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چکيده
در پژوهش حاضر، خصوصیات احتمالي خشک سالي از قبیل 
میانگین  و  ماناي وقوع خشک سالي، خاتمه خشک سالي  احتمال  
 SPI دوره تناوب در هر گروه خشک سالي با بكارگیري شاخص
زنجیره  و  ماهه(   12 و   6  ،3 زماني  سري هاي  )با  شده  اصالح 
ماركف، در استان مازندران مورد بررسي قرار گرفت. بنابر نتایج 
با افزایش سري زماني )از 3 به 12 ماهه( زمان خاتمه خشک سالي 
به ترتیب  مختلف خشک سالي  گروه هاي  تناوب  دوره  میانگین  و 
افزایش و كاهش  یافت. بعالوه، مدل های خطي-لگاریتمي براي 
بكار   SPI 12 انتقال گروه هاي خشک سالي پیش بیني كوتاه مدت 
برده شد. نتایج نشان دادند كه كم ترین تعداد وقایع خشک سالي 
سه  یا  دو  به  گروه خشک سالي  هر  مستقیم  انتقال هاي  به  مربوط 
گروه قبلي و یا بعدي بودند. هم چنین، احتمال هاي رخداد گروه 
خشک سالي با معلوم بودن گروه هاي خشک سالي دو دوره قبل، 
و بكارگیري مدل خطي-لگاریتمي تعیین و ارزیابي شدند. نتایج 
ارزیابي در سال 2001 میالدي نشان داد كه مدل از قدرت مناسبي 
براي پیش بیني گروه  شدت خشک سالي در دو ماه آینده با معلوم 
بودن گروه هاي شدت خشک سالي در دو ماه قبلي )به ویژه در 
دوره هاي شروع یا خاتمه خشک سالي(، برخودار مي باشد. بنابراین 
مدل های خطي-لگاریتمي مي توانند به عنوان ابزار مناسبي به منظور 
اعالم هشدار اولیه به كشاورزان و برنامه ریزان آبي در اوایل فصل 

پاییز، مورد استفاده قرار گیرد.

واژه هاي کليدي: پیش بیني، شاخص SPI، زنجیره ماركف، 
مدل خطي-لگاریتمي، هشدار اولیه.
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مقدمه
خشک سالي یکي از پدیده هاي زیان بخش هواشناسي به ویژه در 
بخش هاي کشاورزي و منابع آب بوده که بسیار پیچیده نیزمي باشد. 
هم چنین خشک سالي، پدیده اي نرمال از اقلیم بوده که به طور مکرر رخ 
مي دهد. این پدیده نسبت به سایر بالیاي طبیعي کم تر شناخته شده و 
به عنوان یک فاجعه با خسارت هاي جاني و مالي در اکثر مناطق جهان 
مسئله ساز مي باشد به طوریکه بر جامعه بشري بیش از دیگر بالیاي 
طبیعي اثرگذار است. انجام برنامه ریزي ها و مدیریت هاي موفق آبي در 
کشاورزي و استفاده مناسب از منابع آب، منوط به شناخت این پدیده 
زیان بخش و علت هاي پیدایش آن مي باشد. به منظور دستیابي به این 
مهم مي توان از طریق پایش خشک سالي ها و با بکارگیري روش هاي 
آماري پیشرفته، رخداد آن ها با احتمال هاي وقوع معین را بیان نموده و 
سپس اقدام به اتخاذ تصمیمات مناسب در گام زماني بعدي3 )فاصله 
زماني پیش بیني واقعه خشک سالي تا رخداد آن( براي حداقل کردن 
خسارتهاي خشک سالي نمود. خشک سالي بر اساس هدف هاي مورد 
بررسي داراي تعاریف مختلفي است که اولین شکل آن ها، خشک سالي 
هواشناسي بوده که در اثر کمبود بارندگي به وجود  مي آید و مي تواند باعث 
زیان هاي اقتصادي قابل مالحظه اي گردد. پس از رخداد خشک سالي  
کشاورزي  هیدرولوژیکي،  قبیل  از  خشک سالي ها  سایر  هواشناسي، 
و اقتصادي ممکن است به وقوع بپیوندند. بنابراین، به منظور بررسي 
ابتدا خشک سالي هاي هواشناسي مورد  بهتر است که  خشک سالي ها  
پایش و ارزیابي قرار گیرند تا بتوان راه کارهایي را براي کاهش خسارات 
ناشي از سایر خشک سالي ها ارائه داد. جلوگیري از خشک سالي هاي 
هواشناسي امکان پذیر نمي باشد ولي مي توان با بازبیني خشک سالي هاي 
رخ داده شده در گذشته و با احتمال هاي وقوع مختلف به پیش بیني 
آن ها پرداخت و اثرات سوء آن ها را کاهش داد. براي این منظور باید 
تعریف درستي از خشک سالي ارائه گردد و مشخصه هاي آن )شروع، 
پایان، توزیع مکاني4 و شدت خشک سالي( به درستي تعیین گردند. 
هیدرولوژي  و  هواشناسي  متخصصین  خشک سالي،  پایش  به منظور 
ارائه  عاملهاي هیدرو-هواشناسي  اساس  بر  را  متعددي  شاخص هاي 
احتمال هاي وقوع  با  را  فاجعه خشک سالي  بتوانند رخداد  تا  داده اند 
معین، بیان نمایند ]12[ . شاخص هاي خشک سالي معموالً براساس یک 
یا چندین عامل به منظور شناسایي و پایش خشک سالي ها در بازه هاي 
زماني مختلف بیان مي شوند. تعداد زیادي از شاخص هاي خشک سالي 

3- Lead-time
4- Spatial extent
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تا به امروز پیشنهاد شده است از جمله این شاخص هاي خشک سالي 
هواشناسي مي توان به: شاخص پالمر )PDSI1، پالمر ]11[( با کاربرد زیاد 
در ایاالت متحده، شاخص دهکها )Deciles، گیبز و ماهر ]6[( بعنوان 
 ،SPI2( شاخصي کاربردي در استرالیا، شاخص بارش استاندارد شده
مک کي و همکاران ]8[( با محبوبیت جهاني، شاخص خشک سالي موثر 
 ،RDI4( و شاخص اکتشاف خشک سالي )]3، بایون و ویلهایت ]4EDI(
تي ساکریس و ونجلیس ]20[( اشاره نمود. شاخص هاي خشک سالي در 
بسیاري از منابع از قبیل آلي ]2[، تیت و همکاران ]19[، وو و همکاران 
]24[ و اسماختین و هوقوس ]16، 17[ بازنگري شده اند که از میان 
توسط سازمان جهاني  مرجع  به عنوان شاخص   SPI آن ها، شاخص 

هواشناسي )WMO( مورد قبول قرار گرفته است ]15[.
بر روي  پژوهشات  با توسعه شاخص هاي خشک سالي،  همزمان 
بیان  براي  راه کارهایي  و  خشک سالي  مشخصات  پیش بیني  قابلیت 
وقوع خشک سالي با احتمال هاي وقوع معین، مورد توجه واقع شده 
است]22[ . توسعه ابزارهاي پیش بیني و اعالم هشدار اولیه یک فاکتور 
اساسي براي مقابله با خشک سالي به ویژه در بخش کشاورزي مي باشد. 
در میان این پژوهش ها، خصوصیات احتمالي سري زماني SPI براي 
مدل بندي  توسط  خشک سالي،  مختلف  گروه هاي  بین  انتقال  بیان 
زنجیره مارکف )پائولو و همکاران ]31[، پائولو و پریرا ]12[ ، خلیلي 
و همکاران ]7[، بني مهد و خلیلي ]3[( و مدل های خطي -لگاریتمي 
 )پائولو و همکاران ]14[، مریرا و همکاران ]10،9[( مورد بررسي قرار
مارکف  زنجیره  بکارگیري  با   ]7[ همکاران  و  خلیلي  گرفته اند. 
از استفاده  با  خشک سالي  وابستگي  که  دادند  نشان   همگن5 
شاخص هاي SPI و RDI در10 ایستگاه منتخب کشور ایران از مرتبه 
اول مي باشد بدین معني که شرایط گروه خشک سالي در دوره بعدي 
تنها به شرایط گروه خشک سالي در دوره فعلي بستگي دارد. بني مهد 
و خلیلي ]3[ نشان دادند که وابستگي گروه هاي مختلف خشک سالي 
در 16 ایستگاه منتخب استان مازندران با بکارگیري زنجیره مارکف 
همگن و براساس شاخص EDI از مرتبه اول بود. پائولو و همکاران 
گروه هاي  رخداد  وقوع  احتمال هاي  پیش بیني  که  کردند  بیان   ]13[

1- Palmer Drought Severity Index
2- Standard Precipitation Index
3- Effective Drought Index
4- Reconnaissance Drought Index
5- Homogeneous Markov Chains

متفاوت خشک سالي با بکارگیري مدل زنجیره مارکف غیرهمگن بهتر 
امکان پذیر مي باشد. مریرا و همکاران ]10[ مدل های خطي -لگاریتمي 
را براي بیان پیش بیني هاي کوتاه مدت انتقال مابین گروه هاي مختلف 

خشک سالي در منطقه آلتنجوي جنوب پرتقال به کار بردند.
و  هواشناسي  خشک سالي  بررسي  حاضر،  پژوهش  از  هدف 
احتمال رخداد آن ها در استان مازندران، به منظور اعالم هشدار اولیه 
مي باشد. براي این منظور در 16 ایستگاه هواشناسي استان مازندران 
مورد  آن  مشخصه هاي  و  خشک سالي   ،SPI شاخص  بکارگیري  با 
پایش و بررسي قرار مي گیرد. هم چنین، با بازبیني خشک سالي هاي 
رخداده شده در گذشته و بکارگیري زنجیره مارکف و روش خطي-
و  مختلف خشک سالي  گروه هاي  میان  انتقال  لگاریتمي سه-بعدي، 
احتمال آن ها نیز بررسي شده و مدلي مناسب براي پیش بیني کوتاه 
مدت )2 ماهه( انتقال مابین گروه هاي مختلف خشک سالي با معلوم 

بودن گروه هاي خشک سالي در دوره فعلي، ارائه مي گردد.

مواد و روش ها
SPI شاخص بارش استاندارد شده

به منظور محاسبه شاخص SPI، ابتدا داده هاي )میانگین متحرک 3، 6 
و 12 ماهه مورد بررسي در این پژوهش( بارندگي به تابع توزیع تجمعي 
گاما برازش داده شد و سپس این توزیع به توزیع نرمال استاندارد شده 
با بکارگیري مفهوم احتماالت مساوي تبدیل شده و شاخص SPI )با 
بازه هاي زماني 3، 6 و 12 ماهه( محاسبه مي شود ]5،8[. مقادیر مثبت 
SPI نشان دهنده بارندگي بیش تر از بارش متوسط و مقادیر منفي آن 
اتفاق  این شاخص، خشک سالي هنگامي  را دارد. طبق  معنی عکس 
مي افتد که مقدار SPI به طور مستمر منفي و به مقادیر کم تر از 1- برسد 
و هنگامي خاتمه مي یابد که مقدار SPI مثبت شود. خشک سالي ها بر 
اساس مقادیر شاخص SPI محاسبه شده، به گروه هاي مختلف تقسیم 
مي شوند. اولین گروه بندي خشک سالي ها توسط مک کي و همکاران ]8[ 
ارائه شده است. در پژوهش حاضر، گروه بندي خشک سالي ها مطابق با 
جدول )1( انجام شد8[ . در این نوع گروه بندي، خشک سالي هاي شدید 
و خیلي شدید بعنوان یک گروه درنظر گرفته شده است. پژوهشگران 

دیگري نیز از این تقسیم بندي استفاده نموده اند ]9، 10، 12، 13[.
مدل بندي زنجیره ماركف

بوده  تصادفي  فرآیندهاي  متداولترین  از  یکي  مارکف  زنجیره 
 X2  ,X1 گسسته،  تصادفي  متغیرهاي  از  زماني اي  سري  بیانگر  که 
از  مجموعه اي  صورت  به  مارکف  زنجیره  مي باشد.    Xt  .…,
بیان  مي کند،  توصیف  را  تصادفي  متغیر  هر  که موقعیت  "حالت ها" 
مي شود. در یک دوره زماني مشخص، زنجیره مارکف هم مي تواند 
"حالت"  به  "حالتي"  از  بماند و هم مي تواند  باقي  "حالت"  در یک 
مي شوند. بیان  انتقال  شرطي  احتمال هاي  با  که  یابد  انتقال   دیگر 
احتمال هاي انتقال "حالت" بعد در زنجیره مارکف مرتبه اول، تنها به 
"حالت" فعلي مرتبط مي باشد که به عنوان خاصیت مارکف6 شناخته 

6- Markovian property

 SPI  جدول 1- گروه هاي مختلف خشک سالي براساس شاخص
اصالح شده ]10، 13، 12[

گروه خشک ساليمقادیر SPIشماره گروه
تر ساليصفر یا بیش ترگروه 1
خشک سالي مالیمبین صفر تا 0/99-گروه 2
خشک سالي متوسطبین 1- تا 1/49-گروه 3
خشک سالي شدید/خیلي شدید1/5- و کم ترگروه 4
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مي شود )ویلکس ]23[(:
{ } { }tttttt XXPXXXXXP |,...,,,| 11211 +−−+ = رابطه )1(

رفتار زنجیره مارکف با احتماالت انتقال مشخص مي شود. احتمال 
انتقال ) Pi,j( یعني احتمال تغییر حالت سیستمي که در حالت i بوده به 
حالت j  و از نظر ریاضي با ماتریس احتمال انتقال بیان مي شود ]23[:
[ ] { }iXjXPP ttij ==== + |1 رابطه )2(

بنابراین احتمال انتقال براي یک نمونه معین از معادله زیر به دست 
مي آید ]23[:

*
ˆ

iijij nnP = رابطه )3(
 ni* ها قرار مي گیرد وi هایي است که بعد از j تعداد nij که در آن

تعدادکل iها مي باشد.
زنجیره مارکف مرتبه m، با احتماالت انتقال حالت ها در m مرحله 
 m قبلي، بیان شده و خاصیت مارکف براي زنجیره مارکف از مرتبه

به صورت زیر گسترش مي یابد )ویلکس [23](:
{ } { }mtttttttt XXXXPXXXXXP −−+−−+ = ,...,,|,...,,,| 111211 رابطه)4(

از مرتبه دوم،  براي یک زنجیره مارکف سه حالته  مثال  به عنوان 
احتماالت انتقال به دو مرحله قبلي بستگي دارند یعني احتمال انتقال 

در زمان t+1 به زمانهاي t و t-1 وابستگي دارد ]23[:
[ ] { }iXjXkXPP tttijk ===== + ,|1 رابطه )5(

بنابراین احتمال انتقال براي یک نمونه معین از معادله زیر به دست 
مي آید ]23[:

**
ˆ

iijkijk nnP = )6(
که در آن nijk تعداد j ها و kهایي است که بعد از iها قرار مي گیرد 

و **ni تعدادکل iها مي باشد.

تعیین مناسب ترین مرتبه زنجیره ماركف
براي تعیین مناسب ترین مرتبه زنجیره مارکف آزمون هاي متعددي 
 2BIC و   1AIC آزمون هاي  از   حاضر  پژوهش  در  است  شده  ارائه 
مختلف  مرتبه هاي  براي  آزمون ها  این  که  ترتیب  بدین  استفاده شد 
و شاخص SPI در هر ایستگاه انجام گرفت و مناسب ترین مرتبه و 
حالت مدل مارکف براي خشک سالي بر اساس کم ترین مقدار AIC یا 
BIC انتخاب شد. آزمون هاي AIC و BIC براساس توابع درستنمایي 
بوده و مقادیر درستنمایي زنجیره مارکف از مرتبه هاي صفر )L0(، اول 

)L1(، دوم )L2( و سوم )L3( به قرار زیر مي باشند ]23[:
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رابطه )7( 

( ) ( )122 −+−= SSLmAIC mm رابطه )8(

1-Akiake Information Criterion
2-Bayesian Information Criterion

( ) ( )nSLmBIC mm ln22 +−= رابطه )9( 

 P و   n مارکف،  زنجیره  مرتبه   m حالتها،  تعداد   S آن ها  در  که 
به ترتیب تعداد داده ها و احتمال هاي مربوط به هر گروه خشک سالي 
مي باشد، اطالعات بیش تر توسط ویلکس ]23[ ارائه شده است. براي 
 Visual basic انجام محاسبات، کد رایانه اي در محیط برنامه نویسي

6,0 فراهم شده است.
در این پژوهش مطابق جدول )1( با توجه به گروه بندي خشک سالي ها، 
انتقال  احتمال هاي  و  است  شده  نظرگرفته  در  مختلف  حالت  چهار 
گروه هاي مختلف خشک سالي از مرتبه هاي صفر، اول، دوم و سوم 
مورد بررسي قرار گرفته است. هم چنین موارد زیر با استفاده از زنجیره 

مارکف و با کمک شاخص  SPI مورد بررسي قرار گرفت:
- احتمال وقوع هر گروه خشک سالي.

- تعیین زمان رسیدن گروه خشک سالي به گروه ترسالي: تعیین 
زیرا  مي باشد  مهم  بسیار  پیش بیني هاي خشک سالي  براي  زمان  این 
شروع و وقوع خشک سالي، نسبت به اتمام خشک سالي، یک فرآیند 
کوتاه مدت تري مي باشد. براي این منظور میانگین زمانهاي رسیدن هر 
گروه اي با شدت معین به گروه ترسالي، به عنوان زمان رسیدن گروه 

خشک سالي به گروه ترسالي در نظر گرفته شده است.
- تعیین میانگین دوره تناوب در هر گروه خشک سالي: این عامل 
به طول  تعیین متوسط مدت زماني که هر گروه خشک سالي  براي 

مي انجامد، مورد استفاده قرار مي گیرد. 

مدل خطي-لگاریتمي سه بعدي
ابتدا  خطي-لگاریتمي  مدل های  ارائه  براي  حاضر  پژوهش  در 
در  شده  اصالح   SPI شاخص  شده ي  محاسبه  مقادیر  براساس 
بازه هاي زماني مختلف )3، 6 و 12 ماهه(، ترسالي ها و خشک سالي ها 
به چهار گروه متفاوت تقسیم بندي شدند. جدول )1( ]8[. پس از آن، 
جداول توافقي سه بعدي3 حاصل از شمارش تعداد انتقال هاي مابین 
لگاریتمي  خطي-  مدل  سپس  آمد.  به دست  خشک سالي  گروه هاي 
مختلف  گروه هاي  مابین  انتقال  تعداد  داده هاي  به   ]1[ بعدي  سه 
 )Eijk( خشک سالي مشاهده شده برازش داده شد و مقادیر متناظر آن
پیش بیني شدند. جداول  احتمالي که اساس هدف اعالم هشدار اولیه 
در این پژوهش را تشکیل مي دهند شامل سه گروه )B, Aو C( با 
 C و B, A 1,…,4، مي باشند. گروه هاي=i=j=k که c و j, i سطوح
به ترتیب مربوط به دوره هاي )ماه های( t ،2-t-1 و t و سطوح 1، 2، 
3 و 4 مربوط به گروه هاي خشک سالي 1، 2، 3 و 4 )ارائه شده در 
جدول )1(( مي باشند. بنابراین با تعریف ارائه شده در این پژوهش 
با  گروه خشک سالي  پیش بیني  مدل خطي-لگاریتمي،  از  استفاده  و 
دو گام زماني )ماه(، از گروه i به گروه j )از ماه t-2 به ماه t-1( و 
از گروه j به گروه k )از ماه t-1 به ماه t( امکان پذیر مي باشد. میان 
 quasi-association مدل  ارائه شده،  مدل های خطي-لگاریتمي 

3-dimensional contingency table
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مشاهده شده  مقادیر  با  مناسبي  برازش  که  است  مدل هایي  از  یکي 
گروه بندي شده دارد و به شرح زیر مي باشد ) ]13[، ]9، 10[(:
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انتقال مابین گروه هاي مختلف خشک سالي  Eijk تعداد  که در آن 
iام  دهنده سطح  نشان   A

iλ مدل، ثابت  مقدار   λ شده،  داده  برازش 
C نشان دهنده سطح kام گروه 

kλ ،B ام گروهj بیانگر سطح B
jλ ،A گروه

uj ،ui ،C و uk به ترتیب عبارتند از رتبه هاي مربوط به سطح iام گروه  
 2β ،1β ،)uk=k و uj=j ،ui=i( C ام گروهk و سطح B ام گروهj سطح  ،A
i3δ عاملهاي مربوط به سطح iام  i2δ و ، i1δ و 3β عاملهاي خطي مدل، 
عامل مربوط به سطح jام جزء اریب گروه  j3δ  ،A جزء اریب گروه

B مي باشند. تابع شرطي I به صورت زیر تعریف مي شود:
 

{     truecondition    if    0
false    condition    if    1=I  )11(

بکارگیري  با  خطي-لگاریتمي  مدل های  برازش  نکویي  آزمون 
روش حذف پسرو1، با در نظر گرفتن توزیع پوآسون براي خطاها، 
توزیع مربع کاي براي انحراف باقي مانده ها و درجه آزادي برابر با 
انجام  خطي-لگاریتمي،  مدل   باقي مانده هاي  انحراف  آزادي  درجه 
مي گیرد. مدل های خطي-لگاریتمي با انحراف خطاهاي کم تر یا برابر 
مقادیر بحراني مربع کاي در سطح اطمینان 95 درصد بعنوان مدل های 

خوب برازش داده شده، معرفي مي گردند.

منطقه مورد مطالعه و موجودیت داده ها
استان مازندران در شمال کشور ایران مابین عرض هاي جغرافیایي 37 
درجه و 47 دقیقه تا 38 درجه و 5 دقیقه عرض شمالي و مابین طول هاي 
جغرافیایي 50 درجه و 34 دقیقه تا 56 درجه و 14 دقیقه طول شرقي از 
نصف النهار گرینویچ واقع شده است. جمعیت استان بسیار متراکم بوده 
و اقتصاد محلي بر اساس محصوالت کشاورزي با نیاز آبي باال )برنج 
و مرکبات( مي باشد. بنابراین، موجودیت منابع آب به شدت بر اقتصاد 
استان اثر دارد. در اختیار داشتن اطالعات مربوط به پدیده زیانبخش 
خشک سالي ها از قیبل: بزرگي و تداوم آن ها و هم چنین پیش بیني رخداد 
آن ها با احتمال وقوع معین، مي تواند در زمینه برنامه ریزي هاي مدیریت 
منابع آب در کشاورزي بسیار مفید واقع شود. در این پژوهش به منظور 
بررسي خشک سالي هواشناسي و رخداد و پیش بیني آن ها، از اطالعات 
مربوط به 30 سال آبي 16 ایستگاه هاي  باران سنجي و سینوپتیک واقع 
در استان مازندران استفاده شده است. مشخصات جغرافیایي، بارندگي 
و شرایط اقلیمي ایستگاه هاي مورد مطالعه در جدول )2( و هم چنین 
 SPI شاخص  است.  شده  آورده   )1( شکل  در  ایستگاه ها  پراکندگي 
در مقیاس هاي زماني 3، 6 و 12 ماهه محاسبه گردید و با بکارگیري 
زنجیره مارکف و مدل خطي- لگاریتمي سه بعدي، احتمال انتقال مابین 

گروه هاي مختلف خشک سالي مشخص شد.

1- Backward elimination

نتایج و بحث
آزمون نكویي برازش بارندگي هاي ساالنه با توزیع گاما

از  بارندگي  که  است  آن  بر  فرض   SPI شاخص  محاسبات  در 
توزیع گاما پیروي مي کنند لذا آزمون نکویي برازش توزیع گاما به 
انجام   Minitab 16 نرم افزار  از  استفاده  با  بارندگي  ساالنه  داده هاي 
گرفت و نتایج نشان داد که بر اساس ضریب AD2 با سطح احتمال 
پیروي  توزیع گاما  از  بارندگي ساالنه  داده هاي  اطمینان،  95 درصد 

مي کنند )جدول نتایج نشان داده نشده است(.

Mann-Kendall-Tau نتایج آزمون
بارندگي  داده هاي  میان  خودهمبستگي  و  روند  بررسي  به منظور 
آورده  )نتایج  شد  استفاده   Mann-Kendall-Tau آزمون  از  ساالنه 
از  بارندگي هیچ یک  نتایج، داده هاي ساالنه  با  نشده است(. مطابق 
ایستگاه ها در سطح 95 درصد اطمینان، داراي روند نبوده و تمامي 
پایین  خودهمبستگي  با  ساالنه  بارندگي  داده هاي  داراي  ایستگاه ها 
مي باشند )τ<0,3>0,3-( که مي توان آن ها را مستقل در نظر گرفت. 
بنابراین از این داده هاي بارندگي مي توان براي محاسبه سري زماني 

SPI استفاده نمود.

احتمال وقوع خشک سالي ها
شاخص   براساس  خشک سالي  گروه  هر  وقوع  احتمال هاي 
خشک سالي SPI با تمام سري هاي مورد بررسي )3، 6 و 12 ماهه( 
و براي تمام ایستگاه هاي مورد بررسي، محاسبه شد )جدول نتایج به 
دلیل حجم زیاد داده هاي تولید شده، نشان داده نشده است(. نتایج 
نشان داد که احتمال وقوع گروه ترسالي براي تمام ایستگاه هاي مورد 
خیل(  عرب  )ایستگاه   0/422 از  و  مي باشد  یکدیگر  مشابه  بررسي 
متغیر مي باشد.   SPI بر اساس شاخص  )ایستگاه گلوگاه(  تا 0/520 
هم چنین با افزایش شدت خشک سالي بر اساس شاخص SPI اصالح 
شده، احتمال وقوع گروه هاي خشک سالي کاهش مي یابد و تفاوت 
نسبي بین ایستگاه هاي مورد بررسي، افزایش مي یابد. این نتایج مطابق 
و  خلیلي  و   ]12[ پریرا  و  پائولو  قیبل  از  پیشین  محققین  نتایج  با 

همکاران ]7[ مي باشد.

نتایج وابستگي زنجیره ماركف
تعیین مرتبه زنجیره مارکف )مرتبه وابستگي شاخص  خشک سالي( 
با استفاده از دو آزمون AIC و BIC در ایستگاه هاي مختلف براي 
با سري هاي زماني مختلف )3، 6 و 12   SPI شاخص  خشک سالي 
ماهه( انجام گرفت )جدول نتایج ارائه نشده است(. نتایج نشان داد 
که براساس شاخص خشک سالي SPI با تمام سري هاي زماني 3، 6 و 
 AIC 12 ماهه و براي تمام ایستگاه هاي مورد بررسي، کم ترین مقادیر
و BIC براي حالت وابستگي زنجیره مارکف از مرتبه اول مشخص 
به  تنها  بعد  دوره  خشک سالي   گروه  شرایط  دیگر،  عبارت  به  شد. 

2-Anderson-Darling
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شرایط خشک سالي دوره فعلي بستگي دارد.
معین،  خشک سالي  شدت  با  گروه هاي  رسیدن  زمان  متوسط 
مورد  زماني  سري هاي  با   SPI شاخص  اساس  بر  ترسالي  گروه  به 
بررسي و براي تمام ایستگاه ها، در جدول )3( آورده شده است. در 
واقع اعداد این جدول نشان دهنده متوسط تعداد ماه هایي مي باشد 
انتقال  ترسالي  گروه  به  معلوم  شدت  با  خشک سالي  گروه هاي  که 
متوسط    ،)3( مطابق جدول  مي یابد.  خاتمه  و خشک سالي  مي یابد 
زمان رسیدن گروه هاي خشک سالي با شدت معلوم به گروه ترسالي 
(خاتمه خشک سالي )بر اساس شاخصSPI ، با افزایش سري زماني 
مورد بررسي )از 3 ماهه به 12 ماهه( براي تمام ایستگاه هاي مورد 
بررسي، افزایش مي یابد. به عنوان مثال براي ایستگاه هرات بر متوسط 
زمان هاي رسیدن گروه  خشک سالي مالیم )گروه 2( به گروه ترسالي 
بر  به ترتیب  که  مي باشند  ماه   14/7 و   6/8  ،4/4 با  برابر   )1 )گروه 
دست  به   SPI12-month و   SPI6-month  ،SPI3-month شاخص هاي  اساس 
بکارگیري  با  که  نیز مشخص شد   )3( از جدول  آمده اند. هم چنین 
گروه  به  خشک سالي  گروه هاي  رسیدن  زمان   ،SPI12-month شاخص 
به طوریکه  یافته  افزایش  خشک سالي،  شدت  افزایش  با  ترسالي 
گروه هاي  انتقال  به  مربوط  خشک سالي  خاتمه  زمان  طوالني ترین 
داراب  تالرم،  بابل،  براي   )4 )گروه  شدید/خیلي شدید  خشک سالي 
کال، کردخیل، گانگستر، گلوگاه و هرات بر و متوسط )گروه 3( براي 
سایر ایستگاه ها به گروه ترسالي مي باشد. به عنوان مثال براي ایستگاه 

 25/8  ،14/7 با  برابر  زمان ها  این   SPI12-month اساس  بر  و  هرات بر 
از گروه خشک سالي هاي مالیم،  انتقال  براي  به ترتیب  ماه،  و 30/5 
نتایج  این  مي باشند.  ترسالي  گروه  به  شدید/خیلي شدید  و  متوسط 
بسیار منطقي مي باشند چون انتظار مي رود که خشک سالي ها به طور 
ناگهاني خاتمه نیابند. در مورد سایر سري هاي زماني )3 و 6 ماهه( 

روند خاصي مشاهده نشد.
اساس  بر  خشک سالي  مختلف  گروه هاي  تناوب  دوره  میانگین 
ایستگاه هاي  تمام  براي  مختلف  زماني  سري هاي  با   SPI شاخص 
نتایج نشان داد که  مورد بررسي، در جدول )4( آورده شده است. 

جدول 2- مشخصات جغرافیایي و بارندگي ایستگاه هاي مورد مطالعه در استان مازندران

شماره 
ایستگاه

شرایط اقلیميمتوسط بارندگي ساالنهارتفاعطول جغرافیایيعرض جغرافیایينام ایستگاه
میلي مترمترثانیهدقیقهدرجهثانیهدقیقهدرجه

نیمه مرطوب3631375240530674بابل1
نیمه خشک3611325147521875336بلده2
نیمه خشک363035511952360305پل ذغال3
نیمه مرطوب361212531516930542تالرم4
بسیار مرطوب181515-36434951544تنکاین5
مدیترانه اي36431353432330607تیر تاش6
مرطوب363333531519115770داراب کال7
مرطوب362121531075420763ریگ چشمه8
نیمه خشک36367535351040405سفید چاه9
مرطوب241058-36358515348عالم کال10
بسیار مرطوب20815-364141524424عرب خیل11
نیمه مرطوب5689-36424253617کرد خیل12
بسیار مرطوب3649750436801012گانگستر13
بسیار مرطوب361875237272001064گلوگاه14
بسیار مرطوب251006-363757521531محمود آباد15
بسیار مرطوب3645145050131401373هرات بر16

شكل 1- ایستگاه هاي مورد مطالعه در استان مازندران )شماره 
ایستگاه ها در جدول )2( داده شده است(.
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میانگین دوره تناوب هر گروه  خشک سالي با شدت معلوم، بر اساس 
ماهه(   12 به  ماهه   3 )از  زماني  افزایش سري هاي  با   SPI شاخص 
براي تمام ایستگاه هاي مورد بررسي، افزایش مي یابد. به عنوان مثال 
براي ایستگاه هرات بر متوسط دوره تناوب گروه  ترسالي برابر با 4/3، 
SPI3- 7/6 و 14/6 ماه مي باشند که به ترتیب بر اساس شاخص هاي
از جدول  SPI12-month محاسبه شده اند. هم چنین  و   SPI6-month  ،month

تناوب گروه هاي مختلف  میانگین دوره  نیز مشخص است که   )4(
افزایش شدت خشک سالي  با   ،SPI اساس شاخص  بر  خشک سالي 
کاهش  بررسي،  مورد  ایستگاه هاي  و  زماني  سري هاي  تمام  براي 
به  مربوط  تناوب  دوره  میانگین  مقدار  کم ترین  به طوري که  مي یابد 
ایستگاه  براي  مثال  به عنوان  مي باشد.  متوسط  خشک سالي  گروه 
هرات بر و بر اساس SPI12-month زمان هاي تناوب برابر با 14/6 6/6، 
ترسالي، خشک سالي هاي  گروه هاي  براي  به ترتیب  ماه   4/5 و   2/5

مالیم، متوسط، شدید/خیلي شدید مي باشند.

مدل خطي-لگاریتمي سه بعدي
محققین نشان دادند که خشک سالي هاي هیدرولوژیکي و کشاورزي 
با شاخص SPI با بازه زماني 12-ماهه هماهنگي دارد ]5،18[. لذا در این 
پژوهش براي اعالم هشدار اولیه در بخش هاي کشاورزي و منابع آب، 
مقادیر شاخص SPI با بازه زماني 12-ماهه مطابق با جدول )1( در تمام 
ایستگاه هاي مورد بررسي گروه بندي شدند و تعداد انتقال  بین گروه هاي 

مختلف خشک سالي براي تشکیل جدول توافقي سه بعدي شمارش 
شد. مدل های خطي-لگاریتمي به داده هاي جدول توافقي سه بعدي با 
استفاده از نرم افزار SAS 9,1 و PROC GENMOD و بکارگیري روش 
 حذف پسرو، برازش داده شد. روش حذف پسرو بر روي مدل های کامل
که  مدل  از  عامل هایي  و  شد  گرفته  کار  به   quasi-association
و  گردیدند  حذف  بودند  معني دار  درصد،   95 اطمینان  سطح   در 

زیر-مدل ها ارائه شدند.
بین  انتقال هاي  تعداد  شده،  داده  برازش  مدل های  بکارگیري  با 
گروه هاي مختلف خشک سالي پیش بیني شدند که در جدول )5( تعداد 
بین گروه هاي مختلف خشک سالي در دو  انتقال هاي پیش بیني شده 
ماه متوالي با بکارگیري مدل خطي-لگاریتمي برازش داده شده، براي 
ایستگاه هاي بابل، تیرتاش و گلوگاه آورده شده است )نتایج مشابه اي 
براي سایر ایستگاه ها به دست آمده است که نشان داده نشده است(. 
به  مربوط  وقوع،  تعداد  بیش ترین  که  است  مشخص   )5( از جدول 
حالت هایي است که خشک سالي هاي متوالي در یک گروه معین باقي 
مي مانند یعني انتقال هاي بین گروه هاي 1 به 1 به 1، 2 به 2 به 2، 3 به 
3 به 3 و 4 به 4 به 4 )اعداد درشت شده در جدول )5((. هم چنین 
از جدول )5( نیز مشخص است که کم ترین تعداد وقوع مربوط به 
انتقال هاي مستقیم خشک سالي با گروه معین، به خشک سالي به دو 
یا سه گروه شدیدتر یا کم تر شدید مي باشد علت این امر را مي توان 
اینگونه بیان نمود که خشک سالي ها به طور ناگهاني شروع یا خاتمه 

جدول 3- زمان رسیدن گروه هاي خشک سالي )شماره گروه ها مطابق با جدول )1(( به گروه ترسالي )گروه 1( با كمک شاخص  
خشک سالي SPI اصالح شده )ماه(

month-SPI3month-SPI6month-SPI12نام ایستگاه

234234234
4/43/33/65/04/34/69/616/119/0بابل
4/64/03/57/56/66/79/718/716/8بلده

4/43/53/45/76/24/68/511/710/0پل ذغال
3/74/54/46/38/48/610/524/035/0تالرم
5/83/73/45/24/03/68/811/211/0تنکاین
4/73/63/85/65/35/810/727/221/8تیر تاش

4/14/74/44/95/85/410/710/911/6داراب کال
4/23/73/85/44/94/111/215/313/8ریگ چشمه
3/93/43/44/84/74/97/810/78/4سفید چاه
5/14/32/95/34/33/98/212/07/5عالم کال

5/03/73/35/24/54/09/812/49/0عرب خیل
4/44/03/65/04/24/111/613/617/8کرد خیل
4/24/94/66/66/17/39/923/227/0گانگستر
3/84/14/04/44/85/16/012/730/0گلوگاه

5/54/03/65/540/03/69/021/011/2محمود آباد
4/45/55/16/88/414/214/725/830/5هرات بر
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نمي یابند. به عنوان نمونه براي ایستگاه بابل کم ترین احتمال هاي وقوع 
مربوط به انتقال گروه ترسالي به گروه هاي خشک سالي هاي متوسط 
)گروه 3( یا شدید/خیلي شدید )گروه 4( مي باشد. این نتیجه مطابق 
با نتایج جدول )3( مي باشد، از جدول )3( مشخص است که خاتمه 
کم تر شدید(  گروه  به 2  انتقال  )یعني  متوسط  گروه  از  خشک سالي 
نسبت به خاتمه خشک سالي از گروه مالیم )یعني انتقال به 1 گروه 

کم تر شدید(، با احتمال وقوع کم تري رخ مي دهد.
پس از برازش مدل ها، احتمال هاي وقوع مربوط به رخداد گروه هاي 
در  خشک سالي  گروه هاي  بودن  معلوم  با   t دوره  در  خشک سالي 
با  خشک سالي  گروه )هاي(  و  شد  محاسبه   t-2 و   t-1 دوره هاي 
انتظار  مورد  خشک سالي  به عنوان  وقوع  احتمال)هاي(  بیش ترین 
نتایج براي ایستگاه هاي  تنکابن و  در ماه آینده در نظر گرفته شد. 
سایر  براي  مشابه  )نتایج  است  شده  آورده   )6( در جدول  هرات بر 

ایستگاه ها به دست آمد(.
 2001 سال  در  شده  ارائه  خطي-لگاریتمي  مدل های  ارزیابي 
میالدي بدین صورت انجام گرفت که گروه هاي خشک سالي محاسبه 
پیش بیني شده توسط  SPI و گروه هاي خشک سالي  مقادیر  از  شده 
مدل ها با بیش ترین احتمال وقوع، با گام زماني دو ماهه، با یکدیگر 
نتایج گروه هاي خشک سالي مشاهده  مقایسه شدند. در جدول )7( 
و  تنکابن  ایستگاه هاي  براي  مدل ها  توسط  شده  پیش بیني  و  شده 
هرات بر آورده شده است )براي سایر ایستگاه ها نتایج مشابه به دست 

آمد که نشان داده نشده است(. مطابق با جدول )7(، به عنوان مثال 
در ایستگاه تنکابن، اگر خشک سالي در ماه های ژانویه )دوره t-2( و 
باشد، گروه خشک سالي 3 براي ماه  فوریه )دوره t-1( در گروه 3 
مارچ مشاهده شده است )سطر سوم از جدول )7(( در حالي که نتایج 
مدل های برازش داده شده، براي این ماه گروه خشک سالي 2 یا 3 
پیش بیني مي کنند و بدان معني است که احتمال انتقال به گروه هاي 
گروه هاي  بین  که  داد  نشان  نتایج  مي باشد.  یکدیگر  مشابه   ،3 یا   2
خشک سالي پیش بیني شده و گروه هاي خشک سالي مشاهده شده، به 
ویژه روند تغییرات شروع و تشکیل خشک سالي و هم چنین خاتمه 

آن، توافق مناسبي وجود دارد.  

نتيجه گيري
با  مازندران  استان  هواشناسي  پژوهش، خشک سالي هاي  این  در 
بکار گیري شاخص SPI در سري هاي زماني 3، 6 و 12 ماهه مورد 
نتایج زنجیره مارکف، شرایط رخداد  با  بررسي قرار گرفت. مطابق 
خشک سالي  دوره بعد تنها به شرایط خشک سالي دوره فعلي بستگي 
دارد. هم چنین، بررسي مشخصه هاي خشک سالي نشان داد که متوسط 
زمان رسیدن گروه هاي خشک سالي با شدت معلوم به گروه ترسالي 
)خاتمه خشک سالي( و میانگین دوره تناوب هر گروه   خشک سالي 
افزایش سري هاي زماني  با   SPI با شدت معین، بر اساس شاخص 
افزایش مي یابند. بعالوه، مدل های خطي- )از 3 ماهه به 12 ماهه( 

جدول 4- میانگین دوره تناوب در هر گروه* با توجه به شاخص  خشک سالي SPI  اصالح شده )ماه(

SPI3-monthSPI6-monthSPI12-monthنام ایستگاه

123412341234
4/92/01/32/15/22/11/32/010/52/92/01/6بابل
4/22/31/43/06/13/51/52/39/73/72/04/0بلده

5/02/01/11/86/42/72/02/39/23/12/23/0پل ذغال
3/82/31/42/06/83/01/52/210/25/21/84/5تالرم
5/02/41/41/85/51/91/61/89/43/31/92/3تنکاین
5/71/81/11/76/72/11/52/611/94/02/53/0تیر تاش

5/02/11/62/15/72/21/33/011/24/92/93/6داراب کال
4/22/11/61/95/62/41/62/39/54/32/03/4ریگ چشمه
5/11/81/32/15/62/21/31/97/23/61/42/4سفید چاه
5/12/11/31/85/81/91/61/97/43/82/82/8عالم کال

5/71/81/31/95/52/01/31/97/44/61/82/8عرب خیل
5/61/81/31/96/32/01/42/312/03/82/12/7کرد خیل
4/52/21/52/27/62/71/82/39/64/42/32/5گانگستر
4/41/91/21/95/51/81/32/07/93/52/27/3گلوگاه

6/22/01/41/76/22/01/41/79/43/31/64/6محمود آباد
4/32/31/31/67/63/32/22/414/66/62/54/5هرات بر

    *: گروه هاي خشک سالي عبارتند از: 1- ترسالي، 2- خشک سالي مالیم، 3- خشک سالي متوسط، 4- خشک سالي شدید/خیلي شدید.
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ایستگاه هاي  تمام  براي  بعدي،  سه  به جدول هاي توافقي  لگاریتمي 
در  ماهه،   12 زماني  سري  با   SPI شاخص  اساس  بر  بررسي  مورد 
سطح اطمینان 95 درصد براي پیش بیني کوتاه مدت انتقال گروه هاي 
نتایج این پژوهش و با  با  خشک سالي، برازش داده شده اند. مطابق 
بکارگیري زنجیره مارکف و مدل خطي-لگاریتمي سه بعدي، نشان 
داده شد که کم ترین تعداد وقوع براي انتقال هاي مستقیم خشک سالي 
کم تر  یا  شدیدتر  گروه  سه  یا  دو  به  به خشک سالي  معین  گروه  با 
شدید، مي باشد و به آن دلیل بوده که خشک سالي ها به طور ناگهاني 
با  که  شد  مشخص  نتایج  از  هم چنین  نمي گردند.  شروع  یا  خاتمه 
محاسبه شاخص خشک سالي SPI از روي داده هاي ماهانه بارندگي و 
مشخص نمودن گروه خشک سالي، مي توان گروه خشک سالي مورد 
انتظار در دو ماه آینده را پیش بیني نمود. با وجود این که در پاره اي 
از موارد گروه هاي خشک سالي پیش بیني و مشاهده شده با یکدیگر 
و  )شروع  خشک سالي ها  تغییرات  روند  ولي  نداشت،  کامل  توافق 

تشکیل یا خاتمه( و توسعه آن ها،
قابل  خوبي  به  بعدي  سه  خطي-لگاریتمي  مدل های  توسط 
آن  مدت  کوتاه  پیش بیني هاي  و  روش  این  بنابراین،  بود.  پیش بیني 
از وقوع  ماهه(  )با گام زماني دو  اولیه  اعالم هشدار  براي  مي تواند 
احتمالي خشک سالي به کشاورزان و برنامه ریزان آبي در ابتداي فصل 
هم چنین  دهد.  خبر  گیاهان(  اکثر  براي  زراعي  فصل  )شروع  پاییز 

این اطالعات مي تواند، به منظور انجام برنامه ریزي و ارائه راه کارهاي 
رخداد  به  توجه  با  قرار  گیرد.  استفاده  مورد  ریسک،  مدیریت  بهتر 
بارندگي در تمامي فصول سال )به استثناي تمامي یا چند ماه از فصل 
تابستان( در منطقه مورد مطالعه )استان مازندران(، به نظر مي رسد که 
پیش بیني با مدل های خطي-لگاریتمي با بُعد بیش تر )بیش تر از سه 
بعدي( سبب افزایش اطالعات گام زماني بعدي نمي گردد. هرچند که 
عاملهاي مدل، جداول احتمالي و تفسیر نتایج حاصله بسیار پیچیده تر 
و دشوارتر مي گردد. پژوهش حاضر، نتایج مطالعات مریرا و همکاران 
]10[ در رابطه با پیش بیني انتقال بین گروه هاي خشک سالي با گام 

زماني )بررسي شده براي منطقه آلتنجو اسپانیا( را تایید مي کند.
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جدول 5- مقادیر تناوبي پیش بیني شده مربوط به انتقال بین گروه هاي خشک سالي* در دو دوره متولي براي ایستگاه هاي بابل، تیرتاش و گلوگاه )ماه(

t  گروه خشک سالي در دوره
1234

گروه 
 خشک سالي 

در دوره 
t-2

t-1  گروه خشک سالي د ر دوره
1234123412341234

بابل

1147/0**5/00/00/014/510/50/00/00/51/00/00/00/00/00/50/0
214/510/50/00/02/042/05/00/00/09/57/90/00/00/02/60/0
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تیرتاش

1151/54/20/00/012/510/20/00/00/00/50/00/00/00/00/00/0
212/510/30/00/02/558/93/70/30/07/35/50/60/00/50/60/3
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گلوگاه
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215/511/60/00/07/568/45/70/40/05/94/10/10/01/10/41/2
30/02/50/00/00/05/63/90/10/01/48/40/10/00/20/71/0
40/00/30/00/00/00/70/20/60/00/20/40/60/00/10/116/8

    *: گروه هاي خشک سالي عبارتند از: 1- ترسالي، 2- خشک سالي مالیم، 3- خشک سالي متوسط، 4- خشک سالي شدید/خیلي شدید.

     **:اعداد درشت شده نشان دهنده بیش ترین تناوب وقوع انتقال بین گروه هاي خشک سالي مي باشند.
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جدول 6- احتمال وقوع گروه هاي خشک سالي در دوره t با معلوم بودن گروه خشک سالي در دو دوره پیشیین )t-1 و t-2( براي 
ایستگاه هاي تنكابن و هرات بر*

گروه 
خشک سالي 

در دوره
t-2

گروه 
خشک سالي 

در دوره
t-1

t گروه گروه خشک سالي در دوره
خشک سالي 

در دوره
t-2

گروه 
خشک سالي 

در دوره
t-1

t گروه خشک سالي در دوره

12341234

احتمال وقوع )اعشار(هرات براحتمال وقوع )اعشار(تنكابن
12341234

110/890/110/00/0110/940/060/000/00
120/160/700/120/02120/090/850/060/00
130/000/350/470/18130/000/200/600/20
1400800/090/310/60140/000/000/210/79
210/890/110/000/00210/940/060/000/00
220/160/700/120/02220/090/850/060/00
230/000/350/470/18230/000/200/600/20
240/000/090/310/60240/000/000/210/79
310/890/110/000/00310/940/060/000/00
320/160/700/120/02320/090/850/060/00
330/000/350/470/18330/000/200/600/20
340/000/090/310/60340/000/000/210/79
410/890/110/000/00410/940/060/000/00
420/160/700/120/02420/090/850/060/00
430/000/350/470/18430/000/200/600/20
440/000/090/310/60440/000/000/210/79

*: اعداد درشت شده بیانگر بیش ترین احتماالت وقوع مي باشند )گروه هاي خشک سالي عبارتند از: 1- ترسالي، 2- خشک سالي مالیم، 3- خشک سالي متوسط، 4- خشک سالي 
شدید/خیلي شدید(.
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جدول 7- مقایسه بین گروه  هاي خشک سالي مشاهده شده و پیش  بیني شده براي 2 ماه آینده در سال 2001 میالدي در ایستگاه  هاي تنكابن و هرات بر* 

گروه خشکسالي
 در ماه

گروه خشکسالي در 
t ماه

گروه خشکسالي در ماه 
1+t

گروه خشکسالي 
در ماه

گروه خشکسالي در 
t ماه

گروه خشکسالي در ماه 
1+t

تاریخ
t1-t-2 )ماه(

مشاهده
 شده

پیش بیني 
شده

مشاهده
 شده

پیش بیني 
شده

تاریخ 
t1-t-2)ماه(

مشاهده 
شده

پیش بیني 
شده

مشاهده 
شده

پیش بیني 
شده

هرات برتنکابن
122222ژانویه2 یا 233 یا2333ژانویه
222222فوریه2 یا 233 یا 3333فوریه
222222مارچ2 یا 233 یا 3333مارچ
222222آوریل2 یا 233 یا 3333آوریل
222212مِي2 یا 233 یا 3333مِي
211111ژون2 یا 223 یا 3333ژون

111121ژوالي322232ژوالي
122212آگوست2 یا 223 یا 2333آگوست
211111سپتامبر322222سپتامبر
111111آکتبر222212آکتبر
111111نوامبر211111نوامبر

*: اعداد درشت شده گروه  هاي خشک سالي پیش  بیني شده مي  باشند )گروه  هاي خشک سالي عبارتند از: 1- ترسالي، 2- خشک سالي مالیم، 3- خشک سالي متوسط، 4- 
خشک سالي شدید/خیلي شدید(. 
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سازه هاي مؤثر بر سرمایه اجتماعي درون گروهي
)مطالعه موردی: تعاوني هاي طرح مدیریت جامع منابع 

طبیعي و آبخیزداري استان فارس(

علیرضا عموبیگي1 و  داریوش حیاتي2  
   تاریخ دریافت : 1390/05/11     تاریخ پذیرش: 1392/10/09

چکيده
تعامل اجتماعي افراد جامعه، پیوند هایي را بین آن ها به وجود 
این  وجود  بدون  مي نامند.  اجتماعي  سرمایه  را  آن  كه  مي آورد 
بنابراین  بین مي رود.  از  نهادها  و  افراد  امكان همكاري  پیوندها، 
در  اقتصادي  روابط  شكل گیري  اصلي  بستر  اجتماعي  سرمایه 
جامعه است. هدف این پژوهش بررسي سازه هاي مؤثر بر سرمایه 
طرح  طالیه داران  تعاوني  شركت  اعضاء  درون گروهي  اجتماعي 
مدیریت جامع منابع طبیعي و آبخیزداري حوزه غرب شیراز بوده 
و  روایي  كه  پرسشنامه  اي  از  استفاده  با  و  پیمایش  روش  به  كه 
پایایي آن تأیید شد، صورت پذیرفت. جامعه مورد مطالعه شامل 
اعضاي شركت تعاوني طالیه داران سه روستاي مختارآباد، بیستون 
وُ تل كره اي بود كه براي انتخاب نمونه از روش نمونه گیري طبقه اي 
تصادفي استفاده شد و در مجموع 146 عضو شركت تعاوني مورد 
مطالعه قرار گرفتند. یافته ها نشان داد كه میانگین سرمایه اجتماعي 
درون گروهي اعضاي شركت تعاوني طالیه داران در حد قوي بوده 
است. آزمون همبستگي نشان داد كه بین متغیرهاي، سن و تعداد 
رابطه  درون گروهي  اجتماعي  سرمایه  میزان  با  تحصیل  سال هاي 
مثبت و معني داري وجود دارد. اما رابطه معني داري بین متغیرهاي 
ُبعد  كشاورزي،  كار  سابقه  روستا،  در  سكونت  سال هاي  تعداد 
خانوار و میزان مالكیت اراضي زراعي با میزان سرمایه اجتماعي 
داد  نشان  آزمون همبستگي  نشد. هم چنین  مشاهده  درون گروهي 
كه بین مؤلفه  هاي سرمایه اجتماعي درون گروهي اثر دگرافزایشي 
میانگین  كه  داد  نشان  میانگین ها  مقایسه  آزمون  دارد.  وجود 
سرمایه اجتماعي درون گروهي زنان در مقایسه با مردان، اختالف 
اعتماد  مؤلفه هاي  با  رابطه  در  زنان،  ولي  نداشت  داري  معنی 

1- نویسنده مسئول: دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزي، 
amobaigy@gmail.com دانشگاه شیراز

2- استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز

غیر رسمي  روابط  شبكه  و  اطالعات  مبادله  میزان  شخصي،  بین 
داراي نمره باالتري نسبت به مردان بودند. هم چنین میزان سرمایه  
اجتماعي درون گروهي و مؤلفه هاي آن در مورد كشاورزان نسبت 

به افراد غیركشاورز كم تر بود. 
طرح  درون گروهي،  اجتماعي  سرمایه  کليدي:  واژه هاي 
كشاورزي،  ترویج  آبخیزداري،  و  طبیعي  منابع  جامع  مدیریت 

استان فارس.

مقدمه
با وجود و ادامه روند تخریب و تأثیر منفي بهره برداران بر روي 
اکوسیستم ها و منابع طبیعي خود، انتخاب مناطقي به عنوان حوزه هاي 
منابع طبیعي  اجراي طرح هاي مدیریت جامع  پایلوت جهت  آبخیز 
براي  برنامه ریزي جامع در آن ها  اقالیم مختلف و  آبخیزداري در  و 
فارس  استان  در  این رو  از  مي نماید.  امري ضروري  آینده  نسل هاي 
حوزه هاي آبخیز شامل غرب شیراز، خرمبید، داراب، خسروشیرین، 
کویري  و  آب ماهي  دشمن زیاري،  سپیدان،  مارگون  آب گل میمند، 
منابع  کل  اداره  گرفته اند.  قرار  مطالعه  و  شناسایي  مورد  گربایگان، 
طبیعي و آبخیزداري فارس با اعتقاد به ضرورت برنامه ریزي علمي 
و فني در حوزه هاي آبخیز در مناطق ده گانه و انجام مطالعات طرح 
مدیریت جامع با تأکید بر توان اکولوژیکي سرزمین و بهینه گزیني در 
پایداري در توسعه، گام  به  بین کاربري هاي مختلف جهت رسیدن 

برداشته است.   
پایه  منابع  به منظور حفظ  آبخیزداري  و  طبیعي  منابع  طرح جامع 
منابع  اکولوژیکي عرصه هاي  توان  اساس  بر  بهره برداري مطلوب  و 
طبیعي و جلب مشارکت مردم با توجه به اصل عدالت اجتماعي و 
طبیعي،  منابع  از  استفاده  مردم جهت  براي  برابر  فرصت هاي  ایجاد 
جلوگیري از بخشي نگري و پرهیز از عملکرد جزیره اي اجرا مي شود. 
در راستاي اجراي این طرح در 24 شهرستان استان فارس 64 حوزه 
شناسایي گردیده که از این تعداد 34 حوزه بحراني اعالم گردیده و در 
سال1387 با توجه به اولویت ها تعداد 10حوزه، انتخاب و در دستور 
 12000 از  بیش  گذشته  سال  در  راستا  همین  در  گرفت.  قرار  کار 
عملیات  و  آماده سازي  مثمر  باغات  ایجاد  جهت  اراضي  از  هکتار 
گوده برداري صورت گرفته است. کپه کاري گیاهان دارویي و مرتعي 
همراه با ذخیره نزوالت در سطح 11340 هکتار و قرق و حفاظت 
در سطح 50000 هکتار و هم چنین انجام عملیات سازه اي و تشکیل 
چندین شرکت تعاوني از دیگر فعالیت ها در این بخش بوده است. 
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اهم اهداف اجراي طرح مدیریت جامع منابع طبیعي عبارتند از: ارائه 
الگوي مناسب توسعه، جلوگیري از فرسایش خاک، احیاي پوشش 
گیاهي منطقه، جلوگیري از تصرفات غیر قانوني افراد به عرصه هاي 
منابع طبیعي، ایجاد اشتغال براي ساکنین منطقه، ایجاد تعادل دام و 
فعال  مشارکت  جلب  براي  مناسب  شرایط  ایجاد  حوزه،  در  مرتع 
جوي،  نزوالت  و  باران  آب  از  بهینه  استفاده  و  جمع آوري  اهالي، 
تغذیه آبخوان ها دردشت هاي بحراني، کاهش روند مهاجرت و ایجاد 

محیط مناسب و سالم براي زندگي بهتر. 
طي انجام طرح جامع، زمین هایي به مردم محلي واگذار گردیده 
در  مشارکتي  فعالیت هاي  انجام  و  تعاوني  تشکیل شرکت هاي  با  تا 
راستاي نیل به اهداف طرح جامع، اقدامات الزم صورت گیرد ]6[. به 
طور کلي در حوزه غرب شیراز تعداد هشت شرکت تعاوني تشکیل 
شده است که یکي از آن ها شرکت تعاوني طالیه داران مي باشد. این 
شرکت در زیرحوزه بن رود زنگنه تشکیل شده است که اعضاي آن 

اهالي روستاهاي مختارآباد، بیستون و تل کره اي مي باشند. 

مفاهيم پایه
از آنجا که پایداري مدیریت منابع طبیعي عالوه بر تکنولوژي هاي 
مناسب، به نهادهاي درگیر در مدیریت منابع طبیعي در سطح محلي 
وابسته است و یکي از زمینه1 هاي موجود در جوامع محلي، سرمایه 
اجتماعي مي باشد ]14[، بررسي میزان سرمایه اجتماعي درون گروهي 
اعضاي این شرکت هاي تعاوني و عوامل مؤثر بر آن ضروري مي نماید. 
هدف کلي این پژوهش، بررسي سازه هاي مؤثر بر سرمایه اجتماعي 

1- Context

درون گروهي اعضاء شرکت تعاوني طالیه داران طرح مدیریت جامع 
بنابراین  است.  بوده  شیراز  غرب  حوزه  آبخیزداري  و  طبیعي  منابع 

اهداف جزیي پژوهش حاضر عبارتند از:
- تعیین ویژگیهاي فردي اعضاي شرکت تعاوني طالیه داران

شرکت  اعضاي  گروهي  درون  اجتماعي  سرمایه  میزان  تعیین   -
تعاوني طالیه داران 

تعاوني  اعضاي شرکت  فردي  هاي  ویژگي  بین  ارتباط  تعیین   -
طالیه داران و میزان سرمایه اجتماعي 

- تعیین ارتباط بین مولفه هاي سرمایه اجتماعي با میزان سرمایه 
اجتماعي در بین اعضاي شرکت تعاوني

- بررسي مقایسه اي سطح سرمایه اجتماعي درون گروهي اعضاي 
شرکت تعاوني طالیه داران از روستاهاي مختلف.

جهت بررسي دقیق تر مفهوم سرمایه اجتماعي، برخي از تعاریفي 
که تا کنون براي سرمایه اجتماعي مطرح گردیده، در جدول شماره 

1، ارائه  گردیده است.
شده  ارائه  اجتماعي  سرمایه  مفهوم  درباره  تاکنون  که  بحث هایي 
ارائه دهندگان بحث ها( دو دسته اند:  یا رویکرد  دیدگاه  به  توجه  )با 
انساني  مجموعه هاي  کّلیت  بررسي  به  که  هستند  آن هایي  نخست، 
این  در  و  پرداخته  و جامعه  مدرسه، شهر  مانند:  بزرگ،  یا  کوچک 
بررسي همگرایي اجتماعي2 و همبستگي اجتماعي3 را در کانون توجه 
و  فرد  رابطه  در  کندوکاو  با  که  آن هایي  دوم،  و  داده اند  قرار  خود 

2- Social Convergence
3- Social Solidarity

جدول1. تعاریف سرمایه اجتماعي توسط صاحب نظران مختلف 

تعریف سرمایه اجتماعيصاحب نظر
سرمایه اجتماعي را مي بایست با کارکردش تعریف کرد. کارکردي که به وسیله سرمایه اجتماعي مشخص مي شود ارزش کلمن )1990(

استفاده  آن ها  از  عالئقشان  و  اهداف  تحقق  منابعي جهت  به عنوان  کنشگران  که  است  اجتماعي  ساختار  از  جنبه هایي 
مي کنند.

بانک جهاني 
)1995(

سرمایه اجتماعي به نهادها، روابط و هنجارهایي که به کّمیت و کیفیت کنش هاي متقابل اجتماعي شکل مي دهند، اشاره 
دارد. سرمایه اجتماعي تنها حاصل جمع نهادهایي که جامعه را پي ریزي کرده اند، نمي باشد. بلکه پیوندهاي محکمي است 

که آن ها را به یکدیگر متصل مي دارد.
سرمایه اجتماعي، مجموعه اي از شبکه هاي رسمي و غیررسمي است که افراد از آن استفاده مي کنند تا کاالها و خدمات رز )1998(

را به مصارف مختلف تخصیص دهند.
سرمایه اجتماعي، مثل و نمونه ملموسي از یک هنجار غیررسمي )نانوشته( است که همکاري بین دو یا چند نفر را ارتقا فوکویاما )2000(

مي بخشد.
فاطمه 

مرنیسي)1384(
سرمایه اجتماعي شکلي از همبستگي سنتي جامعه است که در آن گروه هاي مردم مي توانند با وقف خویش در پروژه هاي 

اجتماعي نفع فردي خود را دنبال کنند.
)2004( OECD سرمایه اجتماعي، شبکه هایي داراي هنجارها، ارزش ها و برداشت هاي مشترک است که همکاري در داخل و بین گروه ها

را تسهیل مي کند.
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جامعه اش، مفهوم ساختار اجتماعي1 و تاثیر آن بر فرد و رفتارهایش 
ابعاد تازه تري از نقش انکار ناپذیر این  را مطرح کرده و کوشیده اند 
پدیده اجتماعي را در جامعه آشکار سازند ]5[. هاني فان معتقد است 
که میان سرمایه اجتماعي و رابطه اجتماعي پیوندي دروني و تنگاتنگ 
وجود دارد و سرمایه اجتماعي در درون رابطه اجتماعي نهفته و پنهان 
است. این برداشت از اصطالح سرمایه اجتماعي پایه همه بحث هایي 
که پس از هاني فان مطرح شد، قرار گرفت و بدین سان، زمینه ورود 
به حوزه هاي گوناگون علوم اجتماعي فراهم آورد  این اصطالح را 

 .]7[
هابرماس، سرمایه اجتماعي به معني وفاق تفاهمي، کنش ارتباطي 
حوزه  و  حیاتي  جهان  محصول  را  فراگروهي  عام  هنجارهاي  و 
کنشگران  آن  در  که  است  فضایي  عمومي  حوزه  مي داند.  عمومي 
اجتماعي مي توانند به دور از دخالت سیستم که معموالً با زبان ثروت 
از  به دور  به گفتگوي آزاد، خردمندانه و  و قدرت برخورد مي کند 
هر نوع سلطه بپردازند و درباره اهداف و راه هاي رسیدن به آن ها به 
توافق برسند و با عقالیي کردن جهان زندگي، سیستم را نیز عقالیي 
خردورزي،  از  برخوردار  و  انساني تر  جامعه اي  طرف  به  و  نمایند 

انسجام، آزادي و عدالت بیش تر حرکت نمایند ]1[. 
سرمایه اجتماعي در درون یک فرد و یا در درون ساختار اجتماعي 
وجود ندارد، بلکه در فضاي بین افراد موجود است. سرمایه اجتماعي 
چیزي نیست که در تملک دولت، یک سازمان و یا بازار باشد، بلکه 
از  اجتماعي  سرمایه  کنند.  مشارکت  آن  تولید  در  مي توانند  همگان 
هزاران کنش روزانه اي که بین مردم وجود دارد آفریده مي شود و به 

وجود مي آید ]4[.
سرمایه  از  سرمایه،  شکل هاي  دیگر  برخالف  اجتماعي  سرمایه 
سرمایه  و  اقتصادي  سرمایه  تا  گرفته  انساني  سرمایه  و  فیزیکي 
فرهنگي، بدون حضور دیگران نه پدید مي آید و نه ممکن است ]7[. 
بر این پایه، پدیده سرمایه اجتماعي تنها زماني شکل مي گیرد و هستي 
مي یابد که اوالً- در یک محیط اجتماعي معین، انسان هایي در برابر 
همدیگر قرار گرفته باشند و ثانیًا- میان آن ها رابطه اي شکل گرفته 
باشد و جریان بیابد. در درون این رابطه است که سرمایه اجتماعي 
رابطه  از  جزئي  اجتماعي  سرمایه  بنابراین  مي شود.  تولید  یا  زاده 
اجتماعي و در ذات آن "کاالي عمومي" است. از این رو کنشگران 
تنها مي توانند از کارکردهاي آن بهره مند شوند و این کارکردها را در 
نهایت پشتوانه رفتارهاي هدفمند خود قرار دهند. اما آن ها هرگز قادر 
نخواهند بود، این سرمایه را در مالکیت خصوصي خود محصور کنند 

و از آن خود سازند ]13[.
سرمایه اجتماعي با وجود هواداران فراوان و کاربري بسیار گسترده 
نشده  تعریف  و  گنگ  مفهومي  هنوز  اجتماعي،  علوم  متن هاي  در 
نیت،  مانند: حسن  نویسندگان آن را در معناهاي گوناگون  است و 
اعتماد، همگرایي اجتماعي، شبکه روابط اجتماعي، ساختار اجتماعي 
و منبعي که رفتارها را پشتیباني مي کند، به کار برده اند. اما هر یک از 

1- Social Structure

این معناها، ریشه و بنیاد جداگانه اي دارند و همجنس نیستند. براي 
فرایند  در  که  هستند  رفتارهاي جمعي  اجتماعي،  هنجارهاي  نمونه 
کنش متقابل میان کنشگران شکل مي گیرند و سپس تثبیت مي شوند، 
حال آن که رابطه اجتماعي رفتار نیست، اما بر اثر تقابل رفتارهاي 

کنشگران شکل  مي گیرد ]8[. 
ودهوس ]16[ به طور کلي سرمایه اجتماعي را به سه نوع تقسیم 

نمود: 
سرمایه  نوع  این  مشخصه  پیوند دهنده2:  اجتماعي  سرمایه  الف( 
اجتماعي، وجود پیوندهاي قوي میان اعضاي یک گروه مثل خانواده 
درون گروهي  اجتماعي  سرمایه  مي توان  را  سرمایه  نوع  این  است. 

دانست.
بین  پیوندهاي  نوع،  این  اجتماعي متصل کننده3:  در  ب( سرمایه 
سرمایه  را  آن  مي توان  رو  این  از  است،  قوي  اجتماعي  مقوالت 
اجتماعي میان گروهي تلقي کرد. پوتنام سرمایه اجتماعي برون گروهي 
را به عنوان پل ارتباطي گروه هاي اجتماعي گوناگون تعریف مي کند؛ 
در حالي که سرمایه اجتماعي درون گروهي تنها گروه هاي هم جنس 

را پیوند مي زند.
ج( سرمایه اجتماعي بین واحدهاي اجتماعي در سطوح مختلف4: 
دولتي  غیر  سازمان  یک  و  گروه  جامعه،  و  خانواده  بین  رابطه  مثل 

.)NGO(
به دلیل تأثیر سرمایه اجتماعي در کیفیت زندگي مردم، نهادهاي 
مسئول عالقه مند به حفظ و ارتقاء سطح این پدیده هستند. این امر 
قدم هاي  یعني  سیستم ها  مدیریت  کلي  فرآیند  کردن  فعال  مستلزم 
"اندازه گیري وضعیت موجود، تبیین وضعیت مطلوب، تعیین شکاف، 
تدوین سیاست هاي ارتقاء وضعیت موجود به مطلوب و اندازه گیري 
موجود  وضعیت  اندازه گیري  با  فرآیند  این  است.  جدید"  وضعیت 
شروع شده و با ارزیابي وضعیت جدید خاتمه مي یابد. در این فرآیند 
بدون یک سنجه کّمي امکان برقراري ارتباط بین سیاست هاي اعمال 
شده و نتایج وجود ندارد و لذا فرآیند یادگیري نظام مدیریتي مختل 
گفته  که  است  حدي  تا  مدیریت  در  اندازه گیري  اهمیت  مي شود. 
مي شود، تا نتوانید چیزي را اندازه گیري نمایید قادر نخواهید بود که آن 
را مدیریت نمایید ]9[. توجیه تمرکز بر مقوله سرمایه اجتماعي مبتني 
بر نقشي است که سرمایه اجتماعي در تولید و افزایش سرمایه هاي 
انساني، اقتصادي و محیطي ایفا مي کند بنابراین سازمان هاي ارائه دهنده 
خدمات رفاهي و اجتماعي باید بدانند که سرمایه اجتماعي چیست، 
از مطالعات مرتبط با خبر باشند و کاربردهاي آن را در خدمات خود 
به خصوص در خدماتي که در سطح اجتماعات محلي ارائه مي شود 

به خوبي بشناسند. 
درون گروهي،  اجتماعي  سرمایه  بر  مؤثر  سازه هاي  بررسي  در 
مطالعات پیشین سرمایه اجتماعي  مورد بررسي قرار گرفت که در 

2- Bonding Social Capital
3- Bridging Social Capital
4- Linking Social Capital
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این قسمت به برخي از آن ها اشاره مي شود.
در پژوهشي که به منظور بررسي مفهوم  و نظریه هاي  شکل گیري 
سرمایه اجتماعي و با روش فراتحلیل، صورت پذیرفت نتایج نشان 
به  درآمد  و  بودن  شاغل  تأهل،  تحصیالت،  سن،  متغیرهاي  که،  داد 
جز با عنصر اعتماد با سایر عناصر سرمایه  اجتماعي اعم از آگاهي و 
توجه به امور عمومي، مشارکت هاي رسمي و غیررسمي رابطه مستقیم 
دارد. و مردان در آگاهي و توجه به امور عمومي و مشارکت رسمي 
نقش بیش تري نسبت به زنان دارند و مشارکت غیررسمي زنان بیش تر 
مي باشد و در میزان اعتماد تفاوتي بین زن و مرد دیده نمي شود ]11[.

در مطالعه نقش سرمایه اجتماعي در تشکل هاي تولیدي حوزه آبریز 
کرخه، پس از بررسي نظام هاي بهره برداري عشیره اي و ویژگي هاي 
آن در سطح بیت و بین بیوتات، نتایج نشان داد که حسن اعتماد در 
میان اعضاي بیت، هنجارهاي معامله متقابل در بین اعضا و اعتماد، 
اطاعت و احترام رهبران محلي، نقش مثبت و تأثیرگذاري بر واحد 
تولیدي بیت در ابعاد تصمیم گیري بهتر، اعمال مدیریت تولید به نحو 

مطلوب و افزایش میزان مشارکت هاي تولیدي داشته است ]3[.
اندازه گیري سرمایه اجتماعي در  بر اساس پژوهشي که به منظور 
پنج اجتماع مختلف در استرالیا انجام گرفت، 8 عنصر به عنوان معرف 
از: مشارکت  عبارتند  عناصر  این  اجتماعي شناسایي شدند.  سرمایه 
اجتماعي،  بستر  یک  در  کنشگرایي  محلي،  اجتماع  فعالیت هاي  در 
فامیل  همسایه ها،  بین  ارتباطات  کیفیت  امنیت،  و  اعتماد  احساس 
کیفیت  تفاوت ها1،  پذیرش  به زندگي، ظرفیت  دادن  بها  و دوستان، 

ارتباطات کاري، پیوندهاي دولتي و خانوادگي ]4[.
در مطالعه دیگري به بررسي متغیرهاي مرتبط با  سرمایه اجتماعي 
متغیرهاي  داد که  نشان  نتایج  پرداخته شد.  انجمني  رفتار  و سطوح 
درآمد خانوار، وضعیت بازار کار، شاخص ترکیبي وضعیت شغلي ) 
شامل امنیت شغلي، سطح درآمد و وقت اضافه(، دین، دین باوري و 
تعهد دیني، آموزش، سن، شهر در برابر حومه، اندازه خانوار، جنسیت 
و میزان مشارکت زنان در بازار کار، با متغیر سرمایه اجتماعي، رابطه 

مستقیم داشته اند ]12[.
سرمایه  پذیرفت،  صورت  راجستان  منطقه  در  که  پژوهشي  در 
اجتماعي به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شد و به بررسي عوامل 
و متغیرهاي گوناگون در شکل گیري و تأثیر  بر این متغیر پرداخته 
شد. نتایج نشان داد که متغیرهاي سن، جنس، طول دوره اقامت در 
روستا، آموزش و اندازه خانواده با سرمایه اجتماعي رابطه معني دار 

نداشت ]10[.
در مطالعه اي که با هدف بررسي عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعي 
صورت پذیرفت نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعي 
عبارتند از: خصوصیات فردي )سن، جنس، سالمتي(، خصوصیات 
منابع  فرزندان(،  تأهل، وجود  روابط، وضعیت  خانواده ها )وضعیت 
در  )تساهل  ارزش ها  و  نگرش ها  منزل(،  مالکیت  شغل،  )آموزش، 
برابر تنّوع فرهنگي، اهداف مشترک(، و خصوصیات منطقه )روستا- 

1- Tolerance of diversity

شهر، وضعیت اقتصادي، امنیت منطقه ]15[.
سرمایه  مؤلفه هاي  مقایسه  به منظور  که  مطالعه اي  در  هم چنین، 
روستایي  تولید  تعاوني هاي  غیرعضو  و  عضو  کشاورزان  اجتماعي 
تعامل  اجتماعي،  تعاون  بین شخصي،  اعتماد  پذیرفت،  صورت 
مبادله  میزان  و  غیررسمي  روابط  شبکه  اجتماعي،  تضاد  اجتماعي، 
اطالعات، به عنوان مؤلفه هاي سرمایه اجتماعي درون گروهي معرفي 

شدند ]2[.
قدوسي ]9[، بر حسب محورهاي مختلفي، روش هاي اندازه گیري 
سرمایه اجتماعي را طبقه بندي نمود. تعدادي از این محورها عبارتند 

از:
الف( حوزه علمي: دانشمندان اقتصادي به بررسي سرمایه اجتماعي 
با  به عنوان یک عامل تولید عالقه مند هستند و سرمایه اجتماعي را 
دانشمندان  معموالً  مي نمایند.  اندازه گیري  اقتصادي  تابع هاي  توسعه 
ارائه مي کنند ولي  مفهوم  این  از  متنّوعي  تفسیرهاي  اجتماعي  علوم 

این تنّوع در رویکردهاي اقتصادي کم تر است.
سرمایه  بررسي  به  عالقه مند  پژوهشات  اندازه گیري:  سطح  ب( 
اجتماعي در سطح افراد و خانوارها، در سطح خرد قرار  مي گیرد. 
اندازه گیري سرمایه اجتماعي در سطح اجتماعات و نهادها، اندازه گیري 
در سطح میانه است، پژوهشات با استفاده از داده هاي کالن سراسر 
این سطوح  از  قرار مي گیرد. هر یک  کشور، در سطح کالن )مّلي( 

تحلیل نیاز به شاخص هاي خاص خود دارد.
ج( روش اندازه گیري: بر حسب موضوع و نوع پژوهش، روش هاي 
اندازه گیري به سه دسته کّمي، کیفي و ترکیبي تقسیم بندي مي شوند.

از تعداد کمي  د( تنوع شاخص ها: در روش هاي ساده تر معموالً 
براي سنجش  پاتنام(  داوطلبانه  سازمان هاي  )مثاًل شاخص  شاخص 
تعداد  از  استفاده  با  مطالعات  برخي  در  مقابل  در  مي شود  استفاده 
از  ترکیبي  ریاضي،  روش هاي  از  بهره گیري  با  و  شاخص  زیادي 

شاخص ها براي اندازه گیري سرمایه اجتماعي به کار مي رود.

 مواد و روش ها
این پژوهش از نوع توصیفي- همبستگي بوده و در اجراي آن از 
فن پیمایش2 استفاده شده است. براي جمع آوري اطالعات در این 
متخصصین  توسط  آن  صوري3  روایي  که  پرسشنامه اي  از  پژوهش 
استفاده  با  پرسشنامه  پایایي  استفاده گردید. هم چنین  تایید شد،  فن 
تعاون اجتماعي،  اعتماد،  مؤلفه هاي  براي  کرونباخ آلفا  آزمون  از 
روابط  شبکه  و  اطالعات  مبادله  انسجام اجتماعي،  تعامل اجتماعي، 
برابر 0/95، 0/95، 0/72، 0/0،83/77 و 0/87،  به ترتیب  غیر رسمي 
شرکت  عضو   235 شامل  پژوهش  این  آماري  جامعه  آمد.  به دست 
تعاوني طالیه داران بودند که با استفاده از جدول کریسي و مورگان، 
حجم نمونه 146 نفر تعیین شد و براي دسترسي دقیق به افراد مورد 
مطالعه، از روش نمونه گیري طبقه بندي شده تصادفي استفاده شد و 

2- Survey method
3-  Face validity
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براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS )نسخه 17( استفاده 
گردید.  در قسمت آمار توصیفي، از روش هاي آماري شامل میانگین، 
انحراف معیار، درصد و فراواني استفاده گردیده است. آزمون هایي 
که در قسمت آمار استنباطي مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از: 
آزمون کرونباخ آلفا، آزمون تي استیودنت، آزمون همبستگي پیرسون.

انّدازه گیري سرمایه اجتماعي در این پژوهش روش کّمي  روش 
دارد. حوزه  قرار  میانه  در سطح  اندازه گیري  نظر سطح  از  که  بوده 
علمي این پژوهش علوم اجتماعي مي باشد و از نظر تنوع شاخص ها 

جزء پژوهش های چند شاخصي است. 

متغیرهاي این پژوهش عبارتند از:
1. متغیرهاي مستقل این پژوهش شامل: سن، جنس، تحصیالت، 
وضعیت تأهل،ُ بعد خانوار، تعداد سال هاي سکونت در روستا، شغل، 

مالکیت مسکن و سابقه کار کشاورزي  بوده است.
سرمایه  میزان  از  است  عبارت  پژوهش  این  وابسته  متغیر   .2
تعاوني طالیه داران مي باشد  اعضاي شرکت  اجتماعي درون گروهي 

که از مجموع مؤلفه هاي زیر به دست آمده است. 
اعتماد بین شخصي:

در پژوهش حاضر منظور از اعتماد بین شخصي، میزان اعتمادي 
از مدیر  اعم  به دیگر اعضاي شرکت تعاوني  افراد نسبت  است که 
عامل و هیئت مدیره دارند و در شکل هاي قرض دادن پول به یکدیگر، 
امانت دادن وسایل به یکدیگر و قبول ضمانت نمایان مي شود که در 
پژوهش حاضر براي سنجش این مؤلفه از 8 سوال )گویه( بهره گرفته 

شده است.
تعاون اجتماعي:

در این پژوهش منظور میزان همکاري و کمکي است که در میان 

اعضاي شرکت تعاوني وجود دارد و به شکل کمک به یکدیگر در 
کارهاي کشاورزي، اداره مزرعه یکدیگر حین حوادث غیر مترقبه و 
مانند اینها مشخص شده است. براي سنجش این مؤلفه از 7 سوال 

استفاده شد.
تعامل اجتماعي: 

تعاوني  اعضاي شرکت  بین  بر هم کنشي است که  میزان  منظور 
وجود دارد و به صورت ویژگي هایي چون صرف نظر کردن از منافع 
انجام  دیگران،  براي  گیر  کاري وقت  انجام  دیگران،  به خاطر  خود 
کاري براي دیگران که هیچ سودي براي فرد نداشته باشد و مانند اینها 

در پژوهش با طرح 6 سوال مورد سنجش قرار گرفت.
انسجام اجتماعي: 

میزان  و  قومي  بین  انسجام  اجتماعي،  پذیرش  میزان  نشان دهنده 
مداراي قومي و مذهبي مي باشد که در پژوهش حاضر به صورت، 
میزان بهره مندي فرد از احساس پذیرش از سوي دیگر اعضا شرکت 
تعاوني و میزان احساس راحتي در محیط اجتماع محلي، در قالب 5 

سوال سنجیده شده است.
شبكه روابط غیر رسمي: 

اجتماع  درون  از  دیگران  با  افراد  رسمي  غیر  روابط  نشان دهنده 
مي باشد و به شکل هاي میزان گفتگو، مالقات و مشورت با اعضاي 
با طرح 7  تعاوني  اعضا شرکت  دیگر  آشنایان و  خانواده، دوستان، 

سوال مورد سنجش قرار گرفت.
میزان مبادله اطالعات با اعضاي نظام اجتماعي:

و  تعاوني  شرکت  اعضاي  بین  اطالعات  مبادله  میزان  بیانگر   
میزان  صورت  به  و  باشد  مي  اجتماعي  نظام  درون  از  افراد  دیگر 
تعاوني،  شرکت  دیگر  اعضاي  خانواده،  اعضاي  با  اطالعات  مبادله 
براي  مي شود.  مشخص  روستا  افراد  دیگر  و  دوستان  همسایگان، 

جدول2- ویژگي هاي فردي اعضاي شركت تعاوني طالیه داران 
انحراف معیارمیانگیندرصدفراوانيسطوح متغییرمتغیر

38/3115/45---سن )سال(
--11578/8مردجنسیت

--3121/2زن
--4530/8مجردوضعیت تأهل

--10169/2متأهل
35/416/24---تعداد سال هاي سکونت در روستا

--5638/4کشاورزوضعیت اشتغال
--9061/6غیر کشاورز

17/1316/05---سابقه کار کشاورزي
7/44/62---تعداد سالهاي تحصیل

--85/5هیئت مدیرهمسئولیت در شرکت تعاوني
--13894/5عضو عادي

--11981/5شخصيوضعیت مالکیت مسکن
--2013/7اجاره اي

2/42/6---میزان مالکیت اراضي زراعي )هکتار(
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سنجش این مؤلفه از 6 سوال استفاده شد.
مؤلفه هاي  از  یک  هر  به  مربوط  گویه هاي  حاضر  پژوهش  در 
مذکور )سواالت(در قالب طیف لیکرت با 5 سطح )خیلي زیاد، زیاد، 
طالیه داران  تعاوني  اعضاي شرکت  دیدگاه  از  هرگز(  و  کم  گاهي، 

مورد سنجش قرار گرفته شده اند.

یافته ها و بحث
از   %78/8 که  داد  نشان  پژوهش  از  حاصل  توصیفي  یافته هاي 
در  آن ها   %32/6 که  بودند  زن  آن ها  از   %21/2 و  مرد  پاسخگویان، 
تا 39 سال، 20/3% در  بین 30  تا 29 سال، %23/9  گروه سنّي 20 
دامنه سنّي 40 تا 49 سال، 11/6% در گروه سنّي 50 تا 59 سال و 
به  داشتند؛  قرار  سال   60 از  باالتر  سنّي  گروه  در   )%11/6( مابقي 
)انحراف  سال   38/31 مطالعه  مورد  افراد  سنّي  میانگین  که  طوري 
معیار= 15/45( با دامنه سنّي بین 18 تا 82 سال بود. میانگین تعداد 
کشاورزي  کار  در  افراد  تجربه  سال هاي  تعداد  تحصیل،  سال هاي 
برابر،  به ترتیب  پاسخگویان  تعداد سال هاي سکونت در روستاي  و 
متأهل،  مطالعه،  مورد  افراد  اکثریت  بود.  7/4، 17/13 و 35/4 سال 
صاحب منزل و عضو عادي شرکت تعاوني بودند و شغل اصلي شان 
متوسط  به طور  آن ها  زراعي  اراضي  مالکیت  میزان  و  غیر کشاورزي 
2/5 هکتار بود. جدول شماره2، ویژگي هاي فردي اعضاي شرکت 

تعاوني طالیه داران را نشان مي دهد.
مؤلفه هاي سرمایه اجتماعي درون گروهي که لیست آن ها در ستون 
متغیرهاي جدول شماره 3 آمده است، مورد سنجش قرار گرفتند و 
توزیع فراواني پاسخگویان در رابطه با این مؤلفه ها ، در این جدول 
ارائه شده اند. نتایج حاصل نشان مي دهد که میزان سرمایه اجتماعي 
در حد  افراد  اجتماعي  تعاون  و  بین شخصي  اعتماد  درون گروهي، 
است.  قوي  خیلي  حد  در  آن ها  اجتماعي  انسجام  میزان  و  قوي 
هم چنین میزان تعامل اجتماعي، میزان مبادله اطالعات و شبکه روابط 

غیررسمي اکثریت پاسخگویان در حد متوسط مي باشد.
اجتماعي  سرمایه  مؤلفه هاي  معیار  انحراف   و  میانگین  هم چنین 

آورده   ،4 شماره  جدول  در  تعاوني،  شرکت  اعضاي  درون گروهي 
شده است. طبق این جدول، میانگین سرمایه اجتماعي درون گروهي 
اعضاي شرکت تعاوني طالیه داران برابر 19/56 )انحراف معیار=4/08( 

مي باشد.
با  رابطه  در  که  داد  نشان  تي استیودنت  آزمون  از  حاصل  نتایج 
مؤلفه هاي اعتماد، تعاون اجتماعي و شبکه روابط غیررسمي اختالف 
به   میانگین مردان و زنان در سطح 5% وجود دارد،  بین  معني داري 
طوري که زنان میزان اعتماد و تعاون اجتماعي بیش تر و شبکه روابط 

غیررسمي قوي تر دارند )جدول 5(.
نتایج حاصل از آزمون تي استیودنت نشان داد که اختالف معناداري 
براي  آن،  مؤلفه هاي  و  درون گروهي  اجتماعي  سرمایه  میانگین  بین 
افراد متأهل و مجرد و هم چنین مالک مسکن و مستأجر وجود ندارد. 
هم چنین نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، نشان داد که بین میزان 
سرمایه اجتماعي درون گروهي اعضاي شرکت تعاوني از روستاهاي 

مختارآباد، بیستون وُ تل کره اي اختالف معني داري وجود ندارد.
نتایج جدول شماره 6، نشان مي دهد که سرمایه اجتماعي درون 

جدول3- توزیع فراواني پاسخگویان در رابطه با مؤلفه هاي سرمایه اجتماعي درون گروهي

خیلي قويقويمتوسطضعیفخیلي ضعیفمتغیر
درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

106/874/83725/35537/63725/3سرمایه اجتماعي درون گروهي
106/8106/83322/673502013/7اعتماد

85/519134430/16242/47138/9تعاون اجتماعي
21/41510/38356/83020/51611تعامل اجتماعي
10/7149/62416/44732/26041/1انسجام اجتماعي

2114/416115336/34329/5138/9میزان مبادله اطالعات
2416/42315/84933/54530/853/4شبکه روابط غیر رسمي

جدول 4- میانگین پاسخگویان در رابطه با مؤلفه هاي سرمایه 
اجتماعي درون گروهي

انحراف معیارمیانگین متغیر

19/564/08سرمایه اجتماعي درون گروهي
3/460/85اعتماد

3/280/84تعاون اجتماعي
3/040/71تعامل اجتماعي

3/810/79انسجام اجتماعي
3/020/98میزان مبادله اطالعات

2/960/94شبکه روابط غیر رسمي
- دامنه میانگین سرمایه اجتماعي بین 30-1 مي باشد.

- دامنه میانگین مؤلفه هاي سرمایه اجتماعي 5-1 مي باشد.
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گروهي و سایر مؤلفه هاي آن )به غیر از شبکه روابط غیر رسمي( 
در مورد کشاورزان کم تر از افراد غیر کشاورز بوده است. در واقع 
میزان اعتماد بین شخصي، تعاون اجتماعي، تعامل اجتماعي، انسجام 

اجتماعي و میزان مبادله اطالعات کشاورزان کم تر از غیرکشاورزان 
از  اجتماعي  مباحث سرمایه  به  توجه  مسئله ضرورت  این  که  بوده 
طرف دست اندرکاران ترویج کشاورزي را روشن مي سازد. بنابراین 

جدول 5- مقایسه مردان و زنان از نظر متغیرهاي سرمایه اجتماعي درون گروهي با استفاده از آزمون تي استیودنت 

سطح معني داريآماره Tزنانمردانمتغیرها
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

1/590/113-2/500/642/740/53سرمایه اجتماعي درون گروهي
*2/130/037-2/660/632/880/42اعتماد

1/400/16-2/520/652/820/47تعاون اجتماعي
1/870/063-2/180/722/530/68تعامل اجتماعي

0/390/69-2/670/592/720/52انسجام اجتماعي
*2/700/009-2/280/722/480/67میزان مبادله اطالعات

*2/350/02-2/350/672/620/62شبکه روابط غیر رسمي

* معني داري در سطح احتمال 0/05 

جدول 6- مقایسه كشاورزان و غیر كشاورزان از نظر متغیرهاي سرمایه اجتماعي درون گروهي با استفاده از آزمون تي استیودنت

سطح معني داريآماره Tغیر کشاورزانکشاورزانمتغیرها
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

**3/470/001-3/050/693/460/64سرمایه اجتماعي درون گروهي

**3/110/002-3/210/923/680/77اعتماد

**2/830/005-3/060/913/490/77تعاون اجتماعي

**3/280/001-2/880/513/260/78تعامل اجتماعي

**2/810/006-3/620/844/020/73انسجام اجتماعي

**2/880/005-2/741/033/250/96میزان مبادله اطالعات

1/760/08-2/780/953/080/94شبکه روابط غیر رسمي
** معني داري در سطح احتمال 0/01 

جدول 7- نتایج حاصل از ضریب همبستگي پیرسون به منظور تعیین درجه همبستگي متغیرهاي فردي 
و سرمایه اجتماعي درون گروهي اعضاي شركت تعاوني طالیه داران 

میزان سرمایه اجتماعي درون گروهيمتغیر
)r( ضریب همبستگي)p( سطح معني داري

**0/420/005سن 

*0/770/022تعداد سال هاي تحصیل

0/0050/95-تعداد سال هاي سکونت در روستا
0/0520/53سابقه کار کشاورزي

0/040/64ُبعد خانوار
* معني داري در سطح احتمال 0/05 

** معني داري در سطح احتمال 0/01 
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مروجان کشاورزي باید در راستاي ارتقا و تقویت سرمایه اجتماعي 
در کشاورزان تالش بیش تري کنند. در این باب، ترویج براي استفاده، 
حفظ و تقویت سرمایه اجتماعي باید به حفظ و تقویت روابط بین 
اقشار جامعه،  سایر  و  کشاورزان  بین  روابط  یکدیگر،  با  کشاورزان 
روابط بین خود کارکنان ترویج و به طور ویژه روابط بین مروجان و 

کشاورزان بپردازد. 
نتایج حاصل از آزمون همبستگي نشان داد که، رابطه معني داري 
بین متغیرهاي تعداد سن و تعداد سال هاي تحصیل، با میزان سرمایه 
اجتماعي درون گروهي وجود دارد. به طوري که با افزایش میزان سن 
درون گروهي  اجتماعي  سرمایه  میزان  تحصیل  سال هاي  تعداد  یا  و 
تعداد  متغیرهاي  بین  معني داري  رابطه  هم چنین  مي یابد.  افزایش 
با  سال هاي سکونت در روستا، سابقه کار کشاورزي و ُبعد خانوار 

میزان سرمایه اجتماعي درون گروهي وجود ندارد )جدول 7(. 
مختلف  مؤلفه هاي  بین  که  مي دهد  نشان   8 شماره  نتایج جدول 
در  دارد.  وجود  باالیي  همبستگي  درون گروهي،  اجتماعي  سرمایه 
»اثر  درون گروهي  اجتماعي  سرمایه  متغیرهاي  از  کدام  هر  واقع 
اعتماد  افراد  بین  افزایشي« دارند. به عنوان مثال در صورتي که  دگر 
و  شده  بیش تر  آن ها  اجتماعي  تعامالت  باشد،  داشته  وجود  باالیي 
حجم مبادله اطالعات آن ها باالتر مي رود. بنابراین شبکه هاي روابط 
افزایش  آن ها  اجتماعي  انسجام  و  شده  ایجاد  بیش تري  غیررسمي 
مي گیرد.  بیش تري صورت  اجتماعي  تعاون  ترتیب  بدین  و  مي یابد 
البته عکس این قضیه هم وجود دارد. از طرف دیگر وجود همبستگي 
باال بین این مؤلفه ها نشانگر مناسب بودن این مؤلفه ها جهت سنجش 

میزان سرمایه اجتماعي درون گروهي مي باشد.

نتيجه گيري و پيشنهادها
دارایي  که  است  ساختاري  اجتماعي-  منبعي  اجتماعي  سرمایه 
نیست  واحدي  شئ  دارایي  این  مي شود.  محسوب  افراد  سرمایه  و 
بلکه ویژگي هایي است که در ساختار اجتماعي وجود دارد و باعث 
در  شوند.  اجتماعي  کنش  وارد  بیش تري  سهولت  با  افراد  مي شود 
صورتي که بپذیریم تنها برخورداري از منابع مالي و نیروي انساني 
نتوانسته جوامع را به سوي رشد و توسعه اجتماعي سوق دهد باید 
سرمایه  آن  و  شویم  قائل  توسعه  به  دستیابي  براي  نیز  سومي  رکن 
عمدتأ  اول  منبع  دو  کارآیي  و  اثربخشي  واقع  در  است.  اجتماعي 
بررسي  در  دارد.  بستگي  اجتماعي  از سرمایه  برخورداري  میزان  به 
شرکت  اعضاء  درون گروهي  اجتماعي  سرمایه  بر  مؤثر  سازه هاي 
آبخیزداري  منابع طبیعي و  تعاوني طالیه داران طرح مدیریت جامع 

حوزه غرب شیراز مشخص گردید که:
و  شخصي  بین  اعتماد  درون گروهي،  اجتماعي  سرمایه  میزان 
تعاون اجتماعي اعضاي شرکت تعاوني طالیه داران در حد قوي و 
میزان انسجام اجتماعي آن ها در حد خیلي قوي بود. هم چنین میزان 
تعامل اجتماعي، مبادله اطالعات و شبکه روابط غیررسمي اکثریت 
باالي  توان  نشان دهنده  امر  این  بود.  متوسط  حد  در  پاسخگویان 
اعضاي شرکت تعاوني طالیه داران جهت انجام فعالیت هاي توسعه اي 
این  با سازماندهي  مي تواند  ترویج کشاورزي  مي باشد.  مشارکتي  و 
بستر مناسب، هدایت این سرمایه ها به سمت مطلوب و استفاده از 

جدول 8- میزان همبستگي بین مؤلفه هاي سرمایه اجتماعي  گروهي از طریق آزمون همبستگي پیرسون 

تعاون    اعتمادمؤلفه ها
اجتماعي

تعامل 
اجتماعي

انسجام 
اجتماعي

میزان مبادله 
اطالعات

شبکه روابط 
غیر رسمي

ضریب پیرسوناعتماد
سطح معني داري

-
-

0/81
0/000**

0/46
0/000**

0/69
0/000**

0/64
0/000**

0/57
0/000**

ضریب پیرسونتعاون اجتماعي
سطح معني داري

0/81
0/000**

-
-

0/41
0/000**

0/67
0/000**

0/71
0/000**

0/69
0/000**

ضریب پیرسونتعامل اجتماعي
سطح معني داري

0/46
0/000**

0/41
0/000**

-
-

0/33
0/000**

0/42
0/000**

0/21
0/011*

ضریب پیرسونانسجام اجتماعي
سطح معني داري

0/69
0/000**

0/67
0/000**

0/33
0/000**

-
-

0/57
0/000**

0/51
0/000**

ضریب پیرسونمیزان مبادله اطالعات
سطح معني داري

0/64
0/000**

0/71
0/000**

0/42
0/000**

0/57
0/000**

-
-

0/5
0/000**

ضریب پیرسونشبکه روابط غیر رسمي
سطح معني داري

0/57
0/000**

0/69
0/000**

0/21
0/11*

0/51
0/000**

0/5
0/000**

-
-

* معني داري در سطح احتمال 0/05 
** معني داري در سطح احتمال 0/01
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این توان ها، در راستاي ارتقاء سرمایه هاي محسوس )مثل سرمایه هاي 
فیزیکي، اقتصادي و انساني( و متعاقبًا تقویت بیش تر سرمایه اجتماعي 
گام مثبتي بر دارد. الزم به ذکر است، گرچه یکي از مهمترین عوامل 
براي ادامه فعالیت تعاوني ها و موفقیت آن ها، وجود سرمایه اجتماعي 
باال مي باشد، اما این امر کافي نیست. در واقع با وجود زمینه اجتماعي 
مناسب )سرمایه اجتماعي درون گروهي قوي( در این شرکت تعاوني، 
مشارکتي  فرایندهاي  صحیح  اجراي  و  مدیریت  عدم  صورت  در 
مدیریت منابع طبیعي و آبخیزداري، نمي توان، اثرات و نتایج مثبت و 

مطلوبي را براي این شرکت تعاوني متصور شد.
میانگین سرمایه اجتماعي درون گروهي زنان در مقایسه با مردان 
1/6 نمره باالتر بود که البته این تفاوت از لحاظ آماري معني دار نبود. 
هم چنین زنان در رابطه با مؤلفه هاي اعتماد بین شخصي، میزان مبادله 
به  باالتري نسبت  اطالعات و شبکه روابط غیر رسمي داراي نمره 
مردان بودند. شاید وجود اعتماد در زنان باعث ایجاد شبکه هاي روابط 
غیررسمي و افزایش میزان مبادله اطالعات از طرف آن ها مي شود. با 
توجه به اهمیت و ضرورت نقش زنان در پیشبرد اهداف برنامه هاي 
توسعه روستایي و کشاورزي، بایستي این توان ها را به عنوان فرصت 
فعالیت هاي  ارزیابي  و  اجرا  برنامه ریزي،  در  آن ها  از  و  نمود  تلقي 

توسعه اي استفاده نمود. 
بین میزان سرمایه اجتماعي درون گروهي اعضاي شرکت تعاوني از 
روستاهاي مختارآباد، بیستون و ُتل کره اي اختالف معني داري وجود 
نداشت. در واقع وجود فاصله فیزیکي بین این سه روستا، نتوانسته 
عاملي براي ایجاد اختالف بین میزان سرمایه اجتماعي درون گروهي 

اعضاي این شرکت تعاوني بشود.
 از آنجایي که اعضاي این شرکت تعاوني از قوم لر بودند و از سطح 
برخوردار مي باشند شاید  نیز  باالیي  اجتماعي درون گروهي  سرمایه 
بتوان "همگوني قومي" را دلیل رسیدن به این نتیجه دانست. بنابراین 
پیشنهاد مي شود تا پژوهشي جهت بررسي رابطه بین متغیر قومیت 
و سرمایه اجتماعي در تعاوني هایي که اعضاي آن ها از قومیت هاي 
مختلف هستند صورت گیرد.تا میزان سرمایه اجتماعي درون  گروهي 

و مؤلفه هاي آن بر اساس قومیت به طور دقیقتري مشخص گردد.
سرمایه اجتماعي درون گروهي و سایر مؤلفه هاي آن )به غیر از 
شبکه روابط غیررسمي( در مورد کشاورزان کم تر از افراد غیرکشاورز 
بود. شاید بتوان این گونه استنباط نمود که افراد در مشاغلي که ارتباط 
اجتماعي بیش تري با مردم دارند، براي روابط اجتماعي خود بیش تر 
سازمان  یک  کشاورزي  ترویج  که  آنجا  از  مي کنند.  سرمایه گذاري 
مردمي است و روابط بین مردم در آثار و نتایج کارکردي آن اثرگذار 
است، لذا آشنایي مروجان با سرمایه اجتماعي و کاربردهاي آن در 
ترویج کشاورزي، از شروط موفقیت آن هاست. بنابراین الزم است 
اجتماعي  سرمایه  مباحث  به  کشاورزي  ترویج  دست اندرکاران  که 
توجه بیش تري داشته باشند و در راستاي ارتقا و تقویت آن تالش 
ضعف  علل  بررسي  هدف  با  مطالعاتي  انجام  لذا  بکنند.  بیش تري 
سرمایه اجتماعي درون گروهي کشاورزان پیشنهاد مي شود. درحالی 

که سرمایه اجتماعي درون گروهي به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته 
شد و به بررسي عوامل موثر بر این متغیر پرداخته شد نتایج نشان داد 
که جنسیت، طول دوره اقامت در روستا، سابقه کار کشاورزي، ُبعد 
خانوار،مالکیت منزل مسکوني و وضعیت تأهل با سرمایه اجتماعي 

درون گروهي رابطه معني داري ندارند.
در پژوهش حاضر سن و تحصیالت به عنوان عمده ترین متغیرهاي 
تأثیرگذار بر سرمایه اجتماعي درون گروهي و عناصر تشکیل دهنده آن 
شناسایي شدند. به طوریکه سرمایه اجتماعي درون گروهي و عناصر 
تحصیالت  داراي  افراد  بین  در  و  باالتر  سنین  در  آن  تشکیل دهنده 
باالتر، از میزان بیش تري برخوردار بود. بنابراین با توجه به اهمیت 
میزان سرمایه اجتماعي پیشنهاد مي گردد تا در مدیریت منابع طبیعي 

و آبخیزداري از این قشر بیش تر بهره گرفت.
بین مؤلفه هاي مختلف سرمایه اجتماعي درون گروهي، همبستگي 
باالیي وجود دارد. به طوري که با افرایش هر کدام از آن ها، احتمال 
افزایش دیگري وجود دارد. در این رابطه سازمان ترویج کشاورزي- 
به عنوان متولي امر آموزش کشاورزي و سازماني که به شّدت تحت 
اعتماد  جهت  تالش  با  مي تواند  دارد-  قرار  اجتماعي  سرمایه  تأثیر 
ایجاد شبکه هاي  مبادله اطالعات و  میزان  افزایش  افراد،  بین  سازي 
روابطي غیررسمي مطلوب، در راستاي افزایش تعامالت اجتماعي، 
انسجام اجتماعي و در نهایت تعاون اجتماعي گام هاي مثبتي را بر 

دارد. 

سپاسگزاري
محترم  پرسنل  همکاري  و  مساعدت  از  پژوهش  این  اجراي  در 
اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان فارس و اعضاي شرکت 

تعاوني طالیه داران تشکر و قدرداني مي گردد.
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Abstract

Drought Class Transition Analysis by Markov Chains and Log-Linear Models:
Approach for Early Drought Warning
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In the present research, probabilistic drought characteristics, i.e.,  steady state probabilities of drought 
occurrence, drought termination and expected residence times for each severity class were studied for 
Mazandaran province, utilizing a modified version of Standardized Precipitation Index (SPI) for 3-, 6- and 
12-month time scales and Markov chains. According to results, drought termination time and expected 
residence time of drought classes with increasing time series steps (from 3- to 12-month) showed increasing 
and decreasing trends, respectively. Furthermore, log-linear models were applied for short term prediction 
of drought class transition corresponding to SPI 12-month. Results also indicated that the lowest frequencies 
occurred during direct transitions from a given drought class to two/three classes with higher (lower) 
severity. Furthermore, the occurrence probability of each drought class from two previously given drought 
classes was calculated and validated by the log-linear model. Results of validation of the predictions during 
2001 confirmed appropriateness of predictions corresponding to drought class severity for a 2-month lead 
time from two previous months, particularly when drought was initiating or dissipating. It is concluded that 
log-linear predictions of drought severity class can be used as a useful tool for early warning to farmers and 
water managers early in autumn.  

Keywords: Prediction, SPI index, Markov chains, Log-linear model, Early warning.
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