نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1396
صفحات 19 -36

تحلیل آسیبپذیری خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان دنا:

زینب شریفی ،دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
مهدی نوری پور ،1دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج،
ایران.
مریم شریف زاده ،استادیار ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.

دریافت مقاله1395/08/25 :

پذیرش نهایی1396/02/30 :

چکیده
آسیب پذیری یکی از مفاهیم اساسی در رویکرد معیشت پایدار است که بر اساس وجود زمینههای آسیبرسان (تکانه ها ،روند
ها و فصلی بودن) به دنبال کاهش فقر در جامعه روستایی است .هدف اصلی تحقیق حاضر ،شناسایی وضعیت آسیبپذیری
خانوارهای روستاهای بخش مرکزی شهرستان دنا بوده است .جامعه آماری تحقیق  2500سرپرست خانوارهای روستایی ساکن در
 38روستا بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 300 ،خانوار از طریق نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .ابزار
جمعآوری داده ها در این پژوهش ،پرسشنامه ساختارمند و محقق ساخته بود .روایی ابزار تحقیق با استفاده از پانل متخصصان
تایید شد .همچنین پایایی ابزار تحقیق با انجام پیشآزمون در خارج از منطقه مورد مطالعه و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
( )0/914-0/903مورد تأیید قرار گرفت .در تحلیل یافتهها از فاصله انحراف معیار از میانگین بهره گرفته شد .نتایج نشان داد به
طور کلی آسیبپذیری بیش از  40درصد پاسخگویان در حد متوسط ،آسیبپذیری حدود  25درصد پاسخگویان در حد زیاد،
آسیبپذیری حدود  15درصد پاسخگویان در حد بسیار زیاد و در نهایت آسیبپذیری حدود  10درصد پاسخگویان در حد بسیار
کم بوده است .به منظور کاهش آسیبپذیری خانوارهای روستایی ،تعیین قیمت تضمینی برای محصوالت کشاورزی توسط
سازمان جهاد کشاورزی و نیز تدوین الگوی کشت در منطقه توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی :آسیبپذیری ،تکانهها ،روندها ،شرایط فصلی ،خانوار روستایی ،معیشت پایدار.
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مقدمه
رویکرد معیشت پایدار به عنوان یکی از رویکردهای جدید توسعه پایدار روستایی و شیوهای برای اندیشیدن و تالش برای
دستیابی به توسعه ،در اواخر دهه  1980با هدف پیشرفت و در جهت فقرزدایی از اجتماعات روستایی به وجود آمد
روستایی در زمان اندکی توجه محققین بسیاری را به خود جلب کرده به طوری که معیشت اجتماعات در کانون توجه
بوده است (قدیری معصوم و همکاران1394 ،؛ سجاسی قیداری و همکاران .)1395 ،به طور کلی ،یک معیشت شامل
قابلیتها ،داراییها (ذخیره ها ،منابع و حق دسترسی به منابع) و فعالیتهای مورد نیاز برای زندگی است و وقتی پایدار
است که بتواند با فشارها و تکانهها سازگار شود ،بهبود یابد و قابلیتها و داراییها را در زمان حال و آینده تقویت یا
حفظ کند ،در حالی که منابع طبیعی را از بین نبرد ( .)Chambers and Conway, 1992با این وجود ،به معیشت پایدار
خانوارهای مختلف که در جوامع مشابه زندگی می کنند ،توجه کافی نشده است (.)Wang et al.,2016
چارچوب تجزیه و تحلیل معیشت با تاکید بر جنبه های مختلف فقر ،توسط گروه ها و موسسات مختلف بین
المللی پیشنهاد شده است ( .)Liu and Xu, 2016در چارچوب معیشت پایدار رویکردهای مختلفی به کار گرفته شده
است (توکلی و همکاران .) 1395 ،در میان این رویکردها ،چارچوب ارائه شده توسط دپارتمان توسعهی بین الملل 1از
پرکاربرد ترین آن هاست ( .)Liu and Xu, 2016در چارچوب معیشت پایدار مذکور پنج مفهوم حیاتی شامل مفهوم
آسیب پذیری ،داراییهای معیشتی ،تغییر ساختارها و فرآیندها ،راهبردهای معیشتی و پیامدهای معیشتی است .دارایی-
های معیشت شامل پنج مقوله اصلی سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه طبیعی ،سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی
است .تغییر ساختارها و فرآیندها داللت بر نهادها ،سازمانها ،سیاستها و قوانین شکل دهنده به معیشت هستند.
راهبردهای معیشتی ترکیبی از فعالیتهای انتخاب شده توسط مردم برای دستیابی به هدف امرار معاش میباشند و در
نهایت پیامدهای معیشتی ،دستاوردها و خروجیهای اقدامات معیشتی است (Kollmair and Gamper, 2002؛ مطیعی
لنگرودی و همکاران .)1390،همچنین بر اساس چارچوب معیشت پایدار ،آسیبپذیری یکی از مفاهیم اساسی است که
بر اساس وجود زمینههای آسیبرسان شکل میگیرد (فروزانی و همکاران .)1395 ،زمینه آسیب پذیری ممکن است
دارای یک اثر مستقیم یا تاثیر غیر مستقیم بر پنج ضلعی سرمایه های معیشت باشد (.) Liu and Xu, 2016
در تعریفی آسیبپذیری به عنوان وضعیتی معرفی شده است که در نتیجه آن خانوار ،قدرت مقابله با شرایط
نامطلوب را از دست میدهد و به وضعیتی سقوط میکند که اغلب با ناامنی غذایی (گرسنگی) ،ناامنی شغلی (بیکاری)،
ناامنی اجتماعی (بی قدرتی و انزوا) ،و ناامنی بهداشتی (بیماری و ضعف جسمانی) مواجه میشود (زاهدی مازندرانی و
زاهدی عبقری .)1375 ،آسیبپذیری به عنوان احتمال بروز پیامدهای هر رویداد منفی و نامطلوب در جامعه ناظر بر
خصوصیتها و ویژگیهای یک فرد یا یک جامعه از لحاظ ضعف توانایی آنها برای پیشبینی ،مقابله و مقاومت در مقابل
مخاطرات طبیعی میباشد (پورطاهری و همکاران1392 ،؛ سلیمانی و همکاران .)1395 ،زمینه آسیبپذیری محیط
بیرونی افراد را در بر گرفته و بخشی از چارچوب معیشت را در بر میگیرد که ذینفعان کمترین کنترل را بر آنها دارند.
این بستر بیرونی شامل تکانهها (به عنوان مثال تکانههای سالمت انسان ،دام یا محصول ،خطرات طبیعی مانند سیل یا
زمین لرزه ،تکانههای اقتصادی ،درگیر در شکل ملی یا بینالمللی) ،روندها (جمعیتی ،منابع ،حکومت) و فصلی بودن
)1. Department For International Development (DFID
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(قیمتها ،تولید یا فرصتهای اشتغال) میشود ( .)Kollmair and Gamper, 2002عوامل چندگانه تنشزا موقعیت یا
رویدادهای هم زمان هستند که موجب تغییرات در معیشت میشوند و شامل عوامل مربوط به آب و هوا (مانند تغییرات
فصل) ،عوامل اقتصادی -اجتماعی (مانند بی ثباتی بازار) یا عوامل زیست محیطی (مانند تخریب جنگل) میباشند که
تحت تأثیر قرار میدهند ( .)Olsson et al., 2014همچنین الزم به ذکر است تمام روندها منفی نیستند و ممکن است
در نهایت به تأثیرات مثبت هم بینجامند (جمعه پور و احمدی .)1390 ،به عنوان مثال فناوریهای جدید ،پیشرفتهای
پزشکی یا روندهای اقتصادی مثبت میتوانند معیشت افراد را بهبود بخشند (.)Haidar, 2009
علیرغم تفاسیر مختلف ،آسیبپذیری هر سیستم ناشی از سه عامل :مواجهه با مخاطره ،حساسیت به آن مخاطره و
ظرفیت سیستم برای مقابله ،پذیرش یا بهبود اثرات آن است ( Smit and Wandel, 2006؛ 2016

Johnsona et

al.,؛Sapkota et al., 2016؛ Popke et al., 2016؛  Lohmann, 2016؛  .)Senapati et al., 2017ظرفیت سازگاری
توانایی یک سیستم برای سازگار شدن با استرسهای واقعی یا مورد انتظار یا مقابله با پیامدها است و به عنوان تابعی از
ثروت ،فناوری ،تحصیالت ،اطالعات ،مهارتها ،زیرساخت ،دسترسی به منابع و پایداری و قابلیتهای مدیریت در نظر
گرفته شده است .حساسیت به درجهای اشاره میکند که یک سیستم به تغییر واکنش مثبت یا منفی میدهد (2013
 .)Shah et al.,سنجش حساسیت به این معنا است که یک سیستم طبیعی تا چه حد میتواند اثرات را بدون آسیب
بلند مدت یا تغییر وضعیت مشهود تحمل کند ( .)Gallopin, 2006مواجهه به درجهای از استرس روی یک واحد خاص
تحلیل اشاره میکند که میتواند به عنوان تغییرات بلند مدت در شرایط آب و هوا یا تغییرات در بزرگی و فراوانی
رویدادها باشد (.)Shah et al., 2013
همانطور که اشاره شد آسیبپذیری یکی از مفاهیم اساسی در چارچوب معیشت پایدار است که بطور مستقیم یا
غیرمستقیم بر سرمایه های معیشت اثر گذار است .از طرف دیگر ،شناسایی عوامل مختلف آسیبپذیری یک مرحله
اساسی برای توسعه و اجرای سیاستهایی است که هدف آنها توسعه پایدار است ( .)Nazari et al., 2015همچنین
شاخصهای آسیبپذیری ابزاری مفید برای پایش آسیبپذیری در طول زمان و مکان ،شناسایی فرآیندهایی که منجر
به آسیبپذیری میشوند و ارزیابی اثربخشی این راهبردها در محیطهای اجتماعی و زیست بوم مختلف فراهم میکنند
(.)Shah et al., 2013
صاحب نظران و محققان علوم مختلف تکنیکهای گوناگونی را برای سنجش آسیبپذیری مورد استفاده قرار داده
اند که از آن جمله میتوان به منطق فازی ،تحلیلهای آماری ،تکنیکهای نقشه برداری ،تکنیک خوشه ای ،شاخص
سازی و مدلهای ریاضی اشاره کرد .به بیان دیگر ،پژوهشگران بر اساس اهداف و گرایشات تخصصی خود ،چارچوبها و
تکنیکهای متعددی را برای سنجش آسیبپذیری ارائه داده اند (شرفی و زرافشانی )1389 ،که در ادامه به برخی از
مطالعات انجام شده در زمینه آسیبپذیری اشاره می شود.
آشتاب ( )1394به تبیین آسیبپذیری ناشی از خشکسالی و عوامل موثر برآن در بین کشاورزان شهرستان هیرمند
پرداخت .نتایج تحقیق وی نشان داد که دالیل آسیبپذیری کشاورزان شامل :دسترسی نامساوی به آب ،عدم دسترسی
به سفرههای آب زیرزمینی ،نامرغوب بودن زمینهای زراعی ،کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی ،فقدان فرصتهای
شغلی در منطقه ،فقدان سرمایه (تجهیزات مکانیکی ،زیرساختها ،سرمایه انسانی ،جاده ،قدرت ،آموزش ،منابع اعتباری
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و غیره) در قالب پنج دسته دالیل طبیعی ،اقتصادی -نهادی ،اجتماعی– سیاسی ،زیرساختی -فیزیکی و عوامل فردی
بوده اند .اعتمادی و همکاران ( )1393در مطالعه ای به بررسی آسیب پذیری اجتماعی حاصل از خشکسالی و سازههای
اثرگذار بر آن در بین باغداران انجیر استهبان فارس پرداختند .آنان در مطالعه خود خشکسالی را از عوامل آسیبپذیری
روستایی در میان آبزی پروران شهرستان زاهدان پرداخت .یافتههای پژوهش نشان داد عوامل آسیبرسان معیشت
پایدار آبزی پروران به ترتیب شرایط فصلی ،تکانهها و روندها بوده اند .پورطاهری و همکاران ( )1392در تحقیق خود به
بررسی سطوح آسیبپذیری کشاورزن روستایی پرداختند .نتایج نشان داد عوامل اقتصادی (افزایش قیمت مواد غذایی،
افزایش هزینههای زندگی ،شدت کاهش درآمد ،شدت رواج بیکاری ،شدت خسارتهای وارد شده به بخش دامی،
کاهش سطح تولید کشاورزی و غیره) و عوامل اجتماعی (شدت میزان رواج بیماریها ،افزایش بروز نزاع و درگیری،
کاهش میزان وحدت و همکاری در میان روستاییان و غیره) از مهم ترین ابعاد آسیبپذیری کشاورزان روستایی بوده
اند.
ودادی ( )1390در پژوهشی به تحلیل آسیبپذیری کشاورزان سبزی و صیفی کار با استفاده از چارچوب معیشت-
های روستایی پایدار در شهرستان اسدآباد پرداخته است .نتایج نشان داد که کشاورزان از ابعاد انسانی ،فیزیکی ،طبیعی
و اقتصادی آسیبپذیرند .همچنین آسیبپذیری با ظرفیت سازگاری کشاورزان ،تنوع در راهبردهای معیشت خانوارها و
میزان دسترسی به خدمات بیرونی رابطه منفی دارد به طوری که با افزایش ظرفیت سازگاری ،درآمد از فعالیتهای غیر
کشاورزی و دسترسی و ارتباط با نهادهای بیرونی آسیبپذیری کاهش مییابد .تأسیس و تقویت تشکلها ،تأسیس
صندوقهای قرض الحسنه کشاورزان خرده پا ،تسهیل دریافت اعتبارات ،بهبود نظامهای ترویج در تولید و بازاریابی و
کمک به تنوع بخشی راهبردهای معیشت از جمله پیشنهادهای این مطالعه است .شرفی و زرافشانی ( )1389در
تحقیقی به سنجش آسیبپذیری به منظور مدیریت خشکسالی کشاورزان گندمکار (مطالعه موردی :سر پل ذهاب،
اسالم آباد غرب ،جوانرود) پرداختند .نتایج نشان داد که ضریب آسیبپذیری مناطق به لحاظ پارامترهای فنی و
روانشناختی با یکدیگر متفاوتند .به طوری که کشاورزان شهرستان جوانرود به لحاظ پارامتر فنی و کشاورزان شهرستان
سرپل ذهاب به لحاظ پارامتر روانشناختی باالترین ضریب آسیبپذیری و کشاورزان اسالم آباد غرب کمترین ضریب
آسیبپذیری فنی و روانشناختی را کسب کردند .بنابراین نتیجه گرفتند که آسیبپذیری از منطقه ای به منطقه دیگر
متفاوت و تابعی از شرایط مکان و زمان است .شرفی و زرافشانی ( )1390در تحقیق دیگری عواملی مانند کمبود منابع
طبیعی ،بیکاری ،افزایش جمعیت و حوادث طبیعی را از مهم ترین عوامل آسیبرسان به معیشت افراد بیان کرده اند.
کشاورز و همکاران ( )1389در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که بیکاری افراد خانوار و افزایش تعداد افراد
خانوار از عوامل آسیبرسان به معیشت افراد است .همچنین کشاورز و همکاران ( )Keshavarz et al., 2017به بررسی
آسیبپذیری معیشت به خشکسالی در روستاهای ایران پرداختند .نتایج تحلیل خوشه ای نشان داد  12/8درصد
خانوارها با آسیبپذیری پایین 56/8 ،با آسیبپذیری متوسط و  30/4درصد با آسیبپذیری باال شناسایی شدند.
همچنین نتایج نشان داد آسیب پذیری آنان ناشی از عوامل مختف طبیعی ،فیزیکی ،مالی ،اجتماعی و هیدرولوژی بوده
است.
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الم و همکاران ( )Alam et al., 2017در مطالعه ای با رویکرد جامع به ارزیابی آسیب پذیری معیشت  380خانوار
روستایی ساحلی فقیر از لحاظ منابع در بنگالدش پرداختند .بر اساس یافته های تحقیق مذکور ،عوامل اصلی آسیب
پذیری شامل راهبردهای معیشت و دسترسی به مواد غذایی ،آب و امکانات بهداشتی شناخته شدند .همچنین نتایج
اثرات آب و هوایی بر روی رودخانه باعث فرسایش و از دست دادن زمین با کاهش پتانسیل اقتصادی شده است و این
امر چرخه فقر را ایجاد کرده است.
هوانگ و همکاران ( )Huang et al., 2015به ارزیابی آسیب پذیری معیشت کشاورزان زمین از دست داده در مناطق
حاشیه شهر در جیان چین پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد داشتن یک خانه تجاری قابل قبول ،تنوع درآمد،
سطح تحصیالت ،جبران خسارت و سرمایه اجتماعی ،عوامل عمده ای بودند که بر ظرفیت پاسخگویی کشاورزان زمین
از دست داده تأثیر می گذاشتند.
نظری و همکاران ( )Nazari et al., 2015به بررسی آسیبپذیری گندمکاران از طریق یک چارچوب مفهومی
پرداخته اند .یافتههای آنها نشان داد در بررسی آسیبپذیری باید تغییرات آب و هوا و تغییرات اقتصادی -اجتماعی
مورد توجه قرار گیرند.
شاه و همکاران ( )Shah et al., 2013در مطالعه ای به توسعه و آزمون کاربرد شاخص آسیب پذیری معیشت برای
کشاورزی وجوامع وابسته به منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه پرداختند .نتایج نشان داد که جامعه ناریوا،
آسیب پذیرتر از سایر جوامع به خصوص در رابطه با جمعیت اجتماعی ،بهداشت و امنیت آب ،فاجعه طبیعی و تغییرات
اقلیمی بود .از سوی دیگر کارونی در مقایسه با سایر شاخص های آسیب پذیری معیشت ،به استثنای امنیت غذایی،
بیشتر آسیب پذیر بود.
زرافشانی و همکاران ( )Zarafshani et al., 2012در تحقیقی به ارزیابی آسیبپذیری خشکسالی در بین گندمکاران
در غرب ایران پرداخته اند .نتایج نشان داد آسیبپذیری خانوارها تحت تأثیر عوامل اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی،
فیزیولوژیکی ،فنی و زیرساختی میباشد.
بررسی مرور منابع نشان میدهد در تحقیقات مذکور بیشتر به عوامل موثر بر آسیبپذیری و ابعاد آن پرداخته شده
و کمتر به سنجش میزان آسیبپذیری خانوارهای روستایی پرداخته شده است .از طرف دیگر ،شهرستان دنا واقع در
استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن  75%جمعیت روستایی ،بیشترین درصد جمعیت روستایی این استان را دارد و
سنجش میزان آسیبپذیری خانوارهای روستایی این منطقه میتواند راهگشای برنامه ریزان به منظور برنامه ریزی برای
کاهش آسیبپذیری خانوارهای روستایی این منطقه باشد .بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر ،شناسایی وضعیت آسیب-
پذیری خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان دنا بوده است.
بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به سواالت زیر بوده است:
 وضعیت آسیبپذیری خانوارهای روستایی نسبت به تکانهها چقدر است؟
 وضعیت آسیبپذیری خانوارهای روستایی نسبت به روندها چقدر است؟
 وضعیت آسیبپذیری خانوارهای روستایی نسبت به شرایط فصلی چقدر است؟
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داده ها و روش کار
 معرفی منطقه مورد مطالعه

شهرستان دنا در عرض جغرافیایی  30درجه و  91دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  51درجه و  38دقیقه شرقی
شهرستان از شمال به شهرستان سمیرم در استان اصفهان و شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری و از
جنوب به شهرستان بویراحمد محدود میباشد .موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در شکل  1نمایش داده شده
است.

شکل  : 1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه :بخش مرکزی شهرستان دنا( ،منبع :روستانت)1395 ،

 روش پژوهش

روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ چگونگی جمعآوری دادهها غیر آزمایشی از نوع پیمایش میباشد .جامعه
آماری تحقیق  2500سرپرست خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان دنا بودند که براساس جدول کرجسی و
مورگان ،اندازه نمونه  300خانوار تعیین شد .اعضای نمونه از طریق روش نمونهگیری تصادفی خوشهای بر حسب
تصادف نیمی از روستاهای منطقه انتخاب شدند .بر این اساس ،از  16روستای دهستان توتنده  8روستا و از 22
روستای واقع در دهستان دنا 12 ،روستا به صورت انتساب متناسب تعیین شدند.
1

ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه ساختارمند و محقق ساخته بود .از روایی صوری برای تعیین
اعتبار و روایی پرسشنامه استفاده شده است و اعتبار صوری ابزار تحقیق با استفاده از پانل متخصصان تایید شد .به
منظور تعیین اعتماد یا پایایی بخشهای مختلف پرسشنامه یک پیشآزمون در خارج از منطقه مورد مطالعه انجام شد و
ضریب آلفا کرونباخ آن محاسبه و اعتماد یا پایایی بخشهای مختلف پرسشنامه تأیید شد .ضرایب آلفا کرونباخ محاسبه
شده برای بخشهای مختلف پرسشنامه در جدول ( )1نشان داده شده است.

1. Face validity
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جدول  :1ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شده برای بخشهای مختلف پرسشنامه

آسیب پذیری

تکانهها

8

0/903

روندها

6

0/914

شرایط فصلی

6

0/913

آسیبپذیری با استفاده از  20گویه و در سه بخش تکانهها ( 8گویه) ،روندها ( 6گویه) و شرایط فصلی ( 6گویه) در
قالب مقیاس طیف لیکرت سه گزینهای (کم ،متوسط و زیاد) مورد سنجش قرار گرفته است که در جدول  2سه بخش
مذکور و گویههای بکار رفته برای سنجش آنها نشان داده شده است.
جدول  :2بخشهای مختلف آسیبپذیری و گویههای بکار رفته برای سنجش آنها
بخشها

گویه

تکانهها

خسارت به محصوالت بر اثر سرمازدگی ،خسارت به محصوالت بر اثر تگرگ ،خسارت به محصوالت بر اثر یخبندان ،خسارت به
محصوالت بر اثر خشکسالی ،آفات و بیماری گیاهان ،بیماریهای دامها ،بیماری اعضای خانواده ،درگیری و نزاع خانوادگی و قومی

روندها

کم شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی ،افزایش جمعیت خانوار ،کاهش تدریجی حاصلخیزی زمینهای کشاورزی ،آلودگی
تدریجی هوا ،افزایش قیمت حاملهای انرژی از قبیل گازوییل ،بنزین و غیره ،افزایش قیمت مواد غذایی و سایر مایحتاج زندگی

شرایط
فصلی

عدم امکان کشت محصوالت در فصول مختلف سال ،کم و زیاد شدن میزان تولید محصوالت کشاورزی در فصلهای مختلف،
تکثیر و ازدیاد نسل های مختلف آفات طی فصول مختلف سال ،بیکاری در فصول پاییز و زمستان ،نداشتن پول و سرمایه در
فصلهای کم کاری ،نوسانات قیمت مربوط به محصوالت کشاورزی

به منظور محاسبه آسیبپذیری از فرمول زیر استفاده شد (Shah et al., 2013؛ )Alam et al., 2017

رابطه  :1محاسبه آسیب پذیری
LVI-IPCCd=(ed-ad)*Sd

که در آن  :LVI-IPCCdشاخص آسیبپذیری معیشت برای منطقه  dبا استفاده از چارچوب آسیب پذیری هیئت بین

دولتی تغییرات آب و هوایی،1
 :edنمره میزان مواجهه برای منطقه ،d
 :adظرفیت سازگاری برای منطقه ،dو
 :Sdمیزان حساسیت برای منطقه  dبوده است.
میزان مواجهه ،ظرفیت سازگاری و میزان حساسیت برای هر یک گویه در قالب مقیاس طیف لیکرت سه گزینهای (کم،
متوسط و زیاد) مورد سنجش قرار گرفته است .سپس به منظور محاسبه آسیب پذیری الزم بود میزان مواجهه ،ظرفیت
سازگاری و میزان حساسیت برای هر گویه در بازه  0تا  1بیان شود .به این منظور از رابطه  2به منظور استاندارد سازی
استفاده شد.

رابطه  :2استاندارد سازی

)1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC
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 : xijارزش نماگر  iام،
 :کمینه  iام ،و
 :بیشینه نماگر  iام است.
( -1کمترین مقدار) تا ( 1بیشترین مقدار) در نوسان باشد .به منظور طبقهبندی میزان آسیبپذیری پاسخگویان ،ابتدا
گویههای مربوطه جمع زده شد و نمره آسیبپذیری هر خانوار به دست آمد .سپس پاسخگویان به لحاظ میزان آسیب-
پذیری ،بر اساس فاصله انحراف معیار از میانگین ( )ISDM1در چهار طبقه قرار گرفتند.

رابطه  : 3طبقهبندی آسیبپذیری
Min ≤ A< Mean – SD

 :Aآسیبپذیری کم

Mean – SD ≤ B< Mean

 :Bآسیبپذیری متوسط
 :Cآسیبپذیری زیاد

Mean ≤ C< Mean+ SD

 :Dآسیبپذیری خیلی زیاد

Mean + SD ≤ D< Max

شرح و تفسیر نتایج
ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان در جدول  3ارایه شده است .بر اساس یافتههای این جدول ،بیشتر پاسخگویان
( 97/0درصد) مرد و مابقی ( 3/0درصد) زن بوده اند .همچنین میانگین سن پاسخگویان 44/16سال و انحراف معیار آن
 13/39بوده است .بنابراین عمده پاسخگویان میانسال بوده اند .بررسی وضعیت تحصیالت پاسخگویان نیز نشان داد که
میانگین تحصیالت پاسخگویان  8/82سال و انحراف معیار آن  5/01بوده است .به بیان دیگر ،بیشتر پاسخگویان دارای
تحصیالت راهنمایی بوده اند .افزون بر این ،میانگین بعد خانوار پاسخگویان  5/08نفر و انحراف معیار آن  2/14بوده
است.
جدول  :3ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان
فراوانی

درصد

میانگین

انحراف معیار

متغیر
مرد

291

97/0

-

-

زن

9

3/0

-

-

سن (سال)

-

-

44/16

13/39

سطح تحصیالت (سال)

-

-

8/82

5/01

بعد خانوار

-

-

5/08

2/14

جنسیت

وضعیت آسیبپذیری پاسخگویان در جدول  4نشان داده شده است .نتایج این جدول نشان میدهد که بیشترین
آسیبپذیری پاسخگویان در تکانههای"خسارت به محصوالت بر اثر خشکسالی"" ،خسارت به محصوالت بر اثر
سرمازدگی" و "آفات و بیماری گیاهان" بوده است .علیرغم کوهستانی بودن منطقه ،به علت بارش کمتر برف در سال
گذشته نسبت به سالهای قبل ،روستاییان منطقه مورد مطالعه با کمآبی مواجه شده و بر اثر خشکسالی به محصوالت
روستاییان خسارت وارد آمده است .اعتمادی و همکاران ( )1393نیز در مطالعه خود خشکسالی را از عوامل آسیب-
Interval of Standard Deviation from the Mean

1

Downloaded from jsaeh.khu.ac.ir at 22:02 IRDT on Wednesday August 15th 2018

بنابراین بر اساس توضیحات داده شده و با در نظر گرفتن رابطه  ،1مقدار آسیب پذیری محاسبه شده میتواند در دامنه

نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،سال چهارم ،شماره ،2تابستان 1396

29

پذیری معیشت خانوارها مطرح کرده اند .همچنین با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه ،منطقهای کوهستانی است،
سرما زدگی پدیده ای است که منجر به خسارت به محصوالت کشاورزی شده است .افزون بر این ،با توجه به اینکه عمده
روستاییان منطقه به کشاورزی اشتغال داشتهاند ،آفات و بیماری گیاهان از تکانههایی بوده است که خانوارهای روستایی
"،بیماری اعضای خانواده" و "درگیری و نزاع خانوادگی و قومی" داشتهاند .این یافته در تضاد با مطالعه پورطاهری و
همکاران ( )1392میباشدکه این نا همخوانی میتواند ناشی از تفاوت در بستر جغرافیایی مورد مطالعه باشد .اشتغال
کمتر به دامداری موجب آسیبپذیری کمتر نسبت به تکانه "بیماریهای دام" در منطقه بوده است .افزون بر این،
آسیبپذیری کمتر خانوارها به تکانه "بیماری اعضای خانواده" میتواند ناشی از فعالیت خانه بهداشت در منطقه مورد
مطالعه باشد .از طرف دیگر کمتر بودن آسیبپذیری پاسخگویان به"درگیری و نزاع خانوادگی و قومی" میتواند نشان
دهنده وجود اتحاد و همدلی در بین روستاییان منطقه مورد مطالعه باشد.
وضعیت آسیبپذیری ناشی از روندها در بین پاسخگویان در جدول  4نشان میدهد که پاسخگویان بیشترین
آسیبپذیری را در مورد روندهای " افزایش قیمت مواد غذایی و سایر مایحتاج زندگی" و "افزایش قیمت حاملهای
انرژی از قبیل گازوییل ،بنزین و غیره" داشتهاند .این یافته با نتایج پورطاهری و همکاران ( )1392همخوانی دارد .با
توجه به اینکه خانوارهای روستایی عمدتاً درآمد پایینی دارند در نتیجه نسبت به هر گونه افزایش قیمت خواه در مواد
غذایی و سایر مایحتاج زندگی و خواه در حاملهای انرژی آسیب پذیر میباشند .در مقابل ،پاسخگویان آسیبپذیری
کمتری را در مورد روندهای "آلودگی تدریجی هوا" و "افزایش جمعیت خانوار" داشتهاند .آسیبپذیری کمتر
پاسخگویان نسبت به "آلودگی تدریجی هوا" می تواند ناشی از کوهستانی و به دور بودن از آلودگی منطقه مورد مطالعه
باشد .همچنین با توجه به اینکه میانگین بعد خانوار پاسخگویان  5نفر بوده است بنابراین خانوارهای مورد بررسی نسبت
به "افزایش جمعیت خانوار" آسیبپذیری شان کمتر بوده است .با این وجود ،تحقیق کشاورز و همکاران ( )1389نشان
داده است افزایش تعداد افراد خانوار از عوامل آسیبرسان به معیشت افراد بوده است که این تضاد در یافتهها میتواند
ناشی از تفاوت در منطقه مورد مطالعه باشد به طوری که مطالعه مذکور در بین کشاورزان دو روستای استان فارس
انجام شده است.
نتایج وضعیت آسیبپذیری ناشی از شرایط فصلی در بین پاسخگویان که در جدول  4نمایش داده شده است،
گویای این است که پاسخگویان بیشترین آسیبپذیری را در مورد شرایط فصلی "نداشتن پول و سرمایه در فصلهای
کم کاری" و "نوسانات قیمت مربوط به محصوالت کشاورزی" داشتهاند .با توجه به اینکه روستاییان منطقه عمدتاً به
کشاورزی اشتغال دارند ،در برخی فصول مانند زمستان که امکان برداشت محصول وجود ندارد با فقدان پول و سرمایه
مواجه میباشند .آشتاب ( )1394نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که فقدان سرمایه از دالیل آسیبپذیری
کشاورزان بوده است .از طرف دیگر روستاییان منطقه با نوسانات قیمت مربوط به محصوالت کشاورزی مواجه هستند
که ناشی از نبود الگوی کشت در منطقه میباشد .در نتیجه در محصوالتی مانند گوجهفرنگی معموالً یک سال به دلیل
تولید فراوان با کاهش قیمت و سال دیگر با پایین آمدن عرضه با قیمت باال مواجه میشود .در مقابل ،خانوارهای
روستایی آسیبپذیری کمتری را در مورد شرایط فصلی "عدم امکان کشت محصوالت در فصول مختلف سال" و "کم و
زیاد شدن میزان تولید محصوالت کشاورزی در فصلهای مختلف" داشته اند .این مسأله میتواند به این علت باشد که
از یک طرف عمده محصوالت زراعی منطقه گندم ،جو و عدس است که امکان کشت آن به دو صورت بهاره و پاییزه
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وجود دارد .بنابراین ام کان کشت محصوالت در فصول مختلف سال وجود دارد .از طرف دیگر ،به علت امکان کشت در
مواقع مختلف سال ،میزان تولید محصول در فصلهای مختلف نیز نوسان کمتری دارد.
جدول  :4وضعیت آسیبپذیری پاسخگویان

ها

میزان
*

مواجهه

حساسیت

*

*

پذیری

خسارت به محصوالت بر اثر خشکسالی

0/63

0/32

0/60

0/29

خسارت به محصوالت بر اثر سرمازدگی

0/62

0/30

0/59

0/27

آفات و بیماری گیاهان

0/58

0/35

0/57

0/19

تکانه-

خسارت به محصوالت بر اثر یخبندان

0/46

0/29

0/45

0/16

ها

خسارت به محصوالت بر اثر تگرگ

0/40

0/28

0/43

0/12

بیماریهای دامها

0/34

0/32

0/38

0/05

بیماری اعضای خانواده

0/31

0/38

0/37

0/02

درگیری و نزاع خانوادگی و قومی

0/13

0/40

0/23

-0/02

افزایش قیمت مواد غذایی و سایر مایحتاج زندگی

0/79

0/34

0/77

0/39

افزایش قیمت حاملهای انرژی از قبیل گازوییل ،بنزین و غیره

0/66

0/31

0/64

0/31

کم شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی

0/54

0/34

0/53

0/20

کاهش تدریجی حاصلخیزی زمینهای کشاورزی

0/47

0/38

0/49

0/10

آلودگی تدریجی هوا

0/33

0/34

0/36

0/07

افزایش جمعیت خانوار

0/35

0/42

0/35

0/02

نداشتن پول و سرمایه در فصلهای کم کاری

0/77

0/39

0/73

0/34

نوسانات قیمت مربوط به محصوالت کشاورزی

0/73

0/38

0/71

0/32

شرایط

بیکاری در فصول پاییز و زمستان

0/70

0/37

0/70

0/31

فصلی

تکثیر و ازدیاد نسلهای مختلف آفات طی فصول مختلف سال

0/50

0/34

0/50

0/13

عدم امکان کشت محصوالت در فصول مختلف سال

0/39

0/30

0/46

0/12

کم و زیاد شدن میزان تولید محصوالت کشاورزی در فصلهای مختلف

0/49

0/35

0/56

0/11

روندها

*دامنه میانگین بین  -1تا  1است.

نتایج طبقهبندی پاسخگویان بر اساس میزان آسیبپذیری نسبت به تکانهها ،روندها و شرایط فصلی درجدول  5ارائه
شده است .نتایج این جدول نشان میدهد میانگین آسیبپذیری پاسخگویان نسبت به تکانهها  0/13با انحراف معیار
( 0/21با کمینه  -0/50و بیشینه  )0/88بوده است .بنابراین بر اساس میانگین بدست آمده ،آسیب پذیری پاسخگویان
نسبت به تکانهها بیشتر از حد متوسط است که ع لت آن می تواند ناشی از کوهستانی بودن منطقه و خسارت به
محصول ناشی از سرمازدگی ،یخبندان و تگرگ بوده است .افزون بر این ،بر اساس رابطه  ،3آسیبپذیری نسبت به
تکانهها برای  23نفر ( 7/8درصد) در حد کم بوده است .آسیب پذیری نسبت به تکانهها برای  158نفر ( 53/4درصد)
در حد متوسط بوده است .هم چنین آسیبپذیری نسبت به تکانهها برای  66نفر ( 22/3درصد) در حد زیاد بوده است و
تنها آسیبپذیری نسبت به تکانهها برای  49نفر ( 16/6درصد) در حد بسیار زیاد بوده است .بنابراین نتایج این پژوهش
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نشان میدهد آسیبپذیری نسبت به تکانهها بر ای بیش از نیمی از پاسخگویان در حد کم و متوسط بوده است .با این
وجود آسیبپذیری نسبت به تکانهها برای حدود یک پنجم پاسخگویان در حد زیاد بدست آمده است.
نتایج طبقهبندی پاسخگویان بر اساس میزان آسیبپذیری نسبت به روندها در جدول  5نشان میدهد میانگین آسیب-
توجه به میانگین بدست آمده ،آسیب پذیری پاسخگویان نسبت به روندها بیشتر از حد متوسط است که دلیل آن می
تواند بعلت وجود روندهایی از قبیل افزایش قیمت مواد غذایی و سایر مایحتاج زندگی ،افزایش قیمت حاملهای انرژی
از قبیل گازوییل ،بنزین و کم شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی در منطقه باشد .همچنین نتایج گویای آن است که
آسیبپذیری نسبت به روندها برای  31نفر ( 10/8درصد) در حد کم ،برای  129نفر ( 44/9درصد) در حد متوسط،
برای  83نفر ( 28/9درصد) در حد زیاد و تنها برای  44نفر ( 15/3درصد) در حد بسیار زیاد بوده است .به بیان دیگر،
اگر چه آسیبپذیری نسبت به روندها برای حدود  28درصد پاسخگویان در حد زیاد بدست آمده است ،آسیبپذیری
نسبت به روندها برای  55/0درصد پاسخگویان در حد کم و متوسط بوده است.
نتایج جدول  5مبتنی بر طبقهبندی پاسخگویان بر اساس میزان آسیبپذیری نسبت به شرایط فصلی نشان میدهد
میانگین آسیبپذیری پاسخگویان نسبت به شرایط فصلی  ،0/22انحراف معیار  0/32بوده است ( دامنه نمرات بین
 -1/00و  1/00بوده است) .با توجه به میانگین بدست آمده ،آسیب پذیری پاسخگویان نسبت به شرایط فصلی بیشتر از
حد متوسط است که می تواند ناشی از وجود شرایط فصلی مانند نداشتن پول و سرمایه در فصلهای کم کاری،
نوسانات قیمت مربوط به محصوالت کشاورزی و بیکاری در فصول پاییز و زمستان در منطقه باشد .افزون بر این ،جدول
 5بیانگر آن است که آسیبپذیری نسبت به شرایط فصلی برای  31نفر ( 10/8درصد) در حد کم و برای  134نفر
( 46/9درصد) در حد متوسط بوده است .افزون بر این ،آسیبپذیری نسبت به شرایط فصلی برای  70نفر ( 24/5درصد)
در حد زیاد و برای  51نفر ( 17/8درصد) در حد بسیار زیاد بوده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت آسیبپذیری
نسبت به شرایط فصلی برای بیش از نیمی از پاسخگویان در حد کم و متوسط و برای یک چهارم پاسخگویان در حد
زیاد بدست آمده است.
جدول  :5طبقه بندی پاسخگویان بر اساس میزان آسیبپذیری نسبت به تکانهها ،روندها و شرایط فصلی
تکانهها

بخشها

شرایط فصلی

روندها

سطوح

فراوانی

درصد معتبر

فراوانی

درصد معتبر

فراوانی

درصد معتبر

آسیبپذیری کم

23

7/8

31

10/8

31

10/8

آسیبپذیری متوسط

158

53/4

129

44/9

134

46/9

آسیبپذیری زیاد

66

22/3

83

28/9

70

24/5

آسیبپذیری خیلیزیاد

49

16/6

44

15/3

51

17/8

میانگین0/13 :
کمینه-0/50 :

انحراف معیار:
0/21
بیشینه0/88:

میانگین0/18 :
کمینه-0/50 :

انحراف معیار:
0/26
بیشینه1/00:

میانگین0/22 :
کمینه-1/00 :

انحراف معیار:
0/32
بیشینه1/00:

وضعیت میانگین آسیب پذیری  4گروه پاسخگویان نسبت به تکانهها ،روندها و شرایط فصلی در نمودار 1به تصویر
کشیده شده است .بر اساس این نمودار ،در هر  2گروه با آسیب پذیری کم و متوسط ،میانگین آسیب پذیری نسبت به
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تکانهها ،روندها و شرایط فصلی نزدیک به هم است .در حالی که در دو گروه با آسیب پذیری زیاد و آسیب پذیری خیلی
زیاد ،بیشترین آسیب پذ یری نسبت به شرایط فصلی سپس روند ها و کمترین آسیب پذیری آنها مربوط به تکانهها بوده
است.

تکانه

-1

آسیب پذیری متوسط

روند

آسیب پذیری خیلی زیاد

شرایط فصلی

آسیب پذیری زیاد

نمودار :1وضعیت میانگین آسیب پذیری  4گروه پاسخگویان نسبت به تکانهها ،روندها و شرایط فصلی

نتایج طبقه بندی پاسخگویان بر اساس میزان آسیبپذیری کل درجدول  6نمایش داده شده است .نشان میدهد
میانگین آسیبپذیری کل پاسخگویان  ،0/17انحراف معیار  ،/22کمینه  -0/50و بیشینه  0/84بوده است .بر اساس
رابطه  ،3آسیبپذیری کل  27نفر ( 9/2درصد) در حد کم 139 ،نفر ( 47/1درصد) در حد متوسط 79 ،نفر (26/8
درصد) در حد زیاد و در نهایت  50نفر ( 16/9درصد) در حد بسیار زیاد بوده است .بنابراین نتایج این پژوهش گویای
آن است که آسیبپذیری کل بیش از نیمی از پاسخگویان ( 56/3درصد) در حد کم و متوسط بوده است .با این وجود
آسیبپذیری کل بیش از یک چهارم پاسخگویان ( 26/8درصد) در حد زیاد بدست آمده است .این یافته با نتایج کشاورز
و همکاران ( )Keshavarz et al., 2017همسو میباشد به طوری که در تحقیق مذکور  12/8درصد خانوارها با آسیب-
پذیری پایین 56/8 ،با آسیبپذیری متوسط و  30/4درصد با آسیبپذیری باال شناسایی شدند.
جدول  :6طبقه بندی پاسخگویان بر اساس میزان آسیبپذیری کل
فراوانی

درصد فراوانی معتبر

سطوح
آسیبپذیری کم

27

9/2

آسیبپذیری متوسط

139

47/1

آسیبپذیری زیاد

79

26/8

آسیبپذیری خیلی زیاد

50

16/9

کمینه-0/50 :

بیشینه0/84:

میانگین 0/17 :انحراف معیار0/22 :

دسته بندی روستاها بر اساس میزان آسیبپذیری در جدول  7نشان داده شده است .بر این اساس از بین  20روستای
مورد مطالعه  8روستا شامل علی آباد کوخدان ،سرمور ،گندی خوری سفلی ،سرتنگ توتنده ،گورگنجو ،احمدآباد
گورگنجو ،نده گندی خوری ،کره کرمی دارای آسیبپذیری متوسط و  12روستا شامل روستاهای کریک ،دارشاهی،
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اقبال آ باد سی سخت ،کوخدان ،بیاره ،حسن آباد کریک ،تل گاه ،امیرآباد سی سخت ،دهنو ،معصوم آباد و علی آباد
کریک ،توتنده ،سرآسیاب کره دارای آسیبپذیری زیاد بوده اند.
جدول  :7دسته بندی روستاها بر اساس میزان آسیبپذیری
آسیبپذیری متوسط

8

علی آباد کوخدان ،سرمور ،گندی خوری سفلی ،سرتنگ توتنده ،گورگنجو ،احمدآباد
گورگنجو ،نده گندی خوری ،کره کرمی

آسیبپذیری زیاد

12

کریک ،دارشاهی ،اقبال آباد سی سخت ،کوخدان ،بیاره ،حسن آباد کریک ،تل گاه ،امیرآباد
سی سخت ،دهنو ،معصوم آباد و علی آباد کریک ،توتنده ،سرآسیاب کره

نتیجه گیری
تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی وضعیت آسیبپذیری خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان دنا پرداخته
است .نتایج محاسبه میزان آسیبپذیری نشان داد خانوارهای روستایی بیشترین آسیبپذیری را در مورد تکانههای
"خسارت به محصوالت بر اثر خشکسالی"" ،خسارت به محصوالت بر اثر سرمازدگی" و "آفات و بیماری گیاهان" داشته
اند .در مقابل ،خانوارهای روستایی کمترین آسیبپذیری را در مورد تکانههای "بیماریهای دام ها" "،بیماری اعضای
خانواده" و "درگیری و نزاع خانوادگی و قومی" داشتهاند .همچنین ،بیشترین آسیبپذیری پاسخگویان در مورد
روندهای " افزایش قیمت مواد غذایی و سایر مایحتاج زندگی" و "افزایش قیمت حاملهای انرژی از قبیل گازوییل،
بنزین و غیره" بوده است .در مقابل ،پاسخگویان کمترین آسیب پذیری را در مورد روندهای "آلودگی تدریجی هوا" و
"افزایش جمعیت خانوار" داشتهاند .افزون بر این ،بیشترین آسیبپذیری پاسخگویان در مورد شرایط فصلی "نداشتن
پول و سرمایه در فصلهای کم کاری" و "نوسانات قیمت مربوط به محصوالت کشاورزی" بوده است .در مقابل،
پاسخگویان کمترین آسیبپذیری را در مورد شرایط فصلی "عدم امکان کشت محصوالت در فصول مختلف سال" و
" کم و زیاد شدن میزان تولید محصوالت کشاورزی در فصلهای مختلف" داشته اند .نتایج طبقه بندی پاسخگویان بر
اساس میزان آسیبپذیری نسبت به تکانهها ،روندها و فصلی بودن و در نهایت آسیبپذیری کل گویای آن بود اگرچه
آسیبپذیری بیش از  25درصد پاسخگویان در حد زیاد بوده است .با این حال ،آسیبپذیری بیش از نیمی از
پاسخگویان در حد کم و متوسط بدست آمده است .هم چنین در هر دو گروه با آسیب پذیری کم و متوسط ،میانگین
آسیب پذیری نسبت به تکانهها ،روندها و شرایط فصلی نزدیک به هم است .در حالی که در دو گروه با آسیب پذیری
زیاد و آسی ب پذیری خیلی زیاد ،بیشترین آسیب پذیری به ترتیب نسبت به شرایط فصلی ،روند ها و در نهایت تکانهها
بوده است .همچنین نتیجه دسته بندی روستاها بر اساس میزان آسیبپذیری نشان داد از بین  20روستای مورد
مطالعه  8روستا دارای آسیبپذیری متوسط و  12روستا دارای آسیبپذیری زیاد بوده اند.
با توجه به یافتههای پژوهش به منظور کاهش آسیبپذیری خانوارهای روستایی پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 از آنجا که نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین آسیبپذیری خانوارهای روستایی در مورد تکانههای "خسارت به
محصوالت بر اثر سرمازدگی"" ،خسارت به محصوالت بر اثر خشکسالی" و "آفات و بیماری گیاهان" بوده است،
پیشنهاد میشود که از طرف سازمانهای زیربط مانند جهاد کشاورزی دورههای آموزشی به منظور آشنایی با
روشهای مقابله با خسارات ناشی از سرمازدگی ،خشکسالی و همچنین آفات و بیماری گیاهان در منطقه برگزار
شود .هم چنین از طرق وسایل ارتباطی مختلف مانند رادیو ،تلویزیون ،پیامک پیش آگاهی درمورد زمان وقوع
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سرمازدگی به خانوارهای روستایی منطقه به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه از خسارت سرمازدگی مانند استفاده
از وسایل گرمایشی در زمانهای قبل از وقوع سرمازدگی انجام گیرد.
 با توجه به اینکه بیشترین آسیبپذیری خانوارهای روستایی منطقه در مورد روندهای "افزایش قیمت مواد غذایی
که در صورت امکان ،تفاوتی بین مناطق مختلف کشور لحاظ شده و افزایش قیمت مواد غذایی و نیز حاملهای
انرژی در مناطق روستایی محتاطانه ،به صورت تدریجی و در طول مدت زمان نسبتاً طوالنی صورت گیرد.
 از آنجا که خانوارهای روستایی منطقه بیشترین آسیبپذیری را در مورد شرایط فصلی "نداشتن پول و سرمایه در
فصلهای کم کاری" و "نوسانات قیمت مربوط به محصوالت کشاورزی" داشتهاند ،تشکیل صندوق قرض الحسنه
در منطقه به منظور دادن وام و اعتبارات به خانوارها در فصلهای کم کاری و تعیین قیمت تضمینی برای
محصوالت کشاورزی توسط متولیان مربوطه مانند سازمان جهاد کشاورزی می تواند در این زمینه موثر باشد.
منابع
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