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Nowadays, most governments try to learn more about their risk management procedures so that, in the 
case of any damage caused by drought, they can reduce the adverse impacts.
This study aims to reduce the vulnerability of farmers against drought impacts with an emphasis on risk 
management. Questionnaires and interviews were used to collect the data. The questionnaires were 
distributed in fifteen villages. SPSS software was used for data analysis, the hierarchical technique of AHP 
for prioritization of strategies and the Prometea model for ranking the villages in the risk management 
framework. The study population consisted of 4463 households living in the rural city of Zarrindasht. 
Out of this population, a sample of 360 heads of families were selected by a simple random sampling. 
The validity of the questionnaire was assessed by scientific and administrative experts, and Cronbach's 
alpha was used to assess its reliability, which turned out to be 67 percent. The results indicated that the 
drought risk management approach can reduce the vulnerability of agriculture. This approach can re-
duce the economic, social and environmental consequences of draught in rural areas through mitigating 
the damages caused.
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Extended Abstract

1. Introduction

very year, natural hazards occur with 
great intensity. One of these hazards 
is drought. This phenomenon is more 
complex than other natural disasters, 
and more segments of the society are af-

fected. Trying to identify the black spots and dangers of 

this phenomenon is of paramount importance for preven-
tion of disasters. For various reasons, one can not predict 
many events correctly. Uncertainty has always existed, 
and, therefore, the risk is inevitable. To encounter the 
risks, there are two approaches: crisis management and 
risk management. Risk management is a systematic and 
organized way to identify hazards, assess risks for ranking 
decisions, and reduce the risks to an acceptable level. Risk 
management is a tool for policy management in any orga-
nization that does the evaluation of risks in the system to 
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prevent the occurrence of adverse conditions and reduce 
the effects of risk factors. Drought risk management has 
triggered a new way of thinking, and it seems that many 
studies in the country have presented an overview of this 
type of management, The present study aims at the re-
duction of the vulnerability of farmers against drought 
with an emphasis on risk management in rural areas of 
the city of Zarrindasht. The study is an attempt to identify 
the most important factors affecting the vulnerability in 
droughts and explain the role of risk management to re-
duce the economic and social consequences.

2. Methodology

The data were collected through a library method. Also, 
a part of the survey was conducted with a questionnaire, 
distributed to a number of rural families. In addition, the 
questionnaires were randomly distributed among 60 man-
agers and experts in the agriculture sector. The validity of 
the questionnaire was confirmed by experts in the field. 
To determine its reliability Cronbach's alpha was used, 
and a reliability coefficient of 67% was obtained. Of the 
total villages in the city, 15 were selected as a statistical 
population. Out of 4463 families residing in those fif-
teen villages, 360 were selected by the Cochran formula 
through a simple random sampling method. To analyze 
the data, descriptive and inferential statistical methods 
such as (one-sample t-test, Friedman, regression, hierar-
chical technique (AHP), Shannon entropy and Prometea 
techniques were used

3. Results

According to Friedman test, the results of the vulner-
ability of farmers in the face of drought showed signifi-
cant differences among theenvironmental, economic, so-
cial variables of vulnerability in the sample villages. The 
highest and lowest mean scores belonged to social vul-
nerability and environmental vulnerability respectively. 
To investigate the role of risk management in reducing 
vulnerability of farmers, the one-sample t test was used. 
According to the results and based on the significance 
level (0.000) and a confidence level of 95%, the drought 
risk management approach could reduce the vulnerability 
of agriculture in the economic, social and environmental 
urban areas. Using the analytic hierarchy process (AHP), 
drought risk management solutions were ranked by ex-
perts. This would offer guidelines on implementing strat-
egies in the order of priority, namely the strategies regard-
ing "agriculture", ""irrigation”, "law" and "organization". 
Finally, the ranking indices for the villages of Zarrindasht 
were discussed in a risk management framework. The 
results showed that the way the villages of Chasbz and 

Geloga with the lowest ranks were managed in the last 
drought event was the best drought risk management.

4. Discussion

With the recent drought in the city of Zarrindasht and on 
the basis of the findings of this study, taking measures be-
fore a drought actually leads to minimized possible con-
siquences, part of which is inevitable. Most interventions 
in affected areas during and after drought in terms of risk 
management are not only inefficient but also incapable of 
maintaining farmers' self reliance; farmers often depend 
on the government or help from others. As a matter of 
fact, drought risk management measures can reduce the 
effects of drought at an only a small cost, as compared 
to the cost of damage compensation. Also once a cost is 
incurred through such measures in one draught, there will 
be savings and reduced costs in the next draught.

5. Conclusion

This study aimed to investigate the role of drought risk 
management to reduce the vulnerability of farmers in 
the city of Zarrindasht. The results of the study showed 
that the risk management approach can reduce farmers' 
vulnerability to the consequences of drought. Based on 
the results, it is recommended to control and reduce the 
economic, social and environmental damages of draughts 
to agriculture by taking into account the elements of a 
comprehensive model which provides for forecasting 
and changing the current situation to a better one. In this 
regard, creating a framework for protection of the agri-
culture sector seems necessary through promoting risk 
management measures.

Acknowledgments

This research did not receive any specific grant from 
funding agencies in the public, commercial, or not-for-
profit sectors.

Conflict of Interest

The authors declared no conflicts of interest

Hasaninejad,A., et al. The Role of Drought Risk Management in Reducing the Vulnerability of Farmers. JRR, 9(2), 264-277



Summer 2018. Vol 9. Num 2

266Hasaninejad,A., et al. The Role of Drought Risk Management in Reducing the Vulnerability of Farmers. JRR, 9(2), 264-277



تابستان 1397 . دوره 9. شماره 2

267

* نویسنده مسئول:
دکتر احمد تقدیسی

نشانی: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.
تلفن: 3137181 )913( 98+

 a.taghdisi@geo.ui.ac.ir :پست الکترونیکی

خشکسالي یکي از بالیاي طبیعي است که اثرات اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطی بر جنبه های مختلف زندگي بشر دارد. امروزه 
بیشتر دولت ها، در تالش اند تا اطالعات بیشتري در زمینه روش هاي صحیح مدیریت ریسک کسب نمایند تا از این طریق، صدمات وارد 
بر جامعه ناشي از خشکسالي را کاهش داده و اثرات مربوط به خشکسالي هاي آینده را نیز به حداقل برسانند.پژوهش حاضر با هدف 
کاهش آسیب پذیری کشاورزان در برابر پیامدهاي خشکسالي با تأکید بر مدیریت ریسک تدوین یافته است. براي گردآوري اطالعات از 
تکنیک مصاحبه و روش پرسشنامه استفاده گردید. در روش پرسشنامه ای داده های الزم در قالب پرسشنامه در سطح پانزده روستاي 
نمونه، گردآوري شد. براي تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از تکنیک سلسله مراتبي)AHP( به منظور الویت بندي راهکارها و در نهایت 
از مدل پرومتي جهت رتبه بندی روستاها در چارچوب مدیریت ریسک استفاده گردید. جامعه آماري این پژوهش 4463 خانوار ساکن در 
روستاهاي شهرستان زرین دشت است که از طریق فرمول کوکران تعداد360 سرپرست خانوار به عنوان نمونه آماري با نمونه گیری تصادفي 
ساده انتخاب شدند. براي سنجش روایي ابزار تحقیق )پرسشنامه( از نظرات متخصصین و براي سنجش پایایي از آلفاي کرونباخ که براي 
هر یک از مقیاس های اصلي پرسشنامه در حد مناسب )باالي 0/67( بود استفاده شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مدیریت 
ریسک خشکسالي رویکرد مناسبي براي کاهش آسیب پذیری کشاورزان در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و محیطي در مناطق روستایي است 

و می توان در فرآیند کاهش پیامدها و آسیب های ناشي از خشکسالي بر مدیریت ریسک تأکید داشت. 

کلیدواژه ها: 
مدیریت ریسک، 

آسیب پذیری، خشکسالي، 
کشاورزان، زرین دشت

تاریخ دریافت: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹6
تاریخ پذیرش: 2۰ دی ۱۳۹6

مقدمه
می دهند  رخ  زیادي  شدت  با  طبیعي  مخاطره های  هرساله 
 (Dyke et می برند  بین  از  را  مردم  نیست  و  هست  تمام  گاه  و 
این  است.  خشکسالي  مخاطره ها،  این  از  یکي   .al.,2011,301)

پدیده از سایر بالیاي طبیعي پیچیده تر و بخش های بیشتري 
از جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد. تالش براي تشخیص 
نقاط حادثه خیز و خطرآفرین این پدیده به منظور پیشگیري از 
بروز حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دالیل مختلف، 
انسان نمی تواند بسیاري از حوادث را به درستي پیش بینی کند. 
خاطر  همین  به  و  است،  داشته  وجود  همیشه  قطعیت  عدم 
ریسک اجتناب ناپذیر است (Zhang et al.,2004,24) درک ریسک 
سوانح طبیعي، تابعي است از مخاطره و مواجهه و آسیب پذیری 
(Hochrainer& Mechler,2011,57). براي مقابله با مخاطره ها، دو 

 (Hristidis رویکرد مطرح است: مدیریت بحران و مدیریت ریسک

یک   - مقاله  این  موضوع  ریسک،  مدیریت   .et al.,2010,1701)

و  خطرات  شناسایي  براي  سیستماتیک  و  سازمان یافته  روش 
برآورد ریسک براي رتبه بندی تصمیمات، جهت کاهش ریسک 
به یک سطح قابل قبول است. مدیریت ریسک یکي از ابزارهاي 
سیاست گذاری مدیریت در هر سازمان است که با استفاده از بررسي 
و ارزیابي ریسک های موجود در سیستم و با هدف جلوگیري از 
وقوع شرایط نامطلوب و یا کاهش اثر عوامل خطرزا یا به عبارتي 
کاهش ریسک به وجود آمده است و مورد استفاده قرار می گیرد 
(Heydari, Poreyamehr, 2007). همچنین با توجه به ناکارآمدي 

شیوه مدیریت خشکسالي در کشور، یافتن رویکردي که بتواند 
 ،)... انزوا،  ناامنی اجتماعي )مهاجرت، فقر،  از  ناشي  آسیب های 
ناامني محیطي )کمبود منابع آب، فرسایش و...(، ناامني اقتصادي 
)بیکاري، کمبود سرمایه و...( را برطرف سازد و به بهبود توانایي 
مقابله با پدیده های نامطلوب خشکسالي بینجامد، اهمیت فراوان 

1- دانشجوي دکتري، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایي، دانشکده علوم جغرافیایي و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
2- دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایي، دانشکده علوم جغرافیایي و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3- استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایي، دانشکده علوم جغرافیایي و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
4- دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

نقش مدیریت ریسک خشکسالي در کاهش آسیب پذیری کشاورزان )موردمطالعه: شهرستان 
زرین دشت(
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دارد. بدین ترتیب، برنامه ریزی های خشکسالي مشخصاً می بایست 
 (Sharifi & zarafshani,2012,44) همسو با مدیریت ریسک باشد

شهرستان زرین دشت با سطح زیر کشت محصوالت زراعي و 
باغي بیش از 45000هکتار، در سال های اخیر با شدت بیشتري با 
خشکسالي روبه رو بوده است. بر اساس آمار جهاد کشاورزي استان 
فارس میزان خسارت بخش کشاورزي در خشکسالي هاي اخیر 
334939 میلیون ریال بوده است. گزارش آمار بارندگي بیست 
ساله این شهرستان )متوسط بارندگي ساالنه4/232 میلی متر( 
نشان می دهد مهم ترین عامل محدود کننده بخش کشاورزي ، 
مشکل خشکسالي و کمبود منابع آب است.خشکسالي هاي اخیر 
در منطقه، سبب کاهش ذخیره مخازن آبي، اُفت شدید آب هاي 
زیرزمیني و کاهش آبدهي چاه ها و قنوات و خسارت  به کشت 
محصوالت دیم و کاهش سطح زیر کشت محصوالت آبي شده 
است. منبع تأمین آب آبیاري حدود60 درصد کشاورزان، فقط 
چاه)عمیق و نیمه عمیق( بود و مابقي ترکیبي از آب چاه با چشمه 
به عنوان منبع تأمین آب آبیاري استفاده می کنند. در سال های 
اخیر، آب تمامي قنات ها، چشمه ها و چاه ها کم شده است با توجه 
به محدودیت و فقر منابع آبي و گسترش تغییرات آب و هوایي 
در منطقه، انتظار می رود که تعداد و شدت خشکسالي ها افزایش 
یابد که این امر لزوم مدیریت کارآمد خشکسالي را دو چندان 
می کند. از آنجایي که ایران در ابتداي تفکر جدید مدیریت ریسک 
خشکسالي قرار دارد و به  نظر مي رسد بسیاري از مطالعات صورت 
گرفته در کشور، نگاهي کلی به این نوع مدیریت داشته اند، مطالعه 
در  آسیب پذیری کشاورزان  کاهش  با هدف،  دارد  حاضر سعي 
برابر خشکسالي با تأکید بر مدیریت ریسک در مناطق روستایي 
بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین  شناسایي  به  زرین دشت،  شهرستان 
آسیب پذیری ناشي از خشکسالي، تبیین نقش مدیریت ریسک 
خشکسالي در کاهش آسیب پذیری کشاورزان و همچنین ارائه 
راهکارهاي مناسب جهت مدیریت ریسک خشکسالي در منطقه 
از  برخورداري  میزان  لحاظ  به  روستاها  رتبه بندی  نهایت  در  و 
روش های مدیریت ریسک خشکسالي در چارچوب شاخص های 

تعیین شده) اقتصادي، اجتماعي، محیطي( بپردازد.

مروري بر ادبیات موضوع

مباني نظري تبیین کننده مدیریت ریسک خشکسالي

که  است  بزرگ  فاجعه ای  و  طبیعي  مخاطره ای  خشکسالي 
می تواند در هر کشور فراز و نشیب هایی را پدید آورد. نمونه هایی 
از شدیدترین خشکسالي هاي قرن بیستم در کشورهاي مختلف 
عبارت بودند از: خشکسالي چین در سال1907، اتحاد جماهیر 
در سال  آفریقا  و  در سال 1922، هند در سال1967  شوروي 
1975، این خشکسالي ها موجب مرگ ومیر میلیون ها نفر و قرار 
 (Kim et دادن عده بسیار زیادي از مردم در آستانه گرسنگي شدند
(al.,2011,340. بر این اساس می توان استنباط کرد که خشکسالي 

تهدیدي بزرگ براي خانوارها و جوامعي است که براي امرارمعاش 
به بخش کشاورزي وابسته اند (Campball et al., 2011,146) در این 
میان معیشت در جوامع وابسته به بخش کشاورزي بیش از آن به 
تغییرات آب و هوایي وابسته است (Pittman et al.,2011,86). به دلیل 
ارتباط تنگاتنگ روستا و کشاورزي، پیامدهاي منفي خشکسالي 
طي چند سال بر اقتصاد روستایي و کشاورزي نمایان می شود و 
تداوم آن موجب تغییر کارکرد و مهاجرت های روستایي می گردد 
(Mohammadi,Hakimdost,2010). در خشکسالي ها، آسیب پذیری 

 (Tatli& تابعي از ماهیت، اندازه، میزان و شدت خشکسالي است
(Turkes,2011,2. مفهوم آسیب پذیری در مخاطره ها را نخستین بار 

اوکیف1 و همکاران )1976( به کار گرفتند. در برخي از تعاریف 
مرتبط با آسیب پذیری که کاربرد گسترده ای نیز دارند به رتبه ای، 
براي اقشار مختلف جامعه که موقعیت متفاوتي در برابر ریسک 
دارند اشاره شده است. این تعریف بر نظریه های اقتصادي متمرکز 
است (Nouri et al., 2011,1). الزاروس2 آسیب پذیری را سطحي 
می داند که در آن جامعه نسبت به اثرات منفي حساس بوده و 
در بهبود اثرات سوانح ناتوان است. الزاروس، معتقد است بین 
آسیب پذیری فیزیکي و آسیب پذیری اجتماعي در ارتباط با بحث 
ظرفیت مقابله با جامعه، تمایز وجود دارد. آسیب پذیری فیزیکي 
بر رویارویي جامعه با ریسک های مرتبط با حوادث طبیعي متمرکز 
است. در حالي که آسیب پذیری اجتماعي با عوامل مرتبط به 
معیشت مردم در توانایي آن ها براي بهبود تغییرات زیست محیطی 

.(Lazarus,2011,20) مرتبط است

در این رابطه تاکنون مطالعاتي پیرامون، نقش مدیریت ریسک 
گرفته  صورت  کشاورزي  آسیب پذیری  کاهش  در  خشکسالي 
است که از این جمله مطالعات، می توان به مطالعه دریجانی و 
همکاران )2011( اشاره کرد که به تعیین اولویت های مدیریت 
ریسک خشکسالي در بخش کشاورزي شهرستان گنبدکاووس 
با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبي پرداختند و به این 
نتیجه رسیدند که، راهکارهاي مدیریت ریسک خشکسالي توسط 
کارشناسان را به ترتیب اولویت می توان به راهکارهاي »زراعي«، 
»فنی  آبیاري«، »قانوني« و »نهادي« اختصاص داد. پورطاهری و 
افتخاری )2014(، به نقش رویکرد مدیریت ریسک خشکسالي 
در کاهش آسیب پذیری اقتصادي- اجتماعي کشاورزان روستایي 
)از دیدگاه مسئوالن و کشاورزان( در دهستان سولدوز، آذربایجان 
ریسک  مدیریت  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  پرداختند  غربي 
خشکسالي رویکردي مناسب براي کاهش آسیب پذیری اقتصادي 
و اجتماعي در روستاهاي موردمطالعه است و می توان در فرایند 
کاهش آسیب های ناشي از خشکسالي بر مدیریت ریسک تأکید 

داشت.

شریفی و زرافشانی )2012( به سنجش آسیب پذیری نقطه 

1. Okeefe
2. lazarus
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ذهاب،  سرپل  منطقه  در  خشکسالي  در  ریسک  مدیریت  آغاز 
اسالم آباد غرب، جوانرود با هدف سنجش آسیب پذیری اجتماعي-

اقتصادي در میان کشاورزان گندم کار در شهرستان سرپل ذهاب 
پرداخته اند و به این نتیجه رسیدند که هر گونه تغییر رویه از 
که  است  امر  این  مستلزم  ریسک  مدیریت  به  بحران  مدیریت 
مسئوالن، سنجش آسیب پذیری مناطق را به طور مستمر انجام 
دهند و آن را مبنایي براي تخصیص اعتبارات با توجه به درجه 
آسیب پذیری هر منطقه قرار دهند. چرمچیان لنگرودی )2015( 
به مطالعه، مدل یابی معادله ساختاري مدیریت ریسک در بین 
زنان برنج کار شهرستان ساري می پردازد. نتایج مدل به دست آمده 
بیانگر آن بود که 19/2 درصد از واریانس استفاده از روش های 
مدیریت ریسک توسط زنان برنج کار شهرستان ساري توسط پنج 
متغیر منابع دریافت اطالعات، منابع وام گیری، میزان مشکالت 
مالي در زمینه برنج کاري، سابقه کار برنج کاري و سطح تحصیالت 
زن برنج کار تبیین مي شود و با توجه به ضرایب مسیر، میزان 
مشکالت مالي در زمینه برنج کاري، بیش ترین اثر را بر استفاده 
برنج-کار شهرستان  زنان  توسط  ریسک  مدیریت  روش های  از 
ساري داشت (Habiba, Rajib, 2011). به کاهش ریسک خشکسالي 
از طریق راه های اقتصادي، اجتماعي، مادي و قانوني در ناحیه 
شمال غربي بنگالدش می پردازند و به این نتیجه می رسند که 
تأثیرات خشکسالي در ناحیه شمال غربي بنگالدش که میزان 
دریافتي باران آن از سمت شرق کمتر است از شدت بیشتري 
برخوردار است. بنابراین برخي از این مناطق نیاز به بهبود آموزش 
و آگاهي دارند و برخي مناطق دیگر نیز براي حل تعارضات در 
مصرف منابع آب، هماهنگي میان ذینفعان، ارتقاء سیاست ها و 
ارائه الگوي مناسب تری از کاربري زمین صورت بپذیرد. بر این 
اساس بررسي نقش مدیریت ریسک به عنوان رویکردي در جهت 
کاهش آسیب پذیری کشاورزان در مناطق روستایي زرین دشت به 

صورت تصویر شماره 1 مطرح شده است. 

روش شناسی تحقیق
هدف تحقیق حاضر از نوع کاربردي و روش انجام آن توصیفي 
تحلیلي است. براي جمع آوری اطالعات از دو روش اسنادي و 
میداني)ابزار پرسشنامه( استفاده شده است. در روش پرسشنامه ای، 
پرسشنامه ها به نسبت تعداد خانوار روستاهاي نمونه، توزیع شد. 
با توجه به 4463 خانوار ساکن در پانزده روستا )روستاهاي داراي 
کشاورزي( با استفاده از روش کوکران3 360 سرپرست به عنوان 
نمونه آماري با نمونه گیری تصادفي ساده انتخاب شدند. براي تأیید 
اختیار متخصصین و صاحب نظران  اولیه در  روایي، پرسشنامه 
قرار داده شد. براي تعیین پایایي پرسشنامه، مقیاس های اصلي 

 .3

اندازه گیری پژوهش با معیار ضریب آلفاي کرونباخ مورد تأیید قرار 
گرفت )جدول شماره 1( .

با توجه به اینکه تصمیم گیري توسط تکنیک سلسله مراتبي 
)AHP( نیازمند بهره گیري از نظرات خبرگاني است که تجربه 
با آن را  اثرات خشکسالي و راهکارهاي مقابله  کافي در زمینه 
دارند، از این رو، داده هاي پیمایشي از طریق مصاحبه و تکمیل 
پرسشنامه با 20 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان 
زرین دشت، مرکز تحقیقات کشاورزي و شرکت آب منطقه اي 
استان فارس که از توانایي و تجربه کافي برخوردارند، گردآوري 
شده است. براي انجام محاسبات و تحلیل داده ها نیز از برنامه 9.5 

Expert Choice استفاده شده است.

به منظور تبیین نقش و اثرات مدیریت ریسک در جهت کاهش 
آسیب پذیری کشاورزان در منطقه موردمطالعه، دیدگاه مسئولین 
در3 بعد ) اقتصادي، اجتماعي، محیطي( موردبررسی قرار گرفت 
و اقدام به تهیه و تدوین پرسشنامه مطابق با طیف لیکرت گردیده 

است )جدول شماره 2(.

و  توصیفي  آماري  روش های  از  داده ها،  تجزیه وتحلیل  براي 
استنباطي مانند) آزمون هاي t تک نمونه اي، فریدمن، رگرسیون، 
تکنیک سلسله مراتبي)AHP(، آنتروپي شانون و تکنیک پرومتي 

استفاده گردید. که به شرح تکنیک ها پرداخته می شود:

روش فرایند تحلیل سلسله مراتبيAHP( 4(: یکي از تکنیک هاي 
مناسب و جامع براي انتخاب بهینه و تصمیم  گیري صحیح است. 
چند  تصمیم گیري  روش هاي  از  یکي  به عنوان    AHP روش 
معیاره توسط توماس ساعتي )1980( ارائه شده است و به دلیل 
برخورداري آن با نحوه تفکر و فرآیندهاي ذهني انسان و نیز انطباق 
آن با منطق ریاضي، از کارایي فوق العاده باالیي برخوردار است 
( Azar, Rajabzadeh,2003). این روش، یک تکنیک تصمیم گیري 

و  معیارها  بین  زوجي  مقایسه  اساس  بر  و  است  کّمي-کیفي 
گزینه های مختلف طراحي شده است. انجام این فرایند در هر 
مسئله تصمیم گیري مبتني بر مراحل؛ )1( ترسیم درخت سلسله 
مراتبي، )2( تشکیل ماتریس مقایسه زوجي، )3( محاسبه وزن ها 
و )4( محاسبه نرخ ناسازگاري5 )I.R( است (Qdsypor,2007). در 
مطالعه حاضر ضمن شناسایي و گروه بندي راهکارهاي مدیریت 
ریسک خشکسالي، از طریق تکنیک AHP به  اولویت بندي آن ها 

بر اساس نظر کارشناسان پرداخته مي شود.

تکنیک پرومتي: مدل های تصمیم گیری چند معیاره رویکرد 
رسمي براي ایجاد اطالعات و ارزیابي تصمیم گیری در مسائل 
متعدد و اهداف متناقض هستند (Bell, 2003:209). این مدل ها 
به دو گروه مدل های چندهدفه و مدل های چند شاخصه تقسیم 
می شوند. مدل های چند شاخصه به منظور ارزیابي، اولویت بندی 

4. Analytical Hierarchy Process
5. Inconsistency Ratio
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جدول ۱. بخش های اصلي پرسشنامه و میزان آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي هر یک از آن ها.

میزان آلفاي کرونباخبخش های اصلي پرسشنامه

0/69ديدگاه پاسخگويان در خصوص میزان آسیب پذيری محیطي
0/67ديدگاه پاسخگويان در خصوص میزان آسیب پذيری اجتماعي
0/70ديدگاه پاسخگويان در خصوص میزان آسیب پذيری اقتصادي

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق                                                                                                                                  

جدول 2. شاخص های تحقیق.

متغیر 
شاخص هاابعادمتغیر وابستهشاخص هامستقل

ک خشکسالي
مديريت ريس

آسیب پذيری کشاورزياستفاده از فناوری های جديد کشاورزي

اقتصادي
محصوالت  سودآوري  کاهش  پس انداز،  کاهش 
میزان  سرمايه گذاری،  ريسک  افزايش  زراعي، 
بیکاري بخش کشاورزي، افزايش قیمت نهاده های 

کشاورزي
توسعه ترويج و آموزش کشاورزي 

استفاده از زهکشي مناسب
اجتماعي

میزان  کاهش  آموزش،  و  ترويج  نبودن  کافي 
عدم  روستا،  فقر  مهاجرت،  اجتماعي،  مشارکت 

دسترسي به نهاده ها افزايش میزان محصوالت با ريسک کمتر

محیطياستفاده از بذر اصالح شده و مقاوم به خشکي
بهره وری پايین محصوالت زراعي، کاهش پوشش 
پايین  کیفیت  فرسايش،  میزان  روستا،  در  گیاهي 

منابع آب روستا
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                  (Pourtahri, Eftekhari,2014,Darijani, Dastjerdi& Shahnvny,2011,)

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل مفهومي تحقیق
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و انتخاب از میان گزینه های مختلف بر اساس معیارهاي مشخص 
قرار  استفاده  مورد  است  همراه  نیز  دهي  وزن  با  معموالً  که 
می گیرند. این مدل ها داراي تکنیک های مختلفي است که یکي 
از آن ها خانواده پرومته است (Bakhshi , Darabi ,2013). پرومتي 
یکي  از تکنیک های تحلیل تصمیم چند معیاره است. این روش 
یک تکنیک رتبه بندی براي مجموعه متناهي از گزینه هایی است 
که از میان معیارهاي غالباً متناقض باید رتبه بندی و انتخاب شوند.

محدوده موردمطالعه

محدوده مطالعه، مناطق روستایي شهرستان زرین دشت است. 
این شهرستان در جنوب شرقي استان فارس واقع شده است. 
این شهرستان 69438  طبق سرشماري سال 1390 جمعیت 
نفر بوده است. از نظر تقسیمات اقلیمي داراي آب وهوای گرم و 
خشک بیاباني است. در شهرستان زرین دشت، کشاورزي به عنوان 
یک بخش عمده اقتصادي بخصوص در مناطق روستایي است 
که 34/7 درصد از شاغالن منطقه در این بخش فعالیت دارند. 
 45000  ،)1394-95( زراعي  سال  در  زرین دشت  شهرستان 
هکتار اراضي کشاورزي منطقه را به خود اختصاص داده است. 
از کل اراضي کشاورزي زرین دشت )95درصد( به اراضي زراعي 
ساالنه و )5 درصد( به کشت محصوالت باغي اختصاص داشته 
تقسیم  دیم  و  آبي  دسته  دو  به  مربوط  زراعي  اراضي  است. 
می شوند. اراضي زراعي دیم منطقه به شدت تحت تأثیر پیامدهاي 
خشکسالي بوده و کشاورزان عمدتاً دچار خسارت زیادي در بخش 
تولید محصوالت شده اند.در بین محصوالت زراعي کل خسارت 
خشکسالي 327250 میلیون ریال بوده است که از این میزان 
بیشترین خسارت مربوط به جو دیم با میزان182000 میلیون 
ریال بوده است.در بین محصوالت باغي کل میزان خسارت 7689 
میلیون ریال که محصول زیتون با3960 میلیون ریال بیشترین 

محدوده   2 شماره  تصویر  است.  آورده  بار  به  خسارت  میزان 
موردمطالعه را نشان می دهد.

یافته ها
بررسي ویژگي پاسخگویان نشان می دهد که از مجموع 360 
می دهند.  تشکیل  زنان  را  مابقي  و  مردان  را  درصد  نفر 55/5 
با 38/8 درصد  بین60-51 سال  نیز گروه سني  لحاظ سن  از 
بیشترین تعداد پاسخگویان را شامل شده است. همچنین از لحاظ 
تحصیالت نیز با 41/6 درصد مربوط به تحصیالت متوسطه است. 
نمونه پژوهش)جمعیت  به ویژگي هاي جامعه  اطالعات مربوط 

پاسخگویان این پژوهش( در جدول شماره 3 آورده شده است.

وضعیت آسیب پذیری کشاورزان در برابر خشکسالي

بررسي وضعیت آسیب پذیری کشاورزان در برابر خشکسالي، به 
تفکیک هر یک از ابعاد اقتصادي، اجتماعي و محیطي بر اساس 
نتایج آزمون t نشان داد، میانگین محاسبه شده کمتر از مقدار 
حد متوسط و سطح معناداري پایین تر از 5./0، است. بنابراین، 
آسیب پذیری جامعه نمونه در برابر خشکسالي معنادار و مورد 

تایید است )جدول شماره 4(.

نشان   )5 شماره  )جدول  فریدمن  آزمون  نتایج  همچنین 
محیطي،  آسیب پذیری  متغیرهاي  میانگین  بین  که  می دهد 
 0/001 آلفا  سطح  در  نمونه  روستاهاي  اجتماعي¬  اقتصادي، 
تفاوت معناداري وجود دارد. در این بین بیشترین میانگین به 
متغیر آسیب پذیری اجتماعي و کمترین آن به متغیر آسیب پذیری 
محیطي اختصاص یافته است. بنابراین پیامدهاي خشکسالي نشان 

دهنده آسیب پذیری بیشتر در عوامل اجتماعي روستاها است.

تأثیر شاخص های مدیریت ریسک بر کاهش آسیب پذیری 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. موقعیت محدوده موردمطالعه
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کشاورزان

به منظور بررسي و تحلیل نقش شاخص های مدیریت ریسک 
بر کاهش آسیب پذیری کشاورزان از تحلیل رگرسیون استفاده 
بین  همبستگي  میزان   6 شماره  جدول  اساس  بر  گردید. 
 70 با  برابر  آسیب پذیری  کاهش  با  موردمطالعه،  شاخص های 

درصد است که همبستگي مستقیم و قوي بشمار می آید 

تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسي وجود رابطه خطي 
بین متغیرهاي مستقل و وابسته صورت گرفت. همان طور که در 
جدول شماره 7 مشاهده می شود sig کمتر از 5 درصد است 
بنابراین می توان گفت; دست کم یکي از متغیرهاي مستقل داراي 

رابطه خطي با متغیر وابسته است.

در جدول شماره 8، در ستون B به ترتیب ضرایب رگرسیون، 
مقدار ثابت، همچنین خطاي معیار ضرایب ستون B، بتا )مقدار 
استاندارد شده( ارائه شده است. در مقدار بتا هر چه قدر مطلق آن 
بزرگ تر باشد رابطه قوی تر متغیر وابسته و متغیر مستقل را نشان 
می دهد. در اینجا ستون ضرایب استاندارد شده نشان می دهد که 
در منطقه موردمطالعه، استفاده از فناوری های جدید کشاورزي 
بیشترین تأثیر را بر کاهش آسیب پذیری کشاورزان دارد. آماره t و 
sig جهت آزمون فرض تساوي هر یک از ضرایب ستون B با عدد 
صفر ارائه شده است. از آن جایي که sig آزمون تساوي ضرایب 

جدول ۳. ویژگی های آماري جامعه نمونه در تحقیق.

فراوانيسوادفراوانيجنسیتفراوانيطبقات سني

100بی سواد200مرد20-3010
150ابتدائي160زن31-4050
60متوسط360کل41-50100
50دانشگاهي51-60140
360کل61+60
360کل
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جدول 4. نتایج آزمون T تک  نمونه  اي.

مطلوبیت عددي ظرفیت مورد آزمون = 3

تفاوت از حد مطلوبسطح معناداريدرجه آزاديمیانگینآماره آزمون tمتغیر
فاصله اطمینان 95 درصد

باالترپایین تر

0/922-1/11-1/016-21/321/983590/001-اقتصادي
0/753- 0/91-0/833-20/332/163590/001-اجتماعي
1/33-1/46-1/395-42/451/63590/001-محیطي
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جدول 5. نتایج آزمون فریدمن.

میانگین رتبه ای میانگین عدديتعدادمتغیر

3601/61/59محیطی
3601/981/91اقتصادي
3602/162/5اجتماعي
166/02کاي دو

2درجه آزادي
0/001سطح معناداري
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رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر، کوچک تر از 5 درصد است 
بنابراین فرض تساوي ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار 
وابسته  متغیر  بر  مستقل  متغیرهاي  تمام  و  می شود  رد  صفر 

)آسیب پذیری( تأثیر می گذارند.

اتخاذ راهکارهاي مدیریت ریسک خشکسالي

در این بخش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي و نظرات 
کارشناسان، اولویت هاي مدیریت ریسک خشکسالي و طبقه  بندي 
اجرایي آن ها بر اساس دوره هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 

ارائه شده است. 

راهکارهاي ارائه شده به چهار بخش )معیار اصلي( فنی  آبیاري، 
زراعي، نهادي، و قانوني تقسیم بندي شده است. هر یک از بخش ها 
نیز، زیر بخش های )معیارهاي فرعي( مختلفي را شامل  شده اند. 
در هنگام تکمیل پرسشنامه ها، از کارشناسان خواسته شد که 
ابتدا، در هر یک از بخش ها، مؤثرترین راهکارها را با انجام مقایسه 
زوجي انتخاب نموده و سپس، براي انتخاب مهم ترین بخش، به 
مقایسه زوجي چهار بخش  مذکور بپردازند. هر کدام از عناصر 

پاسخ  میانگین هندسي  اساس  بر  زوجي  مقایسه  ماتریس هاي 
کارشناسان حاصل شده  است. در اینجا تنها به وزن و اهمیت 
اشاره  کارشناسان  تصمیمات  ناسازگاري  نرخ  نیز  و  راهکارها 
از  بیش  ناسازگاري  نرخ  وجود  صورت  در  همچنین،  مي شود. 
 ،Expert Choice 0/1 در تصمیم کارشناسان با کمک نرم افزار
مقایسه هاي ناسازگار تشخیص داده شد و رفع گردید. در جدول 
9، وزن و رتبه راهکارها از نقطه نظر کارشناسان و همچنین، 
طبقه بندي اجرایي آن ها بر اساس دوره هاي کوتاه مدت، میان مدت 

و بلندمدت از دیدگاه کارشناسان نشان داده شده است.

بر اساس جدول شماره 9، کارشناسان، راهکارهاي میان مدِت 
استفاده از سیستم هاي آبیاري تحت فشار، همچون آبیاري باراني و 
قطره اي که باعث صرفه جویي در مصرف آب مي شوند و نیز اصالح 
راهکار  آبیاري؛  فنی  راهکارهاي  مؤثرترین  را  آبیاري  شیوه های 
بلندمدت اصالح گیاهان و معرفي ارقام مقاوم به خشکسالي را 
بردن  باال  و  کشاورزان  آموزش  زراعي؛  بخش  راهکار  مهم ترین 
آگاهي آن ها در خصوص خشکسالي و روش هاي مقابله با آن و 
استقرار یک نظام جامع پایش و پیش آگاهي خشکسالي و تحقیق 

جدول 6. تحلیل رگرسیون عوامل تأثیرگذار در کاهش آسیب پذیري کشاورزان.

مدل همبستگي ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده تخمین خطاي استاندارد

1 0/70 0/49 0/484 0/407
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جدول 7. تحلیل رگرسیون رابطه خطي بین شاخص های مدیریت ریسک و آسیب پذیری.

مدل مجموع مربعات درجه آزادي میانگین مربعات Fمقدار سطح معناداري

رگرسیون 55/139 5 13/785 82/638 /000
باقی مانده 57/215 355 0/167
مجموع 112/353 360
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جدول 8. آماره های ضرایب مدل رگرسیوني متغیرهاي مستقل پژوهش.

مدل
ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد شده

T مقدار سطح معناداري
B خطاي استاندارد بتا

)مقدار ثابت( -1/759 0/359 -4/901 /000
استفاده از فناوری های جديد   /462 0/080 0/303 5/803 /000

ترويج و آموزش کشاورزي /011 0/002 0/177 4/375 /000
استفاده از زهکشي مناسب 0/523 0/109 0/233 4/817 /000

افزايش محصول ريسک کم 0/676 0/146 0/259 4/633 /000
استفاده از بذر اصالح شده  0/520 0/109 0/230 4/813 /000
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مهم ترین  را  خشکسالي  با  مقابله  مناسب  روش هاي  پیرامون 
کوتاه مدت  راهکارهاي  و  نهادي؛  بخش  میان مدت  راهکارهاي 
پرداخت تسهیالت بانکي با بهره مناسب و بیمه خشکسالي به موقع 
جهت اجراي برنامه هاي مقابله با خشکسالي به عنوان مهم ترین 
راهکارهاي  سایر  نموده اند.  معرفي  قانوني  بخش  راهکارهاي 

اولویت هاي بعدي اهمیت قرار  مدیریت ریسک خشکسالي در 
گرفته اند که در جدول مذکور نشان داده شده  است.

آموزشي  اجرایي،  مختلف  بخش هاي  کارشناسان  درمجموع، 
و تحقیقاتي شهرستان زرین دشت، ضمن تأکید بر اهمیت کلیه 
راهکارهاي مدیریت ریسک خشکسالي ارائه شده در کوتاه مدت، 

جدول ۹. اولویت بندي راهکارهاي مدیریت ریسک خشکسالي و طبقه بندي آن ها بر اساس دوره هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت.

طبقه بندي راهکارها**وزن و رتبه راهکارها*
بلندمدتمیان مدتکوتاه مدتکارشناسان

راهکارهاي فنی  آبیاري:
×1 )0/26(سیستم آبیاري تحت فشار

×2 )0/19(اصالح شیوه های آبیاري)مديريت منابع آب(
×3 )0/15(برنامه ريزي آبیاري محصوالت برحسب نیاز آبي

×4 )0/13(ايجاد استخرهاي ذخیره آب
×5 )0/12(تغذيه منابع زيرزمیني و احداث سدهاي زيرزمیني

×6 )0/08(آبیاري زيرسطحي
×7 )0/07(استفاده گروهي از منابع آب 

0/02نرخ ناسازگاري
راهکارهاي زراعي:

× 1 )0/31(ارقام مقاوم به خشکسالي
×2 )0/21(مواد اصالحی و نگهدارنده رطوبت خاک

×3 )0/19(آموزش مديريت مزرعه
×4 )0/16(تسطیح و يکپارچه کردن اراضي زراعي

×5 )0/13(ترويج عملیات زراعي
0/01نرخ ناسازگاري

راهکارهاي نهادي:
×1 )0/35(استقرار نظام پايش و پیش آگاهي خشکسالي

×2 )0/29(آموزش کشاورزان در خصوص مقابله با خشکسالي
×3 )0/19(اتحاديه هاي مردم نهاد براي مشارکت کشاورزان

×4 )0/17(ايجاد نظام بیمه فراگیر محصوالت کشاورزي
0/02نرخ ناسازگاري

راهکارهاي قانوني:
×1 )0/28(ارائه تسهیالت بانکي با بهره مناسب

×2 )0/23(بیمه خشکسالي
×3 )0/18(محدوديت منطقي و عملي آب سطحي به بهره برداران

×3 )0/16(کنترل میزان برداشت آب هاي زيرزمیني
×5 )0/15(تعیین قیمت مناسب و تضمین خريد محصوالت کم آب

0/02نرخ ناسازگاري
راهکارهاي اصلي:
1 )0/33(راهکارهاي زراعي

2 )0/30(راهکارهاي فنی  آبیاري
3 )0/20(راهکارهاي قانوني
4 )0/17(راهکارهاي نهادي

0/00نرخ ناسازگاري
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* اندیس هاي خارج از پرانتز بیانگر رتبه راهکارها در بخش مربوط به خود است.
** راهکارهاي کوتاه مدت در کمتر از 1 سال، میان مدت بین 3-1 سال و بلندمدت باالتر از 3 سال قابل اجرا هستند.
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ترتیب  به  را  مذکور  راهکارهاي  اجراي  بلندمدت،  و  میان مدت 
و  »قانوني«  آبیاري«،  »فني  »زراعي«،  راهکارهاي  به  اولویت 
»نهادي« اختصاص داده اند. از این رو، این گروه، اجراي راهکارهاي 
مقابله با خشکسالي را بر عهده خود کشاورزان و بدون دخالت 
راهکارهاي  به همین دلیل،  و  نموده اند  مستقیم دولت معرفي 

قانوني را در جایگاه سوم انتخاب خود قرار داده اند.

در  موردمطالعه  شاخص های  لحاظ  به  روستاها  رتبه بندی 
چارچوب مدیریت ریسک 

براي  شانون  آنتروپي  آماري  روش  از  ابتدا  مرحله،  این  در 
محاسبه وزن شاخص ها استفاده گردید. جدول شماره10 وزن 
نهایي شاخص های موردمطالعه در مناطق روستایي شهرستان 

زرین دشت را نشان می دهد.

پس از محاسبه وزن؛ به رتبه بندی روستاها با استفاده از تکنیک 
پرومته پرداخته شد. روش پرومتي شش نوع تابع ترجیح را به 
تصمیم گیرنده پیشنهاد می کند. نوع داده ها و نظر تصمیم گیرنده 
تعیین کننده معیار تصمیم یافته است بنابراین، در اولین مرحله 
این تکنیک، بر اساس تابع ترجیع نوع اول )معیار عادي( تعیین 

گردید. آنگاه وزن های به دست آمده از تکنیک آنتروپي در این 
توابع تأثیر داده شد و a,b( Π( ماتریس تصمیم گیری محاسبه 
گردید. پس از آن با محاسبه جریان های خروجي و ورودي، یعني 
)a(+Q و )a(-Q به محاسبه جریان خالص که همان )Q )aاست 
بر اساس رتبه بندی آن ها  و  پرداخته شد )جدول شماره 11( 
گزینه برتر انتخاب شد که در جدول شماره 12 نشان داده شده 

است.

بدین ترتیب مشخص گردید که روستاي چاه سبز با توجه 
به شاخص موردبررسی باالترین رتبه را دارد و روستاي گلوگاه 
پایین ترین رتبه را به لحاظ برخورداري از وضعیت مدیریت ریسک 

خشکسالي کسب کرده است.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش مدیریت ریسک خشکسالي 
در کاهش آسیب پذیری کشاورزان شهرستان زرین دشت انجام 
آسیب پذیری  عوامل  مهم ترین  بررسي  از  حاصل  نتایج  گرفت. 
نشان  فریدمن  آزمون  اساس  بر  برابر خشکسالي  در  کشاورزان 
اقتصادي،  متغیرهاي آسیب پذیری محیطي،  میانگین  بین  داد 

جدول ۱۱. جریان رتبه های مثبت و منفي در روستاهاي موردمطالعه.

روستاردیفروستاردیف

0/7800/192چاه سبز0/6120/3869خلیل آباد1
0/7700/229میانده0/5900/38610دشخاک2
0/5850/391تل ريگي0/7090/25811مزايجان3
0/4890/487دره شور0/6820/29312گلکويه4
0/6680/331دروا0/4330/52813پنج چاه5
0/6400/336تاج آباد0/4310/52614چاه زبر6
0/6210/355ساچون0/4020/57415گلوگاه7
0/6130/386دهنو8
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جدول ۱۰. وزن نهایي شاخص های موردمطالعه.

گویه ها اقتصادي محیطي اجتماعي

Ej=-k∑mi=1 1089/45 1032/44 11414/24
Dj=1-Ej 7/30401 7/53341 0/0600272

Wj 0/000151082 0/000156383 0/151819409
EA 0/899925949 0/899923655 0/829971727
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.) جدول ۱2. رتبه بندی نهایي روستاها بر اساس جریان خالص)

(روستا (روستارتبهجریان خالص) رتبهجریان خالص)

0/2269خلیل آباد0/5881چاه سبز
0/20310دشت خاک0/5412میانده

0/19311تل ريگي0/4503مزايجان
0/00112دره شور0/3884گلکويه
0/09513-پنج چاه0/3365دروا

0/09514-چاه زبر0/3046تاج آباد
0/17215-گلوگاه0/2667ساچون
0/2278دهنو
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اجتماعي¬ روستاهاي نمونه در سطح آلفا 0/01 تفاوت معناداري 
متغیر  به  رتبه اي  میانگین  بیشترین  بین  این  در  دارد.  وجود 
آسیب پذیری  متغیر  به  آن  کمترین  و  اجتماعي  آسیب پذیری 
محیطي اختصاص یافته است. همچنین، نتایج آزمون t نشان 
داد؛ با سطح معناداري پایین تر از 5./0، آسیب پذیری جامعه نمونه 
در برابر خشکسالي معنادار و مورد تأیید است. براي بررسي تأثیر 
شاخص های مدیریت ریسک بر کاهش آسیب پذیری کشاورزان 
از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد در منطقه 
موردمطالعه، استفاده از فناوری های جدید کشاورزي بیشترین 

تأثیر را بر کاهش آسیب پذیری کشاورزان دارد. 

این نتایج با نتایج پورطاهری و افتخاری )2014( همسو است؛ 
و  اقتصادي  نویسنده، آسیب پذیری محیطي،  تفاوت که  این  با 
اجتماعي قبل از خشکسالي را نیز بررسي کرده است. همچنین،  
چرمچیان لنگرودی )2015( نیز معتقد است مدیریت ریسک، 
رویکردي مهم در کاهش آسیب پذیری کشاورزان است. شریفی و 
زرافشانی )2012( نیز معتقدند سنجش آسیب پذیری نقطه آغاز 
مدیریت ریسک است و تخصیص اعتبارات کشاورزي باید با توجه 
به درجه آسیب پذیری اقتصادي، اجتماعي و محیطي هر منطقه 

باشد. همه این مطالعات با نتایج این پژوهش همخواني دارند.

با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبي، راهکارهاي مدیریت 
ریسک خشکسالي توسط کارشناسان اولویت بندي گردید و اجراي 
راهکارهاي مذکور به ترتیب اولویت به راهکارهاي »زراعي«، »فنی 
 آبیاري«، »قانوني« و »نهادي« اختصاص داده  شد. این نتایج نیز با 

مطالعه علي دریجاني و همکاران مشابه است.

به  زرین دشت  رتبه بندی روستاهاي شهرستان  به  نهایت  در 
ریسک  مدیریت  چارچوب  در  موردمطالعه  شاخص های  لحاظ 
پرداخته شد. نتایج نشان داد که روستاي چاه سبز در برترین 
شیوه مدیریتي قرار دارد و روستاي گلوگاه با کسب پایین ترین 

رتبه در آخرین مرتبه مدیریت ریسک خشکسالي قرار گرفت.

و  زرین دشت  شهرستان  در  اخیر  خشکسالي هاي  وقوع  با 
پیش بیني ادامه روند آن بر اساس مطالعه حاضر، توجه به اقداماتي 
که قبل از وقوع خشکسالي انجام شده و عماًل غافلگیري را به 
حداقل ممکن مي رساند، امري اجتناب ناپذیر است. بیشتر اقدامات 
قالب  از وقوع خشکسالي و در  صورت گرفته، در حین و پس 
مدیریت ریسک مي باشد که نه تنها، گروه ها و مناطق آسیب دیده 
محدودي را در برمی گیرد، بلکه خوداتکایي کشاورزان را کاهش 
داده و میزان وابستگي به دولت و کمک هاي سایرین را افزایش 
خشکسالي  ریسک  مدیریت  اقدامات  دیگر،  سوي  از  مي دهد. 
که بتواند اثرات خشکسالي را کاهش دهد، نه تنها در مقایسه با 
هزینه هاي جبران خسارت مبلغ ناچیزي است، بلکه این اقدامات 
به  مي شود،  وقوع خشکسالي صرف  از  بعد  که  هزینه هایي  در 

صرفه جویي و کاهش هزینه ها نیز مي انجامد

کاهش  و  مهار  براي  می شود  پیشنهاد  فوق  نتایج  اساس  بر 
آسیب های اقتصادي، اجتماعي و محیطي ناشي از کشاورزي، با 
در نظر داشتن مؤلفه های تحقیق مدلي جامع تدوین شود که در 
آن آینده نگري و برنامه ریزي در جهت تحول از وضعیت موجود 
به یک وضعیت بهتر موجب کاهش خسارات انساني و هزینه هاي 
اجتماعي - اقتصادي گردد. در این راستا، ایجاد بستري مناسب 
کشاورزي،  بخش  ریسک  مدیریت  ترویج  سطح  ارتقاء  جهت 

مناسب خواهد بود.

تشکر و قدردانی

این مقاله هیچ گونه حامی مالی نداشته است.

»آسیه حسني نژاد و همکاران. نقش مدیریت ریسک خشکسالي در کاهش آسیب پذیری کشاورزان )موردمطالعه: شهرستان زرین دشت(«
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