پژوهشهايروستايي،دورة،7شمارة،1بهار 1315

صفحة 263-246


واکاوی آسیبپذیری کشاورزان گندمکار در برابر ریزگردها با
استفاده از منطق فازی
مطالعة موردی :شهرستان دهلران
محبوبه خیراللهی* ـ کارشناسارشد توسعة روستایی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
امیرحسین علیبیگی -دانشیار گروه ترویج و توسعة روستایی ،دانشگاه رازی کرمانشاه

کیومرث زرافشانی -دانشیار گروه ترویج و توسعة روستایی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
دریافت مقاله4321/3/92 :

پذیرش نهایی4321/6/92 :

چکیده
کشاورزان جزء اقشاریاند که به نظر میرسد آسیبهای زیادی از ریزگردهـا مـیبیننـد .بـا وجـود آسـیبپـذیری ایـ
جوامع ،مطالعات محدودی در زمینة میزان آسیب پـذیری آنـان رـورت گرفتـه اسـت .هـدش پـضوهو کاوـر واکـاوی
آسیبپذیری کشاورزان در برابر ریزگردهاست .جامعة آماری تحقیق کشاورزان گندمکار شهرستان دهلران در دو بخـو
مرکزی و موسیان به تعداد  9412نفر بودند که  331کشاورز با استفاده از روش نمونـهگیـری ووشـهای چندمرکلـهای
نمونة آماری انتخاب شد .ابتدا شاوصهای توان سازگاری و کساسیت در برابر ریزگردها تهیـه و بـا نظـر  42کارشـناس
در ای زمینه با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبـی ) (AHPبراسـاس مقایسـههـای زوجـی در نـرمافـزار Expert
 choiceوزندهی شد .سپس ،اقدام به ساوت شاوص ترکیبـی شـد و بـا اسـتفاده از روش منطـق فـازی در نـرمافـزار
 ،Matlabتوان سازگاری ،کساسیت و آسیبپذیری کشاورزان بهدست آمد .براساس یافتـههـای کارـل از روش منطـق
فازی ،کشاورزان گندمکار دارای توان سازگاری باال ،کساسیت باال و درنتیجه آسیبپذیری متوسط (رو به بـاال در برابـر
ریزگردها بودند .دستاوردهای کارل از ای پضوهو ،به برنامهریزان و مدیران برای مقابله با ریزگردها کمک مـیکنـد تـا
در تخصیص اعتبارات به آنان یاری رسانند و منبعی معتبر برای برنامهریـزیهـای آینـده بـهمنظـور سـرمایهگـذاری در
راستای افزایو توان سازگاری ،کاهو کساسیت و درنهایت کاهو آسیبپذیری در برابر ریزگردها باشد.


آسیبپذیری،توانسازگاری،حساسیت،ریزگرد،منطقفازی .
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مقدمه 
مخاطراتطبیعیپدیدههایتکرارپذیردرطولدورانحیاتکرةزمینهستندوهموارهوجـود
داشتهاندوهمیشهخطریجدیبرایتوسعه،بـهویـههدرکشـورهایدرحـالتوسـعهبـهشـمار
میروندواینمناطقرادربرابربالیایطبیعیآسیبپذیرکردهاند(پورطاهری.)0931،یکـیاز

محیطزیستیواجتماعیبسیاری

انواعمخاطراتطبیعیکههرسالهسببواردآمدنآسیبهای
دربرخیکشورهایجهانمیشود،پدیدةریزگرداست.ریزگردجـز بالیـایطبیعـیناگهـانی
تودهایازذراتجامد،ریزغباروگـاه
استکهمنشأآبوهواییدارد()Cutter et al., 2009وبه 

یکنـد
میشودودیدافقیرابهکمتراز4کیلومترمحدودم 
کهدرجوپخش 

گفتهمیشود

دود
(صحنعلیزادهوحیدری .)0934،

پدیدةریزگردآثارمنفیزیادیدرحوزةکشاورزیوجوامعروستاییداشتهاسـت(

Loayz

کنند،بهنظر

.)et al., 2012ازآنجاکهاغلبروستاییانازطریقفعالیتکشاورزیامرارمعاشم 
ی
میرسدآسیبهایزیادیازریزگردهامیبینند.باوجودآسیبپـذیریایـنجوامـع،مطالعـات
یبپذیریآنانصورتگرفتهاست .
محدودیدرزمینةمیزانآس 
مفهومآسیبپذیریبرتوصیفحالتیداللتداردکهسامانهدربرابرخطرقـرارمـیگیـردو
بهگونهایناتوانوبیقدرتمیشودکهتواناییمقابلهوسازگاریباخطرهـایبیرونـیرانـدارد
قدرتوناتوانمیشـوندو

بهحالتیکهکشاورزاندربرابرریزگردهاب 
ی
( .)Adger, 1999 & 2006
پذیریگفتهمیشود .


تواناییمقابلهوسازگاریدربرابرآنراندارند،آسیب
یبپذیری،معیشتآنانباتهدید
کشاورزانجز اقشارآسیبپذیرجوامعاندکهباافزایشآس 
جدیمواجهمیشود.درصورتادامـةایـنرونـد،دسـتیابیبـهعـدالتهمـهجانبـهدرجوامـع
یبپـذیری
روستاییناممکنخواهدبودوباعثمیشودکهمسئوالنبدونآگاهیازمیـزانآسـ 
مناطق،تخصیصاعتباربرایمناطقآسیبدیدهرابدونپشتوانةعلمیوبراساسمشاهدههـاو
مسائلسیاسیواجتماعیانجامدهند.همینامرمنجربهتوزیعناعادالنةمنابعواعتباراتبین
یشود .
یبپذیرم 
مناطقآس 
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باآنکهمعیشتاصلیروستاییانشهرستاندهلرانکشاورزیاست،تـاکنونهـیتتحقیقـی
درخصوصسنجشآسیبپذیریکشاورزانگندمکاراینمنطقهدربرابـرپدیـدةریزگـردانجـام
یبپذیریایـن
نشدهوراهکاریبرایاینکشاورزاناندیشیدهنشدهاست.درپهوهشحاضر،آس 
قشرمهمدربرابرمخاطرةطبیعیریزگردمطالعهشدهودرپیپاسخبهاینسؤالبرآمـدهاسـت
کهکشاورزانگندمکار شهرستاندهلرانبـههـهمیـزانوازهـهابعـادیدربرابـرایـنپدیـده
یبپذیرند.یافتنپاسخاینسؤال،مستلزمدستیابیبهاهدافاختصاصیزیراست :
آس 
شناساییشاخصهایتوانسازگاری؛ 

.0
شناساییشاخصهایحساسیت؛ 

.4
.9بررسیمیزانتوانسازگاری،حساسیت،وآسـیبپـذیریکشـاورزانگنـدمکـاردربرابـر
ریزگردها؛و 
.2اولویتبندیدهستانهایشهرستاندهلرانبراسـاسمیـزانآسـیبپـذیریکشـاورزان
گندمکاردربرابرریزگردها .



پيشينةتحقيق 
تمامینظریههایآسیبپذیریبرایننکتهتوافقدارندکهبرایتوصیفموقعیتیآسـیبپـذیر،
ههاربعداساسیسامانه،0شرایطوویهگیهایسامانه،خطر،وزمانارزیابیآسیبپذیریوجود
دراینپهوهشمنظورازسامانه،کشاورزانگندمکاریاستکهطیهند

دارد(.)Fussel, 2007
سالاخیر(زمانارزیـابیآسـیبپـذیری)درمعـر پدیـدةریزگـرد(خطـر)قـرارگرفتـهانـدو
ویهگیهایسامانه،همانشرایطکشاورزان(فیزیکی،مالی،اجتماعی-فرهنگی،انسانی،طبیعـی
وفرایندتولید)استکهدراینپهوهشبررسیشدهاست .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. System
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کمیتةبینالمللیتغییـراتآبوهـوا)4110()IPCC(1آسـیبپـذیریراشـاملسـهجـز 
میداند:خطر،2حساسیت3وتوانسازگاری .)Fussel, 2007(4

ادگرحساسیترادرجهایتعریفکردهاستکهسامانهیـافـرددربرابـرمحـرامحافظـت
یاتغییرمیکند(.)Adger, 2006برایمثـال،درشـرایطوقـوع

یپذیرد
نمیشودوازآنتأثیرم 

ظتنمیشوندوتحتتـأثیر

ریزگردهابهدرجهایکهکشاورزانگندمکاردربرابرریزگردهامحاف
کنند،حساسیتگفتهمیشود .


گیرندیاتغییرمی
آنقرارم 
ی
توانسازگاریهمانتوانپاسخدهیاستوبهتواناییسـامانهبـرایسـازگاریومقابلـهبـا
ومحراهایخارجیگفتهمـیشـود(

محیطزیستی

طراتآبوهوایی،

مخا

Barnett & Adger,

 .)2007برایمثال،درشرایطوقوعریزگردهابهمجموعهرفتارهاییکهکشاورزانبرایمقابلهو
سازگاریدربرابرریزگردبهمنظورتعدیلخسارات،اختالالتوپیامـدهایحاصـلازآنانجـام
یگویند .
یدهند،توانسازگاریم 
م
سومینجز ازاجزایآسیبپذیرینوعخطراستکهمفهومآندرجه،شدت،طـولمـدت
یگیـرد(.)Gallopin, 2006درایـن
یامیزانیاستکهسامانهدرتماسیادرمعر خطرقرارم 
مطالعه،نوعخطر،ریزگردموجوددرمنطقهاست.باتوجهبـهآمـارادارةهواشناسـیوسـازمان
حفاظتمحیط زیستشهرستاندهلران،ریزگردموجودازنظرشدت،فراوانی،غلظـتوتعـداد
روزهایقرارگرفتندرمعر اینپدیدهدرجامعةموردمطالعهبـاایسـتگاهثبـتاطالعـاتدر
منطقه،یکساناست.بهطورکلی،درپهوهشحاضردوجز آسـیبپـذیریشـاملحساسـیتو

توانسازگاریکشاورزانواکاویشد .
بسیاریازصاحبنظرانوپهوهشگرانعلوممختلفبراهمیتسنجشآسیبپذیریتأکیـد
دارندوبراساساهدافوگرایشهایتخصصیشانازمدلها،فرمولهاورهیافتهایمتعـددی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Intergovernmental panel on climate change
2. exposure
3.Sensitivity
4. Adaptive capacity
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رهیافتشاخصهایآسـیبپـذیریاسـت(

یافتها،
کردهاند.یکیازاینره 
استفاده 

& Pelling

پنجگانهدرواکاویتـوانسـازگاری،از
یههای 
.)Uitto, 2001درپهوهشحاضر،باتأکیدبرسرما 
شاخصها یمنابعانسانی،طبیعی،مالی،اجتماعیوفیزیکی،ودرواکاویحساسیتکشـاورزان
جامعةموردمطالعهدربرابرریزگردها،ازدوشاخصفرایندتولیدوشرایطمنطقهاستفادهشد .




بالیای طبیعی (ریزگردها




آسیبپذیری





توان سازگاری

کساسیت





فرایند تولید

شرایط منطقه



منابع اجتماعی

منابع مالی

منابع طبیعی

منابع انسانی

منابع فیزیکی


شکل  .1چارچوب مفهومی شاخصهای توان سازگاری و حساسیت کشاورزان گندمکار در برابر ریزگردها

روشتحقيق 
اینپهوهش،ازنظرپارادایم،جـزوتحقیقـاتکمّـی،ازنظـرروشهـایدسـتیابیبـهحقـایقو
دادهپردازی،ازنوعتحقیقاتتوصیفی-پیمایشیوبهلحاظهدف،کاربردیاست.پهوهشحاضر
دردوبخشانجامشد .
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شکل  .2وزن مؤلفههای تشکیل دهندة توان سازگاری و حساسیت در برابر ریزگرد با استفاده از فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP
نرخناسازگاری 1/12:
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دربخشنخست،بـااسـتفادهازمتـوننظـری،پـهوهشهـایمـرتبط،دیـدگاهکشـاورزان،
سرمایههایپنجگانهومطالعاتکتابخانهای،مؤلفههایتشکیلدهندةتوانسازگاریوحساسیت
کشاورزاناستخراجوبرایوزندهیبههرکدامازاینشـاخصهـاوزیرشـاخصهـا،ازتکنیـ 
فرایندتحلیلسلسلهمراتبی()AHPاستفادهشـد.جامعـةآمـاریتحقیـقدربخـشاولبـرای
وزندهیبهشاخصهایتوانسازگاریوحساسیت،کارشناسانمحیطزیست،توسعةکشاورزی
صورتهدفمندوبـااسـتفادهازتکنیـ 

وکارشناسانکشاورزیبودندکهدرمجموع 02
نفربه
دستآمدةهرکدامازمتغیرهاراکارشناسانخبرهدرنرمافـزار

گلولةبرفیانتخابشدند.وزنبه
دستآوردند(شکل .)4
به 
 Expert Choice
دربخشدوم،باطراحیپرسشنامةمحققساختهکهپرسشهایآنازطریقشـاخصهـای
تشکیلدهندةتوانسازگاریوحساسیتاستخراجشدهبود،اطالعاتموردنظرجمعآوریشد.
بهمنظورتعیینرواییشاخصهایتوانسازگاری،حساسیتوپرسشنامه،ازروشرواییصوری
ومحتواییاستفادهشدوهندتنازاعضـایهیئـتعلمـیگـروهتـرویجوآمـوزشکشـاورزی
دانشگاهرازیآنراتأییدکردند.تعیینپایاییپرسشنامهنیزازطریقآلفایکرونبـاخمحاسـبه
شد.آلفایکرونباخبهدستآمده()1/22حاکیازقابـلاعتمـادبودنابـزارتحقیـقبـود.جامعـة
آماریبخشدوم،کشاورزانگندمکارشهرستاندهلرانبا4012نفربهـرهبـردارزراعـیبودنـد.

بهمنظورتعیینحجمنمونهازجدولبارتلت(باسطحاطمینان2درصد)استفادهشد.براسـاس
ایهندمرحلهایبـاانتسـاب

آن،حجمنمونه991نفربرآوردشدکهباروشنمونهگیریخوشه
متناسبانتخابشدند .
پسازوزندهیصاحبنظرانبهمؤلفههایموردنظر،بااستفادهازتکنیـ فراینـدتحلیـل
سلسلهمراتبی(،)AHPوضعیتآنهادردهستانهایموردمطالعهجمعآوریشـد.بـاتوجـهبـه
اینکهمؤلفههایتشکیلدهندةتوانسازگاریوحساسیتدارایمقیاسهاوواحدهایمتفـاوت
بودند،برایرسیدنبهنتایجدرسـتنیـازبـودکـهاخـتالفموجـوددرمقیـاسشـاخصهـاو
تجانسنداشتنآنهارفعشود.هانوهمکارانفرمولیرابرایاستانداردسازیواحدومقیاسدر
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).اینفرمول،تمامدادههارابهمقادیری

گونهشاخصهاپیشنهادکردند(Hahn et al., 2009


این
ایمیدهد .

تبدیلمیکندوبهآنهاحالتنسبی -
فاصله

بین1و0
 Index= (sx –smin) / smax - smin

رابطة()0

=Sxمقدارمربوطبهمؤلفةموردنظر 
کمترینمقدارموجوددربیندادههایمؤلفةموردنظر 

=Smin
بیشترینمقدارموجوددربیندادههایمؤلفةموردنظر 

=Smax

درنهایت،پسازبهدستآوردنمقادیراستانداردشدةتوانسـازگاریوحساسـیتوداشـتن
وزنهری ازآنهابااستفادهازفرایندتحلیلسلسلهمراتبیاقدامبهساختشاخصترکیبـیدر
هری ازدهستانهایموردمطالعهشد(جدول .)0

جدول  .1مقدار شاخص ترکیبی هر کدام از مؤلفههای آسیبپذیری در سه دهستان مورد مطالعه
مؤلفههاي 

بپذيري
آسي 

توانسازگاری

حساسیت

شاخصترکيبي 

شاخصترکيبي 

شاخصترکيبي 

دهستاناناران

دهستاننهرعنبر

دهستاندشتعباس

1/9312

1/2423
1/0202

شاخص

وزن

انسانی

1/442

1/2423

طبیعی

 1/122

1/0214

1/0201

اجتماعی

1/499

1/9423

1/9212

1/9222

مالی

1/024

 1/9994

1/9292

1/9232

فیزیکی

1/439

1/2912

1/2212

 1/2202

فرایندتولید

1/424

1/0130

1/9202

1/4222

شرایطمنطقه

1/242

1/2423

1/2434

1/2292
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درادامه،برایتعیینآسیبپذیریوطبقهبندیکشاورزانگندمکار،ازروشمنطـقفـازی
استفادهشد.منطق فازی تعمیمی از نظریة کالسـی (نظریـةارسـطویی) مجموعـههـا در علـم
ریاضیات است .در نظریة کالسی

مجموعهها ،ی


عنصر یـاعضـو مجموعـه هسـت یـا نیسـت.

مجموعههای فازی این مفهـوم را

یکند.اما نظریة
عضویت عناصر ازالگویصفروی تبعیت م 
یکند.به این ترتیب که ی
یشدة بینصفروی را مطرح م 
عضویتدرجهبند 

یدهد و
بسط م 
عنصرممکناست تا درجاتیونه کامالً،عضو ی

مجموعه باشـد(.)Sivanandam et al., 2007

برایمثال،درجوامعروستایی،کشاورزانتادرجاتیدربرابربالیایطبیعیآسـیبپذیرنـدوتـا
درجاتیآسیبپذیرنیستند.درمنطقفازیآسیبپذیریمطلقوجودندارد.فرایندمنطقفازی
درهندمرحلهانجاممیگیرد:الف)فازیسازیورودیهـا،ب)فراینـدفـازی(اسـتخراجپایگـاه
قواعدوروشاستنتاجفازی)،ج)تبدیلفازیبهغیرفازی.درادامه،تماممراحـلمنطـقفـازی
افزارمتلب،انجاموتوانسازگاری،حساسیتوآسیبپذیریسـنجشمـیشـود.سـسس،

درنرم
پذیریطبقهبندیشدند .


هایموردمطالعهازنظرآسیب

دهستان


يافتهها 

براساسیافتههایتحقیق22/12،درصدکشاورزانبـابیشـترینفراوانـیدرردةسـنی22-91
سالقرارداشتند.بیشترینفراوانیبهسطحدیسلم(42/42درصد)وکمترینفراوانیبـهسـطح
فوقدیسلم(3/21درصد)مربوطمیشد.کشاورزانبیسوادوابتداییهرکـدامبـا02/22درصـد،
سطحراهنمایی03/21درصدوکشاورزانیباسطحتحصیالتلیسانسوباالتربا02/22درصد
قراردارند.باتوجهبهاینکهافرادپاسخگوبـهپرسشـنامه،کشـاورزانسـاکنروسـتاوشـهردر
شهرستاندهلرانبودند،بایدانتظارداشتکهکشاورزیشغلاصلیبرخیپاسخگویـانباشـدو
درصدازپاسخگویـان

برخیدیگرعالوهبرکشاورزی،بهشغلدیگرینیزمشغولباشند22/92.
فقطبهشغلکشاورزیو29/22درصدازجامعهموردمطالعهعالوهبرکشاورزیبهشـغلدوم
نیزمشغولبودند.بینپاسخگویانیکهعالوهبـرکشـاورزی،شـغلغیرکشـاورزینیـزداشـتند،
420
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22/22درصددارایشغلدولتیو99/99درصددارایشغلغیردولتی(دامداری،آزاد)بودنـد.
هایتحتکشتآنانبهطورعمدهملکیبود .


نوعمالکیتزمین
ازآنجاکهدرآمدیکیازعواملمؤثربرتوانسازگاریوآسیبپـذیریاسـت(


Adger et al.,

،) 2004; Chambers, 1989بینکشاورزانیکـهفقـطبـهکشـاورزیمشـغولبودنـدبیشـترین
فراوانیدرآمدمربوطبهکشاورزانیبودکهمیزاندرآمدساالنةآنهـاازکشـاورزیبـین00-41
میلیونتومانبود.نتایجبررسیویهگیهایحرفهایکشاورزاننشاندادکهازمجموع991نفر
نمونةموردمطالعهدراینپهوهش41/30،درصدازکشاورزانفقطبـهکشـتگنـدممشـغول
بودندو23/13درصدعالوه برگنـدم،کشـتدومهـمداشـتند.بیشـترینفراوانـیمربـوطبـه
کشاورزانیبودکهعالوهبرگندم،ذرتوکلزاراباهمدری سالزراعـیکشـتکـردهبودنـد.
پسازبررسیویهگیهایتوصیفیکشاورزانگندمکـارمنطقـه،تـوانسـازگاری،حساسـیتو
آسیب پذیریبااستفادهازمنطقفازیسنجششد.درادامه،انجاماینفرایندونتایجحاصلاز
آنتوضیحدادهمیشود .


سازیورودیها 


الف)فازی
سازیتعیینشاخصهایورودیاست(شکل .)9


نخستینگامدرفازی


شکل  .3شاخصهای معرفیشده در سنجش توان سازگاری ،حساسیت و آسیبپذیری
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گامدومدرفازیسازی،تعیینعبارتهایزبـانی،دامنـةفـازیوتوابـععضـویتهریـ از
شاخصهایورودیوخروجیاست.منظورازعبارتهایزبانی،تعیینارزشزبـانیبـهصـورت
ذهنیوبراساسنظرکارشناسانخبـرهدرسـطوحمختلـفاسـت.دراینجـابـرایهرکـداماز
شاخص هایورودیوخروجیباتوجهبـهمحـدودةعـددیآنهـا(مقـادیراسـتانداردهریـ از
شاخصها)،عبارتهایزبانیکم،متوسطوزیاد(باال)انتخابشدندکهههارکارشـناسخبـره
دراینزمینهبااستفادهازتکنی گلولةبرفیبهصورتهدفمندآنهاراتعیینکردند.سسس،با
توجهبهرابطههای9،4و2وشکل2ازکارشناسانخواستهشدتاحـدوددامنـههـاراتعیـین
کنند.مقادیراستانداردهرکدامازشاخصهادراختیارآنانقراردادهشدوباتوجهبـهمعـادالت

وسطوحموردنظرمقدارمینیمم،ماکسیممومتوسطاعدادبهدستآمد.بااجمـاعنظـرههـار
کارشناس،حدوددامنةفازیبرایهرکدامازشاخصهاتعریفشد(جدول4و .)9


جدول  .2حدود دامنههای توابع فازی در سنجش توان سازگاری
شاخصهايوروديوخروجي 


(aحداول) 

(bحدوسط) 

(cحدآخر)

منابعانسانی 

1/0222

 1/9224

1/2942

منابعطبیعی 

 1/0332

 1/2294

 1/2022

منابعاجتماعی 

 1/1292

 1/4242

 1/2442

منابعمالی 

 1/4103

 1/9312

 1/2220

منابعفیزیکی 

 1/1292

 1/9224

 1/2224

توانسازگاری 

 1/1292

 1/9241

 1/2022

جدول  .3حدود دامنههای توابع فازی در سنجش حساسیت
شاخصهايوروديوخروجي 


(aحداول) 

(bحدوسط) 

(cحدآخر)

فرایندتولید 

 1/4320

 1/2123

 1/2421

شرایطمنطقه 

 1/4229

 1/9234

 1/2302

حساسیت 

 1/4229

 1/2204

 1/2421
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درنهایت،برایسنجشآسیبپذیریبـهمنزلـةخروجـینهـایی،کارشناسـانخبـرهحـدود
دامنه هایآنرادرسـهسـطحکـم،متوسـطوزیـادتعیـینکردنـدومقـادی رآن،a=1/1292
بهدستآمد .
b=1/2119و c= 1/2022
ایرابرایآسیبپذیریکمبااسـتفادهازپارامترهـای aوb


)تابععضویتذوزنقه
رابطة(4
نشانمیدهد .

رابطة( )4
{

) (

رابطة()9تابععضویتمثلثیرابرایآسیبپذیریمتوسطبااستفادهازپارامترهـایb،aو
نشانمیدهد .

c
رابطة()9

) (
{

رابطة()2تابععضویتذوزنقهایرابرایآسیبپذیریزیادبااسـتفادهازپارامترهـایbوc
نشانمیدهد .

رابطة( )2
{

) (

درپایانمرحلةفازیسازی،توابععضویتهرسطحمشخصشـدندوبـاواردکـردنحـدود
نرمافزارمتلب،توابععضویترسمشدند.تابععضـویت
دامنةفازی()a,b,cدرقسمت tool box
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نشان دهندةدرجةعضویتهرنقطهدرهرمجموعهاست.محـورعمـودینشـاندهنـدةدرجـة
عضویتومحورافقینشاندهندةدامنةفازیاست.بهمنظوردرابهتراینتوابع،درادامـهبـه
توضیحیکیازآنهامیپردازیم.همانطورکهدرشـکل2مشـاهدهمـیشـود،درسـمتهـ ،
عبارتزبانیکم()Lبارابطة()4ازنـوعذوزنقـهای،دروسـط،عبـارتزبـانیمتوسـط()Mبـا 
)ازنوعذوزنقهایو

رابطة()9ازنوعمثلثیودرسمتراست،عبارتزبانیزیاد()Hبارابطة(2
بینهرکدامازمجموعههایفازیمیـزانهـمپوشـانینیـزوجـوددارد(Eakin & Bojorquez-


.)Tapia, 2008باواردکردنحدوددامنةفـازی()a,b,cومقـادیرشـاخصترکیبـیهرکـداماز
نرمافزارمتلب،اینتوابعرسمشد .
یها(جدول)0درقسمت tool box
یهاوخروج 
ورود 


شکل  .4توابع عضویت خروجی نهایی (میزان آسیبپذیری)

ب)فرایندفازی(استخراجپایگاهقواعدوروشاستنتاجفازی) 
پسازتعیینتوابععضویتبرایهرکدامازشاخصهایورودی،پایگاهقواعدبنیانیمبتنـی
برپایگاهدانشبااگر...آنگاه)if…then...(...انجامشد.بدینصـورتکـهقاعـدههـایگفتـاری
جایتوابعخطیاستفادهشدند،کهآنرااستداللممدانیمینامند.تعدادقواعدموردنیـازاز

به
تعدادشاخصهایورودیاست.

تعدادعبارتهایزبانیوt

رابطةntبهدستمیآیدکهدرآنn
دراینمطالعه،برایتعیینمیزانتوانسازگاریبا2شاخصورودی(429،)92قاعده،میـزان
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حساسیتبا4شاخصورودی(3،)94قاعدهومیزانآسیبپذیریبا4شاخصورودی(3،)94
قاعدهدرحالتهایمختلفکنارهمقرارگرفت.پسازنوشتنقواعدمختلف(اگر)،مجـدداًبـه
کارشناسانموردنظرمراجعهشدتابراساسقواعدنوشتهشده،میزانتوانسازگاری،حساسـیت

وآسیب پذیریکشاورزانراتعیینکنند(آنگاه).بـرایمثـال،اگـرمنـابعانسـانیزیـاد،منـابع
طبیعیزیاد،منابعاجتماعیمتوسط،منابعمالیمتوسطومنابعفیزیکیکمباشد،آنگـاهتـوان
سازگاریمتوسطاست .


ج)تبدیلفازیبهغیرفازی 
درمرحلةآخر،مقادیربهدستآمدهازموتوراستنتاجبهصورتمقادیرفازیبودندکهبایدبه
مقادیرغیرفازیتبدیلمیشدند.ازآنجاکـهرایـجتـرینروشتبـدیلکمیـتفـازیبـهکمیـت

کالسی ،روشغیرفازیسازیمرکزثقلاست(ناصریوصارمینـهاد،)0931،درایـنمطالعـه
نیزبااستفادهازاینروشمقادیرفازیخروجیبهمقادیرحقیقیخروجیتبدیلشد .
درنهایت،باانجاممراحلفازیدرنرمافزارمتلب،خروجیتوانسازگاریوحساسـیتبـرای

هرسهدهستانمذکوربهدستآمد(شکل2و.)2برایمثال،باتوجهبهشکل،2باواردکـردن
مقادیرشاخصترکیبیانسانی،طبیعی،مالی،اجتماعیوفیزیکـیمنـدرجدرجـدول0بـهمنزلـة
شاخص هایورودی،مقـدارخروجـیکـههمـانتـوانسـازگاریاسـت()1/229در429حالـت
به دستآمدکهباتوجهبهحجمبـاالیآن،دراینجـاسـیحالـتاگـر...آنگـاه...نشـاندادهشـد.
رنگیبودنبرخیسطوحنشاندهندةایناستکهبرایمثالدرحالتاول(اگرمنابعانسانیزیـاد،
منابعطبیعیزیاد،منابعاجتماعیزیاد،منابعمالیزیادومنابعفیزیکیزیاد،آنگاهتوانسـازگاری
زیاد)بیشترمنابعدرسطحسومیعنیسطحباال(ذوزنقـهای)قـرارداردنـد،آنگـاهتـوانسـازگاری
ای)قراردارد.درادامه،بهترتیببرایهرکدامازخروجـیهـا

(ستونآخر)نیزدرسطحباال(ذوزنقه
هایورودی،مقادیرغیرفازیهرکدامازدهستانهایموردمطالعهمحاسبهشد .


باتوجهبهشاخص
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شکل  .5ورودیها (انسانی ،طبیعی ،اجتماعی ،مالی ،فیزیکی) و خروجی (توان سازگاری) دهستان اناران

شکل  .6ورودیها (فرایند تولید ،شرایط منطقه) و خروجی (حساسیت) دهستان اناران


پسازبهدستآوردنمیزانتوانسازگاریوحساسیتکشاورزانگندمکاردرسهدهسـتان
موردمطالعه،درادامهمیـزانآسـیبپـذیریآنـانبـادوورودیتـوانسـازگاریوحساسـیت
مشخصشد(شکل .)2
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شکل  .7ورودیها (توان سازگاری و حساسیت) و خروجی (آسیبپذیری) دهستان اناران


یافته هایپـهوهشدربخـشفـازیحـاکیازآناسـتکـهتـوانسـازگاریوحساسـیت
کشاورزانگندم کارشهرستاندهلراندربرابرریزگردهادرسطحباالییقراردارد.برایمثال،در
شکل،2اگرمنابعانسانی،1/242منابعطبیعـی،1/02منـابعاجتمـاعی،1/942منـابعمـالی
1/999ومنابعفیزیکی1/29باشند،آنگاهتوانسازگاری1/229خواهدبود.باتوجهبـهاینکـه
میزانخروجی(توانسازگاری،حساسیتوآسیبپـذیری)دربـازة0,1قـراردارد،دهسـتان
موردنظردرمجموعةتوانسازگاریباالقرارمیگیرد.درادامهبابـهدسـتآوردنمیـزانتـوان
سازگاریوحساسیت،میزانآسیبپذیریآناننیزسنجششدونشاندادکـهآسـیبپـذیری
کشاورزانموردمطالعهدربرابرریزگردهادرسطحمتوسـطروبـهبـاالقـرارداردکـهبـهدلیـل
توانباقاطعیتبیانکردکهآسیبپذیریآنانمتوسـط

همپوشانیدوسطحمتوسطوزیادنمی
یازیاداست،واینازمزایایاسـتفادهازروشمنطـقفـازیاسـت.لـذا،کشـاورزانگنـد مکـار
دهستاناناران،نهرعنبرودشتعباسبهترتیبهرکدامبهمیزان1/221،1/211و1/222در
برابرریزگردهاآسیبپذیرند،بهطوریکههرههاینمیزانبهی نزدی ترباشـد،نشـاندهنـدة
آسیبپذیریباالست .
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بحثونتيجهگيري 

توانهنیننتیجهگیریکردکهسهدهسـتانانـاران،نهرعنبـرو


هایپهوهش،می
براساسیافته
دشتعباسبادرجاتمختلفیازنظرتوانسازگاریدرسطحباالقرارگرفتند.دهستاندشـت
عباسبامیزانتوانسازگاری1/212دربازة0.1دارایبیشترینتـوانسـازگاری،دهسـتان
بهترتیبدارایدومینوسومینرتبه
نهرعنبربامیزان1/222ودهستانانارانبامیزان 1/229
دستآمدهدرسـطحبـاال(زیـاد)بیـانگرآن
ازنظرتوانسازگاریبودند.میزانتوانسازگاریبه 
استکهکشاورزانهرسهدهستان،ازنظرمنابعپـنجگانـةسـازگاریدربرابـرریزگردهـادارای
شرایطتقریباًیکسانیبودند.تفاوتدرمیزانتوانسازگاریکشـاورزانهرکـدامازدهسـتانهـا
بهدلیلتفاوتدروضعیتمنابعپنجگانه،بهخصوصمنابعفیزیکیکشاورزانبـود.بـرایمثـال،
میزاناراضیزراعیآبیوتعدادماشینآالتتحتمالکیتکشاورزان،مرغوبیتبافـتخـاا،و
درآمدحاصلازکشاورزیکشاورزاندهستاندشتعباسبـیشازدیگـردهسـتانهـایمـورد
مطالعهبود.اسمیتوواندل،واینگراموهمکارانمعتقدندکهمنـابعفیزیکـیبـرمیـزانتـوان
سازگاریدربرابربالیایطبیعیتأثیردارند(.)Smith & Wandel, 2006; Ingram et al., 2006
اکینوبوجورکوییز-تاپیابراساسمنابعپنجگانةتوانسازگاریخانوارهایموردمطالعهبـهایـن
نتیجهرسیدندکهجامعةموردمطالعةآناندربرابرتغییراتآبوهـواییتـوانسـازگاریبـاالیی
).بهطورکلی،تأثیرمنابعمختلفاجتماعی،انسـانی،
دارد( Eakin, & Bojorquez-Tapia, 2008
فیزیکی،مالیوطبیعیبرمیزانتوانسازگاریمناطقروستاییدربرابرتغییراتمحیطزیسـتی

ومخاطراتطبیعیراتوآیتزوهمکاراننیزاثباتکردند( .)Thwaites et al., 2008
کشاورزانگندمکاردرسهدهستانموردمطالعه،دربرابرریزگردهاحساسیتباالییداشتند
ولیهرکدامبادرجاتمختلفیحساسیتخودرانشاندادند.دهسـتانانـارانودشـتعبـاس
بیشترینمیزانحساسیت()1/231ودهسـتاننهرعنبـرحساسـیتکمتـریدرمقایسـهبـادو
دهستاندیگرداشت(.)1/224براساسیافتههایتحقیق،کشاورزاندشتعبـاسوانـارانبـه
دلیلداشتنزمینبیشتردرمقایسهباکشاورزاننهرعنبر،درکنارکشتآبیبهکشتدیـمنیـز
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مشغولبودندواینمنجربهحساسیتبیشترآنـاندربرابـرریزگردهـابـود.آیفینـی-اوبـیو
همکاراندرآفریقایجنوبیوابستگیکشاورزانبهکشتدیمراازعللآسیبپذیریزیادآنـان
دربرابربالیایطبیعیدانستند( .)Ifeanyi-obi et al., 2012
باتوجهبهمطالبگفتهشـده،منطـقفـازیمیـزانآسـیبپـذیریرادربـازة0.1نشـان
میدهد،بهطوریکههرههآسیبپذیریبهی نزدی ترباشدبیشتروهرههبهصفرنزدی تـر
باشدکمتراست.کشاورزانسهدهستانموردمطالعهدارایآسیبپذیریمتوسـطروبـهزیـاد
بودندکهایننشانازقرارگرفتنآنانلبمرزآسیبپـذیریاسـت.بنـابراین،مسـئوالنامـردر
شهرستاندهلرانبایدبرایباالبردنوتقویتمنابعپنجگانهبرنامهریزیمدیریتیانجامدهندتا
ازاینطریقبامدیریتبحرانپدیدةریزگرد،آسیبپذیریناشیازآنبـینکشـاورزانکـاهش

یابد.همچنینمیبایستبـاانجـامفعالیـتهـایپیشـگیرانهودادنهشـداروآگـاهیالزمبـه
برایآمادهسازیزیرساختهایالزموامکاناتذخیرهسازیمحصـولقبـلاز

کشاورزان،آنانرا
وقوعپدیدهآمادهکرد.ایـنکـارباعـثکـاهشخسـارتپدیـدةریزگـرددرجوامـعروسـتایی
بهخصوصبرایکشاورزانشهرستاندهلرانمیشـودوگـامیاسـتدرجهـتتوسـعةبیشـتر
مناطقروستاییوکشاورزی.درادامه،بهمنظورافـزایشتـوانسـازگاری،کـاهشحساسـیتو
آسیبپذیریکشاورزانپیشنهادهاییارائهشدهاست .

درنهایتکاهش


پيشنهادها 
تقویتمنابعفیزیکیکشاورزانبهمنظوربـاالبردنتـوانسـازگاریآنـاندربرابـرریزگردهـا.


تســطیحاراضــیبــهشــیوةاســتانداردبــهمنظــوراســتفادةمناســبازآبدرامــورکشــاورزی،
خدماترسانیبهکشاورزانمنطقهازسوینهادهایدولتیومؤسساتاعتباریبرایخریـداری
ماشینآالتودادنتسهیالتکمبهرهبهمنظورنصبسیستمهایآبیاریتحـتفشـاربـهدلیـل
هزینةباالیآن .
تقویتمنابعانسانیکشاورزانبهمنظورباالبردنتوانسازگاریآنـاندربرابـرریزگردهـا.
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بابرگزاریکالسهـایترویجـیودادنمشـاورهبـهآنـاندر

توجهبهمسئلةآموزشکشاورزان
زمینةهگونگیمقابلهوسازگاریدربرابرپدیدةریزگردها .
تقویتمنابعمالیکشاورزانبهمنظورباالبردنتـوانسـازگاریآنـاندربرابـرریزگردهـا.


ترغیبکشاورزانبهکارآفرینیوراهاندازیمشاغلجانبی،طرحهایکشـاورزیازطـرفجهـاد
کشاورزیبه منظورافزایشدرآمدکشاورزانوترغیبآنانبهاسـتفادهازدرآمـدهایکشـاورزی
برایبهبودامورکشاورزی .
تقویتمنابعطبیعیکشاورزانبهمنظورباالبردنتوانسازگاریآناندربرابـرریزگردهـا.
کردنزمینهایدیمباتوجهبه

تسریعدرعملیاتکانالکشیوآبرسانیبهمزارعمنطقهوآبی
شرایطآبوهواییمنطقهوتمایلکشاورزانبهکشتآبیدرافزایشتوانسازگاریکشاورزان.

تقویتمنابعاجتماعیکشاورزانبهمنظورباالبردنتوانسازگاریآناندربرابرریزگردها.
افزایشآگاهیکشاورزانازطریقتشکیلنهادهـاوتشـکلهـایکشـاورزیوتـرویجعضـویت
کشاورزاندرصنفکشاورزانبرایمبادلةتجربه،توسعهوترویجهمکاریوتبادلاطالعاتبین
کشاورزانوکشاورزانبامشاوران .
بهبودفرایندتولیدبرایکاهشحساسیتکشاورزاندربرابرریزگردهـا.آگـاهیدادنبـه
کشاورزاندراستفادهازسمومجدیدوکودهایبیولـوییکیبـرایتقویـتبهتـرزمـینوگیـاه،
توزیعبذرهایمقاوموسازگارباشـرایطمنطقـهوریزگردهـا،اسـتفادهازدسـتگاههـایجدیـد
روشهایسنتی،گسترشتناوبکشتجهتبهبودکیفیتخاا .
بذرکاربهجای 

درنهایتباتوجهبهاینکهکشاورزانسهدهستانمذکور،سطحآسیبپذیرییکسـانولـی
بادرجاتمختلفیداشتند،توصیهمیشودبادرنظرگـرفتنتفـاوتهـایموجـوددرمنـاطق،از
برنامههایمدیریتیبلندمدتبرایمقابلهوسازگاریباپدیدةریزگردمتناسبباشرایطمنطقـه
هاییکسانبرایتمامیدهستانهادرسطحشهرستان


هاوروش

استفادهشودوازاجرایبرنامه
اجتنابشود .
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