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Aims & Backgrounds Climate change, the quantitative and qualitative decline of water resources and 
the increasing trend of the world’s population have made water management difficult. The purpose of 
this study was to assess the situation and management of meteorological and agricultural droughts from 
the point of view of experts and household supervisors in rural areas of Eslamabad Gharb.
Methodology This descriptive-analytical study was conducted in 2017 in 7 households of Eslamabad 
Gharb. A total of 374 households (in 21 villages) were selected through multi-stage stratified random 
sampling. Data were collected through library and field research (questionnaire and interview). To 
analyze the quantitative data, standardized precipitation indices, standardized transpiration and one-
sample T-test, and in the qualitative part, Delphi method was used..
Findings According to the results of the Standardized Precipitation Index, from 1986 to 2016, 14 years 
of drought occurred at the county level (8 years normal, 4 years moderate and 2 years severe). According 
to the results of the long-term standardized transpiration index, 2.1% of the city population was affected 
by moderate drought in 2008-2009, and 64.6% by mild drought.
Conclusion Rural participation in drought management planning is the most important and effective 
factor affecting drought management.
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 چکیده

 یشیبع آب و روند افزامنا یفیو ک یکاهش کمّ  ،میاقل راتییتغ ها:اهداف و زمینه
ده است. هدف این کر  روبا مشکل روبهمنابع آب را  تیریجهان مد تیجمع

های هواشناسی و زراعی از دیدگاه وضعیت و مدیریت خشکسالی بررسیپژوهش، 
  . بودآباد غرب اسالم یکارشناسان و سرپرستان خانوار در مناطق روستاي

 ٧در خانوارهای  ١٣٩٦سال در  تحلیلی-توصیفی پژوهشاين : شناسیروش
به روش روستا)  ٢١خانوار (در  ٣٧٤آباد غرب انجام شد. در مجموع دهستان اسالم

به دو روش  هاداده آوریجمع انتخاب شدند. ایای چندمرحلهگیری طبقهنمونه
های براي تجزیه و تحلیل داده .(پرسشنامه و مصاحبه) بود ای و میدانیکتابخانه

 Tای استانداردشده بارش، تعرق استانداردشده و آزمون هی از شاخصکمّ 
  در قسمت کیفی از روش دلفی استفاده شد.ای و نمونهتک
، ١٣٩٦تا  ١٣٦٦ هایاز سال، شاخص استانداردشده بارش براساس نتايج ها:یافته
سال متوسط  ٤سال نرمال،  ٨( بودسال خشکسالی در سطح شهرستان رخ داده  ١٤
در ، شاخص بلندمدت تعرق استانداردشدهنتايج بر اساس . )سال شدید ٢و 
جمعیت شهرستان تحت تأثیر خشکسالی  از %٢٫١، ١٣٩٧تا  ١٣٨٧های سال

 د.شتنتحت تأثیر خشکسالی خفیف قرار دا %٦٤٫٦ و متوسط
های حوزه مدیریت خشکسالی ریزیمشارکت روستاییان در برنامهگیری: نتیجه
  .استثر بر مدیریت خشکسالی ترین و مؤثرترین عامل مؤمهم

مدیریت خشکسالی، نواحی روستایی، شاخص استانداردشده بارش، شاخص  :هاکلیدواژه
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  مقدمه
 از استفاده قابل آب منابع کیفی و کمی هشکا و اقلیم تغییرات

 دیگر سوی از آب تقاضای و جهان جمعیت افزایشی روند و سو یک
 با نیز ایران. است نموده هاییپیچیدگی دچار را آب منابع مدیریت
 صحیح الگوی نداشتن و خشکی کمربند در آن قرارگرفتن به توجه
 و است آب نبحرا دچار حاضر حال در که است مناطقی جزو مصرف
 لذا. گردد فاجعه فاز وارد های آتیدر سال که گرددمی بینیپیش
 از آب منابع کارای مدیریت از پشتیبانی جهت ابزارهایی داشتن

 خشکسالی بین این در .بود خواهد کشور آب مدیریت ضروریات

 بین توازن بیشتر هرچه زدنبرهم موجب طبیعی پدیده یک عنوانبه
 این نبودنآنی به توجه با حال این با. گرددمی بآ تقاضای و عرضه
 را آن اثرات توانمی کارا مدیریتی با آن تداومی ماهیت و پدیده
 نوع دو طبیعی مخاطره هر با رویارویی در کلی حالت در. داد کاهش
 مدیریت دیگری و ریسک مدیریت یکی نمود اعمال توانمی مدیریت
 .[Fard Moradi Nia & Soleimanzadeh, 2016]بحران
 خود عام معنی به بحران مدیریت از قبل بایستی ریسک مدیریت
 پیشگیری که است این بر اعتقاد ریسک مدیریت در. شود اعمال
 شوندمی هدایت سمتی به هاکوشش کلیه لذا. است درمان ترینمهم
 که مدیریتی. [Mahmoudi, 2003]نیفتد  اتفاق بحرانی هرگز که

. است بحران مدیریت کنندمی دنبال سعهتو حال در کشورهای
 ریزی،برنامه یعنی است؛ سازمان مدیریت واقع در ریسک مدیریت
اهداف  به وصول جهت منابع و سازمان هایسیستم کنترل و هدایت

[MohammadNia Qarai et	al, 2010]. آثار خشکسالی پدیده 
 در و دگذار می آن به وابسته هایمحیط و آب منابع بر بزرگی منفی
شود می سبب را ناپذیریجبران هایخسارت هایسال برخی

[Faryabi & Mozafarizadeh, 2017] .عنوانبه خشکسالی 
 وسیع پهنه در دیرباز از ناپذیر، اجتناب ایپدیده و طبیعی بالی

 و گرم مناطق در مستقر کشورهای خصوص به مختلف کشورهای
 جبران هایزیان پدیده این الذ. یابدمی و یافته وقوع کرات به خشک
 اعمال عالوه به. نمایدمی وارد کشاورزی بخش بر ناپذیری
 زمینه نامناسب، استراتژای از استفاده و فنی ناکارآمد هایمدیریت

نماید می فراهم ایفزاینده طرز به بعدی هایخشکسالی بروز برای را
[Yazdani & HaghSheno, 2007]. هایبررسی و مطالعات 

 وضعیت به توجه با ایران کشور که است آن نشانگر شدهجامان
 آب تأمین لحاظ از مناسبی وضعیت در خود، اقلیمی و جغرافیایی

 موجود، وضع حفظ جهت ایران ٢٠٢٥ سال در که نحوی به. ندارد قرار
 امر، این. بیفزاید خود استحصال قابل آب منابع به %١١٢ بتواند باید
 به نسبت آینده در بیشتری هایسالیخشک وقوع احتمال بیانگر
 .[Keshavaerz & Karami, 2008]. است گذشته

 نواحی خصوص به انسانی جوامع به را زیادی خسارات خشکسالی
 وارد کشاورزی زمین و آب به شدید وابستگی دلیل به را روستایی
 و کشاورزی آنها فعالیت عمده که مناطقی در امر این که است کرده

 اهمیت از دارد، وجود کشاورزی زیاد هایزمین و هبود دامداری
 روستاهای و غرب آباداسالم شهرستان که بوده برخوردار تریجدی

  است. موارد این زمره در آن دربردارنده
 نسبتاً  زمستان با کوهستانی معتدل هوای و آب دارای شهرستان این
 اراید روستا ١٧٢ تعداد دارای است که معتدل هایتابستان و سرد

 شهرستان این در. است بخش دو دارای و دهستان سکنه، هفت
 که است دامداری و کشاورزی به وابسته روستاها اغلب درآمد منبع
 درآمدی منبع متعدد، هایخشکسالی وجود و بروز اخیر هایسال در
 اولیه شواهد و میدانی مشاهدات. است نموده بحران دچار را آنها
 افزایش مانند رخدادهای موجب خشکسالی که دهدمی نشان

 کاربری تغییر زیرکشت، سطح شهرها، کاهش به روستاییان مهاجرت
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 فروش زراعی، اراضی فروش کشاورزی، غیر به کشاورزی از اراضی
 به را روستاییان بیکاری و زیرزمینی آب هایذخیره دام، کاهش

 معیشت و اقتصاد الذکرفوق  موارد نتیجه در. است داشته دنبال
 اتخاذ امر این که است شده روبرو فراوانی مشکالت با روستایی مردم
 تبیین و ارزیابی و هاخشکسالی پایش و مدیریت در را جامع رویکرد
 پژوهش بنابراین. کندمی اقتضا آنها متناسب ریزیبرنامه الگوی
  است. زیر سئواالت به پاسخ پی در حاضر

  

داردشده بارش استان شاخص براساس هواشناسی خشکسالی -١
(SPI) دارد؟ قرار وضعیتی چه در غرب آباداسالم شهرستان در 

 سرپرستان دیدگاه از خشکسالی مدیریت بر مؤثر عوامل وضعیت -٢
 است؟ صورت چه به روستایی نواحی در خانوارها

 نواحی در کارشناسان دیدگاه از خشکسالی مدیریت بر عواملی چه -٣
   است؟ مؤثر روستایی

 مدیریت و وضعیت بررسی زمینه در متعددی یهاپژوهش 
 که است گرفته صورت Spi ،Speiهای شاخص براساس خشکسالی

 Hasani] همکاران  و نژاد حسنی. گرددمی اشاره موارد از برخی به

Nejad et	 al, 2018]ریسک مدیریت در پژوهشی به نقش 
کشاورزان مطالعه موردی  پذیریآسیب کاهش در خشکسالی
 آن بیانگر آمده دست به اند، نتایجزرین دشت پرداختهشهرستان 

 کاهش برای مناسبی رویکرد خشکسالی مدیریت ریسک که است
 در محیطی و اجتماعی اقتصادی، ابعاد در کشاورزان پذیریآسیب
  است. روستایی مناطق

  

	& Kiani Salmi] فسخودی و سلمی کیانی  Amini 

Faskhoodi, 2017] اجتماعی عوامل تبیین عنوان با پژوهشی در 
 T آزمون از حاصل نتایج پرداختند، آن آثار شناسایی و خشکسالی
 تأیید را اجتماعی متغیرهای بر کشاورزی آب منابع کمبود اثرگذاری

 ,Esmaeili & Khodadad] خداداد و اسمعیلی تحقیق نتایج. کرد

 مدیریت هایزمینه از برخی اجرای که دارد آن از نشان [2017
 و ایقطره فشار، تحت آبیاری فنی آبیاری نظیر خشکسالی ریسک
 معناداری ضریب با خشکسالی مقابل در مقاوم هایگونه از استفاده

 [al, 2016	Rezaei et]همکاران  و رضایی تحقیق نتایج است. %٠١
 فایده هزینه تحلیل و (SPI) بارش استاندارد نمایه شاخص از که

 که داد نشان کردند، استفاده هاهداد تحلیل در (CBA) پرداخته
باالیی به مصرف آب  وابستگی که گلرنگ و برنج گندم، محصوالت

 %٩٢،  %٦٨کشتی به میزان  کانال دارند به ترتیب کاهش سطح زیر
 در [Salman Shahraki, 2015]سلمان شهرکی دارند  %٥١و 

 منظر از کشاورزان بین در خشکسالی مدیریت بررسی به که پژوهشی
 راهبرد میانگین بین دهدمی نشان پرداختند، نتایجروستایی  فقر
 بیمه پوشش تحت و بهزیستی پوشش تحت متغیرهای با فنی

 دارد. نتایج وجود ٠٥/٠ سطح در داریمعنی آماری تفاوت روستایی
 [Sobhani & Goldust, 2015]دوست گل و سبحانی تحقیق
 ایستگاه در اردبیل استان در خشکسالی شدیدترین که داد نشان

 با ٢٠١٠ دسامبر ماه در ماهه، ٦ زمانی مقیاس در اردبیل شهرستان
  . است داده رخ -٢٫٤٧ شاخص مقدار

 مدیریت راستای در پژوهشی در [Folkman, 2018] فلکمن
 آن نشانگر نتایج که است پرداخته آن بر مؤثر عوامل و خشکسالی

 و است متفاوت مختلف، كشورهای در مقابله هایروش که. است
 مشكالت حل در فرد توانایی همچنین و سرمایه و امكانات به

 گرفت نتیجه ایمطالعه در [Elfaigh, 2015] الفاق .دارد بستگی
 منظوربه زودهنگام بذرپاشی خشكی، به مقاوم ارقام از استفاده كه

 و هاردیف بین فاصله افزایش غیر منتظره، هایارندگیب از استفاده
 مؤثر كشاورزان پذیری آسیب كاهش در مخلوط، كشت از استفاده
 پژوهش نتایج [al, 2010	Veneto et]همكاران  و ونتو .است بوده
 مانند مدیریتی گرهایتعدیل از كشاورزان كه داد نشان آنها

 كشت، انداختنتعویق هب زراعی، تقویم تغییر محصول، سازیمتنوع
 با مقابله منظوربه آبیاری هایشیوه اصالح و مهاجرت دام، فروش

 حوزه در شده، یاد تحقیقات بر عالوه .گیرندمی بهره خشكسالی
 Sadeghloo] که دیگری هایپژوهش به توانمی داخلی مطالعات

et	al, 2017; Maleki et	al, 2015; Dehghanpoor et	al, 
2017; Dehghani et	 al, 2014; Alavizadeh & Izadi, 
2018; Gholami & Ali Beigi, 2014; AliPour et	al, 2013; 

Mohammadi Yeganeh,  2012] خارجی مطالعات حوزه در و 
 و [al, 2016; Naveen, 2014	Campbell et] کارهای به باید
 به توجه با. کرد اند، اشارهداده انجام خشکسالی مدیریت درباره

 این انجام از هدف روستایی نواحی در خشکسالی مدیریت همیتا
 هایشاخص براساس خشکسالی مدیریت و وضعیت بررسی تحقیق

SPI،SPEI  آباداسالم شهرستان روستایی نواحی در دلفی روش و 
  .است غرب

توان از دو جنبه نظری و کاربردی مورد نوآوری این پژوهش را می
در  که است تحقیقی اولین حاضر هادیپیشن تحقیق بررسی قرار داد.

استان و شهرستان در راستای وضعیت و مدیریت خشکسالی 
زیربنایی که در  -های از جمله شاخص نهادیبراساس شاخص

یابد. تحقیقات قبلی ذکر نشده در نواحی روستایی انجام می
تحقیقاتی که وجود دارد مربوط به متغیرهای دیگر است از جمله 

 سنجش به که [Sharafi & Zarafshani, 2011] پژوهش
 مطالعه خشکسالی در ریسک مدیریت آغاز نقطه پذیری،آسیب
 همچنین پرداختند؛ جوانرود غرب، آباداسالم ذهاب، سرپل: موردی

 مدیریت وضعیت که دهدبررسی پیشینه تحقیق نشان می
با توجه به شرایط مختلف اقتصادی،  مختلف مناطق در خشکسالی
وهوایی و غیره کالبدی، شرایط آب-محیطی، نهادیزیستاجتماعی، 

مدیریت  موضوع به قبلی شدهانجام تحقیقات . درمتفاوت بوده است
 آن در زیربنایی و تبیین آثار -خشکسالی از لحاظ شاخص نهادی

بود. یکی دیگر از وجوه افتراق مطالعه  نشده توجه زندگی روستایی
لعه است، در پژوهش حاضر حاضر با مطالعات پیشین، میدان مطا

شهرستانی که از لحاظ اقلیمی در نواحی معتدل کوهستانی قرار دارد، 
مورد بررسی قرار گرفته حال آنکه در مطالعات پیشین مناطقی که در 

 نیز کاربردی حیث از نواحی خشک قرار دارند، بررسی شده است.
این تحقیق نوآوری محسوب  انجام برای روش دلفی از استفاده
  شود.می



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــ یعیشفبهمن  ۵۴۲

   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۳۴دوره                                        نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

   شناسیروش
نظر  از و کاربردی تحقیقات رهزم روش پژوهش از لحاظ هدف در

گیرد. می قرار تحلیلی -توصیفی روش چهارچوب در ماهیت و روش،
(پرسشنامه و  میدانی و ایکتابخانه روش دو به اطالعات آوریجمع

 خانوارهای را کل آماری مورد مطالعه جامعه .بوده است مصاحبه)
های کشاورزی و خانوار به دالیل داشتن زمین ٢٠االی (ب ساکن

 شهرستان اسالم آباد غرب روستایی مناطق شرایط توپوگرافی در
 معرض در ١٣٦٦ -١٣٩٦های (هفت دهستان) که طی سال

دهند. که براساس سرشماری تشکیل می اند،قرارگرفته خشکسالی
 مونهن خانوار است. حجم ١٣٦٥٦شامل  ١٣٩٥نفوس و مسکن سال 

 ،[Hafeznia, 2005] فرمول کوکران از استفاده با مورد مطالعه
 احتمالی گیرینمونه روش از خانوار تعیین شد، با استفاده ٣٧٤
روستا به  ٣در هر دهستان  روستا، ٢١ متناسب، انتساب با ایطبقه

 و در گرفته نظر در هدف عنوان روستاهایدلیل ساختار محیطی به
 ساده تصادفی صورتبه نظر مورد خانوارهای هر روستا از نهایت،

 گرفت قرار آنها اختیار در نامهپرسش شده وانتخاب نمونه عنوانبه
 اطالعات کمی تجزیه و تحلیل منظوربه پژوهش این ). در١(جدول 

 ارزیابی وضعیت برای ،SPSS 22افزار نرم محیط در T آزمون از

 وSpi ش تاندار بارشاس شاخص از خشکسالی از نظر شدت منطقه

همچنین در قسمت کیفی با استفاده از  Spei تعرق استانداردشده
 افراد و کارشناسان و نفر از متخصصان ٢٥از  (Delphi) روش دلفی

زمینه مدیریت خشکسالی  در هابرای استخراج شاخص نظر صاحب
  .است شده در نواحی روستایی استفاده

 عرض ٢١' و ٣٤∘ تا ٤٣' و ٣٣∘ مدار بین غرب: آباد اسالم شهرستان
 النهار نصف به نسبت شرقی طول ١' و ٤٧∘ تا ١٧' و ٤٦∘ و شمالی
  . [Iran's Statistics Center, 2016]است  شده واقع گرینویچ
 و آب دارای و است شده واقع کوهستانی ناحیه در شهرستان این
 هایتابستان و سرد نسبتاً  زمستان با کوهستانی معتدل هوای
. [Governorate of Eslamabad Gharb, 2005] است دلمعت
 ارتفاع همچنین و کیلومتر ٦٠ استان مرکز تا مذکور شهرستان فاصله
 ,Iran's Statistics Center]است  متر ١٣٣٥ دریا سطح از

2016] [Atlas of rural districts of kermanshah 
province, 2017]. ١٤٠١٦٤ آن جمعیت ١٣٩٥ سرشماری طبق 

 که بوده مرکزی و حمیل بخش دو دارای شهرستان این. است بوده
 دهستان چهار دارای مرکزی بخش و دهستان سه دارای حمیل بخش

 ١٢ و حمیل بخش در روستا ٩ مطالعه مورد روستای ٢١ از است که
 ).١شکل (دارند  قرار مرکزی بخش در روستا

  

  
  اسالم آباد غرب شهرستان حسب بر تحقیق آماری نمونه معرفی )١ جدول

  درصد حجم نمونه  نمونه انتخابی  خانوار  ساختار محیطی  روستا  دهستان

  منصوری
 ۴  ۱۴  ۱۶۴  کوهستانی  چشمه سنگی

 ۱  ۴  ۳۴  کوهستانی  میان تنگ منصوری
 ۲  ۸  ۱۰۱  کوهستانی  مومنایی

  هرسم
 ۱۰  ۳۷  ۳۱۳  کوهستانی  کندهر
 ۲  ۹  ۷۵  جنگل واقع در تپه  شادبالغ
 ۲  ۸  ۶۹  دشتی  مله هار

  حمیل
 ۵  ۱۸  ۱۶۰  کوهستانی  پلنگ گرد

 ٥  ۲۰  ۱۸۲  دشتی  گردنگاه قوچمی
 ١  ۵  ۳۹  دشتی  توه سرخك علیا

  حسن آباد
 ٧  ۲۸  ۲۷۶  دشتی  حسن آباد

 ٥  ۱۷  ۱۶۰  کوهستانی  تنگ شوهان علیا
 ٦  ۲۱  ۲۱۲  کوهستانی  انجیرک

  حومه جنوبی
 ١٨  ۶۶  ۳۹۹  دشتی  چقاكبود
 ٩  ۳۲  ۱۸۷  دشتی  ونایی

 ١  ۴  ۲۱  دشتی  سیاه سیاه میلگه

  حومه شمالی
 ٦  ۲۲  ۲۳۴  دشتی  چقازرد چوپانكاره

 ١  ۴  ۵۰  دشتی  چفته
 ٣  ۱۰  ۱۱۶  جنگل واقع در تپه  سرخك

  شیان
 ٨  ۳۱  ۵۸۶  کوهستانی  قلعه شیان
 ١  ۴  ۶۴  دشتی  معارفی
 ٣  ۱۲  ۲۳۵  کوهستانی  میرعزیزی
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  کشور، استان و شهرستان نمونه در روستاهای و مطالعه شده منطقه موقعیت )١شکل 

  

  هايافته
 براساس خشکسالی وضعیت بررسی برای پژوهش کّمی هاییافته

   SPEIو  SPI هایشاخص
 و دامداری و کشاورزی غرب آباداسالم شهرستان مردم اصلی شغل
) نخود و گندم، جو(حبوبات  و غالت شهرستان محصوالت عمده
 بیشتر شهرستان این روستاهای کشاورزی اینکه به توجه با. است
. دارند بارندگی به مستقیمی وابستگی نتیجه در است دیم صورت به
 سطح و) هکتار در(عملکرد  تولید، میزان شامل کشاورزی هایداده

 به مربوط مورد مطالعه منطقه زراعی عمده محصوالت زیر کشت
 ٢ جدول که همانگونه ).٢ جدول(هستند  ١٣٨٩-١٣٩٥ هایسال
 اراضی هكتار ٢٤٢٦٥٣ دارای غرب آباداسالم شهرستان دهدمی نشان
 هكتاری ٨٢٠٠٠٠ مساحت به توجه با كه است آیش و باغات و زراعی
 كل وسعت از ٦/٢٩ معادل میزان این منطقه، كشاورزی اراضی
 ٢٨٣٣٥ ترتیب به دیم و آبی اراضی سطح .شودمی شامل را منطقه

 در. است آیش صورت به نیز هكتار ١٠٧٨٢ و است هكتار ٢٠٣٦٠٩ و
 كشت به اختصاص هكتار ١١٠٥٧٠ از بیش ناحیه اراضی كل از ضمن
 ترتیب به جالیزی محصوالت و چغندرقند نخود،. دارد جو و گندم
 محصوالت بین در كه داشته را زیركشت سطح بیشترین غالت از پس

 براساس. آیندمی شمار به عمده محصوالت هندوانه و خیار جالیزی
-١٣٩٠،١٣٩٢-١٣٩١ ،١٣٨٩-١٣٩٠ زراعی هایسال در ٢ جدول
 عمده که جو و گندم تولید عملکرد میانگین ١٣٩٣-١٣٩٤و١٣٩١
 دارد اختصاص محصول دو این به کشاورزی هایزمین کشت

. است) هکتار هر در کیلوگرم ١٥٠٠(تولید  نرمال متوسط از ترپایین
 کشت) ١٣٩٦-١٣٦٦(مدت  این طی که دهدمی نشان نتایج
 داشته چشمگیری اند، کاهشداشته بیشتری آبی نیاز که والتیمحص
 .است

 و غرب آباداسالم هاینام به شهر دو دارای غرب آباداسالم شهرستان
 سینوپتیک ایستگاه یک دارای غرب آباداسالم شهر است، حمیل
 خودکار ایستگاه دارای حمیل شهر و ١٣٦٦ آن تأسیس سال که اصلی
 سینوپتیک ایستگاه هایداده است، که ١٣٨٧ آن تأسیس سال که

 تأسیس زمانی فاصله است، موجود و شدهثبت مرتب صورتبه اصلی
 استفاده ناقص هایداده از شودنمی و است سال ٢١ ایستگاه دو هر
 آباد حسن روستای فقط مطالعه مورد روستای ٢١ از همچنین کرد،

 روستاهای صلهفا که این دیگر و. دارد فعال سنجی باران ایستگاه
. است کیلومتر ٢٥ زیر اصلی سینوپتیک ایستگاه تا مطالعه مورد

 نظر براساس خشکسالی مدیریت و وضعیت بررسی برای بنابراین
 سینوپتیک ایستگاه بارندگی هایداده به اکتفا اقلیمی کارشناسان

 فوق موارد ایستگاه، یک از استفاده است دلیل کافی شهرستان اصلی
 . است الذکر
  :شد دهستفاا یرز لهدمعا از رشبا اردستاندا شاخص محاسبه منظوربه

SPI=  اردستاندا شاخص محاسبه)  ١(
                                                                                        رشبا

=SPiسال هر در بارش میزان/=Pmean دوره در بارش میانگین 

 مشخص زمانی دوره در بارش معیار انحراف Sd=/مشخص نیزما
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 اصلی سینوپتیک ایستگاه از آماری هایداده تحلیل و تجزیه براساس
 ١٤ ،١٣٩٦ تا ١٣٦٦ سال از که شودمی مشاهده غرب آباداسالم شهر
 تعداد این از که است داده رخ شهرستان سطح در خشکسالی سال
 مورد ٢ و متوسط شکسالیخ سال ٤ نرمال، خشکسالی آن سال ٨

  ).٣ ) (جدول٢شکل (است  بوده شدید خشکسالی
  

-١٣٩٥های های محصوالت زراعی مطالعه شده میانگین سالویژگی )٢ جدول
١٣٨٩   

  آبی/ دیمنام محصول  نوع
سطح زیر 
  کشت

میزان تولید 
  (تن)

عملکرد در 
هکتار 

  (کیلوگرم)

سال زراعی 
٨٩-٩٠  

  گندم
  ٤٠٢٦  ٢٩٣٩٠  ٧٣٠٠  آبی
  ٦٠٠  ٢٩٧٠٠٠  ٤٩٥٠٠  دیم

  جو
  ٤٤٠٠  ١٤٩٦  ٣٤٠  آبی
  ١١٠٠  ١٦٥٠٠  ١٥٠٠  دیم

  ایذرت دانه       
  چغندر قند

١٨٢٠٠  ٩١٠٠  ٢٠٠٠  

٢٣٢٥٠٠  ٥٠٠٠٠  ٤٦٥٠  

سال زارعی 
٩١-٩٠  

  گندم
  ٤٧٠٠  ٣١٣٩٦  ٦٦٨٠  آبی

  ٥٠٠  ٢١٥٧٥  ٤٣١٥٠  دیم

  جو
  ٤٨٠٠  ٨٤٠  ١٧٥  آبی

  ٨٥٠  ١٣٨٢٥  ١٦٢٦٥  دیم

  ٨٨٠٠  ٥٢٨٠  ٦٠٠  ایذرت دانه

  ٥٥٠٠٠  ٢٢٠٠٠٠  ٤٠٠٠  چغندر قند

 ٩٢-٩١سال 

  گندم
  ٤٣٥٥  ٢٩٠٩١  ٦٦٨٠  آبی

  ٦٧٠  ٢٥٦٦١  ٣٨٣٠٠  دیم

  جو
  ٣٥٧٠  ٦٢١  ١٧٤  آبی

  ٥٨٠  ١٢٢٤٧  ٢١١١٥  دیم

  ٩٠٠٠  ٥٦٧٠  ٦٣٠  ایذرت دانه

  ٥٦٠٠٠  ١٨١١٦٠  ٣٢٣٥  چغندر قند

 ٩٣-٩٢سال 

  گندم
  ٤٦١٤  ٣٢٢٩٨  ٧٠٠٠  آبی
  ١١٠٠  ٤٢٩٠٠  ٣٩٠٠٠  دیم

  جو
  ٤٠٠٠  ٦٠٠  ١٥٠  آبی
  ١٣١٧  ٢٢٣٨٩  ١٧٠٠٠  دیم

  ٩٠٠٠  ٢٢٥٠  ٢٥٠  ایذرت دانه
  ٥٠٠٠٠  ٢١٣٥٥٠  ٤٢٧١  چغندرقند

 ٩٤-٩٣سال 

  گندم
  ٢٦٠٠٠  ٤٠٠٠  ٦٥٠٠  آبی

  ٢١٨٤٠  ٥٤٦  ٤٠٠٠٠  دیم

  جو
  ١٨٤٥  ٣٦٩٠  ٥٠٠  آبی
  ٨٠٥٠  ٣٥٠  ٢٣٠٠  دیم

  ٥٥٩  ٨٦٠٠  ٦٥  ایذرت دانه
  ٢٠٩١١٨  ٥٤٥٠٠  ٣٨٣٠  چغندرقند

 ٩٥-٩٤سال 

  گندم
  ٤٤٨٠  ٢٤٦٤٠  ٥٥٠٠  آبی
  ١٤٨٠  ٥٩٢٠٠  ٤٠٠٠٠  دیم

  جو
  ٤٣٠٠  ١٥٠٥  ٣٥٠  آبی
  ١٧٠٠  ٣٤٠٠٠  ٢٠٠٠٠  دیم

  ٨٠٠٠  ١٢٠٠  ١٥٠  ایذرت دانه
  ٥٤٠٠٠  ١٩٤٤٠٠  ٣٦٠٠  چغندرقند

  

   
  نماهایی از خشکسالی های اتفاق افتاده در روستاهای مورد مطالعه )٢شکل 

  

بارندگی ایستگاه سینوپتیک شهرستان اسالم آباد غرب و محاسبه  )٣دول ج
  ١٣٦٦-١٣٩٦شاخص بارش استانداردشده طی دوره 

  Spi  سال  درجه  سال  Spi  درجه
ترسالی 
  متوسط

١٣٦٦ ١٩١٩٤٣/١ 
  مالیم

١٢٨٩٦/٠ ١٣٨٢- 

 -١٣٤٠٦/٠  مالیم
ترسالی  ١٣٦٧

  شدید
٦٢٧٨٣١/١ ١٣٨٣ 

 ١٧٦٠١٤/٠ ١٣٨٤  نرمال ١٣٦٨ ٨٩٨٩٤٩/٠  نرمال
 ٢٦٩٤٦/٠ ١٣٨٥  نرمال ١٣٦٩ ٩٦٩١٣/٠  مالیم
 -١٦٤٥٢/١ ١٣٨٦  متوسط ١٣٧٠ ٨٥٤٧٧٤/٠  نرمال
 -٦٠٤٥٧/١ ١٣٨٧  شدید ١٣٧١ ٣٨٣٢٩٥/٠  نرمال

ترسالی 
  متوسط

٢٢٥١٦٢/٠ 
١٣٧٢ 

  نرمال
١٤٦٢٨١/٠ ١٣٨٨- 

ترسالی 
  شدید

٦٤٤٨٢١/٠ 
١٣٧٣ 

  متوسط
٢٢٨٢٣/١ ١٣٨٩- 

 ٧٤٠٧٢/٠ ١٣٩٠  نرمال ١٣٧٤ ١٨٠٧٨/٠  مالیم
 -٩٨٧٨٢/٠ ١٣٩١  مالیم ١٣٧٥ ٨٠٦٠٢/٠  مالیم

ترسالی 
  متوسط

٨٥٧٩٢٨/١ 
١٣٧٦ 

  نرمال
٢٣٤٦٣/٠ ١٣٩٢ 

 -٢٨٧٧/١ ١٣٩٣  متوسط ١٣٧٧ -٠٫٣٦٣٤٣  مالیم

  شدید
ترسالی  ١٣٧٨ -٧٨٦٣٦/٠

  متوسط
٤١٠٣٦٥/١ ١٣٩٤ 

 ٦٥٣٤٤/٠ ١٣٩٥  نرمال ١٣٧٩ -٨٧٣١٣/٠  مالیم
 ٠٧٨٣٢/٠ ١٣٩٦  نرمال ١٣٨٠ -٠٤١٣٤/١  متوسط
 - -  - ١٣٨١ ٠٧١٥٢٣/٠  نرمال

  

  (Spei) تعّرق استانداردشده و تبخیر -بارندگی شاخص محاسبه
 شاخص براساس ساله ۱۰ دوره در غرب آباداسالم شهرستان در

 شهرستان جمعیت %٢٫١) تعرق و تبخیر بارش،( Spei بلندمدت
 %٣٣٫٣ و خفیف خشکسالی %٦٤٫٦متوسط  خشکسالی تأثیر تحت
 ).١نمودار (دارد  قرار نرمال یطشرا در
 آزمون از خشکسالی مدیریت بر مؤثر عوامل وضعیت به پاسخ برای

T متوسط که صورت این به است شده استفاده اینمونه تک 
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 مدیریت مناسب وضعیت استاندار سطح محاسبه جهت سئواالت
 سئواالت از یک هر در هاداده و است شده گرفته نظر در خشکسالی

 مدیریت وضعیت متوسط حد ٣ عدد اند وشده سنجیده عدد این با
  دهد. می نشان را خشکسالی

 مدیریت بر مؤثر عوامل وضعیت که دهدمی نشان ٤ جدول تایجن
دولت  سوی از خشکسالی مناسب مدیریت گویه، ١٨ در خشکسالی

 با مقابله برای همیشگی و مناسب هایشغل وجود ،)٢٫٨٤(
 بالعوض و بهره کم اعتبارات و سهیالتت اعطای ،)٢٫٩٧(خشکسالی 

 آبیاری نظام وجود ،)٢٫٨٤(خشکسالی  از دیده خسارت اقشار برای
 ،)٢٫٩٥(کشاورزی  بخش در نیاز مورد هایزیرساخت و مناسب
 مدیریت زمینه در کشاورزان فناوری و مهارت دانش سطح باالبودن
 تغییر و خشکی به مقاوم ارقام از بهره مندی ،)٢٫٩٠(آب  منابع
 هایانگیزه افزایش ،)٢٫٦٥(بومی  دانش توسعه ،)٢٫٩١(کشت  الگوی
، )٢٫٨٥(محلی  مردم بین در خشکسالی با مقابله برای گذاریسرمایه
 رفت هدر از ، جلوگیری)٢٫٩١(موجود  منابع سازیبهینه و بازسازی

 از حاصل آب سازی، ذخیره)٢٫٨٤(نامناسب  مصرف هایشیوه و آب
زایی بیابان و خاک فرسایش از جلوگیری ،)٢٫٧٥(برف  و باران نزول

 با جایگزین هایروش و مقابله هایروش ، جایگزینی)٢٫٨٣(
 نظام بودن، مناسب)٢٫٧٥(آن  پیامدهای با مقابل جای به خشکسالی
، )٢٫٦٢(خشکسالی  عوارض با مقابله حوزه در بیمه و عمومی خدمات
 نمودن، یکپارچه)١٫٨٧(آب  سازیذخیره جهت الزم امکانات افزایش
خشکسالی  مدیریت حوزه در استراتژیک و کالن هایگیریتصمیم

 از گیریبهره برای المللیبین مؤسسات با مناسب همکاری ،)٢٫٩٥(
 آبی منابع از مناسب استفاده و شناسایی و هاتوانمندی و تجارب
 از کمتر آمده دست به میانگین) ١٫٢٨(محدوده  در موجود دیگر
 وضعیت واقع در و است ٣آزمون  ظرفیت عددی مطلوبیت یانگینم

 وضعیت در پاسخگویان نظر از گویه ١٨ این خشکسالی مدیریت
  ).٤ جدول(نیست  مطلوبی و مناسب
 خشکسالی مدیریت بررسی برای پژوهش کیفی هاییافته

  دلفی روش براساس
از  نفر بوده که همگی ٢٥در این پژوهش گروه دلفی شامل 

های رازی، پیام نظر از دانشگاه صاحب افراد و کارشناسان ن،تخصصا
نفر)، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شرکت آب  ٩( نور و آزاد
 ١٦( (مدیریت بحران) و هوا شناسی و استانداری ای، اداره آبمنطقه

  .هستندزمینه مدیریت خشکسالی  در نفر) استان کرمانشاه
  دلفی محاسبه روش
woi که بایستی جمع آن به عدد یک برسد است ؤثرضریب وزنی م 

A دهدها را تشکیل میمجموع امتیازهـا کـل اهـداف یـا معرف ai 

 وزنی هایضریب میانگین x و دلفی گروهj وi بیانگر امتیازها مجموع
  .هستند

  دلفی گروه j و i بیانگر امتیازها مجموع) ٢(

ai pij 1 

 

  ١)=آن معج( مؤثر وزنی ضریب) ٣( 

𝑝𝑖𝑗 𝑝𝑖𝑗 

  
ai                                مؤثر وزنی ) ضریب٤( ∑ Woi 1 
  

  𝑊𝑜𝑖                                   وزنی های)میانگین ضریب٥(

  
 هر مؤثر وزن کارشناسان، دید از متغیرها امتیاز دریافت با ابتدا
 متغیرهای و مشخص هاوزن میانگین سپس و تعیین متغیر
 بیشتر و برابر ضریب دارای متغیرهای و حذف از میانگین ترپایین
 آنجایی گردیدند. از بندیاولویت مؤثرتر عوامل عنوانبه میانگین از
 نتایج ،است ٠٫٠١٧٢٤١٣٧٩با   برابر وزنی هایضریب میانگین که

 که دهدمی نشان نخبگان و نظر کارشناسان بر مبتنی تحلیل
 تأثیر دارای عوامل عنوانبه میانگین، از کمتر ضریب با متغیرهای

 ٢٥دور اول هر کدام از  شدند. در حذف تراهمیتکم و کمتر
کارشناس مربوطه نظرات خود را در زمینه عوامل اثرگذار بر مدیریت 
د خشکسالی در نواحی روستایی بیان کردند. محققین و دو نفر استا

فتن گر  ریزی روستایی بادانشگاه پیام نور در رشته جغرافیا و برنامه
شده از طرف کارشناسان، عوامل اثرگذار بر مدیریت همه نظرات بیان

خشکسالی را که نتیجه دور اول بود، با تلفیق از طرف محققین، 
نامه مورد نظر استخراج و عامل مشخص شد. پرسش ٥٨تعداد 

در دور دوم مجددًا در اختیار متخصصان طراحی شد. این عوامل 
مربوطه قرار گرفت تا با نظرات دیگر همکاران خود نیز آگاه شوند و 
نظراتشان را در مورد آن عوامل بیان کنند. بعد از اعالم نظر 

مؤلفه که تأثیر  ١٤متخصصان در دور دوم، بیشتر آنها بر حذف 
بنابراین در کمتری بر مدیریت خشکسالی داشتند، تأکید کردند. 

مؤلفه باقی ماند. بعد از نتیجه دور  ٤٤نتیجه دور دوم، در مجموع 
دنبال حذف متغیرهای که میانگین وزنی کمتری به دوم، محقق به

ترین متغیرها بندی مهمدست آوردند اقدام کرد و در نهایت اولویت
  ).٥(جدول  براساس میانگین وزنی برای دور سوم صورت گرفت

  

  
  SPEIمساحت تحت تأثیر خشکسالی براساس شاخص  درصد )١نمودار 
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  )٣برابر با  مورد آزمون تیظرف یعدد تیمطلوب( ایتک نمونه tبررسی وضعیت عوامل مؤثر بر مدیریت خشکسالی براساس آزمون  )٤جدول 

 تفاوت از حد مطلوب سطح معناداری  االت پرسشنامهئوس
میانگین به دست 

  آمده
  ٩٥/٠فاصله اطمینان 

  باالتر  ترپایین
ت به کاالها و خدمات مورد نیاز برای محصوالت کشاورزی و صنایعدستیابی راح -١

  دستی برای استفاده مناسب از آب و خاک
١٫٠٧٥٤  .٧٥٣٢  ٣٫٩١٣٤  .٩١٤٢٩  .٠٠٠  

  -.١٣٥٧  -.٣٠٧١  ٢٫٨٤٢٩  -.٠٨٥٧١  .٤٤٣  از سوی دولت مدیریت مناسب خشکسالی -٢
  .١٧٤٣  -.٢٣١٤  ٢٫٩٧١٤  -.٠٢٨٥٧  .٧٨٠  له با خشکسالیو همیشگی برای مقاب های مناسبوجود شغل -٣
هایختلف بودن منابع تولیدی همراه با پیامدهای خشکسالی با وجود نبود طرحم -٤

  ایمقابله
٦٢١٤  .٢٣٥٧  ٣٫٤٢٨٦  .٤٢٨٥٧  .٠٠٠.  

  ١٫٠٥٦٩  .٨٢٨٩  ٣٫٩٤٢٩  .٩٤٢٨٦  .٠٠٠ های مدیریت خشکسالیریزی برای طرحم در نظام بودجهتأمین اعتبارات الز  -٥
عطای تسهیالت و اعتبارات کم بهره و بالعوض برای اقشار خسارت دیده ازا -٦

  خشکسالی
٠٨١٨  -.٣٩٦١  ٢٫٨٤٢٩  -.١٥٧١٤  .١٩٤.  

  .٦١٦٥  .١٢٧٣  ٣٫٣٧١٤  .٣٧١٤٣  .٠٠٣  در مناطق خشکسالی زده گذاری و کارآفرینیرداخت یارانه و حمایت از سرمایهپ -٧
  ١٫١٩٤٥  .٣٤١.  ٣٫٦١٤٣  ٦١٤٢٩  .٠٣٨کسالیهای مربوطه در حوزه مدیریت خشریزیت روستاییان و عشایر در برنامهمشارک -٨
ی اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری برای رتق و فتق امور بهوجود نهادها -٩

  نمایندگی از مردم از جمله در حوزه مقابله با خشکسالی
٤٨٥٩  .٠٥٦٩  ٣٫٢٧١٤  ٢٧١٤٣  .٠١٤.  

  .٥٧٢١  .١٤٢٢  ٣٫٣٥٧١  .٣٥٧١٤  .٠٠١  امدهای خشکسالیزمینه سازی کاهش پی -١٠
  .٦٢٣٢  .٢٠٣٥  ٣٫٤١٤٣  ٤١٤٢٩  .٠٠٠  های نوینوند تحول از کشاورزی و دامداری سنتی به شیوهر -١١
  .٦٠٩١  .١٦٢٣  ٣٫٣٨٥٧  ٣٨٥٧١  .٠٠١  های مصرف رایج در روستاهابودن روش مناسب -١٢
  .١٥٣٧  -.٢٣٩٦  ٢٫٩٥٧١  -.٠٤٢٨٦  .٦٦٥  های مورد نیاز در بخش کشاورزیسب و زیرساختوجود نظام آبیاری منا -١٣
  .١١١٥  -.٣١١٥  ٢٫٩٠٠٠  -.١٠٠٠٠  .٣٤٩  االبودن سطح دانش، مهارت و فناوری کشاورزان در زمینه مدیریت منابع آبب -١٤
  .١٥٠١  -.٣٢١٥  ٢٫٩١٤٣  -.٠٨٥٧١  .٤٧١  مندی از ارقام مقاوم به خشکی و تغییر الگوی کشتهرهب -١٥
 .٣٢٥١ .٠٦٥٦ ٣٫١٩٥٣  .١٩٥٣١  .٠٠٣ ه مدیریت منابع آب در بخش کشاورزیهای آموزشی ترویجی در زمینهبود برنامهب -١٦
  -.١١٧٣  -.٥٦٨٥  ٢٫٦٥٧١  -.٣٤٢٨٦  .٠٠٣  توسعه دانش بومی -١٧
  .٠٧٦٨  -.٣٦٢٥  ٢٫٨٥٧١  -.١٤٢٨٦  .١٩٩  گذاری برای مقابله با خشکسالی در بین مردم محلیهای سرمایهفزایش انگیزها -١٨
 .٧٤٧٩ .٥٩٠٧ ٣٫٤٧٤٠ .٦٦٩٢٧ .٠٠٠  لوگیری از هم پاشیدگی وحدت بین افراد و  جوامع روستایی و عشایریج -١٩
 .٥٨٧٦ .٣٦٠٣ ٣٫٨٣٥٩ .٤٧٣٩٦ .٠٠٠  یاریهای صحیح گردش، توزیع و مصرف آب آبرویج و آموزش فنون و روشت -٢٠
 .٩٢٥١ .٧٤٦٧ ٣٫٠٠٥٢ .٨٣٥٩٤ .٠٠٠  رسانی سازگار با شرایط محلیهای آبیاری و آبها و شبکهوسعه زیرساختت -٢١
های اجراییگیری از ظرفیت مؤسسات پژوهشی، مراکز دانشگاهی و دستگاهبهره -٢٢

  برای مقابله با خشکسالی
١٫١٣٥٠ .٨٥٤٦ ٣٫٠٦٢٥ ٣٫٩٩٤٨ .٠٠٠ 

 .٣٤٦٥ -.٥١٣٢ ٢٫٩١٩٨ -.٠٨٣٣٣ .٦٩٢  منابع موجود سازیبازسازی و بهینه -٢٣
  .٠٦٠١  -.٣٧٤٤  ٢٫٨٤٢٩  -.٧٤٤  .١٥٤  های مصرف نامناسبلوگیری از هدر رفت آب و شیوهج -٢٤
  -.٠٠٨١  -.٤٧٧٩  ٢٫٧٥٧١  -.٢٤٢٨٦  .٠٤٣  سازی آب حاصل از نزول باران و برفذخیره -٢٥
 ١٫١٤٨٢ .٢٦٨٥  ٣٫٧٠٨٣  .٧٠٨٣٣  .٠٠١  اهنفزایش مناطق حفاظت شده و جلوگیری از تخریب آا -٢٦
 -.٠٤٣١ -.٣٠٠٦  ٢٫٨٢٨١  -.١٧١٨٨  .٠٠٩  زاییرسایش خاک و بیابانجلوگیری از ف -٢٧
 ١٫٢٦٣٢ ١٫٠٥٩٧ ٤٫١٦١٥ ١٫١٦١٤٦ .٠٠٠  های گیاهی و مرتعیبارزه با هجوم آفات و بیماریم -٢٨
 .٨١٢٩ .٥٦٢١ ٣٫٦٨٧٥ .٦٨٧٥٠ .٠٠٠  های گیاهی و جلوگیری از بین رفتن آنهاتنوع گونه -٢٩
 .٩٤٧٤ .٧١٤٠ ٣٫٨٣٠٧ .٨٣٠٧٣ .٠٠٠  جود طرح جامع و راهبردی برای مدیریت یکپارچه خشکسالیو -٣٠

 .٣٧٧٨ .١٢٧٤ ٣٫٢٥٢٦ .٢٥٢٦٠ .٠٠٠  ای مدیریت خشکسالی در مناطق روستاییهای توسعهوسعه زیرساختت -٣١
شکسالی به جای مقابل با های جایگزین با خهای مقابله و روشایگزینی روشج -٣٢

  پیامدهای آن
٠٢٣٨ ٣٠٤٠٫٣  ٢٫٨٣٥٩  -.١٦٤٠٦  .٠٢٢.- 

 ١٫٠٤٦٢ .٧٨١٩  ٣٫٩١٤١  .٩١٤٠٦  .٠٠٤  تخمین زمان وقوع خشکسالی -٣٣
 ٠٣٣٤ -٥٢٣٢  ٢٫٧٥٥١ -٢٤٤٩٠  ٠٫٠٨٣ ناسب بودن نظام خدمات عمومی و بیمه در حوزه مقابله با عوارض خشکسالیم -٣٤
 .٨٢٧٥ .٥٥٢٧ ٣٫٦٩٠١ .٦٩٠١٠ .٠٠٠  مالکیت منابع تولید(نظیر اراضی مرتعی و زراعی) هایبودن شیوهمشخص -٣٥
 .٣٩٧٦ .١٤٩٣ ٣٫٢٧٣٤ .٢٧٣٤٤ .٠٠٠  های تولیدها و فناوریسترسی به مواد و زیرساختد -٣٦
 .٠١٥١ -.٧٦٥١ ٢٫٦٢٥٠ -.٣٧٥٠٠ .٠٥٩  سازی آبیش امکانات الزم جهت ذخیرهافزا -٣٧
 ١٫٥٠٠٢ ١٫٢٩٦٧ ٤٫٣٩٨٤ ١٫٣٩٨٤٤ .٠٠٠  اضیعه سرزمین و کاربری ار ریزی توسبرنامه -٣٨
های کالن و استراتژیک در حوزه مدیریت گیریکپارچه نمودن تصمیمی -٣٩

  خشکسالی
١٫٠١٩٤ -١٫٢٣٥٢  ١٫٨٧٧٦  -١٫١٢٢٤٠  .٠٠٧- 

جود راهبرد ملی بلند مدت برای مدیریت خشکسالی با گنجاندن شرایط محیطی و -٤٠
  و محلی

٣٩٧٦ .١٤٩٣  ٣٫٢٧٣٤  .٢٧٣٣٤  .٠٠٢. 

 .٣٩٨٢ -.٤٨١٥ ٢٫٩٥٨٣ -.٠٤١٦٧  .٨٤٦  هاگیری از تجارب و توانمندیالمللی برای بهرهمکاری مناسب با مؤسسات بینه -٤١
ها و ارائه خدمات حمایتی و توسعه تأمین اجتماعی در مناطق وسعه زیرساختت -٤٢

  پذیرآسیب
٣١٠٨ .٣٩٧٦ ٤٫٣٩٨٤ ١٫٩٨٨٤٤ .٠٠٠. 

 .٣٤٤٤ .١٣٤٨ ٣٫٢٣٩٦  .٢٣٩٥٨  .٠٠٧  های ملی و استانیهماهنگ سازی مدیریت بحران خشکسالی با دیگر سیاست -٤٣
 -.٠٤٣١ -.٣٠٠٦  ١٫٢٨٣٢١  -.١٧١٨٨  .٠٠٨  ناسایی و استفاده مناسب از منابع آبی دیگر موجود در محدودهش -٤٤
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  و سوم اول، دوم دورت خشکسالی در یکارشناس برای مدیر ٢٥نظر  )٥جدول 
  نتیجه  ai Woi  واالتئس

       اقتصادی
۱  ۱۰۱  ۰٫۰۱۷۸۷۶۱۰۶  ۱۷  
  حذف  ۰٫۰۱۳۶۲۸۳۱۹ ۷۷  ۲
۳  ۱۰۲ ۰٫۰۱۸۰۵۳۰۹۷  ۱۶  
۴  ۱۱۷ ۰٫۰۲۰۷۰۷۹۶۵  ۵  
۵  ١٠٧ ۰٫۰۱۸۹۳۸۰۵۳  ۱۱  
  حذف  ۰٫۰۱۲۷۴۳۳۶۳ ٧٢  ۶
۷  ١١٢ ۰٫۰۱۹۸۲۳۰۰۹  ۸  
۸  ١٠٧ ۰٫۰۱۸۹۳۸۰۵۳  ۱۱  

۹  ٩٨ ۰٫۰۱۷۳۴۵۱۳۳  ۲۰  

       اجتماعی
  حذف  ۰٫۰۱۱۵۰۴۴۲۵ ٦٥  ۱۰
۱۱  ١٢٢ ۰٫۰۲۱۵۹۲۹۲  ۱  
۱۲  ١٠٦ ۰٫۰۱۸۷۶۱۰۶۲  ۱۲  

 حذف  ۰٫۰۱۳۰۹۷۳۴۵ ٧٤  ۱۳

 حذف  ۰٫۰۱۲۹۲۰۳۵۴ ٧٣  ۱۴
۱۵  ١٠٤ ۰٫۰۱۸۴۰۷۰۸  ۱۴  
۱۶  ٩٨ ۰٫۰۱۷۳۴۵۱۳۳  ۲۰  
۱۷  ١٠٠ ۰٫۰۱۷۶۹۹۱۱۵  ۱۸  
۱۸  ١٠٥ ۰٫۰۱۸۵۸۴۰۷۱  ۱۳  
۱۹  ١١٨ ۰٫۰۲۰۸۸۴۹۵۶  ۴  
۲۰  ١٠٧ ۰٫۰۱۸۹۳۸۰۵۳  ۱۱  
۲۱  ١٠٦ ۰٫۰۱۸۷۶۱۰۶۲  ۱۲  
۲۲  ١٢١ ۰٫۰۲۱۴۱۵۹۲۹  ۲  
  حذف  ۰٫۰۱۳۹۸۲۳۰۱ ٧٩  ۲۳
۲۴  ١٠٢ ۰٫۰۱۸۰۵۳۰۹۷  ۱۶  
 حذف  ۰٫۰۱۱۶۸۱۴۱۶ ٦٦  ۲۵
 حذف  ۰٫۰۱۲۷۴۳۳۶۳ ٧٢  ۲۶
۲۷  ١٠١ ۰٫۰۱۷۸۷۶۱۰۶  ۱۷  
۲۸  ١١٧ ۰٫۰۲۰۷۰۷۹۶۵  ۵  
۲۹  ١٠٩ ۰٫۰۱۹۲۹۲۰۳۵  ۹  
  حذف  ۰٫۰۱۴۱۵۹۲۹۲ ٨٠  ۳۰
۳۱  ١١٥ ۰٫۰۲۰۳۵۳۹۸۲  ۶  

       زیست محیطی
۳۲  ١٠١ ۰٫۰۱۷۸۷۶۱۰۶  ۱۷  
۳۳  ١٠٨ ۰٫۰۱۹۱۱۵۰۴۴  ۱۰  
۳۴  ١١٤ ۰٫۰۲۰۱۷۶۹۹۱  ۷  
۳۵  ١٠٩ ۰٫۰۱۹۲۹۲۰۳۵  ۹  
۳۶  ١٠٣ ۰٫۰۱۸۲۳۰۰۸۸  ۱۵  
۳۷  ٩٩ ۰٫۰۱۷۵۲۲۱۲۴  ۱۹  
۳۸  ١٠٢ ۰٫۰۱۸۰۵۳۰۹۷  ۱۶  
       زیربنایی-نهادی

۳۹  ٩٨ ۰٫۰۱۷۳۴۵۱۳۳  ۲۰  
۴۰  ١٠٦ ۰٫۰۱۸۷۶۱۰۶۲  ۱۲  
۴۱  ١٠٨ ۰٫۰۱۹۱۱۵۰۴۴  ۱۰  
۴۲  ١٠٢ ۰٫۰۱۸۰۵۳۰۹۷  ۱۶  
۴۳  ١١٩ ۰٫۰۲۱۰۶۱۹۴۷  ۳  
۴۴  ١١ ۰٫۰۱۷۶۹۹۱۱۵  ۱۸  
۴۵  ١٠٦ ۰٫۰۱۸۷۶۱۰۶۲  ۱۲  
  حذف  ۰٫۰۱۰۶۱۹۴۶۹ ٦٠  ۴۶
۴۷  ١٠٥ ۰٫۰۱۸۵۸۴۰۷۱  ۱۳  
 حذف  ۰٫۰۰۹۷۳۴۵۱۳ ٥٥  ۴۸
 حذف  ۰٫۰۱۳۲۷۴۳۳۶ ٧٥  ۴۹
 حذف  ۰٫۰۱۱۱۵۰۴۴۲ ٦٣  ۵۰
۵۱  ٩٩ ۰٫۰۱۷۵۲۲۱۲۴  ۱۹  
  حذف  ۰٫۰۰۹۷۳۴۵۱۳ ٥٥  ۵۲
۵۳  ١١٢ ۰٫۰۱۹۸۲۳۰۰۹  ۸  
۵۴  ١٠٤ ۰٫۰۱۸۴۰۷۰۸  ۱۴  
۵۵  ١٠٠ ۰٫۰۱۷۶۹۹۱۱۵  ۱۸  

۵۶  ١٠٨ ۰٫۰۱۹۱۱۵۰۴۴  ۱۰  

۵۷  ١٠٥ ۰٫۰۱۸۵۸۴۰۷۱  ۱۳  
۵۸  ١٠١ ۰٫۰۱۷۸۷۶۱۰۶  ۱۷  

 دهدمی نشان ٥نظر کارشناسان در جدول  بر مبتنی تحلیل نتایج
 هایریزیبرنامه متغیرهای مشارکت روستاییان و عشایر در که

با  بومی دانش توسعه و خشکسالی مدیریت حوزه در مربوطه
 مؤثرترین و ترینمهم عنوانبه ٠٫٠٢١٤١ و ٠٫٠٢١٥٩ ها وزنیضریب
. هستند دوم و اول هایرتبه دارای خشکسالی مدیریت بر مؤثر عوامل
 عوارض با مقابله حوزه در بیمه و عمومی خدمات نظام بودنمناسب

 متغیرهای و سوم رتبه دارای ٠٫٠٢١٠٦وزنی  ضریب با خشکسالی
  .دارند قرار بعدی هایرتبه در گردی

  
   بحث

 که دارد آن از نشان منطقه در کمی هاییافته و میدانی تحقیق 
 سال ١٤(شده  ذکر هایسال در هاخشکسالی ایجاد و بارش کمبود
 و شده منطقه در گسترده هایمهاجرت ساززمینه) ٣ جدول براساس
 یتی،امن تبعات و جمعیت از روستاها شدنخالی امر این

 هایافته مرور. کندمی و کرده ایجاد را اقتصادی و محیطیزیست
 طور به زراعی خشکسالی و هواشناسی خشکسالی که دهدمی نشان

 حاصل نتایج .است پیوسته وقوع به شده ذکر هایسال در همزمان
 & Maleki]و همکاران  ملکینتایج  با پژوهش اول سئوال از

Torkmani, 2015] ی با عنوان مدیریت خشکسالی که در پژوهش
اند شمالی پرداخته خراسان استان آب منابع بهینه از استفاده برای

همخوانی دارد. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه مجموعًا 
سال خشک را پشت سر گذاشته است. نتایج  ١١سال مرطوب و  ١٠

 ددا نشان [al, 2013	Jamshidi et] و همکاران جمشیدی تحقیق
 با ١٣٨٥-١٣٩١ دوره در چرداول و سیروان هایشهرستان که

 خشکسالی شاهد ١٣٨٦-١٣٨٧ آبی سال در و بوده مواجه خشکسالی
 قاسمی آزادخانیپژوهش  نتیجه. بودند ایسابقهبی و شدید

[Ghasemi Azade Khani, 2013] وضعیت بررسی به که 
 درصد صشاخ براساس) ١٣٦٧-١٣٩٢( کرمانشاه استان در خشکسالی

 داد نشان هاییافته ،است همسو پرداختند، (PN) بارندگی نرمال
 کرمانشاه استان در) ١٣٦٧-١٣٩٢(زمانی  بازه این کل از ٢٢ که

 بارش است. وضعیت داده رخ شدید تا ضعیف درجات با خشکسالی
 بوده نرمال صورت به استان کل در مدت این %٧٨ در استان در

 هایاکوسیستم بر مخرب تأثیر بر هعالو هاخشکسالی این. است
 منابع و مراتع کشاورزی، بر را زیادی صدمات است توانسته استان
 زراعی و دامی تولیدات آن دنبالبه که باشد داشته استان آب

 تشدید حتی و روستاییان درآمد کاهش شاهد و یافتهکاهش
 & Maponya] تحقیقات با همچنین. هستیم شهرها به مهاجرت

Mpandeli, 2012; Dehban et	al, 2015; Yousefi et	al, 
 از بعضی در که این به توجه با. است راستا هم و همسو [2015

 مناظر دارای منصوری تنگ میان جمله از مطالعه مورد روستاهای
 نظر از شیان قلعه روستای ،)غیره و چشمه آبشار،( فراوان طبیعی
 نظر از سیاه سیاه همیلگ ،)و غیره شیان آتشکده(فرهنگی  میراث
 و شیان قلعه معارفی، انجیرک، روستاهای ساسانی، دوره آتشکده
 پیشنهاد کشور غرب آهنراه ارتباطی مسیر در قرارگرفتن میرعزیزی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــ یعیشفبهمن  ۵۴۸

   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۳۴دوره                                        نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 دامداری کشاورزی، بخش در گذاریسرمایه و شغلی تنوع شود کهمی
 صنایع گردشگری، های پتانسیل طریق از روستاها این کارآفرینی و
 گرفته قرار روستایی توسعه ریزانبرنامه توجه مورد خدماتی تی،دس
 از استفاده با هواشناسی خشکسالی هاینقشه که این دیگر و

 تمام دسترس در غیره و SPEI، SPIخشکسالی  هایشاخص
 اتخاذ الزم تصمیمات آن براساس و گیرد قرار مربوطه هایسازمان
  . گردد
 اقتصادی، اجتماعی، هایشاخص موجود وضعیت بررسی در

 در خانوارها سرپرستان دیدگاه از زیربنایی و کالبدی محیطی،زیست
 داد نشان آمده به دست نتایج غرب آباداسالم شهرستان روستاهای

مطلوبی نیست  وضعیت در الذکرفوق  هایشاخص از متغیر ۱۸ که
 تحقق عدم چون هم مواردی را آن دلیل اقتصادی شاخص در که

 خشکسالی، با مبارزه مختلف هایزمینه در شدهداده هایوعده
 روستایی هایوام ضمانت مشکالت خاک، و آب نامناسب مدیریت

 در شغل نبود خشکسالی، دلیلبه هاوام بازپرداخت توانایی عدم و
 هاشغل از برخی بودنفصلی و دامداری و کشاورزی کارهای کنار

روستاییان  سواد بودننپایی اجتماعی شاخص در .و غیره )زراعت(
 خاطر به گذاریسرمایه انگیزه فقدان ،)نوشتن و خواندن حد در ۴۶%(

 مقابله برای آموزشی هایدایمی کالس ارایه عدم پذیری،ریسک عدم
 هاکالس این در روستاییان شرکت عدم یا خشکسالی پیامدهای با
 مداریدا و در کشاورزی بومی و سنتی هایشیوه از گیریبهره عدم و
 ریزیبرنامه و نوین هایشیوه با همگام روستایی جامعه بین در
سنتی،  دانش نداشتنقبول چون هم دالیلی به آنها راستایهم

 شاخص در. گرایی آینده عدم و محدود زمانی دیدگاه و تقدیرگرایی
 درختان رفتن بین از بلوط، درختان شدنخشک محیطیزیست

 دهستان مراتع و هاجنگل در گیاهی پوشش زالزالک، کاهش
 در(ها قنات و هاچاه شدنخشک شمالی، حومه دهستان و آبادحسن

 خانیفرخ روستای ،)چاه(جنوبی  حومه دهستان چغاکبود روستاهای
 ریزیبرنامه نبود و خاک فرسایش ،)قنات(آباد حسن دهستان
 و بومی هایروش با چه جوی نزوالت سازیذخیره عدم و مناسب
 شدنخالی و هارودخانه دبی سطح کاهش و نوین هایروش با چه
 منصوری، تنگ میان دهستان روستاهای در زیرزمینی هایسفره
 ضعف زیربنایی -نهادی شاخص در نهایت در و شیان قلعه و ونایی
 اجرای و هاگیریتصمیم در مردم مشارکت عدم ای،بیمه پوشش
  . کرد رذک) مشارکتی رویکرهای(ای توسعه هابرنامه
 مطالعه مورد روستاهای در الذکرفوق هایشاخص پیامدهای و آثار
 و گسترده هایمهاجرت روستاها، تخلیه درآمد، کاهش به منجر
 کاهش و کنندگانمصرف آمار به افزایش جوان، نیروی خروج

 زیست محیط و محلی اقتصاد فروپاشی بزهکاری، تولیدات، افزایش
 با پژوهش دوم سئوال از حاصل نتایج .شودمی و غیره مخاطره در

 ,Sharafi & Zarafshani] و زرافشانی	شرفیپژوهش  نتایج

 مدیریت آغاز نقطه پذیری،آسیب سنجش بررسی به که [2011
 ذهاب، سرپل هایشهرستان: موردی مطالعه خشکسالی در ریسک
 نتایج است، راستاهم و همسو پرداختند، جوانرود و غرب آباداسالم

) ٣٫٣٧(جوانرود  اقتصادی، پذیریآسیب لحاظ از که داد نشان
 و) ٣٫٣٠(ذهاب  سرپل آن دنبالبه و پذیریآسیب ضریب باالترین
 سنجش .گرفتند قرار بعدی هایرتبه در) ٣٫٢٠( غرب آباداسالم
 ضریب با ذهاب سرپل که داد نشان اجتماعی پذیریآسیب
 و) ٢٫٦١(غرب  بادآاسالم و رتبه باالترین) ٣٫٢٨(پذیری آسیب
پژوهش  نتایج. گرفتند قرار بعدی هایرتبه در) ٢٫٥٤( جوانرود

	Mohammadi Yeganeh et]و همکاران  محمدی یگانه al, 

 اقتصاد بر خشكسالی تأثیرات واكاوی به ایمقاله در که [2012
) ١٣٧٥-١٣٨٥ زمانی دوره طی( ابرکوه شهرستان روستایی نواحی
 شهرستان این که دارد آن از نشان نتایج که بوده اند، همسوپرداخته
 نتایج. است بردهمی سر به خشکسالی وضعیت در دوره این طی

 بررسی به که [al, 2013	Alipour et]و همکاران پور علی پژوهش
 نهبندان، كشاورزان اجتماعی اقتصادی وضعیت بر خشکسالی اثرات
 خشکسالی اثرات هک رسیدند نتیجه این به که بوده همسو اندپرداخته

 افزایش شامل عامل پنج در کشاورزان، اقتصادی وضعیت بر
 اقتصادی توان کاهش گندم، تولید کاهش تولید، هایهزینه
 کشاورزی بخش از خروج و کشاورز آتی تولیدی توان کاهش کشاورز،

 عامل پنج در کشاورزان وضعیت بر خشکسالی اجتماعی اثرات و
 اثرات تغذیه، و بهداشت سطح کاهش اجتماعی، هایآسیب افزایش
 در فقر ایجاد و اجتماعی اختالفات بروز خشکسالی، روانی روحی
 ,al	Riahi et] و همکارانریاحی پژوهش . شدند بندیدسته جامعه

 درآمد کاهش در خشکسالی از ناشی خسارت که داد نشان ،[2013
 به تمایل افزایش روستا، شغلی ساختار در تغییر انداز،پس و

 هادام اجتماعی، کاهش روابط و مشارکت روستا، کاهش در مهاجرت
و  سلیمانی نتایج پژوهش. است داشته تأثیر کشاورزی تولیدات و

	Soleimani et]همکاران  al, 2018] تأثیر که به بررسی 

 غرب پرداختند، آباداسالم دشت زیرزمینی آب منابع بر خشکسالی

 غرب آبادماسال دشت خوانآب متر سطح ٩٫٣١ کاهش داد که نشان

 حال این با .است مطالعه مورد )١٣٧٧-١٣٨٩( ساله ١٣ دوره طی در

 برداریبهره ، بلکهیستن آب بحران عامل تنهایی به خشکسالی

 بدون رویهبی توسعه گیاهی، پوشش تخریب آب، منابع از رویهبی

 مهم عوامل جمله از سرزمین و آمایش اقلیمی هایظرفیت به توجه

 تشدید موجب بارش میزان و کاهش دما افزایش دیگر از طرف ده،بو

 منطقه مینیز و زیر سطحی هایآب بیشتر و افت هاخشکسالی پدیده

شود که اتخاذ رویکردها و بنابراین پیشنهاد می. است شده
ر الگوی کشت، پرداخت یارانه، بیمه یچون تغی هایی همسیاست

الوصول اعتبارات ای سهل، اعطغیرهمحصوالت کشاورزی و دامی و 
بهره و بالعوض، تمدید و تسهیالت بانکی متنوع، کافی، کم

 های کشاورزی، احیای نظام معیشت روستایی، ایجادبازپرداخت وام
های کوچک و زود بازده، حمایت از تولید صنایع دستی مانند کارگاه

 که هایفعالیت کلی طوربه و بافیجاجیم و بافیگلیمقالیبافی، 
 توسعه ریزانبرنامه سوی از گردد روستاییان درآمد ترمیم ساززمینه

  .گیرد قرار جدی توجه مورد روستایی
 نشان کارشناسان نظر بر مبتنی تحلیل نتایج کیفی قسمت در
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متغیرهای مشارکت روستاییان و عشایر در  که دهدمی
های مربوطه در حوزه مدیریت خشکسالی، توسعه دانش ریزیبرنامه

 هایضریب بودن نظام خدمات عمومی و بیمه باومی و مناسبب
ترین و مؤثرترین عنوان مهمبه ٠٫٠٢١٠٦و  ٠٫٠٢١٤١، ٠٫٠٢١٥٩وزنی 

های اول تا سوم عوامل مؤثر بر مدیریت خشکسالی دارای رتبه
. در واقع با توجه به اینکه جامعه روستایی ارتباط تنگاتنگی هستند

های دامداری و کشاورزی و در فعالیت با محیط پیرامون خود داشته
ها مشغول بوده و بیشترین میزان درآمد و اشتغال آنها در این زمینه

، هر گونه اقدام و عملکرد آنها تأثیر مستقیمی بر محیط گذاشته است
های روستاییان در و بر همین اساس آموزش و توسعه توانمندی

موقع مراتع، تواند به چرای به زمینه مدیریت خشکسالی می
وری منابع آبی جلوگیری از قطع درختان، تعداد متناسب دام، بهره

های سنتی و بومی گیری از شیوهمنجر شود. همچنین بهره غیره و
های در کشاورزی و دامداری در بین جامعه روستایی همگام با شیوه

تواند به مدیریت خشکسالی ا میهراستای آنریزی همنوین و برنامه
رسانی به موقع در زمینه بروز ایانی نماید. زمانی که خدماتکمک ش

یان دلگرم یخشکسالی در مناطق روستایی صورت گیرد و روستا
رسانی به آنها براساس میزان خسارت خشکسالی باشند که کمک

ای احراز شود، به تبع باشد و خسارت آنها بر مبنای شرایط بیمه
ه ینمشارکت در این زمتمایل زیادی برای مدیریت خشکسالی و 

خواهند داشت تا راندمان و کیفیت محصوالت کشاورزی و دامداری 
نتایج  آنها بهبود یابد در غیر این صورت شرایط برعکس خواهد شد.

توسط پانلی از  [Shams et al, 2011]شمس و همکاران  تحقیق
باغی  -متخصصان مرتبط نشان داد که شش عامل عملیات زراعی

مصرف بهینه کودها، حفظ و انتقال آب، عملیات  قبل از کاشت،
های مقاوم به ترتیب اهمیت باغی در مرحله داشت و نهال -زراعی

بیشترین نقش را در تبیین واریانس کل مربوط به عوامل مؤثر بر 
کل  %٥٠مقابله با خشکسالی دارا هستند و در مجموع شش عامل

کسالی را تبیین واریانس مربوط به عوامل مؤثر بر مقابله با خش
امیرخانی و  ال سوم پژوهش با نتایجسئونتایج حاصل از  نمودند.

 بررسی به پژوهشی در که [al, 2012	Amir Khani et]همکاران 
مطالعه (خشکسالی  زمینه در کشاورزان مدیریت نوع در مؤثر عوامل
 هایافته است، همسو پرداختند) ورامین شهرستان کارانگندم موردی
 از استفاده اجتماعی، مشارکت متغیرهای که است آن از حاکی
 ارتباطی هایکانال کشاورزی، جهاد خدمات و ترویج مراکز خدمات

 مهندسی فنی ایمشاوره خدمات هایشرکت خدمات از استفاده و
 کارانگندم مدیریت نوع در را تأثیر بیشترین ترتیب به کشاورزی
  .دداشتن خشکسالی زمینه در ورامین شهرستان
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