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 سازی اقتصاد روستایی در متنوعها  نقش چاهک

  )شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان :مطالعۀ موردی(

  گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد استادجعفر جوان ـ 
  رافیا، دانشگاه فردوسی مشهدـ دانشجوی دوره دکترای رشته جغ ∗حمید حیدری مکرر

  4/8/1389: تأیید نهایی          23/10/1388: پذیرش مقاله

  چکیده
ها  حفر چاهک. اند یافتهای  در اقتصاد روستایی شهرستان زهک اهمیت ویژه اخیر سالیان در ها چاهک

شـاورزی  بخشی به محصوالت ک های مردم این منطقه در مقابله با خشکسالی و تنوع جمله تکنیک زا
رطوبـت   داراینقاط کشور  آن در مقایسه با دیگربه دلیل موقعیت جغرافیایی  زهک شهرستان .است

جـز جریانـات    به(آب زیرزمینی های  رهسف فقدان. است) سال متر در میلی 60(بسیار کمی  و بارندگی
مشـکالت   کشاورزان این منطقه را همواره بـا ، نوسانات آب هیرمندو ) کشاورزی ابزیرسطحی و زه

هـای   کارگیری الگـو  هو بها  حفر چاهک های اخیر با اما آنان در خشکسالی. سازد رو می های روب عدیده
انـد بـه سـطح درآمـدزایی نیـز       بلکه توانستهاند،  آبی فائق آمده نه تنها بر مشکل کم امروزینکشت 
به بیان نقش ، روستاییاقتصاد های  بخشی در فعالیت این مقاله ضمن بیان مبانی نظری تنوع. برسند
در . پـردازد  مـی  مانند اینهاای، دامپروری و  پروری، کشت گلخانه آبزی :هایی مانند در بخشها  چاهک

سازی و تجربیـات کشـورهای مختلـف بـه عنـوان راه کـار مقابلـه بـا          مبانی نظری به رویکرد متنوع
ت کشاورزان و تغییر الگـوی  تنوع محصوال زمینۀای در  و در نهایت مقایسهخشکسالی پرداخته شده 

  .صورت گرفته استها  کشت منطقه ناشی از آب چاهک
میـدانی اسـت و    ـ  تحلیلـی و مـوردی   ـتوصیفی  های  ترکیبی از روشدر این پژوهش  روش تحقیق

ها از  همچنین برای تجزیه و تحلیل داده .بوده استگیری از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه  نمونه
هـای ایـن    بـر اسـاس یافتـه   . آماری و تحلیل همبستگی استفاده شده اسـت ای ه و تکنیکها  روش

تنـوع   ،هـا دسترسـی دارنـد    کـه بـه آب تابسـتانه چاهـک     قی از شهرستان زهکمناط ، درپژوهش
شان  خورد و ساکنان آنها به آینده شغلی به چشم میمحصوالت کشاورزی و سطح نسبتاً باالی درآمد 

 ،کمتر دسترسـی دارنـد  ها  چاهکروستاهایی که به آب  در حالی است کهاین . نیز امید بیشتری دارند
کننـد، در مقایسـه بـا     ها استفاده می کشاورزانی که از چاهک. اند فقط به کشت گندم و جو اکتفا کرده

اند منابع آبـی مطمـئن    ها توانسته های اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارند و چاهک دیگران مشارکت
  .قتصادی فراهم سازندهای ا برای فعالیت

، اسـتان  ، الگـوی مناسـب کشـت، شهرسـتان زهـک     روستایی سازی اقتصاد ها، متنوع چاهک: ها واژه کلید
  .سیستان و بلوچستان
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 مقدمه 

یابـد کـه از    المللی تنها در صـورتی کـاهش مـی    المللی عقیده بر این است که فقر در سطح ملی و بین های بین در سازمان
 ,Research Institute of Agricultural Planning and Economics(کـاهش یابـد   میـزان فقـر روسـتایی    

های روستایی نقشی اساسی در توسعه ملی دارند، چرا که توسعۀ پایدار هر سـرزمینی در   در این میان حوزه). 102 ,2003
ی روستایی ایجاد شود، آثار و ای در روال پیشرفت و توسعۀ فضاها اگر وقفه. گرو پایداری نظام روستایی آن سرزمین است

های روستایی بلکه منـاطق شـهری و در نهایـت کـل سـرزمین را نیـز در بـر خواهـد گرفـت           پیامدهای آن نه تنها حوزه
)Rezvani, 2003, 3  .(پردازان توسعه، در چارچوب الگوی توسـعه پایـدار، رویکـرد     به همین علت است که اغلب نظریه

  . کنند د میسازی را مطرح و پیشنها متنوع
از . های اخیر در استان سیستان و بلوچستان همواره با نوسانات فراوانی همـراه بـوده اسـت    توسعۀ روستایی طی دهه

توان به مواردی چـون تقطیـع اراضـی، عـدم      ترین عواملی که این توسعه را دستخوش رکود گردانیده است، می جملۀ مهم
در ایـن میـان نقـش خشکسـالی از     . ی متمـادی و ماننـد اینهـا اشـاره کـرد     ها توجّه به تنوع اقتصاد روستایی، خشکسالی

ساخت، امّا در دهـۀ   در سالیان دور، خشکسالی، مردم منطقۀ سیستان را ناگزیر به مهاجرت می. تر است سایرعوامل برجسته
فراینـد مهـاجرت بسـیار    های مداوم، به علت راهکارهای مقابله با این بحران، نه تنها  رغم خشکسالی به) 1377-88(اخیر 

از جملـه ایـن راهکارهـا    . های تغییر الگوهای کشت و تنوع اقتصاد روستایی نیز فراهم گردیده اسـت  کند شده بلکه زمینه
هـا را   شهرستان زهک از جمله مناطقی از سیستان است که امکان حفـر ایـن چاهـک   . توان به حفر چاهک اشاره کرد می

های مناسبی را برای تنوع اقتصاد روستایی، الگوهای کشت، درآمـدزایی و   این طریق زمینهبیشتر از دیگر مناطق دارد و از 
  . در نهایت ماندگاری و رضایتمندی مردم این منطقه فراهم آمده است

ها در شهرستان زهک کاری است که از دید پژوهشگران دانشگاهی پنهان مانـده اسـت، در حـالی کـه      حفر چاهک
بنابراین هدف اصلی تحقیـق  . ها در اقتصاد روستایی منطقه، بس ضروری است بارۀ نقش چاهکانجام پژوهشی مستقل در
  . شهرستان زهک انتخاب شده است های اقتصاد روستایی در سازی فعالیت ها در متنوع حاضر بررسی نقش چاهک

  :هایی از قرار زیر است بر این اساس این تحقیق به دنبال پاسخ به پرسش 
  آورد؟ می فراهم را منطقه کشاورزی محصوالت تنوع در ها زمینۀ چاهک از یاستحصال آب آیا -1
 کند؟ جبران را جانبیهای  تواند، هزینه می آنها به پرداختن و دارند اقتصادی توجیه ها چاهک آیا -2
 ای وجود دارد؟ آیا بینِ داشتنِ چاهک و امید به آیندۀ شغلی رابطه -3

  :هایی نیز بدین شرح مطرح شدند فرضیه، ها برای یافتن پاسخ علمی به این پرسش
  . دارد محصول تنوع تأثیرمستقیمی بر چاهک از استحصالی آب از استفاده •
 . دارد وجود معناداری رابطه روستاییان ساالنه درآمد میزان و چاهک از استفاده بین •
  . بین استفاده از چاهک و میزان امید به آیندۀ شغلی ارتباط تنگاتنگی برقرار است •
سـازی تولیـدات کشـاورزی و     گونـه تحقیـق مسـتقلی در زمینـۀ متنـوع      خصوص شهرستان زهک تـاکنون هـیچ   در
تـوان بـه چنـین     های اقتصاد روستایی صورت نگرفته است، اما به عنوان ضرورت حرکت به این سمت و سـو مـی   فعالیت

  : مواردی اشاره کرد
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انجـام دادنـد،    1384گاه سیستان و بلوچستان در سال در طرحی تحقیقاتی که استادان گروه اقتصاد کشاورزی دانش 
شرقی کشور پرداختند و پیشـنهاداتی را نیـز در زمینـه مقابلـه بـا       های اخیر در جنوب به بررسی تأثیرات مخرّب خشکسالی

سازی اقتصاد روستایی فقط به پیشنهاد بررسی الگـوی مناسـب کشـت     آنان برای متنوع. خشکسالی در منطقه ارائه کردند
در طرح پژوهشی دیگری که باز هـم   .(Akbari & Karim, 2005)اند  اکتفا کرده و از ذکر جزئیات آن خودداری ورزیده

های زراعی منطقه سیستان ـ که به صورت نمونه گیری مورد   برداری دانشگاه انجام گردید، به نحوۀ پراکندگی بهره در این
  بـودن درآمـد روسـتاییان از طریـق کشـاورزی اشـاره شـده اسـت         مطالعـه قـرار گرفتنـد ـ پرداختـه شـده، و بـه پـایین        

)Zand Razavi, 1990 .(نامـه   های اقتصادی که در قالب پایـان  سازی فعالیت در بررسی دیگری در مورد  موضوع متنوع
وجّـه بـه   بـرداری بهینـۀ آب، ت   بهـره : هـایی ماننـد   دکترا در دانشگاه فردوسی انجام گرفت، نگارنده در این رساله به مقوله

های مکمل کشاورزی و نظایر اینها و همچنین اقداماتی در مسیر پایـداری اقتصـاد روسـتایی در شهرسـتان تربـت       فعالیت
  . )Anabestani, 2003(حیدریه پرداخت 

بخشـی تولیـدات کشـاورزی     نامه دکترا در دانشگاه فردوسی بـه موضـوع تنـوع    محقق دیگری باز هم در قالب پایان
های کشاورزی را فـراهم   های پایداری اکولوژیکی نظام سازی تولیدات کشاورزی، زمینه کرد که متنوعپرداخت و مشخص 

در طرحی پژوهشی که از طریق گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل در سال ). Mahdavi Damghani, 2005(آورد  می
شد و این نتیجه به دست آمد که استفاده از  ها در شهرستان زابل پرداخته انجام گرفت، به ارزیابی اقتصادی چاهک 1386
  . )Karbasi, 2007(ای، باالترین سود اقتصادی را به دنبال دارد  ها در کشت محصوالت گلخانه چاهک

  مبانی نظری
های جهانی و طبیعی از قبیل جنگ، خشکسالی، تورم جهانی و همچنین عدم انعطاف اقتصاد  به وجودآمدن برخی از بحران

خصـوص   سازی اقتصـاد و بـه   محصولی، موجب شده است که توجّه به متنوع ورها به علّت تکیه بر اقتصاد تکبرخی از کش
های مختلفـی   برخورد با آثار خشکسالی در کشورهای جهان معموالً در حیطه. اقتصاد روستایی در سالیان اخیر بیشتر گردد

هـای   سازی فعالیـت  حرکت به سوی متنوع) 1: شود سی میگیری و برر در اینجا این مبحث در دو حیطه پی. شود انجام می
ها در منطقه  چاهک. جویی برای مقابله با آن تعدیل آثار سوءخشکسالی و چاره) 2پذیر، و  اقتصادی روستائیان مناطق آسیب

  . گردد اند و در اینجا ارتباط متقابل این دو بررسی می مورد مطالعه این دو نقش را توأمان ایفا کرده
در انتقاد از (های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از دیرباز مطرح بوده است  سازی فعالیت چه موضوع متنوعاگر
خوزه . شود های اخیر امری نو شمرده می نظریات توسعۀ روستایی در دهه  توان گفت که در عرصۀ ، اما می)های رشد تئوری

حل آن  شود؛ و خود وی راه ای باعث قحطی و گرسنگی می منطقه کشتی و عدم تعادل تولید دوکاسترو معتقد است که تک
محقّق دیگری به نام پل باران، بـا  ). Dokastro, 1979, 160(داند  های اقتصادی می را در نوع کشت و گوناگونی فعالیت

صاد با تنوع کند که به دنبال اقت محصولی، به کشورهای سوسیالیستی توصیه می انتقاد از وضعیت اقتصادی کشورهای تک
از ). Baran, 1980, 448(های اقتصادی بروند تا بتوانند زمینه نجات کشورهای در حال توسعه را نیز فراهم سازند  فعالیت

هـای بیشـتری را    دهـد، گزینـه   های اقتصادی و محصوالت کشاورزی مخاطرات را کاهش می آنجایی که تنوع در فعالیت
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کنـد   تـری بـین اجـزای حیـاتی آن تقسـیم مـی       شکل عادالنه ظام اجتماعی را نیز بهده ن نهد و در نهایت برون پیشِ رو می
)Mayser, 2003, 20 .(توانـد زمینـه را بـرای     به عقیدۀ کارشناسان بانک جهانی روابط میان نقاط شهری و روستایی می

روسـتایی را فـراهم سـازد    های  سازی فعالیت ایجاد اشتغال خارج از بخش کشاورزی افزایش دهد و بستری را برای متنوع
)Planning and Research Institute of Agricultural Economic, 2004, 51 .(  

تواننـد همکـاری در سـطح جامعـه را ارتقـا بخشـند و کشـاورزانی کـه عضـو چنـین            های کشاورزی نیز مـی  تعاونی
تر تولیدات خود،  تر و فروش مناسب های ارزان هایی هستند، بر اثر همکاری با دیگران و به علت امکانِ خریدِ نهاده سازمان

گیرد  به دنبال آن، با درآمد خالص بیشتر، عملیات زراعی پایدارتری از نظر اقتصادی شکل می. دست آورند سود بیشتری به
  ). Francis, 1999, 36(شود  و خود موجب رونق بیشتر دادوستدهای محلی می

  ,Olson(شـود   ایجاد تنوع است و باعث ثبات و پایداری جامعـه مـی   های مشترک جزو ابزارهای مشارکت و فعالیت

et al., 2008, 35( .  تنوع اقتصادی در مناطقی که اقتصاد آن متکی بر کِشتِ واحد است، اهمیت بیشتری دارد و توجه بـه
یی فراهم خواهد ساخت ای را برای ایجاد تنوع اقتصاد روستا های غیرکشاورزی، زمینه صنایع روستایی و اشتغال به فعالیت

)Papoli Yazdi & Ebrahimi, 2006, 224; Hakimi, 1994, 48 .(     ایجاد اشتغال غیرکشـاورزی، عـالوه بـر تقویـت
کردن ساختار انجام انـواع   فراهم ). DHV, 1992, 380(های اقتصاد روستایی، مانع از مهاجرت روستاییان خواهد شد  پایه

، بلکه کیفیت زنـدگی  )Motiei, 2009, 152(کاهش مشکالت شهرها خواهد گردید های اقتصادی نه تنها، سبب  فعالیت
، و در نهایـت موجـب تسـهیل    )DHV, 1996, 1(سان خواهد کرد  روستایی را نیز به کیفیت زندگی شهری نزدیک و هم

  . روند توسعۀ روستایی خواهد شد
هـای   با عدالت اجتمـاعی و اسـتفاده از دانـش    پذیر، عالوه بر توسعۀ اقتصادی همراه جلب مشارکت روستاییان آسیب

تـرین عـواملی کـه     از مهـم .  )Khatoonabadi, 2005, 149(نفس را در روستاییان ارتقا خواهـد بخشـید    بومی، اعتمادبه
وکـار از دیگـر    تواند در ایجاد تنوع درآمدی مناطق روستایی بسیار مؤثر باشد، کارآفرینی روستایی از طریق جذب کسب می

؛ امـا در مـورد پـرداختن بـه مقولـۀ مـدیریت       )Yasouri, 2007, 53(خصوص مناطق شهری به روستاهاسـت   ، بهمناطق
مخاطرات طبیعی با تأکید بر خشکسالی، باید گفت که خشکسالی از جمله مسائلی است که ذهن پژوهشگران را از دیربـاز  

  .گردد میبر هواشناسی و آب علم پیشرفت و بیستم قرن به موضوع علمی این بررسی به خود مشغول داشته است، ولی
 3کنـراد  ،)1931( 2کـوپن  ،)1948( 1ترنثوایـت  وسیلۀ پژوهشـگرانی چـون   به هوایی و آب بندی طبقه های روش ارائه

در زمـرۀ   توان می آمریکایی، را محقق) 1946( 4پالمر. ها برشمرد بررسی این در عطفی نقطۀ توان می را و دگیران) 1950(
 امریکـا  در پدیـده  ایـن  هـای مختلـف   ویژگـی  بررسی به های آماری روش از علمی شیوۀ به که دانست قانینخستین محق

در منـاطق روسـتایی فقیـر امریکـا یکـی از اهـداف برنامـه خـدمات رفـاهی          ).  Farajzadeh, 2004, 14(است  پرداخته
رویارویی با حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، روستایی، توانمندسازی اجتماعات روستایی است تا بتوانند تدابیری را برای 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Thronthwaite 
2. Koppen 
3. Conrad 
4. Palmer 
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  ). Dhavan, 2009, 17(سیل و دیگر حوادث طبیعی بیندیشند و آمادگی الزم را برای مقابله با این حوادث داشته باشند 
 ها و مراتع، ذرات نـرم و  زایی و تأثیر باد بر استپ در کشور چین در منطقۀ مغولستان داخلی، در نتیجۀ گسترش بیابان

بنابراین ). Zhu, 1996, 274(گردند  شوند و اراضی دایر به اراضی بایر مبدل می مواد آلی خاک سطحی دچار فرسایش می
دولت چین کشاورزان را به حفاظت از خاک در مناطقی که در معرض فرسایش شدید بادی قرار دارند، تشویق و توصیه به 

هـای هنـد خشکسـالی     در اغلب بخش). Fanni, 2009, 172(وند ش کند که مانع از فرسایش خاک می کشت گیاهانی می
درصد از جمعیت این کشور در معرض خشکسالی  12درصد از مساحت هند و  19ای که  گونه ای مداوم بوده است، به پدیده

 طرح ساخت مخزن آب. کند خصوص در ناحیۀ راجستان هند که هرچند سال یک بار خشکسالی بازگشت می قرار دارند، به
خـاک و نظـایر    و خشک و استفادۀ بهینه از آب با مشارکت جامعه محلی، الگوی کشاورزی مناسب در مناطق خشک و نیمه

ربـط، میـزان خسـارت را بـه حـداقل رسـانده اسـت          هـای ذی  اینها، همراه با ارتباط و هماهنگی مناسـب میـان سـازمان   
)Hadizadeh Bazzaz, 2007,133(کشـور  . شـدنی اسـت   تر نیز پیاده وفق، در نواحی، بزرگ، و به عنوان الگوی نمونۀ م

خیز جهان است و هر سال حوادث طبیعـی خسـارات بسـیاری را بـر اقتصـاد کشـور        ایران در زمرۀ ده کشور نخست حادثه
پذیری و خطرخیزی کشور چونان مانعی در برابر توسعه و تحول کشـور بـه    ای که وضعیت آسیب گونه کنند، به تحمیل می
توان  میآنها  جمله از گرفته است که صورت متعددی کارهای مطالعاتی نیز ایران در). Anbari, 2008, 2(آید  یحساب م

مقولۀ خشکسالی، عالوه بر توجـه پژوهشـگران، توجـه افـراد     . اشاره کرد گنجی، کردوانی، و برخی دیگر استاد مقاالت به
منظور راهکارهای مختلفی برای مقابله با خشکسـالی در نظـر    ینبد. نفع و مسئوالن امر را نیز به خود جلب کرده است ذی

ایـن امـر ضـمن اینکـه بـه      . ها در منطقۀ مورد مطالعه اشاره کرد توان به حفر چاهک گرفته شده است که از میان آنها می
هـای اقتصـادی    لیتبخشی به فعا ساز تنوع رود، زمینه شمار می عنوان عاملی مؤثر برای مقابله با تأثیرات سوء خشکسالی به

  . نیز هست

  روش تحقیق
 682روسـتا بـا    36 کـوکران  فرمول اساس بر خانوار 12399با  زهک شهرستان روستای 168در این پژوهش ابتدا از بین 

 سـه  بـه  جمعیتـی  نظر از در مرحله دوم روستاها. (Azkya & Darban, 2003, 279)شدند  انتخاب مطالعه برای خانوار
 تناسـب  خـانوار بـه   نمونـۀ تعـداد   و حجـم . گردیدند تقسیم خانوار 50 باالی و خانوار 21-50خانوار،  0-20 جمعیتی گروه

. دست محقـق بـوده اسـت    تهیه شده به ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه. روستا معین شد جمعیت
ـ     ای تعیین و تنظیم شده گونه پرسشنامه به سؤاالت بـرداران   اگونی را در زنـدگی اقتصـادی و بهـره   اند کـه بتـوان ابعـاد گون

میزان و تنوع منابع درآمدی، میزان دسترسی به اعتبارات، (ابعاد اقتصادی : روستایی، مورد مطالعه و بررسی قرارد داد، مانند
بردار و میـزان   سنّ بهره(، ابعاد اجتماعی )اندازۀ زمین زراعی، نحوۀ دسترسی به بازار، فاصله از مراکز شهری، کار و اشتغال

، ابعاد طبیعی و اکولـوژیکی  )تحصیالت وی، بار تکفل خانوار، میزان دسترسی به مروّجان زراعی، میزان مهاجرت از روستا
وری بهینه از خاک، رعایت تناوب زراعی، میـزان دسترسـی و اسـتفاده از     وری مناسب از آب، بهره میزان دسترسی و بهره(

 و، جمعیـت  کـم ، روسـتاهای پرجمعیـت   افزون بر اینها سعی شد که دایرۀ تحقیق دربرگیرنـدۀ . و نظایر اینها) کود و سموم
  . باشد شهرستان های چهارگانه دهستان متوسط در
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روستا به عنوان حجم نمونـه در نظـر گرفتـه     36گیری در مرحله اول به استناد فرمول کوکران  در مورد روش نمونه 
بخشـی بـه تولیـدات     هـای تنـوع   جمعیتی روستاها بر چگونگی فراهم آوردن زمینـه  با توجه به تأثیرات مستقیم حجم. شد

جمعیت، متوسط و پرجمعیّت تقسیم  های وابسته به آن، روستاها بر اساس تعداد خانوار به روستاهای کم کشاورزی و فعالیت
بـرای ارزیـابی هزینـه    . خاب گردیدخانوار انت 682شدند و به تناسب جمعیت و تعداد خانوارهای روستایی آنها، حجم نمونه 

برداران کشاورزی استفاده شـده   ها و میزان درآمد حاصل از این طرح، به صورت مستقیم از شیوه نظرسنجی از بهره چاهک
  . است

مطالعـه مسـتقیم   . ای بـوده اسـت   ها و اطالعات، استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه روش و ابزار گردآوری داده 
ربـط و همچنـین افـراد خبـره      چهره و مصاحبه با کارشناسان و متخصصان ذی به طریق تکمیل پرسشنامه چهرهمیدانی از 

  . در واقع روش بررسی در این مطالعه، توصیفی ـ تحلیلی بوده است. محلی صورت گرفته است
افزار  منظور از نرم د، و بدینهای آماری و تحلیل همبستگی استفاده گردی ها و تکنیک ها از روش برای تجزیه و تحلیل داده

17 SPSS در این پژوهش استفاده شده است .  

  تعریف مفاهیم 
آید؛ تنوع محصول، میزان درآمد ساالنه و امید به آینـدۀ شـغلی    شمار می در این تحقیق استفاده از چاهک متغیر مستقل به

  . اند و واحد سنجش آنها مقیاس ترتیبی است  متغیرهای وابسته
آبی جانشـین   ها در زمان خشکسالی وکم استفاده از چاهک، دسترسی به میزان آبی است که با حفر چاهک مقصود از

منظور از تنوع محصـول،  . های اقتصادی فراهم ساخته است آب رودخانه هیرمند شده و منابع آبی مطمئنی را برای فعالیت
اعی و غیرزراعی خانوارهای روسـتایی اسـت کـه در ایـن     های زر ها و دستاوردهای ناشی از فعالیت تعداد و ترکیب فراورده

میزان درآمد سـاالنه،  . تحقیق بر اساس تعداد محصول تولیدی زراعی یا غیرزراعی در یک سال زراعی عملیاتی شده است
 های زراعی، دامداری، باغداری، صـنایع دسـتی و دیگـر منـابع     مجموع درآمد سالیانه خانوارهای روستایی از طریق فعالیت

میزان امید به آینده شغلی با توجه به میزان رضایت از وضعیت موجود کشاورزی با توجـه  . درآمدی آنها به ریال بوده است
ها، خانوارهای روستایی چقدر به آینـده   های کشاورزی، بیمه، اعتبارات و وضعیت آبدهی چاهک به میزان دسترسی به نهاد

  رند؟شغلی خود در بخش زراعی و غیرزراعی امیدوا

 معرفی منطقه مورد مطالعه

این شهرستان از شرق و جنوب شرق به . محدوده مورد مطالعه این پژوهش شهرستان زهک واقع در منطقه سیستان است
کیلومتر مربع دارد و طبق آخـرین   878کشور افغانستان، و از شمال و غرب با شهرستان زابل همجوار است، وسعتی حدود 

نفر آن شهری  11401نفر آن روستایی و   60061نفری است که  71462دارای جمعیتی ) 1385سال (سرشماری رسمی 
 است شده روزه، باعث 120 بادهای وزش با همراه های گرم تابستان. )Sistan va Baluchestan State, 2007(هستند 

 فرسـایش شـدید   باعـث  بـاد . شدداشته با کشور سطح را در تبخیر و های حرارتی میزان باالترین مطالعه محدوده مورد که
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از . نمایـد  شـرایط متغیـری، بـس دشـوار مـی      چنـین  در ریزی برنامه آبی بسیار متغیر است و منابع شود، حجم می ها بیابان
در بـین خانوارهـای   . سوادی شاغالن بخش کشاورزی اشـاره کـرد   توان به بی های انسانی منطقۀ مورد مطالعه می ویژگی
ویژگـی دیگـر منطقـۀ مـورد مطالعـه،      . سواد یا دارای سواد بسیار پایین هستند درصد آنها بی 60گیری شده، بیش از  نمونه

همچنـین در  . نفرند 5های انجام شده، افراد تحت تکفل خانوارها  گیری گسترده بودن بُعد خانوار است که با توجه به نمونه
در . عضو شاغل ندارند) درصد 7/61(ه بیشتر خانوارها جز رئیس خانوار ـ باید گفت ک  خصوص تعداد افراد شاغل خانوار ـ به

 30بـه   1375درصد در سال  9باره از  آمارهای رسمی نیز میزان یا نرخ بیکاری به دلیل عدم تثبیت آب زراعی منطقه، یک
  . افزایش یافته است 1380درصد در سال 

  
 نقشۀ موقعیت روستاهای مورد مطالعه در شهرستان زهک. 1شکل 

  ها افتهبحث و ی
  ها دراقتصاد روستایی شهرستان زهک ارزیابی جایگاه فعلی چاهک -1

گونه که پیشتر نیز عنوان شد، به علت حاکم بودن شرایط سـخت اقلیمـی ناحیـه و دیگـر عوامـل تشـدیدکنندۀ آن،        همان
چاهک است که نقـش ایـن    اند تا بتوانند زندگی خود را ادامه دهند و آن استفاده از روستاییان منطقه به سوی روشی رفته
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توان بـه عوامـل    ها می از جمله دالیل حفر چاهک. گیرد های اقتصادی مورد بررسی قرار می بخشی فعالیت تکنیک در تنوع
ای رودخانه هیرمند، توزیـع نامناسـب فصـلی آب آن، و توسـعۀ اراضـی دره هیرمنـد،        نوسانات شدید دوره: ذیل اشاره کرد

هـای   ب به علت فقدان وجـود آ . آبی در منطقه و مانند اینها فغانستان و وقوع خشکسالی و کمای در ا احداث سدهای ذخیره
  . ها کم است های سطحی، دبی چاهک زیرزمینی و اندک بودن آب سفره

 1369-70تا سال آبی  1326 -27ساله از سال آبی  44حجم ماهانه، فصلی و ساالنه رودخانۀ سیستان در طول دوره . 1جدول 
  )ون مترمکعبمیلی(

  ماه

ین
ورد

فر
ت  

هش
دیب

ار
 

داد
خر

  

داد  تیر
مر

یور  
هر

ش
  

هر
م

ان  
آب

من  دی  آذر  
به

فند  
اس

  

مجموع 
  ساالنه

حجم 
  74/2077  82/184  18/154  95/102  5/80  5/60  57  24/56  69/69  68/75  42/248  03/522  73/465  ماهانه
حجم 
  74/2077    95/441    198    61/201    18/1236  فصلی
درصد 
  100    27/21    53/9    70/9    50/59  حجم

  .48، 1387غالمرضا نوری، : منبع

دهندۀ وابسـتگی رژیـم    سالۀ مذکور، نشان 44بررسی توزیع ماهانه، فصلی و ساالنۀ آبدهی رودخانۀ سیستان در دورۀ 
رسد،  در فصل پاییز آبدهی رودخانه به حداقل خود می. رودخانه به ذوب برف است، و واردات آب آن فصلی و ماهانه است

های تابسـتان تقریبـاً    میزان آب ورودی در ماه. در حالی که نیاز آبی اراضی کشاورزی منطقه در این زمان در حداکثر است
ایـن  . شود که مناطق کمتری از شهرستان در تابستان به آب دسترسی داشته باشند مانند پاییز است و کمبود آب باعث می

جات بروند و بدین ترتیب تنوع محصوالت نیز در مناطقی که  بال کشت صیفیشود که کشاورزان کمتری دن امر موجب می
آب رودخانه در سه ماهۀ بهـار،  ) درصد 60حدود( درصد  59بیش از . دسترسی آنها به آب محدودتر است، کمتر خواهد بود

هـا میـزان آب    شـدن بـرف  در ابتدای بهار با گرم شدن هـوا و ذوب  . کند ماه دیگر سال جریان پیدا می 9و بقیه در خالل 
  . رسد نهد و در اردیبهشت به حداکثر مقدار خود می ورودی رو به ازدیاد می
  1351-73های  نوسانات شدید سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی در طی سال. 2جدول

سال 
  محصول

حجم ورودی آب هیرمند
  )مترمکعب(

گندم
  )هکتار(

 جو
  )هکتار(

 جالیز
  )هکتار(

 ای نباتات علوفه
  )کتاره(

 جمع زیر کشت
  )هکتار(

52-1351  172260 36200 4177 5354  1050  47515  
56-1355  145649 51100 1500 1200  600 54600  
60-1359  229514 70000 9000 11400  3400  94002  
62-1361  386440 80000 20000 -  3500  103579  
63-1362  68382 80000 15500 15000  3700  114480  
64-1363  58719 80000 18000 13000  3535  114795  
65-1364  171423 32965 3395 13000  3600  53220  
66-1365  103661 81300 24620 16500  3779  126506  
67-1366  121412 37732 8945 5754  4297  57063  
68-1367  286814 49725 21037 13665  4875  89715  
69-1368  3790669 50780 21100 13565  4875  90731  
 .78، 1377نامه کارشناسی ارشد  حیدری مکرّر، پایان: منبع
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هـزار  115به  1351هزارهکتار در سال  47نوسانات شدید سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی منطقه سیستان از 
کـاهش   1351هزار هکتار رسید، به عبـارتی معـادل سـال     53افزایش یافته و در سال بعد از آن به  1364هکتار در سال 

نیـز ارتبـاط   ) 1360تـا   1340(دهـه   2نوسان شدید تعداد دام در طول مدت  .های بعد افزایش نهاد و مجدداً در سالیافت 
  . دهد مستقیمی را با حجم آب ورودی هیرمند نشان می

  

   
  شهرستان زهک 1تصویر چاهک و استخر ذخیرۀ آب در روستای کفتارگی. 2شکل 

  ها های چاهک ویژگی
تواند به دلیل آبـدهی   هکتار در نوسان است که این امر می 5/1تا  8/0هر چاهک در منطقه بین  متوسط سطح زیر کشت

. متـر اسـت   12تـا   6شـان بـین    متـر و عمـق   3تـا   2ها  معموالً دهانۀ چاهک. های مشابه در منطقه باشد مختلف چاهک
ایـنچ آب دارد و سـطح    4مـداوم   متـر اسـت کـه از نظـر آبـدهی      54ترین چاه حفر شده در منطقه، چاهی به عمق  عمیق

 . است 92/1-2آب بین ) هدایت الکتریکی( ECدهد و  هکتار زمین را تحت پوشش قرار می 10زیرکشتی نزدیک به 

  ها در اقتصاد روستایی منطقۀ مورد مطالعه میزان تأثیر چاهک
گردنـد   مند می و روستاییان از آن بهره شود هایی است که در محیط روستا انجام می منظور از اقتصاد روستایی، کلیۀ فعالیت

)Mahdavi, 2009, 153 .(هایی است کـه در محـیط روسـتا ـ      به عبارت دیگر، اقتصاد روستایی دربرگیرندۀ کلیۀ فعالیت
اند تأثیراتی را بر  ها توانسته چاهک. پذیرد اعم از کشاورزی و یا غیرکشاورزی به منظور تأمین معاش روستاییان صورت می

  . گردند د روستایی منطقه برجای نهند، که در ادامه تشریح میاقتصا

  ها در تغییر الگوی کشت استفاده از آب چاهک 
پذیر نبود، لـذا کشـاورزان    به دلیل کمبود آب در منطقه، استفاده از آبیاری غرقابی برای کشت گندم و جو به راحتی امکان 

به همین . باشند و با آبِ کم بتوانند مخارج زندگی شان را تأمین کنندرفتند که درآمدزا  باید به دنبال کشت محصوالتی می
درصـد،   01/14درصـد بـه    4/20درصـد، جـو از    56درصد به  63ها سطح زیر کشت گندم از  دلیل پس از احداث چاهک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Kaftargi 
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یگری چون تقلیل یافته است؛ ولی محصوالت د 007/0به  08/0های روغنی از  درصد، و دانه 8/3درصد به  9/3یونجه از 
ای، برای اولین بار جزو محصوالت کشاورزی ثابت منطقه درآمدنـد و سـبزیجات    ای، پیاز و محصوالت گلخانه ارزن علوفه

درصـد   4/2درصـد بـه    2/0درصـد، و انگـور یـاقوتی از     18درصد به  7/7و محصوالت جالیزی از  1/0به  01/0برگی از 
  . افزایش یافت

 ها زراعی و باغی شهرستان زهک، قبل و بعد از احداث چاهکسطح زیر کشت محصوالت . 3جدول 

 )1377(ترکیب کشت بر اساس آمار قبل از خشکسالی   1387-88ترکیب کشت با شرایط فعلی 
 درصد از کل haسطح   نام محصول درصد از کل  haسطح   نام محصول

  63  12500  گندم  56  8000  گندم
  4/20  4000  جو  01/14  2000  جو

  3/3  650  سورگوم  1/3  450  سورگوم
  -  -  ای ارزن علوفه  4/0  70  ای ارزن علوفه

  9/3  750  یونجه  8/3  550  یونجه
  01/0  5  سبزیجات برگی  1/0  20  سبزیجات برگی

  01/0  3  خیار  01/0  2  خیار
  005/0  1  فرنگی گوجه  01/0  2  فرنگی گوجه
  -  -  پیاز  1/0  25  پیاز
  01/0  2  سیر  1/0  15  سیر

  7/7  1500  محصوالت جالیزی خربزه هنداونه  18  2700  ه هنداونهمحصوالت جالیزی خربز
  08/0  15  های روغنی دانه  007/0  1  های روغنی دانه

  35/0  70  حبوبات  3/0  50  حبوبات
  2/0  40  محصوالت باغی انگور یاقوتی  4/2  350  محصوالت باغی انگور یاقوتی

  -  -  سطح گلخانه  2/0  32  سطح گلخانه
  -  19536  جمع  -  14267  جمع
   Agricultural Jihad of Zahak Township, 2009: منبع

 پروری ها در آبزی استفاده از آب چاهک 

هـا و اسـتخرهای    خانوار صـیاد بـه آن وابسـته بودنـد، چاهـک      2700با حذف آبزیان هیرمند و هامون که زندگی بیش از 
های زراعی  در کنار فعالیت. سردآبی را فراهم سازند آبی و توانند در دو دوره از سال زمینۀ پرورش ماهیان گرم ذخیرۀآب می

آبی آنهـا، بنـا بـه     پرورش ماهیان به خصوص از نوع گرم. شود و دامی، پرورش ماهی نیز نوعی درآمد مکمل محسوب می
و ماهی از کیل 400تا  300برداران با برداشت  برداران، مستلزم هزینه و کار زیادی نیست؛ اما در پایان فصل، بهره گفته بهره

 000/800/1تـا   000/350/1تومان مبلـغ   4500و فروش ماهی با قیمت حدود ) متر 10×20(مترمربعی  200یک استخر 
درصد کل آنها را  35/2اند،  درصد افراد پاسخگویی که منبع درآمدشان را شیالت اعالم کرده. کنند تومان درآمد کسب می

بر مزایای اقتصادی، باعث غنی شدن آب استخر، بهبـود کیفیـت خـاک، و    مسلماً پرورش ماهی، عالوه . دهند تشکیل می
چـون  . ها در خاک، تثبیت ازت در خاک، و در نهایت افزایش محصوالت کشاورزی خواهد شد فعالیت بیشتر میکروارگانیزم

در نظر گرفته متر  50-100ها میزان اکسیژن محلول اندکی دارند، معموالً محل احداث استخر تا چاهک حدود  آب چاهک
  . گیری از محیط اطراف را داشته باشد شود تا آب قبل از وارد شدن به استخر، فرصت اکسیژن می
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 آبی و سردابی شهرستان زهک تعداد استخرهای پرورش ماهیان گرم. 4جدول 

  )تن(تولید   تعداد نوع
  تن 60  150  آبی گرم

  تن 20  44  سردآبی
  Sistan Fisheries Department, 2009: منبع

  ها ها در ایجاد گلخانه استفاده از آب چاهک 
اسـتقبال خـوب   . مورد توجه قرار گرفت، احـداث گلخانـه اسـت    1379یکی از راهکارهای مقابله با خشکسالی که از سال 

التحصیالن بخش کشاورزی با توجه به فرصت به وجود آمده از استحصال آب  ویژه جوانان روستایی و فارغ کشاورزان و به
  . ها، امکان توسعه این طرح در سطح منطقه را فراهم آورده است هکچا

  1381-88های  ها در شهرستان زهک طی سال رشد تعداد گلخانه. 5جدول 

  1381  1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  سال

  560  477  410  320  260  240  130  20  
  Agricultural Jihad of Zahak Township, 2009: منبع

امکان استفاده و کسب درآمد : توان چنین برشمرد ها را در امر کشاورزی، می ز دالیل استقبال از ایجاد گلخانهبرخی ا
جویی در نهادهـای   ، صرفه)Khaghany, 2004, 15(، ایجاد اشتغال دائم )Bidarigh,1999, 3(مکفی از اراضی کوچک 

کـرده و علـوم جدیـد، و کـاهش ریسـک تولیـد        از جمعیت تحصیل ، استفاده)Abdolkarimzadeh, 2003, 11(تولیدی 
  . وابسته به اقلیم

  ها ها در ایجاد باغ استفاده از آب چاهک 
درصـد از کـل    2/5انـد،   خصوص از نوع انگور یاقوتی اعالم کـرده  بردارانی که منبع درآمدشان را باغداری و به درصد بهره

ل زودرس بودن این محصول و کیفیت میوۀ تولیدی و قیمت باالی آن، منبـع  به دلی. دهند خانوارهای نمونه را تشکیل می
تن در هکتـار اسـت کـه بـا احتسـاب       5-8متوسط برداشت انگور یاقوتی . های باغدار است درآمد بسیار خوبی برای خانوار

هکتـار   350ش از بی 1388در سال . دهد تومان برای هر کیلو، اقتصادی بودن این شغل را نشان می 1500قیمت متوسط 
از اراضی شهرستان زهک زیر کشت انگور یاقوتی قرار دارد و همچنان سـطح کشـت آن در منطقـه در حـال گسـترش و      

ها شرط دادن وام، استفاده از آبیاری تحت فشار است که باعث توجه به ایـن   در ضمن، برای احداث تاکستان. توسعه است
در ). Valizadeh, 2003, 44(روسـت   ه این امر در عمل با نواقصـی روبـه  الزم به ذکر است ک. سیستم آبیاری شده است
شوند و به علت فشـار و دبـی کـمِ آب از جریـان روان آب سـطحی       راحتی کنترل می های هرز به آبیاری تحت فشار علف

هسـت  خبری نیست و چون گیاه پیوسته آب مورد نیـاز خـود را در دسـترس دارد، دارای کمیـت و کیفیـت مناسـبی نیـز        
)Kargari, 2001, 25 .(  

  های خارج از فصل ها در توسعۀ کشت استفاده از آب چاهک 
هـای اقتصـادی    کشت در زیر پالستیک و زودرس کردن محصوالت خارج از فصل، زمینه را برای حرکت به سوی کشـت 
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آغاز حرکـت بـه سـوی     جات از این جمله است، که در زمینی، سیر، پیاز، بادمجان و صیفی کشت سیب. فراهم ساخته است
درصـد از پاسـخگویان بـه کشـت      2/0گیری به عمل آمده از روستاهای منتخب،  بر اساس نمونه. کشاورزی تجاری است

  . اند محصوالت خارج از فصل اشتغال داشته

  های امور دام ها در گسترش فعالیت استفاده از آب چاهک 
بخش خصوصی بـه ایـن   . رغداری صنعتی در حال گسترش استای م هزار قطعه 20ها واحدهای  با استفاده از آب چاهک

). ,Pars Consult Engineering INC., 2007 78(زایی بـاالیی نیـز دارد    دهد و اشتغال فعالیت تمایل زیادی نشان می
بـا کـار    زنبـورداری همـراه  . اند درصد از کل پاسخگویان 3/75اند،  بردارانی که منبع درآمدشان را دامداری اعالم کرده بهره

کیلـوگرم و فـروش قیمـت بـاالی      13کشاورزی و دامداری فعالیتی مکمل و درآمدزاست که با میانگین تولید هـر کنـدو   
بر اساس آمار واحد امور دام جهاد کشاورزی شهرستان زهـک  . ریال توانسته است به اقتصاد خانوار رونق ببخشد 000/60

  .در حال فعالیت هستند 3و چلستعلی 2، قلعه نو، بزی1لچویپنجاه کندوی عسل در چهار روستای  1388در سال 

  های اقتصاد روستایی در بخش خدمات سازی فعالیت متنوع 
تواند کارایی داشته باشد ـ مـثالً    هایی جز زراعی و کشاورزی نیز می ها و استخرهای پرورش آبزیان در بخش وجود چاهک

هـا،   های گردشگری منطقه از جمله چاه نیمه این، برخی از جاذبهعالوه بر . ـ باعث رونق بخش خدمات و گردشگری شود
زایی در منطقه شده  های دهانه غالمان، آثار باستانی زاهدان کهنه، و نظایر اینها موجب توجه به توریسم و اشتغال مجموعه

هـای   مانبـا شـکل معمـاری خـاص و سـاخت      "نـو  قلعه"به عنوان مثال، روستای ). Monshizadeh, 1997, 177(است 
هـا، بـرای بازدیدکننـدگان جـذابیت فراوانـی دارد       های حاصل از حفـر چاهـک   جامانده از دورۀ اربابی آن در کنار زیبایی به
)Rezvani, 2006, 107.(      در ضمن، توسعه گردشگری بخشی از اعتبارات الزم را برای بهبـود بخشـیدن بـه خـدمات و

ها تقویت خواهند شد و با توسعه روستایی از مهـاجرت روسـتاییان نیـز     کند، و زیرساخت تسهیالت جوامع محلی تأمین می
  ). Papoli Yazdi, Saqai, 2006, 93(شود  جلوگیری می

  آزمون فرضیات -2
 .بین استفاده از چاهک و تنوع محصول رابطه معناداری وجود دارد: 1فرضیه

محصول و  39/3کنند،  چاهک استفاده می دهد که میانگین تنوع محصوالت در بین کسانی که از نشان می 6جدول 
محصول است؛ یعنی آنهایی که چاهک ندارنـد، در قیـاس بـا آنهـای      54/2کنند  در بین کسانی که از چاهک استفاده نمی

  . توان به جامعه آماری تعمیم داد یا خیر حال باید دید که آیا این نتیجه را می. دیگر، محصول کمتری دارند
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Lachovi 
2. Bazzi 
3. chalestali 
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  انحراف معیار مربوط به تنوع محصول در دو گروه مورد بررسی میانگین و. 6جدول 

 :نام متغیر  تعداد  میانگین تنوع محصول  انحراف معیار
 استفاده از چاهک

91905/0  
01080/1 

3991/3  
5407/2 

441   
172 

 بلی
 خیر

   
فرضیه مذکور کمتر ها سطح معناداری در آزمون  دهد که با فرض برابری واریانس نشان می 7نتایج موجود در جدول 

توان گفت که نتیجۀ به دست آمده، قابلیت تعمیم به جامعـه آمـاری را دارد و ایـن     بنابراین می. است) SIG = 0( 05/0از 
شود؛ یعنی کسانی که چاهک دارند، تنوع محصول بیشتری نیز در مقایسه با دیگر افرادی کـه چاهـک    فرضیه پذیرفته می

  . ندارند، خواهند داشت
  ها بردار از چاهک بردار و غیربهره نتیجه آزمون مقایسه میانگین بین نمره تنوع کشت دو گروه بهره. 7جدول 

 

آزمون لونز برای 
  آزمونT ها  برای مقایسه میانگین   ها برابری واریانس

F Sig.  t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 فرض برابری
 ها واریانس

  03283/1  68396/0  08882/0  85840/0   000/0  611 664/9  694/0   155/0  تنوع

فرض نابرابری 
 ها واریانس

محصوالت
 

  530/9 255/303 000/0   85840/0  09008/0  68114/0  03565/1  

 
  .درآمد ساالنه رابطه معناداری وجود داردبین استفاده از چاهک و میزان : 2فرضیه

دهد که میانگین درآمد ساالنه روستاییانی که چاهک دارند، برابر با یک میلیون و  نشان می 8نتایج موجود در جدول 
هـزار   210کنند، به میـزان یـک میلیـون و     هزار تومان است و میانگین درآمد روستاییانی که از چاهک استفاده نمی 477

حال باید دید که آیا . ست؛ یعنی کسانی که چاهک دارند، دارای درآمد باالتری در مقایسه با سایر روستاییان هستندتومان ا
  .توان به جامعه آماری تعمیم داد یا خیر این نتیجه را می

  میانگین و انحراف معیار درآمد ساالنه در دو گروه مورد بررسی.  8جدول 

 :نام متغیرها  تعداد نهمیانگین درآمد ساال  انحراف معیار
 استفاده از چاهک

04893/700  

37786/584  

6644/1477  

7849/1210  

441  

172  

 بلی 

 خیر

  
ها سطح معناداری در آزمون این فرضیه کمتر از  دهد که با فرض برابری واریانس نشان می 9نتایج موجود در جدول 

05/0 )SIG=0 (توان به جامعه آماری تعمیم داد و بدین ترتیب  آمده را میدست  توان گفت که نتیجه به بنابراین می. است
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شود؛ یعنی کسانی که چاهک دارند، درآمد بیشتری در قیاس با افرادی که فاقد چاهک هسـتند،   فرضیه مذکور پذیرفته می
  . خواهند داشت

  ها دار از چاهکبر بردار و غیربهره نتیجه آزمون مقایسه میانگین بین درآمد ساالنه دو گروه بهره. 9جدول 

 

آزمون لونز برای 
  ها برای مقایسه میانگین Tآزمون ها برابری واریانس

F Sig . t df 
Sig. 
 (2-

tailed)

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

 از ساالنه درآمد
زراعت، دامداری، 

 دستی صنایعباغداری، 

  فرض برابری
 11053/385 64850/148 000/087952/26620356/60 433/4611 420/0 651/0  ها واریانس 

فرض نابرابری 
 30502/276 45401/157 796/4839/370000/087952/26664815/55    ها واریانس

 
  .وجود داردبین داشتن چاهک و میزان امید به آینده شغلی رابطه معناداری  :3فرضیه 

  
  ها جدول توافقی مربوط به دو متغیر امید به آینده شغلی و استفاده از چاهک. 10جدول 

 
 زراعی آب تأمین برای ها چاهک از استفاده

 کل
 خیر بلی

 کشاورزی شغل آینده به امیدواری میزان

 کم
 319 105 214 فراوانی

 9/51 1/17 8/34 درصد

متوسط
 259 58 201 فراوانی

 1/42 4/9 7/32 درصد

 زیاد
 37 11 26 فراوانی

 0/6 8/1 2/4 درصد

  کل
 615 174 441 فراوانی

 0/100 3/28 7/71 درصد

  
  ها نتایج آزمون همبستگی کرامر بین دو متغییر امید به آینده شغلی و استفاده از چاهک. 11جدول 

  ریسطح معنادا  مقدار آماره آماره مورد استفاده نام متغیرها

  V Cramers 113/0  020/0  امید به آینده شغلی داشتن چاهک و
  

درصد امیدواری در  9/36درصد از کسانی که چاهک دارند،  71شود، از بین  مشاهده می 10طور که در جدول  همان
ثر آنـان یعنـی   اند، اک درصد از افرادی که چاهک نداشته 28اند، و از بین  حد متوسط و زیاد به آینده شغل کشاورزی داشته

بنابراین، از آنجا که سطح معناداری در آزمون این فرضیه کمتر . اند درصد امید اندکی به آیندۀ شغل کشاورزی داشته 1/17
توان گفت که بین این دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد و کسانی که چاهک  است، بنابراین می )sig= 020/0( 05/0از 

  .شود بدین ترتیب فرضیه مذکور پذیرفته می. ندۀ شغل کشاورزی خواهند داشتدارند، امید بیشتری به آی
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  گیری نتیجه
های این پژوهش، مشخّص گردید که حفر چاهک در شرایط خشکسالی شهرستان زهک، از جملۀ عوامـل   بر اساس یافته

ضـمن    حفر چاهـک . رفته شودکنندۀ مطمئن آب در نظر گ تواند به عنوان منبع تأمین کاهندۀ ریسک منابع آبی است و می
های اقتصاد  سازی فعالیت ای را برای متنوع کند، زمینه اینکه بستر مناسبی را برای کشت انواع محصوالت زراعی فراهم می

سازد، که در نهایت رضایتمندی و ماندگاری اهالی منطقه را به هنگام  پذیر می روستایی و تغییر الگوی کشت مناسب امکان
  . ی از کمبود آب به همراه داردهای ناش بحران

× 5/1=3675هکتـار  (هکتار اسـت   3675حلقه چاهک در منطقه حدود  2450ها با توجه به  سطح زیر کشت چاهک
درآمد  کند و از مقدار بعضی از محصوالت کم ها زمینه را برای تغییر الگوی کشت فراهم می گرچه استفاده از چاهک).  24
ها با توجه به سطح زیـر   رسد که تعداد چاهک دهد، امّا به نظر می ید را در منطقه رواج میکاهد و برخی محصوالت جد می

. ها که وجودشان وابسته به آب مداوم است، باید بیش از این مقدار باشد ها و گلخانه کشت محصوالتی مانند یونجه در باغ
دهـد کـه کشـاورزی     کتـار ـ نشـان مـی    ه 14267ها با سطح زیرکشت شهرستان ـ یعنی   مقایسۀ سطح زیر کشت چاهک

توان در فقر مـالی،   علت این امر را می. وابسته است، چاه نیمهمنطقه همچنان به جریانات غیرمداوم هیرمند و مخازن آبی 
  . وجو کرد عوامل طبیعی و روی آوردن تعدادی از مردم به مشاغل کاذب دیگر جست

هـای آبـی و دیگـر عوامـل اقلیمـی، بسـیاری از کشـاورزان         تـنش به دلیل عدم تأمین آب تثبیت شده و با توجه به 
دانند و به خاطر عدم توانـایی بازپرداخـت اقسـاط و تسـهیالت بـانکی از دریافـت چنـین         شان را همراه با ریسک می شغل

هـا در پرداخـت وام و    بـه هـر حـال، محـدودیت قـوانین و مقـررات بانـک       ). درصـد  9/73(کنند  تسهیالتی خودداری می
افزون بر اینها، عدم تثبیت آب و کمبود تعـداد  . گردند های مختلف نظام اعتباری نیز در این میان مزید بر علت می ایینارس

ها موجب شده است تا به دلیل ضرر و زیان مستمر محصوالت کشاورزی و در نتیجه فقـر گسـترده، روسـتاییان از     چاهک
  . بیمه محصوالت کشاورزی استقبال نکنند

تـن در هکتـار در    7/1کنند، با میانگین  کرد محصول گندم در بین خانوارهایی که از چاهک استفاده میافزایش عمل
شان وابسته به آب متغیـر رودخانـه هیرمنـد اسـت،      تن در هکتار، برای کسانی که کشاورزی 1مقایسه با عملکرد کمتر از 

ریزی برای تغییـر   ها، برنامه با استفاده از آب چاهک .ها در افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی دارد نشان از تأثیر چاهک
هزینـه و پردرآمـد، ماننـد     گندم و جو، بـه طـرف محصـوالت کـم    : درآمد، مانند الگوی کشت از محصوالت پرهزینه و کم

. ها، زمینه را برای پرورش آبزیان نیز فـراهم اسـت   سازی آب چاهک ذخیره. جات صورت گرفته است کاری و صیفی سبزی
 12سـاعت در اسـتخر، در    12دهد، چون در صورت ذخیرۀ آب به مدت  ث استخرها راندمان آبیاری را نیز افزایش میاحدا

  . برابر افزایش خواهد یافت کم به سه ساعت دیگر دبی آب دوبرابر خواهد شد و پیشرفت آب در مزرعه، دست
هـا در   به مروجان زراعـی، ادارات دولتـی و بانـک   های کشاورزی، مراجعه  ها و وام استفاده از آبیاری تحت فشار، بیمه

درصـد روسـتاییان بـه     3/46در حـالی کـه   . کنند، بیشتر از آنهای دیگر است ها استفاده می گروه کشاورزانی که از چاهک
 4/73کننـد و   های کشاورزی اسـتفاده نمـی   درصد روستاییان به علت فقر از وام 9/73مروجان کشاورزی دسترسی ندارند، 

احمـد و منـاطق    برداری روستاییان دهسـتان خواجـه   بهره. اند کشاورزان از بیمه کشاورزی و دامداری استقبال نکرده درصد
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های  الزم به ذکر است که میزان آبدهی و کیفیت آب چاهک. ها بیشتر از سایر مناطق است حاشیه رود مشترک از چاهک
 . تر از سایر نواحی است این قسمت نیز مناسب

هـایی در   هـا هنـوز هـم معضـالت و چـالش      های به عمل آمده، با وجود حفر چاهک که با توجه به بررسیحاصل این
در بخـش  . انـد  های آبـی در سـطح منطقـه از آن جملـه     های اجتماعی و اقتصادی و تنش چالش. خورد منطقه به چشم می

تـرویج  ن، مهاجرت روستاییان، فقدان توان به رشد سریع جمعیت و در نتیجه افزایش جمعیت جوا های اجتماعی می چالش
تقطیـع اراضـی   . سوادی و ماننـد اینهـا اشـاره کـرد     باال بودن ضریب تکفل شغلی، بی و همچنین مصمم و کارآکشاورزی 

کشاورزی و در نتیجه کوچک شدن آنها، میزان اندک درآمد، عدم دسترسی آسان به اعتبارات بانکی، تقاضای زیـاد بـرای   
در . های اقتصادی منطقه بـه حسـاب آورد   توان از چالش به صنایع دستی بومی از جمله قالیبافی را میتوجهی  اشتغال و بی
توان از عدم تأمین و تثبیت آب زراعی، فرآیند نامناسب انتقال آب به مزرعه و یکپارچه نبـودن   های آبی نیز می زمینه تنش

  . مدیریت آب یاد کرد
جود منابع آب زیرزمینی در دشت سیستان منتفی شـمرده شـده، الزم اسـت    شناسی و اگرچه تا کنون در مطالعات آب

های آبدار هستند انجام گیرد، و در صورت تأیید وجود ایـن منـابع    مطالعات تفصیلی مجددی در مناطقی که دارای چاهک
  .ها فراهم آیند های تابستانه و باغ زمینۀ الزم برای کشت

هـا از   نیمه به صورت آزمایشی و در مقیاس کوچک، انتقال آب مخازن چاهبرای مصارف کشاورزی در مرحله ابتدایی 
هـای امـروزین کشـت، ماننـد      کشی به روستاهای نزدیک و متقاضی اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و شـیوه  طریق لوله

اسـت در   شود؛ و در صورت مثبـت بـودن نتـایج آن، الزم    های پُربازده اقتصادی توصیه می ای و کشت محصوالت گلخانه
تری به آب کشاورزی داشـته   مرحلۀ بعد نواحی بیشتری تحت پوشش این طرح قرار گیرند، تا کشاورزان دسترسی مطمئن

بخشی بـه   های آبی منطقه، توجه به بخش صنعت و خدمات در کنار تنوع های اقلیمی و تنش با توجه به محدودیت. باشند
 . رسد محصوالت کشاورزی، امری ضروری به نظر می
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