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تحلیل سلسله بر توسعه پایدار اقتصادي با استفاده از مدل  ساليخشکبررسي اثرات 
 ()مورد مطالعه: دهستان گلاب،شهرستان کاشان و تحلیل عاملي مراتبي

 چکیده 

آب و کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین عرصه های تاًمین نیازهای انسانی بیشترین وابستگی را به منابع آبی داشته 
که با رشد جمعیت و مسائل مربوط به کمبود آب برای توسعه اراضی کشاورزی نگرانی درزمینه تامین آب مورد نیاز آن 

برتوسعه پایدار  سالیخشککز پژوهش حاضر بررسی تأثیرات همواره با سیر صعودی مواجه بوده است. هدف و تمر
و  سالیخشکاقتصادی و معیشتی نواحی روستایی منطقه مورد مطالعه و همچنین ارائه راه کارها ی توسعه سازگار با شرایط 

از نوع باشد. روش پژوهش میکم آبی در منطقه به منظور تضمین معیشت روستایی با توجه به توانمندی ها ی منطقه 
پرسشنامه با استفاده از روش  242نفردر نتیجه تکمیل 2297با توجه به جمعیت کل منطقه  تحلیلی و میدانی است که-توصیفی

تحلیل، اس.پی.اس.استجره و ازوار صورت گرفته ابزار تحقیق نرم افزار ، پنداس، ورکان ، کوکران، در پنج روستای آزران
استفاده گردید. نتایج  سامانه اطلاعات جغرافیاییو تحلیل عاملی همچنین نرم افزار تبیتحلیل سلسله مرا و مدل های آماری

 ترتیب دارای اوزان زیر زیرمعیارعمده به 95درتوسعه پایدار اقتصادی منطقه سالیخشکحاصل از مقایسه زوجی اثرات 

 ، افزایش هزینه تأمین0072/5آمد،کاهش میزان در4520/9عملکرد تولیدات کشاورزی کاهش شود،باشند را شامل میمی

، کاهش قیمت اراضی و 9990/5،کاهش فرصتهای اشتغال بخش کشاورزی9849/5،کاهش حجم سرمایه9729/5آب
وافزایش 5459/5،کاهش تنوع شغلی5272/5،افزایش تغییر الگوی کشت5729/5،کاهش عملکرد تولیدات دامی5945/5باغی

وکاهش  باشدمیدر این معیارها  سالیخشکد بیانگر اهمیت و تأثیر بیشتر که خو 5227/5های بخش کشاورزی میزان بدهی
 یهاتأثیرات این بحران در اقتصاد منطقه به ارائه سه راه کارعمده با استفاده از روش تحلیل عاملی دست زده که مؤلفه 

مایانگر خلا در بخش مدیریتی و نمایند که خود نمیدرصد از پراش را تبیین 925/22، 249/20، 992/28مستخرج به ترتیب 
و نیازمند توجه بسیار به بخش کشاورزی به منظور ایجاد پایداری در  استبرنامه ریزی زیست محیطی و اقتصادی در منطقه 

 باشد.میمعیشت روستاییان منطقه 
 دهستان گلاب،، تحلیل عاملی،تحلیل سلسله مراتبی، سالیخشکاقتصادی و معیشتی، توسعه  پایدار، واژگان کلیدي:

 مقدمه

)کاویانی،  افتدمیاتفاق  سالیخشکسالی که میزان بارش آن کمتر از میانگین دراز مدت بارش در منطقه باشد، 
شود میی اجتناب ناپذیر و زیانبار آب و هوایی کشور ایران محسوب هایکی از ویژگی سالیخشک(. 082، 9287 علیخانی،

در این بین روستاها به علت وابستگی به منابع طبیعی از جمله آب، بیشترین  .داده است و به صورت متوالی در کشور ما رخ
خسارت را متحمل شده اند. وابستگی اقتصاد روستایی در کشور و در سطح منطقه به بخش کشاورزی و از طرفی ارتباطات 
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رت ناشی از این بلا متوجه خانوارهای تولیدات کشاورزی به طور مستقیم با منابع آب و بارندگی باعث شده بیشترین خسا
دهد. یکی از اولین پیامدهای این پدیده فشار میروستایی شود که توسعه پایدار این نواحی را در تمامی ابعاد تحت تأثیر قرار 

(. تهدید محیط زیست و تشدید 9275:2هاست)داورپناه، بر منابع آب و سفره های زیرزمینی و کاهش تعذیه طبیعی آن
زایی و از بین رفتن گونه های زیستی و عدم تجدید حیات پوشش گیاهی و جانوری در کوتاه مدت از عوارض دیگر بانبیا

(. در دهه اخیر از بین حوادث و بلایای طبیعی که جوامع انسانی را تحت تأثیر قرارداده اند 20: 9282این بلاست )رستمی فر،
 (.9،928،9992)ویلهایتو بلایای طبیعی بوده استبیش از سایر عوارض  سالیخشکفراوانی و شدت 

بر خانوارهای روستایی سیستان  سالیخشک( به بررسی اثرات و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی 9272صالح و همکاران)
سرمایه گذاری در  ، بر وضعیت اشتغال و در آمد سالیخشکپرداخته اند. هدف از مطالعه فوق بررسی آثار و پیامدهای 

درآمد  ، را بر شاخص هایی نظیر میزان درآمد سالیخشکمهاجرت و امنیت غذایی بوده است. نتایج  ، شاورزیبخش ک
(در 9279در پژوهشی دیگر رضایی و همکاران ) کشاورزی، سطح زیر کشت و تعداد دام مورد بررسی قرار گرفته است
رستان زنجان )نمونه موردی روستای حاج آرش( مطالعه خود به واکاوی و تبیین تأثیر خکسالی بر مناطق روستایی شه

در روستای حاج آرش در سه عامل  سالیخشکهای روش تحلیل عاملی نشان داده است که تأثیر پرداخته اند. یافته
( در مقاله  ی خود به 9295همچنین شرفی و همکاران) . شودمیروانشناختی ظاهر  –اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی 

دیده اند و گندم کاران کرمانشاه  سالیخشکسیدند که کشاورزان گندم کار روانسر بیشترین آسیب را از این نتیجه ر
( به بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی بحران منابع آب در حوضه زاینده رود 9299کمترین آسیب را دیده اند. کیانی نیز )

که نتایج این تحقیق حاکی از مؤثر بودن این پدیده بر این حلیل عاملی بوده تدر شرق جلگه اصفهان پرداخته  روش تحقیق 
ساختار در حوضه زاینده رود بوده و در نهایت راه کارهایی جهت کاهش اثرات کم آبی در این منطقه ارائه نموده است. 

تحلیل  طی پژوهشی با بررسی مخاطرات محیطی استان لرستان با استفاده از روش مدل فرآیند (9292یاری و همکارنش )
بررسی مخاطرات منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل فرآیند سلسله مراتبی  به ،باشدمی که هدف این تحقیق سلسله مراتبی
. در مرحله اولیه با توجه به اطلاعات ثانوی موجود به بررسی مخاطرات محیطی جامعه مورد مطالعه پرداخته شده و پرداخته اند

،آلودگی هوا، گرد سالیخشکرت گرفته روی منطقه مورد مطالعه، معیارها و زیر معیارها از قبیل با توجه به بررسی های صو
ل روش فرآیند تحلیل اند. سپس با استفاده از مد زلزله مورد ملاحظه قرار گرفته آتش سوزی جنگل و و خاك،حاشیه نشینی،

ر یک از عوامل که مبین میزان تأثیر آنها است عوامل مورد بررسی، و به صورت زوجی، مقایسه و وزن ه سلسله مراتبی
بر محیط  سالیخشکنتایج تحقیق حاکی از تأثیر بیشتر مخاطراتی با صفت طولانی مدت بودن مانند  .محاسبه شده است

( در پژوهش خود با عنوان بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تخریب منابع 9292) باشد، همچنین ناصری و همکارانشمی
شناسایی و رتبه بندی ی و توسعه پایدار روستایی استان اردبیل با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با هدف طبیع

 4عوامل مؤثر در تخریب منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی استان اردیبل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی است. 
فرهنگی،  -که عوامل اصلی اقتصادی هنشان دادتحقیق ورد بررسی قرار گرفتند. نتایج معیار م 28دسته عوامل اصلی به همراه 

ها عوامل دامداری و قطع و برداشت به ترتیب بیشترین نقش را در تخریب منابع طبیعی و توسعه پایدار تغییر کاربری و طرح
 روستایی استان دارد. 

توان از این بحران با میبه راحتی ن سالیخشکیزی در رابطه با (نیز به بررسی اینکه بدون برنامه ر9999) 2حمانیانر
با استفاده از برنامه های مختلف موجود و تجربه های دیگر کشورها  نشان داده که پردازد ومی ، کمترین ضرر بیرون آمد

به این نتیجه رسیدند  الیسخشک(در مطالعه تأثیرات 2554) 2توان نتایج نامناسب این بحران را کاهش داد. هولدن و شیفرمی
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بوده  سالیخشکبر رفاه خانوار از طریق تأثیر بر قیمت های دام و محصولات بیشتر از تأثیر مستقیم  سالیخشککه تأثیر 
متمرکز شده و به مواردی همچون تنش جسمی و  سالیخشک(در مطالعه خود بر روی تأثیرات اجتماعی 2557)9کنی است.
ی، درگیری های خانوادگی، کاهش کیفیت زندگی افراد، افزایش مهاجرت،افزایش فقر عمومی، اضطراب و افسردگ روانی،

( در 2595)2اشاره کرده است.در پژوهشی دیگر تیان یو و همکاران سالیخشکبه عنوان مهمترین پیامدهای اجتماعی 
تلفات  ، این نتیجه رسیدند که غلاترا دارند؟ به  سالیخشکمطالعه خود تحت عنوان آیا غلات و حبوبات آمریکایی تحمل 

، و در طی زمان چه بر حسب کمیت چه به صورت درصدی از میانگین افتدمیاتفاق با شدت بالایی  سالیخشکناشی از 
سلامت روانی کشاورزان  سالیخشک( درمطالعه خود تاکید کرده اند که 2599نیز ) 2بری و همکاران .یابدمیافزایش  بازده

افکنده است و برنامه توسعه روستایی اجرا شده تأثیرات مناسبی بر افزایش انعطاف پذیری و توان مقابله افراد با  را به مخاطره
(  نیز در مقاله 2592)4مزمن موجود در مناطق روستایی این ایالت بر جای گذارده است.المغربی سالیخشکتأثیرات منفی 

ای تحقیق خود  پی برده که  پتانسیل اسمزی متفاوت، تأثیر مهمی بر تمام ای به تحلیل نتایج پراش به دست آمده از داده ه
پارامترها به جز وزن سنگین ریشه دارد. در مقابل با استفاده از تمام پارامترهای رشد بذر پاشی و جوانه زنی به جز تعداد 

س)تحمل( و کشتارهای حساس تحت توان به عنوان پارامترهای قابل انتخابی برای تمایز بین تلرانمیریشه تحت بررسی 
در برنامه های پژوهشی و تجربیات آزمایشگاهی استفاده کرد که ظاهرا برای آزمایش و بررسی تحت  سالیخشکفشار 
و آینده جوامع روستایی  سالیخشکنیز در مقاله خود به بررسی  (2592)0و آستین کیمباشد. میمناسب   سالیخشکفشار 
و اینکه  پرداخته استارائه فرصتها و چالشهای تطابق با تغییرات اقلیمی در منطقه ویکتوریای استرالیا تحقیق به  .پردازندمی

نیست بلکه تأثیراتی بر منابع آبی و حتی کشاورزی منطقه داشته که منجر به ایجاد  سالیخشکاین پدیده به تنهایی، فقط 
 .ه استداقتصادی و زیست محیطی منطقه گردیبحران های 

بر توسعه پایدار اقتصادی روستایی است. منطقه مورد مطالعه در  سالیخشکهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر پدیده پژو
دهستان گلاب که در اقلیم خشک واقع شده و حیات آن منابع آب سطحی و به ویژه زیرزمینی منطقه  ، شهرستان کاشان

با مشکل کم آبی مواجه شده است. تحقیق حاضر با توجه به  در سالهای اخیر به شدت سالیخشکوابسته است که با بروز 
در منطقه انجام گرفته و به دنبال آن است که در مرحله اول با توجه به همه جوانب به ویژه  سالیخشکمعضلات ناشی از 

را  سالیخشکقدمت کشاورزی در منطقه امکان استمرار و توسعه کشاورزی با روشهای مناسب در شرایط کم آبی و 
بررسی نموده و در مرحله بعد راه کارهایی را جهت کاهش اثرات این پدیده بر اقتصاد و کیفیت زندگی روستاییان به 
منظور رسیدن به معیشت پایدار در منطقه ارائه کند. این پژوهش  با هدف ارائه راهکارهایی جهت بهبود و پایداری شرایط 

 پویا تر شدن وضعیت بخش کشاورزی منطقه به انجام رسیده است. اقتصادی و معیشتی روستاییان منطقه وکمک به

 مورد مطالعه منطقه
ثانیه  44قیقه ود 92درجه و 09است که به طول  استان اصفهان، ستان کاشانشهر برزك بخشدر  واقعدهستان گلاب 

 2589حدود  9295عیت این دهستان طی سرشماری سال باشد. جممیثانیه شمالی  22دقیقه و  48درجه و 22شرقی و عرض 
روستای  0باشد که از بین این تعداد میروستا  7( این دهستان دارای 9295)ویکی پدیا، سازمان آمار ایران، باشدمینفر 

ستا دارای رو 0این  اند.انتخاب گردیده سالیخشکآزران، ورکان، پنداس، تجره و ازوار را به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از 
به دلیل اقلیم خشک و حاکمیت عوامل کویری رودخانه های کوچکی در آن واقع شده است که باشد. مینفر جمعیت  2297
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)گرانمایه پور، دنباشمید اما کافی ننآیمیدر فصول سرد جریان دارند و به عنوان منبعی برای تامین آب منطقه به شمار 
درصد ساکنین منطقه  2/82باشد. به طور کلی میساسی ترین عرصه فعالیتی منطقه کشاورزی یکی از مهمترین و ا. (9295

درصد در صنایع  2درصد کارگر کارخانه و کارمند و تنها  4درصد مشاغل آزاد، 9/2درصد کارگر آزاد، 9/92 کشاورز،
اشد که آب کشاورزی فعلی بمیحلقه چاه  2قنات و  8چشمه،  25بخش برزك دارای باشند. میروستایی مشغول به فعالیت 

های پیاپی در منطقه دچار کاهش مقدار آب سالیخشکگردد که همین تعداد در اثر میمنطقه از آب قنات و چشمه تامین 
 هکتار باغ های 224ها بیش از سالیخشکبراثر این  (.905: 9279و حتی خشک شدن آن گردیده اند.)شهر تاش زنده رود،

 (.9299)ذیلالی، درصد مواجه بوده اند. 75نیز محصول تولید نکرده و یا با کاهش تولید  هکتار 9982خشک و  منطقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محدوده مورد مطالعه-0شکل 
 گان()بازترسیم: نگارند 0323منبع: استانداری استان اصفهان،

 داده ها و روش پژوهش
م شده، همچنین جمع آوری داده ها به شکل تحلیلی انجا -هدف پژوهش حاضر کاربردی و با استفاده از روش توصیفی

پرسشنامه که به تصادفی در دو بخش اثرات  242جامعه آماری شامل است. اسنادی و میدانی)پرسشنامه( صورت گرفته 
بر کشاورزی محدوده  سالیخشکبر وضعیت اقتصادی و معیشتی منطقه و راه کارهای مقابله و کاهش اثرات  سالیخشک

مؤلفه( از طریق 95عوامل اقتصادی) یی آن از طریق صوری و مصاحبه با کارشناسان و ضریب پایاییتکمیل گردید. روا
و روش مقایسه  تحلیل سلسله مراتبی ( به دست آمده است. جهت تحلیل داده ها ازروش894/5) میزان بهکرونباخ  آلفای

معیارها نسبت به سایر معیارها در مقابل پدیده  زوجی بهره گرفته شد تا با استفاده از این مقایسه به اهمیت بیشتر برخی
و اثرات آن در اقتصاد و معیشت مناطق روستایی دهستان گلاب پی برد. در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل  سالیخشک

 الیسخشکعاملی به طبقه بندی و الویت بندی راه کارهای پیشنهادی در راستای کاهش خسارات و تأثیرات منفی ناشی از 
 و در نهایت با چرخش داده ها به روش واریماکس سه راه کار عمده به دست آمد. در منطقه پرداخته شد

 
 یافته هاي پژوهش

قنات ها  دهیآبمیزان وارد هفتمین سال  خود شده است بر این اساس  9299در سال در شهرستان کاشان  سالیخشک
لیتر در ثانیه کاهش یافته  2282به  9299این رقم در سال زراعی رسیده است لیتر در ثانیه  4758و چشمه های این شهرستان 

درصد کاهش داشته است.کاهش بارندگی ها  44قنوات و چشمه ها در این شهرستان بیش از  دهیآبمیزان همچنین  است.
توان میهای اخیر  سالیخشکو پراکندگی نامناسب بارندگی در فصول زراعی سال از دلایل عمده برای بوجود آمدن این 

هکتار نیز محصول  982هکتار باغ های شهرستان خشک و یک هزار و  224ها بیش از  سالیخشکبراثر این عنوان نمود. 
سال زراعی  سالیخشکبه علت ( افزون بر این 9299 ، )ذیلالیدرصد مواجه بوده اند. 75تولید نکرده و یا با کاهش تولید 

در منطقه از  سالیخشکبحران .اندنشده کشت شهرستان کشاورزی زراعی زمینهای از هکتار 82 و هزار دو از بیش 99 – 92
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آغاز گردیده و هرچه به جلو پیش رفته شدت و خسارات ناشی از آن بر منطقه به ویژه نواحی روستایی بیشتر  9274سال 
دی شده اند. بر اساس نقشه بارش طی شده طوری که ساکنین نواحی روستایی برای تامین آب شرب خود دچار مشکل ج

را بررسی  سالیخشکتوان روند پدیده می( شهرستان 9299-9292طی سالهای) سالیخشکو وضعیت  9299-9270 دوره
ها دهد این حاکی از کاهش میزان بارشمیمیلیمتر را نشان   948-990 به میزان ، وضعیت بارش در شهرستان کاشان . کرد

این وضعیت به خودی خود بر روستاهای  شهرستان کاشان از جمله بخش برزك تأثیر بسیار زیادی  اشد.بمیدر این دوره 
دهد طوری نیز این وضعیت را به خوبی نشان می سالیخشکدر عرصه اقتصادی به ویژه کشاورزی روستا گذاشته است.نقشه 

 باشد.میمتوسط  سالیخشکو دارای وضعیت  مواجه است درصدی از بارش نرمال 40-25که محدوده مورد نظر با کاهش 

 منطقه سالیخشکوضعیت  -9شکل 
 

نقشه وضعیت بارش منطقه بر مبنای  -7شکل
 (میانگین بارش)میلیمتر

 بر توسعه پایدار اقتصادي و معیشتي ساليخشکاثرات  تحلیل سلسله مراتبي
زیدر معیارهدا و گزینده هدا  معیارها، ه شامل هدف،ک تحلیل سلسله مراتبی، به منظور نمایان کردن مسیر تحلیل 4شکل

بر سداختار اقتصدادی و معیشدتی  سالیخشکهای نظر کارشناسان در مورد اثرات باشد، ترسیم شده است. بر اساس یافتهمی
د رتبه گذاری شده و بعد 9-9که تمامی نظرات بر اساس اهمیت مؤلفه ها از ، کنیدمیمشاهده  9نواحی روستایی را در جدول

آورده ایم و با استفاده از روش  9آنها را در قالب آرایه شماره ، از تشکیل آرایه اولیه نظرات با تبدیل کسرها به عدد صحیح
نرمال شده نظدرات را بده دسدت 2طبق جدول  در آرایه بعدی میانگین ستونی هر داده در آرایه اولیه به شکل نرمال درآمده

    .( 2جدول) بندی گردیداوزان نهایی این معیارها آنها را رتبه آورده شد ودر نهایت با استفاده از
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 تحلیل سلسله مراتبیالگوی مسیر روش  -4شکل 

 
 آرایه مقایسه زوجی نرمال نشده -1جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 زیر هعیار
 2/0 16/0 125/0 143/0 2/0 16/0 25/0 4 4 1 کاّص هیساى درآهذ-1
 3 6 16/0 2/0 4 3 1 5/0 5/0 3 ٍ باغاتکاّص قیوت اراضی -2
 3 2 8 25/0 7 5 6 1 1 25/0 افسایص ّسیٌِ تاًهیي آب-3
 5 7 25/0 3 6 5 1 16/0 16/0 4 کاّص عولکرد تَلیذات کطاٍرزی-4
 1 3 4 2 1 1 2/0 2/0 2/0 6 افسایص تغییر الگَی کطت-5
 1 5 4 3 1 1 16/0 143/0 143/0 5 کاّص عولکرد تَلیذات داهی-6
 3 7 6 1 33/0 5/0 33/0 4 4 7 کاّص حجن سرهایِ-7
 1 5 1 16/0 25/0 25/0 4 125/0 125/0 8 کاّص فرصتْای اضٌغال بخص کطاٍرزی -8
 2 1 2/0 143/0 2/0 33/0 143/0 5/0 5/0 6 افسایص هیساى بذّی ّای کطاٍرزی-9

 1 5/0 1 33/0 1 1 2/0 33/0 33/0 5 کاّص تٌَع ضغلی-10
 2/20 66/36 74/24 235/10 98/20 25/17 3/13 97/10 42/16 25/45 ستًَیهجوَع 

 

هعیارّا با ّن دٍ بِ دٍ  تَسط کارضٌاساى هقایسِ زٍجی ضذُ ٍ ٍزى دّی اٍلیِ کِ  1بر اساس یافتِ ّای حاصل از جذٍل 
اًجام گرفتِ، ٍ در آخر هجوَع ستًَی ّر ستَى از  ، ضًَذ هیرا ضاهل  1-9ایي اعذاد از  تحلیل سلسلِ هراتبیبر اساس رٍش 

 آرایِ را بِ دست آٍردُ ضذ.
 آرایه مقایسه زوجی نرمال شده-2جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 زیر معیار
 009/0 004/0 005/0 007/0 009/0 096/0 018/0 364/0 020/0 022/0 کاهش میسان درآمذ-1
 148/0 163/0 006/0 009/0 190/0 174/0 075/0 045/0 061/0 066/0 کاهش قیمت اراضی و باغات-2
 148/0 054/0 323/0 012/0 333/0 290/0 451/0 091/0 122/0 005/0 افسایش هسینه تاًمیه آب-3
 247/0 190/0 005/0 148/0 286/0 290/0 075/0 015/0 061/0 088/0 کاهش عملکرد تولیذات کشاورزی-4
 049/0 082/0 162/0 099/0 047/0 058/0 015/0 018/0 020/0 132/0 افسایش تغییر الگوی کشت-5
 049/0 136/0 162/0 148/0 047/0 058/0 012/0 130/0 015/0 110/0 کاهش عملکرد تولیذات دامی-6
 148/0 191/0 242/0 049/0 016/0 029/0 251/0 364/0 304/0 154/0 کاهش حجم سرمایه-7
ل بخش کاهش فرصتهای اشتغا-8

 کشاورزی
176/0 365/0 011/0 301/0 014/0 012/0 008/0 040/0 136/0 049/0 

 099/0 027/0 008/0 007/0 009/0 019/0 011/0 045/0 010/0 132/0 افسایش میسان بذهی های کشاورزی-9
 049/0 013/0 040/0 016/0 047/0 058/0 015/0 030/0 020/0 110/0 کاهش تنوع شغلی-10

 



 121، شماره پیایی 1395شماره دوم، تابستان ، 31سال / فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 136

 

توبهی اٍساى دُ سیز هعیبر ثب استفبدُ اس رٍش هیبًگیي ستًَی ّز دادُ در آرایِ اٍلیِ ثِ ضکل ًزهبل  2در آرایِ ثبال جذٍل 
هعیبر را  درآهذُ تب ثتَاى یک آرایِ ثی ثعذ را ایجبد ًوَد تب در هزحلِ آخز ثتَاى ٍسى دّی ًْبیی ٍ رتجِ ثٌذی اّویت ّز سیز

 اًجبم داد.
 بر اقتصاد و معیشت نواحی روستایی منطقه سالی خشکوزن نهایی زیر معیارها و رتبه بنذی بر اساس وزن میسان تأثیر  -3جذول 

 رتجِ ٍسى ًْبیی سیز هعیبر
 2 5582/0 کبّص هیشاى درآهذ

 6 0940/0 کبّص قیوت اراضی ٍ ثبغبت
 3 1831/0 افشایص ّشیٌِ تبًهیي آة

 1 4065/0 کبّص عولکزد تَلیذات کطبٍرسی
 8 0683/0 افشایص تغییز الگَی کطت

 7 0869/0 کبّص عولکزد تَلیذات داهی
 4 1749/0 کبّص حجن سزهبیِ

 5 1115/0 کبّص فزصتْبی اضٌغبل ثخص کطبٍرسی
 10 0368/0 افشایص هیشاى ثذّی ّبی کطبٍرسی

 9 0401/0 کبّص تٌَع ضغلی

اس هیبًگیي سطزی آرایِ ًزهبل ضذُ سیز هعیبرّب ٍسى ًْبیی ّز سیز هعیبر هطبّذُ هی ضَد ثب استفبدُ  3جذٍل ّوبى طَر کِ 
ایي رتجِ ثٌذی خَد ثیبًگز هیشاى اّویت هتفبٍت  آًْب را رتجِ ثٌذی ضذُ است. ، ثِ دست آهذُ ٍ ثز اسبس هیشاى ٍسى ّز کذام

ثز تَسعِ پبیذار  سبلی خطکدر هیشاى تأثیز پذیذُ  10تب کوتزیي اّویت ٍ تأثیز ثب رتجِ  1ّز سیز هعیبر اس ثیطتزیي تأثیز ثب رتجِ 
است کِ  05/0رّب ثبضذ. ًزخ ًبسبسگبری هقبیسبت سٍجی هعیب هیاقتصبدی ٍ هعیطتی سبکٌیي ًَاحی رٍستبیی دّستبى گالة 

ٍ ٍسى  1ثبضذ،کِ طجق ایي رتجِ ثٌذی کبّص عولکزد تَلیذات کطبٍرسی ثب رتجِ  هیثیبًگز سبسگبری هعیبرّب ثب ّن دیگز 
پذیزفتِ ٍ سیز هعیبر افشایص هیشاى ثذّی ّبی کطبٍرسی ثب رتجِ دّن ٍ ٍسى  سبلی خطکثیطتزیي تأثیز پذیزی را اس  4065/0
داضتِ کِ یکی اس علل قبثل تَجِ ایي هسئلِ ٍجَد حوبیتْبی دٍلتی، ثیوِ ّب  سبلی خطکثیز را اس کوتزیي آسیت ٍ تأ 0368/0

 ثبضذ. هیٍ یبراًِ ّبی کطبٍرساى هٌطقِ 
 

 بر کشاورزی منطقه  سالی خشکتحلیل عاملی راه کارهای مقابله و کاهش تأثیرات 
ثاز   سابلی  خطکِ راُ کبرّبی هقبثلِ ٍ کبّص اثزات ثزای هجوَع KMOهقذار  4ثز اسبس یبفتِ ّبی ارائِ ضذُ در جذٍل 

( کاِ  4)جذٍل درصذ قزار دارد 99کِ در سطح هعٌی داری  459/784ٍ هقذار ثبرتلت آى  763/0کطبٍرسی هٌطقِ ثزاثز است ثب 
ًطبى دٌّذُ هٌبست ثَدى ّوجستگی درًٍی دادُ ّبی تحلیل عبهلی است. ثِ هٌظَر دستِ ثٌذی عبهل ّبی هتٌبست ثاب اابراَة   

در ًظز گزفتاِ   1ًظزی تحقیق اس رٍش تحلیل عبهلی استفبدُ ضذُ ٍ ثِ علت استخزاج عبهل ّبی سیبد هعیبر هقذار ٍیژُ ثبالتز اس 
 ثبضٌذ.  هی 5اج ضذُ ّوزاُ ثب هقذار ٍیژُ ٍ درصذ پزاش آًْب در جذٍل . عبهل ّبی استخزاست ضذُ

 و بارتلت راه کارها KMOمقذار  -4جذول

KMO سطح معنی داری بارتلت 
763/0 459/784 00/0 

 

 بر کشاورزی منطقه سالی خشکعامل های استخراج شذه از تحلیل عاملی راه کارهای مقابله و کاهش اثرات  -5جذول 

 فراوانی تجمعی درصد پراش درصد پراش مقدار ویژه عامل ها
 اول
 دوم
 سوم

08/11 
88/9 
53/8 

113/27 
241/25 
930/23 

113/27 
354/52 
284/76 
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باشد درصد پراش می 992/28تبیین کننده  57/99ه ژعامل اول با مقدار وی 0بر اساس یافته های حاصل از جدول شماره 
 02/7کند و در نهایت عامل سوم با مقدار ویژه میدرصد پراش تبیین  249/20که  77/9بعد از آن عامل دوم با مقدار ویژه 

درصد کل پراش تبیین شده  274/82عامل فوق در مجموع  2باشد. به طور کلی میدرصد از پراش  925/22تبیین کننده 
بعد از چرخش عامل ها به روش  04/5باشد. وضعیت قرار گیری متغیرها در عوامل بزرگتر از میتوسط این عامل ها 

 باشد. می 2س و نامگذاری عامل ها به شرح جدول واریماک
 بر کشاورزی منطقه سالیخشکتحلیل عاملی راه کار و فنون مقابله و کاهش اثرات  -6جدول 

 عامل ها
 سالیخشکراه کارهای مقابله و کاهش اثرات 

 بر کشاورزی منطقه
بار عاملی  دوران 

 نیافته
بار عاملی دوران 

 یافته
 
 

و مدیریت منایع آب 
 آبیاری
 

 851/5 553/5 تکنیک کم آبیاری
 713/5 635/5 نحوه انتقال آب و استفاده از کانال های آبیاری

 553/5 731/5 تغییر زمان آبیاری
 667/5 785/5 استفاده از یک کانال و جلوگیری از تقسیم آب در آبراهه ها

 773/5 853/5 جلوگیری از هدر رفتن رواناب های سطحی

و ظرفیت مدیریت 
 سازی نهادی

 823/5 627/5 ایجاد تشکیلات محلی برای نظارت بر تقسیم آب
 313/5 813/5 جمع آوری آبها برای حفاظت و نگهداری منابع آب

 627/5 313/5 اجرای طرح های اصلاح و به نژادی در دامها
 بر کشاورزی منطقه سالیخشکتحلیل عاملی راه کار و فنون مقابله و کاهش اثرات  -6جدول ادامه 

 عامل ها
 سالیخشکراه کارهای مقابله و کاهش اثرات 
 بر کشاورزی منطقه

بار عاملی  دوران 
 نیافته

بار عاملی دوران 
 یافته

تکنیک های مؤثر در 
مقابله و کاهش 

 سالیخشکتأثیرات 
 

 - 422/5 یکپارچه سازی اراضی
 202/5 402/5 تغییر الگوی کشت محصولات مقاوم به خشکی و شوری

 054/5 422/5 تسطیح اراضی
 879/5 094/5 پوشش انهار

 892/5 022/5 استفاده از الگوی چند کشتی
 222/5 242/5 متراکم کردن کشت در واحد سطح

 - 208/5 سالیخشکعدم کشت در مواقع 
 280/5 282/5 استفاده از ماسه بادی

 725/5 287/5 استفاده از کاه و کلش
 889/5 289/5 منبع و استخر ذخیره آباحداث 

 220/5 272/5 کاشت درختان به صورت عمقی
 924/5 277/5 استفاده از نایلون و پهن کردن آن بر خاك

 828/5 294/5 ایجاد گلخانه و کاشت صیفی جات
 008/5 822/5 استفاده از کودهای نیتروژن

 852/5 848/5 احیا و مرمت قنوات 
 990/5 820/5 کشترعایت تناوب 

 227/5 889/5 جایگزینی دام های سنگین با دام های سبک
 409/5 879/5 کاهش سطح زیر کشت

 

 نتیجه گیري 

 ، زابه عنوان یک بحران ملی در نوع خود پدیده ای پیچیده و بغرنج است و به مثابه یک موقعیت بحران سالیخشک
مربوطه نیازمند رویکردی جامع هم از بعد شناسایی زمینه ها و ریشه یابی  مدیریت و مقابله مؤثر در راستای کاهش اثرات

و کارهای سازنده در فرآیند مدیریت زیست محیطی این بحران است.   علل آسیب پذیری و هم از بعد طرح و پیگیری ساز
دی  و معیشتی نواحی بر توسعه پایدار اقتصا سالیخشکدر پژوهش حاضر در ارتباط با بررسی اثرات یافته های حاصل 

توان بیان داشت اثرات متعددی از این پدیده متوجه جنبه های مختلف زندگی ساکنین میبر این اساس  باشد.میروستایی 
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بررسی های انجام گرفته در این حوزه بیشتر به بررسی عوامل . روستایی به خصوص شرایط و وضعیت اقتصادی آنها است
 .اندو نتایج را با استفاده از تنها یکی از این دو روش ذکر شده در تحقیق بررسی نموده هزیست محیطی و اقتصادی پرداخت
در بعد اقتصادی با تاکید بر توسعه پایدار  تراین دو روش به شکل تلفیقی و بررسی جزئی در صورتی که در پژوهش حاضر
زیر معیار  ،زیر معیار ارائه شده 95ده از بیناین اثرات در بررسی های انجام ش .است معیشیتی روستاییان صورت گرفته

و در رتبه دهم افزایش میزان  4520/5با وزن  سالیخشککاهش عملکرد تولیدات کشاورزی بیشترین تأثیر را از پدیده 
در توسعه پایدار اقتصادی و  سالیخشککمترین تأثیر پذیری را از پدیده  5297/5های کشاورزی با وزنی معادل بدهی
فقط با  سالیخشکی مردم منطقه داشته است. بی تردید پژوهش و برنامه ریزی در فرآیند مقابله و کاهش اثرات معیشت

در ابعاد  سالیخشکاثر در بحران  -یابد، بلکه پس از شناخت زنجیره علت میپایان ن سالیخشکشناخت علل و اثرات 
گذاری علل مزبور و کاهش حدت و شدت اثرات و مختلف نوبت به چاره اندیشی جهت ریشه کنی یا کاهش تأثیر 

رسد. این مهم از طریق راه کارها و فنون جهت مقابله و کاهش این اثرات و انسجام بخشی به آنها در میپیامدهای حاصله 
به  سالیخشکعملیاتی با هدف ظرفیت سازی و توانمند سازی در فرآیندهای مختلف جریان  پدیده  –یک برنامه راهبردی 

، به سالیخشکدر برابر بحرانهای مختلف طبیعی به ویژه  صوص در جوامع روستایی به عنوان جوامعی بسیار آسیب پذیرخ
مؤلفه مدیریت منابع  2در این پژوهش به  سالیخشکرسد. بررسی راه کارها و تکنیک های مقابله و کاهش اثرات میانجام 

انجامیده که هریک از این  سالیخشکمؤثر در کاهش تأثیرات  نآب و آبیاری، مدیریت و ظرفیت سازی نهادی و فنو
به خصوص در بخش اقتصادی و  سالیخشکتوانند محور یک برنامه کار و طرح عملیاتی برای کاهش تأثیرات ها میمؤلفه

 992/28 از بین آنها نیز مؤلفه مدیریت منابع آب و آبیاری با درصد پراش در جوامع روستایی محسوب شوند. کشاورزی
در منطقه مورد استفاده برنامه ریزان  سالیخشکتواند به عنوان مهمترین راه کار مدیریتی به منظور کاهش اثرات بحران می

 و دستگاه های مربوطه قرار گیرد.
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