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سالی در بخش  هاي مدیریت ریسک خشک تعیین اولویت

کشاورزي شهرستان گنبدکاووس با استفاده از تکنیک تحلیل 

   سلسله مراتبی

  

  حسین دستجردي و ناصر شاهنوشی علی دریجانی، سمانه شاه
  

  23/11/1389: تاریخ پذیرش  6/2/1388: تاریخ دریافت

  

  چکیده
یی که بتواند آثار  گیرانه هاي اخیر در شهرستان گنبدکاووس، توجه به اقدامات پیش سالی با وقوع خشک

دنبال  ي حاضر به مطالعه. ، اهمیت فراوانی دارد)سالی مدیریت ریسک خشک(سالی را کاهش دهد  خشک
هاي ناشی از  ت هش خسارسالی است که ضمن کا هایی از مدیریت ریسک خشک یابی به شیوه دست

پس از . ي ممکن برساند ـرین اندازه گیري کشاورزان را به کم مدت و حتا بلندمدت، غافل ها در کوتاه سالی خشک
) AHP(سالی، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی  کارهاي مدیریت ریسک خشک بندي راه شناسایی و گروه

 توسط 1388کارها در سال  ي زوجی راه هاي مقایسه نامه پرسش. کارها بهره گرفته شد بندي راه منظور اولویت به
هاي اجرایی، تحقیقاتی و آموزشی جهاد کشاورزي شهرستان گنبدکاووس،  نظر و آگاه در بخش کارشناسان صاحب
یی و مرکز تحقیقات کشاورزي استان گلستان و نیز تعدادي از کشاورزان مجرّب این شهرستان  شرکت آب منطقه

» زراعی«کارهاي   نشان داد در بخش راهExpert Choiceافزار  بندي در نرم نتایج اولویت. دتکمیل گردی
هاي آبیاري  استفاده از سیستم» آبیاري فنّی«کارهاي  معرفی ارقام مقاوم به خشکی و شوري، در بخش راه

کارهاي   راهسالی و تخصیص اعتبارات، و در بخش ي خشک بیمه» قانونی«کارهاي  فشار، در بخش راه تحت
یی و آموزش کشاورزان اولویت  سالی در سطح ملّی یا منطقه آگاهی خشک استقرار نظام پایش و پیش» نهادي«

یی،   گزاران منطقه ریزان و سیاست رو، الزم است که برنامه از این. سالی دارد باالتري در مدیریت ریسک خشک
  . نمایندهاي مذکور اتخاذ هاي خود را در چارچوب اولویت تصمیم

  
  JEL :D81 ،Q54بندي  طبقه
  بندي، کشاورزي، گلستان سالی، ریسک، رتبه  خشک:هاي کلیدي واژه

____________________________________________________
 و اقتصاد کشاورزي آموخته ، دانشاستادیار اقتصاد کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانترتیب  به 

  دانشیار اقتصادکشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

 Email: Ali.Darijani@gmail.com
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  مقدمه 

هاي اقلیمی   پذیر اقلیمی است و تقریبا در تمامی رژیم سالی، ویژگی طبیعی و برگشت خشک  

ی زیاد نیز این پدیده عالوه بر مناطق با بارندگی کم، در مناطق با حجم بارندگ. دهد رخ می

هاي  سالی، مسایل و مشکالت بسیاري را در زمینه خشک). 2003ویلهایت، (افتد  اتفاق می

جوامع روستایی و کشاورزي، اولین . نماید زیستی ایجاد می مختلف اجتماعی، اقتصادي و محیط

؛ )1380کاران، سالمت و هم(شوند  ترین زیان را از آن متحمل می جوامعی هستند که بیش

بیش ایران، سالی در بخش کشاورزي  خسارت ناشی از خشکري که طی ده سال گذشته، طو به

هر چند وقوع ). 1387وزارت جهادکشاورزي، (گزارش شده است  ریالمیلیارد هزار  240از 

آید، اما مدیریت آن، پیشرفت اندکی در  شمار می سالی جزء معمولی از اقلیم هر منطقه به خشک

سالی  ي خشک یی که تاکنون واکنش هنگام مواجه با پدیده گونه  است؛ بهاکثر مناطق دنیا داشته

مدیریت بحران، . توجه شده است» مدیریت بحران«عمدتا سنّتی بوده است و تا حد زیادي به 

در . دهد هاي دیگران را افزایش می خوداتکایی را کاهش و میزان وابستگی به دولت و کمک

سالی  مجموعه اقداماتی است که قبل از وقوع خشک» یسال مدیریت ریسک خشک«مقابل آن، 

ها،  تر دولت بیش. رساند ي ممکن می ترین اندازه گیري را به کم شود و عمال غافل انجام می

تري در  اند و در تالش اند تا اطالعات بیش اعتبار شدن مدیریت بحران پی برده  اکنون به بی

یند و صدمات وارد بر جامعه ناشی از هاي صحیح مدیریت ریسک کسب نما ي روش زمینه

ترین اندازه  هاي آینده را نیز به کم سالی سالی را کاهش دهند و آثار مربوط به خشک خشک

  ).1389کاران،  ؛ دریجانی و هم1384؛ عرب و مهدیخانی، 1384مرید و مقدسی، (برسانند 

ت که به برخی از سالی پرداخته اس مطالعات زیادي به بررسی کمی و کیفی مدیریت خشک  

سالی در  در خصوص مدیریت خشک) 1991(کاران  سام و هم ریئب. شود ها اشاره می آن

دیدگان  آمریکا بیان داشتند که هر چند از اوایل قرن بیستم، دولت، حمایت و کمک به خسارت

آمده نشان داد این  عمل هاي به سالی را در دستور کار خود قرار داد، لیکن ارزیابی خشک

این نوع اقدامات حاکی از آن بود که . است ریزي منسجم بوده   برنامه آهنگ و بی دامات، ناهماق

سالی کاهش نیافته، بلکه وابستگی به دولت را  پذیري کشور در مقابل خشک تنها میزان آسیب نه
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 بر یی ویژهکید ا ت،ها بنابر این در ارزیابی. تر است پذیري بیش افزایش داده است که معادل آسیب

هنگ آ سالی، توسعه و کاربرد هم هاي خشک ، ارزیابی شاخص بهترپایشبا تدوین سیستم 

عنوان  زده، به رسانی جدید براي منابع بحران هاي کمک سازي آثار اقلیم و طرح هاي شبیهالگو

به اعتقاد محققان، اقدامات  .شده استسالی  ابزارهایی در جهت بهبود واکنش به خشک

هاي جبران  تنها در مقایسه با هزینه سالی را کاهش دهد، نه که بتواند آثار خشکیی  گیرانه پیش

سالی  هایی که بعد از وقوع خشک که این اقدامات در هزینه خسارت مبلغ ناچیزي است، بل

معتقد است )2003(ویلهایت . انجامد ها نیز می جویی و کاهش هزینه شود، به صرفه صرف می

را جزء معمولی از  که باید آن ي تصادفی شناخته شود، بل ن یک پدیدهعنوا سالی نباید به خشک

هاي  بایست سیاست سالی می نهاد وي، کشورهاي مستعد خشک به پیش. اقلیم در نظر گرفت

هاي آمادگی در مقابل این پدیده را با تأکید بر مدیریت ریسک نسبت  سالی و برنامه ملّی خشک

دهد،  هاي دیگران را افزایش می  وابستگی به دولت و کمکبه رهیافت سنّتی مدیریت بحران که

سالی در  بردهاي مدیریت خشک ، روش تعیین راه)2003(بکبرگ و ویلجوئن . توسعه دهند

سالی در  تعیین احتمال وقوع خشک) 1(صورت   یی را از نظر تئوري به سطح ملّی و منطقه

زیستی   اقتصادي، محیط-لی اجتماعیسا تعیین شدت و ماهیت آثار خشک) 2(منطقه یا کشور، 

سالی،  ي خشک مدت و بلندمدت؛ منفی و مثبت پدیده و سیاسی؛ مستقیم و غیرمستقیم؛ کوتاه

ها در کاهش آثار  تعیین هزینه و اثربخشی اقدامات مختلف و نیز سطوح بکارگیري آن) 3(

هزینه یا تحلیل -نفعتترکیب اطالعات فوق با استفاده از تحلیل م) 4(ها و  سالی زیانبار خشک

ي آثار  کار و استراتژي در مدیریت بهینه منظور شناسایی موثرترین راه گیري چندمعیاره به تصمیم

منظور کاهش  بهی را ی  مرحلهششروش ) 1998(کاران  کادي و هم. سالی خالصه نمودند خشک

ي خطرهاي  هبر اساس نظری. تدوین نمودندهاي آینده  سالی هاي ناشی از خشک پذیري آسیب

یی در آن وجود  طبیعی، این روش طوري طراحی شد که امکان تغییر براي هر مکان یا ناحیه

ي اول با تشکیل گروه علمی  مرحله. سالی است دارد و ابزار مناسبی براي مدیریت خشک

 را در گیري درست این گروه باید آمار و اطالعات کافی براي تصمیم. شود مناسب آغاز می

زیستی   اجتماعی و محیط-ي دوم و سوم، آثار اقتصادي در مرحله. اشته باشنداختیار د
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پذیري است  ي ارزیابی آسیب ي چهارم، مرحله مرحله. شود بندي می سالی تعیین و رتبه خشک

ي پنجم و  در مرحله. نماید سالی را تشریح می زیستی و اجتماعی خشک که دالیل آثار محیط

بودن و عملیات مناسب به کار  با توجه به قابلیت اجرا، اقتصاديي اطالعات قبلی  ششم، کلیه

شود و  سالی مشخص می هاي واقعی خشک پذیري ها، در این روش، آسیب به اعتقاد آن. رود می

کارهاي  در بررسی راه) 1383(زاده  فرج. آثار و خطرهاي مربوط به آن کاهش خواهد یافت

مدت  ها به راحتی و در کوتاه  که جبران خسارتسالی در ایران بیان داشت کاهش آثار خشک

اعتقاد وي،  به. هاي کالنی است گذاري ها و سرمایه ها، تالش پذیر نیست و نیازمند فرصت امکان

) و یا هرگونه بالیاي طبیعی(آوري در عصر حاضر، امکان مقابله با این بال  رغم رشد فن به

زیستی با  ریزي در راستاي نوعی هم ا و برنامهتنها راه ممکن، شناخت اصولی بالی. وجود ندارد

ابراز داشتند با شناختی که از ریسک در مقابل بحران ) 1386(کاران  مساعدي و هم. ها است آن

کارگیري مدیریت ریسک را در  وضوح اهمیت به توان به و مدیریت آن صورت گرفته است می

تر از سایر مناطق  ی استان گلستان بیشي شمال ها نشان دادند نیمه آن. ابعاد مختلف درك نمود

هاي دمایی، تندباد و سایر بادهاي  بود بارندگی، تنش در معرض مخاطرات جوي از جمله کم

تري در رابطه با  هاي کامل ریزي بایست برنامه ها، می نهاد آن به پیش. بار قرار دارد خسارت

کشاورز و کرمی . جام پذیردان ریسک وقوع مخاطرات جوي در این بخش از استان گلستان 

سالی توسط کشاورزان،  بردهاي مختلف مدیریت خشک رغم انتخاب راه نشان دادند، به) 1387(

محیطی مواجه  هاي اقتصادي و زیست سالی از جمله زیان ها با پیامدهاي شدید خشک آن

طالعه و سالی، م ي مدیریت خشک گزاران حوزه نهاد نمودند که سیاست محققان پیش. گردند می

  . سالی اعمال نمایند هاي مناسب مقابله با خشک کارگیري شیوه ي به تري را در زمینه تالش بیش

مرید و مقدسی، (سالی در ابتداي راه قرار دارد  جا که در ایران، مدیریت ریسک خشک از آن

 گرفته در رسد بسیاري از مطالعات صورت نظر می و به) 1389کاران،  ؛ شاهنوشی و هم1384

یابی به  دنبال دست ي حاضر به است؛ مطالعه کشور، نگاهی کلّی به این نوع مدیریت داشته

سالی است که ضمن کاهش خسارات ناشی از  هایی از مدیریت ریسک خشک شیوه

. گیري کشاورزان را به حداقل ممکن برساند مدت و حتا بلندمدت، غافل ها در کوتاه سالی خشک
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نشان داد، نوار شمالی استان گلستان در ) 1386(کاران  ي مساعدي و هم با توجه به این که مطالعه

تري نسبت به مناطق دیگر است و آمار جهاد کشاورزي  معرض ریسک مخاطرات جوي بیش

سالی  استان نیز گویاي این حقیقت است که بخش کشاورزي شهرستان گنبدکاووس در خشک

 میزان خسارت را در این استان داشته است، ترین  میلیارد ریال بیش900با ) 1386-87(اخیر 

.ي حاضر بر این شهرستان قرار داده شده است تمرکز مطالعه

  

   تحقیق روش

گیري از  سالی، نیازمند بهره کارهاي موثر مدیریت آثار خشک منظور تعیین راه گیري به تصمیم  

 بایستی منطبق با اقلیم کارها نیز از طرف دیگر، انتخاب راه. ي این پدیده است تجربیات گذشته

گیري زمانی  رسد تصمیم نظر می بنابراین به. ها وجود داشته باشد منطقه باشد و امکان تحقق آن

قبول خواهد بود که بتوان از تجربیات کارشناسان و افرادي بهره جست که ضمن  منطقی و قابل

سالی را   کاهش آثار خشککارهاي آشنایی با اقلیم منطقه، قدرت تمایز و شناسایی موثرترین راه

هاي مناسب براي  یکی از تکنیک) AHP(روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی . داشته باشند

هاي  عنوان یکی از روش به AHPروش . گیري صحیح است  انتخاب بهینه و تصمیم

 ازآن دلیل برخورداري   و به استشده ارایه )1980( توسط ساعتی گیري چند معیاره تصمیم

العاده  تفکر و فرآیندهاي ذهنی انسان و نیز انطباق آن با منطق ریاضی، کارآیی فوق ي نحوه

 و کیفی است-یکم گیري  یک تکنیک تصمیم این روش،).1381زاده،  آذر و رجب(دارد باالیی 

اساس این  بر. هاي مختلف طراحی شده است ي زوجی میان معیارها وگزینه بر اساس مقایسه

شامل نام دارد و گیري داراي ساختاري است که سلسله مراتب  صمیم تي لها هر مس،تکنیک

 انجام این فرآیند در هر مساله مبتنی بر مراحل زیر .ها است گزینهارها و یهدف، معسطوح 

  ):1385پور،  قدسی(است 

  

 ترسیم درخت سلسله مراتبی-1

با هدف، معیارها و راه  صورت گرافیکی هم گیري به ي تصمیم در این مرحله، الزم است مساله



42  1390/ 1ي  شماره/5لد ج/ اقتصاد کشاورزي

: معیارهاي اصلی و سطح سوم: هدف،  سطح دوم: سطح اول(درخت سلسله مراتبی ). 1(شکل 

)معیارهاي فرعی

گیري بر اساس سه  ي حاضر، درخت تصمیم در مطالعه. گیري نشان داده شود هاي تصمیم گزینه

صورت شکل  گیري و سپس معیارهاي فرعی به سطح هدف، معیارهاي اصلی و موثر بر تصمیم

ور، از کارهاي مذک عبارت دیگر راه ذکر این نکته الزم است که معیارها یا به.  ترسیم شده است1

هاي مختلف کشاورزي تهیه شده  گرفته و مصاحبه با متخصصان بخش طریق مطالعات صورت

آبیاري،   گروه فنّی 4کارهاي مدیریت ریسک خشکسالی در  بر اساس نظر متخصصان، راه. است

  :بندي گردید  تقسیم1صورت شکل  زراعی، نهادي و قانونی به
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  ي زوجی ه جدول مقایس-2

ي زوجی معیارهاي مورد نظر است شامل   را که حاوي مقایسه نامه این مرحله، طراحی پرسش

سپس، در هر یک از . شود  می دیگر مقایسه ابتدا معیارهاي اصلی دو به دو با یک. شود می

ي  در خصوص درجه. گیرد مورد مقایسه قرار می) معیارهاي فرعی(ها، زیرمعیارها  آن

هاي ترجیحات براي  جدول اندازه) 1994(دیگر، ساعتی   از معیارها با یکاهمیت هر یک

  :شود  نمایش داده می1هاي زوجی را تنظیم نمود که بر اساس جدول  مقایسه

  

  ي زوجی هاي ترجیحات براي مقایسه اندازه). 1(جدول 

  مقدار عددي  وضعیت مقایسه

  1  ترجیح یکسان

  2  یکسان تا نسبتا مرجح

  3  نسبتا مرجح

  4  نسبتا تا قویا مرجح

  5  قویا مرجح

  6  قویا تا بسیار قوي مرجح

  7  ترجیح بسیار قوي

  8  اندازه مرجح بسیار تا بی

  9  اندازه مرجح بی

  )1385(پور  قدسی: مأخذ

  

ي زوجی نباید  شونده براي انجام مقایسه ذکر این نکته الزم است که انتخاب افراد پرسش  

بایست از  که می ، بل)1386محمدیان، (صادفی صورت پذیرد گیري و ت صورت نمونه به

ي  ي گنبدکاووس آشنا باشند و نیز تجربه نظرهاي خبرگانی استفاده نمود که با اقلیم منطقه

رو در  از این. را داشته باشند کارهاي مقابله با آن سالی و راه ي آثار خشک کافی در زمینه

ن در خصوص انتخاب افراد آشنا و مطلع از اقلیم ي حاضر، بر اساس ارزیابی محققا مطالعه
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شده  هاي طراحی نامه کارهاي مقابله با خشکسالی، تکمیل پرسش شهرستان گنبدکاووس و راه

هاي اجرایی، تحقیقاتی و آموزشی جهاد کشاورزي   نفر از کارشناسان در بخش14توسط 

ي استان گلستان و یی و مرکز تحقیقات کشاورز شهرستان گنبدکاووس، شرکت آب منطقه

  .  نفر از کشاورزان مجرّب این شهرستان مناسب تشخیص داده شد8نیز 

  

ي زوجی   تشکیل ماتریس مقایسه-3

ابتدا . گیرد ها انجام می ها، در این مرحله عملیات بر روي داده نامه پس از تکمیل پرسش  

عدد یک است، طور طبیعی  قطر ماتریس به. گردد ي زوجی استخراج می ماتریس مقایسه

از سوي . سان خواهد بود گزین مشابه یک ي دو جاي ي ماتریسی، مقایسه زیرا در مقایسه

  . صورت کسري ثبت خواهد شد دیگر نیز به گزین با یک ي دو جاي دیگر، معکوس مقایسه

  

  :صورت زیر نشان داد ي زوجی را به توان ماتریس مقایسه طور کلّی می به

  (1),1,2,
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حال از طریق . است j وiگزین  ي دو جاي  میزان ترجیح حاصل از مقایسهijaه در آن، ک

  .دست آورد کارهاي اصلی و فرعی را به توان وزن راه ي زوجی می ماتریس مقایسه

  

  ها ي وزن  محاسبه-4

ي  مقایسهدست آوردن وزن هر یک از معیارها، ابتدا الزم است عناصر ماتریس  براي به  

  : شود زوجی نرمال

)2(  
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، وj و iگزین  ي دو جاي شده  میزان ترجیح نرمالijrکه در آن،   


n

i
ija

1

 جمع عناصر در هر 

ي زوجی، از تقسیم هر عنصر در جمع  رو، ماتریس مقایسه از این. ستون ماتریس است

  سپس، میانگین عناصر در هر سطر از ماتریس نرمال، محاسبه. شود نرمال میستون خودش 

  :دهد شود که همان وزن معیارها را نشان می می

)3(  
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ذکر .  تعداد عناصر مورد مقایسه در هر سطر استnام و i وزن معیار iwي فوق،  در رابطه  

 بایست میها  گروه  گروهی براي انجام ماتریس هاي گیري تصمیمست که در این نکته الزم ا

 :شود استفاده عنوان عناصر ماتریس شوندگان به هاي پرسش  پاسخاز میانگین هندسی
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مربوط به فرد  کد j ،k و iگزین   میانگین هندسی میزان ترجیحات دو جايijaن، که در آ  

 ارزیابی .گردد ها تکمیل می نامه توسط آن  است که پرسشفراديتعداد ا pشونده، و  پرسش

هاي مختلف کشاورزي در  ها توسط محققان نشان داد نظرات کارشناسان بخش نامه پرسش

 مطالعه  کارها از روند مشابهی برخوردار بوده است، بنابر این در این خصوص انتخاب راه

  . ي میانگین هندسی به جاي میانگین وزنی هندسی مناسب تشخیص داده شد محاسبه
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  )I.R( نرخ ناسازگاري -5

زیرا . ها اطمینان حاصل شود ها الزم است از سازگاري مقایسه پیش از تحلیل داده  

ي دو به دوي عوامل پرداخته است و این امکان وجود دارد که  گیرنده به مقایسه تصمیم

رو،  از این). 1385کاران،  مرتضوي و هم(ز شده در کل با هم سازگار نباشد هاي ابرا مقایسه

. گیري نهایی مورد ارزیابی قرار گیرد شوندگان براي تصمیم الزم است تا اعتبار پاسخ پرسش

گیري و کنترل سازگاري هر ماتریس و تصمیم  ، اندازهAHPهاي مهم تکنیک  یکی از مزیت

گیرنده بستگی دارد، اما در  ازگاري در هر سیستم به تصمیمقبول ناس ي قابل محدوده. است

 باشد، 1/0کند که اگر ناسازگاري تصمیم بیش از  نهاد می پیش) 1980(حالت کلّی، ساعتی 

). 1385پور،  قدسی(هاي خود تجدیدنظر کند  گیرنده در قضاوت بهتر است تصمیم

  :گیرد  در بر میي نرخ سازگاري یک ماتریس مقایسه، مراحل زیر را  محاسبه

  

  ي میانگین بردار ناسازگاري محاسبه

، الزم است )W(ها  و محاسبه بردار وزن) A(ي زوجی  پس از تشکیل ماتریس مقایسه    

:دست آید ي زیر به طبق رابطه) maxیعنی (ي ماتریس مقایسه  ترین مقدار ویژه که بزرگ

)5(  

W

WA
WWA maxmax




  .شود ها محاسبه می ها، میانگین آنmaxي  اه پس از محاسبهگ آن

  

شاخص ناسازگاري ي محاسبه )I.I.(  

:شود ي زیر حاصل می مقدار این شاخص از رابطه

)6(  

1



n

n
.I.I max

  .ي زوجی است  طول ماتریس مقایسهnکه در آن، 

  

 محاسبه شاخص ناسازگاري ماتریس تصادفی)I.I.R(  
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مثال . شود از جدول زیر استخراج می) n×n(مقدار این شاخص بر اساس ابعاد ماتریس مقایسه 

  .  خواهد بود58/0، مقدار شاخص مذکور )33(براي یک ماتریس مقایسه با ابعاد 

  

  شاخص ناسازگاري ماتریس تصادفی). 2(جدول 

N1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

I.I.R0  0  58/0  9/0  12/1  24/1  32/1  41/1  45/1  49/1  

  )1385(پور  قدسی: مأخذ

  

ي نرخ ناسازگاري  محاسبه)I.R. (  

بر شاخص ناسازگاري ماتریس تصادفی ) I.I(در نهایت با تقسیم شاخص ناسازگاري   

)I.I.R (توان به نرخ ناسازگاري  می)I.R (دست یافت:  

(7)
R.I.I

.I.I
.R.I   

این .  قابل اجرا استExpert Choiceافزار  ي فوق از طریق نرم تمام مراحل ذکرشده  

شده   طراحیAHPگیري چندمعیاره با استفاده از روش  افزار براي تحلیل مسایل تصمیم نرم

نامه  هاي پرسش گیري را ترسیم و داده توان درخت تصمیم راحتی می است و از طریق آن، به

معیارها و نرخ ناسازگاري  معیارها، زیر ي وزن چونین امکان محاسبه هم. را وارد نمود

  .کند ي زوجی را فراهم می ماتریس مقایسه

 شده است که   انجامAHPهاي مختلف مدیریتی بر مبناي روش  مطالعات بسیاري در زمینه  

در ) 2009(زوبی  توان به تحقیقات ال اجمال می ي کشاورزي و منابع آبی، به  در حوزه

ریز ازرق در اردن، نورازیه و  ي آب ي حوضهخصوص بررسی اثر تغییر اقلیم بر هیدرولوژ

ها در استان کداه مالزي، بلور و مالدو  هاي مدیریت رودخانه در ارزیابی روش) 2006(ادلی 

در تعیین ) 1997(کاران  هاي کشاورزي اسپانیا، مینودین و هم در تعیین قیمت زمین) 2005(

هاي  بندي طرح در اولویت) 1385(کاران  ي کشت تایلند، مرتضوي و هم الگوي بهینه

) 1386(ي بذر چغندر در ایران، و محمدیان  ي تحقیقات اصالح و تهیه تحقیقاتی موسسه
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جام   تربت-ي الگوي کشت زراعی پایدار با تاکید بر آب مجازي در دشت فریمان براي ارایه

  . استان خراسان رضوي اشاره نمود

  

  نتایج و بحث

چونین،  نظر کشاورزان و کارشناسان و هم رها از نقطهکا ي راه ، وزن و رتبه3در جدول   

مدت و بلندمدت از دیدگاه  مدت، میان هاي کوتاه ها بر اساس دوره بندي اجرایی آن طبقه

  .کارشناسان و متخصصان کشاورزي نشان داده شده است

  

آبیاري کارهاي فنّی ي زوجی راه نتایج مقایسه  

هاي آبیاري  مدت استفاده از سیستم کار میان ن راه، کشاورزان و کارشناسا3بر اساس جدول   

شود را  جویی در مصرف آب می یی که باعث صرفه چون آبیاري بارانی و قطره فشار، هم تحت

کار مذکور، اصالح و بهبود  پس از راه. اند آبیاري انتخاب نموده کار فنّی عنوان موثرترین راه به

آوري باران و  مخازن کوچک در مزارع براي جمعها از سوي کارشناسان و احداث  بندان آب

 خود اختصاص  آبیاري را به کارهاي فنّی هاي کوچک از سوي کشاورزان، مقام دوم راه سیالب

توان استنباط نمود که  میدر این شهرستان  هاي زیرزمینی ب  به لزوم حفظ آتوجهبا اند که  داده

 و در این زمینه هها شد بندان آبو بهبود  الحصتري به ا  توجه بیشستیبراي حفظ این منابع بای

چونین، احداث مخازن کوچک در مزارع  هم. مدت ارایه نمود در میان یریزي منسجم برنامه

هر چند حجم این . آبیاري در اولویت قرار دارد کارهاي مهمِ فنّی عنوان یکی دیگر از راه به

یار زیاد باشد، حجم کل آب تواند بس ها می جا که تعداد آن مخازن کم است، از آن

کار اساسی  عنوان راه تواند به احداث این مخازن می. شده بسیار قابل توجه خواهد بود استحصال

. سالی مدنظر قرار گیرد برداري بهینه از منابع سطحی و کاهش ریسک خشک براي بهره

عنوان سومین  ي رشد به ها در طی دوره ریزي آبیاري محصوالت بر حسب نیاز آبی آن برنامه

کار مذکور  با توجه به این که راه. کار توسط کارشناسان و کشاورزان انتخاب گردیده است راه

هاي آبیاري تحت فشار است، الزم   سیستم هاي مهم براي اجراي موفق شرط یکی از پیش
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ي نیاز آبی محصوالت و دفعات  هایی، برنامه خواهد بود که در کنار احداث چونین سیستم

  .ها در اختیار کشاورزان قرار داده شود ري آنآبیا

  

ها بر اساس  بندي آن سالی و طبقه کارهاي مدیریت ریسک خشک بندي راه اولویت). 3(جدول 

  مدت و بلندمدت مدت، میان هاي کوتاه دوره

کارها ي راه وزن و رتبه  
*

کارها بندي راه طبقه    
**  

  دمدتبلن  مدت میان  مدت کوتاه    کشاورزان  کارشناسان  

  :آبیاري کارهاي فنّی راه

          )26/0( 1  )25/0( 1  آبیاري تحت فشار

          )15/0( 4  )20/0( 2  ها بندان اصالح و بهبود آب

ریزي آبیاري محصوالت برحسب  برنامه

  نیاز آبی

3 )15/0(  3 )16/0(          

          )17/0( 2  )13/0( 4  احداث مخازن کوچک در مزرعه

ینی و احداث سدهاي ي منابع زیرزم تغذیه

  زیرزمینی

5 )12/0(  6 )07/0(          

          )07/0( 6  )09/0( 6  آبیاري زیرسطحی

گیري مناسب در قسمت  وسایل اندازه

  ها انشعاب کانال

7 )06/0(  5 )12/0(          

          02/0  02/0  نرخ ناسازگاري

  :کارهاي زراعی راه

          )28/0( 1  )32/0( 1   سالی ارقام مقاوم به خشک

          )15/0( 5  )20/0( 2  دارنده رطوبت خاك مواداصالحی و نگه

          )20/0( 2  )19/0( 3  تناوب کشت

الگوي کشت براي گیاهان حساس یه تنش 

  آبی

4 )16/0(  4 )18/0(          

          )19/0( 3  )13/0( 5  گذاري آیش

          01/0  01/0  نرخ ناسازگاري

  :کارهاي نهادي راه

آگاهی   و پیشاستقرار نظام پایش

  سالی خشک

1 )32/0(  2 )24/0(          

آموزش کشاورزان در خصوص مقابله با 

  سالی خشک

2 )28/0(  1 )37/0(          



50  1390/ 1ي  شماره/5لد ج/ اقتصاد کشاورزي

).3(ادامه جدول 

نهاد براي مشارکت  هاي مردم اتحادیه

  کشاورزان 

3 )17/0(  3 )16/0(          

          )11/0( 5  )12/0( 4  هاي سنّتی میرآب

          )12/0( 4  )11/0( 5  بران هاي آب  ایجاد تشکل

          01/0  02/0  نرخ ناسازگاري

  :کارهاي قانونی راه

          )18/0( 2  )21/0( 1  ي مناسب ي تسهیالت بانکی با بهره ارایه

          )25/0( 1  )18/0( 2  سالی ي خشک بیمه

محدودیت منطقی و عملی آب سطحی به 

  برداران بهره

3 )16/0(  3 )17/0(          

          )15/0( 5  )16/0( 3  هاي زیرزمینی یزان برداشت آبکنترل م

تعیین قیمت مناسب و تضمین خرید 

  آب محصوالت کم

5 )15/0(  4 )16/0(          

          )09/0( 6  )14/0( 6  نمودن بازارهاي مناسب آب فراهم

          01/0  02/0  نرخ ناسازگاري

  :کارهاي اصلی راه

          )25/0( 2  )33/0( 1  کارهاي زراعی راه

          )18/0( 3  )31/0( 2  آبیاري کارهاي فنّی راه

          )36/0( 1  )20/0( 3  کارهاي قانونی راه

          )21/0( 4  )16/0( 4  کارهاي نهادي راه

          01/0  00/0  نرخ ناسازگاري

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

 *
  .ستکارها در بخش مربوط به خود ا ي راه گر رتبه هاي خارج از پرانتز بیان اندیس

**
 سال 3 سال و بلندمدت باالتر از 1- 3مدت میان   سال، میان1تر از  مدت در کم کارهاي کوتاه  راه

  .قابل اجرا است
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زراعی کارهاي  ي زوجی راه نتایج مقایسه  

شود که هر دو گروه کشاورزان و کارشناسان، اصالح   مشخص می3با توجه به جدول   

کار این بخش معرفی  ترین راه سالی و شوري را مهم شکگیاهان و معرفی ارقام مقاوم به خ

گیاهان مقاوم به شوري و خشکی و اهمیت به تحقیقات و رو، معرفی  از این. اند نموده

 در اولویت کار بلندمدت عنوان یک راه ستی بهجانبه در مورد آب و خاك بای هاي همه پژوهش

اختالف نظر میان کشاورزان و کارهاي دیگر زراعی تا حدي  در خصوص راه. قرار گیرد

ي رطوبت  دارنده کارشناسان معتقدند که استفاده از مواد اصالحی و نگه. کارشناسان وجود دارد

که کشاورزان، جایگاه پایانی را براي آن  ي بعدي اهمیت قرار دارد، در حالی در خاك در رتبه

 نیز به فعالیت کشاورزي اکثر کارشناسان نمونه در خارج از محیط کاري خود. اند برگزیده

رسد  رو، با توجه به دانش عملی و تجربی کارشناسان مذکور، به نظر می از این. پردازند می

استفاده از مواد اصالحی و . ها در مقایسه با کشاورزان از ارجحیت برخوردار باشد انتخاب آن

مدت در کنترل تبخیر از  کارهاي مهم و کوتاه تواند یکی از راه ي رطوبت در خاك می دارنده نگه

بر همین اساس، یکی از نکات مهمی که . سالی معرفی شود سطح خاك و کاهش ریسک خشک

الزم است به کشاورزان این منطقه توصیه گردد این است که پس از برداشت محصوالت خود، 

 کشاورزان شهرستان گنبدکاووس براي راحتی. ها جدا خودداري نمایند زدن بقایاي آن از آتش

ماده آلی خاك، آلودگی محیط  کاهشدر کشت محصوالت تابستانه با این عملِ خود سبب 

 جلوه  اهمیت تواند دلیلی بر کم ها می همین اقدام آن. شوند میفرسایش آبی افزایش   وزیست

مدت در  کار کوتاه عنوان یک راه استفاده از تناوب کشت به. کار مذکور توسط آنان باشد دادن راه

کارشناسان خاطر نشان نمودند که تناوب محصوالت زراعی . بعدي اهمیت قرار دارداولویت 

دلیل عدم اطالع کافی و نیز وضعیت مالی و اقتصادي کشاورزان، تنها در برخی از مزارع  به

 پنبه، -هاي تناوبی مثل گندم طوري که برنامه گردد؛ به شهرستان و نه در حد وسیع رعایت می

کرد محصوالت  باعث افزایش عملتواند  تنها می   ذرت نه-سویا و گندم - کلزا، گندم-گندم

 حفاظت آب و که باعث شود، بل) ها در یک قطعه زمین نسبت به کشت مستمر آن( مورد کشت

هاي مناسبی براي تشویق کشاورزان به استفاده از  ریزي رو، باید برنامه از این. گردد نیز میخاك 
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چون برنج  ي الگوي کشت مناسب براي گیاهانی هم ارایه. تناوب کشت مناسب صورت گیرد

هاي بعدي اهمیت قرار  هاي کشاورزي در رتبه گذاري زمین که به تنش آبی حساس اند و آیش

به اعتقاد کارشناسان، هنوز الگوي مشخص کشت که بتواند ضمن برآورد نیازهاي . دارند

آب بهینه باشد در این منطقه وجود محیطی و مصرف  اقتصادي کشاورز، از لحاظ اهداف زیست

بایست در بخش  مدت می کار میان عنوان یک راه ي الگوي کشت مناسب به در نتیجه، ارایه. ندارد

ها  تحقیقات مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، ضمن بهبود شرایط موجود، از منابع و نهاده

اسان معتقدند آیش قرار دادن کارشن. از جمله آب کشاورزي به نحو مطلوبی استفاده شود

تر مورد توجه بوده است، حال آن که در حال حاضر به دلیل  هاي گذشته بیش ها در سال زمین

مشکالت مالی و اقتصادي، برخی از کشاورزان مایل به کشت سه محصول در یک سال زراعی 

 را ذخیره توان رطوبت خاك گذاريِ بخشی از زمین کشاورزي می با آیش. در مزارع خود اند

گذاري در حال حاضر براي  که موضوع آیش در حالی. را افزایش داد خیزي آن نمود و حاصل

هاي مناسبی براي تشویق  ریزي بایست برنامه رو می از این. کشاورزان مفهوم چندانی ندارد

  .مدت ارایه نمود کار مذکور در کوتاه کارگیري راه کشاورزان در خصوص به

نهادي کارهاي  جی راهي زو نتایج مقایسه  

دهد که کشاورزان و کارشناسان نمونه، آموزش کشاورزان و باال بردن   نشان می3جدول   

هاي مقابله با آن و استقرار یک نظام جامع پایش  سالی و روش ها در خصوص خشک آگاهی آن

ترین  سالی را مهم هاي مناسب مقابله با خشک سالی و تحقیق پیرامون روش آگاهی خشک و پیش

ي مقابله با  بدیهی است که کشاورزان اساس و پایه. کارهاي این بخش ذکر نمودند راه

سالی را نداشته و  ها آمادگی الزم براي شرایط خشک سالی هستند و تا زمانی که آن خشک

آبی و   هاي جدید مبارزه با کم هاي الزم را دریافت نکرده باشند و با سازوکارها و روش آموزش

رو  ي اجرا با شکست روبه سالی در مرحله هاي مقابله با خشک  آشنا نشوند، طرحسالی خشک

هاي استفاده از حداقل  هاي مناسب آبیاري آشنایی ندارند و راه هنوز کشاورزان با شیوه. شود می

هاي  آموزش ند که باید باا بهترین نگهبانان منابع آب زیرزمینیها  چونین، آن هم. دانند آب را نمی
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سالی  آگاهی خشک در نظام پایش، با پیش.  آنان را در این مسیر کمک کرد،مد و مستمرروزآ

ها در خصوص  هاي آینده آگاه نمود و از طریق آموزش آن  سال آبی توان کشاورزان را از کم می

بایست در  رو، می از این. را کاهش داد سالی، خسارت ناشی از آن  هاي مقابله با خشک راه

یی را براي استقرار نظام  مدت، جایگاه ویژه هاي میان گزاري ها و سیاست ریزي هي برنام عرصه

براي مشارکت کشاورزان ) NGO(نهاد  هاي مردم  چونین، ایجاد سازمان هم. پایش در نظر گرفت

بها براي  آوري آب ي مصرف آب و جمع منظور اعمال نظارت دقیق بر تخصیص و نحوه به

هاي سنّتی مبتنی  بران و استفاده از میرآب هاي آب  بع آب، ایجاد تشکلداري از منا حفاظت و نگه

 براي مهمکارهاي  راهها مبتنی با اصول نوین آبیاري از دیگر  بر دانش بومی و آموزش آن

آبـی و رسـیدن بـه اهـداف مدیریت آب  مشارکت کشاورزان در غلبه بر مشـکل کـم

  .شود کشاورزي محسوب می

  

قانونی کارهاي   زوجی راهي نتایج مقایسه  

سالی و پرداخت  ي خشک نظر کارشناسان و کشاورزان، بیمه دهد که از   نشان می3جدول   

هاي مقابله با  موقع و به مقدار کافی براي اجراي برنامه ي مناسب، به تسهیالت بانکی با بهره

دکاووس، کشاورزان در شهرستان گنب. مدت قانونی است کارهاي کوتاه ترین راه سالی مهم خشک

دهد در سال  که آمار نشان می طوري نمایند؛ به ي محصوالت کشاورزي می استقبال کمی از بیمه

از کشاورزانی که به کشت گندم، کلزا و جو پرداختند، % 10، تنها حدود 1386-87زراعی 

ت رسیده اس% 20 به 1387-88هر چند این رقم در سال زراعی . کردند محصول خود را بیمه 

هاي حمایتی  رغم سیاست ، اما رقم مذکور به)1388جهادکشاورزي شهرستان گنبدکاووس، (

رو، باید اقداماتی  از این. دولت در تخفیف حق بیمه، هنوز با استقبال ناچیز کشاورزان مواجه است

موقع غرامت صورت گیرد تا از این طریق   ویژه پرداخت به در جلب رضایت مشتریان به

هاي  برداري سیستم با توجه به این که اجرا و بهره.  به پذیرش بیمه ترغیب نمودکشاورزان را

گذاري  سالی نیاز به سرمایه هاي خشک هاي مرتبط با کاهش زیان آبیاري تحت فشار و سایر طرح

ي باالیی دارد، در حالی که بسیاري از کشاورزان از توان مالی ضعیفی برخورداراند، اجراي  اولیه
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موقع به کشاورزان در  ي مناسب و به ها مرهون اعطاي تسهیالت بانکی با بهره سیستمموفق این 

کنترل برداشت از . هاي بعدي اهمیت قرار دارد کارهاي قانونی در رتبه سایر راه. مدت است کوتاه

تر از حد نرمال آب برداشت  بردارانی که کم تواند از طریق تشویق بهره هاي سطحی می آب

کنند، انجام گیرد تا  بردارانی که بیش از حد آب برداشت می اعمال جریمه براي بهرهاند و  نموده

مصرف و اقتصادي، آبیاري صحیح و  با این اقدام بتوان کشاورزان را به کشت محصوالت کم

گذاري مناسب محصوالت کشاورزي و  قیمت. جلوگیري از اتالف شدید آب محدود نمود

تواند کشاورزان را به کشت محصوالت  تر می اي آبی کمتضمین خرید محصوالت با نیازه

با توجه به اُفت شدید منابع آب . چون پنبه، سویا و آفتابگردان تشویق نماید گزین برنج هم جاي

هاي کشاورزي،  توان از طریق نصب کنتورهاي حجمی در چاه زیرزمینی در این شهرستان، می

نمایند، تا حدي  هاي غیرمجاز حفر می افرادي که چاهها و نیز برخورد قانونی با  نمودن آن برقی

  . آبی را کنترل نمود سالی و کم ریسک ناشی از خشک

  

سالی ي زوجی معیارهاي اصلی مدیریت ریسک خشک نتایج مقایسه  

در » قانونی«و » نهادي«، »زراعی«، »آبیاري فنّی«ي زوجی چهار معیار اصلی  نتایج مقایسه  

کارهاي  راه. دهد ا میان دو گروه کارشناسان و کشاورزان نشان می، تفاوت بسیاري ر3جدول 

انتخاب . اند کارها شناخته شده ترین راه عنوان موثرترین و بااهمیت قانونی از نظر کشاورزان به

ي وابستگی کشاورزان به دولت و دخالت مستقیم آن  دهنده کارها توسط کشاورزان نشان این راه

ي اول را به  حال آن که، کارشناسان رتبه. سالی است بله با خشککارهاي مقا در اجراي راه

کارهاي مقابله با  رو، این گروه، اجراي راه از این. اند کارهاي زراعی اختصاص داده راه

اند و به  ي خود کشاورزان و بدون دخالت مستقیم دولت معرفی نموده سالی را بر عهده خشک

با این که . اند  جایگاه سوم انتخاب خود قرار دادهکارهاي قانونی را در همین دلیل، راه

اند، در شرایطی  آبیاري اختصاص داده کارهاي زراعی و فنی کارشناسان اولویت باالتري را به راه

کارهاي  سالی از جمله راه هاي مقابله با خشک شدن روش مثل ایران که کشاورزان براي عملیاتی

ي تسهیالت مناسب احتیاج دارند،  ي دولت و ارایه نبهجا آبیاري و زراعی به حمایت همه فنّی
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هاي مقابله با  هاي مهم در اتخاذ برنامه بایست از اولویت  کارهاي قانونی و نیز نهادي می راه

  . یی و ملّی قرار گیرد خشکسالی در بعد منطقه

  

  نهادها گیري و پیش نتیجه

وجه به اقداماتی که قبل از وقوع هاي اخیر در شهرستان گنبدکاووس، ت سالی با وقوع خشک  

. ناپذیر است گیري را به حداقل ممکن برساند، اجتناب سالی انجام شود و عمال غافل خشک

سالی و در قالب مدیریت بحران  گرفته در حین و پس از وقوع خشک هاي صورت تر اقدام بیش

که خوداتکایی  رد، بلگی ي محدودي را در بر می دیده ها و مناطق آسیب گروه تنها  است که نه

. دهد هاي دیگران را افزایش می دهد و میزان وابستگی به دولت و کمک کشاورزان را کاهش می

مدیریت (سالی را کاهش دهد  یی که بتواند آثار خشک گیرانه هاي پیش از سوي دیگر، اقدام

که  ست، بلهاي جبران خسارت مبلغ ناچیزي ا تنها در مقایسه با هزینه ، نه)سالی ریسک خشک

جویی و  شود، به صرفه سالی صرف می هایی که پس از وقوع خشک ها در هزینه این اقدام

کارهاي مدیریت ریسک  در این مطالعه، پس از شناسایی راه. انجامد ها نیز می کاهش هزینه

سالی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی توسط کارشناسان و کشاورزان  خشک

کارهاي اجرایی مذکور بر مبناي طول  بندي راه چونین به طبقه هم. تحلیل گردیدبندي و  اولویت

در پایان مشخص گردید که کشاورزان . پرداخته شد) مدت و بلندمدت مدت، میان کوتاه(دوره 

سالی، بیش از این که به خود متکی باشند، وابستگی و انتظار حمایت از  براي مقابله با خشک

با توجه به . اند کارهاي قانونی اختصاص داده ترین اولویت را به راه  بیشسوي دولت را دارند و

دست  ي حاضر در چارچوب نتایج به نهادهاي مطالعه سالی، پیش اهمیت مدیریت ریسک خشک

  :گردد آمده به شرح زیر خالصه می

منظور اصالح گیاهان و معرفی ارقام  گذاري در بخش تحقیقات کشاورزي به سرمایه) الف  

چونین  هم. سالی و شوري در شهرستان گنبدکاووس بسیار ضروري است قاوم به خشکم

هاي الزم صورت پذیرد تا  هاي تحقیقاتی و اجرایی کشاورزي، هماهنگی بایست میان بخش می

  . راه نشود ي اجرا با شکست هم هاي مذکور در مرحله طرح
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کار  عنوان یک راه ك بهي رطوبت در خا دارنده استفاده از مواد اصالحی و نگه) ب  

یی از کود سبز آلی،  تواند شامل مجموعه این مواد می. مدت زراعی در اولویت قرار دارد کوتاه

کننده نظیر تورب،  چونین مواد اصالح هاي گیاهی، مالچ کلشی، پوشش گیاهی و هم مالچ

بر همین . گردد ورمیکولیت، پرلیت، هیدروپالس باشد که باعث کنترل تبخیر از سطح خاك می

اساس، یکی از نکات مهمی که الزم است به کشاورزان شهرستان گنبدکاووس توصیه گردد 

. ها جدا خودداري نمایند زدن بقایاي آن این است که پس از برداشت محصوالت خود، از آتش

ها،  گردد مسئوالن بخش کشاورزي از طریق توزیع بروشورها، اطالعیه نهاد می بنابر این پیش

زدن بقایاي  هاي جمعی، کشاورزان را از معایب آتش هاي حضوري و نیز از طریق رسانه مشاوره

تواند عامل  مند می ها به شکل هدف چونین تخصیص یارانه هم. محصوالت خود آگاه نمایند

  . ي رطوبت در خاك باشد دارنده تشویقی براي کشاورزان در استفاده از مواد اصالحی و نگه

مدت  کار میان ترین راه عنوان مهم فشار به هاي آبیاري تحت تفاده از سیستمجا که اس از آن) ج  

ي  آبیاري انتخاب گردید، بنابر این ارایه کارهاي فنّی سالی در زیرگروه راه مدیریت ریسک خشک

هاي  ي مناسب، اعطاي یارانه اندازي، پرداخت تسهیالت اعتباري با بهره ي فنّی راه مشاوره

ریزي آبیاري  هاي مذکور، برنامه  خرید و نصب تجهیزات سیستمحمایتی دولت براي

چونین، مشاوره و آموزش کشاورزان  ي رشد و هم محصوالت بر حسب نیاز آبی در طول دوره

ها کمک  هاي آبیاري به اجراي موفق این روش ي استفاده از این سیستم در خصوص شیوه

.فراوانی خواهد نمود

هاي کوچک از  آوري باران و سیالب ارع براي جمعاحداث مخازن کوچک در مز) د  

سالی کشاورزي  آبیاري در راستاي کاهش ریسک خشک کارهاي فنّی هاي دیگر راه اولویت

ي بهینه از منابع آب سطحی و کاهش ریسک  منظور استفاده بنابر این به. رود شمار می به

ها،  بودن نسبی هزینه ر پایینرسانی مبنی ب سالی، جلب مشارکت کشاورزان از طریق اطالع خشک

ها و تخصیص  بودن احداث این مخازن، اعطاي یارانه بودن عملیات اجرایی و زودبازده ساده

.ناپذیر خواهد بود اعتبارات امري اجتناب

با . مدت قانونی گزینش شده است کار کوتاه ترین راه عنوان مهم سالی به ي خشک بیمه) و  
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سالی و استقبال اندك کشاورزان  الی در کاهش ریسک خشکس ي خشک توجه به اهمیت بیمه

هایی از قبیل  ي محصوالت کشاورزي، الزم است اقدام شهرستان گنبدکاووس از بیمه

ویژه در اخذ تسهیالت اعتباري، کاهش و  ي محصوالت به نمودن بیمه سازي، اجباري فرهنگ

مه در جلب رضایت مشتریان کرد صندوق بی بیمه، و بهبود عمل هاي حق سازي تعرفه واقعی

موقع غرامت صورت پذیرد تا از این طریق کشاورزان را به   ویژه در پرداخت عادالنه و به به

  .پذیرش بیمه ترغیب نمود

هاي  هاي آبیاري تحت فشار و سایر طرح برداري سیستم با توجه به این که اجرا و بهره)  ه  

که  گذاري اولیه باالیی است، در حالی رمایهسالی، نیازمند س هاي خشک مرتبط با کاهش زیان

ي مناسب،  بسیاري از کشاورزان توان مالی ضعیفی دارند، اعطاي تسهیالت بانکی با بهره

ها کمک  مدت به کشاورزان در اجراي موفق این سیستم موقع و به مقدار کافی در کوتاه به

.بسیاري خواهد نمود

سزایی  یی نقش به سالی در سطح ملّی یا منطقه آگاهی خشک استقرار نظام پایش و پیش) ي  

هشدار  هاي پیش در این نظام با استفاده از سیستم. نماید سالی ایفا می در مدیریت ریسک خشک

 و  آبی توان کشاورزان را از کم سالی می هاي خشک دورهسازي  هاي شبیهمعتبر و الگو

هاي آموزشی، بروشورها،   کالسهاي آینده آگاه نمود و از طریق برگزاري سالی دوره خشک

سالی  هاي مقابله با خشک ها را در خصوص روش هاي حضوري، آن ها و مشاوره اطالعیه

هاي علمی  گروه کارگیري  رو، به از این. را کاهش داد آموزش داد و خسارت ناشی از آن

نی بی هشدار، بهبود اطالعات هواشناسی، پیش هاي پیش گذاري در سیستم متخصص، سرمایه

هاي عصبی  ي مارکوف و شبکه سالی با استفاده از الگوهاي نوین ریاضی زنجیره خشک

کارهاي مناسب مقابله با  گذاري در تحقیقات کشاورزي پیرامون راه مصنوعی، سرمایه

توجهی در جهت کارآمدسازي و  آهنگی میان مسئوالن مربوط، کمک قابل سالی و هم خشک

  .اثربخشی این نظام خواهد داشت
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