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 .1دانشجوی دکتری،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالمشهر
 .2دانشیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالمشهر
 .3استادیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالمشهر
(تاریخ دریافت 1077 /70/22؛ تاریخ تصویب )1077/11/37

چکیده
در دهههای اخیر افزایش جمعیت ،توسعۀ صنایع ،رخداد خشکسالی و افزایش مصرف آب ،موجب فشار بر مناابع آب اساتا
تهرا شده است .این وضعیت سبب بروز پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی اجتماعی فراوانی شده اسات .از ایانرو ،هادف
پژوهش حاضر ،پایش خشکسالی و ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی آ است .پژوهش حاضر از لحاظ هادف باه صاورت
کاربردی و از لحاظ روش ،توصیفی تحلیلی و به صورت پیمایشی است .برای تحلیا دادههاا از نارمافزارهاای  GIS ،SPSSو
 Amosاستفاده شد .بر اساس نتایج حاص از پردازش دادههای بارش و تصاویر ماهوارهای  TRMMطای دورۀ زماانی 1991اا
 2719مشخص شد که بین فراوانی رخداد دورههای خشک و مرطوب در سطح استا تهرا  ،تفاوت معناداری وجود ندارد .باا
اینوجود ،در سالهای انتهایی دورۀ مطالعهشده ،ناهنجاری بارش در استا تهرا تمای بیشتر به خشکساالی دارد و در هفات
سال اخیر ،سه دورۀ خشک فراگیر و نسبتاً شدید حادث شده است .به طور کلی ،با توجه به دادههای و اطالعاات مساتخرا از
پرسشنامهها میتوا گفت که پدیدۀ خشکسالی در تهرا ابتدا موجب ایجااد تانشهاا و آسایبهاای روانای و اجتمااعی (باا
بیشترین بار عاملی  )7/190شده و با پیشرفت این پدیده ،زمینه برای ایجاد بحرا تولید و معیشت (با بار عاملی )7/157فاراه
شده .متعاقب این اثرات ،پدیدۀ دیگری به نام فقر و فالکت ظاهر (با بار عااملی  )7/891و در نهایات ،ایان عواما زمیناهسااز
مهاجرت افراد و تغییرات ساختار جمعیتی (با بار عاملی  )7/033در مبدأ و مقصد میشوند.
واژههای کلیدی :آسیبپذیری اجتماعی ،تحلی عاملی ،شاخص  ،SPIکال شهر تهرا  ،بحرا معیشت.
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مقدمه
بیتردید بحران خشکسالی و کمآبی از مهمترین مشکالت
موجود در مدیریت جوامع انسانی و محیط زیست محسوب
میشود [ 1و  .]2در چندد دهدۀ اخیدر بحدران کدمآبدی در
سراسر جهان تبدیل به موضوعی جدی و حیداتی شدد کده
بسیاری از کشورها از جمله کشور ما را نیز تحت تأثیر قدرار
داد است .کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدودکنندۀ
اصلی توسعۀ فعالیتهای اقتصادی در دهههدای آیندد بده
شمار میرود [ 3و  .]4در نگرش جدید جهانی ،آب کداییی
اقتصادید اجتماعی و به عنوان نیاز اولیدۀ انسدان محسدوب
میشود .هرچند آب یکی از منابع تجدیدشدوند بده شدمار
میرود ،اما سرانۀ منابع تجدیدشدوند رو بده کداه اسدت
[ .]5در حالی که شهرها و مناطق شهری فقط  3درصدد از
س د ز زمددین را وش د م دیدهنددد ،تقریب داً  44درصددد از
جمعیت ایران در حال حاضر در شهرها زنددیی مدیکنندد،
این توزیدع کدل جمعیدت یامددهای طید یسدترد ای از
بالیای شهری را بیشتر میکند [ .]6خشدکسدالی شدهری
اخیر در شهرهای مختل از جملده لد آنجلد  ،ملبدورن،
کیپتاون ،کن و سائو ائولو رخ داد است [.]4
آسیب ذیری نسدبت بده خشدکسدالی شدامل شدرایط
تعیینشد توسط عوامل و فاکتورهای اقتصادی ،اجتمداعی
و فیزیکی است کده حساسدیت جامعده بده اثدرات مخدرب
خشکسالی را افزای میدهد [ .]8آسیب ذیری اقتصادی
نسبت به خشکسالی بیانگر قدرار یدرفتن یدک اقتصداد در
معرض خ ر ناشی از شوك بیرونی خشکسالی اسدت و در
واقع ،عدم توانایی یک اقتصاد به مقاومت در برابدر تدأثیرات
ناشی از این رویداد و بهبود یافتن شرایط را نشان میدهدد
[ .]9در نتیجه ،شناخت شیو های نیل به ایداری به وسیلۀ
الگوهای مختل کداه آسدیب دذیری در برنامدهریدزی و
مدددیریت سددوانز وارد شددد [ ]11و جایگدداهی مناسددب در
سیاستیذاریهای ملی هر کشور یافتده اسدت ،تدا شدرایط
م لوبی را برای کاه کارآمد و مؤثرتر خ رات در س وح
مختل مدیریت ایجاد کنند [.]11
خشددکسددالی دربرییرندددۀ مجموعددهای یچیددد و
درهمتنید از تأثیرات منفی است که آنها را مدیتدوان بده
اثرات زیستمحی ی اقتصادید اجتماعی و سیاسی تقسدیم
کرد .بیشدترین اثدرات اقتصدادی خشدکسدالی بدر بخد
کشدداورزی اسددت [ ،]12زیددرا کدداه هددر یددک میلدیمتددر
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بارندیی میتواند حدود  151تا  211میلیارد ریال بده ایدن
بخ در کشور آسیب وارد کند [ .]5بدا ایدنحدال ،یرچده
راهی برای جلوییری از این بدالی طبیعدی وجدود نددارد و
حداقل  51درصد سالها در کشور دچدار خشدکسدالی بدا
درجههای مختلد هسدتیم ،امدا مدیتدوان بدا راهکارهدای
برونرفت از وضعیت فعلدی و تددارك اقدداماتی قابدل اجدرا
متناسب با این دید در قالب مدیریت بحران و برنامههدای
مقابله با خشکسالی از میزان خسارتهای واردشد کاست
[ .]6افزای جمعیت ،دارایدیهدا و فعالیدتهدای اقتصدادی
باعث میشود شهرها در معرض خ رات طبیعی آسیب ذیر
باشند .افزای جمعیت شدهر و منداطق شدهری منجدر بده
افزای تقاضدا بدرای محصدویت و خددمات بدا رد دای آب
بیشتر میشود .تغییرات مشاهد شد و ی بیندیشدد در
آبوهوا بده احتمدال زیداد بدر مندابع آب تدأثیر مدییدذارد
[ .]13رشد ایدار شهرها به سیستمهدای تدأمین آب قابدل
اعتماد بستگی دارد که قادر به تأمین نیازهای آبی هسدتند
و بدده اندددازۀ کددافی در برابددر خشکسددالی مقدداومانددد [.]4
خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلدیم اسدت .یرچده
بسیاری بهاشتبا آن را واقعهای تصادفی و نادر می ندارندد.
این دید تقریباً در تمدامی منداطق اقلیمدی رخ مدیدهدد
[ .]14خشکسالی از نظر اقتصادی و اجتمداعی زمدانی رخ
میدهد که تقاضا برای آب بی از عرضه باشد [.]15
خشکسالی به عندوان یکدی از بالیدای مهدم طبیعدی،
هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحی دی زیدادی را
برای شدهرها بده همدرا دارد [ .]16بدی از  151تعرید
دربارۀ خشکسالی وجود دارد که یکی از تعری های کامدل
توسددط ددالمر در سددال  1965ارائدده شددد [ .]14ددالمر
خشددکسددالی را بدده صددورت کمبددود رطوبددت مسددتمر و
غیرطبیعی تعری کرد .منظور از مستمر زمان آغاز تا ایان
خشکسدالی یدا زمدان تدداوم و منظدور از وا ۀ غیرطبیعدی
انحراف یا نوسان منفی نسدبت بده شدرایط طبیعدی اسدت.
خشکسالی در کشور ایران از نظر تعداد وقوع و همچندین،
شدت ،مدت ،یستردیی ،تلفات انسانی و آثار منفی تاریخی
و اقتصددادی در رتبدۀ اول سددایر بالیددای طبیعددی قددرار دارد
[ .]18لیددو و همکدداران در سددال  2119در م العددهای بدده
بررسی مدل ارزیابی ریسدک خشدکسدالی بدا رتبدهبنددی
فاصلهای و کاربرد آن رداختند .نتایج دووه آنهدا نشدان
داد در زمینۀ وقایع آبوهوایی بیشتر و شدیدتر ارزیدابیهدا
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در مورد خ ر خشکسدالی بدرای توسدعۀ ایددار کشداورزی
است .این م العه با هدف ایجاد یک روش ارزیدابی ریسدک
خشکسالی من قهای بر اساس نظارت بر خشکسدالی بده
کمددک سددنج ازدور و روش عدددم اطمینددان انجددام شددد.
همچنین ،نتایج نشان داد روش ارزیدابی مبتندی بدر تعدداد
باز  ،میتواند با عدم ق عیت در واقعیت مقابلده کندد [.]19
وانگ و همکاران ( )2121در ووهشی بدا عندوان «ارزیدابی
آسیب ذیری خشکسالی شدهری ،چدارچوبی بدرای ادغدام
شاخص اقتصادی اجتماعی ،فیزیکی و سیاسدت در تحلیدل
سهم آسیب ذیری» ،آسیب ذیری خشکسدالی شدهری را
در من قۀ کن تیدانجین از جنبدههدای مختلد بررسدی و
تجزیهوتحلیل کدردندد .نتدایج دووه یادشدد نشدان داد
نخست آسیب ذیری خشدکسدالی شدهری  13شدهر طدی
سالهای  1991تا  2116افزای یافتده اسدت .دوم اینکده
عوامل اجتماعی و اقتصادی به عندوان اصدلیتدرین عوامدل
مؤثر بر آسیب ذیری زیاد خشکسالی در نظر یرفته شدند
[ .]21سددارکودیه ( )2118در مقالددۀ «آمددادیی سددازیاری
اقتصادی ،اجتماعی و حاکمیتی برای کاه آسیب دذیری
از تغییددرات آبوهددوایی :شددواهدی از  192کشددور جهددان»
راب دۀ ب دین آس دیب ددذیری تغیی درات آبوهددوا و آمددادیی
سددازیاری را در  192کشددور سددازمان ملددل بددا اسددتفاد از
مدلهای نقشهبرداری و داد های اقلیمدی بررسدی کردندد.
این م العه آفریقا را به عنوان آسیب ذیرترین قار در برابر
تغییرات آبوهوایی نشان میدهد .کشورهای توسعهیافته از
جملدده نددرو  ،سددوئی  ،کانددادا ،سددوئد ،انگلسددتان ،فنالنددد،
فرانسه ،اسپانیا و آلمان به دلیدل آمدادیی قدوی اقتصدادی،
حکدومتی و سددازیاری اجتمدداعی کمتدر در برابددر تغییدرات
آبوهوایی آسیب ذیرند [ .]21آببه و همکاران ( )2114در
م العهای به ارزیابی آسیب ذیری مناطق شدهری در برابدر
جاری شدن سیالب با استفاد از برنامههای  GISرداختند
و نشان دادند افزای ی بیندیشدد در شددت و فراواندی
بارش شدید باران به دلیل تغییدرات آبوهدوایی و افدزای
سنگفرش و به دنبال آن ،از بین رفتن فضدای ذخیدرۀ آب
در مناطق شهری ،شهرها را مستعد سیالب میکند .در این
م العه ،یک سیستم ارزیابی جغرافیایی همرا و یک شبکۀ
ارزیابی باور ذیری سیل مبتنی بدر شدبکۀ اعتقدادی بیدزی
ارائه شد [ .]22کدیم و همکداران ( )2115در تحقیقدی بدا
عنوان «ارزیابی خ ر خشکسالی ،آسیب ذیری و خ ر ،به
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منظور تهیۀ نقشۀ خ در خشدکسدالی بدرای  229من قدۀ
اداری در سراسر کرۀ جنوبی» ،شاخص خ ر خشدکسدالی
( )DHIو شدداخص آسددیب ددذیری خشددکسددالی ( )DVIرا
یشنهاد دادند .آنها هفت شاخص مانند زمینهدای تحدت
آبیاری ،شغل کشاورزی ،تولیدد محصدویت زراعدی ،تدراکم
جمعیت ،آب شهری ،آب صنعتی و آب کشاورزی را تعیدین
کردند [.]23
با توجه به موارد بیانشد و اینکه شهر تهران به دلیدل
موقعیت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی خود جایگا ویدو ای
دارد ،یزم دیددد شددد تددا ووهشددی دربددارۀ تحلی دل رونددد
آسیب ذیری شهری ناشی از خشکسالی در استان تهدران
از جنبههای مختل نظیر اقتصادی و اجتماعی انجام شدود.
تهران به عنوان ایتخت کشور ایران ،از رجمعیدتتدرین و
رمصرفترین شهرها بده حسداب مدیآیدد .موقعیدت مهدم
سیاسی آن و جذاب بودن آن برای ساکنان دیگر شدهرها و
شهرستانها ،مردم را بر آن داشته است تا به مهداجرت بده
این شهر روی آورند .با توجه بده اهمیدت تهدران و افدزای
روزافزون جمعیت آن ،استفاد از منابع آبی اعم از آبهدای
زیرزمینی ،ذخدایر سددها و آبهدای سد حی نیدز افدزای
چشمگیری داشته است .شهر تهران طی سالهای یذشدته
با شدیدترین خشکسالیها مواجه شد اسدت کده بررسدی
این خشکسالیها ضمن آنکه ضدرورت دارد ،مدیتواندد در
ار ای از تحلیلهدا مانندد ارزیدابی عملکدرد شداخصهدای
خشکسالی و تدوین سیستمهای ای مؤثر باشد .در ایدن
ووه سعی بر آن است که به تحلیل روند آسیب دذیری
شهری ناشی از خشکسالی در شهر تهران رداختده شدود.
خشکسالی در شدهر تهدران بدر مندابع آب شدیرین تدأثیر
مییذارد و میتواند تبددیل بده یدک تهدیدد بدزر بدرای
سیسددتمهددای آبرسددانی شددهری باشددد .بددا توجدده بدده
ی بینیهای تغییر اقلیم با افزای دمای هوا و مدتزمان
دور هددای خشددک ،ممکددن اسددت کدده در آینددد ای بسددیار
نزدیک ،تهران با کمبود جدی آب روبهرو شود که میتواندد
توسعۀ ایدار ایدن شدهر را محددود کندد .عواقدب ناشدی از
بحران آب در مناطق شهری تهدران مدیتواندد بخد هدای
مختل اقتصادی و همچندین ،اکوسیسدتمهدای شدهری را
نگران کند .هدف اصلی این ووه  ،ارزیابی اسدتان تهدران
در برابر خشدکسدالی شدهری بدا توجده بده شداخصهدای
اقتصادید اجتماعی ،فیزیکی و سیاسی است .همچندین ،در
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این راستا هدف شناسدایی عوامدل مدؤثر بدر خشدکسدالی
شهری در استان تهران به همرا یامدهای زیستمحی دی
آن در فضای شهری دنبال میشود.
دادهها و روشها
منطقۀ مطالعهشده

استان تهران با وسعتی حددود  12981کیلدومتر مربدع ،در
 51درجه و  6دقیقه تا  51درجه و  38دقیقۀ طول شدرقی
و  35درجه و  34دقیقده و  35درجده و  51دقیقدۀ عدرض
شمالی واقع شد است .تهدران اقلدیمهدای متندوع دارد؛ در
شددمال آبوهددوای معتدددل و کوهسددتانی و در جنددوب
آب و هوای نیمهخشک را شامل میشود .متوسدط بارنددیی
ساینه حدود  233میلیمتر و دمای من قه بدین میدانگین
کمینه و بیشینه  1/9و  22/4درجۀ سلسیوس برآورد شدد
است .با توجه به اینکه ایتخت کشور در این من قده واقدع
شد و روند جمعیت در این استان رو به رشد است ،تدأمین
منابع آبی و بررسی کمبودهدای آبدی بدرای ایدن من قده از
موضوعات مهم استان به شمار میرود .استان تهران با بی
از  13میلیددون نفددر جمعیددت 14٫5 ،درصددد جمعیددت کددل
کشدددور را در خدددود جدددای داد اسدددت .از ایدددن میدددزان،
 12252111نفر در منداطق شدهری و  1161111نفدر در
مناطق روستاییِ آن ساکن هستند 63/6 .درصد از جمعیت

شهری استان تهدران در شدهر تهدران و بداقی در  44شدهر
دیگر استان ساکن هستند .رشد جمعیت شدهر تهدران 4/1
درصد است که در مقایسه با دهۀ قبل اندکی افزای یافتده
است .وجدود رودخاندههدای دائمدی مانندد رودخاندۀ کدر،،
رودخانۀ جاجرود ،رود یر ،حبلهرود ،رود شور یا ابهدر رود و
طالقانرود موجب شد تا استان تهران از لحدا مندابع آب
کمبودی نداشته باشدد .بیشدترین رودخاندههدای اسدتان از
کددو هددای البددرز سرچشددمه م دیییددرد .در اسددتان تهددران
قناتهای متعددی وجود داشته که در یذشتۀ نده چنددان
دور در تأمین آب مورد نیاز مناطق شهری و روستایی سهم
بهسزایی داشتهاند .ولی امدروز بدا اسدتفاد از امکاندات آب
لولهکشی که از سددهایی همچدون امیرکبیدر ،لتیدان و یر
تأمین میشود ،آب قناتها و چشمهها فقط برای کشاورزی
و آبیاری مصرف میشود و فقط بعضی چشدمههدا ،بدهویدو
چشمههای آب معدنی که بیشتر در شدمال شدرقی اسدتان
متمرکزند ،اهمیت سابق خود را حفظ کرد اند .مهدمتدرین
این چشمهها عبدارتاندد از :چشدمه اعدال دماوندد ،چشدمه
قلعهدختر ،چشمه آبعلدی هدراز ،چشدمه ولده در یچسدر،
چشمه شا دشت کر ،،چشدمهعلدی در شدهر ری ،چشدمه
تیزآب ،چشمه یلهییله .منابع آب شهر تهران به دو دسدتۀ
س حی و زیرزمینی تقسیم میشود (شکل .)1

شکل  .0نقشۀ منطقۀ مطالعهشده
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سه عامل جغرافیایی در ساخت کلی اقلیم استان تهران
نق مؤثری دارند که مختصر در ذیدل توضدیز داد شدد
است .1 .کویر یا دشت کویر که مجاور اسدتان تهدران قدرار
دارند و از عوامل تأثیریذار بر هوای یرمدا و خشدک اسدتان
تهران هستند .2 .رشتهکو های البرز که این رشدتهکدو هدا
موجددب تعدددیل آبوهددوا مدیشددود .3 .بادهددای مرطددوب و
بارانزای غربی که این بادها نق مؤثری بر تعدیل یرمدای
سددوزان بخدد کددویری دارنددد ،ولددی تددأثیر آن را خنثددی
نمیکنند.
جامعۀ آماری و روش گردآوری اطالعات

در این ووه  ،روش یردآوری داد ها از طریق آمدارییری
نمونهای است و ابزار مورد استفاد  ،رسشنامه و مشداهدات
میدانی است که هریک از این ابزارها برای قسدمتی از کدار
ووه و یردآوری داد های خاصی به کار رفتده اسدت .در
بخدد جامعددۀ آمدداری ،مددیتددوان بدده مدددیران ،معاونددان
استانداریها ،شهرداریها ،سازمان آب ،سازمان هواشناسدی
و غیر در استان تهدران ،شدهر تهدران اشدار کدرد .اسدتان
تهران و شهر تهران که مورد م العۀ ایدن تحقیدق اسدت را
نمیتوان در یک مرز سیاسی خاص محدود کدرد .بده دلیدل
نبود م العات آسیب ذیری خشکسالی در سد ز شدهری،
ایددن م العدده بددا توجدده بدده سددهم ارامترهددای فیزیکددی،
زیستمحی ی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،آسیب ذیری
خشکسالی شهری ( 1)UDVرا در مناطق اسدتان تهدران و
شهر تهران ،مورد م العه ،ارزیابی و تحلیل قرار خواهد داد.
بر این اساس ،ابزار  ArcGISبدرای تجزیدهوتحلیدل مکدانی
از آن،
زمانی از آسیب ذیری خشکسالی استفاد شد.
سهم هر ارامتر و هر شداخص در هدر من قده بده صدورت
جدایانه با روش آنترو ی تجزیهوتحلیل شد .همچندین ،بده
این منظور با استفاد از داد های بارندیی از ایسدتگا هدای
سینو تیک و بارانسنجی در بازۀ زمانی  21ساله در جنوب
غرب تهدران ،بده بررسدی و تحلیدل فضدایی خشدکسدالی
رداخته شد.
در ایددن ددووه از روشهددای کیفددی و کمددی بددرای
تجزیهوتحلیل داد ها استفاد میشود .برای تجزیهوتحلیدل
کیفی ،از روش برخاسته از داد ها و برای تحلیدل کمدی ،از
روش تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی مرتبدۀ
1. Urban Drought Vulnerability
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اول و مرتبۀ دوم ،مقایسۀ میدانگین یدک یروهدی ،مقایسدۀ
میددانگین دو جامع دۀ مسددتقل ،میددانگین رتبدده و غیددر (بددا
استفاد از نرمافزار  )Amos, GIS, SPSSاستفاد میشدود.
در انجام تحلیل عاملی ابتدا بایدد از ایدن مسدئله اطمیندان
یابیم که آیا تعداد داد های مورد نظر (اندازۀ نمونه و راب دۀ
بین متغیرها) برای تحلیل عاملی مناسباند یا خیر؟ به این
منظور ،از دو روش آماری یعنی از شاخص  KMOو آزمدون
بارتلت در نرمافزار  spssاستفاد میشدود .شداخص KMO
کدده مخفدد Olkin Measure of Meyer (Kaiser
) sampling adequancyاسدددت ،شاخصدددی از کفایدددت
نمونهییری است که کوچک بودن همبسدتگی جزئدی بدین
متغیرها را بررسی میکند و از این طریق مشخص میکندد
آیددا واریددان متغیرهددای ددووه  ،تحددت ت دأثیر واریددان
مشترك برخی عاملهای نهانی و اساسدی اسدت یدا خیدر.
این شاخص در بدازۀ صدفر تدا یدک قدرار دارد .ایدر مقددار
شاخص نزدیک به یک باشد ،داد هدای مدورد نظدر (انددازۀ
نمونه) برای تحلیل عاملی مناسب هسدتند ،ویدر نده نتدایج
تحلیل عاملی برای داد هدای مدورد نظدر چنددان مناسدب
نیست .جزئیات کامل در بستۀ آموزشی تحلیل عداملی کده
در منوی محصویت این سایت قرار دارد ،ذکر شدد اسدت.
یفتیم که داد های اولیه مورد استفاد برای تحلیل عاملی،
ماتری همبستگی بین متغیرهاست .حال آزمدون بارتلدت
)(Bartlett’s Test of Sphericityبررسدی مدیکندد چده
هنگام ماتری همبستگی ،از نظر ریاضدی ماتریسدی واحدد
(همددانی) اسددت .ایددر مدداتری همبسددتگی واحددد یددا یکدده
(همددانی) باشددد ،بددرای شناسددایی سدداختار (مدددل عدداملی)
نامناسب اسدت .وا ۀ  Sphericityبده معندای کدروی بدودن
است ،به همین دلیل به ایدن آزمدون کرویدت بارتلدت نیدز
از انتخاب عامل ها ،چرخ آنهدا ضدرورت
مییویند.
دارد .هدف از چرخ عاملهدا ،رسدیدن بده یدک سداختار
عاملی ساد است .در تحلیل عداملی ،سداختارهدای عداملی
متعددی برای یک ماتری همبسدتگی وجدود دارد .اولدین
عامل غالباً یک عامل کلی است که تمام یا بیشتر متغیرهدا
بار عاملی زیادی روی این عامدل دارندد .عامدلهدای بعددی
معمویً دو ق بی هستند و بارهدای عداملی مثبدت و منفدی
دارند و قابل تفسیر نیستند و بدا چدرخ سداختار عداملی
روشنتر میشوند .چرخ عاملها بده دو صدورت متعامدد
(ناهمبسته) و مایل (همبسته) صورت میییرد .در چرخ
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متعامد عاملهای بهدستآمد با هم همبستگی ندارندد ،در
حالی که در چرخ مایل عاملها با هم همبستگی دارندد.
روشهای متعددی بدرای چدرخ متعامدد و مایدل وجدود
دارد .از جمله چرخ های متعامد که غالباً مدورد اسدتفاد
قرار میییرد ،چرخ واریماک است که در ایدن تحقیدق
از ایددن روش بددرای سدداد سددازی مدداتری و اسددتخرا،
عاملهایی با بار یویههای بای ،استفاد شد .تکنیک سیستم
اطالعات جغرافیایی برای تحلیدل مکدانید زمدانی اسدتفاد
خواهد شد.
تجزیهوتحلیل دادهها

این ووه ماهیت اکتشافی دارد و همچندین ،دادۀ مدورد
استفاد از نوع کمی وکیفدی اسدت .روششناسدی دووه
حاضر دو بخ مجزا را شدامل مدیشدود .بخد اول روش
تحقیق به برآورد و ای خشکسدالی در محددودۀ اسدتان
تهران اختصداص دارد .بده ایدنمنظدور ،داد هدای روزانده و
ماهانۀ بارش ایستگا های هواشناسی من قۀ م العهشدد از
بدو تأسی تا سال  2119از سازمان هواشناسدی کشدور و
همچنددین ،داد هددای بددارش سددنجند  TRMMبددا قدددرت
تفکیک مکانی  1/25 ×1/25درجدۀ جغرافیدایی از تارنمدای
جیدددوانی ( )https://giovanni.sci.gsfc.nasa.govاز سدددال
 1998تا  2119دریافت شدند و مورد استفاد قرار یرفتند.
بخ دوم روششناسی تحقیق که به دنبال شناخت اثرات
اقتصادی و اجتمداعی دیددۀ خشدکسدالی اسدت ،از ندوع
توصیفی و تحلیلی است و ابزار اصلی جمدعآوری اطالعدات
مبتنی بر رسشنامه است .بخ اول روششناسی ووه ،
به داد های دریافتی اختصاص دارد .محصدویت مداهوار ای
که داد ها از آن دریافت شدد ،بده سده سد ز طبقدهبنددی
میشوند کده محصدویت سد ز  ،3بده عندوان محصدویت
اقلیمددی نامیددد مددیشددوند .محصددویت اقلیمددی سددنجندۀ
 TRMMدر حال حاضر در مقیاسهای زمدانی سدهسداعته
( ،)RT 3B42روزاندده ( )3B42V7و ماهاندده ( )3B43بددرای
مناطق حار و عرضهای میانه ( 51درجدۀ جندوبی تدا 52
درج دۀ شددمالی) در دسددترس هسددتند .در ایددن تحقیددق از
محصویت روزانۀ این سنجند یعندی ( )3B42V7اسدتفاد
از دریافت داد ها ،به کمک ندرمافزارهدای آمداری،
شد.
عملیات ردازش و آماد سازی آنها انجدام شدد .سدپ  ،بده
منظور ارزیابی دقت داد های ماهوار ای در برابدر داد هدای
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مشاهد ای از سه آزمون آماری ضریب تعیین ( ،)R2مجذور
میانگین مربدع خ دا ( )RMSEو شداخص اریبدی ()BIAS
اسددتفاد شددد .بعددد از کسددب اطمینددان از دقددت و صددحت
داد های بارش روزانۀ ماهوارۀ  ،TRMMمقادیر خشکسالی
برای هر یک از نقاط شبکه به کمک شاخص معروف بارش
استانداردشد ( )SPI1برآورد شد .شاخص بارش اسدتاندارد
( )SPIتوسددط مکددی و همکدداران بددرای تعیددین دور هددای
خشکسالی به منظور بهبود وضعیت عملیاتی ای مندابع
آب در ایایت کلرادو تدوین شد [ 24و .]25
بخدد دوم روششناسددی ددووه  ،بدده رسشددنامه
اختصدداص دارد .بددرای بررسددی ایددایی رسشددنامههددای
تهیهشد از ضدریب آلفدای کرونبداخ اسدتفاد شدد .نتدایج
حاصل از اجرای آزمون نشان داد یویههای رسشنامههدای
طراحیشد در هر دو بخ اقتصادی و اجتماعی از ایدایی
بسیار مناسبی برخوردارندد .از آنجدا کده بدرای یمدای از
طی نجیزینهای لیکرت بهر یرفته شد اسدت ،بندابراین
میانگین هر یک از سؤالها نسبت به میانگین معیدار یعندی
عدد  3مورد مقایسه قدرار مدیییدرد .بده طدوری کده ایدر
میانگین هریک از سدؤالهدا کوچدکتدر از عددد  3و بده 1
نزدیکتر باشد ،نشاندهندۀ اثریذاری زیاد خشکسدالی بدر
سؤال مورد نظر بود و هر چه مقدار آن بزر تر از  3و بده
عدد  5نزدیکتر باشد ،نشاندهندۀ اثر دذیری دایین آن از
دیدۀ خشکسالی است.
یافتهها
بررسی خصوصیات خشکسالی

رخداد خشکسالی هموار بدا ویویدیهدای خاصدی همدرا
است ،که از جملۀ عمومیترین آنها فراوانی ،شدت ،وسعت
و تداوم خشکسالی است .از اینرو ،هر م العهای مسدتلزم
مشخص کردن کدم و کید عوامدل یادشدد اسدت تدا بده
اینوسیله ،قابلیت من قه در راب ه با خشکسالی مشدخص
شود .از آنجا که ارزیابی خشکسالی و شناخت ویوییهدای
آن همگی به مقیاس زمانی وابسته است ،تعری و م العدۀ
آن بر اساس شداخص اسدتاندارد بدارش  SPIمفیدد اسدت.
شکل  2درصد فراوانی ناهنجاریهای منفی و مثبت بدارش
و همچنین ،فراوانی دور های نرمال برای سدالهدای مدورد
م العه (1998د  )2119را نشان میدهد .مالحظه میشود
1. Standardized Precipitation Index
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که رخداد ناهنجاری بارش در ایستگا ها و همچنین ،نقداط
 TRMMدر استان تهدران قابدل توجده اسدت و حددود 64
درصد سالهای م العهشد مقدار بدارش از حالدت بهنجدار
بلندمدت نوسان داشته است .این در حالی است که حددود
 36درصد سالها مقدار بدارش در من قدۀ م العدهشدد در
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محدودۀ نرمال قرار دارد .نکتدۀ قابدل توجده اینکده درصدد
رخدادهای خشکسالی ،ترسدالی و دور هدای نرمدال بدرای
همۀ نقاط اسدتان مشدابه اسدت و بدهترتیدب  31/8درصدد
خشددکسددالی 31/8 ،درصددد ترسددالی و  36/4درصددد دورۀ
نرمال است

شکل  .2درصد فراوانی دورههای خشکسالی ،ترسالی و نرمال در استان تهران (0008ـ )2100

همچنین ،بررسی فراوانی شدتهدای مختلد ناهنجداری
بددارش (جدددول  )1نشددان مددیدهددد فراوانددی شدددتهددای
خشکسالی و ترسالی برای تمام هنۀ من قۀ م العدهشدد بدا
هم یکسان است و ناهنجاری بدارش در سد ز اسدتان تهدران
معمویً به طور فراییر اتفاق میافتد .هرچند امکان دارد شددت
ناهنجاری در همۀ نقاط به طور همزمان یکسان نباشدد (بدرای
نمونه ،مقدار نمرۀ  12 SPIماهه  1998در ایستگا ئوفیزیدک
 1/64و در ایستگا فیروزکو  1/2به دست آمد اسدت) امدا در
مجموع ،دورۀ بلندمدت فراوانی شدتهای مختل با هدم برابدر
شد است .مالحظه میشود که غالب رخدادهای خشکسدالی
و ترسالی در استان تهران از نوع مالیم هستند و در همۀ نقداط
 18/2درصددد از ناهنجدداری بددارش مربددوط بدده ترسددالی و
خشکسالی مالیم اسدت .همچندین ،در  9/1درصدد از مواقدع
دور های خشک و مرطدوب متوسدط را تجربده کدرد اسدت و
رخدادهای شدید خشکسالی و ترسدالی فقدط در  4/5درصدد
مواقع اتفاق افتاد اند .کمینه و بیشینۀ نمرات  SPIبدرای نقداط
منتخب در س ز استان  ±1/95به دست آمد که یویدای آن

است خشکسالی و ترسالیهدای بسدیار شددید در سدالهدای
اخیر اتفاق نیفتاد است.
با توجه به تعداد زیاد نقداط منتخدب در سد ز اسدتان
( 21نق دده از شددبکۀ  TRMMو  5ایسددتگا سددینو تیک)،
برای نشان دادن سری زمانی مقادیر  12 SPIماهه منتهدی
به ما دسامبر که بیدانگر خشدکسدالی در مقیداس سداینه
است ،از میدانگین مقدادیر  SPIدر هدر سدال اسدتفاد شدد
(شکل  .)3م ابق شکل  3همچدون وضدعیت تمدام نقداط،
فراوانی دور های ناهنجار بارش بیشتر از دور هدای هنجدار
است و رخدادهای خشدکسدالی و ترسدالی از نظدم زمدانی
برخوردار نیستند و در تمام دورۀ م العاتی راکند شد اند.
در اویل دهۀ  2111دو دورۀ خشدکسدالی بدر کدل اسدتان
حاکمیددت داشددته اسددت و د از آن شدداهد چهددار سددال
وضعیت نرمال تا سال  2115هستیم .طی سالهای 2116
و  2114وضعیت غالب استان ترسدالی اسدت تدا اینکده در
سدال  2118شددیدترین خشدکسدالی  22سدال اخیددر در
تهران اتفاق افتاد است.
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جدول  .0فراوانی شدتهای مختلف ناهنجاری بارش در استان تهران برحسب درصد (0008ـ )2100
ایستگاه

نرمال

ترسالی مالیم

مهرآباد
آبعلی
شمیران
ئوفیزیک
چیتگر
نق ۀ 1
نق ۀ 2
نق ۀ 3
نق ۀ 4
نق ۀ 5
نق ۀ 6
نق ۀ 4
نق ۀ 8
نق ۀ 9
نق ۀ 11
نق ۀ 11
نق ۀ 12
نق ۀ 13
نق ۀ 14
نق ۀ 15
نق ۀ 16
نق ۀ 14
نق ۀ 18
نق ۀ 19
نق ۀ 21
نق ۀ 21

36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4
36/4

18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2

ترسالی

ترسالی

خشکسالی

خشکسالی

خشکسالی

متوسط

شدید

مالیم

متوسط

شدید

9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1

4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2
18/2

9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1
9/1

4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

شکل  .3میانگین شاخص  SPIاستان تهران در مقیاس ساالنه (0008ـ )2100
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در سالهای انتهایی در مورد م العه ناهنجاری بدارش
در استان تهران تمایل بیشدتر بده خشدکسدالی دارد و در
هفت سال اخیر سه دورۀ خشک فراییر و نسدبتاً شددید در
سدالهدای  2114 ،2113و  2114حداد شدد اسدت .در
وضعیت میانگین کل استان نج رخدداد خشدک در مقابدل
چهار رخداد مرطوب مشاهد میشدود .از نظدر تدداوم نیدز
دور هددای خشددک و مرطددوب تفدداوتی بددا هددم ندارنددد و از
حداکثر تداوم دوساله برخوردارند.
بررسی روشهای مختل درونیابی بدرای هندهبنددی
خشکسدددالی بدددا اسدددتفاد از سیسدددتمهدددای اطالعدددات
جغرافیایی GISنشان داد است کده روش کرجیندگ بدرای
درونیددابی دور هددای خشددک مناسددب اسددت .بنددابراین ،بددا
استفاد از ایدن روش مقدادیر نق دهای نمایدۀ ( SPIاعدداد
بهدستآمد برای هر ایستگا ) به سد ز تعمدیم داد شدد.
بهمنظور آیاهی از توزیدع مکدانی خشدکسدالی در اسدتان
تهران ،نقشۀ هنهبندی این دید در سالهایی که رخدداد
آن فراییر و قابل توجه بود است ،ترسیم شد اند.
با توجه به شکل  ،6در سال  2111نواحی شمال شرقی
استان و محدودۀ شمیرانات در شمال درییر خشدکسدالی
شدید شددند .در ندواحی شدمالی و شدرقی اسدتان مقدادیر
شاخص  SPIدر محدودۀ  1تا  1/49قدرار دارد کده یویدای
حاکمیددت خشددکسددالی متوسددط اسددت .در سددایر مندداطق
(نواحی مرکزی ،جنوبی و غربی) خشکسالی از شدت کمی
برخوردار بود و غلبه با رخداد مالیم یدا ضدعی اسدت .در
سال  2118که شدیدترین خشدکسدالی سدالهدای اخیدر
اتفاق افتاد است ،مناطق غربی و جنوبی استان بده خدالف
سددال  ،2111از خشددکسددالی شدددید رنددج مددیبرنددد .در
قسددمتهددای مرکددزی و شددمالی ،خشددکسددالی متوسددط
حاکمیدددت داشدددته اسدددت و در شدددمال شدددرق تهدددران
(شهرستانهای فیروزکدو و دماوندد) بیشدتر نقداط درییدر
خشکسالی مالیم بود اند (شدکل  .)4م دابق شدکل  4در
سال  2113و  2114یسترۀ خشدکسدالی شددید کداه
قابل توجهی دارد و لکههایی از ایدن ندوع خشدکسدالی در
حوالی شهر قدس ،قرچک ،شمال ورامین ،غدرب اکدشدت
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(در سال  )2113و قسدمتهدایی از غدرب دماوندد و شدرق
ردی و جنوب تهران (سال  )2114دیدد مدیشدوند .در
بازوی شمال شدرق اسدتان و وسدعت زیدادی از شدمیرانات
خشکسالی مالیم و ضعی نمود بیشتری دارد .در ایدن دو
سال ،یسترۀ قابل توجهی از اسدتان شدامل غدرب ،جندوب،
مرکز و شرق آن مقدار شاخص  SPIبدین  1تدا  1/49قدرار
دارد که نشاندهندۀ خشکسالی متوسط است.
تحلیل عاملی اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی

به منظور بررسی همبستگی درونی سؤالها و دسدتهبنددی
کردن اثرات خشکسالی بر آسیب ذیری شدهری در قالدب
چند مؤلفۀ اصلی و تعیین مقدار واریدان تبیدینشدد بده
وسیلۀ هریک از این عاملهدا یدا مؤلفدههدا از روش تحلیدل
عاملی استفاد شد اسدت .م دابق جددول  2مقددار آمدارۀ
 KMOبرابر بدا  1/481اسدت کده نشدان مدیدهدد داد هدا
کفایت یزم بدرای انجدام تحلیدل عداملی را دارندد و انجدام
تحلیل عاملی روی این داد هدا نتیجدهبخد خواهدد بدود.
همچنین ،معنادار بودن آزمون بارتلت با مقدار 2238/532
نشان میدهد ماتری همبستگی معندادار اسدت و حدداقل
شرایط یزم برای انجام تحلیل عاملی وجود دارد.
جدول  .2مقادیر آزمون  ،KMOبارتلت و سطح معناداری
آمارۀ KMO

1/481

آمارۀ
بارتلت
2238/532

درجۀ آزادی

سطح معناداری

325

1/11

بر اساس محاسبات تحلیل عاملی ،چهار عامل که مقدار
ویوۀ آنها بزر تر از عدد یک بود ،استخرا ،شد (شکل .)5
مقدار ویو بیانگر سهم هر عامل از کدل واریدان متغیرهدا
است و هر چه مقدار آن بزر تر باشد ،نشاندهندۀ اهمیت
و تأثیر بیشتر آن عامل اسدت .درخدور یدادآوری اسدت کده
برای ساد سازی مداتری و اسدتخرا ،عامدلهدایی بدا بدار
سؤالهای بای ،از روش چرخ واریمداک اسدتفاد شدد
است .در نهایت ،چهار عامدل اصدلی اسدتخرا،شدد 65/6 ،
درصد از واریان کل را تبیین میکنند (جدول .)3
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سال 2111

سال 2118

سال 2113

سال 2114

شکل  .4پهنهبندی خشکسالی در استان تهران در سالهای  2103 ،2118 ،2110و 2104

شکل  .5نمودار اصخرهای تحلیل عاملی
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جدول  .3عاملهای استخراجشده از تحلیل عاملی
عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس تبیینشده

درصد واریانس تجمعی

اول
دوم
سوم
چهارم

11/3
2/8
2/16
1/4

21/6
18/2
13/5
13/3

21/6
38/8
52/2
65/5

با توجه به مقدار واریان تبیینشد توسط هدر عامدل در
جدددول  ،3مشددخص مددیشددود کدده عامددل اول (آسددیبهددای
اجتماعید روانی) از بیشدترین مقددار ویدو برخدوردار اسدت و
بهتنهایی بی از  21درصد واریان تبیدینشدد را بده خدود
اختصاص داد و یکدی از عوامدل مهدم زیربندایی تأثیر دذیر از
دیدۀ خشکسالی است .از میان متغیرهایی که در ایدن عامدل
قرار یرفتهاند ،ازهمیسیختگی انسدجام خدانوادیی و اجتمداعی
با بار عاملی  1/894و افزای تن های روحی و رواندی بدا بدار
عاملی  1/841از یامدهای شدید خشکسالی به شمار مدیرود.
عامل دوم  18/2درصد از واریان را تبیین میکند .با توجه به
متغیرهایی که با این عامل همبسدتگی دارندد ،مدیتدوان آن را
عامددل بحددران تولیددد و معیشددت نددامیددذاری کددرد .از میددان
متغیرهای این عامل ،کاه انگیز های سرمایهیدذاری بدا بدار
عاملی  1/851و افزای بدهیها و کاه د انددازها بدا بدار
عاملی  1/449بیشترین تأثیر را از خشدکسدالی ذیرفتدهاندد.
عامل سوم  13/5درصد از واریان کل را تبیدین مدیکندد .بدا
توجه به متغیرهای که با ایدن عامدل بیشدترین همبسدتگی را
دارند ،میتوان آن را عامل فقر و فالکت نامید .در این عامدل دو
متغیر افزای فقر و بزهکاری بدا بدار عداملی  1/698و افدزای
میزان بیکاری بدا بدار عداملی  1/683بیشدترین تأثیر دذیری از
خشکسالی داشتهاند .عامل چهارم 13/3درصدد از واریدان را
تبیین کرد است و دو متغیر افزای انگیدز هدای مهداجرت و
تغییرات جمعیتی روی ایدن عامدل قدرار یرفتدهاندد .از ایدنرو،
میتوان عامل چهارم را عامل تغییرات جمعیتی نامید .به طدور
کلی ،میتوان یفت کده دیددۀ خشدکسدالی در تهدران ابتددا
موجب ایجاد تن ها و آسیبهای روانی و اجتماعی میشدود و
با یشرفت ایدن دیدد  ،زمینده بدرای ایجداد بحدران تولیدد و
معیشت فراهم میشود .متعاقب این اثرات ،دیددۀ دیگدری بده
نام فقدر و فالکدت هداهر مدیشدود و در نهایدت ،ایدن عوامدل
زمینهساز مهاجرت افراد و تغییرات ساختار جمعیتدی در مبدد
و مقصد خواهند شد (شکل .)4

مقادیر میانگین و واریدان سدؤالهدای رسشدنامه در
جدول  5ارائه شد است .مالحظه میشود که با توجده بده
نظرات اسخیویان از  11سؤال اقتصادی 11 ،سدؤال دارای
میانگین کمتر از  3هستند و نشاندهندۀ اثر ذیری زیداد و
خیلی زیاد آنها از دیددۀ خشدکسدالی اسدت .در بخد
اقتصادی تنها سؤال مربوط به اثر خشکسدالی بدر کداه
قیمتها ( )Q6دارای میانگین بیشتر از  )3/6( 3اسدت کده
بیانگر اثر ذیری کم این مؤلفه از دیدۀ خشکسالی اسدت.
در بعد اجتماعی مقدار میانگین بیشتر سؤالها ( 13سدؤال
از  15سؤال) کمتدر از عددد  3اسدت .ایدن وضدعیت نشدان
میدهد مؤلفههای اجتماعی رسشنامه نیز اثر ذیری زیادی
از خشکسالی دارند .میانگین سؤالهدای  Q15و  Q26نیدز
بهترتیب  2/8و  2/4بده دسدت آمدد اسدت کده بده دلیدل
نزدیکی به میانگین معیار یعنی عدد  3در یدرو اثر دذیری
متوسط از دیدۀ خشکسالی ارزیابی شد اند.
همچنین ،مقادیر واریان بیشتر سؤالهای رسشدنامه
کمتددر از عدددد  1اسددت .ایددن امددر نشددان مدیدهددد مقدددار
راکندیی یا وردایی ایین است و نظرات اسدخیویدان بده
هددم نزدیددک و توافددق زیددادی بددین آنهددا وجددود دارد .در
مجموع ،کمترین مقدار واریان یا اختالفنظدر مربدوط بده
سؤالهای ( Q21اثر خشکسدالی بدر تغییدرات جمعیتدی)،
( Q22اثر خشکسالی بر افزای حاشدیهنشدینی شدهری)،
( Q1اثر خشکسالی بر کاه عملکرد کشاورزی)( Q4 ،اثر
خشکسالی بر کاه انگیز های سرمایهیذاری)( Q7 ،اثدر
خشددکسددالی بددر افددزای میددزان بیکدداری) و ( Q13اثددر
خشکسالی بر افزای فقدر و بزهکداری) اسدت .بیشدترین
اختالف نظر مربوط به سؤالهای ( Q6اثر خشدکسدالی بدر
کاه قیمتها)( Q14 ،اثر خشکسالی بر ازهمیسیختگی
انسجام اجتماعی و خانوادیی)( Q16 ،اثر خشدکسدالی بدر
افزای تن های روحی و روانی) و )  Q25اثر خشکسدالی
بر افزای کودکان کار) با واریان ( )1/1است.
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جدول  .4بار عاملی متغیرهای استخراجشده
عامل

آسیبهای اجتماعید روانی

بحران تولید و معیشت

فقر و فالکت

تغتییرا جمعیتی

بار عاملی
1/894
1/841
1/864
1/441
1/422
1/621
1/433
1/598
1/544
1/851
1/559
1/449
1/464
1/451
1/429
1/589
1/551
1/513
1/698
1/683
1/598
1/589
1/544
1/551
1/599

متغیر
اثر خشکسالی بر ازهمیسیختگی انسجام اجتماعی و خانوادیی
اثر خشکسالی بر افزای تن های روحی و روانی
اثر خشکسالی بر کاه امید به زندیی
اثر خشکسالی بر بدبینی و نارضایتی مردم نسبت به دولت
اثر خشکسالی بر افزای حاشیهنشینی شهری
اثر خشکسالی بر کاه میزان وحدت و مشارکتها
اثر خشکسالی بر افزای انگیزۀ مهاجرت
اثر خشکسالی بر افزای نزاع دستهجمعی و فردی
اثر خشکسالی بر کاه امنیت و افزای هزینههای امنیتی و نظامی
اثر خشکسالی بر کاه انگیز های سرمایهیذاری
اثر خشکسالی بر کاه ارزش داراییها
اندازها
اثر خشکسالی بر افزای بدهیها و کاه
اثر خشکسالی بر اختالل دادوستد و ناتوانی رداخت اقساط بانکی
اثر خشکسالی بر کاه قدرت خرید مردم
اثر خشکسالی بر نا ایداری منابع درآمد
اثر خشکسالی بر کاه عملکرد کشاورزی
اثر خشکسالی بر کاه تولیدات صنعتی
اثر خشکسالی بر افزای قیمت نهایی غذا
اثر خشکسالی بر افزای فقر و بزهکاری
اثر خشکسالی بر افزای میزان بیکاری
اثر خشکسالی بر افزای روند های قضایی و تعداد زندانیها
اثر خشکسالی بر افزای متکدیان و زبالهیردها
اثر خشکسالی بر افزای کودکان کار
اثر خشکسالی بر روا ،مشاغل کاذب و غیرقانونی
اثر خشکسالی بر تغییرات جمعیتی

جدول  .5مقدار میانگین و واریانس سؤالهای اقتصادی و اجتماعی
سؤالهای اقتصادی
اثر خشکسالی بر کاه عملکرد کشاورزی
اثر خشکسالی بر کاه قدرت خرید مردم
اثر خشکسالی بر نا ایداری منابع درآمد
اثر خشکسالی بر کاه انگیز های سرمایهیذاری
اثر خشکسالی بر کاه ارزش داراییها
اثر خشکسالی بر کاه قیمتها
اثر خشکسالی بر افزای میزان بیکاری
اثر خشکسالی بر کاه تولیدات صنعتی
اندازها
اثر خشکسالی بر افزای بدهیها و کاه
اثر خشکسالی بر اختالل دادوستد و ناتوانی رداخت اقساط بانکی
اثر خشکسالی بر افزای قیمت نهایی غذا
سؤاالت اجتماعی
اثر خشکسالی بر افزای انگیزۀ مهاجرت
اثر خشکسالی بر افزای فقر و بزهکاری
اثر خشکسالی بر ازهمیسیختگی انسجام اجتماعی و خانوادیی
اثر خشکسالی بر کاه امید به زندیی
اثر خشکسالی بر افزای تن های روحی و روانی
اثر خشکسالی بر کاه امنیت و افزای هزینههای امنیتی و نظامی
اثر خشکسالی بر افزای نزاع دستهجمعی و فردی
اثر خشکسالی بر کاه میزان وحدت و مشارکتها
اثر خشکسالی بر بدبینی و نارضایتی مردم نسبت به دولت
اثر خشکسالی بر تغییرات جمعیتی
اثر خشکسالی بر افزای حاشیهنشینی شهری
اثر خشکسالی بر روا ،مشاغل کاذب و غیرقانونی
اثر خشکسالی بر افزای متکدیان و زبالهیردها
اثر خشکسالی بر افزای کودکان کار
اثر خشکسالی بر افزای روند های قضایی و تعداد زندانیها

سؤالها
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
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Q12
Q13
Q14
Q15
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Q17
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Q20
Q21
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Q23
Q24
Q25
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1/5
2/3
2/1
2/3
2/8
3/6
1/8
2/6
2/1
2/2
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1/4
1/8
2/5
2/8
2/4
2/4
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2/4
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1/5
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1/4
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1/1
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1/4
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1/4
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1/4
1/5
1/1
1/1
1/1
1/5
1/4
1/4
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1/4
1/5
1/1
1/1
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اثرپذیری
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زیاد
زیاد
زیاد
متوسط
کم
زیاد
متوسط
زیاد
زیاد
زیاد
اثرپذیری
زیاد
زیاد
زیاد
متوسط
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
متوسط
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11
4
8
5
2
1
11
3
4
6
9
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13
5
1
6
9
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3
4
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رتبۀ سؤالهای اقتصادی از منظر میزان تأثیر دذیری از
خشکسالی بر اساس آمارۀ میانگین در ستون آخر جددول
 2نشان داد شد است .م دابق ایدن شدکل بیشدترین اثدر
خشکسالی در درجۀ اول روی کاه عملکدرد کشداورزی
( )Q1و سپ  ،روی افزای میزان بیکاری به دلیل از بدین
رفتن زمینهها و فرصتهای اشدتغال ( )Q7اسدت .افدزای
قیمت نهایی غذا ( )Q11و نا ایداری منابع درآمدد ( )Q3در
مرتبههای بعدی قدرار یرفتدهاندد .همچندین ،کمتدرین اثدر
خشکسالی از منظدر اقتصدادی در درجدۀ اول مربدوط بده
سؤالهای کاه قیمتها به دلیل افت کیفیت محصدویت
( )Q6و کدداه ارزش دارایددیهددا ( )Q5و سددپ  ،کدداه
تولیدات صنعتی ( )Q8هستند.
ستون آخر جدول  5رتبه سؤالهای اجتمداعی از منظدر
میزان تأثیر ذیری از خشکسالی بر اساس آمارۀ میدانگین را
نشان میدهد .مالحظه میشدود کده سدؤال  Q21یدا همدان
تغییرات جمعیتی (کاه جمعیت روستا و افزای جمعیت
شهری) مهمترین اثر اجتماعی خشکسالی از دیدد نخبگدان
اسددت و بددایترین رتبدده را در قسددمت اجتمدداعی بدده خددود
اختصاص داد است .افزای انگیز هدای مهداجرت ( )Q12و
افزای فقر و بزهکاری ( )Q13نیز در رتبههدای بعددی قدرار
دارند .در مقابل ،کمترین اثر اجتماعی خشکسالی مربوط به
سددؤال کدداه امیددد بدده زندددیی ( )Q15و سددپ  ،افددزای
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روند های قضایی و تعداد زنددانیهدا اسدت ( .)Q26کداه
میزان وحدت و مشارکتها ( )Q19دیگدر سدؤالی اسدت کده
اثر ذیری ایینی از دیدۀ خشکسالی دارد.
واقعیت این است که بهر برداران و عامۀ مردم نسبت به
تأثیر روند خشکسالی در کاه قیمتها با رویکرد کاه
کیفیت محصول ،اعتقاد چندانی نداشته ،بلکه در تغییر افت
کیفیت و بهتبع آن افت قیمتهدا را تدابع عوامدل مختلد
دیگر میدانند که خشکسالی در این بین سهم چشمگیری
به آن اختصاص نمیدهد .بدیهی است بدا یسدترش دیددۀ
خشکسالی و تغییر در میزان بارش ،آب دریدافتی منداطق
مستعد کشت محدودتر شد و سپ  ،عرصههدای فعالیدت
کشاورزی کوچکتر و از جامعه بهر برداری کاسته میشدود
و با کاه حجم تولید و محدودتر شدن حجم محصدویت
تولیدی قابل عرضه در شهرها و کدانونهدای جمعیتدی ،بدر
میزان میزان بیکاری افزود میشود .از دیگر سو ،با کداه
حجم اولیۀ مورد نیاز ،از میزان تولیدات مراکز صدنعتی نیدز
کاسته شد  ،اما بدا توجده بده اینکده در نگدا کلدی صدنایع
وابسته به تولیددات کشداورزی بخد محددودی از کلیدت
جامعۀ صنعتی را در بر میییرد ،اعتقاد به تأثیر خیلی زیاد
در کاه محصویت صنعتی ناشی از کداه حجدم مدواد
اولیه وجود ندارد؛ یرچه باور به ذات تأثیر منفدی همچندان
باقی است.

شکل  .1مدل تجربی اثرات خشکسالی در تهران
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نتیجهگیری
این ووه با هدف بررسدی و تحلیدل روندد آسدیب دذیری
شهری ناشی از خشکسالی در اسدتان تهدران از جنبدههدای
مختل اقتصادی و اجتماعی انجام شدد .همچندین ،شداخص
 SPIبدده عنددوان یکددی از شدداخصهددای رایددج در تحلیددل
خشکسالی استان تهران مورد اسدتفاد قدرار یرفدت .نتدایج
بهدستآمد نشان داد که مداهوارۀ  TRMMقابلیدت خدوبی
در برآورد بارش و ای خشکسالی در من قۀ م العدهشدد
دارد .به طدوری کده دور هدای ناهنجدار بدارش و همچندین،
فراوانی و شدت دور های خشکسالی بهدسدتآمدد توسدط
ایستگا هدای هواشناسدی زمیندی ،تدا حدد زیدادی همسدو و
من بق با نقاط شبکه  TRMMاست .این نتایج با یافتدههدای
محققانی همچون [26د  ]29که قابلیت مداهوارۀ  TRMMدر
برآورد خشکسالی را مناسب ارزیابی کرد اند ،م ابقت دارد.
همچنین ،نتایج نشان داد خشکسالی در استان تهران
تداوم زیادی نددارد و رخدداد آن از دو سدال یدا ی تجداوز
نکرد است .ناهنجداری بدارش در کدل دورۀ مدورد م العده
راکند شد است و دور های خشک با دور های مرطدوب
جبران شد اند .به همین دلیدل ،میدانگین نمدرات شداخص
 SPIطی  22سال اخیر نزدیک به صفر است .البته در چند
سال اخیر ،رخداد خشکسالیها افزای یافتده اسدت و در
هفت سال انتهایی دورۀ مورد م العه (1998د  ،)2119سه
دورۀ خشک در مقابل یک دورۀ مرطوب اتفاق افتاد اسدت.
سددددالهددددای  2113 ،2118 ،2111و  2114از جملدددده
فراییرتددرین رخدددادهای خشددکسددالی در اسددتان تهددران
بود اند .در سال  2118بیشتر هنۀ استان تحت حاکمیدت
خشکسالی متوسط تا شدید قرار داشتند ،اما در سالهدای
 2113 ،2111و  ،2114رخدددادهای مالیددم تددا متوسددط
یسترۀ بیشتری از استان را درییر کرد اند .از نظدر مکدانی
خشکسالی شدید در محدودۀ ورامین ،قرچک و اکدشدت
بیشتر از سایر منداطق اتفداق افتداد اسدت و بدهجدز سدال
 ،2111بازوی شمال شرقی استان و محدودۀ شدمیرانات در
شمال از کمترین شدت خشکسالی برخوردارند.
بدددیهی اسددت بددا محدددودتر شدددن بددازار کددار ناشددی از
خشکسالی که ی تر بده آن اشدار شدد و از طرفدی ،بدا
افزای قیمتهای ناشی از کاه موجودی ،منابع اقتصداد
خرد جوامع نیز دستخوش تأثیر شدد و فعالیدت اقتصدادی
افراد محدودتر میشود و در بازار نیز بدهرغدم وجدود نیداز و
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تقاضا ،با کاه امکان عرضه به مدرور بدر حجدم بددهیهدا
انداز و کاه قددرت
افزود شد که معنای آن کاه
خرید مردم است .با محدودتر شدن تدوان اقتصدادی افدراد،
رونددد تجددارت و دادوسددتد محدددودتر شددد و مقددادیر
باز رداختددهای بددانکی افددزای یافتدده و تددا حددد زیددادی بددر
مشکالت اقتصادی جامعه افزود میشدود .از نتدایج مهدم و
کلیدی این تحقیق میتوان به این مدوارد اشدار کدرد کده
کاه عملکرد فعالیدتهدای کشداورزی در نتیجدۀ رخدداد
خشددکسددالی ،سددبب افددزای فقددر و بیکدداری و یسددترش
ناهنجاریهای اجتماعی شد است .بنابراین ،بایدد دی از
آنکه دیر شد باشد ،از وقوع یک معضل و بحدران بسدیاری
جدید ،جلوییری کرد.
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