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 چکیده

خساارت در  جاادیکه باعث ا دردا یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یمختلف اجتماع یهادر بخش یفراوان بارانیاثرات ز یدارا یعیطب یایو بال سالیخشک
پژوهش تالش دارد آن را  نیا یطیمحستیو ز یاجتماع ،یاز لحاظ اقتصاد سالیخشکمنظور کاهش اثرات . بهشودیم ستیزطیو مح یبخش کشاورز

از  کیا و باا اساتداده از هار ییوستازان رکشاور شتیبر مع سالیخشک سکیر تیریعوامل مؤثر بر مد یمورد واکاوی قرار دهد. مطالعه حاضر به بررس
از عوامال توساط  کیامنظور هار  نیا به باشد.میشهرستان کرمان  یدر خصوص محصوالت کشاورز یو اجتماع یطیمح ستیز ،یاقتصاد یرهایمتغ

سلسله  لیتحل کیاز تکن ارهایمع ریاز ز کیهر  یبندتیقرار گرفته و جهت اولو ییمورد شناسا یعیطب منابع یو اداره یکشاورزجهاد  انکارشناسان سازم
مناابع  یاداره ،یپرسشنامه توسط کارشناسان خبرگان ساازمان جهااد کشااورز 135تعداد  نیست، همچن( استداده شده ا IAHP) افتهیتوسعه  یمراتب
نرماال  بیمجماو  ضارا نیانگیبا م یادصاقت رینشان داد که متغ جینتاشده است.  لیتکم 1399در سال  شهرستان کرمان یو کشاورزان منطقه یعیطب

 یریادرگ شیافااا هیامؤلده مربوط باه گو نیا یهاهیدر گو بیضر نیرا به خود اختصاص داده است. باالتر بیضر نیباالتر 0.069ها برابر با هیشده گو
در  0.054هاا برابار هیاگو بیمجمو  ضر نیگنایبا م یطیمح ستیز یرهایبوده و متغ یزندگ یهانهیها شیافاا ،یکاریب شیبرسرمنابع آب است و افاا

 شاودپیشنهاد مای قرار دارد. یاهیگ یهامراتع، کاهش تنو  گونه یاهیمؤلده کاهش پوشش گ نیمربوط به ا یهیگو نی. باالترگرفته استه دوم قرار رتب
 ساکیر تیریو ماد ییوساتاکشااورزان ر آوریتااب شیافااا یبارا هاایگذاراساتیو س هایایربرنامه با توانندیماستان  نیگذاران ااستیو س رانیمد

مادنظر  ایپاذبیمنطقه در خصوص محصوالت آسا ییکمتر کشاورزان روستا یریپذبیشده را جهت آس ییشناسا یهامؤلده نیاز ا کیهر  سالیخشک
 قرار دهند.

  یکلیدکلمات 
   "IAHPمدل  "، " یطیمح ستیز "، " سالیخشک "، " مدیریت ریسک "
 

 قدمهم -1
و به  دهدیای بلندمدت رخ مبارش در دورهود کمب لیبه دل سالیخشک
 شاود یم لیتبد یعیبالی طب کیو به  کندیم ریرا تسخ طیمح جیتدر

نامحساو   نیبرای ماردم و مسائول رد،یگیشکل م جیاما چون به تدر
(. 1398دامناه،  یو اساکندر ی)سوار کنندیاست و کمتر به آن توجه م

 که استدر جهان  یعیطب یبال نیتربارگ عنوانهب سالیخشک امروزه
 ,.church et.al) قارار داده اسات ریرا تحات تااث یبشار یزنادگ

در  یفراوان بارانیاثرات ز یدارا یعیطب یایو بال سالیخشک.  (2017
کاه  باشادیم یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یمختلف اجتماع یهابخش
 شاودیما ساتیزطیو مح یاورزخساارت در بخاش کشا جاادیباعث ا
 ینیمرزیو ز یمنابع آب سطح ،سالیخشک(. بر اثر بروز 1396،ینا)رضو

و سااختار  ییروساتا یبار زنادگ یو اثارات مندا افتهیبه شدت کاهش 
یکای از مها  (.1394و همکااران،  یدی)جشم کندیم جادیا یکشاورز

ه کاه سالی، کشااورزی باودپذیر از پدیده خشکهای آسیبترین بخش
اماروزه  .(1398خلیلی و همکاران، ) بر اقتصاد کشورها داردتأثیر مهمی 

 یطیو شاارا یکشاااورز داتیااو کمبااود آب، کاااهش تول سااالیخشک
 باشادینما ریپاذامکاان ادر روسات ییروستا داریپا شتیبه مع یابیدست

(Hua et.al., 2017). کشااورزان  ژهیامنطقاه باه و نیاکثر سااکن
کاه  کننادیم نیتأم یعیمنابع طبو  یزخش کشاوررا از ب شیدرآمد خو

هاا باه آن یو محصاوالت کشااورز هاانیزم ده،یپد نیوجود ا لیبه دل

هاا را آن یقتصاادو مناافع ا مدرآگرفته است و د ارقر ریشدت تحت تأث
عالوه بار  سالیخشک(. 1400 ،و همکاران انیداده است )نوروز کاهش

 ،یاجتمااع ،یطایمح ستیز مشکالت جادیموجب ا یمشکالت اقتصاد
منطقه شده است. به طور مثاال، گارد و  نیمردم ا یو بهداشت یفرهنگ

 یروناو ج یاهیگ یهاهو انقراض گون یاهیغبار باعث کاهش پوشش گ
 گرید یبه شهرها انییباعث مهاجرت روستا نیدر منطقه شده و همچن
بار  ساکیر تیریماد .(1394و همکاران،  یدیکشور شده است )جشم

کشااورزان  یزنادگ یدایو بهبود ک یکشاورز یهاتیفعال ییکارا اانیم
بار  یعایطب یایابالو  یطایعوامال مح یاثرگذار رانیاثرگذار بوده و م

 رونیا زا. (1400 ،همکاراننوروزیان و ) دارند یکشاورز سکیر تیریمد
 یریپاذبیکااهش آسا باعاث توانادیما ساالیخشک سکیر تیریمد

 یریگافلباشد و غ یعیطب  یمخاطره نیا لبادر مق ییکشاورزان روستا
 تیریماد یجابه یمناسب نیگایرا کاهش دهد و جا ییکشاورزان روستا

از کشاورهای  ارییمانند بس این رانی. در ا(1399 ،سلطانی) شدبحران با
هاا در اییرو برناماه هااتیی فعالدرحال توسعه، نگرش غالب بر هماه

و  یراوبحاران اسات )سا تیریدما کاردیرو ،ساالیخشکمواجهاه باا 
هناوز نتوانساته اسات  ی(. متاسدانه دانش بشار1398 ،دامنه یاسکندر

دهیپد سالیخشک ونچ ابدیب یجهت رفع کمبود بارندگ یراهکار مناسب
از  یریراهکاار در جلاوگ نیترمه  رو نیاست از ا یطوالنخانده و  یا

دوره ینایبشیو پا یآگاهشیپ یعیطب یبال نیاز ا یبروز خسارات ناش
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 یو فواصل زمان ترقیدق هاینیبشیپ نیدازه ابه هر ان ست.ا کخش یها
جبران خساارات  د ابعاد بحران محدودتر شده و برآوردباش تریطوالنآن 

  ریااخ یهاا( در ساال1399 ،همکااران و ی)زرقاان ساده ترخواهد شاد
 یهااساال در فاصالهنشاان داده اسات کاه منتشر شاده های رشگاا

 – 1379) دیو شاد یبحرانا ساالیخشکدو  اتنه رانیا 1380 -1340
 ،یکشاااورز جهاااد) اساات نمااوده تجربااه را( 1400-1399) و( 1378
مناابع  بیاو تخر یکشاورز داتیکاهش تول عثبا سالیخشک(. 1400

را باه خطار  ییروساتا یو رفااه خانوارهاا شتیشده است و مع یعیطب
 یبارا امگا نیرو اولا نیا(. از ا1389انداخته است )کشاورز و همکاران 

 یامدهایپ قیتبعات آن، شناخت درک عم لیو تعد سالیخشک له بامقاب
آناان  یریانعطاا  پاذ یارتقا یکشاورزان برا یریپذ بیآن و ابعاد آس
مغدول مانده  رانیدر حال توسعه از جمله ا یکشورها شتریاست که در ب

را  ییتواناا نیاا یآورتااب (MC Manus et al., 2012 ) است
را در برابار اناوا   ییکشااورزان روساتاتحمل  صبر و ینهتادارد که آس

 قاو بااال بارده و در صاورت و ساالیخشکاز جمله  یعیمخاطرات طب
پا  از  یابیاقاادر باه باز ییکشاورزان روساتا سالیخشک یمخاطره

 یدایو ک یکما یبه بررس  یادیبود. مطالعات ز یمخاطره خواه طیشرا
پرداختاه  ییتازان روسااورکش یآورتابو  سالیخشک سکیر تیریمد

( 2015و همکااران ) رتهاالیب .شاودیاز انها اشاره م یاست که به برخ
مقااوم  ساالیخشکهناد در برابار  یکشاورز ایبا عنوان آ یقیتحق یط

عمده  یهاتیاز محدود یکی سالیخشکداد که  نشان جینتاهستند که 
 ریااخ یهامتوسط است. کاه در ساال سالیکخش یداریبهبود پا یبرا
است  دهکاسته ش سالیخشکاست اما از شدت  افتهی شین افاامد آبسا
  .انقالب سبا در کشور هند است ریتأث یدهندهنشان هایابیو ارز
 راتیتااث یبررسا»تحت عنوان  یا( در مقاله2018و همکاران )  یآزاد

 جینتاا .انادپرداختاه  رانیآن در امقابله با  یهایو استراتژ سالیخشک
 کاردیباه توساعه و رو ازیان ساالیخشک دهیاچیپ تیماه ن داد کهشان
مختلف متمرکاا شاده   ندعانیها با ذدولت یدارد که بر همکار هکپارچی

را  سالیخشک سکیر تیریمد تواندیم یاکپارچهی کردیرو نیاست. چن
 جااادین، اکشاااورزا یریپذبیکاااهش آساا نیبهبااود بخشااد همچناا

مقابلااه بااا  یسااطوب باارا یمااامه در تبلااقام تیااو ظرف یریپااذانعطا 
( باه 1396فارد ) نیاو آر یقنبار  .شاود یساازادهیپ دیبا سالیخشک

 یخانوارهاا شاتیو مع یاقتصااد تیبر وضع سالیخشک ریتأث یابیارز
: شهرساتان یمشا  )مطالعه ماورد یبردار-بهره یدر واحدها ییروستا

د که نشان دا جینتا پرداختند و یلیتحل-یدیده از روش توصفسا( با استدا
 یمایاقل راتییاغبرابار تدر  ژهیاها به وآن یشتیو مع یاقتصاد تیوضع

 ییامادهایبا پ سالیخشکاست.  ریپذبیآس اریبس سالیخشکهمچون 
نیکاهش بازده زم ط،یمح یهمچون کاهش رطوبت هوا و خاک، تشنگ

ماواد  متیق شیمحصول، افاا تیدیو ک یورافت بهره ،یکشاورز یها
 یخااک و شاکنندگ شیفرساا ،یکاریب شیافاا ،ییغذا یامنو نا ییغذا

اثرات  یجهیهمراه است و در نت هیو سوءتغذ انییفقر روستا شیآن، افاا
ناژاد و همکااران  لیاسامع .باردیما نیمشا  را از ب یهایمثبت تعاون

و  ییغاذا تیابار امن یساالخشکاثارات  یامدهایپ یابی( به ارز1397)
 غانیدهستان م ییروستا ورزان: کشایمورد یه)مطالع ییروستا شتیمع

 یخانوارهاا یآشکار کرد که تمام قیتحق یهاافتهینهبندان( پرداختند. 
هاا آن ییغاذا تیادارند اماا ساطوب امن ییغذا یناامن یآمار یجامعه

 ریپاذبیآسا یمایاقل راتییاکه نسبت باه تغ ییمتداوت است. خانوارها
صاال  پاور و    .نادربیما رنج ییغذا یاز ناامن ییهستند، از درجه باال

در کاااهش  سااکیر تیرینقااش مااد ی( بااه بررساا1397همکاااران )
در براباار  ییروسااتا یهاسااکونتگاه یاجتماااع-یاقتصاااد یریپذبیآساا

 یریپذبیدر شهرستان نقده پرداختند که نشان داد که آسا سالیخشک
 نیابه ا یتوجهروستاها و ک  یچون اناوا یلیدالبه  سالیخشکوقو  

باودن ساط  داناش و  نییپاا ت،یریتوسعه و ماد یندهایدر فرا اطقمن
جاامع و  یهاامقابله با بحران، فقادان طرب نهیدرزم انییمهارت روستا

 یشاغل یهاکمباود فرصات ،ییروساتا کپارچاهیتوسعه  یبرا یراهبرد
 ،یزبااه کشاااور ییروسااتا در روسااتاها، وابسااته بااودن اقتصاااد داریااپا

و عرضه محصوالت، عدم  اهدههان نیهت تامدر جنظام بازار  یناکارآمد
نباود  ،ییتوساعه روساتا نهیدرزمدولت  یاز سو یراهبرد یسازتیظرف

ضاعف نظاام  ،ییجوامع روستا و امکانات طیمناسب با شرا یایربرنامه
ن و ، درماابهداشات ناهیدرزم یاجتمااع نیو عدم تاأم یخدمات عموم

مکااران ه و یمحماد  .درداوزش در حد متوسط و رو به بااال قارار آم
دشات  یبار کشااورز ساالیخشکاثرات  ی( در مطالعه به بررس1394)

باه  هیاناح یآن بار اقتصااد روساتاها ریدهگالن استان کردستان و تأث
 یکشااورز ساالیخشک سکیر تیریمد یبرا ییمنظور ارائه راهکارها

و  یکشااورز ساالیخشکوقاو   نینشاان داد با جیند. نتااکرد نیتدو
وجاود   یو درآمد کشاورزان رابطه مساتق یشاورزت کصوالکاهش مح
 یما ساالیخشکو مخااطره  سکیر تیریبا کنترل و مد نیدارد. بنابرا
کارد. از  نیرا تضم یبر کشاورز یمبتن یاقتصاد روستاها یداریتوان پا
عبارت اند از : توسعه روش  نهیزم نیدر ا یتیریمد یراهکارها یجمله 

در ساخت  یگذار هیسرما کشت، یوالگ نییتحت فشار، تع یاریآب یها
 ینایرزمیز یآب در سادره هاا رهیاکوچک و نداوذ دادن و ذخ یسدها

 یاسیس یامدهای( به پ1397و اکبر زاده ) نوحدانی یاحمد .داد شنهادیپ
د وم روناکاه تادانشان داد  جیپرداختند. نتا هیاروم اچهیخشک شدن در

 بیاتخر هاا،آن شاتیبار مع یاریخساارات بسا هیاروم اچهیدر یخشک
و باغاات( را باه هماراه  یاراضا بی)تخر حوضهیو کشاورز  ستیاکوس

مهاااجرت و  شیماننااد افاااا یاجتماااع یهاااخواهااد داشاات. چالش
 تیاز جمله آثار محتمل تداوم وضع ایدر شهرهای بارگ ن ینینشهیحاش
راه افتاادن  ژهیوگردها به ایر دیو تشد دیتولت. اس هیاروم اچهیدر یکنون

 هیااروم اچاهیدر یخشاک  یمساتق امدهاییازجمله پ ینمک یهاطوفان
 یهااساتان یو حتا اچاهیمجاور در نیشدت، سالمت ساکناست که به

( باه نقاش 1396خداداد )و  یلیعااسم  .کندیم دیها را تهدآن همجوار
 انییروساتا یقتصاادبر بهبود ا و اثرات آن سالیخشک سکیر تیریمد

مال اع یکشااورز یماهید بن دانشا جیشهرستان بناب پرداختند که نتا
محصاوالت  مهیاست. ب سالیخشک یریپذبیدر کاهش آس موثر اریبس

 ،یاساساا یماننااد اباااار تواناادیماا ،سااالیخشکدر زمااان  یکشاااورز
ند و در ممکن برساا اانیم نیکشاورزان را به کمتر یدرآمد یهانوسان

در  شرکت اانیم نیها شود. همچنآن یریپذبیباعث کاهش آس جهینت
باه  لیتما اانیبر م گریاز عوامل موثر د یجیو ترو یآموزش یهارنامهب

از آنجاایی کاه  اسات. ساالیخشک تیریماد یهاامشارکت در پروژه
 یهاآباثرات نامطلوب زیادی بر ماار  کشاورزی، کاهش  سالیخشک

های گیاهی و جانوری، مهاجرت بسیاری از گونه از بین رفتنزیرزمینی، 
کشاورزان روستایی به شهرها به دلیل بیکاری و همچنین خشک شدن 

 رونیازا برجای گذاشته است. کرماناستان  شرقیدر شهرهای ها تقنا
کشااورزان توانساته  عبشاتم رب سالیخشکریای برای مقابله با برنامه
 امبا توجه به مطالعات انجباشد.  ینهیدرزممه  های یکی از بحث است

 یبارا ساالیخشک ساکیر تیریماد ناهیدر زم یچندان یبررسگرفته 
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 یجواماع کشااورز یریو انعطاا  پاذ ییآب و هاوا  راتییانطباق با تغ
یاساتراتژ یو بررس سالیخشکموضو   تیو اهمصورت نگرفته است 

منظور کااهش که به یللالمنیو ب یمل ،یمقابله در سه سط  محل یها
 یطیمحستیو ز یاجتماع ،یادامل اقتصعنوان عوهب سالیخشکاثرات 
د پژوهش تاالش دارد آن را ماور نیکه ا ی. موضاوعاندشدهیبندطبقه

 ساکیر تیریماد یابیاباه ارز پاژوهش نیاهد  ا  واکاوی قرار دهد.
 انییروساتا عشاتیو م یطایمح ساتیبر مسائل ز دیبا تاک سالیخشک

شانامه در رسپ قیااز طر عاتها و اطالستان کرمان پرداخته و دادههرش
منطقااه شاارق شهرسااتان در  99-1400و 98 - 99 یزراعاا یهاسااال

توسااعه  یسلسااله مراتباا لیااکرمااان انجااام شااد و بااا روش تحل
 سااکیر تیریمااد یبنااد تیااو اولو ییبااه شناسااا  (IAHP)افتااهی

 .پرداخته شد سالیخشک
 

 قیتحق روش -2
 در ساالیخشک ساکیر تیریحاضار جهات ماد قیتا، تحقاسر نیا در
 نیان، واقع در شمال اساتان کرماان، انجاام گرفات. اکرما رستانشه

رود و یخشک باه شامار ما مهیجاو مناطق ن ییمنطقه ازنظر آب وهوا
 170سااله، 40ی درازمادت دوره کیادر آن درطاول  یمتوسط بارندگ

 یدرپا یپا هایسالیخشکو   یاقل رییمنطقه، تغ نیاست. در ا متریلیم
 ستیز طیکشاورزان و مح یدگزن به ادیز هایسارتباعث وارد شدن خ

 نیادر ا یو کمبود باارش و نباود آب ساطح هاسالیخشکشده است. 
برای کشااورزی اساتداده  ینیرزمیاز منابع آب ز ازحدشیمنطقه، مردم ب

در  قیو عم قیعممهیهای نتعداد چاه شیکار موجب افاا نیاند و اکرده
 نیادر ا. ( 1397کااران، مناه و هممنطقه شده است )اسکندری دا نیا

و  ییسانجش نگارش کارشناساان باه منظاور شناساا یپاژوهش بارا
 ییکشااورزان روساتا یبارا ساالیخشک سکیر تیریمد یبندتیاولو

 افتاهیتوساعه  یسلساله مراتبا لیاتحل نادیشهرساتان کرماان  از فرا

(IAHP) یسلساله مراتبا لیتحل ندیفرآ کردیرو .تاستداده شده اس 
(AHP)  ارهیاچناد مع یهاایریاگ  یدر تصام یاساتردهبه طور گ 

(MCDM) کیا لیامورد استداده قرار گرفتاه اسات. در واقاع تکم 
روش  نیادشوار اسات. در ا اریبس AHP در (CM) سهیمقا  یماتر
 لیاو تحل هیارا مورد تجا AHP متناقض در CM وجودعدم  لیدال

 یگارد ساازبهباو یرا بارا (IAHP) افتهیبهبود  AHP و هادقرار د
CM دهدیم شنهادیپ یبندو رتبه یسازروش مرتب کیاز  تدادهبا اس .
 ساتیو ز یاجتمااع ،یاز عوامال اقتصااد کیاصورت که هار  نیبه ا
باه صاورت دو باه دو باا  ندباشایما ییهارشاخهیز یکه دارا یطیمح
شده است از اعداد مربوطه خواسته ناند و از مروجاشده سهیمقا گریکدی
 یعوامال تاا چاه حاد )برتار نیاا نکاهیا در مورد نظر خود را 10تا  1

 کسانی تی، اهم5متوسط  ی، برتر7 ادیز اریبس ی، برتر9 ادیالعاده زفوق
 گریکادینسبت به  2و4،6،8،10 نینابیب یو  ارزش ها 1 تیاهمی، و ب3

بهباود  AHP کند. در روش ابمورد نظر را انتخ ینهیدارند گا یبرتر
مشاکل  نیا 2013ل در سااران همکو  یط لتوسکه  (IAHP) افتهی

 نیایروش در اداماه آورده شاده اسات. تع نیا یهاحل شده است. گام
بار اساا   توسط خبرگان ارهایبه مع هیاول یدهازیامت  ارهایمجموعه مع

 ui  هشدگرفته  ازیامت اریبه صورت گسسته که به هر مع 10تا  1 فیط

 :2و  1 بطا  روابر اس یزوج سهیمقا  یماتر لی. تشکشودیگدته م
aij=max(ui-uj,1)    if  ui≥uj                   (1)     

aij=1/(uj-ui)    if    ui<uj                        (2)     

 یاثربخشاا سااات،یدر مقا یرسااازگا AHPبااا IAHPروش  یایاااام
هاا رنادهیگ  یباه تصام یازین IAHPاستخراج اطالعات: از آنجا که 

 یعنای) یادیاتوان تالش ز یندارد، م یزوج سهیمقا ندیانجام فرآ یبرا
در عمال: باه  ینمود. و راحتا ییجو( را صرفهیانسان یروین یهانهیها
پا   ردیاگینما صاورت گرید یزوج سهیاروش مق نیدر ا نکهیا لیدل

در  شاود.یما تارقیابهتر و دق جیباعث نتا ساتیدر پر کردن مقا یراحت
اریابر اسا  سه سط  هد ، مع یریگ یحاضر، درخت تصم یمطالعه

( و مااؤثر باار یو اجتماااع یطاایمحسااتیز ،ی)اقتصاااد یهااای اصاال
 نکته نیشده است. ذکر ا  یترس یفرع ارهاییو سپ  مع یریگ یتصم
 قیاماذکور، از طر یکارهااراه گریبه عبارت د ای ارهایعست که مالزم ا

مختلاف  یهاابا متخصصاان بخش گرفته و مصاحبهمطالعات صورت 
 شده است. هیکشاورزی ته

 

 

 

 اندازه ترجیحات برای مقایسه ی زوجی -1جدول
 مقدار عددی وضعیت مقایسه

 1 ترجی  ندارد

 2 ترجی  یکسان

اً مرج یکسان تا نسبت  3 

ج بتاً مرسن  4 

 5 نسبتاً تا قویاً مرج 

 6 قویاً مرج 

مرج  قویاً تا بسیار قوی  7 

 8 ترجی  بسیار قوی

اندازه مرج بسیار تا بی  9 

اندازه مرج بی  10 
(2013همکارانلی و )1385مأخذ: قدسی پور 
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 یزوج ی سهیمقا یپرسشنامه را که حاو یمرحله، طراح نیدر ا
دو به دو  یاصل یارهایمع . ابتداشودیمت شامل مورد نظر اس یارهایمع
 ارهایمع ریها، زنآ از کیهر در، شده سپ  سهیمقا گریکدیبا 
 یقرار گرفته و در خصوص درجه سهی( مورد مقایفرع یارهای)مع

 حاتیترج یهادر جدول اندازه گر،یکدیبا  ارهایاز مع کیهر  تیاهم
نشان داده شده  ریز جدول درشده   ینظترا  یزوج یها سهیمقا یبرا

 است.

 

 
 (1400اران نوروزیان و همک)و  پژوهشهای  ماخذ:یافته

 

شونده برای انجام ذکر این نکته الزم است که انتخاب افراد پرسش
گیری و تصادفی صورت پذیرد ی زوجی نباید به صورت نمونهمقایسه

که با  در این پژوهش از نظرهای خبرگانی استداده شده. (1394 ،کشاورز)
ی کافی در ا تجربهنی و ودهب آشنا تان کرمانرسشهی اقلی  منطقه

رو  از این داشته اند.ا آن را کارهای مقابله بو راه سالیخشکی آثار زمینه
ی حاضر، بر اسا  ارزیابی محققان در خصوص انتخاب افراد در مطالعه

، مدیریت ریسک، و سالیخشککارهای مقابله با آشنا و مطلع و راه

این مرحله مه در سشنال پرتکمیپ  از  ئه گردید.کشاورزان ارامشعیت 
ی ، مقایسه زوجی استخراج ها انجام گرفت. ابتدا ماتر روی دادهعملیات 

ردید. قطر ماتری  به طور طبیعی عدد یک است زیرا در مقایسه گ
ماتری  دو جایگاین مشابه یکسان خواهد بود از سوی دیگر معکو  

اهد شد صورت کسری ثبت خومقایسه دو جایگاین با یکدیگر به
 صورت زیر نشان داد.توان مقایسه ماتری  زوجی را بهیم طورکلیهب
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                                           )3(   

ترجی  حاصل از مقایسه دو جایگاین  cijمیاان که در آن ( 3در رابطه )
i، J توان وزن و راهکار است حال از طریق ماتری  مقایسه زوجی می
 د.دست آور صلی و فرعی را بها

 یک از معیارها ابتدا الزم است عناصر برای به دست آوردن وزن هر
 ی زوجی نرمال شودماتری  مقایسه

                                  )4( 

و  jو  iمیاان ترجی  نرمال شده دو جایگاین   که در آن( 4رابطه )

ستون ماتری  است. از این رو ماتری   هرر ناصر دجمع ع 

شود. نصر در ستون خودش نرمال میمقایسه زوجی از تقسی  هر ع
شود ز ماتری  نرمال، محاسبه میسپ  میانگین عناصر در هر سطر ا

 دهد.نشان می که همان وزن معیارها را

                 )5(    

تعداد عناصر مورد مقایسه  nام و  iمعیار  زنو Wفوق ی ابطهکه در ر
وهی برای انجام های گرگیرین در تصمی چنیر سطر است ه در ه

پرسش های  میانگین هندسی پاسخبایست از ها می ماتری  گروه
 با عنوان عناصر ماتری  استداده شود. شوندگان

                             )6(    

  j ،qو  iیحات دو جایگاین میانگین هندسی میاان ترجر آن د که

تعداد افرادی که پرسشنامه توسط  pشونده و  مربوط به فرد پرسشد ک
ها الزم است از سازگاری  پیش از تحلیل داده گردد.ها تکمیل میآن

ه ی دو بایسهبه مق گیرنده ها اطمینان حاصل شود زیرا تصمی  مقایسه
های ابراز وجود دارد که مقایسهو این امکان  خته استامل پردادوی عو

رو، از این (1398خلیلی و همکاران،  )سازگار با ه  نباشد  در کل شده
یری نهایی گ شوندگان برای تصمی الزم است تا اعتبار پاسخ پرسش

گیری  ، اندازهIAHPهای تکنیک یکی از مایت مورد ارزیابی قرار گیرد.
ول قبقابلی می  است. محدودهو کنترل سازگاری هر ماتری  و تص
حالت دارد، اما در بستگی یرنده گ ناسازگاری در هر سیست  به تصمی 

کند که اگر ناسازگاری تصمی  بیش از ( پیشنهاد می1980تی )کلی، ساع
های خود تجدیدنظر کند گیرنده در قضاوت باشد، بهتر است تصمی  1%

 expertهای افاارنرمتمام این موارد از طریق  (.1385)قدسی پور 

choies ش . رواستاجرا لابق اکسل وIAHP  یل مسائل برای تحل
ی زیر افاار امکان محاسبهد دارد این نرمی چند معیاره کاربرگیرتصمی 

معیارها، وزن معیارها و نرخ ناسازگاری ماتری  مقایسه زوجی را فراه  
 .(1398خلیلی و همکاران، ) کندمی

 نتایج -3
زیستقتصادی، ا یک از عوامل هردهد نشان می ( 2) ولدج نتایج

اجتماعی از نظر کارشناسان و متخصصان جهاد کشاورزی و و محیطی 
نشان داد  نتایج .ی زوجی قرار گرفتی منابع طبیعی مورد مقایسههادار

عنوان اولین، مهمترین و تاثیرگذارترین عامل از  بهکه عامل اقتصادی 
 تحملو  سالیخشک ن در مدیریت ریسکان و متخصصانظر کارشناس

  .باشدمیکشاورزی ی مینهدر زروستایی ن کشاورزا

 

 سالیخشکبروز هنگام در  محیطیزیست نرمالیز شده زیرمعیارهای اقتصادی، اجتماعی،  هایوزن نتایج هر یک از -2جدول
بندیرتبه گویه  وزن نرمال شده 

یاهیگ یهاکاهش تنو  گونه  17 108/0  

عیتخریب منابع طبی افاایش  2 700/0  

یدگمیاان بارنکاهش   3 610/0  

های سطحیآبکاهش   14 550/0  

ها و زیستگاه طبیعینابودی تاالب  6 027/0  

کشاورزان مدآکاهش در  20 123/0  

020/0 4 کاهش سالمتی و افت کیدیت زندگی  

آب آشامیدنی کیدیت کاهش  1 500/0  

022/0 5 کاهش همکاری بین روستاییان  

هااضی زراعی و باغکاهش قیمت ار  9 042/0  

مواد غذاییایش قیمت فاا  10 043/0  

260/0 16 خسارات وارده به بخش دامی  

440/0 11 افاایش بیماری  

046/0 12 افاایش انگیاه مهاجرت  

مراتع یاهیکاهش پوشش گ  18 112/0  

590/0 15 افاایش بروز ناا  و درگیری برسرمنابع آب  

یتولید کشاورزعملکرد کاهش   8 031/0  

نییدامآشکاهش تأمین آب   7 320/0  

بیکاری افاایش  21 131/0  

گذاری در بخش کشاورزیکاهش سرمایه  13 053/0  

های زندگیافاایش هاینه  19 129/0  

 های پژوهشماخذ:یافته
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 سالیخشکهنگام بروز در  حیطیمزیست ی متغیرهای وزن نرمال شده. -3جدول

بندیرتبه گویه دهوزن نرمال ش   

یاهیگ یهاگونهکاهش تنو    17 108/0  

تخریب منابع طبیعی افاایش  2 700/0  

ها و زیستگاه طبیعینابودی تاالب    6 027/0  

610/0 3 کاهش میاان بارندگی  

های سطحیکاهش آب  14 055/0  

مراتع  یاهیکاهش پوشش گ  18 112/0  

زیست محیطیکل گویه های میانگین   10 540/0  

 های پژوهشیافته ماخذ:

 

 یارهاایمع ریاشاده ز زهینرماال یهازنو از کیهر  جینتا

 :یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد

صورت گرفتاه اسات از  یبنده( ارائه شده رتب3جدول) جیتوجه به نتا با

 یو تجربا یمذکور با توجه باه داناش علما یهاکه پرسشنامه ییآنجا

و کشااورزان  یعیبع طبمنا یاداره ،یازمان جهاد کشاورزکارشناسان س

بدست امده از  جینتا سدریشده است به نظر م لیمان تکمرکشهرستان 

و  یباه عناوان راهکاار علما انادتویماست و  رخوردارکامل ب تیارجح

هنگام وقو   یفراوان بیکه کشاورزان آس ییشوند از انجا یمعرف یعمل

رییاغاز مت کیاهار  یبندتیاولو نرویاز ا گردندیمتحمل م سالیخشک

 یاوانافر تیااز اهم آماده بدسات جینتاه جه بشده با تو ییشناسا یها

 .گردد ینهیزم رد یبرخوردار است تا شاهد خسارات کمتر

 :یاقتصاد یرهایمتغ یوزن نرمال شده جینتا

 یاقتصااد ریامتغ قیاتحق ریمتغ نیتر( مه 2حاصله جدول) جینتا طبق

ها برابر با  هیه گونرمال شد بیمجمو  ضرا نیانگیبا م ریمتغ نیاست. ا

 بیضر نیباالتررا به خود اختصاص داده است.  بیضر نیترباال 0.069

 ،یکااریب شیافاا یهاهیمربوط به گو بیمؤلده به ترت نیا یهاهیدر گو

 ازیاآب ماورد ن نیکاهش تام ،یزندگ یهانهیها شیافاا آمد،کاهش در

 ،یاورزدر بخش کش یگذارهیکاهش سرما ،یکشاورز یهاتیفعال یبرا

آب  تیادیکااهش ک ،یه بخاش دامابا وارد شاده یهاشدت خساارت

و  یزراعا یاراضا ماتیکاهش ق ،ییمواد غذا متیق شیافاا ،یدنیآشام

 قارار یبعاد یهادر رتبه ،یکشاورز دیها، کاهش سط  عملکرد تولباغ

را از بخاش  بیآسا نیشاتریکشااورزان ب نکهیبا توجه به ا. دارند گرفته

 سااکیر تیریمااد ینااهیدر زم یایااربرنامااه رناادیپذیماا یاقتصاااد

 نیارا باه کشااورزان ا یانیکمک شاا تواندیم یآورو تاب سالیخشک

 یشاهر کرماان کاانون اصال نکاهیه باه اباا توجا .منطقه داشته باشاد

و  یر کشاااورزان باغااداراساات و شااغل اکثاا یریمساامحصااوالت گر

 یایابدسات آماده ها  گو جی( است و نتایری)محصوالت گرمسیزراع

اسات کشااورزان  زمال باشادیما یکااریب کشااورزان از شاتریب بیآس

 دیاجد یکنند و با ساازوکارها و روش هاا افتیالزم را در یهاآموزش

و...اسات را  یتاب آور سک،یر تیریکه شامل مد سالیخشکمقابله با 

 .اموزندیب

 :یطیمحزیست رییغمت یشدهوزن نرمال  جینتا

 یطایمحزیست یهاریمتغ یبندتیاولو یای( که گو3توجه به جدول) با

و  یعاایطب منااابع اداره ،ین جهاااد کشاااورزمااز نظاار کارشناسااان ساااز

 ریاگرفات کاه متغ جهینت توانیم باشدیکشاورزان شهرستان کرمان م

 یهااو  گوناهناکااهش تاول،  تیمراتع در اولو یاهیکاهش پوشش گ

و ساوم  تیادر اولو یبارنادگ اانیامدوم و کااهش  تیادر اولو یاهیگ

ده از نظار شا ییشناساا یعایمناابع طب بیتخر شیافاا تیاولو نیآخر

کشاورزان  تیعشبر م سالیخشک سکیر تیریمد نهیکارشناسان در زم

کااهش  ریامتغ  یطیمحستیمه  ز یرهایداشته است. از متغ ییروستا

 سالیخشک سکیر تیریارزش مد نیشتریب یمراتع دارا یاهیپوشش گ

 یدارا یعایمناابع طب بیتخر شیفااا ریکشاورزان دارد و متغ شتیو مع

 .کشاورزان منطقه دارد یراب ارزش نیکمتر

 گیرینتیجه -4

 ساالیخشک سکیر تیریعوامل مؤثر بر مد یپژوهش به بررس نیا در

 یرهاایاز متغ کیا باا اساتداده از هار ییکشاورزان روساتا شتیبر مع

دهش ییشناسا شانیهااریمع ریبا ز یو اجتماع یطیمح ستیز ،یاقتصاد

هاا  هینرمال شده گو بیمجمو  ضرا نیانگیبا م یاقتصاد ریکه متغ اند

. ه اساتشاد اختصااص دادهرا به خود  بین ضریباالتر 0.069برابر با 

 شیافااا هیامؤلداه مرباوط باه گو نیاا یهااهیدر گو بیضر نیباالتر

آب  نیکااهش تاام ،یزندگ یهانهیها شیکاهش درآمد، افاا ،یکاریب

در بخاش  یگذارهیکاهش سرما ،یکشاورز یاهتیعالف یبرا ازیمورد ن

 تیدیک هشکا ،یوارد شده به بخش دام یشدت خسارت ها ،یزکشاور

و  یزراع یاراض متیکاهش ق ،ییمواد غذا متیق شیافاا ،یدنیآب اشام

قارار  یبعاد یهادر رتبه یکشاورز دیتول عملکرد سط  کاهش و هاباغ

هاا  هیاگو بیمو  ضرمج نینگایبا م یطیمح ستیز یرهایدارند و متغ

 نیامرباوط باه ا یهیاگو نیار دارد. بااالترردر رتبه دوم ق 0.054برابر 

قارار  یاهیگ یهامراتع، کاهش تنو  گونه یاهیکاهش پوشش گ دهمؤل
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 تیااهم یدارا یبارنادگ اانیاو م  یساطح یهاادارد که کااهش آب

قارار  یبعاد یدر رتبه  یعیمنابع طب بیتخر شیهستند و افاا یکسانی

و  هاایایردر برنامه ندنتوایاستان م نیا گذاراناستیو س رانیرد. مددا

 تیریو مد ییروستا کشاورزان وریآتاب شیافاا یبرا هایگذاراستیس

شده را جهات  ییشناسا یمؤلده ها نیاز ا کیهر  سالیخشک سکیر

منطقه در خصاوص محصاوالت  ییکمتر کشاورزان روستا یریپذبیآس

 یهااناهیاز زم کیا در هار یشانهاداتیپ .دهندظر قرار مدن ایپذ بیآس

بخاش  توجاه .دادارایاه توان می یطیمح ستیو ز یاجتماع، یداقتصا

قبال،  یهادر زمان ییاعتبارات به کشاورزان روستا صیبه تخص یدولت

و توجه به گساترش و  یکاریجهت کاهش ب ،سالیخشکو بعد از  نیح

 ،یمحصاوالت کشااورز داتو وار دراتو صا یکشاورز داتیتوسعه تول

در صنعت  یو خصوص یبخش دولت یگذارهیسط  سرما شیافاا جهت

از  دهیدبیکشاااورزان آساا تیااماو ح نیو تااام ییروسااتا یورزاکشاا

 یو استداده از مشارکت بخش خصوص  یتوسط بخش دولت سالیخشک

 یساالخشک رینظ یعیطب یایکشاورزان در هنگام بروز بال .ردیانجام گ

شاده  ییعامل شناسا نیو ا رندیپذ¬یبخش م نیرا از ا بیآس نیشتریب

 یایرتاا برناماه ردیقرار گ استمدارانیکارشناسان و س اریدر اخت تواندیم

 تیریبه مد توجهقرار دهند. ییکشاورزان روستا اریدر اخت یو جامع قیدق

بخشو انتقال به  ینیرزمیز یهااز آب یآب کشاورز نیو تأم یمنابع آب

باازار آب و  لیآب با تشک نهیجهت مصر  به ییروستا یشاورزک یها

 نیو ماودت با یهمکاار شیآبرساان، جهات افااا یهاایتعاون جادیا

منابع آب تیریتوجه به مد داد. شنهادیپ توانیم کشاورزانو  انییروستا

در  یاریاهاا جهات آبقنات هیارویاز حدر ب یریجلوگو  ینیرزمیز یها

استخر،  ساخت تیحدظ منابع آب با محورهمچون امات قدابا  یکشاورز

از اقدامات مه   یاریآب نینو یهایفنّاور یریکارگها و بهقنات یروبیال

مراتاع در  یاهیابه کاهش پوشاش گ اقدام کرد. توجهاثربخش  اریو بس

و مساوالن  یاز متخصصان جوان کشاورز و استداده سالیخشکمواقع 

مراتع از  یاهیگ پوشش یاز نابود یریجلوگ یدر استان برا یعیمنابع طب

در  تاوانیما ییان روساتاردامدا یبرا یدام ینهادها هیدام و ته یچرا

 و پوشش مراتع کارساز باشد. ستیز طیحدظ مح
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 Abstract  

Introduction  
Drought occurs due to lack of rainfall over long periods of time and gradually takes over the 

environment and becomes a natural disaster because it is formed gradually, it is invisible to the people 

and officials and they pay less attention to it. Today, drought is the biggest natural disaster in the 

world Which has affected human life (church et.al., 2017). Drought and natural disasters have many 

harmful effects in various social, economic and environmental sectors that cause damage to 

agriculture and the environment. Due to drought, surface and groundwater resources are severely 

reduced and have negative effects on rural life and agricultural structure (Jamshidi et al., 2015). 

According to the studies conducted and the importance of drought and the study of coping strategies 

at three levels: local, national, and international, which are classified as economic, social, and 

environmental factors in order to reduce the effects of drought.  The purpose of this study was to 

evaluate drought risk management with emphasis on environmental issues and livelihood of villagers 

in Kerman city and data and information were done through a questionnaire in the crop years of 2020-

2021 in the eastern region of Kerman by Improved Analytical Hierarchy Process. Improved (IAHP) 

identified and prioritized drought risk management. Today, drought and water shortages, declining 

agricultural production, and conditions for achieving sustainable rural livelihoods in rural areas are 

not possible (Hua et.al., 2017). Most of the residents of the region, especially farmers, use their 

dependent natural resources and earn their income from the agricultural sector, which due to this 

phenomenon, their lands and agricultural and horticultural products have been severely affected and 

their income and economic benefits. Has reduced (Norozian et al., 2021). In addition to economic 

problems, drought has caused environmental, social, cultural and health problems for the people of 

this region. or example, drought has reduced vegetation and extinction of plant and animal species in 

the region and has also caused the migration of villagers to other cities in the country (Jamshidi et al., 

2015). Not much has been done in the field of drought risk management to adapt to climate change 

and the resilience of agricultural communities (Rezvani, 2017). 

 

Methodology  
In this study, the Improved Analytical Hierarchy Process (IAHP) has been used to assess the attitude 

of experts in order to identify and prioritize drought risk management for rural farmers in Kerman. 

The Analytic Hierarchy Process (AHP) approach has been widely used in multi-criteria decision 

making (MCDM).Each of the economic, social and environmental factors that have sub-categories 

have been compared with each other in pairs and the relevant promoters have been asked from 1 to 10 

to comment on the extent to which these factors (Extraordinarily high superiority 9, very superior 

superiority 7, moderate superiority 5, equal importance 3, and insignificance 1 and the intermediate 

values 4, 6, 8, 10 and 2 are superior to each other to choose the desired option. IAHP), which was 

solved by Lee et al. In 2013. The steps in this method are as follows: Determining the set of criteria 

Initial scoring of criteria by experts based on a discrete range of 1 to 10 to each criterion the score 

obtained is called ui. 

aij = max (ui-uj, 1) if ui≥uj                        (1)      

aij = 1 / (uj-ui) if ui <uj                              (2) 

Advantages of IAHP method with AHP Compatibility in comparisons, information extraction 

efficiency: Since IAHP does not need decision-makers to perform the pairwise comparison process, a 

lot of effort (i.e., manpower costs) can be saved. One of the advantages of the IAHP technique is that 

it measures and controls the compatibility of each matrix and decision. The acceptable range of 

incompatibility in any system depends on the decision maker, but in general, suggests that if the 

decision incompatibility is more than 1%, it is better for the decision maker to reconsider his 

judgments. All of this can be done through Excel software. The IAHP method is used to analyze 

multi-criteria decision-making problems. This software provides the possibility of calculating sub-

criteria, criterion weight and incompatibility rate of pairwise comparison matrix (Khalili et al., 2020). 
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Conclusion  
In this study, to investigate the factors affecting drought risk management on the livelihood of rural 

farmers using each of the economic, environmental, and social variables with their sub-criteria to 

identify the economic variable with the average of the total normalized coefficients of items equal to 

0.069 highest coefficient Dedicated. The highest coefficient in the items of this component is related 

to the items of increase of unemployment, a decrease of income, an increase of living expenses, a 

decrease of water supply required for agricultural activities, a decrease of investment in the 

agricultural sector, severity of damages to the livestock sector, a decrease of water quality Beverages, 

rising food prices, declining prices for agricultural land and orchards, and declining agricultural 

production yields are in second place, with environmental variables in second place with an average 

total coefficient of 0.054. Suggestions in each of the economic, social, and environmental fields: 

Attention of the public sector to allocating funds to rural farmers in the times before, during, and after 

the drought, to reduce unemployment and to pay attention to the expansion and development of 

agricultural products and exports of agricultural products, to increase the level of public and private 

sector investment in the rural agricultural industry and the provision and support of drought-affected 

farmers by the public sector and the use of private sector participation. 
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