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 چکیده
 از یکی عنوانبه اقلیم غییراز ت امروزه انسانی، جوامع و زیستی محیط مختلف تولیدی، هایبخش با اقلیم متقابل و گسترده تأثیر به توجه با

بندی راهبردهای مقابله با تغییرپذیری اقلیمی در بین ولویتحاضر ا پژوهش کلی هدفشود. می یاد زیستی های محیطچالش ترینمهم

گان ماهی دهندپرورش این پژوهش در تحقیق شد. جامعه انجام گیری چندمعیارهپیمایشی و تصمیم به روش که بودبخش شیالت  یوکارهاکسب

نفر با  125، پتناز جدول  استفادهنمونه پژوهش با . ( =295Nفعالیت دارند ) آبادی غیر زراعی در شهر خرموکارهاکسبسردابی است که در قالب 

و گلوله  مالک محور یریگنمونه قیاز طر التیش طهینفر از خبرگان ح 10در بخش دوم، تعداد انتخاب شدند.  تصادفی ایطبقه گیرینمونه روش

بندی راهبردها با استفاده از رتبهمحاسبه شد.  ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که پایایی آن با محاسبه ضریب تتای ترتیبیانتخاب شد.  یبرف

پایداری توسط دولت از نظر میزان اهمیت و میزان تحقق  خرید گویای آن است که در بین راهبردهای اقتصادی، تضمین Qتکنیک ویکور و مقدار 

ی است. در خشکسالترین راه برای مقابله با اولین و سریع دهندگانپرورشنقد در بین  به پول هادارائی دارای باالترین رتبه بود. همچنین، تبدیل

در بین راهبردهای  پرورشی هایگونه کیفی و کمی ینژادبهتر بود. ی مهمخشکسال برابر در مقاوم هایگونه بین راهبردهای اجتماعی، ترویج پرورش

پذیری در جایگاه محصوالت در استخرهای پرورش ماهی از نظر تحقق پایداری و امکان توأم فنی از نظر اهمیت در جایگاه نخست بود؛ ولی کشت

 نخست قرار گرفت.

 وکارهای پایدار؛ شیالت.برداران؛ کسبپذیری بهرهخشکسالی؛ آسیب :کلیدی واژگان

 

 مقدمه

 هایبخش با اقلیم متقابل و گسترده راث به توجه با

از  امروزه انسانی، جوامع و محیط زیست مختلف تولیدی،

های چالش ترینمهم از یکی عنوانبه اقلیم تغییر

 پیامدهای جدی که شودمی یاد 21 قرن در ستیزطیمح

 مختلف هایبخش [. اگرچه30دارد ] به دنبال اقتصادی

 صنعت، آب، اری،کشاورزی، جنگلد از شامل اقتصادی

 تغییرات از بیمه و بازارهای مالی حتی و انرژی گردشگری،

 میان بخش این [. در20و  17متأثر هستند ] اقلیم

 اصلی کنندۀو تعیین اقلیم به بخش ترینوابسته کشاورزی

است  های کشاورزیفعالیت وریبهره و تولید منابع مکان،

 در ییباال سهم بخش کشاورزی این، بر [. افزون31]

 ارتباطات از و دارد توسعه حال در کشورهای اقتصاد

است.  اقتصادی برخوردار هایبخش دیگر با ایگسترده

 اصلی محور به را بخش کشاورزی هاویژگی اینمجموعه 

 و جهان سطح درشده انجام های تحقیقاتیها و طرحبحث

[. 18کرده است ] تبدیل از کشورها بسیاری در ملی

ها آن گروه در نیز ایران که خشکنیمه و خشک هایاقلیم

 و اقلیمی حساس هستند تغییرات به دارد، قرار

 رسدمی نظر به دارند. بنابراین، بیشتری پذیریآسیب

 هایسیستم بر زیادی تأثیر ایران در اقلیمی وقوع تغییرات

بر تغییرات عالوه باشد. ایران داشته کشاورزی تولید

 سیل، همچون طبیعی بالیای رضمع در همواره اقلیمی،

 بالی 41 از که یاگونهبه دارد، قرار یخشکسالزلزله و 

 اتفاق ایران در آن مورد 31 جهان، در افتاده اتفاق

 نخست کشور 10 فهرست در ایران رونیازاافتد. می
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 خشکسالی وضعیت [. دورنمای7دارد ] جهان قرار بالخیز

 درخشکسالی  که دهدمی نشان آینده سال 30 طی ایران

 ،2025 هایسال در و بود خواهد افزایش به کشور رو

خشکسالی  با کشور نقاط بیشتر 2039 و 2035 ،2032

 میان، این در .بود خواهند روشدید روبه بسیار و شدید

 تربحرانی مراتببه 2039 سال درخشکسالی  وضعیت

 .[35و  19است ]

 مختلفی اجتماعی -اقتصادی اثرات یخشکسال

درآمد  منابع کاهش خانوار، درآمد کاهش مچونه

 زمینه در تضاد کار، حجم و ساعات افزایش جایگزین،

 ،هیسوءتغذو  غذا کمبود غذایی، ناامنی آب، از گیریبهره

 کاهش بهداشتی، خدمات به دسترسی و سالمت کاهش

 حمایتی خدمات نابرابر به دسترسی تحصیل، ادامه امکان

 قدرتی،بی احساس ستایی،رو مهاجرت افزایش مالی،

 به را اجتماعی کاهش انسجام و زندگی کیفیت کاهش

 برخی کهیدرحال[. 2، 3، 21، 15، 36دارد ] همراه

 یافته اختصاصخشکسالی  اثرات ارزیابی امر به هاپژوهش

 پدیده این وقوع زمانی و های مکانیمقیاس تنوع است،

 فردمنحصربه ایپدیده بهخشکسالی  که گردیده موجب

 مطالعات از حاصل نتایج تعمیم و امکان شده تبدیل

چراکه  باشد؛ نداشته وجود مناطق سایر به مذکور

 بر حاکم اجتماعی شرایط است: نشان داده هابررسی

افزاید میخشکسالی  از ناشی تأثیر پیچیدگی بر نیز جوامع

 کنشبرهم نتیجه توانمی راخشکسالی  اثر کهینحوبه

 برای انسانی هایسیستم تقاضای افزایش پدیده طبیعی و

 [.21دانست ] منابع طبیعی دیگر و آب از گیریبهره

 تغییرات تأثیر بررسی اخیر هایدهه در بنابراین،

و  تطبیق راهکارهای کشاورزی و ارزیابی بخش بر اقلیمی

 موردعالقه موضوعات از یکی به تغییرات این با سازگاری

 [ و33 و 13شده است ] تبدیلریزان پژوهشگران و برنامه

 این به محققان به دنبال پاسخگویی عمده طوربه

 و تولید عملکرد، بر تغییر اقلیم اثر: اندبوده هاپرسش

های غیر محصوالت کشاورزی و سایر معیشت عرضه

ی برای راهبردها چه و است شیالت چگونه ازجملهزراعی 

 کار گرفته شود. مقابله و سازگاری باید به

قسمتی از پروتئین باارزش  نیقش شیالت در تأمن

پوشیده  کسچیمنابع ارزی بر ه دستیابی بهجامعه و 

تواند نقش بسیار مهمی در صنعت شیالت می ؛نیست

مردم داشته  غذایینیازهای  نیدرآمدزایی، اشتغال و تأم

جلوگیری از واردات و همچنین نقشی که در . باشد

راد به فعالیت ماهیگیری، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم اف

ایجاد صنایع و ساخت وسایل و ابزارآالت صید و سایر 

توان کند را میتأسیسات وابسته در حاشیه دریا ایجاد می

مستقیم اقتصادی  آثاردر کنار . از اهمیت شیالت دانست

نباید سایر تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ناشی از 

. مواردی همچون فتگرفعالیت این زیربخش را نادیده 

وسیله جذب و اشتغال افراد، جلوگیری از مهاجرت به

حفظ حدود مرزهای ملی، ممانعت از انحرافات اجتماعی 

 .مانند قاچاق از پیامدها و اثرات شیالت است

عنوان غذای بسیار مهمی از نظر آبزیان از گذشته به

 هایای مطرح بوده است. در دههنیازهای تغذیه نیتأم

 هیسوءتغذنیز با توجه به رشد روزافزون جمعیت و اخیر 

توانند در مقام تأمین در بسیاری از نقاط دنیا، آبزیان می

ای برخوردار باشند. مصرفی مردم از جایگاه ویژه پروتئین

تواند نقش مؤثری در رشد تمرکز بر حوزه آبزیان می

اقتصادی کشورها داشته باشد. بشر تاکنون بیشترین 

خود را از سطح خشکی  ازیموردند غذایی بخش از موا

گردیده  دست آورده است؛ محدود بودن امکانات سبببه

عنوان منبع فرعی تغذیه است که به منابع دریایی به

درصد از  16طور متوسط نگریسته شود. امروزه ماهی به

 درواقعکند که جهان را تأمین می ازیموردنپروتئین 

نابع عظیم دریایی است. گیری از بخش کوچکی از مبهره

میلیون رأس  600از  همین مقدار، معادل پروتئین حاصل

گاو است. آمارهای جهانی، مصرف وسیع و متنوع ماهی را 

و نیز  توسعهدرحالدهد. مردم در کشورهای نشان می

عنوان بخشی از غذای یافته، به ماهی بهکشورهای توسعه

و  افتهیتوسعه خود وابستگی دارند. در چند کشور روزانه

درصد از گوشت مصرفی  20ژاپن، بیش از  طور مشخصبه

 .[24]شود می نیتأممردم از طریق مصرف ماهی 

-گیر مناطق وسیعی از استانخشکسالی امروزه دامن

استان است و در آینده نیز خواهد شد.  شدههای کشور 

در امان نمانده است. بخش  خشکسالینیز از آثار  لرستان

 متفاوتی از اهبردهایبرخورد با خشکسالی ر درشیالت 

و انتقال راهبردها با شناسایی این  ؛دهدبروز می خود
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های مدیریت روش دانش و آگاهی به آنان در خصوص

توان به مدیریت آن پرداخت. مسئوالن با خشکسالی می

 دهندگان شیالتپرورشهایی که یافتن از روش آگاهی

، گیرندکار میبهخشکسالی  در مقابله باهدفمند صورت به

هدف این های خشکسالی بکاهند. خسارتمیزان از 

بندی راهبردهای مقابله با ولویتپژوهش، شناسایی و ا

بخش شیالت  یوکارهاتغییرپذیری اقلیمی در بین کسب

 .بود

 و تغییرات نهیزم در پژوهشگران اخیر، هایسال در

. اندداده مانجا متعددی وهوایی، تحقیقاتآب هاینوسان

. دارد کشاورزان زندگی بر نامطلوبی تأثیر تغییر اقلیمی،

 افراد مهاجرت به توانتأثیرها می این ترینمهم ازجمله

 کاهش درآمد، کاهش بیکاری، محصول، کاهش جوان،

 کاهش دام، سالمتی افتادن خطر به و علوفه، آب رهیذخ

اشاره  گیاهی پوشش رفتن از بین و خاک، حاصلخیزی

 مدیریت هایاولویت تعیین در پژوهشی به[. 14د ]کر

 شهرستان کشاورزی بخش در خشکسالی خطرپذیری

 مراتبی سلسله تحلیل فن از استفاده با گنبدکاووس

 خشکسالی خطرپذیری مدیریت راهکارهای پرداخته و

 راهکارهای زراعی، اولویت ترتیب به کارشناسان توسط

 .[10] شد نهادی اعالم و  قانونی آبیاری، فنی

 خطرپذیری مدیریت رویکرد نقش در پژوهشی به

 اجتماعی -اقتصادی پذیریآسیب کاهش در خشکسالی

 در کشاورزان( و مسئوالن دیدگاه روستایی )از کشاورزان

 مدیریت پرداختند. نتایج نشان داد که غربی آذربایجان

 کاهش برای مناسب رویکردی خشکسالی خطرپذیری

مورد  روستاهای در اجتماعی و اقتصادی پذیریآسیب

 کاهش .  در پژوهش دیگر به[29]است مطالعه

 اقتصادی، هایراه طریق از خشکسالی خطرپذیری

 بنگالدش غربی شمال ناحیه در قانونی و مادی اجتماعی،

 به نیاز مناطق این از نتایج نشان داد برخی پرداخته شد.

 برای زنی دیگر مناطق برخی و دارند آگاهی و آموزش بهبود

 میان هماهنگی آب، منابع مصرف در تعارضات حل

 از تریمناسب الگوی و ارائه هاسیاست ارتقاء ذینفعان،

. برخی دیگر، [16د ]بپذیر صورت بایستزمین می کاربری

 در را خشکسالی بر خانوارهای کشاورزان آمدن فائق راهکار

 محصولی، چند محصول، کشاورزی تولید بخشی درتنوع

 اشتغال آب، های کشاورزی، مدیریتداده درون در تغییر

 مهاجرت و قرض گرفتن آب، صحیح زراعی، مصرف غیر

 انطباق عدم پژوهش دیگر دالیل . در[4]اند دانسته

 پایین، در تحصیالت را خشکسالی شرایط با کشاورزان

 . همچنین،[34]داد  نشان محدود درآمد و زمین کم سرانه

پذیرتر در آسیب کمتر ر وپذیآسیب تالش خانوارهای

 اعمال طریق از تا است بوده این بر خشکسالی با مواجهه

 شرایط با را خود خشکسالی با مقابله راهبردهای مدیریت و

ها دارایی محدودیت در لیکن انطباق دهند، موجود

 راهبردهای اجرای مانع )محیطی و طبیعی فیزیکی،(

 [.21]است  دهش خشکسالیپدیده  با مقابله در تأثیرگذار

 و درآمد کاهش در خشکسالی از ناشی خسارات

 به تمایل روستا، افزایش شغلی ساختار در تغییر انداز،پس

 و روابط اجتماعی و مشارکت کاهش روستا، از مهاجرت

 کشاورزی، محصوالت عملکرد ها، کاهشدام کاهش

 کاهش ها،بیماری و آفات شیوع خاک، فرسایش افزایش

 کافی غذای و آب کمبود نبود یا ها،چراگاه و مراتع کیفیت

 ریوممرگ و هاافزایش بیماری دام، شرب و تغذیه برای

 ها،دارایی و اموال فروش بیکاری کشاورزان، افزایش ها،دام

 دریافت برای تقاضا غذایی، افزایش مواد قیمت افزایش

 گیریبهره زمینه در تضاد کار، حجم و ساعات افزایش وام،

 به دسترسی و سالمت کاهش غذایی، اامنین آب، از

 دسترسی تحصیل، ادامه امکان کاهش بهداشتی، خدمات

 مهاجرت افزایش مالی، حمایتی خدمات نابرابر به

 زندگی، کیفیت کاهش قدرتی،بی احساس روستایی،

 احتمال افزایش و های زیرزمینیآب از کشیبهره افزایش

کاهش  و شده خشکمهینو  خشک نواحی در سوزیآتش

، 15، 9، 7، 5، 3، 2است ] داشته اجتماعی تأثیر انسجام

20 ،21 ،26 ،36 ،1 ،6 ،11 ،14 ،28 ،32.] 

 که دهدمی نشان خارجی و داخلی تحقیقات بر مروری

 و با رویکردی کمی خشکسالیبیشتر تحقیقات بر روی اثر 

باور و  به دانش، توجه در مقابل،. صورت گرفته است

 ووهوا آب تغییر ائیان در مقابله با بومی روست ادراک

مقابله و سازگاری کمتر  هایسیاست به کشاورزان نگرش

 شود.است که به برخی از آنها اشاره می شده مطرح

 با متناسب بایستمیخشکسالی  با مقابله راهبردهای

 گوناگون مناطق و اجتماعی اقتصادی جغرافیایی، شرایط
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 و محلی شرایط رگرفتننظ در با روستاییان. شود تنظیم

 درپیش را متعددی سازگاری راهبردهای بومی، دانش

 بر آن شدید خسارت و خشکسالی مکرر گیرند. وقوعمی

 و راهبرد تشکیل تفکر ایجاد سبب طبیعی و منابع اقتصاد

 شود. درخشکسالی می مدیریت برای عملی ایبرنامه

 .دارد زیادی اهمیت بومی دانش خشکسالی، مدیریت

 ارائه بومی دانش برای را متعددی تعاریف نظرانبصاح

بیشتر این  در. اندآن پرداخته به هر منظری از و کرده

 فنی دانش بومی، دانش هاینظام مانند هاییواژه هاتعریف

-می چشم به روستایی علم و محلی علم علم قومی، بومی،

خورد. نتایج مطالعات گویای آن است که راهبردهای 

 و مکمل محصوالت همزمان همچون کاشتبومی محلی 

تغییر  سنتی، محصوالت کاشت در تنوع زودهنگام، کشت

 استفاده و دام و زراعی اراضی کردن بیمه مصرف، الگوی

و  رسوم، و ها، آدابفاضالب مقاوم، بازیافت بذرهای از

مقاوم  ارقام از استفاده خانوارها، جمعیتی ها ساختارسنت

 زمان در آبیاری خشکی، شرایط برابر در دامی و گیاهی

 کشت مخلوط، هایروش کشت، تنوع مناسب،

کشت،  تاریخ در تغییر و ارگانیک کشاورزی هایسیستم

 بین در فاصلة سبزیجات درختان، کشت ردیفی کاشت

 بز جای به گوسفند پرورش جایگزینی درختان، هایردیف

های مستقیم ایستگاه آسان، ارتباط تغذیة دلیل به

، 12شود ]محصول استفاده می سازیاسی متنوعهواشن

18 ،23 ،27 ،37.]  
 

 هامواد و روش

 تحقیق روش

 کمی و هایپژوهش نوع از ماهیت نظر از پژوهش، این

 از نوع کنترل متغیرها میزان نظر از تحلیلی-یتوصیف

 از و کاربردی تحقیقات زمره در هدف نظر از و غیرآزمایشی

 پیمایشی و ترکیبی نوع از هاآوری دادهجمع روش جهت

 شامل پژوهش در بخش اول آماری است. جامعة بوده

آباد در شهرستان خرمدهندگان ماهی سردابی پرورش

(295n= است، حجم ) جدول پتون،  از استفاده با نمونه

 ایطبقه گیرینمونه روش با که شد تعیین نفر 125

-به شدند. در بخش دوم، با انتخاب مطالعه برای تصادفی

مراتبی و روش ویکور کارگیری رویکرد تحلیل سلسله

نفر از خبرگان شیالت شاغل در بخش  10تعداد 

محور و گیری مالکدانشگاهی و شیالت، از طریق نمونه

 برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محققگلوله

ساخته براساس مبانی نظری بود که به منظور اطمینان از 

توایی پرسشنامه، توسط برخی از روایی صوری و مح

های جهاد کشاورزی و اعضای هیئت مدیران سازمان

علمی دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. به منظور برآورد 

آهنگ استفاده شد. برای پایایی پرسشنامه از روش پیش

نسخه از پرسشنامه توسط افراد خارج از  30این منظور، 

پردازی، به ز دادهجامعه آماری تحقیق تکمیل شد و پس ا

ها و ضریب تتای ترتیبی برای گویه Rافزار وسیله نرم

های ( محاسبه شد. پردازش دادهα = %88ها )پرسش

محاسبات با ، هاورود دادهس از طی فرآیند پرسشنامه پ

-ازجمله میانگین راهبردها در بخش پرورش آماری

در  .انجام شد 22SPSS افزارنرمبا استفاده از دهندگان 

مراتبی با استفاده از روش تاپسیس و بخش تحلیل سلسله

به  1سوپردسیژن افزارو فن ویکور با نرم ECافزار نرم

 بندی راهبرها، پرداخته شد.اولویت
شاخص مورد  nگزینه بوسیله  mدر روش تاپسیس، 

عنوان یک توان بهگیرند و هر مساله را میارزیابی قرار می

بعدی   nنقطه در یک فضای   mسیستم هندسی شامل 

در نظر گرفت. این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که 

آل حل ایدهگزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه

+مثبت )بهترین حالت ممکن، 
iA و بیشترین فاصله را با )

-آل منفی )بدترین حالت ممکن، حل ایدهراه
iA)  داشته

طور باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص به

یکنواخت افزایشی و یا کاهشی است. برای انجام روش 

 تاپسیس از مراحل زیر استفاده شد:

( به صورت زیر نرمال Dگام اول: ماتریس تصمیم )

  :(1)رابطه  شودمقیاس( می)بی

 

(1)  
j=1, 2, 3… n 
i=1, 2, 3… m  

 

                                                           
1- Superdecision2.8 
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 شود.نامیده می آمده  دستماتریس به

های نرمال شده ماتریس تصمیم، به گام دوم: وزن

 :(2)رابطه  شودصورت زیر حاصل می

 

(2) V = *               

 

یک ماتریس  Wمقیاس موزون و ماتریس بیVکه در آن 

 ها است.دست آمده برای شاخصهای بهقطری از وزن

آل حل ایدهو راه )(آل مثبت حل ایدهگام سوم: راه

 شوند:صورت زیر تعریف میبه  )(منفی 

I )ЄI j),(ЄI j={( 

i=1,2,3,….,m آل مثبتگزینه ایده 

I )ЄI j),(ЄI j(={

} i=1,2,3,….,m ال منفیگزینه ایده 

 که طوریبه

 {n I,…,1,2,3  ها}به ازاء عناصر مثبت شاخص

  {n I,…,1,2,3  ها}به ازاء عناصر منفی شاخص

ازاء  گام چهارم: اندازه فاصله بر اساس نرم اقلیدسی به

آل منفی و گزینه مثبت و همین اندازه را به حل ایدهراه

-صورت زیر بهآل مثبت و گزینه منفی بهحل ایدهازاء راه

 :(4و  3)روابط  آیددست می

 

(3)  
i=1, 2, 3… m 

(4)  
i=1, 2, 3… m 

 

آل بصوورت حل ایدهبه راه گام پنجم: نزدیکی نسبی

 :(5)رابطه  شودزیر محاسبه می

 

(5) 
 =iC 

i=1, 2, 3… m 
 

-می =1 و  =0 باشد، آنگاه    =چنانچه

 =0 و =0باشد، آنگاه  =که شود و در صورتی

آل حل ایدهبه راه خواهد شد، بنابراین هر گزینه

 آن به یک نزدیکتر خواهد بود.  تر باشد، مقدارنزدیک

برای هر  iCگام ششم: با توجه به مقایسه حاصل شده 

 آید.ها به دست میگزینه، ترتیب رتبه

 

 منطقه مورد مطالعه

استان لرستان در غرب ایران  مرکزآباد خرمشهرستان 

س سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت است. بر اسا

هزار و  506برابر با  1395آباد در سال شهرستان خرم

 استان جمعیت درصد 28٫7است که  نفر بوده 471

 132٬034 این درحالی است که. شودمی شامل را لرستان

 .هستند این شهرستان ساکن روستایی مناطق در نیز نفر

که  استتن  840هزار و  371تولید آبزیان در کشور 

پروری را در سطح کشور استان لرستان مقام پنجم آبزی

به خود اختصاص داده است. استان لرستان در بین 

تن انواع  345هزار و  16های غیرساحلی با تولید استان

در پرورش ماهیان . ماهی مقام دوم را در کشور دارد

تن در سال  465هزار و  12بی غیرساحلی با تولید اسرد

در  .استقام اول کشور را به خود اختصاص داده م 93

درصد تولید  85بخش تولید ماهیان گرمابی بیش از 

شود. در بخش ماهیان استان به کشور عراق صادر می

بندی بی نیز از طریق کارخانجات فرآوری و بستهاسرد

وری شده آتن ماهی فر 80بیش از هر ساله ماهی استان، 

استان  ،در حال حاضر .دشومیو به کشور عراق صادر 

مزرعه گرمابی،  24بی، امزرعه سرد 453لرستان دارای 

مرکز تکثیر ماهیان سردابی و یک مزرعه با ظرفیت  14

 .[25] تن ماهیان خاویاری است 50تولید 

 

 نتایج

 شناختی جامعه هدف نشان داد کهجمعیت هاییافته

 سال 48 سردابی ماهی دهندگانپرورش سن متوسط

 کار تجربه سال 16 دارای متوسط طوربه افراد نای است.

 است. همچنین، دیپلم آنان سواد سطح میانگین و بوده

 مد با خانوار بُعد دارای نمونه تحقیق داد، نشان هابررسی
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 از در خانوار تحصیلی مدرک اکثریت آنها و بوده نفر پنج

 بوده است. باال به دپیلم

له با خشکسالی در بردهای مقابهبندی رااولویت نتایج

گویای آن است که ( 1در جدول )دهندگان بین پرورش

 توسط دولت، خرید تضمین در بین راهبردهای اقتصادی

بهره با مدت بازپرداخت ارائه تسهیالت اعتباری و وام کم

باالترین اولویت در مقابله با خشکسالی دارد. در  طوالنی

مقاوم در های ترویج پرورش گونهراهبردهای اجتماعی، 

های استفاده بهینه از آموزش شیوهو  برابر خشکسالی

نژادی به دارای بیشترین تاثیر و اولویت هستند. منابع آبی

کشت توأم محصوالت  و های پرورشیکمی و کیفی گونه

در بین راهبردهای فنی  در استخرهای پرورش ماهی

باالترین اواویت را دارا بوده است. در بین راهبردهای 

گذاری در صنایع های دولتی از سرمایهحمایتیتی، حما

ها و هدایت یارانه ،بزیانآکوچک و تبدیلی در حیطه 

صندوق ذخیره مالی اضطراری  ایجاد و های دولتیکمک

را  اولویت بیشترین دهندگان ماهی سردابیبرای پرورش

 داشتند. گویانپاسخ بین
 

 دیدگاه کشاوزران از تغییرات اقلیمی -1 جدول

 تغییراتضریب انحراف معیار میانگین راهکار لفهؤم

ی
اد

ص
اقت

 

 244/0 0.98 4.01 نقد به پول هادارائی تبدیل

 230/0 0.951 4.13 بهره با مدت بازپرداخت طوالنیکم وام و اعتباری تسهیالت ارائه

 240/0 0.931 3.87 خانوار های هزینه کاهش

 920/0 0.92 4.71 توسط دولت محصول خرید تضمین

     

ی
ماع

جت
ا

 

شوغلی در بوین  هایفرصت در تنوع ایجاد منظور به توسعه کارآفرینی

 دهندگانپرورش
4.26 1.18 276/0 

 بوا مقابلوه هایراه خصوص در سردابی ماهی دهندگانپرورش آموزش

 خشکسالی
3.13 0.98 313/0 

 236/0 0.92 3.89 آبی منابع از بهینه استفاده های شیوه آموزش

 275/0 0.99 3.60 خشکسالی برابر در مقاوم های گونه پرورش  ترویج
     

ی
فن

 

 310/0 1.01 3.25 پرورشی های گونه کیفی و کمی به نژادی

 304/0 1.11 3.65 های پرورش ماهیمزرعه تجهیز و توسعه

 245/0 1.01 4.11 محصوالت در استخرهای پرورش ماهی توأم کشت

 224/0 0.94 4.18 یلی در مزارع پرورشتبد صنایع توسعه

     

ی
ایت

حم
 

دهنودگان مواهی بورای پورورش اضوطراری مالی ذخیره ایجاد صندوق

 سردابی
3.67 0.94 256/0 

 284/0 1.01 3.55 پرورش استخرهای سازیبه برای تسهیالت پرداخت و پشتیبانی

 316/0 1.08 3.41 آب گذاریقیمت رعایت

 283/0 0.91 3.21 بیمه قبیل از عیاجتما خدمات گسترش

تبودیلی در  و کوچوک صونایع در گذاریسرمایه از دولتی هایحمایت

 حیطه ابزیان
4.02 0.94 233/0 

 288/0 1.11 3.85 دولتی هایکمک و هایارانه هدایت
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کلی راهبردهای چهارگانه مقابله با  بندیاولویتاما، 

براساس ضریب دهندگان ماهی خشکسالی در بین پرورش

تغییرات گویای آن است که در بین راهبردها باالترین 

اولویت به ترتیب به راهبردهای اقتصادی، حمایتی، فنی و 

( ارائه شده 2ها در جدول )سایر یافته اجتماعی تعلق دارد.

 است.
 

بندی دیدگاه نخبگان در حیطه راهبردها اولویت

 تکنیک تاپسیسبراساس 

آن  از عوامول بنودیرتبوه برای هک هاییتکنیک از یکی

تاپسویس  مودل باشود.می تاپسیس مدل شود،می استفاده

ایون روش از  .اسوت مناسوب بنودیاولویت هایمدل برای

در بررسوی  چنودمعیاره گیریتصمیم هایروش مفیدترین

است. جهت مشخص نمودن اهمیت و  واقعی جهان مسایل

در بوین  وزن هرکدام از راهبردهای مقابلوه بوا خشکسوالی

دهندگان ماهی با استفاده از نظر نخبگان و تکنیک پرورش

 .دهی پرداخته شدتاپسیس به وزن

 در صفر تا یک بین اساس میزان بر گزیدارها بندیرتبه

 دهنده نشان یک راستا، این در .(6)رابطه  است نوسان

 .است رتبه کمترین دهنده نشان نیز و صفر رتبه باالترین

(6            )                    

 نتایج جدولاساس و بر  تاپسیس کارگیری روشبا به

راهبرد اقتصادی با وزنی معادل  که شدمشخص  ،4و  3

 ،شیالت صنعت کارشناسان و خبرگان دید از 522/0

 ترتیب است. چهارگانه راهبرد میان از راهبرد مهمترین

به ترتیب شامل  نیزراهبردها  سایر اهمیت و اولویت

 اهبردهای فنی، حمایتی و اجتماعی بوده است.ر

 
 دهندگان بندی راهبردهای مقابله با خشکسالی از نظر پرورشاولویت -2جدول 

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین شاخص

 1 236/0 99/0 18/4 اقتصادی

 4 271/0 98/0 61/3 اجتماعی

 2 266/0 99/0 72/3 حمایتی

 3 266/0 01/1 79/3 فنی

 

 آلایده غیر و آلایده هایحلراه -3جدول 

 حمایتی فنی اجتماعی اقتصادی شاخص

 مثبت مثبت مثبت مثبت (مثبت یامنفی)شاخص  عنو

A+ 621/0 421/0 531/0 412/0 

A- 026/0 089/0 038/0 058/0 

 
 آلغیرایده و آلایده حلراه با بندی( راهبردهای مقابله با خشکسالی)رتبه فاصله مکان  -4 جدول

 رتبه *S+ S- (S- + S+) C شاخص

 1 522/0 221/2 235/1 621/0 اقتصادی

 4 217/0 531/1 385/1 525/0 اجتماعی

 3 311/0 325/2 145/1 712/0 حمایتی

 2 492/0 403/2 912/0 789/0 فنی
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 ویکور روش

گیری چندمعیاره یممهای تصویکور، یکی از روش

 گیری گسسته با معیارهایمیمتص برای حل یک مسئله

است  گیری مختلف و متعارضنامتناسب واحدهای اندازه

-نام صربستانی به معنای بهینهاز  . ویکور، برگرفته[38]

سازی چندمعیاره و حل سازشی است. این روش، یک 

 به توجه با را موجود هایگزینهبندی شده ازرتبه مجموعه

 بندیرتبه یکهطوربه کند.می تعیین متضاد هایشاخص

 جواب این گیرد.می هدف صورت این براساس هاگزینه

 اساس بر چندمعیاره بندیرتبه شاخص یک سازشی

 اصلی سازد. هدفمی مطرح را آلایده جواب به نزدیکی

 شاخص هر آلایده جواب به بیشتر نزدیکی ویکور، روش

 برای را گیرندگانتصمیم است قادر ویکور است. روش

 دهد. در مرحله یاری نهایی تصمیم یک هب دستیابی

 AHPنظیر  ارزش تعیین هایمدل طریق از باید نخست،

 تشکیل دوم، مرحله .معیارها مشخص شود از یک هر وزن

 ماتریس کردن گیری، مرحله سوم نرمالتصیم ماتریس

نرمال  ماتریس کردن داروزن ،گیری و مرحله چهارمتصیم

 وزن که بود الزم یارهامع نسبی اهمیت بیان است. برای

-سلسله تحلیل روش کار این برای شود؛ تعیین آنها نسبی

 گرفته شد کاربه معیارها وزن تعیین برایAHP مراتبی 

 از معیارهای پیشنهادی به دهیوزن منظوربه .(5)جدول 

 چارچوب در تخصصی حوزه با مرتبط نظرات کارشناس

 Expert Choice افزارمراتبی با نرمتحلیل سلسله روش

 گرفت. قرار استفاده معیار مورد هر وزن

 
 هاوزن هریک از شاخص -5جدول 

 وزن راهکار

 321/0 نقد به پول هادارائی تبدیل

 412/0 بهره با مدت بازپرداخت طوالنیکم وام و اعتباری تسهیالت ارائه

 208/0 خانوار هایهزینه کاهش

 289/0 محصول توسط دولت خرید تضمین

 451/0 دهندگانشغلی در بین پرورش هایفرصت در تنوع ایجاد منظور به سعه کارآفرینیتو

 358/0 خشکسالی با مقابله هایراه خصوص در سردابی ماهی دهندگانپرورش آموزش

 624/0 آبی منابع از بهینه استفاده هایشیوه آموزش

 512/0 خشکسالی برابر در مقاوم هایگونه پرورش  ترویج

 305/0 پرورشی هایگونه کیفی و کمی نژادیبه

 541/0 های پرورش ماهیمزرعه تجهیز و توسعه

 412/0 محصوالت در استخرهای پرورش ماهی توأم کشت

 671/0 در مزارع پرورش  تبدیلی صنایع توسعه

 402/0 دهندگان ماهی سردابیبرای پرورش اضطراری مالی ذخیره ایجاد صندوق

 385/0 پرورش استخرهای بهسازی برای تسهیالت تپرداخ و پشتیبانی

 586/0 آب گذاریقیمت رعایت

 625/0 بیمه قبیل از اجتماعی گسترش خدمات

 574/0 تبدیلی در حیطه ابزیان و کوچک صنایع در گذاریسرمایه از دولتی هایحمایت

 592/0 دولتی هایکمک و هایارانه هدایت
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ترین ترین و پایینتعیین مقادیر باال پنجم مرحله

 شاخص و مرحله ششم، تعیین ارزش ماتریس نرمال وزنی

و مرحل هفتم  Rنارضایتی  شاخص و Sمطلوبیت 

نهایی از طریق  بندیمهمترین مرحله است که در آن رتبه

 است.   Qمحاسبه مقدار

 

(7                           ) 
 

 Q  شها بر اساس ارزبندی نهایی گزینهرتبه -6جدول 

 راهکار مؤلفه
Q  میزان

 اهمیت

Q  تحقق

 پایداری

Q امکان-

 پذیری

 اقتصادی

 345/0 635/0 612/0 نقد به پول هادارائی تبدیل

 678/0 542/0 307/0 کم بهره با مدت بازپرداخت طوالنی وام و اعتباری تسهیالت ارائه

 845/0 617/0 514/0 خانوار هایهزینه کاهش

 381/0 472/0 327/0 توسط دولت خرید محصول تضمین

     

 اجتماعی

شوغلی در بوین  هوایفرصوت در تنووع ایجاد منظور به توسعه کارآفرینی

 دهندگانپرورش
784/0 751/0 785/0 

بوا  مقابلوه هوایراه خصووص در سوردابی ماهی دهندگانپرورش آموزش

 خشکسالی
628/0 527/0 313/0 

 387/0 408/0 584/0 آبی نابعم از بهینه استفاده هایشیوه آموزش

 588/0 487/0 424/0 خشکسالی برابر در مقاوم هایگونه ترویج پرورش

     

 فنی

 623/0 429/0 485/0 پرورشی هایگونه کیفی و کمی به نژادی

 578/0 719/0 879/0 های پرورش ماهیمزرعه تجهیز و توسعه

 428/0 305/0 627/0 محصوالت در استخرهای پرورش ماهی توأم کشت

 784/0 845/0 911/0 تبدیلی در مزارع پرورش صنایع توسعه

     

 حمایتی

 555/0 749/0 415/0 دهندگان ماهی سردابیبرای پرورش اضطراری مالی ذخیره ایجاد صندوق

 945/0 878/0 754/0 پرورش استخرهای بهسازی برای تسهیالت پرداخت و پشتیبانی

 328/0 371/0 908/0 بآ گذاریقیمت رعایت

 479/0 412/0 628/0 بیمه قبیل از اجتماعی خدمات گسترش

تبودیلی در  و کوچوک صونایع در گوذاریسورمایه از دولتوی هایحمایت

 حیطه آبزیان
478/0 478/0 875/0 

 412/0 687/0 321/0 دولتی هایکمک و هایارانه هدایت
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بخش بدست آمده در  Q بندی بر اساس مقداررتبه

 ، هدایت(6)جدول  میزان اهمیت راهبرهای ذکر شده

توسط  خرید محصول دولتی، تضمین هایکمک و هایارانه

خشکسالی و  برابر در مقاوم هایگونه دولت، ترویج پرورش

به ترتیب دارای  های پرورشینژادی کمی و کیفی گونهبه

باالتریت اولویت از نظر اهمیت دادن برای مقابله با 

ی است. در مقابل در بین راهبردها از نظر کمک خشکسال

 توأم به تحقق پایداری راهبردهای همچون کشت

 و محصوالت در استخرهای پرورش ماهی، پشتیبانی

پرورش،  استخرهای بهسازی برای تسهیالت پرداخت

تضمین آبی و  منابع از بهینه استفاده هایشیوه آموزش

شتند. همچنین، باالتریت اولویت را دا خرید توسط دولت

 خصوص در سردابی ماهی دهندگانپرورش آموزش

آب از  گذاریقیمت با خشکسالی و رعایت مقابله هایراه

 پذیری باالترین اولویت دارند.نظر امکان
 

 بحث

ها مشخص نمود که برای مقابله و سازگاری با یافته

خصوص پدیده خشکسالی راهبردهای تغییرات اقلیمی، به

عبارتی، برای سازگاری و کار گرفت. بهان بهتومختلفی می

توان از یک راهبرد استفاده مقاله با پدیده خشکسالی نمی

ای از راهبردهای مرتبط نمود. بلکه نیاز است تا مجموعه

های پژوهش هم بهره گرفت. تحقیقات مختلف نیز یافتهبه

ها با نتایج طوری که یافتهنماید. بهرا تأیید می

مطابقت دارد.  [22، 21، 26، 7، 5، 3، 2]های پژوهش

عبارتی، برخی محققان راهبردهای اقتصادی را برای به

اند و آن را اولویت مقابله با پدیده خشکسالی درنظر گرفته

طور مثال، اند. بهبرداران قلمداد کردهنخست برای بهره

 نقاط در کشاورزی زمین خرید یا اجارهراهبردهایی نظیر 

را در مقابله  وام گرفتن و زمین فروش یا دادن هاجار دیگر،

. [3]با تغییرات اقلیمی توسط محققان پیشنهاد شده است 

 بیمههمچنین، راهبردهای اقتصادی مختلفی نظیر 

 مثل غیرکشاورزی مشاغل به آوریروی محصوالت،

 .[38]مطرح شده است  موقت و فصلی مهاجرت کارگری،

مطابقت  [39]های هشاین یافته همچنین با نتایج پژو

دارد. ایشان یافتند که کشاورزان برای سازگاری با 

وهوایی راهبردهای اقتصادی نظیر دریافت تغییرات آب

تسهیالت، بستن قرارداد خرید محصول با بخش دولتی و 

 گیرند.کار میبیمه کردن محصوالت را به

نیاز انجام اقدامات نظران نیز پیشبرخی صاحب

برابر خشکسالی را راهبردهای اجتماعی پیشگیرانه در 

های اصلی اند و آن را قدم آغازین برای فعالیتدانسته

 [5، 7]عنوان نمونه، برخی محققان اند. بهدرنظر گرفته

ها در زمینه استدالل نمودند که ارایه انواع آموزش

ویژه خشکسالی غییر اقلیم و بهمدیریت خطرپذیری ت

سازگاری با تغییرات اقلیمی تواند کشاورزان را در می

توانمند کند. سایر محققان نیز برای کاهش اثر خشکسالی 

های نوآورانه و کارآفرینانه در بین ترویج فعالیت

اند که در تولیدکنندگان بخش روستایی را پیشنهاد داده

سایر محققان نیز  .[18]راستای نتایج این تحقیق است 

این زمینه پیشنهاد ابعاد دیگر )حمایتی و فنی( را در 

در پژوهش خود  [40، 18]برخی پژوهشگران نیز  اند.داده

مدیریتی در مزارع  -مشخص نمودند که راهبردهای فنی

تواند اثرات منفی تغییرات اقلیمی را کاهش دهد و می

شرایط زراعی روستاییان را با شرایط جدید و متناسب با 

های ن، حمایتبر آتغییرات اقلیمی، سازگار نماید. عالوه

-مختلف از تولیدکنندگان بخش روستایی و کشاورزی می

تواند تا حدود زیادی شرایط گذار به تغییر اقلیمی و 

 .[22، 21]مواجه با خشکسالی را برای ایشان مساعد نماید 

 

  گیرینتیجه

های مهم اقتصاد روستایی، همواره یکی از بخش

های اخیر اثر پروری است. اما، باتوجه به خشکسالیآبزی

منفی بر این بخش وارد شده است. در این راستا 

دهندگان بایستی راهبردهای مختلفی را جهت پرورش

مقابله و سازگاری با پدیده خشکسالی را در پیش گیرند. 

دهندگان شنتایج این پژوهش مشخص نمود که پرور

ترین کار گیرند. از مهمتوانند چهار راهبرد کلی را بهمی

توان نتیجه گرفت های موردنظر اقتصادی است. میراهبرد

که ابتدا بایستی راهبردهای مرتبط با تأمین اعتبارات کافی 

های مالی دولت درنظر گرفته شود. براساس و حمایت

توان نتیجه گرفت که برای راهبردهای اجتماعی نیز می

توانند های جدیدی که میدهندگان آبزیان، گونهپرورش

های ضعیف شوند را درنظر گرفت. ترویج این جایگزین گونه
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تواند بعد اجتماعی مقابله با خشکسالی را تقویت ها میگونه

توان نماید. نتایج مشخص نمود که از جنبه فنی نیز می

نژادی بهبنابراین،  کار گرفت.های متنوعی را بهاستراتژی

کشت توأم محصوالت در  و های پرورشیکمی و کیفی گونه

را بایستی درپیش گیرند تا  ای پرورش ماهیاستخره

خألهای فنی مقابله با خشکسالی نیز پر شود. آخر، 

راهبردهای حمایتی که از جانب دولت و سایر نهادهای 

تواند چندگانه باشد و خصوصی بایستی عملیاتی شود، می

راهبردهای مقابله با خشکسالی را تکمیل نماید. بنابراین، 

که برای مقابله و سازگاری با توان نتیجه گرفت می

های چندگانه راهبردها را درپیش خشکسالی بایستی جنبه

های گرفته شود. هنگامی که پدیده خشکسالی از جنبه

توان راهبردهای متنوعی را مختلف درنظر گرفته شود، می

کار گرفت که هر یک خألهای موجود و نقاط ضعف سایر به

 راهبردها را پوشش دهند. 

شود که برای نتایج پژوهش پیشنهاد می براساس

وکارهای غیر زراعی، مقابله با خشکسالی در بین کسب

محصوالت  خرید ویژه پرورش ماهی دولت تضمینبه

پرورش دهندگان ماهی را در شرایط خشکسالی انجام 

پروری های آبزیدهد و سعی در تسهیل توسعه فعالیت

 وام و اعتباری تولیدکنندگان روستایی نمایند و تسهیالت

بهره با مدت بازپرداخت طوالنی برای این بخش از کم

ریزی تولید کنندگان در کشور درنظر داشته باشد. برنامه

های ماهی مقام به شرایط در سطح کالن برای تولید گونه

دهندگان ها در بین پرورشخشک انجام پذیرد و این گونه

ویژه در سطح هریزان، بماهی در کشور ترویج شود. برنامه

 وزارت جهاد کشاورزی باید در جهت گسترش آموزش

 مقابله هایراه خصوص در سردابی ماهی دهندگانپرورش

 توأم های استوار برداشته شود. کشتبا خشکسالی گام

محصوالت در استخرهای پرورش ماهی در کشور در 

شرایط خشکسالی باید توسعه پیدا کند و با ارایه امکانات 

یرساختی، مالی و غیره به گسترش آن تالش مختلف ز

 جدی داشته باشند.
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Abstract 

Considering the widespread and cross-cultural effects of climate with different sectors of 

production, environment and human communities, climate change is considered as one of the most 

important environmental challenges. The main aim of this study was to prioritize climate change 

coping strategies among fisheries sector. The research was carried out using a survey and multi-

criteria decision making. In this study, the research population was the fish breeders in the form of 

nonagricultural businesses in Khorramabad city (N = 295). The research sample was selected using 

Paten table. 125 individuals were selected by stratified random sampling method with appropriate 

assignment. In the second part, 10 experts from the field of fisheries were selected through snowball 

sampling. The main instrument of the study was a questionnaire whose reliability was calculated by 

ordinal teta coefficient. Ranking of strategies using the virock technique and the value of Q showed 

that among the economic strategies, the guarantee of purchasing by the government had the highest 

rank in terms of importance and sustainability. Turning assets into cash among fisheners is the first 

and fastest way to deal with droughts. The social strategies, promote the drought-resistant varieties 

have been more important. Breeding quantitative and qualitative of varieties among the technical 

strategies was of first rank in term of importance; but the combined cultivation of products in fish 

farming ponds was placed in the first rank in terms of achieving sustainability and feasibility. 

Keyword: Drought; Vulnerability of stakeholders; Sustainable business; Fisheries. 


