمک به سفره آب های زیرزمینی؛

- تنوع بخشی به اشتغال و اقتصاد روستایی مختص منطقه 
رفسنجان از قبیل انرژی های خورشیدی و یا کشت گلخانه ای. 

تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از پایان نامه نویسنده دوم در گروه جغرافیای 
انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی 

است.
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