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آسيبپذيری کشاورزان حوضه آبريز بختگان پيش و پس از
رويداد خشکسالی
فاطمه نصرنیا ،منصور زیبایی و محمد بخشوده
تاریخ دریافت1396/10/23 :
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چکیده
خشكسالي ،يكي از مهمترين مخاطرههای طبيعي تهديد كننده معيشت افراد و توسعه اقتصادی -اجتماعي به شمار
ميآيد .برخي منطقهها همانند استان فارس ،بيشتر مستعد فاجعه خشكسالي هستند و ظرفيت هر منطقه برای اقدام كارا
و پاسخ به اثرگذاریهای خشكسالي متفاوت است .مخاطره ناشي از خشكسالي در هر منطقه ناشي از قرار گرفتن در
معرض اين مخاطره طبيعي و آسيبپذيری جامعه نسبت به اين رويداد است .در نتيجه ،در منطقهها مستعد خشكسالي،
بايستي ارزيابي خطر (ريسك) توسط برنامهريزان و سياستگذاران انجام شود .از اين رو ،هدف اين بررسي ،اندازهگيری
آسيبپذيری كشاورزان حوضه آبريز بختگان پيش و پس از رويداد خشكسالي است .نمونهای شامل  276كشاورز
برای مصاحبه و گردآوری دادههای الزم در سطح كشتزار برای دو سال انتخاب شد .نتايج نشان داد اگر زراعت تنها
منبع درآمدی خانوارها باشد و توانايي هموارسازی مصرف وجود نداشته باشد ،بيش از  37%خانوارهای نمونه نسبت به
خشكسالي آسيبپذيرند .اما با در نظر گرفتن درآمد حاصل از فعاليت زراعي و درآمد خارج از كشتزار28.62% ،
خانوارهای نمونه آسيبپذير خواهند بود .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت اضافه كردن درآمد خارج از كشتزار به معيار
درآمدی ،موجب كاهش شمار خانوارهای آسيبپذير ميشود .بنا بر نتايج بهدست آمده از روش اقتصاد سنجي ،چهار
گروه از كشاورزان وجود دارد )1 :خانوارهايي كه پيش و پس از خشكسالي آسيبپذيرند ( %11/42خانوارهای نمونه))4 ،
خانوارهايي كه پيش از خشكسالي مقاوم هستند ،اما پس از آن آسيبپذيرند ( %22/11خانوارهای نمونه) )3 ،خانوارهايي
كه پيش از خشكسالي آسيبپذيرند اما پس از آن مقاوم هستند ( %11/61خانوارهای نمونه) )2 ،خانوارهايي كه هم
پيش و هم پس از خشكسالي مقاوم هستند ( %41/16خانوارهای نمونه) .يافتههای اين بررسي ميتواند به سياست-
گذاران برای درک بهتر آسيبپذيری كشاورزان نسبت به خشكسالي و در نتيجه برنامهريزی و بهكارگيری راهبردهای
مديريت ريسك مناسب كمك كند.
طبقهبندی Q54, Q15,Q18 :JEL
واژگان کلیدی :آسيبپذيری پيش و پس از رويداد خشكسالي ،حوضه آبريز بختگان.

 1به ترتیب :استادیار ،استاد و استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
Email: fnasrnia@gmail.com
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مقدمه
خشکسالی یکی از بارزترین رویدادها و بالیای طبیعی است که انسان از دیرباز با آن آشنا بوده است
(نصرنیا و زیبایی )1396 ،و به عنوان یکی از شدیدترین بالیای آب و هوایی ،آسیب و زیان شددیدی
را بر تولید محصولهای کشاورزی وارد کرده است (جیا و همکداران .)2016 ،در  50سدال ذششدته،
تغییر اقلیم ،خشکسالی و اثرذشاریهای آن بر کشاورزی مورد توجه محققان زیادی بوده است (ین و
همکاران 2016 ،و  .)2013 ،IPCCتوزیع نا مناسب و نا منظم بارش منجر بده خشکسدالی و سدی
شده که اثرذشاریهای منفی را بر تولید محصولهای کشاورزی در آینده به همراه خواهد داشت (ین
و همکاران2016 ،؛ یو و همکاران2013 ،؛ ژوآ و الئو 2007 ،و دینگ و همکاران  .)2006این رویدداد
و بالی طبیعی ،هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی زیادی به همراه دارد (قاسمی نژاد و
همکاران .)1393 ،خشکسالی و پیامدهای نامطلوب آن بر منابع طبیعی ،تولیدهای کشاورزی ،توسعه
اقتصادی و اجتماعی یکی از چالشهای اساسی ایران و منطقدههدای مسدتعد خشکسدالی بده شدمار
میآید (لیو و همکاران .)2008 ،شعاع تاثیر این بالی خزنده در روستاها بیش از دیگر نقدا بدوده و
در این بین جامعه کشاورزی بیشترین پیامدهای ناشی از آن را تجربه مدیکندد ،از ایدنروکشداورزان
بیشترین ذروه آسیبپشیر به شمار میروند (شرفی و زرافشانی .) 1390،افدزون بدر ایدن ،خشکسدالی
همواره چالشهای مهم و موثری را در حوزه امنیت غشایی و معیشت روسدتائیان ایجداد کدرده اسدت
(صلح و ذینک  .)2014 ،از آنجایی که بخش کشاورزی مصرف کننده اصلی منابع آب کشور اسدت،
خشکسالی را میتوان به مثابه تهدیدی جدی برای معیشت ساکنان منطقههای روستایی ایران تلقدی
کرد (شریعتمدار .)1387 ،ارتبا تنگاتنگ روستا و اقتصاد وابسته به تولید محصولهای کشداورزی
منجر به افزایش و تداوم اثرذشاریهای منفی خشکسالی شده که این امدر تهدیددی بدرای معیشدت
ساکنان این منطقهها به دنبال داشته و افزایش مهداجر را بده دنبدال خواهدد داشدت .خشکسدالی
اثرذشاریهای متفاو مستقیم و غیر مستقیم زیادی دارد که شد و تناوب آن بسدتگی بده ریسد
رویداد خشکسالی بوقوع پیوسته دارد (جیا و همکداران 2016 ،و  .)1997 ،IUGSمددیریت ریسد
خشکسالی ،شام مجموعه اقدامهای انجام شده پیش از رویداد خشکسالی اسدت کده اثدرا زیانبدار
این پدیده را کاهش داده و در عمال غافلگیری را به کمترین حدد ممکدن رسداند (نصدرنیا و زیبدایی،
 .)1394نخستین ذام برنامههای مدیریت خشکسالی ،سنجش آسیبپشیری جامعهها است .بده بیدان

آسیب پذیری کشاورزان حوضه آبریز41 ...

دیگر ،مدیریت ریس  ،به عنوان کاراترین شیوه در مدیریت خشکسالی ،هنگامی موثر واقع مدیشدود
که منطقهها بر پایه درجه آسیبپشیری ،شناسایی و طبقه بندی شده باشند (کناتسدون و همکداران،
 .)1998آسیبپشیری ی مفهوم ذسترده بدا تعرید هدای مختلد اسدت (فوسد  .)2007 ،مبندای
سنجش آسیبپشیری ،شناسایی عام های اثرذشار بر آن اسدت .تفداو در آسدیبپدشیری ،ناشدی از
تفاو در متغیرهایی همانند طبقه اجتماعی ،دسترسی به منابع و توان ،اقلیم ،ساختارهای سیاسی و
اجتماعی ،سطح فناوری ،تنوع در منبعها درآمد ،محدودیتهدای زیرسداختی ،دسترسدی بده بدازار و
سرمایه است .بنابراین ،آسیب پشیری از خشکسالی ،حاص مجموعه پیچیده ،چندذانه و همبسدتهای
از عام های اجتماعی -اقتصادی است (کشاورز و همکاران.)1387 ،
آسیبپشیری نسبت به خشکسالی معیار مناسبی از احتمدال بدروز زیدانهدای ناشدی از خشکسدالی
است .از بعد نظری ،مفهوم آسیبپشیری میانگین فقر و احتمال فقر را دربر مدیذیدرد .هدادی ندا و
کوی سامبینگ ( ،)2003سه ذروه از معیارهای انددازهذیدری آسدیبپدشیری را مشدخم مدیکنندد:
معیارهایی که فقر را کمی میکنند ،معیارهایی که مطلوبیت انتظاری پایین را کمی مدیسدازند و در
آخر معیارهایی که میزان در معدر ریسد بیمده نشدده قدرار ذدرفتن را انددازهذیدری مدیکنندد.
آسیب پشیری به عنوان فقر انتظاری به معنای احتمال فقیر شدن خدانوار در آیندده در صدور غندی
بودن در حال حاضر و یا تداوم فقر در آینده در صور فقیر بدودن خدانواده مدیباشدد (کریسدتین و
سوبارو .)2004،1معیار آسیبپشیری به عنوان کاهش مطلوبیت ،تفداو میدان مطلوبیدت انتظداری
ناشی از مصرف و مطلوبیت ناشی از معادل قطعی مصرف در نظر ذرفته میشدود .آسدیبپدشیری بده
عنوان ریس در معر خطر قرار ذرفتن ریشه در ادبیاتی دارد که کارایی پسانداز و دیگر سازوکار
رویارویی با ریس در مصرف را که ناشی از تکانههای درآمدی است ،بررسی میکنند.
از سوی دیگر ،مرور نتایج بررسیهای انجام شده نشان مدیدهدد بدرای انددازهذیدری آسدیبپدشیری
کشاورزان نسبت به خشکسالی ،دو معیار متفاو قاب استفاده است .معیدار نخسدت کده بدر مبندای
معیارهای فقر انتظاری و مطلوبیت انتظاری پایین است ،ی معیار پیش از رویداد 2است ،که به جای
تمرکز بر مصرف ،بر پایه درآمد است .معیار دوم ،که می تواندد در ذدروه معیارهدایی قدرار ذیدرد کده
(Christiansen & Subbarao ) 2004
Ex-ante Vulnerability Measure

1
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میزان در معدر خطدر (ریسد ) بیمده نشدده قدرار ذدرفتن را کمدی مدیکنندد ،کده آن را معیدار
آسیبپشیری پس از رویداد 1نام ذشاری میکنند.
به نظر میرسد که ذام ضروری برای رویارویی با خشکسالی و تعدی پیامدهای آن ،شناخت و درك
دقیق ابعاد آسیبپشیری افراد هر منطقه است که متأسفانه در کشور ما مورد غفلت واقع شده است.
این امر ضرور بررسی و ارزیابی در زمینه آسیبپشیری و شناسایی عام های اثرذشار بر آن در
استان فارس که در منطقه خش و نیمه خش قرار دارد و در سالهای اخیر با بحران خشکسالی
درذیر بوده است را مشهود میسازد .از این رو هدف این مطالعه ،اندازهذیری آسیبپشیری کشاوزران
حوضه آبریز بختگان پیش و پس از رویداد خشکسالی است.

روش تحقیق
در این بررسی بر پایه الگوی ارائه شده توسط (کویسینوز ( ،))2010درآمد به عنوان تابعی از
مشخصا کشتزار ،ویژذیهای خانوار و میانگین بارندذی در نظر ذرفته شد:
() 1
yidt   Rdt   X i   : Rdt xi  uidt
() 2
uidt  h1 / 2 ( X i ; )eidt
 yidtدرآمد  iامین خانوار در سال  tو  dنشان دهنده منطقهی مح سدکونت خدانوار اسدتX i .
بردار ویژذیهای خانوار و کشتزار که در طول زمان ثابت هستند و  Rdtبردار متغیدر بدارش در ید
سال خاص و برای ی منطقه خاص است xi .ی زیر بردار از  X iمیباشد  .و  به ترتیب بدردار
ضرایب برای متغیر بارش و ویژذدیهدای خدانوار مدیباشدد .بدردار ضدرایب متغیرهدای بارنددذی و و
ویژذیهای خانوار و ماتریس ضریبهای رابطة متقابد ویژذدیهدای خدانوار و کشدتزار و بدارش 
بوسیله فرایند تصحیح واریانس ناهمسانی سه مرحلهای( 2جاست و پاپ ،)1979،بهدست میآیدد .در
مرحله اول معادله ( )1با روش  3OLSبرآورد میشود و بردار ̂ uبهدسدت مدیآیدد .رابطده ( )2بده
صور )  h( X i ; )  exp( X iمی شود و با فر اینکه خطای  uدارای توزیع لگاریتم -نرمدال
است ،تابع واریانس ( )αبه صور سازذار با روش  OLSدر مرحله دوم برآورد میشود:
Ex-post Vulnerability Measure
Three step heteroskedastic correction procedure
Ordinary Least Squares

1
2
3
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2
ln(uˆidt
)    X i  Vidt

()3
که در آن:

2
Vidt  ln(eidt
)

در مرحله سوم ،معادله ( )2پس از اینکه هر مشاهده با جمله اصالح واریانس ناهمسانی خاص
ˆ
خودش )  h ( X i ;وزن داده شد ،بار دیگر برآورد میشود .بدین ترتیب ضریبهای برآوردی یعنی
ˆ
 و ˆ و ̂ همگی کارا میباشند .هنگامی که ضرایب تابع میانگین و واریانس بهدست آمد،
2

1

میانگین و واریانس شرطی با استفاده از رابطههای زیر محاسبه میشود:
() 4

E ( yidt | X i )  ˆ E ( Rdt )  ˆ X i  ˆ : E ( Rdt ) X i

() 5

V ( yidt | X i )  [ˆ  ˆ : X i ]V ( Rdt )[ˆ  ˆ : X i ]  h( X i ;ˆ )ˆe

)  ˆe  exp 1 / 2 (Vˆidtو )  E ( Rdtامید ریاضی متغیر بارش و )  V ( R dtماتریس واریانس-کواریانس
مربوطه میباشند .با برآورد معادلهها و بهدست آوردن ضریبهای   ،  ،  ، و مقدار واریانس
تصادفی   eبا توجه به دو متغیر درآمد میتوان آسیبپشیری را تعیین کرد .در صور برآورد
معادله ( )3و بهدست آوردن ضریب  αبرای دو متغیر درآمد میتوان بردار ضریبهای واریانس
شرطی درآمد را بهدست آورد .در مرحله بعد با توجه به مقادیر ضریبهای بهدست آمده از برآورد
معادلهها و استفاده از دادهی تاریخی بارش میتوان میانگین و واریانس درآمد را برای هر خانوار
مورد بررسی محاسبه کرد.
آسیبپذیری پیش از رویداد خشکسالی
در این بررسی در آغاز ضریبهای میانگین شرطی و واریانس شرطی درآمد برای هر خانوار با
استفاده از دادههای مشخصویژذیهای خانوار (که در طول زمان ثابت است) و تابلو (پن ) کوتاه
مد دادههای درآمد برآورد شد .از آنجایی که داده مربو به متغیرها تنها برای دو سال در
دسترس (سالهای زراعی  1391-92و  )1392-93است ،این ضریبها با دادههای بارندذی که
برای دوره زمانی بلندمد تری موجود است ،به منظور پیش بینی میانگین و واریانس درآمد هر
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خانوار در بلند مد ترکیب شد .ک بارندذی طی ی سال زراعی ،به عنوان دادههای بارندذی
استفاده شد .سپس از این دادهها برای تعیین آسیبپشیری پیش از رویداد خشکسالی استفاده شد.
در این بررسی ،از دو متغیر متفاو برای درآمد استفاده شد :سود حاص از تولید محصولهای
زراعی و سود حاص از تولید محصولهای زراعی بهاضافه درآمد حاص از دیگر فعالیتها .در نهایت
با درنظرذرفتن میانگین و واریانس درآمد برای دو ذزینه درآمدی با توجه به کمترین درآمد مورد
نیاز برای ی خانوار روستایی در استان فارس وضعیت آسیبپشیری کشاورزان پیش از رویداد
خشکسالی تعیین شد.
آسیبپذیری پس از رویداد خشکسالی
پدس از بددرآورد ضددریبهددای معادلددههددای میددانگین شددرطی و واریددانس شددرطی درآمددد ،سددنجش
آسددیبپددشیری پددس از رویددداد خشکسددالی امکددانپددشیر اسددت .در ایددن صددور خانوارهددای
آسددیبپددشیر ،خانوارهددایی هسددتند کدده مطلوبیددت نهددایی مصددرف بدداالتری در زمددان رویددداد
خشکسددالی در مقایسدده بددا دوره پددیش دارنددد .کدداهش درآمددد بیش دتر ،معددادل مطلوبیددت نهددایی
بیشددتر ناشددی از مصددرف اسددت .بددا ایددن تعری د  ،خانوارهددایی بددا تکاندده درآمدددی منف دی بزرذتددر،
آسیبپشیرتر از خانوارهایی هستند که پسانداز و دارایی های مولد کمتری را دارند.
از آنجایی که مطلوبیدت نهدایی مصدرف خدانوار پدس از رویدداد خشکسدالی ،برابدر بهدرهوری نهدایی
انتظاری ناشی از همده دارایدیهاسدت ،ایدن تعرید از آسدیبپدشیری ،مفهدوم آسدیبپدشیری پدس
از رویددداد را مشددخم مددیکنددد .ایددن تعری د  ،در واقددع همددان مفهددوم آسددیبپددشیری بدده عنددوان
مطلوبیت انتظاری پایین است که توسط اِلبِرز و ذانینگ ( )2003ارائه شد.
دادههددای مددورد نیدداز بددرای ارزیددابی آسددیبپددشیری کشدداورزان در پددنج منطقدده مددورد بررسددی
(کددامفیروز ،ابددرر ،درودزن ،رامجددرد و کربددال) بدده روش پرسشددگری و مصدداحبه ح ددوری بددا
اسددتفاده از نمونددهذیددری تصددادفی چنددد مرحلددهای ذددردآوری شددد .دادههددای مددورد نیدداز شددام
الگدددوی کشدددت در دو سدددال  1392و  ،1393عملکدددرد ذیاهدددان زراعدددی کاشدددته شدددده در دو
سال 1392و  ،1393انددازه کشدتزار  ،میدزان زراعدت آبدی و دیدم ،تعدداد نیدروی کدار مدورد نیداز،
هزینه مربدو بده نهداده هدای مدورد نیداز (هزینده مربدو بده آب ،بدشر ،نیدروی کدار ،سدم ،کدود و
ماشددین آال ) ،نددوع فعالیددتهددای کشدداورزی و دامددی ،درآمددد و سددود ایددن فعالیددتهددا و
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ویژذددیهددای خددانوار کشدداورز ،ویژذددیهددا و نددوع دارائددیهددای خددانوار کشدداورز و همچنددین ارزش
عوامد مربددو بدده ابعدداد مختل د آسددیبپددشیری مددیباشددد .اغلددب خانوارهددای مددورد بررسددی در
ارزیددابی ،ی د دوره خشکسددالی شدددید را در سددال زراعددی  1391-92تجربدده کددردهانددد .اطالعددا
مربو به شمار بهدره بدردار در هدر منطقده از سدازمان جهداد کشداورزی اسدتان فدارس و اطالعدا
مربو به میزان بدارش در هدر منطقده بدرای سدالهدای مختلد از سدازمان آب منطقدهای اسدتان
فارس بهدست آمد .اطالعدا مربدو بده قیمدت محصدولهدا بدا اسدتفاده از آمارنامده کشداورزی و
میددانگین هزیندده زندددذی و خددط فقددر در منطق دههددای روسددتایی بددا اسددتفاده از آمددار ارائدده شددده
توسددط دفتددر اطالعددا و آمددار معاونددت برنامددهریددزی و اشددتغال اسددتانداری فددارس بدسددت آمددد.
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی در شک ( )1نشان داده شده است.

شکل ) (1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی
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به منظور تعیین حجم نمونه از رابطه زیر استفاده شد:
()6

2

NZ pq
Nd 2  Z 2 pq

n

که در آن:
 : Nحجم جامعه آماری
 : nحجم نمونه
 : Zمقدار متغیر نرمال استاندارد که در سطح  95درصد برابر  1.96است.
 : pدرصدی از جامعه که دارای ی ویژذی مشخم هستند.
 : qدرصدی از جامعه که بدون ی ویژذی مشخم هستند( .) q  1  p
 : dمقدار خطای مجاز(که برابر  0.05در نظر ذرفته شد)
مقادیر  pو  qبر پایه کشاورزان آسیب و زیان دیدده از خشکسدالی ،برابدر آمدار جهداد کشداورزی در
منطقههای مورد بررسی تعیین شد .بر این پایه نمونه برابر  276تعیین شد که اطالعا مربدو بده
 36کشاورز در منطقه رامجدرد 35 ،کشداورز در منطقده ابدرر 88 ،کشداورز در منطقده درودزن48 ،
کشاورز در منطقه کامفیروز و  69کشاورز در منطقه کربال ذردآوری شد.
نتایج و بحث:
ضددریبهددای  γ، β، αو  φو واریددانس تصددادفی   eبددا در نظددر ذددرفتن دو متغیددر درآمدددی
بددرآورد شددد .جدددول ( ،)1نتددایج بدسددت آمددده از بددرآورد معادلدده واریددانس هنگددامی کدده سددود
بدست آمدده از تولیدد محصدولهدای زراعدی بده عندوان متغیدر درآمددی در نظدر ذرفتده شدود ،را
نشان میدهد.
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جدول( )1نتایج رگرسیون واریانس شرطی درآمد هنگامی که سود بدست آمده از تولید محصولهای
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
فراسنجههای برآوردی

خطای معیار ()SE

عر از مبدا
سطح زیر کشت
مساحت تسطیح شده

***32.037

0.018
-0.0006

1.644
0.016
0.003

19.483
1.112
-0.202

مساحت آبیاری شده

-0.003

0.006

-0.489

نام متغیر

***

آماره t

مالکیت چاه
مالکیت تراکتور
حساب پس انداز
شاخم ثرو
مساحت باغ
شمار اع اء خانواده
سن سرپرست خانواده
توان دوم سن سرپرست خانوار
شاخم تحصیال سرپرست خانوار
افراد تحت تکف

0.925
***0.912
0.173
-0.152
***-0.393
0.113
0.006
-0.0004
-0.233
-0.130

0.284
0.351
0.274
0.153
0.143
0.076
0.062
0.0006
0.145
0.188

3.256
2.593
0.634
-0.999
-2.764
1.495
0.101
-0.645
-1.607
-0.694

شاغالن خارر از کشتزار به صور تمام وقت

***0.411

0.163

2.519

شاغالن خارر از کشتزار به صور نیمه وقت

0.214

0.187

1.141

0.168
0.298

0.314
0.141

0.537
2.123

0.010

0.020
=4.237آمارهF

0.523

نیروی کار مهاجر
اعتبارا باز پرداخت نشده
پیشینه کار کشاورزی

**

Prob(F) =0.000
منبع :یافتههای تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد)

بر مبندای نتدایج  ،متغیرهدای مالکیدت چداه ،مالکیدت تراکتدور ،مسداحت بداغ ،شدمار نیدروی کدار
کشدداورزی تمددام وقددت ،میددزان اعتبددارا بازپرداخددت نشددده و همچنددین عددر از مبددد معنددیدار
هستند .همچنین بندا بدر نتدایج بدهدسدت آمدده ،عالمدت مثبدت و معندیدار ضدریب مالکیدت چداه
نشددان مددیدهددد ،کشدداورزی کدده مالدد چدداه هسددتند ،واریددانس درآمدددی بیشددتری را تجربدده
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می کنند .دلی این امر ،ناشی از این واقعیدت اسدت کده کشداورز بدا اتکدا بده منبدع آبدی خدود کده
چاه است ،اقدام بده افدزایش سدطح زیدر کشدت کدرده کده بده دنبدال افدزایش سدطح زیدر کشدت،
درآمدبدسددت آمددده از فعالیددت کشدداورزی نیددز افددزایش یافتدده و همددین امددر موجددب وابسددتگی
بیشتر به درآمدد بدسدت آمدده از زراعدت و افدزایش آسدیبپدشیری نسدبت بده خشکسدالی شدده
و در نتیجه افزایش واریانس درآمدد را بده دنبدال خواهدد داشدت .ایدن نتیجده ،همخدوان بدا نتیجده
بددهدسددت آمددده از بررسددیهددای کویسددینوز ( )2010و ایرجددی ( )1391اسددت .از سددوی دیگددر،
نتدایج برآوردهدا نشدان مدی دهدد کده مالکیدت تراکتدور ،واریدانس درآمدد را افدزایش مدیدهدد ،بده
عبددار دیگددر افددزایش واریدانس درآمدددی ،بدده اندددازه کددافی معنددیدار اسددت (کویسددنویوز .)2010
متغیر نیروی کار تمام وقدت ،بده صدور شدمار کدارذرانی کده در کشدتزار بده صدور تمدام وقدت
مشغول به کدار هسدتند ،در نظدر ذرفتده شدده اسدت .معندیداری ایدن متغیدر نشدان مدیدهدد بدا
افزایش شدمار افدراد شداغ بده صدور تمدام وقدت در خدارر از کشدتزار واریدانس درآمدد کداهش
مددی یابددد .دلی د ایددن امددر ناشددی از ایددن واقعیددت اسددت کدده هددر چدده افددراد شدداغ در خددارر از
کشتزار افدزایش یابدد ،از نیدروی کدار کشداورزی کاسدته مدیشدود ،بده بیدان دیگدر ،دسترسدی بده
نیددروی کددار بیشددتر و رایگددان کدداهش مددییابددد .ایددن امددر ،موجددب کدداهش تددوان رویددارویی بددا
خشکسالی شده کده بده نوبده ی خدود واریدانس درآمدد را افدزایش مدیدهدد .نتدایج نشدان دهندده
ارتبددا مثبددت و معندی دار اعتبددارا بازپرداخددت نشددده بددر واریددانس درآمددد اسددت .هنگددامی کدده
خددانوار کشدداورز اقدددام بدده دریافددت وام مددیکنن دد ،بایسددتی قسددطهددای وام دریافددت شددده را در
زمددان معددین بدداز پرداخددت کنددد .خانوارهددایی کدده دارای اعتبددارا بازپرداخددت نشددده هسددتند،
بایسددتی قسددمتی از درآمددد خددود را صددرف بازپرداخددت وام دریددافتی کنن دد .ایددن امددر ،بدده معنددای
کدداهش منددابع مددالی در دسددترس کشدداورز اسددت کدده موجددب کدداهش ایمنددی در شددرایط
خشکسددالی و افددزایش آسددیبپددشیری نسددبت بدده خشکسددالی و بدده دنبددال آن افددزایش واریددانس
درآمدددی مددی ذددردد .مطالعدده انجددام شددده توسددط کویسددینویوز ( )2010و ایرجددی ()1391
نتیجه مشابهی را برای ایدن متغیدر نشدان داد .مسداحت بداغ کده بده صدور هکتدار انددازه ذیدری
شددد ،یکددی از متغیرهددای اثرذددشار بددر واریددانس درآمددد اسددت .اثددر منفددی و معنددی دار ایددن متغیددر
نشان می دهد بدا افدزایش مسداحت بداغ ،واریدانس متغیدر درآمددی کداهش مدی یابدد .از آنجدایی
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کده هدر چده مسداحت بداغ افدزایش یابدد ،درآمدد ناشدی از باغدداری افدزایش یافتده ،کده ایدن امددر
موجددب افددزایش تددوان مددالی خددانوار کشدداورز بددرای مقابلدده بددا آثددار خشکسددالی و کدداهش
آسیبپشیری خشکسالی و به دنبال آن کاهش واریانس درآمدی میشود.
نتددایج بددهدسددت آمددده از رذرسددیون مرحلدده سددوم ،نشددان داد ،متغیرهددای بارندددذی ،سددطح زیددر
کشت ،شاخم دارایی ،شداغالن خدارر از کشدتزار بده صدور نیمده وقدت و تمدام وقدت معندیدار
هستند ،که اثرذشاری همهی این متغیر هدا بده صدور مسدتقیم اسدت .یعندی بدا افدزایش هدر ید
از ایددن متغیرهددا میددانگین درآمددد افددزایش مددییابددد .بنددا بددر انتظدداری کدده وجددود داشددت ،ضددریب
مثبددت و معن دیدار متغیددر بارندددذی در ایددن بددرآورد ،بیددان کنندددهی ایددن واقعیددت اسددت کدده بددا
افزایش بارنددذی در منطقده ،میدانگین درآمدد نیدز افدزایش مدییابدد .از آنجدایی کده عمدده مندابع
آب در اختیار کشداورزان در منطقدههدای مدورد بررسدی از چداه و آبراهدههدای سدد درودزن اسدت،
افزایش بارنددذی ،افدزایش حجدم آب رخیدره شدده پشدت سدد و تغشیده سدفرههدای زیرزمیندی را
به دنبال خواهدد داشدت ،کده موجدب افدزایش عملکدرد محصدول بدرای زراعدت آبدی و دیدم و بده
دنبال آن افزایش میانگین درآمد را در پی خواهد داشت.
آسیبپذیری پیش از رویداد خشکسالی
در مرحله بعد ،میانگین و واریدانس درآمدد هدر خدانوار طدی ید دوره ده سداله ،بدر پایده میدزان
بارندددذی سددالهددای  1382تددا  1391پددیش بینددی شددد .نمددودار ( )1مقددادیر میددانگین و واریددانس
را نشان مدیدهدد ،در ایدن نمدودار محدور  ،yلگداریتم میدانگین شدرطی درآمدد انتظداری ده سداله
خانوار و محور  ،xلگاریتم واریدانس شدرطی درآمدد اسدت .ایدن نمدودار نشدان مدیدهدد ،میدانگین
درآمدی باالتر ،واریدانس درآمددی بداالتری را نیدز بده دنبدال خواهدد داشدت .روی محدور  ،yمبلد
 120732.6ریال مشخم شدده کده کمتدرین درآمدد مدورد نیداز بدرای ید خدانوار روسدتایی در
استان فارس بر پایه اطالعا مرکز آمار ایدران اسدت .بدا ایدن فدر کده درآمدد بدهدسدت آمدده از
فعالی دت زراعددی ،بدده عنددوان درآمددد ک د خددانوار در نظددر ذرفتدده شددود ،مددیتددوان آسددیبپددشیری
خانوارهددای مددورد بررسددی را تحددت دو فرضددیه متفدداو مصددرف تعیددین کددرد .اذددر مصددرف افددزون
بر درآمد جداری بوسدیله انتظارهدای درآمددی ذششدته نیدز تعیدین شدود ،بندا بدر نظریده فریددمن
( ،)1975خانوارهددایی کدده در مجمددوع درآمددد سددرانهای کمتددر از 120732.6ریددال در روز
دارند ،قطعا فقیر به شمار می آیندد .بدا توجده بده تعرید آسدیبپدشیری بده عندوان فقدر انتظداری،

 59اقتصاد کشاورزی/جلد /21شماره 2361/3

ایددن خانوارهددا آسددیبپشیرنددد 37.32 .درصددد ( 103مددورد) خانوارهددای بررسددی شددده در ایددن
ذروه قرار میذیرند .از سوی دیگر ،خانوارهدایی کده بداالی خدط فقدر قدرار دارندد ،آسدیبپدشیر بده
شمار نمیآید.
از سددوی دیگددر ،اذددر فددر شددود خددانوار توانددایی تعدددی مصددرف را نداشددته باشددد و مصددرف بدده
طوز کام از درآمد پیروی کند ،مدی تدوان فقدر انتظداری خدانوار را بدر پایده توزیدع درآمدد بدسدت
آورد .در نمدودار ( ،)1منحنددی هدای آسددیبپدشیری یکسددان نیدز اضددافه شدده اسددت .در واقدع هددر
نقطه از این نمودار ،احتمال اینکده اع داء خدانوار مدورد بررسدی بدا توجده بده میدانگین و واریدانس
درآمدشددان زیددر خددط فقددر ( 1207326ریددال در روز) زندددذی کننددد ،را نشددان مددیدهددد .بددرای
مثال  9.78درصدد از خانوارهدای بررسدی شدده ،در ناحیده جندوب غربدی منحندی آسدیبپدشیری
یکسان  60%واقع مدیشدوند .ایدن مطلدب بیدان مدیکندد ،اذدر مصدرف بده طدور کامد از درآمدد
پیروی کند 9.78 ،درصد خانوارها  60%مواقع زیر خط فقر قرار دارند.

نمودار ( )2نمودار لگاریتم طبیعی میانگین و واریانس سود بهدست آمده از فعالیت زراعی همراه با
منحنیهای آسیبپذیری یکسان
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تعدددی مصددرف کامد (کدده داللددت بددر فرضددیه درآمددد دائمددی دارد) ،و مصددرف تعدددی نشددده دو
حالت حدی رفتار مصرف کنندده را نشدان مدی دهدد .در دنیدای واقعدی ،مصدرف حدد وسدطی بدین
تعدددی مصددرف کامد و مصددرف تعدددی نشددده اسددت .در صددورتیکدده ید خددانوار تحددت ایددن دو
فرضددیه آسددیبپددشیر شددناخته شددود ،بدده احتمددال زیدداد بددا در نظددر ذددرفتن رفتددار مصددرفی واقعددی
همچنان آسیبپشیر به شمار میآید.
در ادامدده ،مرحل دههددای یادشددده بددا متغیددر دوم درآمدددی ،یعنددی سددود بدسددت آمددده از فعالیددت
زراعی به اضافه درآمد بدسدت آمدده از دیگدر فعالیدتهدا تکدرار شدد .ضدریبهدای بدسدت آمدده از
بددرآورد معادلدده واریددانس نتددایج نشددان مددیدهددد ،متغیرهددای سددطح زیددر کشددت ،مالکیددت چدداه،
مالکیت تراکتور ،شاخم دارایدی ،مسداحت بداغ ،شدمار نیدروی کدار کشداورزی تمدام وقدت ،میدزان
اعتبددارا بازپرداخددت نشددده و عددر از مبددد معنددیدار هسددتند .نتددایج ایددن جدددول بیددان
میکند ،با افزایش سطح زیدر کشدت ،واریدانس درآمدد نیدز افدزایش مدییابدد .بده عبدار دیگدر ،از
آنجایی که با افزایش سدطح زیدر کشدت ،وابسدتگی کشداورز بده درآمدد بدهدسدت آمدده از فعالیدت
کشدداورزی افددزایش یافتدده ،در نتیجدده واریددانس افددزایش یافتدده و همددین امددر موجددب افددزایش
درآمد نیز اضافه میشود.
از سوی دیگدر ،نتدایج بدرآورد رذرسدیون میدانگین شدرطی درآمدد بدرای دومدین متغیدر درآمددی
نشددان مددیدهددد ،متغیرهددای بارندددذی ،سددطح زیددر کشددت ،شدداخم دارایددی ،شدداغالن خددارر از
کشددتزار بدده صددور نیمدده وقددت و تمددام وقددت و اعتبددارا بازپرداخددت نشددده اثرذددشاری مثبددت و
معنددیداری بددر میددانگین درآمددد دارنددد .بدده عبددار دیگددر ،بددا افددزایش هددر ی د از ایددن متغیرهددا
میانگین درآمد افزایش مییابد.
نمددودار ( )2لگدداریتم طبیعددی میددانگین و واریددانس شددرطی را بددرای ایددن متغیددر درآمدددی نشددان
می دهد .این نمودار نیز بیدان کنندده ایدن واقعیدت اسدت کده میدانگین درآمددی بداالتر ،واریدانس
درآمدددی بدداالتری را بدده دنبددال خواهددد داشددت .بددا در نظددر ذددرفتن ایددن متغیددر از درآمددد ،شددمار
خانوارهددای آسددیب پددشیر بدده  79خددانوار ( )28.62کدداهش مددی یابددد .از مقایسدده ایددن نتیجدده بددا
حالتی که متغیدر درآمددی سدود بدسدت آمدده از فعالیدت زراعدی باشدد ،مدیتدوان نتیجده ذرفدت
درآمد بدست آمدده از دیگدر فعالیدت هدا موجدب کداهش شدمار کشداورزان آسدیبپدشیر مدیشدود.
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در حدالی کده واریدانس درآمددد تغییدر چنددانی نمدیکنددد .بندا بدر نمدودار ( ،)2بددا ایدن فدر کدده
مصددرف بدده طددور کامدد از درآمددد پیددروی کنددد ،مددیتددوان نتیجدده ذرفددت  8.33درصددد از
خانوارهای مورد بررسی 60% ،مواقع زیر خدط فقدر قدرار دارندد .ایدن نتیجده نیدز ،دلیلدی بدر ایدن
ادعاسددت کدده افددزایش درآمددد بدسددت آمددده از دیگددر فعالیددتهددا ،کدداهش شددمار خانوارهددای
آسیبپشیر را به دنبال دارد.

نمودار ( )2نمودار لگاریتم طبیعی میانگین و واریانس درآمد بدست آمده از فعالیت زراعی به اضافه درآمد
بدست آمده از دیگر فعالیتها و منحنی های آسیبپذیری یکسان

بنا بر داده هدای تداریخی بارنددذی و ویژذدیهدای خدانوار و دارایدیهدای آنهدا کده در طدول زمدان
ثابددت هسددتند ،آسددیبپددشیری پددیش از رویددداد خشکسددالی ) (ex-anteسددنجشپددشیر اسددت.
بنددابراین ،خانوارهددای آسددیبپددشیر ،تحددت دو فرضددیه تعدددی کامدد مصددرف و بدددون تعدددی
مصرف ،آسیب پدشیر خواهندد بدود .بایسدتی بده ایدن نکتده توجده کدرد کده رفتدار مصدرفی واقعدی
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خددانوار چیددزی بددین ایددن دو فددر حدددی قددرار دارد .بنددابراین ،بددا چنددین شددرایطی خددانواری
آسددیبپددشیر شددناخته مددیشددود کدده اع ددای آن کمتددر از  44067400ریددال در سددال ،تحددت
فرضیه تعدی کام مصرف بدهدسدت آورد .بدا ایدن فرضدیه کده مصدرف بده طدور کامد از درآمدد
پیروی مدی کندد ،خانوارهدای آسدیب پدشیر ،خانوارهدایی هسدتند کده اع دای آن در  50%مواقدع
درآمد کمتر از  44067400ریال در سال بدست میآورند.
آسیبپذیری پس از رویداد خشکسالی
اغلب خانوارهدای مدورد بررسدی در ایدن ارزیدابی ،ید دوره خشکسدالی شددید را در سدال زراعدی
 1391-1392تجربدده کددرده انددد .اثرذددشاریهددای خشکسددالی در همددهی خانوارهددا و همددهی
منطقههدای مدورد بررسدی بده ید انددازه و ید شدد نبدوده اسدت .تفداو در کداهش میدزان
بارندددذی در هددر ی د از پددنج منطقدده مددورد بررسددی و همچنددین تفدداو در منبددعهددای درآمدددی
خانوارهددا و همچنددین تفدداو در نددوع محصددولهددای کاشددته شددده توسددط خانوارهددا ،درك
متفدداوتی را از شددد خشکسددالی در میددان خانوارهددا ایجدداد کددرده اس دت .در ایددن بررسددی تکاندده
ناشددی از خشکسددالی بددرای هددر خددانوار بدده صددور تفدداو میددزان درآمددد ذددزارش شددده در سددال
زراعددی  1391-1392و میددانگین شددرطی درآمددد در یدد دوره ده سدداله سددنجیده مددیشددود.
نمودارهددای ( )3و ( ،)4توزیددع کسددری درآمددد سددرانه بددرای سددالهددای زراعددی  1391-1392و
1392-1393را نشددان مددیدهنددد .میددانگین کسددری درآمددد سددرانه در سددال زراعددی 1392-
 1393برابر  46472020ریال در سدال اسدت .ایدن رقدم تدا حددودی معدادل بدا کمتدرین درآمدد
الزم برای تداوم حیا ی نفر در طول سال است.

شمار خانوار

کسری درآمد (میلیون ریال)

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

کسری درآمد (میلیون ریال)

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

پدددس از محاسدددبه کسدددری درآمدددد سدددرانه ،سدددنجش آسدددیبپدددشیری پدددس از رویدددداد
خشکسدالی( )ex-postامکددانپددشیر اسدت .نتددایج بدسددت آمدده از ایددن سددنجش نشدان مددیدهددد
با وقوع خشکسالی شدمار  161خدانوار آسدیب پدشیر بده شدمار مدیآیدد .بده عبدار دیگدر رویدداد
خشکسددالی موجددب شددده کدده شددمار خددانوار آسددیب پددشیر از  103خددانوار (پددیش از رویددداد
خشکسالی) به  161خانوار (پس از رویداد خشکسالی) افزایش یابد.
ویژگیهای خانوارهای آسیبپذیر و مقاوم در برابر رویداد خشکسالی
در این بررسی ،با استفاده از دو معیار آسیبپشیری پیش از وقوع خشکسالی ( )ex-anteو معیار
آسیبپشیری پس از وقورویداد خشکسالی ( ،)ex-postوضعیت آسیبپشیری خانوارهای مورد
بررسی مشخم شد .معیار آسیبپشیری پیش از رویداد خشکسالی ،بنا بر ویژذیهای ثابت کشتزار و
خانوار است .در حالی که معیار آسیبپشیری پس از رویداد خشکسالی ،بر پایه تکانه درآمدی در
هنگام رویداد خشکسالی و وضعیت داراییهای خانوارها میباشد.
با توجه به سنجش آسیبپشیری پیش و پس از رویداد خشکسالی میتوان به جای هفت ذروه اشاره
شده در باال کشاورزان را به چهار ذروه تقسیم کرد:
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 -1خانوارهایی که پیش و پس از خشکسالی آسیبپشیرند ،یعنی هم از لحاظ معیار پیش از وقوع و
هم از لحاظ معیار پس از رویداد آسیبپشیرند ( 41خانوار 15.24 ،درصد).
 -2خانوارهایی که پیش از خشکسالی آسیبپشیرند اما پس از آن آسیبپشیر نیستند ،یعنی از لحاظ
معیار پیش از رویداد آسیبپشیرند ولی از لحاظ معیار پس از رویداد آسیبپشیر نیستند ( 50خانوار،
 18.96درصد).
 -3خانوارهایی که پیش از خشکسالی آسیبپشیر نیستند اما پس از آن آسیبپشیرند ،یعنی از لحاظ
معیار پیش از رویداد آسیبپشیر نیستند اما از لحاظ معیار پس از رویداد آسیبپشیرند120( ،
خانوار 44.61 ،درصد ).
 -4خانوارهایی که هم پیش و هم پس از خشکسالی آسیبپشیر نیستند ،یعنی هم از لحاظ معیار
پیش از رویداد و هم از لحاظ معیار پس از رویداد مقاوم به شمار میآیند ( 57خانوار21.19 ،
درصد).
نمودار( ،)5توزیع خانوارهای مقاوم و آسیبپشیر در منطقههای مورد بررسی را نشان میدهد.

مقاوم قب و پس از خشکسالی
مقددداوم قبددد و آسدددیب پدددشیر پدددس از
خشکسالی
آسدددیب پدددشیر قبددد و مقددداوم پدددس از
خشکسالی
آسیب پشیر قب و پس از خشکسالی

نمودار( )5توزیع خانوارهای مقاوم و آسیبپذیر در منطقههای مورد بررسی
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از مجموع  41خانواری که پیش و پس از خشکسالی آسیبپشیرند 7 ،خانوار در منطقه کامفیروز3 ،
خانوار در منطقه ابرر 8 ،خانوار در منطقه رامجرد و  23خانوار در منطقه کربال قرار دارند.
از مجموع  50خانواری که پیش از خشکسالی آسیبپشیرند اما پس از آن آسیبپشیر نیستند8 ،
خانوار در منطقه کامفیروز 11 ،خانوار در منطقه ابرر 1 ،خانوار در منطقه درودزن و  30خانوار در
منطقه کربال قرار دارند .بررسی وضعیت این ذروه از کشاورزان نشان میدهد این افراد به طور عمده
کسانی هستند که از تهدید خشکسالی فرصت ساخته و با فراهم کردن زمینه کسب درآمد از دیگر
ذزینههای درآمدی و یا تغییر الگوی کشت به سمت ذیاهان با نیاز آبی کمتر توانستهاند منبع درآمد
پایداری را برای خود ایجاد کنند.
از مجموع  120خانواری که پیش از خشکسالی آسیبپشیر نیستند اما پس از آن آسیبپشیرند17،
خانوار در منطقه کامفیروز 6 ،خانوار در منطقه ابرر 73 ،خانوار در منطقه درودزن18 ،خانوار در
منطقه رامجرد و  6خانوار در منطقه کربال قرار دارند.
در نهایت ،از  57خانواری که هم پیش و هم پس از خشکسالی آسیبپشیر نیستند ،یا به عبار
دیگر خانوار مقاوم به شمار میآیند 15 ،خانوار در منطقه کامفیروز 13 ،خانوار در منطقه ابرر12 ،
خانوار در منطقه درودزن 8 ،خانوار در منطقه رامجرد و  9خانوار در منطقه کربال قرار دارند.
جدول( )2ویژگیهای خانوار آسیب پذیر و مقاوم در برابر خشکسالی
Table (2) Features of vulnerable and -resistant households to drought
خانوار آسیب پشیر

متغیرها
اراضی زیر کشت

میانگین
3.56

(هکتار)
(هکتار)

انحراف استاندارد
1.80

خانوار مقاوم
میانگین
10.23

انحراف استاندارد
9.57

آمارهt
4.452

3.46

1.78

9.00

8.86

3.985

0.73

1.31

5.16

7.89

3.597

دارایی

1.86

0.61

2.56

1.13

3.620

اندازه باغ (هکتار)

0.01

0.07

0.06

0.29

0.941

اراضی آبیاری شده

زمینهای هموار و مسطح
شاخم

(هکتار)

اندازه خانوار

4.81

1.47

5.28

2.54

1.060

سن سرپرست خانوار (سال)

51.71

11.73

47.78

13.66

1.486

شاخم تحصیال سرپرست خانوار

1.21

1.07

1.44

1.20

0.944

پیشینه فعالیت کشاورزی

29.57

12.44

27.00

13.34

0.949

0.31

0.75

0.48

0.86

1.002

شاغالن خارر از کشتزار بهصور نیمه

وقت

0.36

0.62

0.60

0.93

2.921

شاغالن خارر از کشتزار بهصور تمام

وقت

0.17

0.44

0.82

1.51

3.641

افراد تحت تکف (زیر  12سال)

41

تعداد خانوار
منبع یافتههای تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد)

57
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بررسی ویژذیهای خانوارهدای مقداوم و آسدیبپدشیر در مقابد خشکسدالی بندا بدر نتدایج جددول
( )2نشان مدی دهدد کده خانوارهدای مقداوم ،ذششدته از اینکده سدطح زیدر کشدت بیشدتری دارندد،
مساحت اراضی آبیاری شده و تسطیح شددهشدان نیدز بیشدتر اسدت .از سدوی دیگدر ،بندا بدر نتدایج
این جدول می تدوان بیدان کدرد مالکیدت چداه و مالکیدت تراکتدور در مقداوم یدا آسدیبپدشیر بدودن
در مقابد خشکسددالی تدداثیر بددهسددزایی دارد ،زیددرا بررسددی ویژذددیهددای خانوارهددای مقدداوم نشددان
می دهد اغلب کشاورزان مقداوم مالد چداه و مالد تراکتدور هسدتند .بندا بدر نتدایج جددول(،)1
خانوارهای مقداوم در قیداس بدا خانوارهدای آسدیبپدشیر شدمار افدراد شداغ خدارر از کشدتزار بده
صور تمام وقت و یا نیمه وقدت بیشدتر ی دارندد کده ایدن امدر نشدان دهندده ایدن واقعیدت اسدت
کدده داشددتن اشددتغال خددارر از کشددتزار بددرای افددراد خددانوار ،زمیندده افددزایش درآمدددهای غیددر
کشاورزی را برای فراهم کدرده کده در مواقدع بدروز خشکسدالی مدی تواندد بده عندوان ید ذزینده
کمکددی در جهددت کدداهش آسددیبپددشیری عم د کنددد .بدده بیددان دیگددر امکددان اشددتغال خددارر از
کشتزار میتواند بدا توجده بده دسدتیابی بده منبدع درآمدد پایددار در شدرایط خشکسدالی مدیتواندد
ذامی در جهت کاهش آسیبپشیری کشاورزان تلقی شود.
نمودارهدای ( )6و ( ، )7توزیددع خانوارهددای مقدداوم و آسددیبپددشیر در منطقدههددای مددورد بررسددی را
نشددان مددیدهددد .از مجمددوع  57خددانوار مقدداوم  26.32 ،درصددد در منطقدده کددامفیروز22.81 ،
درصدددد در منطقددده ابدددرر 21.05 ،درصدددد در منطقددده درودزن 14.04 ،درصدددد در منطقددده
رامجددرد و  15.79درصددد در منطقدده کربددال قددرار دارنددد .درحددالی کدده بررسددی وضددعیت
خانوارهددای آسددیبپددشیر نشددان مددیدهددد ،از مجمددوع  41خددانوار آسددیبپددشیر 17.07 ،درصددد در
منطقددده کدددامفیروز 7.32 ،درصدددد در منطقددده ابدددرر 19.51 ،درصدددد در منطقددده رامجدددرد و
56.10درصددد در منطقدده کربددال واقددع شدددهانددد .بنددابر ایددن ،مددیتددوان نتیجدده ذرفددت موقعیددت
مکانی خانوار در مقداوم یدا آسدیبپدشیر بدودن مدوثر اسدت ،بدهطدوریکده قدرار ذدرفتن در منطقده
کربال ،احتمال آسیبپشیر بودن را افزایش میدهد.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این بررسی و ارزیابی ،آسیبپشیری کشاورزان پیش از رویداد خشکسالی ( )ex-anteو پس از
رویداد خشکسالی ( )ex-postبا استفاده از روش اقتصادسنجی تعیین شد .در بررسیهای پیشین
نیز آسیبپشیری نسبت به خشکسالی همانند مطالعه کریستین و سوبارو ( ،)2005از دادههای
مربو به مصرف خانوار یا دادههای مربو به هزینه در طول زمان ،استفاده شده است .در واقع،
مصرف و یا هزینهی خانوار می تواند منعکس کننده جریان درآمدی باشد .از آنجایی که دستیابی به
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دادههای تاریخی مصرف سخت و زمانبر است و به طور معمول دقت کافی را ندارد ،در این بررسی و
اریابی با استفاده از الگوی کوسینیوز ( )2010از رفتار درآمدد مصرف و تکانههای درآمدی ناشی از
خشکسالی و ابزار رویارویی خانوار در برابر خشکسالی استفاده شد .در این بررسی برپایه دادههای
تاریخی بارندذی و ویژذیهای خانوار و داراییهای آنها که در طول زمان ثابت هستند ،آسیبپشیری
پیش از رویداد خشکسالی ) (ex-anteسنجش شد .بنابراین ،خانوارهای آسیبپشیر ،تحت دو
فرضیه تعدی کام مصرف و بدون تعدی مصرف ،آسیب پشیر هستند .بایستی به این نکته توجه
کرد که رفتار مصرفی واقعی خانوار چیزی بین این دو فر حدی قرار دارد .برای تعیین آسیب-
پشیری بعد از رویداد خشکسالی از تکانههای درآمدی ناشی از خشکسالی و ابزارهای رویارویی خانوار
در برابر خشکسالی استفاده شد .در این بررسی تکانه ناشی از خشکسالی برای هر خانوار به صور
تفاو میزان درآمد ذزارش شده در سال زراعی  1391-92و میانگین شرطی درآمد در ی دوره
ده ساله سنجیده میشود .میانگین کسری درآمد سرانه در سال زراعی 1392-93برابر 46472020
ریال در سال است .این رقم تاحدودی معادل با کمترین درآمد الزم برای تداوم حیا برای ی نفر
در طول سال است .خانوارهای آسیبپشیر با ترکیب ی تکانه درآمدی کوچ و ذاهی منفی و
مکانیزمهای رویارویی اندك مواجه هستند .نتایج بدست آمده از این سنجش نشان میدهد با وقوع
خشکسالی شمار  161خانوار آسیبپشیر محسوب میشوند .به عبار دیگر رویداد خشکسالی
موجب شده که شمار خانوار آسیب پشیر از  103خانوار (پیش از رویداد خشکسالی) به  161خانوار
(پس از رویداد خشکسالی) افزایش یابد .نتایج مطالعا کوسینویوز ( )2010و ایرجی ( )1390نیز
نشان دهنده این واقعیت است که رویداد خشکسالی باعث افزایش شمار خانوارهای آسیبپشیر
میشود.
از آنجایی که بنا بر این ارزیابی و بررسی ،آسیب پشیری کشاورزان پیش و پس از رویداد خشکسدالی
تحت تاثیر درآمد سرانه روزانه است و این متغیر نقش تعیین کننددهای در تدوان رویدارویی آندان در
مقاب خشکسالی نیز دارد ،در راستای کاهش آسیبپشیری توجه به دیگر ذزیندههدای درآمددی کده
موجب افزایش درآمد کشاورزی میشود ،دارای اهمیت است .زیرا اشتغال بده فعالیدتهدای خدارر از
کشتزار (بهطور منظم) ،خواه بهصور تمام وقت خواه بهصور پاره وقت ،باعث دستیابی خدانوار بده
ی منبع ثابت درآمد میشود و همین امر می تواند خانوار را در برابر خشکسدالی مصدون نگده دارد.
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 خانوارها راه خدود را بدرای دسدتیابی بده چندین درآمددهایی همدوار سدازند تدا،حال تاکید میشود
آسیبپشیری خود را در برابر خشکسالی کاهش دهند و رسیدن به این مهم تنهدا بدا اشدتغال شدمار
 اشتغال در صنایع دستی ید.بیشتری از افراد خانوار در فعالیت های خارر از مزرعه میسر میباشد
.ذزینه مناسب در این راستا است
بنا بر نتایج بهدست آمده میزان اراضی آبیاری شده اثرذشاری معنیداری بر آسیبپشیری کشداورزان
 دارای اهمیدت، از این رو توجه به راهبردهایی که دسترسی به منبعهای آب را افزایش میدهد.دارد
 بررسی وضعیت کشاورزان منطقههای مورد بررسی نشان داد اغلدب کشداورزان، از طرف دیگر.است
هنوز به صور غرقابی زمینهای خود را آبیاری میکنند که در زمان خشکسالی این روش نمیتواند
 بده منظدور کداهش آسدیب پدشیری ایدن.از کارایی الزم را داشته باشد و آب زیادی را هدر میدهدد
 باید شرایط را برای نصب سدامانههدای ندوین آبیداری فدراهم کدرد تدا از ایدن راه بتدوان،کشاورزان
.آسیبپشیری این کشاورزان را در برابر خشکسالی کاهش داد
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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 expost 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.
JEL Classification: Q54, Q15,Q18
Keywords: Vulnerability Before Drought, Vulnerability After Drought, Bakhtegan
Basin.
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