
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1315بهار،1ةشمار،7دورةهايروستايي،پژوهش

263-246فحةص


کار در برابر ریزگردها با  پذیری کشاورزان گندم واکاوی آسیب

 استفاده از منطق فازی
 : شهرستان دهلرانة موردیمطالع

 
 ارشد توسعة روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه کارشناسـ * محبوبه خیراللهی

 دانشیار گروه ترویج و توسعة روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه -بیگی امیرحسین علی
 دانشیار گروه ترویج و توسعة روستایی، دانشگاه رازی کرمانشاه -کیومرث زرافشانی

 
 

 92/6/4321: یینها یرشپذ         92/3/4321مقاله:  دریافت
 

 چکیده
پـذیری ایـ     بـا وجـود آسـیب    .بیننـد  های زیادی از ریزگردهـا مـی   رسد آسیب که به نظر می اند کشاورزان جزء اقشاری

پـذیری آنـان رـورت گرفتـه اسـت. هـدش پـضوهو کاوـر واکـاوی           میزان آسیب ةجوامع، مطالعات محدودی در زمین

کار شهرستان دهلران در دو بخـو   آماری تحقیق کشاورزان گندم ة. جامعستپذیری کشاورزان در برابر ریزگردها آسیب

ای  ای چندمرکلـه  گیـری ووشـه   کشاورز با استفاده از روش نمونـه  331نفر بودند که  9412مرکزی و موسیان به تعداد 

شـناس  کار 42های توان سازگاری و کساسیت در برابر ریزگردها تهیـه و بـا نظـر     آماری انتخاب شد. ابتدا شاوص ةنمون

 Expert افـزار  زوجـی در نـرم   هـای  هبراسـاس مقایسـ   (AHP) مراتبـی  در ای  زمینه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله

choice افـزار  اقدام به ساوت شاوص ترکیبـی شـد و بـا اسـتفاده از روش منطـق فـازی در نـرم        ،دهی شد. سپس وزن 

Matlabهـای کارـل از روش منطـق     دست آمد. براساس یافتـه  پذیری کشاورزان به ، توان سازگاری، کساسیت و آسیب

پذیری متوسط )رو به بـاال  در برابـر    کار دارای توان سازگاری باال، کساسیت باال و درنتیجه آسیب فازی، کشاورزان گندم

کنـد تـا    مقابله با ریزگردها کمک مـی  برایریزان و مدیران  ریزگردها بودند. دستاوردهای کارل از ای  پضوهو، به برنامه

ـ    ریـزی  برنامه برایو منبعی معتبر  در تخصیص اعتبارات به آنان یاری رسانند گـذاری در   سـرمایه  منظـور  ههـای آینـده ب

 .پذیری در برابر ریزگردها باشد راستای افزایو توان سازگاری، کاهو کساسیت و درنهایت کاهو آسیب
 



.ریزگرد،منطقفازیپذیری،توانسازگاری،حساسیت،آسیب :هاکليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه

هموارهوجـودهستندوزمینةتکرارپذیردرطولدورانحیاتکرهاییدهمخاطراتطبیعیپد

شـمارتوسـعهبـهویـههدرکشـورهایدرحـالبـه،وهمیشهخطریجدیبرایتوسعهاندداشته

(.یکـیاز0931،ی)پورطاهراندکردهپذیریبدواینمناطقرادربرابربالیایطبیعیآسنرومی

واجتماعیبسیارییستیزمحیطهاییبانواعمخاطراتطبیعیکههرسالهسببواردآمدنآس

ریزگردجـز بالیـایطبیعـیناگهـانی.ریزگرداستة،پدیدشودیدربرخیکشورهایجهانم

امد،ریزغباروگـاهایازذراتجتودهوبه(Cutter et al., 2009)وهواییدارداستکهمنشأآب

کنـدیکیلومترمحدودم4ودیدافقیرابهکمترازشودمیکهدرجوپخششودگفتهمیدود

(.0934،وحیدریزاده)صحنعلی

 Loayz)درحوزةکشاورزیوجوامعروستاییداشتهاسـتریزگردآثارمنفیزیادیةپدید

et al., 2012نظرکنند،بهیقفعالیتکشاورزیامرارمعاشماغلبروستاییانازطری(.ازآنجاکه

ایـنجوامـع،مطالعـاتپـذیرییبباوجودآسبینند.یزیادیازریزگردهامهاییبآسرسدمی

آنانصورتگرفتهاست.پذیرییبمیزانآسةمحدودیدرزمین

گیـردویمـدربرابرخطرقـراربرتوصیفحالتیداللتداردکهسامانهپذیرییبمفهومآس

بیرونـیرانـداردهـایکهتواناییمقابلهوسازگاریباخطرشودیمقدرتیناتوانوبایگونهبه

(Adger, 1999 & 2006.)شـوندوقدرتوناتوانمییبکشاورزاندربرابرریزگردهاکهیحالتبه

شود.پذیریگفتهمیتواناییمقابلهوسازگاریدربرابرآنراندارند،آسیب

،معیشتآنانباتهدیدپذیرییبباافزایشآساندکهجوامعپذیریبکشاورزانجز اقشارآس

جانبـهدرجوامـعدسـتیابیبـهعـدالتهمـه،ایـنرونـدةدرصورتادامـشود.میجدیمواجه

پـذیرییبکهمسئوالنبدونآگاهیازمیـزانآسـشودیممکنخواهدبودوباعثمناروستایی

وهـاهعلمیوبراساسمشاهدةرابدونپشتواندیدهیباعتباربرایمناطقآسمناطق،تخصیص

منابعواعتباراتبینةهمینامرمنجربهتوزیعناعادالن.اجتماعیانجامدهندومسائلسیاسی

شود.یمپذیریبمناطقآس
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ی،تـاکنونهـیتتحقیقـمعیشتاصلیروستاییانشهرستاندهلرانکشاورزیاستباآنکه

انجـامریزگـرداینمنطقهدربرابـرپدیـدةکارگندمپذیریکشاورزانیبآسدرخصوصسنجش

پذیریایـنیبآسپهوهشحاضر،درنشدهوراهکاریبرایاینکشاورزاناندیشیدهنشدهاست.

برآمـدهاسـتسؤالمطالعهشدهودرپیپاسخبهاینریزگردقشرمهمدربرابرمخاطرةطبیعی

شهرستاندهلرانبـههـهمیـزانوازهـهابعـادیدربرابـرایـنپدیـدهکارگندمکهکشاورزان

:استبهاهدافاختصاصیزیردستیابیمستلزمپذیرند.یافتنپاسخاینسؤال،یبآس

توانسازگاری؛یهاشناساییشاخص.0

حساسیت؛یهاشناساییشاخص.4

کـاردربرابـرکشـاورزانگنـدمپـذیری.بررسیمیزانتوانسازگاری،حساسیت،وآسـیب9

؛وریزگردها

کشـاورزانپـذیرییبشهرستاندهلرانبراسـاسمیـزانآسـیهادهستانبندییتاولو.2

کاردربرابرریزگردها.گندم



پيشينةتحقيق

،پـذیرآسـیبیهبرایتوصیفموقعیتپذیریبرایننکتهتوافقدارندکآسیبهاییهتمامینظر

پذیریوجودارزیابیآسیبزمان،وخطر،سامانههاییهگیشرایطوو،0ههاربعداساسیسامانه

کهطیهنداستکاریدراینپهوهشمنظورازسامانه،کشاورزانگندم.(Fussel, 2007دارد)

انـدوگرفتـهقـرار(خطـر)ریزگـردةدرمعـر پدیـد(پـذیریزمانارزیـابیآسـیب)سالاخیر

فرهنگی،انسانی،طبیعـی-سامانه،همانشرایطکشاورزان)فیزیکی،مالی،اجتماعیهاییهگیو

است.شدهبررسیاینپهوهشوفرایندتولید(استکهدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. System 
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پـذیریراشـاملسـهجـز (آسـیب4110)(IPCC)1وهـواتغییـراتآبالمللیینبةکمیت

(.Fussel, 2007)4وتوانسازگاری3،حساسیت2خطرداند:می

کهسامانهیـافـرددربرابـرمحـرامحافظـتتعریفکردهاستیاحساسیترادرجهدگرا

(.برایمثـال،درشـرایطوقـوعAdger, 2006)کندیاتغییرمیپذیردیمیرشودوازآنتأثنمی

یرتـأثتحتوشوندظتنمیدربرابرریزگردهامحافکارگندمیکهکشاورزانادرجهریزگردهابه

شود.کنند،حساسیتگفتهمیگیرندیاتغییرمییمآنقرار

مقابلـهبـاوسـازگاریبـرایبهتواناییسـامانهواستیدهتوانسازگاریهمانتوانپاسخ

 ,Barnett & Adger)شـودخارجیگفتهمـییهاومحرایستیزمحیطوهوایی،طراتآباخم

برایمثال،درشرایطوقوعریزگردهابهمجموعهرفتارهاییکهکشاورزانبرایمقابلهو(.2007

سازگاریدربرابرریزگردبهمنظورتعدیلخسارات،اختالالتوپیامـدهایحاصـلازآنانجـام

گویند.یمدهند،توانسازگارییم

طـولمـدتشدت،،پذیرینوعخطراستکهمفهومآندرجهسومینجز ازاجزایآسیب

درایـن(.Gallopin, 2006)گیـردیکهسامانهدرتماسیادرمعر خطرقرارماستیامیزانی

،نوعخطر،ریزگردموجوددرمنطقهاست.باتوجهبـهآمـارادارةهواشناسـیوسـازمانمطالعه

تعـدادزیستشهرستاندهلران،ریزگردموجودازنظرشدت،فراوانی،غلظـتویطمححفاظت

روزهایقرارگرفتندرمعر اینپدیدهدرجامعةموردمطالعهبـاایسـتگاهثبـتاطالعـاتدر

پـذیریشـاملحساسـیتودوجز آسـیبطورکلی،درپهوهشحاضرمنطقه،یکساناست.به

.شدواکاویکشاورزانتوانسازگاری

کیـدأپذیریتآسیبانعلوممختلفبراهمیتسنجشپهوهشگرنظرانوبسیاریازصاحب

متعـددیهاییافتورههاها،فرمولمدلشانازهایتخصصیگرایشدارندوبراساساهدافو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intergovernmental panel on climate change 
2. exposure 
3.Sensitivity 

4. Adaptive capacity 
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 & Pelling)اسـتپـذیریآسـیبیهارهیافتشاخصها،یافتره.یکیازایناندکردهاستفاده

Uitto, 2001.)،ازنسـازگاری،درواکاویتـواگانهپنجهاییهکیدبرسرماأباتدرپهوهشحاضر

یمنابعانسانی،طبیعی،مالی،اجتماعیوفیزیکی،ودرواکاویحساسیتکشـاورزانهاشاخص

جامعةموردمطالعهدربرابرریزگردها،ازدوشاخصفرایندتولیدوشرایطمنطقهاستفادهشد.


 























 در برابر ریزگردها کار گندمی توان سازگاری و حساسیت کشاورزان ها شاخص. چارچوب مفهومی 1شکل 

 

روشتحقيق

وحقـایقبـهدسـتیابیهـایروشنظـرازکمّـی،تحقیقـاتجـزوپارادایم،نظرپهوهش،ازاین

حاضرکاربردیاست.پهوهشهدف،لحاظپیمایشیوبه-توصیفیتحقیقاتنوعپردازی،ازداده

شد.انجامبخشدودر

 منابع انسانی
 منابع طبیعی

 منابع اجتماعی

 منطقهشرایط  فرایند تولید

 منابع فیزیکی

 منابع مالی

 توان سازگاری

 

 پذیریآسیب

 کساسیت

 

 بالیای طبیعی )ریزگردها 
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دهندة توان سازگاری و حساسیت در برابر ریزگرد با استفاده از فرایند  های تشکیل . وزن مؤلفه2شکل 

 (AHP)مراتبی  تحلیل سلسله
12/1نرخناسازگاری:
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کشـاورزان،دیـدگاهمـرتبط،هـایپـهوهشنظـری،متـونازبـااسـتفادهبخشنخست،در

دهندةتوانسازگاریوحساسیتهایتشکیلای،مؤلفهکتابخانهمطالعاتگانهوپنجهایسرمایه

تکنیـ هـا،ازهـاوزیرشـاخصدهیبههرکدامازاینشـاخصوبرایوزنکشاورزاناستخراج

(استفادهشـد.جامعـةآمـاریتحقیـقدربخـشاولبـرایAHPمراتبی)فرایندتحلیلسلسله

،توسعةکشاورزیستیزطیمحهایتوانسازگاریوحساسیت،کارشناساندهیبهشاخصوزن

مندوبـااسـتفادهازتکنیـ صورتهدفنفربه02وکارشناسانکشاورزیبودندکهدرمجموع

افـزاردستآمدةهرکدامازمتغیرهاراکارشناسانخبرهدرنرمنتخابشدند.وزنبهگلولةبرفیا

Expert Choice(.4آوردند)شکلدستبه

هـایشـاخصطریقازآنهایپرسشکهساختهمحققپرسشنامةطراحیبادوم،بخشدر

آوریشد.جمعنظرمورداطالعاتشدهبود،دهندةتوانسازگاریوحساسیتاستخراجتشکیل

هایتوانسازگاری،حساسیتوپرسشنامه،ازروشرواییصوریمنظورتعیینرواییشاخصبه

یگـروهتـرویجوآمـوزشکشـاورزیعلمـئـتیهومحتواییاستفادهشدوهندتنازاعضـای

دانشگاهرازیآنراتأییدکردند.تعیینپایاییپرسشنامهنیزازطریقآلفایکرونبـاخمحاسـبه

اعتمـادبودنابـزارتحقیـقبـود.جامعـة(حاکیازقابـل22/1آمده)دستشد.آلفایکرونباخبه

زراعـیبودنـد.بـرداربهـرهنفر4012کارشهرستاندهلرانباآماریبخشدوم،کشاورزانگندم

درصد(استفادهشد.براسـاس2)باسطحاطمینانمنظورتعیینحجمنمونهازجدولبارتلتبه

ایبـاانتسـابایهندمرحلهگیریخوشهنفربرآوردشدکهباروشنمونه991حجمنمونهآن،

متناسبانتخابشدند.

هایموردنظر،بااستفادهازتکنیـ فراینـدتحلیـلنظرانبهمؤلفهدهیصاحبپسازوزن

آوریشـد.بـاتوجـهبـههایموردمطالعهجمع(،وضعیتآنهادردهستانAHPمراتبی)سلسله

هاوواحدهایمتفـاوتدهندةتوانسازگاریوحساسیتدارایمقیاسهایتشکیلاینکهمؤلفه

هـاوبودند،برایرسیدنبهنتایجدرسـتنیـازبـودکـهاخـتالفموجـوددرمقیـاسشـاخص

مکارانفرمولیرابرایاستانداردسازیواحدومقیاسدرنداشتنآنهارفعشود.هانوهتجانس
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هارابهمقادیری(.اینفرمول،تمامدادهHahn et al., 2009هاپیشنهادکردند)گونهشاخصاین

دهد.ایمیفاصله-کندوبهآنهاحالتنسبیتبدیلمی0و1بین

Index= (sx –smin) / smax - smin      (0رابطة)     

Sx=مقدارمربوطبهمؤلفةموردنظر

Smin=هایمؤلفةموردنظرکمترینمقدارموجوددربینداده

Smax=هایمؤلفةموردنظربیشترینمقدارموجوددربینداده



توانسـازگاریوحساسـیتوداشـتنآوردنمقادیراستانداردشدةدستدرنهایت،پسازبه

مراتبیاقدامبهساختشاخصترکیبـیدروزنهری ازآنهابااستفادهازفرایندتحلیلسلسله

(.0هایموردمطالعهشد)جدولهری ازدهستان



 پذیری در سه دهستان مورد مطالعه های آسیب . مقدار شاخص ترکیبی هر کدام از مؤلفه1جدول 

يهامؤلفه

 يريپذبيآس

 وزن شاخص

شاخصترکيبي

 دهستاناناران

شاخصترکيبي

 دهستاننهرعنبر

شاخصترکيبي

 دهستاندشتعباس

 توانسازگاری

 2423/1 9312/1 2423/1 442/1 انسانی

 0202/1 0201/1 122/10214/1 طبیعی

 9222/1 9212/1 9423/1 499/1 اجتماعی

 9232/1 9994/19292/1 024/1 مالی

2202/1 2212/1 2912/1 439/1 فیزیکی

 حساسیت
 4222/1 9202/1 0130/1 424/1 فرایندتولید

 2292/1 2434/1 2423/1 242/1 شرایطمنطقه
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کار،ازروشمنطـقفـازیبندیکشاورزانگندمپذیریوطبقهدرادامه،برایتعیینآسیب

علـم در هـامجموعـه )نظریـةارسـطویی(کالسـی  ةنظری از تعمیمی فازی منطقاستفادهشد.

.نیسـت یـا هسـت مجموعـه یـاعضـو عنصر ی  ها،مجموعه کالسی  یةنظر در .است ریاضیات

 را مفهـوم این فازی یهامجموعهیةنظر .اماکندیم ازالگویصفروی تبعیت عناصر عضویت

 ی  که ترتیب این .بهکندیم مطرح رابینصفروی  ةشدیبندعضویتدرجه و دهدیم بسط

(.Sivanandam et al., 2007)باشـد مجموعه ی  کامالً،عضو درجاتیونه تا مکناستعنصرم

نـدوتـاپذیریببالیایطبیعیآسـدربرابردرجوامعروستایی،کشاورزانتادرجاتی،مثالرایب

فرایندمنطقفازیمطلقوجودندارد.پذیرییبدرمنطقفازیآسپذیرنیستند.یبدرجاتیآس

هـا،ب(فراینـدفـازی)اسـتخراجپایگـاهسازیورودیگیرد:الف(فازیدرهندمرحلهانجاممی

قواعدوروشاستنتاجفازی(،ج(تبدیلفازیبهغیرفازی.درادامه،تماممراحـلمنطـقفـازی

د.سـسس،شـوپذیریسـنجشمـیافزارمتلب،انجاموتوانسازگاری،حساسیتوآسیبدرنرم

بندیشدند.پذیریطبقههایموردمطالعهازنظرآسیبدهستان



هايافته

22-91درصدکشاورزانبـابیشـترینفراوانـیدرردةسـنی12/22هایتحقیق،براساسیافته

درصد(وکمترینفراوانیبـهسـطح42/42سالقرارداشتند.بیشترینفراوانیبهسطحدیسلم)

درصـد،22/02شد.کشاورزانبیسوادوابتداییهرکـدامبـادرصد(مربوطمی21/3دیسلم)فوق

درصد22/02درصدوکشاورزانیباسطحتحصیالتلیسانسوباالتربا21/03سطحراهنمایی

گوبـهپرسشـنامه،کشـاورزانسـاکنروسـتاوشـهردرقراردارند.باتوجهبهاینکهافرادپاسخ

گویـانباشـدوایدانتظارداشتکهکشاورزیشغلاصلیبرخیپاسخشهرستاندهلرانبودند،ب

گویـاندرصدازپاسخ92/22کشاورزی،بهشغلدیگرینیزمشغولباشند.برخیدیگرعالوهبر

درصدازجامعهموردمطالعهعالوهبرکشاورزیبهشـغلدوم22/29فقطبهشغلکشاورزیو

بـرکشـاورزی،شـغلغیرکشـاورزینیـزداشـتند،کهعالوهگویانینیزمشغولبودند.بینپاسخ
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داری،آزاد(بودنـد.درصددارایشغلغیردولتی)دام99/99درصددارایشغلدولتیو22/22

طورعمدهملکیبود.هایتحتکشتآنانبهنوعمالکیتزمین

 ,.Adger et alپـذیریاسـت)ازآنجاکهدرآمدیکیازعواملمؤثربرتوانسازگاریوآسیب

2004; Chambers, 1989بینکشاورزانیکـهفقـطبـهکشـاورزیمشـغولبودنـدبیشـترین،)

00-41فراوانیدرآمدمربوطبهکشاورزانیبودکهمیزاندرآمدساالنةآنهـاازکشـاورزیبـین

رنف991ایکشاورزاننشاندادکهازمجموعهایحرفهمیلیونتومانبود.نتایجبررسیویهگی

درصدازکشاورزانفقطبـهکشـتگنـدممشـغول30/41نمونةموردمطالعهدراینپهوهش،

برگنـدم،کشـتدومهـمداشـتند.بیشـترینفراوانـیمربـوطبـهدرصدعالوه13/23بودندو

برگندم،ذرتوکلزاراباهمدری سالزراعـیکشـتکـردهبودنـد.کشاورزانیبودکهعالوه

کـارمنطقـه،تـوانسـازگاری،حساسـیتوهایتوصیفیکشاورزانگندمگیپسازبررسیویه

پذیریبااستفادهازمنطقفازیسنجششد.درادامه،انجاماینفرایندونتایجحاصلازآسیب

شود.آنتوضیحدادهمی



هاسازیورودیالف(فازی

(.9هایورودیاست)شکلسازیتعیینشاخصنخستینگامدرفازی



 پذیری شده در سنجش توان سازگاری، حساسیت و آسیب های معرفی . شاخص3شکل 
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هایزبـانی،دامنـةفـازیوتوابـععضـویتهریـ ازسازی،تعیینعبارتگامدومدرفازی

صـورتهایزبانی،تعیینارزشزبـانیبـههایورودیوخروجیاست.منظورازعبارتشاخص

رهدرسـطوحمختلـفاسـت.دراینجـابـرایهرکـدامازذهنیوبراساسنظرکارشناسانخبـ

هایورودیوخروجیباتوجهبـهمحـدودةعـددیآنهـا)مقـادیراسـتانداردهریـ ازشاخص

هایزبانیکم،متوسطوزیاد)باال(انتخابشدندکهههارکارشـناسخبـرهها(،عبارتشاخص

تهدفمندآنهاراتعیینکردند.سسس،بادراینزمینهبااستفادهازتکنی گلولةبرفیبهصور

هـاراتعیـینازکارشناسانخواستهشدتاحـدوددامنـه2وشکل2و4،9هایتوجهبهرابطه

هادراختیارآنانقراردادهشدوباتوجهبـهمعـادالتکنند.مقادیراستانداردهرکدامازشاخص

دستآمد.بااجمـاعنظـرههـارطاعدادبهوسطوحموردنظرمقدارمینیمم،ماکسیممومتوس

(.9و4هاتعریفشد)جدولکارشناس،حدوددامنةفازیبرایهرکدامازشاخص



 های توابع فازی در سنجش توان سازگاری . حدود دامنه2جدول 

 )حدآخر(c)حدوسط(b)حداول(aهايوروديوخروجيشاخص

 9224/12942/1 0222/1منابعانسانی

0332/12294/12022/1منابعطبیعی

1292/14242/12442/1منابعاجتماعی

4103/19312/12220/1منابعمالی

1292/19224/12224/1منابعفیزیکی

1292/19241/12022/1توانسازگاری

 

 های توابع فازی در سنجش حساسیت . حدود دامنه3جدول 

 )حدآخر(c)حدوسط(b)حداول(aهايوروديوخروجيشاخص

4320/12123/12421/1فرایندتولید

4229/19234/12302/1شرایطمنطقه

4229/12204/12421/1حساسیت
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منزلـةخروجـینهـایی،کارشناسـانخبـرهحـدودپذیریبـهدرنهایت،برایسنجشآسیب

،=1292/1aآنهایآنرادرسـهسـطحکـم،متوسـطوزیـادتعیـینکردنـدومقـادیردامنه

2119/1b=2022/1وc= دستآمد.به

bو aپذیریکمبااسـتفادهازپارامترهـایایرابرایآسیب(تابععضویتذوزنقه4رابطة)

دهد.نشانمی

(4رابطة)

  ( )  {

                              
   

   
                

                                  

 

وa،bپذیریمتوسطبااستفادهازپارامترهـای(تابععضویتمثلثیرابرایآسیب9)رابطة

cدهد.نشانمی

 (9رابطة)

  ( )  

{
 
 

 
 
                             

   

   
                    

   

   
                    

                              

 

cوbپذیریزیادبااسـتفادهازپارامترهـایایرابرایآسیب(تابععضویتذوزنقه2رابطة)

دهد.نشانمی

(2رابطة)

  ( )  {

                                
   

   
                  

                            

 

سازی،توابععضویتهرسطحمشخصشـدندوبـاواردکـردنحـدوددرپایانمرحلةفازی

توابععضویترسمشدند.تابععضـویتافزارمتلب،نرمtool boxدرقسمت(a,b,c)دامنةفازی
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دهنـدةدرجـةدهندةدرجةعضویتهرنقطهدرهرمجموعهاست.محـورعمـودینشـاننشان

منظوردرابهتراینتوابع،درادامـهبـهدهندةدامنةفازیاست.بهعضویتومحورافقینشان

شـود،درسـمتهـ ،مشـاهدهمـی2طورکهدرشـکلپردازیم.همانتوضیحیکیازآنهامی

(بـاMای،دروسـط،عبـارتزبـانیمتوسـط)(ازنـوعذوزنقـه4(بارابطة)Lعبارتزبانیکم)

ایو(ازنوعذوزنقه2(بارابطة)Hراست،عبارتزبانیزیاد)(ازنوعمثلثیودرسمت9رابطة)

-Eakin & Bojorquez)پوشـانینیـزوجـودداردهایفازیمیـزانهـمبینهرکدامازمجموعه

Tapia, 2008باواردکردنحدوددامنةفـازی.)(a,b,c)ومقـادیرشـاخصترکیبـیهرکـداماز

افزارمتلب،اینتوابعرسمشد.نرمtool box(درقسمت0ها)جدولیخروجهاویورود


 

 پذیری( . توابع عضویت خروجی نهایی )میزان آسیب4شکل 

 

ب(فرایندفازی)استخراجپایگاهقواعدوروشاستنتاجفازی(

یهایورودی،پایگاهقواعدبنیانیمبتنـپسازتعیینتوابععضویتبرایهرکدامازشاخص

هـایگفتـاریانجامشد.بدینصـورتکـهقاعـده(...if…then)برپایگاهدانشبااگر...آنگاه...

نامند.تعدادقواعدموردنیـازازجایتوابعخطیاستفادهشدند،کهآنرااستداللممدانیمیبه

nرابطة
tآیدکهدرآندستمیبهnهایزبانیوتعدادعبارتtودیاست.هایورتعدادشاخص

قاعده،میـزان429(،92شاخصورودی)2دراینمطالعه،برایتعیینمیزانتوانسازگاریبا
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3(،94شاخصورودی)4پذیریباقاعدهومیزانآسیب3(،94شاخصورودی)4حساسیتبا

هایمختلفکنارهمقرارگرفت.پسازنوشتنقواعدمختلف)اگر(،مجـدداًبـهقاعدهدرحالت

شده،میزانتوانسازگاری،حساسـیتکارشناسانموردنظرمراجعهشدتابراساسقواعدنوشته

پذیریکشاورزانراتعیینکنند)آنگاه(.بـرایمثـال،اگـرمنـابعانسـانیزیـاد،منـابعوآسیب

طبیعیزیاد،منابعاجتماعیمتوسط،منابعمالیمتوسطومنابعفیزیکیکمباشد،آنگـاهتـوان

زگاریمتوسطاست.سا



ج(تبدیلفازیبهغیرفازی

صورتمقادیرفازیبودندکهبایدبهآمدهازموتوراستنتاجبهدستدرمرحلةآخر،مقادیربه

تـرینروشتبـدیلکمیـتفـازیبـهکمیـتشدند.ازآنجاکـهرایـجمیمقادیرغیرفازیتبدیل

(،درایـنمطالعـه0931نـهاد،سازیمرکزثقلاست)ناصریوصارمیکالسی ،روشغیرفازی

ادهازاینروشمقادیرفازیخروجیبهمقادیرحقیقیخروجیتبدیلشد.نیزبااستف

افزارمتلب،خروجیتوانسازگاریوحساسـیتبـرایدرنهایت،باانجاممراحلفازیدرنرم

،باواردکـردن2(.برایمثال،باتوجهبهشکل2و2دستآمد)شکلهرسهدهستانمذکوربه

منزلـةبـه0،طبیعی،مالی،اجتماعیوفیزیکـیمنـدرجدرجـدولمقادیرشاخصترکیبیانسانی

حالـت429(در229/1هایورودی،مقـدارخروجـیکـههمـانتـوانسـازگاریاسـت)شاخص

دستآمدکهباتوجهبهحجمبـاالیآن،دراینجـاسـیحالـتاگـر...آنگـاه...نشـاندادهشـد.به

هبرایمثالدرحالتاول)اگرمنابعانسانیزیـاد،دهندةایناستکبودنبرخیسطوحنشانرنگی

منابعطبیعیزیاد،منابعاجتماعیزیاد،منابعمالیزیادومنابعفیزیکیزیاد،آنگاهتوانسـازگاری

ای(قـرارداردنـد،آنگـاهتـوانسـازگاریزیاد(بیشترمنابعدرسطحسومیعنیسطحباال)ذوزنقـه

هـاترتیببرایهرکدامازخروجـیای(قراردارد.درادامه،به)ذوزنقه)ستونآخر(نیزدرسطحباال

هایموردمطالعهمحاسبهشد.هایورودی،مقادیرغیرفازیهرکدامازدهستانباتوجهبهشاخص
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 ها )انسانی، طبیعی، اجتماعی، مالی، فیزیکی( و خروجی )توان سازگاری( دهستان اناران . ورودی5شکل 

 

 

 ها )فرایند تولید، شرایط منطقه( و خروجی )حساسیت( دهستان اناران . ورودی6شکل 



کاردرسهدهسـتانآوردنمیزانتوانسازگاریوحساسیتکشاورزانگندمدستپسازبه

پـذیریآنـانبـادوورودیتـوانسـازگاریوحساسـیتموردمطالعه،درادامهمیـزانآسـیب

(.2مشخصشد)شکل
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 پذیری( دهستان اناران ها )توان سازگاری و حساسیت( و خروجی )آسیب رودی. و7شکل 



هایپـهوهشدربخـشفـازیحـاکیازآناسـتکـهتـوانسـازگاریوحساسـیتیافته

کارشهرستاندهلراندربرابرریزگردهادرسطحباالییقراردارد.برایمثال،درکشاورزانگندم

،منـابعمـالی942/1،منـابعاجتمـاعی02/1،منابعطبیعـی242/1،اگرمنابعانسانی2شکل

خواهدبود.باتوجهبـهاینکـه229/1باشند،آنگاهتوانسازگاری29/1کیومنابعفیزی999/1

قـراردارد،دهسـتان0,1پـذیری(دربـازةمیزانخروجی)توانسازگاری،حساسیتوآسیب

آوردنمیـزانتـواندسـتگیرد.درادامهبابـهموردنظردرمجموعةتوانسازگاریباالقرارمی

پـذیریپذیریآناننیزسنجششدونشاندادکـهآسـیبانآسیبسازگاریوحساسیت،میز

دلیـلکشاورزانموردمطالعهدربرابرریزگردهادرسطحمتوسـطروبـهبـاالقـرارداردکـهبـه

پذیریآنانمتوسـطتوانباقاطعیتبیانکردکهآسیبسطحمتوسطوزیادنمیپوشانیدوهم

کـاریازیاداست،واینازمزایایاسـتفادهازروشمنطـقفـازیاسـت.لـذا،کشـاورزانگنـدم

در222/1و211/1،221/1ترتیبهرکدامبهمیزاندهستاناناران،نهرعنبرودشتعباسبه

دهنـدةترباشـد،نشـانکههرههاینمیزانبهی نزدی طوریپذیرند،بهبرابرریزگردهاآسیب

پذیریباالست.آسیب
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گيريبحثونتيجه

گیریکردکهسهدهسـتانانـاران،نهرعنبـروتوانهنیننتیجههایپهوهش،میبراساسیافته

.دهستاندشـتدشتعباسبادرجاتمختلفیازنظرتوانسازگاریدرسطحباالقرارگرفتند

دارایبیشترینتـوانسـازگاری،دهسـتان0.1دربازة212/1عباسبامیزانتوانسازگاری

ترتیبدارایدومینوسومینرتبهبه229/1ودهستانانارانبامیزان222/1نهرعنبربامیزان

اد(بیـانگرآنآمدهدرسـطحبـاال)زیـدستازنظرتوانسازگاریبودند.میزانتوانسازگاریبه

گانـةسـازگاریدربرابـرریزگردهـادارایاستکهکشاورزانهرسهدهستان،ازنظرمنابعپـنج

هـاشرایطتقریباًیکسانیبودند.تفاوتدرمیزانتوانسازگاریکشـاورزانهرکـدامازدهسـتان

بـرایمثـال،خصوصمنابعفیزیکیکشاورزانبـود.گانه،بهدلیلتفاوتدروضعیتمنابعپنجبه

آالتتحتمالکیتکشاورزان،مرغوبیتبافـتخـاا،ومیزاناراضیزراعیآبیوتعدادماشین

هـایمـورددرآمدحاصلازکشاورزیکشاورزاندهستاندشتعباسبـیشازدیگـردهسـتان

معتقدندکهمنـابعفیزیکـیبـرمیـزانتـوانوهمکاراناینگراماسمیتوواندل،ومطالعهبود.

(.Smith & Wandel, 2006; Ingram et al., 2006یردارند)تأثگاریدربرابربالیایطبیعیساز

گانةتوانسازگاریخانوارهایموردمطالعهبـهایـنتاپیابراساسمنابعپنج-اکینوبوجورکوییز

وهـواییتـوانسـازگاریبـاالیینتیجهرسیدندکهجامعةموردمطالعةآناندربرابرتغییراتآب

طورکلی،تأثیرمنابعمختلفاجتماعی،انسـانی،(.بهEakin, & Bojorquez-Tapia, 2008دارد)

زیسـتیفیزیکی،مالیوطبیعیبرمیزانتوانسازگاریمناطقروستاییدربرابرتغییراتمحیط

(.Thwaites et al., 2008ومخاطراتطبیعیراتوآیتزوهمکاراننیزاثباتکردند)

کاردرسهدهستانموردمطالعه،دربرابرریزگردهاحساسیتباالییداشتندنگندمکشاورزا

ولیهرکدامبادرجاتمختلفیحساسیتخودرانشاندادند.دهسـتانانـارانودشـتعبـاس

(ودهسـتاننهرعنبـرحساسـیتکمتـریدرمقایسـهبـادو231/1بیشترینمیزانحساسیت)

هایتحقیق،کشاورزاندشتعبـاسوانـارانبـهساسیافته(.برا224/1دهستاندیگرداشت)

دلیلداشتنزمینبیشتردرمقایسهباکشاورزاننهرعنبر،درکنارکشتآبیبهکشتدیـمنیـز
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واوبـی-آیفینـیمشغولبودندواینمنجربهحساسیتبیشترآنـاندربرابـرریزگردهـابـود.

پذیریزیادآنـاننبهکشتدیمراازعللآسیبهمکاراندرآفریقایجنوبیوابستگیکشاورزا

(.Ifeanyi-obi et al., 2012دربرابربالیایطبیعیدانستند)

نشـان0.1پـذیریرادربـازةشـده،منطـقفـازیمیـزانآسـیبباتوجهبهمطالبگفته

تـری ترباشدبیشتروهرههبهصفرنزدپذیریبهی نزدی کههرههآسیبطوریدهد،بهمی

پذیریمتوسـطروبـهزیـادباشدکمتراست.کشاورزانسهدهستانموردمطالعهدارایآسیب

پـذیریاسـت.بنـابراین،مسـئوالنامـردربودندکهایننشانازقرارگرفتنآنانلبمرزآسیب

دتاریزیمدیریتیانجامدهنگانهبرنامهبایدبرایباالبردنوتقویتمنابعپنجشهرستاندهلران

پذیریناشیازآنبـینکشـاورزانکـاهشازاینطریقبامدیریتبحرانپدیدةریزگرد،آسیب

بـههشـداروآگـاهیالزمودادنپیشـگیرانههـاییـتبـاانجـامفعالبایستیابد.همچنینمی

محصـولقبـلازسازییرهالزموامکاناتذخهاییرساختسازیزبرایآماده،آنانراکشاورزان

جوامـعروسـتاییدرریزگـردةباعـثکـاهشخسـارتپدیـدکـارایـنآمادهکرد.وقوعپدیده

شـودوگـامیاسـتدرجهـتتوسـعةبیشـتریکشاورزانشهرستاندهلرانمخصوصبرایهب

منظورافـزایشتـوانسـازگاری،کـاهشحساسـیتومناطقروستاییوکشاورزی.درادامه،به

پذیریکشاورزانپیشنهادهاییارائهشدهاست.آسیبدرنهایتکاهش



پيشنهادها

منظوربـاالبردنتـوانسـازگاریآنـاندربرابـرریزگردهـا.تقویتمنابعفیزیکیکشاورزانبه

منظــوراســتفادةمناســبازآبدرامــورکشــاورزی،شــیوةاســتانداردبــهتســطیحاراضــیبــه

نهادهایدولتیومؤسساتاعتباریبرایخریـداریرسانیبهکشاورزانمنطقهازسویخدمات

دلیـلهایآبیاریتحـتفشـاربـهمنظورنصبسیستمبهرهبهآالتودادنتسهیالتکمماشین

هزینةباالیآن.

منظورباالبردنتوانسازگاریآنـاندربرابـرریزگردهـا.تقویتمنابعانسانیکشاورزانبه
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هـایترویجـیودادنمشـاورهبـهآنـاندربابرگزاریکالستوجهبهمسئلةآموزشکشاورزان

زمینةهگونگیمقابلهوسازگاریدربرابرپدیدةریزگردها.

منظورباالبردنتـوانسـازگاریآنـاندربرابـرریزگردهـا.تقویتمنابعمالیکشاورزانبه

رزیازطـرفجهـادهایکشـاواندازیمشاغلجانبی،طرحترغیبکشاورزانبهکارآفرینیوراه

منظورافزایشدرآمدکشاورزانوترغیبآنانبهاسـتفادهازدرآمـدهایکشـاورزیکشاورزیبه

برایبهبودامورکشاورزی.

منظورباالبردنتوانسازگاریآناندربرابـرریزگردهـا.تقویتمنابعطبیعیکشاورزانبه

هایدیمباتوجهبهکردنزمینطقهوآبیرسانیبهمزارعمنکشیوآبتسریعدرعملیاتکانال

 وهواییمنطقهوتمایلکشاورزانبهکشتآبیدرافزایشتوانسازگاریکشاورزان.شرایطآب

منظورباالبردنتوانسازگاریآناندربرابرریزگردها.تقویتمنابعاجتماعیکشاورزانبه

هـایکشـاورزیوتـرویجعضـویتکلافزایشآگاهیکشاورزانازطریقتشکیلنهادهـاوتشـ

کشاورزاندرصنفکشاورزانبرایمبادلةتجربه،توسعهوترویجهمکاریوتبادلاطالعاتبین

کشاورزانوکشاورزانبامشاوران.

دادنبـهبهبودفرایندتولیدبرایکاهشحساسیتکشاورزاندربرابرریزگردهـا.آگـاهی

یدوکودهایبیولـوییکیبـرایتقویـتبهتـرزمـینوگیـاه،کشاورزاندراستفادهازسمومجد

هـایجدیـدتوزیعبذرهایمقاوموسازگارباشـرایطمنطقـهوریزگردهـا،اسـتفادهازدسـتگاه

یسنتی،گسترشتناوبکشتجهتبهبودکیفیتخاا.هاروشجایبذرکاربه

پذیرییکسـانولـیسیبدرنهایتباتوجهبهاینکهکشاورزانسهدهستانمذکور،سطحآ

هـایموجـوددرمنـاطق،ازشودبادرنظرگـرفتنتفـاوتبادرجاتمختلفیداشتند،توصیهمی

هایمدیریتیبلندمدتبرایمقابلهوسازگاریباپدیدةریزگردمتناسبباشرایطمنطقـهبرنامه

درسطحشهرستانهاهاییکسانبرایتمامیدهستانهاوروشاستفادهشودوازاجرایبرنامه

شود.اجتناب
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