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ABSTRACT 

 
One of the crises in Iranian agriculture sector is drought and identfying the risk management 

solutions for this problem are a necessity. The purpose of this research is analyzing the agricultural 

drought risk management strategies by fuzzy Delphi method that a mix of quantitative and 

qualitative methods was performed. The statistical population of the research consisted of key 

experts including subject mater related administrators and specialists of state organizations in 

Lorestan province. 20 of them were selected as sample using chain purposfull sampling. This 

research uses the risk and crisis cycle model by whilhite which risk management solutions fall into 

three categories: "reduction", "planning" and "monitoring and forecasting". The results showed that 

the most important priority in the reduction step was watershed management and aquifer 

development; at the planning step, preparation and implementation of the Land use Planning and In 

the step of monitoring and forecasting, establishing warning systems.based on results land use 

planning,adjusting the Cropping patern,international and regional collaboration for reinforcement 

of warning systems and drought monitoring and training and continous training to related  

practioners was recommended. 
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Objectives 
Iran is one of the countries located in arid and semi-arid regions and is experiencing almost 

constant drought. Drought can affect all economic, social and environmental sectors. The 

agricultural sector is severely affected by this phenomenon due to the high demand for water 

resources. This is so important that it is called agricultural drought .Lorestan province is severely 

affected by drought due to rural livelihoods dependence on agriculture and will have adverse 

social, economic and economic consequences. Therefore, by risk managment, it must reduce or 

mitigate its consequences. Risk management is particularly important because it can be more 

readily prepared by assessing and predicting pre-crisis and disaster damage. 

 The purpose of this paper is to identify, analyze and prioritize proper and appropriate strategies 

in agricultural risk management in Lorestan province. This paper seeks to identify, evaluate and 

prioritize well-known scientific strategies for agricultural drought risk management in Lorestan 

province. Risk management is formulated in a holistic process that falls into three phases: 

https://ijaedr.ut.ac.ir/volume_9885.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_75326.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_75326.html
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"mitigation", "planning" and "monitoring and forecasting" that in any phase there are appropriate 

strategies based on Contingent conditions. 

 

Methodology  

This exploratory applied research was carried out by a non-experimental method which was 

used for data collection in the first stage by documentary and library method and in the second 

stage field study. Fuzzy Delphi method was used to analyze the research.In this way, a 

questionnaire based on the results of several rounds was designed and distributed through data 

collection through semi-structured interviews. The research is based on the Disaster Cycle Model 

(Risk and Crisis Management) National Center for Drought Management at the University of 

Nebraska-Lincoln adapted from Wilhite et al. (2014). Statistical population of this study includes 

experts, managers and specialists of governmental organizations related to crisis management, 

water affairs and agricultural sector active in Agricultural and Natural Resources Research Center, 

Crisis Management Organization, Directorate General of Natural Resources and Watershed 

Management, Lorestan Province Agricultural Organization. And faculty members specializing in 

agriculture and natural resources of Lorestan University were selected through purposive sampling. 

 

Result & Discussion 

The final results after de-fuzzification showed that in the "reduction" step, three strategies of 

"Watershed and aquifer Development", "Supporting Policymakers and Experts in Different Sectors 

", Identification of Weaknesses, Strengths, Threats and Opportunities in region were ranked 

respectively. in the "planning" step, three strategies of "formulating and implementation the land 

use planning", "identifying suitable drought resistant crops in region ", " desining and formulating 

the Drought risk zoning and agricultural vulnerability mapping " were respectively prioritized. and 

in the "Monitoring and Prediction" step, three strategies of "establishing the warning Systems", 

"enhancing and Improvement of Drought Monitoring and Forecasting Systems", "Improvement of 

Climate Forecasting through Satellite Systems" were prioritized. 

 

 Conclusion  

Since the creation of creatures and human beings, there have been the natural hazards.one of the 

hazards that involved with human livelihoods is drought, which has a major impact on human 

livelihoods and food supplys. Lorestan province in west of Iran which is located in arid and semi-

arid conditions has also been affected by this phenomenon. Nessesity to pay attention to this 

phenomenon is mainly due to the vulnerability of the rural population to agricultural droughts, and 

low resilience to this risk of thems. Therefore, implementing risk management as part of disaster 

management is a necessity. 

Analyzing the results show that long-term and comprehensive actions must be taken to manage 

the risk of agricultural drought. One of long-term actions is aquifers conservation and development 

of watershed management activities Along with strategic planning by experts and the intervention 

of policymaker. Emphasis on these solutions maybe due to Disregard for land use planning studies 

and intangible Drought effects in this province.  Thus performing infrastructure works by experts is 

very important. Development of warning system and predict and monitoring as priority actions 

indicates the weakness of equipment and facilities. International and regional colaborations can 

help strengthening the infrastructure and develop meteorological systems. 
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 لرستان استان در کشاورزي خشکسالي ريسک مديريت راهکارهاي يبررس
 يفاز يدلف کيتکن از استفاده با

 
 4نژاد، محسن عارف3، مهدي رحيميان*2، سعيد غالمرضايي1سميه رومياني

 نار، خرم آباد، ایکشاورزی، دانشگاه لرستان دانشکده دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی،، 1
 راناد، ایخرم آب گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان،، استادیار 2
 اناد، ایرخرم آباستادیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ، 3

 ، ایرانآباد خرم لرستان، دانشگاه اداری، علوم و اقتصاد دانشکده ، تیریمد گروه ار،یاستاد، 4
(16/11/97اریخ تصویب: ت -25/11/96)تاریخ دریافت:   

 

 چکيده

 باشد و شناسایی راهکارهایهای فراروی کشاورزی ایران، خشکسالی مینیکی از بحرا
 شناساییپژوهش حاضر، هدف  آید.شمار میمدیریت ریسک این معضل، یک ضرورت به

 ،از طریق که باشدمیروش دلفی فازی  هبکشاورزی  لیساکمدیریت ریسک خش راهکارهای
ر خبرگان کليدی مشتمل ب ،پژوهش آماری جامعه انجام گرفت. یفيک و کمی روش از ترکيبی
 با هک بودندلرستان  استان دولتی هایسازمان مرتبط با موضوع فعال در و متخصصان مدیران

این  .شدند انتخاب نمونه عنوانبه آنان از نفر 20 ییارهيزنج هدفمند گيرینمونه روش از استفاده
 یآن راهکارها در که ویلهایت بهره گرفته استپژوهش از مدل چرخه ریسک و بحران 

گيرند. ، جای می"بينیپایش و پيش" و"ریزیبرنامه"، "کاهش"در سه دسته  مدیریت ریسک
 گام در ها؛آبخوان و آبخيزداری توسعه ،کاهش گام در ترین اولویتکه مهم داد نشان نتایج
ی هاایجاد سيستم ،بينیو در گام پایش و پيش نتهيه و اجرای طرح آمایش سرزمي ،ریزیبرنامه

تدوین طرح آمایش سرزمين، اصالح الگوی کشت، تعامل با نهادهای  است.هشداردهنده 
لی، مرتبط بين المللی و منطقه ای با هدف تقویت سيستم های هشدار دهنده و پایش خشکسا

 آموزش مستمر به کارگزاران مربوطه، پيشنهاد می شود. تربيت و

 

 لرستان ،یفاز یدلف کيتکن ریسک، مدیریت ،یکشاورزخشکسالی : کليديهاي هواژ

 

 مقدمه

که در  باشدیم یعیطب ياز بالها یکيخشکسالی 

 ,.Mirkhani et alدهد یرخ م يیو هواهمه نوع آب 

باشد یطق ممنا نیمختلف ب يهایژگيو يدارا ،( (2010

 استبارش  نیانگیو شامل کاهش بلندمدت م

(FAO,2016)بهچند فصل  اي کيمعموالً  . خشکسالی-

موجب کمبود آب  ،جهیو درنت انجامدطول می

(NDMC, 2015-UNL) در یتوجهقابل یمنف ریو تأث 

 et al., 2017) داردجامعه  اياقتصاد و  ستم،یاکوس

Sayers.) سرچشمه از  ،یمفهوم، خشکسال نيتریدرکل

 فصلکيمعمواًل  ن،از زما یمدت طوالن یکمبود بارش ط

 يهاتیفعال یبرخ ينقصان آب برا جهیو درنت شتریب اي

 یاثرات آن ناش .شودیم ستيزطیاز مح یبخش ايگروه و 

)بارش کمتر از حد  یعیطب داديرو نیوانفعال باز فعل

 يهاتیآب است و فعال نیانتظار( و تقاضا مردم در تأم

 کند. از ديسالی را تشدتواند اثرات خشکیانسان م

 دهيپد کيعنوان تواند صرفًا بهینم یآنجاکه خشک

 انیب دگاهيدآن از دو  فيدر نظر گرفته شود تعر یکيزیف

 .(NDMC, 2017) شودیم
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در بخش  زيستیطیمح مهمتنش  کيالی سخشک

 شودیم سالم محصول به انياست که باعث ز يکشاورز

(Mastrangelo et al.,2015)  خود تحت  دهيپد نيا و

 ,.Gholami et al)قرار دارد  يیآب و هوا راتییتغ ریتأث

2012.) 

در همه  باًيعمده تقر يهاحاضر خشکسالیحال  در

شود، تهديدي که در کشورها يک تهديد محسوب می

تغییرات اجتماعی و  ریوهوايی و تأثپاسخ به تغییرات آب

يابد و اضا و استفاده از آب افزايش میاقتصادي در تق

 ,.Sayers et al)شود منجر به تغییرات تدريجی می

غالب استفاده از  شکلکيعنوان کشاورزي به (.2017

 ,World Bank)توسعه کشورهاي درحال درزمین 

 گاه اصلی اقتصاد در اکثرنیز يک تکیه ( و2016

خالص توسعه است که بیشتر تولید ناکشورهاي درحال

 Keshavarz et)داخلی اين کشورها از کشاورزي است 

al., 2014 )حساس است.  يیهواوتغییرات آبذاتًا به  و

هاي روستايی که معیشت بنابراين، براي اکثر خانواده

، رويدادهاي شديد استها عمدتاً وابسته به کشاورزي آن

 نيا خطر بر امرارمعاش کي عنوانبهوهوا ناشی از آب

 نیهم به (.Reed et al., 2013گذارد )می ریتأث افراد

امري ضروري  ،مسئله مديريت خشکسالی به توجهدلیل 

 است.

 را متعددي يهاروش ران،یگمیتصم جهان، در ،امروزه

 ازجمله طبیعی بالياي خسارات کاهش و سازگاري براي

 در که دهندمی پیشنهاد و کنندمی دنبال خشکسالی

 لهامس به ريسک مديريت نگاه با سالیخشک مديريت

 (.Wilhite & Vanyarkho, 2000) شود نگريسته

، "یخشکسالی هواشناس"خشکسالی به چهار دسته 

و "يکشاورز الیسخشک"، "کيدرولوژیه خشکسالی"

 . گرددیم میتقس "يو اقتصاد یاجتماع خشکسالی"

گرم و  يهاطورمعمول دورهبه يالی کشاورزسخشک

موجب کاهش آب  که است کم بارشاز  یناشخشک 

 فقدان .باشدیمحصول و علوفه م دیتول يخاک برا

 نیب از وتنش  جاديرطوبت در طول فصل رشد باعث ا

اگر  حال،نيباا .شودیم يکشاورز محصوالت ديشد رفتن

 داشته یبه آب اضاف ازیخاک ن طيو شرا يفنون کشاورز

بدون کمبود  یحت تواندیم يکشاورز الیسخشک باشد

 انیب سکير. (Luck et al., 2014 )رخ دهد بارش 

 است ديشد داديرو کي یاحتمال و اثر نامشخص، ناگهان

 قطعیت عدم با که ((UNESCO, 2010دهد یم رخ که

 افتدمی اتفاق کهآن احتمالبه و شودمی خطر سبب

با . شودیم ینیبشیپ آن خسارات و شودیم يریگاندازه

 سکير تيريمد" سک،ير از فيتعار نيتوجه به ا

 یو نگران تیو درک مسئول ینیبشیپ کيعنوان به"

تیظرف لیوتحلهيتجز تيفرض تقوشیکه پ است یجمع

 به ازین خواستار و است ارتباطات و تيريموجود مد يها

 برنامه واکنش و رانهیشگیپ يسازادهیو پ ياندازراه

(UNESCO, 2010) یابياستفاده بهتر از ارز جهت در 

است که  تريراهبردتر و جامع کرديرو کي يخطر برا

کاهش در  يهابرنامه و يریشگیپ يهااستیس يدارا

باشد. مديريت یم يريپذبیمعرض قرار گرفتن و آس

 پذيريريسک افزايش ظرفیت مقابله، ايجاد انعطاف

(Wilhite et al., 2014)  با يک رويکرد سیستماتیک است

ارزيابی، درک، اقدام شناسايی،  هدر سراسر سازمان ب که

پردازد. معرض خطر می رل ديبر برقراري ارتباط با مسا

اين تصمیمات انتقال راهبردها به عمل است و به يک 

مراتب، ها بر اساس سلسلهتصوير روشن از نقش

هاي موجود کار نیاز دارد ها و زمینهمسئولیت

(UNESCO, 2010.)  چرخه مديريت ريسک شامل

 باشدمیبینی و پیش پايش، ريزينامهبر: کاهش، مراحل

توجه  باباشد و حفاظتی است. که اين مديريت فعال می

 ريسک مديريت راهبرد خشکسالی،و  سکير فيبه تعار

 درشده هيارا تالش يکعنوان به توانیمخشکسالی را 

 و محلی حلراه هيارا به که دانست مقیاس چند

 و مدتکوتاه هايچالش ،. در ضمنپردازدمی ايمنطقه

 براي ،آن دنبال به و کندمی يابینشان را بلندمدت

 شرايط طول در اقدامات از یمتنوع نمونه سازيپیاده

 يک از پس تا اجرا طی در ،چنینهم و غیرخشکسالی

 هايوابستگی کهیدرحال .پردازدیخشکسالی م واقعه

 را شیرين آب اکوسیستم و انسان هايسیستم بین مهم

 نيا (.Sayers et al., 2017) شناسدمی رسمیت به

 اطالعات، آوريجمع و هاداده روند شامل مديريت،

 و اجرا ها،گزينه ارزيابی آن، ارزيابی و خطر لیوتحلهيتجز

 عيباز توز يا قبول کنترل، کاهش، براي تصمیمات بررسی

 از مداوم فرايند ني. اباشدمیسالی خشک خطرات

 اقدامات و است هاسیاست توافق و تنظیم ل،یوتحلهيتجز
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 اصالح جمله از خشکی، به ابتال خطر کاهش براي

 و پذيريآسیب کاهش و سالیخشک يک احتمال

را در نظر  تهديد هايگیرنده از پذيريانعطاف افزايش

 دهدینشان م قاتیتحق جينتا (.UNESCO, 2016)دارد 

 کشور در خشکسالی شرايط آينده سال 40که  طی 

 بود خواهد افزايش رو به لرستان استان در ژهيوبه ران،يا

می دیتائ را استان نيدر ا اقلیم تغییر وقوع مسئله اين که

 "آب بحران "لرستان در استان اصلی مشکل کند. اما

 یمنف راتیتأث باشد ومی خشکسالی از عوارض که است

 آن خواهد داشت.  داتیو تول يبر کشاورز

 باشدیممتر میلی 450 لرستان استان بارش متوسط

 حفظ را حیاتی ماده اين باالتر وريهبهر با توانکه می

 بروز از ناشی بر مشکالت آن از بهینه و با استفاده کرده

 Amiri Yarahmadi et منطقه غالب شد در خشکسالی

al., 2012).) قیتحق نيا ،توجه به مطالب ذکرشده با 

سک مديريت ري راهکارهايبه بررسی  دارد قصد

 نيکشاورزي در استان لرستان بپردازد و در ا خشکسالی

 خواهد شد: داده پاسخ ريز سواالت بهراستا 

ه راهکارهايی براي مديريت ريسک چ -1

 اين استان وجود دارد؟ سالیخشک

ه بندي اين راهکارها با توجه به نیاز منطقاولويت -2

 باشند؟یکدام م

 

 پژوهش نهيشيپ

ه راهکارهاي يارا خصوصدر  یمطالعات فراوان تاکنون

 کشاورزي انجام گرديده  سالیخشکمديريت ريسک 

Wilhite et al. (2014) دارند که اتخاذ  عقیده

ملی که بر کاهش خطر  خشکسالیهاي سیاست

هاي کاهش يا آمادگی به همراه برنامه ،متمرکزشده باشد

تواند توانايی در سطوح مختلف حکومت، می خشکسالی

 یقیرا در کشور تقويت کند. در تحق خشکسالیمقابله با 

گرفت  انجام Towler & Lazrus(2016) که توسط  گريد

مشخص شد که مدل لجستیکی پیشرفت بیشتري 

و شاخص بارش  دهدیه مينسبت به علم هواشناسی ارا

دهنده بهترين شاخص ماهه نشان 12استانداردشده 

 Chisadza et پژوهش ديگراست.  خشکسالی ینیبشیپ

al., 2013)) سازي امکان يکپارچه"مانند  يیراهکارها

هاي روش استفاده از شاخص "بینی سنتی بارشپیش

 انیبومی محلی مثل درختان، گیاهان، حشرات را ب

 .کنندیم

  Cavatassi & Narloch (2011) استفاده "به  اشاره

شده يا مدرن سورگوم و مقاوم به از ارقام اصالح

 مديريت ،Santos (2014) دهیعق به. کنندیخشکسالی م

 گذاريسرمايه مصرف وابستگی بندياولويت و آب مصرف

 دست از خطرات کاهش براي آينده و محصول سهام در

ازجمله  توانندیم وهواآب تغییر به مربوط درآمد دادن

 پژوهشی در. باشندابزار مؤثر براي مقابله با خشکسالی 

به  توانیم ،انجام شد et al Carrao( 2016) که توسط

 تغییرات باسازگاري منطقه  "رینظ يیراهکارها

 استفاده ازسازي و حمايت را از طريق پیاده يیوهواآب

، "باران آب آوريجمع و آبیاري سیستم از گسترده

 و فعالیت مختلف هايبخش در منطقه اقتصادتنوع "

 بخش در خود داخلی ناخالص تولید وابستگی کاهش

ه يارا به UNDP (2012) اشاره نمود. "کشاورزي

 يآگاهی از ارزش دانش بومی، ارتقا"ماند  يیراهکارها

هاي گیري محرکيک رويکرد چندگانه براي اندازه

 راتیگسترش آگاهی از تأث" ،"سالیخشکريسک 

اين تصمیمات بر  ریو تأث خشکسالیاقتصادي 

بررسی يکپارچگی در مورد "، "هاي سیاسیگیريتصمیم

هاي روش ،کیکالس ریهاي هشدار زودهنگام غمسیست

 حاصل "خشکسالیخوبی براي مديريت ريسک 

 طی Smit & Skinner( 2002) .است بوده قاتیتحق

 هايفناوري از گیريبهره "که دادند نشان خود پژوهش

 ثابت هايبرنامه در گذاريسرمايه"،"آب وريبهره جديد

، "زرعهم سطح در يرگذاریتأث براي درآمد تثبیت

 خريد بیمه: موارد مانند بیمه و دولت هايبرنامه"

 درآمد دادن دست از خطرات کاهشمنظور به محصوالت

ايجاد "، "يارانه هايبرنامه"، "وهواآب تغییر به مربوط

 در تولید شیوه بر يرگذاریتأث براي پشتیبانی و انگیزه

 و کشاورزي هاييارانه"، "مالی مديريت و مزرعه سطح

 کاهش براي خصوصی بیمه توسعه و حمايت هايامهبرن

هاي مناسب وهوا را گزينهآب تغییر به مربوط خطرات

در  قاتیتحق ريسا جينتا نیکنند. همچنقلمداد می"

خشکسالی نشان  با مقابله بندي اقداماتجهت اولويت

 آبیاري هايپروژه از دولت حمايت "دادند که

 آب پمپاژ يهااهستگيا تجهیز و احداث "،"فشارتحت
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 الگوي اصالح"، jafari et al ., 2015 ) ) "کشاورزي

 و ارتقا" ريانکارناپذ ضرورت يک عنوانآب به مصرف

 ايجاد" ،"سالیخشک بینیپیش و پايش يسامانه بهبود

 جهاد وزارت هايمعاونت سطح در سازمانی هماهنگی

 و تعريف" ،"مرتبط هايوزارتخانه ديگر و کشاورزي

 ،"مختلف ابعاد در سالیخشک با مقابله هايبرنامه اجراي

 هاوزارتخانه از خارج يهادستگاه با ارتباط ايجاد"

 توانندمی (Sobhani nasab, 2009) خشکسالی نهیدرزم

در  Jia & Pan (2016)واقع شوند.  دیمورد مف نيدر ا

 يتبديل موجک برا لیوتحلهيروش تجز ازتحقیق خود 

استفاده کرده است که اين روش  یسالخشک ینیبشیپ

-1954) سال 60بارندگی براي نزديک به  يهااز داده

بارش در  ياهاي تناوبی دورهبراي مطالعه ويژگی (2012

با عنوان  گريکند. در پژوهش داستان يونان استفاده می

 راهکارهاي به نسبت کشاورزان ادراک تحلیل و بررسی"

علیا  طارم دي شهرستانمور مطالعه "خشکسالی با مقابله

جهت اولويت پاسخگويان از آمدهدستبه اطالعات آنالیز

راه  دانش میزان سالیخشک با مقابله کارهاي بندي

 از دولت حمايت بیبه ترت انتقال براي لوله از استفاده

 يهاستگاهيا تجهیز و احداث ،فشارتحت آبیاري هايپروژه

 ارقر سوم تا اول اولويت در راکشاورزي  آب پمپاژ

 (.Jafari et al., 2015) دهندمی

 

 هاروش و مواد
لحاظ  از ،يلحاظ هدف کاربرد از قیتحق نيا

کنترل  لحاظاز  ،یها از نوع اکتشافداده يگردآور

 يلحاظ گردآور و از یشيرآزمایاز نوع غ رهایمتغ

در  و ياو کتابخانه ياسناد در مرحله نخست، اطالعات،

از  قیتحق لیوتحلهيتجز براي. شدبامیدانی می ،ادامه

صورت که با  نديب استفاده شد. يفاز یدلف روش

پژوهش و مصاحبه  نهیشیپ قياطالعات از طر يرآوگرد

بر اساس  پرسشنامه عيو توز نيساختارمند به تدومهین

نظر  افتيپرداخته شد و اما با در راندچند  یط جينتا

 هکاررا هر يبرا یمثلث يفاز عدده ي)ارا خبرگان

 جهت نیانگیم دو اختالف و محاسبه به (يشنهادیپ

پژوهش بر اساس مدل  اين. به اجماع انجام شد دنیرس

مرکز ملی مقابله ( و بحران مديريت ريسکفاجعه ) چرخه

 از اقتباس شدهلینکلن  -دانشگاه نبراسکا 1با خشکسالی

Wilhite  (1)شکل  ، اجرا شده است(2014)و همکاران. 

 رانيمد کارشناسان، شامل قیتحق نيا يآمار جامعه 

مرتبط با موضوع  یدولت يهامتخصصان سازمان و

 فعال در يکشاورز بخشآب و امور بحران،  تيريمد

سازمان  ،طبیعیي و منابعکشاورز قاتیمرکز تحق

 ي،زداریآبخ ی وعیطباداره کل منابع ،بحران تيريمد

و اعضاي هیات  استان لرستان يسازمان جهاد کشاورز

دانشگاه  طبیعیمتخصص در کشاورزي و منابع علمی

گیري هدفمند از از طريق نمونه که بوده است لرستان

گیري تا مرحله اشباع اي انجام گرفت. نمونهنوع زنجیره

 نيدر ا نفر رسید. 20نظري ادامه يافت که تعداد به 

طريق  از یفیکبخش اطالعات در  يگردآور يبرا ،قیتحق

با خبرگان  ساختارمند مهیاحبه نمص بررسی اسناد و

چرخه  تعديل يافته ها، شناسايی و بر اساس مدلآيتم

مرکز  ملی مقابله با ( ريسک و بحرانفاجعه ) مديريت

پااليش و  et al.(2014)  Wilhite  به نقل ازخشکسالی 

قالب پرسشنامه در اختیار مخاطبان قرار گرفت.  در

ي به همراه او حرفه يپرسشنامه شامل مشخصات فرد

چرخه  و سکير تيريمد فيو تعار حاتیه توضيارا

 تيريمد گانههاي سه، بر اساس گامسکير تيريمد

 17ي، در راند اول، تعداد کشاورز خشکسالی سکير

گام دوم گويه در  15(، تعداد کاهش)اول  گام گويه در

 ی(نیبشیو پ شيپا)گام سوم  گويه در 9و  ي(زيربرنامه)

گام اول ، پرسشنامه عيتوز دوم راند در. دریگیرا در برم

تغییر  هيگو 9 بهدر گام سوم  و 15دوم  گام گويه،15 به

 ریتعاب بر افراد متفاوت اتیخصوص کهيیازآنجا .يافت

 است، اثرگذار یفیک رهايیمتغ به نسبت هاآن یذهن

 با خبرگان ،یفیک رهايیمتغ دامنه فيتعر با ،رونيازا

 فازي و اعداد دهندیم پاسخ اهسؤال به کساني تیذهن

 رابطه از استفاده با( 1) جدول در شده قطعی

 لیوتحلهيشدند. پس از تجزمحاسبه 2مینکووسکی 

 ايزدايی شده فازي نیانگیدست آوردن مو به هاهيگو

 ینکووسکیشده با استفاده از فرمول م یقطع يفاز

. کمتر بود، حذف /25ها از آن نیانگیکه م يیهاهيگو
                                                                                  
1.  National Drought Mitigation Center 

2.   
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و  ديگرد نيراند دوم تدو يبرا دي. پرسشنامه جدديردگ

با  ،جهیو درنت ديگرد عيکارشناسان ذکرشده توز نیدر ب

راند و به دست  نيشده در ا يگرداور يهاداده هيتجز

 نیانگیشده ، اختالف م یقطع يفاز نیانگیآوردن م

ساس اشده راند دوم از راند اول بحران بر  یقطع يفاز

 يبرا .نددش يبندتياولو یسکنکوویم نیانگیم

 SPSSافزارو نرم Exelافزار ها از نرمداده لیوتحلهيتجز

 استفاده  شد.

 
 مثلثی فازي اعداد جدول -1 جدول

 شده یقطع فازي عدد مثلثی فازي عدد کالمی متغیرهاي

 75/0 75/0، 1، 1) زياد خیلی

 5625/0 (5/0، 75/0، 1) زياد

 3125/0 (25/0، 5/0، 75/0) متوسط

 0625/0 (25/0، 5/0) کم

 0625/0 (0، 25/0) کم خیلی

 

 

 (بحران و ريسکفاجعه ) مديريت چرخه -1 شکل

 

  بحث و جينتا
 کشاورزي  خشکساليمديريت ريسک  راهکارهاي

و  خبرگان با ساختاريافته نیمه مصاحبه از پس

 مديريت ريسک  يهامبانی نظري مؤلفه يهاپژوهش

 شناسايی ي براي تدوين پرسشنامهکشاورز خشکسالی

 قرار خبرگان اختیار در پرسشنامه قالب در که شدند

 زبانی متغیرهاي و پیشنهادي گزينه به توجه با و گرفت

 در دشدهیق هايپاسخ بررسی از حاصل نتايج شدهفيتعر

 هافهمؤل فازي میانگین آوردندست به براي پرسشنامه

 ازي،ف میانگین محاسبه براي .گیردمی قرار تحلیل مورد

 .گرددمی استفاده 3 و 2 روابط

(2) 
 

(3   )   

  

 و مi خبره ديدگاه دهندهنشان Ai ،رابطه اين در

Aave پساست.  خبرگان هايديدگاه میانگین نمايانگر 

 راهکارهاي به شدهداده يهاپاسخ تعداد شدن مشخص از

 مثلثی فازي گینمیان محاسبه از بعد ومديريت ريسک 
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 اعداد محاسبهبراي  مینکووسکی فرمول از عوامل براي 

 & Azar) دشاستفاده  عامل هر شده قطعی فازي

Faraji, 2002.) و فازي میانگین از حاصل نتايج 

 اين در. است (3) جدول شرح به هامؤلفهزدايی فازي

توسعه آبخیزداري و  راهکار سه کاهش گام در ،راند

هاي آبیاري حمايت دولت از توسعه پروژه ،داريآبخوان

گذاران و متخصصان بخشپشتیبانی سیاست ،فشارتحت

 دردر اولويت قرار گرفتند.  بیترت بههاي مختلف کشور 

تهیه و اجراي طرح آمايش  راهکار سه ،ريزيبرنامه گام

سالی و شناسايی محصوالت مقاوم به خشک ،سرزمین

هاي جديد یري از فناوريگبهره ،مناسب منطقه موردنظر

 ،در اولويت قرار گرفتند و در آخر بیترت بهوري آب بهره

هاي سه راهکار ايجاد سیستم ،بینیدر گام پايش و پیش

بینی ي پايش و پیشارتقا و بهبود سامانه ،هشداردهنده

هاي اقلیمی از طريق بینیبهبود پیش ،سالیخشک

 از . پسگرفتند رقرا اولويت در ،ايهاي ماهوارهسیستم

که نتیجه میانگین  يیهامؤلفه نظرسنجی ،اول راند انجام

 الزم .کمتر شده حذف گرديده 25/0ها از زدايی آنفازي

 باهم راند دو هر نتايج تا شود انجام نیز دوم راند است

 راندشده حذف يها. مؤلفهشود مشخص نتیجه و مقايسه

کشاورزي وري و تبديلی آاول شامل گسترش صنايع فر

براي کاهش ضايعات مواد غذايی و ايجاد مرکز مجازي 

الی و مديريت خشکسالی سخشک)اينترنتی( تحقیقات 

 است.

 اول راند جینظرسن از حاصل خبرگان هايديدگاه میانگین بندياولويت نظرسنجی هايپاسخ شمارش نتايج -3جدول

 يیزدايفاز (α, m, β)مثلثی فازي میانگین کارهاراه گام

ام
گ

 
ول

ا
 :

ش
اه

ک
 

 572/0 (5375/0 ،7875/0 ،925/0) داريآبخوان و آبخیزداري توسعه

 484/0 (4375/0 ،6875/0 ،875/0) فشارتحت آبیاري هايپروژه توسعه از دولت حمايت

 472/0 (4375/0 ، 6625/0 ،8/0) کشور مختلف هايبخش متخصصان و گذارانسیاست پشتیبانی

 465/0 (425/0 ،6625/0 ،825/0) منطقه فرصت ، تهديد قوت، ضعف، نقاط شناسايی

 437/0 (3875/0 ،6375/0 ،8375/0) باغی و زراعی اراضی نوسازي و بهسازي هايپروژه اجراي

 434/0 (3875/0 ،7875/0،6/0) اقتصادي کاالي يک عنوانبه آب اقتصادي ارزش افزايش

 434/0 (3875/0 ،6375/0 ،825/0) سالیخشک ريسک کاهش تجه مشارکت و محلی هايظرفیت از يریگبهره

 وخاکآب بخش در زيربنايی ساتیتأس و آب نیتأم عمرانی اتیعمل اجراي

 کشاورزي
(85/0، 625/0، 375/0) 431/0 

 428/0 (375/0 ،625/0 ،8375/0)  آب نگهداشت و حفظ هايفناوري گسترش و تولید

 412/0 (3625/0 ،8125/0،6125/0) کشاورزان به آب مصرف بهینه مديريت آموزش

 391/0 (3375/0 ،575/0 ،7875/0) سالیخشک بحران به نسبت عمومی آگاهی ايجاد

 ٔ  نهیدرزم کاربر جامعه و دانشمندان بین ظرفیت ايجاد و همکاري ارتقاي

 سالیخشک مديريت
(8/0، 5625/0، 325/0) 0384/0 

 372/0 (3125/0 ،55/0 ،7875/0) جهانی و ايمنطقه ملی، پايش هايشبکه بین همکاري بهبود

 322/0 (2625/0 ،5/0 ،7375/0) تقاضا کنترل جمعیت، تنظیم

 287/0 (225/0 ،4625/0 ،7125/0) يیغذا مواد ضايعات کاهش براي کشاورزي تبديلی و فراوري صنايع گسترش

 262/0 (2/0 ،425/0 ،675/0) سالیخشک مديريت و سالیخشک تحقیقات مجازي مرکز ايجاد

ام
گ

 
وم

د
  :

مه
رنا

ب
زير

 ي

 521/0 (475/0 ،9125/0،725/0) سرزمین آمايش طرح اجراي و تهیه

 506/0 (4625/0 ،7125/0 ،8875/0) موردنظر منطقه مناسب و سالیخشک به مقاوم محصوالت شناسايی

 484/0 (4375/0 ،6875/0 ،875/0) آب وريبهره جديد يهايفناور از گیريبهره

 471/0 (425/0 ،675/0 ،8625/0) (دولتی و خصوصی) آب از حفاظت براي مقررات و قوانین اجراي و وضع

 0,45 (4/0 ،65/0 ،85/0) یهماهنگ يهاتهیکم تشکیل

 446/0 (4/0 ،65/0 ،85/0) کشاورزي پذيريآسیب نقشه تهیه و سالیخشک ريسک بنديپهنه

 437/0 (3875/0 ،65/0 ،85/0) وهواآب به مربوط خطرات کاهش براي خصوصی بیمه توسعه

 در يرگذاریتأث يبرا درآمد تثبیت ثابت هايبرنامه در گذاريسرمايه تغییر

 مزرعه سطح
(85/0، 65/0، 375/0) 431/0 

 431/0 (375/0 ،65/0 ،85/0) مربوط درآمد دادن دست از خطرات کاهش منظوربه محصوالت خريد بیمه
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 يیزدايفاز (α, m, β)مثلثی فازي میانگین کارهاراه گام

 وهواآب به

 4219/0 (3625/0 ،65/0 ،85/0) هدف يهاگروه به سالیخشک سازگاري و مقابله آموزش

 در تولید شیوه بر يرگذاریتأث براي انگیزه و پشتیبانی يارانه، هايبرنامه تغییر

 مالی مديريت و مزرعه سطح
(85/0، 65/0،3375/0) 396875/0 

 3657/0 (3125/0 ،65/0 ،85/0) یپژوهندهيآ هايپژوهش انجام

 3562/0 (0,3 ، 0,65 ،0,85) حمايت هايبرنامه و کشاورزي هاييارانه

 دادن تدس از خطرات کاهش براي آينده و محصول سهام در گذاريسرمايه

 وهواآب به مربوط درآمد
(85/0، 65/0، 2875/0) 3468/0 

ام
گ

 
وم

س
 :

ت
ظار

ن
یپ و 

نیبش
 ی

 45/0 (4/0 ،625/0 ،825/0) ندههشدارده يهاستمیس ايجاد

 425/0 (375/0 ،6/0 ،8/0) سالیخشک بینیپیش و پايش يسامانه بهبود و ارتقا

 418/0 (3625/0 ،8375/0،6125/0) ايماهواره هايسیستم طريق از اقلیمی هايبینیپیش بهبود

 يعتوز و نوع مدت، زمان، میزان،) سالیخشک مخاطره هايويژگی سنجش

 (رشبا
(8125/0، 5875/0، 35/0) 406/0 

 4031/0 (35/0 ،6/0 ،8125/0) سالیخشک ريسک بلندمدت ارزيابی

 4/0 (35/0 ،5875/0 ،7875/0)  سالیخشک ینیبشیپ يهامدل بهبود

 ، ،گیاهان رختاند) هواشناسی هايبینیپیش براي بومی دانش از استفاده

 (وفان،ت باد، حیوانات، حشرات،
(7875/0، 5875/0، 35/0) 4/0 

 384/0 (3375/0 ،5375/0 ،725/0) سالیخشک ملی رصدخانه سیتأس

 عملی کاربردهاي) عصبی – فازي مدل از استفاده با سالیخشک بینیپیش

 (بینیپیش و شناسايی کنترل، ٔ  نهیدرزم
(75/0، 55/0، 3125/0) 362/0 

 

 دوم راند سنجيرنظ

 به شدهداده هايپاسخ تعداد شدن مشخص از پس

 راند درالی کشاورزي سخشکمديريت ريسک  راهکارهاي

 از عوامل براي مثلثی فازي میانگین محاسبه از بعد و دوم

 هر براي شده قطعی فازي اعداد مینکووسکی، فرمول

 و فازي میانگین از حاصل نتايج .دش محاسبه مؤلفه

 .است( 4) جدول شرح به دوم راند در عوامل،زدايی فازي
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 دوم راند نظرسنجی از حاصل خبرگان هايديدگاه میانگین بندياولويت نظرسنجی دوم راند هايپاسخ شمارش نتايج -4 جدول

ام
گ

 

 يیزدايفاز (α, m, β) مثلثی فازي میانگین کارهاراه

ام
گ

 
ول

ا
 :

ش
اه

ک
 

 596/0 (95/0،8125/0،5625/0) داريتوسعه آبخیزداري و آبخوان

 535/0 (5/0، 7375/0، 875/0) هاي مختلف کشورگذاران و متخصصان بخشپشتیبانی سیاست

 5125/0 (8625/0،7125/0،475/0) شناسايی نقاط ضعف، قوت، تهديد ، فرصت منطقه

 485/0 (875/0،6875/0،4375/0) فشارآبیاري تحت يهاحمايت دولت از توسعه پروژه

 475/0 (425/0، 675/0، 875/0) سالیايجاد آگاهی عمومی نسبت به بحران خشک

 475/0 (425/0، 8625/0،675/0) سالیرکت جهت کاهش ريسک خشکهاي محلی و مشاگیري از ظرفیتبهره

 462/0 (8625/0،6625/0،41250) هاي بهسازي و نوسازي اراضی زراعی و باغیاجراي پروژه

 456/0 (4/0، 65/0، 875/0) وخاک کشاورزيزير بنايی در بخش آب ساتیآب و تأس نیعمرانی تأم اتیاجراي عمل

 437/0 (3875/0، 6375/0 /835) آموزش مديريت بهینه مصرف آب به کشاورزان

 435/0 (3875/0، 6/0، 7875/0) ديعنوان يک کاالي اقتصاافزايش ارزش اقتصادي آب به

 431/0 (375/0، 625/0، 85/0) جهانیي و اهاي پايش ملی، منطقهبهبود همکاري بین شبکه

ت مديري نهیارتقاي همکاري و ايجاد ظرفیت بین دانشمندان و جامعه کاربر درزم

 سالیخشک
(85/0 ،625/0 ،375/0) 431/0 

 406/0 (35/0، 6/0، 825/0) هاي حفظ و نگهداشت آبتولید و گسترش فناوري

 343/0 (2875/0، 525/0، 75/0) تنظیم جمعیت، کنترل تقاضا

ام
گ

 
وم

د
  :

مه
رنا

ب
زير

 ي

 559/0 (5125/0، 7625/0 95/0) تهیه و اجراي طرح آمايش سرزمین

 543/0 (5/0، 75/0، 925/0) سالی و مناسب منطقه موردنظرشناسايی محصوالت مقاوم به خشک

 5095/0 (4625/0، 7125/0، 9/0) پذيري کشاورزيسالی و تهیه نقشه آسیببندي ريسک خشکپهنه

 493/0 (45/0، 7/0، 875/0) وري آبهاي جديد بهرهگیري از فناوريبهره

 475/0 (425/0، 675/0، 875/0) هاي هماهنگیتشکیل کمیته

 0,475 (0,425 ،0,675 ،0,875) هواوتوسعه بیمه خصوصی براي کاهش خطرات مربوط به آب

 471/0 (425/0، 675/0 8625/0) خصوصی و دولتی() وضع و اجراي قوانین و مقررات براي حفاظت از آب

 468/0 (8875/0،6625/0،41250) هاي هدفسالی به گروهآموزش مقابله و سازگاري خشک

 431/0 (375/0، 6125/0 835/0) طح مزرعهسدر  يرگذاریهاي ثابت تثبیت درآمد براي تأثگذاري در برنامهتغییر سرمايه

 428/0 (375/0، 625/0 8375/0) وهوابظور کاهش خطرات از دست دادن درآمد مربوط به آمنبیمه خريد محصوالت به

ه و تولید در سطح مزرع بر شیوه ریانی و انگیزه براي تأثهاي يارانه، پشتیبتغییر برنامه

 مديريت مالی
(0,8375،6125/0،0,3625) 418/0 

 381/0 (325/0 7875/0،5625/0) هاي حمايتهاي کشاورزي و برنامهيارانه

 378/0 (325/0، 5625/0 775/0) یپژوهندهيهاي آانجام پژوهش

 رآمد مربوطدر سهام محصول و آينده براي کاهش خطرات از دست دادن د يگذارهيسرما

 وهوابه آب
(75/0،5125/0 ،2875/0) 346/0 

ام
گ

 
وم

س
 :

ت
ار

نظ
يپ و 

نيبش
 ي

 484/0 (375/0، 875/0،6875/0) هاي هشداردهندهايجاد سیستم

 471/0 (425/0، 6625/0، 85/0) سالیبینی خشکي پايش و پیشارتقا و بهبود سامانه

 431/0 (375/0، 625/0، 85/0) ايهاي ماهوارههاي اقلیمی از طريق سیستمبینیبهبود پیش

 422/0 (375/0، 6125/0، 8/0) سالیرصدخانه ملی خشک سیتأس

رات، هاي هواشناسی )درختان ،گیاهان ، حشبینیی براي پیشاستفاده از دانش بوم

 وفان(تحیوانات، باد، 
(825/0 ،6/0 ،3625/0) 418/0 

 416/0 (625/0، 825/0،6125/0) سالی )میزان، زمان، مدت، نوع و توزيع بارش(هاي مخاطره خشکسنجش ويژگی

 412/0 (3625/0، 6/0، 8/0) سالی بینی خشکهاي پیشبهبود مدل

 391/0 (3375/0، 8/0،05875/0) سالیارزيابی بلندمدت ريسک خشک

ی و شناساي کنترل، ٔ  نهی)درزم عصبی –سالی با استفاده از مدل فازيبینی خشکپیش

 ینی(بپیش
(775/0،575/0 ،3375/0) 387/0 
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توسعه  سه راهکار ،"کاهش"در گام  ،رانداين  در

گذاران و انی سیاستپشتیب ،داريآبخیزداري و آبخوان

شناسايی نقاط  ،هاي مختلف کشوربخش متخصصان

در اولويت  بیترت به ضعف، قوت، تهديد، فرصت منطقه

سه راهکار تهیه و ، "ريزيبرنامه"گرفتند. در گام  قرار

شناسايی محصوالت مقاوم  ،اجراي طرح آمايش سرزمین

بندي پهنه ،سالی و مناسب منطقه موردنظربه خشک

پذيري کشاورزي سالی و تهیه نقشه آسیبشکريسک خ

پايش و "در گام  ودر اولويت قرار گرفتند  بیترت به

 ،هاي هشداردهندهسه راهکار ايجاد سیستم ،"بینیپیش

 ،سالیبینی خشکي پايش و پیشارتقا و بهبود سامانه

هاي هاي اقلیمی از طريق سیستمبینیبهبود پیش

 راند دو هر نکهيا ازرفتند. پسگ قراراي در اولويت ماهواره

 میانگین میان اختالف که است الزم شد، انجام نظرسنجی

 سالیخشک ريسک مديريت راهکارهاي شدهزدايی فازي

 گرفتنبراي  .گیرد قرار تحلیل و یبررس مورد ،کشاورزي

است.  شدهاز اعداد گرد نشده استفاده  میانگیناختالف 

 راهکارهاي شده یيزدايفاز میانگین اختالف بررسی

( 5) جدول شرح به دوم و اول راند درمديريت ريسک 

 .است
 

 نظرسنجی دوم و اول راند زدايی شدهفازي میانگین اختالف -5 جدول

      

 راند دو اختالف دوم راند اول راند کارهاراه

ام
گ

 
ول

ا
 :

ش
اه

ک
(

له
قاب

م
) 

 084375/0 475/0 390625/0 سالیخشکآگاهی عمومی نسبت به بحران  ايجاد

 0 434375/0 434375/0 عنوان يک کاالي اقتصاديافزايش ارزش اقتصادي آب به

 0375/0 471875/0 434375/0 رکت هاي محلی و مشااز ظرفیت گیريبهره

 0625/0 534375/0 471875/0 کشور مختلف هايبخش متخصصان و گذارانسیاست پشتیبانی

 0 484375/0 484375/0 فشارتحت آبیاري هايپروژه توسعه از حمايت دولت

 025/0 4375/0 4125/0 کشاورزان به آب مصرف بهینه مديريت آموزش

 021875/0 34375/0 32185/0 تقاضا کنترل جمعیت، تنظیم

 059375/0 43125/0 371875/0 جهانی و ايمنطقه ملی، پايش هايشبکه بین همکاري بهبود

 046875/0 43125/0 384375/0 رفیت بین دانشمندان و جامعه کاربر همکاري و ايجاد ظ ارتقاي

 025/0 4625/0 4375/0 هاي بهسازي و نوسازي اراضی زراعی و باغیاجراي پروژه

 025/0 45625/0 43125/0 زير بنايی  ساتیآب و تأس نیعمرانی تأم اتیاجراي عمل

 025/0 596875/0 571875/0 يدارآبخیزداري و آبخوان توسعه

 02188/0 40625/0 428125/0 حفظ و نگهداشت آب يهايو گسترش فناور تولید

 046875/0 5125/0 465625/0 منطقه فرصت ، تهديد قوت، ضعف، نقاط شناسايی

ام
گ

 
وم

د
  :

مه
رنا

ب
زير

 ي

 025/0 475/0 45/0 هماهنگی هايکمیته تشکیل

 0125/0 378125/0 365625/0 یپژوهندهيهاي آپژوهش انجام

 0625/0 509375/0 446875/0 پذيري کشاورزيسالی و تهیه نقشه آسیببندي ريسک خشکپهنه

 0375/0 559375/0 521875/0 سرزمین آمايش طرح اجراي و تهیه

 046875/0 46875/0 421875/0 هدف يهابه گروه سالیخشکمقابله و سازگاري  آموزش

 021875/0 41875/0 396875/0 تولید   بر يرگذارییزه براي تأثنی و انگهاي يارانه، پشتیبابرنامه تغییر

 0 43125/0 43125/0 هاي ثابت تثبیت درآمد گذاري در برنامهسرمايه تغییر

 025/0 38125/0 35625/0 حمايت هايبرنامه و کشاورزي هاييارانه

 0375/0 475/0 4375/0 هواوآب به مربوط خطرات کاهش براي خصوصی بیمه توسعه

  اختالف دوم راند اول راند کارهاراه

 00313/0 428125/0 43125/0  رآمدد دادن دست از خطرات کاهشمنظور به محصوالت خريد بیمه

 0 346875/0 346875/0 در سهام محصول براي کاهش خطرات  يگذارهيسرما

 0375/0 54375/0 50625/0 ردنظرو مناسب منطقه مو سالیخشکمحصوالت مقاوم به  شناسايی

 009375/0 49375/0 484375/0 آب وريبهره جديد هايفناوري از گیريبهره
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 راند دو اختالف دوم راند اول راند کارهاراه

 و)خصوصی  آب از حفاظت براي مقررات و قوانین اجراي و وضع

 (دولتی
471875/0 471875/0 0 

 046875/0 471875 425/0 سالیخشک بینیپیش و پايش يسامانه بهبود و ارتقا

گ
 ام

وم
س

 :
ش

پاي
یپ و 

نیبش
 ی

 0375/0 421875/0 384375/0 سالیخشکرصدخانه ملی  سیتأس

 009375/0 415625/0 40625/0  سالیخشکهاي مخاطره ويژگی سنجش

 0125/0 43125/0 41875/0 ايماهواره يهاستمیس طريق از اقلیمی هايبینی پی بهبود

 0125/0 4125/0 4/0  سالیخشکبینی هاي پیشمدل بهبود

 01875/0 41875/0 4/0  هواشناسی هايبینیپیش براي بومی دانش از استفاده

 0125/0 390625/0 403125/0 سالیخشکبلندمدت ريسک  ارزيابی

 025/0 3875/0 3625/0 عصبی  –سالی با استفاده از مدل فازي ینی خشکبپیش

 034375/0 484375/0 45/0 هشداردهنده هايسیستم ايجاد

 

 و اول راند درشده هيارا هايديدگاه به توجه با

 فمتوق نظرسنجی دوم، فرايند راند نتايج با آن مقايسه

 شدهزدايی فازي اختالف میانگین اينکه به توجه . باشد

ر د، خبرگان ستا 25/0 از کمتر راند دو در خبرگان نظر

سالی کشاورزي راهکارهاي مديريت ريسک خشکمورد 

. دش متوقف اين راند در نظرسنجی و رسیدند اجماع به

 ابعاد و هامؤلفه به خبرگان که است معنا آن به اين

 ند.داشت يکسانی تقريباً نگاه پژوهش در شدهشناسايی

  و بحث گيرينتيجه

از بدو خلقت تا کنون موجودات و بشر با مخاطرات 

  طبیعی زيادي مواجه بوده اند.  يکی از اين مخاطرات

لی که بر معیشت و غذاي بشر، تاثیر زيادي دارد، خشکسا

 شناسايی پی در حاضر پژوهشکشاورزي می باشد. 

الی کشاورزي استان خشکسراهکارهاي مديريت ريسک 

راهکارهاي  شد، گفته آنچه به توجه با. بودلرستان 

 گامسهکه در  شدهيیشناسا مديريت ريسک خشکسالی

ريزي و پايش و همديريت ريسک يعنی کاهش، برنام

 مؤلفه 39 جمعاًبندي شدند که بینی طبقهپیش

 ناسايیش و نمونه اعضاي نظرات یسبرر از پسباشند. می

 میزان تعیین به سالی،راهکارهاي مديريت ريسک خشک

 ننشا نتايج .شد پرداختهراهکارها  بندياولويت و اهمیت

 راهکارها در گام کاهش، توسعه تمام میان از که داد

 داري در اولويت اول، پشتیبانیآبخوان و بخیزداريآ

 ،مختلف کشور هايبخش متخصصان و گذارانسیاست

 ، تهديد قوت، ضعف، نقاط شناسايی دومین اولويت و

 هايدر پژوهش ند.قرار گرفتفرصت در اولويت سوم 

 

به اهمیت   Asadi Nalivan,et al. (2015)داخلی

یزداري و تاکید بر آبخ . شايداندکرده اشاره آبخیزداري

ت زمدآبخوانداري به دلیل بنیادي بودن اين مقوله در درا

و  بلهو تاثیر عمیق و پايدار حفظ آبخیز و آبخوان در مقا

 مديريت خشکسالی باشد. تاکید بر اولويت پشتیبانی

، نشان از مختلف هايبخش متخصصان و گذارانسیاست

و نیز  گذارانسیاستآن دارد که تصمیم سازان و 

متخصصان به اين پديده و مساله مهم توجه جدي 

س لمونداشته و يا ندارند. اين می تواند به دلیل کمتر م

بودن پديده تدريجی خشکسالی در شرايط استان باشد. 

در واقع ممکن است به واسطه وضعیت ناملموس کم آبی 

در گذشته به دلیل وجود آب سطحی و نیز منابع آب 

درکاران علمی و سیاست گذاري اين زيرزمینی، دست ان

ر استان، نسبت به اولويت دهی به مساله خشکسالی، کمت

توجه نموده اند. نکته حائز اهمیت اين است که بخش 

 عمده معیشت روستايیان از بخش کشاورزي بوده و توجه

 از به اهمیت افزايش تولید در اقتصاد استان،  احتماال

تولید نسبت به  ديدگاه دست اندرکاران اولويت به

مديريت بهینه مصرف آب از اهمیت بیشتري برخوردار 

 است.

تهیه و راهکار اولويت دار در گام برنامه ريزي، راهکار 

می باشد.  تاکید اولويت  اجراي طرح آمايش سرزمین

دست اندرکاران به اين مهم، ممکن است ناشی از دغدغه 

ه به داشتن برنامه جامع، هدفمند و بلند مدت با توج

وضعیت موحود می باشد. وجود و اجراي طرح آمايش به 

تصمیم گیر و تصمیم سازي کمک می کند تا با داشتن 
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نقشه راه از منابع به ويژه منابع آب سطحی و زيرزمینی 

 به نحو مطلوب، کارا و پايدار استفاده نمايد.

 مناسب و سالیخشک به مقاوم محصوالت شناسايی

وده راهکار مد نظر کارشناسان بنیز به عنوان يک  منطقه

 Cavatassi & Narlochاست. اين نتیجه با يافته هاي 

 به نظر می رسد اولويت به اين .دارد همخوانی (2011)

 راهکار، عدم توجه کشاورزان و متصديان بخش کشاورزي

 به ضرورت آمايش و کاربري اراضی و تغییر الگوي کشت

 رزي در راستايو نیز  اقدام به تغییر محصوالت کشاو

ام مديريت بهینه آب باشد. همزمان با اين راهکار، اقد

 نقشه تهیه وخشکسالی  ريسک بنديپهنهجهت تدوين 

يري ، بتواند در کاهش آسیب پذکشاورزي پذيريآسیب

مخاطبان و نیز اعمال روش هاي بهبود تاب آوري 

نیز  HugoCarrao et al. (2016) مخاطبان موثر باشد

 تاکید داشته است. ،اربر اين راهک

در گام پیش بینی و پايش به عنوان گام پايانی 

 مديريت ريسک، مهمترين راهکارهاي پیشنهادي

ارتقا و و  هاي هشداردهندهايجاد سیستممخاطبان، 

می باشد.  سالیبینی خشکي پايش و پیشبهبود سامانه

 توجه به سیستهاي هشدار و بهبود سامانه هاي پايش و

 واحتماال نشان از نبود سامانه پیش بینی  پیش بینی،

پايش جامع و دقیق و قابل اتکا باشد. توجه به 

 UNDP (2012)سیستمهاي هشدار دهنده مورد تاکید 

تعامل و همکاري با نهادهاي بین  لذا نیز می باشد.

م تجهیز و تامین سیست المللی و نیز منطقه اي مرتبط،

ري از سیستهاي به ويژه امکان بهره بردا هاي موجود

 Towler و  Jia& Pan(2016ماهواره اي مورد تاکید)

& Lazrus (2016)،  تربیت و جهت بهبود مدل هاي

آموزش هاي مستمر به کارگزاران سیستم هاي پايشی و 

  .شدهشدار دهنده می تواند در تحقق اين راهکار موثر با
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