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آنجائیکه بالیای طبیعی تهدیدی جدی برای کیفیت زندگی جوامع روستایی
زندگی می باشد .از
هستند و خشکسالی بواسطه اثرات تدریجی و درازمدت خود مهمترین بالی طبیعی جهان به شمار
می رود ،هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر بحران آب های زیرزمینی بر کیفیت زندگی گوجه
فرنگی کاران شهرستان دیر می باشد .این مطالعه به روش پیمایشی انجام شده است .جامعه
آماری این پژوهش ،شامل کلیه گوجه فرنگی کاران آبی کار شهرستان دیر ( 0011نفر) می باشد که
از بین آنها نمونه ای به حجم  582نفر با استفاده از جدول تاکمن ،محاسبه و به روش نمونه گیری
کامالً تصادفی انتخاب گردید .ابزار جمع آوری داده ها ،پرسشنامه بوده که کیفیت زندگی
کشاورزان را توسط  01گویه در قالب طیف لیکرت مورد بررسی قرار داده است .روایی این
پرسشنامه ،توسط صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آن ،تعداد 33
پرسشنامه تکمیل و آلفای کرونباخ آن برای رفتارهای سازگاری کشاورزی ،رفتارهای سازگاری غیر
کشاورزی و کیفی زندگی کشاورزان به ترتیب  =1/88 ، =1/52و  =1/88به دست آمد .برای
تحلیل داده ها ،از ضریب همبستگی ،آزمون ANOVAو تحلیل رگرسیون استفاده شده است نتایج
نشان داد که کیفیت زندگی کشاورزان ،رابطه منفی و معنی داری با بحران آب های زیرزمینی و
آسیب پذیری آنان دارد .همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که آسیب پذیری و سازگاری غیر
کشاورزی مهمترین فاکتورها در تبیین کیفیت زندگی کشاورزان متأثر از بحران آب های زیرزمینی
می باشد.
واژگان کليدي :کیفیت زندگی ،بالیای طبیعی ،منابع آب زیرزمینی ،شهرستان دیر.
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گوجه فرنگی کاران شهرستان دیر

مجله علمی رویکردهای پژوهشی درمهندسی عمران و معماری (سال اول)

بررسی تأثير بحران آب هاي زیرزمينی بر کيفيت زندگی
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مقدمه
طبیعت مولود زندگی است و تمامی تمدن های بزرگ جهان را در دامان خود پرورانده است .ولی با همه مهربانی و بخشش بی
دریغ خود ،در برخی از موارد ،قهر طبیعت متوجه مناطقی از جهان می گردد و خسارات روانی ،جانی و مالی بسیاری را به بار می آورد.
در اصطالح عموم این اتفاقات را بالیای طبیعی نامگذاری نموده اند .اهمیت تخریب ها و آسیب های ناشی از بالیای طبیعی ،به حددی
است که در سال های اخیر ،توجه بسیاری از مراکز بین المللی را به خود معطوف داشته است .تا جایی که سدازمان ملدل متحدد ،دهده
 0111میالدی را «دهه کاهش حوادث و بالیای طبیعی» از طرفی حدود  12درصد از تلفاتی که بالیای طبیعی بر جای می گذارند ،در
جهان سوم اتفاق می افتد ،جایی که بیش از  4/5میلیارد نفر زندگی می کنند] .[1در اینجا یک ارتباط واژگدون بدین سدطو توسدعه و
میزان تلفات انسانی ناشی از بالیای طبیعی به چشم می خورد .یک نمونه را می توان در مقایسه سیل اخیر پاکستان که در تداری 58
جوالی  5101به وقوع پیوست و باعث تخریب بیش از  0/1میلیون خانه همچنین تأسیسات زیر بندایی و رفداهی گردیدد و نزدیدک بده
 0511نفر نیز به طور مستقیم در اثر آن جان خود را از دست دادند] .[05یا سیل بزرگ بنگالدش که موجب مرگ بیش از  5111نفدر
در سال  0118شد ،در مقایسه با سیل می سی سی پی در ایاالت متحده امریکا (در سال  )0113که فقط حدود  45نفر تلفدات همدراه
داشت یادآور شد].[1
از طرفی ،در بین بالیای طبیعی ،خشکسالی و بحران های آبی متعاقب آن ،هم به لحاظ وسعت مناطقی که از این پدیده متأثر می
شوند ،هم به لحاظ فراوانی وقوع و هم به لحاظ حج خسارت وارده ،مهم ترین بالی طبیعی جهان می باشد] 4و  .[51در همین راستا
زرافشانی ( )0384بیان می کند که ،در بین همه بالیای طبیعی ،خشکسالی بزرگترین اثر بالفعل اقتصادی و روانی را داشته و می تواند
بیشترین تعداد مردم را تحت تأثیر قرار دهد .در کل می توان گفت بحران جهانی آب ،یکی از چالش های اصلی قرن  50می
باشد] .[04ضمن اینکه در حال حاضر  51درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کنند که آب بسیار کم یاب است یا اینکه
دسترسی مردم به منابع آبی محدود می باشد] .[50به صورتی که از هر  8نفر جمعیت جهان ،یک نفر به آب سالم دسترسی
ندارد] .[08و اگر این وضعیت ادامه یابد ،تا سال  5152یک سوم از جمعیت جهان و  81درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه،
با کمبود آب مواجه خواهد شد] .[01همچنین ] [04بیان میکند که تا سال  5152حدود  0/8بیلیون نفر در مناطق و یا کشورهایی
زندگی خواهند کرد که کامالً با کمبود آب مواجه خواهد بود .از طرفی ] [3نیز عقیده دارد ،با گرم شدن کره زمین ،جهان خشکسالی
ها را با فاصله زمانی بسیار کمتر از گذشته و با شدت بیشتر تجربه خواهد کرد.
کشور ایران ،با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی خود ،که در قسمت معتدل نیم کره شمالی کره زمین قرار گرفته است ،همچون
بسیاری از ک شورهای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا ،در وضعیت مناسبی از لحاظ تأمین آب قرار ندارد] .[5براساس مطالعات
سازمان بین المللی مدیریت آب ( ،)IWMIایران در بین  008کشور از نظر بحران آبی ،در رده  04قرار دارد ،که نشان دهنده وضعیت
نامناسب منابع آب ایران می باشد].[8
از طرفی هر پدیده ای ،هر چند کوچک ،وقتی که در جوامع بشری اتفاق می افتد ،تأثیراتی را به صورت مثبت و منفی در آن جوامع
برجای می گذارد .به طبع ،پدیده ای مانند خشکسالی ،که شاید بتوان گفت مهم ترین مشکل جوامع بشری ،در طول چند دهه اخیر
بوده ،تأثیرات گسترده ای را بر جوامع انسانی خواهد داشت .ولی تأثیر خشکسالی ،بر بخش هخای مختلف جامعه ،یکسان نخواهد بود.
چرا که امروزه  51درصد از کل منابع آبی جهان در بخش کشاورزی استفاده می گردد] .[08بنابراین کمبود آب ،مستقیماً بر امنیت
غذایی جوامع تأثیر می گذارد .چنانچه در سال  821 ، 5113میلیون نفر در جهان ،دسترسی کافی به غذای مورد نیاز خود را نداشتند
که از این تعداد 81 ،درصد در آفریقای جنوبی و مرکزی زندگی می کردند و  51درصد از آنها نیز ساکنین مناطق روستایی بودند].[02
اما در خصوص اثرات خشکسالی تحقیقات زیادی انجام گرفته است .از جمله ] [00اثرات خشکسالی را به چند دسته تقسیم بندی
نموده است شامل:
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1ـ اثرات اجتماعی:
اثرات اجتماعی ناشی از خشکسالی ،شامل کاهش سطو بهداشت و بروز مشکالت سوء تغذیه ،افزایش تضادهای سیاسی،
اجتماعی  ،مدیریتی و افزایش تضاد و درگیری میان بهره برداران از منابع آبی ،کاهش کیفیت زندگی و افزایش فقر ،مهاجرت و کم
رنگ شدن نقش ارزش های اعتقادی ،تخریب نظام های اعتقادی ،فرهنگی ،تغییر ارزش ها و باورهای اجتماعی ،بروز نابرابری های
جنسیتی ،اعتقادی ،اجتماعی ،سنی و افزایش نیاز به اطالعات.
2ـ اثرات اقتصادي:
از جمله اثرات اقتصادی ناشی از بروز خشکسالی ،افزایش قیمت محصوالت زراعی و دامی ،افزایش تقاضا برای دریافت وام های کم
بهره ،کاهش نقش نیروهای دولتی ،کندشدن روند توسعه اقتصادی ،کاهش جمعیت مناطق روستایی ،کاهش رونق صنعت توریسم و
افزایش هزینه تأمین آب.
3ـ اثرات محيطی:
اثرات محیطی ناشی از بروز خشکسالی عبارتند از  :کاهش تولید در اراضی کشاورزی ،مراتع و جنگل ها ،اثرات هیدرولوژیکی (بحران
آب های زیرزمینی)  ،خشکسالی کشاورزی و خشکسالی اقتصادی د اجتماعی تقسیم بندی نموده است براساس تقسیم بندی فوق ،هر
چه مدت زمان خشکسالی طوالنی تر باشد ،اثرات خشکسالی بیشتر و مخربتر خواهد بود.
با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت ،خشکسالی تمامی جنبه های زندگی بشری را تحت تأثیر قرار می دهد و از جمله آنها
کیفیت زندگی کشاورزان است.
از طرفی زمانی که انسان زندگی خود را روی کره خاکی شروع کرد ،دائما به دنبال آن بوده است که وضعیت زندگی خود را بهبود
بخشد .ولی در اینجا یک سوال اساسی وجود دارد و آن اینکه ک یفیت یک زندگی ایده آل یا مناسب چیست؟ مطالعه کیفیت زندگی
پدیده ای نسبتاً جدید است که اکثرا با تفکر جدید در مورد اهداف توسعه بوده است و در حوزه های سالمت ،کار ،اقتصادی ،اجتماعی،
روحی د روانی و خانوادگی تعریف می شود .در واقع کیفیت زندگی فقط از نظر فرد مشخص می گردد .اگرچه کیفیت زندگی را می
توان به طور کلی با عبارت شادی یا رضایت از زندگی تعریف کرد ،اما این دریافت کلی به وسیله جنبه های مختلف زندگی فرد تحت
تأثیر قرار می گیرد .رضایت از زندگی به وسیله درک هر فرد از شرایط کنونی خویش در مقایسه با انتظارات ،آرزوها و شرایط دلخواه و
ایده آل او تعیین می گردد] .[0همچنین] ،[05کیفیت زندگی را احساس خوشبختی و رضایت از زندگی می دانند که تحت تأثیر
عواملی مانند سن ،فرهنگ عمومی جامعه ،جنسیت ،سطو تحصیالت ،وضعیت طبقاتی جامعه ،بیماری و محیط اجتماعی می باشد.
همان گونه که در مطالعات انجام شده نمایان است ،کیفیت زندگی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،روحی د روانی و جسمی قابل بررسی
است .از طرفی بحران آب های زیرزمینی نیز تمامی این جنبه ها را در زندگی فرد تحت تأثیر قرار می دهد .بنابراین هدف تحقیق
حاضر آن است که به بررسی نقش بحران آبهای زیرزمینی در تغییر کیفیت زندگی کشاورزان بپردازد.
روش پژوهش:
این تحقیق در سال  0381به منظور بررسی تغییرات کیفیت زندگی کشاورزان متأثر از بحران آب های زیرزمینی در استان
بوشهر (شهرستان دیر) طراحی و اجرا گردیده است .شهرستان دیر با مساحت  5555/5کیلومتر مربع % 01/8 ،از کل مساحت استان را
دارا بوده جمعیت این شهرستان در حدود  48838نفر می باشد] .[5در این شهرستان تمامی کشاورزان آبی کار (که جامعه آماری
تحقیق را تشکیل می دهند) به کشت محصول گوجه فرنگی اشتغال دارند .و منبع تأمین آب برای همه آنها چاه های نیمه عمیق می
باشد ] .[2تحقیق حاضر ،از نوع تحقیقات پیمایشی است .در این تحقیق ،از روش نمونه گیری تصادفی ،با انتصاب متناسب استفاده
گردید .به این صورت که کل کشاورزان آبی کار شهرستان دیر ( 0011نفر) به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب و سپس با استفاده
از جدول تاکمن  582نفر کشاورزی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند .برای جمع آوری اطالعات در این تحقیق ،از پرسشنامه ،که رایج
ترین روش جمع آوری اطالعات در مطالعات علوم انسانی می باشد ] [01استفاده گردید .البته برای بررسی کیفیت زندگی پرسشنامه
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های استاندارد زیادی وجود دارد .از جمله پرسشنامه  ،WHOQOL-BREFپرسشنامه  ،SF-36پرسشنامه  ،SQLIپرسشنامه
 CLDQو پرسشنامه  ،PDQLکه به دلیل نوع کاربرد آنها (بیشتر این پرسشنامه ها در حیطه پزشکی کاربرد دارد) و همچنین مسائل
ویژه فرهنگی اجتماعی کشور ایران ،هیچ کدام از این پرسشنامه ها عیناً قابل استفاده نبود .بنابر این ترکیبی از این پرسشنامهها به
همراه چندین گویه خارج از محدوده این پرسشنامهها استفاده گردید .متغیرهای مستقل تحقیق شامل ویژگیهای فردی و حرفهای،
ویژگیهای اقتصادی -زراعی و ویژگیهای اجتماعی کشاورزان و متغیرهای وابسته تحقیق شامل بحران آبهای زیرزمینی ،رفتارهای
سازگاری کشاورزی کشاورزان ( 08گویه) ،رفتارهای سازگاری غیر کشاورزی کشاورزان ( 35گویه) همچنین کیفیت زندگی کشاورزان
( 01گویه) می باشند .برای سنجش هر کدام از گویه های متغیرهای وابسته از طیف پنج امتیازی لیکرت شامل هیچ ،کم ،متوسط،
زیاد و بسیار زیاد استفاده گردید .برای تعیین شدت بحران آبی چاه های کشاورزی نیز یک پروسه چهار مرحله ای طی شد به این
ترتیب که در مرحله اول ،چهار طبقه {ایده آل ،تقریباً مناسب ،نامناسب و غیر اقتصادی} تعریف گردید .که سه فاکتور شوری آب چاه،
حجم آب چاه و عمق چاه در این طبقهبندی لحاظ گردید .در مرحله دوم ،به دلیل هم واحد نبودن فاکتورهای تعیین کننده بحران
آبی ،نیاز بود که این فاکتورها بدون مقیاس گردند .برای این کار نیز از میانگین وزنی استفاده گردید .در مرحله سوم به دلیل این که
ارزش فاکتورها در تولید محصول گوجه فرنگی یکسان نبود ،هر فاکتور در ارزش خاص خود (یافته های تحقیق کیفی) ضرب گردید.
نهایتا در مرحله چهارم ،از مجموع یه فاکتور (بعد از کلیه تغییرات فوق) وضعیت چاه های کشاورزی ،به لحاظ شدت بحرانی بودن برای
کشت محصول گوجه فرنگی به دست آمد.
بعد از تهیه ،پرسشنامه در ا ختیار چند تن از اساتید ترویج و آبیاری دانشگاه رامین قرار گرفت و روایی آن مورد تأیید واقع شد.
همچنین برای تعیین پایایی پرسشناه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .برای این کار تعداد  33پرسشنامه در شهرستان دشتی
(از شهرستان های مجاور که کشاورزان آن به کشت محصول گوجه فرنگی اشتغال داشته و از چاه برای تأمین آب مورد نیاز مزارع خود
استفاده می کنند) توزیع و داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار  SPSSگردید .ضریب آلفای کرونباخ برای رفتارهای سازگاری
کشاورزی ،رفتارهای سازگاری غیر کشاورزی و کیفیت زندگی کشاورزان به ترتیب  1/88 ،1/52و  1/88به دست آمد که نشان می دهد
پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار بوده است .همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های میانگین ،انحراف معیار ،آزمون
همبستگی ،آزمون  ANOVAو رگرسیون استفاده گردید.
نتایج و بحث:
در ابتدا الزم است توصیفی از وضعیت کلی جامعه آماری تحقیق ارائه گردد .نتایج آمار توصیفی بیانگر آن است که تنها  %05از
کشاورزان منطقه بی سواد می باشند .میانگین سنی کشاورزان تقریباً  42سال ( )X=45.3.SD=12.9بوده و  % 11/2از کشاورزان
مالک زمین های کشاورزی خویش می باشند .میانگین بعد خانوار  8نفر ( )X=6,SD=2.8و میانگین مالکیت ارضی کشاورزی
نزدیک به  8هکتار ) (X=7.6,SD=8می باشد .همچنین سابقه فعالیت زراعی آنان  55سال ) (X=22,SD=12.1بوده و % 85/2
از کشاورزان فاقد هر گونه شغل دومی بوده و تمامی درآمد خود را از شغل کشاورزی به دست می آورند .به لحاظ بحران آب چاه های
کشاورزی ،تنها  %2از کل چاه های شهرستان ،دارای وضعیت ایده آل می باشند .چاه های تقریباً مناسب  %35از کل چاههای منطقه را
تشکیل می دهند و چاه های نامناسب بیشترین چاه های کشاورزی منطقه را ( )%43شامل می شوند .در نهایت چاه های غیر اقتصادی
می باشند ،که  % 51از کل چاه های شهرستان را به خود اختصاص داده است .این گروه از چاه ها معموال غیرفعال بوده یا کشاورزان
محصوالتی را برای مصرف خانوار خود و در سطحی بسیار محدود کشت می کنند.
بررسی کیفیت زندگی کشاورزان در سه منطقه تحقیق نشان داد که دامنه تغییرات بین  32/51تا  10/28متغیر می باشد .همچنین
میانگین کیفیت زندگی در سه منطقه تحقیق بیانگر آن است که اگر چه کیفیت زندگی در این مناطق در وضعیت ایده آل قرار ندارد
ولی وضعیت نگران کننده نیز نمی باشد .نتایج کامل کیفیت زندگی کشاورزان در جدول شماره ا آورده شده است.
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جدول  - 1کيفيت زندگی کشاورزان متأثر از بحران آب هاي زیرزمينی
*

ميانه

نما

انحراف معيار

کمينه

بيشينه

منطقه

ميانگين

23/88

01/003

32/51

10/28

آبدان

81/441

21/145

00/458

43/08

88/35

دیر

21/583

25/821

48/45

38/12

81/45

بردخون

84/411

82/583

25/81

1/541

32/51

10/28

کل

80/851

80/123

85/81

01/208

*میانگین ها از  011محاسبه گردیده است.

همچنین آزمون  Fاختالف معنی داری ( )F=3.864 , P= 0.023را بین کیفیت زندگی مناطق مختلف نشان داد .در ادامه آزمون
تعقیبی توکی مشخص کرد که کیفیت زندگی کشاورزان دیر ( )X= 60اختالف معنی داری با کیفیت زندگی کشاورزان آبدان
( )X=59.654و بردخون ( )X=64.108ندارند .ولی کیفیت زندگی کشاورزان بردخون و آبدان ،اختالف معنی داری را در سطو
 1/12با یکدیگر دارا میباشند .در واقع کشاورزان بردخون دارای کیفیت زندگی باالتری هستند .این نکته زمانی بیشتر اهمیت خود را
نمایان می سازد که بدانیم شاخص بحران آبی در منطقه آبدان  ، 3853در منطقه دیر  5584و در منطقه بردخون  0545می باشد و
نشان می دهد که بحران آبی تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی کشاورزان منطقه داشته است.
همبستگی متغيرهاي پژوهش با کيفيت زندگی کشاورزان
برای بررسی رابطه همبستگی ،کیفیت زندگی کشاورزان ،با سایر متغیرهای اثرگذار ،به دلیل فاصله ای بودن و یا شبه فاصله ای
بودن تمامی متغیرهای تحقیق ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید و نتایج آن در جدول شماره  5آورده شده است.
نتایج جدول شماره  5نشان می دهد که ب ین تمایل کشاورزان به مهاجرت و کیفیت زندگی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد
( .)r=0.149 , p= 0.009دلیل این مسئله آن است که هر چه کیفیت زندگی کشاورزان باالتر باشد ،از امکانات مناسب تری برای
مهاجرت به مناطق دیگر برخوردار بوده و تمایل کمتری به ماندن در منطقه ای دارند که به دلیل بحران آبی ،سطو زندگی در آن پایین
آمده است .در واقع کشاورزانی با کیفیت زندگی باال ،به حداقل ها قانع نبوده و به محض مواجه شدن با بحران آبی و در جهت حفظ و
بهبود کیفیت زندگی خود ،مهاجرت را به عنوان یک راه مناسب در دستور کار خود قرار می دهند.
همچنین نتایج نشان می دهد که بین سطو سواد کشاورزان و کیفیت زندگی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ( r=0/155
.), p=0.007این مورد بسیار بدیهی است .چرا که هر چه سطو سواد افراد باالتر باشد ،آنها فعالیت های اجتماعی بیشتری داشته ،به
منابع اطالعاتی ،علمی و اقتصادی دسترسی بیشتری دارند .ضمن اینکه تنوع شغلی آنها نیز بیشتر بوده و قادر هستند دامنه گسترده
تری از شغل ها را برای تأمین معاش خود انجام دهند ،که همه اینها در باال رفتن کیفیت زندگی موثر خواهد بود.
یکی دیگر از نتایج آزمون همبستگی این است که بین سرمایه های مادی کشاورزان و کیفیت زندگی آنان رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد( .)r=0.260 , p=0.000بدیهی است که هر چه سرمایه های مادی کشاورزان نظیر منزل مسکونی،خودرو،ماشین آالت
کشاورزی ،ادوات کشاورزی و  ...بیشتر باشد ،کیفیت زندگی آنان نیز باالتر خواهد بود.
یافته ها رابطه منفی و معنی داری را نیز بین کیفیت زندگی و آسیب پذیری کشاورزان نشان می دهد(.)r=-0.841 , p=0.000
ضمن اینکه ضریب همبستگی باالیی بین این دو برقرار است .که نشان می دهد کیفیت زندگی و آسیب پذیری کشاورزان در مقابل
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یکدیگر قرار دارند در واقع هر چه آسیب پذیری کشاورزان در اثر بحران آب های زیرزمینی افزایش یابد از کیفیت زندگی آنان کاسته
خواهد شد.
میزان بحرانی بودن آب چاه کشاورزی کشاورزان نیز رابطه منفی و معنی داری را با کیفیت زندگی کشاورزان نشان می دهد (r=-
 .)0/356 , p=0.000در واقع به دلیل آنکه ه چه چاه های کشاورزی به سمت بحرانی شدن پیش روند ،تولید کشاورزان کاهش
یافته و به دلیل آنکه اکثریت کشاورزان ( )%85/2فاقد هرگونه شغل دیگری برای تأمین معاش خانوار خود می باشند بنابراین از کیفیت
زندگی آنان کاسته خواهد شد.
در نهایت یافته ها رابطه منفی و معنی داری را بین سازگاری غیرکشاورزی کشاورزان با کیفیت زندگی آنان ( r=-0/202 ,
 )p=0/000نشان می دهد .این بدان منی است که هر چه کیفیت زندگی کشاورزان براثر تشدید بحران آب های زیرزمینی و
پیامدهای اجتماعی د اقتصادی ناشی از آن کاهش یابد و درآمد کشاورزان از مزرعه کاهش یابد ،کشاورزان مزرعه را رها کرده و به
سمت فعالیت هایی خارج از زمین کشاورزی (شاملب فروش دارایی ها و سرمایه های خویش ،همچنین روی آوردن به شغل های
غیرکشاورزی ،درگیری سایر افراد خانواده در فعالیت های اقتصادی ،مهاجرت و جستجوی کار در محلی دیگر و دریافت مساعدت از
کانال های مختلف دولتی و خصوصی) اقدام خواهند نمود.
سایر متغیرها مانند سن ،بعد خا نوار ،عضویت در گروههای اجتماعی د سیاسی ،سرمایه های طبیعی افراد و سازگاری کشاورزی آنان
رابطه معنی داری را با کیفیت زندگی کشاورزان نشان نمی دهند .نتایج کامل بررسی رابطه همبستگی کیفیت زندگی کشاورزان متأثر
از بحران آب های زیرزمینی با متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی در جدول شماره  5آورده شده است.
جدول  - 2بررسی رابطه همبستگی کيفيت زندگی با سایر متغيرهاي تحقيق

متغیرها

ضریب همبستگی

سطو معنی داری

سن

-1/013

1/153

بعد خانوار

1/135

1/285

عضویت در گروههای اجتماعی د سیاسی

1/154

1/015

سرمایه های مادی

** 1/ 581

1/111

میل به مهاجرت

** 1/041

1/111

سرمایه طبیعی

1/148

1/454

شدت بحران آبی چاه کشاورزی

** -1/328

1/111

سازگاری کشاورزی

1/105

1/840

سازگاری غیر کشاورزی

**1/515

1/111

آسیب پذیری

**1/840

1/111

سطو سواد

**1/022

1/115

** بیانگر معنی دار بودن رابطه همبستگی در سطو  1/10و * در سطو  1/12می باشد.
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عوامل مؤثر بر کيفيت زندگی کشاورزان شهرستان دیر ،با استفاده از تحليل رگرسيون چند گانه به روش گام به گام:
برای بررسی این موضوع که ویژگی های فردی (سن ،سابقه کار کشاورزی ،بعد خانوار و تعداد افراد فعال اقتصادی خانواده)،
عضویت در گروه های اجتماعی سیاسی ،سرمایه های افراد ( سرمایه های مادی و سرمایه های طبیعی ،آسیب پذیری کشاورزان ،میزان
بحرانی بودن وضعیت چاه کشاورزی ،سازگاری های کشاورزی و سازگاری های غیر کشاورزی کشاورزان به چه میزان بر کیفیت زندگی
کشاورزان ،مؤثر می باشد و تعیین سهم هر کدام از این متغیرهای مستقل ،در تبیین متغیر وابسته (کیفیت زندگی کشاورزان) ،از
تکنیک آماری تحلیل رگرسیون چندگانه ،به روش گام به گام استفاده گردید.
یافته های تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که ،در بین تمامی متغیرهای مستقل ،که وارد تحلیل رگرسیون گردیدند ،هفت متغیر
آسیب پذیری ،سازگاری غیر کشاورزی ،عضویت کشاورزان در گروه های اجتماعی – سیاسی ،سن ،تمایل کشاورزان به مهاجرت،
سرمایه های مادی و بعد خانوار کشاورزان معنی دار گردیدند .در کل متغیرهای یاد شده قادر هستند  11/2درصد از تغییرات متغیر
وابسته کیفیت زندگی کشاورزان را تبیین نمایند .آزمون  Fنیز معنی دار بودن تحلیل رگرسیون را در سطو  1/10تأیید می نماید.
به منظور تعیین میزان اهمیت نسبی متغیرهای مستقل در تبیین کیفیت زندگی کشاورزان ،از ضریب بتا در تحلیل رگرسیون استفاده
گردید .نتایج بیانگر آن است که به ازای هر واحد افزایش در انحراف معیار متغیرهای سازگاری های غیرکشاورزی ،میل به مهارجرت،
سرمایه های مادی و بعد خانوار کشاورزان به ترتیب  1/148 ،1/18 ،1/205و  1/145واحد ،انحراف معیار کیفیت زندگی کشاورزان
افزایش می یابد .همچنین هر واحد افزایش در انحراف معیار آسیب پذیری ،عضویت کشاورزان در گروه های اجتماعی سیاسی و سن
کشاورزان به ترتیب  1/158 ،0/081و  1/188واحد ،انحراف معیار کیفیت زندگی کشاورزان کاهش می یابد .در واقع آسیب پذیری
کشاورزان و روش های سازگاری غیر کشاورزی ،که کشاورزان برای مقابله با بحران آبی از خود بروز می دهند ،مهمترین فاکتورها در
تبیین کیفیت زندگی ،در مواجهه با بحران آب های زیرزمینی می باشند .همچنین معنی دار بودن ضرایب رگرسیون متغیرهای
مستقل با متغیر وابسته تحقیق نیز به وسیله آزمون  tمحاسبه گردیده است نتایج کامل تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی
کشاورزان شهرستان دیر ،در مواجهه با بحران آب های زیرزمینی ،در جدول  3آورده شده است.
جدول  - 3عوامل مؤثر بر کيفيت زندگی کشاورزان شهرستان دیر در مواجهه با بحران آب هاي زیرزمينی
2

متغير
آسيب پذیري
سازگاري غير کشاورزي
عضویت اجتماعی -سياسی
سن
ميل به مهاجرت
سرمایه مادي
بعد خانوار
Sig.F= 0.000

B

Std
Error

Beta

T

Sigt

R

R2

R
Adjust

-0/358

1/151

-0/081

-45/804

1/111

1/840

1/515

1/518

1/253

1/155

1/205

51/112

1/111

1/144

1/810

1/150

1/501

1/158

4/012

1/111

1/148

1/812

1/155

1/108

1/188

4/382

1/111

1/148

1/818

1/120

1/108

1/181

3/055

1/115

1/141

1/110

1/132

1/104

1/148

5/241

1/105

1/121

1/113

1/025

1/151

1/145

54115

1/152

1/120

1/112

F=420.096

1/811
1/814
1/815
/8111
1/110
1/115

Conatant=58.825
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نتيجه گيري و پيشنهادها:
همانگونه که نتایج تحقیق نشان می دهد بیش از  11درصد از کشاورزان حوزه شهرستان ،مالک زمین های کشاورزی خود می
باشند .بنابراین امکان کارهای اصالحی و درازمدت بر روی زمین و چاه کشاورزی ،برای آنان امکان پذیر خواهد بود .نکته جالب در
این است که هر چه کشاورزان از کیفیت زندگی باالتری برخوردار باشند ،میل به مهاجرت نیز در آنان افزایش خواهد یافت و این مسئله
می تواند به مرور باعث افت کیفیت زندگی در منطقه گردد .همچنین هر چه شدت بحران آب های زیرزمینی افزایش یابد ،کیفیت
زندگی کشاورزان با کاهش روبرو می گردد .نیز هر چه کیفیت زندگی کشاورزان کاهش یابد ،آنان تالش می کنند کشاورزی را رها
کرده و به فعالیت های غیر کشاورزی گرایش می یابند .در نهایت کشاورزانی که از کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند به شدت
آسیب پذیرتر از کشاورزانی می باشند که از کیفیت زندگی مناسب تری برخوردار هستند .همچنین آسیب پذیری و سازگاری های
غیرکشاورزی ،بیشترین نقش را در کیفیت زندگی کشاورزان دارا می باشند .بنابراین پیشنهاد می شود :
 با توجه به اینکه  %82/2از کشاورزان فاقد هر گونه شغل دومی برای تأمین معاش خانواده خود هستند و نیز  %83از چاه
های کشاورزی در وضعیت نامناسب و غیراقتصادی قرار دارند .بنابراین می توان نتیجه گرفت که دیگر شغل کشاورزی
به تنهایی نمی تواند جوابگوی نیازهای شغلی روستاییان باشد .بنابراین پیشنهاد می شود دولت راه کارهایی را به منظور
فراهم نمودن اشتغال کشاورزان خارج از محیط مزرعه و با توجه به استعداد منطقه ارائه نماید.
 با توجه به اینکه همبستگی بسیار باالیی بین افزایش کیفیت زندگی و کاهش آسیب پذیری کشاورزان وجود دارد،
بنابراین پیشنهاد می شود سطو خدمات عمومی (بهداشتی ،ورزشی ،فرهنگی) در منطقه افزایش یابد تا روستاییان بهتر
بتوانند با آسیب پذیری ناشی از بحران آب های زیرزمینی کنار آیند.
 پیشنهاد می شود ،اداره ترویج به منظور تو انمندسازی کشاورزان در مقابل بحران آب های زیرزمینی و کال حوادث و
بالیای طبیعی بخش کشاورزی ،نسبت به برگزاری دوره های آموزشی متناسب اهتمام نماید.
با توجه به رابطه منفی و معنی داری که بین کیفیت زندگی و بحران آب های زیرزمینی وجود دارد ،پیشنهاد می شود پروژه های
آبخیزداری و آبخوان داری برای تغذیه سفره آب های زیرزمینی در رأس اولویت های توسعه کشاورزی منطقه قرار گیرد
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