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 چکیده
 

 را آن اشتباه، به است.گرچه، بسیاری اقلیم از مستمر و نرمال حالتی و طبیعی بالیای از یکی خشکسالی

 های  اقلیم شونده رارتک و اصلی های ویژگی از واقع در پدیده این پندارند، می نادر و طبیعی ای واقعه

 کاهش و سازگاری برای را متعددی های روش گیران، تصمیم جهان، در آید. امروزه می شمار به متفاوت

 خشکسالی مدیریت در که دهند می پیشنهاد و کنند می دنبال خشکسالی جمله از طبیعی بالیای خسارات

 در ریسک و بحران مدیریت از فیقیتل آن کنار در و شود نگریسته مسئله به ریسک مدیریت نگاه با

 نگر مدیریت جامع خشکسالی، مدیریت روش بهترین رود. لذا کار به توأمان صورت به مختلف مواقع

و  یمیاقل یزیوگرافی،ف یپارامترها یرتاث یبررس پژوهش، این باشد. هدف اصلی می خشکسالی

 یزد استان پیشکوه آبخیز حوزه در کشاورزی خشکسالی پذیریآسیب یابیبر ارز یدرولوژیکیه

 منطقه، خشکسالی کشاورزی پذیری آسیب در تاثیرگذار پارامترهای ابتدا پژوهش، این در .است بوده

خشکسالی  پذیری آسیب در اهمیت ها از لحاظ الیه دهی وزن از پس و شد اطالعاتی های الیه به تبدیل

( GIS) جغرافیایی اطالعات سامانه کمک به ،(MCDM) معیاره چند گیری تصمیم کشاورزی در چارچوب

نتایج نشان داد، نشان . شد تهیه مطالعاتی منطقه خشکسالی کشاورزی پذیری آسیب نهایی نقشه و تلفیق

پذیری خشکسالی کشاورزی مربوط به نقشه بارش  بیشترین وزن پارامترهای موثر در آسیب می دهد که

،  تبخیر  15/0، شیب  19/0نابع آب )آبدهی قنوات( و پس از آن به ترتیب م 31/0که مقدار آن برابر با 

و کمترین وزن مربوط به پارامتر جهت شیب با  06/0، سازندهای زمین شناسی  09/0، بافت خاک 12/0

  باشد. می 05/0مقدار 
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 مقدمه

 مختلف های قسمت از کافی اطالعات داشتن خشکسالی، نگر جامع مدیریتی سیستم الزمه کلی، طور به

 منطقه پذیری آسیب میزان همچنین، و خشکسالی بار زیان اثرات و خطرها از کافی شناخت و منطقه سطح در

 از ناشی ایه آسیب و خطرات کاهش جهت در را مناسبی های گیری تصمیم و ها واکنش تا باشد، می مطالعاتی

 آمریکا کشورها، این میان در (.Hosseini Hossein Abadi ، 1390و Fatehi Marj) باشیم داشته خشکسالی

 به وابسته موسسات و اروپا اتحادیه و جنوبی آفریقای و استرالیا چون کشورهایی و بوده پیشرو زمینه، این در

 ای مالحظه قابل های فعالیت زمینه، این در آفریقا، و آسیا در غیردولتی های سازمان عنوان به متحد ملل سازمان

 پژوهشی 2012 سال در اروپا شرق جنوب خشکسالی مدیریت . مرکز(2008همکاران،  و Arshadاند ) داده انجام

 استفاده با و داد انجام خشکسالی، های پذیری آسیب و خطرات های گذاری سیاست و راهکارها بررسی زمینه در

 مجارستان، کرواسی، یونان، کشورهای خشکسالی پذیری آسیب به مربوط نقشه جغرافیایی عاتاطال سیستم از

 به مربوط نقشه .(2012و همکاران،   Andrea Móring) نمود تهیه را نگرو مونته و صربستان مقدونیه، جمهوری

 پژوهش، ر ایند شد که تهیه (2010و همکاران )  Maja Slejkoتوسط اسلوونی کشور خشکسالی پذیری آسیب

و  Pandeyهندوستان کشور سونار گرفت. در حوضه صورت ARC GIS افزاری  نرم محیط در عملیات تمامی

 یک تکامل منظور به مطالعه این نمودند، تهیه را خشکسالی پذیری آسیب به مربوط ، نقشه(2008همکاران )

 جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده اب مکانی، و زمانی دامنه در خشکسالی پذیری آسیب ارزیابی برای روش

 پذیری آسیب ( به بررسی2002) Wilhelmi و Wilhite  آمریکا متحده ایاالت نبراسکای گرفت. در صورت

 دسته دو به خشکسالی پذیری آسیب در موثر پارامترهای پژوهش، این در. پرداختند کشاورزی خشکسالی

 های الیه صورت به اجتماعی و بیوفیزیکی پارامترهای که شد انتخاب اجتماعی و بیوفیزیکی عوامل اصلی

 خطر ارزیابی زمینه در پژوهشی Dabanlia (2018،) ترکیه توسط در کشور. شد تهیه GIS محیط در اطالعاتی

 منظور به ترکیه کشور استانهای اقتصادی و هیدرواقلیم داده های از پژوهش، این در. انجام شد خشکسالی

 پذیری آسیب های نقشه که است آن از حاکی نتایج،. است شده استفاده خشکسالی خطر و ریپذی آسیب ارزیابی

 این از و کنند شناسایی را خشکسالی برابر در پذیر آسیب مناطق تا کند کمک نفعان ذی به تواند می خشکسالی

 توسط نچی غربی جنوب ریسک ارزیابی و خشکسالی پذیری آسیب های ویژگی. کنند کمک آنها به طریق

Jiang  ارزیابی ضمن مطالعه، این قرار گرفت.در تحلیل و تجزیه مورد پژوهشی در( 2018)و همکاران 

 شاخص عنوان به( SPI) بارندگی استاندارد شاخص از و داده قرار نظر مد را پذیری آسیب جنبه خشکسالی،

ای در  ذیری خشکسالی به اندازهپ امروزه، ارزیابی آسیب .است شده  استفاده خشکسالی پذیری آسیب ارزیابی

است که اکثر کشورهای اروپایی، ایاالت متحده آمریکا و آفریقا و برخی از  جهان اهمیت و ضرورت داشته

در اند.  اند و اقدامات عملی مناسبی در این راستا انجام داده کشورهای آسیایی این موضوع را مدنظر قرار داده

کالن مدیریت خطرپذیری  یها استیکه در س ینحو درک شده به یبایران نیز، اهمیت این موضوع به خو

 نیعنوان نخست پذیری به های آسیب بندی کشور از نظر ریسک خشکسالی و تهیه نقشه خشکسالی کشور، پهنه

 یرتاث یاین پژوهش، بررس یاست. هدف اصل گرفتهگام مدیریت خطرپذیری خشکسالی کشور، مورد تأکید قرار 

 یزدر حوزه آبخ کشاورزی خشکسالی پذیریآسیب یابیبر ارز یدرولوژیکیو ه یمیاقل وگرافی،یزیف یپارامترها

 است. بوده یزداستان  یشکوهپ
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 ها مواد و روش 

 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 

 یزد استان غربی جنوب بخش در آبخیز حوزه این. دارد پیشکوه قرار آبخیز حوزه در مطالعاتی محدوده

 و  بوده( خانوار 1289 در) نفر 4284 آن جمعیت ،1390 سال در ایران آمار مرکز سرشماری براساس و اردد قرار

 54 تا دقیقه 41 و درجه 53 طول بین مطالعاتی محدوده جغرافیایی موقعیت. است هکتار 83381آن  مساحت

 است گرفته قرار لیشما دقیقه 49 و درجه 31 تا دقیقه 31 و درجه 31 عرض و شرقی دقیقه 15 و درجه

 (.1شکل)

 

 
 مطالعاتی محدوده استانی و کشوری موقعیت -1شکل

 

 و شیرکوه های کوه رشته به مربوط متر 4042 آن حداکثر متر و1492 حوزه آبخیز، ارتفاع حداقل

 این از درصد 65 که متر بوده میلی 167 پیشکوه آبخیز حوزه متوسط بارندگی است. 2380 آن ارتفاع میانگین

 .بارد می زمستان فصل در ارشب
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 روش تحقیق 

 نقشه آنالیز مکانی و نقشه باید کشاورزی، خشکسالی به مطالعاتی منطقه پذیری آسیب ارزیابی منظور به

 جغرافیایی. اطالعات های سامانه از استفاده راستا، این در. شود تهیه کشاورزی خشکسالی پذیری آسیب

(GIS
در  .شود تری واقعی و تر دقیق نتایج به منجر تواند می معیاره چند گیری تصمیم مدل از ادهاستف با همراه (1

ها در استان یزد، استخراج پارامترهای  داده بودن اطمینان و در دسترس پژوهش حاضر، ابتدا با توجه به قابلیت

و  Andrea(، 2010ن)و همکارا Maja Slejkoپذیری خشکسالی کشاورزی همسو با مطالعات موثر در آسیب

پذیری  های مربوط به پارامترهای موثر بر آسیب ( انجام شده است. در مرحله بعد داده2012همکاران)

 طول مدت در بلند بارش شامل آمار پایه پژوهش، و اولیه های آوری و تهیه شد. داده خشکسالی منطقه جمع 

 سازمان به وابسته مطالعاتی منطقه در موجود جیبارانسن سینوپتیک و های ایستگاه از( 1375-95)آماری دوره

 نقشه همچنین. گردید اخذ یزد استان ایمنطقهآب  از شرکت آمار آبدهی قنوات و تبخیر ماهانه و هواشناسی

، نقشه سازندها از سازمان زمین  کشور جغرافیایی سازمان از( DEM SRTM) ارتفاع رقومی مدل و توپوگرافی

های اولیه در  کشور تهیه شد. پس از آن، داده آب و خاک تحقیقات مؤسسه از اراضی قابلیت شناسی و نقشه

که برای هر  شد پذیری تبدیل های آسیب اطالعاتی و یا همان نقشه های الیه سیستم اطالعات جغرافیایی به

ایجاد شده،  پذیری های آسیب گرفت. سپس هر کدام از نقشه صورت های مربوطه بندی ها، طبقهکدام از این الیه

-دهی وزن (،AHPمراتبی) پذیری خشکسالی، با استفاده از روش تحلیل سلسله به لحاظ اهمیت آنها در آسیب

ها اعمال گردید. در پایان،  آمده، در سیستم اطالعات جغرافیایی به هر کدام از نقشه  دست های به  وزنو شد 

ی ناشی از خشکسالی کشاورزی حوزه آبخیز پیشکوه تهیه پذیر ها، نقشه نهایی آسیب بعد از تلفیق این الیه

های خروجی از مطالعات میدانی سنجی نقشه شد. همچنین در این پژوهش، به منظور کنترل، پایش و دقت

 محدوده مطالعاتی کمک گرفته شد. 

 پذیری خشکسالی در حوزه آبخیز پیشکوه : شناسایی پارامترهای موثر در آسیب -

و  باشد کشاورزی متعدد می های سیستم در خشکسالی پذیری آسیب در وامل مؤثرطور کلی،  ع به 

 پذیری خشکسالی کشاورزی در مناطق مختلف، بستگی به استفاده از این فاکتورها به منظور تهیه نقشه آسیب

؛  2010 و همکاران، Maja Slejko؛Wilhite ،2002و  Wilhelmi)ها دارد  اطمینان داده و قابلیت بودن در دسترس

Karamouz  ،در ادامه پارامترهای انتخابی موثر در آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی در 2015و همکاران .)

  کشورهای مختلف جهان آورده شده است.
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 پارامترهای انتخابی موثر در آسیب پذیری خشکسالی کشاورزی در کشورهای مختلف جهان -1جدول

 
 
 

پذیری خشکسالی، این فاکتورها  یی و انتخاب پارامترهای مؤثر در آسیبدر این پژوهش، پس از شناسا

ای که هر یک از  های اطالعاتی رستری تبدیل شد به گونه به الیه وسیله سیستم اطالعات جغرافیایی به

باشد   پذیری آن پارامتر در خشکسالی می  های آسیب گر ارزش کالس ها( نمایان ها )نقشه های این الیه پیکسل

نزدیکتر باشد، تاثیر بیشتری  10باشد. هر چه این مقادیر زیادتر و به عبارتی به عدد  می 10تا  1ه مقدار آن بین ک

پذیری پارامترهای منتخب حوزه  های پایه آسیب پذیری خشکسالی دارد. در ادامه، شیوه تهیه نقشه در آسیب

 است. آبخیز پیشکوه ارائه شده 

 

 پارامترهای فیزیوگرافی -1
 شیب -

شیب سطح زمین بر میزان نفوذ بارش موثر است. هرچه شیب بیشتر باشد، میزان نفوذ بارش کمتر 

است. بنابراین براساس درصد شیب، نقشه شیب محدوده مطالعاتی به طبقات مختلف تقسیم بندی شد. برای 

و  Andrea Móringهر یک از طبقات، برمبنای تاثیرگذاری بر میزان نفوذ، یک ارزش در نظر گرفته شد )

 دهد. بندی شده را نشان می ( ارزش هر یک از واحدهای شیب طبقه 2(. جدول )2012همکاران، 

 
 پذیری پارامتر شیب طبقات آسیب  -2جدول

شیب درصد پذیری آسیب طبقات   

1 از کمتر  1 

2-1  2 

5-2  4 

10-5  6 

30-10  8 

30 از بیشتر  10 
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 جهت شیب -

توانند دریافت متفاوتی از تابش نور خورشید را داشته باشند. بنابراین  های مختلف شیب می جهت

بندی شد.  های مختلف شیب، نقشه جهت شیب محدوده مطالعاتی به طبقات مختلف تقسیم براساس جهت

برای هر یک از طبقات، برمبنای تاثیرگذاری بر میزان دما، رطوبت، نفوذ، رواناب و تبخیر از سطح خاک، یک 

و  Agostino Ferrara ( و2013و همکاران ) Bahreini شد و با توجه به منابع موجود، نظر گرفته  ارزش در

پذیری مربوط به هر یک از طبقات شیب مشخص شد. ارزش  های آسیب ( در این زمینه، کالس2010همکاران )

 (.3است )جدول شده  بندی شده در ادامه آورده هر یک از واحدهای جهت شیب طبقه 

 
 طبقات آسیب پذیری جهت شیب -3لجدو

 

 

 

 

 

 

 

 اقلیمی پارامترهای -2
 بارش -

پذیری خشکسالی از شاخص بارش استاندارد به عنوان یکی از  منظور بررسی نقش بارش در آسیب به

باشد در  های مختلف خشکسالی و نیز ترسالی می ژگی  های خشکسالی هواشناسی که قادر به برآورد وی خصشا

های قابل علت سادگی محاسبات، استفاده از داده، بهSPIاین پژوهش استفاده شد. در سراسر جهان از شاخص 

ای در امور تحقیقاتی و دهزمانی دلخواه به طور گستر قابلیت محاسبه برای هر مقیاسو  دسترس بارندگی

(. در این پژوهش Singh  ،2010 و  Mishra؛ Guttman  ،1999د )شوپایش خشکسالی استفاده می برای اجرایی 

 آماری دوره طول در محدوده مورد مطالعه در موجود سینوپتیک و بارانسنجی ایستگاه 19 بارش داده های از

 دوره در SPI خشکسالی (، شاخصDIP)2ده از نرم افزارشد. سپس با استفا استفاده ،(1375-95)مشترک

 در اقلیمی خشکسالی گردید.در مرحله بعد، شدیدترین محاسبه ها،برای تمامی ایستگاه (1375-95)آماری

 جغرافیایی مختصات به توجه با گردید و انتخاب بود، 1386-87 زراعی سال به مربوط که آماری دوره طول

 در ،86-87 زراعی سال به مربوط SPI شاخص به مربوط مقادیر بندیپهنه ادشده،ی بارانسنجی های ایستگاه

زمین آمار یابی درونو روش ( GIS)جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با مطالعاتی محدوده سطح

 پذیریآسیب ارزش ( ،2007وهمکاران) Rossiمطالعات  نتایج از استفاده گرفت.سپس، با صورت 3جینگیکر

در نهایت پس از طبقه بندی نقشه  .(4گردید)جدول مشخص SPIشاخص ازطبقات یک هر به مربوط

                                                   
2
 Drought Indicis Package 

3
 Kirijing Geostatistical Method 

 طبقات آسیب پذیری جهت شیب

 1  شمال

 3 شمال غربی  -شمال شرقی

 5 غرب -شرق

 8 جنوب غربی -جنوب شرقی

 10 جنوب
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، بر اساس درجات آسیب پذیری، نقشه آسیب پذیری خشکسالی بارش محدوده مطالعاتی تهیه  SPIشاخص

 گردید.
 (SPI)شاخص طبقات آسیب پذیری بارش -4جدول

استاندارد بارش شاخص پذیری طبقات آسیب   

0>SPI > -1 5 

-1>SPI > -1.5 7 

-1.5>SPI > -2 9 

SPI< -2 10 

 

 تبخیر -

خشکسالی کشاورزی از آمار  پذیری آسیب درتهیه نقشه تبخیر نقش بررسی منظور در این پژوهش ، به

ایستگاه تبخیر سنجی موجود در داخل و حومه محدوده  4مربوط به  (1375-95)و اطالعات بلند مدت

 (.5مطالعاتی استفاده شد)جدول

 تبخیرسنجی و مقادیر تبخیر های مشخصات ایستگاه -5جدول

نام ایستگاه 

 تبخیرسنجی

 میانگین 

بلندمدت 

 (mmتبخیر)

 تبخیرمیزان 

 خشکترین سال

(mm) 

ارتفاع 

 ایستگاه

(m) 

 2123 3/2934 77/2522 علی اباد

 2420 1/2559 37/2390 گاریز

 2580 3/2517 65/2382 نیر

 2606 8/2182 27/2106 ده باال

 

 زمین شناسی و بافت خاک پارامترهای -4
 شناسی سازندهای زمین -

ترین منابع آبی بخش کشاورزی  با توجه به اینکه قنوات حوزه آبخیز پیشکوه به عنوان یکی از مهم

ها، در  ها نسبت به ترسالی رود، لذا، بررسی نقش قنوات و تأثیر تغییرات آبدهی آنها در خشکسالی شمار می به

 قنوات پذیری آسیب باشد. برای بررسی پذیری خشکسالی کشاورزی در منطقه مطالعاتی حائز اهمیت می یبآس

به آبدهی قنوات که از شرکت سهامی آب  مربوط اطالعات بلند مدت موجود، و ها داده حوزه آبخیز پیشکوه، از

 های داده دارای تابستان فصل رد که قنواتی منظور، منطقه ای استان یزد اخذگردیده بود استفاده شد. بدین

انتخاب شدند. در مرحله بعد،  داشتند، قرار مطالعاتی محدوده در و بودند بازه زمانی مذکور در آبدهی

و ترسالی هیدرولوژیکی محدوده مورد مطالعه بر اساس میزان آبدهی قنوات شناسایی  خشکسالی شدیدترین

( که دارای بیشترین 1388خشکسالی هیدرولوژیکی ) ( و1381گردید و دو دوره ترسالی هیدرولوژیکی )

در مرحله بعد، به منظور تهیه نقشه آسیب پذیری قنوات نسبت به  تغییرات آبدهی بود، انتخاب شد.

( 1388(  نسبت به سال خشک)1381خشکسالی، ابتدا تفاضل بین مقادیر مربوط به آبدهی قنوات در سال تر )

ضرب  100(  تقسیم شد و در آخر، در عدد 1388ادیر آبدهی سال خشک)محاسبه شد، سپس عدد حاصله به مق

شد تا درصد آسیب پذیری برای هر قنات مشخص گردد. سپس با توجه به مختصات جغرافیایی مظهر قنوات و 



 

8 

-درون( به روش GISمقادیر مربوط به آسیب پذیری قنوات مطالعاتی،در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی)

پهنه بندی صورت گرفت و نقشه حاصله به پنج کالس آسیب پذیری ) کم، نسبتاً کم، متوسط، ، جینگییابی کر

 شدید، خیلی شدید( طبقه بندی شد.

 

 بافت خاک -

پذیری خشکسالی و با توجه به اینکه در محدوده مطالعاتی،  با توجه به اهمیت بافت خاک در بحث آسیب

از نقشه قابلیت اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور برای  نقشه بافت خاک وجود ندارد، لذا با استفاده

محدوده مطالعاتی و با استفاده از نظر کارشناسان خبره که تجربه کافی از وضعیت خاک منطقه را داشتند، 

نقشه بافت خاک براساس میزان نفوذپذیری و ظرفیت نگهداشت آب خاک، در مناطق مختلف تهیه گردید، 

هایی که باالترین میزان نفوذپذیری و کمترین ظرفیت نگهداشت آب در خاک را دارند،  طوری که محدوده به

 پذیرترین مناطق در برابر وقوع خشکسالی هستند. آسیب

 

 های پایه دهی نقشه وزن -

دهی  پذیری خشکسالی، اقدام به وزن های پایه، در آسیب توجه به ارزش متفاوت هر یک از نقشهبا

 های پایه در نقشه نهایی مشخص شود. در پژوهش حاضر، برای د، تا وزن هر یک از نقشههای مذکور گردی نقشه

 براساس تکنیک این .شد ( استفادهAHP)فرایند تحلیل سلسله مراتبی  ها، از نقشه از یک هر وزن تعیین

(. در Saaty  ،1980دهد )  می مدیران به را مختلف سناریوهای بررسی امکان و شده نهاده بنا زوجی های مقایسه

 وزن و شده مقایسه زوجی به صورت باالتر سطح در خود مربوطه عنصر به نسبت سطح هر عناصر این فرایند

 شفاهی هایقضاوت از گیرندگان تصمیم ها مقایسه این در (.Ghodsipour  ،2007شود )می محاسبه آنها

 اهمیت  که گفت خواهد گیرنده شود، تصمیم مقایسه  jعنصر با iاگرعنصر  که ای گونه به کرد، خواهند استفاده

i بر j شده تبدیل 9 تا 1 بین کمی مقادیر به هاقضاوت این .( است6ارائه شده در جدول شماره ) حاالت از یکی 

 (.6اند )جدول
 AHP مدل هایقضاوت کمی مقادیر -6جدول

 j نسبت به i وضعیت مقایسه ارزش)مقدارعددی(
 Extremely Preferred(          کامال مرجح) کامال مهمتر 9

 Very strongly Preferredترجیح ) اهمیت( خیلی قوی  7

 Strongly Preferredترجیح ) اهمیت( قوی             5

 Moderately Preferredکمی مرجع ) کمی مهمتر(        3

 Equally Preferredترجیح یا اهمیت یکسان               1

 ت بین فواصل فوقترجیحا 8و6و4و2

 

 ماتریس ها نرخ ناسازگاری تا است الزم باشد، داشته مطابقت افراد قضاوت با نهایی قضاوت این که برای

 در احتمالی هایناسازگاری و تناقضات دهنده نشان آن، مقدار که است شاخصی ناسازگاری شود. نرخ کنترل

 ,Ghodsipourاست) 1/0 ساعتی نظر اساسبر ناسازگاری قبولقابل مقدار .است زوجی مقایسات ماتریس
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 ناسازگاری نرخ یا و انجام زوجی یمقایسه مجدداً می بایست   باشد، بیشتر مقدار این از که صورتیدر (.2007

 .داده شود بهبود

 

 نتایج و بحث

 

 احتمال فاجعه، از قبل سیستم وضعیت روی تمرکز با که است مفهومی خشکسالی پذیری آسیب

این پژوهش،   (. در2015و همکاران،  Karamouzدهد ) می نشان را خاص مکان یک در خطر از اشین خسارت

 خصوصیات دهنده نشان که پذیری آسیب نقشه تهیه خشکسالی، با مدیریت در پذیری آسیب مفهوم کاربرد

 الیخشکس پذیری آسیبدر ارزیابی  .است گرفته قرار بررسی مورد است، خشکسالی پذیری آسیب مکانی

 و شناسایی کشاورزی خشکسالی بر مؤثر فاکتورهای و پارامترها نخست ،حوزه آبخیز پیشکوه کشاورزی

 -5 ،شناسی زمین سازندهای-4 ،بارش -3 ،شیب جهت-2، شیب-1: از عبارتند پارامترها این که شد انتخاب

 با راستا هم شده، انتخاب پارامترهای اکثر ،پژوهشدر این  .خاک بافت -7 ،تبخیر-6 ،قنوات آبدهی تغییرات

 این با. باشد می(2012و همکاران، Andrea )اروپا شرق جنوب یخشکسال تیریمد مرکز انتخابی فاکتورهای

 تابش مدت پارامتر دیم، اراضی و ابری روزهای زیاد تعداد وجود دلیل به اروپایی کشورهای در که تفاوت

 پژوهش در که گردیده اعمال خشکسالی پذیری آسیب هنقش تهیه منظور به نیز آبیاری پارامتر و خورشید

با توجه به شرایط محلی و  حاضر، پژوهش . درندارد وجود پارامتر دو این تومتفا اقلیمی شرایط دلیل به حاضر

. در است شده اضافه تبخیر و شناسی زمین سازندهای قنوات،آبدهی پارامترهایشده در این تحقیق، منابع یاد

که ارزش طبقات  بندی شد طبقه GISپذیری پایه، در محیط  های آسیب یک از نقشه مرحله بعد، هر

نزدیکتر باشد،  10طوری که هر چه مقادیر زیادتر باشد و به عدد  باشد. به می 10تا  1ها بین  پذیری نقشه آسیب

ری خشکسالی پذی پذیری بیشتری در مقابل خشکسالی دارد و به عبارتی دیگر، تاثیر بیشتری در آسیب آسیب

پذیری کمتری را نسبت به خشکسالی نشان  نزدیکتر باشد، آسیب 1دارد و برعکس، هر چه مقادیر به عدد 

های  است. با توجه به ارزش متفاوت هر یک از نقشه پذیری پایه آورده شده های آسیب دهد. در ادامه، نقشه می

پذیری خشکسالی تعیین شود  ها در آسیب یهپذیری خشکسالی، الزم است تا وزن هر یک از ال پایه، در آسیب

(Karamouz  ،مهم2015و همکاران .) های الیه بیشتری از تعداد از استفاده با دهی وزن های روش مزایای ترین 

و  Rosen ،1994باشد ) می نهایی و نقشه خروجی روی بر نامعلوم عوامل یا و خطاها تاثیر کاهش ورودی،

Evans ،1990های پایه، در  های مذکور گردید تا وزن هر یک از نقشه دهی نقشه ، اقدام به وزن(. در این پژوهش

پذیری خشکسالی محدوده مطالعاتی مشخص شود. در این راستا، پس از طراحی پرسشنامه  نقشه نهایی آسیب

AHP بع توسط اساتید دانشگاه، اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منا پرسشنامه عدد 15،  تعداد

 پرسشنامه ها، هایداده استخراج از پس .طبیعی و کارشناسان خبره و مسلط به منطقه مطالعاتی تکمیل گردید

 در و گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد و گردید وارد Expert Choice Ver.11 افزار نرم در یادشده اطالعات

تعیین  (EC)افزار  ه( براساس محاسبات نرمهای پای پارامترهای مورد بررسی )نقشه از یک هر نهایی وزن نهایت

 تعیین ناسازگاری ، از طریق نرخAHP زوجی های مقایسه در پرسشنامه پایایی شد. با توجه به اینکه مفهوم

باشد، لذا نرخ ناسازگاری برای پرسشنامه های  1/0(، این نرخ باید کمتر از 1980) Saatyو بنا بر نظر  شود می
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می  08/0های مقایسه زوجی  ماتریس ناسازگاری اسبه گردید. نتایج نشان داد، نرخمذکور در این پژوهش مح

 افزار نرم نتایج حاصل از خروجی باشد. می قبول قابل و تایید مورد مقایسات ماتریس باشد، بنابراین، سازگاری

(EC )مترهای موثر در بیشترین وزن پارا (، نشان می دهد که2نهایی پارامترهای مطالعاتی)شکل وزن به مربوط

و پس از آن به ترتیب منابع  31/0پذیری خشکسالی کشاورزی مربوط به نقشه بارش که مقدار آن برابر با  آسیب

و  06/0، سازندهای زمین شناسی  09/0، بافت خاک 12/0،  تبخیر  15/0، شیب  19/0آب )آبدهی قنوات( 

 (.2باشد)شکل می 05/0کمترین وزن مربوط به پارامتر جهت شیب با مقدار 

 

 
 (EC) افزار پارامترهای مورد بررسی براساس خروجی نتایج نرم از یک هر نهایی وزن به مربوط نمودار -2شکل

 

های رستری ، به نقشهAHPهای بدست آمده از مدل  سپس در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی، وزن

پذیری  هم تلفیق شده و نقشه نهایی آسیب با های پایه دارای وزن، مربوط به آنها اعمال شد، در نهایت نقشه

باشد.  پذیری می خشکسالی کشاورزی حوزه آبخیز پیشکوه حاصل شد. این نقشه دارای پنج کالس آسیب

 (. 3باشد )شکل پذیری بسیار زیاد می  ، نشانگر طبقه آسیب5پذیری کم و کالس  ، نشانگر طبقه آسیب1کالس 
 

 
 

 ی خشکسالی کشاورزی حوزه آبخیز پیشکوهپذیر  نقشه نهایی آسیب -3شکل
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دهد، نواحی جنوبی، غربی و جنوب غربی  پذیری خشکسالی نشان می نتایج حاصل از نقشه نهایی آسیب

 نظر عمدتاً از که باشد. این مناطق پذیری خشکسالی را دارا می حوزه آبخیز پیشکوه بیشترین میزان آسیب

بارندگی،  مکانی و زمانی روند و از نظر توزیع می شمار به یکوهستان و مرتفع مناطق جزء ژئومرفولوژی

 به ( نسبتMirahsani  ،2017 ؛ Sanaee-Nejad  ،2016و  Siyabi)دارد  ارتفاع تغییرات از زیادی تأثیرپذیری

 آبی )قنوات(، عمدتاً منابع بودن هوابین و تر دانه درشت خاک بافت رسوبات، کم عمق دلیل به دشتی، مناطق

 خسارات دچار مدت کوتاه در و تر سریع زمانی نظر از و شدیدتر خشکسالی، وقوع به نسبت آنها پذیری آسیب

گردند. همچنین، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مناطق مرکزی، شرقی و شمال غربی  می متعددی

کار گرفته  پذیری متوسط و به نسبت کمتری را نسبت به سایر مناطق این حوزه دارد. روش تحقیق به آسیب

  Maja Slejko ( در نبراسکای ایاالت متحده آمریکا، 2002) Wilhelmi  هایشده در پژوهش حاضر با پژوهش

 اروپا شرق جنوب یخشکسال تیریمد مرکز (2012و همکاران)Andrea اسلوونی،  ( در کشور2010و همکاران )

 ی دارد.( در الجزایر، مطابقت زیاد2017و همکاران ) Meriem Boultif  و

  

 نتیجه گیری

 

پارامترهمای مموثر در    تمرین  مهمم  براساس خشکسالی کشاورزی پذیری آسیب نقشه یک مطالعه، این در

نصمرآباد( اسمتان یمزد تهیمه     -حوزه آبخیمز پیشمکوه )دشمت تفمت     برای خشکسالی کشاورزی پذیری آسیب

دهد که مناطقی مانند سمانی،،   شان میپذیری منطقه ناشی از خشکسالی، ن نتایج آنالیز مکانی آسیب. است شده

حسن و ... نسبت به سایر منماطق محمدوده   کره، اشکفت، مورک پایین، مزرعهدره شیر، دره سیر، باغ کهله، الی

ممدیریتی   راهکارهمای  و هابرنامه باید پذیری خشکسالی است. بنابراین، مطالعاتی، دارای بیشترین میزان آسیب

های ناشی از وقوع ایمن   خشکسالی و کاهش خسارت در برابر آمادگی ظور مواجهه ومناطق به من این در بیشتری

همچنین، نتایج حاکی از آن است که مناطقی نظیر اسالمیه، سملطان آبماد، نصمرآباد، مزرعمه      شود. اجرا پدیده

رای (. لمذا، ایمن اممر بم    3پذیری متوسط و به نسبت کمتری هستند)شمکل  آخوند، همت آباد و ...، دارای آسیب

خشک کشور خصوصاً استان یزد، بسیار حائز اهمیمت اسمت    گیران و مدیران بحران مناطق خشک و نیمه تصمیم

پمذیری   که شیوه مدیریت ریسک و بحران خشکسالی در مناطق مختلف باید متفاوت باشد، زیرا شمدت آسمیب  

در یمک اسمتان،    باشمد، همر چنمد ایمن منماطق      مناطق مختلف نسبت به وقوع پدیده خشکسالی متفاوت ممی 

 همای نقشه که تهیه گفت توان می حاضر پژوهش نتایج شهرستان و یا حتی در یک دهستان قرار داشته باشد. از

پذیری مناطق مختلمف نسمبت بمه     تواند درک صحیحی را از شدت و وسعت آسیب خشکسالی می پذیری آسیب

 و اجمرا  در ید. لذا، این اممر نخسمتین گمام   ریزان کشور ایجاد نما مداران و برنامه وقوع خشکسالی برای سیاست

شمود.   خشکسالی کشور به منظور همزیستی با پدیده خشکسالی محسموب ممی   نگر جامع مدیریت سازی پیاده

های خرد و یما   ها، برنامه توانند با کمک این نقشه گیران بخش کشاورزی کشور می ریزان و تصمیم همچنین، برنامه

انداز آینده برای همر یمک از نقماط کشمور بمه       اورزی را در سندهای چشمکالن مدیریت ریسک خشکسالی کش

 خوبی تهیه و تدوین نمایند.
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