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و پس از  پيشپذيری کشاورزان حوضه آبريز بختگان آسيب

 خشکسالیرويداد 
 فاطمه نصرنیا، منصور زیبایی و محمد بخشوده 1

 1397/04/19:تاریخ پذیرش                                                                                     1396/10/23تاریخ دریافت: 

  چکیده
اجتماعي به شمار  -معيشت افراد و توسعه اقتصادی تهديد كننده طبيعي هایهمخاطر ترينخشكسالي، يكي از مهم

همانند استان فارس، بيشتر مستعد فاجعه خشكسالي هستند و ظرفيت هر منطقه برای اقدام كارا  هاطقهآيد. برخي منمي
ناشي از خشكسالي در هر منطقه ناشي از قرار گرفتن در  مخاطرهخشكسالي متفاوت است.  هایگذاریپاسخ به اثرو 

مستعد خشكسالي،  هانطقهجه، در مپذيری جامعه نسبت به اين رويداد است. در نتيمعرض اين مخاطره طبيعي و آسيب
گيری ، اندازهاين بررسيگذاران انجام شود. از اين رو، هدف ريزان و سياستتوسط برنامه (ريسكخطر )بايستي ارزيابي 

كشاورز   276 ای شاملنمونه است.خشكسالي  رويدادو پس از  پيشپذيری كشاورزان حوضه آبريز بختگان آسيب
برای دو سال انتخاب شد. نتايج نشان داد اگر زراعت تنها  كشتزارسطح های الزم در ی دادهآورگردبرای مصاحبه و 

خانوارهای نمونه نسبت به  %37وجود نداشته باشد، بيش از  مصرف هموارسازیمنبع درآمدی خانوارها باشد و توانايي 
 %28.62، كشتزاردرآمد حاصل از فعاليت زراعي و درآمد خارج از  اما با در نظر گرفتن .پذيرندخشكسالي آسيب

به معيار  كشتزارتوان نتيجه گرفت اضافه كردن درآمد خارج از پذير خواهند بود. بنابراين ميخانوارهای نمونه آسيب
سنجي، چهار دست آمده از روش اقتصاد هنتايج ب بنا بر. شودپذير ميخانوارهای آسيب شماردرآمدی، موجب كاهش 

( 4خانوارهای نمونه(،  %42/11پذيرند )و پس از خشكسالي آسيب پيش( خانوارهايي كه 1گروه از كشاورزان وجود دارد: 
( خانوارهايي 3خانوارهای نمونه(،  %11/22پذيرند )از خشكسالي مقاوم هستند، اما پس از آن آسيب پيشخانوارهايي كه 

( خانوارهايي كه هم 2خانوارهای نمونه(،  %61/11ا پس از آن مقاوم هستند )پذيرند اماز خشكسالي آسيب پيشكه 
-تواند به سياستمي بررسيهای اين يافته خانوارهای نمونه(. %16/41و هم پس از خشكسالي مقاوم هستند ) پيش

های راهبردكارگيری هريزی و ببرنامه و در نتيجهپذيری كشاورزان نسبت به خشكسالي آسيب درک بهتر برایگذاران 
 .كندمديريت ريسك مناسب كمك 

 JEL: Q54, Q15,Q18بندی طبقه

 خشكسالي، حوضه آبريز بختگان. رويداداز  و پس پيشپذيری آسيبکلیدی:  گانواژ

                                                           
 استاد و استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیرازبه ترتیب: استادیار،  1

Email: fnasrnia@gmail.com 
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  مقدمه

 بالیای طبیعی است که انسان از دیرباز با آن آشنا بوده استرویدادها و خشکسالی یکی از بارزترین 

آسیب و زیان شددیدی  ی از شدیدترین بالیای آب و هوایی، یکبه عنوان  و (1396، و زیبایی )نصرنیا

سدال ذششدته،    50 در(. 2016جیا و همکداران،  )کرده است کشاورزی وارد  هایرا بر تولید محصول

ین و زیادی بوده است ) قانآن بر کشاورزی مورد توجه محق هایذشاریو اثر ، خشکسالیتغییر اقلیم

مناسب و نا منظم بارش منجر  بده خشکسدالی و سدی      نا توزیع (.IPCC ،2013و  2016همکاران، 

)ین  کشاورزی در آینده به همراه خواهد داشتهای های منفی را بر تولید محصولذشاریاثرشده که 

رویدداد  . این (2006و دینگ و همکاران  2007؛ ژوآ و الئو، 2013همکاران،  ؛ یو و2016و همکاران، 

همراه دارد )قاسمی نژاد و  زیادی بههای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طبیعی، هزینه بالیو 

کشاورزی، توسعه  هایخشکسالی و پیامدهای نامطلوب آن بر منابع طبیعی، تولید (.1393همکاران، 

بده شدمار   مسدتعد خشکسدالی    یهدا منطقده های اساسی ایران و اقتصادی و اجتماعی یکی از چالش

نقدا  بدوده و    دیگراین بالی خزنده در روستاها بیش از شعاع تاثیر  (.2008، و همکاران لیو) آیدمی

 کشداورزان روایدن  ازکندد،  ناشی از آن را تجربه مدی  پیامدهایدر این بین جامعه کشاورزی بیشترین 

بدر ایدن، خشکسدالی     افدزون  (. 1390روند )شرفی و زرافشانی،پشیر به شمار میبیشترین ذروه آسیب

های مهم و موثری را در حوزه امنیت غشایی و معیشت روسدتائیان ایجداد کدرده اسدت     همواره چالش

جایی که بخش کشاورزی مصرف کننده اصلی منابع آب کشور اسدت،  (. از آن2014)صلح و ذینک ، 

روستایی ایران تلقدی   هایمنطقهتوان به مثابه تهدیدی جدی برای معیشت ساکنان سالی را میخشک

کشداورزی   هایلته به تولید محصوس(. ارتبا  تنگاتنگ روستا و اقتصاد واب1387مدار، د )شریعتکر

تهدیددی بدرای معیشدت     این امدر شده که منفی خشکسالی  هایذشاریاثر افزایش و تداوم  منجر به

خشکسدالی   را بده دنبدال خواهدد داشدت.    و افزایش مهداجر    به دنبال داشته هانطقهساکنان این م

بسدتگی بده ریسد      متفاو  مستقیم و غیر مستقیم زیادی دارد که شد  و تناوب آن هایذشاریاثر

مددیریت ریسد     .(IUGS، 1997و  2016 )جیا و همکداران، خشکسالی بوقوع پیوسته دارد رویداد 

خشکسالی اسدت کده اثدرا  زیانبدار      رویداداز  پیشانجام شده  هایامخشکسالی، شام  مجموعه اقد

)نصدرنیا و زیبدایی،    رسداند ممکدن  کمترین حدد  غافلگیری را به  در عمالاین پدیده را کاهش داده و 

بیدان   بده  .است هاامعهپشیری جهای مدیریت خشکسالی، سنجش آسیبنخستین ذام برنامه(. 1394
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شدود  موثر واقع مدی  هنگامیدیگر، مدیریت ریس ، به عنوان کاراترین شیوه در مدیریت خشکسالی، 

کناتسدون و همکداران،   ) پشیری، شناسایی و طبقه بندی شده باشنددرجه آسیب پایهبر  هاطقهکه من

ی مبندا (. 2007فوسد ،  ) مختلد  اسدت   هدای پشیری ی  مفهوم ذسترده بدا تعرید   آسیب(. 1998

پدشیری، ناشدی از   اثرذشار بر آن اسدت. تفداو  در آسدیب    هایپشیری، شناسایی عام سنجش آسیب

، اقلیم، ساختارهای سیاسی و توانتفاو  در متغیرهایی همانند طبقه اجتماعی، دسترسی به منابع و 

ار و هدای زیرسداختی، دسترسدی بده بداز     درآمد، محدودیت هابعنوع در مناجتماعی، سطح فناوری، ت

ای پشیری از خشکسالی، حاص  مجموعه پیچیده، چندذانه و همبسدته سرمایه است. بنابراین،  آسیب

 (.1387اقتصادی است )کشاورز و همکاران،  -اجتماعی هایم عا از

خشکسدالی  ناشدی از   هدای زیدان  احتمدال بدروز   بت به خشکسالی معیار مناسبی از نس پشیریآسیب

ذیدرد. هدادی ندا  و    پشیری میانگین فقر و احتمال فقر را دربر مدی آسیباست. از بعد نظری، مفهوم 

کنندد:  پدشیری را مشدخم مدی   آسدیب  ذیدری انددازه  (، سه ذروه از معیارهای2003سامبینگ )کوی

سدازند و  در  را کمی مدی  یینپاکه مطلوبیت انتظاری کنند، معیارهایی معیارهایی که فقر را کمی می

کنندد.  ذیدری مدی  در معدر  ریسد  بیمده نشدده قدرار ذدرفتن را انددازه        معیارهایی که میزانآخر 

پشیری به عنوان فقر انتظاری به معنای احتمال فقیر شدن خدانوار در آیندده در صدور  غندی     آسیب

باشدد )کریسدتین و   بودن در حال حاضر و یا تداوم فقر در آینده در صور  فقیر بدودن خدانواده مدی   

، تفداو  میدان مطلوبیدت انتظداری     پشیری به عنوان کاهش مطلوبیتمعیار آسیب   (.1،2004سوبارو

پدشیری بده   شدود. آسدیب  ناشی از مصرف و مطلوبیت ناشی از معادل قطعی مصرف در نظر ذرفته می

دیگر سازوکار  انداز وه در ادبیاتی دارد که  کارایی پسعنوان ریس  در معر  خطر قرار ذرفتن ریش

 کنند.است، بررسی می های درآمدیتکانهناشی از را که در مصرف  با ریس  رویارویی

پدشیری  ذیدری آسدیب  ای انددازه بدر  دهدد نشان مدی  های انجام شدهبررسیمرور نتایج دیگر،  سویاز 

کده بدر مبندای     نخسدت  معیدار  .استاستفاده قاب   متفاو  دو معیار نسبت به خشکسالی، کشاورزان

است، که به جای  2رویداداز  پیشمعیارهای فقر انتظاری و مطلوبیت انتظاری پایین است، ی  معیار 

تواندد در ذدروه معیارهدایی قدرار ذیدرد کده       معیار دوم، که میدرآمد است.  پایهرکز بر مصرف، بر تم

                                                           
1 Christiansen & Subbarao ) 2004( 
2 Ex-ante Vulnerability Measure 
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ن را معیدار  آ، کده  کنندد بیمده نشدده قدرار ذدرفتن را کمدی مدی       (ریسد  خطدر ) میزان در معدر   

 .کنندنام ذشاری می 1پشیری پس از رویدادآسیب

با خشکسالی و تعدی  پیامدهای آن، شناخت و درك  رویاروییرسد که ذام ضروری برای به نظر می

پشیری افراد هر منطقه است که متأسفانه در کشور ما مورد غفلت واقع شده است. دقیق ابعاد آسیب

اثرذشار بر آن در  هایم پشیری و شناسایی عار زمینه آسیبد ارزیابیبررسی و این امر ضرور  

خشکسالی  بحرانهای اخیر با استان فارس که در منطقه خش  و نیمه خش  قرار دارد و در سال

 کشاوزرانپشیری ذیری آسیباندازه، این مطالعهسازد. از این رو هدف درذیر بوده است را مشهود می

 خشکسالی است. رویدادو پس از  پیشحوضه آبریز بختگان 

 روش تحقیق
درآمد به عنوان تابعی از (، (2010کویسینوز )ارائه شده توسط ) الگوی پایهبر  بررسیدر این 

 های خانوار و میانگین بارندذی در نظر ذرفته شد:ویژذی ،کشتزارمشخصا  

(1) 
idtidtidtidt uxRXRy  :  

(2) 
idtiidt eXhu );(2/1   

idty  درآمدi  امین خانوار در سالt  وd ی مح  سدکونت خدانوار اسدت.    نشان دهنده منطقهiX

بردار متغیدر بدارش در ید      dtRکه در طول زمان ثابت هستند و  کشتزارخانوار و  هایویژذیبردار 

به ترتیب بدردار   و باشد. میiXی  زیر بردار از ixسال خاص و برای ی  منطقه خاص است. 

و بدردار ضدرایب متغیرهدای بارنددذی و      باشدد. خدانوار مدی   هدای ویژذدی ضرایب برای متغیر بارش و 

 و بدارش   کشدتزار خدانوار و   هدای ویژذدی رابطة متقابد    هاییبهای خانوار و ماتریس ضرویژذی
آیدد. در  دست میه(، ب1979)جاست و پاپ، 2ایبوسیله فرایند تصحیح واریانس ناهمسانی سه مرحله

( بده  2)آیدد. رابطده   دسدت مدی  هب ûشود و بردار می برآورد  OLS3( با روش 1مرحله اول معادله )

);()exp( صور   ii XXh   شود و با فر  اینکه خطای میu نرمدال   -دارای توزیع لگاریتم

 شود:می برآورددر مرحله دوم  OLSروش ( به صور  سازذار با αاست، تابع واریانس )

                                                           
1 Ex-post Vulnerability Measure 
2 Three step heteroskedastic correction procedure 
3 Ordinary Least Squares 
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(3) 
idtiidt VXu   )ˆln( 2  

 که در آن:

 )ln( 2

idtidt eV   
( پس از اینکه هر مشاهده با جمله اصالح واریانس ناهمسانی خاص 2در مرحله سوم، معادله )

2);ˆ(خودش
1

iXh   ،یعنی  برآوردی هاییبشود. بدین ترتیب ضربار دیگر برآورد میوزن داده شد

̂  و̂  و̂ دست آمد، هکه ضرایب تابع میانگین و واریانس ب هنگامیباشند. کارا می همگی

 شود:زیر محاسبه می هایهبطامیانگین و واریانس شرطی با استفاده از ر

 
(4) 

idtidtiidt XREXREXyE  )(:ˆˆ)(ˆ)|(   
(5) 

ei ) ˆˆ;(]:ˆˆ)[(]:ˆˆ[)|( iidtiidt XhXRVXXyV   
         

)ˆ(expˆ 2/1

idte V  و)( dtRE  امید ریاضی متغیر بارش و)( dtRV کواریانس -ماتریس واریانس

و مقدار واریانس  ، ،  ،هاییبدست آوردن ضرهو ب هاهمعادل برآوردباشند. با مربوطه می

 برآوردپشیری را تعیین کرد.  در صور  توان آسیببا توجه به دو متغیر درآمد می  eتصادفی 

واریانس  هاییببردار ضرتوان برای دو متغیر درآمد می αدست آوردن ضریب ه( و ب3معادله )

 برآورددست آمده از هب هاییبمرحله بعد با توجه به مقادیر ضر دست آورد. درهشرطی درآمد را ب

توان میانگین و واریانس درآمد را برای هر خانوار ی تاریخی بارش میو استفاده از داده هاهمعادل

 محاسبه کرد. بررسیمورد 

 الیخشکس رویداداز  پیشپذیری آسیب

میانگین شرطی و واریانس شرطی درآمد برای هر خانوار با  هایضریبدر آغاز  بررسیدر این 

کوتاه  (پن تابلو )های خانوار )که در طول زمان ثابت است( و های مشخصویژذیاستفاده از داده

برای دو سال در  تنهاشد. از آنجایی که داده مربو  به متغیرها برآورد درآمد  هایمد  داده

که های بارندذی با داده هااین ضریب ( است،93-1392و  92-1391های زراعی دسترس )سال

هر  تری موجود است، به منظور پیش بینی میانگین و واریانس درآمدبلندمد برای دوره زمانی 
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ارندذی های بترکیب شد. ک  بارندذی طی ی  سال زراعی، به عنوان دادهدر بلند مد  خانوار 

استفاده شد. خشکسالی  رویدادپیش از پشیری  آسیب تعیین ها برای استفاده شد. سپس از این داده

 هایده شد: سود حاص  از تولید محصول، از دو متغیر متفاو  برای درآمد استفابررسیدر این 

در نهایت  ها.فعالیت دیگر اضافه درآمد حاص  از هزراعی ب هاید حاص  از تولید محصولزراعی و سو

درآمد مورد  کمترینذرفتن میانگین و واریانس درآمد برای دو ذزینه درآمدی با توجه به با درنظر

 رویدادپشیری کشاورزان پیش از نیاز برای ی  خانوار روستایی در استان فارس وضعیت آسیب

 خشکسالی تعیین شد.

 خشکسالی رویدادپذیری پس از آسیب

هددای میددانگین شددرطی و واریددانس شددرطی درآمددد، سددنجش معادلدده هدداییبضددربددرآورد پدس از   

خانوارهددای  پددشیر اسددت.  در ایددن صددور    خشکسددالی امکددان  رویدددادپددشیری پددس از  آسددیب

 رویدددادپددشیر، خانوارهددایی هسددتند کدده مطلوبیددت نهددایی مصددرف بدداالتری در زمددان      آسددیب

تر، معددادل مطلوبیددت نهددایی کدداهش درآمددد بیشدددارنددد.  پددیشدر مقایسدده بددا دوره  خشکسددالی

ی بزرذتددر، درآمدددی منفدد تکانددهبیشددتر ناشددی از مصددرف اسددت. بددا ایددن تعریدد ، خانوارهددایی بددا  

 انداز و دارایی های مولد کمتری را دارند.پشیرتر از خانوارهایی هستند که پسآسیب

نهدایی  وری خشکسدالی، برابدر بهدره    نوار پدس از رویدداد  از آنجایی که مطلوبیدت نهدایی مصدرف خدا    

پدشیری پدس   پدشیری، مفهدوم آسدیب   هاسدت، ایدن تعرید  از آسدیب    دارایدی  همده انتظاری ناشی از 

پددشیری بدده عنددوان کنددد. ایددن تعریدد ، در واقددع همددان مفهددوم آسددیب را مشددخم مددی رویددداداز 

 ( ارائه شد.2003مطلوبیت انتظاری پایین است که توسط  اِلبِرز و ذانینگ )

 بررسددیپددشیری  کشدداورزان در پددنج منطقدده مددورد  هددای مددورد نیدداز بددرای ارزیددابی آسددیب  داده

بددا پرسشددگری و مصدداحبه ح ددوری    روش)کددامفیروز، ابددرر، درودزن، رامجددرد و کربددال( بدده    

هددای مددورد نیدداز شددام  آوری شددد. دادهذددردای ذیددری تصددادفی چنددد مرحلددهاسددتفاده از نموندده

کاشدددته شدددده در دو  ذیاهدددان زراعدددی، عملکدددرد 1393و  1392الگدددوی کشدددت در دو سدددال 

، میدزان زراعدت آبدی و دیدم، تعدداد نیدروی کدار مدورد نیداز،          کشدتزار ،  انددازه  1393و  1392سال

هدای مدورد نیداز )هزینده مربدو  بده آب، بدشر، نیدروی کدار، سدم، کدود و            هزینه مربدو  بده نهداده   

و  هدداد ایددن فعالیددت هددای کشدداورزی و دامددی، درآمددد و سددو    ماشددین آال (،  نددوع فعالیددت  
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هددای خددانوار کشدداورز و همچنددین ارزش نددوع دارائددیهددا و ویژذددیهددای خددانوار کشدداورز، ویژذددی

اغلددب خانوارهددای مددورد بررسددی در  باشددد.پددشیری  مددیعوامدد  مربددو  بدده ابعدداد مختلدد  آسددیب

اطالعددا   انددد.تجربدده کددرده 92-1391، یدد  دوره خشکسددالی شدددید را در سددال زراعددی ارزیددابی

بدردار در هدر منطقده از سدازمان جهداد کشداورزی اسدتان فدارس و اطالعدا           بهدره    به شمارمربو

ای اسدتان  هدای مختلد  از سدازمان آب منطقده    مربو  به میزان بدارش در هدر منطقده بدرای سدال     

بدا اسدتفاده از آمارنامده کشداورزی و      هدا د. اطالعدا  مربدو  بده قیمدت محصدول     دست آمهفارس ب

روسددتایی بددا اسددتفاده از آمددار ارائدده شددده   هددایهطقددی و خددط فقددر در منمیددانگین هزیندده زندددذ

 ریددزی و اشددتغال اسددتانداری فددارس بدسددت آمددد. توسددط دفتددر اطالعددا  و آمددار معاونددت برنامدده 

 ( نشان داده شده است.1در شک  ) بررسیموقعیت جغرافیایی منطقه مورد 

 
 بررسیموقعیت جغرافیایی منطقه مورد  (1)شکل 
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 منظور تعیین حجم نمونه از رابطه زیر استفاده شد:به 

(6) 
pqZNd

pqNZ
n

22

2


  

 که در آن:

Nحجم جامعه آماری : 

nحجم نمونه : 

Z است. 1.96درصد برابر  95: مقدار متغیر نرمال استاندارد که در سطح 

p.درصدی از جامعه که دارای ی  ویژذی مشخم هستند : 

q ی  ویژذی مشخم هستند) بدون: درصدی از جامعه کهpq 1.) 

d در نظر ذرفته شد( 0.05: مقدار خطای مجاز)که برابر 

آمدار جهداد کشداورزی در     برابدر  از خشکسدالی،  آسیب و زیان دیدده کشاورزان پایه بر  qوpمقادیر 

اطالعا  مربدو  بده   تعیین شد که  276ابر نمونه بر پایه بر این تعیین شد.  بررسیمورد  هایطقهمن

 48کشداورز در منطقده درودزن،    88کشداورز در منطقده ابدرر،     35کشاورز در منطقه رامجدرد،   36

 . شدآوری ذردکشاورز در منطقه کربال  69کشاورز در منطقه کامفیروز و 

 نتایج و بحث:

بددا در نظددر ذددرفتن دو متغیددر درآمدددی     eو واریددانس تصددادفی   φو  α ،β ،γ هدداییبضددر

کدده سددود  هنگددامیاز بددرآورد معادلدده واریددانس   بدسددت آمددده(، نتددایج 1جدددول )شددد.  بددرآورد

زراعدی بده عندوان متغیدر درآمددی در نظدر ذرفتده شدود، را          هدای بدست آمدده از تولیدد محصدول   

 دهد.نشان می
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 های( نتایج رگرسیون واریانس شرطی درآمد هنگامی که سود بدست آمده از تولید محصول1جدول)

 زراعی تنها منبع درآمدی باشد

Table 1: Regression results of conditional variance of income when the profit 

from crop production is the only source of income. 

 tآماره  (SE)خطای معیار   های برآوردیفراسنجه نام متغیر

 19.483 1.644 ***32.037 عر  از مبدا

 1.112 0.016 0.018 سطح  زیر کشت

 0.202- 0.003 0.0006- شدهمساحت تسطیح 

 0.489- 0.006 0.003- مساحت آبیاری شده

 3.256 0.284 ***0.925 مالکیت چاه

 2.593 0.351 ***0.912 مالکیت تراکتور

 0.634 0.274 0.173 حساب پس انداز

 0.999- 0.153 0.152- شاخم ثرو 

 2.764- 0.143 ***0.393- مساحت باغ

 1.495 0.076 0.113 اع اء خانواده شمار

 0.101 0.062 0.006 سن سرپرست خانواده

 0.645- 0.0006 0.0004- توان دوم سن سرپرست خانوار

 1.607- 0.145 0.233- شاخم تحصیال  سرپرست خانوار

 0.694- 0.188 0.130- افراد تحت تکف 

 2.519 0.163 ***0.411 به صور  تمام وقت کشتزارخارر از  نشاغال

 1.141 0.187 0.214 به صور  نیمه وقت کشتزارخارر از  شاغالن

 0.537 0.314 0.168 نیروی کار مهاجر

 2.123 0.141 0.298 **اعتبارا  باز پرداخت نشده

 0.523 0.020 0.010 کشاورزی پیشینه کار

 
Prob(F) =0.000 4.237آماره=F    

 درصد( 1و  درصد 5 ،درصد 10داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیق: یافتهمنبع

نیدروی کدار    شدمار ، متغیرهدای مالکیدت چداه، مالکیدت تراکتدور، مسداحت بداغ،        بر مبندای نتدایج   

دار نشددده و همچنددین عددر  از مبددد  معنددی کشدداورزی تمددام وقددت، میددزان اعتبددارا  بازپرداخددت

دار ضدریب مالکیدت چداه    عالمدت مثبدت و معندی    ،دسدت آمدده  هنتدایج بد   همچنین بندا بدر  هستند. 

ریددانس درآمدددی بیشددتری را تجربدده  کشدداورزی کدده مالدد  چدداه هسددتند، وا   دهددد،نشددان مددی
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کنند. دلی  این امر، ناشی از این واقعیدت اسدت کده کشداورز بدا اتکدا بده منبدع آبدی خدود کده            می

چاه است، اقدام بده افدزایش سدطح زیدر کشدت کدرده کده بده دنبدال افدزایش سدطح زیدر کشدت،              

وابسددتگی  از فعالیددت کشدداورزی نیددز افددزایش یافتدده و همددین امددر موجددب    ت آمدددهبدسدددرآمد

پدشیری  نسدبت بده خشکسدالی شدده      افدزایش آسدیب   از زراعدت و   بدسدت آمدده  بیشتر به درآمدد  

بدا نتیجده   همخدوان  داشدت. ایدن نتیجده،    جه افزایش واریانس درآمدد را بده دنبدال خواهدد     تیو در ن

دیگددر،  ( اسددت. از سددوی1391( و ایرجددی )2010وز )کویسددین هددایبررسددیدسددت آمددده از هبدد

دهدد، بده   دهدد کده مالکیدت تراکتدور، واریدانس درآمدد را افدزایش مدی        نتدایج برآوردهدا نشدان مدی    

(. 2010دار اسددت )کویسددنویوز انس درآمدددی، بدده اندددازه کددافی معنددیعبددار  دیگددر افددزایش واریدد

بده صدور  تمدام وقدت      کشدتزار کده در   شدمار کدارذرانی  متغیر نیروی کار تمام وقدت، بده صدور     

دهدد بدا   داری ایدن متغیدر نشدان مدی    مشغول به کدار هسدتند، در نظدر ذرفتده شدده اسدت. معندی       

واریدانس درآمدد کداهش     کشدتزار افدراد شداغ  بده صدور  تمدام وقدت در خدارر از         شدمار افزایش 

ر از مددی یابددد. دلیدد  ایددن امددر ناشددی از ایددن واقعیددت اسددت کدده هددر چدده افددراد شدداغ  در خددار  

شدود، بده بیدان دیگدر، دسترسدی بده       افدزایش یابدد، از نیدروی کدار کشداورزی کاسدته مدی        کشتزار

بددا  رویددارویییابددد.  ایددن امددر، موجددب کدداهش تددوان  یددروی کددار بیشددتر و رایگددان کدداهش مددی ن

دهدد. نتدایج نشدان دهندده     ی خدود واریدانس درآمدد را افدزایش مدی     خشکسالی شده کده بده نوبده   

کدده  هنگددامیی دار اعتبددارا  بازپرداخددت نشددده بددر واریددانس درآمددد اسددت. ارتبددا  مثبددت و معندد

وام دریافددت شددده را در هددای قسددطد، بایسددتی کننددوام مددی بدده دریافددتنوار کشدداورز اقدددام خددا

زمددان معددین بدداز پرداخددت کنددد. خانوارهددایی کدده دارای اعتبددارا  بازپرداخددت نشددده هسددتند،     

د. ایددن امددر، بدده معنددای کننددبایسددتی قسددمتی از درآمددد خددود را صددرف بازپرداخددت وام دریددافتی 

کدداهش منددابع مددالی در دسددترس کشدداورز اسددت کدده موجددب کدداهش ایمنددی در شددرایط          

پددشیری  نسددبت بدده خشکسددالی و بدده دنبددال آن افددزایش واریددانس  ش آسددیبخشکسددالی و افددزای

( 1391( و ایرجددی )2010درآمدددی مددی ذددردد. مطالعدده انجددام شددده توسددط کویسددینویوز )      

نتیجه مشابهی را برای ایدن متغیدر نشدان داد. مسداحت بداغ کده بده صدور  هکتدار انددازه ذیدری            

سددت. اثددر منفددی و معنددی دار ایددن متغیددر شددد، یکددی از متغیرهددای اثرذددشار بددر واریددانس درآمددد ا

دهد بدا افدزایش مسداحت بداغ، واریدانس  متغیدر درآمددی کداهش مدی یابدد. از آنجدایی            نشان می
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کده هدر چده مسداحت بداغ افدزایش یابدد، درآمدد ناشدی از باغدداری افدزایش یافتده، کده ایدن امددر               

و کدداهش موجددب افددزایش تددوان مددالی خددانوار کشدداورز بددرای مقابلدده بددا آثددار خشکسددالی         

 د.شوپشیری  خشکسالی و به دنبال آن کاهش واریانس درآمدی میآسیب
بارندددذی، سددطح زیددر  ، متغیرهدداینشددان داداز رذرسددیون مرحلدده سددوم،  دسددت آمدددهنتددایج بدده

دار ه صدور  نیمده وقدت و تمدام وقدت معندی      بد  کشدتزار خدارر از   کشت، شاخم دارایی، شداغالن 

هدا بده صدور  مسدتقیم اسدت. یعندی بدا افدزایش هدر ید            این متغیر یذشاری همههستند، که اثر

انتظدداری کدده وجددود داشددت، ضددریب  بنددا بددریابددد. از ایددن متغیرهددا میددانگین درآمددد افددزایش مددی

ی ایددن واقعیددت اسددت کدده بددا  ، بیددان کنندددهدار متغیددر بارندددذی در ایددن بددرآوردیمثبددت و معندد

ابدد. از آنجدایی کده عمدده مندابع      یافزایش بارنددذی در منطقده، میدانگین درآمدد نیدز افدزایش مدی       

هدای سدد درودزن اسدت،    هدای مدورد بررسدی از چداه و آبراهده     هطقد رزان در منآب در اختیار کشداو 

هدای زیرزمیندی را   افزایش بارنددذی، افدزایش حجدم آب رخیدره شدده پشدت سدد و تغشیده سدفره         

و بده   به دنبال خواهدد داشدت، کده موجدب افدزایش عملکدرد محصدول  بدرای زراعدت آبدی و دیدم           

 دنبال آن افزایش میانگین درآمد را در پی خواهد داشت.

 خشکسالی از رویداد پیشپذیری آسیب
 دوره ده سداله،  بدر پایده میدزان    در مرحله بعد، میانگین و واریدانس درآمدد هدر خدانوار  طدی ید        

( مقددادیر میددانگین و واریددانس 1پددیش بینددی شددد. نمددودار ) 1391تددا  1382هددای سددالبارندددذی 
لگداریتم میدانگین شدرطی درآمدد انتظداری ده سداله        ،yدهدد، در ایدن نمدودار محدور     را نشان مدی 

میدانگین   ،دهدد ایدن نمدودار نشدان مدی    ، لگاریتم واریدانس شدرطی درآمدد اسدت.     xخانوار و محور 
 مبلد   ، yدرآمدی باالتر، واریدانس درآمددی بداالتری را نیدز بده دنبدال خواهدد داشدت. روی محدور          

درآمدد مدورد نیداز بدرای ید  خدانوار روسدتایی در         کمتدرین مشخم شدده کده    ریال 120732.6
از  دسدت آمدده  هبد اطالعا  مرکز آمار ایدران اسدت. بدا ایدن فدر  کده درآمدد         پایهاستان فارس بر 

پددشیری تددوان آسددیبت زراعددی، بدده عنددوان درآمددد کدد  خددانوار در نظددر ذرفتدده شددود، مددی  فعالیدد
 افددزونخانوارهددای مددورد بررسددی را تحددت دو فرضددیه متفدداو  مصددرف تعیددین کددرد. اذددر مصددرف 

بدر نظریده فریددمن    بندا  درآمددی ذششدته نیدز تعیدین شدود،       هدای بر درآمد جداری بوسدیله انتظار  
در روز  ریددال  120732.6ای کمتددر از درآمددد سددرانه (، خانوارهددایی کدده در مجمددوع   1975)

پدشیری بده عندوان فقدر انتظداری،      آیندد. بدا توجده بده تعرید  آسدیب      دارند، قطعا فقیر به شمار می
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مددورد( خانوارهددای بررسددی شددده در ایددن    103درصددد ) 37.32پشیرنددد. ایددن خانوارهددا آسددیب 
بده  پدشیر  خدط فقدر قدرار دارندد، آسدیب     دیگر، خانوارهدایی کده بداالی     سویذیرند. از ذروه قرار می

 .آیدنمی شمار
بدده دیگددر، اذددر فددر  شددود خددانوار توانددایی تعدددی  مصددرف را نداشددته باشددد و مصددرف  سددویاز 

توزیدع درآمدد بدسدت     پایده تدوان فقدر انتظداری خدانوار را بدر      از درآمد پیروی کند، مدی  طوز کام 
اضددافه شدده اسددت. در واقدع هددر    نیدز   پدشیری یکسددان منحنددی هدای آسددیب (، 1آورد. در نمدودار ) 

نقطه از این نمودار، احتمال اینکده اع داء خدانوار مدورد بررسدی بدا توجده بده میدانگین و واریدانس           
دهددد. بددرای کننددد، را نشددان مددیدر روز( زندددذی  ریددال 1207326درآمدشددان زیددر خددط فقددر ) 

پدشیری  آسدیب  منحندی درصدد از خانوارهدای بررسدی شدده، در  ناحیده جندوب غربدی         9.78مثال 
از درآمدد   بده طدور کامد    کندد، اذدر مصدرف    شدوند. ایدن مطلدب بیدان مدی     واقع مدی  %60 یکسان

 مواقع زیر خط فقر قرار دارند. %60درصد خانوارها  9.78پیروی کند،  

 
همراه با  فعالیت زراعیاز  دست آمدهبهنمودار لگاریتم طبیعی میانگین و واریانس سود ( 2نمودار )

 پذیری  یکسانآسیبهای منحنی
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تعدددی  مصددرف کامدد  )کدده داللددت بددر فرضددیه درآمددد دائمددی دارد(، و مصددرف تعدددی  نشددده دو 

دهدد. در دنیدای واقعدی، مصدرف حدد وسدطی بدین        حالت حدی رفتار مصرف کنندده را نشدان مدی   

کدده یدد  خددانوار تحددت ایددن دو تعدددی  مصددرف کامدد  و مصددرف تعدددی  نشددده اسددت. در صددورتی

ن رفتددار مصددرفی واقعددی شددناخته شددود، بدده احتمددال زیدداد بددا در نظددر ذددرفتپددشیر فرضددیه آسددیب

 .آیدبه شمار میپشیر همچنان آسیب

از فعالیددت  بدسددت آمدددهشددده بددا متغیددر دوم درآمدددی، یعنددی سددود  هددای یادهحلدددر ادامدده، مر

از  هدای بدسدت آمدده   یبهدا تکدرار شدد. ضدر    دیگدر فعالیدت  از  زراعی به اضافه درآمد بدسدت آمدده  

دهددد، متغیرهددای سددطح زیددر کشددت، مالکیددت چدداه،  رد معادلدده واریددانس نتددایج نشددان مددی بددرآو

نیدروی کدار کشداورزی تمدام وقدت، میدزان        شدمار ، مسداحت بداغ،   دارایدی مالکیت تراکتور، شاخم 

. نتددایج ایددن جدددول بیددان   هسددتنددار اعتبددارا  بازپرداخددت نشددده و عددر  از مبددد   معنددی   

یابدد. بده عبدار  دیگدر، از     واریدانس درآمدد نیدز افدزایش مدی     کند، با افزایش سطح زیدر کشدت،   می

از فعالیدت   دسدت آمدده  بده آنجایی که با افزایش سدطح زیدر کشدت، وابسدتگی کشداورز بده درآمدد        

کشدداورزی افددزایش یافتدده، در نتیجدده واریددانس افددزایش یافتدده و همددین امددر موجددب افددزایش      

 شود.درآمد نیز اضافه می

رذرسدیون میدانگین شدرطی درآمدد بدرای دومدین متغیدر درآمددی         نتدایج بدرآورد   دیگدر،   سویاز 

خددارر از  دارایددی، شدداغالندهددد، متغیرهددای بارندددذی، سددطح زیددر کشددت، شدداخم   نشددان مددی

مثبددت و  ذددشاریبازپرداخددت نشددده اثر بدده صددور  نیمدده وقددت و تمددام وقددت و اعتبددارا  کشددتزار

داری بددر میددانگین درآمددد دارنددد. بدده عبددار  دیگددر، بددا افددزایش هددر یدد  از ایددن متغیرهددا  معنددی

 یابد.  میانگین درآمد افزایش می

( لگدداریتم طبیعددی میددانگین و واریددانس شددرطی را بددرای ایددن متغیددر درآمدددی نشددان  2نمددودار )

تر، واریدانس  دهد.  این نمودار نیز بیدان کنندده ایدن واقعیدت اسدت کده میدانگین درآمددی بداال         می

 شددماردرآمدددی بدداالتری را بدده دنبددال خواهددد داشددت. بددا در نظددر ذددرفتن ایددن متغیددر از درآمددد،  

( کدداهش مددی یابددد. از مقایسدده ایددن نتیجدده بددا  28.62خددانوار ) 79خانوارهددای آسددیب پددشیر بدده 

تدوان نتیجده ذرفدت    از فعالیدت زراعدی باشدد، مدی     بدسدت آمدده  حالتی که متغیدر درآمددی سدود    

د. شدو پدشیر مدی  کشداورزان آسدیب   شدمار هدا موجدب کداهش    فعالیدت  دیگدر از  ت آمدده بدسدرآمد 
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(، بددا ایدن فدر  کدده   2بدر نمدودار )  بندا  کنددد. در حدالی کده واریدانس درآمددد تغییدر چنددانی نمدی      

درصددد از  8.33تددوان نتیجدده ذرفددت   از درآمددد پیددروی کنددد، مددی   بدده طددور کامدد   مصددرف 

ن نتیجده نیدز، دلیلدی بدر ایدن      قدر قدرار دارندد. اید    مواقع زیر خدط ف  %60خانوارهای مورد بررسی، 

خانوارهددای  شددمارهددا، کدداهش  فعالیددت دیگددراز  بدسددت آمددده سددت کدده افددزایش درآمددد   ادعا

 پشیر را به دنبال دارد.آسیب

 
از فعالیت زراعی به اضافه درآمد  بدست آمدهدرآمد  نمودار لگاریتم طبیعی میانگین و واریانس( 2نمودار )

 پذیری  یکسانمنحنی های آسیبها و فعالیت دیگربدست آمده از 

هدای آنهدا کده در طدول زمدان      خدانوار و دارایدی   هدای ویژذدی هدای تداریخی بارنددذی و    داده بنا بر

اسددت.  پددشیرسددنجش (ex-ante)خشکسددالی  رویددداداز  پددیشپددشیری ثابددت هسددتند، آسددیب 

تعدددی   بدددونپددشیر، تحددت دو فرضددیه تعدددی  کامدد  مصددرف و    بنددابراین، خانوارهددای آسددیب 

مصرف، آسیب پدشیر خواهندد بدود. بایسدتی بده ایدن نکتده توجده کدرد کده رفتدار مصدرفی واقعدی              
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چنددین شددرایطی خددانواری   بدداخددانوار چیددزی بددین ایددن دو فددر  حدددی قددرار دارد. بنددابراین،    

در سددال، تحددت  ریددال 44067400ه اع ددای آن کمتددر از شددود کددپددشیر شددناخته مددی آسددیب

از درآمدد   بده طدور کامد    ایدن فرضدیه کده مصدرف      بدا دسدت آورد.  هفرضیه تعدی  کام  مصرف بد 

مواقدع   %50مدی کندد، خانوارهدای آسدیب پدشیر، خانوارهدایی هسدتند کده اع دای آن در           پیروی

 آورند.  در سال بدست می ریال 44067400از درآمد کمتر 

 خشکسالی رویدادذیری پس از پآسیب
، ید  دوره خشکسدالی شددید را در سدال زراعدی      ایدن ارزیدابی  اغلب خانوارهدای مدورد بررسدی در    

ی همددهی خانوارهددا و همددهخشکسددالی در  هددایاثرذددشاریتجربدده کددرده انددد.    1391-1392
بده ید  انددازه و ید  شدد  نبدوده اسدت. تفداو  در کداهش میدزان            بررسدی مدورد   هدای  نطقهم

درآمدددی  هددایبددعبررسددی و همچنددین تفدداو  در منبارندددذی در هددر یدد  از پددنج منطقدده مددورد 
کاشددته شددده توسددط خانوارهددا، درك     هددایهددا و همچنددین تفدداو  در نددوع محصددول    خانوار

 تکاندده بررسددیت. در ایددن متفدداوتی را  از شددد  خشکسددالی در میددان خانوارهددا ایجدداد کددرده اسدد 
ناشددی از خشکسددالی بددرای هددر خددانوار بدده صددور  تفدداو  میددزان درآمددد ذددزارش شددده در سددال  

شددود. و میددانگین شددرطی درآمددد در یدد  دوره ده سدداله سددنجیده مددی     1392-1391زراعددی 
 و 1392-1391هددای زراعددی (، توزیددع کسددری درآمددد سددرانه  بددرای سددال  4( و )3نمودارهددای )
-1392دهنددد. میددانگین کسددری درآمددد سددرانه در سددال زراعددی      را نشددان مددی 1392-1393

درآمدد   کمتدرین معدادل بدا    حددودی  اتد در سدال اسدت. ایدن رقدم      ریال 46472020برابر  1393
 الزم برای تداوم حیا  ی  نفر در طول سال است.

 
 

 1392-1391( توزیع کسری درآمد برای سال زراعی 3نمودار ) 

 کسری درآمد )میلیون ریال(
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 1393-1392( توزیع کسری درآمد برای سال زراعی 4نمودار )

رویدددداد پدددشیری  پدددس از  نه، سدددنجش آسدددیب پدددس از محاسدددبه کسدددری درآمدددد سدددرا  

دهددد از ایددن سددنجش نشدان مددی  پددشیر اسدت.  نتددایج بدسددت آمدده  امکددان (ex-postخشکسدالی) 

رویدداد  . بده عبدار  دیگدر    آیدد خدانوار آسدیب پدشیر بده شدمار مدی       161 شدمار با وقوع خشکسالی 

 رویددداداز  پددیشخددانوار ) 103خددانوار آسددیب پددشیر از    شددمارده کدده شددخشکسددالی موجددب  

 خشکسالی( افزایش یابد. رویداداز  پسخانوار ) 161خشکسالی( به 

 خشکسالی رویدادپذیر و مقاوم در برابر خانوارهای آسیب هایویژگی

( و معیار ex-anteاز وقوع خشکسالی ) پیشپشیری با استفاده از دو معیار آسیب بررسی،در این 

پشیری خانوارهای مورد ضعیت آسیب(، وex-postخشکسالی ) ورویداداز وق پسپشیری آسیب

و  کشتزارثابت  هایویژذیبر بنا خشکسالی،  رویداداز  پیشپشیری مشخم شد. معیار آسیب بررسی

درآمدی در  تکانه پایهخشکسالی، بر  رویداداز  پسپشیری خانوار است. در حالی که معیار آسیب

 باشد.های خانوارها میخشکسالی  و وضعیت دارایی هنگام رویداد

توان به جای هفت ذروه اشاره خشکسالی می رویدادو پس از  پیشپشیری با توجه به سنجش آسیب

 شده در باال کشاورزان را به چهار ذروه تقسیم کرد:

 کسری درآمد )میلیون ریال(
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و از وقوع پیش  پشیرند، یعنی هم از لحاظ معیارو پس از خشکسالی آسیب پیشخانوارهایی که  -1

 درصد(. 15.24خانوار،  41پشیرند )آسیب رویدادپس از هم از لحاظ معیار 

پشیر نیستند، یعنی از لحاظ پشیرند اما پس از آن آسیبز خشکسالی آسیبا پیشخانوارهایی که  -2

خانوار،  50پشیر نیستند )آسیب رویدادپس از پشیرند ولی از لحاظ معیار آسیب رویداداز  پیشمعیار 

 درصد(. 18.96

پشیرند، یعنی از لحاظ پشیر نیستند اما پس از آن آسیباز خشکسالی آسیب پیشخانوارهایی که  -3

 120پشیرند، )آسیب رویدادپس از پشیر نیستند اما از لحاظ معیار آسیب رویداداز  پیشمعیار 

 درصد (. 44.61خانوار، 

پشیر نیستند، یعنی هم از لحاظ معیار و هم پس از خشکسالی آسیب پیشخانوارهایی که هم  -4

 21.19خانوار،  57) آیندبه شمار میقاوم م رویدادپس از و هم از لحاظ معیار  رویداداز  پیش

 درصد(.

 دهد.را نشان می بررسیمورد  هایپشیر در منطقهارهای مقاوم و آسیب(، توزیع خانو5نمودار)

 
 بررسیمورد  هایپذیر در منطقهارهای مقاوم و آسیبتوزیع خانو (5)نمودار
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 3خانوار در منطقه کامفیروز،  7پشیرند، و پس از خشکسالی آسیب پیشخانواری که  41از مجموع 

 خانوار در منطقه کربال قرار دارند. 23خانوار در منطقه رامجرد و  8خانوار در منطقه ابرر، 
 8پشیر نیستند، پشیرند اما پس از آن آسیباز خشکسالی آسیب پیشخانواری که  50از مجموع 

خانوار در  30خانوار در منطقه درودزن و  1، خانوار در منطقه ابرر 11خانوار در منطقه کامفیروز، 
 به طور عمدهدهد این افراد بررسی وضعیت این ذروه از کشاورزان نشان می منطقه کربال قرار دارند.

 دیگرکسانی هستند که از تهدید خشکسالی فرصت ساخته و با فراهم کردن زمینه کسب درآمد از 
اند منبع درآمد با نیاز آبی کمتر توانسته ذیاهانهای درآمدی و یا تغییر الگوی کشت به سمت ذزینه

 کنند.پایداری را برای خود ایجاد 
 17پشیرند،پشیر نیستند اما پس از آن آسیباز خشکسالی آسیب پیشخانواری که  120از مجموع 

خانوار در 18انوار در منطقه درودزن، خ 73خانوار در منطقه ابرر،  6خانوار در منطقه کامفیروز، 

 خانوار در منطقه کربال قرار دارند. 6رامجرد  و  همنطق
پشیر نیستند، یا به عبار  و هم پس از خشکسالی آسیب پیشخانواری که هم  57در نهایت، از 

 12منطقه ابرر،  خانوار در 13خانوار در منطقه کامفیروز،  15، آیندبه شمار میدیگر خانوار مقاوم 
 خانوار در منطقه کربال  قرار دارند. 9خانوار در منطقه رامجرد و   8خانوار در منطقه درودزن، 

 خانوار آسیب پذیر و مقاوم در برابر خشکسالی هایویژگی (2)جدول

Table (2) Features of vulnerable and -resistant households to drought 

 متغیرها
 tآماره خانوار مقاوم پشیرخانوار آسیب 

  انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

          3.56 1.80 10.23 9.57 4.452اراضی زیر کشت )هکتار(

              3.46 1.78 9.00 8.86 3.985اراضی آبیاری شده )هکتار(

         0.73 1.31 5.16 7.89 3.597های هموار و مسطح )هکتار(زمین

                         1.86 0.61 2.56 1.13 3.620داراییشاخم 

 0.941 0.29 0.06 0.07 0.01 اندازه باغ )هکتار(                  

 1.060 2.54 5.28 1.47 4.81 اندازه خانوار 

 1.486 13.66 47.78 11.73 51.71 سن سرپرست خانوار )سال(       

 0.944 1.20 1.44 1.07 1.21 شاخم تحصیال  سرپرست خانوار   

 0.949 13.34 27.00 12.44 29.57 فعالیت کشاورزی پیشینه

 1.002 0.86 0.48 0.75 0.31 سال(        12افراد تحت تکف  )زیر 

    0.36 0.62 0.60 0.93 2.921صور  نیمه وقتکشتزار بهخارر از  شاغالن

    0.17 0.44 0.82 1.51 3.641صور  تمام وقتبهکشتزار خارر از  شاغالن

  57 41 تعداد خانوار

 درصد( 1و  درصد 5 ،درصد 10داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیقیافته منبع
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 بدر نتدایج  جددول   بندا  پدشیر در مقابد  خشکسدالی    خانوارهدای مقداوم و آسدیب    هایویژذیبررسی 

دهدد کده خانوارهدای مقداوم، ذششدته از اینکده سدطح زیدر کشدت بیشدتری دارندد،            ( نشان مدی 2)

نتدایج   بندا بدر  دیگدر،   سدوی شدان نیدز بیشدتر اسدت. از     مساحت اراضی آبیاری شده و تسطیح شدده 

پدشیر بدودن   تدوان بیدان کدرد مالکیدت چداه و مالکیدت تراکتدور در مقداوم یدا آسدیب          این جدول می

خانوارهددای مقدداوم نشددان  هددایویژذددیسددزایی دارد، زیددرا بررسددی یر بددهدر مقابدد  خشکسددالی تدداث

(، 1نتدایج جددول)   بندا بدر   دهد اغلب کشاورزان مقداوم مالد  چداه و مالد  تراکتدور  هسدتند.       می

بده   کشدتزار افدراد شداغ  خدارر از     شدمار پدشیر  خانوارهای مقداوم در قیداس بدا خانوارهدای آسدیب     

ی دارندد کده ایدن امدر نشدان دهندده ایدن واقعیدت اسدت          صور  تمام وقت و یا نیمه وقدت بیشدتر  

بددرای افددراد خددانوار، زمیندده افددزایش درآمدددهای غیددر     کشددتزارکدده داشددتن اشددتغال خددارر از  

تواندد بده عندوان ید  ذزینده      کشاورزی را برای فراهم کدرده کده در مواقدع بدروز خشکسدالی  مدی      

ن اشددتغال خددارر از بدده بیددان دیگددر امکددا پددشیری  عمدد  کنددد.کمکددی در جهددت کدداهش آسددیب

تواندد  بدا توجده بده دسدتیابی بده منبدع درآمدد پایددار در شدرایط خشکسدالی مدی            تواندمی کشتزار

 .پشیری کشاورزان تلقی شودذامی در جهت کاهش آسیب

را  بررسددیمددورد  هددایهطقددپددشیر در مننوارهددای مقدداوم و آسددیب( ، توزیددع خا7( و )6نمودارهدای ) 

 22.81درصددد در منطقدده کددامفیروز،   26.32خددانوار مقدداوم ،  57دهددد. از مجمددوع نشددان مددی

درصدددد در منطقددده   14.04درصدددد در منطقددده درودزن،   21.05درصدددد در منطقددده ابدددرر،  

درصددد در منطقدده کربددال قددرار دارنددد. درحددالی کدده بررسددی وضددعیت            15.79رامجددرد و  

درصددد در  17.07پددشیر، خددانوار آسددیب 41دهددد، از مجمددوع پددشیر نشددان مددیخانوارهددای آسددیب

درصدددد در منطقددده رامجدددرد و  19.51درصدددد در منطقددده ابدددرر،  7.32منطقددده کدددامفیروز، 

تددوان نتیجدده ذرفددت موقعیددت انددد. بنددابر ایددن، مددیدرصددد در منطقدده کربددال واقددع شددده 56.10

کده قدرار ذدرفتن در منطقده     طدوری پدشیر بدودن مدوثر اسدت، بده     مکانی خانوار در مقداوم یدا آسدیب   

 دهد.پشیر بودن را افزایش میکربال، احتمال آسیب
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  بررسیمورد  هایهطقخانوارهای مقاوم در من شمارتوزیع (6)نمودار 

 
  های مورد بررسیهطقپذیر در منخانوارهای آسیب شمار توزیع (7)نمودار 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

(  و پس از ex-anteخشکسالی ) رویداداز  پیش پشیری کشاورزانآسیب، این بررسی و ارزیابیدر 

های پیشین بررسیسنجی تعیین شد. در ( با استفاده از روش اقتصادex-postخشکسالی ) رویداد

های ، از داده(2005همانند مطالعه کریستین و سوبارو ) پشیری نسبت به خشکسالیآسیبنیز 

است. در واقع،  های مربو  به هزینه در طول زمان، استفاده شدهمربو  به مصرف خانوار یا داده

تواند منعکس کننده جریان درآمدی باشد. از آنجایی که دستیابی به ی خانوار میمصرف و یا هزینه

0

5

10

15

0

5

10

15

20

25



 

 

 

 

 

 95 آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز...

 

بررسی و کافی را ندارد، در این دقت  به طور معمولبر است و های تاریخی مصرف سخت و زمانداده

درآمدی ناشی از  هایتکانهمصرف و  د( از رفتار درآمد2010کوسینیوز )با استفاده از الگوی  اریابی

های داده پایهبر بررسیدر این  خانوار در برابر خشکسالی استفاده شد. خشکسالی و ابزار رویارویی

پشیری های آنها که در طول زمان ثابت هستند، آسیبخانوار و دارایی هایویژذیتاریخی بارندذی و 

پشیر، تحت دو ابراین، خانوارهای آسیبسنجش شد. بن (ex-ante)خشکسالی  رویداداز  پیش

تعدی  مصرف، آسیب پشیر هستند. بایستی به این نکته توجه  بدونفرضیه تعدی  کام  مصرف و 

-کرد که رفتار مصرفی واقعی خانوار چیزی بین این دو فر  حدی قرار دارد. برای تعیین آسیب

خانوار  رویاروییهای درآمدی ناشی از خشکسالی و ابزارهای تکانهخشکسالی از  رویدادپشیری بعد از 

ناشی از خشکسالی برای هر خانوار به صور   تکانه بررسیدر برابر خشکسالی استفاده شد. در این 

و میانگین شرطی درآمد در ی  دوره  92-1391تفاو  میزان درآمد ذزارش شده در سال زراعی 

 46472020برابر93-1392ی درآمد سرانه در سال زراعی شود. میانگین کسرده ساله سنجیده می

درآمد الزم برای تداوم حیا  برای ی  نفر  کمترینمعادل با  احدودیدر سال است. این رقم ت ریال 

منفی و  ذاهیدرآمدی کوچ  و  تکانهپشیر با ترکیب ی  در طول سال است. خانوارهای آسیب

دهد با وقوع از این سنجش نشان می بدست آمدهنتایج اندك مواجه هستند.  رویاروییهای مکانیزم

خشکسالی  رویدادشوند. به عبار  دیگر پشیر محسوب میخانوار آسیب161  شمارخشکسالی 

خانوار  161خشکسالی( به  رویداداز  پیشخانوار ) 103خانوار آسیب پشیر از   شمارده که شموجب 

( نیز 1390( و ایرجی )2010خشکسالی( افزایش یابد. نتایج مطالعا  کوسینویوز ) رویداداز  پس)

پشیر خانوارهای آسیب شماریش خشکسالی باعث افزا رویدادنشان دهنده این واقعیت است که 

 د.شومی

خشکسدالی   رویداداز  پسو  پیش، آسیب پشیری کشاورزان بنا بر این ارزیابی و بررسیاز آنجایی که 

آندان در   تدوان رویدارویی  ای در است و این متغیر نقش تعیین کنندده تحت تاثیر درآمد سرانه روزانه 

کده  هدای درآمددی   ذزینده دیگر پشیری توجه به مقاب  خشکسالی نیز دارد، در راستای کاهش آسیب

ی خدارر از  هدا اهمیت است. زیرا اشتغال بده فعالیدت   دارایشود، موجب افزایش درآمد کشاورزی می

صور  پاره وقت، باعث دستیابی خدانوار بده   هصور  تمام وقت خواه بهطور منظم(، خواه به)ب کشتزار

تواند خانوار را در برابر خشکسدالی مصدون نگده دارد.     شود و همین امر میی  منبع ثابت درآمد می
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همدوار سدازند تدا     خانوارها راه خدود را بدرای دسدتیابی بده چندین درآمددهایی       ،شودمی اکیدحال ت

 شدمار و رسیدن به این مهم تنهدا بدا اشدتغال    را در برابر خشکسالی کاهش دهند  پشیری خودآسیب

اشتغال در صنایع دستی ید   باشد. های خارر از مزرعه میسر می بیشتری از افراد خانوار در فعالیت

 ذزینه مناسب در این راستا است. 

پشیری کشداورزان  داری بر آسیبمعنی ذشاریاثردست آمده میزان اراضی آبیاری شده هبر نتایج ببنا 

اهمیدت   دارای ،دهدمیآب را افزایش  هایهایی که دسترسی به منبعتوجه به راهبرداز این رو . دارد

 کشداورزان نشان داد اغلدب   بررسیمورد  هایهطقدیگر،  بررسی وضعیت کشاورزان من از طرف است.

تواند کنند که در زمان خشکسالی این روش نمیهای خود را آبیاری میهنوز به صور  غرقابی زمین

دهدد. بده منظدور کداهش آسدیب پدشیری ایدن        باشد و آب زیادی را هدر می را داشتهاز کارایی الزم 

 وانراه بتد از ایدن   بیداری فدراهم کدرد تدا    هدای ندوین آ  امانهنصب سد  برایکشاورزان،  باید شرایط را 

  پشیری این کشاورزان را در برابر خشکسالی کاهش داد.آسیب
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Abstract 
Drought is one of the major threats among natural hazards to people’s livelihoods and 

socio-economic development. Some regions such as Fars province are more prone to 

drought disasters and each region differs in its capacity to effectively prepare for and 

respond to the effects of drought. The risk associated with drought for any region is a 

product of the exposure to the natural hazard and the vulnerability of the society to the 

event. Consequently, planners and policy makers in drought prone region should 

conduct risk assessment. Therefore, the aim of this study is to measure ex-ante and ex-

post drought vulnerability of farmers in Bakhtegan basin. A sample of 276 farmers was 

selected for interview and collection of necessary farm level data for two years. The 

results also indicated that if crops are the sole income source and have no consumption 

smoothing capability at all, over 37% of sampled farmers are vulnerable to drought. 

But 28.62% of sampled farmers would be vulnerable if they can rely on both crops and 

off-farm income. Therefore, it can be concluded that the inclusion of off-farm earnings 

in the income measure, reduces the number of vulnerable households. It is important to 

recognize that based on the results obtained from econometric method, there are four 

groups of farmers: 1) ex-ante vulnerable and ex-post vulnerable (15.24% of sampled 

households), 2) ex-ante resilient and ex-post vulnerable (44.61% of sampled 

households), 3) ex-ante vulnerable and ex-post resilient (18.96% of sampled 

households), 4) ex-ante resilient and ex-post resilient (21.19% of sampled households). 

The findings of this study can help policy makers to lessen farmers’ vulnerability to 

drought by promoting planning and the adoption of appropriate risk management 

strategies.   
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