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چکیده
خشکساليهاي اخير در شهرستان اصفهان و شدت خساراتي که بر بخش کشاورزي وارد آمده است ،بيانگر آسيبپذيري
کشاورزاننسبت به خشکسالي است .لذا پرداختن به مطالعات آسيبپذيري که پیشنیاز مديريت ريسک است ،مهم تلقي ميشود.
با توجه به اهميت موضوع ،هدف از اين مطالعه سنجش آسيبپذيري خشکسالي کشاورزان گندم کار در شهرستان اصفهان و
رتبهبندي مناطق روستايي اين شهرستان می باشد.
در اين مطالعه از روش پيمايشي استفاده شد و دادهها از  275کشاورز گندم کار با استفاده از روش نمونهگيري طبقهاي
چندمرحلهای جمعآوری گرديد .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه و مصاحبهي حضوري با کشاورزان شهرستان اصفهان،
استفاده شد .براي سنجش آسيبپذيري کشاورزان گندمکار از فرمول ( Me-Bar & Valdez )2005استفاده شد.يافتههاي
پژوهش حاکي از آن است که کشاورزان گندمکار در بخش جرقويه عليا بيشترين ضريب آسيبپذيري کل ( )3/77و کشاورزان
گندمکار در بخش بن رود داراي کمترين ضريب آسيبپذيري کل ( )3/32ميباشند .دستاوردهاي اين مطالعه ميتواند به مسئوالن
مديريت خشکسالي استان در تخصيص اعتبارات با توجه به ميزان آسيبپذيري مناطق،ياري برساند.بدینصورت سنجش ميزان
آسیبپذیری ميتواند مبنايي براي مسئوالن بهمنظور تخصيص منابع و اعتبارات محسوب گردد.
واژههای کلیدی :سنجش آسيبپذيري ،خشکسالي ،کشاورزان ،اصفهان.
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كه مورد توافق بسياري از محققان قرارگرفته است اين است
مقدمه
كشور ایران به دليل قرار گرفتن در كمربند خشك  که آسيبپذيري را خصوصيات و ويژگيهاي يك فرد يا يك 
جغرافيايي و نوار بياباني ،از مناطق آبوهوايي كم  باران جامعه ازلحاظ توانايي آنها براي پيشبيني ،مقابله و مقاومت
جهان بهشمار ميرود .به-گونهای که ميزان بارندگي در ايران در مقابل مخاطرات طبيعي ،تعريف نمودهاند كه اين ويژگيها
حدود یکسوم متوسط جهاني است و با بارندگي ساالنه  270توسط فاكتورهاي متعددي تعيين ميشود (,Paavola
ميليمتر داراي اقليمي خشك و نيمهخشك ميباشد (یعقوبی  .)2008پژوهشگران بسياري ازجمله (;)2008( Paavola
و همکاران .)1394 ،بنابراين خشكي و خشكسالي يک واقعيت   2005( Ethlet & Yates ;)2007( Trærupبر اينباورند
اقليمي در ايران است .بهگونهای که در طول  40سال اخير ،که بعضي از افراد در برابر بالياي طبيعي بيشتر دچار ضرر و
 27خشکسالي در ايران رخ داده است که نشان ميدهد اين زيان ميشوند .اين تفاوت در آسيبپذيري به دليلمتغيرهايي
بال ،يک پديده رايج اقليمي در کشور است ( Zarafshani etمانند طبقه اجتماعي ،مذهب ،قوميت ،جنسيت ،سن ،شبکههاي
 .)2012 ,.alدراینبین شعاع تأثیر پديده خشکسالي در مناطق اجتماعي ،دسترسي به منابع ،اقليم،ساختارهاي سياسي ،عدم
روستايي بيش از ساير نقاط بوده زيرا اقتصاد روستايي اتکای تنوع درآمد ،محدوديتهاي زيرساختي ،فناوري ضعيف ،عدم
قابلتوجهی به فعاليتهاي کشاورزي دارد و همين امر موجب دسترسي به بازار و ميزان سرمايه ميباشد؛ بنابراین آسيب-
به صدا درآمدن زنگ خطر براي جامعه کشاورزي است که پذيري افراد از يک منطقه به منطقه ديگر و از فردی به فرد
بيشترين تبعات ناشي از خشکسالي را تجربه ميکنند و به يک دیگر متفاوت میباشد (;2003 ,.Vásquez-León et al
قشر آسيبپذير تبديل ميگردند (شرفی و زرافشانی .)2016 ,.Zarafshani et al .)1390 ،
در ادامه به برخي از مطالعاتي که در خصوص تبيينکنندههاي
كل اراضي كشاورزي شهرستان اصفهان  73401هكتار
ميباشد .در سال  1392در حدود  13/67درصد کل اراضی آسيبپذيري کشاورزان انجام شده است ميپردازيم .در همين
معادل  10000هکتار زیر کشت گندم بوده است .میزان کل راستا )2007( Brant ،عوامل آسيبپذيري خانوارهاي
تولید گندم  50هزار تن بوده و عملکرد آن  5000کیلوگرم روستايي در برزيل را آبياري ،درآمد غير كشاورزي ،اندازهي
در هکتار می باشد .در اين راستا ،با توجه به اينکه شهرستان زمين ،توليدات مزرعه و حقوق بازنشستگي گزارش نمودند.
اصفهان در شرايط آبوهوايي خشک و نیمهخشک کشور در تحقيقي که توسط حسيني و همکاران ( )1388در جوامع
قرار دارد؛ بر اساس گزارشات مستند ،شش سال خشکسالي روستايي کرمان انجام گرفت عوامل سببساز آسيبپذيري
پیدرپی براي اصفهان ،پنج هزار ميليارد تومان خسارت بر جاي در برابر بحران خشكسالي را ساختار اقتصادي و اجتماعي،
گذاشته است .بهگونهای که خشکساليهاي اخير باعث شده نظام معيشت خانوار ،ضعف در زيرساختها ،محدوديتهاي
تا آبرسانی به  280روستاي استان با تانکر صورت گيرد و ارگانهاي مسئول ،عوامل فرهنگي-روانشناختي و عوامل
اثرات ديگر آن سبب شده تا  70درصد اراضي اصفهان کشت اقليمي برشمردند .نتایج حاصل از مطالعهای دیگر نشان داد
نداشته باشد .همين امر ،زمينهساز آسيبپذيري کشاورزان که كشاورزاني كه بهطور مستقيم با ايستگاههاي هواشناسي در
است؛ بنابراین پرواضح است که میبایست جهتگیری ارتباط بودند ،بهتر قادرند از پيشبينيهاي بلندمدت خشكسالي
برنامهریزیهای خشکسالی به سمتوسوی مدیریت ریسک استفاده كنند و درنتیجه عملكرد باالتري نسبت به كشاورزاني
قرار بگیرد ( .)2016 ,.Zarafshani et alاين در حالي است كه يا به هواشناسي دسترسي نداشتند يا اينكهاين پيشبينيها
که مطالعات اندکي در رابطه با سنجش آسيبپذيري کشاورزان را از طريق راديو دريافت ميكردند ،به دست آورند .لذا از اين
در زمان خشکسالي در کشور صورت گرفته است .در حقيقت طريق قادر به کاهش آسيبپذيري بودند (,.Simelton et al
مسئوالن با آگاهي از آسيبپذيري کشاورزان ،ميتوانند منابع .)2009
نظريههاي روانشناسي جايگاه مهمي را در ادبيات
محدودي را که در اختيار دارند براي كاهش آسيبپذيري
مناطق اولويتبندي نمایند .لذا تحقيق حاضر ،بهمنظور آسيبپذيري به خود اختصاص داده است .در حقیقت،
سنجش و تعيين ميزان آسيبپذيري كشاورزان گندمكار انتخاب راهبردهاي مقابله و چگونگي پاسخ به يک موقعيت
در زمان خشكسالي به تفکیک عوامل اقتصادي ،اجتماعي -تنشزا برگرفته از ويژگيهاي روانشناختي آنان است .درواقع
فرهنگي ،روانشناختي ،فني و زيرساختي در شهرستان اصفهان خشکسالي با ايجاد تنشهاي عاطفي و هيجاني ميتواند بر
روي مکانيسمهاي مقابله رواني کشاورزان تأثیر بگذارد
انجام شده است.
ريشه علمي آسيبپذيري به مخاطرههاي طبيعي و ( .)2016 ,.Zarafshani et alدر این راستا خودكارآمدي
جغرافيایی بر ميگردد؛ اما امروزه اين مفهوم در تحقيقات مقابله ،از دست رفتن منابع ،حمايتهاي اجتماعي و خوشبيني
متعددي مانند اكولوژي ،پزشكي ،فقر و توسعه ،امنيت غذايي عواملي هستند كه ازلحاظ روانشناختي ،واکنش افراد را نسبت
و قحطي ،توسعه پايدار ،تغييرات زمینشناسی و اثرات آبوهوا به بالياي طبيعي تحت تأثیر قرار ميدهد (,.Benight et al
و سازگاري ديده ميشود ( .)2007 ,Fusselآسیبپذیری .)1999
مقوله آسيبپذيري توسط جامعه شناسان نيز مورد مطالعه
فرایندی پویاست ( )2015 ,.Blauhut et alو تعاريف
متعددي در مورد آسيبپذيري ارائه شدهاست .يكي از تعاريفي قرار گرفته است .پژوهشگران این حوزه در تحقيقات خود
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نشان دادند كه عقايد مذهبي يكي ازمهمترین منابع مقابله با
باليا ميباشد .همچنين ارتباط معنيداري بين مذهب و ديگر
فاكتورهايي كه بر آسيب-پذيري تأثیر ميگذارند ،وجود دارد.
افراد اصولگراي مذهبي که هر چيز را به تقدير و سرنوشت
نسبت ميدهند ،بيش از ساير افراد متحمل رنج ناشي از
تأثیرات خشکسالي ميشوند (.)2012 ,.Zarafshani et al
در دهههاي اخير مطالعات قابلتوجهی در زمينه آسيبپذيري
نسبت به تغييرات اقليم انجام گرفته است .بهراستی ،کاربرد
سنجش آسيبپذيري ،برآورد ميزان آسيبپذيري است تا از
طريق آن بتوان فعاليتهايي را که باعث کاهش آسيبپذيري
ميشود را آغاز نمود ( .)2006 ,Adgerازاینرو ،چارچوبهاي
متعددي براي سنجش آسيبپذيري ارائه شده است .بهعنوان
نمونه )2001( IPCC ،مدلی را برای ارزیابی آسیبپذیری
ارائه داده است .این مدل ،آسيبپذيري را ميزان خسارتي که
به يک سيستم اجتماعي يا طبيعي در اثر تغييرات اقليمي
وارد ميشود ،تعريف ميكند .بر اساس این مدل ،آسيبپذيري
نسبت به اين تغييرات نتيجه عملكرد سه مؤلفه حساسيت  يك 
سيستم به تغييرات اقليم ،توانايي سازگاري  آن با تغييرات و
نوع مخاطره  تعريف ميشود .حساسيت يک سيستم و توانايي
سازگاري سيستم تحت تأثیر عوامل دروني ميباشند .منظور
از عوامل دروني ،ويژگيها و خصوصياتي است که سيستم دارا
مي-باشد .منظور از حساسيت ،قابليت و استعداد يک سيستم
براي صدمه ديدن از مخاطرات است .بنابراين حساسيت يک
سيستم با آسيبپذيري رابطه مستقيم دارد .اين در حالي است
که توانايي سازگاري با آسيبپذيري رابطه معکوس دارد .بدين
معني که هر چقدر توانايي سيستم براي رويارويي با مخاطرات
باال باشد ،آسيبپذيري آن کمتر است .در همین راستا،
 )2007( Fusselبه نقل از موس و همکاران سه بُعد براي
آسيبپذيري ناشي از تغييرات آبوهوايي قائل شدند:
الف) بعد محيطي -فيزيكي که خسارات به وجود آمده
توسط آبوهوا را در نظر ميگيرد ،مانند پيامدهاي اقتصادي
ناشي از خشکسالي؛
ب) بُعد اجتماعي -اقتصادي ،كه توان مقابله و سازگاري
جامعه در برابر باليا را تبيين مينمايد؛
ج) بُعد حمايتهاي بيروني ،بدين معني که تا چه اندازه
يك منطقه ميتواند براي مقابله و سازگاري با باليا از كمكهاي
بيروني بهره بگيرد.
در ادامه ،به بررسي مطالعات ميداني که در زمينه سنجش
آسیبپذیری انجامگرفته ،ميپردازيم.؛
در مورد سنجش آسيبپذيري )2005( .Alcamo et al
روشي جديد ارائه دادند .در اين روش كه با استفاده از منطق
فازي انجام گرفته ،آسيبپذيري را از سه ديدگاه اقتصادي
ـ اجتماعي ،سياسي و روانشناختي در بين مناطقي از هند،
پرتقال و روسيه موردبررسی قرار دادند .نتايج نشان داد كه
هند باالترين و پرتقال كمترين مقدار آسيبپذيري را داشتند.
يکي از ديگر مطالعاتي که در اين راستا انجام شد پژوهشي
است که توسط  )2008( Shewmakeانجام گرفت .در اين

پژوهش از رگرسيون لوجستيک براي سنجش آسيب-پذيري
نسبت به تغييرات اقليمي استفاده گرديد .نتايج بهدستآمده
نشان داد که خانوادههايي که کشاورزي آنها بهصورت ديم
است و از طرفي پرجمعيت با درآمد پايين و فاقد دام و طيور
بودند ،از آسيبپذيري باالتري برخوردارند .در مطالعهاي ديگر
که توسط  )2007( .Iglesias et alصورت گرفت ،جنبههايي
از آسيبپذيري اجتماعي را كه شامل ساختار منابع طبيعي،
منابع اقتصادي ،منابع انساني و فناوريهاي كشاورزي هستند،
مورد ارزيابي قرار گرفت .يافتههاي حاصل از اين مطالعه نشان
داد که جوامعي كه از هماهنگي ومشاركت بااليي برخوردارند،
آسيبپذيري کمتري را تجربه کردهاند .از ديگر موارد مربوط به
سنجش آسيبپذيري خانوادههايروستايي ميتوان به مطالعه
 )2008( Makokaدر ماالوي اشاره کرد .نتايج حاکي از
اين سنجش نشان ميدهد که ميزان آسيب-پذيري با شدت
خشکسالي در ارتباط است .اين موضوع بيانگر آن است که
افرادي که خشکساليهاي بيشتري را تجربه كردند ،آسيب-
پذيري باالتري داشتند و احتمال اينكه اين افراد در آينده به
فقر دچار شوند ،بيشتر است.پژوهش )2017( .Epule et al
که در اوگاندا صورت پذیرفت ،آسیبپذیری خشکسالی محصول
ذرت نسبت به خشکسالی را با استفاده از مدل پانل بینالمللی
تغییرات آبوهوایی مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج تحقیق آنان
بیانگر آن است که در محصول ذرت در شمال نسبت به جنوب
آسیبپذیرتر است.
در بعضي از تحقيقات از شاخص براي توصيف و سنجش
آسيبپذيري استفاده ميشود .ازجمله اين تحقيقات ميتوان
بهمطالعهاي که توسط )2005( Patnaik & Narayanan
در هند انجام گرفت ،اشاره کرد .اين محققان با استفاده از
چهار شاخص عوامل اقليمي ،عوامل شخصي ،عوامل کشاورزي
و عوامل حرفهاي يا شغلي ،نقشه آسيبپذيري کشور هند را
ترسيم کردند .مشابه همين تحقيق را )2009( Zakieldeen
در کشور سودان انجام داد .وي بااستفاده از  11شاخص مناطق
کشور را ازلحاظ آسيبپذيري نسبت به تغييرات آبوهوايي
طبقهبندي کرد )2008( .Deressa et al .آسيبپذيري
كشاورزان اتيوپي را نسبت به تغييرات اقليمي مورد ارزيابي
قرار دادند .آنها از شاخصهاي اجتماعي -اقتصادي كه
شامل ميزان سرمايه ،نرخ سواد ،فناوري ،نهادهاي اجتماعي
و زيرساختها؛ و شاخصهاي بيوفيزيكي مانند دسترسي به
آب ،تعداد خشکساليها ،تغييرات دما و ميزان بارش استفاده
كردند .نتايج بهدستآمده در اين تحقيق نشان داد كه مناطق
خشك و نيمهخشك و كمتر توسعهیافته،و مناطقي كه بهطور
دائم در معرض پديده خشكسالي قرار دارند ،آسيبپذيري
باالتري نسبت به ساير مناطق دارند .يکي ديگر ازتحقيقات در
اين زمينه ،مطالعه  )2005( Me-Bar & Valdezاست که
فرمولي را براي سنجش آسيبپذيري خشکسالي ارائه دادند.
اين فرمول بهعنوان چارچوب نظري اين تحقيق قرار گرفت؛
بدینصورت که سنجش ميزان آسيبپذيري مناطق مختلف
شهرستان اصفهان با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد .
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اين محققان به اين نکته اشاره دارندکه آسيبپذيري يک
مفهوم کيفي است و براي مقايسه جوامع ازلحاظ آسيبپذيري،
ميبايست آن را بهصورت کمي بيان کرد .بنابراين فرمول
پيشنهادي اين امکان را فراهم ميسازد تا دادههاي کيفي
تبديل به دادههاي کمي گردد .آنچه در اين بين حائز اهميت
اين است که محاسبه آسيبپذيري توسط اين فرمول به
سادگي صورت میگیرد و اين خود میتواند بهعنوان يکي از
مزاياي فرمول پیشنهادی باشد .از طرفي در اين روش براي
هر پارامتري که آسيبپذيري را تحت تأثیر قرار ميدهد ،وزن
خاصي تعيين ميشود که نشاندهنده اين است که پارامترها
در تعيين آسيبپذيري ،از اهميت يکساني برخوردار نيستند.
اين در صورتي است که بسياري از فرمولهاي ارائه شده در
سایر تحقیقات از وزن دهی براي سنجش آسيبپذيري استفاده
نشده و وزن همه پارامترها يکسان در نظرگرفته شده است.
اهداف تحقیق
هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش آسیبپذیری کشاورزان
گندمکار شهرستان اصفهان در زمان خشکسالی میباشد  .
در این راستا آسیبپذیری اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی،
روانشناختی ،فنی و زیرساختی کشاورزان گندمکار اصفهان در
زمان خشکسالی  مورد سنجش قرار می گیرد.
روش پژوهش
تحقيق حاضر به لحاظ هدف كاربردي و از حيث نحوه
گردآوري دادهها ،از نوع اسنادي و پيمايشي است. روشتحقيق
به لحاظ دستيابي به حقايق و داده پردازي ،از نوع توصيفي به
شمار ميرود .
جامعه آماري در اين مطالعه ،گندمکاران شهرستان
اصفهان بودند که طي سالهاي اخير در معرض خشکسالي
قرار گرفتهاند .در اين مطالعه ،نمونهگيري تصادفي طبقهاي
چندمرحلهای  بهعنوان روش نمونهگيري انتخاب شد.
بدینصورت که بخشهای ششگانه شهرستان اصفهان بهعنوان
طبقههای موردنظر انتخاب شدند .سپس از هر بخش با توجه
به انتساب متناسب ،تعداد نمونهها محاسبه شدند .بهمنظور
برآورد حجم نمونه ،از آخرين سرشماري که در سال 1392
انجام گرفته است ،استفاده گرديد .اين سرشماري نشان داد که
درمجموع 19800کشاورز در سطح شهرستان اصفهان مشغول
به زراعت گندم هستند .با استفاده از جدول .Bartlett et al
( 370 ،)2001تعداد گندمکار بهعنوان نمونه آماري انتخاب
شدند که درنهایت  275کشاورز پاسخگوي سؤاالت پرسشنامه
بودند (نرخ بازگشت :.)74/32
جمعآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه ساختارمند
محقق ساخته صورت گرفت .بهمنظور طراحي اوليه پرسشنامه
مباحث نظري آسيبپذيري از طريق پيشينه نگاشتهها بررسي
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گرديد و درنهایت پس از چندين مورد اصالح ،بازنگري و
بازنويسي ،نسخه نهايي پرسشنامه طراحي گرديد .
بهمنظور تعيين روايي پرسشنامه ،ابتدا تعدادي از
پرسشنامهها در اختيار اساتيد گروه ترويج و آموزش کشاورزي
و گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه و
دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اصفهان قرار گرفت و نظرات
اصالحي آنها معمول و نهایتاً روايي صوري مورد تائید قرار
گرفت .براي تعيين پايايي پرسشنامه در اين تحقيق از ضريب
آلفاي کرونباخ استفاده شد .ضريب آلفا کل  0/75به دست آمد
که براي ادامه کار مناسب تشخيص داده شد .
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار 16SPSS انجام
شد .بهمنظور تحليل توصيفي دادهها ،از فرمول & Me-Bar
 )2005( Valdezاستفاده گرديد .در ادامه مراحل سنجش
آسيبپذيري با استفاده از اين فرمول توضيح داده ميشود.
مراحل سنجش آسيبپذيري

الف)Pi توسط کشاورزان در مقياس  5-1تعيين ميشود.
طريقه محاسبه آن بدينصورت است که پرسشنامهاي که در
اختيار کشاورزان قرار ميگيرد ،شامل پارامترهاي سنجش
آسيبپذيري هستند .در اين پرسشنامه ،براي هر پارامتر5 ،
گزينه بهصورتسناريو تعريف شده است .اين سناريوها بهنحوي
تنظيم شدهاند که بيانگر شرايطي است که کشاورزان در زمان
خشکسالي با آن روبهرو بوده است .بهعبارتدیگر ،گزينه اول
شامل بهترين وضعيتي است که کشاورزان در زمان خشکسالي
در آن قرار داشتهاندو گزينه پنجم تداعيکننده بدترين شرايط
ممکن ميباشد .الزم به يادآوري است که با افزايش يک واحد
در مقدار هر گزينه ،يک واحد به درجه آسيبپذيري اضافه
ميشود .اين بدان معناست که گزينه  1به بهترين موقعيت و
کمترين ميزان آسيبپذيري وگزينه  5بيانگر بدترين شرايط و
بيشترين ميزان آسيبپذيري است .درنهایت ميانگين مقدار هر
پارامتر محاسبه شد و در فرمولقرار گرفت .مقدار هر پارامتر با
Pi نمايش داده ميشود (فرمول .)2
)Pi ; i = 1,…, n.(2
              
بهمنظور درک بهتر از پرسشنامه تنظيم شده ،در زير به
نمونهاي از سناريو که براي پارامتر بيمه محصوالت طراحي
گرديده ،اشاره مي-گردد.
بیمه کردن محصوالت
در زمان خشکسالی ،شرایط بیمه مناسبتر ،ارزانتر و قابل
دسترستر از قبل شد و من محصوالتم را بیمه کردم.
در زمان خشکسالی ،شرایط بیمه مناسب و قابل دسترس
بود و من محصوالتم را بیمه کردم.
در زمان خشکسالي ،شرايط بيمه تقریباً مناسب بود ولي
من درباره بيمه كردن محصوالتم ترديد داشتم و بيمه نکردم.
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در زمان خشکسالي ،هزینه پرداخت بيمه محصوالت باال بود و پرداخت آن به موقع نبود و من محصوالتم را بيمه نكردم.
  راجع به بيمه كردن محصوالت خبر نداشتم و بيمه نكردم.
ب) تعيين مقياس مناسب براي وزن دهی به پارامترها و محاسبه وزن هر پارامتر در آسيبپذيري کل .با توجه به اينکه
پارامترها از اهميت يکساني در تبيين ميزان آسيبپذيري برخوردار نيستند و هر کدام وزن نسبي خاصي را به خود اختصاص
ميدهند ،لذا در اين مرحله ميبايست وزن هر يک از پارامترها تعيين شود .وزن هر پارامتر ،اهميت نسبي آن پارامتر در بينساير
پارامترها ميباشد که با نماد Wi نمايش داده ميشود (فرمول .)3
براي وزن دادن به پارامترها پرسشنامهاي تنظيم و در اختيار سه گروه از متخصصان که شامل اساتيد دانشکده کشاورزي،
مهندسان شرکتهاي خدمات مشاورهاي فني و مهندسي کشاورزي و مسئوالن بخش ترويج مرکز خدمات بخشهاي موردنظر،
قرار گرفت و از آنها خواسته شد که اقدام به وزن دهی پارامترها نمايند .بدين منظور يک مقياس ( )0-10براي وزن دادن بههر
يک از پارامترها در نظر گرفته شد .اين درحالي است که بايد روابط زير براي مجموع وزن آسيبپذيري کل هر عامل برقرارباشد
(فرمول .)4
∑Wi = C0
)C0 = (Wmax × n) / 2 (4
C0 < Wmax × n
∑Wi = (Wmax × n) / 2
 حداکثر وزني که به هر پارامتر تعلق ميگيرد؛Wmax
تعداد پارامترهاي هر عامل؛ n:
اين شرط براي وزن دهی باعث ميشود که متخصصان از دادن وزن  10به همه پارامترها خودداري کنند و مجبور شوند براي
هر يک از پارامترها يک وزن نسبي در نظر بگيرند .از مزايايي که براي اين روش وزن دهی ميتوان برشمرد اينکه ،به متخصص
اين قدرت را ميدهد که تعادل را در وزن دهی به پارامترها رعايت کند و به همه پارامترها وزن باال ندهد .به عبارتي ،نهايت دقت
را در مورد وزن دهي داشته باشد و با احتياط و مطالعه کامل اقدام به وزن دهی به هر يک از پارامترها نمايد .اين نوع وزن دهی
مستلزم اين است که مقايسه درستي از اهميت نسبي هر پارامتر به عمل آيد تا وزن درستي به هر يک از آنها اختصاص يابد.
سپس ميانگيني که براي وزن هر پارامتر به دست ميآيد ،بهعنوان اهميت نسبي آن پارامتر در آسيبپذيري کل تلقي ميگردد.
درنهایت محاسبه آسيبپذيري هر عامل با استفاده از فرمول ( )1انجام ميشود.
يافتهها
میانگین سنی کشاورزان نزدیک به  45سال و انحراف معیار سنی پاسخگویان برابر  12/23است .در خصوص تعداد سالهای
سابقه فعاليت افراد در بخش كشاورزي نشان میدهد ،میانگین تعداد سالهای سابقه (تجربه کشت) کشاورزان  27/35سال و
انحراف معیار آن  14/21سال است و میانگین زمین زراعی کشاورزان  20/59جریب است .همچنین یافتهها حاکی از آن است که
بهطورکلی میانگین عملکرد گندم کشاورزان 4/06 ،تن در هکتار در سال گذشته بوده است .اطالعات مربوط به سطح تحصیالت
کشاورزان نشان میدهد که بيشترين فراواني در اين مورد به کشاورزاني که تحصيالت آنها در مقطع ابتدايي قرار دارد ،تعلق
ميگيرد .اين افراد با فراواني  74نفر ،نزدیک به  27درصد پاسخگويان را به خود اختصاص ميدهند .مطابق جدول  ،1تعداد 223
نفر از کشاورزان دارای مالکیت شخصی هستند ( 81/1درصد) و بیشتر در نهادهایی مانند شرکت تعاونی عضویت دارند (41/2
درصد)( .جدول )1
جدول  .1ویژگی فردی و حرفهای کشاورزان گندم کار
متغیر

فراوانی

درصد

میانگین  /مد

انحراف معیار

 -سن

-

-

44/57

12/23

 -تجربه کشت

-

-

27/35

14/21

 -مقدار زمین زراعی (جریب)

-

-

20/59

29/88

 -مقدار عملکرد گندم (تن)

-

-

4/06

1/46
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 تحصیالت     * بیسواد

27

9/8

     * ابتدایی

74

26/9

     * راهنمایی

62

22/5

     * دیپلم

64

23/3

     * دانشگاهی

48

17/5

ابتدایی

-

 نوع مالکیت     * ملکی

223

81/1

     * اجارهای

13

4/7

     * سهمبری

8

2/9

ملکی

-

 عضویت در نهادها     * بسیج

26

38/2

     * دهیاری

6

8/8

     * شورای اسالمی

8

11/8

     * شرکت تعاونی

28

41/2

شرکت تعاونی

-

سنجش آسیبپذیری
در اين قسمت استفاده از فرمول ارائه شده توسط ( Me-Bar & Valdez )2005ميزان آسيبپذيري بخشهاي مختلف
شهرستاناصفهان محاسبه ميشود .همانطور که اشاره گرديد ،سنجش آسیبپذیری را ميتوان به دو مرحله تقسيمبندي نمود.
در مرحله اول ،ابتدا براي سنجش آسيبپذيري ،ميبايست مقدار ( )Piهر يک از پارامترها ،از ديدگاه کشاورزان گزارش گردد.
درواقع مقدار هر پارامتر به اين نکته اشاره دارد که شرايط کشاورزان در زمان خشکسالي به لحاظ هر يک ازپارامترها چگونه بوده
است .بهعبارتدیگر ،آيا شرايط به وجود آمده در زمان خشکسالي ،يا دسترسي و برخورداري به هر يک ازپارامترها ،باعث کاهش
آسيبپذيري کشاورزان شده است يا اينکه عاملي براي تقويت اين آسيبپذيري تلقي ميگردد که اينموضوع با مقياس ()1-5
که کشاورز به هر يک از پارامترها ميدهد ،مشخص شده است .الزم به يادآوري است که مقدار  5بهبدترين شرايط ممکن و مقدار
 1نمايانگر بهترين شرايط ميباشد.
در مرحله دوم که مربوط به وزن دهی به پارامترها است ،ميزان اهميت نسبي هر يک از پارامترها با استفاده از پانل متخصصان
که شامل اساتيد دانشکده کشاورزي ،مهندسان شرکتهاي خدمات مشاورهاي فني و مهندسي کشاورزي و مسئوالن مراکز خدمات
بخش-هاي مختلف شهرستان مورد نظر است ،تعيين گرديد .ذکر اين نکته ضروري است که وزنهاي بهدستآمده ،براي تمام
شهرستانها يکسان در نظرگرفته شده است .براي تعيين وزن هر يک ازپارامترها در آسيبپذيري کل نيز از فرمول  4استفاده شد.
عواملي که آسيبپذيري را تحت تأثیر قرار ميدهند بهصورت عوامل اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي ،روانشناختي ،فني و
زيرساختي تقسيمبندي شدهاند .در اين بخش ،بهطور مجزا به بررسي نتايج مربوط به ميزان آسيبپذيري هر عامل پرداخته
ميشود .
عامل اقتصادي
ابتدا براي سنجش عامل اقتصادي ،وزن آسيبپذيري کل پارامترهاي اقتصادي با توجه به فرمول زیر محاسبه ميشود.
∑Wi = C1 
∑Wi = (Wmax × n) / 45 = 2 / )9×10( = 2
 Pi :مقدار هر پارامتر در مقياس ( 1بهترين شرايط) تا ( 5بدترين شرايط) از ديدگاه کشاورزان
Wi :مقدار وزن (اهميت نسبي) هر پارامتر در مقياس ( 0کمترين وزن) تا ( 10بيشترين وزن) از ديدگاه متخصصان
همانطور که در جدول  2مالحظه ميشود ،در بين عوامل اقتصادي ،مهمترین پارامتري که داراي بيشترين وزن (اهميت
نسبي) در آسيبپذيري در شهرستان اصفهان ميباشد ،پارامتر ميزان سرمايه است .وزن اين پارامتر  6/91توسط متخصصان
محاسبه گرديد که اين يافته گوياي اين مطلب است که اين پارامتر مقدار بيشتري از ميزان آسيبپذيري را تبيين ميکند .دومين
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پارامتري که داراي وزن (اهميت نسبي) بااليي در آسيبپذيري ميباشد ،پارامتر دسترسي به تسهيالت بانکي است .اين پارامتر
وزن  5/64را به خود اختصاص داده است که نشاندهنده جايگاه مهم تسهيالت در ميزان آسيبپذيري کشاورزان گندمکار است.
در همين رابطه قيمتگذاري محصوالت با وزن  5/55رتبه سوم را در بين پارامترهاي عامل اقتصادي به خود اختصاص داده است.
اين بدان معناست که از ديدگاه کارشناسان اين سه پارامتر ازلحاظ اهميت در کاهش يا افزايش آسيبپذيري کشاورزان مهم تلقي
شده است .اين در حالي است که پارامتر تعداد قطعات زمين ( )3/27کمترين وزن را در بين ساير عوامل اقتصادي دارا ميباشند.
با استناد به يافتههاي مندرج در جدول  ،2در بخش مرکزي پارامترهاي دسترسي به تسهيالت بانکي ،قيمتگذاري محصوالت
و تعداد قطعات زمين با مقادير  4/37 ،4/44 ،4/55به ترتیب رتبههاي اول تا سوم را در بين پارامترهاي عوامل اقتصادي کسب
کردند .بهعنوانمثال ،دسترسي به تسهيالت بانکي که عاملي براي آسيبپذيري کشاورزان در زمان خشکسالي بوده است را
ميتوان اينگونه تشريح نمود که شرايط خشکسالي ،دسترسي کشاورزان به تسهيالت بانکي نظير وام و ...را دشوار ساخته است،
بنابراين کشاورزان نتوانستند بهطور مؤثری ازاینگونه حمايتهاي دولتي جهت تعديل اثرات خشکسالي برخوردار شوند .لذا اين
پارامتر باعث افزايش آسيبپذيري آنها در زمان خشکسالي شده است .پارامتر نوع مالکيت زمين ( )1/42رتبههاي انتهايي جدول
را از ديدگاه کشاورزان به خود اختصاص داده است .بدين معني که نوع مالکيت زمين در شرايط خشکسالي عامل مهمي براي
آسيبپذيري کشاورزان بهشمار نرفته است.
بر اساس نتايج جدول  ،2چنين استنباط ميشود که در بخش جرقويه عليا ميزان اراضي زراعي ( ،)4/92قيمتگذاري
محصوالت ( )4/75و دسترسي به تسهيالت و تعداد قطعات زمين ( )3/58مقادير اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند .اين در
حالي است که نوع مالکيت زمين با مقادير  1/42در بخش جرقويه عليا پايينترين رتبه را در بين ساير عوامل اقتصادي به خود
اختصاص داد.
مروري بر يافتههاي مندرج در جدول  2نشان ميدهد که دسترسي به تسهيالت بانکي ( ،)4/29تعداد قطعات زمين ()4/21
و درآمد غير کشاورزي ( )4/07رتبههاي اول تا سوم را در بخش بن رود توسط کشاورزان به دست آورد .بدين معنا که شرايط
کشاورزان اين بخش به لحاظ اين سه پارامتر در زمان خشکسالي مناسب ارزيابي نشده است .نوع مالکيت زمين ( )1/56در بخش 
بن رود بهعنوان پايينترين رتبه در بين ساير پارامترهاي اقتصادي ارزيابي شد.
جدول  .2مقادير و وزن عامل اقتصادي در مناطق موردبررسی
Wi

متغيرهاي اقتصادي

مرکزي
Pi

کوهپايه
Pi

جرقويه عليا
Pi

جرقويه سفال
Pi

بن رود
Pi

جلگه
Pi

6/91

ميزان سرمايه

4/17

4/22

4/44

4/29

3/29

3/91

5/64

دسترسي به تسهيالت بانکي

4/55

3/60

4/58

4/19

4/29

4

5/55

قيمتگذاري محصوالت

4/44

4/22

4/75

4/47

3/92

4/08

5/45

بيمه محصوالت کشاورزي

4/28

4/22

4/50

4/47

3/38

3/77

5

نوع مالکيت زمين

1/42

1/20

1/42

1/50

1/43

1/23

4/64

درآمدهاي کشاورزي

2/62

3/20

3/58

3/22

1/56

1/23

4/27

ميزان اراضي زراعي

4/26

4/70

4/92

4/50

3/93

3/85

4/27

درآمد غيرکشاورزي

3/94

3/70

4

3/78

4/07

4/54

3/27

تعداد قطعات زمين

4/37

4/20

4/58

3/67

4/21

3/85

45

-

-

-

-

-

-

-

هماکنون که مقادير و وزن هر يک از پارامترها به دست آمد ،با استفاده از فرمول ،آسيبپذيري اقتصادي بخشهاي انتخابي
محاسبه ميشود (جدول .)3
همانطور که نتايج جدول  3نشان ميدهد ،بيشترين ميزان آسيبپذيري کشاورزان به لحاظ پارامترهاي اقتصادي متعلق به
بخش جرقويه عليا با درجه آسيبپذيري  4/09ميباشد .اين در حالي است که بن رود به لحاظ آسيبپذيري پارامترهاي اقتصادي
در رتبه ششم قرار دارد (.)3/32
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جدول  .3ميزان آسيبپذيري اقتصادي کشاورزان گندمکار در زمان خشکسالي
بخشهاي شهرستان اصفهان

مرکزي

کوهپايه

جرقويه عليا

جرقويه سفال

بن رود

جلگه

آسيبپذيري اقتصادي

3/80

3/70

4/09

3/83

3/32

3/40

عامل اجتماعي -فرهنگي
يکي ديگر از عواملي که آسيبپذيري کشاورزان را در زمان خشکسالي تحت تأثیر قرار ميدهد عوامل اجتماعي -فرهنگي
هستند .
∑Wi = C2 
∑Wi = (Wmax × n) / 45 = 2 / )9×10( = 2
 :Piمقدار هر پارامتر در مقياس ( 1بهترين شرايط) تا ( 5بدترين شرايط) از ديدگاه کشاورزان
 :Wiمقدار وزن (اهميت نسبي) هر پارامتر در مقياس ( 0کمترين وزن) تا ( 10بيشترين وزن) از ديدگاه متخصصان
بر اساس يافتههاي مندرج در جدول  ،4اتحاد اهالي با وزن  5/82رتبه اول را ازلحاظ اهميت پارامترهاي اجتماعي ـ فرهنگي
به دست آورده است و شرکت در تشکلها ( ،)5/64منزلت اجتماعي و همکاري اعضاي خانواده با وزن  5/27به ترتيب رتبههاي
دوم و سوم را کسب کردهاند .بهعبارتدیگر اين پارامترها در آسيبپذيري کشاورزان در زمان خشکسالي تأثیر بسزايي داشتهاست.
در اين ميان دسترسي به نخبهها ( )3/45پايينترين وزن را در ميان ساير پارامترها به خود اختصاص داده است.
يافتههاي بهدستآمده توسط کشاورزان براي بخش کوهپايه نشان ميدهد که همکاري اعضاي خانواده ( ،)4/20دسترسي
به نهادهها و دسترسي به نخبهها ( )4و شرکت در تشکلها ( )3/89توانستهاند رتبههاي اول تا سوم جدول را کسب نمايند که
نشاندهنده اين واقعيت است که کشاورزان کوهپايه از جهت اين پارامترها در زمان خشکسالي بيشترين آسيب را متحمل شدهاند.
درحالیکه پارامترهاي منزلت اجتماعي و سطح تحصيالت ( )2/50پايينترين رتبه را در بين ساير پارامترها به دست آورد.
طبق جدول  ،4نتايج حاکي از آن است که وضعيت مقادير پارامترهاي اجتماعي ـ فرهنگي در بخش جرقويه سفال بدینصورت
است که رتبههاي اول تا سوم متعلق به همکاري اعضاي خانواده ( ،)4/53شرکت در تشکلها ( )4/47و دسترسي به نخبهها
( )4/40بوده است .اين نتايج نشاندهنده شرايط نامطلوب اين پارامترها در زمان خشکسالي براي کشاورزان ميباشد .در اينرابطه،
پارامتر وابستگي به دولت ( )2/27توسط کشاورزان در ردهي پايين جدول قرار گرفت.
مطابق جدول  ،3پارامترهاي همکاري اعضاي خانواده ( ،)4/31دسترسي به نهادهها ( )4/23و شرکت در تشکلها ()3/92
توسط کشاورزان ردههاي اول تا سوم بخش جلگه را به خود اختصاص دادند .درحالیکه سطح تحصيالت ( )2/62به لحاظ
رتبهبندي در بين ساير پارامترها در انتهاي جدول قرار گرفت .
بنابراين با توجه به نتايجي که براي مقادير و وزن پارامترها به دست آمد ،آسيبپذيري هر بخش به تفکيک ازنظر عامل
اجتماعي ـ فرهنگي موردبررسی قرار ميگيرد.
جدول  .4مقادير و وزن عامل اجتماعي-فرهنگي در مناطق موردبررسی
Wi

متغيرهاي اجتماعي-فرهنگي

مرکزي
Pi

کوهپايه
Pi

جرقويه عليا
Pi

جرقويه سفال
Pi

بن رود
Pi

جلگه
Pi

5/82

اتحاد اهالي

3/24

2/90

2/96

3/09

3/46

3/88

5/64

شرکت در تشکلها

4/29

3/89

4/58

4/47

3/31

3/92

5/27

منزلت اجتماعي

3/09

2/50

2/58

2/47

3/50

3/38

5/27

همکاري اعضاي خانواده

4/26

4/20

4/58

4/53

3/14

4/31

5/09

دسترسي به نهادهها

4/29

4

4/50

4/33

3/83

4/23

5

وابستگي به دولت

2/62

2/90

1/83

2/27

2/50

3/15

4/91

اعتقادات مذهبي

3/53

3

4/08

3/61

4/07

3/62

4/55

سطح تحصيالت

2/91

2/50

3/08

3

2/64

2/62

3/45

دسترسي به نخبهها

4/19

4

4/83

4/40

3/54

3/85

45

-

-

-

-

-

-

-

نتايج بهدستآمده در جدول  5نشان ميدهد که باالترين ميزان آسيبپذيري کشاورزان به لحاظ پارامترهاي اجتماعي-
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فرهنگي متعلق به بخش جلگه با درجه آسيبپذيري  3/68ميباشد .اين در حالي است که بخش کوهپايه به لحاظ اين عامل
ضريب آسيب پذيري  3/31را به دست آورد.
جدول  .5ميزان آسيبپذيري اجتماعي ـ فرهنگي کشاورزان گندمکار در زمان خشکسالي
بخشهاي شهرستان اصفهان

مرکزي

کوهپايه

جرقويه عليا

جرقويه سفال

بن رود

جلگه

آسيبپذيري اجنماعي-فرهنگي

3/59

3/31

3/63

3/56

3/33

3/68

عامل روانشناختي
يکي ديگر از عوامل موردبررسی ،عامل روانشناختي است که در جدول  6نتايج اين بررسي را مشاهده ميکنيم.
∑Wi = C3
∑Wi = (Wmax × n) / 30 = 2 / )6×10( = 2
 :Piمقدار هر پارامتر در مقياس ( 1بهترين شرايط) تا ( 5بدترين شرايط) از ديدگاه کشاورزان
 :Wiمقدار وزن (اهميت نسبي) هر پارامتر در مقياس ( 0کمترين وزن) تا ( 10بيشترين وزن) از ديدگاه متخصصان
در بين مقولههاي عامل روانشناختي ،پارامترهاي خود کارآمدي مقابله با وزن  ،6/91اعتمادبهنفس با وزن  5/73و صبر و
بردباري با وزن  ،5/27توسط متخصصان ردههاي اول تا سوم جدول را در بين ساير پارامترها دارا ميباشند .بهعبارتدیگر ازديدگاه
کارشناسان ،اين سه پارامتر ازلحاظ اهميت در کاهش يا افزايش آسیبپذیری کشاورزان مهم تلقي شده است .اين درحالي است
که تقديرگرايي ( )2/18کمترين وزن را به خود اختصاص داده است.
بر اساس نتايج مندرج در جدول  ،6در بخش مرکزي به لحاظ پارامترهاي روانشناختي ،خودکارآمدي مقابله با مقدار ،4/27
رتبهاول جدول را به لحاظ ميزان آسيبپذيري کشاورزان در بين ساير پارامترها کسب کرده است .تقديرگرايي و اعتمادبهنفس
بامقادير  4/07و  3/57به ترتيب توسط کشاورزان رتبههاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند .در بين عامل روانشناختي،
پايينترين رتبه بهدستآمده توسط کشاورزان ،مربوط به صبر و بردباري ( )2/74است که اين يافته نشانگر اين حقيقت است که
کشاورزان در زمان خشکسالي به لحاظ اين پارامتر دچار آسيب و زيان چنداني نشدهاند .نتايج مشابهي نظير آنچه در خصوص
رتبه اول تا سوم که توسط کشاورزان در بخش مرکزي به دست آمد ،براي بخشهاي جرقويه عليا نيز مشاهده شد .بر اين اساس،
يافتههاي بهدستآمده حاکي از آن است که پارامتر خودکارآمدي مقابله با مقدار  4/36رتبه اول ،پارامتر تقديرگرايي با مقدار 4
رتبه دوم و پارامتر اعتمادبهنفس با مقدار  3/83رتبه سوم را به ترتيب در بخش جرقويه عليا به دست آورد که بيانگر اين واقعيت
است که اين پارامتر نقش مهمي در آسيبپذيري آنها داشته است .اين در صورتي است که پارامتر صبر و بردباري با مقدارارزشي
 2/92در رتبه انتهايي بخش جرقويه عليا قرار گرفته است.
در بخش بن رود پارامترهاي ريسکپذيري ،خودکارآمدي و اميدواري به بهبود اوضاع با مقادير  3/43 ،3/57 ،3/61به ترتيب
توسط کشاورزان در رتبههاي اول تا سوم جدول قرار گرفتند .اين يافته بدان مفهوم است که اين پارامترها در بين ساير پارامترها
در زمان خشکسالي ،نقش مهمتري در آسيبپذيري کشاورزان داشته است .در اين رابطه ،صبر و بردباري با مقدار  2/86توسط
کشاورزان در رتبه انتهايي جدول قرار گرفت.
با توجه به نتايج ارائه شده در جدول  ،6در ذيل درجه آسيبپذيري مناطق ششگانه محاسبه شده است.
جدول  .6مقادير و وزن عامل روانشناختي در مناطق موردبررسی
Wi

متغيرهاي روانشناختي

مرکزي
Pi

کوهپايه
Pi

جرقويه عليا
Pi

جرقويه سفال
Pi

بن رود
Pi

جلگه
Pi

6/91

خودکارآمدي مقابله

4/27

4/30

4/36

4/63

3/57

4/33

5/73

اعتمادبهنفس

3/57

3/70

3/83

3/71

3

2/85

5/27

صبر و بردباري

2/74

2/60

2/92

3/06

2/86

2/75

5

اميدواري به بهبود اوضاع

3/20

3/30

2/92

3/17

3/43

3/23

4/91

ریسکپذیری

3/32

3/20

3

3/28

3/61

3/27

2/18

تقديرگرايي

4/07

4/20

4

4/27

3/36

3/50

30

-

-

-

-

-

-

-
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يافتههاي جدول  7نشان ميدهد که بيشترين ميزان آسيبپذيري کشاورزان به لحاظ پارامترهاي روانشناختي متعلق به
بخشجرقويه سفال با درجه آسيبپذيري  3/69ميباشد .اين در صورتي است که بخش بن رود به لحاظ آسيبپذيري پارامترهاي
روانشناختي در رتبه آخر قرار دارد (.)3/30
جدول  .7ميزان آسيبپذيري روانشناختي کشاورزان گندمکار در زمان خشکسالي
بخشهاي شهرستان اصفهان

مرکزي

کوهپايه

جرقويه عليا

جرقويه سفال

بن رود

جلگه

آسيبپذيري روانشناختي

3/52

3/53

3/52

3/69

3/30

3/35

عامل فني
از ديگر عوامل موردبررسی در اين مطالعه ،عوامل فني هستند که يافتههاي مربوط به اين عامل در جدول  8مشاهده ميشود.
∑Wi = C4
∑Wi = (Wmax × n) / 35 = 2 / )7×10( = 2
 :Piمقدار هر پارامتر در مقياس ( 1بهترين شرايط) تا ( 5بدترين شرايط) از ديدگاه کشاورزان
 :Wiمقدار وزن (اهميت نسبي) هر پارامتر در مقياس ( 0کمترين وزن) تا ( 10بيشترين وزن) از ديدگاه متخصصان
همانگونه که نتايج جدول  8نشان ميدهد رتبههاي اول تا سوم جدول به لحاظ وزن پارامترهاي فني به ترتيب متعلق به
دسترسي به منابع آبي ( ،)7روش آبياري ( )7و روش کشت ( )5ميباشند .بهعبارتدیگر ،از ديدگاه متخصصان ،اين پارامترها در
آسيبپذيري کشاورزان در زمان خشکسالي تأثیر بسزايي دارد .در همين رابطه ،شرکت در کالسهاي ترويجي ( )3/40کمترين
وزن مربوط به عوامل فني را به خود اختصاص داده است.
در مورد بخش کوهپايه نتايج جدول  8نشان ميدهد که الگوي کشت با مقداري معادل  4/50و نوع کشت با مقداري معادل
 4/40به ترتيب رتبههاي اول و دوم را توسط کشاورزان کسب کردند؛ بهعبارتدیگر الگوي کشت (پاييزه و بهاره) و نوع کشتي
(ديم يا آبي) را که بکار بردهاند ،مناسب با شرايط آنها در زمان خشکسالي نبوده است .رتبه سوم متعلق به روش آبياري است که
مقدار آن برابر با  4/22به دست آمد که نشاندهنده اين مطلب است که کشاورزان در زمان خشکسالي از روش درست و مناسبي
براي آبياري مزارع خود برخوردار نبودهاند و روش آبياري آنها بهگونهاي نبوده است که کمکي به کاهش آسيبپذيري آنها نمايد.
اين در حالي است که شرکت در کالسهاي ترويجي ( )3/30در انتهاي جدول قرارگرفتهاند.
مطابق جدول  ،8در بخش جرقويه سفال پارامترهايي که از ديدگاه کشاورزان نقش مهمي در آسيبپذيري آنان داشته است
عبارتاند از :استفاده از ارقام مقاوم به خشکي ( ،)4/53روش کشت ( )4/41و الگوي کشت ( .)4/29اين در حالي است که طبق
نتايج بهدستآمده از کشاورزان ،شرکت در کالسهاي ترويجي ( )3/31در ردهي انتهايي جدول قرار گرفته است.
نتايج جدول  8حاکي از آن است که در بخش جلگه ،پارامتر استفاده از ارقام مقاوم به خشکي ( ،)4/67روش کشت ()3/67
ودسترسي به منابع آبي ( )3/54به ترتيب در ردههاي اول تا سوم جاي گرفتند .در همين رابطه ،روش آبياري با ضريبي معادل
 3/17کمترين مقدار را به دست آورد و در رتبه آخر قرار گرفت.
جدول  .8مقادير و وزن عامل فني در مناطق موردبررسی
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Wi

متغيرهاي فني

مرکزي
Pi

کوهپايه
Pi

جرقويه عليا
Pi

جرقويه سفال
Pi

بن رود
Pi

جلگه
Pi

7

دسترسي به منابع آبي

4/28

4/20

4/21

4/03

3/78

3/54

7

روش آبياري

3/98

4/22

4

4/19

2/93

3/17

5

روش کشت (مکانيزه يا سنتي)

4/11

4/20

4/50

4/41

3/64

3/67

4/45

استفاده از ارقام مقاوم به خشکي

4/29

4/20

4/50

4/53

3/71

4/67

4/45

الگوي کشت (پاييزه يا بهاره)

4/29

4/50

4/58

4/29

3/43

3/46

4/09

نوع کشت (ديم يا آبي)

4/23

4/40

4/25

4/24

3/43

3/45

3

شرکت در کالسهاي ترويجي

3/40

3/30

3/92

3/33

3/86

3/31

35

-

-

-

-

-

-

-
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جدول  .9ميزان آسيبپذيري فني کشاورزان گندم کار در زمان خشکسالي
بخشهاي شهرستان اصفهان

مرکزي

کوهپايه

جرقويه عليا

جرقويه سفال

بن رود

جلگه

آسيبپذيري فني

4/12

4/19

4/27

4/18

3/50

3/59

نتايج جدول  9نشان ميدهد ،بيشترين ميزان آسيبپذيري کشاورزان به لحاظ پارامترهاي فني ،به بخش جرقويه عليا با درجه
آسيبپذيري  4/27تعلق دارد .اين در صورتي است که بن رود با ضريب  3/50به لحاظ آسيبپذيري پارامترهاي فني ،در رتبه
ششم قرار دارد.
عامل زيرساختي
از ديگر مؤلفههایی که در اين پژوهش مورد ارزيابي قرار گرفته است ،عامل زيرساختي است که در جدول  10نتايج اين ارزيابي
موردبررسی قرار خواهد گرفت.
∑Wi = C5
∑Wi = (Wmax × n) / 10= 2 / )2×10( = 2
جدول  .10مقادير و وزن عامل زيرساختي در مناطق موردبررسی
Wi

متغيرهاي زيرساختي

مرکزي
Pi

کوهپايه
Pi

جرقويه عليا
Pi

جرقويه سفال
Pi

بن رود
Pi

جلگه
Pi

5

دسترسي به منابع اطالعاتي

3/08

3/50

3

2/78

3/38

2/67

5

دسترسي به امکانات

1/57

2

1

1/44

1/86

2

10

-

-

-

-

-

-

-

 :Piمقدار هر پارامتر در مقياس ( 1بهترين شرايط) تا ( 5بدترين شرايط) از ديدگاه کشاورزان
 :Wiمقدار وزن (اهميت نسبي) هر پارامتر در مقياس ( 0کمترين وزن) تا ( 10بيشترين وزن) از ديدگاه متخصصان
همانگونه که نتايج جدول  10نشان ميدهد در بين پارامترهاي زيرساختي ،پارامتر دسترسي به منابع اطالعاتي وزني معادل
 5را کسب نمود و پارامتر دسترسي به امکانات وزن  5را به دست آورد.
مطابق با جدول  ،10در بخشهاي مرکزي ،کوهپايه ،جرقويه عليا ،جرقويه سفال ،بن رو و جلگه به ترتيب پارامتر دسترسي به
امکانات زيرساختي مقداري معادل  1/86 ،1/44 ،1 ،2 ،1/57و  2را به دست آورد که بيانگر اين مطلب است که کشاورزان مناطق
مذکور به لحاظ دسترسي به امکانات زيرساختي (جاده ،مدرسه ،تلفن و )...در شرايط مطلوبي قرار دارند .اين بدان معناست که
کشاورزان اين بخشها ،امکانات روستاي خود را در حد مطلوبي ارزيابي کردهاند .اين در حالي است که مقدار بهدستآمده براي
دسترسي به منابع اطالعاتي براي بخشهاي مذکور به ترتيب  2/67 ،3/38 ،2/78 ،3 ،3/50 ،3/08ميباشد .به بياني ،اين پارامتر
نقش مهمي در ميزان آسيبپذيري آنها داشته است و درواقع باعث تشديد آسيبپذيري کشاورزان بخشهاي مذکور گرديده
است.
جدول  .11ميزان آسيبپذيري زيرساختي کشاورزان گندمکار در زمان خشکسالي
بخشهاي شهرستان اصفهان

مرکزي

کوهپايه

جرقويه عليا

جرقويه سفال

بن رود

جلگه

آسيبپذيري زيرساختي

2/32

2/75

2

2/11

2/62

2/34

بر اساس نتايج جدول  ،11بيشترين ميزان آسيبپذيري کشاورزان به لحاظ پارامترهاي زيرساختي متعلق به بخش کوهپايه
بادرجه آسيبپذيري  2/75ميباشد .اين در حالي است که جرقويه عليا به لحاظ آسيبپذيري پارامترهاي زيرساختي ،در رتبه
ششمقرار دارد (.)2
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محاسبه آسيبپذيري کل مناطق مورد مطالعه
همانطور که تاکنون مشاهده شد ،درجه آسيبپذيري به تفکيک هر يک از عوامل براي مناطق مورد مطالعه ،محاسبه گرديد.
در اين قسمت سعي بر آن است که درجه آسيبپذيري کل براي هر يک از مناطق ششگانه با استفاده از فرمول ذيل محاسبه
شودکه نتايج آن را جدول  ،12قابلمشاهده است.

همانگونه که جدول  12نشان ميدهد کشاورزان گندمکار بخش جرقويه عليا با درجه آسيبپذيري  3/77باالترين
آسيبپذيريرا در زمان خشکسالي داشتهاند .اين در حالي است که کشاورزان بخش بن رود با درجه آسيبپذيري  3/32کمترين
درجه آسيبپذيري را در زمان خشکسالي در بين مناطق ششگانه دارا بوده است.
جدول  .12ميزان آسيبپذيري کل کشاورزان گندمکار در زمان خشکسالي
بخشهاي شهرستان اصفهان

مرکزي

کوهپايه

جرقويه عليا

جرقويه سفال

بن رود

جلگه

آسيبپذيري کل

3/67

3/61

3/77

3/70

3/32

3/44


بحث و نتيجهگيري
 در اين پژوهش ،آسيبپذيري کشاورزان گندمکار شهرستان اصفهان در زمان خشکسالي به تفکيک هر بخش موردمحاسبه
قرارگرفت .بر اساس جمعبندي يافتههاي پژوهشي ،بخش جرقويه عليا به لحاظ آسيبپذيري کل باالترين رتبه را کسب نمود یا
بهعبارتی ،بيشترين ميزان آسيبپذيري را به دست آورد .اين در صورتي است که بن رود به لحاظ آسيبپذيري کل پايينترين
رتبه ،يا به بياني ديگر کمترين ميزان آسيبپذيري را به خود اختصاص داده است .در ادامه ،برخي از متغيرهاي تحقيق که به نظر
ميرسد کشاورزان نسبت به آن متغيرها بيشتر آسيبپذير بودهاند ،موردبحث قرار ميگيرد.
آسیبپذیری اقتصادی
در اين مطالعه ،متغير دسترسي به تسهيالت بانکي از ديگر متغيرهاي اثرگذار بر آسيبپذيري است که نقش مهمي در
آسيبپذيري کشاورزان در زمان خشکسالي ايفا ميکند .عدم دسترسي کشاورزان به تسهيالت بانکي را ميتوان از دو منظر
موردبررسی قرار داد .اول اينکه در زمان خشکسالي شرايط بهگونهاي فراهم نبوده است که کشاورزان بتوانند تسهيالت موردنیاز
خود را بهراحتی به دست آورند و از حمايتهاي دولتي جهت تعديل اثرات خشکسالي بهرهمند شوند .اين در حالي است که
 )2003( .Vásquez-León et alو  )2012( .Zarafshani et alجملگي بر اين نکته تأکید دارندکه عدم حمايتهاي دولتي
و دسترسي به تسهيالت نقش مهمي در افزايش آسيبپذيري دارد و نتيجه مزبور را تائید ميکند .بااینوجود ،بر اساس برخي از
مطالعات ديگر ،ازجمله مطالعه  )2008( Shewmakeافرادي که وام دريافت کرده بودند ،آسيبپذيريآنها افزايش پيدا کرده
بود.
متغير ميزان سرمايه ،يکي از عاملهاي مؤثر در آسيبپذيري کشاورزان است .نتيجه مزبور در تائید مطالعات Gautier et
 ،)2003( .Vásquez-León et al ;)2008( Shewmake ;)2008( Makoka ;)2016( .alحسيني و همکاران ()1388
ميباشد که همگي بر نقش سرمايه در ميزان آسيبپذيري تأکید دارند .به نظر ميرسد کشاورزاني که ازلحاظ منابع مالي در
وضعيت مناسبي قرار دارند ،نهتنها با تغييراتمنفي آبوهوا سازگار ميشوند بلکه اين تغييرات ميتواند نتايج مثبتي را نيز براي
آنان به دنبال داشته باشد .بهعبارتدیگر ،افرادي که منابع بيشتري در اختيار دارند ،توانايي بيشتري در به دست آوردن منابع
دارند .لذا منابع بالقوه آنان بهطور مستمر تبديل به منابع بالفعل ميشود .اين بدان علت است که افرادي که از سرمايه باالتري
برخوردارند ،به دليل اعتبار باال ،قادرند از موقعيتهاي بهتري در اجتماع بهره بگيرند و درنتیجه از اين طريق ميتوانند کمکهاي
الزم را از مؤسسات رسمي و غیررسمی،خويشاوندان و آشنايان خود به دست آورند .بر اساس نظر  )2009( Sengestamاين
پارامتر به نوعي جزو سرمايههاي زير ساختي(فيزيکي) به شمار ميرود؛ بهگونهاي که کشاورزان با در اختيار داشتن سرمايههاي
فيزيکي ميتوانند با فروش اموال و دارايي خود،در هنگام رويارويي با خشکسالي ميزان آسيبپذيري خود را کاهش دهند.

آسیبپذیری اجتماعی-فرهنگی
شرکت در تشکلها يکي ديگر از متغيرهاي اثرگذار بر آسيبپذيري است .بر اساس نتايج بهدستآمده ،کشاورزان يا در
تشکلها عضويت ندارند يا بهصورت فعال در آنها مشارکت ندارند؛ همين امر موجب تشديد آسيبپذيري آنان شده است.

12

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال دهم  /شماره  / 1بهار  / 96پیاپی 37

سنجش آسيب پذيري خشکسالي کشاورزان گندم کار در شهرستان اصفهان

مطالعات  )2009( .Iglesias et alنشان داد در جوامعي که
افراد از مشارکت باال برخوردارند ،آسيبپذيري کاهش مييابد،
زيرا افراد با تعامل با يکديگر ،ضمن کسب تجربه ميتوانند
يکديگر را ياري دهند .از طرفي عضويت در مؤسسات رسمي
و غیررسمی مانند تعاونيها ،سازمانهاي غيردولتي و غيره
اين امکان را به کشاورزان ميدهد که بتوانند از حمايتهاي
اجتماعي استفاده کنند .مشارکت در مؤسسات بر طبق نظر
 )2009( Sengestamزير مجموعهاي از سرمايه اجتماعي
است .ازاینرو برخورداري از سرمايه اجتماعي باعث انتقال
و نشر اطالعات و نوآوريها ،ايجاد اعتماد متقابل بين افراد،
کاهش هزينههاي انتقال و درنهایت کاهش آسيبپذيري
ميگردد (.)2007 ,.Gangadharappa et al
پارامتر همکاري اعضاي خانواده يکي از متغيرهاي مهم
و اثرگذار بر آسيبپذيري در مطالعه حاضر است .به عبارتي،
هراندازه اعضاي خانواده در فعاليتهاي کشاورزي همکاري
داشته باشند ،ميزان آسيبپذيري کاهش مييابد .اعضاي
خانواده بهعنوان نيروي کار مجاني محسوب ميشوند که
هزينههاي توليد را به مقدار بسيار زيادي کاهش ميدهند .اين
در حالي است کهنتايج اين مطالعه نشان داد که کشاورزان به
داليل مختلف از همکاري باالي اعضاي خانواده خود برخوردار
نيستند و همين امرنقش مهمي در افزايش آسيبپذيري آنان
داشته است.

ميباشد که در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند که عدهاي
از کشاورزان وقوع باليا و مخاطرات را تقدير و خواست خدا
ميدانند و مصائب به وجود آمده براي آنان ،از امتحانهاي
الهي بهشمار مي-آيد.اگرچه اين افراد نسبت به سایر کشاورزان
کمتر زير فشار رواني هستند اما در اغلب موارد ديده شده که
دست روي دست گذشته وبه فکر راه چاره نميافتند .یعقوبی
و همکاران ( )1394نیز به این نتیجه دست یافتند که نگرش
كشاورزان زنجان نسبت به خشكسالي و مديريت آن بيشتر
بهصورت قضا و قدر است تا عقاليي و اعتقاد چنداني بر امكان
كاهش آثار خشكسالي از طريق بهکارگیری رويههاي مديريت
خشكسالي ندارند.
آسیبپذیری فنی
ازجمله متغيرهاي فني که آسيبپذيري را تحت تأثیر
قرار ميدهد ،استفاده از ارقام مقاوم به خشکي است .با توجه
به خشکساليهاي پیدرپی و کمبود آب ،استفاده از ارقامي
که نسبت به خشکي مقاوم باشد و نياز آبي کمتري داشته
باشد ،موجبکاهش آسيبپذيري ميشود .اين در حالي است
که کشاورزان به داليل مختلفي مانند عدم دسترسي به اين
بذرها ،عدم اطالع در مورد اين نوع ارقام ،هزينه باالي آنها
و غيره از اين ارقام استفاده نميکنند .در همين راستا تحقيق
 )2012( .Zarafshani et alنشان داد که استفاده از ارقام
مقاوم به خشکي در کاهش آسيبپذيري کشاورزان مؤثر بوده
است .
دسترسي به منابع آبي بهعنوان مهمترین پارامتري مطرح
گرديد که تأثیر بسزايي در آسيبپذيري کشاورزان داشته
است .کمبود و يا عدم دسترسي به منابع آبي موجب ميشود
که کشاورزان بهمنظور تعديل شرايط نامطلوب ،ناچار به رها
ساختن و محدود کردن دامنه فعاليتهاي کشاورزي خود
شوند .با توجه به اينکه تمامي کشاورزان مورد مطالعه آبي
کار هستند ،وقوع خشکساليهاي متمادي در منطقه منجر
به کاهش افت سطح چاههاي آنان و درنتیجه مشکل کمآبی
شده است .بنابراينهمانطور که از نتايج برمیآید ،اين پارامتر،
باعث افزايش آسيبپذيري آنان شده است .مطالعه Brant
( )2007مؤید اين نظر هستند که عدم دسترسي به منابع آبي
مي-تواند حساسيت کشاورزان را به متغير بارش،افزايش دهد
و باعث آسيبپذيري بيشتر گردد .

آسیبپذیری روانشناختی
يکي ديگر از متغيرهاي اثرگذار بر آسيبپذيري خودکارآمدي
مقابله است .خودکارآمدي بیانکننده مهارت فرد براي انجام
کارها ،مربوط ميشود .هراندازه خودکارآمدي کشاورز باالتر
باشد ،بيشتر دست به اقداماتي ميزند که در راستاي مقابله با
خشکسالي است .همانطور که در نتايج تحقيق Benight et
 )2002( .alآمده است ،خودكارآمدي مقابله عاملي است كه
ازلحاظ روانشناختي واکنش افراد را نسبت به بالياي طبيعي
تحت تأثیر قرار ميدهد. محمدی و همکاران ( )1394نیز در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین خودکارآمدی و
رفتار حفاظت از آب توسط باغداران شهرستان دشتستان رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .این بدان معناست که افزایش
خودکارآمدی کشاورزان منجر به مدیریت بهینه در حفاظت از
آب میگردد و درنهایت ،آسیبپذیری کاهش مییابد.
پارامتر ديگري که از عوامل روانشناختي در اين تحقيق
آسیبپذیری زیرساختی
موردبررسی قرار گرفت ،تقديرگرايي است .نتايج اين مطالعه
بر اساس يافتههاي اين تحقيق ،دسترسي به منابع اطالعاتي
نشان داد که کشاورزان ،افراد تقديرگرايي هستند و همين
امر نقش بسزايي در افزايش آسيبپذيري آنان داشته است .کشاورزان يکي از پارامترهاي اثرگذار بر آسيبپذيري است.
اين نتيجه شايد بدان علت است که کشاورزان تقديرگرا براي به بياني ديگر ،بر اساس نتايج قسمت سنجش آسيبپذيري،
بهبود اوضاع به وجود آمده در اثر خشکسالي تالشي نميکنند .دسترسي به منابع اطالعاتي مانند راديو ،تلويزيون و غيره هنگام
بنابراين بيش از سايرين متحمل رنج ناشي از تأثیرات خشکسالي ضعيف بوده است .اين شايد بدان علت است که
خشکسالي ميشوند و همين امر آسيبپذيري آنها را افزايش رسانهها ،برنامهها و اطالعات مناسبي براي کشاورزان در زمينه
ميدهد .اين نتيجه همسو با نتايج تحقیق  Zarafshani etمقابله با خشکسالي نداشتهاند ،يا اينکه کشاورزان به اين نوع
 ،)2012( .alگراوندي ( ،)1388حسيني و همکاران ( )1388اطالعات اطمينان ندارند .مطالعه )2009( .Simelton et al
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بيان ميدارد که کشاورزان ،بيشترين اطالعات هواشناسي را از
طريق تلويزيون و راديو دريافت ميکنند ،ولي از طرفي چون
به گزارشاتهواشناسي و يا اطالعات منابع اطالعاتي اطمينان
ندارند ،اين اطالعات را بکار نميبرند و بر اساس تجارب شخصي
خود عمل ميکنند که همين امر ميتواند آنها را آسيب-
پذيرتر نمايد.
پیشنهادها
با توجه به اینکه نوع آسیبپذیری و متغیرهای تأثیرگذار
بر آسیبپذیری در مناطق ششگانه شهرستان اصفهان تا
حدود زیادی مشترک هستند ،بنابراین پیشنهادهایی که ارائه
میگردد ،میتواند در تمامی مناطق مورد مطالعه استفاده قرار
گیرد .در ادامه پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 کشاورزان از طريق متنوعسازي درآمدي خود مانند رويآوردن به کشاورزي چند کارکردي ،کشت محصوالت جديد و
نیز فعالیت-های غیر کشاورزی ،سرمايهخود را افزايش دهند.
 -جهاد کشاورزي با اطالعرساني گسترده نسبت به بيمه
محصوالت در زمان خشکسالي ،کشاورزان را از مزاياي بيمه
آگاه سازدو فرهنگ بيمه را در بين کشاورزان نهادينه نمايند.
از سوي ديگر ،مبالغي که بابت غرامت به کشاورزان پرداخت
ميگردد ،بايد متناسب با سطح خسارات وارده بر آنها باشد.
صندوق بيمه محصوالت کشاورزي ،بايد ازنظر مالي در پرداخت
بهموقع به کشاورزان ،حداکثر تالش خود را انجام دهد و اين
غرامتها بهموقع پرداخت شود تا بتواند سطح آسيبپذيري
کشاورزان را در زمان خشکسالي کاهش دهد .
 -مرکز خدمات کشاورزي از طريق آموزش به راهاندازی
صندوقهاي خودجوش وام و بانکهاي کوچک روستايي
بهمنظور در اختيار گذاشتن وامهاي سهلالوصول براي
کشاورزان ،آسيبپذيري آنها را نسبت به خشکسالي کاهش
دهند .از سوي ديگر دولت بايد در زمان خشکسالي شرايط
پرداخت وامهاي کمبهره را براي کشاورزان تسهيل سازد و
همچنين براي کساني که قب ً
ال تسهيالتي را دريافت داشتهاند،
پرداخت اقساط آنها را به تعويق بياندازند و يا مدتزمان
پرداخت آن را طوالني نماید.
 -کشاورزان از طريق درآمد و ايجاد شغل جانبي براي خود
نسبت به ايجاد درآمدهاي غير کشاورزي اقدام نمايند .زيرا
درآمدهايمکمل ،جايگزين بسيار مناسبي براي کاهش درآمد
زراعي ناشي از خشکسالي ميباشد.
 -يک مجموعه از وظايف و فعاليتهاي دولتي به تشکلها
انتقال يابند و از سوي ديگر رسانهها به مزاياي عضويت و
شرکت درتشکل-ها اقدامات اساسي انجام دهند تا بدين طريق
کشاورزان در اين تشکلها عضو شوند و از مزاياي آن بهرهمند
شوند.
 شناسایی و ایجاد امکان دسترسی کشاورزان به نخبگانیکه دارای تجربه ،دانش فنی و ارتباطات باالیی هستند ضمن
ارائه خدماتی نظیر مشاوره سبب تسهیل امور کشاورزان شده و
باعث پیشرفت و ترقی در کسبوکار آنها میشود.
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 -کشاورزان از طريق متنوعسازي درآمد و کشت محصوالت
مختلف و نیز شرکت در کالسهاي ترويجي که موجب افزايش
مهارت در امر مديريت مقابله با خشکسالي ميشود ،ميتوانند
در جهت افزايش اعتمادبهنفس خود گام بردارند.
 برنامهريزان و مسئوالن ميتوانند با آگاه ساختنکشاورزان از طریق رسانههای عمومی و محلی و همچنین سایر
کانالهای ارتباطی مانند دوستان ،مروجان و غیره در اين مورد
که خشکسالي يک واقعيت اقليمي در کشور است و اين پديده
ميتواند در اثر فعاليتهاي انسان بر روي زمين تشديد گردد،
در آنها اين باور را ايجاد کنند که ميتوانند گامهاي مؤثری در
جهت مقابله با خشکسالي بردارند .همچنین کارشناسان جهاد
کشاورزی میتوانند با تدارک بازدید از مزارع افرادی که در امر
مدیریت خشکسالی ،موفق عمل کردند ،احساس خودکارآمدی
را در کشاورزان تقویت نمایند.
 -در جهت رفع مشکل دسترسي به منابع آبي توصيه
ميشود استخرهايي براي جمعآوري آب احداث شود .عالوه بر
اين ،کشاورزان ميتوانند در زمان خشکسالي از ارقام زودرس
استفاده کنند ،يا اينکه الگوي کشت خود را تغيير دهند و به
کشت محصوالتي بپردازند که نياز آبي کمتري دارند .در اين
مورد وجود بازارهاي مناسب براي محصوالت جايگزين ضروري
به نظرميرسد که کشاورزان تمايل داشته باشند الگوي کشت
خود را در زمان خشکسالي تغيير دهند.
 -در خصوص روش آبياري ،جهاد کشاورزی و بانک
کشاورزی از طريق وامهاي بدون بهره يا کمبهره حمايتهاي
الزم را از کشاورزان به عمل آورند .همچنين از طريق برقراري
کالسهاي آموزشي ميتوان روش درست و مناسب آبياري،
تغيير شيوه آبياري ،کاهش آب مورداستفاده در هر دور آبياري،
انتخاب زمان مناسب براي آبياري و بهبود سيستم انتقال آب را
به کشاورزان آموزش داد تا از اين طريق مديريت بهتري را بر
روش آبياري خود داشته باشند.
 مراکز تحقیقات کشاورزی میتوانند با توجه به اقلیممنطقه ،ارقام مقاوم به خشکی و ارقام زودرس را تولید نمایند
و با همکاری جهاد کشاورزی این ارقام را به کشاورزان معرفی
نمایند .در این راستا میتوانند مزارع نمایشی و آزمایشی ایجاد
نمایند تا کشاورزان بتوانند اطالعات الزم را در این خصوص
کسب کنند.
 -در این راستا سازمانها و ادارات مختلفی بایستی با
هماهنگی یکدیگر نهايت تالش خود را در امر اطالعرسانی
صحيح و بهموقع و نیز ایجاد زیرساختهای اساسی و مناسب
از قبیل جاده ،مراکز خدمات ،زیرساختهای فناوری اطالعات
و ارتباطات و غیره مبذول دارند تا بدین طریق ،آموزشهاي
مناسبي قبل و حين خشکسالي به کشاورزان داده شود .
 -با توجه به ضرايب بهدستآمده براي آسيبپذيري هر
بخش ،پیشنهاد میگردد که بايستي اعتبارات با توجه به ضريب
آسيبپذيري صورتپذيرد تا از اين طريق اعتبارات بهدرستی
توزيع گردد.
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