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ABSTRACT
Although many indicator-based vulnerability assessing tools for agriculture have been developed
in the last decades, considerably less effort has been put on their validation. The aim of this study
was to identify and validate appropriate indicators to assess the vulnerability of agricultural areas in
drought conditions in Golestan province. In the first stage, by examining the literature on
vulnerability in drought conditions, 64 indicators in three dimensions of "exposure", "sensitivity"
and "adaptability" were developed and selected. In order to be judged, 30 experts were selected
from among the faculty members of the Departments of Water Engineering, Agriculture and Plant
Breeding, Agricultural Extension and Education and Agricultural Economics, Gorgan University of
Agricultural Sciences and Natural Resources, and experts from the Water Engineers Company. In
order to reach the collective agreement of the sample experts and to determine the validity level of
the indicators, the average statistics, standard deviation and coefficient of variation were calculated
for each of the indicators. To test the hypothesis that the score of the desired indicators is higher
than the average, a sample t-test was used. The results showed that, except for one indicator, all
other indicators were suitable by experts to assess the vulnerability of agricultural areas in drought
conditions.
Keywords: Vulnerability indicators, regional vulnerability, exposure, sensitivity, compatibility.
Introduction
Agriculture is a very complex activity and involves risks or dangers, one of which is the
occurrence of drought. When drought begins, the agricultural sector is typically the first to be
affected, as drought reduces soil moisture and air, environmental thirst, and reduces the production
and yield of agricultural products; Based on this, it can be concluded that drought is a major threat
to households and communities that depend on the agricultural sector for livelihood. Drought
vulnerability is a function of the nature, size and extent of drought for the system to which it is
exposed and its sensitivity and adaptability. Vulnerability to drought is a good measure of the
potential for drought losses. Although many studies and researches have been done in the field of
drought and its effects inside and outside the country, but at the same time, in none of the previous
studies, validation of drought vulnerability indicators has been developed based on an accurate
scientific method and statistical techniques. Not strong. The present study seeks to evaluate the
validity of suitable indicators for measuring drought vulnerability by scientific method.
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Theoretical Framework
The scientific origins of the vulnerability go back to natural and geographical hazards, but today
the concept is found in numerous researches such as ecology, medicine, food security, sustainable
development, geological changes and climate change. The concept of vulnerability was first used
by Okiev and his colleagues (1976). Vulnerability is a dynamic process and many definitions of
vulnerability have been proposed. The International Convention on Climate Change (IPCC) defines
vulnerability as such, a vulnerability refers to a set of features in which a system is unable to
overcome the effects of climate change and its effects. Vulnerability to drought means assessing
the threat of drought hazards. A well-known and validated model for vulnerability assessment by
the Board of Trustees (IPCC) is presented which results from the performance of three
components.
Methodology
In the first step, 64 indicators were selected and reviewed in the context of drought vulnerability
in three dimensions of "exposure", "sensitivity" and "compatibility". Subject to the judgment of 30
expert experts selected from among the scientific members of the departments of water
engineering, agronomy and plant breeding, extension and training of agriculture and agricultural
economics, and experts from the company of active engineers in the field of water. In order to
reach the consensus of the sample experts and determine the validity of the indices, mean statistics,
standard deviation and coefficient of variation were calculated for each of the indices. One-sample
t-test was used to test the hypothesis that the scores of the indices were above average.
Discussion
Table (2) shows the calculated descriptive statistics for the exposure dimension. According to
the table, it can be seen that except for one index, the average score for all indicators in this
dimension of drought vulnerability is more than 5 years and 18 indicators of this set of 19
indicators in this dimension are considered appropriate by respondents and the coefficient of
variation Also, less than 0.4 has been obtained for all indicators. Table (3) shows the calculated
descriptive statistics related to the sensitivity dimension. According to Table (3), it can be seen that
the average score for all indicators of this dimension of drought vulnerability is more than 5 and
have a low coefficient of variation. The value of t for all indicators is higher than the critical value
(1.96), so all indicators related to the sensitivity dimension were considered appropriate by experts
to assess drought vulnerability. According to Table (4), all indicators of this dimension have an
average score of 5 and above and have a low coefficient of variation. The value of t for all
indicators is greater than the critical value (1.96), so all indicators related to the adaptation
dimension were considered appropriate by experts to assess drought vulnerability.
Conclusion & Suggestions
The aim of this study was to evaluate and validate drought vulnerability indices. Out of a total
of 64 indicators studied, 63 indicators have been identified as appropriate and 1 index has been
identified as inappropriate due to lack of necessary scores and lack of consensus among experts,
specialists and local elites. Based on the obtained results, the amount of precipitation was
considered as one of the effective indicators in the dimension of exposure. On the other hand,
agriculture and the amount of crop production are strongly dependent on the amount of
precipitation. This result means that with decreasing rainfall, vulnerability to drought increases in
the region. Obviously, people who have more land and cultivate more land are more sensitive to
any change in weather conditions, so this type of indicator is more important in terms of sensitivity.
The most effective indicators are in terms of adaptation of indicators of education level of the
population over six years and literacy rate. Literacy levels often help to acquire different
information and skills to cope with drought. That is why it is so important.
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تدوین و اعتبارسنجی شاخصهاي مناسب ارزیابی آسیبپذیري
مناطق کشاورزي در شرایط خشکسالی
3

نرگس کفایتی ،1خلیل قربانی* ،2غالمحسین عبداهللزاده
 ،1دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آب ،دانشکده مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
دانشیار ،دانشکده مهندسی آب ،گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
*
(نویسنده مسئول مکاتبات)
دانشیار ،دانشکده مدیریت کشاورزی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،گرگان ،ایران
(تاریخ دریافت -98/10/15 :تاریخ تصویب)99/10/9 :

چکیده
اگرچه ابزارهای زیادی مبتنی بر شاخص برای ارزیابی آسیبپذیری کشاورزی در دهههای
گذشته توسعه یافته است ،اما تالش قابل توجهی برای اعتبار سنجی آنها انجام نشده است.
بنابراین ،این مطالعه با هدف شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای مناسب برای ارزیابی
آسیبپذیری مناطق کشاورزی در شرایط خشکسالی در استان گلستان انجام شده است .در
مرحله اول با بررسی ادبیات موضوع در زمینه آسیبپذیری در شرایط خشکسالی تعداد 64

شاخص در سه بعد "در معرض قرار گرفتن"" ،حساسیت" و "سازگاری" تدوین و انتخاب
شد .بهمنظور اعتبارسنجی در معرض قضاوت  30کارشناس خبره که از میان اعضای هیات
علمی گروههای مهندسی آب ،زراعت و اصالح نباتات ،ترویج و آموزش کشاورزی و اقتصاد
کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان و کارشناسان شرکت مهندسین فعال
در زمینه آب انتخاب شده بودند ،قرار گرفت .بهمنظور دستیابی به توافق جمعی کارشناسان
نمونه و تعیین سطح اعتبار شاخصها ،آمارههای میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات
برای هرکدام از شاخصها محاسبه گردید .جهت بررسی این فرضیه که امتیاز شاخصهای
مورد نظر بیشتر از حد میانگین است ،از آزمون  tتکنمونهای استفاده شده است .نتایج نشان
داد که ،بهجز یک شاخص ،بقیه شاخصها از نظر کارشناسان برای ارزیابی آسیبپذیری
مناطق کشاورزی در شرایط خشکسالی مناسب میباشند.
واژههاي کلیدي :شاخصهای آسیبپذیری ،آسیبپذیری منطقهای ،در معرض قرار گرفتن،
حساسیت ،سازگاری.
مقدمه
کشاورزي فعالیتی بسیار پیچیده و در برگیرنده
خطرات يا ريسکهايی است که وقوع خشکسالی يکی
از آنها است ( .)Roufeil, 2005زمانی که خشکسالی
آغاز میشود ،بهطور معمول ،بخش کشاورزي نخستین
بخشی است که تحت تأثیر قرار میگیرد ،زيرا

خشکسالی باعث کاهش رطوبت در خاک و هوا ،تشنگی
محیطی و کاهش تولید و عملکرد محصوالت کشاورزي
میشود؛ بر اين اساس میتوان استنباط کرد که
خشکسالی تهديدي بزرگ براي خانوارها و جوامعی
است که براي امرارمعاش به بخش کشاورزي وابسته
هستند ( .)Campbel, 2011پديده خشکسالی تصويري
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از زمینهاي باير ،از بین رفتن محصوالت زراعی و تالش
گیاهان براي زنده ماندن است .اين پديده به آهستگی و
در زمان طوالتی به وقوع می پیوندد و گاهی دوره تداوم
آن پیش از چند سال است ( .)Smith, 2000توزيع
نامناسب و نامنظم بارش منجر به خشکسالی شده که
اثرگذاريهاي منفی را بر تولید محصول هاي کشاورزي
در آينده به همراه خواهد داشت (.)Yin et al., 2016
شعاع تاثیر اين بالي خزنده در روستاها بیش از ديگر
نقاط بوده ،در اين بین جامعه کشاورزي بیشترين
پیامدهاي ناشی از آن را تجربه میکند .از اينرو،
کشاورزان بیشترين گروه آسیبپذير بهشمار میروند
( .)Sharafi and Zarafshani, 2011آسیبپذيري براثر
خشکسالی ،تابعی از ماهیت ،اندازه و میزان خشکسالی
براي سیستمی که در معرض آن قرار میگیرد و
حساسیت و ظرفیت سازگاري با آن است ( Tatli and
 .)Turkes, 2011آسیبپذيري نسبت به خشکسالی
معیار مناسبی از احتمال بروز زيانهاي ناشی از
خشکسالی است .از اينرو ،نخستین گام براي مقابله با
خشکسالی و تعديل تبعات آن ،شناخت و درک عمیق
تبعات آن و درک ابعاد و شاخصهاي آسیبپذيري جهت
برنامهريزي براي ارتقاي آستانه تابآوري است ( Taleshi
.)et al., 2017
ريشه علمی آسیبپذيري به مخاطرههاي طبیعی و
جغرافیايی برمیگردد ،اما امروزه اين مفهوم در تحقیقات
متعددي مانند اکولوژيکی ،پزشکی ،امنیت غذايی ،توسعه
پايدار ،تغییرات زمین شناسی و تغییرات آب و هوا ديده
میشود ( .)Fussel, 2007مفهوم آسیبپذيري براي
اولین بار از سوي ( ،)Okeefe et al, 1976بهکار گرفته
شد .آسیبپذيري فرآيندي پويا است ()Blauhut, 2015
و تعاريف متعددي در مورد آسیبپذيري ارايه شده است.
مجمع بینالدول تغییرات آب و هوايی (،)IPCC
آسیبپذيري را اينگونه تعريف میکند ،آسیبپذيري
اشاره به مجموعهاي از ويژگیهاي دارد که در آن يک
سیستم قادر به غلبه بر عوارض ناشی از تغییرات آب و
هوايی و اثرات ناشی از آن نباشد (.)Mc-Carthy, 2011
آسیبپذيري نسبت به خشکسالی ،بهمعناي ارزيابی
تهديد ناشی از مخاطرات خشکسالی میباشد
( .)Deressa, 2010مدل شناخته شده و تائید شده براي

ارزيابی آسیبپذيري توسط هیئت بینالدول ()IPCC
ارايه شده که اين مدل ،نتیجه عملکرد سه مؤلفه است.
اين سه مؤلفه عبارتاند از :در معرض خطر قرار گرفتن ،
حساسیت و ظرفیت سازگاري سیستم 2براي مقابله با
خطر و يا بهبود اثر خطر ( .)Adger, 2006در معرض قرار
گرفتن ،به مفهوم درجه ،مدت ،اندازه ،بزرگی و وسعتی
است که يک سیستم در تماس با خطر است و بر میزان
و شدت آسیبپذيري اثر میگذارد ( Kazmierczak and
 .)Handley, 2011حساسیت عبارت از درجهاي که يک
سیستم در معرض محرکهاي يک پديده يا رويداد قرار
میگیرد و بهطور منفی يا مثبت ،تحت تأثیر قرار
میگیرد .حساسیت يک سیستم با آسیبپذيري رابطه
مستقیم دارد ( .)Aymone and Ringler, 2011ظرفیت
سازگاري ،ظرفیت سیستم براي کاهش اثرات ناشی از
تنش و آشفتگی حاصل از آسیبپذيري است .ظرفیت
سازگاري با آسیبپذيري رابطه معکوس دارد .بدينمعنی
که هر چه قدر توانايی سیستم براي رويارويی با
مخاطرات بیشتر باشد ،آسیبپذيري آن کمتر است
( .)Fussel, 2007جهت ارزيابی آسیبپذيري شاخصهاي
زيادي تدوين و مورد استفاده قرار گرفته است ( Meul et
 .)al., 2009علیرغم توجه گسترده به توسعه و
بکارگیري شاخصها در ارزيابی آسیبپذيري به خشک-
سالی ،تالشهاي اندکی براي اعتبارسنجی آنها صورت
گرفته است ( .)Rigby et al., 2001معیار کلیدي در
اعتبارسنجی شاخصها ،پاسخ به اين سوال اساسی است
که آيا شاخصها به درستی انتخاب شدهاند؟
شاخص در فرهنگ لغت به معنی نشانگر و نماينده
تعريف شده است .شاخصها ،آمارههاي فردي يا ترکیبی
هستند که ويژگیهاي مهم يک سیستم را منعکس
میکنند ( .)Hart, 1999اصوالً يک شاخص ،متغیري
است که اطالعاتی در مورد ساير متغیرها که ارزيابی آنها
مشکل است ،ارايه میدهد و میتواند بهعنوان مبنايی
براي تصمیمگیري مدنظر قرار گیرد )Gras et al., 1989
) .شاخصها معموالً کمی ،کیفی و يا ترکیبی بوده که در

1. Exposure
2. Sensitivity
3. Adaptive capacity
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فرآيند ارزيابی به شکل عددي تبديل شده و اطالعات
کلیدي را در مورد پديدههاي طبیعی ارايه میدهند
( .)Pepperdin, 2002آنها فراتر از دادههاي ساده بوده و
تالش دارند تا روندها يا روابط علت و معلولی را نشان
دهند ( .)Mofidi Chelan et al., 2017دو دسته از
شاخصها که معموالً در تحقیقات مورد استفاده قرار
میگیرند شامل شاخصهاي ساده و ترکیبی هستند.
شاخصهاي ساده از تقسیم يک متغیر نشانگر بر يک
مخرج مناسب و شاخصهاي ترکیبی از مجموع تعدادي
از شاخصهاي ساده حاصل میشوند ( Girardin et al.,
 .)1999از يکطرف ،اين شاخصها بايد واجد
خصوصیاتی چون دقت ،قابلیت دسترسی بهموقع،
جهتگیري عملی ،قابلیت سنجش و اثبات باشند و از
سوي ديگر ،ارتباط کامل بین شاخصهاي مورد نظر و
مسئله مورد بررسی بايد مد نظر قرار گیرد ( Barrera,
 .)2002بنابراين ،شاخصها به هر منظوري که بهکار برده
شوند ،روششناسی بهبود و توسعه آنها بايد مبتنی بر
استاندارهاي علمی که بیانگر يک شیوه جهت تعیین
اعتبار آنها است ،صورت گیرد (.)Gilmour,1973
محققان زيادي به ضرورت تعیین روايی براي شاخصها
تأکید کردهاند ) .)Smith et al, 2000بنابراين اين تحقیق
با هدف تدوين و تعیین روايی يا اعتبار شاخصهاي
سنجش آسیبپذيري به خشکسالی انجام شده است.
برخی مطالعات خارجی اعتبار سنجی شاخصها را
بهصورت هدفمند ،مورد توجه قرار دادهاند .از آن جمله
در پژوهشی ،روششناسی سه مرحلهاي براي
اعتبارسنجی شاخصهاي بهبود ارزيابی پیامدهاي
اجتماعی و زيستمحیطی توسعه داده شده است .اين
رهیافت مبتنی بر اعتبارسنجی در سه مرحله ،توسط
گروه تحقیق ،کارشناسان و سپس ،ساير افراد مرتبط در
اجتماع بود ،که اين شیوه میتواند قابلیت اعتماد نتايج
بهدستآمده را تا حد زياد افزايش دهد ( Cloquell
.)Ballester et al., 2006
 ،)1991( Oxman and Guyattدر تحقیقی
اعتبارسنجی شاخص کیفیت مقاالت علمی را مورد
بررسی قرار دادند .جهت ارزيابی از پرسشنامه کیفیت
اجمالی استفاده نمودند .ابتدا  36مقاله توسط 9
کارشناس با استفاده از پرسشنامه مورد ارزيابی قرار
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گرفت .مقاالتی که میانگین امتیاز آنها باالي  5بود از
روشهاي دقیقی استفاده نمودند .نتايج نشان داد که
پرسشنامه کیفیت اجمالی يک معیار معتبر جهت ارزيابی
کیفیت مقاالت است.
يکی از اولین مطالعات ،در زمینه تدوين و
اعتبارسنجی شاخصهاي مناسب از نظر فعالیتهاي
آموزشی و ترويجی انجام شد .اين مطالعه در فاز اول با
بررسی منابع تعداد  137شاخص آموزشی و ترويجی ،را
شناسايی و براي اعتبارسنجی در معرض داوري 180
کارشناس ترويج در  6استان منتخب قرار داد .سپس ،در
فاز دوم مطالعه ،دادههاي مربوط به  133شاخص
گردآوري ،و شاخص ترکیبی محاسبه و وضعیت استانها
از اين نظر رتبهبندي شد .نتايج پژوهش نشان داد که به
جز چهار شاخص ،بقیه شاخصها از نظر داوران براي
برنامهريزي و ارزشیابی فعالیتهاي آموزشی و ترويجی
مناسب بودند (.)Kalantari et al., 2006
 )2010( Kalantari et al.در تحقیقی به تدوين و
اعتبارسنجی شاخصهاي توسعه پايدار مناطق روستايی
پرداختند .از اينرو 112 ،شاخص در سه بعد اجتماعی،
اقتصادي و زيستمحیطی تدوين و از طريق پرسشنامه
در معرض قضاوت و داوري  63نفر از متخصصان
دانشگاهی و سازمانهاي اجرايی قرار گرفت .براي
اعتبارسنجی و دستيابی به اجماع نظر متخصصان از
آمارههاي میانگین ،انحراف معیار ،ضريب تغییرات و
آزمون منويتنی استفاده شد .نتايج مطالعه نشان داد که
از مجموع  112شاخص مورد بررسی 98 ،شاخص از نظر
کارشناسان بهعنوان شاخصهاي مناسب براي برنامه-
ريزي روستايی در شرايط ايران شناسايی شدند.
 )2010( Abdolahzadeh et al.در مطالعهاي به
تدوين و اعتبارسنجی شاخصهاي مناسب جهت تحلیل
نابرابريهاي فضايی توسعه کشاورزي در استان فارس
پرداختند .در مرحله اول با مرور ادبیات در زمینه توسعه
کشاورزي و شاخصسازي ،تعداد  92شاخص در پنج بعد
تدوين و انتخاب شد و جهت اعتبارسنجی در معرض
قضاوت  57کارشناس خبره که از میان اعضاي هیات
علمی دانشکده هاي کشاورزي انتخاب شده بودند ،قرار
گرفت .به منظور دستیابی به توافق جمعی کارشناسان
نمونه و تعیین سطح اعتبار شاخصها ،آمارههاي مد،
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میانگین ،انحراف معیار و ضريب تغییرات براي هرکدام از
شاخصها محاسبه گرديد .نتايج نشان داد که ،از ديدگاه
کارشناسان و از میان  92شاخص 87 ،شاخص براي
تحلیل نابرابري فضايی توسعه کشاورزي مناسب بوده و
تنها پنج شاخص نامناسب هستند.
 )2016( Taleshi et al.در تحقیقی به تدوين و
اعتبارسنجی شاخصهاي مناسب جهت ارزيابی تابآوري
در برابر مخاطره خشکسالی در حوضه حبلهرود
پرداختند .در اين پژوهش معیارها و شاخصهاي
مختلفی از ادبیات نظري استخراج و از طريق پرسشنامه
در معرض داوري  35نفر از کارشناسان متخصص قرار
گرفت .در گام آخر میانگین و انحراف معیار هر يک از
شاخصها محاسبه شده و شاخصهايی با میانگین بیش-
تر از  3و انحراف معیار کمتر از  1انتخاب شدند .در اين
پژوهش  25شاخص مناسب مورد تائید متخصصان،
کارشناسان امور اجرايی و خبرگان محلی معرفی گرديد.
 )2016( Mofidi Chelan et al.در تحقیقی به
تدوين و اعتبارسنجی شاخصهاي ارزيابی پايداري
اجتماعی ناحیه عرفی مرتعی با تاکید بر مراتع يیالقی
سهند پرداختند .در اين پژوهش 87 ،شاخص ارزيابی
پايداري تدوين و از طريق پرسشنامه در معرض قضاوت
و داوري متخصصان قرار گرفت .براي اعتبارسنجی عالوه
بر آمارههاي توصیفی از آزمون کروسکالوالیس استفاده
شد و در نهايت ،شاخصهايی که مد ،میانه و میانگین
آنها بیشتر از  3و انحراف معیار کمتر از  1انتخاب
شدند .در اين پژوهش ،تعداد  50شاخص از بین 87
شاخص تدوين شده استخراج و در قالب  13مولفه
معرفی شد که می توانند در ارزيابی و سنجش پايداري
اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند.
اگر چه مطالعات و پژوهشهاي زيادي در داخل و
خارج کشور در زمینه خشکسالی و اثرات آن انجام
گرفته است ،ولی در عینحال در هیچيک از مطالعات
قبلی اقدام به تدوين اعتبارسنجی شاخصهاي
آسیبپذيري نسبت به خشکسالی بر اساس يک روش
علمی دقیق و مبناي فنون آماري قوي نشده است.
مطالعه حاضر با روش علمی در پی بررسی اعتبارسنجی
شاخصهاي مناسب براي سنجش آسیبپذيري به
خشکسالی است.

روش تحقیق
اين مطالعه در دو مرحله انجام گرفته است .در
مرحله اول با بررسی ادبیات موضوع در زمینه
آسیبپذيري بخش کشاورزي به خشکسالی با انجام
مطالعات کتابخانهاي و مرور منابع مقاالت مرتبط64 ،
شاخص در سه بعد در معرض قرار گرفتن ( 19شاخص)،
حساسیت ( 25شاخص) و سازگاري ( 20شاخص) تدوين
و انتخاب گرديد .اين شاخصها در قالب يک پرسشنامه
در مقیاس  1تا  10طبق چهار معیار  -1آسانبودن نحوه
محاسبه آن -2 ،شفافیت و معتبر بودن -3 ،دسترسی به
دادههاي آن در سطح منطقه و  -4ساده و قابل فهم
بودن در معرض قضاوت  30کارشناس خبره که از میان
اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع
طبیعی گرگان گروههاي مهندسی آب ،زراعت و اصالح
نباتات ،ترويج و آموزش کشاورزي و اقتصاد کشاورزي و
کارشناسان شرکت مهندسین فعال در زمینه آب که به-
صورت هدفمند انتخاب شده بودند ،قرار گرفت.
معیارهاي انتخاب نمونهها داشتن فعالیتهاي پژوهشی
در زمینه مرتبط با آسیبپذيري ،شاخصسازي و
خشکسالی بود .همچنین ،از ديگر معیارها دسترس-
پذيري و تمايل به پاسخگويی نیز مد نظر قرار گرفت.
پس از محاسبه میانگین ،انحراف معیار و ضريب تغییرات
هر يک از شاخصها ،میزان توافق جمعی پاسخگويان در
خصوص شاخص مورد نظر مشخص شد .با توجه به
اينکه امتیاز شاخصها در دامنهاي بین  1تا  10تعیین
شد؛ بنابراين ،شاخصی که متوسط امتیاز آن بیشتر از 5
بهدستآمده ،بهعنوان شاخص مناسب و امتیاز کمتر از 5
نیز به عنوان شاخص نامناسب تعیین شده است.
همچنین ،جهت بررسی اين فرضیه که امتیاز میزان
شاخصهاي مورد نظر بیشتر از حد میانگین (با توجه به
طیف مورد استفاده در اينجا امتیاز  )5است و از اعتبار
کافی برخوردار است ،از آزمون  tتکنمونهاي استفاده
شده است .بنابراين فرضیات زير تدوين شد.
نقیض ادعا :شاخص مورد استفاده فاقد اعتباار H0: i  0.5
است (میانگین شاخص کمتر و مساوي از حاد
متوسط نمره پنج).
ادعا :شاخص مورد استفاده داراي اعتبار اسات

H1: i  0.5
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(میانگین شاخص بیشتر از حد متوسط نماره
پنج).

جهت تحلیل به اين صورت عمل میشود ،مرز
مشخصکننده تائید يا عدمتائید فرض صفر ،مقدار آماره
استاندارد در سطح  %95است .در اين سطح اطمینان
آماره استاندارد برابر با  1/96است ،به اين معنی که هر
شاخصی که مقدار آماره  tاز  1/96کوچکتر باشد در
محدوده  H0قرار میگیرد و هر شاخصی که مقدار آماره t
آن از  1/96بزرگتر باشد ،در محدوده  H1است و
میتوان گفت که شاخصهاي مورد استفاده جهت
ارزيابی آسیبپذيري در حد مناسب است.
یافتهها
ويژگیهاي پاسخگويان

از نظر ترکیب جنسی 16 ،درصد از اين پاسخگويان
زن و  84درصد مرد بودند .از نظر میزان تحصیالت 67
درصد داراي مدرک تحصیلی دکتري و  33درصد نیز
داراي تحصیالت فوقلیسانس بودند .از نظر مرتبه علمی،
 59درصد دانشیار و  41درصد استاديار از دانشگاه علوم
کشاورزي و منابع طبیعی گرگان بودند .متوسط سابقه
کار پاسخگويان  10سال بود.
جدول  -1توزيع فراوانی افراد مورد مطالعه از نظر سمت
اجرايی با دانشگاهی
سمت

فراوانی

درصد

عضو هیات علمی
دانشجو
کارشناس شرکت مشاور
مجموع

12
8
10
30

40
26/7
33/3
100

ارزيابی سطح اعتبار شاخصها
شاخصهاي مربوط به بعد در معرض قرار

گرفتن:

تعیین شاخصها ،بر اساس شاخصهايی است که
روي آسیبپذيري خشکسالی کشاورزي موثر باشند .در
بعد ،در معرض قرار گرفتن بايد شاخصهايی انتخاب
شوند که اثر آن خطر خشکسالی کشاورزي افزايش يا
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کاهش دهد .بهعنوان مثال ،افزايش شیب باعث می شود
که آب از دسترس گیاه خارج شود و در نتیجه ،در
معرض قرار گرفتن خطر خشکسالی کشاورزي افزايش
میيابد .جدول ( )2آمارههاي توصیفی محاسبه شده
مربوط به بعد در معرض قرار گرفتن را نشان میدهد .با
توجه به جدول مشاهده میشود که بهجز يک شاخص،
متوسط امتیاز حاصل براي کلیه شاخصهاي اين بعد از
آسیبپذيري خشکسالی بیش از  5میباشد و 18
شاخص از اين مجموعه شاخصهاي  19گانه در اين بعد
از نظر پاسخگويان مناسب تشخیص داده شده و ضريب
تغییرات نیز براي کلیه شاخصها کمتر از  0/4بهدست
آمده است .ضريب تغییرات پايین ،نشاندهنده اين است
که توافق نظر مناسبی بین پاسخگويان در خصوص
میزان مناسبت شاخصها براي ارزيابی آسیبپذيري
مناطق کشاورزي به خشکسالی وجود دارد .چنانچه
شاخصی داراي ضريب تغییرات باالتري نسبت به ساير
شاخصها برخوردار باشد به اين مفهوم است که
پاسخگويان از اتفاق نظر کمتري در خصوص میزان
مناسبت آن دارند .بنابراين شاخص می تواند در اولويت-
هاي بعدي از نظر ارزش و اعتبار قرار گیرد .از طرفی،
مقدار  tبراي شاخص میزان آب ذخیره شده در منطقه،
کمتر از مقدار بحرانی ( )1/96است .بنابراين ،فرض صفر
براي اين شاخص پذيرفته میشود و میتوان نتیجه
گرفت که شاخص مزبور براي ارزيابی آسیبپذيري
خشکسالی معیار مناسبی نمیباشد .عدم دسترسی به
آب ذخیره در منطقه ،کشاورزي را تحت تاثیر قرار می-
دهد .بهطوريکه در شرايط خشکسالی نمیتوان از آب
ذخیره در منطقه استفاده نمود .وقوع خشکسالیهاي
متمادي در منطقه منجر به افت سطح چاه و در نتیجه
مشکل کمآبی میشود .از شاخصهاي مناسب و داراي
بیشترين اجماع میتوان به شاخصهايی مانند میزان
بارش ،دماي حداکثر ،دماي حداقل ،سرعت باد اشاره
کرد.
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جدول  -2اعتبارسنجی شاخصهاي مربوط به بعد در معرض قرار گرفتن
طبقهبندي
شاخصها

اقلیمی

محیطی

میانگین

انحراف معیار

ضريب تغییرات

sig

مقدار t

وضعیت شاخص

میزان بارش

9/2

1/41

0/153

**0/000

19/86

مناسب

دماي حداکثر

9/1

1/44

0/159

**0/000

18/8

مناسب

دماي حداقل

9

1/58

0/176

**0/000

16/74

مناسب

سرعت باد

8/7

1/68

0/193

**0/000

14/64

مناسب

ساعت آفتابی

8/5

1/86

0/22

**0/000

12/39

مناسب

تعداد روزهاي ابري

8/4

2

0/238

**0/000

11/29

فراوانی خشکسالی

8

1/93

0/241

**0/000

10/32

مناسب

میزان شدت تابش خورشید

7/9

2/03

0/257

**0/000

9/49

مناسب

شاخص

مناسب

شدت خشکسالی

7/6

2/16

0/286

**0/000

7/88

مناسب

شیب زمین کشاورزي

7/7

1/87

0/242

**0/000

9/66

مناسب

سطح کشت کل محصوالت

7/4

1/8

0/242

**0/000

8/9

مناسب

طول فصل رشد

7/8

1/89

0/243

**0/000

9/73

مناسب

سطح پوشش گیاهی

7/1

1/74

0/245

**0/000

8/05

مناسب

میزان شدت تابش خورشید

7/9

2/03

0/257

**0/000

9/49

مناسب

تلفات محصوالتی که خشکسالی
تجربه نموده

6/7

1/74

0/261

**0/000

9/33

مناسب

ظرفیت آب قابل استفاده

6/3

1/75

0/276

**0/000

5/07

مناسب

بافت خاک

7/2

2/07

0/288

**0/000

6/99

میزان رطوبت منطقه

6/9

2/03

0/294

**0/000

6/23

مناسب

میزان آب ذخیره در منطقه

4/5

2/18

0/49

0/136

1/52

نامناسب

مناسب

* معنیداري در سطح  0/05و ** معنیداري در سطح /01
شاخصهاي مربوط به بعد حساسيت

در بعد حساسیت بايد شاخصهايی انتخاب شوند که
نسبت به خشکسالی کشاورزي حساسیت داشته باشند.
بهعنوان مثال ،شاخص درصد اراضی اجارهاي نسبت به
خشکسالی حساس است .زيرا شخصی که زمینی اجاره
میکند عالوه بر هزينه اجاره بايد خسارت ناشی از
خشکسالی هم متحمل شود و نسبت به خشکسالی
حساستر میباشد .جدول ( )3آمارههاي توصیفی
محاسبه شده مربوط به بعد حساسیت را نشان میدهد.
با توجه به جدول ( )3مشاهده میشود که ،متوسط
امتیاز حاصل براي کلیه شاخصهاي اين بعد از
آسیبپذيري خشکسالی بیش از  5میباشد و از مقدار
ضريب تغییرات پايینی برخوردار هستند .ضريب تغییرات

پايین براي شاخصها بیانگر اجماع نظر مناسب در بین
پاسخگويان در خصوص مناسب بودن شاخصهاي
مربوط به بعد حساسیت است .مقدار  tبراي کلیه
شاخص ،بیشتر از مقدار بحرانی ( )1/96است .بنابراين،
تمامی شاخصها مربوط به بعد حساسیت از نظر
کارشناسان براي ارزيابی آسیبپذيري خشکسالی،
مناسب تشخیص داده شدند .از شاخصهاي مناسب و
داراي بیشترين اجماع میتوان به شاخصهايی مانند
درصد سطح زمین کشت شده ديم ،درصد سطح
زيرکشت آبی ،میزان مصرف کود در واحد سطح اشاره
کرد.
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جدول  -3اعتبارسنجی شاخصهاي مربوط به بعد حساسیت
طبقهبندي شاخصها

محیطی

محیطی

اقتصادي

شاخص

میانگین

انحراف
معیار

ضريب
تغییرات

درصد سطح زمین کشت شده ديم

7/5

1/72

0/23

درصد سطح زيرکشت آبی

7/5

1/74

0/234

میزان مصرف کود در واحد سطح

6/9

1/66

0/24

sig

مقدار t

وضعیت شاخص

**0/000

9/56

مناسب

**

0/000

9/33

**

مناسب

0/000

7/71

مناسب

7/2

1/79

0/248

**0/000

8/26

مناسب

**0/000

8/6

مناسب

درصد اراضی آبیاري تحت پوشش آبیاري
سنتی
درصد زمین آبیاري شده

7/5

1/95

0/259

درصد زمین قابل کشت

7/4

1/93

0/26

**

0/000

میزان عملکرد محصوالت

7

1/94

0/261

**

0/000

درصد اراضی تحت پوشش آبیاري تحت فشار

7/4

1/94

0/264

**

0/000

**

8/34
7/37
8/07

مناسب
مناسب
مناسب

درصد کشت محصوالت بهاره به جاي پايیزه
دوره آبیاري

7
6/9

1/86
1/84

0/265
0/266

0/000
**0/000

7/21
6/88

مناسب
مناسب

وسعت اراضی

7/8

2/09

0/268

**0/000

8/89

مناسب

درصد کشت مکانیزه

7/2

1/96

0/27

**

0/000

7/51

درصد کشت سنتی

7/1

1/96

0/275

**

0/000

**

7/23

مناسب
مناسب

میزان دسترسی به نهاده کشاورزي

6/7

2/15

0/286

0/000

5/78

مناسب

درصد زمین هاي هموار و مسطح

7/2

2/15

0/299

**0/000

6/74

مناسب

دسترسی به منبع آب
تنوع محصوالت
رطوبت قابل استفاده خاک
درصد زمین به بذر مقاوم به خشکسالی

7/2
6/6
6/6
6/1

2/15
2/22
2/25
2/1

0/299
0/335
0/342
0/345

**

0/000
**0/000
**0/000
**0/000

6/74
4/89
4/68
3/45

درصد محصول کشت شده با تعرق کمتر
کارايی مصرف آب

6
6/5

2/25
2/45

0/373
0/38

**

0/000
**0/000

3/02
3/93

مناسب
مناسب

سطح زمین کشت نشده ناشی از کمبود آب

5/9

2/33

0/394

**0/000

2/59

مناسب

درصد اراضی شخصی

7/1

2/2

0/312

**0/000

6/23

مناسب

تعداد قطعات زمین

7/2

2/41

0/337

**

0/000

5/94

درصد اراضی اجاره اي

5/3

2/32

0/349

**

0/000

4/74

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

مناسب
مناسب

* معنیداري در سطح  0/05و ** معنیداري در سطح /01
شاخصهاي مربوط به بعد سازگاري

در بعد ظرفیت سازگاري بايد شاخصهايی انتخاب
شوند که روي ظرفیت سازگاري نسبت به خشکسالی
کشاورزي اثر گذار باشند .بهعنوان مثال ،شاخص سطح
درآمد خانوار ،ظرفیت سازگاري خانوار را نسبت به
خشکسالی کشاورزي نشان میدهد و شاخصی
تاثیرگذار است .بر اساس جدول ( )4کلیه شاخصهاي
اين بعد داراي میانگین امتیاز  5به باال بوده و از مقدار
ضريب تغییرات پايینی نیز برخوردار هستند .مقدار t

براي همه شاخصها بیشتر از مقدار بحرانی ()1/96
است .بنابراين ،تمامی شاخصها مربوط به بعد سازگاري
از نظر کارشناسان براي ارزيابی آسیبپذيري
خشکسالی ،مناسب تشخیص داده شدند .از شاخصهاي
مناسب و داراي بیشترين اجماع میتوان به
شاخصهايی مانند سواد زنان ،سواد جمعیت باالي شش
سال و نرخ باسوادي اشاره کرد .بنابراين ،شاخصهاي
سواد زنان ،سواد جمعیت باالي شش سال و نرخ
باسوادي بیشترين امتیاز را کسب نمودند .سطح
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عنوان يک اهرم اساسی ،کشاورزان را هنگام رويارويی با
مخاطرات ياري میدهد.

تحصیالت باعث افزايش سطح آگاهی کشاورزان میشود
و آنچه مسلم است ،اين است که سطح تحصیالت به

جدول  -4اعتبارسنجی شاخصهاي مربوط به بعد ظرفیت سازگاري
طبقهبندي شاخصها

اجتماعی

شاخص

میانگین

انحراف
معیار

ضريب
تغیرات

sig

مقدار t

وضعیت
شاخص

سواد زنان
سواد جمعیت باالي شش سال
نرخ باسوادي

7/7
7/7
7/9

1/63
1/64
1/7

0/211
0/214
0/215

**0/000
**0/000
**0/000

11/08
10/74
11/42

مناسب
مناسب
مناسب

تراکم جمعیت

7/9

1/7

0/216

**0/000

11/26

مناسب

سن سرپرست خانوار
بیمه
سطح تحصیالت سرپرست

7/9
7/5
7/6

1/73
1/7
1/79

0/219
0/227
0/235

**

0/000
**0/000
**0/000

11/08
9/73
9/76

مناسب
مناسب
مناسب

6/3

1/61

0/254

**0/000

5/51

مناسب

6/3

2/19

0/346

**0/000

4

مناسب

درصد نیروي کار کشاورز

7/2

1/74

0/243

**0/000

8/31

مناسب

درآمد کشاورزي

6/8

1/79

0/263

**

0/000

6/67

اراضی زير  2هکتار

7

1/89

0/27

**

0/000

ارزش ادوات فیزيکی (زمبن)

6/3

1/76

0/278

**

0/000

**

دسترسی به خدمات ترويج
کشاورزي
آگاهی و دسترسی به اطالعات
هواشناسی

اقتصادي

اقتصادي

6/95
5/04

مناسب
مناسب
مناسب

ارزش ادوات فیزيکی (ساختمان)
ارزش ادوات فیزيکی (ماشین آالت)
سرمايه گذاري خانوار

6/3
6/3
6

1/77
1/83
1/76

0/282
0/288
0/294

0/000
**0/000
**0/000

4/77
4/86
3/96

مناسب
مناسب
مناسب

درصد خانوار مالک

6/9

2/06

0/297

**0/000

6/22

مناسب

درآمد غیرکشاورزي

6

1/79

0/299

**0/000

3/7

مناسب

تعداد منابع درآمدي
پس انداز

6
6/2

1/88
1/96

0/313
0/319

**0/000
**0/000

3/53
3/91

مناسب
مناسب

* معنیداري در سطح  0/05و ** معنیداري در سطح /01
نتيجهگيري

اين مطالعه با هدف ارزيابی و اعتبارسنجی
شاخصهاي آسیبپذيري خشکسالی انجام شد .از
مجموع  64شاخص مورد مطالعه قرار گرفت ،تعداد 63
شاخص مناسب تشخیص داده شدهاند و  1شاخص به-
علت عدم کسب امتیازات الزم و عدم اجماعنظر بین
کارشناسان ،متخصصان و نخبگان محلی نامناسب
تشخیص داده شدهاند .بر اساس نتايج بهدستآمده
میزان بارش بهعنوان يکی از شاخصهاي اثرگذار در بعد
در معرض قرار گرفتن در نظر گرفته شد .از طرفی،
کشاورزي و مقدار تولید محصوالت وابستگی شديدي به
مقدار نزوالت جوي دارد .اين نتیجه بدينمعناست که با

کاهش میزان بارش آسیبپذيري به خشکسالی در
منطقه افزايش میيابد .اين نتیجه با مطالعات et al.
 )2015( Blauhutکه بر میزان بارش بهعنوان يک
شاخص کلیدي براي ارزيابی آسیبپذيري کشاورزي به
خشکسالی اشاره میکنند ،منطبق است .بديهی است
که افرادي که اراضی بیشتري دارند و اراضی بیشتري
را زيرکشت میبرند در مقابل هر گونه تغییر شرايط آب
و هوايی حساسیت بیشتري دارند بنابراين ،اين نوع
شاخص در قسمت حساسیت اهمیت بیشتري دارد.
بیشترين تأثیرگذاري شاخصها در بعد سازگاري
شاخصهاي سطح تحصیالت جمعیت باالي شش سال و
نرخ باسوادي میباشد .سطح سواد اغلب ،به کسب
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... تدوين و اعتبارسنجی شاخص هاي مناسب ارزيابی آسیبپذيري:کفايتی و همکاران

،آسیبپذيري کشاورزي در شرايط خشکسالی وجود دارد
پیشنهاد میشود بهرهگیري از شاخصهاي آسیبپذيري
در سطوح مختلف کشاورزي در شرايط خشکسالی بیش
 بهويژه نتايج اين تحقیق و.از پیش مورد توجه قرار گیرد
چارچوب شاخصهاي ارايه شده در آن میتواند مبنايی
براي شناسايی مناطق آسیبپذير و انجام اقدامات الزم
جهت بهبود مديريت آسیبپذيري کشاورزي در شرايط
 الزم است در، در اين راستا.خشکسالی را فراهم سازد
سطوح استانی تا ملی شرايط الزم براي تسهیل دسترسی
 بهويژه اينکه يکی.به دادههاي اين شاخصها فراهم شود
از معیارهاي مهم براي اعتبارسنجی شاخصها امکان
.دسترسی آسان به اطالعات شاخصهاي موردنظر است

اطالعات و مهارتهاي مختلف براي مقابله و کنار آمدن
 اهمیت، به همین علت.با خشکسالی کمک میکند
.زيادي دارد
بر پايه نتايج بهدست آمده میتوان استنباط کرد که
 برنامهريزان و مديران در حوزه، متخصصان،محققان
آسیبپذيري میتوانند براي انجام فعالیتهاي مختلف
 اجرايی و ارزيابی از شاخصهاي اعتبارسنجی،تحقیقی
شده در اين مطالعه بهره گرفته و در فرآيند مطالعات و
 اين پژوهش میتواند.برنامهريزيهاي خود استفاده کنند
 ايجاد بانک،در بخش کشاورزي و مقابله با خشکسالی
اطالعات شاخصهاي آسیبپذيري و کمی کردن آنها
.در راستاي مديريت خشکسالی در کشور باشد
، با توجه به نتايج و يافتههاي تحقیق،در اين راستا
با توجه به اينکه شاخصهاي فراوانی براي ارزيابی
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