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چکیده
استان گلستان به عنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی وابستگی زیادی به میزان بارشهای ساالنه دارد .در اثر نوسانات
بارندگی و بروز خشکسالی در برخی مناطق استان ،کاهﺶ رطوبت خاك و هوا و در نتیجه کاهﺶ تولیـد و عﻤلکـرد محﺼوالت
کشاورزی اتفاق افتاده که موجب آسیب شدید به معیشت خانوارهای کشاورز شده است .بنابراین هدف تحقیق حاضر مقایسه
آسیبپذیری به خشکسالی در بین شهرستانهای استان گلستان به تفکیک سه مؤلفه (در معرض قرار گرفتن ،حساسیت و
سازگاری) است .نخست شاخصهای مناسب برای سنجﺶ آسیبپذیری به خشکسالی به تفکیک سه مؤلفه موردنظر شناسایی و
ترکیبی به تفکیک سه مؤلفه آسیبپذیری تدوین شد .نتیجه نهایی شاخص ترکیبی با الیههای  GISشهرستانهای استان
گلستان تلفیق شد ،و سطح آسیبپذیری شهرستانهای به تفکیک مؤلفههای مورد نظر مشخص شد .نتایج نشان داد که در بعد
در معرض قرار گرفتن بندرگز ،بندرترکﻤن و آققال به ترتیب در رتبههای اول تا سوم قرار دارند و در معرض خشکسالی هستند.
شهرستانهای آزادشهر ،گالیکﺶ و بندرترکﻤن به ترتیب در رتبههای اول تا سوم بیﺶترین میزان حساسیت به خشکسالی قرار
دارند .شهرستانهای گﻤیشان ،گالیکﺶ و مراوهتپه به ترتیب بیﺶترین سازگاری را به خشکسالی دارند .در نهایت نتایج
محاسبه شاخص آسیبپذیری کل نشان داد که شهرستانهای مرواهتپه و بندرترکﻤن آسیبپذیرترین مناطق نسبت به خشک-
سالی در استان گلستان محسوب میشوند.
واژه های کلیدی :خشکسالی ،آسیبپذیری ،در معرض بودن ،حساسیت ،سازگاری ،سطحبندی منطقهای.
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دادههای مربوط به شاخصها جﻤعآوری شد .وزن شاخصها از طریق مدل آنتروپی شانون استخراج و با روش تاپسیس شاخص
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مقدمه
خشکسالی یکی از پدیدههای طبیعی است که خسارتهای زیادی را به زندگی انسان و اکوسیستمهای طبیعی وارد می
سازد ( .)Piri et al, 2013به طور کلی خشک سالی عبارت است از کمبود بارش باران نسبت به میزان نرمال یا آنچه
انتظار میرود ،زمانی که از یک فصل یا یک دورهی زمانی طوالنیتر بوده و برای رفع نیازها ناکافی باشد (

Knutson,

 .)2008خشکسالی موجب وارد آمدن خسارات به بخش کشاورزی میشود .میزان آسیبپذیری بخش کشاورزی در هر
منطقه به سه عامل میزان در معرض خشکسالی بودن ،میزان حساسیت نسبت به خشکسالی و ظرفیت سازگاری با
خشکسالی بستگی دارد ( .)Prutsch et al, 2007این آسیبها اثرات منفی زیادی بر زندگی و معیشت کشاورزان می-
گذارد (پودینه و همکاران .)1396 ،لذا شناسایی مناطق آسیبپذیر و سنجش میزان آن با اهمیت تلقی

میشود ( Tatli

 .)and Turkes, 2011مفهوم آسیبپذیری برای اولین بار از سوی اوکیف 1و همکاران وی ( ،)1976به کار گرفته شد .از
جمله تعاریف آسیبپذیری که بهطور گستردهای بهکار رفته ،تعریف زیر است :آسیبپذیری به طور معمول نشاندهنده
درجهای از آسیب است که یک سیستم به دلیل مواجهشدن با خطر تجربه میکند ( .)Adger, 2006مدل شناخته شده
و تائید شده برای ارزیابی آسیبپذیری توسط هیئت بین دولتی ( )IPCCارائه شده که این مدل ،نتیجه عملکرد سه
مؤلفه است .این سه مؤلفه عبارتاند از :در معرض خطر قرار گرفتن ،حساسیت و ظرفیت سازگاری سیستم برای مقابله
با خطر و یا کاهش خطر ( .)Adger, 2006در معرض قرار گرفتن ،به مفهوم درجه ،مدت ،اندازه ،بزرگی و وسعتی است
که یک سیستم در تماس با خطر است ( .)Kazmi rad and Handley, 2011حساسیت عبارت از درجهای که یک
سیستم در معرض محرکهای یک پدیده یا رویداد قرار میگیرد و بهطور منفی یا مثبت ،تحت تأثیر قرار میگیرد
و با یکدیگر از طریق تأثیرات بالقوه بر میزان و شدت آسیبپذیری تأثیر میگذارند (.)Aymone and Ringler, 2009

حساسیت یک سیستم با آسیبپذیری رابطه مستقیم دارد .ظرفیت سازگاری ،ظرفیت سیستم برای کاهش اثرات ناشی
از تنش و آشفتگی حاصل از آسیبپذیری است .ظرفیت سازگاری با آسیبپذیری

رابطه معکوس دارد (.)Fussel , 2007

اندیشمندان زیادی بر اهمیت سنجش آسیب پذیری تاکید دارند و در این زمینه براساس اهداف خود ،روشهای زیادی
را ارائه کردهاند ( .)Brant , 2007بسیاری از روشهای مورد استفاده جهت ارزیابی آسیبپذیری از شاخصهای متعدد
برای توصیف و تحلیل آسیبپذیری بهره گرفتهاند و اغلب با ترکیب شاخصهای گوناگون ،به ارائه یک شاخص واحد
برای سنجش آسیبپذیری دست یافتند ،که در این تحقیق نیز این رویکرد پیگیری میشود .با مرور مطالعات صورت
گرفته ،میتوان استنباط نمود که توجه به کاهش آسیبپذیری در بخش کشاورزی یکی از بهترین شیوههای مدیریتی
برای کاهش صدمات وارده بر کشاورزان است .تاثیرات مستقیم خشکسالی شامل کاهش سطح آب زیرزمینی ،کاهش
منابع آبی ،کاهش تولید کشاورزی و بهرهوری است (آشتاب و شریف زاده .)1395 ،بنابراین ،ارزیابی آسیب پذیری به
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( .)Aymone and Ringler, 2009در این راستا در معرض قرار گرفتن و حساسیت ،به خودیخود به هم مرتبط هستند

خشکسالی در ابعاد منطقهای در استان گلستان مهم است .در ادامه به نتایج برخی تحقیقات انجام شده در زمینه
آسیبپذیری خشکسالی اشاره میشود.
چندشاخصه فازی در شهرستان فردوس پرداختند .در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین وزن
. Okeefe
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خلیلی و همکاران ( ،)1396در پژوهشی به مدیریت خشکسالی کشاورزی با استفاده از روش تصمیمگیری
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شاخصها و از روش تاپسیس فازی برای اولویتبندی اقدامات پاسخگویی به مدیریت خشکسالی کشاورزی استفاده
شده است .نتایج نشان داد که مهمترین شاخص تبیینکننده برای مدیریت خشکسالی کشاورزی کاهش آبهای
سطحی و زیرزمینی برای استفاده در بخش کشاورزی و استفاده از آبیاری زیرسطحی بوده است .پارسامهر و خسروانی
( ،)1396در تحقیقی با استفاده از روش  ،TOPSISخشکسالی مناطق خشک و نیمهخشک استان اصفهان تعیین و
طبقهبندی شد .برای این منظور از چهار عنصر اقلیمی شامل دما ،تعداد روز بارانی ،بارندگی ساالنه و درصد رطوبت
نسبی مربوط به دوره آماری 20ساله ( )1994-2013پنج ایستگاه هواشناسی استفاده شد .نتایج نشان داد که در تمام
ایستگاههای مورد مطالعه همبستگی بسیار قوی بین رتبه تعیین شده شدت خشکسالی الگوریتم  TOPSISبا بارندگی
سالیانه در مقایسه با دیگر شاخص ها وجود دارد ،بنابراین اعتبار مدل مورد تایید است .به طور کلی نوسانهای رطوبتی
در سطح منطقه مورد مطالعه زیاد است .به بیان دیگر شدت خشکسالی از ایستگاهی به ایستگاه دیگر و از سالی به سال
دیگر متغیر است .به طوری که نایین با  13سال بیشترین و اصفهان با  7سال کمترین تعداد سال همراه با خشکسالی
را داشتند .در پایان بیان کردند که االگوریتم تاپسیس یکی از روشهای توانمند در تعیین و رتبهبندی خشکسالی
است .اکرامی و همکاران ( ،)1394در پژوهشی به ارزیابی آسیبپذیری خشکسالی در اقلیمهای خشک و نیمهخشک
به کمک  GISو فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPدر شهرستان تفت در استان یزد پرداختند .ابتدا پارامترها و
فاکتورهای موثر بر آسیبپذیری خشک سالی کشاورزی شناسایی و انتخاب گردید .پس از شناسایی و انتخاب این
فاکتورها ،دادههای اولیه تهیه شده ،در محیط  GISتبدیل به الیههای اطالعاتی شده و در نهایت نقشههای آسیبپذیری
ایجاد شده ،به لحاظ اهمیت آنها در آسیبپذیری خشکسالی ،با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPوزن-
دهی شد و در نهایت نقشه نهایی آسیبپذیری ناشی از خشکسالی کشاورزی شهرستان تفت تهیه شد .نتایج نشان داد
دارای آسیبپذیری متوسط و به نسبت کمتری میباشد.
محمدخانی و جمالی ( ،)1394در پژوهشی به ارزیابی میزان آسیبپذیری ایران در مواجه با تغییر اقلیم در مقیاس
استانی پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استانهای همدان و البرز بیشترین میزان آسیبپذیری و
بهتبع آن کمترین قدرت سازگاری با تغییرات اقلیمی را نسبت به سایر استانها دارا هستند .از سوی دیگر ،استانهای
خوزستان و تهران به دلیل منابع آب غنی ،نرخ باسوادی و صنعت پیشرفتهتر از تولید ناخالص داخلی ،کمترین میزان
آسیبپذیری نسبی را دارند .یگانگی دستگردی و همکاران ( ،)1398در پژوهشی به ارزیابی فضایی آسیبپذیری بخش
کشاورزی نسبت به خشکسالی در چهارمحال و بختیاری پرداختند .در این مطالعه ،از مدل بهاتاچاریا و داس برای
ارزیابی استفاده شد و از  16نفر از نخبگان خواسته شد که به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی ،وزن شاخصهای مورد
استفاده در مدل را تعیین کنند .سپس با توجه به وزنهای تعیین شده ،نقشه پهنهبندی آسیبپذیری تهیه شد .یافتهها
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که برخی از مناطق زراعی و باغی نسبت به دیگر مناطق ،دارای آسیبپذیری بیشتری میباشد و برخی دیگر از مناطق،

نشان میدهد که تفاوتی  3/5برابری بین در معرض بودن پهنههای مختلف وجود دارد .همچنین تفاوتی  3/7برابری در
پهنههایی که بیشترین حساسیت را دارند نسبت به پهنههایی که کمترین حساسیت را دارند ،مشاهده شد .میزان
همکاران ( ، )2018در پژوهشی به ارزیابی خشکسالی کشاورزی بر اساس یک شاخص جامع بهینه در چین پرداختند.
چهار شاخص مهم در تبیین خشکسالی کشاورزی ،ظرفیت ذخیرهسازی آب در خاک ،انحراف بارش از روند استاندارد،
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ظرفیت سازگاری نیز تفاوتی  2/6برابری را در پهنههای با حداکثر و حداقل ظرفیت سازگاری نشان میدهد .دنگی و
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رطوبت خاک و درآمد ساالنه کشاورزان شناسایی شدهاند .با اندازهگیری این شاخصها ،مناطق مختلفی در کشور چین
از لحاظ خشکسالی کشاورزی بررسی و سیاستهای مناسب به منظور بهبود شرایط پیشنهاد شدند (

Deng et al,

 .)2018آلناید و همکاران ( ،)2018در مطالعهای به بررسی آسیبپذیری خشکسالی در جوامع کشاورزی در شرق
سودان پرداختند .در این مطالعه از طریق پرسشنامهها در بین کشاورزان و گزارشی که از وزارت زراعت و جنگلها
تهیهشده شاخصهای سه مؤلفه (در معرض قرار گرفتن ،حساسیت و سازگاری) آسیبپذیری تهیه شده و با ترکیب این
سه مؤلفه آسیبپذیری کل به دست آمد .نتایج نشان داد که نواحی آلفا ،آلفوشقا و آلجادوف بیشترین حساسیت به
خشکسال ی دارند .این ناشی از داشتن جمعیت باالی بدون زمین ،تنوع پایین محصوالت ،وابستگی زیاد به کشاورزی
بهعنوان منبع درآمد اولیه و پایین بودن بیمه کشاورزی است (.)Alneied et al, 2018
جیانشنگ و همکاران ( ،)2017در تحقیقی به ارزیابی آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی با استفاده از مدل

VSD

در استان یوننان چین پرداختند .جهت ارزیابی آسیبپذیری  12شاخص در سه بعد در معرض قرار گرفتن ،حساسیت و
ظرفیت سازگاری استفاده شد .جهت ایجاد وزن و محاسبه شاخص ترکیبی از روش آنتروپی و روش سلسله مراتبی
( )AHPاستفاده شد .نتایج نشان داد که ،میزان آسیبپذیری در نواحی شرقی و غربی زیاد بوده و در وسط استان کم
است و بیشتر مناطق آسیبپذیر در نقاط دور افتاده متمرکز شده است .شاخصهایی مانند تراکم جمعیت ،سطح
آبیاری ،میانگین بارندگی ساالنه ،نسبت سطح زیر کشت و مشکل تأمین آب مهمترین عامل موثر بود .این بدان معنی
است که بین آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی و شهرنشینی ارتباط عمیقی وجود دارد (.)Jiannsheng et al, 2017
وی و همکاران ( ، )2016در پژوهشی به ارزیابی آسیبپذیری خشکسالی با استفاده از بهبود مدل فریدمن در دشت
سانجیانگ پرداختند .مدل بهبود یافته برای ارزیابی آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی  18شهرستان واقع در دشت
خشکسالی کشاورزی در دشت سانجیانگ یک روند نزولی دارد .دلیل اصلی این نتیجه کاهش حساسیت منطقهای و
افزایش مقاومت به خشکی در هر سال است .توسعه اقتصادی روند شهرنشینی را سرعت میبخشد ،هر ساله جمعیت
کشاورزی کاهش یافته و نسبت تولید ناخالص داخلی کشاورزی و افزایش شاخص آبیاری ،سرانه تولید ناخالص داخلی،
درآمد خالص سرانه روستایی افزایش یافته است .این تحوالت حساسیت سیستم کشاورزی را کاهش میدهد ،ظرفیت
سازگاری را بهبود میبخشد و آسیبپذیری را کاهش میدهد(.)Wei et al, 2016
مورتی و همکاران ( ،)2015در پژوهشی به تجزیه و تحلیل آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی در سه سطح در
معرض قرار گرفتن ،حساسیت و ظرفیت سازگاری در ایالت آندرا پرادرش هند پرداختند .شاخصهای استفاده شده
شامل داده های مربوط به آب و هوا ،خاک ،محصول و زمین کشاورزی میباشد .دادهها نرمالسازی و وزندهی شده و
شاخص ترکیبی ایجاد شد .ایالت به  5طبقه آسیبپذیری تقسیمبندی شد ،که شامل کمتر آسیبپذیر ،نسبتا آسیب-

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

سانجیانگ به مدت  4سال ( 2010 ، 2007 ، 2004و  )2013استفاده شد .نتایج نشان میدهد که آسیبپذیری کلی

پذیر ،آسیبپذیر ،بسیار آسیبپذیر و آسیبپذیری خیلی زیاد است .نتایج نشان داد که  %55زمین کشاورزی آبی و
 65%زمین زراعی دیم در طبقه بسیار آسیبپذیر قرار دارند ( .)Murthy et al, 2015شیائوکان و همکاران ( ،)2013در
سازگاری در چین ،چارچوب اثرات مثبت در سیستمهای طبیعی را بهعنوان یک معیار ارزیابی بررسی کردند .نتایج

] [ DOI: 10.52547/jsaeh.8.2.15
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نشان داد که ظرفیت سازگاری تأثیر منفی و حساسیت و در معرض قرار گرفتن تأثیر مثبت بر آسیبپذیری منطقهای
دارد).) Xiaoqian et al, 2013
گویکین و همکاران ( ،)2012در تحقیقی به تجزیه و تحلیل آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی با استفاده از روش
 GRAدر چین پرداختند .فاکتورهای موثر بر آسیبپذیری خشکسالی کشاورزی شناسایی شده و به شاخص کمی
تبدیل شدند .سپس دادههای جمعآوری شده استاندارد شده و وزن نسبی آنها تعیین شد .در نهایت شاخص آسیب-
پذیری خشکسالی کشاورزی در  31استان و در شهر چین در سال  2009با استفاده از روش  GRAمحاسبه شد .نتایج
نشان داد که آسیبپذیری در برابر خشک سالی کشاورزی در سواحل جنوب شرقی چین با بارش و آبیاری بیشتر ،کمتر
از نواحی مرکزی است .بیشتر نواحی آسیبپذیر در نواحی غربی با بارش و آبیاری کمتری قرار دارند (

Guiqin et al,

 .)2012روشن و همکاران ( ،)2012در پژوهشی به تعیین و رتبهبندی خشکسالی با استفاده از روش تاپسیس در
شیراز پرداختند .بدین منظور با استفاده از  5شاخص از جمله دما ،باد ،روزهای بارش ،بارندگی ساالنه و شاخص غلظت
بارش خشکسالی را در ایستگاه شیراز با دوره آماری  20سال ( )2003-1983تعیین و رتبهبندی شده است .نتایج
نشان داد که الگوریتم تاپسیس نسبت به شاخصهای ساده خشکسالی که فقط از یک یا دو متغیر استفاده میکنند،
برتری دارد(.)Roshan et al, 2012
بررسی مطالعات پیشین بیانگر تنوع شاخصهای و روشهای استفاده شده برای سنجش آسیبپذیری است که
بیانگر اهمیت موضوع است .نهادهای مسئول مدیریت کشاورزی تنها زمانی میتوانند خشکسالی را به شکلی صحیح
مدیریت نمایند که ابزاری مناسب برای سنجش آسیبپذیری بخش کشاورزی نسبت به خشکسالی در اختیار داشته
باشند (یگانگی دستگردی و همکاران .)1397 ،لذا ،اولین گام در مطالعات خشکسالی شناسایی مناطق آسیبپذیر و
سنجش شاخصها به تفکیک مولفههای آسیبپذیری اصلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .بر این مبنا ،پژوهش
حاضر با روش علمی و با ترکیب سه مؤلفه ذکرشده آسیبپذیری به خشکسالی در گلستان را بررسی کرده است و
وضعیت در معرض قرار گرفتن ،سطح حساسیت و سطح ظرفیت سازگاری به خشکسالی در بین شهرستانهای استان
گلستان را با هم مقایسه کرده است.
دادهها و روش کار
الف)منطقه مورد مطالعه

استان گلستان حدود  20438کیلومترمربع مساحت دارد که حدود  1/3درصد از مساحت کشور و  11/7درصد از
مساحت حوضه دریای خزر را به خود اختصاص میدهد .این استان در مختصات بین  54درجه و  45دقیقه تا  56درجه

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

سنجش آسیبپذیری مناطق میباشد (آشتاب و شریف زاده .)1395 ،سنجش آسیبپذیری در ابعاد جغرافیایی و

و  30دقیقه شرقی و  36درجه  45دقیقه تا  38درجه و  15دقیقه عرض شمالی قرار دارد .از شمال به ترکمنستان ،از
جنوب به استان سمنان ،از شرق به استان خراسان شمالی و از غرب به دریای خزر و استان مازندران محدود میشود.
بارندگی ساالته در نقاط مختلف استان بین  192تا  962میلیمتر در نوسان میباشد و میانگین آن در سطح استان
 530میلیمتر است .میانگین رطوبت نسبی ساالنه در گرگان  71درصد برآورد شده است .مجموع ساعات آفتابی گرگان
 2218ساعت است که نشان دهندة ابرناکی زیاد آسمان است (عالیشاه .)1394 ،آب و هوای استان را میتوان با توجه به

] [ DOI: 10.52547/jsaeh.8.2.15
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خصوصیات دما و بارش به سه نوع معتدل خزری مرطوب ،کوهستانی (معتدل و سرد) و نیمهخشک (نیمه بیابانی)
تقسیم کرد .به خاطر موقعیت جغرافیایی و همجواری با دریای خزر و ارتفاعات شمالی سسله جبال البرز ،این استان
یکی از مناطق حاصلخیز و قطب مهم کشاورزی محسوب میشود(روشنی و قرنجیکی.)1393 ،
ب) روش کار

در مطالعه حاضر ،نخست با مرور منابع ،شاخصهای مؤثر بر آسیبپذیری خشکسالی به تفکیک سه مؤلفه مورد نظر
شناسایی و با قضاوت کارشناسان (اعضای هیات علمی گروههای مهندسی آب ،زراعت و اصالح نباتات ،ترویج و آموزش
کشاورزی و اقتصاد کشاورزی و کارشناسان شرکت مهندسین فعال در زمینه آب)  55شاخص مناسب در سه بعد اصلی
آسیبپذیری یعنی الف) در معرض قرار گرفتن ( 14شاخص) ،ب) حساسیت ( 26شاخص) و ج) سازگاری ( 17شاخص)
تدوین و انتخاب گردید .سپس دادههای مربوط به شاخصها جمعآوری شد (مطابق جداول  2 ،1و  .)3منبع دادههای
جمعآوری شده ایستگاه هواشناسی ،شرکت آب منطقه ای استان گلستان ،پایگاه اطالعاتی مرکز آمار ایران ،سالنامه
آمارهای جمعیتی ،آمارنامه جهاد کشاورزی ،برای سال  1397است .سپس از مدل آنتروپی شانون در جهت وزندهی
شاخصها استفاده شده است و با به کارگیری مدل تصمیمگیری چند شاخصه  TOPSISبه رتبهبندی شهرستانهای
استان ،به تفکیک سه مؤلفه پرداخته شده است .نتیجه نهایی رتبهبندی شهرستانها به تفکیک سه مؤلفه آسیبپذیری،
با الیههای  GISشهرستانهای استان گلستان تلفیق شده؛ و سطح آسیبپذیری شهرستانها به تفکیک سه مولفه به
سه طبقه ،کالسبندی شد .جهت کالسبندی مولفههای سهگانه آسیبپذیری ،در نرم افزار  ،Arc GISمیبایست در
سربرگ  Symbologyاز ابزار  ،Quantitiesاستفاده شده و در کادر  ،Valueنقشه بر اساس مقدار رتبهبندی تغییر رنگ
داده و کالسبندی شده است .در نهایت شاخص ترکیبی آسیبپذیری به خشکسالی شهرستانهای استان برحسب
حساسیت ∗ )سازگاری  −معرض در بودن( = آسیب پذیری
جدول  .1شاخص های مربوط به بعد معرض قرار گرفتن
شاخص

واحد اندازه
گیری

منبع دریافتی آمار

تعریف شاخص

وزن آنتروپی
شانون

اختالف دمای حداقل و
حداکثر

درجه
سانتی گراد

اداره هواشناسی استان گلستان

میانگین اختالف دمای حداقل و حداکثر

0/0245

میزان بارش

میلی متر

اداره هواشناسی استان گلستان

میانگین بارش در منطقه

0/0259

سرعت باد

متر بر ثانیه

اداره هواشناسی استان گلستان

میانگین سرعت باد در منطقه

0/0466

ساعت آفتابی

ساعت

اداره هواشناسی استان گلستان

میانگین ساعت آفتابی در منطقه

0/0016

درصد

اداره هواشناسی استان گلستان

میانگین رطوبت نسبی در منطقه

0/0034

درصد شیب زمین
کشاورزی

درصد

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان
گلستان

تعیین از روی  demمنطقه

0/1807

شاخص خشکی گندم

-

اداره هواشناسی و شرکت آب منطقه
ای استان گلستان

نسبت مجموع آب تخصیص داده شده و بارندگی
به نیاز آبیاری گندم

0/1539

شاخص خشکی ذرت

-

اداره هواشناسی و شرکت آب منطقه
ای استان گلستان

نسبت مجموع آب تخصیص داده شده و بارندگی
به نیاز آبیاری ذرت

0/1346

شاخص خشکی برنج

-

اداره هواشناسی و شرکت آب منطقه
ای استان گلستان

نسبت مجموع آب تخصیص داده شده و بارندگی
به نیاز آبیاری برنج

0/0851

شاخص خشکی پنبه

-

اداره هواشناسی و شرکت آب منطقه
ای استان گلستان

نسبت مجموع آب تخصیص داده شده و بارندگی
به نیاز آبیاری پنبه

0/0991

] [ DOI: 10.52547/jsaeh.8.2.15

درصد رطوبت نسبی در
منطقه

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29
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درصد سطح کشت کل
محصوالت

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت سطح کشت شده به کل سطح

0/0010

درصد سطح پوشش
گیاهی

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت سطح جنگل و مراتع به کل سطح منطقه

0/1186

درصد ظرفیت آب قابل
استفاده

درصد

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

از روی نوع خاک منطقه

0/0004

درصد میزان آب ذخیره
در منطقه

درصد

شرکت آب منطقه ای استان گلستان

نسبت مجموع آب تخصیص داده شده و بارندگی
در هر منطقه به کل میزان آب در استان

0/1238

جدول  .2شاخص های مربوط به بعد حساسیت
واحد اندازه
گیری

منبع آمار

تعریف شاخص

وزن
آنتروپی
شانون

وسعت اراضی

کیلومترمربع

مرکز آمار ایران

میانگین وسعت اراضی در هر منطقه

0/05575

شاخص

تنوع محصوالت

درصد

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

نسبت سطح زیر کشت محصوالت غالب منقه به کل سطح
کشت شده

0/01279

درصد کود مصرفی

درصد

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

نسبت مصرف کود شیمیایی در منطقه به کل مصرف کود
شیمیایی در استان

0/05876

درصد محصوالت با مقدار آب کمتر

درصد

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

نسبت سطح زیرکشت گیاهان مقاوم به کل سطح کشت
شده

0/05140

درصد سطح زیر کشت دیم

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت سطح زیر کشت دیم به کل سطح کشت شده

0/01530

درصد سطح زیرکشت آبی

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت سطح زیر کشت آبی به کل سطح کشت شده

0/04691

درصد دسترسی به منابع آب

درصد

شرکت آب منطقه ای استان
گلستان

نسبت تعداد منابع آب سطحی و زیرزمینی به کل منابع
آبی

0/08799

درصد اراضی آبیاری غرقابی

درصد

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

نسبت اراضی آبیاری غرقابی به کل اراضی

0/00208

درصد اراضی آبیاری تحت فشار

درصد

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

نسبت اراضی آبیاری تحت فشار به کل اراضی

0/14361

درصد کشت مکانیزه

درصد

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

نسبت سطح کشت مکانیزه به سطح کل کشت

0/03321

درصد کشت سنتی

درصد

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

نسبت سطح کشت سنتی به سطح کل کشت

0/03108

درصد کشت محصول بهاره به جای
پاییزه

درصد

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

نسبت سطح زیر کشت برنج به سطح کل کشت

0/05787

دور آبیاری گندم

روز

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

فاصله بین دو آبیاری

0/00060

دور آبیاری پنبه

روز

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

فاصله بین دو آبیاری

0/00151

دور آبیاری برنج

روز

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

فاصله بین دو آبیاری

0/01000

دور آبیاری ذرت

روز

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

فاصله بین دو آبیاری

0/00260

عملکرد گندم

کیلوگرم در
هکتار

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

نسبت میزان وزن تولید شده گندم به سطح زیرکشت
گندم

0/00323

عملکرد ذرت

کیلوگرم در
هکتار

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

نسبت میزان وزن تولید شده ذرت به سطح زیرکشت
ذرت

0/00109

عملکرد پنبه

کیلوگرم در
هکتار

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

نسبت میزان وزن تولید شده پنبه به سطح زیرکشت پنبه

0/00289

عملکرد برنج

کیلوگرم در
هکتار

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

نسبت میزان وزن تولید شده برنح به سطح زیرکشت برنج

0/00091

کارایی مصرف آب گندم

کیلوگرم

سازمان جهاد کشاورزی و

نسبت عملکرد گندم به نیاز آبیاری گندم

0/01283
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درصد

مرکز آمار ایران

نسبت سطح زمین کشت نشده به کل سطح

0/16556
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درصد سطح زمین کشت نشده ناشی از
کمبود آب
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درمترمکعب

اداره هواشناسی استان
گلستان

کارایی مصرف آب پنبه

کیلوگرم
درمترمکعب

سازمان جهاد کشاورزی و
اداره هواشناسی استان
گلستان

نسبت عملکرد پنبه به نیاز آبیاری پنبه

0/00371

کارایی مصرف آب ذرت

کیلوگرم
درمترمکعب

سازمان جهاد کشاورزی و
اداره هواشناسی استان
گلستان

نسبت عملکرد ذرت به نیاز آبیاری ذرت

0/00418

کارایی مصرف آب برنج

کیلوگرم
درمترمکعب

سازمان جهاد کشاورزی و
اداره هواشناسی استان
گلستان

نسبت عملکرد برنج به نیاز آبیاری برنج

0/00131

شاخص آبیاری

درصد

سازمان جهاد کشاورزی
استان گلستان

نسبت سطح آبیاری شده به سطح زیرکشت

0/19292

جدول  .3شاخص های مربوط به بعد سازگاری

درآمد حاصل از کشاورزی

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت درآمد حاصل از کشاورزی به کل درآمد

0/04082

درآمد حاصل از غیرکشاورزی

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت درآمد حاصل از غیرکشاورزی به کل درآمد

0/02847

درصد افراد زمین دار

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت تعداد افراد زمین دار به کل افراد

0/04246

درصد افراد بدون زمین

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت تعداد افراد بدون زمین به کل افراد

0/02365

درصد پس انداز

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت متوسط تفاوت درآمد از هزینه به کل درآمد * جمعیت
هر منطقه

0/20245

درصد افراد زیر  2هکتار

درصد

سازمان جهاد کشاورزی استان
گلستان

نسبت مساحت زمین های زیر 2هکتار در هر منطقه به
مساحت کل

0/14949

تراکم جمعیت

نفر بر
کیلومترمربع

مرکز آمار ایران

نسبت جمعیت هر منطقه به مساحت کل منطقه

0/13474

نرخ باسوادی

درصد

مرکز آمار ایران

میانگین نرخ باسوادی

0/00019

جمعیت باالی  65سال

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت جمعیت باالی  60سال به کل جمعیت

0/07916

درصد سطح تحصیالت سرپرست

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت جمعیت باسواد سرپرست به جمعیت کل سرپرستان

0/00057

درصد سواد جمعیت باالی  6سال

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت جمعیت با سواد باالی  6سال به کل جمعیت باالی 6
سال

0/00036

درصد سواد زنان

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت جمعیت زنان باسواد به جمعیت کل زنان

0/000193

درصد منابع در آمدی

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت تعداد منابع درآمدی در هر منطقه به کل منابع
درآمدی در استان

0/06766

درصد دسترسی به تسهیالت بیمه
محصوالت کشاورزی

درصد

صندوق توسعه بیمه کشاورزی

نسبت محصوالت بیمه شده در هر منطقه به کل محصوالت
کشت شده در منطقه

0/05214

دسترسی به خدمات ترویج
کشاورزی

درصد

سازمان جهاد کشاورزی استان
گلستان

نسبت تعداد خدمات ترویجی ارائه شده در منطقه به کل
خدمات ارائه شده در استان

0/03716

درصد دسترسی به ادوات کشاورزی

درصد

سازمان جهاد کشاورزی استان
گلستان

نسبت تعداد ادوات کشاورزی در منطقه به تعداد کل ادوات در
استان

0/10896

درصد جمعیت روستایی

درصد

مرکز آمار ایران

نسبت جمعیت روستا به کل جمعیت

0/02979

جهت تعیین نیاز آبیاری گیاهان از نرمافزار کراپوات استفاده شده است .نرم افزار کراپوات برای به دست آوردن نیاز
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واحد اندازه
گیری

منبع آمار

تعریف شاخص

شاخص

وزن آنتروپی
شانون

آبی گیاه به روش پنمن مانتیس طراحی شده است .ضریب گیاهی ( )kcضریبی است که تبخیر-تعرق سطح مرجع را
برای محاسبه تبخیر -تعرق زراعی یا باغی اصالح میکند .در تمام روشهایی که در آنها  ET0یا تبخیر -تعرق گیاه
دست آمده را در ضریب گیاهی ضرب کرد .این ضریب بستگی به عواملی مانند نوع گیاه ،مرحله رشد و شرایط آب و
هوایی دارد (علیزاده و کمالی .)1386 ،در این تحقیق اطالعات هواشـناسـی ایسـتگاه سـینوپتیک استان گلستان برای
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نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،سال هشتم ،شماره  ،2تابستان1400

23

سـالهای  1372تا  1397از سازمان هواشناسی استان گلستان دریافت شـد .تبخیر-تعرق گیاه مرجع بر اسـاس روش
پنمن-مانتیث و مقدار بارندگی مؤثر بر اسـاس روش ( Percentage Fixedدر این روش درصد ثابتی از کل بارش را
بارش موثر در نظر میگیرد که ما در اینجا از  % 80استفاده کردیم) با مدل کراپوات برآورد شـد .اطالعات مربوط به
تاریخ شـروع و خاتمه و زمان فصـل رشـد ،طول مراحل چهارگانه فصـل رشد و ضـرایب گیاهی برای گیاهان مختلف
که در اینجا از ضرایب پیش فرض و استاندارد  FAOاسـتخراج شد و سپس با وارد نمودن ضرایب گیاهی پیش فرض و
استاندارد  ،FAOنیاز آبی و نیاز آبیاری آن برآورد شد .اغلب روشهای مورد استفاده برای سنجش آسیبپذیری بخش
کشاورزی ،به تمامی شاخصهای به کار رفته وزن یکسان دادهاند .به نظر میرسد که با توجه به تفاوتهای محیطی و
اقلیمی در مناطق مختلف ،یکسان فرض کردن وزن تمامی شاخصها میتواند خروجی مدل را تحت تاثیر قرار دهد.
شرح و تفسیر نتایج
•

محاسبه وزنها

نتایج مربوط به وزن نهایی شاخصهای  14گانه بعد در معرض قرار گرفتن که بر اساس روش آنتروپی شانون به
دست آمده در جدول ( )1ارائه شده است .چنانکه مشاهده میشود بیشترین وزن به ترتیب به شاخص شیب زمین
کشاورزی با وزن  ،0/1807شاخص خشکی گندم با وزن  ،0/1539شاخص خشکی ذرت با وزن  0/1346و شاخص
میزان آب ذخیره در منطقه با وزن  0/1238اختصاص یافته است .همچنین شاخص درصد پوشش گیاهی با وزن
0/1186در مرحله بعدی اهمیت قرار دارند .نتایج مربوط به وزن نهایی شاخصهای  26گانه در بعد حساسیت که بر
اساس روش آنتروپی شانون به دست آمده در جدول ( )2ارائه شده است .چنانکه مشاهده میشود بیشترین وزن به
و شاخص درصد اراضی آبیاری تحت فشار با وزن  0/1436اختصاص یافته است .نتایج مربوط به وزن نهایی شاخصهای
 17گانه در بعد سازگاری که بر اساس روش آنتروپی به دست آمده در جدول ( )3ارائه شده است .چنانکه مشاهده
میشود بیشترین وزن به ترتیب به شاخص درصد پس انداز با وزن  ،0/2024شاخص درصد افراد زیر  2هکتار با وزن
 ،0/1494شاخص تراکم جمعیت با وزن  0/1347و شاخص میزان دسترسی به ادوات کشاورزی با وزن
0/1089اختصاص یافته است.
•

رتبهبندی مولفههای آسیبپذیری

جدول ( )4نتایج رتبهبندی شهرستانها در سه بعد بیان شده را نشان میدهد .همانطور که دیده میشود ،در بعد
اول آسیبپذیری شهرستانهای بندرگز ،بندرترکمن و گمیشان به ترتیب در رتبههای اول تا سوم قرار دارند و در
معرض خشکسالی هستند .از منظر حساسیت ،شهرستانهای آزادشهر ،گالیکش و بندرترکمن به ترتیب در رتبههای
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ترتیب به شاخص آبیاری ،با وزن  ،0/1929شاخص درصد سطح زمین کشت نشده ناشی از کمبود آب با وزن 0/1655

اول تا سوم قرار دارند و بیشترین میزان حساسیت را به خشکسالی دارند .از نظر سازگاری نیز شهرستانهای گمیشان،
گالیکش و مراوهتپه به ترتیب در رتبههای اول تا سوم قرار دارند و بیشترین سازگاری را به خشکسالی دارند .از طرفی
خشکسالی دارند.

] [ DOI: 10.52547/jsaeh.8.2.15

شهرستانهای مراوهتپه ،بندرترکمن ،به ترتیب در رتبههای اول و دوم قرار دارند و آسیب پذیری بیشتری نسبت به

سطحبندی منطقهای آسیبپذیری به خشکسالی در استان گلستان

24

جدول  .4رتبهبندی شهرستانها در سه بعد (در معرض قرار گرفتن ،حساسیت و سازگاری) و آسیب پذبری نسبت به خشکسالی
بعد حساسیت

بعد در معرض قرار گرفتن

آسیبپذیری کل

بعد سازگاری
ضریب نهایی
تاپسیس

نام شهرستان

ضریب نهایی
تاپسیس

رتبه

ضریب نهایی
تاپسیس

رتبه

رتبه

9

آزادشهر

0/531

10

0/874

1

0/776

آق قال

0/698

4

0/542

13

0/862

6

بندرگز

0/808

1

0/763

8

0/473

12

ترکمن

ضریب نهایی
تاپسیس

رتبه

0/213

8

0/089

12

0/255

6

0/772

2

0/845

3

0/102

13

0/566

2

رامیان

0/669

6

0/815

6

0/777

8

0/088

13

علی آباد

0/4

12

0/767

7

0/744

11

0/264

5

کردکوی

0/436

11

0/835

5

0/855

7

0/349

4

کالله

0/564

9

0/717

10

0/877

5

0/225

7

گالیکش

0/676

5

0/860

2

0/894

2

0/187

9

گرگان

0/582

8

0/673

11

0/037

14

0/367

3

گمیشان

0/723

3

0/580

12

0/908

1

0/107

11

گنبد

0/349

13

0/145

14

0/880

4

0/077

14

مراوه تپه

0/095

14

0/728

9

0/887

3

0/576

1

مینودشت

0/623

7

0/839

4

0/771

10

0/124

10

•

سطحبندی مولفههای آسیبپذیری

شکل ( )1سطحبندی جغرافیایی را در سه بعد در معرض بودن ،حساسیت و سازگاری و آسیبپذیری نسبت به خشک-
سالی را نشان میدهد .چنانکه در شکل ( -1الف) دیده میشود مناطق غرب ،جنوبغربی ،شمالغربی و جنوب شرقی
و محدوده مورد مطالعه شامل شهرستانهای بندرگز ،بندرترکمن،گمیشان ،آققال ،گالیکش ،رامیان و مینودشت بیش
از دیگر مناطق در معرض خشکسالی هستند و مناطق شمال ،شمالشرقی محدوده مورد مطالعه شامل شهرستانهای
در معرض کمتر خشکسالی هستند ،کم بارشترین این منطقه محسوب میشوند .در شکل ( -1ب) دیده میشود که،
حساسیت نسبت به خشکسالی در منطقه شمال محدوده مورد مطالعه کمتر از سایر مناطق است .شهرستان
گنبدکاووس حساسیت کمتری نسبت به خشکسالی دارد .قسمتهای شمالشرقی ،جنوب ،جنوبشرقی و جنوبغربی
حساسیت بیشتری به خشکسالی دارند .از طرفی در شکل ( -1ج) دیده میشود که ،قسمتهای جنوب و جنوبغربی
محدوده مورد مطالعه از ظرفیت سازگاری پایینی برخوردار هستند .شهرستانهای گرگان و بندرترکمن به ترتیب دارای
کمترین سازگاری به خشکسالی هستند.
چنانکه در شکل ( -1د) مشاهده میشود ،مناطق شمالشرقی و جنوبغربی محدوده مورد مطالعه شامل
شهرستانهای مراوهتپه و بندرترکمن آسیبپذیرترین مناطق نسبت به خشکسالی محسوب میشوند.
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مراوهتپه و گنبد کمتر در معرض خشکسالی بوده است .نکته قابل توجه آن است که مناطق شمالی و شمالشرقی که
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ج) سازگاری

د) آسیب پذیری

شکل  .1سطحبندی منطقهای (الف) بعد در معرض بودن ،ب) بعد حساسیت ،ج) بعد سازگاری و د) آسیب پذیری نسبت به
خشکسالی)

مبتنی بر یافته ها ،شهرستانهای بندرگز ،بندرترکمن ،گمیشان و آققال به علت پایین بودن میزان آب قابل ذخیره در
منطقه ،پایین بودن شاخص خشکی بیشتر در معرض خطر خشکسالی قرار دارند .پایین بودن شاخص خشکی به
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الف) در معرض بودن

ب)حساسیت

معنای مقاومت کمتر به خشکسالی است و در معرض خطر خشکسالی قرار دارد .شهرستانهای گالیکش ،رامیان و
مینودشت به علت باال بودن س طح پوشش گیاهی و باال بودن درصد شیب زمین کشاورزی در معرض خطر خشکسالی
بیشتر باشد نیاز آبی منطقه بیشتر است و در معرض بیشتر خشکسالی قرار دارد .پژوهش نسبپور و همکاران (،)1395
مؤید این یافته است که ،افزایش شیب باعث میشود تا آب سریع از دسترس گیاهان خارج شود و خاک رطوبت کمتری
دارد ،در نتیجه بیشتر در معرض خشکسالی است.
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قرار دارند .در همین راستا ،مطالعه متکان و همکاران ( ،)1390نشان داد که هر چه تراکم پوشش گیاهی در منطقه
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سطحبندی منطقهای آسیبپذیری به خشکسالی در استان گلستان

شهرستانهای آزادشهر ،گالیکش ،بندرترکمن ،مینودشت ،کردکوی ،رامیان ،علیآباد و بندرگز حساسیت بیشتری
نسبت به خشکسالی دارند .شهرستان آزادشهر به علت باال بودن درصد سطح زمین کشت نشده ناشی از کمبود آب،
پایین بودن شاخص آبیاری و پایین بودن عملکرد گیاهان پرآب ،پایین بودن مصرف کود مصرفی بیشترین میزان
حساسیت را به خشکسالی دارند .در پژوهش وی و همکاران ( ، )Wei et a, 2016شاخص آبیاری ،در زمره شاخصهایی
است که تأثیر مثبتی بر مقاومت به خشکی دارد و پایین بودن شاخص آبیاری منجر به افزایش حساسیت به خشک-
سالی می گردد .پایین بودن مصرف کود باعث کاهش باروری خاک شده و عملکرد دانه را کاهش داده و حساسیت به
خشکسالی را افزایش میدهد .در شهرستان آزادشهر مصرف کود پایین بوده و حساسیت به خشکسالی افزایش می-
یابد .این یافته با نتیجه وی و همکاران ( )Wei et a, 2016همخوانی دارد .در شهرستان آزادشهر عملکرد محصوالت
ذرت و پنبه و برنج به نسبت عملکرد گندم پایین آمده است .از آنجایی که این محصوالت از پرآبخواه هستند و آب
عنصر حیاتی جهت فعالیتهای گیاه میباشد ،کمبود آن باعث میشود که گیاه نتواند فعالیتهای اساسی خود از جمله
فتوسنتز را به خوبی انجام دهد و این خود منجر به کاهش تولید کربوهیدراتها و عملکرد محصول میشود .در همین
راستا تحقیق زرافشانی و همکاران (  ، ) Zarafshani et al, 2012رمضانی و همکاران ( )1396نشان داد که استفاده از
محصوالت با مقدار نیاز آب کمتر در کاهش آسیبپذیری کشاورزان نسبت به خشکسالی موثر بوده است .شهرستان-
های بندرترکمن و گالیکش به علت پایین بودن میزان دسترسی به منابع آب ،کوچک بودن وسعت اراضی زراعی ،پایین
بودن درصد کشت مکانیزه حساسیت بیشتری نسبت به خشکسالی دارند .دسترسی به منابع آبی به عنوان مهمترین
پارامتری مطرح گردید که تاثیر بسزایی در آسیب پذیری کشاورزان داشته است و باعث تجدید نظر و بهبود در روش
آبیاری می شود .کمبود و یا عدم دسترسی به منابع آبی موجب میشود که کشاورزان به منظور تعدیل شرایط نامطلوب،
متمادی منجر به کاهش افت سطح چاههای آنان و در نتیجه مشکل کمآبی شده است .بنابراین همانطور که از نتایج
برمیآید ،این پارامتر ،باعث افزایش آسیبپذیری آنان شده است .مطالعه برانت ( )Brant, 2007مؤید این نظر است که
عدم دسترسی به منابع آبی میتواند حساسیت کشاورزان را به متغیر بارش ،افزایش دهد و باعث آسیبپذیری بیشتر
گردد .کوچک بودن میزان اراضی زراعی نقش مهمی در افزایش آسیبپذیری کشاورزان داشته است .در مطالعات
سیملتون و همکاران (  ، )Simelton et al, 2009وسکوئز و همکاران ( ، )Vasquez et al, 2003شرفی و همکاران
( ) 1390اندازه کوچک زمین در زمره عواملی برشمرده شده که باعث افزایش آسیبپذیری کشاورزان شده است .این
نتیجه با یافته به دست آمده از این تحقیق همخوانی دارد .شهرستانهای مینودشت ،کردکوی ،رامیان ،علیآباد و
بندرگز به علت پایین بودن درصد محصوالت مقاوم به خشکی حساسیت بیشتری نسبت به خشکسالی برخوردار
هستند .از جمله شاخصهایی خشکسالی را تحت تاثیر قرار میدهد ،استفاده از ارقام مقاوم به خشکی است .با توجه به
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ناچار به رها ساختن و محدود کردن دامنه فعالیتهای کشاورزان مورد مطالعه آبی کار هستند ،وقوع خشکسالیهای

خشکسالی های پی درپی و کمبود آب ،استفاده از ارقامی است که نسبت به خشکی مقاوم باشد و نیاز آبی کمتری
داشته باشد ،موجب کاهش آسیبپذیری می شود .این در حالی است که کشاورزان به دالیل مختلفی مانند عدم
راستا تحقیق زرافشانی و همکاران ( )Zarafshani et al, 2012نشان داد که ،استفاده از ارقام مقاوم به خشکی در کاهش
حساسیت کشاورزان به خشکسالی و کاهش آسیبپذیری موثر است .شهرستان گنبدکاووس به علت باال بودن
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دسترسی به بذرها ،عدم اطالع در مورد این نوع ارقام ،هزینه باالی آنها و غیره از این ارقام استفاده نمیکنند .در همین
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شاخصهای تنوع محصوالت ،کشت مکانیزه و درصد اراضی آبیاری تحت فشار از حساسیت کمتری به خشکسالی
برخوردار است .سطح باالی کشت مکانیزه به معنای توانایی تنظیم منابع آب و باال بردن راندمان بهرهوری و کاهش
آسیبپذیری است .این موضوع یافتههای سایر پژوهشها نظیر پژوهش وی و همکاران ( ، )Wei et a, 2016را در این
خصوص تایید می کند .استفاده از آبیاری تحت فشار به دلیل اینکه هم مدت زمان آبیاری و هم اتالف آب را کاهش
میدهد ،باعث افزایش راندمان آبیاری میشود و از این طریق باعث کاهش آسیبپذیری به خشکسالی میگردد .این
یافته با نتیجه پژوهش ایرجی و همکاران )1394( ،همخوانی دارد.
شهرستانهای گمیشان ،گالیکش ،مراوهتپه ،گنبد ،کالله ،آققال وکردکوی بیشترین سازگاری را نسبت به خشک-
سالی دارند .شهرستان گالیکش به علت باالترین میزان محصوالت بیمه شده و از سازگاری بیشتری برخوردار است.
زیرا ،بیمه محصوالت کشاورزی به عنوان یک استراتژی است که برای سازگاری کشاورزان نسبت به خشکسالی
شناخته شده است .این یافته بدین معنا است که اکثر کشاورزان شهر گالیکش محصوالت خود را بیمه نموده تا بدین
وسیله آسیبپذیری خود را نسبت به خشکسالی کاهش داده و منجر به افزایش سازگاری آنها در برابر خشکسالی
شده است .مطالعات توماس( ، )Thomas, 2008کاپور و اوجها (  ) Kapoor and Ojha, 2006موئد این نتیجه است که
بیمه محصوالت کشاورزی میتواند به عنوان اهرمی اساسی ،نوسانهای درآمدی کشاورزان را به کمترین میزان ممکن
برساند و در نتیجه باعث کاهش آسیبپذیری آنها شود.
شهرستان های گمیشان و گالیکش به علت باال بودن درآمدهای غیرکشاورزی نسبت به خشکسالی سازگارتر می-
باشد .این پارامتر می تواند مکمل و جایگزین مناسبی برای کاهش درآمد کشاورزی به شمار آید .مطالعات برانت
( ، )Brant, 2007بروکز و همکاران ( )Brooks et al, 2005نشان میدهد که درآمد غیرکشاورزی میتواند مکمل و
گونه درآمدها را ندارند با آسیبپذیری بیشتری و تشدید شدهای مواجه میگردند .خانوارهایی که در زمان خشکسالی
دارای تنوع درآمدی هستند با آسیبپذیری کمتری روبهرو خواهند بود .شهرستان مراوهتپه به علت باال بودن منابع
درآمدی ،این منطقه نسبت به خشکسالی سازگارتر میباشد .متغیر منابع درآمدی یکی از عاملهای موثر در آسیب-
پذیری کشاور زان است .نتیجه مزبور در تایید مطالعات گاتر و همکاران ( ، )Gautier et al, 2016مکوکا (

Makoka,

 ، )2008حسینی و همکاران( ،)1392رمضانی و همکاران ( )1396میباشد که همگی بر نقش منبع درآمدی در میزان
آسیبپذیری تاکید دارند .به نظر میرسد کشاورزانی که از لحاظ مالی در وضعیت مناسبی قرار دارند ،نه تنها با تغییرات
منفی آب و هوا سازگار میشوند بلکه این تغییرات میتواند نتایج مثبتی را نیز برای آنان به دنبال داشته باشد .به عبارت
دیگر ،افرادی که منابع بیشتری در اختیار دارند ،توانایی بیشتری در به دست آوردن منابع دارند .لذا منابع بالقوه آنان
به طور مستمر تبدیل به منافع بالفعل میباشد .این بدان علت است که افرادی که از سرمایه باالتری برخوردارند ،به

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

جایگزین مناسبی برای کاهش درآمد کشاورزی باشد که در نهایت به کاهش آسیبپذیری میانجامد .کشاورزانی که این

دلیل اعتبار باال ،قادرند از موقعیتهای بهتری در اجتماع بهره بگیرند .بر اساس نظر سنگستم ( )Sengestam, 2009این
پارامتر جزو زیرساخت فیزیکی به شمار میرود ،به گونه ای که کشاورزان با در اختیار داشتن منابع درآمد باال در هنگام
کشاورزی ،میزان پسانداز ،دسترسی به خدمات آموزشی و ترویجی و نرخ باسوادی به نسبت بقیه شهرستانها باال بوده
و این مناطق از سازگاری باالتری برخوردار هستند .دسترسی به ادوات کشاورزی ،باعث کاهش هزینههای کشاورزی
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رویارویی با خشکسالی میزان آسیبپذیری خود را کاهش دهند .در شهرستانهای گنبد و آققال دسترسی به ادوات
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شده و سود کشاورزی را افزایش میدهد و از این طریق از آسیبپذیری خانوار در برابر خشکسالی میکاهد (ایرجی و
همکاران .)1394 ،شاخص پسانداز ،یکی از عامل های موثر در آسیبپذیری کشاورزان است .نتیجه مزبور در تائید
مطالعات گاتر و همکاران ( ،)Gautier et al, 2016حسینی و همکاران ( )1388میباشد که همگی بر نقش میزان پس-
انداز در میزان آسیبپذیری تأکید دارند .به نظر میرسد کشاورزانی که از لحاظ منابع مالی در وضعیت مناسبی قرار
دارند ،در برابر خشکسالی سازگاری بیش تری دارند .دسترسی به خدمات آموزشی و ترویجی منجر به کاهش آسیب-
پذیری به خشکسالی میگردد .کشاورزانی که در کالسهای ترویجی بیشتری شرکت میکنند با راهکارهای مختلفی
جهت کنترل و کاهش اثرات خشکسالی آشنا میشود که این امر منجر به کاهش آسیبپذیری به خشکسالی میشود
(ایرجی و همکاران .)1394 ،نرخ باسوادی نشاندهنده سطح سواد و ظرفیت انسانی در یک جامعه است .از طرف دیگر،
در جامعه ای که نرخ باسوادی باال است ،آگاهی عمومی نسبت به حوادث و بالیای طبیعی در جامعه باالتر و ظرفیت
سازگاری بیشتر است که به دنبال آن آسیبپذیری نسبت به خشکسالی کاهش مییابد ( .)Chen, 2011سطح
تحصیالت جزو پارامترهای موثر بر آسیب پذیری است ،سطح تحصیالت کشاورزان در حد باال است و از اینرو میتوانند
همه اطالعات را از طریق منابع نوشتاری به دست آورند .وسکوئز و همکاران ( ، )Vasquez et al, 2003شرفی و همکاران
( )1396معتقدند که تحصیالت باال ،تاثیر مثبتی بر کاهش آسیب پذیری دارد .به بیانی دیگر ،سطح تحصیالت باال با
کسب موقعیتهای بیشتری نیز همراه است .شهرستانهای کردکوی وکالله به علت باال بودن شاخص درصد افراد
زمیندار نسبت به خشکسالی سازگار میباشند .این طور تصور میشود که باال بودن درصد افراد زمیندار ،آسیب
پذیری در برابر خشکسالی را افزایش میدهد .اما در مطالعه انجام شده ،خانوارهایی با تعداد زمین بیشتر ،دارای توان
مالی بیشتر و به دنبال آن ابزار مقابله با خشکسالی بیشتر است که همین باعث کاهش آسیبپذیری در برابر خشک-
شهرستانهای گرگان و بندرترکمن به علت دارا بودن تراکم جمعیت باال و باال بودن جمعیت باالی  65سال ،میزان
سازگاری به خشکسالی پایین آمده و توان مقابله با خشکسالی را نداشته باشند .تراکم جمعیت نشاندهنده میزان
افراد ساکن در یک کیلومترمربع است .تراکم جمعیت باال عرضه نیروی کار را افزایش داده که خود موجب افزایش فشار

بر منابع طبیعی میگردد و در نتیجه افزایش آسیبپذیری به خشکسالی را به دنبال خواهد داشت (.)Sun et al, 2014
نتیجهگیری
سطحبندی منطقهای آسیبپذیری به خشک سالی ،یکی از بهترین ابزارهای راهنما در حوزه مدیریت کشاورزی و
برنامهریزی توسعه منطقهای برای سازگاری با خشکسالی و کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده محسوب میشود.
نتایج نشان داد ،در بعد در معرض قرار گرفتن شهرستانهای بندرگز ،بندرترکمن و آققال به ترتیب در رتبههای اول تا
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سالی میشود.

سوم قرار دارند و در معرض خشکسالی هستند .شهرستانهای آزادشهر ،گالیکش و بندرترکمن به ترتیب در رتبههای
اول تا سوم بیشترین میزان حساسیت به خشکسالی قرار دارند .شهرستانهای گمیشان ،گالیکش و مراوهتپه به ترتیب
های مرواهتپه و بندرترکمن آسیبپذیرترین مناطق نسبت به خشکسالی در استان گلستان محسوب میشوند.
یافتههای این پژوهش نشان داد که مناطق پربارش ،همزمان میتواند بیش از سایر مناطق در معرض خشکسالی
باشد و بین میزان بارش و میزان در معرض خشکسالی بودن رابطه مستقیمی وجود ندارد .این موضوع یافتههای سایر
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بیشترین سازگاری را به خشکسالی دارند .در نهایت نتایج محاسبه شاخص آسیبپذیری کل نشان داد که شهرستان-
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پژوهش ها نظیر پژوهش کرامکر و همکاران و اوبرین و همکاران را در این خصوص تایید میکند (

Kromker et al,

 .)2008; Obrien et al, 2007از سوی دیگر یافتههای این پژوهش نشان داد که ارتباط مستقیمی بین میزان بارش و
میزان آسیبپذیری نسبت به خشکسالی وجود ندارد و پربارشترین محدودههای یک منطقه همزمان میتواند آسیب-
پذیرترین مناطق نسبت به خشکسالی باشد .این موضوع نیز در راستای تایید یافتههای تانزلر و همکاران و سالواتی و
همکاران در زمینه رابطه بین میزان بارش و میزان آسیبپذیری نسبت به خشکسالی است
)et al, 2009

;(Tanzler et al, 2008

.Salvati

با توجه به یافتههای پژوهش و مقایسه با سایر پژوهشهای انجام شده در این زمینه ،پیشنهادات زیر برای کاهش
آسیبپذیری نسبت به خشکسالی در منطقه مورد مطالعه ارائه میگردد:
با توجه به آنکه مناطق پربارش این استان ،بیش از سایر مناطق در معرض خشکسالی بوده و کشاورزان این مناطق
درجه باالتری از حساسیت نسبت به خشکسالی را نسبت به خشکسالی نشان دادهاند و بیش از سایر نقاط نسبت به
خشکسالی آسیبپذیر هستند ،پیشنهاد میشود تمهیداتی در راستای کاهش حساسیت و افزایش ظرفیت سازگاری
کشاورزان این مناطق در نظر گرفته شود.

تمهیدات پیشنهادی بر اساس دستاوردهای پژوهش عبارتند از :حمایتهای جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی از
کشاورزان از طریق دادن وامهای بدون بهره یا کمبهره در زمینه روش درست و مناسب آبیاری ،تغییر شیوه آبیاری،
آموزش کشاورزان در زمینه کاهش آب مورد استفاده در هر دور آبیاری ،انتخاب زمان مناسب برای آبیاری و بهبود
سیستم انتقال آب ،تولید ارقام مقاوم به خشکی و ارقام زودرس با توجه به اقلیم منطقه توسط مراکز تحقیقات
کشاورزی و در اختیار قرار دادن آنها به کشاورزان توسط جهادکشاورزی ،احداث استخرهایی برای جمعآوری آب جهت
کشت تک محصولی ،برگزاری دورههای آموزشی برای کشاورزان در راستای چگونگی سازگاری با خشکسالی و بهره-
گیری از فناوری های نوین کشاورزی ،ایجاد درآمدهای غیرکشاورزی برای کشاورزان ،پوشش هر چه بهتر ابزارهای
حمایتی نظیر بیمه خسارات محصوالت کشاورزی و ارائه حمایتهای مالی به کشاورزان آسیبدیده.
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