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تأثیر خشکسالی بر درآمد و رفاه خانوارها و شاخص تولید
غذا
زهره خیز ،منصور زیبایی ،زکریا فرج زاده
تاریخ دریافت2931/21/12:

1

تاریخ پذیرش2931/22/21:

چکیده
خشکسالی از طریق کاهش تولید محصوالت کشاورزی و غذایی میتواند افزون بر کاهش درآمد و رفاه خانوارها،
موجب تهدید امنیت غذایی آنان شود .با توجه به ارتباط میان بخشهای کشاورزی و غیرکشاورزی الزم است
اثرگذاریهای خشکسالی به طور جامع ارزیابی شود .به همین منظور در این بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی
قابل محاسبه پیامدهای آن در حوزه درآمد و رفاه خانوارها و همچنین شاخص تولید غذا ارزیابی شد .دادههای مورد
نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی  0831به دست آمد .خشکسالی نیز به صورت کاهش دسترسی به
آب در قالب سه سطح ضعیف ( 01درصد) ،متوسط ( 81درصد) و شدید ( 74درصد) لحاظ شد .رفاه با استفاده از
تغییرهای معادل ( )EVمحاسبه شد .نتایج بررسی نشان داد شاخص تولید غذا  5/3-74/3درصد و شاخص رفاه
 1/7-74/0درصد بر اساس شدت خشکسالی کاهش مییابد .همچنین مشخص شد خشکسالی موجب کاهش درآمد
هر دو گروه خانوارهای روستایی و شهری میشود که کاهش درآمد خانوارهای روستایی و به ویژه دهکهای
درآمدی پایین به مراتب باالتر به دست آمد .از دیگر یافتههای بررسی تغییر رابطه مبادله به زیان بخشهای
غیرکشاورزی در مقابل بخش کشاورزی بود که میتواند زمینه سرمایهگذاری در جهت افزایش بهرهوری منبعهای
محدود آب را فرآهم سازد.
طبقهبندي C68, D58, P46, Q18, Q25, Q54 :JEL

واژگان کلیدي :خشکسالی ،درآمد ،رفاه ،شاخص تولید غذا

 1به ترتیب:دانش آموخته کارشناسی ارشد ،استاد ،استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز (نویسنده مسؤل)
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مقدمه
حدود  37درصد از گستره ایران زمین در آب و هوای خشک قرار دارد و میانگین بارندگی ساالنه
آن بسیار کمتر از آسیا و جهان است .ایران در طول سالهای گذشته کم و بیش با پدیده
خشكسالیهای متناوب روبهرو بوده است (یوسفی و همكاران .)0212 ،اثرگذاریهای خشكسالی
به تدریج و در یک دوره زمانی به نسبت طوالنی آشكار شده و بدون ساختار مشخص است ،ضمن
اینكه منطقه جغرافیایی گستردهتری را تحت تأثیر قرار میدهد (چنگنون و استرلینگ1191 ،1؛
استیج 0و همكاران0222 ،؛ یانگ .)1111 ،7هر چند خشكسالی تأثیر مستقیمی بر بخش
کشاورزی دارد ،اما با توجه به جریان مبادله کاال و خدمات این تأثیر به راحتی به دیگر بخشها
و حتی دیگر نقاط قابل انتقال است .در همین زمینه یافتههای بررسی اجاز قریشی 2و همكاران
( )0217در استرالیا نشان داد رخداد خشكسالی در استرالیا به دلیل سهم باالی آن در تولید
برخی از محصوالت کشاورزی بر قیمتهای جهانی اثرگذار است .در زمینه تعریف دقیق خشكسالی
اتفاق نظر وجود ندارد (استیج و همكاران0222 ،؛ یانگ .)1111 ،1پالمر )1161( 6خشكسالی را
کمبود مستمر و غیرطبیعی رطوبت نسبت به شرایط طبیعی یا میانگین درازمدت فراسنجههای
هواشناسی میداند .در بین تعریفهای مختلفی که در ادبیات وجود دارد ،میتوان خشكسالی را
اینگونه بیان داشت؛ خشكسالی در اثر کمبود طبیعی رژیم بارشی در منطقه ایجاد میشود که به
طور معمول یک فصل یا بیشتر تداوم دارد (ویلهایت و گالنتز.)1191 ،3
اثرگذاریهای رخدادهای طبیعی از جمله خشكسالی میتواند به دو اثر مستقیم و غیرمستقیم
تقسیم شود .اثرگذاریهای غیرمستقیم خشكسالی به دلیل کاهش سطح زیرکشت و عملكرد
محصوالت ،در قالب کاهش تولید مواد غذایی بروز میکند .کاهش میزان اشتغال و سطح درآمد
از جمله اثرگذاریهای مستقیم خشكسالی میباشد که عمدهترین دلیل آن کاهش سطح زیرکشت
و کاهش عملیات داشت و برداشت است .کاهش تولید مواد غذایی منجر به افزایش قیمت مواد
غذایی و عدم دسترسی به شغل مناسب باعث کاهش دسترسی مردم به غذا میشود (پائول،9
.)1119
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آسیب و زیانهای ناشی از خشكسالی به طور کامل به کشاورزان تحمیل نمیشود ،بلكه بخشی
از این آسیب و زیانها از طریق افزایش قیمت به مصرفکننده منتقل میشود .هر چه افزایش
قیمت بیشتر باشد آسیب و زیانهای بیشتری به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد .اما توزیع
پیامدهای آن در میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یكسان نیست .یافتههای آهنی ()1710
نشان داد در استان فارس زیانهای وارد شده ناشی از خشكسالی به تولیدکنندگان بسیار قابل
توجهتر از مصرفکنندگان میباشد .به نظر میرسد در شرایطی که خشكسالی به صورت منطقهای
رخ میدهد مصرفکنندگان بواسطه پیوستگی میان بازارها و ورود کاالها از بازارهای دیگر با زیان
کمتری روبهرو می شوند در حالی که تولیدکنندگان به دلیل کاهش شدید تولید فراتر از افزایش
قیمت آسیب و زیان بیشتری را متحمل میشوند .یافتههای مؤمنی ( )1712در استان فارس نیز
مؤید این مطلب است.
مقایسه زیان ناشی از خشكسالی در میان گروههای مختلف افزون بر گروههای تولیدکننده-
مصرفکننده در قالب گروههای شهری – روستایی نیز دارای اهمیت است .البته به طور معمول
انتظار میرود اغلب تولیدکنندگان کشاورزی در زمره خانوارهای روستایی قرار گیرند در حالی که
خانوارهای شهری بیشترین مصرفکنندگان را شامل میشوند .آرندت و همكاران )0221( 1در
موزامبیک نشان دادند ،خانوارهای شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی آسیب و زیان کمتری
میبینند و این در شرایطی است که نرخ مبادله به سود بخش کشاورزی تغییر میکند ،اما به
دلیل باال بودن سهم مخارج مواد غذایی ،خانوارهای روستایی با زیان بیشتری روبهرو میشوند.
اطالع از الگوی توزیع زیان میان گروههای جامعه هنگامی دارای اهمیت مضاعف میشود که اشاره
شود برخی از گروههای جامعه هنوز با ناامنی غذایی یا نبود امنیت غذایی روبهرو هستند .بر اساس
تعریف اجالس جهانی غذا ،امنیت غذایی عبارت از دسترسی فیزیكی و اقتصادی همه مردم در
همه روزها به غذای کافی ،سالم و مغذی است .غذای در دسترس باید نیازهای یک رژیم تغذیهای
سازگار با ترجیحهای آنان را برای یک زندگی فعال فراهم سازد (فائو .)0221 ،بر اساس تعریف
باال چند شاخص نیز استفاده شده است .از جمله آنها شاخص سرانه مصرف انرژی غذایی است.
بر اساس این شاخص در ایران با این که شاخص مصرف سرانه انرژی غذایی در سطح به نسبت
مطلوبی قرار دارد ،اما  2درصد جمعیت کشور مبتال به سوءتغذیه میباشند (بخشی و همكاران،
 .)1712این وضعیت در مناطق روستایی کشور حادتر است (عبادی و تیموری .)1796 ،افزون بر
Arndt
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این دستکم  7تا  2دهک جامعه مشكل تغذیه دارند (قریب .)1711 ،یافتهها نشان میدهد در
میان  02کشور منطقه ،ایران از نظر مجموع شاخصهای غذایی در وضعیت مطلوب به سر نمیبرد
(بخشی و همكاران .)1712 ،همچنین شكوری ( )1797در نتایج بررسی خود ،نشان داد در فراهم
کردن امكان دسترسی پایدار به امنیت غذایی برای همه افراد جامعه به علت وجود نابرابریهای
پایدار درآمد و ثروت ،در سطح خرد (خانوار) چندان توفیقی به دست نیامده است .ناامنی غذایی
در ایران در حالی مشاهده میشود که یافتههای بررسی خالدی و فریادرس ( )1712نشان داد،
مشروط بر استفاده مطلوب از منبعهای تولیدی ،بخش کشاورزی ایران در آینده به تنهایی و بدون
نیاز به واردات ،قادر به تأمین امنیت غذایی جامعه خواهد بود.
به رغم تأثیر مثبت تجارت بر تأمین غذا (حسینی1797 ،؛ مهرابی بشرابادی و موسوی محمدی،
1799؛ سجادپور و احمدی خوی1712 ،؛ داروش0221 ،1؛ نوو0222 ،0؛ سارتوری و شیاو7و،
 )0211و همچنین برخالف اتفاق نظر در زمینه پیامدهای مثبت آزادسازی تجاری بر تولید کل
اقتصاد (گامیالنگ 2و همكاران0211 ،؛ کیم و کوز0212 ،1؛ فرجزاده و همكاران )0213 ،اما
همانطور که نتایج بررسیهای تجربی نیز نشان میدهد ،به منظور تأمین توأم با اطمینان امنیت
غذایی ،بر تولید داخلی تأکید ویژهای وجود دارد .از این منظر خشكسالی به عنوان تهدیدی جدی
برای امنیت غذایی به شمار میآید .به عبارت دیگر برخی ضمن پذیرفتن پیامدهای مثبت
آزادسازی تجاری در تولید کل اقتصاد ،تولید غذا و امنیت غذایی را تنها در گرو امنیت تولید
داخلی میدانند .به عنوان مثال هابرد و هابرد )0217( 6در انگلستان در نتایج بررسیها نشان
دادند ،هر چند باز بودن اقتصاد نمیتواند زنگ خطری برای این کشور باشد اما وابستگی در تأمین
محصوالت به ویژه در بخش کشاورزی ،امنیت غذایی انگلستان را تحت تأثیر قرار میدهد .آشه3
و همكاران ( )0211نیز بر این باورند تجارت غذاهای دریایی میان کشورهای توسعهیافته و در
حالتوسعه موجب کاهش دسترسی فیزیكی کشورهای در حال توسعه میشود .تأکید بر تأمین
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امنیت غذایی بر اساس تولید داخلی تا آنجا دارای اهمیت است که لجور 1و همكاران ( )0222در
اتحادیه اروپا ،وینچستر )0221( 0در نیوزلند ،چمینگوئی و دساس )0229( 7در سوریه و همچنین
فائن و هولموی )0227( 2در نروژ بر این باورند که با هدف تأمین غذا همواره کوشش شده است
با ایجاد بازدارندههای تجاری محصوالت کشاورزی و غذایی از رقابت مصون بماند .به این ترتیب
میتوان گفت به رغم امكان واردات مواد غذایی اما تأمین غذا از طریق تولید داخلی دارای اهمیت
ویژهای است و خشكسالی بازدارندهای جدی برای تولید غذا خواهد بود .خشكسالی هر چهار بعد
امنیت غذایی شامل موجود بودن مواد غذایی اساسی ،1ثبات در عرضه غذا ،6دسترسی همه افراد
به غذا 3و استفاده زیستی یا بیولوژیكی غذا 9را متأثر میکند( 1فائو .)0211 ،این پیامد احتمالی
خشكسالی در کنار شرایط ایران از نظر امنیت غذایی که پیشتر به آن اشاره شد ضرورت پرداختن
به امنیت غذایی در شرایط خشكسالی را بیشتر روشن میکند.
اثرگذاریهای مستقیم خشكسالی روی یک صنعت یا بخش خاص با توجه به رابطههای متقابل
بخشها ،به بخشهای دیگر نیز منتقل میشود .افزون بر این ،هرگونه کاهش درآمد ناشی از
رویدادهای طبیعی ،مصرفکننده را وادار به کاهش مخارج میکند که نوعی از اثرگذاریهای
غیرمستقیم میباشد (دینگ 12و همكاران .)0212 ،در زمان حاضر مدیریت خشكسالی در کشور
ما بر مبنای مدیریت بحران صورت میگیرد .مدیریت بحران رهیافتی واکنشی است که طی آن،
پس از رخداد رویداد طبیعی ،تالش میشود تا پیامدهای زیانبار ناشی از آن ،کنترل شده و کاهش
یابد (نیریزی .)0227 ،11اما میتوان با انجام اقدامهای مؤثر از اثرگذاریهای این پدیده کاست.
مروری بر تجارب حاصل از این تالشهای مدیریتی نشان میدهد که رهیافت واکنشی مدیریت
بحران ،به میزان شایان توجهی غیراثربخش بوده و موجب به وجود آمدن نارساییها و تنگناهایی
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 1استفاده زیستی یا بیولوژیكی غذا رابطه میان سالمت و تغذیه را در برمیگیرد .به این معنی که از این بعد ،امنیت غذایی برای تغذیه
گروهها و افراد آسیبپذیر به طور ویژه دارای اهمیت است.
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مانند اتكای افراد به دولتها (ویلهایت و همكاران ;0221 ،ویلهایت و پولوارتی ،)0221 ،1انجام
اقدامهایی پس از شیوع خشكسالی (کراتسون 0و همكاران )1119 ،و استفاده نكردن مطلوب از
منبعهای مالی دولتی توسط افراد آسیبدیده (ویلهایت و پولوارتی )0221 ،میشود.
ارزیابی جامع اثرگذاریهای 7اقتصادی خشكسالی ،اطالعات ارزشمندی را برای برنامهریزیها و
سیاستگذاریهای کاهش خشكسالی ارائه میدهد .به رغم اهمیت دسترسی به اثرگذاریهای
اقتصادی خشكسالی ،شمار کمی از بررسیها به شیوهی سازگار یا ساختارمند (سیستماتیک)
انجام شده است .افزون بر این ،تحلیلهای زیادی تنها بر آسیب و زیان کشاورزی متمرکز شدهاند
و طیف گستردهای از اثرگذاریهای ناشی از خشكسالی را در نظر نگرفتهاند .رایجترین روش به
منظور برآورد اثرگذاریهای ثانویهی تغییرپذیریهای برونزا مانند خشكسالی ،مدل داده-
ستانده 2میباشد .عیبهای این مدل این است که جانشینی نهادهها ،اثرگذاریهای قیمت و
محدودیت منبعها را در نظر نمیگیرد .به همین دلیل ممكن است اثرگذاریهای ثانویه را بزرگتر
از حد برآورد بكند .بنابراین از مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه ( 1)CGEبه منظور برآورد
اثرگذاریهای ثانویهی خشكسالی استفاده میشود که گستردهتر از مدل داده -ستانده میباشد.6
به همین دلیل در این بررسی از مدل  CGEاستفاده شده است .به طور مشخص پرسشی که این
بررسی در صدد پاسخ به آن است عبارت است از "خشكسالی بر متغیرهای درآمد ،رفاه خانوارها
و تولید غذا چه تأثیری دارد؟" .منظور از رفاه نیز معیار تغییرهای معادل ( 3)EVاست.
مبانی نظری و روش تحقیق
خشكسالی به مثابه کاهش دسترسی به آب است که می توان معادل با کاهش بهرهوری در تابع
تولید در نظر گرفت (هوریج .)0221 ،9با توجه به نقش آب در تولید محصوالت کشاورزی در گام
Wilhite and Pulwarty
Krattson
7

1
2

البته الزم به یادآوری است که منظور از ارزیابی جامع اثرگذاریهای خشكسالی در اینجا ،اثرگذاریهای اقتصادی آن است که از مدل

تعادل عمومی به دست می آید .زیرا همانطور که کشاورز و همكاران ( ،)0217عنوان نمودند اثرگذاریهای خشكسالی افزون بر اثرگذاریهای
اقتصادی می تواند شامل افزایش تضاد دسترسی به آب و استفاده از آب ،اثرگذاریهای سالمتی و کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی و
درمانی ،کاهش دستیابی به آموزش ،مهاجرت از روستا به شهر ،تنگدستی و کاهش کیفیت زندگی ،سرخوردگی و از خودبیگانگی ،به تأخیر
افتادن ازدواج و ناهماهنگی و فروپاشی خانواده و جامعه باشد.
Input-Output
Computable General Equilibrium

4
5

 - 6مدل  CGEبسیار پیچیده و انعطافپذیر است و بر محدودیتهای مدل داده -ستانده چیرگی دارد (شوون و والی1110،؛ رز.)1111 ،
7

Equivalen Variation
8
Horridge
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نخست بخش کشاورزی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت ،اما در ادامه صنایع وابسته به کشاورزی
مانند صنایع غذایی ،منسوجات و صنایع چوب متأثر خواهد شد و سپس این تأثیر در سمت تولید
میتواند به دیگر بخشهای اقتصاد نیز سرایت کند .در سمت مصرف با توجه به اهمیت مواد
غذایی در سبد مصرفی مصرفکنندگان ،انتظار میرود همه گروههای مصرفکننده تحت تأثیر
قرار گیرند .تغییر در تولید بخشها در نتیجه تغییر قیمتها رخ خواهد داد .به عبارت دیگر تغییر
قیمتها منجر به تغییر الگوی تخصیص منبعها خواهد شد .با توجه به گستردگی اثرگذاریهای
یاد شده ضرورت دارد از ابزاری استفاده شود که بتواند ارتباط متقابل میان بخشها را در نظر
بگیرد .مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه ) (CGEبرای این منظور ابزاری مطلوب است .از
جمله ویژگیهای این مدلها ،در نظر گرفتن ارتباطهای بین فعالیتها و بازارهای مختلف کاالها
و خدمات و عاملهای تولید و نهادها است .این مدلها به طور گستردهای برای ارزیابی و تحلیل
پیامدهای سیاستها و تكانههای (شوکهای) وارده بر اقتصاد به کار میرود و دارای برتری در
مرتبط کردن بخش های مختلف تولیدی و برقراری ارتباط میان سطوح اقتصاد خرد و کالن با
استفاده از مبانی بهینهیابی الگوهای رفتاری اقتصاد خرد در سطح اقتصاد کالن میباشد (الفگرن1
و همكاران .)0220 ،همانطور که مشخص شد ارتباط بینبخشی در مورد خشكسالی نیز به طور
خاص دارای اهمیت است و الزم است به منظور تحلیل اثرگذاریهای کالن کمیابی آب
(خشكسالی) چارچوب گستردهتری استفاده شود .برای چیرگی بر محدودیتهای روش تعادل
جزئی ،مدلهای تعادل عمومی قابل محاسبه برای تحلیل جنبههای اقتصادی مدیریت آب ارایه
شده است (یوسفی و همكاران .)0212 ،مدلهای تعادل جزئی که مبتنی بر روشهای
اقتصادسنجی هستند به نوعی بدون ساختار کافی برای تحلیل سیاستی جامع هستند (پارتریج و
رایكمن .)0222 ،0همچنین مدلهای داده -ستاده هر چند دارای ساختار جامع هستند اما به
دلیل قیمتهای ثابت ،وجود عرضه به طور کامل با کشش و نبود امكان اعمال قیود روی عرضه،
منجر به برآورد بیش از حد منفعتهای خالص اقتصاد میشود (رایكمن .)1110 ،7در ساخت مدل
تعادل عمومی از الگوی الفگرن و السعید )1111( 2و الفگرن و همكاران ( )0220استفاده شده
است .در الگوی تعادل عمومی این بررسی خانوارها به تفكیک دهکهای شهری و روستایی در
نظر گرفته شده است .عاملهای تولید اولیه شامل نیرویکار و سرمایه میباشد .این عاملها دارای
1
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آزادی تحرک در میان بخش های مختلف هستند و از طریق تابع تولید با کشش جانشینی ثابت
( )CESبا یكدیگر ترکیب و عامل ترکیبی ارزشافزوده را شكل میدهند .سپس عامل ارزش افزوده
به همراه عاملهای تولید واسطه با استفاده از فناوری (تكنولوژی) تولید لئونتیف تابع تولید کل
را تشكیل می دهند .تابع تولید دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس است .کاالهایی که به عنوان
نهاده واسطه استفاده میشوند ،کاالهای ترکیبی آرمینگتون متشكل از کاالهای وارداتی و داخلی
هستند .سطح محصول نیز به گونهای انتخاب میشود که در فرآیند تولید آن هزینه نهایی با
قیمت محصول برابر است .محصول تولید شده در داخل ،میان بازار داخل و بازار صادرات با
استفاده از تابع تبدیل با کشش ثابت ( )CETتخصیص مییابد .تغییرپذیریهای مرتبط با امنیت
غذایی با استفاده شاخص تولید سرانه غذا ارزیابی شده است که این شاخص در ادامه معرفی شده
است .همچنین پیامدهای رفاهی برحسب معیار تغییرهای معادل ( )EVاندازهگیری شده است.
فراسنجه (پارامتر)های مدل با استفاده از واسنجی (کالیبراسیون) براساس دادههای ماتریس
حسابداری اجتماعی به دست آمده است .با توجه به حجم باالی معادلههای مورد استفاده تنها
معادلههای بلوک درآمد و مخارج و تقاضای خانوارها ارایه شده است.
بلوک درآمد ،مخارج و تقاضای خانوارها
درآمد عاملهای تولید از ضرب قیمت این عاملها در مقدار تقاضا برای آنها به دست میآید.
معادله ( )1درآمد به دست آمده از عاملهای تولید را نشان میدهد .با رخداد خشكسالی ،تقاضا
برای عاملهای تولید کاهش مییابد .زیرا خشكسالی منجر به کاهش تولید و سطح زیرکشت
میشود و تقاضا برای نیرویکار و سرمایه کاهش مییابد و در نهایت سبب کاهش درآمد به دست
آمده از این عاملهای تولید میشود .در معادله ( )1میتوان مشاهده کرد که تقاضا برای عامل
تولیدی  fدر فعالیت  aیعنی  QFfaبر درآمد به دست آمده از عاملهای تولید اثر مستقیم دارد.
YFf = ∑aϵA Wf . QFfa
() 1
که در آن  YFfدرآمد عامل تولید  fاست .مسئله شایان توجه اختالف پاداش عاملهای تولید
مختلف است .برای نشان دادن این اختالف از  Wfاستفاده شده که  Wfبا توجه به نوع عامل
تولید تغییر میکند ولی برای رشته فعالیتهای مختلف یكسان است .در این معادله نیز نشان
داده شده است که تقاضا برای عاملهای تولید تابعی از ارزش افزوده فعالیتها است.
درآمد خانوارها برابر معادله ( )0از جمع درآمد عاملهای تولید ،پرداخت انتقالی دولت به خانوارها
و درآمد انتقالی از دنیای خارج به خانوارها به دست میآید .خشكسالی با اثرگذاری بر تولید یا
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ارزش افزوده ،تقاضا برای عاملهای تولید و لذا درآمد به دست آمده از عاملهای تولید و به تبع
آن درآمد خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد .معادله درآمد خانوارها (  )YHhبه صورت زیر است:
() 0
YH = ∑ YIF + tr
. EXR + tr
h,gov

h,row

h

hf

fϵF

که در آن:
 : YHhدرآمد خانوار گروه h
 : YIFhfدرآمد اکتسابی خانوار گروه  hاز عامل تولیدی f
 : trrow,hخالص درآمد خانوار گروه  hاز دنیای خارج
 : trh,govمیزان انتقال درآمد از دولت به خانوار گروه h
مخارج مصرفی خانوار در معادله ( )7از کسر پسانداز ،مالیات مستقیم و پرداختیهای خانوار به
دنیای خارج از درآمد قابل تصرف خانوار به دست میآید .از آنجایی که مخارج مصرفی خانوار
نیز تابعی از درآمد خانوارها میباشد ،تحت تأثیر خشكسالی قرار میگیرد و تغییر میکند.
𝐸𝐻ℎ = (1 − 𝑚𝑝𝑠ℎ ).(1 − 𝑡𝑦ℎ ). 𝑌𝐻ℎ −
𝑅𝑋𝐸 𝑡𝑟𝑟𝑜𝑤,ℎ .

() 7

 : 𝐸𝐻ℎمخارج مصرفی خانوار گروه h
 : 𝑚𝑝𝑠ℎنرخ پسانداز خانوار گروه h
 : 𝑡𝑦ℎنرخ مالیات مستقیم برای خانوار گروه h
تقاضای مصرفی خانوار برابر معادله ( )2به دست میآید .در این معادله ، 𝛾𝑐ℎ ،حداقل معیشت از
کاالی  cتوسط خانوار  hمی باشد .با توجه به این معادله تقاضای مصرفی خانوار (  )𝑄𝐻𝑐ℎتابعی
از مخارج مصرفی خانوار (  )𝐸𝐻ℎمیباشد که تحت تأثیر خشكسالی قرار میگیرد و مشاهده
میشود که تقاضای مصرفی خانوار با رخداد خشكسالی کاهش مییابد.
𝑚
𝛽 (𝐸𝐻 − ∑ 𝑃𝑄𝑐 . 𝛾𝑐ℎ
)
() 2
𝑄𝐻 = 𝛾 + 𝑐ℎ ℎ
𝑐𝑄𝑃

𝑐ℎ

𝑐ℎ

𝐻 𝜖 𝑐 𝜖 𝐶 ,ℎ
 : 𝑄𝐻𝑐ℎتقاضای مصرفی خانوار  hاز کاالی  cاست.
شاخصهای رفاه و تولید غذا

1
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مناسبترین معیار برای اندازهگیری رفاه ،مطلوبیت میباشد .اما این معیار دارای محدودیتهایی
مانند نبود تناسب برای بیش از دو گروه و تمرکز روی رتبه گروهها بدون توجه به فاصله آنها
میباشد (هوزوئه .)0222 ،1لذا شاخصهای جایگزین گوناگونی به منظور اندازهگیری تغییرهای
رفاهی استفاده میشود که میتوان به دستمزد واقعی ،تولید ناخالص داخلی واقعی ،درآمد حقیقی،
مازاد مصرفکننده و شاخصهای تغییرهای جبرانی و معادل هیكس اشاره کرد (گاهین.)0221 ،0
از میان شاخصهای یاد شده ،شاخص تغییرهای معادل بیشتر استفاده میشود (هوزوئه.)0222 ،
برای تحلیل تغییرهای رفاهی ،مطالعات متعددی مانند فاگازا و مائور ،)0229( 7وینچستر ()0221
و کیتویواتاناچای 2و همكاران ( )0212و فرجزاده و همكاران ( )0213از معیار تغییرهای معادل
استفاده کردهاند .این معیار به صورت رابطه ( )1بیان میشود:
() 1
) EV  E( P0 ,u s )  E( P0 ,u 0
که در آن  Eتابع مخارج برای دستیابی به مطلوبیت  uدر سطح بردار قیمتهای  Pمیباشد.
باالنویسهای  0و  sبه ترتیب نشاندهنده مقادیر متغیرها پیش از خشكسالی و پس از رخداد
خشكسالی سناریو  sمیباشد .اگر مقدار  EVبه دست آمده از معادله باال مثبت باشد ،یعنی وضعیت
مصرفکننده بهتر شده است ،اما اگر مقدارش منفی شود نشاندهنده بدتر شدن وضعیت مصرف-
کننده میباشد (نوو.)0222 ،
برای اندازهگیری امنیت غذایی شاخصهای مختلفی وجود دارد که هر کدام از جنبهای متفاوت
میزان تغییر در امنیت غذایی را بررسی میکند .برخی از آنها مبتنی بر اجزاء و عنصر غذایی مانند
انرژی و پروتئین هستند و میزان مصرف سرانه آنها را برای هر فرد مورد سنجش قرار میدهند
(اسلیمنه 1و همكاران .)0216 ،در این گروه از شاخصها اطالعات برای هر یک از اقالم غذایی به
طور جداگانه استفاده میشود و به طور عموم از دادههای در سطح خانوار استفاده میکنند .گروه
دیگری از شاخصها مبتنی بر دادههای کالن هستند که برای سنجش ابعاد مختلف امنیت غذایی
استفاده میشوند .از جمله مهمترین این شاخصها تولید سرانه غذا است که سطح تولید غذا یا
بعد وجود غذا را در اقتصاد اندازهگیری میکند .این شاخص از تقسیم تولید کل در سطح ملی یا
1
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خانوار بر جمعیت مربوطه به دست میآید .تولید کل ملی ،به طور معمول بر اساس طبقهبندی
غذایی و به عنوان شاخص کل برای همهی محصوالت غذایی محاسبه میشود .شاخص تولید غذا
( 1)FPIبرای هر سناریوی خشكسالی ( )sمیتواند به عنوان نسبت ارزش تولید غذا در سناریو s
به ارزش تولید غذای پایه محاسبه شود .در اینجا منظور از سال پایه ،سال عادی (نرمال) میباشد.
به صورت ریاضی شاخص تولید غذا برابر رابطه ( )6به دست میآید.
()6

*100

0 s
∑C
c=1 Pc Qc
C
0
∑c=1 Pc Q0c

= FPI

در معادله باال زیرنویس  cنشاندهنده کاالها ،باالنویس  0و  sنشاندهندهی قیمت ( )Pو مقادیر
( )Qبه ترتیب در دورهی پایه و تحت سناریو  ،sو  Cنیز نشاندهنده تعداد کل محصوالت غذایی
میباشد .اگر این شاخص بزرگتر از  122باشد ،نشاندهنده افزایش در ارزش تولید غذا تحت
سناریوی  sنسبت به حالت پایه و اگر کمتر از  122باشد ،نشاندهنده کاهش در ارزش تولید غذا
در نتیجهی اعمال سناریوی خشكسالی خواهد بود.

سناریوهای خشکسالی
همانطور که عنوان شد خشكسالی به صورت کاهش دسترسی به آب تعریف میشود ،که شامل
سه سطح خشكسالی ضعیف ،متوسط و شدید میباشد .با استفاده از آمار بارندگی میتوان شاخص
شدت خشكسالی را محاسبه کرد .از میان شاخصهای پرشمار خشكسالی که در واقع بیانکننده
حدود طبیعی خشكسالیهای رخداده هستند و امكان ارزیابی آنها را در مقیاس مختلف زمانی و
مكانی ممكن میسازند ،میتوان شاخص بارش استاندارد ،)SPI( 0شاخص درصد بارش عادی
( ،)PNIشاخص دهکها ( )DIو شاخص شدت خشكسالی پالمر ( )PDSIرا نام برد .در این بررسی
برای سناریوسازی از شاخص بارش استاندارد استفاده شده است .شاخص بارش استاندارد ()SPI
شاخصی است که بر اساس احتمال بارش ،برای دورههای زمانی مختلف محاسبه میشود و برای
تعیین اثرگذاریهای آن بر منبعهای آب قابل دسترس به کار میرود (مککی و دائسكن،7
 .)1117این شاخص به علت ساده بودن محاسبات ،استفاده از دادههای بارندگی قابل دسترس،
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قابلیت محاسبه برای مقیاس زمانی دلخواه و قابلیت بسیار زیاد در مقایسه مكانی ،به عنوان
مناسبترین شاخص برای بررسی خشكسالی شناخته میشود (هایس و همكاران .)1111 ،1برای
محاسبه این شاخص از رابطه ( )3استفاده میشود:
̅
Pi − P
() 3
= SPI
SD

که در آن
 =Piمیانگین بارندگی هر سال
̅
 =Pمیانگین بارندگی کل سالها
 =SDانحراف معیار کل سالها
مقادیر مثبت  SPIنشاندهندهی بارندگی بیشتر از بارش میانگین و مقادیر منفی آن معنای عكس
دارد .برابر این روش ،دورهی خشكسالی هنگامی رخ میدهد که  SPIبه طور مستمر منفی و به
مقدار  -1یا کمتر برسد و هنگامی پایان مییابد که  SPIمثبت شود (میرزایی و سبعه.)1712 ،
در جدول ( )1مقادیر  SPIو شدتهای مختلف خشكسالی ارائه شده است.
جدول ( )1طبقه بندی شاخص SPI

شرح

مقدار SPI

ترسالی بسیار شدید
خیلی مرطوب
ترسالی متوسط
به تقریب عادی

 0و بیشتر
 +1/1تا +1/11
 +1تا +1/21
 -2/11تا +2/11

خشكسالی متوسط
خشكسالی شدید
خشكسالی بسیار شدید
-

 -1تا -1/21
 -1/1تا -1/11
 -0و کمتر
-

منبع :صمدی بروجنی و ابراهیمی1791 ،

سناریوهای مورد بررسی و ارزیابی در این تحقیق بر اساس آمار میانگین بارندگی ساالنه ،شاخص
بارش استاندارد ( )SPIو ارزش افزوده سالهایی که خشكسالی ضعیف ،متوسط و شدید داشتهاند،
در چند مرحله به دست آمده است ،این مرحلهها به شرح زیر میباشد:
مرحله اول :در آغاز با استفاده از  SPIسالهایی که خشكسالی ضعیف ،متوسط ،شدید و بارندگی
عادی بوده ،شناسایی شده است.
مرحله دوم :میانگین ارزشافزوده سالهای عادی و سالهایی که خشكسالی متوسط وجود داشته،
به دست آمده است .پس از آن تفاضل این دو میانگین محاسبه شده و نسبت تفاضل این دو به
میانگین ارزش افزوده سالهای عادی به دست آمده است.
Hayes
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مرحله سوم :در این مرحله نسبت میانگین بارندگی سال خشكسالی متوسط به سال عادی حساب
شده است که عدد به دست آمده در این مرحله نشاندهندهی سناریو خشكسالی متوسط میباشد.
مرحله چهارم :در ادامه بین اعداد به دست آمده از مرحلههای دوم و سوم تناسب بسته شده است
تا بتوان اعدادی را برای خشكسالیهای ضعیف و شدید نیز به دست آورد.

دادههای مورد استفاده
پایه آماری برای مدل تعادل عمومی قابل محاسبه در این بررسی ،ماتریس حسابداری اجتماعی
برگرفته از دو بررسی ذوقیپور ( )1791و کرمی کالوس ( )1799است .ماتریس بررسیهای
یادشده نیز برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی بر مبنای سال پایه  1792میباشد .از دیگر
دادههای بررسی ،مقادیر فراسنجههای کشش میباشد .فراسنجههای مورد استفاده در این مدل
از بررسی متوسلی و فوالدی ( )1791در ایران و بررسی احمد 1و همكاران ( )0221در کشور مصر
گرفته شده است .منظور از این فراسنجهها مقادیر کشش جانشینی در تابعهای تولید و تبدیل
میباشد .همچنین داده های مورد استفاده برای محاسبه شاخص خشكسالی از پایگاه اطالعاتی
سازمان هواشناسی به دست آمد.

نتایج و بحث
به منظور تحلیل سناریوها در آغاز میزان کاهش دسترسی به آب در هر یک از سناریوها در جدول
( )0ارایه شده است .همانطور که مشاهده می شود رخداد خشكسالی ضعیف به معنی کاهش
دسترسی به آب به میزان  16درصد خواهد بود و در دو سناریو متوسط و شدید این رقم به ترتیب
به  76و  23درصد افزایش می یابد.
جدول ( )2میانگین کاهش دسترسی به آب در سناریوهای خشکسالی (درصد)
سناریو

خشكسالی
ضعیف

خشكسالی
متوسط

خشكسالی
شدید

میانگین کاهش دسترسی به آب

16

76

23
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اثرگذاریهای خشکسالی بر درآمد خانوارها
تأثیر سناریوهای مختلف خشكسالی بر درآمد گروهها در جدول ( )7آمده است .البته در این
جدول به منظور آسانگری تعقیب نتایج ،در آغاز سهم هر یک از منبعهای درآمدی در درآمد
دهکهای شهری و روستایی بر حسب درصد آمده است .درآمدی که خانوارها از مشاغل به دست
Ahmed
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می آورند به دو گروه درآمد مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی تقسیم میشود .همانطور که
مشاهده میشود حتی دهکهای شهری ثروتمند نیز بخشی از درآمد خود را از مشاغل کشاورزی
به دست میآورند .دو دهک اول یا تنگدستترین دهکها حدود نیمی از درآمد خود را از فعالیت-
های غیرکشاورزی به دست میآورند و در سه دهک اول دستکم حدود  02درصد از درآمد را از
مشاغل کشاورزی به دست میآورند .این رقم برای پنج دهک بعدی  12-11درصد است .به همین
ترتیب در میان خانوارهای روستایی نیز مشاغل غیرکشاورزی نقش مهمی دارد .به گونهای که
دستکم یک چهارم از درآمد از مشاغل غیرکشاورزی تأمین میشود و در دهکهای چهارم تا
دهم حدود نیمی تا سه چهارم از درآمد از مشاغل غیرکشاورزی تأمین میشود.
جدول ( )3درآمد دهکها از هر یک از منابع درآمدی و تغییرپذیری آنها در نتیجه خشکسالی
(درصد)
منبع درآمد
دهک

تأثیر خشكسالی بر
درآمد غیرکشاورزی

تأثیر خشكسالی بر
درآمد کشاورزی

شهری

کشاورزی

غیرکشاورزی

ضعیف

متوسط

شدید

ضعیف

متوسط

شدید

اول

07

29

-7/21

-3/16

-12/21

-1/71

-7/92

-1/36

دوم

02

12

-7/27

-6/17

-1/17

-1/23

-2/70

-6/29

سوم

11/1

16

-0/16

-6/31

-9/12

-1/10

-2/29

-6/30

چهارم

16

11

-0/27

-1/12

-3/72

-1/62

-2/30

-3/29

پنجم

11

61

-0/03

-1/11

-6/92

-1/66

-2/99

-3/70

روستایی

ششم

12

67

-1/10

-7/26

-2/16

-1/30

-1/22

-3/16

هفتم

9

61

-1/00

-0/33

-7/61

-1/93

-1/10

-9/09

هشتم

1

32

-1/73

-7/10

-2/11

-0/21

-1/10

-9/99

نهم

9

31

-1/00

-0/33

-7/61

-0/11

-6/70

-1/29

دهم

1

11

-2/36

-1/37

-0/09

-0/19

-3/6

-11/2

اول

60

06

-1/20

-01/29

-09/72

-2/31

-0/29

-7/10

دوم

11

09

-9/71

-11/26

-01/11

-2/36

-0/02

-7/76

سوم

17

77

-9/21

-19/76

-02/11

-2/91

-0/62

-7/16

چهارم

11

29

-3/31

-13/63

-07/09

-1/72

-7/92

-1/36

پنجم

12

12

-3/62

-13/77

-00/97

-1/76

-2

-6

ششم

22

16

-6/69

-11/01

-02/29

-1/10

-2/29

-6/30

هفتم

71

61

-1/10

-17/11

-13/92

-1/66

-2/99

-3/70

هشتم

76

67

-1/23

-10/23

-16/27

-1/31

-1/22

-3/16

نهم

77

66

-1/21

-11/27

-11/26

-1/31

-1/09

-3/10

11

32

-0/99

-6/19

-9/63

-0/21

-1/10

-1/10

دهم
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تأثیرخشکسالی بر درآمد42...

یافتههای جدول باال را میتوان در چند مورد خالصه کرد .نخست ،با رخداد خشكسالی هر دو
گروه خانوار روستایی و شهری آسیب میبینند ،اما درصد تغییرپذیری درآمدی خانوارهای
روستایی با در نظر گرفتن سهم منبعهای درآمدی بیشتر از خانوارهای شهری میباشد .به این
علت که سهم فعالیتهای کشاورزی از درآمدهای خانوارهای روستایی و دهکهای پایین درآمدی
(ضعیفترین قشر) بیشتر از خانوارهای شهری و دهکهای درآمدی باالست .دوم اینكه در میان
خانوارهای شهری در چهار دهک اول تغییرپذیری درآمدهای کشاورزی بیشتر از درآمدهای
غیرکشاورزی است و در شش دهک باقیمانده این تغییرپذیریها به صورت عكس است .در حالی
که برای خانوارهای روستایی حتی در دهک دهم نیز کاهش درآمد کشاورزی به مراتب باالتر از
درآمد غیرکشاورزی است .در مناطق روستایی به جز دهک دهم در دیگر دهکها کاهش درآمد
کشاورزی دستکم دو برابر کاهش درآمد غیرکشاورزی است .سوم ،میان دهکهای درآمدی
شهری و روستایی در زمینه تغییرپذیری درآمد مشاغل کشاورزی تفاوت بیشتری وجود دارد .در
مشاغل کشاورزی در حالی که دهک درآمدی اول شهری بیش از  12درصد کاهش درآمد را
تجربه میکند دهک درآمدی دهم کمتر از یک چهارم این میزان کاهش را متحمل میشود .این
رقم برای دهکهای متناظر روستایی اندکی بیش از یک سوم است .رقمهای متناظر برای
درآمدهای غیرکشاورزی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی حدود  12درصد (با فرض
استثناء بودن دهک دهم روستایی) است .به عبارت دیگر دامنه تغییرپذیری درآمدی دهکها در
مشاغل کشاورزی بیشتر است .زیرا انتظار میرود فعالیتهای کشاورزی بیشتر متأثر شوند .چهارم،
مقایسه تغییرپذیری درآمدی مشاغل کشاورزی و غیرکشاورزی برای دو گروه شهری و روستایی
نشان میدهد که تغییرات درآمدی دهکها در مشاغل غیرکشاورزی برای هر دو گروه شهری و
روستایی در مقایسه با مشاغل کشاورزی به یكدیگر نزدیکتر است .تغییرپذیری (کاهش) درآمدی
مشاغل کشاورزی به طور متناظر در دهکهای روستایی به مراتب باالتر از دهکهای شهری است.
یعنی مشاغل کشاورزی خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری از خشكسالی آسیب
بیشتری میبیند .دامنه کاهش درآمد کشاورزی دهکهای شهری در سناریو سوم 0/7-12/1
درصد است در حالی که برای خانوارهای روستایی این دامنه برابر با  9/3-09/7درصد است .نكته
آخر اینكه تغییرپذیری سناریوها در مورد درآمدهای کشاورزی متناسب با تغییرات کاهش
دسترسی به آب است که در جدول ( )0ارایه شد .به این معنی که در سناریو دوم تغییرپذیری
بیش از دو برابر سناریو اول است و در سناریو سوم هم اندکی بیش از  72درصد باالتر از سناریو
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دوم نشان میدهد .این در حالی است که در مورد تغییرپذیری درآمدی فعالیتهای غیرکشاورزی
چنین تناسبی برقرار نیست.
تأثیر خشکسالی بر رفاه و تولید غذا
نتایج به دست آمده از محاسبه تغییرپذیری شاخص رفاه و امنیت غذایی در جدول ( )2نشان داده
شده است .با رخداد خشكسالی از یک سو همانطور که در جدول ( )7نیز مشاهده شد درآمد
خانوارها کاهش مییابد .همچنین از سوی دیگر قیمتها نیز به دلیل کاهش عرضه محصوالت و
به ویژه محصوالت کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی افزایش مییابد .این تغییرپذیری منجر
به کاهش رفاه خواهد شد .در جدول ( )2در آغاز تغییرپذیری قیمت و میزان کاالها به تفكیک
کاالهای کشاورزی و غیرکشاورزی در سناریوها ارایه شده است .همانطور که مشاهده میشود در
مقایسه با سال عادی ،قیمت کاالهای کشاورزی افزایش مییابد که این افزایش در سناریو
خشكسالی شدید در سطح بسیار باالیی قرار دارد .در حالی که قیمت کاالهای غیرکشاورزی
کاهش نشان میدهد .به نظر میرسد به طور عمده کاهش درآمد خانوارها و لذا کاهش تقاضا
برای کاالهای غیرکشاورزی به رغم کاهش عرضه آنها زمینه کاهش قیمت این کاالها را فرآهم
کرده است در حالی که در مورد محصوالت کشاورزی کاهش شدید عرضه موجب افزایش قابل
مالحظه قیمت کاالهای کشاورزی میشود .همچنین میزان عرضه کاالها و به ویژه کاالهای
کشاورزی برابر انتظار کاهش شدیدی نشان میدهد .مقایسه رقمهای شاخص  EVبا میزان کاهش
دسترسی به آب نیز گویای این است که تغییرپذیری رفاهی به طور نسبی دارای شدت باالتری
است .به عبارت دیگر هر چند میزان مطلق کاهش رفاه پایینتر از کاهش دسترسی به آب است،
اما به طور نسبی کاهش رفاه به مراتب بیشتر از کاهش متناظر در دسترسی به آب است .به عنوان
مثال در حالی که در سناریو خشكسالی میانگین میزان کاهش دسترسی به آب حدود  0/7برابر
سناریو خشكسالی ضعیف است ،اما در مورد تغییرپذیری رفاهی این رقم حدود  7برابر است .به
نظر میرسد به دلیل ارتباط متقابل میان بخشها و اثرگذاریهایی که خشكسالی بر بخشهای
غیرکشاورزی و همچنین درآمد خانوارها از فعالیت های غیرکشاورزی دارد ،موجب کاهش بیشتر
رفاه فراتر از کاهش دسترسی به آب میشود.

تأثیرخشکسالی بر درآمد41...
جدول ( )4تغییرپذیری قیمت ها ،عرضه کاالها و شاخص رفاهی  EVدر سناریوهای مختلف (درصد)
تغییرات قیمت
سناریو

امنیت غذایی

تغییرات مقدار

تغییرپذیری
شاخص رفاهی
شاخص تولید
غیر
غیر
ارزش
کشاورزی
کشاورزی
EV
سرانه غذا
کشاورزی
کشاورزی
تولید غذا

1
سال عادی
خشكسالی ضعیف 1/173
1/613
خشكسالی
متوسط
خشكسالی شدید 0/222

1
2/127
2/926

1
2/929
2/612

1
2/130
2/119

1
-6/01
-19/09

2/322

2/297

2/911

-03/11

1
12/01

1
-1/31

92/22

-11/11

30/00

-03/39
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در دو ستون آخر جدول ( )2یافتههای به دست آمده برای شاخص تولید غذا آمده است .همانطور
که مشاهده میشود در هر سه سناریو ،شاخص تولید سرانه غذا کمتر از  122شده است یعنی
ارزش تولید غذا در هنگام خشكسالی کمتر از ارزش تولید غذا در سال عادی است و با شدت
یافتن خشكسالی این وضعیت بدتر خواهد شد .اگر میزان تولید سرانه غذا کمتر از  122باشد
نشاندهنده کاهش ارزش تولید غذا است .بنابراین ،نتایج ارایه شده در جدول در شرایط خشكسالی
معقول میباشد .همانطور که در جدول ( )2آمده است تغییرپذیری عرضه کاالهای کشاورزی به
مراتب بیشتر از کاهش شاخص تولید سرانه غذا بوده است .به عبارت دیگر سبد کاالهای کشاورزی
فراتر از سبد غذایی مصرفی خانوارها کاهش مییابد .همچنین اگر همانند شاخص تغییرپذیری
رفاهی تناسب تغییرپذیری شاخص تولید غذا با کاهش دسترسی به آب مقایسه شود مشاهده
میشود که شدت خشكسالی بر تولید غذا اثری به مراتب باالتر از کاهش دسترسی به آب دارد.

نتیجه گیری و پیشنهادها
در این بررسی با ساخت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( ،)CGEاثرگذاری تكانه خشكسالی بر
درآمد و رفاه خانوارهای شهری و روستایی و همچنین شاخص تولید غذا بررسی شد .انتظار میرود
با رخداد خشكسالی و کاهش تولید کشاورزی در نهایت تولید در بخشهای غیرکشاورزی و لذا
درآمد خانوارها از بخش های غیرکشاورزی کاهش یافته و زمینه کاهش بیشتر رفاه خانوارها را
فراهم کند .این اثرگذاریهای ثانویه که از تغییرپذیریها در بخشهای غیرکشاورزی به وجود
میآید در قالب مدل تعادل عمومی قابل رصد میباشد.
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نتایج نشان داد ،هنگامی که خشكسالی رخ میدهد ،نه تنها خانوارهای روستایی بلكه خانوارهای
شهری و غیرکشاورز نیز آسیب میبینند که البته این آسیب به مراتب کمتر از خانوارهای روستایی
میباشد .نتایج این قسمت همسان نتایج سالمت و همكاران ( )1792و همچنین آرندت و همكاران
( )0221در موزامبیک میباشد .به این ترتیب میتوان گفت یكی از پیامدهای خشكسالی افزایش
نابرابری شهری – روستایی خواهد بود .بر همین اساس به عنوان راهكار کوتاهمدت ضرورت دارد
برنامههای حمایتی موقت برای گروههای آسیبپذیر روستایی تدارک دیده شود .به ویژه اینكه
مشخص شد دهکهای درآمدی پایین با کاهش رفاه بیشتری روبهرو خواهند بود .اما برای
بلندمدت ایجاد فعالیتهای غیرکشاورزی در مناطق روستایی که در واقع نوعی از راهبرد ایجاد
تنوع در فعالیتها نیز به شمار میآید ،میتواند مؤثر باشد .به این معنی که ایجاد مشاغل صنعتی–
روستایی میتواند به عنوان یک راهكار رویارویی با خشكسالی به شمار آید .به ویژه اینكه همانطور
که در نتایچ بررسی کشاورزی و همكاران ( )0217نیز اشاره شده است ،با از بین رفتن زمینههای
شغلی پیامدهای اجتماعی بیشتری نیز ایجاد خواهد شد .مشاغل یاد شده برای گروههای درآمدی
پایین به طور خاص دارای اهمیت خواهد بود.
در حالی که یافتهها گویای شرایط نامطلوب تغذیه در میان  7تا  2دهک می باشد (قریب)1711 ،
اما مشخص شد که خشكسالی به طور محسوسی میتواند تولید غذا را تهدید کند .در این زمینه
یک توصیه فراگیر مشارکت بیشتر در عرصه تجارت است .تجارت به رغم کاهش تولید در
بخشهای حمایت شده مانند کشاورزی ،پیامدهای مطلوبی برای اقتصاد ایران به همراه دارد (فرج
زاده و همكاران . )0213 ،اما اگر امنیت غذایی محدود به تولید داخلی تعریف شود آنگاه اهمیت
پرداختن به رویارویی با خشكسالی بیشتر نیز خواهد شد.
بحث بااهمیت دیگر این است که به رغم رخداد خشكسالی شدید و چند ساله کاهش تولید و
درآمدهای کشاورزی و لذا کاهش رفاه به میزانی که یافتههای بررسی نشان میدهد محقق نشده
است .در همین زمینه الزم به توضیح است که بر اساس شاخص تولید کل کشاورزی ،تولید
کشاورزی ایران همواره در سالهای اخیر دارای روند افزایشی بوده است ( .)FAO, 0212به نظر
میرسد تداوم استفاده از منبعهای آب زیرزمینی و اضافه برداشت از این منبعها باعث شده است
تا اثرگذاریهای خشكسالی بطور کامل آشكار نشود .به عنوان مثال اضافه برداشت در سال 1796
برای کل کشور  2/9میلیارد مترمكعب عنوان شده است (حسینزاد و همكاران .)1711 ،لذا تأکید
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می شود زمینه کاهش مصرف آب با تدابیری مانند استفاده از کنتورهای هوشمند فرآهم شود تا
پیامدهای خشكسالی به نقطه غیرقابل برگشت نرسد.
همچنین همسان با بررسی آرندت و همكاران ( )0221در موزامبیک ،یافتهها نشان داد قیمتها
به نفع بخش کشاورزی تغییر خواهد کرد .تغییر رابطه مبادله میتواند زمینه سرمایهگذاری در
جهت افزایش بهرهوری نهاده محدودکننده آب را فراهم سازد و این را میتوان به عنوان یک
اولویت تحقیقاتی از میان شمار زیاد زمینههای دیگر برای بررسیهای آتی مورد توجه قرار داد.
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