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 اثرات اقتصادي خشکسالی بر درآمد کشاورزان دیم کار (گندم و جو)
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 Mehran.lashanizand@gmail.com پست الکترونیک
 

 
 چکیده 

تاده ودر طبیعت اتفاق افتـاده و  در جهان است که مکرراًدر جهان است که مکرراً  اي فراگیر و بسیار مخرباي فراگیر و بسیار مخربپدیدهپدیدهخشکسالی خشکسالی  صاد،بـر روي اقتصـاد،  در طبیعت اتفاق اف شاورزي،کشـاورزي،  بر روي اقت یع توزیـع   ک توز
مهم ترین موضوع پس از تشخیص خشکسالی در یـک منطقـه بررسـی و مطالعـه اثـرات آن و  گذارد.گذارد.جمعیت و مسائل اجتماعی اثر میجمعیت و مسائل اجتماعی اثر می

ین هـدف از انجـام ایـن   مشخص کردن ظرفیت ها و امکانات موجود در منطقه براي مقابله با خسارت ها و مشکالت ناشی از آن می باشـد. جام ا هدف از ان
  1515آباد در یک دوره آماري آباد در یک دوره آماري ر خشکسالی بر روي ارزش خالص تولید  و عملکرد محصوالت گندم و جو شهرستان خرمر خشکسالی بر روي ارزش خالص تولید  و عملکرد محصوالت گندم و جو شهرستان خرمتحقیق ارزیابی تأثیتحقیق ارزیابی تأثی

محاسـبه   DIو و   SPI ، ،PNخشکسالی هاي هاي ) بود. در این تحقیق ابتدا اطالعات مربوط به بارش منطقه تهیه و شاخص) بود. در این تحقیق ابتدا اطالعات مربوط به بارش منطقه تهیه و شاخص13801380-13941394ساله (ساله (
هـاي خشکسـالی بـر روي ارزش دو محصول گندم و جو به تحلیل آماري تأثیر شاخص  عملکردشد. در ادامه بعد از تهیه آمار مربوط به 

ل بـه کمـک تحلیل آماري نتایج حاصل در قالب طرح کامال تصادفی و آزمـون فاکتوریـ. و عملکرد گندم و جو پرداخته شد خالص تولید
خالص هاي خشکسالی بـه تنهـایی بـر عملکـرد و ارزش خـالص شاخصشاخصجفتی اثر هر یک از  Tو با استفاده از آزمون  تجزیه واریانس انجام شد کرد و ارزش  بر عمل هایی  به تن هاي خشکسالی 

بر روي عملکرد بر روي عملکرد   DIو و   SPI ، ،PNهاي هاي که تأثیر شاخصکه تأثیر شاخص. نتایج این تحقیق نشان داد . نتایج این تحقیق نشان داد تعیین شده استتعیین شده استتولید  دو محصول زراعی گندم و جو تولید  دو محصول زراعی گندم و جو 
سطح ترتیـب در سـطح بهبـه  و براي محصول جوو براي محصول جو  00//0505و و   00//0101ترتیب در سطح ترتیب در سطح محصول گندم بهمحصول گندم به  و ارزش خالص تولیدو ارزش خالص تولید یب در  نیمعنـی  00//0101و و     00//0505ترت دار دار مع

همراه با همراه با   عملکرد و ارزش خالص تولید محصول گندم و جوعملکرد و ارزش خالص تولید محصول گندم و جو  ،،بوده است که این امر بیانگر این واقعیت است که در هنگام وقوع خشکسالیبوده است که این امر بیانگر این واقعیت است که در هنگام وقوع خشکسالی
 انتطارات کشاورزان را برآورده نکرده است.انتطارات کشاورزان را برآورده نکرده است.  کاهش معنی داري بوده وکاهش معنی داري بوده و
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 مقدمه 
). خشکسالی یک 1386پیوندد (انصافی مقدم، درهرنوع آب وهوایی به وقوع می تقریباً و صورت مکرراي است که بهخشکسالی پدیده

هـاي بخـشتواند هر ساله باعث خسارات فراوانی بـر که می جهانهاي مختلف پدیده پیچیده و محیطی با گستره قابل توجه در قسمت
؛ 2006و همکـاران،   Bayarjargal؛ Tallaksen،2003وHisdal( می باشد اجتماعی و زیست محیطی آن منطقه شود -مختلف اقتصادي 

اي با کمبود بارندگی، رطوبت خاك و کمبود منابع آب بـراي تـامین تقاضـاي آبـی بیـان ). خشکسالی را معموال دوره1383لشنی زند، 
تابعی از شرایط بارش، دما،  باشد کهاي جهانی میخشکسالی پدیده). Hughes،2007و Smakhtin؛ Tallaksen،2003وHisdalکنند (می

 فـائو، 2008 سـال گـزارش طبـق بر  ).Hughes،2007و Smakhtin( باشدهاي قابل محاسبه اقلیمی میها و دیگر متغیرجریان رودخانه

 سـال هاي خشکسالی اثر در که به طوري .است دیده خشکسالی از را آسیب میزان بیشترین نزدیک خاور کشورهاي میان در ایران کشور

 تـا 2000 سـالهاي فاصله در تنها .کردند را تجربه غذا و آب کمبود از ناشی امنیت عدم ایران در نفر میلیون 37 از بیش  2001 تا 1998

 محصـوالت تولیـدات میـزان در درصدي 12 موجب کاهش که شد وارد ایران کشاورزي بخش به خسارت دالر میلیارد 2/4 حدود 2001

 بـه را ایـران کـه شـد باعـث را 2000 سـال در تـن گنـدم میلیون 7 واردات به ایران اجبار موجبات موضوع این .گردید کشور کشاورزي

 دیفتري وبا، مانند هایی بیماري افزایش و گسترده سبب مهاجرت همچنین خشکسالی .کرد تبدیل جهان در گندم کننده وارد بزرگترین

 آسـیب میـزان بیشـترین کـه بوده کشورهایی از یکی ایران کشور که است واقعیت این گویاي گزارش این .است شده کشور در تیفوئید و

هـاي مقابلـه بـا خشکسـالی در اسـتراتژي« در رسـاله خـود تحـت عنـوان )   (Brain,2011است.  بوده دارا را خشکسالی اثر  در پذیري
هاي متعددي را براي برنامه ریزي خشکسالی در ایاالت متحده کارگاه کند که مرکز ملی کاهش خشکسالیمی اشاره» زیمباوهممتاساي 

اي تکامـل مرحلـه 10مانند برزیل و آفریقاي جنوبی برگزار کرده است که در آن برنامه خشکسالی شان حـول فرآینـدي  در کشورهایی
در حالت ایده آل، برنامه باید توسط دولت  2000و همکاران،  Wilhite ؛2004و همکاران،  Hayes ؛2013و همکاران،  .Tang یافته است

شود شـود و اثرات نامطلوب ناشی ازخشکسالی میو اثرات نامطلوب ناشی ازخشکسالی می  طریق فرایندي که شامل ذینفعان مربوطه و دخیل در ارزیابی ریسک ها، آسیب پذیري، از
خود بـه نوبـه خـود   تواندتواندتأثیرات اقتصادي بر روي کشاورزي می گذارد که میتأثیرات اقتصادي بر روي کشاورزي می گذارد که میخشکسالی خشکسالی در تمام سطوح (محلی، استانی، ملی) توسعه یابد. در تمام سطوح (محلی، استانی، ملی) توسعه یابد.  به  به نو

ماعی اجتمـاعی   –اقتصادي اقتصادي   ي آثار بسیار مخربی بر روي جامعه کشاورزان و در سطح کالن بر روي کل جامعه باشد. خشکسالیي آثار بسیار مخربی بر روي جامعه کشاورزان و در سطح کالن بر روي کل جامعه باشد. خشکسالیهدایت کنندههدایت کننده اجت
می کشـاورزي و زمـانی رخ مـی   یدرولوژیکی ویـدرولوژیکی وتلفیقی است از عرضه و تقاضاي برخی کاالهاي اقتصادي با اجزاي خشکسالی هواشناسی، هتلفیقی است از عرضه و تقاضاي برخی کاالهاي اقتصادي با اجزاي خشکسالی هواشناسی، ه مانی رخ  شاورزي و ز ک

یزاندهد که تقاضا براي یک کاالي اقتصادي به دلیل نقصان عرضه آب حاصل از کمبود بـارش از میـزان بارش از م تی و رضـه آب بیشـتر شـود (بهجتـی و   دهد که تقاضا براي یک کاالي اقتصادي به دلیل نقصان عرضه آب حاصل از کمبود  شود (بهج شتر  ضه آب بی ر
ست، امصرف سرانه رو به تزاید اسـت، ا  ). در اکثر موارد تقاضا براي کاالهاي اقتصادي در نتیجه افزایش جمعیت و). در اکثر موارد تقاضا براي کاالهاي اقتصادي در نتیجه افزایش جمعیت و13881388همکاران، همکاران،  ضا گـر تقاضـا مصرف سرانه رو به تزاید ا گر تقا

ثرات روند عرضه و تقاضا افـزایش خواهـد یافـت. اثـرات   سریع تر از عرضه افزایش یابد اثرات سوء و میزان وقوع خشکسالی در آینده همسو باسریع تر از عرضه افزایش یابد اثرات سوء و میزان وقوع خشکسالی در آینده همسو با فت. ا هد یا فزایش خوا روند عرضه و تقاضا ا
ضی خشکسالی اقتصادي به صورت کاهش تولید در اراضـی   خشکسالی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم قابل تفکیک است. اثرات مستقیمخشکسالی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم قابل تفکیک است. اثرات مستقیم خشکسالی اقتصادي به صورت کاهش تولید در ارا

سالی کاهش محصوالت دارویی و غیره. اثرات غیرمستقیم خشکسـالی   جنگل ها، افزایش آتش سوزي، کاهش تولید علوفه،جنگل ها، افزایش آتش سوزي، کاهش تولید علوفه،کشاورزي، مراتع و کشاورزي، مراتع و  کاهش محصوالت دارویی و غیره. اثرات غیرمستقیم خشک
درآمد کشاورزان و دامداران، کاهش درآمد مالیاتی دولت، افزایش جرائم و درآمد کشاورزان و دامداران، کاهش درآمد مالیاتی دولت، افزایش جرائم و   که بسیار مؤثر در سایر مسائل اجتماعی است به شکل کاهشکه بسیار مؤثر در سایر مسائل اجتماعی است به شکل کاهش

با توجه مهم بودن پدیده خشکسـالی، در ایـن زمینـه تحقیقـات ).).13861386مختاري، مختاري،   وو  مهاجرت، بیکاري، کاهش بهداشت می باشد (صالحمهاجرت، بیکاري، کاهش بهداشت می باشد (صالح
تـوان بـه تحقیقـات زیـر اشـاره کـرد: محمـدیان و همکـاران جمله میاست، که از آن زیادي در ایران و دیگر نقاط جهان صورت گرفته

ها در استان خراسان شمالی پرداختنـد. بندي آنپهنه و 3PNIو1DI،2SPIهايشاخص استفاده از ) به مقایسه پایش خشکسالی با1389(
بنـدي شـدت پهنـه ) استفاده کردند. نتایج حاصل از1986-2005ساله ( 20بارندگی یک دوره  هايها براي پایش خشکسالی از دادهآن

ترتیـب  بـه هـاشـدیدترین خشکسـالی تـرین واستان خراسان شمالی وسـیع سراسر که در نشان داد مطالعه خشکسالی طی دوره مورد
باشـد. مـی 1997و  1994هـاي مربـوط بـه سـال هـاچنین طوالنی ترین خشکسـالیافتاده است. هم اتفاق 2001و  1990هاي درسال

Tsakiris ) 4به بررسی شرایط الزم براي طراحی شبکه پایش خشکسالی اقلیمی با استفاده از نمایـه  )2008و همکارانRDI  .پرداختنـد
بارندگی به عنوان پارامتر اصلی در نظر گرفته شد. چون تغییر پذیري مکانی بارندگی نسبت به دما شدیدتر است.  متردر این تحقیق پارا

                                                           
1Deciles Index 
2Standardized Precipitation Index 
3Percent of Normal Index 
4Reconnaissance Drought Index 
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نتیجه گرفتند که تکنیک زمین آمار و روش کریجینگ براي طراحی شبکه پایش خشکسالی اقلیمی بـا اسـتفاده از نمایـه  آنها در پایان
RDI .مناسب می باشد 

Naveen  به " آسیا خشک نیمه درمناطق خشکسالی به مرتبط سیاست و آسیب پذیري"عنوان تحت تحقیقی در 2014 ،نو همکارا 

 اثـرات خشکسـالی وقـوع کـه دهـدمـی نشـان آنـان پژوهش نتایج و پرداخته آسیا خشک نیمه نواحی در خشکسالی هاي آسیب بررسی

 افـزایش و سـوءتغذیه درآمـد، کاهش ها، سرمایه کاهش بیکاري، کشاورزي، محصوالت عملکرد کاهش مانند زیادي اقتصادي و اجتماعی

 .است داشته پی در را موردمطالعه محدوده در جامعه بپذیري آسی
 )Lackstrom ، 2015( اي روي دو ایالت غنی از آب منطقه جنوب شرقی ایاالت متحدهدر مطالعه) کارولیناي شـمالی و کارولینـاي

در آمریکا عوامل نهادي که موجب  فعال شدن یا محدود شدن پیاده سازي و هماهنگی برنامه ریـزي با بررسی پیشینه پژوهش ) جنوبی
در این پژوهش اذعان شـده کـه بـه منظـور بهبـود ظرفیـت جامعـه بـراي واکـنش بـه  .و مدیریت خشکسالی می شوند را بررسی کرد

، سیاست هاي مدیریت ریسک فعال را مطرح کـرده انـد. رویدادهاي خشکسالی، طرفداران برنامه ریزي خشکسالی خیلی وقت است که 
با استفاده از » مدیریت ریسک خشکسالی و بهبود انعطاف پذیري کشورهاي آفریقا«) تحت عنوان 2016در کنفرانس خشکسالی آفریقا (

و نشست  Sendai رچوبتجارب گذشته و حال و درس هایی که در آفریقا به دست آمده است، در چارچوب جهانی کاهش بالیا مانند چا
پیشنهاد  »انعطاف پذیري خشکسالی و آمادگی آفریقا« ، یک چارچوب استراتژیک جدید به نام سران دررابطه با سیاست ملی خشکسالی

ید و از انجام این تحقیق ارزیابی تأثیر خشکسالی بر روي ارزش خالص تولیـد و . در یک عبارت خالصه می توان گفت هدف اصلی شده است از انجام این تحقیق ارزیابی تأثیر خشکسالی بر روي ارزش خالص تول
 آباد بوده است.آباد بوده است.حصوالت گندم و جو شهرستان خرمحصوالت گندم و جو شهرستان خرمعملکرد معملکرد م

 
  هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
باشد و در متر مربع میکیلو 6233شهرستان خرم آباد بزرگ ترین شهرستان استان لرستان و مرکز آن می باشد که داراي مساحت 

متـر  1171قرار گرفته است. ارتفاع از سطح دریـا  33 ْ 34′تا  33 ْ 26′هاي شمالی و عرض 48 ْ 24′تا  48 ْ 16′هاي شرقی محدوده طول
 ) موقعیت استان لرستان را نشان می دهد. 1). شکل (1386می باشد (استانداري لرستان، 

 
 

 
 مطالعه موقعیت منطقه مورد 1شکل 

 روش انجام تحقیق
 آبادجمع آوري و تهیه آمار و اطالعات بارش شهرستان خرم

آباد استفاده ساله ایستگاه هواشناسی خرم 15آباد از آمار بلند مدت منظور تعیین خشکسالی اقلیمی شهرستان خرمتحقیق بهدر این 
هـاي منظور مقایسه وضـعیت خشکسـالی و ارزش خـالص تولیـد  کشـاورزان، شـاخصشده است پس از آماده کردن اطالعات بارش، به

 صورت ساالنه محاسبه شدند.خشکسالی به
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 هاي خشکسالیحاسبه شاخصم
 )SPI( استانداردشده بارندگی شاخص

 استفاده شد. 1از رابطه  SPIدر این تحقیق براي محاسبه شاخص 

sd
PPiSPI )( −

=  رابطه1                                                                     

 
باشـد (انصـافی انحراف معیار بارش ایستگاه مـی Sdمیانگین بارش بلند مدت ایستگاه،  Pمتوسط بارش سال مفروض،  Piکه در آن 

 ).1386مقدم، 
 

 )DIها(دهک شاخص
 ).1386استفاده شد (انصافی مقدم،  2ها از رابطه در این تحقیق براي محاسبه شاخص دهک

100*
1+

=
N

iPi  رابطه 2                                                                 

 باشد.هاي بارندگی میتعداد داده i ام و N احتمال وقوع بارندگی درشماره ردیفpi که درآن 
 (PN)درصدنرمال شاخص

 استفاده شد.  3در این تحقیق براي محاسبه این شاخص از رابطه

)(*100                                                                 3رابطه 
P
PiPi = 

 ).1388زاده و همکاران، باشد (شفیعمیانگین بارش طوالنی مدت،طی این دوره می  Pبارندگی ماه یادوره موردنظر،  Piکه درآن 
 

 تحلیل آماري اطالعات خشکسالی و اقتصادي گندم دیم و جو دیم
ستفاده از تحلیل آماري نتایج حاصل در قالب طرح کامال تصادفی و آزمون فاکتوریل به کمک تجزیه واریانس انجام شده است و با اسـتفاده از  تحلیل آماري نتایج حاصل در قالب طرح کامال تصادفی و آزمون فاکتوریل به کمک تجزیه واریانس انجام شده است و با ا

یین تعیـین هاي خشکسالی به تنهایی بر عملکرد و ارزش خالص تولید  دو محصول زراعی گندم و جو هاي خشکسالی به تنهایی بر عملکرد و ارزش خالص تولید  دو محصول زراعی گندم و جو جفتی اثر هر یک از شاخصجفتی اثر هر یک از شاخص  Tآزمون آزمون  تع
عه در انجام شده است. اثر عوامل متغیر بر خواص مورد مطالعـه در   SPSSهاي آماري با استفاده از نرم افزار هاي آماري با استفاده از نرم افزار یلیلي تجزیه و تحلي تجزیه و تحلشده است. کلیهشده است. کلیه انجام شده است. اثر عوامل متغیر بر خواص مورد مطال

صد ند.الزم به ذکر است که در مباحث آماري اگر پـارامتري در سـطح یـک درصـد پنج درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتپنج درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  یک ویک و  سطوحسطوح یک در سطح  پارامتري در  ند.الزم به ذکر است که در مباحث آماري اگر 
نی د بود و اگر در سطح پنج درصد معنی دار نباشد در سطح یک درصد نیز معنـی معنی دار باشد، در سطح پنج درصد نیز معنی دار خواهمعنی دار باشد، در سطح پنج درصد نیز معنی دار خواه د بود و اگر در سطح پنج درصد معنی دار نباشد در سطح یک درصد نیز مع

یار دار بودن یا نبودن یک متغیر بر ویژگی مورد بررسـی، معیـار دار نخواهد بود. در این تحقیق براي تعیین معنیدار نخواهد بود. در این تحقیق براي تعیین معنی سی، مع ستون از در آخـرین سـتون از   Sigدار بودن یا نبودن یک متغیر بر ویژگی مورد برر خرین  در آ
با کوچکتر باشد، آن ویژگی در سطح یک درصد (بـا   00//0101  شود که اگر عدد مربوط به آن ازشود که اگر عدد مربوط به آن ازجداول آماري به دست آمده در نظر گرفته میجداول آماري به دست آمده در نظر گرفته می کوچکتر باشد، آن ویژگی در سطح یک درصد (

 دار است.دار است.درصد) معنیدرصد) معنی  9595باشد در سطح پنج درصد (با اطمینان باشد در سطح پنج درصد (با اطمینان   00//0101و بزرگتر از و بزرگتر از   00//0505درصد) و اگر کوچکتر از درصد) و اگر کوچکتر از   9999اطمینان اطمینان 
 

 نتایج 
 آورده شده است. 3تا  1هاي نتایج این بخش تجزیه و تحلیل اطالعات تحقیق در جدول

هاي خشکسالی بر میزان عملکرد و ارزش خالص تولید هر دو محصول طور کلی نتایج حاصل از بررسی اثر شاخصبه 1مطابق جدول 
دار است. اما الزم به ذکر است بر این ویژگی مورد مطالعه معنی PNو  SPI ،DIزراعی گندم و جو نشان دادند که اثر هر سه شاخص 

دار گزارش شده درصد معنی 95شاخص بر عملکرد این محصول با اطمینان کمتر یعنی که در ارتباط با محصول زراعی جو اثر هر سه 
بر ارزش خالص تولید خالص دو محصول گندم و جو، بدین معنی که هر گونه تصمیم گیري در  PNاست. همچنین است اثر شاخص 

 صورت گیرد.هاي بیشتري در این زمینه این موارد باید با احتیاط بیشتري اخذ گردد یا بررسی
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 هاي خشکسالی بر میزان عملکرد هر دو محصول زراعی گندم و جوبررسی اثر شاخص - 1جدول 
شاخص 

 خشکسالی
 گونه ویژگی

انحراف 
 معیار

t 
درجه 
 Sig.(2-tailed) آزادي

SPI 
 گندم

 000/0** 14 -716/11 90/339 عملکرد
 004/0** 14 -449/3 05/678 ارزش خالص تولید خالص

 جو
 

 010/0* 14 -982/2 14/1945 عملکرد
 005/0** 14 -374/3 30/471 ارزش خالص تولید خالص

DI 
 گندم

 000/0** 14 -733/11 37/339 عملکرد
 004/0** 14 -451/3 45/677 ارزش خالص تولید خالص

 جو
 

 010/0* 14 -981/2 08/1945 عملکرد
 004/0** 14 -379/3 47/470 ارزش خالص تولید خالص

PN 
 گندم

 000/0** 14 -868/10 14/331 عملکرد
 011/0* 14 -925/2 46/668 ارزش خالص تولید خالص

 جو
 

 015/0* 14 -784/2 39/1945 عملکرد
 020/0* 14 -625/2 87/459 ارزش خالص تولید خالص

 دار استمعنی 05/0در سطح  *دار است       معنی 01/0در سطح  **
 
 

 واریانس دو طرفهتجزیه 
صـفت ارزش خـالص تولیـد و عملکـرد،  بـر دو) 2، جو=1) دو گونه (گندم=Index( )SPI=1, DI=2, PN=3خشکسالی ( شاخص سه

 مورد بررسی قرار گرفت. 
   )ارزش خالص تولید(متغیر وابسته: هاهاي خشکسالی و نوع محصول بر میزان تولید آنتجزیه واریانس اثر شاخص 2جدول 

Source Type III Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1.861E11a 5 3.722E10 5.033 .000 
Intercept 5.095E11 1 5.095E11 68.887 .000 

Index .000 2 .000 .000 1.000 
Species 1.861E11 1 1.861E11 25.165 .000 

Index * Species .000 2 .000 .000 1.000 
Error 6.213E11 84 7.396E9   
Total 1.317E12 90    

Corrected Total 8.074E11 89    

a. R Squared = .231 (Adjusted R Squared = .185)   
 

آشکار ساخت که بین دو محصول زراعی گندم و جـو از نظـر میـزان ارزش  2هاي آماري حاصل از تجزیه واریانس در جدول تحلیل
چنـین هاي خشکسالی اختالف معنی داري وجود ندارد. هماختالف معنی داري وجود دارد. اما بین شاخص 05/0 خالص تولید در سطح
 هاي خشکسالی و نوع محصول تفاوت معنی داري را نشان ندادند.اثرات متقابل شاخص
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   )محصول عملکرد(متغیر وابسته: هاهاي خشکسالی و نوع محصول بر میزان عملکرد آنتجزیه واریانس اثر شاخص 3جدول 

Source Type III Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 5.557E10a 5 1.111E10 .563 .728 
Intercept 1.404E12 1 1.404E12 71.132 .000 

Index .000 2 .000 .000 1.000 
Species 5.557E10 1 5.557E10 2.816 .097 

Index * Species .000 2 .000 .000 1.000 
Error 1.658E12 84 1.974E10   
Total 3.117E12 90    

Corrected Total 1.713E12 89    

a. R Squared = .032 (Adjusted R Squared = -.025)   
 

داد که اختالف معنـی داري  نشان  3نتایج حاصل از تحلیل آماري جهت بررسی اثر نوع محصول زراعی بر میزان عملکرد در جدول 
هاي خشکسـالی اخـتالف معنـی داري وجـود بین دو محصول گندم دیم و جو دیم از نظر ویژگی مورد بررسی وجود ندارد. بین شاخص

 ندارد همچنین اثرات متقابل بین شاخص و محصول زراعی نیز اختالف معنی داري را نشان ندادند.
 

 جه گیري و بحثینت
هـاي عمـده هـا و خسـارتوقـوع پیوسـته و منجـر بـه زیـانتواند در هر ناحیه بهباشد که تقریباً میجهانی میاي خشکسالی پدیده

براي مقابله با خشکسالی وتعدیل اثرات نابسامان آن، شناخت و درك دقیق از ایـن  محیطی شود. اولین قدماقتصادي، اجتماعی و زیست
و اثـرات  مدهاي این پدیده مقابلـه نمـودهآاست که براساس آن بتوان با پی راهکارهایی قدم بعدي اتخاذ راهبردها وانتخابت.واقعیت اس

باشد. این استان عالوه بر دارا می ایرانژي کشور هاي بزرگ و استراتاستان لرستان یکی از استان. امکان کاهش داد بار آن را تا حدّ زیان
هاي هاي این استان یا از طریق ریزشوسیله رودخانهها بهد که آب مورد نیاز آنبودن سطح وسیع داراي اراضی کشاورزي پهناور می باش

هاي مختلف در منطقـه، ت بهتر منابع آب وانجام طرحیمنظور مدیرهاي این استان بهجوي فراهم می شود. بنابراین شناخت خشکسالی
د. بـراي کـاهش رسـنظـر مـیضـروري بـه شهرستان خرم آباد همین دلیل نیاز به بررسی خشکسالیاست. به از اهمیّت باالیی برخوردار

به تحلیل وضعیت خشکسالی با  تحقیقخسارات در خرم آباد نیاز است تا به بررسی وضعیت خشکسالی در آن پرداخته شود. لذا در این 
دست آمـده نشـان از نتایج بهبررسی اولیه حاصل  پژوهشدر استان لرستان پرداخته شد. در این  SPIو DI ،PNهاي استفاده از شاخص

هاي خشکسـالی، وقـوع خشکسـالی را نشـان هاي که شاخصداد که میزان عملکرد و ارزش خالص تولید محصوالت گندم و جو در سال
ذکـر اسـت در ) همخـوانی دارد و الزم بـه1390داده بودند، کاهش محسوسی پیدا کرده بودند که این نتایج با نتایج آتشی و همکاران (

یق حاضر این کاهش در مورد محصول گندم بیشتر بوده است. در بخش آماري این تحقیق مشخص شد که تأثیر هـر سـه شـاخص تحق
دار بوده است که این نشان معنی 05/0و  01/0محاسبه شده خشکسالی بر روي عملکرد و ارزش خالص تولید  محصول گندم در سطح 

 شود.هاي خشک، کشت گندم توصیه نمیندم بوده است و لذا در سالدهنده کاهش درآمد کشاورزان در مورد محصول گ
بر روي عملکرد و ارزش خالص تولید جو  DIو  SPI ،PNهاي در قسمتی دیگر از بخش آماري تحقیق مشخص شد که تأثیر شاخص

هنگام وقوع خشکسالی، عملکرد و ارزش دار بوده است که این امر بیانگر این واقعیت است که در معنی 01/0و   05/0ترتیب در سطح به
خالص تولید محصول گندم و جو همراه با کاهش معنی داري بوده و انتطارات کشاورزان را برآورده نکرده اسـت.اما بـا بررسـی بیشـتر و 

داشـته  پـذیري بیشـتري از خشکسـالیارتباط بیشتر خشکسالی در میان عملکرد و ارزش خالص تولید جو، عملکرد این محصول تـأثیر
هاي آماري حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که از نظر ارزش خالص تولید دو محصول گندم دیم و جو در سطح است.در ادامه، تحلیل

دار وجود دارد که این نشان دهنده تأثیر کم آبی بر روي هر دو محصول مورد مطالعه دارد کـه ایـن نتـایج بـا نتـایج تفاوت معنی 05/0
دار هاي خشکسالی اختالف معنـیداري مشخص شد که بین شاخصخوانی دارد. اما در همین سطح معنی) هم1390ن (آتشی و همکارا

 هاي خشکسالی دارد.وجود ندارد که این نتیجه نشان از یکسان بودن نتایج حاصله توسط شاخص
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داري را نشـان محصـول تفـاوت معنـی هاي خشکسـالی و نـوعهمچنین در بخش دیگر، نتایج نشان دادند که اثرات متقابل شاخص
 باشد.می سالیدلیل آسیب پذیري هر دو محصول در هنگام وقوع خشکدهند که این امر بهنمی
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