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چکیده

جامعه . استکشاورزان در برابر ریزگردها هدف پژوهش حاضر واکاوي توان سازگاري 
شهرستان دهلران در دو بخش مرکزي و موسیان به تعداد کارگندمآماري تحقیق کشاورزان 

چند ايخوشهگیرينمونهکشاورز با استفاده از روش 330، هاآندند که از میان نفر بو2105
سازگاري در برابر توانهايشاخصابتدا به عنوان نمونه آماري انتخاب شد. ايمرحله

بر اساس مقایسات AHPکارشناس در این زمینه با استفاده از 15ریزگردها تهیه و با نظر 
اقدام به ساخت شاخص ترکیبی ،دهی شدند. سپسوزنExpert choiceافزارنرمزوجی در 

سازگاري کشاورزان توان ،Matlabافزارنرمبا استفاده از روش منطق فازي در ،شد. در نهایت
کشاورزان دهستان حاصل از روش منطق فازي، هايیافتهدست آمد. بر اساس مورد مطالعه به

و 588/0ن توان سازگاري، دهستان نهرعنبر با میزان داراي بیشتری605/0دشت عباس با میزان 
به ترتیب داراي دومین و سومین رتبه از نظر توان سازگاري 563/0دهستان اناران با میزان 

تا با در نظر کندیمو مدیران کمک یزانربرنامهدستاوردهاي حاصل از این پژوهش، به بودند.
خصیص اعتبارات به آنان یاري رسانند و منبعی ، در تکشاورزانگرفتن میزان توان سازگاري

در راستاي افزایش توان سازگاري و در گذاريیهسرماآینده براي هايیزيربرنامهمعتبر جهت 
کشاورزان این منطقه در برابر ریزگردها باشد. پذیريآسیبنهایت کاهش 

ي، منطق فازAHP، ریزگرد، توان سازگاري:يکلیدهاي واژه

مقدمه
که باریانزحوادثاي از به مجموعهاي طبیعیبالی

بوده و یا حداقل از قبل بینیپیشیرقابلغمعموالً 
شودیمبینی نمود، گفته ها را پیشتوان وقوع آننمی

)Ueda, الیاي طبیعی که هر ساله یکی از انواع ب).2013
محیطی، اجتماعی و هاي زیستسبب وارد آمدن آسیب

شود، اقتصادي  بسیاري در برخی کشورهاي جهان می

جزء بالیاي طبیعی هاریزگرد.باشدیمي ریزگردپدیده
)Cutter,2009(آب و هوایی داردمنشأناگهانی است که 

خشک مخاطرات آب و هوایی مناطق ینترمهمیکی از و 
به علت که شودیمبه ویژه منطقه خاورمیانه محسوب 

اخیر توجه جوامع جهانی را يهاسالروند افزایشی در 
به خود جلب کرده است و به یکی از مشکالت جدي 
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Sahn(در جهان امروز تبدیل شده استمحیطییستز

Alizadeh, 2013.(
واقعبه دلیل قرار گرفتن در خاورمیانه و کشور ایران 

مهم و بزرگی مثل بیابان عربستان و هايیابانبشدن
دو ازصحراي آفریقا در نزدیکی آن، قرار گرفتن بیش

و این خشکیمهنوخشکاقلیمدرایرانمساحتسوم
بارشمیانگیننصفکشوردرساالنهبارشکه میانگین

پدیدهوقوعمعرضجهان است، همواره دردرساالنه
ويامنطقهمقیاس درهموحلىممقیاسدرهمدریزگر

).Boochani, 2011(داردقرارجهانى
بر حوزه کشاورزيي ریزگرد آثار منفی زیاديپدیده

زیرا ،)Loayza,2012(وارد کرده است و جوامع روستایی
اغلب روستاییان از طریق فعالیت کشاورزي امرار معاش 

اخیر منطقه فشار فراوانی بر یزگردهايرو کنندیم
طوري که بخش بخش کشاورزي وارد کرده است. به

مواجه شده و به یتوجهقابلکشاورزي با خسارت 
شدن کشاورزان در برابر این پدیده منجر پذیریبآس

شده است.
Buckle)2000 (را میزان خسارتی که پذیريآسیب

، شودیمدر نتیجه بروز بالیاي طبیعی به سامانه وارد 
این خسارت در طیف صفر تا . میزانکرده استتعریف 

عدم خسارت و یک يدهندهنشانیک قرار دارد که صفر 
یکی از اجزاي .باشدیمخسارت کامل يدهندهنشان

آن افزایشبا توان سازگاري است که پذیريآسیب
,Gentle(یابدیمکاهشپذیريآسیب 2012(.Smit

ار توانایی سامانه براي سازگ) توان سازگاري را2006(
تعریف محیطییستزشدن در محدوده خاصی از شرایط 

طور کلی دو نوع توان سازگاري وجود دارد: به. کرده است
و دیگري، سازگاري شدهیزيربرنامهیکی سازگاري 

مستقل یا خود کنترلی. سازگاري مستقل به واکنش 
تغییر کشاورزان در برابر تغییرات ناشی از آب و هوا مانند 

وري محصول طی فرایند تغییر در بهرهالگوي بارش، 
سازگاري کهیدرحالکاشت تا برداشت، اشاره دارد 

ها و اقدامات سیاسی و به استراتژيشدهیزيربرنامه
تغییر توان سازگاري باهدفآگاهانه جهت مقابله و 

این در حالی است که .باشدیمسامانه و تقویت آن 
کنند اري استفادهسازگاز هر دو نوع توانندیمکشاورزان 

-Ifeanyi(در برابر بالیا کاهش یابدهاآنپذیريآسیبتا 

obi, 2012; Khaledi, 2014 از آنجا که توان سازگاري .(
در افراد با شرایط مختلف و در مناطق مختلف، متفاوت 

بایستی اقداماتی در جهت تقویت توان ،باشدیم
طبیعی، سازگاري به عنوان استراتژي مقابله با بالیاي

مختلفی جهت سنجش توان هايیافتره.انجام گیرد
، رهیافت هایافترهسازگاري وجود دارد که یکی از این 

در این رهیافت با است. پذیريآسیبهايشاخص
توان سازگاري، سطح هاشاخصاز يامجموعهاستفاده از 

در توان سازگاري. از آن جا که سنجش شودیمسنجیده 
، گیردیمو جهانی مورد بررسی قرار حیطه محلی، ملی

. از جمله شودیممتفاوتی براي سنجش ارائه هايشاخص
اجتماعی و ترکیبی -اقتصاديهايییدارا،هاشاخصاین 

عمومی بر روي هايینههزتوسعه انسانی، هايشاخصاز 
بزرگساالن و تولید ناخالص ملی يسوادآموزسالمت، 

).Pelling, 2001(است
هايشاخصپژوهش با استفاده از رهیافت در این

پرداخته شده توان سازگاري، به واکاوي پذیريآسیب
نظران و محققان علوم مختلف بر بسیاري از صاحباست.

تاکید دارند و بر اساس توان سازگاري اهمیت سنجش 
هاي متعددي را شان مدلهاي تخصصیگرایشاهداف و

ن سازگاري داراي مفهومی از آن جا که توااند.کردهیهارا
منظور رفع ابهام و عدم لذا به،استو نسبیمبهم

هاي انسانی و اطالعات سیستمهادادهقطعیت در تفسیر 
در توان سازگاري ، نیاز به تجزیه و تحلیل زیستیطمحو 

زمینه تغییرات آب هوا با استفاده از مدل منطق فازي 
پذیريآسیبمطالعات زیادي در خصوص سنجش .است

و توان سازگاري با استفاده از منطق فازي انجام شده 
،)Acosta.et.al)2014به مطالعات توانیمکه است

Acosta-Michlik et al.)2005( ،Cheung et.al)2005( ،
Cassel- Gintz)1997(،Eakin et al)2008(،

Bojorquez-Tapia)2002(،Alcamo)2008(،Zlateva

et al)2011(وBeaula et al)2013( اشاره کرد. در
ادامه به توضیح برخی از این مطالعات پرداخته شده از 

Acostaجمله  et al)2014( ي هاشاخصبا استفاده از
محیطی اقدام به ارزیابی یستزاجتماعی، اقتصادي و 
و مناطق مختلف هااستانپذیري توان سازگاري و آسیب

استفاده اقلیمی کردند. دلیل فیلیپین در برابر تغییرات 
از منطق فازي، شفاف و واضح بودن فرضیات مدل آنان
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دلیل دخالت بهیريپذانعطافاز طریق قواعد استنتاج، 
ي از امجموعهدانش کارشناسان و متخصصان در ترکیب 

ي هااستانبود. نتایج پژوهش نشان داد که هاشاخص
از سایر ترپذیرشمالی فیلیپین به طور عمده آسیب

با )Alcamo)2008دیگر،يادر مطالعهمناطق بودند.
پذیري نسبت به استفاده از منطق فازي، آسیب

اجتماعی،- ي اقتصاديرا از سه جنبهیسالخشک
قال و شناختی در بین مناطقی از هند، پرتو روانسیاسی

ي دهنده. نتایج آن نشاندادروسیه مورد بررسی قرار
ذیري براي کشور هند در هر سه جنبه و پباالترین آسیب

پذیري براي کشور پرتقال بود. هدف کمترین آسیب
استفاده از منطق فازي در تحقیق وي، تبدیل متغیرهاي 

هاي کمی، دسترسی زبانی و کیفی به متغیرها و شاخص
به اطالعات روشن و شفاف در زمینه عوامل موثر بر 

و افزایش اعتبار مقاومت به منظور افزایش توان سازگاري
.پژوهش بود

مناطق غرب کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی، 
کشورهاي مجاور بیشتر هايیابانباقلیمی و نزدیکی به 

از این گرد و غبار قرار دارند. یکی يهاسامانهدر معرض 
شهرستان دهلران واقع در استان ایالم است. ، مناطق

شاورزي معیشت اصلی روستاییان شهرستان دهلران ک
بر معیشت مردم و یتوجهقابلاست، ریزگردها خسارت 

به اقشار راهاآنو کندیممحصوالت کشاورزي وارد 
یکی عوامل ،لذاجامعه تبدیل کرده است.پذیریبآس

مهم در مدیریت بالیاي طبیعی، تمرکز بر توان سازگاري 
تا با توجه به میزان توان سازگاري، استکشاورزان 
ه ایجهت افزایش و تقویت توان سازگاري ارراهکارهایی

کاهش یابد. با توجه به اهمیت پذیريآسیبداد تا میزان 
موضوع، مطالعات محدودي در زمینه سنجش توان 
سازگاري کشاورزان در برابر ریزگردها صورت گرفته است 
و بیشتر به بررسی پیامدها و آثار ریزگردها بر کشاورزان 

. بدون شک داشتن انداختهپردو محصوالت کشاورزي 
اطالعات در خصوص توان سازگاري، نقطه آغاز و 

این در ،لذا.باشدیمبراي مدیریت بحران نیازيیشپ
با توجه به نسبی بودن مفهوم توان سازگاري و تحقیق 

در برابر کارگندم، توان سازگاري کشاورزان پذیريآسیب
بیعی، ریزگردها با استفاده از پنج عامل انسانی، ط

اجتماعی، مالی و فیزیکی از طریق روش منطق فازي 

با یزانربرنامهمورد سنجش قرار گرفت تا از این طریق 
آگاهی از میزان توان سازگاري، در جهت تقویت توان 

گام بردارند و منجر به کاهش بلندمدتسازگاري در 
. شودآنان در برابر ریزگردها پذیريآسیب

روش تحقیق
کمی، ازتحقیقاتجزءپارادایم،نظرازپژوهش،این

نوعازپردازي،دادهوحقایقبهدستیابیهايروشنظر
لحاظپیمایشی و به-)غیرآزمایشی(توصیفیتحقیقات

انجامبخشدودرحاضرکاربردي است. پژوهشهدف،
نظري،متونازاستفادهبا،اولبخشدر: پذیرفت
هايسرمایهرزان،کشاودیدگاهمرتبط،هايپژوهش

هايشاخصاي، کتابخانهمطالعاتوگانهپنج
ریزگردهابرابردرتوان سازگاري کشاورزاندهندهتشکیل

ها به هر کدام از این شاخصدهی جهت وزنواستخراج
از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبیها، شاخصو زیر

)AHP(جامعه آماري تحقیق در بخش اول استفاده شد. ١
، توان سازگاريهايشاخصهت وزن دهی به ج

ي هارشتهعلمیهیات، اعضاي ستیزطیمحکارشناسان 
و دانشگاه رازي کرمانشاه، توسعه کشاورزيزیستمحیط

جهاد کشاورزي شهرستان دهلرانکارشناسان کشاورزي
نفر به صورت هدفمند و با 15بودند که در مجموع 

.خاب شدگلوله برفی انتاستفاده از تکنیک 
ساختهمحققپرسشنامهطراحیبا،دومبخشدر

دهندهتشکیلهايشاخصطریقازآنهايپرسشکه
آوريجمعبهاقدامشده بود،توان سازگاري استخراج

منظور تعیین روایی بهشد. نظرمورداطالعات
ازگاري و پرسشنامه، از روش رواییتوان سهايشاخص

ی علمتایهتن از اعضاي صوري و محتوایی توسط چند
تأییددانشگاه رازي مورد گروه ترویج و آموزش کشاورزي

شدهنیپرسشنامه تدومنظور تعیین پایایی، بهگرفت.قرار 
از افراد مشابه در جامعه مورد مطالعه که نفر 30در بین 

نبودند مورد آزمون قرار گرفت و شدهانتخابجزء نمونه 
هایی یایی پرسشنامه در بخشاپSpssافزارنرمسپس در 

که از طیف لیکرت استفاده شده بود، از طریق آلفاي 
. آلفاي کرونباخ به دست آمدهکرونباخ محاسبه شد

1. Analytical Hierarchy process
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بودن ابزار تحقیق داشت. اعتمادقابل) حاکی از 85/0(
شهرستان کارگندمجامعه آماري بخش دوم، کشاورزان 

بودند. جهت زراعیبرداربهرهنفر 2105دهلران به تعداد 
(با سطح اطمینان Bartlettتعیین حجم نمونه از جدول 

330که بر اساس آن حجم نمونه شد درصد) استفاده 5
چند ايخوشهگیرينمونهکه با روش نفر برآورد گردید

با انتساب متناسب انتخاب شدند. ايمرحله
در این پژوهش جهت واکاوي توان سازگاري 

-شهرستان دهلران اقدام به شاخصکارکشاورزان گندم
و ابتدا با انجام مطالعات نظري ،سازي شد. بدین منظور

دهنده هاي تشکیل، مؤلفهبا در نظر گرفتن اهداف تحقیق
توان سازگاري کشاورزان در برابر ریزگردها در ابعاد 
فیزیکی، مالی، اجتماعی، طبیعی و انسانی تعیین گردید. 

نظور اعتبارسنجی و وزن دهی شده به مهاي تدوینمؤلفه
دست ) وزن به1که در شکل(نظران داده شدبه صاحب

آمده هر کدام از متغیرها با استفاده از فرایند تحلیل 
خبره که در توسط کارشناسان) AHP(سلسله مراتبی

انجام گرفت، نشان داده شده Expert Choiceافزارنرم
است. 

)، AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی( ازبا استفاده وزن متغیرهاشاورزان در برابر ریزگردها و توان سازگاري کهايشاخص-1لشک
04/0نرخ ناسازگاري 
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نظر توسط موردهايشاخصدهی به پس از وزن
با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله نظرانصاحب
مورد هايدهستاندر هاآن)، وضعیت AHP(مراتبی

گردید.  با توجه به این که وريآجمعمطالعه 
توان سازگاري داراي دهندهتشکیلهايشاخص
) و ايفاصله، نسبی و ايرتبه(اسمی، متفاوتهايمقیاس

) غیره(کیلوگرم، تن، تومان، هکتار وواحدهاي متفاوت
براي رسیدن به نتایج درست نیاز بود که اختالف ؛بودند

رفع هاآنس و عدم تجانهاشاخصموجود در مقیاس 
Hahnشود.  et.al)2009( فرمولی را جهت

هاشاخصگونهاینواحد و مقیاس در استانداردسازي

ها را به مقادیري . این فرمول، تمام دادهدادندپیشنهاد 
–حالت نسبی هاآنتبدیل نموده و به 1و 0بین 
: است. این فرمول به صورت زیر دهدمیايفاصله

mins-max) / smins–xIndex= (s

مقدار مربوط به متغیر مورد نظر، xS،رمولدر این ف
minS وmaxSکمترین و بیشترین مقدار موجود به ترتیب

، در نهایت. باشدمیشاخص مورد نظر هايدادهدر بین 
ي توان پس از به دست آوردن مقادیر استاندار شده

از با استفادههاآناز یکهرسازگاري و داشتن وزن 
فرایند تحلیل سلسله مراتبی اقدام به ساخت شاخص 

).1(جدولشد ترکیبی 

توان سازگاري در سه دهستان مورد مطالعههايشاخصمقدار شاخص ترکیبی هر کدام از -1جدول
يهامؤلفه
شاخص ترکیبی وزنشاخصپذیريآسیب

دهستان اناران
شاخص ترکیبی 

دهستان نهر عنبر
شاخص ترکیبی دهستان 

دشت عباس

توان سازگاري

228/04259/03907/04289/0انسانی
064/01802/01710/01615/0طبیعی

233/03279/03406/03486/0اجتماعی
182/03332/03737/03594/0مالی

293/05304/05405/06515/0فیزیکی
تحقیق هايیافتهمنبع: 

کشاورزان جهت سنجش توان سازگاري ،در ادامه
دلیل مبهم و نسبی بودن مفهوم آن از مورد مطالعه به 

منطق فازي در مقابل .روش منطق فازي استفاده شد
طوري که در این منطق، به،منطق ارسطویی قرار دارد

کهدرحالی.باشدمی"صفر و یک"یا "دو ارزشی"نتایج 
معناي چند ارزشی بودن است بدین معنی فازي بودن به

سؤالا تعداد بیشتري انتخاب در پاسخ به هر که سه ی
قرار دارد. در منطق 0و1وجود دارد و نتایج آن در بازه 

فازي همه چیز در حقیقت نسبی و تابعی از درجات است 
نظر بهدرست یا غلط کامالًو اکثر چیزهایی که 

غلط هستند و در مورد نسبتاًدرست یا نسبتاً، رسندمی
ی همواره درجاتی از عدم قطعیت واقعهايپدیدهصحت 
,Sivanandam(کندمیصدق  در ،طور مثالبه).2007

تا درجاتی نسبت توانندیمجوامع روستایی، کشاورزان 
باشند و تا درجاتی پذیریبآسبه بالیاي طبیعی 

در منطق فازي ،ترسادهعبارت نباشند بهپذیریبآس

فازي در فرایند منطق.مطلق وجود نداردپذیريآسیب
الف) :که این مراحل شاملگیردمیچند مرحله انجام 

(استخراج پایگاه ، ب) فرایند فازيهاوروديفازي سازي 
قواعد و روش استنتاج فازي)، ج) تبدیل فازي به غیر 

افزار در نرم. در ادامه تمام مراحل منطق فازياستفازي
قرارگرفتهو توان سازگاري مورد سنجش ، انجام متلب
از مورد مطالعه هايدهستانبنديطبقهبه ،سپساست.

نظر توان سازگاري پرداخته شده است.

نتایج و بحث
کشاورزان درصد 06/66تحقیق، هايیافتهبر اساس 

سال قرار 30- 54با بیشترین فراوانی در رده سنی 
24/24بیشترین فراوانی به سطح دیپلم (که دداشتن

70/9(دیپلمفوقبه سطح درصد) و کمترین فراوانی 
. با توجه به این نکته که افراد شدمیدرصد) مربوط 

پاسخگو به پرسشنامه، کشاورزان ساکن روستایی و 
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باید انتظار ،شهري در شهرستان دهلران بودند، بنابراین
داشت که برخی از پاسخگویان، کشاورزي شغل اصلی 

ه شغل ، بکشاورزيبرباشد و در برخی دیگر عالوه هاآن
از درصد36/56،رواز ایندیگري نیز مشغول باشند.

از درصد64/43و پاسخگویان فقط به شغل کشاورزي 
جامعه مورد مطالعه عالوه بر کشاورزي به شغل دوم نیز 

پاسخگویانی که عالوه بر مشغول بودند. در بین
درصد 67/66، داشتندغیر از کشاورزي کشاورزي، شغل

درصد داراي شغل 33/33غل دولتی و داراي شهاآناز 
دامداري، آزاد) بودند که نوع مالکیت (غیردولتی

طور عمده ملکی بود. از تحت کشت آنان بههايزمین
ايحرفههايویژگیطرفی نتایج حاصل از بررسی 
نفر نمونه مورد 330کشاورزان نشان داد، از مجموع 

ن درصد از کشاورزا91/20مطالعه در این پژوهش، 
جامعه مورد مطالعه فقط به کشت گندم مشغول بودند و 

درصد از آنان عالوه بر گندم کشت دوم هم 09/79
داشتند که بیشترین فراوانی مربوط به کشاورزانی بود که 

در یک سال زراعی باهمعالوه بر گندم، ذرت و کلزا را 
کشت کرده بودند.

توان سازگاري کشاورزان مورد مطالعه در برابر 
یزگردهار

بندي کشاورزان براي تعیین توان سازگاري و طبقه
هاي شهرستان دهلران از روش کار در دهستانگندم

منطق فازي استفاده شد. در ادامه به توضیح این روش 
در طی مراحل فازي سازي، عبارات پرداخته شده است.

ها زبانی، دامنه فازي و توابع عضویت هر کدام از شاخص
جهت سنجش توان ،طور مثال. بهشودتعیین می

به عنوان خروجی، از پنج شاخص منابع سازگاري
انسانی، طبیعی، مالی، اجتماعی و فیزیکی به عنوان 
شاخص ورودي استفاده شد. سپس از چهار کارشناس در 
این زمینه که با استفاده از تکنیک گلوله برفی به صورت 

اي هر هدفمند انتخاب شده بودند، خواسته شد تا بر
هاي ورودي و خروجی، عبارات زبانی در کدام از شاخص

و زیاد) moderate(متوسط،)low(سطوح مختلف کم
)high ( خواسته شد تا حدود آناناز سپس و تعریف

هاي ورودي و دامنه فازي براي هر کدام از شاخص

. بدین صورت که مقادیر را تعیین کنندخروجی
ها در اختیار آنان قرار داده استاندارد هر کدام از شاخص

شد و با توجه به سطوح مورد نظر مقدار مینیمم، 
دست آمد و سپس با اجماع ماکسیمم و متوسط اعداد به

ه فازي براي هر حدود دامننظرات چهار کارشناس با هم 
حدود )2که در جدول (تعریف شدها کدام از شاخص

دامنه فازي نشان داده شده است. 

توابع فازي در سنجش توان هايدامنهحدود -2جدول
سازگاري

ورودي هايشاخص
abcو خروجی

1588/03642/05325/0منابع انسانی
1996/05632/08156/0منابع طبیعی

0634/02425/04228/0منابع اجتماعی
2019/03906/05881/0منابع مالی

0734/03662/06472/0منابع فیزیکی
0634/03720/08156/0توان سازگاري

در پایان مرحله فازي سازي، توابع عضویت هر سطح 
در )a,b,c(حدود دامنه فازيواردکردنمشخص شد و با 

توابع عضویت رسم matlabافزارنرمtool boxقسمت 
درجه عضویت هر نقطه يدهندهنشانشد. تابع عضویت 

درجه دهندهنشاندر هر مجموعه است که محور عمودي 
دامنه فازي است. در دهندهنشانعضویت و محور افقی 

- فازي، چند تابع عضویت بههايمجموعهادبیات نظریه 
که در عمل کاربردهاي شدهمعرفیطور استاندارد 

)3(و)2(طور که در شکلهمان. اندداشتهبسیاري 
در سطوح کم و زیاد توابع عضویت شودمیمشاهده 

وابع عضویت مثلثی در و در سطوح متوسط تايذوزنقه
فازي هايمجموعهکه بین هر کدام از نظر گرفته شد 

Eakin(میزان همپوشانی نیز وجود دارد et al, 2008 .(
فازي نسبت هايمجموعهاین همپوشانی که مزیت اصلی 

تا بتوانیم شودمیت، موجب قطعی اسهايمجموعهبه 
مختلفی از هايدرجهمقادیر متفاوت از شاخص را با 

متفاوت بدانیم.هايمجموعهعضویت، عضو 
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توابع عضویت شاخص ورودي اول (منابع انسانی)-2شکل

توابع عضویت خروجی (میزان توان سازگاري)- 3شکل

روش پایگاه قواعد وفرایند فازي (استخراج در مرحله 
پس از تعیین توابع عضویت براي هر استنتاج فازي) 

ورودي، پایگاه قواعد بنیانی مبتنی هايشاخصکدام از 
بر پایگاه دانش تشکیل شد. استدالل و استنتاج ترکیب 

) ...if…then(قواعد با اگر...آنگاه...هايخروجیمنطقی از 
گفتاري به جاي هايقاعدهانجام گرفت بدین صورت که 

آن را استدالل ممدانی ابع خطی استفاده شد که تو
و هاشاخصتعداد قواعد مورد نیاز به تعداد . نامندمی

- بهtnتعداد طبقات هر شاخص بستگی دارد و از رابطه
تعداد tتعداد عبارات زبانی وnکه در آن آیدمیدست 

. در این مطالعه، جهت باشدمیورودي هايشاخص
هايحالتقاعده در 243ازگاري تعیین میزان توان س

اگر منابع ،طور مثالبهمختلف کنار هم قرار گرفتند. 
انسانی زیاد، منابع طبیعی زیاد، منابع اجتماعی زیاد، 

منابع مالی زیاد و منابع فیزیکی کم باشد، آنگاه توان 
مختلفقاعده243پس از نوشتن سازگاري زیاد است. 

اجعه شد تا بر اساس به کارشناسان مرمجدداً(اگر)، 
، میزان توان سازگاري را تعیین کنندشدهنوشتهقواعد 

در مرحله فازي زدایی مقادیر به دست ،(آنگاه). در نهایت
آمده از موتور استنتاج به مقادیر غیر فازي تبدیل شدند. 

روش تبدیل کمیت فازي به کمیت ترینرایججا که از آن
باشدمیثقل سازي مرکز فازيغیرکالسیک، روش 

)Naseri, 2011 در این مطالعه نیز با استفاده از این ،(
روش مقادیر فازي خروجی به مقادیر حقیقی خروجی 

خروجی توان سازگاري براي هر ،تبدیل شد. در نهایت
) 6تا 4(دست آمد که در شکلسه دهستان مذکور به

، نهرعنبر دهستان انارانکشاورزانمیزان توان سازگاري
است. با پنج ورودي نشان داده شدهت عباسو دش
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) و خروجی(توان سازگاري) دهستان انارانفیزیکی(انسانی، طبیعی، اجتماعی، مالی، هاورودي- 4شکل

) و خروجی(توان سازگاري) دهستان نهر عنبرفیزیکی(انسانی، طبیعی، اجتماعی، مالی، هاورودي- 5شکل
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) و خروجی(توان سازگاري) دهستان دشت عباسفیزیکیطبیعی، اجتماعی، مالی، (انسانی،هاورودي-6شکل

و پیشنهادهاگیرينتیجه
پژوهش حاکی از آن است که توان هايیافته

شهرستان دهلران در برابر کارگندمسازگاري کشاورزان 
در ،طور مثالریزگردها در سطح باالیی قرار دارد. به

، 18/0، منابع طبیعی 426/0) اگر منابع انسانی4(شکل
و 333/0، منابع مالی 328/0منابع اجتماعی 

563/0باشد، آنگاه: توان سازگاري، 53/0منابع فیزیکی 
(توان خواهد بود. با توجه به این که میزان خروجی

دهستان مورد ،لذا؛قرار دارد0,1سازگاري) در بازه 
. بر ردگیمینظر در مجموعه توان سازگاري باال قرار 

پژوهش، سه دهستان اناران، نهرعنبر و هايیافتهاساس 
دشت عباس با درجات مختلفی از نظر توان سازگاري در 

. این امر بیانگر آن است که استگرفتهقرارسطح باال 
گانهپنجکشاورزان هر سه دهستان، از نظر منابع 

تقریباًجهت سازگاري در برابر ریزگردها داراي شرایط 
طوري که اگر و تا حدودي مناسب قرار دارند. بهیکسان 

این منابع در سطح مطلوب و باالیی قرار بگیرد، توان 
خواهدسازگاري کشاورزان در برابر پدیده ریزگرد افزایش 

یافت. کشاورزان دهستان دشت عباس با میزان توان 
داراي بیشترین توان 0.1در بازه 605/0سازگاري 

و دهستان 588/0عنبر با میزان سازگاري، دهستان نهر
به ترتیب داراي 563/0اناران با میزان توان سازگاري 

دومین و سومین رتبه از نظر توان سازگاري بودند. این 
گانهپنجموضوع بدان علت است که وضعیت منابع 

منابع فیزیکی کشاورزان هر سه دهستان داراي خصوصاً
میزان ،مثالطور در بین خود هستند. بههاییتفاوت

تحت مالکیت آالتماشیناراضی زراعی آبی و تعداد 
کشاورزان، مرغوبیت بافت خاك، درآمد حاصل از 
کشاورزي دهستان دشت عباس بیشتر از بقیه 

Ingram) و Smit)2006مورد مطالعه بود.هايدهستان

نیز معتقدند که منابع فیزیکی میزان توان )2006(
قرار یرتأثطبیعی را تحت سازگاري در برابر بالیاي

منابع مختلف اجتماعی، تأثیر،طور کلی. بهدهدیم
انسانی، فیزیکی، مالی و طبیعی بر میزان توان سازگاري 

و محیطیزیستمناطق روستایی در برابر تغییرات 
) نیز اثبات Thwaites)2008مخاطرات طبیعی از طرف 

ع ) بر اساس منابEakin)2008شده است. از طرفی 
توان سازگاري خانوارهاي مورد مطالعه را بررسی گانهپنج

کردند و به این نتیجه رسیدند که جامعه مورد مطالعه 
آنان، توان سازگاري باالیی در برابر تغییرات آب و هوایی 

پژوهش نشان داد که در میزان توان هايیافتهداشتند. 
سازگاري این سه دهستان تفاوت وجود دارد که 

در این گانهپنجاختالف در میزان منابع ندهدهنشان
) مشاهده 7(طور که در شکلمناطق است. همان
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توانبرموثرمتغیرهايازکدامهر، وضعیتشودمی
مورد مطالعه دهستانسهکشاورزانتفکیکبهسازگاري

ی در یداراي اختالفاتی باهم بودند که نشان از تفاوت جز
د. میزان توان سازگاري آنان بو

شک
متغیرهاي موثر بر توان سازگاري به تفکیک کشاورزان سه دهستان مورد مطالعه-7ل 

شده، بایستی با توجه به مطالب گفته،طور کلیبه
ریزي مدیریتی جهت باال بردن و تقویت منابع برنامه

گانه توسط مسئوالن امر در شهرستان دهلران صورت پنج
یت بحران پدیده ریزگرد، گیرد تا از این طریق با مدیر

. پذیري ناشی از آن در بین کشاورزان کاهش یابدآسیب
به منظور افزایش توان سازگاري کشاورزان ،در ادامه

.گرددمیه یمورد مطالعه پیشنهادهایی ارا
پنج گانه (فیزیکی، انسانی، مالی، تقویت منابع 
کشاورزان به منظور باال بردن توان طبیعی و اجتماعی)

از جمله: گاري آنان در برابر ریزگردهاساز
تسطیح اراضی به شیوه استاندارد به منظور استفاده 
مناسب از آب جهت امور کشاورزي، خدمات رسانی به 
کشاورزان منطقه از سوي نهادهاي دولتی و مؤسسات 

آالت و دادن تسهیالت اعتباري جهت خریداري ماشین
ري تحت فشار هاي آبیاکم بهره به منظور نصب سیستم

به دلیل هزینه باالي آن.

توجه به مسئله آموزش کشاورزان با برگزاري 
هاي ترویجی و مشاوره به آنان در زمینه چگونگی کالس

مقابله و سازگاري در برابر پدیده ریزگردها.
اندازي مشاغل ترغیب کشاورزان به کارآفرینی و راه

به هاي کشاورزي از طرف جهاد کشاورزيجانبی، طرح
منظور افزایش درآمد کشاورزان و  ترغیب آنان به 
استفاده از درآمدهاي کشاورزي جهت بهبود امور 

کشاورزي.
هاي کشی و آبی کردن زمینتسریع در عملیات کانال

دیم با توجه شرایط آب و هوایی منطقه و تمایل 
کشاورزان به کشت آبی جهت افزایش توان سازگاري 

کشاورزان. 
ی کشاورزان از طریق تشکیل نهادها و افزایش آگاه

هاي کشاورزي و ترویج عضویت کشاورزان در تشکل
صنف کشاورزان جهت مبادله تجربیات، توسعه و ترویج 
همکاري و تبادل اطالعات بین کشاورزان و کشاورزان با 

مشاوران.
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تحقیق، کشاورزان سه دهستان هايیافتهبا توجه به 
یکسانی برخوردار بودند مذکور از سطح توان سازگاري 

با در نظر شودمیولی با درجات مختلف. لذا توصیه 
هايبرنامهموجود در مناطق، از هايتفاوتگرفتن 

جهت مقابله و سازگاري با پدیده بلندمدتمدیریتی
ریزگرد متناسب با شرایط منطقه استفاده شود و از 

یکسان براي تمامی هايروشو هابرنامهاجراي 
شود.اجتنابدر سطح شهرستانهادهستان
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