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Introduction
Given the growing global hunger in recent years, creating and increasing resilience among disadvantaged
and impoverished communities, emphasized in the 2030 Sustainable Development Agenda, is a significant
concern to most countries. The term resilience is generally considered as the capacity of a system to withstand
various risks, and household resilience can be defined as the ability to return to the previous level of living
conditions after a shock. Since one of the most critical shocks that farmers have faced in Iran is drought, the
present study aimed to estimate the effect of drought on rural farmers’ household resilience in a selected village
in Qalandar Abad district in Iran.

Materials and Methods
The factor analysis method was used to estimate the components of the Resilience Index Measurement and
Analysis (RIMA) of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), and the Mimic
(Multiple indicators_ multiple causes) method was used to estimate the latent variable of resilience. RIMA,
which considers resilience as a latent variable, includes four main components of Access to Basic Services
(ABS), Assets (AST), Social Safety Nets (SSN), and Adaptive Capacity (AC). Also, according to the purpose of
the study on estimating the resilience of rural households with the MIMIC method, at least two food security
indicators at the household level, as multiple indicators of resilience, are required. The food security indices used
in the calculations of this study include the Household Hunger Scale Index and the household Food
Consumption Score. The samples included 149 farmers randomly selected from Hossein Abad Rekhneh Gol
village, and data were collected through interviews with the household head. To reveal the effect of different
shocks on the rural resilience households, self-reported information such as drought, livestock loss, and the
characteristics of the households were used through an Ordinary Last Square regression.

Results and Discussion
In the first stage, each of the pillars of resilience, including Access to Basic Services, Assets, Social Safety
Nets, and Adaptive Capacity, which are considered latent variables, shows a higher correlation between the
variables, and the calculated pillars indicate the greater importance of that variable in each of the resilience
components. According to the results, among the variables that constitute the pillar of access to basic services,
"the distance from the household to the health center" variable correlates with this pillar, which indicates its high
importance. In addition, the "attending school years" is one of the most important variables in forming and
creating the adaptive capacity of a household to the crises ahead. The agricultural water availability and the total
yield during a year play an important role in creating the asset pillar. Regarding creating the social safety nets
pillar, as we expected, the governmental cash transfers, through monthly subsidies, the Imam Khomeini Relief
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Foundation, and the State Welfare Organization of Iran, is the most crucial variable. The results obtained from
the food consumption (FCS) score index showed that 117 out of 149 studied households are within the
acceptable threshold, 28 households are on the borderline, and four households are in a poor food consumption
situation. The Hunger Scale Index showed that out of 149 households, 62 households are on the little to no
hunger threshold, while 81 households are on the moderate hunger and six households are on the severe hunger
threshold. Also, based on the results of the MIMIC model, among the calculated pillars, household assets is the
most important. The increase of one standard deviation unit in AST will increase 0.06 standard deviation units in
the resilience capacity index. Adaptive capacity and social safety nets pillars also play a significant role in
creating resilience for rural households. Thus, increasing one standard deviation in the AC and SSN led to an
increase in the magnitude of the resilience by 0.04 and 0.03 standard deviations, respectively. Finally, the effect
of different shocks on the rural resilience households showed that variables such as drought, livestock loss, and
gender of household head (being female) have a negative effect on their resilience. The size of the household has
a positive impact, which means that the more family members, the more resilience.

Conclusion
One of the critical goals of underdeveloped and developing countries, is to eradicate poverty and achieve
sustainable development. In Iran, like other developing countries, smallholder farmers are known to be
vulnerable to environmental and economic changes such as climate change, rising prices of agricultural inputs,
etc. Therefore, adopting and implementing policies that lead to a fair income distribution for vulnerable people is
essential. Estimating the RIMA makes it possible to rank households based on their strengths, weaknesses, and
current needs. Budget allocation and the policy time duration are two limiting factors that may optimize using
the RIMA results. The present study examined the RIMA and the effect of drought on the calculated index for
the first time in Iran for a specific region. Since the ranking of households based on resilience requires awareness
of all vulnerable households' situations, the definition of short-term and long-term projects in the future
development plans is essential. To identify "the most vulnerable groups" and "the most important challenges and
shocks," these scheduled projects are vital for budget allocation prioritization.
Keywords: Drought, MIMIC model, Resilience, Rural farmers, Structural Equation Model
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چکیده
خشکسالی به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی ،دارای پیامدهای متفاوتی بوده که از جملهی آنها میتوان به وضعیت معیشتتی و تتا آوری بهتره-
برداران کشاورزی به خصوص خردهمالکان روستایی اشاره نمود .با توجه به اینکه تا آوری خانوارها به معنای توانایی بازگشت به شرایط قابلقبول زندگی
خود پس از وقوع شوکهای مختلف میباشد ،هدف از این مطالعه بررسی اثر خشکسالی بر میزان تا آوری خانوارهای روستایی در روستای حسین آبتاد
رخنه گل واقع در شهرستان فریمان میباشد .برای برآورد شاخص تا آوری خانوارهای کشاورزان روستایی از شاخص تا آوری ریما 0که توسط ستازمان
خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ارائه گردیده استفاده شده است و همچنین بررسی اثر خشکسالی بر شتاخص تتا آوری توستط روابتط رگرستیونی
حداقل مربعات معمولی صورت پذیرفته است .جهت برآورد مولفههای تا آوری از روش تحلیل عاملی و بترای بترآورد متریتر پنهتان تتا آوری از روش
میمیک 3استفاده گردیده است .نمونهی مورد مطالعه شامل  101بهرهبردار زراعی میباشد که از روش نمونهگیری تصادفی ساده از روستای حستین آبتاد
رخنه گل انتخا گردیده است .جمعآوری دادهها در سال  1044از طریق مصاحبه با سرپرست خانوار و تکمیل پرسشنامهی فائو صورت پذیرفتته استت.
نتایج نشان داد که مولفههای دارایی و ظرفیت تطبیق در افزایش تا آوری خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه نقش قابل توجهی داشته و متریرهای
خشکسالی ،از دست دادن دام و زن بودن سرپرست خانوارهای مورد بررسی دارای اثر منفی بر میزان تا آوری آنها متیباشتد .از ایتن رو بتا توجته بته
محدودیتهای زمانی و بودجهای در سیاستگذاریهای کالن مربوطه و همچنین با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از مطالعه در خصوص تبعات وقایعی
همچون خشکسالی بر میزان تا آوری خانوارهای روستایی ،اتخاذ سیاستهای کشاورزی مربوطه همچون تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمتی
هر منطقه ،میتواند در کاهش آسیبپذیری خانوارهای روستایی در مواجهه با بحرانهای مختلف موثر واقع گردد.
واژههای کلیدی :تا آوری خانوارها ،خشکسالی ،کشاورزان روستایی ،مدل میمیک ،معادالت ساختاری
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تا آوری مفهوم نوینی از توسعه است که در طول سالهای اخیر
با توجه به افزایش گرسنگی جهانی و تقاضای روز افزون جوامع بترای
مواد غذایی ،در ستند توستعهی پایتدار  0464در دستتور کتار تمتامی
کشورها قرار گرفته است ( .)D’errico et al., 2021مفهوم تا آوری
به طور کلی به عنوان ظرفیت یتک سیستتب بترای مقاومتت در برابتر
 0 ،1و  -6بهترتیب دانشجوی دکتری اقتصتاد کشتاورزی و استتادان گتروه اقتصتاد
کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
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شوکها و ریسکهای مختلف در نظتر گرفتته شتده و در حتوزههتای
مختلف مطالعات علمتی همچتون همچتون اکولتوری ،روانشناستی و
اپیدمیولوری ،مهندسی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد ( D’errico
 .)et al., 2018ورود مفهوم تا آوری به مبانی توسعه اولین بار توسط
مطالعاتی که به بررسی روابط بین اکوسیستب و بشر پرداختند صتورت
گرفت و پس از آن بسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران به بررسی
میزان تا آوری جوامع آسیبپذیر در برابتر شتوکهتا و اتالشهتای
مختلف پرداختند ( )Folke et al., 2002و (.)Walker et al., 2004
با توجه به گزارشهای موجود در ستند توستعهی پایتدار ستال 0412
( ،)Guterres, 2017حدود  04درصد جمیعت جهتان را افتراد فقیتر و
ساکنین کب بضاعت روستاها تشکیل میدهند .با در نظر گترفتن ایتن
موضوع که ساکنین روستاها در مقایسه با شهرنشینان به لحتا عتدم
برخورداری از امکانات مختلف بیشتر در معرض آسیبهای اقتصتادی،
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زیستمحیطی و اجتماعی میباشند بنابراین توجه به میزان تتا آوری
خانوارهای روستایی و همچنین در نظر گترفتن روشهتای مقابلته در
مواجهه با شوکهای مختلف توسط خانوارها امری اجتنا ناپذیر تلقتی
میگردد.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سرشماری مرکز آمار ایران در
سال  1613حدود  00میلیون نفر از  03میلیون جمعیت کشور ،ستاکن
روستاها هستند که این نستبت در طتول  04ستال گذشتته از 33/03
درصد به  00/16درصد کاهش یافته استت ( Statistical Center of
 ،)Iran, 2021که این کاهش جمعیت روستایی را متیتتوان ناشتی از
عواملی همچون توسعهی بخش صنعت ،رشد و گسترش شهرنشینی و
کاهش اشترال در بخش کشاورزی در نظر گرفت.
خشکسالی از پدیتدههتای محیطتی و بختش جتدایی ناپتذیری از
ترییرات اقلیمی محسو میگردد که به لحا شدت ،مدت و اندازه در
مناطق مختلف ،متفاوت میباشد .در منتاطق خشتک و نیمته خشتک
کمبود بارندگی آثار شدیدی بر منابع آبی بر جای میگذارد که در اکثر
موارد خشکسالیهای کشاورزی را در پی خواهد داشتت .بحترانهتا و
االشهای ناشی از وقتوع خشکستالی بتا توجته بته میتزان شتدت و
گستترهی آن متفتاوت خواهتد بتود ( Roknedin eftekhari et al.,
 .)2014با وجود اینکه کشور ایران دارای اقلیبهای متنوعی میباشتد،
قرارگیری آن در کمربند خشتک و نیمته خشتک جهتان باعت شتده
همواره با کبآبی و خشکستالیهتای متنتاو مواجته باشتد .در میتان
استانهای مختلف کشور ،استان خراسان رضوی واقع در شمال شرقی
ایران ،دارای اقلیب نسبتا خشک و نیمه خشکی میباشد به طوری کته
 20درصد از مساحت آن خشک و  03درصتد مستاحت نیمته خشتک
محسو میگردد ،عالوه بر آن  60دشت از مجموع  62دشت استان،
ستتطآ آ هتتای زیتتر زمینتتی در حتتال افتتت متتیباشتتد ( Mashhad
 .)chamber of commerce, 2020بنابر آنچه ذکر گردیتد وضتعیت
معیشتی کشاورزان روستایی در مناطقی کته در معترض خشکستالی و
کاهش ذخایر آبی قرار دارند در مقایسه با سایر منتاطق آستیبپتذیرتر
خواهد بود از این رو توجه به وضتعیت تتا آوری خانوارهتای متذکور
جهت جلوگیری از افزایش مهاجرتهتای روستتایی بته شتهری حتائز
اهمیت خواهد بود.
1
از آنجا که تا آوری یک مفهوم تعریف محور است ( D’errico
 )and Giuseppe, 2018و بتته طتتور مستتتقیب قابتتل انتتدازهگیتتری
نمیباشد ،مطالعات گوناگونی با ارایهی تعاریف متنوع از تا آوری ،بته
برآورد این شاخص در برابر شوکهای متفاوت پرداختهاند که در میان
آنان ،مطالعهی بنه در ستال  )Bene et al., 2012( 0410بته عنتوان
یکی از مهمترین مطالعات تا آوری در مباح توسعهی پایدار در نظر
گرفته میشود .بر اساس آن مفهوم تا آوری دارای سته بعتد اساستی
1- Context-specific

مقاومت ،انعطافپذیری و ترییر در برابر شوکها و االشهای مختلتف
در طول زمان میباشد که هر یک از ابعاد فوق به ترتیتب بته توانتایی
جذ  ،توانایی تطبیق و توانایی انتقال خانوارها در مواجهه با بحرانهتا
مربوط میشود (شکل .)1
با توجه به مطالتب متورد بررستی در خصتوص وضتعیت اقلیمتی
کنونی استان خراسان رضوی و همچنین بتا در نظتر گترفتن اهمیتت
تا آوری خانوارهای کشاورزان روستتایی کته متیتوانتد تحتت تتاثیر
خشکسالی قرار گیرد و باع افزایش مهاجرتهای روستایی به شهری
و حاشیه نشتینی گردنتد ،هتدف از انجتام ایتن پتژوهش بررستی اثتر
خشکسالی بر تا آوری خانوارهتای کشتاورزان روستتایی در روستتای
حسین آباد رخنه گل واقع در شهرستان فریمان متیباشتد .از جملتهی
دالیل انتخا شهرستان فریمان بته عنتوان منطقتهی متورد مطالعته
میتوان به نرخ رشد مثبت ساالنه جمعیت روستایی فریمان در مقایسه
با استان خراسان رضوی و همچنین نسبت باالی جمعیت روستایی در
مقایسه با سایر شهرستانهای استتان در طتول ستالهتای  1603تتا
 1613اشاره نمود .از آنجا که بر اساس سرشماری مرکز آمار ایتران در
سال  1613نرخ رشد ساالنه جمعیت روستایی در شهرستان فریمان در
طول سالهای مذکور برابتر بتا  4/33بتوده و بترای استتان خراستان
رضوی برابر با  -4/36میباشد و همچنین با توجه به توزیتع جمعیتت
روستایی و شهری شهرستان فریمان که به ترتیب برابر با  04درصد و
 34درصد میباشد ،میتوان دریافت که همچنتان بافتت روستتایی در
این شهرستان حفظ گردیده و پتانسیل انجام اقدامات موثری که منجر
به جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرستانها شود در این منطقه
موجود میباشد (.)Ministry of Agriculture Jihad, 2021
عالوه بر این موارد ،شهرستان فریمان به عنوان یکی از مهمترین
شهرستانها در خصوص کشاورزی در نظر گرفته متیشتود .بتر ایتن
اساس در سال زراعی  1611-10فریمان  064110تن از محصتوالت
زراعی 01000 ،تن محصوالت باغی و  04333تن از محصوالت دامی
تولید شده در استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است .به
گونهای که از مجموع  333001تن گندم تولید شده در استان خراسان
رضوی در سال مذکور 03460 ،تن گندم متعلق به شهرستان فریمتان
متیباشتتد و همچنتین عتتالوه بتر گنتتدم آبتی و دیتتب در تولیتد ستتایر
محصوالت محصوالت همچون سیب زمینی ،گوجه فرنگی و هندوانته
بذری و دیب دارای رتبههای اول تا ستوم در استتان خراستان رضتوی
میباشد ( .)Ministry of Agriculture Jihad, 2021بنابراین بتا در
نظر گرفتن جمعیت قابل توجه در مناطق روستایی این شهرستان و نیز
اهمیت آن به عنوان یکی از قطبهای مهب تولید محصوالت زراعتی،
توجه به وضعیت تا آوری خانوارهای کشاورزان روستتایی شهرستتان
فریمان به لحا توسعهی پایدار بخش کشاورزی ،حیات و بقاء جمعیت
روستایی و جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی حائز اهمیت خواهد بود.
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شکل  -1ابعاد تابآوری بر اساس مطالعهی )(Béné et al., 2012
)Figure 1- The elements of resilience (based on Béné et al., 2012

در خصوص بررسی تا آوری در ابعاد ختانوار تتا کنتون مطالعتات
مختلفی در خارج صورت پذیرفته است که از جملهی آنان میتوان بته
مطالعهی الینتویی ( )Alinovi et al., 2009اشتاره نمتود کته جهتت
برآورد شاخص تا آوری در فلسطین از متریرهای درآمد و دسترسی به
غتذا ،دسترستی بته ختدمات عمتومی ،شتبکههتای رفتاه اجتمتتاعی و
داراییهای کشاورزی و غیر کشاورزی استفاده نموده استت .روش بته
کار گرفته شده جهت محاسبهی ستونهای اصتلی تتا آوری شتامل
ماتریس تصمیب و روشهای انتد متریتره از جملته تجزیته و تحلیتل
عاملی و معادالت ساختاری میباشد که برای تجزیه و تحلیتل دادههتا
استفاده گردیده است.
درایف و همکاران ( )Dhraief et al., 2019در مطالعتهی ختود
تحت عنوان استراتژیهای معیشتی و تا آوری خانوارها در برابتر نتا
امنتتی غتتذایی :مطالعتتهی متتوردی از روستتتاهای تتتونس ،تتتا آوری
خانوارهای روستایی را در برابر نا امنی غتذایی در دو روستتای ستلتا و
زوقمار 1مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه نشان داد که تنها حتدود
 63درصد خانوارهای روستایی در برابر نا امنی غذایی تا آور هستتند
به طوری که خانوارهای روستای سلتا 30/0 ،درصد و روستای زوقمتار
33/2درصد آسیب پذیر میباشند .اریکتو و گیوست( ( D’errico and
 )Giuseppe, 2018در مطالعهی خود با عنوان تحرک تتا آوری در
اوگاندا -تجزیه و تحلیل پویا ،روشهای اقتصاد سنجی را برای برآورد
تا آوری خانوار ارائه کردند و همچنین با ایجاد ماتریسهای ساختاری
ترییرات تا آوری را در طول زمان متورد بررستی قترار دادنتد .نتتایج

مطالعه نشان داد که خانوارهایی که زنان سرپرست آنان هستند بیشتتر
در معرض آسیب پذیری و سطآ تا آوری کمتری دارند .اشتکنازی و
همکاران ( )Ashkenazy et al., 2018در مطالعهی ختود بتا عنتوان
عملیاتی کردن تا آوری در مزارع و منتاطق روستتایی ،بته مفتاهیمی
فراتر از تا آوری اجتماعی-زیست محیطی پرداختنتد .نتتایج مطالعته
نشان میدهد مقیاسهای زمانی و مکانی متفاوت مورد استفاده جهت
تقویت تا آوری میتواند منجر به اهداف و نتایج متناقض گردد بدین
صورت که سیاستهایی که به منظتور افتزایش تتا آوری در شترایط
سخت اقتصادی و زیست محیطی اتخاذ میشوند میتوانتد منجتر بته
تضعیف تا آوری کشاورزان در آینده شود.
بوکاری و همکاران ( )Boukary et al., 2016به بررسی عوامتل
تاثیرگذار بر تتا آوری خانوارهتا در برابتر نتا امنتی غتذایی در نیجتر
پرداختند .بدین منظور ابتدا شاخص تتا آوری را بتا استتفاده از روش
آنالیز مولفهی اصلی 0محاسبه و برای بدست آوردن عوامل تاثیرگذار بر
آن از روش معادالت ساختاری استتفاده نمودنتد .متریرهتای تشتکیل
دهندهی تا آوری شامل داراییها ،ظرفیت تطبیق ،شتبکههتای رفتاه
اجتماعی و ترییرات آ و هوایی میباشد .نتایج نشان داد کته در بتین
هفتتت منطقتته متتورد بررستتی ،منطقتته دیفتتا 6داری بیشتتترین میتتزان
تا آوری میباشد همچنین نتایج نشان داد که داراییها و شبکههتای
امنیت اجتماعی اثر مثبتت و معنتیدار و ترییترات آ و هتوایی اثتری
منفی و معنیدار بر تا آوری خانوارهای نیجر در برابر نا امنی غتذایی
به همراه داشته است .همچنین اریکو و همکاران ( D’errico et al.,
 )2018در مطالعهی خود تحت عنوان تا آوری خانوارها در برابتر نتا

1- Selta and Zoghmar

2- Principal Component Analysis
3- Difaa

ادبیات تحقیق
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امنی غذایی -مطالعه موردی از تونس و اوگاندا ،با استفاده از دادههای
پانلی ،ابتدا روشی جهت برآورد تا آوری خانوارها و تعیین مهمتترین
مولفهی آن پیشنهاد دادند ،سپس به بررسی اینکته آیتا شتاخص تتا
آوری میتواند پیش بینی کنندهی خوبی برای بررسی وضعیت آیندهی
امنیت غذایی باشد پرداختند .نتایج مطالعه نشان داد کته اوال ظرفیتت
تطبیق در هر دو کشور مهمترین مولفهی تا آوری است ،ثانیا شاخص
تا آوری اثر معنی دار و مثبتی بر وضعیت امنیت غتذایی خانوارهتا در
آینده دارد و نهایتا شوکهای مختلف میتواند اثر منفتی بتر وضتعیت
امنیت غذایی خانوارها داشته باشد.
در میان مطالعات داخلی ،قاسمی و همکاران ( Ghasemi et al.,
 )2020در مطالعهی خود تحت عنوان شناسایی راهبردهای تتا آوری
معیشت در برابر مخاطره خشکسالی از دیدگاه خانوارهای روستتایی بتا
استتتفاده از روش تحقیتتق توصتتیفی و واحتتد تحلیتتل بتته شناستتایی
راهبردهای افتزایش تتا آوری معیشتتی در مواجهته بته خشکستالی
پرداختند .نتتایج متاتریس ستوات  1نشتان داد کته مهمتترین راهبترد
تا آوری معیشت خانوارهای روستایی ،تنتوع بخشتی اقتصتاد نتواحی
روستایی در معرض خشکسالی است .ستاربان و مجنتونی ( Sareban
 )and Majnouni, 2017در مطالعتهای تحتت عنتوان نقتش تنتوع
معیشتی در تا آوری خاوارهای روستایی پیرامتون دریااته ارومیته در
برابر خشکسالی با استفاده از روش تحقیق کمی پیمایشی تعتداد 604
خانوار از  06روستا واقع در کرانته شترقی دریااته ارومیته بتا درجتات
مختلفی از خشکسالی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از ایتن
مطالعه نشان داد که اتخاذ رویکرد معیشتی منجر به تتا آوری بیشتتر
خانوارها در شرایط خشکسالی شده است .همچنین سواری و خسروی
پور ( )Savari and Khosravipour, 2018در مطالعهی تحلیل آثتار
تا آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شترایط خشکستالی در
شهرستان دیواندره بتا استتفاده از روش توصتیفی از نتوع همبستتگی،
تعداد  104خانوار را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حتاکی از آن استت
که خانوارهای مورد مطالعته از نظتر سترزندگی و تتا آوری وضتعیت
مناسبی ندارند و همچنین بر اساس نتایج حاصل از تحلیل همبستتگی
بین تمامی ابعاد تا آوری (آمتادگی ،واکتنش ،بتازتوانی و بازستازی و
پیشگیری) و سرزندگی رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد.
به طور کلی ،بررسی مطالعات صورت پذیرفته داخلی نشان داد که
مطالعاتی که تتا کنتون در خصتوص تتا آوری خانوارهتای روستتایی
صورت گرفتته عمتدتا بتر استاس روشهتای توصتیفی و تحلیلتی در
حوزهی مطالعات برنامهریزی روستایی و جررافیایی میباشد .از این رو
برآورد کمی شتاخص تتا آوری در ستطآ خانوارهتای روستتایی کته
دربرگیرنتتدهی ابعتتاد تتتا آوری بتته لحتتا اقتصتتادی و اجتمتتاعی و
زیستمحیطی میباشد ،به عنوان نوآوری این مطالعه در بین مطالعات
1- SWOT

داخلی در نظر گرفته شده است.
با توجه به مطالعات مورد بررسی در خصتوص ارزیتابی تتا آوری
خانوارها میتوان دریافت که تا کنون شاخص هتای متفتاوتی در ایتن
راستا مورد استفاده قرار گرفتته استت کته یکتی از مهتب تترین آنتان
شاخص پیشنهاد شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملتل متحتد
(فائو )0میباشد .شاخص مذکور ظرفیت تتا آوری در برابتر نتا امنتی
غذایی و بررسی میزان اثربخشی مداخالت ارزیابی نموده و به دلیل در
نظر گترفتن تمتامی ابعتاد تتا آوری اخیترا متورد توجته محققتان در
مطالعات مختلف گرفته است که از جمله این مطالعتات متیتتوان بته
مطالعتتهی الینتتوی ( ،)Alinovi et al., 2009اریکتتو و همکتتاران
( )D’errico et al., 2021بوکتاری و همکتاران ( Boukary et al.,
 ،)2016فائو ( )FAO, 2016و  ...اشاره نمود .الزم به ذکر استت کته
شاخص اندازهگیری و تجزیه و تحلیل تتا آوری فتائو تحتت عنتوان
ریما 6ابتدا توسط الینوی ( )Alinovi et al., 2009معرفی گردید و در
سال  0413ترییر ،بسط و توسعه یافت (.)FAO, 2016
با در نظتر گترفتن اینکته تتا کنتون در ایتران شتاخص ظرفیتت
تا آوری خانوارها به روش ریما صورت نپذیرفته است و همچنتین بتا
توجه به اهمیت بررسی آثار شوکهای مختلف همچون خشکسالی بر
میزان تا آوری خانوارهای کشاورزان روستایی ،هتدف از انجتام ایتن
مطالعه بررسی اثر خشکسالی ستالهتای اخیتر بتر میتزان تتا آوری
خانوارهتتای کشتتاورزان روستتتایی در یکتتی از روستتتاهای منتختتب
شهرستان فریمان میباشد.

مواد و روشها
روش مورد استتفاده در پتژوهش حاضتر شتامل دو بختش کلتی
میباشد .در بخش اول شاخص ظرفیت تا آوری ریما که بته صتورت
یک متریر پنهان در نظر گرفته شده است توستط یکتی از روشهتای
مدلسازی معادالت ساختاری برای خانوارهای روستتایی منطقته متورد
مطالعتته بتترآورد گردیتتده و ستتپس در بختتش دوم از طریتتق روابتتط
رگرسیونی ،اثر شوکهای مختلتف از جملته خشکستالی بتر شتاخص
محاسبه شدهی تا آوری ارزیابی میگردند.
برآورد شاخص ظرفیت تابآوری ( )4RCIریما

در میان روشهای مختلف مدلسازی معادالت ساختاری ،یکتی از
3
متداولترین روشهتای بترای بترآورد متریتر پنهتان روش میمیتک
متتیباشتتد .در روش میمیتتک بتترای تخمتتین ضتترایب نامشتتخص از
2- Food and Agriculture Organization
)3- RIMA (Resilience Index Measurement and Analysis
4- Resilience Capacity Index
)5- MIMIC (Multiple indicator- multiple causes
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مجموعه ای از معادالت ساختاری استفاده میشود که در آنهتا متریتر
مشاهده نشده مستقیماً قابلاندازهگیری نیست .ازایتنرو بتا استتفاده از
الگوسازی معادالت ساختاری و بررسی علل و آثتار متریتر پنهتان بته
اندازهگیری آن پرداخته میشود .مدل مذکور شامل یک متریتر پنهتان
(ظرفیت تا آوری خانوارهای روستایی) ،اند متریر علّی بهعنوان علل
ایجادکننده و یا اثرگذار بر متریر پنهان و اند شاخص اثرپذیر از متریتر
پنهان ظرفیت تا آوری خانوارهای روستایی میباشد .بته طتور کلتی
روش میمیک با حداقل سازی فاصله بین ماتریس کوواریانس نمونه و
ماتریس پیش بینیشده توستط متدل ،رابطتهی بتین متریتر غیرقابتل
مشاهده و متریرهای قابلمشاهده (شامل علل متریر پنهان و شتاخص
آن) را توضیآ میدهد (.)FAO, 2016
یک الگوی کامل معادالت ساختاری همچون مدل میمیتک از دو
1
جزء تشکیل میشود که شامل معادله ساختاری و معادله اندازهگیتری
استتت .جتتزء اول شتتامل متریرهتتای تشتتکیل دهنتتدهی متریتتر پنهتتان
تا آوری بوده و بخش دوم متریرهای تحت تاثیر شاخص تا آوری را
در بر میگیرد .بر اساس روش ریما متریتر پنهتان ظرفیتت تتا آوری
خانوارهای روستایی شتامل اهتار بعتد اصتلی دسترستی بته ختدمات
عمومی ،داراییهتا ،شتبکههتای امنیتت اجتمتاعی و ظرفیتت تطبیتق
میباشد ،همچنین متریرهای تحت تاثیر تتا آوری خانوارهتا در روش
پیشنهادی ریما ،شاخصهای امنیت غتذایی در نظتر گرفتته شتدهانتد
( )FAO, 2016که در پژوهش حاضر نیتز متریرهتای امنیتت غتذایی
خانوارها برای بخش معادلهی اندازهگیری مورد استفاده قترار خواهنتد
گرفت .بر این اساس معادله ساختاری با یک مجموعه از شاخصهتای
قابل مشاهده متناظر است:
𝑖𝑢 𝑌𝑖 = 𝜆𝑖 𝜂 +
()1
که در آن 𝑖𝑌 نشان دهندهی متریرهای تشکیل دهندهی تا آوری
( دسترسی به خدمات عمومی ،داراییها ،شبکههای امنیت اجتماعی و
ظرفیت تطبیق ) 𝜂 ،متریر پنهان ظرفیت تتا آوری 𝑢𝑖 ،هتا خطاهتای
تصادفی ،و 𝑖𝜆 ها برابر با پارامترهای ستاختاری متیباشتند .همچنتین
معادلهی اندازهگیری در مدل میمیک به صورت رابطه ریاضی شماره 0
میباشد:
𝑣 𝜂 = 𝛾𝑝 𝑥𝑝 +
()0
در رابطتتهی ریاضتتی فتتوق 𝑥𝑝 ،نشتتاندهنتتدهی مجموعتتهای از
متریرهای اثر پذیر از متریر پنهتان ظرفیتت تتا آوری (شتاخصهتای
امنیت غذایی) 𝛾𝑝 ،پارامترهای ساختاری مدل انتدازه گیتری 𝑣 ،جملته
خطا و 𝜂 نشان دهندهی متریر پنهان مدل میباشد .معادالت ساختاری
و اندازهگیری مدل میمیک در روابط ( )1و ( )0را میتوان بته صتورت
ماتریسی بازنویسی نمود:
𝑣 𝑌 = 𝜆𝜂 +
()6
1- Structural Model and Measurement Model
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𝜀 𝜂 = 𝛾′𝑥 +

()0

با در نظر گرفتن فروض مربوط بته عتدم وجتود همبستتگی بتین
جمالت خطا ،فرم خالصه شده مدل میمیک و همچنین مدل میمیک
در فرم دستگاه معادالت ماتریسی به ترتیب به صورت روابط شماره 3
و  3خواهند بود:
()3
𝑤Y= 𝜆𝛾′𝑥+𝜀+𝑣=𝛱′𝑋+
𝜀
𝜆 𝑌
1
()3
] [ [ 1 ] [ 1 ] [𝜂] +
𝜀2

𝑌2 𝜆2

با توجه به روابط فوق میتوان دریافتت کته بختش یتا معادلتهی
ساختاری به بررسی ارتباط بین متریر پنهان و متریرهای ایجادکنندهی
آن میپردازد (که میتواند شامل متریرهای بترونزا و درونزا باشتد) و
در معادلهی اندازه گیری به بررسی اگونگی اثرپتذیری شتاخصهتای
مختلف همچون شاخصهای امنیت غذایی از متریتر پنهتان ظرفیتت
تا آوری پرداخته میشود .بر اساس توضیحات فوق اهاراو تحلیلی
جهت برآورد شاخص تا آوری ریما به صورت شکل  0میباشد.
همانطور که از اتاراو تحلیلتی مطالعته در شتکل  0پیداستت،
جهت دستیابی به متریر پنهان تا آوری ابتدا باید مولفتههتای اصتلی
تشکیل دهندهی تا آوری در مدل ساختاری و همچنین شاخصهتای
امنیت غذایی در معادلهی اندازهگیتری بترآورد شتوند کته ایتن امتر از
طریق اطالعات جمعآوری شتده در پرسشتنامه و بتا استتفاده از روش
تجزیه و تحلیل عاملی صورت میپذیرد .در واقتع متریرهتای تشتکیل
دهندهی تا آوری که ختود بته صتورت مستتقیب قابتل انتدازهگیتری
نمیباشند ،از طریتق روش تجزیته و تحلیتل عتاملی بترآورد خواهنتد
گردید .بر اساس روش فائو ،اطالعات مورد نیاز جهت محاستبهی هتر
یک از متریرهای دسترسی به خدمات عمومی ،داراییها ،شتبکههتای
امنیت اجتماعی و ظرفیت تطبیتق و همچنتین بترآورد شتاخصهتای
امنیت غذایی از طریق مجموعهای از متریرهای قابل مشتاهده توستط
مصاحبه و پر کردن پرسشنامه برای سرپرست خانوارهای مورد بررسی
بدست آمده است .در ادامه اهار جتزء تشتکیل دهنتدهی تتا آوری و
همچنین متریرهای مورد نیاز جهت برآورد آنها معرفی میگردد.
دسترسی به خدمات عمومی ( ،)0ABSاز طرق مختلتف از جملته
افزایش اثر بخشی دسترسی به داراییهتا بته عنتوان یکتی از عوامتل
کلیدی افزایش تا آوری خانوارها در نظر گرفتته متیشتود .بنتابراین
دسترستی بته ختتدمات عمتومی بتر توانتتایی خانوارهتا در مواجهته بتتا
شتوکهتای مختلتف متوثر متیباشتد ( .)Alinovi et al., 2010در
مطالعهی حاضر فاصله تا مراکزی همچون مرکز بهداشتت ،مدرسته و
ایستگاه تاکسی و همچنین شاخصی به عنوان کیفیت آ  ،برق و گتاز
در دسترس خانوارها در ایجاد متریر دسترسی به ختدمات عمتومی بته
کار برده شدهاند (.)FAO, 2016
2- Access to Basic Services
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شکل  -2مدلسازی مدل میمیک برای برآورد شاخص ظرفیت تابآوری
Figure 2- The MIMIC model for evaluating RCI

داراییها ( ،)1ASTدر روش ریما شامل دو گروه مولد و غیر مولتد
میشود .گروه مولد به لحا کسب درآمد خانوارها در تهیهی کاالهتا و
خدمات موثر است و گروه غیر مولد نیز میتواننتد در صتورت نیتاز در
معرض فروش قرار بگیرند .در مجموع مولفهی داراییها (شامل مولد و
غیر مولد) میتواند به عنوان یکی از مهبترین معیارهای انتدازهگیتری
استانداردهای زندگی افراد در نظر گرفته شود ( .)FAO, 2016از آنجا
که نمونهی مورد مطالعه در این پژوهش از کشتاورزان تشتکیل شتده
است ،متریر داراییها شامل شاخص ثروت ،0نهادههتا ،زمتین و آ در
دسترس کشاورزی ،شاخص واحدهای دامی 6و مجموع عملکرد بدست
آمده در دورهی یک سالهی زراعی میباشد.
شبکههای امنیت اجتماعی ( ،)0SSNکه شتامل نقتل و انتقتاالت
مستقیب (نقدی) و یا غیر مستقیب میباشد ،در بسیاری از کشورهای در
حال توسعه به عنوان یکتی از مهمتترین اشتکال حمایتت در راستتای
ایجاد امنیت اجتماعی و کاهش فقر خانوارها تلقتی متیشتود ( FAO,
 .)2016در این راستا میزان دریافتیهای نقدی رسمی و غیر رسمی و
میزان وام دریافتی خانوارها در طول یک سال به صتورت سته متریتر
پیوسته و همچنین تعداد افرادی که هر خانوار میتواند در صورت نیتاز
روی کمک آنها حسا کند ،در محاسبهی ستون شبکههتای امنیتت
اجتماعی در نظر گرفته شده است.

1- Assets
2- Wealth index
3- Tropical Livestock Units
4- Social Safety Nets

ظرفیت تطبیق ( ،)3ACبه عنتوان یتک مفهتوم اندبعتدی و بته
معنای توانایی خانوارها در جهت تطابق با ترییرات محیطی ،بحرانهتا
و شوکهای مختلف ،تحت تاثیر عواملی همچون توانایی یتادگیری و
کسب مهارتهای فنی مختلف نمود پیدا میکند .به عنوان مثال نترخ
باسوادی باالتر به عنوان معیاری برای دانش ،آگاهی و مهارتها منجر
به ظرفیت تطبیق باالتر میگردد و نترخ وابستتگی بتاال در خانوارهتا،
سطوح حداقل سواد ،تعداد منابع درآمدی محدود و غیره آسیبپتذیری
خانوار را در برابر بحرانها افزایش میدهد .در مطالعهی حاضر توانایی
خوانتتدن و نوشتتتن سرپرستتت ختتانوار ،ستتالهتتای حضتتور در مدرستته
سرپرستتت ختتانوار ،بتتاالترین ستتطآ ستتواد در میتتان اعضتتای ختتانوار،
آموزشهای کشاورزی و فنی مختلف و نیز تعتداد محصتوالت کشتت
شده در طول یک سال زراعی به عنوان متریرهای تشتکیل دهنتدهی
ظرفیت تطبیق در نظر گرفته شتدهانتد ( D’errico and Giuseppe,
 )2018و (.)FAO, 2016
همانگونه که پیشتر در خصوص ارزیابی متریر پنهان تا آوری از
طریق مدل میمیک مطرح گردید ،جهت استفاده از این نوع مدلستازی
معادالت ساختاری ،عالوه بر اجزای تشکیل دهندهی متریر پنهتان در
بخش معادلهی ساختاری در نظر گرفتن متریرهای تحت تتاثیر متریتر
پنهان در بخش معادلهی اندازهگیری نیز مورد نیاز است .از ایتن رو بتا
توجه به اثر قابل توجه تا آوری بر امنیت غذایی خانوارهای روستتایی
در مطالعات مورد بررسی در این پژوهش از شاخص نتا امنتی غتذایی
مقیاس گرسنگی خانوار 3و شاخص امنیت غذایی رتبته مصترف متواد
5- Adaptive Capacity
6- Household Hunger Scale

ظریف مرادیان و همکاران ،اثر خشکسالی بر شاخص تابآوری خانوارهای کشاورزان روستایی
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غذایی 1به عنوان شاخصهای تحت تاثیر تا آوری استتفاده گردیتده
است .در خصوص انتخا شاخصهای امنیتت غتذایی جهتت بترآورد
مدل میمیک توجه به این نکته ضروری است که شتاخصهتایی بایتد
انتخا گردند که اوال میزان امنیت غذایی را در سطآ ختانوار بررستی
نمایند ،ثانیا دادههای مورد نیاز از طریتق پرسشتنامه قابتل جمتعآوری
باشند .ارا که تجزیه و تحلیل شاخص تا آوری و امنیت غذایی بر در
راستای خانوارهای موجود در نمونه صورت میپذیرد.
الزم به ذکر است در میان شاخصهای امنیت غذایی موجود ،شتاخص
مقیاس گرسنگی خانوار ،یک مقیاس ساده جهت اندازهگیری گرسنگی
خانوارها در مناطق آسیبپذیر میباشد که از طریق پاسخ به سئواالتی
بر اساس وقوع و فراوانی دفعات گرسنگی اعضای خانوار در بازه زمانی
مشخص بدست میآید .رتبهی بدست آمتده جهتت میتزان گرستنگی
خانوارها در سه گروه گرسنگی کب ،گرسنگی متوسط و گرسنگی شدید
قرار میگیرند به صورتی که درجات باالتر رتبهی گرسنگی خانوارهتا،
نشان دهندهی نا امنی غذایی بیشتر خانوارها متیباشتد ( Ballard et
.)al., 2011
شتاخص رتبته مصترف متواد غتذایی ،بتر استاس تنتوع و تکتترار
گروههای مختلف مواد غذایی مصرفی و ارزش غذایی نسبی گروههای
مختلف مواد غذایی تجمیع و وزندهی میشود که دارای سته آستتانه
قابل قبول ،متوسط و ضعیف میباشد (.)INNDEX Project, 2018
پتتس از بتترآورد متریرهتتای تشتتکیل دهنتتدهی تتتا آوری شتتامل
دسترسی به خدمات عمومی ،داراییها ،شبکههای امنیتت اجتمتاعی و
ظرفیت تطبیق از طریتق روش تجزیته و تحلیتل عتاملی و همچنتین
محاسبهی دو شاخص امنیت غذایی مذکور از طریق دادههای موجتود
در پرسشنامه اثر شوکهای مختلف از جمله خشکستالی بتر شتاخص
ظرفیت تا آوری خانوارهای روستایی بررسی میگردد.

بر اساس رابطهی فوق متریتر وابستته نشتان دهنتدهی شتاخص
تا آوری خانوارهای مورد مطالعه 𝛽𝑆ℎ ،نشتان دهنتدهی مجموعتهی
متریرهای دامی 1شوکهای فردی شامل ( اثر خشکسالی بر وضتعیت
کشتتاورزی خانوارهتتای 𝑛 ،ℎ1,…,از دستتت دادن دامهتتای متعلتتق بتته
خانوارهتتای 𝑛 ) ℎ1,…,و نهایتتتا  𝛿𝑋ℎنشتتان دهنتتدهی ویژگتتیهتتای
شخصیتی خانوارهای مد نظر (همچون تعداد اعضای خانوار و جنسیت
سرپرست خانواده) میباشد (.)FAO, 2018

بررسی اثر شوکهای مختلف بر شاخص ظرفیت تاب آوری

منطقهی مورد مطالعه و روش نمونهگیری

خانوارهای روستایی

شوکهای اثر گذار بر تا آوری خانوارهای روستایی را میتوان به
دو دستهی کلی شوکهای جمعی 0و شوکهای فردی 6تقسیب نمتود
( .)FAO, 2018شوکهای جمعی شوکهایی هستند کته گروهتی از
خانوارهای ساکن یک منطقه را تحت تاثیر قرار متیدهتد .بته عنتوان
مثال در این خصوص میتوان به ترییرات آ و هتوایی اشتاره نمتود.
شوکهای فردی شامل متواردی هستتند کته بتدون در نظتر گترفتن
منطقهی مشترک زندگی میتوانند یک خانوار را به تنهایی تحت تاثیر
1- Food Consumption Score
2- Covariate Shocks
3- Self-reported shocks

قرار دهند .به عنوان یک نمونهی قابل ذکر از این شوکها میتوان به
از دست دادن دام ،بیماری و  ...اشاره نمتود .بررستی اثتر شتوکهتای
جمعی به طور معمول از طریق دادههای سری زمانی صورت میپذیرد
( .)FAO, 2018به عنوان مثال جهت ارزیتابی اثتر شتوکهتای آ و
هوایی بر تا آوری خانوارهای مناطق مختلف متیتتوان از اطالعتات
سری زمانی موجتود در سیستتبهتای اطالعتاتی جررافیتایی ()0GIS
همچون شاخص پوشش گیتاهی نرمتال شتده ( )3NDIVو شتاخص
تتتنش کشتتاورزی ( )ASI3استتتفاده نمتتود ( .)FAO, 2018در مقابتتل
اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی آثار شوکهای فردی و یتا اصتطالحا
"خود گزارش شده" بر شاخص ظرفیت تا آوری از طریق اطالعتات
موجود در پرسشنامهها بدست میآید ( .)FAO, 2018با توجه به اینکه
مطالعهی حاضر در یکی از روستاهای شهرستتان فریمتان بته عنتوان
نمونه 2صورت پذیرفته و دادههای سری زمانی جررافیایی مربتوط بته
ایران به سطآ استان محدود شده است ،جهت ارزیابی آثار شوکهتای
مختلف بر شاخص ظرفیت تا آوری خانوارهتای کشتاورزان روستتای
منتخب از اطالعات مربوط به شوکهتای فتردی و روش رگرستیونی
حداقل مربعات معمولی ( )0OLSاستفاده گردیده است (رابطهی .)2
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥ℎ
()2
= 𝛼 + 𝛽𝑆ℎ + 𝛿𝑋ℎ + 𝜀ℎ

اگراه درک و آگاهی از وضعیت تا آوری و معیشتتی روستتاییان
جهت اتخاذ سیاستهای مربوطه در راستتای نیتل بته اهتداف کتالن
توستتعهی روستتتایی در یتتک کشتتور نیازمنتتد بررستتی جتتامع و کامتتل
خانوارهای روستایی کشور میباشد ،لیکن در مطالعهی حاضر روستای
حسین آباد رخنه گل واقع در دهستان قلندر آباد  -در بین  3دهستتان
موجتتود در شهرستتتان فریمتتان ،دهستتتان قلنتتدرآباد بتتیش از %24
فعالیتهای کشاورزی شهرستان فریمتان را بته ختود اختصتاص داده
4- Geographic information system
5- Normalized Difference Vegetation Index
6- Agricultural Stress Index
7- Pilot
8- Ordinary Last Square
9- Dummy variables
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است -به صورت نمونه جهتت بترآورد میتزان تتا آوری خانوارهتای
کشاورزان روستایی انتخا گردیده است ارا که در روستای مذکور بر
خالف سایر مناطق روستایی موجود در دهستتان قلنتدرآباد ،بته دلیتل
دسترسی روستاییان به ااههای کشتاورزی اجتارهای ،معیشتت اصتلی
خانوارها کشاورزی میباشد .نمونهی مورد مطالعته بته روش تصتادفی
ساده از جامعهی آماری بهرهبرداران زراعی روستای حسین آبتاد رخنته

فاصله تا ایستگاه تاکسی

Distance to Taxi
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

فاصله تا مدرسه
Distance to School

فاصله تا مرکز بهداشت

گل انتخا گردیده است .برای تحقق هدف فوق و با در نظر گترفتن
حداقل نمونهی مورد نیاز بر استاس جتدول مورگتان از مجمتوع 064
بهرهبردار زراعی در منطقه ،تعداد  101کشاورز از طریق جتدول اعتداد
تصادفی در پژوهش حاضر شرکت نمودند .جمعآوری دادههتای متورد
نیاز از طریق مصاحبه با سرپرست خانوار و تکمیل پرسشنامهی بتومی
سازی شدهی فائو ( ،)FAO, 2020صورت پذیرفته است.

شاخص کیفیت خدمات
Quality index of services

Distance to Health center

نمودار  -1نتایج همبستگی بین متغیرهای تشکیل دهندهی دسترسی به خدمات عمومی
Figure 1- Variables correlation with the ABS pillar

ماخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

شاخص ثروت
نهادههای کشاورزی
Agricultural input

زمین کشاورزی

Wealth index
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Agricultural land

مجموع بازده
Total yeild

TLU

آ کشاورزی

واحدهای دامداری

Agricultural water

نمودار  -2نتایج همبستگی بین متغیرهای تشکیل دهندهی دارایی
Figure 2- Variables correlation with the AST pillar

ماخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research finding

نتایج و بحث
در مرحلهی اول ،هر یک از ستونهای تا آوری شامل دسترستی
به خدمات عمومی ،داراییها ،شبکههای امنیتت اجتمتاعی و ظرفیتت

تطبیق ،که خود به صورت یک معیار غیر قابل مشاهده در نظر گرفتته
میشوند از طریق متریرهای قابل مشاهدهی موجود در پرسشتنامه بتا
استفاده از روش تحلیل عاملی برآورد گردید.
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پرداختهای رسمی

Informal Cash transferred

Formal Cash transferred
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
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تعداد افراد قابل اتکا
Number of people to rely

پرداختهای غیر رسمی

وامهای دریافتی

Loans

نمودار  -3نتایج همبستگی بین متغیرهای تشکیل دهندهی شبکههای رفاه اجتماعی
Figure 3- Variables correlation with the SSN pillar

ماخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

توانایی خواندن و نوشتن

Years of school

سالهای تحصیل در مدرسه

Read and write ability
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Highest level of school

Numbers of crops

Agricultural train

تعداد محصوالت

آموزشهای کشاورزی

باالترین سطآ تحصیلی
نمودار  -4نتایج همبستگی بین متغیرهای تشکیل دهندهی ظرفیت تطبیق
Figure 4- Variables correlation with the AC pillar

ماخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

نتتتایج بدستتت آمتتده در خصتتوص همبستتتگی بتتین متریرهتتا و
ستونهای دسترسی به خدمات عمومی ،ظرفیت تطبیق ،دارایتیهتا و
شبکههای امنیت اجتماعی در نمودارهای  1تا  0قابل مشاهده هستند.
همبستگی 1باالتر میان متریرهای تشتکیل دهنتده و ستتون محاستبه
شده نشان دهندهی اهمیت بیشتر آن متریر در هریتک از مولفتههتای
تا آوری میباشد.
1- Correlation

همانگونه که نتایج بدست آمده نشان میدهند ،در میان متریرهای
تشکیل دهندهی ستون دسترسی به خدمات عمومی ،فاصتلهی محتل
سکونت خانوار تا مرکز بهداشت نسبت بته ستایر متریرهتا همبستتگی
باالتری دارد که نشاندهنتدهی اهمیتت بتاالی ایتن متریتر در میتان
خدمات اساسی و عمتومی ختانوار متیباشتد .همچنتین ستطآ ستواد
سرپرست خانوار به معنای مجموع سالهای حضور در مدرسه یکتی از
مهمترین متریرها در تشکیل و ایجاد ظرفیت تطبیتق یتک ختانوار در
مقابل بحرانهای پیش رو میباشتد .در ایجتاد ستتون دارایتی متریتر
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پنهان تا آوری میزان آ در دسترس جهت کشاورزی و نیز مجمتوع
محصول برداشت شده در طول یک سال زراعی نقتش مهمتی را ایفتا
مینماید .در خصوص ایجاد ستون شتبکههتای امنیتت اجتمتاعی ،بتر
اساس انتظار میزان دریافتیهای نقدی رسمی که شامل دریافتهتای
دولتی به صورت یارانه ،کمیته امداد و بهزیستی متیباشتد ،مهمتترین
متریر در نظر گرفته شده است.
همچنین نتایج بدست آمده از شاخص رتبهی مصرف مواد غتذایی
نشان دهندهی این است که  112خانوار از مجموع  101ختانوار متورد
مطالعه در آستانهی قابل قبول 00 ،خانوار در وضعیت مرزی و  0خانوار
در وضعیت ضعیف مصرف مواد غتذایی قترار دارنتد .همچنتین نتتایج
حاصل از شاخص مقیاس گرسنگی نشان میدهد که از مجمتوع 101
خانوار مورد مطالعه 30 ،خانوار در آستانهی بدون گرسنگی تا گرسنگی
کب 01 ،خانوار در آستانهی متوسط و  3ختانوار در وضتعیت گرستنگی
شدید به سر میبرند .جدول  1نتایج حاصل از برآورد متدل میمیتک را
در خصوص ارزیابی شاخص ظرفیت تا آوری با استتفاده از ستتون-
های دسترسی بته ختدمات عمتومی ،دارایتیهتا ،شتبکههتای امنیتت
اجتماعی و ظرفیت تطبیق به عنوان عوامل اثرگذار بر تا آوری و نیتز
شاخصهای امنیت غذایی به عنوان شاخصهای تاثیرپذیر از تا آوری
را نمایش میدهد .بر اساس نتایج حاصله ،در بین اجزا یا ستتونهتای
تشکیلدهندهی تا آوری ،دارایی خانوارها بیشترین اهمیتت را دارد .از
آنجا که در پژوهش حاضر ستون دارایتیهتا شتامل نهتادههتای مهتب
کشاورزی از جمله زمین و آ کشاورزی میشتود و بته تبتع افتزایش
عملکرد و برداشت محصوالت منجر به افزایش درآمد و بهبود وضعیت
معیشتی کشاورزان میگتردد ،متیتوانتد نقتش مهمتی را در افتزایش
تا آوری خانوارهای روستایی ایفا نماید به طتوریکته افتزایش یتک
واحد انحراف استاندارد در دارایتیهتا منجتر بته افتزایش  4/43واحتد
انحراف استاندارد در شاخص ظرفیت تا آوری میگردد.
پس از داراییها ،ستونهای ظرفیت تطبیتق و شتبکههتای رفتاه
اجتماعی در ایجاد تا آوری خانوارهای روستایی متورد مطالعته نقتش
قابل توجهی ایفا مینمایند .بدین صورت که افزایش یک واحد انحراف
استاندارد در ستونهای ظرفیت تطبیق و شبکههای رفاه اجتماعی بته
ترتیب منجر بته افتزایش  4/40و  4/46واحتد انحتراف استتاندارد در
تا آوری خانوارهای روستایی خواهد گردید .همچنین بر اساس نتتایج
حاصله از بخش اندازهگیری مدل میمیک در جتدول  ،1افتزایش یتک
واحتتد انحتتراف استتتاندارد در شتتاخص ظرفیتتت تتتا آوری کشتتاورزان
روستایی ،نا امنی غتذایی خانوارهتا را  1/02واحتد انحتراف استتاندارد
کاهش میدهد .به بیان دیگر افزایش تا آوری خانوارهتای روستتایی
در کاهش نا امنی غذایی آنها موثر میباشد .نتایج بدست آمده در این
مطالعه با نتایج مطالعات گوناگونی که تا کنون بر اساس روش ریما در
خصوص برآورد شتاخص تتا آوری خانوارهتا صتورت پذیرفتته قابتل
انطباق است .از جملهی آنها میتوان به مطالعههای (،;FAO, 2016

)Innocenti Research, 2018 ; Boukary, 2016 ،;FAO, 2018
اشاره نمود که بر اساس نتایج آنها شتاخصهتای دارایتی و ظرفیتت
تطبیق و شبکههای رفاه اجتماعی خانوارها در ایجاد شاخص تا آوری
نقش قابل توجهی دارند.
جدول  -1نتایج برآورد مدل میمیک
Table 1- the MIMIC regression results

ضرایب

مدل ساختاری

Coefficients

Structural model

)-0.005 (-0.03

(دسترسی به خدمات عمومی)

)0.063** (3.04
)0.036** (2.02
)0.044** (2.13

ABS

(داراییها)
AST

(شبکههای امنیت اجتماعی)
SSN

(ظرفیت تطبیق)
AC

ضرایب

مدل اندازهگیری

Coefficients

Measurement model

1

شاخص رتبه مصرف مواد غذایی
Food consumption score

)-1.87** (-2.71

مقیاس گرسنگی خانوار
Household hunger scale

آمارهها

ML

Statistics

مشاهدات
149
58.43
0.00
0.00
0.89
1.00
1.12

Observation
Chi-square
)(P- value
RMSEA
Probability RMSEA < 0.05
CFI
TLI

ماخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

عالوه بر بررسیهای مذکور در خصوص انطبتاق نتتایج متدل بتا
تئوریهای موجود ،آزمونهای نکویی برازش متناسب بتا متدل علتل
اندگانه -شاخصهای اندگانه نیز در جدول  1قابل مشاهده است .بر
اساس نتایج مذکور ،معنی دار شدن آماره کی-دو به معنای معنتی دار
بودن کلی مدل میباشد .همچنین آماره  RMSEAهر اته بته صتفر
نزدیکتر و آمارههای  CFIو  TLIهراه به واحد نزدیک تر باشند به
معنای نتایج قابل قبول و قرارگیری صحیآ متریرهتای متورد نظتر در
مدل میمیک میباشد .از این رو با توجه به مطالب مذکور در خصوص
آمارههای آزمون خوبی برازش میتوان به صحت و اعتبار مدلستازی و
نتایج پی برد (.)FAO, 2016
پس از بررسی نتایج مربوط با برآورد شاخص ظرفیتت تتا آوری،
نتایج حاصل از ارزیابی آثار شوکهای مختلف و ویژگیهای خانوارهتا

ظریف مرادیان و همکاران ،اثر خشکسالی بر شاخص تابآوری خانوارهای کشاورزان روستایی

بر شاخص ظرفیت تا آوری در جدول  0قابل مشاهده میباشد.
جدول  -2نتایج برآورد مدل رگرسیونی
Table 2- the regression results

ضرایب

متغیرها

Coefficients

Variables

متریر وابسته (شاخص ظرفیت تا آوری )
RCI

از بین رفتن دام

)-0.097** (3.04

Animal Loss

خشکسالی

)-3.065** (2.02

Drought

تعداد افراد خانوار
HH size

)3.90** (4.23

جنسیت سرپرست خانوار
HH gender

)-7.71** (2.60

Wald chi2
p-value

44.48
0.00

ماخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

بر اساس نتایج حاصل از جدول  0میتوان دریافتت کته افتزایش
خشکسالی و همچنین از بتین رفتتن دامهتای متعلتق بته خانوارهتای
کشاورزان روستای مورد بررسی موجتب کتاهش تتا آوری آنتان بته
ترتیب به اندازهی  6/43و  4/41واحد میگردد .همچنین نتایج حاصل
از ارزیابی مدل نشان دهندهی این است که افتزایش جمعیتت ختانوار
موجب افزایش تا آوری آنها گردیده و خانوارهایی که سرپرست آنان
زنان هستند در مقایسه با خانوارهایی با سرپرست مرد دارای تا آوری
کمتری در مقایسه با شوکهای مختلف میباشند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
برآورد شاخص تا آوری ریما و بررسی ساختار تشتکیل دهنتدهی
آن امکان رتبهبندی خانوارها بر اساس نیاز آنهتا و همچنتین امکتان
شناخت نقاط ضعف هر خانوار را فراهب متیآورد کته ایتن شتناخت در
تخصیص بهینهی بودجه و زمان به عنوان دو عامل محدود کننتده در
سیاستگذاریها موثر خواهد بود .مطالعهی حاضتر شتاخص ظرفیتت
تا آوری ریما و همچنین اثترات شتوکهتای مختلتف بتر تتا آوری
خانوارهای روستایی را برای اولتین بتار در ایتران بترای یتک منطقته
مشخص ،به صورت نمونه مورد بررسی قرار داده استت .از آنجتا کته
رتبهبندی خانوارها بر اساس تا آوری در راستای دستیابی بته اهتداف
سیاستگذاری نیازمند آگاهی از وضعیت تمامی خانوارهای آسیبپتذیر

212

میباشد ،تعریف پرورههای کوتاه مدت و بلندمدت جهت بررسی میزان
تا آوری خانوارها در برنامههای توستعهی پتیش رو ،امکتان اولویتت
بندی در سیاستگذاریهتای مربوطته را فتراهب متینمایتد .در واقتع
اولویتبندی سیاستهای قابل اجرا و تخصیص بودجههتای مترتبط از
طریق شناخت آستیبپتذیرترین گتروههتای جامعته و نیتز مهمتترین
االشها و شوکهای پیش روی خانوارها بتا در نظتر گترفتن ستاختار
تشکیل دهندهی تا آوری ،میتواند نقش اشبگیری در کاهش فقر و
گرسنگی ایفا نماید ارا که یکی از اهداف مهتب جوامتع بته خصتوص
کشورهای توسعه نیافتته و در حتال توستعه ریشتهکتن کتردن فقتر و
گرسنگی میباشد .از طرفی رشتد روز افتزون شتوکهتای اقتصتادی،
زیستمحیطی و سیاسی قشر آسیبپذیر جوامتع مختلتف را بته طتور
فزاینده با االشهای گوناگونی مواجه نموده است که سیاستگذاری و
برنامه ریزی از جانتب دولتتهتا جهتت ایجتاد آمتادگی ،رویتارویی و
مدیریت بحرانهای پیش رو امری اجتنا ناپذیر است.
با توجه به اینکه در ایتران کشتاورزان خترده مالتک روستتایی در
معرض عواملی همچون ترییرات اقلیمی ،افتزایش قیمتت نهتادههتای
کشاورزی ،کواتک بتودن و پراکنتدگی اراضتی و عتدم اطمینتان از
دسترسی به درآمد مشخص تولیدی حاصل از کشاورزی قترار دارنتد،
جزء اقشار آسیبپذیر جامعه در نظر گرفته شتده و توجته بته وضتعیت
معیشتی و تا آوری آنان و همچنین عوامتل اثتر گتذار بتر تتا آوری
خانوارهای متذکور بستیار حتائز اهمیتت متیباشتد .از ایتن رو نتتایج
مطالعهی حاضر که بتا هتدف بررستی میتزان تتا آوری خانوارهتای
کشاورزان روستایی و اثر خشکسالی بر میزان تا آوری آنها صتورت
گرفته نشان دهندهی این است که سیاستگذاریهای موثر در زمینه-
ی افزایش متریرهایی همچون داراییها ،ظرفیت تطبیق و شبکههتای
امنیت اجتماعی با افزایش تا آوری خانوارهتای روستتایی ،منجتر بته
کاهش نا امنی غذایی خانوارهای مذکور میگردد .پیرو نتایج حاصل از
مطالعهی حاضر سه عامل مهب و اثر گذار در خصوص داراییها ،زمین
در اختیتار کشتاورزان ،منتابع آبتی در دستترس و همچنتین عملکتترد
محصوالت زارعی میباشد از این رو در اختیار قرار دادن حلقه ااههای
کشاورزی دولتی به روستاییان خرده مالک بته صتورت ستهببنتدی و
اجارهای ،میزان زمین و آ در دسترس کشاورزان را افزایش داده و بتا
بهبود عملکرد منجر به افتزایش دارایتیهتای خانوارهتای کشتاورزان
روستایی خواهد گردید.
همچنین با توجه به اینکه که خشکسالی یکی از عواملی است که
بر میزان تا آوری خانوارهای کشتاورزان روستتایی اثتر گتذار بتوده و
میتواند به عنوان یکی از مخاطرات و االشهتای مهتب پتیش رو در
نظر گرفته شت ود ،اقتداماتی کته منجتر بته افتزایش ظرفیتت تطبیتق
خانوارهای روستایی در مواجهه بتا مختاطرات متیگتردد بستیار حتائز
اهمیت میباشد .از این رو سرمایهگذاری در بهبود زیرساختهایی کته
منجر به افزایش دانش و آگاهی قشر آسیبپذیر جامعه میگتردد بایتد

1041  پاییز،6  شماره،63  جلد،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

 در این راستا اتخاذ سیاستهای متناستب کشتاورزی در.صورت پذیرد
راستای تعیین الگوی کشت بهینه متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه
میتواند منجر به کاهش آسیبپذیری کشتاورزان در مقابتل ترییترات
 الزم بته ذکتر استت بتا توجته بته ماهیتت تتا آوری و.اقلیمی گردد
همچنین با در نظر گرفتن اینکه شوکهای مختلف عالوه بر اثر آنی و
لحظهای دارای آثار بلندمدت بتر تتا آوری خانوارهتای مختلتف نیتز
 برآورد شاخص تا آوری به صورت پویا میتوانتد بتر غنتای،میباشند
 بدیهی است که جهت برآورد شاخص تا آوری.مطالعات آتی بیافزاید
 به دو سری از دادههای مربوط به شتاخص تتا آوری،به صورت پویا
 پیش و پس از وقوع شوک جهت مقایسهی وضعیت،برای یک جامعه
.شاخص تا آوری خانوارها نیاز است
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 ارا که بر اساس نتتایج در میتان.مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد
متریرهای تشکیل دهندهی ظرفیت تطبیق ستطآ ستواد سرپرستت و
 اقداماتی از جمله ستاخت و تجهیتز.اعضای خانواده نقش بسزایی دارد
 برگتزاری دورههتای آموزشتی در،مراکز آموزشی در منتاطق محتروم
 افزایش فعالیتهتای،زمینههای مختلف از جمله دامداری و کشاورزی
ترویجی کشاورزی و سایر میتواند تتا آوری خانوارهتای کشتاورزان
روستایی را در مواجه با شتوکهتای مهتب و قابتل تتوجهی همچتون
 الزم به ذکر است در راستتای افتزایش تتوان.خشکسالی افزایش دهد
مقابله با رویدادهایی همچون خشکسالی تنها اقدامات مذکور که منجر
به افزایش ظرفیت تا آوری خانوارهای کشاورزان روستایی متیگتردد
کافی نبوده و الزم است تا اقداماتی اساسی و موثر در خصوص کاهش
عواقب ناشی از خشکسالی بر وضتعیت تتا آوری خانوارهتای متذکور
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