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ي جدي كه هاي اقتصادبا خسارت پديدهدر اثر وقوع اين و كشاورزان  كند خشكسالي هميشه و همواره كشاورزي را تهديد ميپيامدهاي  - چكيده

گيرندگان نهايي در مزارع هستند،  كشاورزان كه تصميمطي خشكسالي،  .گاه در چارچوب اقتصاد خانوار جبران ناپذير است، روبه رو مي شوند
در شوند كه  روبه رو ميدر بعد اقتصادي  پذيري هاي آسيب در قالب شاخص و ناخواسته اي ها، عملكردها و هزينه هاي متغيرمعموالً با قيمت

اقتصادي در ميان كشاورزان گندمگار (استان خراسان رضوي،  پذيري هاي آسيب وري آنان تأثيرگذار است. لذا تحقيق حاضر به شاخص بهره
شاخص اصلي) در تحقيق به روش دلفي (اتفاق نظر  10شهرستان مشهد) در شرايط خشكسالي مي پردازد. ليست شاخص هاي اوليه اقتصادي (

و  Me-Bar & Valdezسنجش آسيب پذيري نيز از فرمول  ابق تحقيقاتي در منطقه و كارشناسان منطقه) تعيين شد. جهتمتخصصان داراي سو
استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه در شرايط خشكسالي از لحاظ آسيب پذيري اقتصادي، باالترين شدت  Excel و SPSSنرم افزارهاي 

امكان دسترسي به تسهيالت ) و Pi=845/2)، نوع مالكيت زمين (Pi= 890/2اخص هاي بيمه كردن محصول (آسيب پذيري كشاورزان مربوط به ش
 ) بود.Pi=818/2( ها) بانكي و دولتي (وام

 پذيري اقتصادي، مديريت ريسك، خشكسالي. كار، آسيب كشاورزان گندم -ها كليد واژه

 

1. 0Bمقدمه 

خشك دنيا  همناطق خشك و نيم درايران با توجه به قرارگيري 
توان  خشكسالي را مي. باشد خشكي جزء فطرت اين مناطق مي

معلول يك دوره شرايط خشك غيرعادي دانست كه به اندازه 
و كافي دوام داشته باشد تا عدم تعادل در وضعيت هيدرولوژي 

وقوع  .ايجاد شود منطقهيك متعاقباً وضعيت كشاورزي 
اي وارد شده، از ه هاي اخير در ايران و شدت خسارت خشكسالي

كند. در زمان حاضر  پذيري كشاورزان حكايت مي ادامه آسيب
مديريت خشكسالي در كشور ما، بر مبناي مديريت بحران صورت 

ترتيب به كاهش تأثيرات و آمادگي در برابر  گيرد و بدين مي
با توجه به اتفاق نظر مسئوالن  شود. خشكسالي توجه چنداني نمي

آمدي مديريت بحران، تغيير رويه از بخش كشاورزي در ناكار
مديريت بحران به سمت مديريت ريسك و اولويت دهي تخصيص 

ترويجي  -اعتبارات حمايتي دولت و تنظيم برنامه هاي آموزشي
مورد توجه بخش كشاورزي در منطقه قرار  2008منطقه از سال 

پايگاه مديريت خشكسالي گرفت كه متعاقب آن تأسيس 
 بود. اين نهاد 2008در سال سان رضوي كشاورزي استان خرا

جهت مواجه با اثرات خشكسالي (شامل  كارگروه هاي تخصصي
آگاهي  بيني و پيش پيش، ارزيابي خشكساليكارگروه هاي 

) و همچنين تغيير ريسك مديريتو  اطالع رساني ،خشكسالي
رويه از مديريت بحران به سمت مديريت ريسك خشكسالي در 

تا اثرات خشكسالي بر كشاورزي منطقه را  را داد تشكيلمنطقه 
آموزشي نهادهاي  -به حداقل كاهش داده و اعتبارات حمايتي

 دولتي و خصوصي براي كشاورزان را هدفمند سازد. 
 مزرعـه بـه   ريسـك  مديريت در خود تحقيق ) در1977سندمو (

 تركيب ايـن  بهينة سطوح تعيين و محصول و نهاده تنظيم عامل
 كرد. كـه  معلوم او تحقيق. كند مي اشاره كريس مديريت در دو

 از نهاده استفاده تر پائين سطوح در بيشتر محصول قيمت ريسك
 و محصول نهاده نهايي سطح او نظر از دهد. مي نتيجه محصول و

 شرايط مختلف در افراد براي كنندگان توليد توسط شده انتخاب
 ردهـاي راهب ارزيـابي  زمينة در اي مطالعه .است متفاوت يكسان

 هـاي  از داده با اسـتفاده  تگزاس ايالت 1967در  ريسك مديريت

در شرايط خشكسالي ميان كشاورزان پذيري اقتصادي  هاي آسيب شناسايي شاخص
 كار استان خراسان رضوي، شهرستان مشهد) (مطالعه موردي:كشاورزان گندم

 3محمد شوكتي آمقانيو  2الدين غالمي حسام، 1مجتبي سوختانلو
 msookhtanlo@gmail.comدانشجوي دكتري آموزش كشاورزي دانشگاه تهران، 1

 SecondAuthor@Email، دانشجوي دكتري آموزش كشاورزي دانشگاه تهران2
 mohammad_bts@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي دانشگاه تهران،  3
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 ايـن  در كـه  اسـت  شـده  انجـام  1980 درسال 1979 به مربوط
 بازارهـاي  محصول، تنوع شامل ريسك ابزار مديريتي پنج مطالعه
 و پنبـه  فروشـندگان  گزينـة  سلف، گذاري بازارهاي قيمت سلف،
 (FCIP) قـرار  ارزيـابي  مورد همزمان طور به فدرال مركز برنامه
 كارآمدترين معرفي تحقيق اين از هدف اند. محصول گرفته بيمه

 درآمـد  تغييـر  كـردن  حـداقل  جهت براي توليدكنندگان راهبرد
ايالـت   از نمونـه  مزرعـة  يك مطالعه اين در. بود خالص كشاورزان

 سـورگوم دانـه   و پنبه گندم، محصول سه كه شد انتخاب تگزاس
 ويژه كه به داد نشان تحقيق اين . نتايجشد مي كشت آن در اي
 در سـبب  فعـال  مشاركت FCIP قيمت، تضمين باالي سطح در

 FCIP برگزيده به محصول براي سلف بازار به آوري روي افزايش
 در همـراه  مشاركت كه گرفتند نتيجه مذكور محققين .شود مي

 محصول، راهبـرد  توليد متنوع برنامة يك و سلف بازار در شركت
 Falatoon Zadeh)دهند  مي تشكيل را بهينه ريسك يتمدير

& Richard Conner)محققان تحقيقات . در اين راستا نتايج 
 هـاي  روش از يكـي  ها تنوع فعاليت حال عين در دهد مي نشان

 مـي  كـاهش  را كشـاورز  ريسك درآمد كه است ريسك مديريت
 كشت يا و سويا كشت آمريكا تركيب كشور در مثال طور دهد. به

 تنـوع  جهـت  عمـومي  از تصـميمات  دام پـرورش  همراه به ذرت
 ,.Schoney et al).باشـد مـي  توليـدي  محصوالت به بخشيدن
1994)  
) در تحقيق خود با عنـوان بيمـة بهـره وري توليـد     1379قرباني (

گندم در استان مازندران با توجه به اثر مثبت بيمه بر توليد گندم 
دادن كشـاورزان در طـرح    و بهره وري توليد، تحت پوشـش قـرار  

بيمة گندم، استفادة مطلـوب از ماشـين آالت، اسـتفاده از مقـدار     
كافي بذر مناسب و اصالح شـده بـر اسـاس توصـيه هـاي فنـي و       

هاي مـديريت ريسـك در توليـد گنـدم     زراعي را مهم ترين روش
 كند.معرفي مي

بررسي نقـش  «) تحقيقي با عنوان 1385كهنسال و حسين زاده (
انجـام دادنـد. نتـايج    » توليد گنـدم در شهرسـتان گنبـد    بيمه در

تحقيقي ، نقش انكارناپذير بيمه را بر ميزان توليد گندم و كـاهش  
خطرهــا نشــان داد. قالونــد و همكــاران نيــز در تحقيــق خــود در 
استانهاي تهران و مازنـدران بـر نقـش حيـاتي بيمـة محصـوالت       

د كرده اند كشاورزي در كاهش خطرهاي احتمالي كشاورزي تأكي
 ) .  1385(قالوند و همكاران، 

بيمـه   جايگاه )، جهت بررسي1387مطابق نتايج تحقيق يعقوبي (
، مهم تـرين مخـاطره هـا در كشـت     در مديريت ريسك كشاورزي

را سن گندم ، كـاهش حاصـلخيزي خـاك و خشكسـالي و     گندم 
هاي مديريتي ريسك براي كنترل و پيشـگيري از  مهم ترين روش

آنان را، رعايت تنـاوب زراعـي، بيمـه كـردن محصـول و داشـتن       
ــد. همچنــين مهــم تــرين مشــكل   نقــدينگي اضــافي بيــان كردن
كشاورزان در مورد بيمة كشاورزي، فاصـلة زيـاد بـين ارزيـابي تـا      

 اخت خسارت اپست .پرد
نتيجة تحقيق فـالكو و پرينـگ نشـان داد كـه بيشـترين نگرانـي       
كشاورزان در مورد ريسك قيمت كاالها، ريسك توليد و تغييـرات  
در قوانين و مقررات دولت است. در ايـن تحقيـق ريـال بعضـي از     
كشاورزان، هزينه هاي نهاده ها را بزرگترين منبـع ريسـك بيـان    

آنـان حفـظ نقـدينگي ، اسـتفاده از بازارهـاي      كرده بودند . ضمناً 
فرعي و بيمه را عمده ترين راهبردهـاي مـديريت ريسـك اظهـار     

) . تحقيق موويسن نشان Falco & Perrings, 2005اند (كرده
داد كه به زعم كشاورزان، ريسك هاي قيمت و توليد ، مهم تـرين  

رين هايند و توليد با كمترين هزينة ممكن و بيمه، مهـم تـ  ريسك
). امــا Meuwissen,2001راهبردهــاي مــديريت ريســك انــد (

هـاي كشـاورزي را مهـم تـرين     مطالعة سونكيال تغيير در سياست
عوامل ريسك و حفظ نقدينگي كافي را مهم ترين پاسخ مـديريت  

 ). Sonkkila, 2005ريسك نشان داده است (
، در تحقيق خود با عنوان بررسي )2010(كشاورز و همكاران 

پذيري خانوارهاي كشاورز از خشكسالي در استان فارس آسيب 
، به اين نتيجه دست يافتند كه ميان ادراكات گروه هاي )ايران(

مختلف در زمينه آسيب پذيري يا عدم آسيب پذيري از 
به طوري كه از . خشكسالي، تفاوت قابل مالحظه اي وجود دارد

فه ها، ديدگاه كشاورزان كمتر آسيب پذير، مجموعه اي از مول
نظير ميزان دسترسي به آب كشاورزي، پذيرش نوآوري هاي 
كشاورزي، تعامل با كارشناسان و كسب اطالعات از نهادهاي 
ترويجي، روش آبياري، روش كشت، بيمه كردن محصول و نوع 
مالكيت زمين نقش عمده اي در كاهش آسيب پذيري از 

، مهمتر خشكسالي داشته اند كه در اين ميان، نقش عوامل دروني
اين در حالي بود كه از ديدگاه كشاورزان بيشتر . ارزيابي گرديد

نظير عدم (آسيب پذير، مجموعه اي از عوامل غير وابسته به فرد 
دسترسي به آب كشاورزي كافي، ناتواني در دريافت تسهيالت 
بانكي، بيكاري اعضاي خانواده و عدم مشاركت آنها در فعاليتهاي 

مترين داليل افزايش آسيب پذيري از كشاورزي) از جمله مه
  .خشكسالي مي باشند

سنجش ) در تحقيق خود با عنوان 1389شرفي و زرافشاني ( 
پذيري اقتصادي و اجتماعي خشكسالي در بين كشاورزان  آسيب
بسيار (هاي متفاوت خشكسالي  سه منطقه با شدت دركار  گندم

در  ين مناطق) انجام گرفت. االعاده شديد و بحراني فوق  شديد،
در اين  واقع شده بود. صحنه و روانسر  هاي كرمانشاه، شهرستان

http://www.jkmt.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4022:-----&catid=15&Itemid=8
http://www.jkmt.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4022:-----&catid=15&Itemid=8
http://www.jkmt.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4022:-----&catid=15&Itemid=8
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ها از مصاحبة حضوري با  آوري داده مطالعه به منظور جمع
مواجه و  1386-88هاي  كشاورزاني كه با خشكسالي در سال

پس از مرور و . بهره گرفته شد  دست به گريبان شده بودند،
 پذيري اقتصادي آسيب –تماعيهاي اج شاخص  مطالعات مقدماتي،

براي در تحقيق خود   )1389شرفي و زرافشاني (. استخراج شدند
كار از  اقتصادي كشاورزان گندم -پذيري اجتماعي سنجش آسيب

هاي پژوهش  يافته. كردنداستفاده ) 2005(بار و والدز  فرمول مي
كار در شهرستان روانسر  كه كشاورزان گندمبود    حاكي از آن

كار در  و كشاورزان گندم  اند پذيري را داشته ين آسيببيشتر
پذيري اقتصادي و اجتماعي  شهرستان كرمانشاه با كمترين آسيب

 . اند مواجه بوده
 مهمترين از يكي )،2011مطابق يافته هاي رضايي و همكاران (

 بر كشاورزان (طي خشكسالي وقوع تأثيرات اقتصادي
 توليد از حاصل درآمد سطح ) كاهش 2007-2009سالهاي

قيمت  افزايش آن، بر است. عالوه بوده دامي و زراعي محصوالت
 توليدي، هاي هزينه افزايش برداري، بهره نظام تغيير ها، نهاده
 )،...و باغ (زمين،  هاي روستايي دارايي ارزش آمدن پايين

 موارد و روستايي خانوارهاي ثابت و جاري هاي سرمايه كاهش
جمله  از ارقام پربازده، كشت كاهش ت،كش تنوع ديگر، كاهش

 شمار به و فني خشكسالي براي كشاورزان هاي اقتصادي ريسك
 رفت. مي

در مجموع زماني مديريت ريسك مي تواند مديريت مناسب و 
جايگزيني براي مديريت بحران در منطقه تحقيق به شمار آيد كه 
كشاورزان منطقه از لحاظ وضعيت آسيب پذيري شناسايي و 

قه بندي شوند. آنچه مسلم است كشاورزان گندم كار در طب
منطقه تحقيق وضعيت آسيب پذيري اقتصادي متفاوتي را دارا 
بوده و سنجش آسيب پذيري كشاورزان هدف، نقطه آغاز و پيش 
نياز مديريت ريسك در زمينه اقتصادي مي باشد. در اين زمينه 

ورزان، ضرورت شناخت پارامترهاي آسيب پذيري اقتصادي كشا
كمك شاياني را در هدفمندسازي اعتبارات و برنامه هاي دولتي و 

 -نهادهاي خصوصي و همچنين جهت دهي برنامه هاي آموزشي
ترويجي جهت مقابله هدفمند با خشكسالي را در بر خواهد 

 داشت. 

2. 1Bحقيقروش ت 

اين تحقيق در شهرستان مشهد (استان خراسان رضوي، شمال 
انجام شد. با توجه به كشت غالب  2010شرقي ايران) در سال 

گندم در منطقه، جامعه آماري تحقيق شامل كشاورزان 

گندمكاراني بودند كه داراي كشت آبي بودند و در شهرستان 
 متغيرهاي به مربوط اطالعات آوري جمعمشهد ساكن بودند. 

 از استفاده با پژوهش مورد آماري در جامعه مطالعه مورد
  .شد كار انجامگندم كشاورزان با صاحبهصورت م به و پرسشنامه

 نمونه گيري به روش طبقه اي تصادفي با انتساب متناسب
)Stratified Random Sampling (  صورت گرفت. ابتدا

) بر اساس روش N = 5940متناسب با كل جامعه آمار تحقيق (
نفر انتخاب گرديد. طبقات نمونه  293كوكران، تعداد نمونه ها 

تحقيق شامل همه بخش هاي شهرستان مشهد  گيري در اين
)Central, Razaviyeh, Ahmadabad and 

Torghabeh است. سپس از طريق فرمول زير و به تناسب (
جمعيت كشاورزان گندمكار از هر بخش، تعداد نمونه ها براي هر 

 بخش تعيين شد.
nk= n × pk;       pk = Nk / N 

= nk)  ،تعداد نمونه آماري كشاورزان گندمكار در هر بخش= n 
نسبت  = pkمجموع نمونه هاي آماري تحقيق در چهار بخش، 
تعداد  = Nkكشاورزان گندمكار هر بخش به جامعه مورد مطالعه، 

جامعه آماري  = Nجامعه آماري كشاورزان گندمكار در هر بخش، 
 تحقيق)

ي كه كارگندم كشاورزان با صورت مصاحبه به داده ها آوري جمع
 .شد مواجه بودند، انجام 2010-2008هاي  با خشكسالي در سال

رسشنامه اوليه شناسايي و وزن دهي پارامترهاي اصلي آسيب پ
پذيري اقتصادي در منطقه است كه بر اساس نتايج در روش 
دلفي، پرسشنامه هاي تكميلي را در مراحل بعدي ايجاد خواهد 
كرد و پاسخگويان آن متخصصان و كارشناسان با تجربه در 

رسشنامه ارتباط با مباحث خشكسالي در مناطق مطالعه است. پ
نيز شامل شاخص هاي محاسبه كننده ميزان پارامترهاي آسيب 

 & Me-Bar (2005)پذيري كشاورزان (مطابق فرمول محاسبه 
Valdez(  .است 

 فرايند متدولوژي تحقيق يك مرحله كلي است:
 (2005) محاسبه آسيب پذيري اجتماعي با استفاده از فرمول

Me-Bar & Valdez رمول:انجام پذيرفت. مطابق ف  
V = 1 / C0 ∑ (PiWi) 

V  ميزان آسيب پذيري هر كشاورز؛ :C0  مجموع وزن آسيب :
 وزن هر پارامتر: Wi؛ ميزان هر پارامتر : Pi پذيري كل؛

 اين مرحله شامل گام هاي زير بود:      
گام اول: اولين گام در محاسبه آسيب پذيري، شناسايي  -1

 دلفي بود.  پارامترهاي متناسب با استفاده از روش

http://en.wikipedia.org/wiki/Razaviyeh_District
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmadabad_District_%28Iran%29
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روش دلفي بر مبناي اتفاق نظر كارشناسان و متخصصان در       
ارتباط با شناسايي مهمترين شاخص هاي تعيين كننده يك 
پديده در طي چند مرحله بكار برده مي شود. ابتدا به روش گلوله 
برفي (يعني پرسيدن از خود متخصصان و كارشناسان شناسايي 

ر متخصصان و كارشناسان مرتبط شده اول، براي شناسايي ديگ
متخصص و كارشناس انتخاب گرديد. الزم به ذكر  45با تحقيق) 

است كه متخصصان و كارشناسان مذكور شامل افرادي بودند كه 
داراي سابقه پژوهشهاي ميداني خشكسالي در مناطق هدف بوده 
و يا كارشناسان اجرايي ترويج بودند كه به طور مستقيم در 

برنامه هاي خشكسالي منطقه درگير بودند. لذا فعاليتها و 
پرسشنامه اوليه اي به صورت سوال باز (تعيين مهمترين 
پارامترهاي آسيب پذيري اقتصادي و اجتماعي روستاييان در 
منطقه هدف) تنظيم و طراحي شد و براي آنان ارسال شد. در 
مرحله بعد اطالعات پرسشنامه اول استخراج شده و پارامترهاي 

ليه اقتصادي مشترك و با بيشترين فراواني، مشخص و دسته او
بندي شد. سپس بر اساس اطالعات حاصله، پرسشنامه دومي 
تنظيم شد كه حاوي پارامترهاي اوليه انتخابي بود كه اصالحات و 
تغييرات الزم اعمال شد و دوباره براي خود متخصصان و 

نامه سومي كارشناسان انتخابي ارسال شد. در مرحله سوم پرسش
تعيين شد كه حاوي پارامترهاي نهايي اقتصادي بوده و همچنين 

جهت تعيين ميزان اهميت هر يك از  10تا  0شامل طيف 
) Wi; i= 1,…,nپارامترها در ميزان آسيب پذيري بود تا وزن (

بدهند. البته با تأكيد بر اين نكته كه مي بايست اين روابط براي 
اين شرط باعث  مل برقرار باشد.مجموع آسيب پذيري كل هر عا

به همه پارامترها اجتناب  10مي شود تا پاسخگويان از دادن وزن 
كرده و رعايت دقت بيشتر و تعادل را در وزن دهي به پارامترها 

 رعايت كنند. 
∑Wi = C0            C0 = (Wmax × n) / 2              C0 

< Wmax × n               ∑Wi = (Wmax × n) / 2 
C0  مجموع آسيب پذيري كل هر عامل؛ :Wmax  حداكثر وزني :

 ) و10است كه به هر پارامتر تعلق ميگيرد (عدد 
 n تعداد پارامترهاي هر عامل : 

نفر از پاسخگويان روش دلفي، اطالعات كامل  45از ميان 
متخصص و كارشناس در تحقيق بكار برده شد.. در  31بازگشتي 

اي هر پارامتر، نشانگر اهميت نسبي آن نهايت ميانگين وزن ه
) در نظر گرفته شد. پس از C0پارامتر در آسيب پذيري كل (

تعيين پارامترهاي اصلي اقتصادي و همچنين وزن آن پارامترها، 
بود. براي اينكار در ) Pi( گام بعدي شامل تعيين ميزان هر پارامتر

لفي پرسشنامه بعدي پارامترهاي اصلي بدست آمده از روش د

گزينه به صورت سناريو تعريف شده  5تعبيه شد. براي هر پارامتر 
است. اين سناريوها به گونه اي تنظيم شده بود كه شرايط 
مختلف كشاورزان را در زمان خشكسالي نشان بدهند. به عبارتي، 
گزينه اول شامل بهترين وضعيتي است كه كشاورزان در زمان 

گزينه پنجم نشانگر بدترين خشكسالي در آن قرار داشته اند و 
شرايط ممكن براي وضعيت كشاورزان است. الزم به ذكر است كه 
با افزايش يك واحد در مقدار هر گزينه، يك واحد هم به درجه 

، بهترين 1آسيب پذيري (ميزان آن پارامتر) اضافه ميشود. گزينه 
، بدترين 5موقعيت و كمترين ميزان آسيب پذيري و گزينه 

شترين ميزان آسيب پذيري است. در نهايت با توجه شرايط و بي
به داده هاي حاصله از مراحل قبلي و همچنين فرمول محاسبه 

ميزان آسيب پذيري هر ، Me-Bar & Valdez آسيب پذيري
 كشاورز گندمكار محاسبه شد.

 

3. 2Bيافته هاي تحقيق 

 گوياناي پاسخهاي شخصي و حرفهويژگي
درصد)  43گو (كاران پاسخمبيشترين فراواني محدوده سني گند

درصد نمونه  5/84سال بود. از لحاظ جنسيت  60تا  51بين 
دادند. بيشترين درصد را زنان تشكيل مي 5/15آماري را مردان و 

كاران داراي مدرك فراواني در سطح تحصيلي مربوط به گندم
درصد از نمونه آماري را تشكيل  33تحصيلي راهنمايي بوده كه 

 9درصد افراد بي سواد بوده و تنها  21در ضمن  مي دادند و
درصد جامعه آماري داراي مدرك تحصيلي باالتر از ديپلم بودند. 

گويان فراواني به فاصله بين بيشترين سابقه كشت گندم در پاسخ
درصد  3/83سال مربوط مي شد. از لحاظ وضعيت تأهل  30-21

بيشترين فراواني  گويان، متأهل بوده و بقيه مجرد بودند.از پاسخ
بوده و  5تا  1مدت زمان آشنايي با خدمات ترويجي محدوده 

بار در  6درصد پاسخگويان، به طور متوسط كمتر از  83بيش از 
كردند. همچنين از سال به مراكز خدمات ترويجي مراجعه مي

هاي زراعي، بيشترين فراواني مربوط به گندملحاظ ميزان زمين
 بود.  7تا  4كاران 

 اخص هاي آسيب پذيري اقتصاديش
) ارايه شده است. 1نتايج شاخص هاي عامل اقتصادي در جدول (

ابتدا براي سنجش عامل اقتصادي، وزن آسيب پذيري كل 
)∑Wi( :محاسبه شد 
  

∑Wi = (Wmax × n) / 2= (10 × 9) / 2 = 45  
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 . مقدار و وزن پارامترهاي عامل اقتصادي در كشاورزان1جدول 

ي پارامترها
حاصله   اقتصادي

 از روش دلفي

وزن پارامترها 
)Wi( 

مقدار پارامترها در 
 )Pi(  كشاورزان

 2,890 6,12 بيمه كردن محصول

 2,845 4,82 نوع مالكيت زمين

امكان دسترسي به 
تسهيالت بانكي و 

 دولتي (وامها)

5,41 2,818 

پس انداز كردن 
 (داشتن نقدينگي)

4,65 2,407 

قيمت فروش 
 محصول

5.24 2,029 

 2,021 4,95 درآمدهاي كشاورزي

 1,866 4,60 وسعت اراضي زراعي

پيش فروش 
محصول به واسطه 

 ها

3,75 1,832 

هاي اقتصادي  توصيه
كارشناسان ترويج 

 منطقه

5,46 1,718 

- 45 - 

 
 

 ها وزن و مقادير شاخص
هاي آسيب پذيري  مطابق يافته ها، در ارتباط با وزن شاخص

)، توصيه Wi=6,12( امترهاي بيمه كردن محصولاقتصادي، پار
) و امكان Wi=5,46( ههاي اقتصادي كارشناسان ترويج منطق

از  )Wi=5,41( )دولتي (وامها دسترسي به تسهيالت بانكي و
ديدگاه محققان، به ترتيب بيشترين ميزان آسيب پذيري 

، در ميان 1با توجه به جدول  اقتصادي را تبيين مي كند.
 از ديدگاه آنها، شاخص هاي بيمه كردن محصولكشاورزان 

)890/2 =Pi ،(نوع مالكيت زمين )845/2=Pi ( و امكان دسترسي
 بود.) Pi=818/2( به تسهيالت بانكي و دولتي (وامها)

 

4. 3Bنتيجه گيري 

مطابق با نتايج تحقيق، باالترين شدت آسيب پذيري كشاورزان 
)، نوع Pi= 890/2مربوط به شاخص هاي بيمه كردن محصول (

) و امكان دسترسي به تسهيالت بانكي Pi=845/2مالكيت زمين (
) بود اين در حالي است كه شاخص Pi=818/2و دولتي (وامها) (

توصيه هاي اقتصادي كارشناسان ترويج منطقه در اولويت آخر 
امروزه تمامي برنامه  آسيب پذيري كشاورزان گندم كار قرار دارد.

در زمينه مديريت خشكسالي و  ريزيهاي اقتصادي انجام شده
آسيب پذيري كشاورزان منطقه بر اساس روندهاي حاكم بر 
سطوح ملي يا منطقه اي استوار است و اينگونه تفاوتهاي ميان 
گروه هاي مختلف كشاورزان از لحاظ تفاوتهاي آسيب پذيري در 

حتي . برنامه هاي دولتي و حمايتي در نظر گرفته نشده است
حمايتي مالي و اجتماعي و اقتصادي، با فرض  برخي برنامه هاي

اوليه برقراري عدالت و برابري، به افزايش واقعي نابرابري و آسيب 
لذا منطقي است به منظور . پذيري نامتقارن منجر شده است

عدالت، هدفمندي و اثربخشي هر چه بيشتر برنامه هاي حمايتي 
و محدودهاي و آموزشي، نهادهاي دولتي در كنار توجه به شرايط 

مكاني، نسبت به در نظر گرفتن واقعيت هاي آسيب پذيري گروه 
 كاهش و مديريت منظور به. هاي مختلف كشاورزان اقدام نمايند

 وقوع از آسيب پذيري اقتصادي حاصل منفي پيامدهاي
هاي  وام اعطاي همچون ساماندهي سازوكارهايي خشكسالي،

گروه هاي  يمعيشت وضعيت براساس بهره كم يا و بالعوض
و راه اندازي صندوق هاي خودجوش و بانك هاي  كشاورزان

 محصوالت صندوق بيمه به دولت بيشتر توجه كوچك روستايي،
 در محلي اعتباري هاي صندوق كشاورزي، توسعه و تقويت

 قرار ربط ذي نهادهاي و ها ن سازما اقدامات و ها برنامه اولويت
 .گيرند
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