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 ده:یچک
این تحقیق با هدف کلی تدوین راهبردهاي پایدارسازي معیشـت کشـاورزان   
کوچک مقیاس در شـرایط خشکسـالی انجـام شـد. بـر پایـه نتـایج تحقیـق         

نقاط قوت و ضعف پایدارسازي معیشت در شـرایط خشکسـالی بـه     ترینمهم
بخشـی بـه تولیـد و گسـترش     هـاي مناسـب، تنـوع   وجود زیرساخت« ترتیب
کـاهش تـوان اقتصـادي و    «و » هاي مکمل و غیر زراعـی در اسـتان  فعالیت

همچنـین   .بود» هاي مکررسالیتولیدي خانوارهاي کشاورزي به دلیل خشک
توسعه و ترویج انواع بیمـه  «و تهدیدها در این زمینه  ترین نقاط فرصتعمده

نبودن سـاختار سـازمانی   «و » در کشور (دام، مرتع و محصوالت)خشکسالی 
باشد. بعد می» براي رصد نمودن اثرات تغییرات اقلیمی بر معیشت روستاییان

) QSPMاز تعیین راهبردهاي مناسب با استفاده از ماتریس کمی مدیریت (
میزان جذابیت هر کدام از راهبردها مشخص شد در این زمینه نتایج تحقیـق  

سـازي منـابع معیشـتی و     متنوع«راهبردها به ترتیب  ترینمهمان داد که نش
اي با اسـتفاده از  هاي گلخانهزراعی همراه با گسترش کشت هاي غیرفعالیت

سـازي  هاي مناسب ظرفیتتدوین طرح«و » هاي مناسب در استانزیرساخت
ایی هاي دانش روستجوامع کشاورزي در مقابله با مخاطرات با تشکیل خوشه

باشـد. همچنـین   مـی » هاي موردنیاز جهت حفظ معیشـت و توسعه زیرساخت
نتایج نشان داد که وضعیت استقرارپذیري فضاي استراتژیک سـازمان جهـاد   

نشـینی یـا کاهشـی، توسـعه و     کشاورزي به ترتیب، ناحیه تغییر جهت، عقـب 
 باشد. عالوه بر این، نتایج درخـت تصـمیم نشـان داد کـه دو متغیـر     تنوع می

درصـد راهبردهـاي    7/69بینی پذیري قادرند با صحت پیشپایداري و آسیب
 .کشاورزان را از هم تفکیک کند

 

 تغییرات اقلیمی، خشکسالی، معیشت پایدار، :يدیکل يهاواژه
 .تصمیمات کشاورزان، استان کردستان

 

 

Abstract: 
This research conducted with the overall object of 
collecting the Strategies to Stabilize the Livelihood of 
Small-Scale Farmers in Drought Conditions in Kurdistan 
Province. Based on the results of the research, the most 
important strengths and weaknesses of stabilizing livelihood 
in drought conditions were "good infrastructure, 
diversification of production and development of 
complementary and non-farm activities in the province" and 
"reduction of economic and productive power of 
agricultural families due to repeated drought" in order. 
Also, the most paramount opportunities and threats in this 
field were "development and promotion of drought 
insurance in the country (cattle, pasture, and crops)" 
and"lack of organizational structure to monitor the effects 
of climate change on rural livelihoods." After determining 
appropriate strategies using quantitative matrix 
management (QSPM) the attractiveness of each of the 
strategies identified that the most important strategies 
were"diversification of sources of livelihood and non-farm 
activities associated with the greenhouse farming using the 
right infrastructure in the province" and"collecting the 
proper plans of capacity-creating in agricultural 
communities to cope with risks through clustering of rural 
knowledge and development of the infrastructure needed to 
maintain livelihood". According to results the establishment 
of strategic space in Agricultural Organization was the 
strategy shift, withdrawal or reduction, development, and 
diversification, in order. Moreover, decision tree analysis 
showed that two variables, stability, and vulnerability could 
make agricultural strategies separated from each other with 
a prediction accuracy of 69.7%. 
 
Keywords: Climate Change, Drought, Sustainable 
Livelihood, Farmers’ Choices, Kurdistan Province.
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 مقدمه 
زي کشـورهاي  بخش اعظم جمعیـت شـاغل در بخـش کشـاور    

بـرداري کوچـک   هاي بهـره خصوصاً ایران در نظام توسعهدرحال
میلیون  450مقیاس فعالیت دارند. بر اساس گزارش ایفاد، تقریباً 

کشاورز خرده مالک در سراسر جهان معاش دو میلیارد جمعیـت  
کشاورزان خـرده   .)VSF Europa, 2012(کنند را تأمین می

ر بـاالیی از مـواد غـذایی    مالک یا کوچک مقیـاس سـهم بسـیا   
 World(کننـد  توسعه را تولیـد مـی  موردنیاز کشورهاي درحال

Bank, 2008.( 90، بیش از 2014گزارش فائو در سال  بنا بر 
میلیون مزرعه موجود در سراسر جهان توسط یک  570درصد از 

شوند. این مزارع عمدتاً متکی بر فرد یا یک خانواده مدیریت می
باشند. به طوري کـه اکثریـت قریـب بـه     اده مینیروي کار خانو

اتفاق مزارع جهان کوچک و یا خیلی کوچک هستند و در برخی 
است.  ترکوچکنیز مساحت مزرعه خیلی  درآمدکماز کشورهاي 

درصد از مزارع خانوادگی کمتـر از   84در سطح جهانی، مساحت 
 درصد از مزارع جهـان کمتـر   72باشد. در این میان هکتار می 2

 8از یک هکتار مساحت دارند. به طوري کـه ایـن مـزارع تنهـا     
 12درصد از اراضی کشاورزي جهان را به خود اختصاص دادند. 

هکتار هستند و  2تا  1درصد از مزارع جهان داراي مساحت بین 
درصد از اراضی کشاورزي کل جهـان را بـه خـود     4این مزارع 

هکتـار   5تـا   2 درصد از مزارع جهان، بـین  10اختصاص دادند. 
درصد از اراضی کشاورزي جهان را بـه خـود    7مساحت دارند و 

اختصاص دادند. در مقابل، تنها یک درصد از مزارع جهان داراي 
اما نکته قابل تأمل این است  ،هکتار هستند 50مساحت بیش از 

درصد از مساحت اراضی کشـاورزي جهـان را    65که این مزارع 
 90بـه طـوري کـه     ،)FAO, 2015(اند به خود اختصاص داده

هکتـار هسـتند، در    2درصد کشاورزانی که داراي مزارع کمتر از 
 ,World Bank(کننـد  توسعه زنـدگی مـی  کشورهاي درحال

در مقایسه با کشاورزان تجـاري   خرده مالکانبنابراین، )؛ 2008
بزرگ مالک سـتون فقـرات امنیـت غـذایی جهـانی محسـوب       

 Horlings and Marsden, 2011; Chappell(شوند می
and LaValle, 2011; Tscharntke et al., 2012 .(

زا نظیــر هــاي اقلیمــی تــنشایــن در حــالی اســت کــه پدیــده
هاي دمایی تأثیرات سوئی بر کلیه جوانب ها و شوكسالیخشک

درواقـع  ). Meinke et al., 2006( گذاردزندگی روستایی می
اقتصادي که بر جاي خشکسالی از نظر گستره و حجم خسارات 

شـود  ترین بالیاي طبیعی محسوب میگذارد، جزو پرمخاطرهمی
ناپذیري را بر بخش کشـاورزي و منـابع آب   که خسارات جبران

سازد. به عبارت دیگر تـأثیرات ویرانگـري را بـه    کشور وارد می

زیسـتی وارد  هاي تولیدي، اقتصـادي، اجتمـاعی و محـیط   بخش
 ,.Karali et al., 2011; Risbey et al :301(کنـد  مـی 

1999; Vignola et al., 2010.(   این بدان دلیل است کـه
ــک و    ــواي خش ــرو آب و ه ــا در قلم قســمت اعظــم کشــور م

تنهایی، بیشتر از سرتاسـر  قرار دارد و ایران به خشک جهاننیمه
خشـک دارد و در  قاره اروپا مناطق بسیار خشک، خشک و نیمـه 

ه خشکسالی مختلـف در کشـور   پدید 27سال گذشته،  40طول 
رو ازایـن  ).Amirkhani et al., 2009(اتفـاق افتـاده اسـت    

برخی متخصصان معتقدند کـه خشکسـالی واقعیـت اقلیمـی در     
رود و آموزش کشاورزان در این شـرایط از  کشور ما به شمار می

لذا  ).Karimi & Enayati, 2012راهبردهاي اساسی است (
مبود آب و اثـرات ناشـی از ایـن    در شرایط کنونی خشکسالی، ک

هـاي  بحران بر تولیدات کشاورزي و توسعه اقتصادي، از نگرانی
در  ).Liu et al., 2008(گـردد  عمـده جهـانی محسـوب مـی    

بسیاري از کشورها خشکسالی موجب ناامنی معیشت کشاورزان 
شده و پایداري معیشت آنان را با چالش اساسـی مواجـه کـرده    

خصـوص در جـوامعی کـه     ین امر بـه ا). Berg, 2010(است 
اقتصاد معیشتی دارند یعنی کوچک مقیاس هستند نمود بیشتري 

). Alpizar, 2007: Endfield et al., 2004(کند پیدا می
لذا براي پایداري در کشـاورزي سـه موضـوع اهمیـت دارد اول     
موضوع درآمد کافی، دوم موضوع قابلیـت دسترسـی بـه غـذا و     

 & Saadiهبود منابع پایه تولید است (سوم موضوع حفاظت و ب
Jalilian, 2016 بنابراین، در مناطق روستایی براي بقاء و یا .(

 ،پـذیر نیسـت  بهبود زندگی مردم، تنها تکیه بر کشاورزي امکان
بلکه با انتخاب طیف وسیعی از راهبردهاي پایدارسازي معیشـت  

طـورکلی  بـه  ).Thieme, 2006( در شرایط بحرانی الزم است
ــرد ــت رویک ــازي معیش ــدة پایدارس ــاد در بردارن ــادي، ابع  اقتص
و  مسـتقیم  کـه  است هاییجنبه دیگر و زیستیمحیط اجتماعی،

 نشـدنی،  بینیپیش و شدنی بینیپیش صورت دو به غیرمستقیم
 معیشـت  گـذارد، چراکـه پایدارسـازي   مـی  تـأثیر  مـردم  رفـاه  بر

فقـر   از ییرها ساززمینه در شرایط بحرانی کشاورزي خانوارهاي
لذا معیشت پایدار روستایی ازجمله  ).Hal et al., 2009( است

پـذیري  که سعی دارد مشـکل فقـر و آسـیب   است رویکردهایی 
 ,Phillips & Potter(خانوارها را بر محوریت انسان حل کند 

اي در تفکر روستایی در بـیش از  چراکه تغییرات عمده ؛)2003
طـور  کرد معیشـت پایـدار بـه   داده است و رویقرن گذشته رخنیم

توسعه در تالش بـراي کـاهش فقـر    بالقوه در کشورهاي درحال
 ,Ellis And Biggs(روستایی در شرایط بحرانی بوده اسـت  

به عنوان رویکـردي جدیـد    1980این رویکرد در دهه ). 2001
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کنـی فقـر   در مقوله توسعه روستایی و با هدف کـاهش و ریشـه  
ي جامع و منسجم درباره کـاهش  روستایی مطرح شد و به تفکر

فقر و توسعه روستایی تأکید دارد و به سرعت محبوبیت زیـادي  
 انــدرکاران توســعه بــه دســت آورددر میــان محققــان و دســت

)Hayes et al., 2008.(     هـاي  ایـن رویکـرد در طـول سـال
ــر و     ــائل فق ــه مس ــرداختن ب ــراي پ ــرین روش ب ــته، بهت گذش

واقـع   انح طبیعی بوده است درتوانمندسازي فقرا در مقابل با سو
ها و مـدیریت بـراي   هدف آن تفکر در مورد دسترسی به دارایی

در مقولـه   ).Dearden et al., 2002( داري آن اسـت نگـه 
شـود  معیشت پایدار یکی از تعاریفی که فراوان به آن استناد می

کننـد  اسـت کـه بیـان مـی     )1992( 1متعلق به چمبرز و کانوي
و حق دسترسی بـه   ها (انبارها، منابعا، داراییهمعیشت از قابلیت

(شغل) الزم بـراي گـذران معـاش زنـدگی      يهامنابع) و فعالیت
رسـد کـه   شده است. معیشت هنگامی بـه پایـداري مـی   تشکیل

ها و ها سازگار شود و بهبود یابد، قابلیتبتواند با فشارها و شوك
عیشـت  هـاي م و فرصـت  هاي خود را تقویت یا حفظ کنددارایی

پایدار را براي نسل بعد نیز فراهم آورد و منافع خالصی را بـراي  
معیشت دیگران در سطوح محلی، یا ملـی و در کوتـاه مـدت و    

در این راستا اگر معیشت به معنی زندگی و . بلندمدت ایجاد کند
هایی که براي زندگی و ها و فعالیتها، داراییزنده بودن، توانایی

ــی   ــف کن ــودن تعری ــده ب ــراي ، )Chambers, 2005( مزن ب
پایدارسازي معیشت باید به تعیـین راهبردهـاي معیشـتی توجـه     

راهبردهـاي   ).McDonagh & Bunning, 2009(نمـود  
هـایی هسـتند کـه بـراي     معیشتی در شرایط خشکسالی فعالیت

ها و ابزارهـایی بـراي بقـاء خـانوار بـه کـار گرفتـه        ایجاد روش
ها به سه ) این فعالیت1998( 2نینظر منابع، کارشوند از نقطهمی

بنـدي  دسته منابع طبیعی، منابع غیرطبیعی و مهـاجرت تقسـیم  
) نیز راهبردهاي معیشتی را بـه دو گـروه   2000( 3کند. الیسمی

هایی بر محور منابع هایی بر محور منابع طبیعی و فعالیتفعالیت
هـاي مبتنـی بـر منـابع     کند. فعالیـت بندي میغیرطبیعی تقسیم

آمـده از مزرعـه (محصـوالت، دام) و    دستیعی درآمدهاي بهطب
آمـده از کـار در   دسـت درآمد خارج از مزرعـه (دسـتمزدهاي بـه   

آوري محصـوالت) و  زیستی مانند جمعکشاورزي یا منابع محیط
ــه  ــدهاي غیرمزرعـ ــزي و ...) و  درآمـ ــیربافی، آجرپـ اي (حصـ

ل از هایی مبتنی بر منابع غیرطبیعی، دسـتمزدهاي حاصـ  فعالیت
مهاجرت، تجارت روستایی، خدمات روستایی، اجاره خانه، وجـوه  

                                                      
1. Chambers & Conway(1992) 
2. Carny (1998) 
3. Ellis (2000) 

المللـی و درآمـدهاي بازنشسـتگی را در    ارسالی از شهر یـا بـین  
) از راهبردهـاي  1998( 4بنـدي اسـکونز  گیـرد. در تقسـیم  برمی

 معیشتی به سه نوع استراتژي افزایش یا گسترش گرانی، متنوع
طـورکلی  اما بـه  کند؛یبندي مسازي معیشتی و مهاجرت تقسیم

ها هستند که مردم بـراي  راهبردهاي معیشتی ترکیبی از فعالیت
دستیابی به اهداف خود که همان امرار معـاش اسـت، انتخـاب    

هـا و  واقع راهبردهاي معیشتی به ترکیبی از فعالیت در .کنندمی
هایی کـه مـردم بـراي رسـیدن بـه آرزوهـاي خـود، در        انتخاب

پـذیري و سیسـتمی کـه در آن زنـدگی     بچارچوب دارایی، آسی
مطالعـات مـرتبط بـا     ).CHF, 2005( کنـد کنند اشاره مـی می

معیشت پایدار راهبردهاي معیشتی مشخص از سوي خـانوار در  
مواجهه با شرایط بحران در سـه دسـته کلـی هسـتند کـه ایـن       

باره و بخشی بـه سـمت یـک     رویکردها ما را از یک تفکر چند
کنـد  عیشت و توسعه روستایی هـدایت مـی  نگاه جامع در مورد م

)Ashley, 2000; 128: Bebbington, 1999a; Carr, 
2013: Mcsweeney, 2004;( راهبـرد اول   )الف که شامل

کـه   شـود به عنوان فرایندي تعریـف مـی   وتنوع معیشتی است 
هـاي  ها و قابلیتبرمبناي آن خانوار مجموعه متنوعی از فعالیت

اي بقاء و بهبود استانداردهاي زندگی بـه  حمایتی اجتماعی را بر
اي تواند مجموعـه مثال خانوار روستایی میعنوانگیرد بهکار می

هـاي معیشـتی نظیـر تولیـد محصـوالت کشـاورزي،       از فعالیت
کارگري، دامداري، بنایی و غیره را به منظور ایجـاد یـا تکمیـل    

 .کنـد نیازهاي مربوط به درآمد و امرار معاش با یکدیگر ترکیب 
در دسـترس  شـامل  ها بستگی به توانایی خـانوار  ترکیب فعالیت
ها ترکیب این فعالیت .هاي مختلف معیشتی استداشتن فرصت

بستگی به توانایی خانوار از ریسک، کمبود، خرابی بازار و شرایط 
مقابله با شوك مانند خشکسالی یا بحران اقتصـادي سرچشـمه   

ونـه بسـیاري از خانوارهـا    توان دید کـه چگ گیرد. اگرچه میمی
سازند، اما سنجش تجربی شان را متنوع میراهبردهاي معیشتی

این نوع تنوع معیشتی با هدف تعمیم آثار و پیامـدهاي آن کـار   
ــواري اســـت   ;Hussein & Nelson, 1998(دشـ

Lashgarara, 2009; Sharafkhani, 2011.(  (راهبرد ب
تولید کشـاورزي  دوم کشاورزي عمقی است که مربوط به نظام 

توانـد  کشاورزي عمقی (فشرده یا متمرکـز) مـی   .شودمربوط می
معیشت روستایی را از طریق افزایش تولید در طول زمان بهبود 

ن مختلف کشـاورزي عمقـی را افـزایش متوسـط     امحقق .بخشد
اي کوچک یـا  کار یا سرمایه در محدوده يها یا ورودي نیروداده

                                                      
4. Scoones (1998) 
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ر افزایش ارزش خروجی حاصـل  تنهایی به منظوکشت زمین به
که این کشاورزي با افزایش  ،کننداز آن در هر هکتار قلمداد می

شـده،  استفاده از کودهاي طبیعی یا شـیمیایی، بـذرهاي اصـالح   
انـدازه نظیـر   باره و تغییرات چشـم  ماشینی کردن، برداشت چند

هاي آبیـاري یـا اقـدامات حفـاظتی بـراي خـاك       تغییر در روش
 ,TIffen et al., 1994 Carswell(د شــوشــناخته مــی

1997: Benjamin et al., 2009: Lire et al., 
با این حال کشاورزي عمقی همیشه بـا نتـایج مثبـت    ). ;2006

گونه که در خصوص تنوع معیشتی سـرمایه  همراه نیست، همان
اجتماعی قادر است نتایج مربوط به تنوع را از نوع مثبت و منفی 

توانـد در  بوط به کشاورزي عمقی نیز میمشخص کند، نتایج مر
زیسـتی معیشـت   کمیت و کیفیـت معیشـت و پایـداري محـیط    

تواند مثبت یا منفی تأثیرگذار باشند. درواقع کشاورزي عمقی می
هـا بـا آن   رو براي درك طیف تجـاربی کـه خـانواده   باشد، ازاین

بایسـت بـه نقـش ارتباطـات اجتمـاعی و      شـوند مـی  رو میروبه
ــاي م ــرد   نهاده ــه ک ــی توج ــاورزي عمق ــد کش ــی در فراین حل

)Carswell, 1997.(  (ســومین راهبــرد در زمــان بحــران ج
آوري معیشت کشاورزان  مهاجرت است که نقش مهمی در تاب

درواقـع مهـاجرت یکـی از     .با خشکسالی دارد مواجهه به هنگام
طـور  راهبردهاي معیشـتی اسـت کـه خانوارهـاي روسـتایی بـه      

مهـاجرت نقـش زیـادي در     .گیرنـد کار مـی  اي آن را بهفزاینده
 و آوري معیشت روسـتایی در شـرایط بحرانـی دارد    تحلیل تاب

ارتباطات مهم بین سطوح خـرد و کـالن را در اقتصـاد نمایـان     
تواند موقعیت تصـمیم  سازد. مطالعه تأثیر معیشتی بحران میمی

به مهاجرت را در تحلیل معیشت پایدار بیان کند و نشـان دهـد   
گونـه بـا دیگـر راهبردهـا و نهادهـاي اجتمـاعی ترکیـب        که چ

هاي مهاجرت همراه گیريشود. دنبال کردن الگوها و تصمیممی
توانـد رابطـه بـین مهـاجرت بـا      با دیگر راهبردهاي مقابله مـی 

نهادهاي محلی، ساخت و کارکرد ارتباطات اجتمـاعی و توسـعه   
). Eriksen et al., 2009(کلی نواحی روستایی را نشان دهد 

در راســتاي ایــن مهــم ایــن پــژوهش بــا هــدف کلــی تــدوین 
راهبردهاي پایدارسازي معیشت کشـاورزان کوچـک مقیـاس در    
شرایط خشکسالی در استان کردستان انجام شد جهت نیـل بـه   

 شود.آن اهداف اختصاصی زیر دنبال می
شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصـت و تهدیـدهاي پیرامـون     .1

 ؛ر شرایط خشکسالیپایدارسازي معیشت د
شناسایی فضاي استراتژیک و فضاي کلی نتایج پایدارسـازي   .2

 ؛معیشت در شرایط خشکسالی
تدوین راهبردهاي پایدارسازي معیشـت کشـاورزان کوچـک     .3

 ؛مقیاس در شرایط خشکسالی
مشخص نمودن جـذابیت راهبردهـاي پایدارسـازي معیشـت      .4

 ؛تانکشاورزان در شرایط خشکسالی در استان کردس
 خشکسالی شرایط در معیشت راهبردهاي معمول مسیر تبیین .5
 .پذیريآسیب و پایداري گذرگاه از
 

 شناسی پژوهشروش
ریزي براي مدیریت مناسب اجراي یـک موضـوع   هرگونه برنامه

از  هـاي آنهـا  قیق مسائل، مشـکالت و چـالش  نیازمند شناخت د
اسـت.   هاي آنها از طرف دیگـر طرف و نقاط قوت و فرصتیک

هـاي مختلفـی بـراي    به لحـاظ نظـري، سـازوکارها و رهیافـت    
ترین آنها اسـتفاده  مدیریت مناسب آن وجود دارد که از کاربردي

نخست نقـاط   SWOTاست، در رهیافت  1SWOTاز تحلیل 
بنـدي و در مـورد   ها و تهدیدها دسـته قوت، نقاط ضعف، فرصت

تناسـب بـا   سپس راهبردهاي م ،شودنظر میها بحث و تبادلآن
). تکنیـک  Marsall et al., 2006شـود ( ها طراحـی مـی  آن

SWOT کنـد  مسائل را در دو بعد داخلی و خارجی بررسی می
هــا و تهدیــدهاي پیرامــون مســئله در تحلیــل خــارجی فرصــت

شود درواقع در این تحلیـل بیشـتر وقـایعی    موردنظر بررسی می
مـدیریت  گیري آنها خارج از چـارچوب  شود که شکلبررسی می

طورکلی به مسـائل پیرامـونی ارتبـاط    اجرایی سازمان است و به
اما تحلیل داخلی به ساختار اجرایی موضـوع توجـه دارد و    دارد؛

ها، قـوانین و مقـررات   ها، مدیریتبیشتر تحت تأثیر دستورالعمل
داخلی سازمان است. لذا براي ارزیابی عوامل درونـی و بیرونـی   

کارشناس و افـراد خبـره در ایـن     25 راهبردهاي پایدارسازي از
که در ادامه به تشـریح مـاتریس ارزیـابی     زمینه نظرسنجی شد؛

 شود.عوامل درونی و بیرونی پرداخته می
: جدول خالصه تجزیـه و  EFAS(2تلفیق عوامل خارجی (

هـاي مورداسـتفاده بـراي    تحلیل عوامل خـارجی یکـی از روش  
هـاي  قالـب مقولـه   شـده در دهی عوامل خارجی پذیرفتهسازمان

فرصت و تهدیدها و روشی است براي تجزیـه و تحلیـل نحـوه    
پاسخگویی و مواجهه کارشناسان ایـن مسـئله بـا ایـن عوامـل      

شده (وزن) بـه هـر یـک از    بندي) با توجه به اهمیت داده(درجه
 باشد.آنها می

از بررسی محیط داخلی : بعد IFAS(3( عوامل داخلیتلفیق 

                                                      
1. Strengths – Weakness – Opportunities – Threats 
Matrix (SWOT) 
2. External Factor Analysis Summary 
3. Internal Factor Analysis Summary 
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هاي سازمان آنهـا  خلی توسط استراتژیستو شناسایی عوامل دا
هاي سازمان را خالصـه  اطالعات مربوط به نقاط قوت و ضعف

بـر روي ایـن    شـده کنند و نسبت به تجزیه و تحلیـل انجـام  می
نمایند. لذا در ادامه مراحل ساخت یک عوامل و نیروها اقدام می

تجزیه و تحلیل عوامل خارجی و داخلی تشـریح   جدول خالصه
 ود.شمی

هـا و  فرصـت  تـرین مهمعوامل خارجی (داخلی)، تعدادي از 
شـوند و  تهدیدها (قوت و ضعف) فراروي موضوع مشخص مـی 

اساس اثر احتمالی آنها  بعد (وزن) به هر یک از این عوامل و بر
 0) تـا  تـرین مهـم ( 1فعلی طرح وزنی از  بر موقعیت استراتژیک

یشتر باشد تأثیر آن شود هرچقدر وزن بترین) داده میاهمیت(بی
عامل بر موفقیت کنونی و آینده سازمان بیشتر خواهد بود (جمع 

است). در مرحله بعـدي   1بدون توجه به تعداد عوامل،  2ستون 
اساس پاسـخ کنـونی شـرکت بـه آن      (شدت) به هر عامل و بر
(ضـعیف) داده   -5(بسـیار خـوب) تـا     5عامل خاص امتیازي از 

و براي  ونی به صورت احتمال وقوعشود که براي عوامل بیرمی
شود. بدیهی اسـت بـراي   عوامل درونی شدت وقوع پرسیده می

صـورت   نقاط عوامل تهدیدآمیز و نقاط ضـعف ایـن مقـادیر بـه    
دهد که سـازمان  بندي نشان میشود. این درجهمنفی اعمال می

یا شرکت به هر یک از عوامل خارجی (داخلـی) چگونـه پاسـخ    
بعد (امتیاز وزنی)، وزن در درجـه هـر عامـل    دهد، در مرحله می

شود تا بـه ایـن وسـیله    ) ضرب می3ضرب در ستون  2(ستون 
امتیاز وزنی آن عامل به دست آید به این ترتیب براي هر عامل 

آیـد کـه   بـه دسـت مـی    5تا مثبـت   5یک امتیاز وزنی از منفی 
 طور متوسط این امتیاز عددي با میانگین صفر خواهد بود.به

توان از تالقـی چهـار   می SWOTاز تحلیل ماتریس پس 
ها و تهدیدها چهار دسـته  عامل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

 1راهبرد توسعه را تدوین نمود این راهبردها در جـدول شـماره   
 شده است.ارائه

 )David, 1990(راهبردهاي توسعه در ماتریس سوات . 1جدول 

ها فرصت SWOTتحلیل 
Opportunities 

 Threats یدهاتهد

نقاط قوت 
Strengths 

 SOراهبرد تهاجمی 
 حداکثر) -(حداکثر

 STراهبرد رقابتی 
 حداقل) –(حداکثر 

نقاط ضعف 
Weakness 

کارانه راهبرد محافظه
WO 

 حداکثر) –(حداقل 

 WTراهبرد تدافعی 
 حداقل) –(حداقل 

 

اي را بـا  درواقع این مدل نقاط قوت و ضعف درون منطقـه 
اسـاس آن   اي انطباق و بـر تهدیدهاي برون منطقهها و فرصت

راهبردهاي مناسب را جهت هدایت بهتر سیستم در آینده ارائـه  
دهـد چهـار نـوع    طور که ماتریس فوق نشان میهمان .دهدمی

 ارائه است:راهبرد قابل
): در راهبرد تهاجمی تمرکز بر نقاط قـوت  SOراهبرد تهاجمی (

هــاي درون ر روي مزیــتدر ایــن راهبــرد بــ .هاســتو فرصــت
 شود.اي موجود تأکید میاي و برون منطقهمنطقه

): در این راهبـرد بـر نقـاط قـوت درونـی و      ST( راهبرد رقابتی
بنـابراین، در راهبـرد رقـابتی     ،شـود تهدیدهاي بیرونی تأکید می

هاي موجود تهدیدهاي بیرونـی بـه   شود از طریق قوتسعی می
 حداقل برسد.

): در این راهبرد با تأکیـد بـر نقـاط    WOرانه (کاراهبرد محافظه
هاي بیرونـی بـراي   گیري از فرصتضعف درونی، در جهت بهره

 شود.رفع نقاط ضعف فراروي سازمان تالش می
پــذیري ) راهبــرد تـدافعی بیشــتر آسـیب  WTراهبـرد تـدافعی (  

در این راهبرد بر رفع نقـاط   .دهداي را موردتوجه قرار میمنطقه
 شود.اي بیرونی تأکید میضعف و تهدیده

شـده از  بندي راهبردهاي طراحیدرنهایت به منظور اولویت
 استفاده شد. QSPM(1ریزي استراتژیک کمی (ماتریس برنامه

تحلیلی است که بـا آن جـذابیت    یماتریس راهبردي کمی روش
تـوان بـه   بـا ایـن روش مـی    .شودنسبی راهبردها مشخص می

را کـه در زمـره بهتــرین    صـورت عینـی راهبردهـاي گونــاگون   
ریـزي  براي تهیه ماتریس برنامه .راهبردها هستند مشخص کرد

راهبردي کمی از نتیجه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی 
 شود.استفاده می SWOTماتریس و نتیجه ماتریس 

هـا و تهدیـدهاي عمـده خـارجی     در این روش ابتدا فرصت
ریزي ماتریس برنامهنقاط قوت و ضعف داخلی در ستون راست 

سپس به هر یک از این عوامـل داخلـی و    شود،می کمی نوشته
خارجی که در موفقیت سازمان نقش عمده دارند وزن یا ضریبی 

هاي مـاتریس  این ضرایب درست همانند ضریب و شودداده می
در ردیف باالي ماتریس  .ارزیابی عوامل داخلی و خارجی هستند

شــده از مــاتریس هبردهــاي تعیــینریــزي راهبــردي، رابرنامــه
SWOT هـاي جـذابیت   در ایـن مرحلـه نمـره    .شودنوشته می
براي تعیین نمره جذابیت باید عوامل داخلـی و  و شود تعیین می

خارجی را که در موفقیت سازمان نقش عمده دارند بررسی کـرد  
و سپس در مورد هر یک از آنها این پرسش را مطرح کـرد کـه   

زینش راهبردها نقش عمده دارد؟ اگـر پاسـخ   آیا این عامل در گ
به این پرسش آري است آنگاه باید با توجه به این عامل کلیدي 

                                                      
1. Quantitative Strategic Planning Matrix 
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راهبردها را با هم مقایسه کرد به طوري که اهمیت نسبی یـک  
تقسـیم بنـدي    .راهبرد نسبت به سایر راهبردها مشـخص شـود  

حـدي   تا .2بدون جذابیت، . 1نمره جذابیت به این شکل است: 
 بسیار جذاب. .4داراي جذابیت معقول  .3ب، جذا

دهنـده ایـن اسـت کـه در     نشـان  چنانچه پاسخ منفی باشد،
فرایند انتخاب راهبردها این عامل هـیچ نقـش مهمـی (از نظـر     
موقعیت راهبرد) ندارد که در آن صورت نباید به این عامل نمره 

 جذابیت داد.
به  ،ودشهاي جذابیت محاسبه میدر مرحله بعدي جمع نمره
 .شـود هاي جـذابیت ضـرب مـی   این صورت که ضریب در نمره

دهنده جذابیت نسـبی هـر یـک از    هاي جذابیت نشانجمع نمره
راهبردها است که تنها با توجه به اثر عوامل داخلـی و خـارجی   

هاي جـذابیت بیشـتر   هرقدر جمع نمره .آیددست می مربوطه به
 .خواهــد بــود باشــد راهبــرد مــوردنظر داراي جــذابیت بیشــتري

هـاي  هـاي جـذابیت هـر یـک از سـتون     درنهایت مجموع نمره
زمــان گــردد. بــا ایــن روش هــممــاتریس کمــی محاســبه مــی

بنـدي  راهبردهاي مختلـف مـورد بررسـی قرارگرفتـه و اولویـت     
ــی ــوندم ــره .ش ــان نم ــاال نش ــاي ب ــتر  ه ــذابیت بیش ــده ج دهن

 اما براي آموزش و تبیین مسـیرهاي راهبردهـاي   راهبردهاست؛
معمول معیشت که همان سه راهبرد (تنوع معیشت، کشـاورزي  

 فشرده و مهاجرت) بودند از درخت تصمیم استفاده شد.
 بنـدي طبقـه  مـدل  یـک  ایجاد دنبال به آماري تکنیک این

 مشـاهدات  روش این. است تصمیم درخت شکل بر مبتنی شده
 متغیـر  بینـی پـیش  مقادیر و کندمی بنديطبقه هاگروه داخل را
. آوردمـی  دسـت  به مستقل متغیرهاي ارزش اساس بر را بستهوا

 شـکل  بـه  بنـدي طبقـه  تحلیـل  براي معتبر ابزار یک روش این
 تصمیم درخت براي. شودمی محسوب تأییدي گاهی و اکتشافی

 خودکــار تفکیــک روش کــه دارد وجــود گونــاگونی هــايروش
 روش ایـن  .اسـت  کـاربرد  بیشترین داراي اسکویر کاي متعامل

 وابسـته  متغیـر  بـا  برهمکنش بیشترین داراي که مستقلی غیرمت
 مسـتقل  متغیرهـاي  از یک هر طبقات و کندمی انتخاب را است

 متفاوت هم با وابسته متغیر با رابطه در که صورتی در یکدیگر با
شـوند و همچنـین، بـراي بررسـی     می تلفیق یکدیگر با نباشند،

بینـی مـدل   برازش مدل نیز آمار ضریب ریسک و صحت پـیش 
بـراي آمـاره ضـریب     1/0شود کـه مقـدار بـاالتر از    استفاده می

جامعـه آمـاري    ).IBM, 2012(ریسک پیشـنهاد شـده اسـت    
اساس آمارهاي موجود در سازمان جهـاد کشـاورزي    پژوهش بر

 کشاورز کوچک مقیاس (بـر  112000در استان کردستان شامل 
شـدند کـه    اساس تعاریف مرکز آمار ایران کشـاورزانی انتخـاب  

هکتـار و در شـرایط خشکسـالی     10سطح زیر کشت آنان زیـر  
نفـر از   402 ،باشند) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگـان 

ها در آنان براي مطالعه انتخاب شدند و مبناي انتخاب شهرستان
در بـازه زمـانی    SPIاستان کردستان محاسبه میانگین شاخص 

لـذا کشـاورزانی کـه در     ،ودب 1391تا  1380ساله یعنی بازه  11
هـاي  (با استفاده از آمـاره  شدندانتخاب  دشرایط خشکسالی بودن

سنجی استان برگرفتـه از سـازمان    ایستگاه باران 25موجود در 
ارائـه داده   1اي یا تماب که در شکل شـماره  آب نیروي منطقه

عملیـاتی کـردن ایـن بخـش از     رو به منظور از اینشده است). 
رز کوچـک مقیـاس بـراي انتخـاب راهبردهـاي      نفر کشاو 402

 پذیري آنان نظرخـواهی شـد؛  معیشت و میزان پایداري و آسیب
شاخص  100شاخص از  40که براي تحلیل وضعیت پایداري از 

ند، استفاده شده بوداساس ادبیات تحقیق شناسایی که بر اياولیه
 گیـري، تناسـب و ارزش  اساس سه معیار قابلیت انـدازه  و بر شد

ن اگــذاري از دیــدگاه کارشناســان منطقــه و متخصصــسیاســت
 .هاي مهم استخراج گردیدو شاخص انجامپایداري اعتبارسنجی 

و  بـار پذیري از مـدل ریاضـی مـی   براي سنجش وضعیت آسیب
 & Me-Bar(والـدز بـه صـورت سناریوسـازي اسـتفاده شـد       

Valdez, 2005(1شده در بخش راهبردها . که در مدل ارائه- 
راهبـرد   -3راهبرد کشـاورزي فشـرده و    -2ه راهبرد تنوع، نشان

نشـانه پایـداري    -1اما در بخش معیشت پایدار  مهاجرت است؛
پایداري زیاد است و درنهایت در  -3پایداري متوسط و  -2کم، 

ــیب  ــش آس ــذیري بخ ــیب  -1پ ــانه آس ــم،  نش ــذیري ک  -2پ
ي باشد. لذا بـرا پذیري زیاد میآسیب -3پذیري متوسط و آسیب

شناخت منطقه مطالعه شـده در ادامـه بـه تشـریح آن پرداختـه      
 شود.می

 شـهر  مرکزیت به ایران هاياستان از کردستان یکی استان
 ایـن  مسـاحت . اسـت  شده واقع کشور غرب در که است سنندج
 کـل  درصـد مسـاحت   1/7 معـادل  کیلومترمربع 200/28 استان
 هـاي تدشـ  و هـا دامنـه  در کـه  اسـتان  ایـن . است ایران کشور

 شـمال  از اسـت،  گرفته قرار میانی زاگرس جبال سلسله پراکنده
 و همـدان  بـه  شرق از زنجان، و غربی آذربایجان هاياستان به

 عـراق  کشـور  به غرب از و کرمانشاه استان به جنوب از زنجان،
 مـرز  کیلومتر 200 عراق کشور با کردستان استان. است محدود

 تقسـیمات  آخـرین  اساسـ  بـر  کردسـتان  اسـتان . دارد مشترك
 31 شــهر، 29 شهرســتان، 10داراي  1390 ســال در کشــوري

 آبـادي  187 و سـکنه  داراي آبادي 1697 و دهستان 86 بخش،
هـاي سـازمان   اسـاس گـزارش   که بر است؛ بوده سکنه از خالی

اد کشــاورزي اســتان کردســتان بــا هواشناســی و ســازمان جهــ
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ـ   هاي زیاد روبهالیخشکس ن اسـتان از  رو است به طـوري کـه ای
تاکنون وارد فـاز خشکسـالی شـده و هنـوز از ایـن       1378سال 

 Meteorological( وضـــعیت خـــارج نشـــده اســـت   
Organization, 2015 .(  طی این چند سال تولید گندم دیـم

تا  200به عنوان استراتژیک بودن محصول کشور در استان بین 
هـزار   500کـاهش   .هزار تن در سال در نوسان بوده است 700

میلیـارد   150تنی در تولید گندم به نرخ سال جاري یعنی حذف 
تنها رقمـی از   ناتومان از درآمد و اقتصاد استان و از سفره زارع

عالوه بر این نزدیک  .خشکسالی است درپیپیزنجیره خسارات 
یافتـه  به ده درصد مهاجرت کشاورزان کوچک مقیـاس افـزایش  

اقتصاد بومی استان درصد از کنشگران  90 از است چراکه بیش
شان وابسـته بـه نـزوالت جـوي بـوده اسـت       کردستان معیشت

شدت وابسـتگی بـه کشـاورزي دیمـی کـه در اسـتان        ،بنابراین
هـا  پـذیري را از خشکسـالی  کردستان وجود دارد شـدت آسـیب  

 ,Ministry of Agriculture-Jahad(بیشتر کـرده اسـت   
2015.( 

 

 
 91تا  81دوزاده ماهه در سال  SPIر منطقه مورد مطالعه و محاسبه شاخص ها دوضعیت پراکنش ایستگاه. 1شکل 

 

 هاي پژوهشیافته
پس از شناسایی عوامل مؤثر داخلی و خارجی از طریق ادبیـات   

 ،اسـاس دیـدگاه کارشناسـان    نظري تحقیق و چیدمان نقاط بـر 
براي بررسـی بیشـتر ایـن عوامـل و تجزیـه و تحلیـل آنهـا از        

نتـایج حاصـل    .داخلی و خارجی استفاده گردیدماتریس ارزیابی 
ول عـالوه  ادر این جد .آورده شده است 3و  2در جداول شماره 

هایی نیز جهـت  بر فهرست عوامل مؤثر درونی و بیرونی، ستون
امتیازدهی و احتمال و یا شدت وقوع عوامل آورده شـده اسـت.   

ت تا مثب -5جمع نهایی امتیازات وزنی در هر جدول عددي بین 
+ با میانگین صفر خواهد بود. در صـورتی کـه جمـع ضـرایب     5

نهایی کمتر از صفر باشد در محیط بیرونی تهدیدها و در محیط 
نهـایی   که جمـع ضـرایب   صورتی درو  اندحاکمها درونی ضعف

هـا و در محـیط   بیشتر از صفر باشد در محـیط بیرونـی فرصـت   
ل فضـاي بیرونـی   اند. لذا در ادامه به تحلیـ ها حاکمدرونی قوت

 شود.ها و تهدیدها) پرداخته می(فرصت

 15ها و تهدیـدها) تحقیـق   (فرصت بیرونی براي تحلیل فضاي
نقطه تهدیـد قـرار داده شـد و بـراي      15نقطه فرصت در مقابل 

بررسی اهمیت هر موضوع از کارشناسـان موضـوع نظرخـواهی    
یج شده اسـت. نتـا  ارائه 2نتایج این بخش در جدول شماره  .شد

مـوارد   ،در نقـاط فرصـت   کـه  بیانگر آن اسـت  2جدول شماره 
توسعه و ترویج انواع بیمه خشکسالی در کشـور (دام، مرتـع و   «

ــذیري  «و » محصــوالت) تنظــیم طــرح جــامع مــدیریت خطرپ
» ریزي کشورخشکسالی کشاورزي در سازمان مدیریت و برنامه

ي رصـد  نبودن ساختار سازمانی برا«در نقاط تهدیدآمیز موارد و 
فقـدان  «و » نمودن اثرات تغییرات اقلیمی بر معیشت روستاییان

اي جـامع بـراي راهبـري پایدارسـازي     نظام، سازمان یـا برنامـه  
بـه عنـوان   » معیشت کشاورزان در شرایط خشکسالی در استان

 نقاط بیرونی شناسایی شد. ترینمهم
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 هدیدها)ها و تخالصه تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (فرصت .2جدول 

 عوامل خارجی
میانگین 

 وزنی
اهمیت 
 نسبی

 شدت
ضریب 
 نهایی

قدر 
 مطلق

ضریب نرمال 
 کلی

 هافرصت

1O010/0 067/0 067/0 96/1 0344/0 44/3 انداز توسعه کشور: توجه به هویت روستایی و ارتقاء آن در سند چشم 
2O با تأکید بر محصـوالت تولیـدي داخلـی     تینقشه راه اقتصاد مقاوم: تهیه

 (کشاورزي و روستایی)
20/3 0320/0 96/1 062/0 062/0 009/0 

3O      ،نقش استراتژیک روستاها در نظـام اقتصـادي کشـور (امنیـت غـذایی :
 )GNPاشتغال و 

00/3 0300/0 08/2 062/0 062/0 009/0 

4Oایع داراي مزیت : توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی کشاورزي با تأکید بر صن
 نسبی در شرایط خشکسالی

28/4 0428/0 40/3 145/0 145/0 021/0 

5O     ــع و ــور (دام، مرت ــالی در کش ــه خشکس ــواع بیم ــرویج ان ــعه و ت : توس
 محصوالت)

48/4 0448/0 88/3 173/0 173/0 025/0 

6O تنظــیم طــرح جــامع مــدیریت خطرپــذیري خشکســالی کشــاورزي در :
 ي کشورریزسازمان مدیریت و برنامه

32/4 0432/0 56/3 153/0 153/0 022/0 

7Oگیري نظـام فراگیـر تـأمین اجتمـاعی روسـتاییان در      سازي شکل: زمینه
 مقابله با خشکسالی

48/3 0348/0 24/3 112/0 112/0 016/0 

8O    تأکید بر شکوفاسازي اقتصاد روستایی و تأسـیس روسـتاهاي نـوین در :
 کشور

00/2 0200/0 52/2 050/0 050/0 007/0 

9Oریزي الگـوي یکپارچـه مـدیریت محلـی در روسـتاهاي کوچـک و       : پی
 پراکنده جهت تسهیل پایدارسازي

00/2 0200/0 04/2 040/0 040/0 006/0 

10Oهاي رسمی و غیررسمی متناسب بـا نیازهـاي   : توسعه امکانات آموزش
 جامعه روستایی و کشاورزي در شرایط خشکسالی

36/2 0236/0 44/2 057/0 057/0 008/0 

11Oاي جدیـد بـراي آمـوزش    هاي تلویزیونی و فناوري رسانه: توسعه شبکه
 هاي تنوع معیشت در شرایط خشکسالیروش

08/3 0308/0 24/3 099/0 099/0 014/0 

12Oهـاي موردنیـاز   هاي دانش روستایی و توسعه زیرساخت: تشکیل خوشه
 جهت حفظ معیشت در شرایط خشکسالی

00/3 0300/0 44/3 103/0 103/0 015/0 

13O توجه به رویکرد صنعتی نمودن روستاها با شناخت روستاهاي مرکزي :
 جهت تأمین معیشت در شرایط خشکسالی

84/3 0384/0 44/3 132/0 132/0 019/0 

14Oهاي اعتباري خرد به منظور ارائه تسهیالت (مانند بانـک  : وجود سیستم
 روستایی) در شرایط خشکسالی

84/3 0384/0 72/3 142/0 142/0 020/0 

15O       وجود زمینه الزم بـراي تغییـر معیشـت و سـطح رفـاه روسـتاییان در :
 شرایط خشکسالی

72/3 0372/0 68/3 136/0 136/0 019/0 

 تهدیدها
1T:    اي جـامع بـراي راهبـري پایدارسـازي     فقدان نظام، سـازمان یـا برنامـه

 معیشت کشاورزان در شرایط خشکسالی
56/4 0456/0 32/3- 151/0- 151/0 022/0 

2Tگذاري در کشاورزي به علـت  : عدم تمایل بخش خصوصی براي سرمایه
هاي کشاورزي (مانند کشاورزان وري کم در فعالیتپذیري باال و بهرهریسک

 کوچک مقیاس)
40/2 0240/0 76/3- 090/0- 090/0 013/0 

3Tحران در زمینه : عدم استفاده از روش مدیریت ریسک به جاي مدیریت ب
 خشکسالی

88/3 0388/0 40/3- 131/0- 131/0 019/0 

4T      نبودن ساختار سازمانی براي رصد نمـودن اثـرات تغییـرات اقلیمـی بـر :
 معیشت روستاییان

96/3 0396/0 96/3- 156/0- 156/0 022/0 

5Tهاي مقابله با خشکسالی جهت : نبود برنامه مدون و اجرایی براي آموزش
 سازيظرفیت

68/3 0368/0 08/4- 150/0- 150/0 022/0 

6T013/0 090/0 -090/0 -44/3 0264/0 64/2 رویه از آنبرداري بی: تخریب منابع طبیعی در بهره 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwj2sriikdPIAhUMDSwKHdDYD8w&url=http%3A%2F%2Fwww.entekhab.ir%2Ffa%2Fnews%2F203546&usg=AFQjCNHl6yLvQzgqfegUCimQ4GEW6AwiaQ&sig2=eyL3uWPN7d6NsJvJdqLMUw&bvm=bv.105454873,d.bGg
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7Tــزایش آســیب ــاهش : اف ــذیري و ک ــاب آورپ ــل  ت ــه دلی ي کشــاورزان ب
 درپیهاي پیسالیخشک

12/3 0312/0 44/3- 107/0- 107/0 015/0 

8Tنیـروي کـار کشـاورزي در زمـان خشکسـالی (بـه دلیـل        پذیري : آسیب
 بیکاري)

92/2 0292/0 28/3- 095/0- 095/0 013/0 

9T      عدم وجود برنامه الزم بـراي توانمندسـازي جوانـان و زنـان در جامعـه :
 روستایی و کشاورزي در شرایط خشکسالی

28/3 0328/0 60/3- 118/0- 118/0 017/0 

10T هـاي مقابلـه بـا    اعتبارات براي برنامه قعموبه: کمبود یا عدم تخصیص
 خشکسالی و پایدارسازي کشاورزان

72/3 0372/0 76/3- 139/0- 139/0 020/0 

11T   روي آوردن کشاورزان به مشاغل غیرقانونی براي تـأمین معیشـت در :
 شرایط خشکسالی

60/2 0260/0 60/3- 093/0- 093/0 013/0 

12Tیــان کشــاورزان در زمــان هــاي اجتمــاعی در م: گســترش محرومیــت
 خشکسالی

12/3 0312/0 28/3- 102/0- 102/0 014/0 

13Tگیـري از  هـاي مردمـی و بهـره   هاي جلب مشارکت: عدم وجود سازمان
 دانش بومی آنان به منظور مقابله با خشکسالی

96/2 0296/0 00/4- 118/0- 118/0 017/0 

14T    کشـاورزي در   ي مناسـب فنـاور : کمبود مطالعـات راهبـردي در زمینـه
 شرایط خشکسالی

60/3 0360/0 68/3- 132/0- 132/0 019/0 

15T        عدم وجـود بانـک اطالعـاتی بـراي تحقیقـات راهبـردي و شناسـایی :
 تأثیرات خشکسالی بر معیشت پایدار

52/3 0352/0 96/3- 139/0- 139/0 020/0 

 483/0 34/3 -278/0 - 1 100 جمع کل
 اندها حاکمفرصت           0 >جمع ضرایب نهایی 
 اندها حاکمتهدید           0 <جمع ضرایب نهایی

 

ها همچنین به منظور بررسی و تحلیل وضعیت درونی (قوت
نقاط درونی با استفاده از مرور  ترینمهمها) فهرستی از و ضعف

منابع استخراج شد و با استفاده از نظـرات کارشناسـان اهمیـت    
 3نتـایج منـدرج در جـدول شـماره     اسـاس   آنها بررسی شد. بر

ــی ــوارد   م ــوت م ــاط ق ــان نق ــه در می ــت ک ــوان گف ــود «ت وج
بخشــی بــه تولیــد و گســترش هــاي مناســب، تنــوعزیرســاخت

سـازي   متنـوع «و » زراعی در اسـتان  هاي مکمل و غیرفعالیت

فعالیت دامداري در جامعه روستایی (تغییر میش و گاو به بز) در 
کـاهش تـوان   «ط ضعف موارد و در میان نقا» زمان خشکسالی

ــل   ــه دلیـ ــاورزي بـ ــاي کشـ ــدي خانوارهـ ــادي و تولیـ اقتصـ
از هـم پاشـیدگی نظـام اقتصـادي     «و » هـاي مکـرر  خشکسالی

از اولویت بـاالتري  » خانوارهاي کشاورزي در شرایط خشکسالی
 برخوردار بودند.

 

 ها)ها و ضعفنتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (قوت. 3جدول 

 عوامل داخلی
میانگین 

 وزنی
اهمیت 
 نسبی

 شدت
ضریب 
 نهایی

 قدر
 مطلق

ضریب 
 نرمال کلی

 نقاط قوت
1S: هـاي  بخشی به تولید و گسـترش فعالیـت  هاي مناسب، تنوعوجود زیرساخت

 زراعی در استان مکمل و غیر
64/4 0464/0 88/3 180/0 180/0 026/0 

2S: ــا هــاي غیردولتــی و محلــی کارآمــد در زمینــه حفــظ  وجــود تشــکل و احی
 هاي منابع طبیعیبرداري از عرصهبهره

32/3 0332/0 80/3 122/0 122/0 017/0 

3S: 019/0 132/0 132/0 52/3 0376/0 76/3 هاي بالعوض به منظور بهبود توان اقتصاديارائه وام 
4S: آوري  هـاي اعتبـاري محلـی بـه منظـور ارتقـاي تـوان تـاب        وجود صندوق

 خشکسالیخانوارهاي کشاورز در شرایط 
52/3 0352/0 48/3 122/0 122/0 017/0 

5S: 018/0 126/0 126/0 48/3 0364/0 64/3 اي در روستاها با توجه به منابع انسانی کارآمدوجود ظرفیت کشت گلخانه 
6S: 011/0 078/0 078/0 28/2 0344/0 44/3 هاي اطالعاتی براي مطالعات راهبردي خشکسالیگیري بانکشکل 
7S: سازي فعالیت دامداري در جامعه روستایی (تغییر میش و گـاو بـه بـز)     متنوع

 در زمان خشکسالی
32/4 0432/0 80/3 164/0 164/0 024/0 
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8S:       وجود دانش بومی قوي کشـاورزان بـراي پایدارسـازي معیشـت در شـرایط
 خشکسالی

12/3 0312/0 32/3 103/0 103/0 0151/0 

9S: 014/0 097/0 097/0 12/3 0312/0 12/3 سم ...) توسط مراکز خدمات کشاورزيهاي باکیفیت (کود و فروش نهاده 
10S: 009/0 063/0 063/0 52/2 0252/0 52/2 دیده از خشکسالیبخشودگی تسهیالت پرداختی به اقشار مستحق و آسیب 
11S: هاي مجـازي بـراي   امکان استفاده از فناوري جدید ازجمله موبایل و شبکه

 زي معیشت در شرایط خشکسالیآموزش پایدارسا
84/1 0184/0 80/2 051/0 051/0 007/0 

12S: بینـی خشکسـالی و   هاي هواشناسی براي پیشاستفاده از اطالعات ایستگاه
 تغییرات آن بر معیشت

00/3 0300/0 32/3 099/0 099/0 014/0 

13Sهاي مناسب آبیاري و حفاظـت از رطوبـت خـاك    ها و فناوري: وجود سیستم
 ها)پر جاذب(سو

32/3 0332/0 52/3 116/0 116/0 017/0 

14S012/0 084/0 084/0 16/3 0268/0 68/2 هاي مقابله با خشکسالی: روحیه باالي مشارکت براي فعالیت در طرح 
15Sروي مهـاجرت  : آگاهی کشاورزان نسبت به زندگی شهري و مخاطرات پیش

 به شهر
80/2 0280/0 96/2 082/0 082/0 012/0 

 هاضعف
1W     ــل ــه دلی ــاورزي ب ــاي کش ــدي خانواره ــادي و تولی ــوان اقتص ــاهش ت : ک

 هاي مکررخشکسالی
40/4 0440/0 88/3- 170/0- 170/0 024/0 

2W024/0 166/0 -166/0 -12/4 0404/0 04/4 : از هم پاشیدگی نظام اقتصادي خانوارهاي کشاورزي در شرایط خشکسالی 
3Wهاي کشاورزي و استقبال اندك از د و گروهي افراکارمحافظهگرایی و : سنت

 هاي مدیریت خشکسالیهاي نو (جدید) به ویژه در زمینهیدهپد
56/2 0256/0 88/2- 073/0- 073/0 010/0 

4W  آمیـز و ناامیـدي در   : کاهش نشاط اجتماعی و به وجود آمدن جـو اضـطراب
 کشاورزان

36/3 0336/0 60/3- 120/0- 120/0 017/0 

5W022/0 150/0 -150/0 -76/3 0400/0 00/4 دن قشر جوان براي فعالیت در کشاورزي در شرایط خشکسالی: دلسرد ش 
6W   بـه ایجـاد اشـتغال جدیـد در شـرایط       کشـاورزان : عدم خالقیـت در میـان

 خشکسالی
92/2 0292/0 36/3- 098/0- 098/0 014/0 

7Wر زمـان  : ضعف راهکارهاي اعتبار بخشی و طراحی آن به فضاي روستایی د
 بحران خشکسالی

36/3 0336/0 92/3- 131/0- 131/0 019/0 

8Wفرهنگی در جامعـه   –هاي اجتماعیها و نابهنجاريکاري: افزایش نسبی بزه
 روستایی در شرایط خشکسالی

00/3 0300/0 04/3- 091/0- 091/0 013/0 

9W018/0 123/0 -123/0 -72/3 0332/0 32/3 : افزایش فقر در جوامع روستایی و کشاورزي در شرایط خشکسالی 
10W021/0 145/0 -145/0 -04/4 0360/0 60/3 سازي جوامع کشاورزي در مقابله با مخاطراتهاي ظرفیت: نبود طرح 
11W017/0 118/0 -118/0 -48/3 0340/0 40/3 هاي روحی و جسمی در شرایط خشکسالی: گسترش بیماري 
12W  آوري  یالت الزم بـراي افـزایش تـاب   : عدم دسترسی به اعتبـارات و تسـه

 معیشت
92/2 0292/0 84/3- 112/0- 112/0 016/0 

13W015/0 103/0 -103/0 -24/3 0320/0 20/3 : پایین بودن گرایش روستاییان به بیمه کردن محصوالت کشاورزي 
14W :یري انـدك معیشـت کشـاورزان کوچـک مقیـاس در شـرایط       پـذ برگشت

 خشکسالی
56/3 0356/0 68/3- 131/0- 131/0 019/0 

15Wها با جمعیتی کمتر از حـد اسـتاندارد بـراي تـدوین     : پراکندگی اغلب آبادي
 برنامه جامع مدیریت خشکسالی

42/3 0342/0 64/3- 124/0- 124/0 018/0 

 510/0 47/3 -236/0 - 1 100 جمع کل
 - 81/6 -514/0 - - - مجموع

 انداکمها حقوت           0 >جمع ضرایب نهایی 
 اندها حاکمضعف           0 <جمع ضرایب نهایی
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همچنین به منظور تحلیـل فضـاي کلـی نتـایج حاصـل از      
به مقایسه فضـاي درونـی و بیرونـی و     SWOTاجراي تحلیل 

فضاي مثبت و منفی نتایج حاصله پرداخته شد. نتایج این بخش 
کـه   شده است. نتـایج بیـانگر آن اسـت   ارائه 4در جدول شماره 

فضاي حاکم بر محیط درونی و بیرونی منفـی اسـت و اهمیـت    
همچنـین   .از عوامـل بیرونـی اسـت    نسبی عوامل درونی بیشتر

 آمیز بر فضاي مفید غلبه دارد.فضاي مخاطره
 

 تحلیل فضاي کلی نتایج حاصله .4جدول 

 فضاي تحلیلی
ضرایب 
 نهایی

ضریب 
 نرمال کلی

مجموع ضرایب فضاي  -
 بیرونی

)O+T( 278/0- 483/0 

 S+W( 236/0- 510/0( مجموع ضرایب فضاي درونی -
 S+O( 15/3 462/0( مجموع ضرایب فضاي مفید -
مجموع ضرایب فضاي  -

 آمیزمخاطره
)W+T( 66/3- 538/0 

 

ــاتریس  ــی از م ــه  یک ــتفاده در برنام ــاي مورداس ــزي ه ری
ــی    ــابی داخل ــاتریس ارزی ــتراتژیک م ــاي  –اس ــارجی (فض  خ

این ماتریس براي تعیین جایگاه اسـتراتژیک  استراتژیک) است. 
یک شرکت چندمنظوره و مشخص کردن جایگاه آن در تـدوین  

 -راهبردهاي اصلی سازمان است. در شکل زیر ماتریس داخلی 
خارجی پایدارسازي معیشت جایگاه اسـتراتژیک آن در سـازمان   

با توجـه بـه چهـار دسـته      .شده استجهاد کشاورزي نشان داده
و بـا توجـه بـه منطقـه      SWOTارگرفته در ماتریس راهبرد قر

آن دسـته از   ،شده سازمان در مـاتریس داخلـی و خـارجی   تعیین
شده در به منطقه تعیین ربوظشوند که مراهبردهایی انتخاب می

ماتریس داخلی و خارجی باشـند. نتـایج ایـن بخـش در شـکل      
یانگر ب 2شده در شکل شماره نتایج ارائه .شده استارائه 2شماره 

پــذیري پایدارســازي آن اســت کــه بیشــترین وضــعیت اســتقرار
معیشت در سازمان جهاد کشاورزي اسـتان کردسـتان در ناحیـه    

WO  بر محور راهبرد تغییر جهت و بیانگر این مطلب است که
هـاي موجـود   شده، همچنین، فرصتبا توجه به نقاط ضعف ارائه

نقـاط ضـعف در    ها را تغییر جهـت داده تـا از  بایست فعالیتمی
، WTها تغییر جهت یابند. در مرحله دوم در ناحیه جهت فرصت
اسـاس آن بایـد از    نشینی یا کاهش اسـت کـه بـر   راهبرد عقب
ازایـن دو  کننـده کاسـته شـود. پـس    هاي تضـعیف سطح فعالیت

اسـاس آن   ، بر محور توسعه است کـه بـر  SOاستقرار در ناحیه 

پـیش توجـه شـود و    هـا بـیش از   باید به نقاط قـوت و فرصـت  
گیرد که راهبرد تنوع بـه  قرار می STدرنهایت سازمان در ناحیه 

رو و تبــدیل تهدیــدها بــه معنــی توجــه بــه تهدیــدهاي پــیش 
 هاست.فرصت

 

 
 تحلیل فضاي استراتژیک. 2شکل 

 
ابــزاري بــراي کمــک بــه  SWOTتجزیــه و تحلیــل بــا 

شود کـه بـا کمـک آن بـه تحلیـل      ها محسوب میاستراتژیست
و اهـداف پرداختـه    امل مؤثر در بـرآورد تصـورات، مأموریـت   عو
کند که درك کمک می SWOTدرواقع اگرچه تحلیل  .شودمی

نسبت به محیط درونی و بیرونی کسب شـود و فضـاي    روشنی
نماید اما این ابزار هیچ نـوع  استراتژیک موضوع را مشخص می

 استراتژي را بـراي بهبـود و توسـعه وضـعیت موجـود پیشـنهاد      
ابزاري بـراي ارائـه راهبردهـایی     SWOTکند اما ماتریس نمی

کنـد  بهبود و توسعه وضع موجـود اسـت و کمـک مـی     منظوربه
هاي مناسب را تعیین و تعریف نماییم. این ماتریس از استراتژي

در ایـن   .شده استتشکیل 5یک جدول دوبعدي مطابق جدول 
و طرف  طرف عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف)جدول، در یک

. ها و تهدیدها) فهرست شده اسـت دیگر عوامل بیرونی (فرصت
نقطه از هر یک  9تا  7حداکثر  در این ماتریس با توجه به اینکه

توجـه بـه    گیـرد بنـابراین، بـا   از ابعاد چهارگانه ماتریس قرار می
نقطه برتر از هر کدام از عوامل چهارگانـه   9نظرات کارشناسان 

 تریس به کار گرفته شدند.ما SWOTوارد در تحلیل 
 



 یاس و آموزش مسیر .... تدوین راهبردهاي پایدارسازي معیشت کشاورزان کوچک مق :و همکاران سواري                    148

 

 تعیین راهبردهاي پایدارسازي معیشت در شرایط خشکسالی TOWSماتریس . 5جدول 

 
راهبردهاي پایدارسازي معیشـت کشـاورزان    SWOTماتریس 

 کوچک مقیاس در شرایط خشکسالی

 )Tنقاط تهدید ( )Oها (فرصت
توسعه و ترویج انواع بیمه خشکسالی در کشـور   -1

 و محصوالت) (دام، مرتع
ــذیري     -2 ــدیریت خطرپ ــامع م ــرح ج ــیم ط تنظ

خشکســالی کشـــاورزي در ســازمان مـــدیریت و   
 ریزي کشوربرنامه

توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی کشاورزي با تأکید  -3
 بر صنایع داراي مزیت نسبی در شرایط خشکسالی

هاي اعتباري خرد به منظـور ارائـه   وجود سیستم -4
ــتا   ــک روس ــد بان ــهیالت (مانن ــرایط تس یی) در ش

 خشکسالی
وجود زمینه الزم براي تغییـر معیشـت و سـطح     -5

 رفاه روستاییان در شرایط خشکسالی
توجه به رویکـرد صـنعتی نمـودن روسـتاها بـا       -6

شناخت روستاهاي مرکزي جهت تأمین معیشـت در  
 شرایط خشکسالی

گیـري نظـام فراگیـر تـأمین     سازي شـکل زمینه -7
 له با خشکسالیاجتماعی روستاییان در مقاب

اي هاي تلویزیونی و فناوري رسـانه توسعه شبکه -8
هـاي تنـوع معیشـت در    جدید بـراي آمـوزش روش  

 شرایط خشکسالی
هـاي دانـش روسـتایی و توسـعه     تشکیل خوشه -9

هـاي موردنیـاز جهـت حفـظ معیشـت در      زیرساخت
 شرایط خشکسالی

نبودن ساختار سـازمانی بـراي رصـد نمـودن اثـرات       -1
 اقلیمی بر معیشت روستاییانتغییرات 

اي جامع براي راهبري فقدان نظام، سازمان یا برنامه -2
پایدارسازي معیشت کشاورزان در شرایط خشکسـالی در  

 استان
هاي مقابله نبود برنامه مدون و اجرایی براي آموزش -3

 سازيبا خشکسالی جهت ظرفیت
اعتبـارات بـراي    موقـع بـه کمبود یا عدم تخصـیص   -4

 هاي مقابله با خشکسالی و پایدارسازي کشاورزانمهبرنا
عدم وجود بانک اطالعاتی براي تحقیقات راهبـردي   -5

 و شناسایی تأثیرات خشکسالی بر معیشت پایدار
ي مناسـب  فنـاور کمبود مطالعات راهبردي در زمینه  -6

 کشاورزي در شرایط خشکسالی
عـدم اسـتفاده از روش مــدیریت ریسـک بـه جــاي      -7

 بحران در زمینه خشکسالیمدیریت 
عدم وجود برنامه الزم براي توانمندسازي جوانـان و   -8

ــاورزي در شــرایط      ــه روســتایی و کش ــان در جامع زن
 خشکسالی

هاي مردمـی  هاي جلب مشارکتعدم وجود سازمان -9
گیري از دانش بومی آنـان بـه منظـور مقابلـه بـا      و بهره

 خشکسالی
 

 )STراهبردهاي رقابتی ( )SOراهبردهاي تهاجمی ( )Sنقاط قوت (
بخشی به تولید و گسترش هاي مناسب، تنوعوجود زیرساخت -1

 زراعی در استان هاي مکمل و غیرفعالیت
سازي فعالیت دامداري در جامعه روستایی (تغییر میش  متنوع -2

 و گاو به بز) در زمان خشکسالی
 هاي بالعوض به منظور بهبود توان اقتصاديارائه وام -3
اي در روستاها با توجه بـه منـابع   وجود ظرفیت کشت گلخانه -4

 انسانی کارآمد
هاي اعتباري محلی بـه منظـور ارتقـاي تـوان     وجود صندوق -5

 آوري خانوارهاي کشاورز در شرایط خشکسالی تاب
هاي غیردولتی و محلی کارآمد در زمینه حفظ و وجود تشکل -6

 بیعیهاي منابع طبرداري از عرصهاحیا بهره
هاي مناسب آبیاري و حفاظت از ها و تکنولوژيوجود سیستم -7

 ها)رطوبت خاك (سوپر جاذب
وجود دانش بومی قوي کشاورزان براي پایدارسازي معیشـت   -8

 در شرایط خشکسالی
بینـی  هاي هواشناسی براي پیشاستفاده از اطالعات ایستگاه -9

 خشکسالی و تغییرات آن بر معیشت

 هـاي غیـر  منابع معیشتی و فعالیت سازي متنوع -1
اي بـا  هـاي گلخانـه  زراعی همراه با گسترش کشت

 هاي مناسب در استاناستفاده از زیرساخت
هاي اعتباري محلی و یا تشـکیل  ایجاد صندوق -2

آوري کشـاورزان  بانک روستایی جهت افزایش تـاب 
 در شرایط خشکسالی

ــب   -3 ــومی کشــاورزان در قال ــش ب اســتفاده از دان
هاي غیردولتی جهت حفـظ و احیـاي   خت تشکلسا

 هاي منابع طبیعیعرصه
 

طراحی بانک اطالعاتی بـراي تحقیقـات راهبـردي     -1
بینی خشکسـالی بـه منظـور    جهت بررسی اثرات و پیش

 هاي مناسب مقابله با آنتولید تکنولوژي
تشکیل نظام و یا سـاختار سـازمانی مناسـب بـراي      -2

رایط خشکسـالی بـا   راهبري معیشـت کشـاورزان در شـ   
 هاي مناسب در استاناستفاده از زیرساخت

استفاده از مشارکت و دانش بومی کشاورزان جهـت   -3
اقدامات مقابله با خشکسالی و تدوین برنامه جامع بـراي  

 توانمندسازي آنان
حرکت از یـک رهیافـت واکنشـی بـه یـک راهبـرد        -4

ه فراکنشی با تغییر مدیریت بحران به ریسک بـا اسـتفاد  
 هاي هواشناسیاطالعات موجود در ایستگاه

 )WTراهبردهاي تدافعی ( )WOکارانه (راهبرد محافظه )Wها (ضعف
کاهش توان اقتصادي و تولیـدي خانوارهـاي کشـاورزي بـه      -1

 هاي مکرردلیل خشکسالی
از هم پاشـیدگی نظـام اقتصـادي خانوارهـاي کشـاورزي در       -2

 شرایط خشکسالی
جوان براي فعالیت در کشاورزي در شرایط دلسرد شدن قشر  -3

 خشکسالی
سازي جوامع کشـاورزي در مقابلـه بـا    هاي ظرفیتنبود طرح -4

ان بـا  افزایش توان اقتصادي و تولیدي کشـاورز  -1
ــتفاده  ــتماز اس ــه  سیس ــرد و ارائ ــاري خ ــاي اعتب ه

هــم  تســهیالت مناســب، بــه منظــور جلــوگیري از
 پاشیدگی نظام اقتصادي آنان

جلوگیري دلسرد شدن قشر جـوان و بـه وجـود     -2
بهبود معیشـت  آوردن شور و اشتیاق در کشاورزان با 

در قالب نظام فراگیر تـأمین   و سطح رفاه روستاییان

ــوگیري از جــو اضــطراب   -1 آمیــز و ناامیــدي در  جل
ــه   ــدوین برنام ــا ت ــراه ب ــاورزان هم ــ کش ــاي مناس ب ه

گیــري از مشــارکت آنــان جهــت توانمندســازي و بهــره
 پایدارسازي در شرایط خشکسالی

تخصیص بخشی و هاي راهکارهاي اعتباررفع ضعف -2
هاي پایدارسـازي معیشـت   اعتبارات براي برنامه موقعبه

 در شرایط خشکسالی
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 مخاطرات
ضعف راهکارهاي اعتبـار بخشـی و طراحـی آن بـه فضـاي       -5

 روستایی در زمان بحران خشکسالی
پذیري اندك معیشت کشاورزان کوچـک مقیـاس در   برگشت -6

 شرایط خشکسالی
ها با جمعیتـی کمتـر از حـد اسـتاندارد     دگی اغلب آباديپراکن -7

 براي تدوین برنامه جامع مدیریت خشکسالی
افــزایش فقــر در جوامــع روســتایی و کشــاورزي در شــرایط  -8

 خشکسالی
کاهش نشاط اجتماعی و به وجود آمدن جو اضطراب آمیـز و   -9

 ناامیدي در کشاورزان

 اجتماعی
سـازي جوامـع   هاي مناسب ظرفیتدوین طرحت -3

ــا   ــاطرات ب ــا مخ ــه ب ــاورزي در مقابل ــکیل  کش تش
هـاي  هاي دانش روستایی و توسعه زیرساختخوشه

 موردنیاز جهت حفظ معیشت
پذیري معیشـت کشـاورزان بـا آمـوزش     انعطاف -4

روش حفظ معیشت در شرایط خشکسـالی در کنـار   
مل و یا تکمیلی به عنوان مک -توسعه صنایع تبدیلی

 جایگزین معیشت اصلی
تجمیع روستاهاي پراکنده با استفاده از رویکـرد   -5

ــا شــناخت روســتاهاي   صــنعتی نمــودن روســتاها ب
مرکزي جهت تأمین معیشت و جلوگیري از افزایش 

 فقر در شرایط خشکسالی

تشکیل بانـک اطالعـاتی جهـت تـدوین و اجـراي       -3
زي همراه با تولیـد  سازي جوامع کشاورهاي ظرفیتطرح

 هاي مناسب و موردنیاز کشاورزانتکنولوژي
پــذیري کشـاورزان بــا طراحــی  جلـوگیري از آســیب  -4

معیشت پویا و قابل انطباق و تـرویج معیشـت پایـدار در    
هـاي مـدیریت   شرایط خشکسالی با استفاده از استراتژي

 ریسک
 

طور که درروش تحقیق بیان شد مـاتریس راهبـردي   همان
یک روش تحلیلی است که بـا آن   )QSPM(استراتژیک  کمی

توان با این روش می .شودجذابیت نسبی راهبردها مشخص می
به صورت عینی راهبردهاي گونـاگون را کـه در زمـره بهتـرین     

ریـزي  براي تهیه ماتریس برنامه .راهبردها هستند مشخص کرد
رجی راهبردي کمی از نتیجه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خا

شود. لذا در این استفاده می SWOTماتریس و نتیجه ماتریس 
شـده از طریـق مـاتریس    مرحله از تحقیـق راهبردهـاي تعیـین   

ریزي راهبردي کمی به بررسی جـذابیت آنهـا پرداختـه و    برنامه
 اند از:این راهبردها عبارت .)6شوند (جدول بندي میاولویت

1St- ـ  متنوع زراعـی   هـاي غیـر  تسازي منابع معیشتی و فعالی
ــت  ــترش کش ــا گس ــراه ب ــههم ــاي گلخان ــتفاده از ه ــا اس اي ب

 ؛هاي مناسب در استانزیرساخت
2St- هاي اعتبـاري محلـی و یـا تشـکیل بانـک      ایجاد صندوق

ــاب   ــزایش ت ــت اف ــتایی جه ــرایط  روس ــاورزان در ش آوري کش
 ؛خشکسالی

3St-    ــاخت ــب س ــومی کشــاورزان در قال ــش ب ــتفاده از دان اس
هـاي منـابع   دولتی جهت حفظ و احیـاي عرصـه  هاي غیرتشکل
 ؛طبیعی

4St-    طراحی بانک اطالعاتی براي تحقیقات راهبـردي جهـت
ــیش  ــرات و پ ــد  بررســی اث ــور تولی ــه منظ ــالی ب ــی خشکس بین

 ؛هاي مناسب مقابله با آنتکنولوژي
5St-   تشکیل نظام و یا ساختار سازمانی مناسب براي راهبـري

ــا    ــرایط خشکس ــاورزان در ش ــت کش ــتفاده از  معیش ــا اس لی ب
 ؛هاي مناسب در استانزیرساخت

6St-  اســتفاده از مشــارکت و دانــش بــومی کشــاورزان جهــت
جــامع بــراي  اقــدامات مقابلــه بــا خشکســالی و تــدوین برنامــه

 ؛توانمندسازي آنان
7St-   حرکت از یک رهیافت واکنشی به یک راهبرد فراکنشـی

طالعات موجود در با تغییر مدیریت بحران به ریسک با استفاده ا
 ؛هاي هواشناسیایستگاه

8St-   افزایش توان اقتصادي و تولیدي کشاورزان با به اسـتفاده
هاي اعتباري خرد و ارائه تسهیالت مناسب، بـه منظـور   سیستم

 ؛هم پاشیدگی نظام اقتصادي آنان جلوگیري از
9St-   جلوگیري دلسرد شدن قشر جوان و به وجود آوردن شـور

 بهبود معیشت و سطح رفاه روستاییاناورزان با و اشتیاق در کش
 ؛در قالب نظام فراگیر تأمین اجتماعی

10St- سازي جوامع کشاورزي هاي مناسب ظرفیتتدوین طرح
هاي دانـش روسـتایی و   تشکیل خوشه در مقابله با مخاطرات با

 ؛هاي موردنیاز جهت حفظ معیشتتوسعه زیرساخت
11St- ان با آموزش روش حفـظ  پذیري معیشت کشاورزانعطاف

معیشت در شرایط خشکسالی در کنـار توسـعه صـنایع تبـدیلی     
 ؛تکمیلی به عنوان مکمل و یا جایگزین معیشت اصلی

12St-    تجمیع روستاهاي پراکنده با استفاده از رویکـرد صـنعتی
نمودن روستاها با شـناخت روسـتاهاي مرکـزي جهـت تـأمین      

 ؛یط خشکسالیمعیشت و جلوگیري از افزایش فقر در شرا
13St- آمیز و ناامیـدي در کشـاورزان    جلوگیري از جو اضطراب

گیري از هاي مناسب توانمندسازي و بهرههمراه با تدوین برنامه
 ؛مشارکت آنان جهت پایدارسازي در شرایط خشکسالی

14St- تخصـیص  راهکارهاي اعتبـار بخشـی و    هايرفع ضعف
رسازي معیشت در شرایط هاي پایداموقع اعتبارات براي برنامهبه

 ؛خشکسالی
15St -    ــراي ــدوین و اج ــت ت ــاتی جه ــک اطالع ــکیل بان تش

سـازي جوامـع کشـاورزي همـراه بـا تولیـد       هـاي ظرفیـت  طرح
 ؛هاي مناسب و موردنیاز کشاورزانتکنولوژي

16St- پذیري کشاورزان با طراحـی معیشـت   جلوگیري از آسیب
ر شرایط خشکسالی پویا و قابل انطباق و ترویج معیشت پایدار د

 .هاي مدیریت ریسکبا استفاده از استراتژي
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 ماتریس راهبردي کمی استراتژیک پایدارسازي معیشت در شرایط خشکسالی. 6جدول 
 نقاط قوت

عوامل 
اصلی 
 موفقیت

1St 2St 3St 4St 5St 6St 7St 8St 9St 10St 11St 12St 13St 14St 15St 16St 

1S 58/0 21/0 0 07/0 10/0 0 07/0 32/0 16/0 18/0 32/0 0 29/0 20/0 0 0 
2S 51/0 16/0 0 0 12/0 0 0 27/0 15/0 0 20/0 0 20/0 09/0 0 0 
3S 0 44/0 0 0 38/0 0 0 06/0 0 15/0 0 0 0 20/0 0 13/0 
4S 37/0 21/0 0 0 07/0 0 0 0 17/0 20/0 0 20/0 0 0 0 0 
5S 05/0 38/0 0 0 31/0 0 0 20/0 0 04/0 0 0 0 20/0 13/0 0 
6S 0 0 28/0 0 0 31/0 0 0 0 15/0 0 0 20/0 0 0 0 
7S 07/0 0 0 06/0 0 09/0 0 0 0 0 0 19/0 0 0 0 12/0 
8S 04/0 0 36/0 08/0 0 11/0 0 04/0 0 10/0 10/0 0 15/0 0 0 09/0 
9S 0 0 0 26/0 0 0 25/0 03/0 0 12/0 0 0 0 0 0 17/0 

 51/0 13/0 69/0 84/0 39/0 62/0 94/0 48/0 92/0 32/0 51/0 98/0 47/0 64/0 40/1 62/1 جمع
 نقاط ضعف

1W 44/0 37/0 0 08/0 30/0 07/0 0 37/0 30/0 14/0 37/0 0 0 37/0 31/0 14/0 
2W 30/0 28/0 0 0 21/0 14/0 0 45/0 27/0 23/0 31/0 0 0 26/0 23/0 21/0 
3W 30/0 0 0 0 06/0 0 0 27/0 39/0 0 33/0 0 10/0 0 32/0 0 
4W 0 0 0 37/0 20/0 0 29/0 12/0 0 32/0 0 31/0 0 12/0 0 12/0 
5W 0 25/0 0 09/0 44/0 0 0 11/0 06/0 21/0 05/0 0 0 35/0 11/0 0 
6W 35/0 22/0 0 16/0 16/0 0 12/0 32/0 21/0 32/0 24/0 27/0 12/0 12/0 07/0 16/0 
7W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28/0 0 
8W 31/0 20/0 0 05/0 05/0 10/0 0 22/0 17/0 05/0 19/0 06/0 19/0 20/0 29/0 0 
9W 31/0 22/0 0 06/0 04/0 10/0 04/0 35/0 27/0 14/0 18/0 0 16/0 19/0 24/0 19/0 

 82/0 85/1 61/1 57/0 64/0 67/1 41/1 67/1 21/2 45/0 41/0 46/1 81/0 0 54/1 01/2 جمع
 هافرصت

1O 28/0 25/0 0 11/0 29/0 0 08/0 29/0 0 0 0 0 16/0 0 0 0 
2O 0 0 0 25/0 0 0 19/0 0 0 30/0 06/0 0 19/0 0 0 25/0 
3O 15/0 0 0 0 0 0 0 0 0 06/0 33/0 0 0 0 12/0 0 
4O 0 44/0 0 0 28/0 0 0 06/0 25/0 18/0 06/0 0 0 0 11/0 0 
5O 31/0 11/0 11/0 25/0 22/0 0 06/0 24/0 15/0 22/0 29/0 22/0 22/0 22/0 18/0 19/0 
6O 0 0 0 0 22/0 0 0 06/0 0 06/0 30/0 0 0 0 31/0 0 
7O 18/0 18/0 0 0 0 0 0 10/0 20/0 0 17/0 0 09/0 17/0 18/0 10/0 
8O 0 0 0 0 17/0 0 0 0 0 09/0 0 0 0 0 0 0 
9O 18/0 0 0 0 0 0 0 03/0 0 21/0 0 0 0 0 0 0 

 54/0 90/0 39/0 66/0 23/0 21/1 12/1 60/0 78/0 33/0 0 18/1 61/0 11/0 98/0 10/1 جمع
 تهدیدها

1T 0 0 0 20/0 04/0 0 0 0 0 13/0 0 0 0 0 0 20/0 
2T 0 0 0 06/0 0 0 0 0 0 12/0 0 0 0 0 0 25/0 
3T 0 0 0 27/0 0 29/0 06/0 0 0 21/0 0 16/0 21/0 0 0 23/0 
4T 14/0 27/0 0 17/0 26/0 06/0 0 06/0 25/0 23/0 0 0 0 22/0 0 0 
5T 0 0 0 32/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22/0 
6T 0 0 0 42/0 09/0 0 17/0 0 0 0 0 0 0 0 0 24/0 
7T 0 0 0 35/0 0 0 34/0 0 0 11/0 06/0 0 0 0 11/0 36/0 
8T 14/0 10/0 09/0 12/0 15/0 26/0 21/0 21/0 13/0 19/0 16/0 16/0 27/0 12/0 16/0 22/0 
9T 0 0 26/0 0 0 35/0 0 09/0 0 16/0 0 0 26/0 0 0 08/0 

 80/1 27/0 34/0 74/0 32/0 22/0 15/1 38/0 36/0 78/0 96/0 54/0 91/1 35/0 37/0 28/0 جمع
مجموع 
هجذابیت

 ا

1siW 2siW 3siW 4siW 5siW 6siW 7siW 8siW 9siW 10siW 11siW 12siW 13siW 14siW 15siW 16siW 

01/5 29/4 10/1 08/3 16/4 88/1 88/1 27/4 13/3 62/4 72/3 58/1 81/2 03/3 15/3 67/3 
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 پذیري در شرایط خشکسالیاساس سطح پایداري و آسیب درخت تصمیم روابط بین انتخاب راهبردهاي معیشت بر. 3شکل 

 

 بینی درخت تصمیم راهبردهاي معیشت در شرایط خشکسالینتایج صحت پیش. 7جدول 

 شدهمشاهده
صد صحت در شدهبینیپیش

 بینیپیش
ضریب 
 ریسک

خطا 
 مهاجرت کشاورزي فشرده تنوع معیشت استاندارد

 5/91 18 0 149 تنوع معیشت

303/0 023/0 
 0 18 0 73 کشاورزي فشرده

 9/86 86 0 13 مهاجرت
درصد کل موارد درست 

 شدهبینیپیش
- - - 7/69 

 

) نشان QSPMریزي راهبردي کمی (نتایج ماتریس برنامه
بـاالترین جـذابیت    ،شـده از بین راهبردهاي تـدوین که دهد می

 هـاي غیـر  سـازي منـابع معیشـتی و فعالیـت     متنوع«مربوط به 
اي بـا اسـتفاده از   هـاي گلخانـه  زراعی همراه با گسترش کشت

و  01/5بـا نمـره جـذابیت    » هاي مناسـب در اسـتان  زیرساخت
ورزي در سـازي جوامـع کشـا   هاي مناسب ظرفیتتدوین طرح«

هـاي دانـش روسـتایی و    تشـکیل خوشـه   مقابله با مخاطرات با
بـا نمـره   » هاي موردنیاز جهت حفـظ معیشـت  توسعه زیرساخت

اسـتفاده از دانـش   «ترین جذابیت مربوط به است و پایین 62/4
هـاي غیردولتـی جهـت    قوي کشاورزان در قالب ساخت تشـکل 

و  10/1بـا نمـره   » هـاي منـابع طبیعـی   حفظ و احیـاي عرصـه  

تجمیع روستاهاي پراکنده با استفاده از رویکرد صنعتی نمودن «
روستاها با شناخت روستاهاي مرکزي جهـت تـأمین معیشـت و    

 58/1بـا نمـره   » جلوگیري از افزایش فقر در شرایط خشکسالی
امـا در بررسـی آمـوزش و تبیـین مسـیر راهبردهـاي       ؛ باشدمی

 پذیريو آسیب معیشت در شرایط خشکسالی از گذرگاه پایداري
طور که قبالً گفته شد کشـاورزان در شـرایط خشکسـالی    همان

معمول سه نوع راهبرد تنوع معیشت، کشاورزي فشرده و  طوربه
گیرند لذا براي تحلیل این بخـش از روش  کار میهمهاجرت را ب

ــر  ــمیم ب ــت تص ــت و    درخ ــداري معیش ــر پای ــاس دو متغی اس
شود مسـیر انتخـاب   پذیري استفاده شد و اینکه مشخص آسیب

راهبردهاي پایدارسازي معیشت در شـرایط خشکسـالی از کجـا    



 یاس و آموزش مسیر .... تدوین راهبردهاي پایدارسازي معیشت کشاورزان کوچک مق :و همکاران سواري                    152

 

نفر کشاورز مطالعه  402گذرد. نتایج تحقیق نشان داد که از می
نفـر   91یـک یعنـی تنـوع،     دراهبر درصد) 7/52نفر ( 212شده 

نفــر  99درصــد) راهبــرد کشــاورزي دو یعنــی فشــرده و  6/22(
نوان راهبرد مهـم معیشـت در   راهبرد سه یعنی مهاجرت را به ع

 تصـمیم  درخـت  ). هـر 3(شکل  اندشرایط خشکسالی ذکر کرده
 ترمینـال  .باشـد می ترمینال یا 1گره چندین داراي طورمعمولبه

 معیشـت  پایداري از که کشاورزانی که است این بیانگر 1 شماره
 3/69 طورمعمـول بـه  ،بودنـد  برخوردار) 3( باالیی و) 2( متوسط
 6/4 و فشرده کشاورزي راهبرد درصد 1/26 تنوع، راهبرد درصد
 از کـه  کشـاورزانی  اما اندکرده انتخاب را مهاجرت راهبرد درصد

 تنـوع،  راهبـرد  درصـد  8/14 نـد بود برخوردار) 1( کمتر پایداري
ــز درصــد 5/70 و درصــد 8/14 ــرد نی  فشــرده کشــاورزي راهب

ــاورزي ــرده کش ــرد را فش ــب راهب ــت مناس ــرایط در معیش  ش
 در فـوق  درختـی  نمـودار  عطـف  نقطـه  امـا  دانندمی خشکسالی

 سـطح  کننـده بیـان  ترمینال این درواقع .است 4 شماره ترمینال
 کـه  داردمـی  بیـان  4 شـماره  ترمینال. است پذیريآسیب کمتر

 کـه  کشاورزانی به نسبت) 1( کمتري پذیريآسیببا  کشاورزانی
 بـرد راه از بیشـتر  دارنـد ) 3( زیـادي  و) 2( متوسط پذیريآسیب
 و متوسط پذیريآسیب کشاورزان چه هر و اندکرده استفاده تنوع

 مهـاجرت  و فشـرده  کشـاورزي  راهبـرد  از باشند داشته بیشتري
 در آنـان  پـذیري آسیب که کشاورزانی مورد در اما اندجسته بهره
 بـه  نسبت دارد قرار 7 و 6 هايترمینال در یعنی ناپایداري طبقه

 مشـابه  هـاي ترمینـال  در گیـري قرار بـا  حتـی  دیگـر  کشاورزان
 مهـاجرت  راهبـرد  از بیشـتر  و تنوع راهبرد از کمتر پذیريآسیب

 قرارگیري با بخش این پذیريآسیب سطح چراکه کردند استفاده
 بیشـتر  نیـز  پـذیري آسـیب  مقـدار  بالتبع ناپایداري بخش زیر در

 .شودمی
از آماره ریسک اسـتاندارد   3به منظور بررسی برازش شکل 

نتایج این بخش از پـژوهش در   .بینی استفاده شدپیش و صحت
ارائه شده است. در واقع این نتایج بیانگر این است که  7جدول 

شده نتـایج را بـه درسـتی از هـم     ارائه 3تا چه حد شکل شماره 
 کند.تفکیک می
پیداست ضـریب   7هاي جدول شماره طور که از یافتههمان

باشد و این مقدار بـراي  می 303/0برابر  3ریسک شکل شماره 
قبـول اسـت چراکـه مقـدار     بیان برازش درخـت تصـمیم قابـل   

 ,IBM(باشـد  ) مـی 1/0شده بیشتر از مقدار اسـتاندارد ( گزارش
اسـت.   023/0دهد که استاندارد خطا برابـر  و نشان می )2012

                                                      
1. Node 

بینی شده درخت تصمیم بیانگر عالوه بر این، نتایج صحت پیش
پــذیري در یــداري معیشــت و آســیبآن اسـت کــه دو متغیــر پا 

 یخوببهتشخیص و تفکیک دو راهبرد تنوع معیشت و مهاجرت 
اند اما در تشخیص راهبرد کشاورزي فشـرده نـاتوان   عمل کرده

هستند (این راهبرد ممکن است تحت تأثیر متغیرهاي دیگر و یا 
بینی کلـی  ها صحت پیشمتغیرهاي میانجی باشد) و طبق یافته

درصـد اسـت و نشـان     7/69شـده برابـر بـا    رائهدرخت تصمیم ا
درصـد،   70دهد درخت تصمیم حاضر با اطمینان نزدیک به می
 تواند راهبردهاي کشاورزان را از هم تفکیک کند.می

 

 گیريبحث و نتیجه
امروزه، این مسئله آشکارشـده کـه الزمـه رسـیدن بـه توسـعه       

بخـش  کشاورزي، توجه به روستاها و بخش روستایی به عنوان 
پایه تولید است چراکه عمده جمعیت فقیـر جهـان در منـاطق و    

بنابراین فقـر   کنندتوسعه زندگی میبافت روستایی کشور درحال
یکـی از   و یک چالش اساسـی بـراي توسـعه کشـاورزي اسـت     

ترین موضوعات در حیطه توسعه روسـتایی و  و اساسی ترینمهم
سـت کـه   ایـن در حـالی ا   .شـود توسعه کشاورزي محسوب مـی 

دهد کـه  هاي توسعه کشاورزي کشور نشان میمروري بر برنامه
اران ذگـ اهدافی نظیر افزایش تولید همـواره موردتوجـه سیاسـت   

توسعه قرارگرفتـه اسـت و حتـی در شـرایط بحرانـی ناشـی از       
هاي اخیر نیز، تجهیز و نوسازي کشاورزي بـا هـدف   خشکسالی

خشکسـالی   کـه در شـرایط  افزایش تولیـد بـوده اسـت درحـالی    
طـور عـام و کشـاورزان کوچـک مقیـاس      معیشت کشاورزان به

پذیرند چراکـه  شدت آسیبطور خاص در شرایط خشکسالی بهبه
ایـن   .دارنـد  درصد اندکی از مردم توان مقابله بـا خشکسـالی را  

توسـعه بـه مراتـب    سطح توانایی مقابلـه در کشـورهاي درحـال   
ایـن زمینـه مشـخص    هاي متعدد در با بررسیلذا تر است پایین

شود با توجه به تنگدستی کشـاورزان کوچـک مقیـاس، بـه     می
در منـاطق روسـتایی    آنان پایدارسازي بیشتري نیاز دارند چراکه

پذیري از خشکسالی قـرار دارنـد و تنهـا بـا     در خط مقدم آسیب
ریزي دقیـق و منسـجم بـراي کـاهش پیامـدهاي      انجام برنامه

تـوان نقـش   شـاورزان مـی  خشکسالی و پایدار نمودن معیشت ک
هاي کشـاورزان و سـاکنان منـاطق    سزایی در کاهش دغدغههب

گیـري  همـین امـر ضـرورت تغییـر جهـت      .روستایی ایفا نمـود 
هاي توسعه به سوي پایدارسازي معیشت جوامع روستایی برنامه
سـازد. بـا توجـه بـه     پذیر از خشکسالی را محسـوس مـی  آسیب

به عنوان یک پدیـده   »خشکسالی«حساسیت این موضوع یعنی 
تأثیرگذار بر پایـداري معیشـت کشـاورزان کوچـک مقیـاس در      
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ــدوین      ــردرگمی در ت ــر س ــوي دیگ ــتان و از س ــتان کردس اس
 فقـدان راهبردهاي مربوط به پایدارسـازي معیشـت و همچنـین    

ایـن پـژوهش بـا هـدف تـدوین       ،اي جامع در این زمینهمطالعه
ک مقیـاس در  راهبردهاي پایدارسازي معیشت کشـاورزان کوچـ  

شرایط خشکسالی در استان کردستان انجام شد. بر پایـه نتـایج   
وجـود  «نقـاط قـوت و ضـعف     تـرین مهـم توان گفت که از می

بخشــی بــه تولیــد و گســترش هــاي مناســب، تنــوعزیرســاخت
کـاهش تـوان   «و  »هاي مکمل و غیر زراعی در اسـتان فعالیت

ــل   ــه دلیـ ــاورزي بـ ــاي کشـ ــدي خانوارهـ ــادي و تولیـ اقتصـ
تـرین  بـوده اسـت و همچنـین عمـده     »هاي مکـرر سالیکخش

توسـعه و تـرویج انـواع بیمـه     «به ترتیـب   ها و تهدیدهافرصت
نبــودن «و  »خشکســالی در کشــور (دام، مرتــع و محصــوالت)

ساختار سازمانی براي رصد نمودن اثـرات تغییـرات اقلیمـی بـر     
. همچنـین در بررسـی فضـاي    باشـد مـی » معیشت روسـتاییان 

 ،بیشترین وضعیت استقرارنتایج حاکی از آن بود که  استراتژیک
پذیري موضوع پایدارسازي معیشت در سازمان جهاد کشـاورزي  

بر محور راهبرد تغییـر جهـت و    WOاستان کردستان در ناحیه 
شـده،  بیانگر این مطلب است که با توجه به نقـاط ضـعف ارائـه   

ر جهت ها را تغییبایست فعالیتهاي موجود میهمچنین، فرصت
ها تغییر جهـت یابنـد. در   داده تا از نقاط ضعف در جهت فرصت

نشینی یا کـاهش اسـت   ، راهبرد عقبWTمرحله دوم در ناحیه 
کننده کاسـته  هاي تضعیفاساس آن باید از سطح فعالیت که بر

، بر محور توسعه است SOاین دو استقرار در ناحیه  ازشود. پس
هـا بـیش از پـیش    و فرصتاساس آن باید به نقاط قوت  که بر

گیـرد کـه   قرار مـی  STتوجه شود و درنهایت سازمان در ناحیه 
رو و تبـدیل  راهبرد تنوع که به معنی توجه به تهدیدهاي پـیش 

هاست اما با توجه بـه اینکـه مقایسـه نتـایج     تهدیدها به فرصت
ن در تحقیقات اسـتراتژیک مرسـوم   اتحقیق با سایر نتایج محقق

گیـرد.  خـش نیـز ایـن عمـل صـورت نمـی      در ایـن ب باشد نمی
دهـد بسـیاري از   نشـان مـی   QSPMطور کـه مـاتریس   همان
هاي انتخابی بـه عنـوان راهبـرد پایـداري الزم را ندارنـد      گزینه

چراکه جذابیتی براي تدوین آن راهبرد ندارد یا میـزان جـذابیت   
پایین است. میزان جذابیت هر یک از عوامل راهبـردي اعـم از   

دیدها، نقاط قوت و ضعف موجود در پایدارسـازي  ها و تهفرصت
ــا    ــردي ب ــدوین راهب ــراي ت ــالی ب ــرایط خشکس معیشــت در ش

فرصت و قـوت   –فرصت و همچنین ضعف  -رویکردهاي قوت
تهدید، ضعف و تهدید کـاربرد خواهـد داشـت. بـا توجـه بـه        –

توان راهبردهاي ذیل را بـه منظـور   ماتریس کمی راهبردي می
شرایط خشکسالی در نظر گرفت ترتیـب   پایدارسازي معیشت در

اساس میزان و وزن کلی آنها در اصالح و  و اولویت راهبردها بر
حرکت به سمت توسعه پایدار مؤثر خواهـد بـود و بـراي نمونـه     
اجرایی شدن قوانین پایدارسازي معیشت در شرایط خشکسـالی  
جذابیت باالیی به لحاظ استفاده از ابزارهاي قـانونی بـه منظـور    

راي پایدارسازي معیشت دارد. همچنین نتایج درخت تصـمیم  اج
پذیري قادرند نزدیک به نشان داد که دو متغیر پایداري و آسیب

اسـاس راهبردهـاي انتخـابی از هـم      درصد کشاورزان را بر 70
تفکیک نموده همچنین نتایج نشان داد کـه کشـاورزانی کـه از    

ـ   تشیپذیري بآسیب د معمـوالً از  ر و پایـداري کمتـري برخوردارن
ــی  ــاجرت و کشــاورزي فشــرده اســتفاده م ــرد مه ــد و راهب کنن

ــداري بیشــتري کشــاورزانی کــه از آســیب ــر و پای پــذیري کمت
اسـاس   کننـد. بـر  برخوردارند معموالً از راهبرد تنوع استفاده می

راهبرد پیشنهادي به تربیت اولویت  QSPM 10نتایج ماتریس 
 اند:عبارت

هاي غیر زراعی همـراه  شتی و فعالیتسازي منابع معی متنوع .1
هـاي  اي با اسـتفاده از زیرسـاخت  هاي گلخانهبا گسترش کشت
 ؛مناسب در استان

سازي جوامـع کشـاورزي در   هاي مناسب ظرفیتتدوین طرح .2
هـاي دانـش روسـتایی و    تشـکیل خوشـه   مقابله با مخاطرات با

 ؛هاي موردنیاز جهت حفظ معیشتتوسعه زیرساخت
هـاي اعتبـاري محلـی و یـا تشـکیل بانـک       ندوقایجـاد صـ   .3

ــاب  ــزایش ت ــت اف ــتایی جه ــرایط  روس ــاورزان در ش آوري کش
 ؛خشکسالی

افزایش توان اقتصادي و تولیدي کشـاورزان بـا بـه اسـتفاده      .4
هاي اعتباري خرد و ارائه تسهیالت مناسب، بـه منظـور   سیستم

 ؛هم پاشیدگی نظام اقتصادي آنان جلوگیري از
و یا سـاختار سـازمانی مناسـب بـراي راهبـري       تشکیل نظام .5

ــتفاده از      ــا اس ــالی ب ــرایط خشکس ــاورزان در ش ــت کش معیش
 ؛هاي مناسب در استانزیرساخت

پذیري معیشـت کشـاورزان بـا آمـوزش روش حفـظ      انعطاف .6
معیشت در شرایط خشکسالی در کنـار توسـعه صـنایع تبـدیلی     

 ؛تکمیلی به عنوان مکمل و یا جایگزین معیشت اصلی
پذیري کشاورزان با طراحی معیشت پویا و جلوگیري از آسیب .7

قابل انطباق و ترویج معیشت پایـدار در شـرایط خشکسـالی بـا     
 ؛هاي مدیریت ریسکاستفاده از استراتژي

هـاي  تشکیل بانک اطالعاتی جهت تـدوین و اجـراي طـرح    .8
هـاي  سازي جوامع کشاورزي همراه با تولیـد تکنولـوژي  ظرفیت
 ؛و موردنیاز کشاورزانمناسب 

جلوگیري دلسرد شدن قشر جوان و به وجـود آوردن شـور و    .9
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در  بهبود معیشت و سطح رفاه روستاییاناشتیاق در کشاورزان با 
 ؛قالب نظام فراگیر تأمین اجتماعی

طراحی بانک اطالعاتی بـراي تحقیقـات راهبـردي جهـت      .10

ــیش  ــرات و پ ــ بررســی اث ــور تولی ــه منظ ــالی ب ــی خشکس د بین
  .هاي مناسب مقابله با آنتکنولوژي
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