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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.
Keywords: Agricultural Drought, Risk Management, Fuzzy Delphi Technique, Lorestan Province
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:
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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 semiarid 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.

67

رومیانی و همکاران :بررسی راهکارهاي مديريت ريسک خشکسالی...

بررسي راهکارهاي مديريت ريسک خشکسالي کشاورزي در استان لرستان
با استفاده از تکنيک دلفي فازي
4

سميه رومياني ،1سعيد غالمرضايي ،*2مهدي رحيميان ،3محسن عارفنژاد
 ،1دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
 ،2استادیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
 ،3استادیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
 ،4استادیار ،گروه مدیریت  ،دانشکده اقتصاد و علوم اداری ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
(تاریخ دریافت -96/11/25 :تاریخ تصویب)97/11/16 :

چکيده
یکی از بحرانهای فراروی کشاورزی ایران ،خشکسالی میباشد و شناسایی راهکارهای
مدیریت ریسک این معضل ،یک ضرورت بهشمار میآید .هدف پژوهش حاضر ،شناسایی
راهکارهای مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی به روش دلفی فازی میباشد که از طریق،
ترکيبی از روش کمی و کيفی انجام گرفت .جامعه آماری پژوهش ،خبرگان کليدی مشتمل بر
مدیران و متخصصان مرتبط با موضوع فعال در سازمانهای دولتی استان لرستان بودند که با
استفاده از روش نمونهگيری هدفمند زنجيرهایی  20نفر از آنان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .این
پژوهش از مدل چرخه ریسک و بحران ویلهایت بهره گرفته است که در آن راهکارهای

مدیریت ریسک در سه دسته "کاهش"" ،برنامهریزی"و "پایش و پيشبينی" ،جای میگيرند.
نتایج نشان داد که مهمترین اولویت در گام کاهش ،توسعه آبخيزداری و آبخوانها؛ در گام
برنامهریزی ،تهيه و اجرای طرح آمایش سرزمين و در گام پایش و پيشبينی ،ایجاد سيستمهای
هشداردهنده است .تدوین طرح آمایش سرزمين ،اصالح الگوی کشت ،تعامل با نهادهای
مرتبط بين المللی و منطقه ای با هدف تقویت سيستم های هشدار دهنده و پایش خشکسالی،
تربيت و آموزش مستمر به کارگزاران مربوطه ،پيشنهاد می شود.
واژههاي کليدي :خشکسالی کشاورزی ،مدیریت ریسک ،تکنيک دلفی فازی ،لرستان
مقدمه
خشکسالی يکی از بالهاي طبیعی میباشد که در
همه نوع آب و هوايی رخ میدهد Mirkhani et al.,
) ،)2010داراي ويژگیهاي مختلف بین مناطق میباشد
و شامل کاهش بلندمدت میانگین بارش است
( .)FAO,2016خشکسالی معموالً يک يا چند فصل به-
طول میانجامد و درنتیجه ،موجب کمبود آب
( )UNL-NDMC, 2015و تأثیر منفی قابلتوجهی در
اکوسیستم ،اقتصاد و يا جامعه دارد (et al., 2017
 .)Sayersدرکلیترين مفهوم ،خشکسالی ،سرچشمه از

کمبود بارش طی مدت طوالنی از زمان ،معمو ًال يکفصل
يا بیشتر و درنتیجه نقصان آب براي برخی فعالیتهاي
گروه و يا بخشی از محیطزيست میشود .اثرات آن ناشی
از فعلوانفعال بین رويداد طبیعی (بارش کمتر از حد
انتظار) و تقاضا مردم در تأمین آب است و فعالیتهاي
انسان میتواند اثرات خشکسالی را تشديد کند .از
آنجاکه خشکی نمیتواند صرف ًا بهعنوان يک پديده
فیزيکی در نظر گرفته شود تعريف آن از دو ديدگاه بیان
میشود (.)NDMC, 2017
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خشکسالی يک تنش مهم محیطزيستی در بخش
کشاورزي است که باعث زيان به محصول سالم میشود
) (Mastrangelo et al.,2015و اين پديده خود تحت
تأثیر تغییرات آب و هوايی قرار دارد ( Gholami et al.,
.)2012

در حال حاضر خشکسالیهاي عمده تقريباً در همه
کشورها يک تهديد محسوب میشود ،تهديدي که در
پاسخ به تغییرات آبوهوايی و تأثیر تغییرات اجتماعی و
اقتصادي در تقاضا و استفاده از آب افزايش میيابد و
منجر به تغییرات تدريجی میشود ( Sayers et al.,
 .)2017کشاورزي بهعنوان يکشکل غالب استفاده از
زمین در کشورهاي درحالتوسعه ( World Bank,
 )2016و نیز يک تکیهگاه اصلی اقتصاد در اکثر
کشورهاي درحالتوسعه است که بیشتر تولید ناخالص
داخلی اين کشورها از کشاورزي است ( Keshavarz et
 )al., 2014و ذات ًا به تغییرات آبوهوايی حساس است.
بنابراين ،براي اکثر خانوادههاي روستايی که معیشت
آنها عمدتاً وابسته به کشاورزي است ،رويدادهاي شديد
ناشی از آبوهوا بهعنوان يک خطر بر امرارمعاش اين
افراد تأثیر میگذارد ( .)Reed et al., 2013به همین
دلیل توجه به مسئله مديريت خشکسالی ،امري ضروري
است.
امروزه ،در جهان ،تصمیمگیران ،روشهاي متعددي را
براي سازگاري و کاهش خسارات بالياي طبیعی ازجمله
خشکسالی دنبال میکنند و پیشنهاد میدهند که در
مديريت خشکسالی با نگاه مديريت ريسک به مساله
نگريسته شود (.)Wilhite & Vanyarkho, 2000
خشکسالی به چهار دسته "خشکسالی هواشناسی"،
"خشکسالی هیدرولوژيک"" ،خشکسالی کشاورزي"و
"خشکسالی اجتماعی و اقتصادي" تقسیم میگردد.
خشکسالی کشاورزي بهطورمعمول دورههاي گرم و
خشک ناشی از بارش کم است که موجب کاهش آب
خاک براي تولید محصول و علوفه میباشد .فقدان
رطوبت در طول فصل رشد باعث ايجاد تنش و از بین
رفتن شديد محصوالت کشاورزي میشود .بااينحال ،اگر
فنون کشاورزي و شرايط خاک نیاز به آب اضافی داشته
باشد خشکسالی کشاورزي میتواند حتی بدون کمبود
بارش رخ دهد ( .) Luck et al., 2014ريسک بیان

احتمال و اثر نامشخص ،ناگهانی يک رويداد شديد است
که رخ میدهد ) )UNESCO, 2010که با عدم قطعیت
سبب خطر میشود و بهاحتمال آنکه اتفاق میافتد
اندازهگیري میشود و خسارات آن پیشبینی میشود .با
توجه به اين تعاريف از ريسک" ،مديريت ريسک
"بهعنوان يک پیشبینی و درک مسئولیت و نگرانی
جمعی است که پیشفرض تقويت تجزيهوتحلیل ظرفیت
هاي موجود مديريت و ارتباطات است و خواستار نیاز به
راهاندازي و پیادهسازي پیشگیرانه و واکنش برنامه
( )UNESCO, 2010در جهت استفاده بهتر از ارزيابی
خطر براي يک رويکرد جامعتر و راهبرديتر است که
داراي سیاستهاي پیشگیري و برنامههاي کاهش در
معرض قرار گرفتن و آسیبپذيري میباشد .مديريت
ريسک افزايش ظرفیت مقابله ،ايجاد انعطافپذيري
( )Wilhite et al., 2014با يک رويکرد سیستماتیک است
که در سراسر سازمان به شناسايی ،ارزيابی ،درک ،اقدام
بر برقراري ارتباط با مسايل در معرض خطر میپردازد.
اين تصمیمات انتقال راهبردها به عمل است و به يک
تصوير روشن از نقشها بر اساس سلسلهمراتب،
مسئولیتها و زمینههاي موجود کار نیاز دارد
( .)UNESCO, 2010چرخه مديريت ريسک شامل
مراحل :کاهش ،برنامهريزي ،پايش و پیشبینی میباشد
که اين مديريت فعال میباشد و حفاظتی است .با توجه
به تعاريف ريسک و خشکسالی ،راهبرد مديريت ريسک
خشکسالی را میتوان بهعنوان يک تالش ارايهشده در
چند مقیاس دانست که به ارايه راهحل محلی و
منطقهاي میپردازد .در ضمن ،چالشهاي کوتاهمدت و
بلندمدت را نشانيابی میکند و به دنبال آن ،براي
پیادهسازي نمونه متنوعی از اقدامات در طول شرايط
غیرخشکسالی و همچنین ،در طی اجرا تا پس از يک
واقعه خشکسالی میپردازد .درحالیکه وابستگیهاي
مهم بین سیستمهاي انسان و اکوسیستم آب شیرين را
به رسمیت میشناسد ( .)Sayers et al., 2017اين
مديريت ،شامل روند دادهها و جمعآوري اطالعات،
تجزيهوتحلیل خطر و ارزيابی آن ،ارزيابی گزينهها ،اجرا و
بررسی تصمیمات براي کاهش ،کنترل ،قبول يا باز توزيع
خطرات خشکسالی میباشد .اين فرايند مداوم از
تجزيهوتحلیل ،تنظیم و توافق سیاستها است و اقدامات
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براي کاهش خطر ابتال به خشکی ،از جمله اصالح
احتمال يک خشکسالی و کاهش آسیبپذيري و
افزايش انعطافپذيري از گیرندههاي تهديد را در نظر
دارد ( .)UNESCO, 2016نتايج تحقیقات نشان میدهد
که طی  40سال آينده شرايط خشکسالی در کشور
ايران ،بهويژه در استان لرستان رو به افزايش خواهد بود
که اين مسئله وقوع تغییر اقلیم در اين استان را تائید می
کند .اما مشکل اصلی در استان لرستان "بحران آب"
است که از عوارض خشکسالی میباشد و تأثیرات منفی
بر کشاورزي و تولیدات آن خواهد داشت.
متوسط بارش استان لرستان  450میلیمتر میباشد
که میتوان با بهرهوري باالتر اين ماده حیاتی را حفظ
کرده و با استفاده بهینه از آن بر مشکالت ناشی از بروز
خشکسالی در منطقه غالب شد Amiri Yarahmadi et
) .)al., 2012با توجه به مطالب ذکرشده ،اين تحقیق
قصد دارد به بررسی راهکارهاي مديريت ريسک
خشکسالی کشاورزي در استان لرستان بپردازد و در اين
راستا به سواالت زير پاسخ داده خواهد شد:
 -1چه راهکارهايی براي مديريت ريسک
خشکسالی اين استان وجود دارد؟
 -2اولويتبندي اين راهکارها با توجه به نیاز منطقه
کدام میباشند؟
پيشينه پژوهش
تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص ارايه راهکارهاي
مديريت ريسک خشکسالی کشاورزي انجام گرديده
 )2014(Wilhite et al.عقیده دارند که اتخاذ
سیاستهاي خشکسالی ملی که بر کاهش خطر
متمرکزشده باشد ،به همراه برنامههاي کاهش يا آمادگی
خشکسالی در سطوح مختلف حکومت ،میتواند توانايی
مقابله با خشکسالی را در کشور تقويت کند .در تحقیقی
ديگر که توسط  )2016( Towler & Lazrusانجام گرفت
مشخص شد که مدل لجستیکی پیشرفت بیشتري
نسبت به علم هواشناسی ارايه میدهد و شاخص بارش
استانداردشده  12ماهه نشاندهنده بهترين شاخص
پیشبینی خشکسالی است .پژوهش ديگر Chisadza et
) )al., 2013راهکارهايی مانند "امکان يکپارچهسازي
پیشبینی سنتی بارش" روش استفاده از شاخصهاي
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بومی محلی مثل درختان ،گیاهان ،حشرات را بیان
میکنند.
) Cavatassi & Narloch (2011اشاره به "استفاده
از ارقام اصالحشده يا مدرن سورگوم و مقاوم به
خشکسالی میکنند .به عقیده ) ،Santos (2014مديريت
مصرف آب و اولويتبندي وابستگی مصرف سرمايهگذاري
در سهام محصول و آينده براي کاهش خطرات از دست
دادن درآمد مربوط به تغییر آبوهوا میتوانند ازجمله
ابزار مؤثر براي مقابله با خشکسالی باشند .در پژوهشی
که توسط ( Carrao et al )2016انجام شد ،میتوان به
راهکارهايی نظیر" سازگاري منطقه با تغییرات
آبوهوايی را از طريق پیادهسازي و حمايت از استفاده
گسترده از سیستم آبیاري و جمعآوري آب باران"،
"تنوع اقتصاد منطقه در بخشهاي مختلف فعالیت و
کاهش وابستگی تولید ناخالص داخلی خود در بخش
کشاورزي" اشاره نمود )2012( UNDP .به ارايه
راهکارهايی ماند "آگاهی از ارزش دانش بومی ،ارتقاي
يک رويکرد چندگانه براي اندازهگیري محرکهاي
ريسک خشکسالی"" ،گسترش آگاهی از تأثیرات
اقتصادي خشکسالی و تأثیر اين تصمیمات بر
تصمیمگیريهاي سیاسی"" ،بررسی يکپارچگی در مورد
سیستمهاي هشدار زودهنگام غیر کالسیک ،روشهاي
خوبی براي مديريت ريسک خشکسالی" حاصل
تحقیقات بوده است Smit & Skinner )2002( .طی
پژوهش خود نشان دادند که" بهرهگیري از فناوريهاي
جديد بهرهوري آب""،سرمايهگذاري در برنامههاي ثابت
تثبیت درآمد براي تأثیرگذاري در سطح مزرعه"،
"برنامههاي دولت و بیمه مانند موارد :بیمه خريد
محصوالت بهمنظور کاهش خطرات از دست دادن درآمد
مربوط به تغییر آبوهوا"" ،برنامههاي يارانه"" ،ايجاد
انگیزه و پشتیبانی براي تأثیرگذاري بر شیوه تولید در
سطح مزرعه و مديريت مالی"" ،يارانههاي کشاورزي و
برنامههاي حمايت و توسعه بیمه خصوصی براي کاهش
خطرات مربوط به تغییر آبوهوا را گزينههاي مناسب
"قلمداد میکنند .همچنین نتايج ساير تحقیقات در
جهت اولويتبندي اقدامات مقابله با خشکسالی نشان
دادند که" حمايت دولت از پروژههاي آبیاري
تحتفشار" "،احداث و تجهیز ايستگاههاي پمپاژ آب
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کشاورزي" ( "، ( jafari et al ., 2015اصالح الگوي
مصرف آب بهعنوان يک ضرورت انکارناپذير "ارتقا و
بهبود سامانهي پايش و پیشبینی خشکسالی"" ،ايجاد
هماهنگی سازمانی در سطح معاونتهاي وزارت جهاد
کشاورزي و ديگر وزارتخانههاي مرتبط"" ،تعريف و
اجراي برنامههاي مقابله با خشکسالی در ابعاد مختلف"،
"ايجاد ارتباط با دستگاههاي خارج از وزارتخانهها
درزمینه خشکسالی ) (Sobhani nasab, 2009میتوانند
در اين مورد مفید واقع شوند Jia & Pan )2016( .در
تحقیق خود از روش تجزيهوتحلیل تبديل موجک براي
پیشبینی خشکسالی استفاده کرده است که اين روش
از دادههاي بارندگی براي نزديک به  60سال (1954-
 )2012براي مطالعه ويژگیهاي تناوبی دورهاي بارش در
استان يونان استفاده میکند .در پژوهش ديگر با عنوان
"بررسی و تحلیل ادراک کشاورزان نسبت به راهکارهاي
مقابله با خشکسالی "مطالعه موردي شهرستان طارم علیا
آنالیز اطالعات بهدستآمده از پاسخگويان جهت اولويت
بندي کارهاي مقابله با خشکسالی میزان دانش راه
استفاده از لوله براي انتقال به ترتیب حمايت دولت از
پروژههاي آبیاري تحتفشار ،احداث و تجهیز ايستگاههاي
پمپاژ آب کشاورزي را در اولويت اول تا سوم قرار
میدهند (.)Jafari et al., 2015
مواد و روشها
اين تحقیق از لحاظ هدف کاربردي ،از لحاظ
گردآوري دادهها از نوع اکتشافی ،از لحاظ کنترل
متغیرها از نوع غیرآزمايشی و از لحاظ گردآوري
اطالعات ،در مرحله نخست ،اسنادي و کتابخانهاي و در
ادامه ،میدانی میباشد .براي تجزيهوتحلیل تحقیق از
روش دلفی فازي استفاده شد .بدين صورت که با
گردآوري اطالعات از طريق پیشینه پژوهش و مصاحبه
نیمهساختارمند به تدوين و توزيع پرسشنامه بر اساس
نتايج طی چند راند پرداخته شد و اما با دريافت نظر
خبرگان (ارايه عدد فازي مثلثی براي هر راهکار
پیشنهادي) به محاسبه و اختالف دو میانگین جهت
رسیدن به اجماع انجام شد .اين پژوهش بر اساس مدل
چرخه فاجعه (مديريت ريسک و بحران) مرکز ملی مقابله

با خشکسالی 1دانشگاه نبراسکا -لینکلن اقتباس شده از
 Wilhiteو همکاران ( ،)2014اجرا شده است (شکل .)1
جامعه آماري اين تحقیق شامل کارشناسان ،مديران
و متخصصان سازمانهاي دولتی مرتبط با موضوع
مديريت بحران ،امور آب و بخش کشاورزي فعال در
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابعطبیعی ،سازمان
مديريت بحران ،اداره کل منابعطبیعی و آبخیزداري،
سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان و اعضاي هیات
علمی متخصص در کشاورزي و منابعطبیعی دانشگاه
لرستان بوده است که از طريق نمونهگیري هدفمند از
نوع زنجیرهاي انجام گرفت .نمونهگیري تا مرحله اشباع
نظري ادامه يافت که تعداد به  20نفر رسید .در اين
تحقیق ،براي گردآوري اطالعات در بخش کیفی از طريق
بررسی اسناد و مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان
آيتمها ،شناسايی و بر اساس مدل تعديل يافته چرخه
مديريت فاجعه (ريسک و بحران) مرکز ملی مقابله با
خشکسالی به نقل از ) Wilhite et al.(2014پااليش و
در قالب پرسشنامه در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
پرسشنامه شامل مشخصات فردي و حرفهاي به همراه
ارايه توضیحات و تعاريف مديريت ريسک و چرخه
مديريت ريسک ،بر اساس گامهاي سهگانه مديريت
ريسک خشکسالی کشاورزي ،در راند اول ،تعداد 17
گويه در گام اول (کاهش) ،تعداد  15گويه در گام دوم
(برنامهريزي) و  9گويه در گام سوم (پايش و پیشبینی)
را در برمیگیرد .در راند دوم توزيع پرسشنامه ،گام اول
به 15گويه ،گام دوم  15و در گام سوم به  9گويه تغییر
يافت .ازآنجايیکه خصوصیات متفاوت افراد بر تعابیر
ذهنی آنها نسبت به متغیرهاي کیفی اثرگذار است،
ازاينرو ،با تعريف دامنه متغیرهاي کیفی ،خبرگان با
ذهنیت يکسان به سؤالها پاسخ میدهند و اعداد فازي
قطعی شده در جدول ( )1با استفاده از رابطه
مینکووسکی 2محاسبهشدند .پس از تجزيهوتحلیل
گويهها و بهدست آوردن میانگین فازيزدايی شده يا
فازي قطعی شده با استفاده از فرمول مینکووسکی
گويههايی که میانگین آنها از  ./25کمتر بود ،حذف
1. National Drought Mitigation Center
2.

رومیانی و همکاران :بررسی راهکارهاي مديريت ريسک خشکسالی...

گرديد .پرسشنامه جديد براي راند دوم تدوين گرديد و
در بین کارشناسان ذکرشده توزيع گرديد و درنتیجه ،با
تجزيه دادههاي گرداوري شده در اين راند و به دست
آوردن میانگین فازي قطعی شده  ،اختالف میانگین
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فازي قطعی شده راند دوم از راند اول بحران بر اساس
میانگین مینکووسکی اولويتبندي شدند .براي
تجزيهوتحلیل دادهها از نرمافزار  Exelو نرمافزارSPSS
استفاده شد.

جدول  -1جدول اعداد فازي مثلثی
متغیرهاي کالمی

عدد فازي مثلثی

عدد فازي قطعی شده

خیلی زياد
زياد
متوسط
کم
خیلی کم

(0/75 ،1 ،1
()0/5 ،0/75 ،1
()0/25 ،0/5 ،0/75
()0/25 ،0/5
()0 ،0/25

0/75
0/5625
0/3125
0/0625
0/0625

شکل  -1چرخه مديريت فاجعه (ريسک و بحران)

نتايج و بحث
راهکارهاي مديريت ريسک خشکسالي کشاورزي

پس از مصاحبه نیمه ساختاريافته با خبرگان و
پژوهشهاي مبانی نظري مؤلفههاي مديريت ريسک
خشکسالی کشاورزي براي تدوين پرسشنامه شناسايی
شدند که در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار
گرفت و با توجه به گزينه پیشنهادي و متغیرهاي زبانی
تعريفشده نتايج حاصل از بررسی پاسخهاي قیدشده در
پرسشنامه براي بهدست آوردن میانگین فازي مؤلفهها
مورد تحلیل قرار میگیرد .براي محاسبه میانگین فازي،
روابط  2و  3استفاده میگردد.

()2
()3

در اين رابطه Ai ،نشاندهنده ديدگاه خبره iم و
Aaveنمايانگر میانگین ديدگاههاي خبرگان است .پس
از مشخص شدن تعداد پاسخهاي دادهشده به راهکارهاي
مديريت ريسک و بعد از محاسبه میانگین فازي مثلثی
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براي عوامل از فرمول مینکووسکی براي محاسبه اعداد
فازي قطعی شده هر عامل استفاده شد ( & Azar
 .)Faraji, 2002نتايج حاصل از میانگین فازي و
فازيزدايی مؤلفهها به شرح جدول ( )3است .در اين
راند ،در گام کاهش سه راهکار توسعه آبخیزداري و
آبخوانداري ،حمايت دولت از توسعه پروژههاي آبیاري
تحتفشار ،پشتیبانی سیاستگذاران و متخصصان بخش
هاي مختلف کشور به ترتیب در اولويت قرار گرفتند .در
گام برنامهريزي ،سه راهکار تهیه و اجراي طرح آمايش
سرزمین ،شناسايی محصوالت مقاوم به خشکسالی و
مناسب منطقه موردنظر ،بهرهگیري از فناوريهاي جديد
بهرهوري آب به ترتیب در اولويت قرار گرفتند و در آخر،

در گام پايش و پیشبینی ،سه راهکار ايجاد سیستمهاي
هشداردهنده ،ارتقا و بهبود سامانهي پايش و پیشبینی
خشکسالی ،بهبود پیشبینیهاي اقلیمی از طريق
سیستمهاي ماهوارهاي ،در اولويت قرار گرفتند .پس از
انجام راند اول ،نظرسنجی مؤلفههايی که نتیجه میانگین
فازيزدايی آنها از  0/25کمتر شده حذف گرديده .الزم
است راند دوم نیز انجام شود تا نتايج هر دو راند باهم
مقايسه و نتیجه مشخص شود .مؤلفههاي حذفشده راند
اول شامل گسترش صنايع فرآوري و تبديلی کشاورزي
براي کاهش ضايعات مواد غذايی و ايجاد مرکز مجازي
(اينترنتی) تحقیقات خشکسالی و مديريت خشکسالی
است.

جدول -3نتايج شمارش پاسخهاي نظرسنجی اولويتبندي میانگین ديدگاههاي خبرگان حاصل از نظرسنجی راند اول
میانگین فازي مثلثی()α, m, β

فازيزدايی

توسعه آبخیزداري و آبخوانداري

()0/5375 ،0/7875 ،0/925

0/572

حمايت دولت از توسعه پروژههاي آبیاري تحتفشار

()0/4375 ،0/6875 ،0/875

0/484

پشتیبانی سیاستگذاران و متخصصان بخشهاي مختلف کشور
شناسايی نقاط ضعف ،قوت ،تهديد  ،فرصت منطقه
اجراي پروژههاي بهسازي و نوسازي اراضی زراعی و باغی
افزايش ارزش اقتصادي آب بهعنوان يک کاالي اقتصادي
بهرهگیري از ظرفیتهاي محلی و مشارکت جهت کاهش ريسک خشکسالی
اجراي عملیات عمرانی تأمین آب و تأسیسات زيربنايی در بخش آبوخاک
کشاورزي
تولید و گسترش فناوريهاي حفظ و نگهداشت آب
آموزش مديريت بهینه مصرف آب به کشاورزان
ايجاد آگاهی عمومی نسبت به بحران خشکسالی
ارتقاي همکاري و ايجاد ظرفیت بین دانشمندان و جامعه کاربر درزمینهٔ
مديريت خشکسالی
بهبود همکاري بین شبکههاي پايش ملی ،منطقهاي و جهانی
تنظیم جمعیت ،کنترل تقاضا

()0/4375 ، 0/6625 ،0/8
()0/425 ،0/6625 ،0/825
()0/3875 ،0/6375 ،0/8375
()0/3875 ،0/0،6/7875
()0/3875 ،0/6375 ،0/825

0/472
0/465
0/437
0/434
0/434

()0/375 ،0/625 ،0/85

0/431

( )0/375 ،0/625 ،0/8375
()0/3625 ،0/0،6125/8125
()0/3375 ،0/575 ،0/7875

0/428
0/412
0/391

()0/325 ،0/5625 ،0/8

0/0384

()0/3125 ،0/55 ،0/7875
()0/2625 ،0/5 ،0/7375

0/372
0/322

گسترش صنايع فراوري و تبديلی کشاورزي براي کاهش ضايعات مواد غذايی

()0/225 ،0/4625 ،0/7125

0/287

()0/2 ،0/425 ،0/675

0/262

()0/475 ،0/0،725/9125
()0/4625 ،0/7125 ،0/8875
()0/4375 ،0/6875 ،0/875
()0/425 ،0/675 ،0/8625
()0/4 ،0/65 ،0/85
()0/4 ،0/65 ،0/85
()0/3875 ،0/65 ،0/85

0/521
0/506
0/484
0/471
0,45
0/446
0/437

()0/375 ،0/65 ،0/85

0/431

()0/375 ،0/65 ،0/85

0/431

راهکارها

گام

گام اول :کاهش

ايجاد مرکز مجازي تحقیقات خشکسالی و مديريت خشکسالی

گام دوم :برنامهريزي

تهیه و اجراي طرح آمايش سرزمین
شناسايی محصوالت مقاوم به خشکسالی و مناسب منطقه موردنظر
بهرهگیري از فناوريهاي جديد بهرهوري آب
وضع و اجراي قوانین و مقررات براي حفاظت از آب (خصوصی و دولتی)
تشکیل کمیتههاي هماهنگی
پهنهبندي ريسک خشکسالی و تهیه نقشه آسیبپذيري کشاورزي
توسعه بیمه خصوصی براي کاهش خطرات مربوط به آبوهوا
تغییر سرمايهگذاري در برنامههاي ثابت تثبیت درآمد براي تأثیرگذاري در
سطح مزرعه
بیمه خريد محصوالت بهمنظور کاهش خطرات از دست دادن درآمد مربوط
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راهکارها

گام

به آبوهوا
آموزش مقابله و سازگاري خشکسالی به گروههاي هدف
تغییر برنامههاي يارانه ،پشتیبانی و انگیزه براي تأثیرگذاري بر شیوه تولید در
سطح مزرعه و مديريت مالی
انجام پژوهشهاي آيندهپژوهی
يارانههاي کشاورزي و برنامههاي حمايت
سرمايهگذاري در سهام محصول و آينده براي کاهش خطرات از دست دادن
درآمد مربوط به آبوهوا

گام سوم :نظارت و پیشبینی

ايجاد سیستمهاي هشداردهنده
ارتقا و بهبود سامانهي پايش و پیشبینی خشکسالی
بهبود پیشبینیهاي اقلیمی از طريق سیستمهاي ماهوارهاي
سنجش ويژگیهاي مخاطره خشکسالی (میزان ،زمان ،مدت ،نوع و توزيع
بارش)
ارزيابی بلندمدت ريسک خشکسالی
بهبود مدلهاي پیشبینی خشکسالی
استفاده از دانش بومی براي پیشبینیهاي هواشناسی (درختان ،گیاهان ،
حشرات ،حیوانات ،باد ،توفان)،
تأسیس رصدخانه ملی خشکسالی
پیشبینی خشکسالی با استفاده از مدل فازي – عصبی (کاربردهاي عملی
درزمینهٔ کنترل ،شناسايی و پیشبینی)

نظرسنجي راند دوم

پس از مشخص شدن تعداد پاسخهاي دادهشده به
راهکارهاي مديريت ريسک خشکسالی کشاورزي در راند
دوم و بعد از محاسبه میانگین فازي مثلثی براي عوامل از
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میانگین فازي مثلثی()α, m, β

فازيزدايی

()0/3625 ،0/65 ،0/85

0/4219

()0/0،3375/65 ،0/85

0/396875

()0/3125 ،0/65 ،0/85
()0,3 ، 0,65 ،0,85

0/3657
0/3562

()0/2875 ،0/65 ،0/85

0/3468

()0/4 ،0/625 ،0/825
()0/375 ،0/6 ،0/8
()0/3625 ،0/0،6125/8375

0/45
0/425
0/418

()0/35 ،0/5875 ،0/8125

0/406

()0/35 ،0/6 ،0/8125
()0/35 ،0/5875 ،0/7875

0/4031
0/4

()0/35 ،0/5875 ،0/7875

0/4

()0/3375 ،0/5375 ،0/725

0/384

()0/3125 ،0/55 ،0/75

0/362

فرمول مینکووسکی ،اعداد فازي قطعی شده براي هر
مؤلفه محاسبه شد .نتايج حاصل از میانگین فازي و
فازيزدايی عوامل ،در راند دوم به شرح جدول ( )4است.
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جدول  -4نتايج شمارش پاسخهاي راند دوم نظرسنجی اولويتبندي میانگین ديدگاههاي خبرگان حاصل از نظرسنجی راند دوم

توسعه آبخیزداري و آبخوانداري

()0/0،5625/0،8125/95

0/596

پشتیبانی سیاستگذاران و متخصصان بخشهاي مختلف کشور

()0/5 ،0/7375 ،0/875

0/535

()0/0،475/0،7125/8625
()0/0،4375/0،6875/875
()0/425 ،0/675 ،0/875
()0/425 ،0/0،675/8625
()0،41250/0،6625/8625
()0/4 ،0/65 ،0/875
()0/3875 ،0/6375 /835
()0/3875 ،0/6 ،0/7875
()0/375 ،0/625 ،0/85

0/5125
0/485
0/475
0/475
0/462
0/456
0/437
0/435
0/431

()0/375 ،0/625 ،0/85

0/431

()0/35 ،0/6 ،0/825
()0/2875 ،0/525 ،0/75

0/406
0/343

()0/5125 ،0/7625 0/95
()0/5 ،0/75 ،0/925
()0/4625 ،0/7125 ،0/9
()0/45 ،0/7 ،0/875
()0/425 ،0/675 ،0/875
()0,425 ،0,675 ،0,875
()0/425 ،0/675 0/8625
()0،41250/0،6625/8875
()0/375 ،0/6125 0/835
()0/375 ،0/625 0/8375

0/559
0/543
0/5095
0/493
0/475
0,475
0/471
0/468
0/431
0/428

()0،0,3625/0,8375،6125

0/418

()0/325 0/0،5625/7875
()0/325 ،0/5625 0/775

0/381
0/378

()0/2875 ،0/0،5125/75

0/346

()0/375 ،0/0،6875/875
()0/425 ،0/6625 ،0/85
()0/375 ،0/625 ،0/85
()0/375 ،0/6125 ،0/8

0/484
0/471
0/431
0/422

()0/3625 ،0/6 ،0/825

0/418

()0/625 ،0/0،6125/825
()0/3625 ،0/6 ،0/8
()0/3375 ،0/0،05875/8

0/416
0/412
0/391

()0/3375 ،0/0،575/775

0/387

گام

میانگین فازي مثلثی ()α, m, β

فازيزدايی

راهکارها

گام اول :کاهش

شناسايی نقاط ضعف ،قوت ،تهديد  ،فرصت منطقه
حمايت دولت از توسعه پروژههاي آبیاري تحتفشار
ايجاد آگاهی عمومی نسبت به بحران خشکسالی
بهرهگیري از ظرفیتهاي محلی و مشارکت جهت کاهش ريسک خشکسالی
اجراي پروژههاي بهسازي و نوسازي اراضی زراعی و باغی
اجراي عملیات عمرانی تأمین آب و تأسیسات زير بنايی در بخش آبوخاک کشاورزي
آموزش مديريت بهینه مصرف آب به کشاورزان
افزايش ارزش اقتصادي آب بهعنوان يک کاالي اقتصادي
بهبود همکاري بین شبکههاي پايش ملی ،منطقهاي و جهانی
ارتقاي همکاري و ايجاد ظرفیت بین دانشمندان و جامعه کاربر درزمینه مديريت
خشکسالی
تولید و گسترش فناوريهاي حفظ و نگهداشت آب
تنظیم جمعیت ،کنترل تقاضا

گام دوم :برنامهريزي

تهیه و اجراي طرح آمايش سرزمین
شناسايی محصوالت مقاوم به خشکسالی و مناسب منطقه موردنظر
پهنهبندي ريسک خشکسالی و تهیه نقشه آسیبپذيري کشاورزي
بهرهگیري از فناوريهاي جديد بهرهوري آب
تشکیل کمیتههاي هماهنگی
توسعه بیمه خصوصی براي کاهش خطرات مربوط به آبوهوا
وضع و اجراي قوانین و مقررات براي حفاظت از آب (خصوصی و دولتی)
آموزش مقابله و سازگاري خشکسالی به گروههاي هدف
تغییر سرمايهگذاري در برنامههاي ثابت تثبیت درآمد براي تأثیرگذاري در سطح مزرعه
بیمه خريد محصوالت بهمنظور کاهش خطرات از دست دادن درآمد مربوط به آبوهوا
تغییر برنامههاي يارانه ،پشتیبانی و انگیزه براي تأثیر بر شیوه تولید در سطح مزرعه و
مديريت مالی
يارانههاي کشاورزي و برنامههاي حمايت
انجام پژوهشهاي آيندهپژوهی
سرمايهگذاري در سهام محصول و آينده براي کاهش خطرات از دست دادن درآمد مربوط
به آبوهوا

گام سوم :نظارت و پيشبيني

ايجاد سیستمهاي هشداردهنده
ارتقا و بهبود سامانهي پايش و پیشبینی خشکسالی
بهبود پیشبینیهاي اقلیمی از طريق سیستمهاي ماهوارهاي
تأسیس رصدخانه ملی خشکسالی
استفاده از دانش بومی براي پیشبینیهاي هواشناسی (درختان ،گیاهان  ،حشرات،
حیوانات ،باد ،توفان)
سنجش ويژگیهاي مخاطره خشکسالی (میزان ،زمان ،مدت ،نوع و توزيع بارش)
بهبود مدلهاي پیشبینی خشکسالی
ارزيابی بلندمدت ريسک خشکسالی
پیشبینی خشکسالی با استفاده از مدل فازي– عصبی (درزمینهٔ کنترل ،شناسايی و
پیشبینی)

رومیانی و همکاران :بررسی راهکارهاي مديريت ريسک خشکسالی...

در اين راند ،در گام "کاهش" ،سه راهکار توسعه
آبخیزداري و آبخوانداري ،پشتیبانی سیاستگذاران و
متخصصان بخشهاي مختلف کشور ،شناسايی نقاط
ضعف ،قوت ،تهديد ،فرصت منطقه به ترتیب در اولويت
قرار گرفتند .در گام "برنامهريزي" ،سه راهکار تهیه و
اجراي طرح آمايش سرزمین ،شناسايی محصوالت مقاوم
به خشکسالی و مناسب منطقه موردنظر ،پهنهبندي
ريسک خشکسالی و تهیه نقشه آسیبپذيري کشاورزي
به ترتیب در اولويت قرار گرفتند و در گام "پايش و
پیشبینی" ،سه راهکار ايجاد سیستمهاي هشداردهنده،
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ارتقا و بهبود سامانهي پايش و پیشبینی خشکسالی،
بهبود پیشبینیهاي اقلیمی از طريق سیستمهاي
ماهوارهاي در اولويت قرار گرفتند .پساز اينکه هر دو راند
نظرسنجی انجام شد ،الزم است که اختالف میان میانگین
فازيزدايی شده راهکارهاي مديريت ريسک خشکسالی
کشاورزي ،مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .براي گرفتن
اختالف میانگین از اعداد گرد نشده استفاده شده است.
بررسی اختالف میانگین فازيزدايی شده راهکارهاي
مديريت ريسک در راند اول و دوم به شرح جدول ()5
است.

جدول  -5اختالف میانگین فازيزدايی شده راند اول و دوم نظرسنجی
راند اول

راهکارها

راند دوم

اختالف دو راند

گام اول :کاهش(مقابله)

ايجاد آگاهی عمومی نسبت به بحران خشکسالی

0/390625

0/475

0/084375

0/434375

0

افزايش ارزش اقتصادي آب بهعنوان يک کاالي اقتصادي

0/434375

بهرهگیري از ظرفیتهاي محلی و مشارکت

0/434375

0/471875

0/0375

پشتیبانی سیاستگذاران و متخصصان بخشهاي مختلف کشور

0/471875

0/534375

0/0625

حمايت دولت از توسعه پروژههاي آبیاري تحتفشار

0/484375

0/484375

0

آموزش مديريت بهینه مصرف آب به کشاورزان

0/4125

0/4375

0/025

تنظیم جمعیت ،کنترل تقاضا

0/32185

0/34375

0/021875

بهبود همکاري بین شبکههاي پايش ملی ،منطقهاي و جهانی

0/371875

0/43125

0/059375

ارتقاي همکاري و ايجاد ظرفیت بین دانشمندان و جامعه کاربر

0/384375

0/43125

0/046875

اجراي پروژههاي بهسازي و نوسازي اراضی زراعی و باغی

0/4375

0/4625

0/025

اجراي عملیات عمرانی تأمین آب و تأسیسات زير بنايی

0/43125

0/45625

0/025

توسعه آبخیزداري و آبخوانداري

0/571875

0/596875

0/025

تولید و گسترش فناوريهاي حفظ و نگهداشت آب

0/428125

0/40625

0/02188

شناسايی نقاط ضعف ،قوت ،تهديد  ،فرصت منطقه

0/465625

0/5125

0/046875

تشکیل کمیتههاي هماهنگی

0/45

0/475

0/025

گام دوم :برنامهريزي

انجام پژوهشهاي آيندهپژوهی

0/365625

0/378125

0/0125

پهنهبندي ريسک خشکسالی و تهیه نقشه آسیبپذيري کشاورزي

0/446875

0/509375

0/0625

تهیه و اجراي طرح آمايش سرزمین

0/521875

0/559375

0/0375

آموزش مقابله و سازگاري خشکسالی به گروههاي هدف

0/421875

0/46875

0/046875

تغییر برنامههاي يارانه ،پشتیبانی و انگیزه براي تأثیرگذاري بر تولید

0/396875

0/41875

0/021875

تغییر سرمايهگذاري در برنامههاي ثابت تثبیت درآمد

0/43125

0/43125

0

يارانههاي کشاورزي و برنامههاي حمايت

0/35625

0/38125

0/025

توسعه بیمه خصوصی براي کاهش خطرات مربوط به آبوهوا

0/4375

0/475

0/0375

راند اول

راند دوم

بیمه خريد محصوالت بهمنظور کاهش خطرات از دست دادن درآمد

0/43125

0/428125

0/00313

سرمايهگذاري در سهام محصول براي کاهش خطرات

0/346875

0/346875

0

شناسايی محصوالت مقاوم به خشکسالی و مناسب منطقه موردنظر

0/50625

0/54375

0/0375

بهرهگیري از فناوريهاي جديد بهرهوري آب

0/484375

0/49375

0/009375

راهکارها

اختالف
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راهکارها
وضع و اجراي قوانین و مقررات براي حفاظت از آب (خصوصی و
دولتی)

راند اول
0/471875

راند دوم

اختالف دو راند

0/471875

0

471875

0/046875
0/0375

گام سوم :پايش و پیشبینی

ارتقا و بهبود سامانهي پايش و پیشبینی خشکسالی

0/425

تأسیس رصدخانه ملی خشکسالی

0/384375

0/421875

سنجش ويژگیهاي مخاطره خشکسالی

0/40625

0/415625

0/009375

بهبود پی بینیهاي اقلیمی از طريق سیستمهاي ماهوارهاي

0/41875

0/43125

0/0125

بهبود مدلهاي پیشبینی خشکسالی

0/4

0/4125

0/0125

استفاده از دانش بومی براي پیشبینیهاي هواشناسی

0/4

0/41875

0/01875

ارزيابی بلندمدت ريسک خشکسالی

0/403125

0/390625

0/0125

پیشبینی خشکسالی با استفاده از مدل فازي – عصبی

0/3625

0/3875

0/025

ايجاد سیستمهاي هشداردهنده

0/45

0/484375

0/034375

با توجه به ديدگاههاي ارايهشده در راند اول و
مقايسه آن با نتايج راند دوم ،فرايند نظرسنجی متوقف
شد .با توجه به اينکه اختالف میانگین فازيزدايی شده
نظر خبرگان در دو راند کمتر از  0/25است ،خبرگان در
مورد راهکارهاي مديريت ريسک خشکسالی کشاورزي
به اجماع رسیدند و نظرسنجی در اين راند متوقف شد.
اين به آن معنا است که خبرگان به مؤلفهها و ابعاد
شناسايیشده در پژوهش نگاه تقريباً يکسانی داشتند.
نتيجهگيري و بحث

از بدو خلقت تا کنون موجودات و بشر با مخاطرات
طبیعی زيادي مواجه بوده اند .يکی از اين مخاطرات
که بر معیشت و غذاي بشر ،تاثیر زيادي دارد ،خشکسالی
کشاورزي می باشد .پژوهش حاضر در پی شناسايی
راهکارهاي مديريت ريسک خشکسالی کشاورزي استان
لرستان بود .با توجه به آنچه گفته شد ،راهکارهاي
مديريت ريسک خشکسالی شناسايیشده که در سهگام
مديريت ريسک يعنی کاهش ،برنامهريزي و پايش و
پیشبینی طبقهبندي شدند که جمعاً  39مؤلفه
میباشند .پس از بررسی نظرات اعضاي نمونه و شناسايی
راهکارهاي مديريت ريسک خشکسالی ،به تعیین میزان
اهمیت و اولويتبندي راهکارها پرداخته شد .نتايج نشان
داد که از میان تمام راهکارها در گام کاهش ،توسعه
آبخیزداري و آبخوانداري در اولويت اول ،پشتیبانی
سیاستگذاران و متخصصان بخشهاي مختلف کشور،
دومین اولويت و شناسايی نقاط ضعف ،قوت ،تهديد ،
فرصت در اولويت سوم قرار گرفتند .در پژوهشهاي

داخلی ) Asadi Nalivan,et al. (2015به اهمیت
آبخیزداري اشاره کردهاند .شايد تاکید بر آبخیزداري و
آبخوانداري به دلیل بنیادي بودن اين مقوله در درازمدت
و تاثیر عمیق و پايدار حفظ آبخیز و آبخوان در مقابله و
مديريت خشکسالی باشد .تاکید بر اولويت پشتیبانی
سیاستگذاران و متخصصان بخشهاي مختلف ،نشان از
آن دارد که تصمیم سازان و سیاستگذاران و نیز
متخصصان به اين پديده و مساله مهم توجه جدي
نداشته و يا ندارند .اين می تواند به دلیل کمتر ملموس
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
زيرزمینی ،دست اندرکاران علمی و سیاست گذاري اين
استان ،نسبت به اولويت دهی به مساله خشکسالی ،کمتر
توجه نموده اند .نکته حائز اهمیت اين است که بخش
عمده معیشت روستايیان از بخش کشاورزي بوده و توجه
به اهمیت افزايش تولید در اقتصاد استان ،احتماال از
ديدگاه دست اندرکاران اولويت به تولید نسبت به
مديريت بهینه مصرف آب از اهمیت بیشتري برخوردار
است.
راهکار اولويت دار در گام برنامه ريزي ،راهکار تهیه و
اجراي طرح آمايش سرزمین می باشد .تاکید اولويت
دست اندرکاران به اين مهم ،ممکن است ناشی از دغدغه
داشتن برنامه جامع ،هدفمند و بلند مدت با توجه به
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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... بررسی راهکارهاي مديريت ريسک خشکسالی:رومیانی و همکاران

در گام پیش بینی و پايش به عنوان گام پايانی
 مهمترين راهکارهاي پیشنهادي،مديريت ريسک
 ايجاد سیستمهاي هشداردهنده و ارتقا و،مخاطبان
.بهبود سامانهي پايش و پیشبینی خشکسالی می باشد
توجه به سیستهاي هشدار و بهبود سامانه هاي پايش و
 احتماال نشان از نبود سامانه پیش بینی و،پیش بینی
 توجه به.پايش جامع و دقیق و قابل اتکا باشد
(2012) UNDP سیستمهاي هشدار دهنده مورد تاکید
 لذا تعامل و همکاري با نهادهاي بین.نیز می باشد
 تجهیز و تامین سیستم،المللی و نیز منطقه اي مرتبط
هاي موجود به ويژه امکان بهره برداري از سیستهاي
Towler  وJia& Pan)2016(ماهواره اي مورد تاکید
 جهت بهبود مدل هاي تربیت و،(2016) Lazrus &
آموزش هاي مستمر به کارگزاران سیستم هاي پايشی و
.هشدار دهنده می تواند در تحقق اين راهکار موثر باشد

نقشه راه از منابع به ويژه منابع آب سطحی و زيرزمینی
. کارا و پايدار استفاده نمايد،به نحو مطلوب
شناسايی محصوالت مقاوم به خشکسالی و مناسب
منطقه نیز به عنوان يک راهکار مد نظر کارشناسان بوده
Cavatassi & Narloch  اين نتیجه با يافته هاي.است
 به نظر می رسد اولويت به اين.( همخوانی دارد2011)
 عدم توجه کشاورزان و متصديان بخش کشاورزي،راهکار
به ضرورت آمايش و کاربري اراضی و تغییر الگوي کشت
و نیز اقدام به تغییر محصوالت کشاورزي در راستاي
 اقدام، همزمان با اين راهکار.مديريت بهینه آب باشد
جهت تدوين پهنهبندي ريسک خشکسالی و تهیه نقشه
 بتواند در کاهش آسیب پذيري،آسیبپذيري کشاورزي
مخاطبان و نیز اعمال روش هاي بهبود تاب آوري
 نیزHugoCarrao et al. (2016)مخاطبان موثر باشد
. تاکید داشته است،بر اين راهکار
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