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تعيين الگوهاي آسيبپذيري كشاورزان نسبت به خشکسالی در ايران
(مطالعه موردي :حوضه آبريز بختگان)
فاطمه نصرنیا* و منصور
تاریخ پذیرش96/4/26 :
تاریخ دریافت94/9/11 :
زیبایی1

چکيده
خشکسالی یکی از قدیمیترین و اصلیتررین الییراط طبی ری اکرت ره انسرا از دیرالراز الرا
شناکت .از جایی ه الخش شاورزط الیشترین مصرف ننده ب در شور اکت ،در زما الرروز
خشکسالی الیشترین خسارت را متحمل میشود .از این رو ،کیبپذیرط شراورزا در دورههراط
خشکسالی السیار الاالکت .این مطال ه ضمن الررکری اال راد کریبپرذیرط شراورزا ضوضره الریر
الختگا  ،الگوهاط کیبپذیرط مناطق مورد مطال ه را در راکتاط مدیریت ریسک خشکسالی ت یین
می ند .از یک نمونه متشکل از  276شاورز ه الا اکتفاده از نمونهگیرط تصرادفی ننرد مرضلرهاط
انتخاب شدند ،اکتفاده شد .الدین منظور ،االتدا الا الکارگیرط روش مری-الرار و والردرز کریبپرذیرط
شاورزا در اال اد پنجگانه ت یین شد .کرس الراکران نترایج الدکرت مرده و الرا اکرتفاده از روش
داده رراوط ،ده الگرروط متمررای و مسررت ل کرریبپررذیرط اکررتخرا .شررد .نتررایج نشررا دادنررد رره
کیبپذیرط زیرکاختی الیشترین اهمیت و کریبپرذیرط روا شرناختی ر تررین اهمیرت را در
ت یین الگوهاط کیبپذیرط دارنرد .هر ننرین ،کریبپرذیرط داراط مفورومی متفراوت در میرا
شاورزا گوناگو اکت ،این مطلب ناشی از درک و الرداشت متفاوت شاورزا هرر منط ره اکرت.
الناالراین ،الایستی دولت الراکان ویژگیهاط هر منط ه و الراکان اال اد متفاوت کیبپرذیرط در هرر
منط ه ،کیاکت ویژه هما منط ه را پیش گیرد .یافتههاط این مطال ه میتواند اله کیاکرتگرذارا
جوت اهش کیبپذیرط شاورزا نسبت اله خشکسرالی از راه الوبرود الرنامرهریر ط و الکرارگیرط
اکتراتژطهاط مدیریت ریسک مناکب مک ند.
طبقهبندي.Q54, Q15,Q18 :JEL

واژههاي كليدي :داده اوط ،کیبپذیرط تکنیکی ،کیبپذیرط اقتصادط ،کیبپذیرط فرهنگی،
کیبپذیرط روا شناختی و کیبپذیرط زیرکاختی.
 -1اله ترتیب اکتادیار و اکتاد الخش اقتصاد شاورزط دانشکده شاورزط دانشگاه شیراز.
* -نویسنده مسئول م الهfnasrnia@gmail.com :
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پيشگفتار
شور ما اله دلیل قرارگرفتن در مرالند خشک جغرافیایی و نوار الیاالانی و م دار ضدود یک کوم
متوکط جوانی ،داراط اقلیمی خشک و نیمه خشک میالاشد .الا موق یت جغرافیایی ایرا و قرار
داشتن در مرالند خشک ب و هوایی جوا و مبود ن والت جوط ،الایستی اذعا داشت ه
الروز الحرا هاط الی و خشکسالی از مشخصه هاط اصلی ب وهوایی ایرا الشمار می ید (رضایی و
همکارا  .)1389 ،مطال ه پدیده خشکسالی در ایرا نشا میدهد ه هر نند وقوع ننین
الحرا هایی اغلب مسئلهاط شور شمول نیست ،اما روط ه رفته ،هیچ منط ه اط در شور از این
پدیده در اما نبوده اکت و الرضسب موق یت طبی ی خود تأثیرات این پدیدة مخرب را تجراله
می ند (غیور .)1376،خشکسالی و اهش الارش در هر منط هاط میتواند الر مناالع ب و شاورزط
منط ه اثر گذار الاشد ،اله گونهاط ه یکی از مو ترین نالشها در م االل توک ه ایرا  ،میاالی
ب در دهههاط ینده خواهد الود (محمد و کمانی .)2005 ،خشکسالی داراط اثراتی در اال اد
گوناگو و مت دد اکت ه اله تدریج و پ از گذشت زما این اثرات قاالل تشخیص اکت تأثیرهاط
خشکسالی را میتوا اله تأثیرهاط زیست-محیطی ،اقتصادط ،اجتماعی و اثرهاط زراعی ت سی رد
( شاورز و رمی1387،؛ گاپتا و گاپتا2003،؛ نیری ط2003،؛ فاطمی و رمی .)1389،این تأثیرات،
ت امیت السیار پیچیدهاط دارند و اف و الر این ه محصول پدیده خشکسالیاند ،تاال ی از وک ت،
زما وقوع ،تواالع خشکسالی و م دار کیبپذیرط جوامع در شرایط نبود الارندگی نی الشمار
میروند (نکشی.)1379،
کیبپذیرط 1داراط مفوومی گسترده در زمینههاط گوناگو و ت اریف متفاوت اکت
(فوضل .)2007،کیبپذیرط اله م نی «صدمه دید از لحاظ فی یکی یا عاطفی» ت ریف میشود
( ِلی و ادگر  .)2000 ،مجمع الین المللی تغییرات ب و هوایی ( ،)IPCCکیبپذیرط را این گونه
ت ریف می ند ه کیبپذیرط اشاره اله مجموعهاط از ویژگیهاط دارد ه در یک کیست قادر
اله غلبه الر عوارض ناشی از تغییرات ب و هوایی و اثرات ناشی از نباشد (مک ارتی.)2011،
وات و الوهل ( )1993کیبپذیرط را اله صورت تاال ی از قرار گرفتن در م رض یک مخاطره،
ظرفیت تطبیق و ضساکیت ت ریف ردند .کازما ملل ( )2004نوار ال د را در م دار کیبپذیرط
مؤثر میداند ه شامل اال اد فی یکی ،اال اد اقتصادط ،اال اد اجتماعی و اال اد محیطی اکت (فوضل،
 .)2007کیب پذیرط نسبت اله خشکسالی اله م ناط ارزیاالی تودید ناشی از مخاطرات خشکسالی
در الخشهاط گوناگو در زمینههاط اجتماعی ،اقتصادط ،کیاکی و محیط زیستی اکت (درکا،
 .)2010اندازه گیرط کیبپذیرط نسبت اله خشکسالی متناکب الا ضرر و زیا ناشی از خشکسالی
- Vulnerability
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اکت .الروز تغییرات اقلیمی و تأثیرات الر جریا هاط ب کطحی و مناالع زیر زمینی اله همراه
مدیریت نامناکب مناالع الی ،موجب شده ه کیبپذیرط جوامع از این تغییرات اف ایش یاالد و
الیگما  ،تشدید الحرا هاط الی نی موجب اف ایش هر نه الیشتر کیبپذیرط خواهد شد
(ویلوایت .)1993،اله دلیل تکرار مداوم و گستردگی شدید خشکسالی در کطح جوا  ،توجه الیشتر
اله ریسک خشکسالی منط ی اله نظر میرکد (وو و دونالد .)2004،الا اف ایش کیبهاط ناشی از
خشکسالی در الخشهاط اقتصادط و اجتماعی ،مدیریت خشکسالی اله عنوا یکی از نالشهاط مو
در کراکر جوا الشمار میرود (هی و همکارا .)2014 ،
ارزیاالی کیبپذیرط نسربت الره خشکسرالی و شناکرایی گروهوراط کریبپرذیر ،ن طره شرروع
اقدامهاط اهش اثرات ،علل و عوامل تشدید ننده کیبپذیرط الا ضمایت از راهبردهراط م االلره و
تسویل انطباق اکت (الرو و همکارا 2005 ،؛ الی و دجر .)2000 ،ارزیاالی اثرهراط خشکسرالی،
نارنوالی الراط شناکایی علل اقتصادط ،اجتماعی و محیط زیستی خشکسالی فراه مری نرد (وو و
همکارا  .)2011،یکی از مل ومات مدیریت ار مد خشکسالی ،الررکی اال اد گوناگو کریبپرذیرط
شاورزا نسبت اله این الیط طبی ی و ارایه کیاکتهاط مناکب الر پایه این اال راد اکرت .مطال رات
محدودط اله الررکی پیچیدگی اثرات خشکسالی الا اکتفاده از شاخصها پرداختهاند و الررکی اثرهاط
ناشی از این پدیده در یک الخش یا یک منط ه در عمل وجود نردارد (ویلوایرت و همکرارا .)2007،
الخش شایا توجوی از مطال ات مرالوط اله خشکسالی اله شناکایی گروهوا و افراد تحت تأثیر اثررات
منفی ناشی از خشکسالی و کایر مخاطرات طبی ی پرداختهاند (اریکسن و رالی2007،؛ اتینر و
همکارا 2003،؛ الییکی .)2002ارزیاالی ریسک خشکسرالی در یرک منط ره ویرژه ن شری السر ا در
مدیریت مناالع الری ایفرا مری نرد (الرردط و همکرارا  .)2006،السریارط از دولرتهرا الرراط توکر ه
کیاکت هاط مدیریت خشکسالی الا تأ ید الر مدیریت ریسک اله جاط رویکرد کنتی مدیریت الحررا
تیش هاط فراوانی انجام دادهاند ( ویلوایت2000،؛ کیا ومار و ویلوایت .)2002،الریشترر دولرتهرا،
ا نو اله الیاعتبار شد مدیریت الحرا پی الردهاند و در تیشاند تا دادههراط الریشتررط در زمینره
روشهاط درکت مدیریت ریسک الدکت ورند ،تا از این راه ،کریبهراط وارد الرر جام ره ،ناشری از
خشکسالی را اهش داده و اثرهاط مرالوط اله خشکسالیهراط ینرده را نیر مینره ننرد (مریرد و
م دکی1384 ،؛ عرب و مودیخانی .)1384 ،اله نظر میرکرد ره گرام ضررورط الرراط رویرارویی الرا
خشکسالی و ت دیل پیامدهاط  ،شناخت و درک دقیق اال راد کریبپرذیرط افرراد هرر منط ره و
گاهی از الگوهاط کیب پذیرط نسبت اله خشکسالی ضا در منط ه اکت ه متأکرفانه در شرور
ما مورد غفلت واقع شده اکت .الررکی مطال ات انجام شده در شور نشا میدهد اگرنه مطال رات
م دوط اله کنجش کیبپذیرط پرداختهاند ،امرا در ر ترر مطال رهاط الره گونره مشرخص و دقیرق
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الگوهاط کیبپذیرط مورد توجه قرار گرفته اکت .الناالراین ،این مطال ه ضمن محاکبه کیبپذیرط
در ضوضه الری الختگا  ،اکتخرا .الگوهاط کیبپذیرط الره عنروا هردف اصرلی دنبرال مری نرد.
طب هالندط خانوارهاط کیبپذیر در گروهواط گوناگو الر اکان ماهیرت کریبپرذیرط ضرا الرر
ها الگوط کیبپذیرط نام دارد .این الگوها الیانگر همراهی هم ما اال اد گونراگو کریبپرذیرط
در شکلگیرط اندازههاط گوناگو کیبپذیرط در جام ه اکت ( وکینیوز .)2010،این امر ضرورت
مطال ه در زمینه ت یین کیب پذیرط و شناکایی عوامل اثرگذار الر الویژه در اکتا فارن ره در
منط ه خشک و نیمه خشک قرار دارد و در کالهاط اخیر الا فاج ه خشکسالی دکرت و پنجره نررم
رده را مشوود میکازد.
ضوضه الری الختگا الا مساضتی ضدود  31000یلومتر مرالع ،یکی از مو ترین ضوضههاط الری
فیت مر ط ایرا اکت ه در اکتا فارن واقع شده اکت .کد درودز ه الر مو تررین رودخانره
این ضوضه ی نی رودخانه ر اضداث شده از قدیمیترین طرح هاط الی شور میالاشد .کد درودز
در ضدود  100یلومترط شمال غرالی شیراز در محلی ه رودخانه ر در ضوضه الریر الختگرا از
تنگهاط در ن دیکی روکتاط درودز میگذرد ،اضداث شده اکت ه در ضد فاصل دشت امفیروز و
دشت رامجرد و در مجراورت کرد الاکرتانی داریروش (دوره هخامنشریا ) مریالاشرد .در کرال الری
 1392-93اهش الارندگی در این ضوضه اختیف  20درصدط الا میانگین  48کاله و  26درصدط الا
کال الی گذشته را تجراله رد .الدین جوت و المنظور الررکی کریبپرذیرط شراورزا نسربت الره
خشکسالی ،شاورزا الاال دکت کد درودز  ،شاورزا ضاشیه کد و انالواط الرکانی شد درودز
و شاورزا پایین دکت کد درودز انتخاب شدند .منط ه امفیروز در الاال دکت کد ،منط ه هراط
درودز  ،رامجرد و االر .در ضاشیه کد و انالهاط الرکانی کد درودز و منط ره رالرال در پرایین
دکت این کد قرار دارند .از جایی ه هدف این مطال ه ت یین الگوهاط کیبپرذیرط شراورزا
ضوضه الری الختگا نسبت اله خشکسالی اکت ،دادههاط مرورد نیراز الرراط ارزیراالی کریبپرذیرط
شراورزا در پرنج منط ره مررورد مطال ره ( رامفیروز ،االررر ،.درودز  ،رامجررد و رالرال) الرره روش
پرکشگرط و مصاضبه ضضورط گرد ورط شد .شاورزا در مناطق پنج گانه مورد مطال ه ،الا اکتفاده
از نمونهگیرط تصادفی نند مرضلهاط انتخاب شدند .در مرضله ال د الا مراج ه ضضورط اله هرا و از
راه مصاضبه ،دادههاط مورد نیاز الا الکارگیرط پرکشنامه تدوین شده گرد ورط شد.
مبانی نظري و روش پژوهش
کیبپذیرط مفوومی گسترده الا ت اریف گوناگو اکت (فوضل .)2007،گاهی از کیبپذیرط
کیست هاط گوناگو اجتماعی ،اقتصادط و محیط زیستی میتواند در کیاکتهاط اهش
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کیبپذیرط از راه ت ویت ظرفیت انطباق مؤثر واقع شود (درکا .)2010 ،که رویکرد عمده الراط
الررکی کیبپذیرط وجود دارد :رویکرد اجتماعی -اقتصادط ،رویکرد الیوفی یکی و رویکرد ارزیاالی
یکسارنه (درکا .)2010 ،جامعترین رویکرد ارزیاالی کیبپذیرط نسبت اله خشکسالی ه تمامی
اال اد ،جنبهها و ویژگیهاط کیبپذیرط را در الرمیگیرد ،رویکرد ارزیاالی جامع اکت .این رویکرد
شامل دو دکته لی روشهاط ارزیاالی کیبپذیرط الا اکتفاده از روشهاط مبتنی الر
شاخص (IBVA)1و روشهاط اقتصادکنجی میالاشد .الراط محاکبه کیبپذیرط الا اکتفاده از روش
 IBVAدو گ ینه وجود دارد :نخست ،در نظر گرفتن اهمیت مساوط و در نتیجه وز مساوط الراط
تمامی عوامل و دوم در نظر گرفتن اهمیت متفاوت و اختصاص وز هاط متفاوت الراط عوامل ایجاد
شده کیبپذیرط .در این مطال ه ،المنظور کنجش کیبپذیرط شاورزا نسبت اله خشکسالی ،از
روش پیشنوادط می -الار و والدرز ( )2005ه در دکته روشهاط کنجش کیبپذیرط الا اکتفاده
از روش هاط مبتنی الر شاخص( )IBVAاکت ،الوره گرفته شد .این روش الراط می رد
کیبپذیرط الر پایه انتخاب الرخی شاخصهاط الال وه و تر یب ها الا کطوح کیبپذیرط مرالوطه
اکت .این روش در م یانهاط محلی و جوانی اله وکیله پژوهشگرا الکار گرفته شد و ج ء
روشهاط  IBVAمیال اشد ه در  ،وز متفاوت الراط هر یک از م یارها و زیر م یارهاط
ایجاد ننده کیب پذیرط نسبت اله خشکسالی در نظر گرفته شده اکت .در این راکتا ،گامهاط
اصلی المنظور کنجش کیب پذیرط نسبت اله خشکسالی ،شامل مراضل زیر اکت:
 -1انتخاب م طع زمانی و جام ه مورد نظر.
 -2ت یین م یارهاط اصلی ( )i=1,..,nو شناکایی عامل هاط اثر گذار الرر ایرن م یارهرا :م یارهراط
اصلی ه در این مطال ه در نظرر گرفتره شرده ،شرامل :م یارهراط تکنیکری ،اقتصرادط ،اجتمراعی-
فرهنگی ،روا شناختی و زیر کاختی میالاشد .هر یک از این م یارها شامل مجموعهاط از نند زیرر
م یار دیگر (  ) j  1,2,..., K iاکرت ره  ، k iت رداد زیرر م یرار در م یرار اصرلی iام اکرت .یرن
م یارهاط در جدول  1ارایه شده اکت.
 -3ت یین ارزش هر یک از زیر م یارهاط مجموعه م یارهاط اصلی در مناطق مورد مطال ه

(  .)=1,2,…, K i Pjارزش هر یک از زیر م یارها در م یان هاط  1تا  5اله وکیله شاورزا در
مناطق مورد مطال ه ت یین شده اکت .محاکبه ارزش هر زیر م یار الا اکتفاده از پرکشنامهاط ه
در اختیار شاورز قرار گرفت و شامل زیر م یارهایی ه کیبپذیرط را تحت تأثیر قرار میدهد،
انجام شد .در این پرکشنامه ،الراط هر زیر م یار ،پنج گ ینه اله صورت کناریوهاط گوناگو ت ریف
شد .این کناریوها ،الیانگر شرایطی اکت ه شاورزا در زما خشکسالی الا روالهرو الودهاند .اله
)- Indicator-Based Vulnerability Assessment (IBVA
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الیا دیگر ،گ ینه نخست شرایطی را تداعی می ند ه عامل مورد نظر توانسته اکت ،توا م االله
شاورز را در الراالر خشکسالی ت ویت ند در ضالی ه گ ینه پنج الیانگر شرایطی اکت ه این
عامل تأثیرط در اف ایش توا م االله شاورز در الراالر خشکسالی نداشته اللکه الاعث اف ایش
کیبهاط وارده و اهش توا م االله شاورز در الراالر خشکسالی شده اکت .ارزش هر عامل الا
نشا داده میشود ه ارزشی الین  1تا  5دارد و هر نه تر الاشد ،الیانگر اکت ه عامل یاد
شده در م االله الا خشکسالی مؤثرتر الوده اکت.
 -4ت یین وز مناکب الراط هر یک از زیر م یارها :از جایی ه هر یک از زیر م یارهاط مجموعه
پنج م یار اصلی ،داراط اهمیت متفاوت در تبیین کیبپذیرط هستند و هریک وز خاصی را اله
خود اختصاص داده اند ،الایستی وز هر یک از این زیر م یارها ت یین شود .وز هر زیر م یار،
را در الین کایر زیر م یارها نشا میدهد ه الا نماد نشا داده میشود.
اهمیت نسبی
المنظور ت یین وز این زیر م یارها ،پرکشنامهاط تنظی و در اختیار که گروه از ارشناکا ه
شامل اکاتید دانشکده شاورزط ،موندکا شر تهاط خدمات مشاورهاط و فنی و موندکی
شاورزط و مسئوال مر خدمات هستند ،قرار گرفت و از ها خواکته شد ه الر اکان طیف 0
تا  10اله هر یک از زیر م یارها از لحاظ اهمیت در م دار کیبپذیرط در زما خشکسالی وز
الدهند.
 -5ت یین وز هر یک از م یارهاط اصلی :در ت یین وز کیبپذیرط هر م یار ،الایستی رواالط
زیر الراط هر یک از م یارها الرقرار الاشد (می -الار و والدرز :)2005 ،

()1

w

 ci

i

() 2

) ci  1 / 2(wmax * ki

()3

w

 ( wmax * k i ) / 2

i

 :الیشترین وزنی ه اله زیر م یارهاط موجود در یک م یار اصلی ت لق میگیرد.
 :مجموع وز اختصاص داده شده اله هر یک از م یارهاط اصلی .اله الیا دیگر میانگینی اکت
ه الراط وز هر م یار الدکت می ید و اله عنوا اهمیت نسبی م یار در ت یین کیبپذیرط ل
تل ی میشود.
 -6محاکبه ارزش وزنی هر یک از زیر م یارها در هریک از اال اد کیبپذیرط در هر یک از مناطق
مورد مطال ه :در مدل نرمال شده فرض میشود ه ارزش هر یک از زیر م یارها (  ) Pjو وز
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مرالوط اله در کیبپذیرط (  ) W jالراالر الا ارزش وزنی (
Ci
کیبپذیرط تکنیکی ،کیبپذیرط اقتصادط ،کیبپذیرط اجتماعی -فرهنگی ،کیبپذیرط روا
شناختی و کیب پذیرط زیر کاختی هر شاورز یا هر منط ه الا اکتفاده از فرمول زیر محاکبه
میگردد (می -الار و والدرز :)2005 ،
)

زیر م یار اکت .الناالر این،

1 ki
) vi  *  ( p j * w j
ci j 1

() 4
طب هالندط خانوارهاط کیبپذیر در گروهواط گوناگو الر اکان ماهیت کیبپذیرط ضا الر
ها الگوط کیبپذیرط نام دارد .این الگوها الیانگر همراهی ه زما اال اد گوناگو کیبپذیرط
در شکلگیرط اندازههاط گوناگو کیبپذیرط در جام ه اکت ( وکینیوز .)2010،این الگوها
الیانگر ت امل ه زما اال اد گوناگو کیبپذیرط در شکل گیرط کطوح گوناگو کیبپذیرط در
جام ه اکت .الا شناکایی اال اد گوناگو کیبپذیرط خانوارها و ت یین وض یت لی کیبپذیرط
نا  ،امکا ارایه الگوهاط کیبپذیرط فراه میشود .ارایه الگوهاط کیبپذیرط ،زمینه مناکبی را
الراط الررکی جام ه تاثیر کیاکتهاط اتخاذ شده از کوط دولت جوت م االله الا خشکسالی فراه
می ند .الا الررکی تاثیر کیاکتهاط یاد شده الر هر یک از الگوهاط کیبپذیرط ،نه تنوا میتوا اله
الررکی تاثیر این کیاکتها الر گروهواط خاص از شاورزا مبادرت رد اللکه الا تبین نگونگی
ت امل الگوهاط کیبپذیرط الا یکدیگر ،میتوا نگونگی اثرپذیرط گروهواط گوناگو شاورزا در
نتیجه اعمال کیاکت هاط مورد نظر را نی مورد توجه قرار داد .توجه اله این نکته ضرورط اکت ه
الگوهاط م نیدار مفید ،اغلب مخفی و ناشناخته الوده و روشهاط مبتنی الر فرضیه کازط در
شکارکازط ننین الگوهایی ناتوا اند.
المنظررور ت یررین الگوهرراط پررذیرط در ایررن مطال رره از روش خوشررهالنرردط در داده رراوط
اکررتفاده شررد رره الرره صررورت مسررت ی و از راه مرروزش داده هررا الرردو ارای ره فرضرریه قبلرری الرره
شررف الگوهرراط ناشررناخته و مفیررد مرریپررردازد .ایررن روش یکرری از مو ر ترررین روشهرراط الرردو
ناظر اکت .م یرت اکرتفاده از ایرن روش در روشهراط الگوکرازط مبتنری الرر فرضریات مشرخص،
اکررت رره ایررن روش امکررا اکررتخرا .الگوهرراط م نرریدار و غیررر قاالررل پرریشالینرری را فررراه
می ند ه در مرورد ماهیرت  ،هریچ گونره دادهاط وجرود نداشرته و الرر ایرن اکران ،روشهراط
مبتنرری الررر فرضرریه کررازط از شررف هررا نرراتوا هسررتند (همررا و ررامبر .)2006 ،در ایررن
مطال رره از دو روش خوشررهالنرردط  two step , k-Meansدر داده رراوط اکررتفاده شررد .نررالی
خوشررهاط روشرری اکررت رره در مشرراهدههررا شرربیه الرره ه ر در یررک گررروه یررا خوشرره قرررار
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میگیرند اله گونهاط ه واریران مشراهدههرا در داخرل گروهورا ر ترر از واریران الرین گروهورا
و واریرران جم یررت الاشررد .یکرری از مو ر ترررین م یررت هرراط الگرروریت خوشررهالنرردط افرررازط و
خوشهالندط کلسله مراتبی غیرر فرازط ایرن اکرت ره هرر داده ضتری در یکری از خوشرههرا قررار
مرریگیرررد و از کررویی هررر داده تنوررا مت لررق الرره یررک خوشرره اکررت .المنظررور اکررتفاده از
الگرروریت هرراط خوشررهالنرردط  two- step , k-meansاالترردا الایسررتی وض ر یت داده هررا ،توزیررع
ها و ه ننین ،وجود الرت و ارزشهاط گمشده در مجموعه دادهها الررکی شود.
المنظور ت یین ضج نمونه از راالطه زیر اکتفاده شد:
()5
:

NZ 2 pq
Nd 2  Z 2 pq

n

ه در
 :Nضج جام ه مارط.
 :nضج نمونه.
 :Zم دار متغیر نرمال اکتاندارد ه در کطح  95درصد الراالر  1/96اکت.
 :pدرصدط از جام ه ه داراط یک ویژگی مشخص هستند.
 :qدرصدط از جام ه ه فاقد یک ویژگی مشخص هستند (.)q=1-p
 :dم دار خطاط مجاز ( ه الراالر  0/05در نظر گرفته شد).
م ادیر  pو qالر اکان ت داد شاورزا متضرر از خشکسالی ،الر اکان مار جواد شاورزط در
مناطق مورد مطال ه ت یین شد .الر این اکان ت داد نمونه الراالر  276ت یین شد ه از این ت داد
دادههاط مرالوط اله  36شاورز در منط ه رامجرد 35 ،شاورز در منط ه االر 88 ،.شاورز در
منط ه درودز  48 ،شاورز در منط ه امفیروز و  69شاورز در منط ه رالال گرد ورط شد.
دادههاط مورد نیاز الراط ارزیاالی کیبپذیرط شاورزا در پنج منط ه مورد مطال ه ( امفیروز،
االر ،.درودز  ،رامجرد و رالال) اله روش پرکشگرط و مصاضبه ضضورط گرد ورط شد .شاورزا
در م ناطق پنج گانه مورد مطال ه ،الا اکتفاده از نمونه گیرط تصادفی نند مرضله اط انتخاب شدند.
در مرضله ال د الا مراج ه ضضورط اله ها و از راه مصاضبه ،دادههاط مورد نیاز الا الکارگیرط
پرکشنامه تدوین شده در کال  1393گرد ورط شد.
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نتايج و بحث
در ایررن مطال رره ،االترردا نتررایج الدکررت مررده از کررنجش کرریبپررذیرط شرراورزا نسرربت الرره
خشکسررالی الررا اکررتفاده از روش مرری -الررار و والرردرز ( )2005ارایره شررد .نتررایج مرالرروط الرره م یررار
کرریبپررذیرط اقتصررادط در جرردول  2نشررا داده شررده اکررت .در ایررن جرردول وز و ارزش
الراط هر یک از عوامل ال رد اقتصرادط الره صرورت جداگانره مشرخص شرده اکرت .المنظرور ت یرین
وز مرالرروط الرره هررر یررک از عوامررل از نظرررات ارشناکرری اکررتفاده شررده و ارزش هررر عامررل،
میررانگین ارزشهرراط لحرراظ شررده الررراط یررک عامررل مشررخص در منط رره مرالوطرره الرره وکرریله
شرراورزا اکررت Pj .رره نشررا دهنررده ارزش هررر عامررل اکررت ،داراط دامنرره  1-5اکررت رره
ارزش  1نشررا دهنررده الوترررین وضرر یت و ارزش  5نشررا دهنررده الرردترین وضرر یت اکررت .از
کوط دیگر ،وز هر زیرر م یرار در دامنره ترا  10-0در نوکرا اکرت ره م ردار  0نشرا دهنرده
ر ترررین وز و الن راالراین ،ر ترررین اهمیررت و م رردار  10الرریشترررین اهمیررت اکررت .وز ال ررد
اقتصادط الر اکان راالطه ( )3الراالر  35میالاشد.
در زمررا الررروز خشکسررالی در یررک منط رره ،شرراورزا الرره لحرراظ اقتصررادط نسرربت الرره وقرروع
این پدیده کریب پذیرنرد .النراالراین و الراکران نترایج جردول  ،2ارشناکرا الرر ایرن الاورنرد ره
در مررد شرراورزط ،قیمررت گررذارط محصرروالت شرراورزط و م رردار کرررمایه مورر ترررین عامررل
ایجرراد ننررده کرریبپررذیرط اقتصررادط اکررت .از کرروط دیگررر ،انرردازه م رعرره ،نرروع مالکیررت و
دکترکی اله تسوییت اله ترتیرب ر تررین اهمیرت را از لحراظ ال رد اقتصرادط کریبپرذیرط الرر
اکرران دیرردگاه ارشناکرری الرره خررود اختصرراص داده انررد .الراکرران وض ر یت شرراوزا از لحرراظ
در مد شراورزط منط ره رالرال ،االرر .و رامجررد نسربت الره کرایر منراطق کریب پذیرترنرد .الرر
اکرران نتررایج مرالرروط الرره عامررل قیمررت گررذارط محصرروالت شرراورزط منرراطق االررر ،.رامجرررد،
امفیروز اله ترتیرب کریب پرذیرترین منراطق و منط ره رالرال ،ر تررین م ردار کریبپرذیرط
را در ایرررن عامرررل داراکرررت .منررراطق رالرررال ،االرررر .و درودز از لحررراظ م ررردار کررررمایه
کرریبپررذیرترین منرراطق هسررتند .در عامررل الیمرره محصررول ،االررر .کرریب پررذیرترین و رالررال
رر ترررین م رردار کرریبپررذیرط را در الررین منرراطق دارا مرریالاشررد .از لحرراظ دکترکرری الرره
تسوییت ت ریبرا تمرامی منراطق جر و منراطق کریب پرذیر الشرمار مری ینرد ره رالرال کریب
پذیرترین منط ه اکت .الره لحراظ نروع مالکیرت ،منراطق مرورد مطال ره ت ریبرا وضر یتی مناکرب
را الره لحرراظ کرریبپررذیرط دارنررد .از جررایی رره الررر اکرران دیرردگاه ارشناکرری انرردازه م رعرره
ر ترررین وز را الرره خررود اختصرراص داده اکررت ،انرردازه م رعرره در الررین عوامررل ال ررد اقتصررادط
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کرریبپررذیرط ،ر ترررین ارزش را داراکررت رره الرردین ترتیررب درودز وضررع الوترررط نسرربت الرره
کایر مناطق دارد.
نترراالج مرالرروط الرره وز و ارزش هررر زیررر م یررار در منرراطق مررورد مطال رره الررراط ال ررد
کیبپذیرط اجتماعی -فرهنگری در جردول  3مرده اکرت .الرر ایرن اکران ،در م ایسره الرا کرایر
اال اد کریبپرذیرط ،ال رد اجتمراعی -فرهنگری الره صرورت لری وز هراط ر تررط را از دیردگاه
ارشناکررا الرره خررود اختصرراص داده انررد .در ایررن الررین همکررارط فرزنرردا واعضرراط خررانواده
مو ترین عامل الشمار مری یرد .م ردار تحصرییت دومرین عامرل مور اثرگرذار الرر کریبپرذیرط
اجتماعی -فرهنگی و دکترکری الره نخبره هرا کرومین عامرل اثرگرذار الرر ایرن نروع کریبپرذیرط
اکت .از کوط دیگر ،اتحراد اهرالی در م ایسره الرا کرایر عوامرل ر تررین م ردار تراثیر الرر راهش
یا اف ایش این نوع کیبپذیرط را اله خود اختصاص داده اکت.
از نظررر اتحرراد اهررالی ،منط رره درودز نسرربت الرره کررایر منرراطق الرردترین وضررع را داراکررت .در
م االررل اهررالی منط رره رالررال در زمررا الررروز خشکسررالی الررا ه ر یررک دل و یررک صرردا شررده و
درصدد رویارویی الرا ثرار خشکسرالی الر مدنرد .نترایج نشرا مریدهنرد ره میرانگین تحصرییت
منط رره رالررال نسرربت الرره کررایر منرراطق وضررع الرردترط را داشررته ،الرره گونررهاط رره الرریشتررر
شاورزا ایرن منط ره الری کرواد هسرتند ،امرا در م االرل منط ره االرر ،.از نظرر عامرل تحصرییت
وض یتی مناکرب را داشرته اکرت .در تمرامی منراطق مرورد مطال ره الریش از نیمری از شراورزا
اله مکهاط دولتی تکیه می ننرد ،امرا اتکرا الره مرکهراط دولتری در منط ره االرر .الریشترر از
کایر منراطق و در منط ره رالرال ر ترر از کرایر منراطق اکرت .از نظرر عامرل من لرت اجتمراعی
وضر یت شرراورزا منط ره االررر .در م ایسره الررا کررایر منرراطق الوترر اکررت .ایررن در ضررالی اکررت
رره منط رره ررامفیروز از ایررن نظررر الرردترین وضررع را دارد .ارزش عامررل شررر ت در تشررکل هرراط
محلرری نشررا مرریدهررد رره شرراورزا منط رره درودز در زمررا الررروز خشکسررالی الرریشتررر از
کرایل مواقررع در تشرکلهرراط محلری شررر ت ررردهانرد .ارزش  2/63مرالرروط الره عامررل دکترکرری
الرره نخبررههررا در منط رره ررامفیروز نشررا مرریدهررد رره شرراورزا ایررن منط رره در زمررا الررروز
خشکسررالی نسرربت الرره شرراورزا کررایر منرراطق الوتررر توانسررته انررد از تجررارب افررراد نخبرره الوررره
گیرند .در م االل منط ه شراورزا رالرال از ایرن نظرر نسربت الره کرایر منراطق الردترین وضرع را
داشرتهانررد .نترایج مرالرروط الرره ارزش عامرل همکررارط فرزنردا و اعضرراط خررانواده نشرا مرریدهررد
رره در زمررا الررروز خشکسررالی شرراورزا منط رره االررر .اعضرراط خررانواده در ارهرراط شرراورزط
همکررارط الزم را داشررته انررد .ارزشهررا و الاورهرراط اجتمرراعی وز  5/02را الررر اکرران دیررد
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ارشناکرا الرره خررود اختصرراص داده رره از ایررن نظرر منرراطق االررر .و رالررال الوترررین وضر یت و
منط ه امفیروز الدترین وض یت را دارند.
از جرررایی ررره ایرررن ال رررد از کررریبپرررذیرط داراط  6زیرررر م یرررار اکرررت ،وز م یرررار
کریبپررذیرط روا شرناختی الراالررر  30اکرت .نتررایج مرالروط الرره وز هرا و ارزش هررر زیرر م یررار
در ال د روا شناختی در جدول  4مده اکت.
الر اکان ایرن نترایج ریسرک پرذیرط اعتمراد الره نفر و خود ار مردط الریشتررین اهمیرت و
ت رردیرگرایی صرربر و الردالررارط و امیررد الرره الوبررود اوضرراع رر ترررین اهمیررت را از ن طرره نظررر
ارشناکررا الرره خررود اختصرراص داده اکررت .نتررایج مرالرروط الرره ارزش عامررل ریسررک پررذیرط در
تمام مناطق نشرا مرید هرد ره شراورزا اغلرب افرراد ریسرک گریر ط هسرتند( .الرراط تمرامی
منرراطق مطال رره ،ریسررک پررذیرط الرریشترررین ارزش را در الررین کررایر عوامررل داراکررت) .نتررایج
جدول  4نشا مید هد در زمرا الرروز خشکسرالی شراورزا منط ره االرر .از روضیره اعتمراد الره
نفرر و خود ار مرردط الرراالتر و شرراورزا منط رره رامجرررد رر ترررین اعتمرراد الرره نفرر و
خود ار مدط نسربت الره کرایر منراطق را دارنرد .نترایج مرالروط الره ارزش عامرل صربر و الردالرارط
در جرردول  4نشررا مرریدهررد رره م رردار صرربر و الردالررارط شرراورزا منط رره درودز وض ر یت
الوتررر و شرراورزا منط رره ررامفیروز الرردترین وضر یت را در میررا منرراطق مررورد مطال رره دارنررد.
از کوط دیگر ،ارزش  2/22الرراط عامرل امیرد الره الوبرود اوضراع در منط ره االرر .نشرا مریدهرد
ه شاورزا ایرن منط ره امیدوارنرد ره وضر یت خشکسرالی الوبرود یاالرد .ایرن در ضرالی اکرت
رره شرراورزا تمررامی منرراطق مررورد مطال رره نسرربت الرره الوبررود وض ر یت امیدوارنررد .الررر اکرران
نتررایج جرردول  4ارزش عامررل ت رردیرگرایی الررراط منط رره درودز الوترررین وضرر یت و الررراط
منط ه رالال الدترین وض یت را دارد.
نتررایج مرالرروط الرره وز از دیرردگاه ارشناکرری و ارزش هررر زیررر م یررار در ال ررد کرریبپررذیرط
تکنیکرری در جرردول  5مررده اکررت .از لحرراظ وز زیررر م یارهرراط ال ررد تکنیکرری ،دکترکرری الرره
منراالع ب ( ،)7/9نرروع شررت ( الرری یررا دیر ) ( )6/4و روش الیررارط ( )5/7در رتبرره هرراط نخسررت
تا کوم قرار دارند .اله الیرا دیگرر ،ارشناکرا الرر ایرن الاورنرد ره دکترکری الره ب ن شری مور
در کرریبپررذیرط یررا عرردم کرریبپررذیرط شرراورزا ایفررا مرری نررد .الرره الیررا دیگررر ،الررر اکرران
دیرردگاه ارشناکررا ایررن کرره عامررل مورر ترررین عوامررل اثرگررذار در رراهش و یررا افرر ایش
کیبپذیرط الشمار می یند.
از کرروط دیگررر ،شررر ت در ررینهرراط ترویجرری الررا ارزش  2/67و روش اشررت (مکررانی ه و
یررا کررنتی) الررا ارزش ( )3/84ر ترررین وز هررا را در ال ررد عوامررل تکنیکرری الرره خررود اختصرراص
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داده اند .در تمرام منراطق مرورد مطال ره روش الیرارط مور تررین عامرل در افر ایش و یرا راهش
کیبپرذیرط نسربت الره خشکسرالی الشرمار مریرود .ارزش ایرن عامرل در منراطق مرورد مطال ره
نشررا دهنررده ایررن واق یررت اکررت رره الرریشتررر شرراوزا از روشهرراط کررنتی الیررارط هماننررد
الیررارط غرقرراالی الررراط شررت محصررول اکررتفاده مرری ننررد رره همررین امررر در زمررا الررروز
خشکسررالی موجررب کرریبپررذیرط شرراورزا ایررن منرراطق مرریشررود .در منط رره ررامفیروز روش
الیررارط رتبرره نخسررت و الگرروط شررت در زمررا خشکسررالی رتبرره دوم در اثرگررذارط الررر عامررل
تکنیکی کیبپرذیرط نسربت الره خشکسرالی الشرمار مری ینرد .ارزش مرالروط الره نروع شرت در
تمررام منرراطق نشررا مرریدهررد رره قسررمت الرریشتررر تولیررد محصرروالت شرراورزا منرراطق مررورد
مطال ه اله روش الی اکت  .شراورزانی ره اقردام الره تولیرد محصروالت الری الره جراط محصروالت
دی ر مرری ننررد ،در زمررا الررروز خشکسررالی ،الررا کرریب ر ترررط روالررهرو مرریش روند .ارزش  1در
منط ه رالال نشا میدهد ره شراورزا ایرن منط ره تمامرا محصروالت الری تولیرد مری ننرد.
ارزش مرالوط اله روش الیارط نشرا مریدهرد ره شراورزا منط ره االرر .الریشترر از روشهراط
کنتی الیرارط اکرتفاده مری ننرد .در عروض شراورزا منط ره رالرال ترا ضردودط از روشهراط
نوین نی الوره می گیرنرد .ارزش مرالروط الره اکرتفاده از ارقرام م راوم الره خشرکی در تمرام منراطق
نشررا مرریدهررد رره شرراورزا از ایررن نرروع از ارقررام الوررره گرفترره انررد .در میررا منرراطق مررورد
مطال ه الوره گیرط شاورزا منط ره رامجررد نسربت الره شراورزا کرایر منراطق الریشترر الروده
اکت .ارزش  4/56مرالروط الره الگروط شرت در زمرا الرروز خشکسرالی منط ره رامفیروز نشرا
مید هد ه شراورزا ایرن منط ره الیشرتر محصروالت الوراره الره جراط محصروالت پرایی ه شرت
می نند .الره ایرن دلیرل ره شراورزا ایرن منط ره الریشترر محصرول الررنج ره یرک محصرول
الورراره الررا نیرراز الرری الاالکررت را شررت مرری ننررد .عامررل ال رردط در ال ررد تکنیکرری شررر ت در
ررینهرراط ترویجرری الررا ر ترررین وز از دیررد ارشناکررا اکررت .ارزش ایررن عامررل در تمررام
منرراطق نشررا مرریدهررد رره الرریش از نیمرری از شرراورزا منرراطق در ررینهرراط ترویجرری در
زمررا الررروز خشکسررالی شررر ت رررده انررد و الررا اقرردامهرراط مرروثر در راکررتاط رراهش اثرهرراط
خشکسررالی شررنا شررده انررد .ارزش  2/17عامررل روش اشررت نشررا مرریدهررد رره شرراورزا
منط ه رالرال الریشترر از روش هراط اشرت مکرانی ه الره جراط روش هراط کرنتی در م ایسره الرا
کررایر شرراورزا الوررره مرریگیرنررد .الراکرران جمررع النرردط نتررایج الدکررت مررده از کرریبپررذیرط
تکنیکی مریتر وا الیرا ررد دکترکری الره منراالع ب و نروع شرت مور تررین عامرل در م ردار
کیبپذیرط در هر پرنج منط ره الشرمار مری یرد .الره الیرا دیگرر ،ایرن دو عامرل موجرب کریب
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پذیرتر شد شاورزا ایرن منراطق مریشروند .البتره گفتنری اکرت ره نمریتروا تراثیر دیگرر
پارامترها را الر کیبپذیرط نادیده گرفت.
جدول  ،6وز و ارزش دو زیر م یار ال د زیرکاختی کیبپذیرط را نشا میدهد.
الررر اکرران نتررایج الدکررت مررده از جرردول  6دکترکرری الرره نورراده هرراط شرراورزط مور ترررین
عامل ال د زیرکاختی کریبپرذیرط اکرت .از کروط دیگرر ،دکترکری الره منراالع دادهاط ر تررین
ارزش را از دیرد ارشناکرا الره خرود اختصراص داده اکرت .الراکران نترایج جردول  6شراورزا
منط ره االرر .از نظررر دکترکری الرره منراالع دادهاط الوترررین وضر یت و شرراورزا منط ره رامجرررد
الرردترین وضرر یت را دارنررد .از کرروط دیگررر و الررر اکرران نتررایج همررین جرردول دکترکرری الرره
نوررادههرراط شرراورزا الررراط شرراورزا منط رره ررامفیروز در م ایسرره الررا کررایر منرراطق وضر یت
الوترررط را دارد ،امررا دکترکرری الرره نوررادههرراط شرراورزط الررراط شرراورزا منط رره رالرال نسرربت
اله کایر مناطق نندا مناکب نیست.
الر اکان نترایج جردولهراط  2ترا  6مری تروا کریب پرذیرط هرر یرک از منراطق نسربت الره
خشکسالی در اال اد پنج گانه را محاکبه رد ه نتایج در جدول  6گ ارش شده اکت.
از نظررر اال رراد اجتمرراعی -فرهنگرری و روا شررناختی منط رره االررر .و از نظررر ال ررد زیرکرراختی
کریبپررذیرط شراورزا منط رره رامفیروز ر ترررین م ردار کرریبپرذیرط را دارنررد .شرراورزا
منط رره ررامفیروز کرریب پررذیرترین شرراورزا از نظررر ال ررد تکنیکرری کرریبپررذیرط هسررتند.
نتررایج جرردول  7نشررا مرریدهن رد رره از نظررر ال ررد اقتصررادط کرریبپررذیرط شرراورزا منط رره
رالررال کرریب پررذیرترین شرراورزا هسررتند .در ضررالی رره شرراورزا منط رره ررامفیروز
ر ترررین م رردار کرریبپررذیرط را در ایررن ال ررد دارنررد .الرریشترررین م رردار کرریبپررذیرط در ال ررد
اجتمرراعی فرهنگرری و روا شررناختی مرالرروط الرره شرراورزا منط رره رالررال ودر ال ررد تکنیکرری
مرالرروط الرره شرراورزا منط رره ررامفیروز و در ال ررد زیرکرراختی در منط رره رالررال مشرراهده شررده
اکت.
الر اکان نتایج الدکت مده از الررکی دادهها ،مجموعه دادهها از توزیع نرمال تب یت می نند،
الناالراین ،اکتفاده از الگوریت هاط خوشهالندط منط ی اله نظر میرکد .الررکی اولیه داده ها ضا ی از
نبود ن اط پرت و ارزشهاط گمشده الو د ه شاخص الراط ن اط پرت در االتدا ال د اله ال د کنجیده
شد .این شاخص اثر مت االل اال اد گوناگو کیبپذیرط را در نظر نمیگیرد و ن اطی ه اله اصطیح
مر ث ل در خوشهالندط الاشند را تشخیص نمیدهد .الراط اصیح این مساله الایستی از شاخص
یک الگوریت  two- stepاکت .الررکی نمودار
 Anomaly Indexاکتفاده رد ه اکان
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 Anomaly Indexنشا میدهد ه  4مشاهده پرت در دادهها وجود دارد .این مشاهدهها داراط
 Anomaly Indexالیش از  1/803هستند .الناالراین ،پ از مشخص شد دادههاط پرت مبناط
خوشهالندط را الر اکان  272مشاهده الاقیمانده قرار داده و خوشهالندط را انجام میدهی  .از
جایی ه دو روش خوشهالندط  k-Meansو خوشهالندط  two-stepو IBM SPSS Modeler14.2
الا ایجاد گ ینه  Auto clusterانجام این دو نوع خوشهالندط را در ضالتهاط گوناگو امکا پذیر
رده اکت .الر این اکان ،نرم اف ار قادر خواهد الود ه زما  30مدل را اجرا رده ه الر اکان
خروجی مدلها ،مدل  k-Meansالا  10خوشه ه داراط م یار  Silhouetteالراالر  0/315اکت،
انتخاب شد .از جایی ه اال اد گوناگو کیبپذیرط ،شاخص هستند و م یان خاصی ندارند،
داده ها نیازط اله اکتاندارد شد ندارند .از کوط دیگر ،نو در مباضث خوشهالندط هدف این اکت
ه تفاوت داخل خوشهها مینه ،اما تفاوت میا خوشهها الیشینه الاشد ،م یار شباهت در هر یک از
الگوریت ها را میتوا الر اکان م یار اقلیدکی و یا الیشترین نسبت درکتنمایی انتخاب رد.
اف و الر نرم اف ار این قااللیت را فراه رده ه از دو م یار انیک و یا شوارت ی ین الراط الررکی
ت داد خوشهها التوا اکتفاده رد.
جدول  8م دار اال اد گوناگو کیبپذیرط در هر یک از ده الگو را نشا میدهد .الر این اکران،
در تمامی الگوها الیشترین اهمیت در ایجاد خوشهها مرالوط اله کیبپذیرط زیر کاختی و تررین
اهمیت مرالوط اله کیب پذیرط روا شناختی اکت .اهمیت اال اد کیبپذیرط در الگوها الره ترتیرب
زیر از ترین اله الیشترین اهمیت در ت یین خوشهها اله صورت زیر اکت:
کیب پذیرط روا شرناختی (الرا اهمیرت  ،)0/53کریبپرذیرط اقتصرادط (الرا اهمیرت ،)0/54
کیبپذیرط تکنیکی (الا اهمیت  ،)0/56کیبپرذیرط فرهنگری – اجتمراعی (الرا اهمیرت  )0/79و
کیبپذیرط زیرکاختی (الا اهمیت .)1
الررکی نتایج جدول  8نشا مریدهرد ره شراورزا الگوهراط 2،4،5،8و  10در تمرامی اال راد،
کیبپذیرط نسبتا الاالیی دارند ،اله گونهاط ه شاورزا الگوط  2کریب پرذیرترین شراورزا در
الین ده الگو الشمار می یند.
الررکی الگوط  1نشا میدهد شاورزا این الگو در اال راد تکنیکری و اقتصرادط کریبپرذیرط
الاالیی دارند در ضالی ه در ال د زیرکاختی نسبتا کیب پذیر الشمار نمیروند .النراالراین ،در تردوین
کیاکتهاط اهش کریبپرذیرط نسربت الره خشکسرالی الایسرتی الرراط شراورزا ایرن الگرو از
کیاکتهایی اکتفاده رد ه عمدتا الاعث اهش کیبپذیرط تکنیکی و کریبپرذیرط اقتصرادط
گردد.
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الرر اکرران نتررایج جردول  ،8از جررایی رره شرراورزا الگروط  2و الگرروط  7در تمررامی اال رراد
کیبپذیرط الاالیی دارند ،المنظور اهش کیبپذیرط در این الگو الایستی از یرک السرته کیاکرتی
اکتفاده رد تا التوا زمینه اهش کیبپذیرط در تمامی اال اد را فراه رد.
الگوط  3نشا میدهد ه شاورزا این الگو در ال د تکنیکی الیش از کایر اال اد کریب پذیرنرد،
اله گونهاط ه در دیگر اال اد ،کیبپذیرط نسبتا پایینی دارند .الناالراین ،المنظور اهش کیبپذیرط
نسبت اله خشکسالی در این الگو الاید از کیاکتهاط اهش کیبپذیرط تکنیکی اکتفاده رد.
در ضالی ه شاورزا الگوط  4ت ریبا کیب پذیر الشمار میرونرد ،امرا کریبپرذیرط در اال راد
تکنیکی و زیر کاختی در الگوط  4نسبت اله کایر اال اد الاالتر اکت .الناالراین ،الراط شاورزا این الگو
الایستی از کیاکتها و اقدامها در راکتاط اهش کیبپذیرط تکنیکی و زیرکاختی اکتفاده رد.
الررکی شاورزا الگوط  5نشا میدهد ،شاورزا این الگرو در اال راد اقتصرادط ،زیرکراختی و
فرهنگی الیشترین م دار کیبپذیرط را نسبت اله کایر اال راد دارنرد .الرراط راهش کریبپرذیرط
شاورزا در این الگو الاید اله اقدامهایی متوکل شد ه التواند م دار کریبپرذیرط را در اال راد نرام
الرده اهش دهد.
الررکی الگوط  6نشا میدهد ه شاورزا این الگو از نظر ماهیت اال اد کریبپرذیرط در ضرد
متوکطی قرار دارند و در ال د اقتصادط الیش از دیگر اال اد کیب پذیرند .الدالن جوت اله نظر میرکد
اکتفاده از کیاکتهایی در راکتاط راهش کریبپرذیرط اقتصرادط در ایرن الگرو زمینره راهش
کیبپذیرط نسبت اله خشکسالی را الراط این شاورزا فراه ند.
الر اکان نتایج جدول  8شاورزا الگوط  8شاورزانی الا کیبپذیرط نسبتا الاال در تمامی اال راد
الشمار می یند .اله گونهاط ه در ال د اقتصادط کیبپذیرط الیشترط از کایر اال راد دارنرد .النراالراین
اکرتفاده از کیاکرتهرایی در راکررتاط راهش کریبپرذیرط اقتصررادط مریتوانرد زمینره رراهش
کیبپذیرط را الراط شاورزا این گروه فراه ند.
الررکی شاورزا الگوط  9نشا میدهد ه شاورزا این الگرو ،شراورزانی الرا کریبپرذیرط
متوکط در تمامی اال اد هستند ،اما در ال د تکنیکی و اقتصادط الیش از کرایر اال راد کریب پذیرنرد.
درضالی ه در ال د زیر کاختی ترین م دار کیبپذیرط را در الرین ده الگرو الره خرود اختصراص
دادهاند .در راکتاط اهش کیبپذیرط شاورزا این الگو الایستی اله کیاکرتهرا و اقردامهرایی در
راکتاط اهش کیبپذیرط تکنیکی و اقتصادط توجه رد.
الر اکان نتایج جدول  8الررکی شاورزا الگوط  10نشا میدهرد در رل ،ایرن شراورزا در
تمامی اال اد کیبپرذیرط نسربتا الراالیی دارنرد ،امرا در اال راد فرهنگری ،تکنیکری و روا شرناختی
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کیبپذیرترند .اکتفاده از راهکارهایی در راکرتاط راهش کریبپرذیرط در ایرن کره ال رد الرراط
شاورزا این الگو منط ی اله نظر میرکد.
الررکی اجمالی کریبپرذیرط در ده الگروط یراد شرده نشرا مریدهرد السرته الره م ردار اال راد
کیبپذیرط در هر یک از الگوها ،الایستی از اقدامهاط متفاوت الراط اهش کیبپذیرط نسربت الره
خشکسالی در هر الگو الوره گرفت و اکتفاده از یک کیاکت خاص الراط تمامی شاورزا منط ی الره
نظر نمیرکد.
نتيجه گيري و پيشنهادها
ایررن مطال رره نشررا داد از جررایی رره درک و الرداشررت شرراورزا گونرراگو نسرربت الرره
خشکسررالی در منرراطق گونرراگو متفرراوت اکررت ،از ایررنرو ،مفورروم کرریبپررذیرط در الررین
شرراورزا متفرراوت اکررت .رره ایررن مطلررب ناشرری از درک و الرداشررت متفرراوت شرراورزا هررر
منط ه اکرت .ایرن مطلرب اعمرال کیاکرت یکسرا از کروط دولرت الرراط تمرامی منراطق را زیرر
کوال می الرد .الر اکان نترایج الدکرت مرده از ایرن مطال ره الایسرتی دولرت الراکران ویژگریهراط
هررر منط رره و اال رراد متفرراوت کرریبپررذیرط در هررر منط رره یررک کیاکررت خرراص ویررژه همررا
منط رره را پرریش گیرررد .از کرروط دیگررر ،در طراضرری کیاکررتهررا الایسررتی الرره خررانوار شرراورز الرره
عنوا جام ه هدف توجه ویژه شود.
الراکرران نتررایج الدکررت مررده در ایررن مطال رره و دیرردگاه ارشناکررا در مررد شرراورزط
مو ترین عامل اثرگذار الرر ال رد اقتصرادط کریبپرذیرط الشرمار مریرود ،الره گونرهاط ره نا رافی
الررود در مررد شرراورزط منجررر الرره افرر ایش کرریبپررذیرط اقتصررادط شرراورزا و در پرری
اف ر ایش کرریبپررذیرط لرری شرراورزا مرریشررود .وقرروع خشکسررالی ،منجررر الرره رراهش در مررد
شرراورزا شررده و از کرروط دیگررر ،ررافی نبررود در مررد ناشرری از ف الیررت شرراورزط نتوانسررته
اکت الره راهش کریبپرذیرط شراورزا مرک نرد (زرافشرانی و همکرارا  .)2012،الراکران
یافتررههرراط مطال رره پرراووال ( )2008در مررد شرراورزط یکرری از فا تورهرراط اصررلی اثرگررذار الررر
کیبپذیرط اکرت .از کروط دیگرر ،کگنسرتام ( )2009نشرا داد ره در مرد الره عنروا یکری از
فا تورهاط اقتصرادط ،تراثیر شرایا تروجوی الره م ردار کریبپرذیرط دارد .از ایرن رو ،شراورزا
الررا الکررارگیرط الرخرری گ ینررههرراط جررایگ ین نظیررر تنرروع شررت الررا توجرره الرره شررت محصرروالت
م رراوم الرره خشررکی و اکررتفاده از واریتررههرراط زودرن مرریتواننررد زمینرره الزم الررراط افرر ایش
محصررول و در پرری اف ر ایش در مررد ضاصررل از ف الیررت شرراورزط در زمررا وقرروع خشکسررالی
را فراه نند.
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در ایرررن مطال ررره دکترکررری الررره تسررروییت الررره عنررروا یکررری از عوامرررل تاثیرگرررذار الرررر
کیبپذیرط اقتصادط شراورزا در نظرر گرفتره شرد .نترایج ایرن مطال ره نشرا مریدهنرد ره
دکترکرری شرراورزا الرره تسرروییت الررانکی در منرراطق پررنج گانرره مررورد مطال رره در وضرر یت
مساعدط قررار نداشرته اکرت .الره گونرهاط ره اکرتفاده از تسروییت الرانکی نتوانسرته مکری الره
رراهش کرریبپررذیرط شرراورزا در زمررا الررروز خشکسررالی نررد .از کرروط دیگررر ،در زمررا
خشکسالی اله دلیرل ایرن ره شراورزا از قردرت مرالی مناکربی الرخروردار نیسرتند ،تمرایلی الره
اکتفاده از تسوییت و اخذ وام نی ندارند.
اگرنرره فرررض الررر ایررن اکررت رره دکترکرری الرره تسرروییت الررانکی موجررب الوبررود عرردالت
اجتمرراعی و اقتصررادط مرریشررود ،امررا ایررن عامررل الاعررث اف ر ایش فاصررله میررا شرراورزا ف یررر و
غنرری شررده (زرافشررانی و همکررارا  )2012،ال ره گونررهاط رره افرررادط رره التواننررد الرره روشهرراط
گوناگو اله اعتبرارات و وام هراط الرانکی دکترکری پیردا ننرد ،از ضمایرت هراط دولرت الورره النرد
میشوند .متاکفانه کیاکتهراط ضمرایتی دولرت الره گونرهاط تردوین نشرده ره امکرا شناکرایی
افراد نیازمند و ت یین دقیق جام ه هدف جوت اعطاط تسوییت را فراه ند.
اله الیرا دیگرر ،در زمرا خشکسرالی شررایط الرراط دکترکری شراورزا الره تسروییت فرراه
نبرروده تررا شرراورزا التواننررد الرره وکرریله از ضمایررت هرراط دولررت جوررت رراهش و ت رردیل
اثرهرراط خشکسررالی اکررتفاده ننررد .مطال ررات وککوئی اشررو و همکررارا ( ،)2003ناتسررو و
همکررارا ( )2001و ایرجرری ( ،)1391زرافشررانی و همکررارا ( )2012نشررا مرریدهنررد رره
نبود ضمایتهراط دولرت و نبرود دکترکری الره تسروییت ن شری مور در افر ایش کریبپرذیرط
شاورزا ایفا می ند.
اندازه م رعره الره عنروا یکری از متغیرهراط اثرگرذار در ال رد اقتصرادط کریبپرذیرط در ایرن
مطال ه در نظر گرفته شد .نترایج ایرن مطال ره نشرا مریدهنرد ره ارزش ایرن عامرل در منراطق
مررورد مطال رره الرره گونرره اط الرروده رره الاعررث اف ر ایش کرریبپررذیرط اقتصررادط شرراورزا شررده
اکت و نتوانسته اله هرا در غلبره الرر ثرار خشکسرالی مرک نرد .ایرن نتیجره الردین م ناکرت
ه شاورزا ونک الا مناالع محردود نمریت واننرد الرر ثرار خشکسرالی مناکرب غلبره ننرد .ایرن
نتیجررره الرررا مطال رررات ناتسرررو و همکرررارا ( ،)1998ریسرررمو و همکرررارا ()1998
ککوئی شرررو و همکرررارا ( ،)2003الرانرررت ( ،)2007کررریلتو و همکرررارا ( ،)2009ایرجررری
( )1391و زرافشررانی ( )2012رره الررر انرردازه ونررک م رعرره الرره عنرروا عامررل مرروثر الررر افر ایش
کرریبپررذیرط شرراورزا اشرراره مرری ننررد ،مط راالق اکررت .از ایررن رو ،مطال رره زادط و فیلسررو
( )2009الرره ایررن نکترره اشرراره مرری نررد رره الرنامرره هرراط موزشرری الررویژه کیسررت هرراط توک ر ه
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ونرک پریش از شرروع خشکسرالی تردوین

شاورزط الایستی الا محوریرت تمر ر الرر شراورزا
گردد.
م رردار کرررمایه الرره عنرروا کررومین عامررل اثرگررذار الررر ال ررد اقتصررادط ن شری مور در رراهش
کرریبپررذیرط اقتصررادط شرراورزا منرراطق مررورد مطال رره ایفررا مرری نررد .در زمررا وقرروع
خشکسررالی شرراورزانی رره از پشررتوانه مررالی مناکرربی الرخوردارنررد ،الوتررر مرریتواننررد الررر ثررار
منفرری خشکسررالی غلبرره ننررد .ایررن الرردا علررت اکررت رره افرررادط رره از کرررمایه الرراالترط
الرخوردارند ،الره دلیرل اعتبرار الراال ،قادرنرد از موق یرتهراط الوتررط در اجتمراع الورره گیرنرد و در
نتیجررره از ایرررن راه مررریتواننر رد مرررک هررراط الزم را از ارگرررا هررراط رکرررمی و غیررکرررمی،
خویشاوندا و شنایا الدکت ورد.
نتایج ایرن مطال ره در راکرتاط مطال رات انجرام شرده الره وکریله ایرجری ( )1391و زرافشرانی
و همکررارا ( )2012ضررا ی از ن ررش مرروثر الیمرره الررر رراهش کرریبپررذیرط اقتصررادط شرراورزا
اکت.
نتایج این مطال ه نشرا دادنرد ره کرطح تحصرییت دومرین عامرل مروثر در ال رد اجتمراعی-
فرهنگری کرریبپرذیرط اکررت الره گونرهاط رره زمرانی رره کررطح تحصرییت شرراورزا افر ایش
مررییاالررد ،کرریبپررذیرط هررا در م االررل خشکسررالی رراهش مررییاالررد .ایررن نتیجرره در تاییررد
مطال رررات انجرررام شرررده الر ره وکررریله زرافشرررانی ( ،)2012ایرجررری ( ،)1391وکرررکوئی لئو و
همکررارا ( ،)2003نجاریررا و الراترری کررده ( )1379اکررت .از کرروط دیگررر ،کررطح مناکررب
تحصررییت الرره یررادگیرط روشهرراط گونرراگو رویررارویی الررا خشکسررالی مررک خواهررد رررد
(زرافشررانی  .)2012افرر و الررر ایررن ،ارت رراط کررطح مرروزش افررراد موجررب ارت رراط موق یررت
اجتماعی ها نی میشود.
نتررایج ایررن مطال رره نشررا دادنررد رره مو ر ترررین عررال مرروثر الررر کرریبپررذیرط اجتمرراعی-
فرهنگرری المنظررور ت رردیل اثرهرراط خشکسررالی همکررارط فرزنرردا و اعضرراط خررانواده اکررت .ایررن
نتیجرره مط راالق نتررایج الدکررت مررده از مطال رره ایرجرری ( ،)1391زرافشررانی و همکررارا ()2012
اکت ره الره ن رش مروثر ایرن پرارامتر در راهش کریبپرذیرط اجتمراعی -فرهنگری شراورزا
اشاره می ند.
در زمررا رویررداد خشکسررالی ،خررانوادههررایی رره اعضرراط الرره خروالی ایررن وضر یت را درک
رده و در صدد غلبه الر اثرهراط کروء ایرن الریط طبی ری هسرتند ،الوترر مریتواننرد الرر مشرکیت
غلبه نند و توا افی الراط م االله الا این شرایط را داشته الاشند.
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الر اکان ایرن نترایج ،واالسرتگی شراورزا الره مرکهراط دولتری در زمرا وقروع خشکسرالی
در منرراطق پررنج گانرره مررورد مطال رره زیرراد اکررت .الررا توجرره الرره اهمیررت ایررن عامررل از دیررد
ارشناکررا واالسررتگی الرره مررکهرراط دولترری موجررب افرر ایش کرریبپررذیرط نسرربت الرره
خشکسالی می شرود .الره الیرا دیگرر ،در زمرا وقروع خشکسرالی المنظرور ت ردیل اثرهراط ناشری
از ایررن الرریط طبی رری ،شرراورزا نش ر امیررد الرره مررکهرراط دولترری دارنررد .از جررایی رره
الرنامررههرراط رراهش اثرهرراط خشکسررالی در ایرررا الرریشتررر الررر پایرره مرردیریت الحرررا اکررت،
واالسررتگی شرراورزا الرره مررکهرراط دولترری در زمررا وقرروع خشکسررالی ،ننرردا دور از ذهررن
نیست .افر و الرر ایرن ،عردم مشرار ت شراورزا در الرنامرههراط مردیریت خشکسرالی در ایررا
الاعررث منف ررل شررد و افرر ایش واالسررتگی نررا الرره دولررت مرریشررود (زرافشررانی و همکررارا
 .)2012ضسررررینی و همکررررارا ( ،)2009زرافشررررانی و همکررررارا ( ،)2012ایرجرررری ()1391
نتررایجی مشررااله را در مرررورد واالسررتگی الررره مررک هررراط دولررت و ارتبررراط الررا افرر ایش
کرریبپررذیرط الیررا ردنررد .از ایررن رو ،زادط و همکررارا ( )2011الررر ایررن الاورنررد رره الررا اتخرراد
یررک رویکرررد الررا در نظررر گرررفتن ذینف ررا  ،کیاکررت گررذارا مرریتواننررد زمینرره را الررراط افر ایش
مشررار ت الورررهالررردارا محلرری در الرنامرره ریرر ط هررا و اجررراط کیاکررتهرراط مرردیریت الوبررود
خشکسالی فراه نند.
شر ت در تشکل هراط محلری یکری دیگرر از متغیرهراط اثرگرذار الرر ال رد اجتمراعی -فرهنگری
کرریبپررذیرط اکررت .نتررایج ایررن مطال رره هماننررد مطال رره زرافشررانی و همکررارا ( )2012و
ایرجرری ( )1391نشررا دادنررد رره رره شررر ت در نوادهررا و تشررکلهرراط محلرری الرره دلیررل
مشررار ت پررایین شرراورزا موجررب ت رردیل ثررار خشکسررالی و رراهش کرریبپررذیرط نررا
نمیش ود .شاید یکری از دالیرل مشرار ت پرایین در تشرکل هراط محلری در ایررا  ،نمرادین الرود
این تشکل هاکت (زرافشانی و همکارا .)2012
الراط مثرال عملکررد ت راونی هراط روکرتایی الرا ت راونیهراط تولیردط در ایررا ننردا موفرق
نبرروده اکررت (زرافشررانی  )2010زیرررا در اصررل ننررین تشررکلهررایی الراکرران رویکرررد الرراال الرره
پایین ) (top-downالردو در نظرر گررفتن مشرار ت شراورزا در الرنامرهریر ط شرکل گرفترهانرد
( زادط و همکارا .)2010
الراکرران مطال رره ایگلسرریان و همکررارا ( )2007در منرراط ی رره مشررار ت شرراورزا در
تشکلهاط محلری از وضر یتی مناکرب الرخروردار اکرت ،کریبپرذیرط الره دلیرل مناکرب الرود
کرمایه اجتماعی در ننرین مکرا هرایی راهش مرییاالرد .الره الیرا دیگرر ،در جروام ی ره افرراد
از روضیرره همکررارط و ت رراونی الرخرروردار هسررتند و داراط ن رراط قرروت الررراط مشررار ت عمررومی
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هسرتند ،کرریبپررذیرط نسرربت الرره خشکسررالی در میررا ایررن جوامررع رراهش یافترره و شرراورزط
تنوررا یکرری از الخررشهرراط کرریب دیررده در اثررر خشکسررالی اکررت .افرر و الررر ایررن ،مشررار ت
شاورزا در جلسههراط محلری زمینره الزم الرراط تاثیرگرذارط الرر شربکههراط اجتمراعی ره الره
نرروعی کرررمایه اجتمرراعی نیرر تل رری مرریشرروند را المنظررور غلبرره الررر ثررار خشکسررالی فررراه
مرری ورد .مطال رره گانگادهارایررا و همکررارا ( )2007نشررا دادنررد رره کرررمایه اجتمرراعی الاعررث
انت رال و افر ایش انتشررار دادههررا و افر ایش اعتمرراد مت االررل میررا تشررکلهرراط محلرری مرریگررردد
ه الره نوالره خرود الره راهش کریبپرذیرط نسربت الره خشکسرالی مرک مری نرد .از ایرن رو،
نوادهاط محلی و رکانههراط محلری از یرک کرو الرا ارایره دادههراط درکرت الره کیاکرتگرذارا و
از کوط دیگر ،الرا ایجراد انگیر ه الره افر ایش مشرار ت در شراورزا مریتواننرد در راهش اثررات
خشکسالی ن شی کازنده ایفا نند.
تجرالرره نشررا داده اکررت رره در روکررتاهایی رره اهررالی الررا یکرردیگر متحررد و یکصرردا
هسررتند ،ایررن اتحرراد و یکسررارنگی منرراف ی الرریشررمار را الررراط اهررالی در مواقررع ضسرران و
الحرانی اله دنبال خواهد داشت.
اتحاد اهالی از یک کرو موجرب غلبره هرا الرر مشرکیت مت ردد از جملره خشکسرالی شرده و
از کرروط دیگررر ،قرردرت اجتمرراعی و کیاکرری هررا را در کررطح منط رره داکررتا محررل کررکونت
اف ر ایش مرریدهررد رره الرره دنبررال هررا موجررب اف ر ایش توجرره کیاکررت گررذارا  ،کررازما هررا و
ادارات دولتی الره منط ره و افر ایش قردرت نانره زنری الرراط دکترکری الره اعتبرارات از نورادههرا
مرریشررود .الرره الیررا دیگررر ،الرخرروردارط از من لررت اجتمرراعی مناکررب موجررب اف ر ایش کرررمایه
اجتمرراعی شررده و شرراورز الررا ننررین پشررتوانه اط مرریتوانررد زمینرره دکترکرری الرره تسرروییت و
مکهاط دولتی و غیردولتی را فراه ند.
نتررایج ایررن مطال رره نشررا دادنررد رره دکترکرری الرره منراالع ب مور ترررین عامررل اثرگررذار الررر
کرریب تکنیکرری اکررت .ایررن در ضررالی اکررت رره دکترکرری الرره من راالع ب در میررا شرراورزا
مناطق پنج گانه مرورد مطال ره السریار محردود الروده و الره دلیرل الرروز خشکسرالیهراط پیراپی در
کالهاط اخیرر در الریشترر منراطق در وضر یتی مناکرب قررار نداشرته اکرت .مطال ره زرافشرانی
و همکررارا ( 2007و  )2005نشررا دادنررد رره شرراورزا اکررتا فررارن ف الیررتشررا الرره جرراط
اتخاذ اکتراتژطهاط مناکرب الرراط رویرارویی الرا اثرهراط زیرا الرار خشکسرالی ،الریشترر متمر ر
الررر ضررل مسرراله و الحرررا رر الرری اکررت .مطال ررات ویلویملرری و ویلوایررت ( ،)2002الرانررت
( ،)2007زرافشرررانی و همکرررارا ( )2012و ایرجررری ( )1391نشرررا دادنرررد ررره دکترکررری
محرردود الرره من راالع الرری موجررب اف ر ایش و اعمررال فش رار الررر شرراورزا شررده ،ال ره گونررهاط رره
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افرر ایش کرریبپررذیرط در م االررل خشکسررالی را الرره دنبررال خواهررد داشررت .النرراالراین ،الایسررتی
شرراورزا الررا الکررارگیرط روشهرراط مناکررب هماننررد اضررداث اکررتخرهاط ذخیررره ب ،اضررداث
کدهاط خا ی و عایق النردط انرالهراط الیرارط از الرارش موجرود الریشتررین اکرتفاده را داشرته
الاشند (نیسن و همکارا  2007و .)2004
نرروع شررت ( الرری -دیرر ) الرره عنرروا دومررین عامررل اثرگررذار الررر کرریبپررذیرط تکنیکرری
شرراورزا در ایررن مطال رره الررر اکرران نظررر ارشناکررا تشررخیص داده شررد .نتررایج ایررن مطال رره
نشا میدهند ه اله دلیرل خشکسرالیهراط کرالهراط اخیرر الریشترر شراورزا منراطق مرورد
مطال رره ،کررومی الرریشتررر از شررت را الرره محصرروالت الرری الرره جرراط محصرروالت دیر اختصرراص
دادهاند ره ایرن امرر راهش کریبپرذیرط هرا را در الراالرر خشکسرالی در پری خواهرد داشرت
زیرررا در زمررا وقرروع خشکسررالی شرراورزانی رره داراط زمررین هرراط دیرر هسررتند ،خسررارتی
الیشترر را متحمرل شرده و عملکردشرا السریار راهش یافتره اکرت (ایرجری  .)1391ایرن یافتره
در راکرررتاط نترررایج الدکرررت مرررده از مطال رررات شرررومیک ( ،)2008پررراواال ( ،)2008تررررو
( ،)2007لکرررامو وهمکرررارا ( ،)2005شررررفی و زرافشرررانی ( 90و  ،)1389ایرجررری (،)1391
زرافشررانی و همکررارا ( )2012اکررت رره الررر ایررن واق یررت تا یررد ررردهانررد رره شرراورزانی رره
م راششررا متکرری الرره شرت دیر اکررت ،در زمررا الررروز خشکسرالی الره دلیررل رراهش نر والت
الدط و اهش نشمگیر عملکرد الیشتر زیا دیده و از کیبپذیرط الاالترط الرخوردارند.
شرراورزا و ارشناکررا الررر ایررن الاورنررد رره روش الیررارط یکرری از پارامترهرراط اثرگررذار الررر
م ردار کرریبپررذیرط در زمررا الررروز خشکسررالی اکررت .مطال ررات واز یرروز ( )2003نشررا دادنررد
رره در شررورهاط در ضررال توکرر ه ،روشهرراط الیررارط الکررار رفترره در مرر ارع در اصررل غیررر
ار کررت و مرردیریت منرراالع الرری در ننررین شررورهایی توکرر ه یافترره الررا الوررره ورط مناکررب
نیست .در شور ما الرویژه در منراطق مرورد مطال ره ،الریشترر شراورزا زمرینهراط خرود را الره
گونه غرقراالی الیرارط ررده و توجیره هرا الرراط عردم اکرتفاده از کیسرت هراط مردر الیرارط
ه ینه الاالط نصرب و الکرارگیرط ایرن کیسرت هاکرت .از کروط دیگرر ،هرا ه ینره مراده کرازط
عملیررات زراعرری الررراط رویررارویی الررا خشکسررالی را الرراال و گ ررا دانسررته و الیررا مرری ننررد رره
الریشتررر الوررره الررردارا از ترروا مررالی رافی الررراط الکررارگیرط تجویر ات خرراک ورزط و یررا نصررب
کیست هاط الیارط الرخوردار نیستند.
واز یوزلئررو ( )2003و ناکررتو ( )2001الیررا ردنررد رره الررار مررالی یکرری از عوامررل اصررلی
اکررت رره اکررتفاده و الکررارگیرط شرراورزا از کیسررت هرراط الیررارط تحررت فشررار را تحررت ترراثیر
قرار میدهد .الرراط غلبره الرر ایرن مشرکل دولرت مریتوانرد الرا در اختیرار قررار داد وامهراط ر
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الورره ،امکانرات الزم را الرراط الکرارگیرط کیسررت هراط نروین الیرارط در شراورزا فررراه ورد .از
کرروط دیگررر ،کررازما هرراط مرالوطرره مرریتوانررد الررا الرگ ر ارط رینهرراط موزشرری ،شرریوههرراط
مرردیریت منرراالع الرری و الوبررود روشهرراط الیررارط در شرراورزا فررراه نررد .از کرروط دیگررر،
کازما هراط مرالوطره مریتواننرد الرا الرگر ارط رینهراط موزشری ،شریوههراط مردیریت منراالع
الی و الوبود روش هاط الیارط را اله شاورزا موزش دهند.
نتررایج ایررن مطال رره هماننررد مطال رره شرررفی و زرافشررانی ( 90و  ،)1389ایرجرری (،)1391
زرافشررانی و همکررارا ( )2012نشررا مرریدهن رد رره اکررتفاده از ارقررام م رراوم ،خشررکی و شررت
محصوالت الرا نیراز الری ر ترر موجرب راهش کریبپرذیرط شراورزا نسربت الره خشکسرالی
میشود .این در ضالی اکت ره نترایج مطال ره نشرا مریدهنرد ره شراورزا منط ره الره دلیرل
نداشتن دکترکری رافی الره ایرن الرذرها در زمرا مناکرب ،نتوانسرته انرد الگروط شرت خرود را
الرره کررمت محصرروالت م رراوم الرره خشررکی و ارقررام زودرن تغییررر دهنررد رره ایررن امررر موجررب
اف ایش کیبپذیرط تکنیکی شاورزا در زما الروز خشکسالی میشود.
از دیگر عوامل ال رد تکنیکری کریبپرذیرط ره در ایرن مطال ره در نظرر گرفتره شرد ،شرر ت
در ینهاط ترویجی اکرت ره مریتوانرد الرر کریبپرذیرط شراورزا مروثر الاشرد (کریملتو
و همکررارا ( ،)2009جررر .و همکررارا ( ،)2007ایرجرری ( ،)1391شرررفی و زرافشررانی ( 90و
 .))1389شررر ت نکرررد در ررینهرراط ترویجرری مرریتوانررد ریشرره در دو عامررل داشررته الاشررد:
نخسررت ایررن رره در زمررا الررروز خشکسررالی در منط رره هرریچ یکرری در ایررن زمینرره از کرروط
کازما هاط مرالوطه الرگ ار نشرده و یرا ایرن ره شراورزا الرر ایرن الراور الروده انرد ره شرر ت در
ننررین ررینهررایی از ررارایی الزم و اثرالخشرری ررافی الرخرروردار نبرروده اکررت .زرافشررانی و
همکررارا الررر ن ررش مرروثر شررر ت در ررینهرراط ترویجرری الررر رراهش کرریبپررذیرط تکنیکرری
شاورزا در زما الروز خشکسالی تا ید ردند.
گانگادهرررار و همکرررارا ( )2007و کرررگنم ترررام ( )2009الیرررا ردنرررد ررره شرررر ت در
ررینهرراط ترویجرری الرره گونرره شررایانی الاعررث ارت رراط دانررش شرراورزا در مررورد فاج رره
خشکسررالی شررده رره الرره نوالرره خررود رراهش کرریبپررذیرط نررا را در پرری خواهررد داشررت.
الناالراین ،الرگ ارط ینهاط ترویجری الرا مروزش اقردامهراط اجررا شردنی ،الرنامرههراط موزشری
عملی و ارتبراط ت راملی کرازنده مریتوانرد گرامی عملری در راکرتاط راهش اثرهراط خشکسرالی
الشمار ید.
نتایج ایرن مطال ره نشرا مریدهرد عامرل ریسرک پرذیرط مور تررین عامرل اثرگرذار الرر ال رد
روا شررناختی کرریبپررذیرط اکررت .از کرروط دیگررر ،الررکرری وض ر یت شرراورزا منرراطق مررورد

تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /9شماره  /2تابستان (1396صص)1 -36

23

ر الروده و ایرن شراورزا اغلرب

مطال ه نشا مرید هرد ره درجره ریسرک پرذیرط شراورزا
افرادط ریسک گری هستند.
شرراید ایررن عامررل ریشرره در ایررن واق یررت داشررته الاشررد رره شرراورزا ال ره دلیررل وض ر یت
خشکسالی و پیامدهاط از یرک کرو و مبرود قردرت مرالی از کروط دیگرر ،تررجیح دهنرد الره
صورت محافظه ارانه عمل ننرد ره همرین امرر زمینره افر ایش کریبپرذیرط نرا در م االرل
خشکسررالی را فررراه رررده اکررت .مطال ررات فردوکرری و وهسررایی ( ،)2007اضسررا و همکررارا
( )2009و گراوانرردط ( )2010همگرری الررر ایررن واق یررت رره شرراورزا افرررادط ریسررک گریرر
هستند تا ید می ننرد .ایرن در ضرالی اکرت ره افررادط ره از روضیره ریسرک پرذیرط الراالترط
الرخوردارنررد ،در زمررا الررروز خشکسررالی الررراط نجررات یررافتن از وضرر یت موجررود و یررا ت رردیل
اثرهاط دکت الره هرر رارط (هماننرد ضفرره الره صرورت قرانونی و یرا غیرقرانونی ،رف شرکنی
ناه و اکتفاده از ارقام م راوم الره خشرکی و یرا ارقرام جدیرد) مریزننرد ترا کریبپرذیرط خرود را
رراهش دهنررد .از کرروط دیگررر ،گراونرردط ( )2010نشررا داد رره کررطح تحصررییت و شررر ت در
ینهاط ترویجی زمینه الزم الراط اف ایش روضیه ریسک پذیرط افراد را فراه می ند.
کیگنستام ( ) 2009اعتمراد الره نفر را الره عنروا یکری از عوامرل اثرگرذار الرر کریبپرذیرط
روانی م رفی می نرد و را در زیرر مجموعره کررمایه انسرانی طب ره النردط ررده ره شراورز
از راه الاال الرد اعتماد اله نف خرود ،مریتوانرد الرا افر ایش کررمایه انسرانی ،کریبپرذیرط خرود
را نسبت اله خشکسالی اهش دهد.
افررراد ت رردیرگرا در ننررین وض ر یتی در م ایسرره الررا کررایر افررراد رره در پرری اکررتراتژطهرراط
م االلرره و ضررل مشررکل هسررتند و اکترک ری ر تررر را متحمررل مرریش روند (زرافشررانی و همکررارا
 ،2005زمانی و همکارا  ،2006زرافشانی و همکارا .)2007
مطال رره افشررار ( )2008نشررا داد رره شرراورزا ایرانرری در اتخرراذ اکررتراتژطهرراط م االلرره الررا
خشکسالی اصوال افرادط ت دیرگرا هستند.
نتایج ایرن مطال ره افر و الرر اهمیرت دو عامرل صربر و الردالرارط و امیرد الره الوبرود اوضراع در
میررا شرراورزا  ،نشررا داد رره الرریشتررر شرراورزا منرراطق مررورد مطال رره الررا پشررتوانه صرربر و
الردالارط ،امیدوارند ه در ینرده الرا الرارش نر والت جردط اوضراع پریش مرده در اثرر خشکسرالی
کالهاط نونی الوبود یاالد.
الراکان نتایج این مطال ره و نظرر ارشناکرا دکترکری الره نورادههراط شراورزط مور تررین
عامل اثرگذار الر ال رد زیرکراختی کریبپرذیرط تشرخیص داده شرد .نترایج مطال ره نشرا دادنرد
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ه شاورزا مناط ی ه در زمرا الرروز خشکسرالی دکترکری مناکرب الره نورادههرا داشرته انرد،
کیبپذیرط ترط را در ال د زیرکاختی تجراله رده اند.
یکرری دیگررر از پارامترهرراط ال ررد کرریبپررذیرط زیرکرراختی دکترکرری الرره دادههررا و منرراالع
دادهاط اکرررت .وکرررکوئی لئو و همکرررارا ( ،)2003لیچینکرررو و االررررین ( )2002و ضسرررینی و
همکررارا ( )2010الیررا ردنررد رره عوامررل زیرکرراختی الره گونررهاط م نرریدار الررر کرریبپررذیرط
شاورزا موثر اکت .الرراط مثرال دکترکری الره وکرایل ارتبراط جم ری هماننرد رادیرو ،تلوی یرو
و دیگر رکانهها اکتراتژطهاط م االل شاورزا را اف اش میدهد.
کرریملتو و همکررارا ( )2009الیررا ردنررد الررا وجررودط رره شرراورزا از منرراالع رکررمی
گر ارشهرراط مرالروط الرره وضر یت ب و هرروایی را دریافررت مری ننررد ،امرا الرری اعتمرادط الرره ایررن
دادهها الاعث میشود ه ها الیشترر الره تجرالر ه شخصری خرود تکیره ننرد .در ایرن راکرتا ،مرر
و جررا الایسررتی زمینرره الزم را الررراط اعتمادکررازط شرراورزا الرره رکررانه هرراط عمررومی در
راکتاط اتخاذ اکتراتژطهاط مناکب مدیریت خشکسالی فراه نند.
در تمررامی منرراطق مررورد مطال رره ،شرراورزط و م رردار تولیررد محصرروالت واالسررتگی شرردیدط
الرره م رردار ن ر والت جرروط دارد .از جررایی رره در کررالهرراط اخیررر ،منط رره فررارن ال ره دلیررل
خشکسررالیهرراط پیرراپی و مت رردد دنررار رراهش الارنرردگی شررده اکررت ،ایررن مسرراله تمررامی
الخشهاط اقتصاد الویژه الخش شاورزط را تحت تاثیر قرار داده اکت.
از جایی ره الگوهراط کریبپرذیرط در میرا شراورزا مرورد مطال ره متفراوت اکرت ،از
این رو ،الکرارگیرط اکرتراتژط هراط یکسرا الرراط تمرامی شراورزا منط ری الره نظرر نمریرکرد.
راه ضررل منط رری ،اتخرراذ اکررتراتژطهرراط متفرراوت از کرروط شرراورزا الررر اکرران الگوهرراط
کرریبپررذیرط ترردوین شررده اکررت رره ایررن اقرردام گررامی مرروثر در راکررتاط مرردیریت ریسررک
خشکسالی الشمار می ید .در ایرن راکرتا الایسرتی الراکران هرر یرک از اال راد پرنج گانره دخیرل در
کرریب پررذیرط ،اکررتراتژط متفرراوتی نی ر ارای ره شررود .از کرروط دیگررر ،در طراضرری کیاکررتهررا
الایستی اله خانوار شاورز اله عنوا جام ه هدف توجوی ویژه شود.
الررراط شرراورزا الگرروط ( )3رره در ال ررد تکنیکرری کرریب پررذیرتر از کررایر اال رراد هسررتند،
الایسررتی الرریشتررر از اکررتراتژطهررایی در راکررتاط رراهش کرریبپررذیرط تکنیکرری اکررتفاده
مرری ردنررد .از ایررن رو ،توجرره الرره اکررتراتژط هررایی رره دکترکرری الرره منرراالع ب را افرر ایش
میدهد ،داراط اهمیت اکت.
از کوط دیگرر ،نترایج ایرن مطال ره نشرا دادنرد اغلرب شراورزا هنروز الره صرورت غرقراالی
زمرینهرراط خررود را الیررارط مرری ننررد ره در زمررا خشکسررالی ایررن روش نمرریتوانررد از ررارایی
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الزم الرخرروردار الاشررد و ب زیررادط را هرردر مرریدهررد .المنظررور رراهش کرریبپررذیرط ایررن
شرراورزا  ،الایررد شرررایط را الررراط نصررب کیسررت هرراط نرروین الیررارط مویررا رررد و از ایررن راه
میتوا کیبپذیرط تکنیکی این شاورزا را در الراالر خشکسالی اهش داد.
وض ر یت شرراورزا الگرروط ( ،)4نشررا مرریدهررد در ضررالی رره شرراورزا ایررن الگررو ت ریبررا
کریبپرذیر الشرمار مریرونرد ،امرا کریبپرذیرط در اال راد تکنیکری و زیرر کراختی در ایرن الگررو
نسرربت الرره کررایر اال رراد الرراالتر اکررت .در نتیجرره المنظررور کررازگارط اکررتراتژط الررا الگوهرراط
کیبپذیرط اکتفاده از اقدامهاط زیر میتواند موثر واقع شود:
کرررمایهگررذارط در الخررش پررژوهشهرراط شرراورزط المنظررور اصرریح گیاهررا و م رفرری ارقررام
م رراوم الرره خشکسررالی و زودرن ،امرررط ضرررورط در راکررتاط رراهش کرریبپررذیرط تکنیکرری
شرراورزا ایررن الگررو الشررمار مرریرود .از کرروط دیگررر ،الایسررتی الررین الخررشهرراط پژوهشرری و
شاورزا  ،هماهنگیهاط الزم انجرام گیررد ترا طررحهراط یراد شرده در مرضلره اجررا الرا شکسرت
همررراه نشرروند .اف ر و الررر ایررن ،دکترکرری کررا و ارزا شرراورزا در زمررا مناکررب الرره ارقررام
م اوم اله خشکی و زودرن نی عاملی موثر در اکتفاده از این الذرها الشمار می ید.
یافترره هرراط مطال رره نشررا مرریدهنررد رره شرراورزا الگرروط ( )10در تمررامی اال رراد
کرریبپررذیرط نسرربتا الرراالیی دارنررد ،امررا در اال رراد اجتمرراعی-فرهنگرری ،تکنیکرری و روا شررناختی
کرریبپذیرترنررد .المنظررور کررازگارط اکررتراتژطهرراط اتخرراذ شررده و الگرروط کرریبپررذیرط الررراط
این گروه از شاورزا اکتفاده از اقدامهاط زیر توصیه میشود:
الررا توجرره الرره ترراثیر زیررر م یارهرراط شررر ت در تشررکلهرراط محلرری و اتحرراد اهررالی در رراهش
کرریبپررذیرط اجتمرراعی -فرهنگرری شرراورزا  ،ایجرراد و ت ویررت روضیرره ت رراو و همکررارط در
کطح روکتاها از راه ت ویت تشرکلهرا و ت راونیهراط مرردم نوراد هماننرد کرمنهراط 1محلری الرا
مشار ت گسترده روکتاییا توصیه میشود.
منابع
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 غیور ،ح ،.و ال رگی ،ع .)1376( .گستره و فراوانی خشکسالی ها در ایرا  .فصلنامه تح ی اتجغرافیایی.45-26 ،25 ،
 فاطمی ،م ،.و رمی ،ع .)1389( .مطال ه موردط علل و اثرات خشکسالی .علوم ترویج و موزششاورزط ایرا .77-96 ،2 ،
 شاورز ،م ،.و رمی ،ع .)1387( .کازه هاط اثرگذار الر مدیریت خشکسالی شاورزا و پیامدهاط :ارالرد مدل م ادالت کاختار ط .مجله علوم و فنو شاورزط و مناالع طبی ی.43-53 ،2 ،
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