
1396/ 2/ شماره 13علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

153

تبیین امنیت معیشت کشاورزان در شرایط گرد و غبار در شهرستان شوش

1پناه و مسعود برادران، مسعود یزدان*مرضیه نظري، معصومه فروزانی

)17/8/96؛ پذیرش: 26/01/96(دریافت: 
چکیده

ایـن  لوب. پیامدهاي نامطگیردمیقرارغباروگردمعرضدربه طور مکررجهان،خشکنیمهوخشکایران به دلیل واقع شدن در منطقه 
اثرات منفی بر سالمت، اقتصـاد  ،هاي گرد و غباردهد. طوفانپدیده به عنوان یک شوك محیطی، امنیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می

شود. بر همین اساس، پژوهشـی بـا   ویژه کشاورزي میهاي مختلف بههاي زیادي به بخشجامعه و محیط زیست داشته و منجر به خسارت
در هدف تبیین وضعیت امنیت معیشت کشاورزان در شرایط گرد و غبار در شهرستان شوش انجام گرفت. پژوهش در دو مرحله انجام شد. 

هاي الزم بـراي ایـن مرحلـه بـا تشـکیل گـروه       هاي شدت و رخداد ترسیم شد. دادهمرحله اول، نقشه ریسک (خطر) با استفاده از شاخص
یـک  آوري شـد. در مرحلـه دوم،  گیري هدفمند انتخاب شـده بودنـد، جمـع   متمرکز از کشاورزان خبره شهرستان شوش که به روش نمونه

نفر از کشاورزان شهرستان شوش با استفاده از پرسشـنامه انجـام شـد. نتـایج تحلیـل نقشـه       254ي به حجم اپیمایشی روي نمونهمطالعه
محیطـی  هاي اقتصادي، اجتماعی و زیسـت شدیدترین اثرات گرد و غبار به ترتیب مربوط به بخش،ریسک نشان داد که از نظر پاسخگویان

محیطی، اجتمـاعی و اقتصـادي مربـوط اسـت. نتـایج پیمـایش نیـز        هاي زیستبخشاست در حالی که بیشترین تأثیرات آن به ترتیب به 
معیشت در سطح مطلوبی قـرار ندارنـد. امنیـت    کشاورزان مورد مطالعه از نظر امنیتمشخص شد که ،تأییدکننده این یافته بود. همچنین

اي نیـز نشـان داد کـه    نتـایج تحلیـل خوشـه   ا دارد.هاي اقتصادي و زیست محیطی آن هراد، اهمیت بیشتري نسبت به امنیتاجتماعی اف
کشاورزان بر اساس شدت و رخداد اثرات گرد و غبار به سه گروه (خوشه) قابل تقسیم هستند و اختالف معناداري بین آنها از نظـر امنیـت  

معیشت وجود دارد. 

.امنیت اجتماعیمحیطی، امنیت اقتصادي،: گرد و غبار، نقشه ریسک، امنیت زیستهاي کلیديواژه

، مالثانی، ایران.ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستانانو دانشیاراستادیارآموخته کارشناسی ارشد،دانش١
m.forouzani@ramin.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: *



تبیین امنیت معیشت کشاورزان در شرایط گرد و غبار در شهرستان شوش

154

مقدمه
است که بالیاي طبیعی و اقلیمی طوفان گرد و غبار از جمله 

خشک و مشکالت محیطی در نواحی نیتربزرگدر ردیف 
همواره مشکالتی را ایجادجهان قرار دارد وخشکنیمه
هاي در سالاین پدیده .)1389ران، و همکاطاوسیکند (می

وجوده بیطیمحستیزهايچالشترینمهمازاخیر، یکی
خاورمیانه بوده است (ززولی و همکاران، منطقهآمده در

Emami Meibodi؛ 1393 et al., واقعبهتوجهبا). 2015
و خشک جهاننیمهوخشککمربنددرایرانشدن 

میانگینسوم یکاندازهبهبرخورداري از میزان بارندگی تنها 
پدیدهوقوعمعرضدرهمواره این کشور، ،جهانساالنهبارش
واىمقیاس منطقهدرهمومحلىمقیاسدرهمغباروگرد

در همچنین، ). 1390(بوچانی و فاضلی، بوده استجهانى
وعربستان، عراقچونبا کشورهاییمجاورتينتیجه
باالدماي،اندكبارش،پوشش گیاهیفقردارايکه،سوریه

گردوقوع، هستندبادجریانوهواناپایداريشرایط بیابانی،و
در کشور معمول شده استنواحیاینازامنشبا غبارو

).1393(ززولی و همکاران، 
بار آب و هوایی است که مصیبتلهأغبار یک مسو گرد
نامطلوب و پیامدهاي تواند باعث خطرات جدي محیطی می

و زندگی روزانه مردم شود (زنگنه، ت بر کشاورزي، صنع
ها آلودگیغبارافزایش شدت اخیر،يهدهدودر).1393

افقی،دیدکاهشباهمراهروزهايآمارکهبودهياگونهبه
آمار همچنین،وهواپیماهاپروازلغوومدارستعطیلی
ریزگردهاهجومزماندرامراض،و سایر تنفسیهايبیماري
وچانی و بمطالعه).1393است (پوردیهیمی، شدهترفراوان

ومحیطىزیستهاىچالش) در مورد 1390فاضلی (
نشان کشور غربرویژه دبهاز ریزگردهاناشىپیامدهاى

درمتعدديهاىنارسایىومشکالت،غباروگرددهدمی
نارضایتیمنطقه،اکوسیستموستیزطیمحتخریبهاىحوزه

ایجادنهایتدرواجبارىمهاجرتوشهروندىواجتماعى
در حلتوانایىعدمدلیلبهرسمىهاىدستگاهبهمنفىنگاه

اي که میري و بر اساس مطالعه.باعث شده استرامسأله
Miri(همکاران et al., در منطقه سیستان ایران بر )2009

و اقتصادي ـ اجتماعی وقوع پدیده محیطیزیستروي اثرات 
در شهر زابل انجام 2004تا 2000هاي گرد و غبار در سال

دادند، بیشترین و کمترین خسارت (درصد و هزینه) به 
ترتیب مربوط به تمیز و تعمیر کردن منازل مسکونی (حذف 

ها، ظروف، لوازم درون منازل و غیره) ذرات گرد و غبار لباس

وده است. همچنین در تحقیقی که و تعطیلی مدارس ب
هايطوفاناثرات") با عنوان 1389شاهسونی و همکاران (

مشخص انجام دادند"ستیزطیمحوسالمتبرغباريوگرد
میزانبهکشاورزيتولیداتباعث کاهش،شد که گرد و غبار

گردیده هاآنمیزان بازارپسندي همچنینودرصد 5- 30
در تحقیق خود با عنوان نیز ) 1390است. بیات و همکاران (

بیان "پدیده گرد و غبار و اثرات آن بر محصوالت کشاورزي"
داشتند که پدیده گرد و غبار باعث لخت شدن زمین و از بین 

شود که زندگی حشرات مفیدي مثل رفتن پوشش گیاهی می
ر، این پدیده سازد. از سوي دیگزنبورعسل را نیز مختل می

هاي کشاورزي را به علت از بین بردن مواد حاصلخیزي خاك
-Zia(کندارزش و مواد آلی خاك سطحی تهدید میمغذي با

Khan et al., مخربآثاربهتوجهبا، نیبنابرا.)2016
وگردطوفانمحیطیزیستواجتماعیاقتصادي،بهداشتی،

رابحراناینتوانمی،خودنفوذتحتيدر منطقهغبار
ملیومحیطیزیستامنیت برايبالقوهتهدیدیکمثابهبه

مشخص ،از سوي دیگر). 1392کرد (خالدي، تلقیکشور
شهري بیشترمناطقبهنسبتروستاییشده است که مناطق

فرسایش.گیرندمیقرارغباروگردازناشیخطرمعرضدر
و کشاورزيدامیمحصوالتبهخسارتکردنتحمیلوخاك

روستایی شود مناطقاقتصادرفتنبینازباعثتواندمی
هر این در حالی است که ). 1389، و همکاران(شاهسونی

یک فاجعه تواند میتغییر آب و هواپیامد نامطلوب ناشی از 
شود. افزایش دما، فقیر تلقی ویژه مردم هببراي معیشت مردم 

تغییر محیط طبیعی و غبار باعثو کاهش بارش و گرد 
از بین رفتن ،ناپدید شدن زیستگاه طبیعی گیاهان و جانوران

زمین، اموال، اختالل در خدمات عمومی، آسیب رسیدن 
Dube(شودمیتغذیه و معیشت کشاورزان ،یسالمتبه &

Phiri, 2013; Arthi, رغم وجود بنابراین، علی)2014
عامل نیترمهمعنوان فشارهاي مختلف، تغییرات اقلیمی به

ناامنی معیشتی براي کشاورزانی است که با سطح باالي 
).1392(عزیزي خالخیلی و زمانی، تغییرات مواجه هستند

هاي مورد نیاز ها و فعالیتها، داراییمعیشت شامل قابلیتاگر 
زمانی پایدار است که دانسته شود،براي استفاده از زندگی 

هاي ها و داراییها کنار بیاید و قابلیتها و شوكبتواند با تنش
حفظ کند یا افزایش دهدواکنون و آینده را بازیابی

)Bhandari & Grant, امنیتمفهومراستا،همین. در)2007
آیاکهکرده استپیداظهورسؤالاینبهپاسخدرمعیشت
وخانوادهسطحدردر مقابله با شرایط متغیر مردمزندگی
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,Lindenberg(شودمیبدتریابهترجامعه امنیت.)2002
داشتنوکارآمداقتصادامن،ستیزطیمحشاملمعیشت
واقتصادي،محیطیزیستابعاد برتأکیدبااجتماعیعدالت

& Chambersاست (اجتماعی Conway, ؛ نوروزي و 1992
شناساییبرايتوجهیقابلهايتالش).1394حیاتی، 

است،امنیت معیشت صورت گرفتهبرايمناسبهايشاخص
هاي مختلفی براي که در این مطالعات شاخصيطوربه

اند مانند سرمایه سنجش امنیت معیشت بکار گرفته شده
,Foxاجتماعی ( تغذیه و ، امنیت غذایی شامل)1997

,Pretty(دسترسی به آب تمیز و مناسب ، رشد )1999
,Pimentelجمعیت ( هايایگزینجنیتأمتوانایی در ، )1996

Ellis(يکشاورزریغ & Mdoe, تنوع در معیشتو )2003
)Dilruba & Bidhan, ). در برخی نیز به ابعاد امنیت 2013

پرامود و همکاران معیشت توجه شده است مانند مطالعه 
)Pramod et al., هاي امنیت ) که در آن شاخص2010

شامل (محیطیزیست) امنیت 1معیشت پایدار در سه جزء 
متغیرهاي پوشش جنگل، خاك و پارامترهاي کیفی آب، 

) امنیت اقتصادي 2هاي زیرزمینی)؛ آلودگی هوا، تخلیه آب
وري نیروي کار، مازاد وري زمین، بهرهمتغیرهاي بهرهشامل (

)؛ و کشتریزخروجی و سطح - عرضه در بازار، نسبت ورودي
توزیع زمین، دارایی و متغیرهاي شامل ) امنیت اجتماعی (3

درآمد، تعداد افراد باالتر از خط فقر، میزان سواد زنان و بقاي 
هاي نگرانیرغمبهمادر) مورد بررسی قرار گرفته است.

اي در مشترك در مورد امنیت معیشت، باز هم تفاوت عمده
با وجود وجود دارد. آندر مورد صفات نظرانصاحبمیان 

گیري معیشت خانوار یم در اندازهاینکه انواع مختلف مفاه
وجود نظراتفاق،استفاده شده است ولی در مورد برخی عوامل

دارد: دسترسی به پنج دارایی (اجتماعی، طبیعی، فنی، 
مکانیزم بازار و قابلیت براي بسیج ،انسانی و مالی)، تولید

,Chambers & Conwayها (دارایی 1992; Bhandari &

Grant, ,Ellisالیس (،همین راستا). در 2007 در )2000
هاي اخیر چارچوب مطالعه خود بیان داشت که در سال

اجراقابلمعیشت پایدار به همان اندازه که در مناطق شهري 
و امنیت معیشت آناناستراتژي بقاي روستاییعنوانبهست ا

اندعبارتها در این چارچوب شده است. داراییکار بردههبنیز 
از سرمایه انسانی (آموزش و پرورش، مهارت و سالمت اعضاي 
خانواده)؛ سرمایه فیزیکی (براي مثال تجهیزات مزرعه و یا 

هاي اجتماعی و )؛ سرمایه اجتماعی (شبکهیاطیخچرخیک 
هاي مالی و هایی که به مردم تعلق دارند)، سرمایهانجمن

هاي طبیعی یهو غیره) و سرماانداز، اعتبار، گاوجایگزین (پس
,Balgis. بالگیس ((پایه منابع طبیعی) در تحقیق ) نیز2004

پنج نوع دارایی را مشخص ،چارچوب معیشتبر اساسخود 
هاي طبیعی (زمین، آب و منابع زیستی شامل سرمایهکهکرد

مانند درختان، مرتع و تنوع زیستی)، سرمایه مالی (پول و یا 
میزان بدهی)، سرمایه فیزیکی و ، دسترسی به اعتباراندازپس

هايیرساختزشود شامل (که با تولید اقتصادي ایجاد می
هاي آبیاري، برق و مسکن)، سرمایه انسانی نالجاده، کا

(کمیت و کیفیت نیروي کار در دسترس در سطح خانوار، 
انواده) و سرمایه ها و سالمت اعضاي خآموزش، مهارت
معیار براي امنیت ،ر مطالعاتدر اکث،بنابراین؛ اجتماعی بودند

هاي قابل دسترس خانوارهاي معیشت بر اساس دارایی
Bhandari(بانداري و گرانتشود. روستایی در نظر گرفته می

& Grant, در پژوهش خود به بررسی معیشت نیز )2007
محیطیزیستامنیت اقتصادي، هايخانوار بر اساس شاخص

و اجتماعی در نپال پرداختند. نتایج نشان داد تفاوت 
توجهی در وضعیت حاصلخیزي خاك، آفات و مدیریت قابل

ها، ریسک و عدم قطعیت، استفاده از مواد شیمیایی و بیماري
وجود دارد. در بین خانوارها دسترسی به خدمات اجتماعی 

دهد تولید هاي مطالعه آنان همچنین نشان مییافته
یک گزینه قابل دوام براي ییتنهابهت کشاورزي محصوال

داب و باشد.امرار معاش جوامع حوزه کشاورزي در نپال نمی
Dube(فیري & Phiri, به بررسینیز در پژوهش خود )2013

برتغییرات اقلیم تأثیرو معیشت روستایی تحت استرس 
معیشت از طریق بررسی عواملی همچون محصول، منبع آب، 

. نتایج پرداختندهاي وحشی و عسل ، میوهمراتعتغییر در 
تغییرات آب و هوایی باعث تغییر جغرافیاي فیزیکی نشان داد
که خود منجر به از بین رفتن گیاهان و شده استمنطقه 

هاي مهم بر معیشت جانوران و زیستگاه طبیعی و پیامد
شود.روستایی می

Quinn(کوئین و همکاران et al., در مطالعه خود در )2003
مناطق در مورد نگرش محلی نسبت به ریسک معیشت

هاي محلی از به بررسی تنوع در نگرشتانزانیاخشکنیمه
هاي محلی از ریسک، شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش

یک تکنیک عنوانبهمشکالت و ترسیم نقشه ریسک 
هاي يجنسیت و استراتژعوامل از هرکدامپرداختند. براي 

براي ترسیم "شدت"و شاخص "بروز"از شاخص معیشت
افرادهاي با بررسی داراییهاآننقشه ریسک استفاده کردند. 

(طبیعی، فیزیکی، مالی، انسانی و اجتماعی) براي معیشت 
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عدم دسترسی به آب، در مربوط به،دریافتند اغلب مشکالت
. هستندسرمایه اجتماعی سترس نبودن منابع طبیعی و د

عالوه بر این، عوامل محیطی، نوع استراتژي معیشتی و 
بایا و وداشتند. متأثیرجنسیت بر درك مردم از ریسک 

Mubaya(همکاران et al., نیز در مطالعه خود بر )2012
هايبرداشت کشاورزان از تهدیدیی وآب و هوااتتغییرروي 

ا، معیارهاي امنیت یزیمباوه و زامبکشورهاي معیشت در 
غذایی، ایجاد درآمد، تولید محصول و امنیت معیشتی را 

بود که خطرات سی قرار دادند. نتایج حاکی از آنمورد برر
یک تهدید جدي براي معیشت کشاورزان عنوانبهآب و هوا 

و در ارتباط با یکدیگر اًکه مجموعندمالک شناخته شدخرده
ند.دشزا محسوب میبراي کشاورزان استرس

شوكیکعنوانبهغباروگردگرفتننظردربادر مجموع 
خانوارهايمعیشتامنیتتهدیدباعثتواندمیکهمحیطی

له بررسی این مسأدنبالبهپژوهشاینشود،کشاورزان
گردشرایطدرکشاورزانخانوارهايمعیشتاست که امنیت

چگونه است.غبارو
پژوهشروش 

در مرحله اول این تحقیق در دو مرحله انجام شد.
مورد توجه قرار گرفت و براي این رویکرد کیفیپژوهش، 

Focus(منظور از فن بحث گروه متمرکز  Group

Discussion- FGD( .براي تشکیل گروه استفاده شد
تصادفی دو دهستان صورتبهمتمرکز، در ابتداي کار 

معلی از بین هفت دهستان شهرستان شوش شاوور و بن
-با نمونهبراي تشکیل گروه بحث متمرکز انتخاب شدند و 

نفر براي 12،فعالکلیدي و از کشاورزان گیري هدفمند
نمودند. آوري اطالعات مشارکتشرکت در بحث و جمع

آوري اطالعات در این مرحله، از مصاحبه براي جمع
استفاده شد. بدین ترتیب که با مرور یافتهساختاریمهن

پیشینه موضوع، فهرستی از خطراتی که گرد و غبار در 
کند، محیطی، اجتماعی و اقتصادي وارد میبخش زیست

کننده خواسته شد ابتدا شرکتانکشاورزتهیه گردید و از
در مورد فهرست خطرات تهیه شده با توجه به منطقه نظر 

که در فهرست نیامده، را دهند و خطرات احتمالی دیگري 
يدر زمینهسؤال22بیان کنند. در مجموع 

د که بر ، اجتماعی و اقتصادي پرسیده شمحیطیزیست
شامل حاصلخیزي خاك، آفات (طبیعیاساس پنج دارایی (

هاي گیاهی، میزان مصرف کود و سم، منابع آب بیماريو
کیفیت آن، مرتع، چراگاه و علوفه و آب آشامیدنی، هوا و

دام؛ مالی شامل درآمد خانواده، عملکرد و کیفیت 
ها؛ فیزیکی شامل محصول، نرخ کارگر و هزینه

، یساتتأسجاده، مسکن، حمل و نقل، هايیرساختز
تولید؛ انسانی شامل سالمت آالت و امکانات ماشین

جسمانی و روحی؛ و سرمایه اجتماعی شامل امنیت 
-تقسیم) اجتماعی، نقش مسئولین دولتی و مهاجرت

، سؤال7شامل محیطیزیستبندي شده بودند. بخش 
و بخش اجتماعی هم شامل سؤال8بخش اقتصادي شامل 

پاسخ بود. - بازصورتبهت سؤاالبود. نحوه پرسش سؤال7
کشاورزان خواسته شد میزان رخداد و تکتکاز سپس 

شدت وقوع خطرات گرد و غبار را روي یک طیف عددي 
و براي میزان شدت از 100(براي میزان رخداد از صفر تا 

الزم به توضیح است که انتخاب این طیف - 200صفر تا 
عددي بر اساس مطالعه پیشینه موضوع و تا حد زیادي 

یان کنند. در ب)قشه ریسک بوده استبراي وضوح نمودار ن
دست آمده از گروه متمرکز، براي ترسیم نهایت، از نتایج به

نقشه ریسک استفاده گردید.
این پژوهش با استفاده از روش کمی پیمایش مرحله دوم 
از پژوهش، متشکل از مرحلهجامعه آماري این انجام شد. 

بود که نفر 5924کشاورزان شهرستان شوش به تعداد 
شدهیرفتهپذبا درصد خطاي اي تصادفی خوشهصورتبه
-بر اساس جدول کرجسینفر254اي به تعداد نمونه، 1/0

به دلیل فاصله فیزیکی انتخاب شد.هاآنمورگان از بین 
اعضاي جمعیت از یکدیگر در هر سه بخش شهرستان 

روستا) و باال 179شوش (در برگیرنده هفت دهستان و 
گیري از روش نمونه،آوري اطالعاتهزینه جمعبودن 
,Saifuddin(اي استفاده شد خوشه براي تعیین . )2009
هاي مورد نیاز در پژوهش، از بین سه بخش خوشه

المبین، شاوور) شهرستان شوش، دو بخش (مرکزي، فتح
تصادفی انتخاب گردید. بخش طوربهمرکزي و شاوور 

مرکزي داراي دو دهستان و بخش شاوور داراي سه 
تصادفی طوربه،باشد؛ از بخش مرکزيدهستان می

ي تحت پوشش و از بخش روستا18معلی با دهستان بن
روستاي تحت پوشش انتخاب 24دهستان شاوور با ،شاوور

تصادفی طوربه% روستاها 15شد. سپس از هر دهستان 
ی احمد، رداده و بهرام از انتخاب شدند. روستاهاي چیچال

معلی انتخاب شدند و دهستان بنيروستا18بین 
ءجزباقریدسروستاهاي احمدموال، خشان، دستغیب و 

روستاهاي منتخب دهستان شاوور قرار گرفتند.
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از آنتسـؤاال بـود کـه  ها، پرسشنامه دادهيآورجمعابزار 
طریق شناسایی و استخراج متغیرهاي مورد مطالعه حاصل 

اي و نتایج حاصل از گروه متمرکز تـدوین  مطالعات کتابخانهاز
پرسشنامه از پنج بخش تشکیل شـد: بخـش اول شـامل    شد.

خطرات پدیده گـرد و غبـار در   ،هاي فردي، بخش دومویژگی
خطرات پدیـده  ،)، بخش سومگویه16(محیطیزیستبخش 

،)، بخـش چهـارم  گویـه 13گرد و غبار در بخـش اقتصـادي (  
) و گویـه 18خطرات پدیده گرد و غبار در بخـش اجتمـاعی (  

هـاي  امنیـت هـاي مربـوط بـه    گویـه بخش پنجم پرسشـنامه،  
بـا  )گویـه 30بـا  ، اقتصادي، اجتماعیمحیطیزیستگانه (سه

در نظر گرفتن شرایط موجود گـرد و  جلب نظر پاسخگویان به 
الزم به ذکر اسـت کـه بـراي خطـرات گـرد و      . بوده استغبار

اي بـا امتیـاز   گزینـه 5طیـف لیکـرت   غبار در هر سه بخش از 
گانه از امتیـاز صـفر و یـک    هاي سهچهار و براي امنیتتا صفر

هاي براي ساختن متغیرهاي امنیتعالوه بر این،استفاده شد. 
متغیرهــاي بـود محیطــی، اقتصـادي و اجتمــاعی الزم  زیسـت 

سنجش قرار گیرنـد و در فرمـول مربـوط بـه     دیگري مورد 
ها وارد شوند؛ این متغیرها و نحوه سـنجش  سنجش امنیت

روایی پرسشنامه بر اساس نظـر  اند. آمده1در جدول هاآن
برخــی از اعضــاي هیــأت علمــی گــروه تــرویج و آمــوزش  

پایـایی  آزمـون  منظـور بههمچنینگردید.تأییدکشاورزي 
هـاي  به عمل آمد و اعتبار مقیـاس آزمونیشپنامه، پرسش

مختلف آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونبـاخ (ضـرایب از   
قرار گرفت.تأیید) مورد 94/0تا 65/0

1در مورد متغیرهاي جدول کهآن است توجهقابلنکته 
هـاي  گیري یکسانی نداشته و یـا مقیـاس  که واحد اندازه

Lawrenceانجام گرفـت ( سازيمختلف دارند، نرمال et

al., 2003; Komnenic et al., سـازي  ). براي نرمال2009
استفاده شد.1از رابطه 

سازي نرمال=1رابطه 

Xi Xmin، متغیر مورد سنجش = =رمقدار حداقل متغی
Xmax=مقدار حداکثر متغیر

ها و بحثیافته
هاي حاصل از بحث گروه متمرکز با اساس یافتهبر 

هاي مورد پرسش (خطرات و کشاورزان در رابطه با محور
محیطی، مشکالت ناشی از گرد و غبار براي بخش زیست

اقتصادي و اجتماعی)، نقشه ریسک تهیه گردید (نمودار 
محیطی، بر دهد در بخش زیستنشان می1). نمودار 1

ورزان، شدیدترین اثرات گرد و اساس میانگین نمرات کشا
غبار به ترتیب مربوط به گرم شدن و کاهش کیفیت هوا 

و کاهش 130، آلودگی منابع آب با امتیاز 149با امتیاز 
باشد. همچنین مجدداً، می120رشد گیاه با امتیاز 

بیشترین میزان رخداد اثرات گرد و غبار در این بخش به 
کیفیت هوا با امتیاز ترتیب مربوط به گرم شدن و کاهش 

، کاهش کیفیت 69، کاهش کیفیت منابع آب با امتیاز 72
ها و مصرف کود و سم هر محصول، افزایش آفات و بیماري

باشد. افزایش گرماي هوا و کاهش می50یک با امتیاز 
کیفیت هوا باعث ایجاد شرایط مناسب براي افزایش آفات 

د گیاه و شود که خود موجب کاهش رشها میو بیماري
گردد. از طرفی، کاهش افزایش مصرف سم و کود می

کیفیت منابع آب نیز در حاصلخیزي خاك و رشد گیاه 
کند و اختالل در رشد گیاه باعث کاهش اختالل ایجاد می

شود. به همین دلیل، از نظر کیفیت محصول می
دهنده، افزایش گرماي هوا و کاهش کشاورزان پاسخ

از اهمیت باالتري برخوردار آبکیفیت هوا و منابع 
کننده باشد. همچنین بر طبق دیدگاه کشاورزان شرکتمی

در گروه متمرکز، شدیدترین اثراتی که گرد و غبار بر 
بخش اقتصادي داشته است به ترتیب مربوط به کاهش 

، تأثیر بر درآمد با امتیاز 150عملکرد محصول با امتیاز 
هاي ها و صرف هزینهو افزایش مراجعه به بیمارستان134

باشد. در همین راستا، بیشترین می120درمانی با امتیاز 
میزان رخداد اثرات گرد و غبار در این بخش نیز مربوط به 
کاهش عملکرد محصول، تأثیر بر درآمد و شلوغی 

باشد. با می51و 72، 80ها به ترتیب با امتیاز بیمارستان
درآمد کشاورزان توجه به اینکه کشاورزي، منبع اصلی

باشد، طبیعی است که کاهش عملکرد باعث کاهش می
شود. از طرف دیگر، تأثیر منفی گرد و غبار درآمد آنان می

بر سالمتی باعث افزایش مراجعه به مراکز درمانی و صرف 
هزینه براي درمان شده است. در بخش اجتماعی نیز، 
شدیدترین اثرات گرد و غبار مربوط به عدم اعتماد

کشاورزان به مسئولین دولتی در مهار نکردن گرد و غبار، 
تأثیر بر سالمت افراد و تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی 

باشد؛ همچنین می135و148، 161به ترتیب با امتیاز 
به مسئولین دولتی با اعتماديیباز دیدگاه کشاورزان، 

بیش از سایر اثرات اجتماعی گرد و غبار براي80امتیاز 
دهد. تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی کشاورزان رخ می

به ترتیب 71و تأثیر بر سالمت افراد با امتیاز 78با امتیاز 
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باشند. از این منظر هاي بعدي رخداد اثرات میدر رده
عدم اعتماد به مسئولین دولتی براي کشاورزان از اهمیت 

کشاورزاننظراتطبقبرکهباشدباالتري برخوردار می
با وجود تمام پیامدهاي اظهار شده که گرد متمرکزگروه

و غبار به بار آورده، مسئولین دولتی براي مهار این پدیده 
،کاهش گرد و غباريجابهاند و اقدام مثبتی انجام نداده

روز به روز افزایش رخداد و مخاطرات آن بر زندگی 
است.کشاورزان تأثیر منفی بیشتري بر جاي گذاشته 

، اقتصادي و اجتماعیمحیطیزیستنحوه سنجش امنیت -1جدول 

شاخص 
دهینحوه سنجش و امتیازسنجهامنیت

طیف امتیاز قابل کسب 
-شاخص پس از نرمال

سازي

ست
زی

طی
حی

م

1=کشتیچند0=تک کشتیوضعیت کشت

10-0

1=مکانیزهکامال5/0ً=نیمه مکانیزه0=سنتینوع سیستم کشاورزي
1=تلفیقی0=شیمیاییهاروش مدیریت آفات و بیماري

1=کانال5/0=چاهنوع منبع آب
0=کمبود آب1=آب کافی1=آب مازادوضعیت آب آبیاري

سنجش امنیت گویه4
محیطیزیست

0=خیر1=بله

کاهش مصرف کود شیمیایی نسبت 
هاي گذشتهبه سال

0=خیر1=بله

دي
صا

اقت

)5/0×) + (میزان زمین دیم1×(میزان زمین آبیمیزان زمین

24-0

میزان زمینکلبهکشتیرزنسبت سطح سطح زیر کشت
میزان (میانگین درآمد کشاورزي محاسبه شده توسط محقق میزان درآمد کشاورزي

و )قیمت فروش محصول× کشتیرزمیزان زمین × عملکرد محصول
کشاورزيخود اظهارصورتبهدرآمد کشاورزي 

تعداد اعضاي همکار در کار 
کشاورزي

نسبت تعداد اعضاي همکار کشاورزي به تعداد اعضاي خانواده

خانواده در تعداد اعضاي شاغل 
مشاغل دیگر

نسبت تعداد اعضاي شاغل به تعداد اعضاي خانواده

شاغل به کاري غیر از فعالیت 
کشاورزي

0=خیر1=بله

1=ملکی0=اياجارهنوع مالکیت زمین
(زراعی، باغی، نوع فعالیت کشاورزي

دامی)
3=فعالیتسه 2=دو فعالیت1=یک فعالیت

1=یچند کشت0=تک کشتیوضعیت کشت محصول
تغییر در عملکرد محصول نسبت به 

هاي بدون گرد و غبارسال
0=کاهش عملکرد1=عدم تغییر عملکرد1=افزایش عملکرد

مربوط به سنجش امنیت یهگو14
اقتصادي

0=خیر1=بله

عی
تما

اج

مربوط به سنجش امنیت یهگو12
اجتماعی

0=خیر1=بله
12-0
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نفر کشاورزان مطلع)12(مورد مطالعهمتمرکز گروه بر اساس نظرنقشه ریسک خطرات (اثرات) گرد و غبار -1نمودار
= افزایش مصرف کود A4هاي گیاهی، = افزایش آفات و بیماريA3= کاهش رشد گیاه، A2کاهش حاصلخیزي خاك،=A1محیطی: خطرات زیست

= تخریب مرتع و چراگاهA7و = گرم شدن هوا و کاهش کیفیت هواA6= کاهش کیفیت منابع آب،A5و سم، 
= تأثیر منفـی بـر درآمـد    B4= کاهش کیفیت محصول، B3= کاهش عملکرد محصول، B2اي، هاي جاده= آسیب به زیرساختB1خطرات اقتصادي:

= هزینه بیمارستانB8و = کمبود نیروي کارB7= تأثیر بر افزایش نرخ کارگر، B6هاي روزمره، ردن فعالیت= کم کB5خانواده،
= افـزایش  C5= تعطیلـی مـدارس،   C4= اثـرات روحـی و روانـی،    C3= حس ناامنی و ترس، C2= تأثیر منفی بر سالمت،C1خطرات اجتماعی: 

= افزایش مهاجرتC7اعتمادي به مسئولین دولتی، یب= C6دزدي،    

بیشـترین  و شـدیدترین  ، 1بـر اسـاس نمـودار    در مجموع 
بـه عـدم اعتمـاد    گرد و غبـار مربـوط   اثراترخداد میزان 

کشاورزان به مسئولین دولتی، کـاهش عملکـرد محصـول،    
افــزایش گرمــا و کــاهش کیفیــت هــوا، کــاهش ســالمت  
کشاورزان، افزایش تعطیلی مدارس، کاهش درآمد خانواده 

باشد. از آنجایی که گرد و غبـار بـر   و آلودگی منابع آب می
ات تـأثیر عملکرد، سالمت، کیفیت هوا، منـابع آب و غیـره   

منفی زیـادي داشـته و مسـئولین دولتـی بـراي مهـار آن       
اند، عدم اعتمـاد بـه مسـئولین دولتـی     اقدامی انجام نداده

است. از سـوي دیگـر،   االترین رتبه کشاورزان داراي ببراي
گرد و غبار مربوط به افـزایش  رخداد اثرات کمترین میزان 

دزدي، کمبود نیروي کار، افـزایش نـرخ کـارگر و کـاهش     
باشد.مهاجرت می

هـاي بخـش   اساس یافتـه بر ها سازي میانگینبعد از نرمال
هاي گرد و غبار، بخش در کل از لحاظ شدت آسیبکیفی، 

دوم و رتبــه اول، بخــش اجتمــاعی در رتبــه اقتصــادي در 
از همچنـین،  سـوم اسـت.   رتبـه  در محیطـی زیستبخش 

، بخـش  نیـز هـاي گـرد و غبـار   لحاظ میزان رخداد آسـیب 
دوم و رتبـه در اول، بخش اجتماعیرتبه در محیطیزیست

در حـالی  .)2(جـدول  باشـد سوم میرتبه بخش اقتصادي در 
از نظر کشـاورزان  وهش، هاي بخش کمی پژبر اساس یافتهکه

محیطـی بــه  پاسـخگو، بخـش اجتمـاعی، اقتصـادي و زیسـت     
از باشـند. اثرات از گرد و غبـار را پـذیرا مـی   شدیدترینترتیب 

هـاي بخـش   همانند یافتـه نظر میزان رخداد اثرات گرد و غبار
تمـاعی و  ، اجمحیطـی زیسـت بخش به ترتیب ، کیفی پژوهش

بـراي  .شدندر میثمتأاز گرد و غبار از نظر کشاورزان اقتصادي 

A1

A2

B3
A3
A4

A5

A6

A7 B2

B4

B5

B6

B7

B8
C1

C2
B1

C3

C4

C5

C6

C7

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١۴٠

١۶٠

١٨٠

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ۴٠ ۵٠ ۶٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠

دت
ص ش

شاخ

)  بروز(شاخص رخداد 



تبیین امنیت معیشت کشاورزان در شرایط گرد و غبار در شهرستان شوش

160

بـین میـزان   زیـادي هاي اقتصادي و اجتمـاعی تفـاوت   بخش
ینکـه ارخداد و شدت وجود دارد به ایـن معنـا کـه بـا وجـود      

میزان رخداد کم است اما همان مقدار کم هم توانسـته اسـت   
شدت زیادي براي کشاورزان داشـته باشـد. یـاقوت    ات با تأثیر

در تحقیق خـود بـه ایـن نتیجـه دسـت      نیز ) 1391حردانی (
گـرد و غبـار بـه    (رخـداد) یافت که بیشترین میزان اثرگذاري

و محیطـی زیسـت هـاي اجتمـاعی،   ترتیب مربـوط بـه بخـش   
باشد.اقتصادي می

آمـده اسـت بـراي سـنجش     1که در جـدول  گونههمان
محیطـی، اقتصـادي و اجتمـاعی در    زیسـت هـاي امنیت

بخــش کمــی پــژوهش، ضــرورتاً برخــی متغیرهــا مــورد 
ی     سنجش قرار گرفتند. یافته هـاي توصـیفی بخـش کمـ

پژوهش براي این دسته از متغیرها حاکی از آن است که 
سال است 23/43میانگین سنی کشاورزان مورد مطالعه 

العـه  بـودن جامعـه مـورد مط   سـال یانمدهنده که نشان
است. همچنین میـانگین میـزان تحصـیالت کشـاورزان     

باشد. میانگین میزان کل زمین کشاورزان سال می69/8
هکتار و میانگین سطح زیر کشت کشـاورزان هـم   43/5
آن است که کشـاورزان  باشد و حاکی از هکتار می36/5

مــامی اراضــی خــود را بــه زیــر کشــت تمنطقــه تقریبــاً
4/5آبـی کشـاورزان (بـا میـانگین     برند. میزان زمین می

03/0هکتــار) در مقایســه بــا زمــین دیــم (بــا میــانگین 
هکتار) بیشتر است. همچنـین میـانگین تعـداد اعضـاي     

نفر و میانگین تعـداد  89/0همکار در فعالیت کشاورزي 
باشـد. نفـر مـی  26/0اعضاي شاغل در مشـاغل دیگـر،   

ورد درصد از کشاورزان مـ 4/74کشاورزي لکیت زمینما
اي هسـتند. مطالعه، از نـوع ملکـی بـوده و بقیـه اجـاره     

دامـی یـا   ،فعالیت کشاورزي از نوع یک فعالیت (زراعـی 
باشـد.  درصـد) مـی  8/76باغی) داراي بیشترین فراوانی (

درصــد از کشــاورزان داراي 7/71هــا، بــر اســاس یافتــه
کشتی (کاشت یـک محصـول در مزرعـه در    سیستم تک

یچنـد کشـت  داراي سیسـتم  یک دوره کشـت) و بقیـه   
(کاشت چندین محصول در مزرعه در یک دوره کشـت)  
هستند. از آنجایی که شغل اکثر افراد منطقه کشـاورزي  

برخـوردار باشد و فعالیت کشاورزي از اهمیت بـاالیی  می
کامالً مکـانیزه رواج  صورتبهاست، کشاورزي در منطقه 

داراي درصـد)  1/96که اکثر پاسخگویان (يطوربهدارد 
شیوه کامالً مکانیزه براي کشت محصول خود هسـتند و  

هـا  کننـد. یافتـه  استفاده مـی یزهمکانیمهنبقیه از شیوه 

درصـد از کشـاورزان از روش   4/50همچنین نشـان داد  
ها و بقیه از روش شیمیایی براي مدیریت آفات و بیماري

ــوژیکی (اســتفاده از حشــرات   تلفیقــی ماننــد روش بیول
مبـارزه زراعـی و سـوزاندن بقایـاي گیـاهی و      پارازیت)، 

کردند. در حـالی کـه بـا    زده استفاده میمحصوالت آفت
افزایش میزان درآمـد از طـرق دیگـري غیـر از فعالیـت      

رود، امـا  زراعی و کشاورزي، امنیت معیشـت بـاالتر مـی   
درصد) فقط 8/74ها نشان داد اکثریت کشاورزان (یافته

تند. اکثـر کشـاورزان   مشغول به فعالیت کشـاورزي هسـ  
درصد) اظهار داشـتند کـه از زمـان وقـوع     59پاسخگو (

گرد و غبار عملکرد محصول آنان کـاهش یافتـه و بقیـه    
معتقد بودند افزایش عملکرد یا عـدم تغییـر در عملکـرد    

درصـد از  1/3اند. عالوه بر ایـن، تنهـا   محصول را داشته
از درصـد)  9/96پاسخگویان داراي منبـع چـاه و بقیـه (   

کردنـد.  منبع کانال براي آبیاري اراضی خود استفاده می
هــاي گــروه متمرکــز بــر اســاس مشــاهدات و مصــاحبه

مشخص شد کـه نـوع منبـع آب بـر دیـدگاه کشـاورزان       
نسبت به امنیت معیشت مؤثر است. کسـانی کـه از چـاه    

هاي کنند در سالبراي آبیاري محصوالتشان استفاده می
اند اما افرادي که از منبع شدهاخیر با خشکی چاه مواجه 

کننـد بـه   کانال براي آبیاري محصوالتشان اسـتفاده مـی  
دلیل میزان آب بیشتر با مدیریت صحیحی که در توزیع 

کنند، امنیت معیشت بیشـتري احسـاس   آب دریافت می
درصـد از کشـاورزان داراي   39کنند. از سوي دیگر، می

کفایـت  درصد کشاورزان داراي وضـعیت 45کمبود آب، 
درصد داراي وضعیت مـازاد آب بـراي آبیـاري    16آب و 

رو بههستند. با کمبود آب، کشاورزان با تنش بیشتري رو
تواند عاملی بر کاهش امنیت معیشـت از  شوند که میمی

دیدگاه کشاورزان باشد ولی وضـعیت مـازاد آب آبیـاري،    
امنیت معیشت بیشتري براي آنان به همراه دارد.

هاي فراوانی کشاورزان مورد مطالعه بر اساس گویهتوزیع 
آمده اسـت.  3محیطی در جدول مربوط به امنیت زیست
درصـد از  6/99دهـد کـه از نظـر    نتایج جدول نشان می

پاسخگویان، منابع آب با همین کیفیت براي نسـل بعـد   
درصـد از پاسـخگویان،   98وجود نخواهد داشت. از نظـر  

(گرم شدن هوا، خشکسـالی،  ایجاد نوسانات آب و هوایی
گرد و غبار و غیره) باعث حـس نـاامنی شـده اسـت. بـر      

درصد از پاسـخگویان، منـابع طبیعـی    7/95طبق پاسخ 
غیره) در آینـده همچنـان بـا    (زمین کشاورزي، جنگل و
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همین کیفیت وجود نخواهد داشت. در مورد این سـؤال  
تـوان است که میياگونهبهکه آیا وضعیت خاك مزرعه 

9/79روي درآمــد کشــاورزي در آینــده حســاب کــرد،  
درصد کشاورزان (اکثریت) پاسـخ منفـی و بقیـه پاسـخ     

درصــد از 9/70انــد. همچنــین طبــق نظــر مثبــت داده
کشاورزان پاسخگو، میـزان مصـرف کودهـاي شـیمیایی     

که گرد و غبار به این شـدت  هاي گذشته نسبت به سال
1/29لی کـه  کاهشی نداشته است در حاو وسعت نبود، 

انـد میـزان مصـرف    درصد از پاسـخگویان اظهـار داشـته   
هـاي گذشـته کـاهش    کودهاي شیمیایی نسبت به سال

یافته است.
هاي توزیع فراوانی کشاورزان مورد مطالعه بر اساس گویه

آمـده  4مربوط به سنجش امنیت اقتصـادي در جـدول   
شـود، حـدود   گونه که در جدول مشاهده میاست. همان

د از پاسخگویان، محصوالت کشـاورزي خـود را   درص79
درصـد از پاسـخگویان،   8/98کنند. طبـق نظـر   بیمه می

فرصت اشتغال در منطقه براي جوانان بیکار وجود ندارد. 
درصـد از کشـاورزان معتقدنـد کـه     91همچنین حدود 

درصــد از 4/87قــدرت تعــویض خانــه خــود را ندارنــد. 

را ویض خودرو خود اند قدرت تعپاسخگویان اظهار داشته
درصد از پاسخگویان معتقدنـد کـه   85آنکهندارند. با وجود 

وضعیت اقتصادي ثابتی دارنـد امـا معتقدنـد کـه وضـعیت      
جوابگوي نیازهاي آینده آنان نیست.شانیفعلمعیشت 
دهد که از بـین کشـاورزان پاسـخگو    نشان می5جدول 

کشـی دسترسـی ندارنـد و    درصد بـه آب لولـه  4/2تنها 
کشــی هســتند. همچنــین، درصــد داراي آب لولــه6/97

ــدود  ــد از آب  69حـ ــخگویان معتقدنـ ــد از پاسـ درصـ
درصـد  82مند هستند. حـدود  آشامیدنی با کیفیت بهره

از پاسخگویان معتقدند به وسایل حمـل و نقـل مناسـب    
درصـد  5/94، حـال یـن ابـا در منطقه دسترسی ندارند. 

ر منطقـه آنـان   معتقدند که مدرسه و مراکـز آموزشـی د  
اند که در منطقـه  درصد ابراز کرده50وجود دارد. حدود 

درصــد از 71خــود درمانگــاه ندارنــد؛ از طرفــی حــدود 
پاسخگویان نیز از لحاظ سالمتی خود را در امنیت حس 

درصـد از  8/98هـاي دولـت بـراي    کننـد. سیاسـت  نمی
باشـد. بـا   کننده حرفه کشاورزي نمیپاسخگویان تضمین

ــود  ــن وج ــه  5/70ای ــخگویان داراي بیم ــد از پاس درص
باشند.درمانی می

، اقتصادي و اجتماعیمحیطیزیست(اثرات) گرد و غبار در بخش يهامیانگین آسیب-2جدول 
میزان رخدادمیزان شدت(اثرات) گرد و غباريهاآسیبرویکرد

کیفی

52/030/0اقتصادي

51/043/0اجتماعی

38/048/0محیطیزیست

کمی

45/026/0اجتماعی

42/024/0اقتصادي

39/043/0محیطیزیست
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محیطیزیستهاي مربوط به امنیت توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس گویه-3جدول 
درصدفراوانیپاسخهاگویه

ات مثبتی در حس امنیت شما تأثیر) .غبار و..آیا تغییرات آب و هوایی (گرم شدن هوا، خشکسالی، گرد و 
ایجاد کرده است؟

24998خیر
52بله

است که بتوانید روي درآمد ياگونهبهآیا وضعیت خاك زمین کشاورزي (از نظر حاصلخیزي) شما 
در آینده حساب کنید؟تانيکشاورز

2039/79خیر
511/20بله

2536/99خیرنسل بعد همچنان با کیفیت خوب وجود دارد؟به نظر شما منابع آبی براي آیا 
14/0بله

آیا منابع طبیعی (زمین کشاورزي، جنگل و غیره) براي نسل بعد همچنان با کیفیت خوب وجود دارد؟
2437/95خیر
113/4بله

کم بوده، کاهش هاي گذشته که میزان وقوع گرد و غبارآیا میزان مصرف کودهاي شیمیایی نسبت به سال
یافته است؟

1809/70خیر
741/29بله

هاي مربوط به امنیت اقتصاديتوزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس گویه-4جدول 
درصدفراوانیجوابهاگویه

2518/98خیرآیا فرصت اشتغال براي جوانان بیکار در منطقه وجود دارد؟
32/1بله

539/20خیرکنید؟خود را بیمه میآیا محصوالت کشاورزي 
2011/79بله

1958/76خیرکنید؟آیا از بذر محصول کشاورزي خود براي کشت سال بعد استفاده می
592/23بله

6124خیرآیا به غذاي کافی دسترسی دارید؟
19376بله

1813/71خیرآیا به غذاي سالم دسترسی دارید؟
737/28بله

1681/66خیرآیا قدرت تعویض لوازم منزل خود را دارید؟
869/33بله

2224/87خیرآیا قدرت تعویض ماشین خود را دارید؟
326/12بله

2319/90خیرآیا قدرت تعویض خانه خود را دارید؟
231/9بله

873/34خیرتان را پرداخت کنید؟هاي درمانی خانوادهتوانید هزینهآیا می
1677/65بله

پرداخت کنید؟توانید میرا فرزندانتانهاي آموزشی آیا هزینه
656/25خیر
1894/74بله

21685خیرآیا وضعیت اقتصادي ثابتی دارید؟ (حقوق ماهیانه ثابت)
3815بله

2156/84خیرباشد؟تان در آینده میآیا وضعیت معیشت فعلیتان جوابگوي نیازهاي خانواده
394/15بله

تان بهتر شود؟هاي آینده وضعیت درآمدید در سالآیا امیدوار هست
2139/83خیر
411/16بله

1628/63خیرکافی است؟تانیزندگآیا درآمد شما براي هزینه 
922/36بله
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اجتماعیهاي مربوط به امنیت وزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس گویهت-5جدول 
درصدفراوانیجوابهاگویه

64/2خیرکشی دسترسی دارید؟آیا به آب لوله
2486/97بله

787/30خیرآیا کیفیت آب آشامیدنی شما مناسب است؟
1763/69بله

21685خیربه بازار خرید دسترسی دارید؟یراحتبهآیا 
3815بله

2089/81خیر(اتوبوس) در منطقه دسترسی دارید؟آیا به امکانات مناسب حمل و نقل 
461/18بله

145/5خیرآیا در منطقه شما مدارس و مراکز آموزشی وجود دارد؟
2405/94بله

145/5خیرآیا مرکز بهداشت در منطقه شما وجود دارد؟
2405/94بله

1266/49خیرآیا در منطقه شما درمانگاه وجود دارد؟
1284/50بله

1022/40خیرکنید؟یمامنیت احساسآیا از لحاظ جانی 
1528/59بله

1809/70خیرکنید؟یمامنیت احساس آیا از لحاظ سالمتی 
741/29بله

است که آینده شما را در حرفه کشاورزي تضمین ياگونهبههاي دولت سیاستآیا 
کند؟

2518/98خیر
32/1بله

1713/67خیرکنید؟بیمه بازنشستگی پرداخت میآیا 
837/32بله

755/29خیرباشید؟آیا داراي بیمه درمانی می
1795/70بله

گانه براي هر فرد کشاورز، نشـان  هاي سهمحاسبه امنیت
اول، رتبـه  در 48/0امنیت اجتماعی با میـانگین  داد که 
دوم و رتبـه  در 43/0بـا میـانگین   محیطیزیستامنیت 

سـوم قـرار   در رتبـه  41/0نیت اقتصادي بـا میـانگین   ام
امتیاز امنیت هـر فـرد کشـاورز در    آنکهبا توجه به دارد. 
ها حاکی از آن است که گیرد، یافتهجاي می1-0طیف 

در کـل پـایین هسـتند   سه امنیت زیر حد متوسط وهر
.)6(جدول 

نشـان  7گانه در جدول هاي سهبین امنیتبررسی رابطه 
دهد کـه بـین امنیـت اجتمـاعی و اقتصـادي رابطـه       می

و =613/0rداري وجـــــود دارد (مثبـــــت و معنـــــی
0001/0Sig=   بدین معنا که هر چه امنیـت اجتمـاعی ،(

یابــد. رود، امنیــت اقتصــادي نیــز افــزایش مــیبــاال مــی
هــاي محیطــی و امنیــتهمچنــین بــین امنیــت زیســت

داري وجـود  ادي و اجتماعی رابطه مثبـت و معنـی  اقتص

به عبـارت  ؛ )=0001/0Sigو =381/0rو 385/0دارد (
هـاي  محیطـی، امنیـت  دیگر، با افـزایش امنیـت زیسـت   

یابد.اقتصادي و اجتماعی نیز افزایش می
آمـده اسـت، نتـایج مقایسـه     8که در جدول گونههمان

گانه بـراي هـر فـرد کشـاورز بـا      هاي سهمیانگین امنیت
دهـد  نشـان مـی  repeated measureاستفاده از آزمـون  

اقتصـادي و امنیـت   امنیت اجتماعی هر فـرد از امنیـت  
باشد و این تفـاوت معنـادار   محیطی وي باالتر میزیست

بــین امنیــت اقتصــادي و امنیــت اســت. در حــالی کــه
محیطی هر فرد تفاوت معناداري وجود ندارد.زیست

براي تبیین بهتر وضعیت معیشت تحـت شـرایط گـرد و    
غبار، کشاورزان بر اساس دیدگاه نسبت به میزان رخـداد  

محیطی، اقتصادي و اجتماعی گـرد  و شدت اثرات زیست
بندي شـدند.  اي دستهو غبار، با استفاده از تحلیل خوشه

بنـدي یـا تقسـیم یـک     اي در واقع، خوشهتحلیل خوشه
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ین زیـر گـروه همگـن اسـت کـه در      گروه ناهمگن به چنـد 
سـازي  ها و حداقلجستجوي حداکثرسازي تفاوت بین گروه

). 1391پـور و علیـزاده،   هاسـت (کفـاش  تفاوت درون گـروه 
شـود، پاسـخگویان   مشاهده مـی 9گونه که در جدول همان

بر اساس میزان رخداد و شدت اثرات گـرد و غبـار بـه سـه     
دهـد کـه   ان میخوشه تقسیم شدند. مقایسه سه خوشه نش
نفــر) میــزان 95کشــاورزان جــاي گرفتــه در خوشــه اول (

رخداد و شـدت اثـرات گـرد و غبـار را در هـر سـه بخـش        
داننـد.  محیطی، اقتصـادي و اجتمـاعی متوسـط مـی    زیست

نفر) جاي گرفتند، میزان 42کشاورزانی که در خوشه دوم (
رخداد و شـدت اثـرات گـرد و غبـار را در هـر سـه بخـش        

ی، اقتصادي و اجتماعی شـدیدتر از دسـته اول   محیطزیست
دانند. در نهایت از نظر کشاورزان گروه آخر که به تعـداد  می
بنـدي شـدند،   باشـند و در خوشـه سـوم دسـته    نفر می96

میزان رخداد و شدت اثرات گرد و غبار در هـر سـه بخـش    
محیطی، اقتصادي و اجتماعی ضعیف بوده است.زیست

گانه در میان سه خوشه هاي سهمقایسه میانگین امنیت
کشاورزان حاکی از آن است که از لحاظ امنیت اجتماعی 
بین خوشه اول و دوم و بین خوشه دوم و سوم تفاوت 
معناداري وجود دارد و بین خوشه اول و سوم تفاوت آماري 

به عبارت دیگر، بین .)10معناداري وجود ندارد (جدول 
گرد و غبار را متوسط کشاورزانی که رخداد و شدت اثرات 

اند با کشاورزانی که میزان رخداد و و ضعیف ارزیابی کرده
دانند، تفاوت آماري شدت اثرات گرد و غبار را شدید می

معناداري از نظر امنیت اجتماعی وجود دارد. کشاورزانی 
که میزان رخداد و شدت اثرات گرد و غبار را در هر سه 

دانند، اعی شدید میمحیطی، اقتصادي و اجتمبخش زیست
اند. با این از امنیت اجتماعی باالتري هم برخوردار بوده

حال، بین کشاورزانی که میزان رخداد و شدت اثرات گرد و 
دانند از نظر امنیت اجتماعی غبار را متوسط یا ضعیف می

تفاوت آماري معناداري وجود ندارد. از نظر امنیت اقتصادي
ین کشاورزانی که میزان بین خوشه اول و دوم یعنی ب

ت گرد و غبار را شدید و متوسط رخداد و شدت اثرا
دانند، تفاوت آماري معناداري وجود دارد و کشاورزانی می

که میزان رخداد و شدت اثرات گرد و غبار را در هر سه 
طی، اقتصادي و اجتماعی شدیدتر محیبخش زیست

حالی است دانند، امنیت اقتصادي باالتري دارند. این درمی
همچنین بین که بین کشاورزان خوشه دوم و سوم و

کشاورزان خوشه اول و سوم از لحاظ امنیت اقتصادي 

تفاوت آماري معناداري وجود ندارد. به عبارت بهتر، 
کشاورزانی که میزان رخداد و شدت اثرات گرد و غبار را 

اند، با دو گروه دیگر از نظر امنیت ضعیف ارزیابی کرده
تر دي تفاوت آماري معناداري ندارند. بررسی دقیقاقتصا

دهد تفاوت آماري معناداري از نظر نشان می10جدول 
محیطی بین خوشه اول و دوم و میانگین امنیت زیست

کهیدرحالهمچنین بین خوشه اول و سوم وجود دارد 
باشد. بدین هاي دوم و سوم معنادار نمیتفاوت بین خوشه

که میزان رخداد و شدت اثرات گرد و معنا که کشاورزانی 
محیطی، اقتصادي و غبار را در هر سه بخش زیست

محیطی باالتري دانند، امنیت زیستاجتماعی شدید می
نسبت به کشاورزانی دارند که میزان رخداد و شدت اثرات 

دانند. این در حالی است گرد و غبار را در حد متوسط می
د و شدت اثرات گرد و که کشاورزانی هم که میزان رخدا

محیطی اند، امنیت زیستغبار را ضعیف ارزیابی کرده
باالتري نسبت به گروه متوسط دارند و بین کشاورزانی که 
میزان رخداد و شدت اثرات گرد و غبار را قوي و ضعیف 

محیطی تفاوت آماري دانند از نظر امنیت زیستمی
معناداري وجود ندارد.

گیري نمود که کشاورزانی ه نتیجهگونتوان ایندر کل می
که میزان رخداد و شدت اثرات گرد و غبار را در حد 

هاي اجتماعی، اقتصادي و دانند، امنیتمتوسط می
اند که تري نسبت به کشاورزانی داشتهمحیطی پایینزیست

میزان رخداد و شدت اثرات گرد و غبار را شدید یا ضعیف 
ی که میزان رخداد و شدت اند. در مقابل، کشاورزاندانسته

هاي دانند، از نظر امنیتد میاثرات گرد و غبار را شدی
تر از محیطی، اقتصادي و اجتماعی قويگانه زیستسه

کشاورزانی که میزان آنکهتأملقابلاند. نکته سایرین بوده
- رخداد و شدت اثرات گرد و غبار را در حد ضعیف می

محیطی، اقتصادي و اند، از وضعیت امنیت زیستدانسته
هاي تفاوتهرچنداند؛ اجتماعی متوسطی برخوردار بوده

امنیت اجتماعی و اقتصادي این گروه با کشاورزان گروه 
اول یعنی کسانی که میزان رخداد و شدت اثرات گرد و 

باشد. به دار نمیدانند، معنیغبار را در حد متوسط می
بار را از منظر عبارت بهتر، کشاورزانی که خطرات گرد و غ

میزان رخداد و شدت آن در حد متوسط یا ضعیف 
تري نسبت دانند، از امنیت اجتماعی و اقتصادي ضعیفمی

اند که میزان رخداد و شدت به کشاورزانی برخوردار بوده
دانند.خطرات گرد و غبار را شدید می
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اقتصادي و اجتماعی، محیطیزیستهاي وضعیت امنیت-6جدول 

میانگینبیشینهکمینهامنیت

0148/0اجتماعی

0143/0محیطیزیست

0141/0اقتصادي

، اقتصادي و اجتماعیمحیطیزیسترابطه بین امنیت -7جدول 

محیطیزیستامنیت امنیت اجتماعیامنیت اقتصاديمتغیر

1امنیت اقتصادي

613/0امنیت اجتماعی
0001/01

381/0محیطیزیستامنیت 
0001/0

385/0
0001/01

، اقتصادي و اجتماعی براي هر پاسخگومحیطیزیستمقایسه میانگین امنیت - 8جدول 
داريسطح معنیمیانگینامنیت

a48/0اجتماعی

b41/0001/0اقتصادي

b43/0محیطیزیست

، اقتصادي و اجتماعی گرد و غبار براي افراد در هر خوشهمحیطیزیستمیانگین میزان رخداد و شدت اثرات -9جدول 

شاخص
خوشه

داريسطح معنیFآماره 
123

46/4207/4966/3474/1680001/0محیطی–شدت اثرات زیست

20/3383/4024/2723/1810001/0شدت اثرات اقتصادي

49/4905/6083/3965/2780001/0شدت اثرات اجتماعی

31/4324/4781/3560/930001/0محیطیزیسترخداد اثرات 

05/3329/4159/2974/680001/0رخداد اثرات اقتصادي

4957/6016/4306/1690001/0رخداد اثرات اجتماعی

954296تعداد افراد در هر خوشه
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اجتماعی در بین افراد هر خوشه، اقتصادي و محیطیزیستهاي میانگین امنیت-10جدول 
داريسطح معنیFآماره خوشهشاخص

(ضعیف)3(شدید)2(متوسط)1

a45/0b56/0a50/033/6002/0امنیت اجتماعی
a38/0b49/0ab43/082/4009/0امنیت اقتصادي

a40/0b52/0b46/071/6001/0محیطیزیستامنیت 
ها: وجود اختالف معنادار در میانگینیکسانیرغحروف هانبود اختالف معنادار در میانگینحروف یکسان: 

گیري و پیشنهادهانتیجه
ي که پدیده تأثیرنتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین 

اعتمادي کشاورزان به گرد و غبار در پی داشته است بی
براي کاهش بروز مؤثرمسئولین دولتی در تحقق راهکارهاي 

هاي گرد و غبار در منطقه بوده است. همچنین، پس از طوفان
ات مربوط به کاهش عملکرد تأثیرآن بیشترین و شدیدترین 

اهش سالمت محصول، افزایش گرما و کاهش کیفیت هوا، ک
کشاورزان، افزایش تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی، کاهش 

نتایج همچنین خانواده و آلودگی منابع آب بوده است. درآمد
هاي گرد و غبار در بیشتر آسیبهرچندحاکی از آن بود که 

ها از شدت آسیباین رخ داده است اما محیطیزیستبخش 
ماعی برخوردار اقتصادي و اجتهاي آسیبکمتري نسبت به 

از کشاورزانهاي گرد و غبار به معیشت بنابراین آسیب؛ است
بوده دركقابلمنظر اقتصادي بروز بیشتري داشته و بسیار 

، محیطیزیستاز آنجایی که بین هر سه امنیت است. 
و داري وجود دارد اقتصادي و اجتماعی رابطه مثبت و معنی

نوع امنیت دیگر است،اقتصادي کشاورزان کمتر از دو امنیت 
و محیطیزیستپس با افزایش امنیت اقتصادي، امنیت 

شودمیبنابراین، پیشنهاد؛ یابداجتماعی نیز افزایش می
هاي حاصل از گرد و همانند غرامت خشکسالی، براي آسیب

هایی براي کشاورزان از سوي دولت در نظر غبار نیز غرامت
گسترش هایی جهتهمچنین، سیاست.گرفته شود

هاي گرد و پوشش بیمه محصوالت کشاورزي در اثر آسیب
هاي مقاوم به گرد و غبار، واریته، معرفیخاك در منطقه

هاي الزم براي مدیریت مزرعه در شرایط گرد آموزشارائه
عالوه بر این، باید به برآوردن نیازهاي .اتخاذ گرددو غبار 

اقتصادي افراد ساکن و فعال نواحی روستایی از طریق 
هاي درآمدزایی و ها و تنوع روشبخشی فعالیتتنوع

فراهم ساختن منظوربهتشویق بیشتر در این زمینه 
هاي شغلی گوناگون و بهبود استانداردهاي زندگی فرصت

از افرادي که فعالیت غالب آن دسته خصوصبهروستاییان، 
معیشتی آنان کشاورزي است، توجه گردد تا ضمن کاهش 

هاي کشاورزان نسبت به گرد و غبار، به افزایش آسیب
نتایج حاکی از ،عالوه بر این.امنیت اقتصادي آنان بینجامد

آن است که از نظر امنیت معاش نیز، کشاورزان به ترتیب 
محیطیزیستبه امنیت از امنیت اجتماعی باالتري نسبت

وضعیت هر سه ،و امنیت اقتصادي برخوردارند. با این حال
وسط است که حاکی از وضعیت نوع امنیت در حد زیر مت

گانه هاي سهنامطلوب کشاورزان از نظر امنیتتقریباً
باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که معیشتی می

امنیت معیشتمیزان تصور از ریسک و خطر بر اساس 
کشاورزان نسبت به رخداد دیدگاهبر اساس متفاوت است.

قابل کشاورزان به سه گروه ،و شدت اثرات گرد و غبار
: گروهی که میزان رخداد و شدت اثرات باشندمیتقسیم 

گرد و غبار را ضعیف، گروهی که آن را متوسط و گروهی 
دت دانستند. کشاورزانی که میزان رخداد و شکه قوي می

هاي دانستند، از امنیتدید میاثرات گرد و غبار را ش
تري ، اقتصادي و اجتماعی قويمحیطیزیستگانه سه

دسته از بنابراین این؛ نسبت به سایرین برخوردار بودند
معیشتی در وضع بهتري کشاورزان که از نظر امنیت

اند، شدت و میزان رخداد گرد و نسبت به سایرین بوده
احساس خطر واندبیش از سایرین درك کردهغبار را 

؛ اندبیشتري نسبت به سایرین از پدیده گرد و غبار داشته
به خطرات پدیده گرد کشاورزانتوجهجلببنابراین براي 

که این پدیده بر کمیت و ياشدهاثباتات تأثیرو غبار و 
کیفیت محصوالت کشاورزي، سالمت کشاورزان و جامعه 

راهکارهاي مناسب یريکارگبهد، گذاربر جاي می
تواند رسانی و همچنین تقویت بنیه معیشتی آنان میاطالع

مفید باشد.
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Abstract
Iran is frequently exposure to dust emerging in terms of locating in dry and semi-dry areas of the world. Dust
phenomenon is a form of atmospheric hazards which occurred with undesirable impacts and as an
environmental shock threaten the livelihood security of the human. Dust storms usually have negative effects on
the health, economy and environment as well as huge damages on different productive sectors especially
agriculture. Accordingly, this study aimed to investigate the livelihood security of farmers under dust in Susa
County. The study was conducted in two stages; the first stage involved mapping dust risks based on its severity
and incidence. The required data of this stage was collected through a focus group discussion meeting with
informant farmers who purposefully selected from Susa County. Findings of the first stage were used to conduct
a survey at the second stage. The population of interest in this stage consisted of farmers living in Susa county
(N: 5924) using cluster random sampling method and a sample of 254 farmers was selected based on Krejcie &
Morgan Table. The instrument was a questionnaire. The risk mapping results showed that the most sever
damages of dust were related to economic, social and environmental dimensions, respectively since the highest
incidence of dust effects were associated to environmental, social and economic sectors. Similar and
confirmatory results were observed through the survey part.  In addition, farmers’ livelihood security was not
favorable. Social security of each individual was higher than his economic and environmental security. Based on
the results of cluster analysis, the farmers could classified into three groups (clusters) due to the incidence and
severity of the dust and there was significant difference between each group in terms of environmental, social
and economic dimensions of security.

Keywords: Dust, Risk Map, Environmental Security, Economic Security, Social Security.
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