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 چکيده

وده و خسارات زيادی را برای روستائيان در پی كازرون ب گير مناط  روستايیناپذير از ديرباز گريبان ای اجتنابخشکسالی به عنوان پديده

بر اين اسواس، هودف   . باشدبار خشکسالی، شناخت و درک عمي  اثرات آن میبدود ترديد، نخستين گام برای مقابله با آثار زيان. داشته است

-0357در بواز  زموانی     زرونپووهش حاضر برای مطالعه و تحليل پيامدهای مکانی و فضايی خشکسالی در مناط  روستايی شهرستان كوا 

اسوتفاده   (PNPI)و ( DR)، (SPI)های در اين تحقي  برای محاسبات مختصات خشکسالی اقليمی از شاخ . بندی شده استصورت 0370

ش و ، بوه تعيوين رابطوه بوين مقودار بوار      SPSSافزار گيری از نرماين پووهش از نو  كاربردی با رويکرد تحليلی است كه با بهره. شده است

دار و مثبتوی   دهد كه بين ميزان بارندگی و ميزان توليود گنودم رابطوه معنوی    نتايج نشان می. پردازدعملکرد توليد گندم و حركات جمعيتی می

كيلوگرم كاهش عملکرد در هکتار پديد آموده، كوه در نهايوت بوه      0/00طور متوسط، سا،نه كه با كاهش بارندگی به باشد، بطوری برقرار می

دهد كه بين ميوزان   همچنين نتايج حاصل از آزمون همبستگی پيرسون نشان می. انجامددرآمد روستائيان و عدم توسعة روستايی میكاهش 

كه  داری وجود دارد، بطوری رابطه معنی( 101/1)و سطح خطای كمتر از  - 713/1های روستايی با مقدار ضري  همبستگی  بارش و مهاجرت

 .روستا شده است 05های روستايی افزايش يافته كه اين امر خود تاكنون باع  خالی از سکنه شدن  مهاجرتبا كاهش ميزان بارندگی، 
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 مقدمه

 اجتنواب  ایپديوده  و طبيعوی  يک بالی عنوان به خشکسالی

مختلفوی از   كشوورهای  وسويع  پهنه در های دورتهاز گذش ناپذير

 بکورات  خشوک،  و گرم هایاقلين در واقع ويوه مناط و به جهان

اقتصوادی،   هوای زمينوه  در زيوادی  خسوارات  و پيوسوته  وقو  به

 ايون . اسوت  آورده همراه به آن مانند و محيطی زيست اجتماعی،

 مرطووب  هایمحيط در حتی نواحی تمامی در است ممکن پديده

 ميزان و مشخصات چند، هر بپيوندد، وقو  به نيز مرطوب نيمه و

باشود   متفواوت  ديگر بسويار  منطقه به منطقه يک از تواندمی آن

 در توسوعه،  حوال  در هوای كشور در خشکسالی اما .(0113، 0ايفا(

 را بسوياری  بخوش  زيان و نامطلوب پيامدهای مختل  هایزمينه

 تعيوين  را زنودگی  و مورگ  بوين  سرنوشوت  حتی و آوردیم بار به

در اين بين كشور ايوران بوا توجوه بوه     (. 0331كردوانی،)كند  می

موقعيت جغرافيايی و اقليمی خود، همچون بسياری از كشورهای 

 منواط   تورين خشک از منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در يکی

 توسوعه  روند موانع در مهمترين از آب كمبود و گرفته قرار جهان

در واقوع اگرچوه وقوو     . (0333 نيوا،  هاشمی)رود می شمار به آن

های مکرر موج  شده كه اين بحران برای كشاورزان  خشکسالی

تنيودگی  به عنوان يوک پديوده جديود مطورح نباشود اموا درهون       

هوای  ، اين پديده را به يکی از دغدغهپيامدهای منفی ناشی از آن

، (0101، 0كمپبل و همکاران)اصلی روستائيان تبديل نموده است 

كووه خشکسووالی، كمبووود آب و اثوورات آن بوور توليوودات  بطوووری

كشاورزی و توسعه اقتصادی، باع  نگرانوی در بوين كشواورزان    

 خشکسوالی  تأثيرات شدت(. 0113، 3يو و همکاران لی)شده است 

 كوه  است بوده عمي  حدی به ايران روستايی نواحی از برخی در

 از خالی نتيجه در و روستاييان شديد مهاجرت و بيکاری به منجر

بور  (. 0331كردوانوی، )است  شده روستاها از شماری شدن سکنه

های ناشوی از  ام پووهش در زمينه اثرگذاریاين اساس، لزوم انج

                                                                                           
1- IFAS 

2- Campbell et al 

3- Liu et al  

اوسووباهر و )  آيوودخشکسووالی امووری ضووروری بووه حسوواب مووی

، زيرا كوه هرگونوه بحوران آب و خشکسوالی،     (0113، 1همکاران

توانود عملکورد محصوو،ت كشواورزی را كواهش دهود و در       می

شهرسوتان  . دبگوذار  توأثير نهايت، بر اقتصاد و توسوعه روسوتايی   

كازرون به عنوان يکی از مناط  مستعد كشاورزی همواره متوأثر  

از پيامدهای خشکسالی اقليمی بوده، بر اين اساس تحقي  حاضر 

فضوايی   -با هدف بررسی و تحليول اثورات و پيامودهای مکوانی    

خشکسالی اقليمی كه در سطح شهرستان كوازرون اتفواق افتواده    

 . بندی شده استاست، صورت

نظور بررسی موضو  و تعيين متغيرهوای موورد نيواز، بوا     به م

ها و اطالعات، برخی تحقيقوات  ها و مراكز دادهكنکاش در پايگاه

انود،  علمی كه بيشترين قرابت معنايی را با موضو  تحقي  داشته

به عنوان پيشينه تحقي  انتخاب گرديد كه در اداموه بوه صوورت    

 .خالصه آمده است

تحليول  » ای با عنووان   در مطالعه (0357)زرقانی و همکاران 

امنيتوی خشکسوالی بوا تأكيود بور       –آثار و پيامودهای اجتمواعی   

 مهمتورين پيامودها  به اين نتيجه رسيدند كه « های شرقی استان

رفوتن موزار  و مراتوع و محودوديت شوديد توليود        شامل از بوين 

فتن تنها منبع درآمد قابول  ر كشاورزی و دامی، از بين ،تمحصو

اتکوواء روسووتائيان، بيکوواری، تشووديد فقوور و محروميووت، تشووديد 

هوای اجتمواعی، تشوديد درگيوری و نوزا        بزهکاری و ناهنجاری

شوهری، ايجواد    -ای، مهواجرت اجبواری روسوتا    محلی و منطقوه 

شودن بسوتر رودهوا و     زايوی، خشوک   هوای امنيتوی، بيابوان    حفره

هوا و از   ردها و تخري  زيسوت بووم  ها، طوفان شن و ريزگ درياچه

پووهشوی تحوت    (0357)زنود   .باشد می بين رفتن حيات جانوری

اثرات اقتصادی خشکسالی بر درآمد كشاورزان ديون كوار   »عنوان 

. را موورد بررسوی قورار داد   « آبواد  در شهرستان خرم( گندم و جو)

 و  SPI ،PN هوای  شاخ  رتأثينتايج اين تحقي  نشان داد كه 

DI      بر روی عملکرد و ارزش خوال  توليود محصوول گنودم بوه 

در  به ترتيو  و برای محصول جو  10/1و  10/1ترتي  در سطح 

                                                                                           
4- osbahr et al 
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بووده اسوت كوه     دار معنی 10/1و  10/1سطح ترتيو  در سوطح 

اين امر بيانگر اين واقعيت است كه در هنگام وقوو  خشکسوالی،   

محصوول گنودم و جوو هموراه بوا       عملکرد و ارزش خال  توليد

داری بوده و انتطارات كشواورزان را بورآورده نکورده     كاهش معنی

پووهشوی تحوت    (0351)كيانی سلمی و امينی فسوخودی   .است

را « تبيين عوامل اجتماعی خشکسالی و شناسايی آثار آن»عنوان 

 اثرگوذاری  Tموون  نتوايج حاصول از آز  . مورد بررسی قرار دادنود 

. د كورد أييو كمبود منابع آب كشاورزی بر متغيرهای اجتماعی را ت

 تآن اسووت كووه تفوواو نيووز مبووين ANOVAواريووانس  يوولتحل

ها  ر اجتماعی خشکسالی ميان دهستانثامعناداری ازحي  ميزان آ

پيونودهای عواطفی   (عامل  0عاملی،  لتحليساس برا. وجود دارد

در روابط  اللروانی افراد، اخت متالهای اجتماعی، س افراد، تشکل

شود  می  از خشکسالی كش شینا (خاطر افرادو آرامش و اشتياق 

 .حوزه است 0ف ميان اين الو در ادامه، آزمون فريدمن مبين اخت

ارزيابی »ای تحت عنوان  در مطالعه (0350)نيا و همکاران  توكلی

پايودار   ةاز بحران خشکسالی بر توسوع  های اجتماعی ناشی چالش

دهستان ميانده از توابوع بخوش شوبيکوه،    : روستايی مورد پووهی

هوای اجتمواعی    چالشبه اين نتيجه رسيدند كه  «شهرستان فسا

ناشی از بحران خشکسالی در پنج عامل اثرات عمومی اجتماعی، 

مت و تندرسوتی  الپورورش، سو   و امنيت، كيفيت زندگی، آموزش

هوای اجتمواعی قوادر اسوت      اند كه كل مجموعه چالش هقرارگرفت

های اجتمواعی در منواط     درصد از كل واريانس چالش 051/07

جمشويدی و همکواران    .روستايی دهستان ميانده را تبيوين كنود  

اثرات خشکسالی بر اقتصواد نوواحی   »پووهشی با عنوان  (0351)

را مورد بررسی قورار  « روان و چرداولهای سي روستايی شهرستان

نتايج حاصل از تحليل عاملی نيوز حواكی از آن بووده كوه     . دادند

خشکسالی در شهرستان سيروان، بر اقتصاد كشاورزی به ترتيو   

در چهار زمينوه مهون ركوود توليود، افوزايش بودهی كشواورزان،        

بيشتری داشته است و در  تأثيرپيدايش فقر و تغيير در كشاورزی 

خشکسالی به ترتي  بور ايجواد    تأثيررستان چرداول بيشترين شه

بحران معيشت، پيدايش فقر، تغيير در كشاورزی و بحران بودهی  

پووهشی با عنوان  (0350)و همکاران  يگانه یمحمد .بوده است

ستان شهر يیروستا یبر اقتصاد نواح یخشکسال اتتأثير یواكاو»

دهود كوه    نتوايج نشوان موی   . را مورد بررسی قرار دادنود « ابركوه

 يتدر وضووع، (0370-30)شهرسووتان ابركوووه در بووازه زمووانی   

 يواپی، پ یهوا  یبورده اسوت و خشکسوال    یبوه سور مو    یخشکسال

 ينا يکره روستاهایرا بر پ يریجبران ناپذ یاقتصاد یها خسارت

پووهشوی   (0350)و همکواران   یزمان .شهرستان وارد كرده است

 هوای  شودت  یبنود  آموار در پهنوه   ينكواربرد زمو  »تحت عنووان  

را مورد بررسی قورار  « (استان فارس: یمطالعه مورد) یخشکسال

 بر یخشکسال یبند نشان داد كه در پهنه ي تحق ينا يجنتا. دادند

، روش عکوس   RAI، و در موورد شواخ    DPIاساس شاخ  

 يوابی  درون یهوا  روش يرنسبت به سوا  یبهتر يجتان یفاصله دارا

رسن شوده براسواس دو    یها با توجه به نقشه ينهمچن. باشند یم

درصوود از  10/00و  50/11 يوو بووه ترت DPIو  RAIشوواخ  

و همکواران   يزدانوی  .بوده است یخشکسال يرمساحت استان درگ

 یبنود  و پهنوه  یاوانو فر يول تحل»پووهشی تحت عنووان   (0351)

شواخ  اسوتاندارد شوده     يوه با كواربرد نما  يرانا یها یخشکسال

در دهود   نتوايج نشوان موی   . را مورد بررسوی قورار دادنود   « بارش

از  یداشوته ولو   يشافزا يراندر ا یتکرار خشکسال ير،اخ یها الس

هوا در   یبا تکرار خشکسوال  ينشدت آن كاسته شده است و همچن

 ی،كرو های يوگرامبا وار يجين كر به روش SPI یمناط  مركز

ماهوه،   00 يواس مشخ  شود كوه در مق   یو توان ينگوس يی،نما

 يجنتوا  يیام نموا يووگر ماهه وار 3 ياسو در مق ای يرهدا يوگراموار

در  (0335)رضوايی و همکواران    .از خود نشان دادنود  یقابل قبول

خشکسوالی بور    توأثير واكواوی و تبيوين   »پووهشی تحت عنوان 

روستای حواج  : مطالعه موردی)مناط  روستايی شهرستان زنجان 

خشکسوالی بور روسوتای     توأثير به اين نتيجه رسيدند كه « (آرش

 -حاج آرش در سه عامل اقتصادی، زيست محيطوی و اجتمواعی  

درصد  اهر گرديوده   35/10روانشناختی در مجمو   با واريانس 

پووهشوی تحوت عنووان     (0337)زاده اصل و همکارن  فرج .است

تحليل تغييرپذيری عملکورد محصوول گنودم ديون بوا رويکورد       »

را « (منطقه مورد مطالعه استان خراسان رضووی )تغييرات اقليمی 

دهد كه پارامترهای مقدار  نتايج نشان می. مورد بررسی قرار دادند
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تعيوين ميوزان عملکورد    بارش و ميزان دمای دوره سرد سوال در  

گندم دين در منطقه مثثر اسوت و عملکورد محصوول گنودم بور      

كيلووگرم   031توا   011های دما و بارش بين اساس تغييرات داده

 0ناوين و همکواران  .ای قابل تغيير استدر هکتار در مدل منطقه

مرتبط بوا   استيو س یريپذ  يآس»در پووهشی با عنوان  (0101)

به اين نتيجه « ايخشک آس مهين یريگرمس مناط  در یخشکسال

وقووو  خشکسووالی اثوورات اجتمواعی و اقتصوادی      رسيدند كوه  

زيادی مانند كواهش عملکورد محصوو،ت كشواورزی، بيکواری،      

هووا، كوواهش درآمووود، سووووءتغذيه و افوووزايش  كوواهش سوورمايه

 .ی داشته استپذيری جامعه در محدوده موردمطالعه را در پ آسي 

 يشپووا»پووهشووی تحووت عنوووان  (0103) 0و همکوواران بالينووت

را مورد « يادر كن یخشکسال يبیشاخ  ترك يلهبه وس یخشکسال

 لزوماً یشدت خشکسالدهد كه  نتايج نشان می. بررسی قرار دادند

د مشخ  ش ينعالوه بر ا. بود يافتهن يشافزا ها يستگاها مدر تما

آب و  ييورات تغ يزقوادر بوه آنوال    ی،خشکسوال  يبیكه شاخ  ترك

بوده و احتموال وقوو  آن را هشودار     یمربوط به خشکسال يیهوا

 هيتجز»پووهشی تحت عنوان  (0100) 3نونز و همکاران .دهد یم

 یدادهايو رو ینقشوه بوردار   یبورا  یا فركوانس منطقوه   ليو تحل

. را مورد بررسی قورار دادنود  « یليمركز ش در شمال و یخشکسال

درصود از نرموال، دوره    11بوا بوارش    یخشکسالنتايج نشان داد 

سال در مورز خشوک شومال منطقوه      1دارد كه از رنج  یبازگشت

است و  يرمرطوب مرز متغ يمهسال در جنوب ن 00مورد مطالعه تا 

 مختل  های به آستانه يازن يلیشمال ش رد یاعالم خشکسال یبرا

 .شود یاحساس م

 1111شهرستان كازرون با مركزيت شهر كازرون بوا وسوعت   

درصد كل مساحت استان فوارس را بوه    3/3كيلومتر مربع، حدود

اين شهرستان در محودوده جغرافيوايی   . خود اختصاص داده است

دقيقه عرض  01درجه و  05دقيقه طول شرقی و  01درجه و  00

ن تقسيمات كشوری، ايون  بر طب  آخري. شمالی قرار گرفته است

                                                                                           
1- Naveen et al 

2- Balint et al 

3- Nunez et al 

بليان، دريوس، شواپور،   )دهستان  01بخش و  1شهرستان دارای 

جره، دادين، فامور، بوركی، اموامزاده محمود، كنارتختوه، كموارج،     

بور اسواس   . باشود موی ( دشت برم، كوهمره، سومفان و انارسوتان  

روستای دارای  000، اين شهرستان دارای 0350سرشماری سال 

مركوز  )باشد خانوار می 30303و تعداد  007710سکنه با جمعيت 

 (.0350آمار ايران، 

 

 ها مواد و روش

روش تحقي  به كار گرفته شده در تهيه و تدوين اين مقالوه  

هوا  در راستای فراهن نمودن داده. از نو  توصيفی و تحليلی است 

ای و اسونادی اسوتفاده    و اطالعات مورد نياز از دو روش كتابخانه

 SPSSافزار جزيه و تحليل اطالعات نيز از نرمبرای ت. شده است

گيوری خشکسوالی، از   همچنين بورای انودازه  . استفاده شده است

بارش  های رايج در مقا،ت معتبر علمی از جمله شاخ شاخ 

های مطالعه پراكندگی ميانگين مربوط به روش( SPI) 1استاندارد

از  و شواخ  درصود  ( DR) 0بارندگی، شاخ  بارش قابل اعتماد

 .(0333زند،  لئشی)استفاده شده است ( PNPI) 1ميانگين بارش

و همکواران   7بوه وسويله مکوی    0553در سال   SPIشاخ 

معرفی و برای اولين بار آن را در ايا،ت كلرادو مورد استفاده قرار 

خ  در مقياس زموانی  اين شا(. 0333اميدوار و خسروی، )دادند 

 13، 01، 00، 1، 3های زموانی معموو،ً   نسبتا كوتاه مدت در دوره

طبو  ايون شواخ ، دوره    (. 011هوايس،  )رود ماهه به كار موی 

به طور مستمر  SPIافتد كه مقادير خشکسالی هنگامی اتفاق می

(. 0330 ن،اختوری و همکوارا  )يا كمتر برسد  -0منفی و به مقدار 

ی تفاوت بارش ساليانه با ميانگين از طري  محاسبه SPIشاخ  

بارش برای يک مقياس زمانی مشخ  و تقسين آن بر انحوراف  

                                                                                           
4- Standard Precipitation Index (SPI) 

5- Dependable Rainfall (DR) 
5- Percent of Normal Precipitation Index (PNPI) 

6- McKee 

7- Hayes 
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محمودی يگانوه و حکوين دوسوت،     )آيود  معيار بارش بدست موی 

0333). 

(0) 
 

        SPIفرمول محاسبه شاخ  

 Piشوواخ  اسووتاندارد شووده بووارش،  SPIلووه، در ايوون معاد

 Siمقودار بوارش هرياختوه و      Pikميانگين بوارش بلنود مودت،    

، بر اساس  SPIپس از محاسبة . انحراف معيار ميزان بارش است

 .شود شدت خشکسالی مشخ  می 0جدول 

 

 (2111هايس، )و رطوبت و خشکی متناظر آن  SPIمقادير . 1جدول

 طبقه
ترسالی خيلی 

 شديد

ترسالی 

 شديد

ترسالی 

 متوسط

ترسالی 

 كم

خشکسالی 

 كم

خشکسالی 

 متوسط

خشکسالی 

 زياد

خشکسالی خيلی 

 زياد
 -0كمتر از -55/0تا-0/0 -15/0تا-0 -55/1تا1 1تا55/1 0تا15/0 0/0تا55/0 0بيش از  spiمقادير

 

 :DRمعادله 

-تعيوين سوال   و DRبرای محاسبه ميزان بارش قابل اعتماد 

به شرح ذيل استفاده شوده    DRهای مرطوب و خشک از نمايه 

 .است

(0)  
 DRفرمول محاسبه شاخ  

مقياس ارائه شده برای طبقه بندی شودت و تعيوين كيفيوت    

 :باشدبه شرح ذيل می DRبارش از طري  نمايه 

(3)  
  
  

  DRفرمول محاسبه تعيين كيفيت بارش در نمايه 

 :شوندوق كه همگی بر واحد ميليمتر محاسبه میدر معادله ف

DR : ،ضري  ثابوت معادلوه؛    3/1نمايه بارش قابل اعتمادP :

طوول  )تعداد مشاهدات بوارش سواليانه   : Nبارش سال مفروض؛ 

محودوده ی نرموال؛   : NPميانگين هندسی؛ : GM؛ (دوره آماری

D : آستانه خشکسالی وW :زاهدی )باشد عدد آستانه ترسالی می

 (.0331ره آغاج و همکاران، ق

(1)  

 

  PNفرمول محاسبه شاخص 

ها بورای  تجزيه و تحليل اين شاخ  به هنگام استفاده از آن

 مثثربررسی شدت خشکسالی در يک مکان يا فصل معين بسيار 

هوای موورد   مقدار اين شاخ  برای دوره آماری و ايستگاه. است

  Pو   PN  ،PIموول  در ايون فر . مطالعه از فرمول زير تعيين شد

به ترتي  شواخ  درصود از نرموال، بوارش سوال موورد نظور و        

 (. 0350پيری و همکاران، )ميانگين بارش دراز مدت است 

 

 PNبندی شدت خشکسالی به روش مقياس طبقه. 2جدول 

 بندی خشکسالیطبقه نرمال شدت

 خشکسالی بسيار شديد خشکسالی شديد لی متوسطخشکسا خشکسالی ضعيف آستانه نرمال شاخص

PN 31  درصد 11كمتر از  درصد 00تا  11 درصد 71تا  00 درصد 31تا  71 درصد 001تا 

 

هوای   هوای سوينوپتيکی و آمواری    در پايان، با توجوه بوه داده  

 :جمعيتی، سه فرضيه زير مورد آزمايش قرار گرفتند كه عبارتنداز

داری وجود  زير كشت رابطه معنیبين ميزان بارندگی و سطح 

 .ندارد
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بين ميزان بارندگی و عملکرد توليود گنودم ديون بوا احتموال      

. داری وجوود دارد  رابطوه مثبوت و معنوی   ( درصد خطا0)درصد 50

بدين معنی كه با كاهش ميزان بارندگی منطقوه عملکورد توليود    

 .گندم دين نيز كاهش داشته است

وستايی رابطوه مثبوت و   های ربين ميزان بارندگی و مهاجرت

 . معنی داری وجود دارد

 

 

 نتايج

 تعیین وضعیت خشکسالی محدوده مورد مطالعه

سوالة بوارش ايسوتگاه     01در اين قسمت بوا اسوتناد از آموار    

مورد مطالعه و بکار بردن آمارهای مربوطوه در   سينوپتيک منطقه

 ,SPI)هووای خشکسووالی هووای اسووتاندارد تعيووين نمايوه  فرموول 

DR,PNP )حاصل گرديده است. 

 

 (SPI, DR,PNP)های بندی شدت خشکسالی با نمايه تعيين خشکسالی، ترسالی و طبقه. 3جدول 

 سال

 شاخص

1375 

 

1376 

 

1377 

 

1378 

 

1379 

 

1381 

 

1381 

 

1382 

 

SPI 
خشکسالی 

 متوسط
 ترسالی كن ترسالی شديد

خشکسالی 
 متوسط

 ترسالی كن خشکسالی كن ترسالی كن خشکسالی كن

DR 

 
 نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال ترسالی خشکسالی

PN 
خشکسالی 

 ضعي 
 نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال ترسالی

 سال
 شاخ 

0333 
 

0331 
 

0330 
 

0331 
 

0337 
 

0333 
 

0335 
 

0351 
 

SPI كن خشکسالی نخشکسالی ك خشکسالی كن خشکسالی زياد خشکسالی زياد ترسالی كن ترسالی كن ترسالی متوسط 
DR 
 

 نرمال نرمال نرمال خشکسالی خشکسالی نرمال نرمال ترسالی

PN نرمال نرمال ترسالی 
خشکسالی 

 ضعي 
خشکسالی 

 ضعي 
 نرمال نرمال نرمال

 سال
 شاخ 

1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 

SPI ترسالی متوسط ترسالی كن خشکسالی كن خشکسالی كن ترسالی كن خشکسالی كن خشکسالی كن ترسالی كن 
DR 
 

 ترسالی نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال

PN ترسالی نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال نرمال 

 .های پووهشيافته: مأخذ

 

های خشکسالی گويای اين اسوت  های حاصل از نمايهبررسی

ورد  سال آبی مورد بررسوی، منطقوه مو    01كه در بين ( 3جدول )

بنوابر  . سال را در وضعيت خشکسالی سپری كرده اسوت  00نظر 

محاسبات انجام شده توسط هر سوه نمايوه ارزيوابی خشکسوالی،     

  0337و  0331هوای  بيشترين فراوانی خشکسالی مربوط به سال

كه هر سه نمايه وضوعيت آبوی ايون دو سوال را     باشد، بطوریمی

 . دهند بحرانی نمايش می

هووای نمايووه نتووايج حاصوول از ارزيووابیبووا نگوواهی ژرف بووه 

توان دريافت كه خشکسالی پديوده غالو  اقليموی    خشکسالی می

، 0333و  0371هوای  باشد، زيرا عالوه بر سال منطقه كازرون می

هوای  وضعيت آبی منطقه در سوال  0353و  0357، 0351، 0350

-باشد و اكثراً در حد نرمال و خشک میديگر چندان مناس  نمی

 .باشد

های مکرر در اين منطقه موج  شده گرچه وقو  خشکسالیا
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كه اين بحران، برای كشاورزان به عنوان يک پديده جديد مطرح 

نباشد، اما پيچيدگی عوامل زمينه ساز و درهن تنيدگی پيامودهای  

هوای  منفی ناشی از خشکسالی، اين پديده را به يکوی از دغدغوه  

ديل نمووده اسوت،   اصلی كشاورزان ساكن در مناط  روستايی تب

هوای اقتصواد   زيرا زراعت و كشاورزی بخوش مهموی از فعاليوت   

به موازات كن  جهت بدين. دهدروستايی را به خود اختصاص می

شدن برداشت محصو،ت كشواورزی، ميوزان درآمود روسوتائيان     

جابجوايی   در اصولی  كاهش يافته كه اين امر در نهايت از عوامل

 .آيدمی رشما به آبادی تخليه و( مهاجرت)

 

 تعیین رابطه بین خشکسالی و کاهش تولید روستائیان

در اين قسمت از پووهش به نمايش كاهش توليد كشواورزان  

برای تحق  اين امر، . های خشکسالی پرداخته شده استدر سال

اسوتفاده  ( سوال خشکسوالی   00)ساله توليد گندم  00از ميانگين 

 (. 1جدول )شده است 

 

 و قيمت گندم( كيلوگرم در هکتار)ان عملکرد توليد گندم ديم تعيين ميز. 4جدول 

 1388 1387 1386 1385 1381 1379 1378 1375 سال
 307 113 030 0110 0133 133 310 001 (كيلوگرم در هکتار)عملکرد 
 3370 0171 0310 0001 0301 355 133 100 (ريال بر كيلوگرم)قيمت 

  0357 0351 0350 0353 0350 0351 0335 سال 
  311/0 0111 511 301 331 311 730 (كيلوگرم در هکتار)عملکرد 
  0311 03111 00711 01011 0011 3501 3301 (ريال بر كيلوگرم)قيمت 

 .0357جهاد كشاورزی شهرستان كازرون، : مأخذ

 

زمينه بر اساس آمارهای حاصل از محاسبات انجام گرفته در 

هوای خشکسوالی، بوه    عملکرد توليد گندم، معلوم شد كه در سال

كيلووگرم در هکتوار، عملکورد توليود      0/00طور متوسط، سوا،نه  

 .گندم دين با كاهش مواجه شده است

 

 تعیین رابطه بین خشکسالی و مهاجرت های روستایی

در اين قسمت از پووهش بوه بررسوی سوير رونود تحوو،ت      

روسوتاهای شهرسوتان كوازرون پرداختوه      سکونتگاهی و جمعيتی

های آماری رسمی كشوور   برای تحق  اين امر از داده. شده است

مشاهدات جودول  . استفاده شده است 0370-0350در بازه زمانی 

های روستايی منطقوه   نشان از نرد رو به رشد تخليه سکونتگاه 0

نقطة روستايی موجود در سال  301كازرون دارد بطوريکه از بين 

، خوالی از سوکنه شوده و    0350روستا توا سوال    05، تعداد 0370

. درصود افوزايش يافتوه اسوت     75/03هوا بوه    درصد تخليه آبادی

های حاصل از وضوع موجوود نشوان از شورايط نامناسو        بررسی

كون  . هوای روسوتايی دارد   اقتصادی، اجتماعی و طبيعی سکونتگاه

هووای سووا،نه از يووک طوورف و وجووود   شوودن ميووانگين بووارش

های پی در پی از سوی ديگور باعو  عملکورد پوايين      شکسالیخ

ايون نکتوه قابول    . محصو،ت كشاورزی به ويوه گندم شده است

توجه است زراعت آبی در بين برخوی از روسوتاييان بوه صوورت     

اما سطح آب زير زمينوی  . های زيرزمينی وجود دارد استفاده از آب

توانوايی حفور   بسيار پوايين اسوت و تعوداد زيوادی از روسوتاييان      

های عمي  ندارند كه خود عامل مهمی در عدم دسوتيابی بوه    چاه

قابول   توأثير بنابراين كشت دين . باشد معيشت پايدار روستايی می

اگرچه . توجه به حركات جمعيت روستايی شهرستان كازرون دارد

های آبی، وضعيت بارندگی نسبتا مناس  بووده اموا    برخی از سال

بررسوی  . عملکرد قابل توجوه نبووده اسوت   كاری با  جوابگوی دين

دهد كه تعداد زيوادی از روسوتاها    آمارهای گزارش شده نشان می

تورک  ( پيور و جووان  )ها  خالی از سکنه شده و تمامی جمعيت آن

وضعيت نامناس  اقتصوادی كوه نتيجوه مسوتقين     . اند روستا كرده
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. مسوتقين بور مهواجرت دارد    توأثير باشد  های اخير می خشکسالی

دهد كه مناط  روستاهای شهرستان كوازرون در   ها نشان میآمار

، 0350نفر جمعيت بوده اما در سوال   003000دارای  0330سال 

نفر رسيده است و ايون امور نشوان     007710جمعيت روستايی به 

 .دهند  كاهش جمعيتی گسترده در منطقه بوده است

ها يکی از اثرات مهن ها و غيرمسکونی شدن آنتخليه آبادی

-، مجمو  آبوادی 0370در سال . باشدهای روستايی میمهاجرت

روستا بود كه با خوالی از سوکنه شودن چهوار      301های كازرون 

عودد كواهش    300، تعداد نقاط روستايی بوه  0330روستا تا سال 

نقطوه روسوتايی سوال     300، از 0351در سرشماری سوال  . يافت

ی كازرون به روستا خالی از سکنه شده و نقاط روستاي 00، 0330

بر اسواس محاسوبات انجوام شوده     . آبادی تقليل يافته است 051

، 0370-0330هوای  های كازرون در بين سالدرصد تخيله آبادی

افوزايش   30/1بوه   0351بوده است كه اين عدد در سوال   50/1

سير تحو،ت نقاط روسوتايی شهرسوتان    0در جدول . يافته است

 .دهدكازرون را نشان می

 

 سير تحوالت نقاط روستايی كازرون. 5جدول  

 1395 1391 1385 1375 شرح                           سال

 000 051 300 301 تعداد نقاط روستايی
 05 00 1 1 تعداد نقاط روستايی خالی از سکنه

 75/03 30/3 07/0 1 درصد تخليه آبادی ها

  0370-0350های ری نفوس و مسکن سالنتايج حاصل از سرشما: منبع

 

هوا  خشکسالی اقليمی در قال  تنها يکی از انووا  خشکسوالی  

اثر مستقين بر بازده اراضی دين خواهود داشوت؛ و افوزايش رونود     

-خشکسالی به كاهش توليدات محصو،ت و درآمود كشواورزان   

در نهايوت كواهش درآمود روسوتائيان باعو  تخليوه       . انجامدمی

 . گرددها به سوی نقات شهری میو مهاجرت آنها آبادی

 

 خشکسالی بر میزان تولید گندم تأثیربررسی 

در كشور ايران، پايه و اساس زندگی و معيشت روسوتايی بور   

از آنجايی كوه  . باشدهای كشاورزی و دامپروری میمبنای فعاليت

شود؛ اكثر محصو،ت كشاورزی نيز در مناط  روستايی توليد می

بيان داشت كه روستا و روستائيان ضامن اصلی تغذيوه و  بايستی 

از سوی ديگر، كشواورزی از  . باشنداستمرار حيات مابقی مردم می

باشد كه بهبود و رونو  آن وابسوته بوه آب    های میجمله فعاليت

توانوود عملکوورد اسووت و هرگونووه بحووران آب و خشکسووالی مووی

 توأثير  محصو،ت را كواهش و در نهايوت، بور اقتصواد روسوتايی     

با توجه به وابستگی توليد گندم دين به بارش، ارتباط بين . بگذارد

لذا برای روشن شودن ايون مهون، در    . اين دو متغير بديهی است

اين مرحله به تعيين رابطه بين ميزان بارندگی و سطح زير كشت 

 (. 1جدول  )و عملکرد توليد گندم دين اقدام شده است 

ن دو متغير بوه انجوام آزموون    برای روشن شدن رابطه بين اي

همبستگی اقدام شده است تا بتوان رابطه بين سطح زير كشت و 

 .عملکرد توليد گندم را به صورت علمی بيان نمود

 

 آزمون فرضیات

 فرضيه اول

كوه توسوط آزموون     7  جودول  در منودرج  تحقي  هایيافته

كوه بوين ميوزان     است اين همبستگی پيرسون انجام شده بيانگر

. داری وجوود نودارد  ر كشت و ميزان بارندگی رابطه معنیسطح زي

تووان كواهش   دليل عدم وجود ارتباط بين اين دو متغييور را موی  

 .ميزان بارندگی سا،نه دانست
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 (كيلوگرم در هکتار)،عملکرد (هکتار)تعيين ميزان سطح زير كشت . 6جدول 

 1382 1381 1381 1379 1378 1377 1376 1375 سال
 30730 01013 01317 00001 00131 3035 05171 1113 (هکتار)ت سطح زير كش

 0117 0133 0301 133 310 370 0333 001 (كيلوگرم در هکتار)عملکرد 

 0351 0335 0333 0337 0331 0330 0331 0333 سال

 00011 00000 01053 03500 07110 10031 07100 00511 (هکتار)سطح زير كشت 
 311 730 307 113 030 0110 0503 0771 (اركيلوگرم در هکت)عملکرد 

  0357 0351 0350 0351 0353 0350 0350 سال
  03111 01111 00111 05111 07711 07111 01011 (هکتار)سطح زير كشت 

  311/0 01111 511 331 301 331 311 (كيلوگرم در هکتار)عملکرد 

 .0357جهاد كشاورزی شهرستان كازرون، : منبع

 

 سطح زير كشت و عملکرد توليد گندم ديم ميزان بارندگی و بين رابطه عيينت. 7جدول 

 دوم متغير گيری اندازه مقياس اول متغير
 همبستگی

 داری معنی سطح
 ضريب آزمون نوع

 
 بارندگی

 نسبی
 سطح زير كشت

 گندم دين
 3507 15/1 پيرسون

 1507 37/0 پيرسون سطح عملکرد نسبی

 .شهای پووهيافته: مأخذ
 

در اوايل فصل كشت، كشاورزان با اميد به اينکوه سوال آبوی    

های خود را زير كشوت  خوبی برای كشت و كار دارند، اكثر زمين

برند، اما متأسوفانه در پايوان فصول كشوت چنوين      گندم دين می

عدم بارندگی مناس  برای مزار  زيور  . شودای حاصل نمینتيجه

ی اتالف زموان و هزينوه  كشت گندم دين، عالوه بر اينکه باع  

شوود توا روسوتائيان بوه     گردد، باع  میخريد اوليه بذر گندم می

نااميدی روی آورند و ميل و رغبت آنان برای كشت گنودم ديون   

 .های آينده كاهش يابدبرای سال

 

 فرضیه دوم

نتايج حاصل از آزمون همبستگی گويای اين امور اسوت كوه    

رابطه معنوی داری مثبوت    بين ميزان بارش و عملکرد توليد گندم

دهود كوه هور    اين همبستگی نشوان موی  . باشدمی 10/1فراتر از 

اندازه ميزان بارش ساليانه بيشتر باشد، ميزان توليود گنودم ديون    

يابد و با كاهش ميزان بارش، عملکرد توليد گندم دين افزايش می

نتيجوة همبسوتگی بوين ايون دو     (. 3جودول  )يابد نيز كاهش می

توان اينگونه ارزيابی نموود كوه بوه مووازات كواهش      متغير را می

ميزان بارندگی ساليانه درآمد كشاورزان نيز كن و در نتيجوه اميود   

 . يابدها در روستا كاهش میبه ماندگاری آن

 فرضیه سوم

 

 های روستايیهمبستگی بين بارش و تعداد مهاجرت. 8جدول 

 رديف
متغير 

 وابسته
 سطح معناداری يرسونميزان همبستگی پ متغير مستقل

 101/1 -713/1 بارش مهاجرت 0

 .های پووهشيافته: مأخذ
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هوای   ميزان همبستگی بين مقدار بارش و  مهاجرت 3جدول 

آزمون فرضيه نشان . دهدروستايی شهرستان كازرون را نشان می

دهد، ميان متغير مسوتقل بوارش و متغيور وابسوته مهواجرت،      می

 -713/1با ضوري  همبسوتگی   ( 101/1سطح )داری  رابطه معنی

دهد كه به موازات كن شدن اين همبستگی نشان می. وجود دارد

مقدار بارش بر مهاجرت های روستايی شهرستان كازرون افوزوده  

گيرنود،  به شهر را در پيش موی  شود و روستائيان راه مهاجرتمی

كه اين امر نتيجه مستقين بر خوالی از سوکنه شودن روسوتاهای     

 .كازرون داردمنطقه 

 

 گيریبحث و نتيجه

های اقليمی ايسوتگاه  در اين پووهش، ابتدا با استفاده از داده 

های معتبر اقليمی، به تعيين سينوپتيک شهرستان كازرون و نمايه

پرداخته و در گام بعود  ( خشکسالی و ترسالی)وضعيت آبی ساليانه 

ان بوا اسووتفاده از آزمووون همبسووتگی پيرسووون،  بووه تعيووين ميووز 

همبستگی بين ريزش باران سوا،نه و ميوزان توليود گنودم ديون      

پرداخته شد و در پايان به بررسی اثورات خشکسوالی بور اقتصواد     

بخش كشاورزی و رابطه مستقين آن با حركات جمعيتی منواط   

 . روستايی كازرون اقدام گرديد

 ,SPI, DR)هوای خشکسوالی    های حاصول از نمايوه  ارزيابی

PNPI )سال آماری موورد مطالعوه    01د كه در بين دهنشان می

سال خشکسوالی را تجربوه    00، منطقه كازرون (0357تا  0370)

كرده است، كه بيشترين فراوانوی خشکسوالی مربووط بوه سوال      

دهود كوه بوين    نتايج مطالعات نشان می. باشد می 0337و  0331

داری وجوود   ميزان بارش و عملکرد توليد گندم دين رابطه معنوی 

نتايج حاصل از همبستگی ميان بارش و عملکرد توليد گندم . دارد

نشان دهنده رابطه مثبت ( درصد خطا 0)درصد 50دين با احتمال 

بودين  . باشود بين ايون دو متغيور موی    10/1داری فراتر از  و معنی

معنی كه با كاهش ميزان بارندگی منطقه عملکورد توليود گنودم    

و متغير حاكی از آن همبستگی اين د. دين نيز كاهش داشته است

است كه به موازات كاهش ميوزان بارنودگی سواليانه نيوز درآمود      

هوا در روسوتا   كشاورزان كن و در نتيجوه اميود بوه مانودگاری آن    

صوورت علموی   تحليل زير اثبات ايون امور را بوه   . يابدكاهش می

 .نمايدتبيين می

-سال خشکسالی به 00های انجام شده، در بر اساس تحليل

كيلووگرم   0/00ط عملکرد توليد گنودم در هور هکتوار    طور متوس

هزينه كلی خسارت وارد شده بوه روسوتائيان   . كاهش داشته است

،زم . ميليون ريال برآورد گرديد 5001113105سال،  01در اين 

سال خشکسالی، بيشوترين خسوارت    00به ذكر است كه در بين 

 .  باشد درصد می 33/00با  0330مربوط به سال 

حاصل از آمارهای جمعيتی گويای اين است كه در بين نتايج 

روستا خالی از سکنه شده  05سال آماری مورد مطالعه، تعداد  01

هوای  خشکسالی باعو  شوده توا روسوتائيان راه مهواجرت     . است

باشد كه تعداد اين نکته قابل توجه می. روستايی را در پيش گيرند

خووالی از ( 0370-0350)سوواله  01روسووتا در فاصووله زمووانی  05

های پی در پوی   توان خشکسالیاند كه دليل آن را میسکنه شده

كواهش درآمود در ايون دوره باعو  تغييور      . سال اخير دانسوت  0

های های روستائيان شده كه در نهايت به مهاجرتكاركرد فعاليت

نتايج حاصل از آزموون  . ها انجاميده استروستايی و تخليه آبادی

اط بين بارش و مهاجرت را به خوبی بيان همبستگی پيرسون ارتب

نمايد، در اين آزمون نمايان گرديد كه بين ميزان مهواجرت و  می

و ضوري  همبسوتگی    101/1بارش، رابطه معنی داری در سطح 

كه با افزايش شدت خشکسوالی، بور    وجود دارد، بطوری -713/1

 . شودهای روستايی شهرستان كازرون افزده میمهاجرت

تووان بيوان نموود كوه     ه نتوايج بدسوت آموده، موی    با توجه ب

هوا و جواموع   ات فراوانی بر روی، طبيعت، انسوان تأثيرخشکسالی 
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خشکسوالی باعو  تغييور در شويوه و روش زنودگی      . انسانی دارد

از آنجايی كه زندگی مردم منواط  روسوتايی   . ها می گرددانسان

بورهن  تواند باعو   ارتباط مستقيمی با بارش دارد، كمبود آب می

توان با موديريت  لذا می. زدن ساختار جمعيتی مناط  روستا گردد

های آبخيوزداری بوا   های سطحی در هنگام بارش، انجام طرحآب

مشوواركت روسووتائيان، اسووتفاده از بووذرهای اصووالح شووده بوورای 

هوای زيور   بافزايش بازدهی محصو،ت، استفاده بهينه از منابع آّ

بار خشکسالی را بوه حوداقل   زيان زمينی و آبياری مکانيزه، اثرات

 .رساند

 

 منابع

تحليول مکوانی   . 0330. و مريد، س. ح.، مهديان، م .ا .اختری، ر

. در اسووتان تهووران EDIو  SPIهووای خشکسووالی شوواخ 

 .07-33: 3تحقيقات منابع آب، 

ارزيوابی روش كريجينو  در   . 0333. و خسروی، ی. اميدوار، ک

  بارندگی استاندارد در تعيين مدلی بهينه جهت پايش شاخ

دوموين هموايش   (. استان يوزد : مطالعه موردی) GISمحيط 

: اصوفهان . ملی اثرات خشکسالی و راهکارهوای موديريت آن  

 .مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعی اصفهان

اثوورات . 0331. و بووذر افشووان، ج. ، نوووری، ه.محموودی، حبيووک

سيستان و بر اقتصاد روستايی  0377 -0333های خشکسالی

 -70(: 0)3مجله جغرافيا و توسوعه،  . راهکارهای مقابله با آن

03. 

. 0350. و ملکوی، س . ، راهوداری، و .زاده، م، عبواس .پيری، حول 

نمايه خشکسالی هواشناسی بوا اسوتفاده از    1ارزيابی تطبيقی 

مطالعوه مووردی اسوتان سيسوتان و     )ای روش تحليل خوشه

 .00-31: 1ی، مجله مهندسی منابع آب(. بلوچستان

. 0350. و آقايی، پ. ، ريسی، حسين.ر. نهاد، م ، پاک.نيا، ج توكلی

های اجتماعی ناشی از بحوران خشکسوالی بور    ارزيابی چالش

دهستان ميانده از توابوع  : توسعه پايدار روستايی مورد پووهی

مجلوه جغرافيوايی سورزمين،    . بخش شبيکوه، شهرستان فسا

03(15 :)07- 03. 

سوفيدی، س   گل ، صيدايی.ه. آبادی، س نوری زمان ،.جمشيدی، م

 0377 -0333های اثرات خشکسالی. 0351. و رحيمی، د. ا. 

مجله . بر اقتصاد روستايی سيستان و راهکارهای مقابله با آن

 .0 -07(: 03)3اقتصاد فضا و توسعة روستايی، 

واكوواوی و . 0335. و شووريفی، ا. م. ، حسووينی، س.ا .رضووايی، ر

خشکسالی بر مناط  روستايی شهرستان زنجوان   أثيرتتبيين 

هوای  فصلنامه پووهش(. روستای حاج آرش: مطالعه  موردی)

 .015 -031(:3)0روستايی، 

تعيوين آسوتانه   . 0331. و قويدل رحيمی، ی. زاهدی قره آغاج، م

هوای  خشکسالی و محاسبه ميزان بارش قابل اعتماد ايستگاه

های جغرافيايی، نامه پووهشفصل. حوضه آبريز درياچه اروميه

05 :31-00. 

. و سعادتی، ز. ب. م. ، موسوی، س.زاده، م عباس  ،.ه. زرقانی، س

امنيتی خشکسالی  –تحليل آثار و پيامدهای اجتماعی . 0357

هموايش  مجموعوه مقوا،ت   . هوای شورقی   با تأكيد بر استان

ای رويکووردی در  منطقووه – ژئوپليتيووک و توسووعه محلووی 

 . يران، دانشگاه بيرجندا شرق پايداری

و الوه  . ، انصواری، ف .، سوليمانی، ک .م. ، آخوند علی،  .زمانی، ر

-بنودی شودت  كاربرد زمين آمار در پهنه. 0350. بخشيان، پ

پووهشونامه  (. استان فارس: مطالعه موردی)های خشکسالی 

 .00-05(: 1)3مديريت حوزه آبخيز، 

آمود كشواورزان   اثرات اقتصادی خشکسالی بور در . 0357. زند، م

هفتمين هموايش  . آباد در شهرستان خرم( گندم و جو)كار دين

 دوم و اول – تهوران  –های سطوح آبگير بواران   ملی سامانه
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 –پووهشکده حفا ت خواک و آبخيوزداری    .0357 اسفندماه

 .نبارا آبگير سطوح سيستمهای انجمن

 رتوأثي ، ارزيابی خشکسالی و 0330. ا. و صفر خانی،  . عزيزی، ق

آن بوور عملکوورد گنوودم ديوون در اسووتان ايووالم بووا تاكيوود بوور 

، فصلنامه مدرس علوم (0377 -0375)خشکسالی های اخير 

 .10-71(: 0) 1انسانی، 

تحليول تغييور   . . و شوايان، س . ا. ، كاشوکی،   .زاده اصل، مفرج

پذيری عملکرد محصول گندم دين با رويکرد تغييرات اقليمی 

، فصلنامه مدرس (خراسان رضوی منطقه مورد مطالعه استان)

 .007-001(: 3) 03علوم انسانی، 

هوای مقابلوه بوا آن در    خشکسوالی و راه . 0331كردوانی، پرويز، 

 .ايران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

تبيوين عوامول   . 0351.ا. و امينی فسخودی،  . كيانی سلمی، ص

ريوزی   رناموه مجله ب. اجتماعی خشکسالی و شناسايی آثار آن

 .0 -03(: 1) 7، (جغرافيا)فضايی 

هوای ايوران و   بررسوی اقليموی خشکسوالی   . 0333. زنود، م  لئشی

شناسی، دانشگاه رساله دكتری اقلين. راهکارهای مقابله با آن

 .اصفهان، اصفهان

اثورات اقتصوادی   . 0333. دوست، یو حکين. محمدی يگانه، ب

ها در استان زنجوان  آن بر ناپايداری روستا تأثيرخشکسالی و 

مجموعوه مقوا،ت   (. دهسوتان قوره پشوتلو   : مطالعه موردی)

ای بحوران آب و خشکسوالی، دانشوگاه آزاد    همايش منطقوه 

 . اسالمی رشت

 یواكواو  .0350 .م ی،و چراغو  .ح يی،رضوا  ،.ب يگانوه،  یمحمد

شهرسوتان   يیروسوتا  یبور اقتصواد نوواح    یخشکسال اتتأثير

 .07-13 (:1) 3 ی،ا نطقهم ريزی فصلنامه برنامه. ابركوه

سرشوماری عموومی نفووس و مسوکن     . 0370. مركز آمار ايوران 

: قابول دسترسوی در  . ی آمواری سوالنامه . شهرستان كوازرون 

www.amar.org.ir3/7/0350: ، آخرين دستيابی. 

سرشوماری عموومی نفووس و مسوکن     . 0330. مركز آمار ايوران 

: قابول دسترسوی در  . ی آمواری سوالنامه . شهرستان كوازرون 

www.amar.org.ir3/7/0350: ، آخرين دستيابی. 

سرشوماری عموومی نفووس و مسوکن     . 0351. مركز آمار ايوران 

: قابول دسترسوی در  . ی آمواری سوالنامه . شهرستان كوازرون 

www.amar.org.ir3/7/0350: ، آخرين دستيابی. 

سرشوماری عموومی نفووس و مسوکن     . 0350. مار ايوران مركز آ

: قابول دسترسوی در  . ی آمواری سوالنامه . شهرستان كوازرون 

www.amar.org.ir3/7/0350: ، آخرين دستيابی. 

آمارنامووه . 0351 .مركووز تحقيقووات جهوواد كشوواورزی كووازرون 

ی سووالنامه. شهرسووتان كووازرون  0370-0350كشوواورزی 

،  http: kazeroon-fajo.ir: ابوول دسترسووی در ق. آموواری

 .0/01/0335: آخرين دستيابی

زيست محيطوی   -بررسی اثرات اقتصادی. 0331. زواره، منساجی

مجموعه مقا،ت اولين كنفرانس ملی . و اجتماعی خشکسالی

، دانشوگاه  0بررسی راهکارهای مقابلوه بوا بحوران آب، جلود     

 .زابل

مووديريت آب در كشوواورزی، چوواپ اول  . 0333. يووا، منهاشوومی

 .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

و  یفراوان يلتحل .0351 .م ی،و شادمان .ح يانه،زار  اب، .و يزدانی،

شواخ    يوه بوا كواربرد نما   يوران ا های یخشکسال بندی پهنه

 (:3)1منوابع آب،   یفصولنامه مهندسو  . استاندارد شده بوارش 

13-30. 

Balint, Z., Mutua, F., Muchiri, P. and Omuto, C.T. 

2013. Monitoring Drought with the Combined 

Drought Index in Kenya, Journal of 

Developments in Earth Surface Processes, 16: 

341-356. 

Campbell, D., Barker, D., and McGregor, D. 2010. 

Dealing with drought: Small farmers and 

environmental hazards in southern set, Applied 

Geography, 31(1): 146-158. 



 111    بررسی پیامدهای مکانی و فضایی خشکسالی اقلیمی در مناطق روستایی شهرستان کازرون 

Hayes, M.J. 2000. Drought Indices, National 

Drought Mitigation Center. 

IFAS. 2008. What is Drought? The Disaster 

Handbook, National Edition, University of 

Florida. 

Liu, C., Golding, d. and Gong, G. 2008. Farmers 

coping response to the low flows in the lower 

Yellow River: A case study of temporal 

dimensions of vulnerability, Global 

environmental change, 18:543 - 553. 

Nunez, J.H., Verbist, K., Wallis, J.R., Schaefer, 

M.G., Morales, L. & Cornelis, W.M. 2011. 

Regional Frequency Analysis for Mapping 

Drought Events in North- Central Chile, 

Journal of Hydrology, 405: 352-366. 

Naveen, P., & Cynthia, B., & Byjesh, K. 2014. 

Vulnerability and policy relevance to drought in 

the semi-arid tropics of Asia – A retrospective 

analysis, Weather and Climate Extremes, 3: 54–

61 

Osbahr, H., Twyman, C., Adger, W.N., and 

Thomas, D.S.G. 2008. Effective livelihood 

adaptation to climate change disturbance: scale 

dimensions of practice in Mozambique, 

Geoforum, 39: 1951-1964. 



Rural Development Strategies       Vol. 6, No. 2, Summer 2019, P.145-157        3 

 

The Study of Spatial Effects of Climatic Drought on Rural 

Regions of Kazerun  
 

Gharib Fazelniya
1
* and hassanali jahantigh

2
 

 

Submitted: 9 February 2019         Accepted: 12 October 2019 

 

Abstract  

Drought is an unavoidable natural disaster that has had bad effects and lots of problems in 

Iranian villages since ancient times. Undoubtedly, understanding the deep aspects and effects of 

this phenomenon is considered to be the first step to overcome it. Here the regional drought and its 

spatial effects on the villages of Iran are considered through SPI, DR, PNPI indices to consider 

these regional effects. In this applied research, the relationship between precipitation and crop 

production and population movement is studied using SPSS software analytically. The results 

show that decreasing crop production to the extent of 21.5 K.gr/ha has negatively affected the 

living conditions of the rural population. This situation has imposed financial losses to the extent 

of 9156603629 Rials in these areas. Also, the outcome and results through Pierson regression tests 

have shown that there is a significant relationship between precipitation levels and the migrations 

of rural families to the other regions (p=0.010). On the basis of this study, it is shown that drought 

has caused rural migrations and it has resulted in abandoning 59 villages. 

Keywords: Drought Results, Performance of Agricultural Products, Rural Migration, 

Kaziroon. 
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