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چکیده
کشاورزی دیم اولین بخشی است که از لحاظ اقتصادی مورد آسیب
 از اینرو ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی از،خشکسالی قرار میگیرد
 توسعه یک، هدف از انجام این تحقیق.اهمیت ویژهای برخوردار است
چارچوب و مدل اجرایی برای کمیسازی ریسک خشکسالی کشاورزی با
 ریسک خشکسالی، در این تحقیق.تمرکز بر محصول گندم دیم بوده است
کشاورزی بر اساس مخاطره خشکسالی و آسیبپذیری نسبت به خشکسالی
 احتماالت وقوع.در مراحل مختلف رشد محصول کمی میشود
خشکسالیهای با شدت مختلف در مراحل مختلف رشد محصول در نظر
 از شاخص بارندگی و، برای کمیسازی شدت خشکسالی.گرفته شده است
 در مقیاس زمانی هفتگی استفاده،(SEPI) تعرق استاندارد شده-تبخیر
 مدل گیاهی، برای تعیین اثر خشکسالی بر محصول، از طرف دیگر.میشود
آکواکراپ برای مدلسازی رشد محصول تحت شرایط اقلیمی مورد نظر
.واسنجی و اعتبارسنجی شده و افت محصول در اثر خشکسالی بدست میآید
 برای اجرای. از منطق فازی استفاده میگردد،برای تعیین مؤلفه آسیبپذیری
 از دادههای ایستگاه تحقیقات دیم سیساب واقع،چارچوب توسعه داده شده
 مقدار آسیبپذیری در منطقه مورد مطالعه از.در خراسان شمالی استفاده شد
 مقدار ریسک، (بدون بعد) بدست آمد و در نهایت9/6163  برابر با،روش فازی
 تن بر هکتار9/3624 خشکسالی گندم دیم در ایستگاه مورد مطالعه برابر با
 نتایج حاصل از این مطالعه میتواند در فرآیند مدیریت ریسک و.حاصل شد
برنامه ریزی برای کاهش اثرات خشکسالی بر روی گندم دیم در مناطق مورد
مطالعه و نیز تخمین نرخ بیمه کشاورزی در شرایط خشکسالی برای حداقل
.کردن ریسک آسیب خشکسالی بکار رود

Abstract
Agriculture, particularly rainfed agriculture, is the first sector
being affected by drought; hence, evaluation of the agricultural
drought risk is critically important for drought risk
management. The objective of this paper is, therefore, to
develop a systematic framework and realistic model for
accurately quantifying agricultural drought risk with the focus
on rainfed wheat. The proposed framework quantifies the
agricultural risk based on the hazard and vulnerability levels
for different stages of crop growth. To quantify the drought
severity, we have employed Standardized Evapotranspiration
and Precipitation Index (SEPI) as a drought index. On the
other hand, to determine the drought effect on yield
performance, Aquacrop model is adopted for different stages
of crop growth to evaluate the yield lost due to the drought. For
the vulnerability, fuzzy logic techniques are employed. The
proposed framework is evaluated for the Sisab Rainfed
Research Station in Northern Khorasan, Iran, using the 30years (1980 to 2011) meteorological data. For this case,
vulnerability, as a dimension less quantity, was calculated as
0.6163 and the drought risk level for rainfed wheat in Sisab
Station was calculated as 0.3684 ton/acres. The developed
framework can be used for systematic risk management to
reduce the impact of drought effects as well as calculating
agricultural insurance rates for droughty situations.
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ریسک خشکسالی در استــان بـاریـرام تایلند را بــــا استفـاده از
روش منطق فازی و تحلیل سطح پتانسیل (PSA) 3تعیین نمود.
) Tsakiris and Tigkas (2007بــرای تعیین ریسک خشکسالی
کشاورزی محصوالت زیتون و انگور در جـزیـره کـرت یــونان ،از
شاخص  SPIاستفاده کــرده و احتمال رخــداد هـر شــدت
خشکسالی را نیز تعیین نمودند .سپس بــا محاسبه افتهای مــورد
انتظار محصوالت و نیز آسیبپذیری در دامنه صفر و یک ،ریسک
خشکسالی محصوالت مذکور را تعیین کردند .در تحقیقی دیگر et al.
) ،Acosta-Michlik (2008برای تعیین حساسیتهای اجتماعی و
اقتصادی در سه ناحیه از هند ،روسیه و پرتغال ،از منطق فازی استفاده
کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که تئوری فازی ابزاری سودمند
برای تعیین حساسیت و آسیبپذیری میباشد.

 -0مقدمه
هنگامی که خشکسالی تنها از طریق کمبود بارش تعریف شود ،آن را
خشکسالی اقلیمی یا هواشناسی مینامند .اما در تعریف خشکسالی
کشاورزی ،ویژگیهای مختلف خشکسالی هواشناسی (مانند کمبود
بارش ،اختالف بین تبخیر-تعرق واقعی و پتانسیل و کمبود رطوبت
خاک) به اثرات کشاورزی (مانند تغییرات میزان محصول) ،مرتبط
میشود ) .(Wu and Wilhite, 2004بخش کشاورزی دیم اولین
بخشی است که از نظر اقتصادی تحت تأثیر خشکسالی قرار میگیرد،
بطوریکه اگر خشکسالی کوتاهمدت در مراحل رشد حساس گیاه رخ
دهد ،اثرات آن بر محصول بسیار محسوس است و لذا مدیریت
خشکسالی کشاورزی برای کاهش اثرات حاصله ،از اهمیت ویژهای
برخوردار است.

) Wang et al. (2015و ) ،Foster et al. (2015ریسک خشکسالی
را در رابطه با میزان محصول بررسی کردند .الزم به ذکر است که طول
مقیاس زمانی متغیرها در ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی ،اهمیت
خاصی دارد و نیز اگر تحلیل ریسک خشکسالی کشاورزی با اطالعات
مرحله رشد محصول ترکیب شود ،ریسک آسیب خشکسالی روی
محصوالت به حداقل میرسد .بطور مثال )Wu and Wilhite (2004
از اطالعات هواشناسی هفتگی در طی فصل رشد و نیز دورههای قبل
از کشت برای تعیین ریسک خشکسالی کشاورزی بر ذرت و سویا در
نبراسکا استفاده کردند .نتایج نشان داد که تغییر آب و هوا در اواخر
دوره رشد تأثیر کمی بر روی محصول دارد.

تاکنون مدیریت سنتی خشکسالی بهصورت واکنشی بوده و تا حد
زیادی به "مدیریت بحران" توجه داشته است .اما مدیریت بحران در
مواجهه با خشکسالی غیرمؤثر میباشد .زیرا نهایتاً عکسالعملها
هماهنگی ضعیفی داشته و گروهها و مناطق صدمه دیده اندکی را در
برمیگیرد .بنابراین بیشتر دولتها به بیاعتبار شدن آن پی بردهاند و
درصدد هستند در مورد روشهای صحیح "مدیریت ریسک" بیشتر
کسب اطالع کنند ) .(Bodagh Jamali et al., 2005اولین گام در
فرآیند مدیریت ریسک ،کمیسازی و ارزیابی سطح ریسک میباشد.
ریسک خشکسالی کشاورزی حاصل مواجهه سیستم کشاورزی با
"مخاطره 1خشکسالی" و "آسیبپذیری "8آن به دورههای کمبود آب
میباشد که این آسیب پذیری بستگی به حساسیت و نیز توانایی و
ظرفیت سازگاری و بازیابی آن دارد .اگر مهمترین اثر خشکسالی
کشاورزی را اف ت مقدار محصول در نظر بگیریم ،لذا با تعیین ریسک
خشکسالی کشاورزی بصورت خسارت اقتصادی وارده بر محصول،
میتوان سیستم بیمه کشاورزی را برای حداقل کردن ریسک تدوین
نمود ،به صورتی که زارعین موظف به عملیات مدیریتی تعیین شده
جهت به حداقل رساندن آن ریسک باشند و از طرفی امنیت درآمدی
آنها تنظیم شود.

در ایران مطالعه چندانی برای ارزیابی ریسک خسارت در اثر خشکسالی
کشاورزی مطابق با تعریفی که در این تحقیق مد نظر ما بوده ،انجام
نشده است .هرچند تحقیقات کمی با تعاریف دیگری از ریسک انجام
شده است .بطور مثال Khalili and Bazrafshan (2007) ،ریسک
را بصورت احتمال عبور از یک پدیده بحرانی در مدت زمان معین (دوره
برنامهریزی) تعریف نمودهاند ،Nazarifar et al. (2008) .بر اساس
تعریفی که ) Khalili and Bazrafshan (2007از ریسک داشتهاند،
ریسک وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی را در استان همدان تحلیل
نمودند .در تحقیقی مشابه Behbahani et al. (2008) ،زمان ،مکان
و وسعت مناطقی را در همدان که مستعد خطر خشکسالی هستند،
تعیین کرده و با تحلیل ریسک وقوع خشکسالی ،از نظر شدت رخداد
منطقه همدان را به پنج منطقه پهنهبندی کردهاند .در تحقیقی دیگر
) Bazrafshan et al. (2009bریسک را بصورت احتمال اینکه پدیده
خشکسالی بحرانی دست کم یک بار در افق زمانی آینده اتفاق افتد،
تعریف کردهاند .آنها برای ارزیابی ریسک سختی خشکسالی هواشناسی
در ایستگاه سرارود کرمانشاه ،خشکسالی را با استفاده از شاخص SPI

برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه ریسک خشکسالی کشاورزی ،با
استفاده از سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ) (GISانجام
شدهاند ;(Chopra, 2006; Shahid and Behravan, 2008
.)Dalezios et al., 2014; Skakun et al., 2016
) Chen and Yang (2001از منطق فازی برای تعیین ریسک
خشکسالی کشاورزی استفاده کردندKaewpruksapimon (2006) .
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پیادهسازی تعریف دقیق ریسک خسارت 4و آسیب محصول گندم دیم
در اثر خشکسالی بوده است .به بیان دیگر ،در این تحقیق مخاطره
خشکسالی با در نظر گرفتن احتمال وقوع خشکسالیهای با شدت
مختلف در مراحل مختلف رشد محصول و همچنین پیامد حاصل از آن
مخاطره ،در اینجا افت محصول ،تعیین میشود .از طرف دیگر،
آسیبپذیری کشت گندم دیم نسبت به خشکسالی بر اساس عوامل
اجتماعی و اقتصادی تعیین گردیده و در نهایت ریسک خشکسالی
کشاورزی بر روی گندم دیم محاسبه میگردد.

و بر اساس سریهای زمانی تاریخی و مصنوعی بارندگی در
مقیاسهای زمانی ساالنه و ماهانه پایش نمودند و پیشنهاد کردهاند که
در تحلیل ریسک خشکسالی از سریهای مصنوعی استفاده شود.
) Ghaseminejad et al. (2014نقشههای ریسک خشکسالی را در
سطح استان اصفهان تهیه کردند .برای این منظور مخاطره را با استفاده
از شاخص  SPIو آسیب پذیری را با استفاده از روش ترکیب خطی
وزنی ،توابع فازی و تحلیل ساختار سلسله مراتبی تعیین کردند.
از تحقیقات انجام شده در زمینه ریسک خسارت خشکســالی
کشـــاورزی که رابطه بین میزان محصول و خشکسالی را در نظـــر
گرفتـــه باشنـــد ،میتــــوان به )،Arshad et al. (2008
) Mirzaei Nadooshan et al. (2010و )Shokohi et al. (2014
اشاره کرد .ایشان در تحقیق خود مؤلفه آسیبپذیری را لحاظ نکردهاند.
تحقیق ) Aghayan et al. (2015به تعریف ریاضی و کمی ریسک
خشکسالی کشاورزی نزدیکتر بوده است .هرچند که این تحقیق نیز
برای کل دوره رشد محصول بهصورت یکپارچه بکار رفته است.
همچنین در این تحقیق ،افت محصول که آسیب خشکسالی و در واقع
جزیی از مخاطره خشکسالی محسوب میشود ،به عنوان آسیبپذیری
لحاظ شده است.

 -8روش تحقیق
 -0-8منطقه مورد مطالعه و ويژگیهای آب و هوايی

موقعیت مورد مطالعه در این تحقیق ،ایستگاه تحقیقات دیم سیساب
در استان خراسان شمالی ،واقع در طول و عرض جغرافیایی به ترتیب
 98° 38´ Eو  38° 82´ Nمیباشد که در ارتفاع  1395متری از سطح
دریا واقع شده است (شکل .)1
ایستگاه تحقیقاتی سیساب در سال  1366تأسیس شده و از آن تاریخ
تاکنون برداشت داده در آن انجام میشود .در این ایستگاه ،مجموع
بارندگی ساالنه بطور متوسط معادل  826/1میلیمتر و میانگین دمای
حداقل و حداکثر به ترتیب -6 ،درجه سانتیگراد در دی ماه و  38درجه
سانتیگراد در تیرماه میباشد .اقلیم این منطقه طبق روش آمبرژه،
خشــک و ســـرد و بر طبق روش دومارتن ،نیمهخشک است
(.)Sahebjam et al., 2007

مطالعاتی که روی ریسک خشکسالی در دنیا و در کشور ایران انجام
گرفته ،هر چند اطالعات ارزشمندی برای ریسک خشکسالی در اختیار
مینهند ،اما اشکاالتی هم دارند .در بسیاری از تحقیقات انجام شده،
مقیاس زمانی دادههای اقلیمی مورد استفاده بر اساس فواصل ماهانه
است ،این در حالی است که مقیاس زمانی ماهانه ،دقت بررسی اثرات
خشکسالی که در فواصل کوتاهتر رخ میدهند را محدود میسازد .اغلب
مطالعات تنها از دادههای هواشناسی برای برقراری یک رابطه عددی
دقیق با عملکرد محصول و سپس ارزیابی اثرات خشکسالی استفاده
میکنند .در حالیکه تولید محصول ،تحت تأثیر عوامل دیگری غیر از
دادههای هواشناسی نیز میباشد .عالوه بر اینها در بیشتر مطالعات
انجام شده روی ریسک خشکسالی ،به موضوعات مربوط به
آسیب پذیری توجهی نگردیده است .در حالی که برای تعیین دقیق و
ارزیابی صحیح ریسک خشکسالی ،باید به عوامل اجتماعی و اقتصادی
که سیستم را نسبت به این بلیه طبیعی آسیبپذیر میسازد ،توجه ویژه
داشت .همچنین در بسیاری از تحقیقات انجام شده منظور از ریسک
خشکسالی ،ریسک وقوع آن و به بیان دیگر احتمال وقوع خشکسالی
بوده است.

 -8-8دادههای مورد استفاده

دادههای مورد نیاز در مراحل مختلف این تحقیق شامل دادههای
هواشناسی ،خاکشناسی ،محصول ،مدیریت کشت و عوامل مؤثر بر
آسیبپذیری بودهاند .دادههای هواشناسی در ایستـــگاه سیساب از
سال  1366الی  1328اندازهگیری شده ،جـــمعآوری گردید .در
) Khalili et al. (2017روشهای کریجینگ ،9کوکریجینگ 6و
میانیابی وزندهی معکوس فاصله اصالح شده 8برای تخمین دادههای
مفقود بارش مقایسه شده و نشان داده شده که روش کوکریجینگ از
عملکرد بهتری برخوردار است .بر این اساس در این مقاله برای تخمین
دادههای بارش و همچنین برونیابی دادههای بارش برای تطویل
دادهها به حداقل سی سال ( ،)1328-1392از نتایج روش کوکریجینگ
استفاده شد .برای تکمیل و تطویل دادههای دما نیز از روش رگرسیون
چندگانه با حداقل معیار انحراف مطلق 2توسعه داده شده توســط
) ،Allen et al. (2001استفاده گردید.

پس با توجه به محدودیتهای موجود در مطالعات انجام شده ،هدف از
این تحقیق ابداع و توسعه یک چارچوب و مدل اجرایی برای ارزیابی و
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SISAB
STATION

Fig. 1- Location of the selected Station

شکل  -0موقعیت ايستگاه مورد مطالعه

()1

در این تحقیق ،برای محاسبــه تبخیـــر-تعـــرق مرجع ،روش
) Hargreaves and Samani (1985بکار رفت .سازمان ترویج،
آموزش و تحقیقات کشاورزی طرح مطالعات خاکشناسی تفصیلی و
طبقهبندی اراضی ایستگاه سیساب را در این ایستگاه انجام داده است
) .(Sahebjam et al., 2007در این تحقیق ،از گزارش طرح مذکور
برای استخراج ویژگیهای خاک ایستگاه استفاده گردید .دادههای
محصول شامل دادههای میزان محصول ،تاریخ و تراکم کشت گندم
رقم سبالن بوده است که از دادههای ثبت شده در دفتر مسئول
کارشناسی ایستگاه مذکور برای سال  1321الی  1322اخذ گردید .بر
اساس نظر کارشناسان ،عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر
آسیبپذیری در این تحقیق ،شامل میزان سهم دیمکاری گندم دیم از
درآمد کل ،حمایت دولتی ،وجود سیستم پایش خشکسالی و هشدار
سریع ،امکان استفاده از آبیاری تکمیلی ،آموزش و سطح سواد کشاورز
و میزان مهندسی یا سنتی بودن کشاورزی در نظر گرفته شد و
اطالعات مربوط به آنها در منطقه جمعآوری گردید.

}𝑽{ × }𝑯{ = }𝑹{

که در آن R ،ریسک سیستم H ،یا مخاطره ،عبارت است از حاصلضرب
احتمال وقوع پیشامد طبیعی (در اینجا خشکسالی) با شدت معین در
پیامد مورد انتظار در اثر وقوع پیشامد (در اینجا ،افت محصول) و  Vیا
آسیب پذیری ،حساسیت یک سیستم را نسبت به پیشامد وقوع یافته
نشان میدهد که بستگی به عوامل فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی دارد.
به بیان ریاضی ،میانگین ریسک خشکسالی در یک سال را میتوان از
معادله ( )8محاسبه نمود:
R(D) = ∫ g(x). f𝐷 (x). V(x)dx
()8
که در آن :R(D) ،میانگین ریسک x ،شدت خشکسالی g(x) ،نتیجه
(پیامد) مورد انتظار در اثر خشکسالی رخ داده :fD(x) ،تابع چگالی
احتمال و ) :V(xآسیبپذیری سیستم یا منطقه نسبت به خشکسالی
وقوع یافته ،بدون بعد ،میباشد .در معادله ( ،)8پیامد مورد انتظار که
همان افت محصول میباشد بر حسب تن در هکتار یا بر حسب یک
واحد مالی مانند ریال یا دالر در هکتار قابل محاسبه است .بنابراین
واحد ریسک نیز تن در هکتار یا واحد مالی در هکتار میباشد.
در این تحقیق چارچوب توسعه داده شده برای ارزیابی ریسک
خشکسالی با این دیدگاه انجام شده که اگر خشکسالی با شدتهای

 -1-8محاسبه ريسک خشکسالی

برای هر پدیده طبیعی" ،ریسک" سیستم را به صورت کمی میتــوان
حــاصـــل از تعامل بین وقوع حادثه طبیعی و درجه آسیبپذیری آن
سیستم بیان کرد که در رابطه ( )1خالصه شده است (:)ISDR, 2007
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مختلف در مراحل مختلف رشد محصول رخ دهد ،در این صورت حداقل ) (Tnو دمای حداکثر ) (Txاز روش ریچاردسون
احتمال ترکیبی وقوع خشکسالی در معادله ریسک چگونه محاسبه ) (Richardson and Wright, 1981استفاده میکند .تمامی
خواهد شد .در واقع گام زمانی در معادله ( ،)8یک فصل زراعی در نظر پارامترهای مورد نیاز در مدل  ClimGenبه صورت ماهانه تعیین و
گرفته نشده ،بلکه مرحله کاشت تا برداشت محصول ،به  9مرحله رشد برای میان یابی روزانه پارامترهای ماهانه از توابع اسپالین استفاده
تقسیم گردیده و از طرفی خشکسالی با  9شدت مختلف طبقهبندی میشود ) .(Stockel et al., 1999در مدل  LARS-WGمقدار بارش
شده است .در این تحقیق ،معادله ( )8به صورت انتگرال آمده در معادله یک روز تر از توزیع نیمه تجربی بارش ماه مورد نظر و مستقل از
سریهای تر یا مقدار بارش در روز قبل بدست میآید .دما در این مدل
( )3بسط داده شد:
≈  R(D) = ∫ g(x). f(x). V(x)dxبا استفاده از سریهای فوریه تخمین زده میشود .مدل مذکور برای
()3
5
5
5
5
5
̅ ∑i5 =1 ∑i4=1 ∑i3=1 ∑i2=1 ∑i1 =1 g̅ i1,i2 ,i3 ,i4,i5 . FDi1,i2,i3 ,i4 ,i5 . Vشبیهسازی طول دورههای خشک و تر ،بارش و نیز تابش خورشیدی
در مقیاس روزانه از توزیعهای نیمهتجربی استفاده میکند .مدل
که در آن FDi1,i2 ,i3 ,i4 ,i5 ،احتمال ترکیبی پیشامد آمده در معادله ( LARS-WG )4در شبیهسازی دماهای حداکثر و حداقل از الگوریتمی
است g̅ i1,i2 ,i3 ,i4 ,i5 ،میانگین افت محصول برای این ترکیبهای مشابه مدل  ClimGenاستفاده میکند .با این تفاوت که در اینجا،
مختلف طبقات از شاخص خشکسالی است ،و ̅ Vمقدار آسیبپذیری میانیابی روزانه پارامترهای ماهانه با استفاده از سری فوریه محدود
است:
(مرتبه سه) انجام میشود ) .(Semenov et al., 1998در این تحقیق،
()4
≤  R = {ai1 ≤ X1 ≤ bi1 , ai2 ≤ X2 ≤ bi2 , ai3با استفاده از دو مدل مذکور 899 ،سال دادههای تصادفی روزانه بارش
 X3 ≤ bi3 , ai4 ≤ X4 ≤ bi4 , ai5 ≤ X5 ≤ bi5و دمای حداقل و حداکثر در ایستگاه مورد مطالعه تولید شد .همچنین،
با استفاده از دادههای دما و بارش تولید شده ،تبخیر-تعرق مرجع نیز
که در آن aij ،و  bijحدود طبقه  iام برای متغییر تصادفی j Xj ،ام
برای  899سال ( 845فصل زراعی) محاسبه گردید .برای جزییات
است.
بیشتر این قسمت به ) Khalili et al. (2016رجوع شود.
 -1-8پايش خشکسالی

برای پایش خشکسالی ،یکی از شناختهشدهترین شاخصهای
خشکسالی ،شاخص بارندگی استاندارد شده  ،11SPIاست .اما از آنجایی
که در شاخص  SPIتنها بارش در نظر گرفته میشود ،لذا در مناطق
خشک و نیمه خشک که دمای هوا و تبخیر-تعرق نیز در خشکسالی
نقش بسزایی دارند و میتوانند تأثیر افزایش بارش را خنثی کنند،
تغییرات  SPIنشاندهنده دقیق خشکسالی نخواهد بود .لذا برای درنظر
گرفتن تأثیر توامان بارش و تبخیر-تعرق،Ansari et al. (2010) ،
شاخص فازی بارندگی و تبخیر-تعرق استاندارد شده  18SEPIرا که
شاخصی تلفیقی از  SPIو شاخص تبخیر-تعرق استاندارد شده 13SEI
است ،پیشنهاد و توسعه دادند .در محاسبه  SPIو  ،SEIبه ترتیب
مناسبترین توزیع احتمال برای سری داده بارش و تبخیر-تعرق تعیین
و سپس توزیع مذکور به توزیع نرمال تبدیل میشــود .در روش
) ،Ansari et al. (2010برای تلفیق شاخص  SPIو  ،SEIدو شاخص
مذکور در ابتدا بصورت زبانی طبقهبندی شده و هنگام ایجاد قوانین
فازی ،بر اساس نظرات کارشناسی ،وزن بارندگی دو برابر وزن تبخیر-
تعرق در نظر گرفته شد .بطوریکه با تغییر شدت خشکسالی در شاخص
 ،SPIشدت خشکسالی محاسبه شده با  SEPIدو طبقه تغییر میکند،
اما با تغییر در شدت خشکسالی محاسبه شده با  ،SEIدر شدت
خشکسالی محاسبه شده با  ،SEPIیک طبقه تغییر ایجاد میشود.

با توجه به اینکه چارچوب ارائه شده برای محاسبه ریسک در این
تحقیق ،یک روش احتماالتی 5است ،برای دستیابی به نتایج دقیقتر
در حل معادله ریسک ،باید سریهای زمانی تصادفی زیادی از دادههای
مورد نیاز در اختیار داشت .از آنجایی که طول دوره آماری سی ساله در
ایستگاه تحقیقات دیم سیساب جوابگوی این میزان نیست ،لذا باید
تولید داده 19نمود .در واقع تولید داده در اینجا به ما نمای بهتری از
فضای احتماالت میدهد .به خصوص که قرار است ترکیبات گوناگون
شدتهای مختلف خشکسالی در دورههای مختلف رشد مورد بررسی
قرار گیرد .بنابراین ،الزم است که با استفاده از دادههای مشاهدهشده
در منطقه ،دادههای هواشناسی روزانه را به میزان طول دوره آماری
الزم تولید نماییم .برای این منظور ،از دو مولد پرکاربرد LARS-WG
و  ClimGenاستفاده شد .مدلهای مولد وضع هوا یک ابزار پیشبینی
هواشناسی نیستند ،بلکه سری زمانی را با مشخصات دادههای موجود
و واقعی تولید میکنند .بطوریکه دادههای تولیدی توسط این مدلها،
ویژگیهای آماری یکسانی با دادههای واقعی و مشاهدهشده در هر
منطقه دارند .محاسبات در  ClimGenبا شبیهسازی بارش بطور
مستقل از سایر پارامترها با استفاده از زنجیره مارکوف مرتبه اول آغاز
میشود .در مدل  ،ClimGenفرض میشود که توزیع ویبول برازش
مناسبی بر مقادیر بارش روزانه دارد .این مدل در تولید دادههای دمای
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بــرای آشــنـــایی بــا جزییات بیشتر روش محاسبه این شاخص به
) Ansari et al. (2010رجوع شود.

 -0-8احتماالت تركیبی وقوع خشکسالی در هر مرحله از رشد

همانطور که در بخشهای قبل توضیح داده شد ،در این تحقیق پنج
مرحله رشد برای گندم دیم و پنج طبقه شدت خشکسالی-ترسالی با
شاخص  SEPIدر نظر گرفته شد .این بدان معنی است که برای هر
مرحله از رشد محصول ،شاخص  SEPIبا  9دامنه ممکن است در آن
مرحله رخ دهد .لذا ( 99یعنی  )3189حالت مختلف برای وقوع
خشکسالی وجود دارد و نیاز است که احتمال ترکیبی  99ترکیب را
محاسبه کنیم .شدت خشکسالی و در واقع مقدار شاخص خشکسالی
 SEPIدر هر مرحله از رشد محصول را میتوان یک متغیر تصادفی در
نظر گرفت .در این صورت فضای احتمال ،14مجموعه برآمدها 19است
و هر برآمد در واقع یکی از  885دادهای است که قرار است اطالعات
آن مــورد بررسی قرار گیرد .در این صورت متغیر تصــادفــی
 𝑋1: i → −6 < SEPI < 6میزان  SEPIدر سال iام و برای مرحله
یکم رشد را مشخص میکند و درباره متغیرهای تصادفی
 X2, X3, X4, X5نیز به همین ترتیب است.

تحقیقات قبلی در ایستگاه سیساب ،نشان میدهد که برای پایش
خشکسالیهای کوتاهمدت کشاورزی مانند مقیاس یکهفتهای،
شـــاخص  SEPIشـــاخـــص منـــاسبـــی بـــه شـــمار میرود
) .(Khalili et al., 2013در این تحقیق شاخص مذکور طبق جدول
 1طبقهبندی شده است .به این ترتیب ،برای سی سال داده موجود و
 899سال داده تولید شده ،شدتهای خشکسالی در مقیاس هفتگی با
شاخص  SEPIتعیین گردید.
Table 1- Drought classification based on SEPI
)(Khalili et al., 2013

جدول  -0طبقات شاخص خشکسالی

SEPI

)(Khalili et al., 2013

no.
1
2
3
4
5

Drought Class
Normal and wet
Mild Drought
Moderate Drought
Severe Drought
Extreme Drought

SEPI value
SEPI ≥ -0.25
-1.75 ≤ SEPI < -0.25
-3.25 ≤ SEPI < -1.75
-4.75 ≤ SEPI < -3.25
-4.75 > SEPI

برای هر کدام از پنج دوره رشد ) ،(jوقوع پنج پیشامد ) (Rمورد بررسی
قرار میگیرد که هر پیشامد متناظر با یک طبقه شاخص خشکسالی
است .در این صورت احتمال وقوع پیشامد } R j,i = {ai ≤ X j ≤ bj
از طریق معادله ( )9بدست میآید:
= )} 𝐢𝐛 ≤ 𝐣 𝐗 ≤ 𝐢𝐚{(𝐏 = ) 𝐢𝐏𝐣,𝐢 = 𝐏(𝐑 𝐣,
()9

 -0-8مشخص كردن دورههای رشد محصول برای محاسبه
ريسک

𝐛

𝐢
𝐱𝐝)𝐱( 𝐣𝐟 𝐢𝐚∫

در ایستگاه مورد مطالعه ،دوره رشد گیاه از اول آبان تا حدود آخر خرداد
الی هفته اول تیر ماه میباشد .در این تحقیق برای مشخص کردن
مراحل رشد گندم دیم ،عوامل مختلفی شامل ردهبندیهای معتبر و
پذیرفته شده در تحقیقات گذشته ) ،(Zadox et al., 1974ردهبندی
موجود در بــرنامه  (Raes et al., 2009) AquaCropو درجه-روز-
رشد مراحل فنولوژیـــکی گندم دیم در خراسان شمالی (Garivani,
) ،1988در نظر گرفته شد .در نهایت مراحل رشد گندم دیم در ایستگاه
سیساب  9مرحله شامل "جوانهزنی ،سبز شدن ،گیاهچهای و پنچهزنی
اولیه"" ،دوره خواب زمستانی"" ،پنجهزنی ثانویه ،ساقه رفتن و غالف
رفتن"" ،خوشه رفتن و گرده افشانی" و "دانه رفتن و رسیدن" به
ترتیب با طول دوره  4 ،4 ،12 ،4و  4هفته در نظر گرفته شد .بنابراین،
برای مرحله اول رشد ،میانگین شاخص  SEPIدر  4هفته اول به عنوان
شاخص خشکسالی این مرحله لحاظ میشود .برای مرحله دوم رشد،
میانگین شاخص  SEPIدر  12هفته مربوط به این دوره لحاظ میشود
و به همین ترتیب برای سایر مراحل رشد ،میانگین شاخص SEPI
مربوط به همان دوره در نظر گرفته میشود.

با داشتن احتمال وقوع هر طبقه خشکسالی در هر دوره رشد ،میتوان
احتمال وقوع ترکیبی این حاالت در دورههای رشد یک سال زراعی را
بدست آورد .آنچنان که گفته شد با فرض مستقل بودن وقوع
خشکسالی در دورههای رشد ،احتمال ترکیبی مربوط به وقوع طبقات
خشکسالی متفاوت در دورههای مختلف رشد یک سال زراعی خاص
به صورت معادله ( )6خواهد بود:
()6
∈ 𝑃(X1 ∈ R1,i1 , X2 ∈ R 2,i2 , X3 ∈ R 3,i3 , X4 ∈ R 4,i4 , X5
) R 5,i5 ) = P(R1,i1 )P(R 2,i2 )P(R 3,i3 )P(R 4,i4 )P(R 5,i5

که در آن  i1, i2, , … , i5اندیس طبقه خشکسالی در دورههای رشد 1
تا  9هستند و میتوانند عددی بین  1تا ( 9متناظر با  9طبقه خشکسالی)
باشند .تمامی محاسبات پیچیده این قسمت از تحقیق در برنامه
 MATLABکدنویسی شد.
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که در آن yi ،میزان محصول در سال iام و  yexpمیزان مورد انتظار
گندم دیم در ایستگاه سیساب میباشد که معادل با میانگین بلندمدت
محصول در  39سال موجود و  899سال تولید شده در نظر گرفته شد
که برابر با  1/4تن در هکتار میباشد .این مقدار با اندازه ذکر شده
برای میزان مورد انتظار محصول گندم در گزارشات موجود در ایستگاه
سیساب نیز تطابق داشته است.

 -3-8افت محصول متناظر با حاالت مختلف وقوع خشکسالی
در هر مرحله از رشد

برای محاسبه مؤلفه مخاطره در معادله ریسک ،نیاز است که پیامد
ناشی از خشکسالی ،یعنی افت عملکرد محصول نیز برآورد شود .در
واقع بایستی ارتباط بین افت میزان محصول و احتمال وقوع خشکسالی
با شدت معین را تعیین نماییم .در این تحقیق برای شبیهسازی میزان
محصول گندم دیم ،از مدل گیاهی  AquaCropکه توسط سازمان
خواربار جهانی فائو ) (Steduto et al., 2009ارائه گردیده است،
استفاده گردید .در مدل مذکور ،عکسالعمل گیاه نسبت به شرایط
محیطی با شاخصهای تنش مشخص میشود .بطوریکه اثر تنش
آبی بر رشد کانوپی ،تعرق (بسته شدن روزنهها) و پیری زودرس با
آستانههای تخلیه مجاز رطوبتی واسنجی شده تعیین میشود .مشخص
نمودن مقادیر این آستانهها ،یکی از مهمترین قسمتهای واسنجی
مدل می باشد که با توجه به رقم گندم مورد استفاده و شرایط آب و
هوایی و خاک هر منطقه این مقادیر بایستی واسنجی شوند .بنابراین،
مدل مذکور برای گیاه گندم در ایستگاه سیساب تحت شرایط دیم،
واسنجی و اعتبارسنجی شد .برای واسنجی از دادههای سه سال زراعی
 1328-1322 ،1326-1328و  1322-1325استفاده شد .برای این
منظور ،تغییرات جزیی در مقادیر مذکور نسبت به اعداد پیشفرض
موجود در مدل ،داده شد .اعتبارسنجی مدل نیز با استفاده از دادههای
پنج سال زراعی  1321-1328الی  ،1329-1326انجام شد .پس از
اینکه واسنجی و اعتبارسنجی مدل  AquaCropانجام گردید و ضرایب
آن تعیین شدند ،مدل برای شبیهسازی میزان محصول گندم در سایر
سالهای مورد مطالعه ( 39سال داده موجود و  899سال داده تولید
شده) در ایستگاه سیساب اجرا گردید .بنابراین ،میزان خسارت محصول
در هر سال زراعی با استفاده از معادله ( )8قابل محاسبه است .در
نهایت ،میزان افت محصول برای هر حالت خاص وقوع خشکسالی،
میانگین افت محصول سالهایی لحاظ شده است که آن حالت خاص
اتفاق افتاده است:
Lossi = yexp − yi
()8

 -8-8تعیین آسیبپذيری

از آنجایی که آسیبپذیری یک مقیاس عینی دقیق ندارد و دارای
تعریف نسبی و بههمراه عدم قطعیت میباشد ،در این تحقیق برای
تعیین آن از سیستم استنتاج فازی استفاده شد .مجموعههای فازی و
توابع عضویت برای هر کدام از عوامل مورد نظر نیز در جدول  8خالصه
شده است.
عوامل مؤثر بر آسیب پذیری که به عنوان دادههای ورودی سیستم
استنتاج فازی در نظر گرفته شدند ،در جدول  3آورده شدهاند .این عوامل
بصورت نرمال (در بازه صفر تا یک) در نظر گرفته شدهاند و با اطالعات
میدانی که از کارشناسان و کشاورزان جمع شده ،بصورت توابع عضویت
فازی نمایش داده شدهاند .سیستم قوانین فازی بر اساس عوامل مورد
نظر طرح شد و بدین ترتیب میتوان با توجه به شرایط هر منطقه،
میزان آسیب پذیری آن را نسبت به خشکسالی تعیین نمود .تمامی این
عوامل برای ایستگاه تحقیقات دیم صادق نیستند ،ولی در مورد مزرعه
قابل طرح هستند .در این تحقیق اطالعات میدانی جمعآوری شده از
مزرعه مجاور ایستگاه سیساب برای اجرای مدل بکار رفت.
برای استنتاج پایگاه قوانین از شیوه استنتاج ممدانی استفاده شد و برای
فازی-زدایی از تکنیک محاسبه مرکز ثقل استفاده گردید .پیادهسازی
سیستم استنتاج فازی توسط نرمافزار  MATLABانجام شده و
کدهای الگوریتم مربوطه نوشته شد .دادههای مربوط به مزرعه مورد
مطالعه و همچنین دو سناریوی فرضی دیگر  Aو  Bدر جدول  3آورده
شده است.

Table 2- Fuzzy sets and membership functions for vulnerability factors

جدول  -8مجموعه های فازی و توابع عضويت بکار رفته برای عوامل مؤثر در آسیبپذيری
Membership functions

Vulnerability factors

Fuzzy sets

Ratio of rainfed agricultural income to total
income
Government support (Insurance, loan, and
)etc.
Existence of early alert system, monitoring
Possibility of complementary irrigation

Triangular and Trapezoidal

Very Low, Low, Moderate, High, Very High

Triangular and Trapezoidal

Low, Moderate, High

Triangular and Trapezoidal
Triangular and Trapezoidal

Low, Moderate, High
Low, Moderate, High

Triangular and Trapezoidal

Very Low, Low, Moderate, High, Very High

Education level of farmer

Trapezoidal

Very Low, Low, Moderate, High, Very High

Traditional or modern agricultural systems
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Table 3- Vulenrability inputs in Sisab station and Scenarios A and B
جدول  -1دادههای مؤثر بر آسیبپذيری در مزرعه مجاور سیساب و سناريوهای  Aو B

Scenario B
0.7
0
0
0.1
0.25
0.2

Scenario A
0.3
0.6
0
0.5
0.25
0.7

Vulnerability inputs
Ratio of rainfed agricultural income to total income
)Government support (Insurance, loan, etc
Existence of early alert system, monitoring
Possibility of complementary irrigation
Education level of farmer
Traditional or modern agricultural systems

Sisab farm
0.3
0.1
0
0.1
0.25
0.55

بین مقادیر نهایی میزان دانه شبیهسازی شده توسط مدل و اندازهگیری
شده بررسی گردید .ضریب  R2معادل با  ،9/268بدست آمد .سایر
معیارهای ارزیابی شامل مجذور میانگین مربعات خطا )،(RMSE
مجذور میانگین مربعات خطای نرمال شده ) ،(NRMESراندمان مدل
) (MEو شاخص توافق ) (D-Indexنیز به ترتیب ( 9/968تن در
هکتار) 9/518 ،9/839% ،و  9/288بدست آمد .طبق نتایج بدست آمده،
مقادیر شبیهسازی شده عملکرد محصول با مدل  AquaCropتوافق
و همبستگی خوبی با مقادیر واقعی (اندازهگیری شده) در ایستگاه مورد
مطالعه شبیه دارد .در این تحقیق ،تفاضل مقادیر محصول هر سال از
محصول مورد انتظار ( 1/4تن در هکتار) ،میزان خسارت محصول در
هر سال زراعی را نشان میدهد.

 -1نتايج و تحلیل نتايج
در این تحقیق برای ارزیابی ریسک خشکسالی در ابتدا از دو مدل مولد
دادههای هواشناسی  LARS-WGو  ClimGenبه منظور تولید
سریهای تصادفی دادههای بارش و دما به طول  899سال استفاده
شد .کارایی مدلها با استفاده از شاخصهای خطا نظیر میانگین مجذور
مربعات خطا ) ،(RMSEمیانگین مطلق خطا ) (MAEو ضریب تعیین
) (CDبین مقادیر سی سال داده مشاهده شده و تولید شده توسط دو
مدل ارزیابی گردید .نتایج مربوطه در جدول  4آمده است.
نتایج آمده در جدول  4نشان میدهد که در تولید دادههای بارش،
مقادیر  RMSEو  MAEبرای مدل  LARS-WGکمتر از
مدل  ClimGenبوده و از طرفی مقدار  CDدر مدل  LARS-WGبه
یک نزدیکتر بوده است ،پس میتوان گفت مدل  LARS-WGدر
تولید مقادیر بارش در ایستگاه سیساب موفقیت بیشتری داشته است.
همچنین نتایج نشان میدهد که تفاوت خیلی زیادی در مقادیر RMSE
و  CDبین دادههای تولید شده دمای حداقل و حداکثر ،توسط دو مدل
و دادههای مشاهده شده وجود ندارد ،اما به طورکلی مدل ClimGen
کارآیی بهتری در تولید دادههای دما در ایستگاه سیساب داشته است.
طبق آمارههای مذکور مدل  LARS-WGدر تولید مقادیر بارش در
ایستگاه سیساب موفقیت بیشتری داشته است .و مدل ClimGen
کارآیی بهتری در تولید دادههای دما در ایستگاه سیساب داشته است.
در این تحقیق ،برای اعتبارسنجی مدل  AquaCropهمبستگی خطی

در این تحقیق ،پنج مرحله رشد برای گندم دیم در نظر گرفته شد و
شدت شاخص خشکسالی  SEPIهم به پنج طبقه تقسیمبندی شده
بود .بنابراین برای هر مرحله از رشد محصول ،شاخص  SEPIبا 9
طبقه ممکن است رخ دهد .لذا ( 99یعنی  )3189حالت مختلف برای
وقوع خشکسالی وجود داشته است .خروجی کد نوشته شده در برنامه
 ،MATLBAنتایج احتماالت ترکیبی هر حالت را نشان میدهد که
به علت حجم زیاد نتایج قابل شرح در این مقاله نمیباشد .اما شایان
ذکر است که از حاصلضرب احتمال رخداد هر حالت خاص در میانگین
افت محصول برای آن حالت خاص ،مؤلفه "مخاطره خشکسالی"
محاسبه شد .در نهایت مخاطره بلندمدت خشکسالی گندم دیم در
ایستگاه سیساب ،معادل با  9/9588تن در هکتار حاصل شد.

Table 4- Error indices of generated data using LARS-WG and ClimGen models in Sisab station

جدول  -1مقادير شاخصهای خطای تولید داده توسط دو مدل  LARS-WGو  ClimGenدر ايستگاه سیساب
Maximum Temperature
)(c
1.14
2.11
0.93
0.13
1.07
1.02

Minimum Temperature
)(c
0.29
1.12
0.96
0.07
0.97
0.98

Rainfall
)(mm
4.62
2.96
0.95
8.71
3.73
0.87

Error index
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RMSE
MAE
CD
RMSE
MAE
CD

Model
LARS-WG

ClimGen

فازی خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد نمایش داده شود (شکل
 .)8سطوح سه بعدی فازی زوج قوانین در تعیین آسیبپذیری در شکل
 3آمده است .در نهایت ،میزان آسیب پذیری با توجه به ورودیهای
مدل فازی برای مزرعه مجاور سیساب  9/6163بدست آمد.

همان طور که در بخش مواد و روش گفته شد ،با توجه به دادههای
میدانی مقادیر فازی مؤلفههای ورودی آسیبپذیری ،پایگاه قوانین
فازی طراحی شد .خروجی سیستم استنتاج فازی طراحی شده ،همان
"آسیب پذیری" خواهد بود که خود میتواند به صورت مجموعههای

Fig. 2- Membership functions of vulnerability

شکل  -8توابع عضويت آسیبپذيری
(ب)

(الف)

)(b

)(a

( ج)
)(c

Fig. 3- 3D Fuzzy graphs for pairs of rules in vulnerability estimation, (a) “ratio of rainfed agricultural
income to total income” and “the government support”, (b) “existence of early alert system, monitoring” and
“possibility of complementary irrigation”, (c) “education level of farmer” and “traditional or modern
”agricultural systems

شکل  -1نمای سطوح فازی سه بعدی زوج قوانین در برآورد آسیبپذيری( ،الف) "سهم درآمد از ديم" و "حمايت دولتی"( ،ب)
"وجود سیستم پايش خشکسالی" و "امکان آبیاری تکمیلی" و (ج) "سطح سواد كشاورز" و "سطح مدرن بودن كشت"
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روش توسعه داده شده در این تحقیق ،چارچوبی را برای محاسبه
ریسک در اختیار قرار میدهد که میتوان آن را برای سایر شرایط
اقلیمی ،محصوالت دیگر و نیز تحت مدیریتهای مختلف (آبیاری ،کود
و غیره) بکار برد .همچنین نتایج مدلسازی ریسک خشکسالی در این
تحقیق میتواند برای مدیریت زمان کاشت دیم برای به حداقلرسانی
در معرض خشکسالی قرار گرفتن و سایر راهکارهای مدیریت ریسک
و همچنین تدوین بیمه کشاورزی (محاسبه نرخ باالسری برای
بیمهگذار) مورد استفاده قرار گیرد .در واقع ،اگر چه نمیتوانیم مسیر
طبیعی رخدادهایی چون خشکسالی را تغییر دهیم ،اما با سیاستها و
فعالیتهای سازمانی میتوان و باید ظرفیت سازگاری و کاهش
آسیبپذیری محصوالت و نیز مردم منطقه را به اثرات خشکسالی بهبود
بخشیم .بیمه محصوالت کشاورزی یکی از ابزارهای مهم در مدیریت
مخاطرات فعالیتهای کشاورزی است .بدین منظور کشاورزان با توجه
به ریسک خشکسالی حاضر میشوند که به عنوان بیمهگذار مبلغی را
به عنوان حق بیمه به شرکتها و سازمانهای بیمهگر ،پرداخت نمایند
تا در صورت وقوع خشکسالی و آسیب رسیدن به محصول ،تمام یا
حداقل بخشی از خسارتهای آنها جبران شود .بنابراین نتایج حاصل از
این تحقیق را میتوان برای تخمین نرخ باالسری بیمه خشکسالی بکار
برد .بسته به ظرفیتهای موجود میتوان از مقدار خسارت احتمالی
(ریسک) محاسبه شده بلندمدت که تمامی حاالت وقوع خشکسالی در
مراحل رشد محصول را در نظر گرفته است ،یا مقدار ریسک ساالنه
استفاده نمود .به طوریکه کشاورز میتواند به بیمه مراجعه کرده و
انتظار خویش از عملکرد مزرعه (تولید محصول) را اعالم کند و بیمه
میزان خسارتی (فاصله تولید تا حد مورد انتظار) را که بطور متوسط
هرساله باید بپردازد ،با روش توسعه داده شده در این تحقیق محاسبه
میکند و با احتساب باالسری و غیره ،نرخ را به کشاورز اعالم میکند.

شکل ( 3الف) نشان میدهد که هر چه معاش کشاورز به درآمد حاصل
از گندم دیم وابستهتر باشد (به سمت یک میل کند) و حمایت دولتی
هم از حداقل مقدار برخوردار باشد (به صفر میل کند) ،آسیبپذیری به
حداکثر مقدار خود یعنی یک میل خواهد کرد .به همین ترتیب در شکل
( 3ب) ،هر چه امکان پایش خشکسالی و وجود سیستم هشدار سریع
کمتر باشد (به سمت صفر میل کند) و از آنطرف امکان آبیاری تکمیلی
هم وجود نداشته باشد (به سمت صفر میل کند) ،آسیبپذیری بیشترین
حد خود را خواهد داشت (به سمت یک میل میکند) .شکل ( 3ج) نیز
نشان میدهد که هر چه کشاورز از دانش بیشتری برخوردار باشد و از
کشاورزی مدرنتری استفاده کند ،آسیبپذیری کمتر خواهد بود (به
سمت صفر میل میکند).
پس از بدست آوردن "مخاطره خشکسالی" و "آسیبپذیری" ،مقدار
ریسک با استفاده از رابطه ( ،)3برابر با  9/3624تن در هکتار حاصل
شد .در نتیجه با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و سایر عوامل در
نظر گرفته شده ،ریسک خسارت بالقوه یا همان مخاطره خشکسالی در
ایستگاه سیساب برابر با  9/9588تن در هکتار است .اما به علت اثر
عوامل آسیبپذیری که شرح داده شد ،در این منطقه ریسک بالفعل
خسارت ،همان  9/3624تن در هکتار میباشد.
اگر عوامل آسیبپذیری به نحوی تغییر کنند ،مانند دو سناریوی مثال
زده در جدول  ،3آنگاه ریسک میتواند مقداری بیشتر یا کمتر به خود
بگیرد ،البته هیچگاه از مقدار مخاطره تجاوز نخواهد کرد .بطور مثال،
برای دو سناریوی دیگر  Aو  Bمقدار آسیبپذیری به ترتیب 9/4939
و  9/8468حاصل شد .در سناریوی  ،Aشرایط مشابه سیساب بوده
است ،با این تفاوتها که دارای حمایت دولتی و همچنین امکان
استفاده از آبیاری تکمیلی بیشتری نسبت به سیساب بوده و از کشت
مدرنتری استفاده شده است .همین عوامل سبب شده که مقدار
آسیب پذیری کاهش یابد و در نتیجه آن ،مقدار ریسک از  9/3624در
شرایط سیساب ،به  9/8418تن در هکتار در سناریوی  Aکاهش یابد
(حدود  9/18تن در هکتار کاهش در ریسک) .در سناریوی  ،Bنیز
شرایط مشابه سیساب بوده ،اما درآمد دیم گندم سهم بیشتری از اقتصاد
ذینفعان را شامل میشود .از طرفی ،هیچ گونه حمایت دولتی وجود
ندارد و کشت بصورت سنتیتری نسبت به سیساب انجام میشود .در
این سناریو ،مقدار آسیب پذیری بیشتر از سیساب است و بالتبع مقدار
ریسک بیشتر از سیساب و معادل با  9/4463تن در هکتار است .در
این تحقیق ،حداکثر مقدار ریسک در منطقه مورد مطالعه با فرض
آسیب پذیری معادل با یک ،معادل همان مخاطره و برابر با 9/9588
تن در هکتار خواهد بود.

 -1خالصه و جمعبندی
کمیسازی و برآورد ریسک ،اولین گام در جهت مدیریت ریسک
خشکسالی است .تحقیق انجام شده ،چارچوبی را برای تعیین ریسک
خشکسالی توسعه داده است که مطابق با تعریف ریاضی ریسک و
مبتنی بر تراکم اثر مخاطره خشکسالی در آسیبپذیری سیستم نسبت
به آن میباشد .در این تحقیق ،حاالت مختلف احتمال وقوع خشکسالی
با پنج شدت متفاوت در پنج مرحله مختلف از رشد محصول بررسی
شده است .نتایج نشان داد که میزان ریسک برآورد شده با درنظر گرفتن
تمامی حاالت در بلند مدت برابر با  9/3624تن در هکتار میباشد .با
این وجود اگر بیمهگذار یا شرکتهای بیمه نیاز داشته باشند که تخمینی
از ریسک هر سال بطور جداگانه داشته باشند ،مدل توسعه داده شده
قابلیت آن را دارد که حالت قرارگیری شدتهای مختلف خشکسالی در
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