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  دهیچک

بــه  وارد ایرادهــايزیادي را به همراه دارد. با توجــه بــه  اجتماعیدي و هاي اقتصاترین بالیاي طبیعی، هزینهخشکسالی به عنوان یکی از مهم
هدف اصلی  ، هاي عرفی عشایرسامانهدر از مدیریت بحران به سمت مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک خشکسالی رویه مدیریت بحران و لزوم تغییر 

ها بــه . در این تحقیق شاخص دهکشود یریسک خشکسالی به صورت تابعی از شاخص خطر و شاخص آسیب پذیري تعریف م این تحقیق است.
ساله  26دوره آماري  در، ایستگاه هواشناسی 27عنوان شاخص خطر خشکسالی در نظر گرفته شده است. براي محاسبه آن ابتدا آمار بارش ماهانه 

پذیري از آسیب تحلیلت آمد. نقشه شاخص خطر خشکسالی به دس آخرهاي خشکسالی در بازه ساالنه تهیه و در نقشه پهنهسپس ، شدآوري جمع
هاي آسیب پذیري روش ترکیب خطی هاي اقتصادي اجتماعی و شاخص هاي فیزیکی انجام شد. روش مورد استفاده براي تلفیق الیهطریق شاخص

س نتــایج، خطــر وقــوع دهی به معیارها به ترتیب روش توابع فازي و روش تحلیل ساختار سلسله مراتبی است. بر اساو براي استانداردسازي و وزن
هاي بعدي قرار هاي عرفی در مقام اول و خطر وقوع خشکسالی شدید و کم به ترتیب در مقامدرصد از مساحت سامان 6/54خشکسالی متوسط با 

شاخص آسیب ثیر را در بین عوامل دارد. نقشه أبیشترین وزن ت 2244/0گیرند. از نظر متخصصین اهمیت عامل ظرفیت نگهداري آب در خاك با می
شهرســتان شــیروان  هاي واقع در غرب، جنوب شرقی استان و همچنین واقع در شمال غربپذیري در سامانهپذیري نشان داد که بیشترین آسیب

  گیرند.هاي عرفی استان در طبقات ریسک شدید و خیلی شدید قرار میدرصد از مساحت سامان 2/43حدود  مجموع. در دیده می شود
  

  .ریعشا ی؛عرف يهاسامان ؛پذیريآسیب ریسک؛مدیریت  ؛خشکسالی: يدیکل واژگان

 مقدمه
عنــوان بخشــى از جریــان ه همواره بــ مخاطرات طبیعى

بر تعداد، تنوع و  یگردد و گاهها محسوب مىزندگى انسان
چــالش و یــک شــود و بــه نــوعى شدت آنها نیز افزوده مــى

ایــدار در تنگناى عمده و اساسى در راستاى نیل به توسعه پ
-. خشکســالی یکــی از مهــماستبین جوامع بشرى مطرح 

 درگیــر اســت بــا آناست کــه کشــور ایــران  خطراتیترین 
تعریف راجع به خشکسالی وجود دارد  150بیش از  ].5،6[

 1965ها توسط پالمر در سال ترین تعریفکه یکی از کامل
یکی از حوادث  گذشتهخشکسالی از  .]1[ ارائه شدمیالدي 

ی خطرناك بوده که زندگی بشر را مورد تهدیــد قــرار طبیع
چنین شدت، خشکسالی از نظر تعداد وقوع و هم. داده است

مدت، گستردگی، تلفــات انســانی و آثــار منفــی تــاریخی و 
  . ]9اقتصادي در رتبه اول بالیاي طبیعی قرار دارد [

در ایران تا کنون مانند بسیاري از کشورها نگرش غالــب 
ها در مواجهه با خشکسالی، ریزيها و برنامهتبر کلیه فعالی

. در ایــن رویکــرد، بــا بــوده اســترویکــرد مــدیریت بحــران 
. بــراي بدســت مــی آیــدحــداکثر هزینــه، حــداقل نتیجــه 
ــوگیري و کــاهش خســارت هــاي ســنگین ناشــی از جل

ــدابیر الزم  ــه ت ــل از وقــوع حادث خشکســالی الزم اســت قب
زین کــردن رویکــرد اندیشیده شود، از این رو ضرورت جایگ

مدیریت بحران با رویکرد مــدیریت ریســک خشکســالی در 
   گردد.کشور بیش از پیش احساس می
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 يهااســتیس کیستماتیس کارگیريه ب سکیر تیریمد
ــد ــدهایآو فر هاهیــرو ،روشــمند یتیریم ــه  ين ـوط ب مرـب
 تیری. مداست سکیو کنترل ر یابیارز ل،یتحل يهاتیفعال

 یینهــا ماتیتصــم يتندســازمس نــدآیعبــارت از فر سکیر
 تــوانیکه م ییارهایمع يریکارگو به ییشناسا ،شده گرفته
قابل قبول استفاده  یتا سطح سکیرساندن ر برايها از آن
بــار در دوره رنســانس در  نیاولــ  سکیر تیریعلم مد کرد.

ــ ــانزدهم م ــرن ش ــمطــرح گرد يالدیق ــال دی  1990. از س
بــا هــدف  سکیر تیریمد يبرا یمختلف يها مدل يالدیم

ت اســ شــدهارائــه  هــا و کــاهش خســارات تیموفق شیافزا
]9،14.[  

ترین مرحله مــدیریت ریســک، ارزیــابی ریســک اساسی
دو واژه ریسک و خطر به عنوان متــرادف و  باشد. معموالًمی

در حالی که این دو با هم تفــاوت  ،شوندهم معنی تلقی می
ل بــراي المللــی ســازمان ملــدارند. طبق تعریف راهبرد بین

هــاي کاهش بالیا، خطر به حادثه فیزیکی، پدیده یا فعالیت
انسانی داراي پتانســیل تخریــب کــه ممکــن اســت موجــب 

اجتمــاعی و یــا -مرگ، تخریب اموال و آشــفتگی اقتصــادي
در حالی کــه ریســک  ،شودزیست محیطی شود، اطالق می

(مرگ،  هاي مورد انتظاربه احتمال پیامدهاي مضر یا فقدان
، آسیب به امــوال و معیشــت، اخــتالالت اقتصــادي جراحت

اجتماعی و تخریب زیست محیطی) ناشی از ارتباط متقابل 
پذیري سیستم ها، بین خطرات (طبیعی یا انسانی) و آسیب

در  پــذیريآســیب. ]15[ شــوداشخاص یا گروه ها گفته می
-که مــیاست اي از حساسیت جامعه به خطرات درجهواقع 

غیر بودن تماس یــا متغیــر بــودن توانــایی تواند ناشی از مت
ــه باشــد ــه . ]22[ مقابل ــذیري بســتگی ب ــه آســیب پ درج

خصوصیات زیست محیطی، اجتمــاعی و اقتصــادي منطقــه 
دارد و به وسیله توانایی پیش بینی، مقابله و احیــاي اثــرات 

  .]23[ شودگیري میخشکسالی اندازه
 جوامع عشایري همواره در تولید گوشت با توســعه یــک
سیستم خالق و پایدار در استفاده از منابع طبیعی کمیاب، 

ایــن شــیوه از زنــدگی در  کنیاند، لــنقش حیاتی ایفا نموده
هاي اخیر، تغییراتی را بــه دلیــل فشــارهاي مخــاطرات دهه
تجربــه نمــوده  اســت کــه  لینظیر خشکسالی و س یعیطب

ــدازهچشــم ــاعی، سیاســی و اقتصــادي ايان ــان اجتم را  آن
وده و همچنین موجــب کــاهش ســالمت مراتــع دگرگون نم

]. خشکسالی در سطح جهــانی هنــوز بــه 19[ت گردیده اس
   .]22[ شودعنوان یک ریسک پنهان شناخته می

بر هم زننده تعــادل و  تیماه لیبه دل یخشکسال دهیپد
بر کــوچ را بــه  یمبتن شتیمع ،یعیطب يهاستمیسازش س

 نیرتــکشــاند و یکــی از مهــمیبــه چــالش مــ يطــور جــد
عشــایر را وادار بــه تغییــر  است که اخیراً یطیمخاطرات مح

کــوچ) کــرده اســت و تــأثیر  يبــه جــا ینینشهی(حاش رفتار
هــاي خــانواده نامناســبیبه شــکل  آناجتماعی و اقتصادي 

و  یمکــان لیــکــه بــه دال يارا، بــه عنــوان جامعــه يریعشا
ه و بــ ریــدرگ یبا بحران خشکسال ياندهیآبه طور فز ییفضا
هــدف  ،در ارتباط تنگاتنــگ اســت یشتیمع نظروص از خص
خشکســالی  ســکی. این امر ضرورت ارزیابی رداده استقرار 

 نیمأتــ طیعنــوان محــ بــه، ریعشــا یعرفــ يهارا در سامان
 ســازد.بیش از پــیش نمایــان مــیجوامع  نیکننده اقتصاد ا

 يهــاهدف از این تحقیق ارزیابی ریسک خشکسالی سامان
پــذیري جه به دو شاخص خطــر و آســیببا تو ریعشا یعرف

-تاکنون مطالعات انــدکی در زمینــه ارزیــابی آســیب .است
  پذیري به خشکسالی انجام شده است.

در محــیط  SPIاز شــاخص  )2008( شــهید و بهــروان
GIS  محدوده مکانی خطــر خشکســالی در  بنديپهنهبراي
قسمت غربی بنگالدش استفاده  هاي مختلف زمانی دردوره

پذیري به خشکســالی از آنها براي تهیه نقشه آسیبکردند. 
(ظرفیت آب قابل استفاده در خــاك،  فیزیکی عاملچندین 

هــاي تحــت مقدار تولیــد در واحــد ســطح و درصــد زمــین
 نســبت جمعیــت،(تــراکم  اجتمــاعی -و اقتصــادي آبیاري) 
) کشــاورزي بخــش شاغالن درصد و مردان به زنان جمعیت
 خطــر نقشه تلفیق از ریسک قشهن آخر در و کردند استفاده

  .]20[شد  حاصل پذیري آسیب و
 در خشکســالی به پذیريآسیب )2006همکاران ( و بال
 هــايداده مجموعــه از استفاده با را مجارستان غربی جنوب
، کاربري اراضی، سطح آب زیرزمینی و ژئومورفولــوژي خاك

ه منطقه، مورد مطالعه قرار دادند. آنها ابتدا نقشه ترکیب ســ
اصلی بارش، خاك و آب زیرزمینــی را تهیــه کردنــد،  لفهؤم

سپس نقشه به دست آمــده را بــا نقشــه کــاربري اراضــی و 
ــد کــه در  نقشــه  آخــرنقشــه ژئومورفولــوژي ترکیــب کردن

  .]2[ پذیري به خشکسالی به دست آمدآسیب
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هــاي فضــایی به بررسی ویژگی )2011( وي و همکاران
 لفــهؤمســه . پرداختند پذیري به خشکسالی در چینآسیب

پذیري به خشکســالی کــاهش رطوبــت نشان دهنده آسیب
داري آب در خاك و آبیــاري در فصلی محصول، ظرفیت نگه

نظــر گرفتــه شــد. ایــن مطالعــه نشــان داد کــه در مقیــاس 
پــذیري هاي جنوبی و شرقی چــین آســیباي، بخشمنطقه

کــه بــاالترین  کم تا متوسطی به خشکسالی دارند در حالی
هاي شــمالی و غربــی منطقــه مــورد پذیري در بخشسیبآ

  .]23[قابل رویت بود مطالعه 
بــه ارزیــابی ریســک  )2014( و همکــاران نــژاد قاسمی 

خشکسالی در استان اصــفهان پرداختنــد. در ایــن تحقیــق 
ریســک خشکســالی بــه عنــوان تــابعی از شــاخص خطــر و 

یري تعریف شــده اســت. شــاخص بــارش پذشاخص آسیب
) به عنوان شاخص خشکسالی در نظر SPI( شده استاندارد

ایســتگاه هواشناســی  47ابتدا آمار بارش ماهانه  ،گرفته شد
. شــدي آورجمــع 1975-2007اســتان طــی دوره آمــاري 

ي بارش تهیــه و بــراي هاسپس سري زمانی مربوط به داده
ماهــه وارد  12محاسبه بارش استاندارد شده در بازه زمانی 

نقشه درصــد وقــوع خشکســالی در هــر گردید.  DIPبرنامه 
نقشه شــاخص  آخري خشکسالی تهیه و در هایک از شدت

  .]9[ خطر خشکسالی بدست آمد
ارزیابی خطر خشکسالی ) در 2017( و همکارانکمالی  

آب و هوایی در مناطق نیمه  متغییر هايبر اساس تغییرات 
محاسبه شاخص خطرپذیري خشکســالی  برايایی مدیترانه

و آینده) به ترتیب از شاخص بــارش اســتاندارد  (در گذشته
) و شــاخص رطوبــت SRI)، شــاخص روانــاب (SPIشــده (

. براي هر سه کردند) استفاده SSWIخاك استاندارد شده (
خشکسالی، شدت خشکسالی و احتمال وقــوع شاخص نوع 

شــاخص خطرپـــذیري  آخـــرخشکســالی محاســبه و در 
خشکســالی . نتایج نشان دهنده پنج شدتعیین  خشکسالی

خشکســالی بــود.  وضــعیتي مختلف در هر سه هابا ویژگی
ــیش ــیبپ ــاین ــده احتمــال بیشــه ــده نشــان دهن  تري آین

ي شدید و خیلی شــدید بــراي هــر ســه نــوع هاخشکسالی
ثیر افــزایش أخشکسالی بوده است. با این حال با توجه به ت

 SSWIو  SRIینــی شــده کــه مــدت و شــدت ب دما، پیش
  .]13[ شدت می یابد

توجــه بــه اثرگــذاري  بــا )2014( اج سخار و همکارانر
اجتمــاعی و  پیامد هــايخشکسالی و  ویژگیبر  اقلیم تغییر

در خصــوص  اقلیم ثیر احتمالی تغییرأاقتصادي ناشی آن، ت
-بررســی کردنــد. داده را انواع خشکسالی در منطقه تگزاس

بــراي تولیــد  GCMsي اصــالح شــده بــر اســاس مــدل ها
، دما و بــاد از طریــق رویکــرد آنتروپــی ي از بارشامجموعه

نسبی براي تجزیه و تحلیــل خشکســالی اســتفاده شــد. در 
-شاخص خطر خشکسالی محاســبه و ارزیــابی آســیب آخر
یري خشکسالی بر اساس خطر خشکســالی و بــا در نظــر پذ

 گرفتن عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادي محاسبه گردیــد
]17[.  

اســتفاده از ســه بــا ) 2015( مــاك کیــونی و همکــاران
ـــاخص خشکســـالی  ـــاداده، SPIو  SPETI ،RDIش ي ه

، 9شاخص خشکسالی را در مقیاس زمــانی  ،بارندگی و دما
محاسبه کردنــد.  گتیربرماهه در حوضه رودخانه  24و  12

خطــر  شاخص خطر خشکســالی محاســبه و نقشــه  سپس
 یخشکسال خطر داد نشان جیبندي شد. نتاپهنهخشکسالی 

بــاال  اریبســحوضه رودخانه،  یو شرق یوبجن يهاقسمت در
کمتــر  رودخانــه حوضه يو مرکز یشمال يهابخشو  است

  . ]16[ دارد قرار یخشکسال طیشرا ریثأتحت ت
به بررسی جــامع خطــر ) 2018( و همکاران پورخادمی

آن در استان کرمان پرداختنــد. در  يبندو پهنه یخشکسال
، SPIشــاخص این تحقیق شاخص خشکسالی با استفاده از 

بــر اســاس اســت.  شــدهخشکسالی محاســبه  خطرشاخص 
درصــد از مســاحت اســتان  3/6نتایج حاصل از این مطالعه 

خطــر بســیار زیــاد  کیلــومتر مربــع 11581رمان معــادل ک
-. این اســتان بــا متوســط شــاخص آســیبداردخشکسالی 

آوري کمــی در برابــر خشکســالی تــاب، 5/4پذیري معــادل 
ه تواند جوامع بــاشی از خشکسالی مین پیامد هايو  داشته

  ].14[ تحت تأثیر قرار دهداي عمیق و گسترده طور
  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 نــواحی شــامل مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقیعت
بر اســاس  شمالی خراسان کرمانج عشایر قشالقی ییالقی و

 28434 معــادل اســتان. اســتاســتان  یاســیمحــدوده س
 ترکمنستان کشور با شمال که از دارد وسعت مربع رکیلومت
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ــومتر 281 ــا شــرق و جنــوب از دارد، مشــترك مــرز کیل  ب
 بــا غــرب از و ســمنان بــا غربــی جنــوب از رضوي، خراسان
 8 داراي. اســـت مشـــترك مـــرز داراي گلســـتان اســـتان

 سیاســی هــاي نقشــه تغییــرات آخرین اساس بر شهرستان
  ). 1است (شکل

  
  هاراه لیبه همراه ا یخراسان شمال ریعشا یعرف يهاسامان عتیموق: 1شکل 

  
و تمرکــز  یبا توجه به گســتردگ اقلیمی استان به لحاظ

 يهــوا يهــاو تــوده یســرد قطبــ يهــاارتفاعات، ورود توده
گرم و خشــک بــه  يهوا يهاتوده نیو همچن یمرطوب غرب

 میکــویري، از اقلــهــاي بــزرگ با با بیابــان يهمجوار لیدل
. محدوده اســتان بــه دلیــل شــرایط است برخوردار یمتنوع

هــاي شــرقی رشــته کــوه -غربــی جهتتوپوگرافی خاص و 
ســرد و  يهــازمستان يدارا داغ در شمال آالداغ، عمدتاًکپه

  معتدل است.  نسبتاً يهاو تابستان یطوالن
متــر اســت،  1326متوسط ارتفاع استان از سطح دریــا 

متــر در ارتفاعــات آالداغ (قلــه  3051نقطه آن با بلندترین 
مرز با استان گلستان  مترین نقطه آن هشاه جهان) و پائین

متر از سطح دریا قــرار  400در شهرستان مانه و سملقان با 
ایــن  )1جــدول ( آمبروژهبندي اقلیمی دارد. بر اساس طبقه

ایــن  ].19[ گیرد قرار می سرد استان در اقلیم نیمه خشک
بــراي رشــد را رایط اقلیمی منطقه، محیط بسیار مناسبی ش

لــذا  ،ســازدهــاي گیــاهی و جــانوري فــراهم مــیانواع گونــه
  است. يریجامعه عشاسکونت مناسب جهت  یطیمح

 نــرخ کــاهش از نشــان انســانی، جمعیــت آماري بررسی
 ســالیانه رشــد نــرخ با که آنجا تا دارد، استان جمعیت رشد

 نفــر 18025 کــه است، رسیده نفر 867727 به درصد 6/0
 غالــب الگــوي. باشــندمــی عشــایر آن خــانوار 3867 معادل
 حــائز نکتــه. اســت روستانشینی هم هنوز استان در زیستی
 اخیــر ســال 20 در عشایري جمعیت نسبت کاهش اهمیت
 بحث که دارد نقش رخداد این در مختلفی عوامل که است،

  .]19[ شدبا عوامل این از یکی تواندمی اقلیمی مسائل

  
  
  
  
  
  



 113 و همکاران سلیمانمیري                           خراسان شمالی  کرمانج عشایر عرفی ايهساماندر  هواشناسی خشکسالی ریسک بنديپهنه  

  )1990- 2015: يمنتخب در استان خراسان شمالی ( دوره آمار  يهاستگاهی: شرایط اقلیمی ا1جدول 
  نوع اقلیم به روش سلیانینوف  نوع اقلیم به روش دومارتن  نوع اقلیم به روش آمبروژه نام ایستگاه

  بیابانی  خشک  خشک سرد  آغمزار
  استپ معمولی  نیمه خشک  شک سرد نیمه خ  اسدلی
  استپ خشک  نیمه خشک  خشک سرد  بجنورد
  بیابانی  خشک خشک سرد  خوش

 استپ خشک نیمه خشک خشک سرد  سه یک آب شیروان
  

  1خشکسالی ریسک شاخص محاسبه
اســتفاده  1رابطــه محاســبه شــاخص ریســک از  بــراي

 انجــام مجــدد بنديطبقه آمده دست به گردید. روي نقشه
پــنج  به شکست نقاط اساس بر یلخشکسا کسری و گرفت
خیلی زیاد  و زیاد متوسط، کم، سکیر، بدون ریسک، طبقه

  د.ش بنديتقسیم 
  
)1             (                    
  

 خطر صشاخ:  DHI،سکیر شاخص: DRI  :که در آن
  .باشدیم پذیري بیآس : شاخصDVIو 
  

  2خشکسالی خطر شاخص محاسبه
خطــر محاســبه عنــوان شــاخص  بــه 3هــاشاخص دهک

در نظر گرفته شد که بــه وســیله  قیتحق نیخشکسالی در ا
Gibbs & Maher ی و شــکوه یاســالم .]8[ ارائــه شــد

بــر اصــل  یروش دهــک متکــعنوان داشــتند کــه  )1391(
هــر  عــدماســتفاده،  آسانیچون  ویژگی هاییها بوده و داده

از  و ســتا بــودن را دارا کیــپارامترغیرفــرض و  شیگونه پ
 يهــاشــاخص رینســبت بــه ســا یخــوب ییآو کــار تیــقابل

 خشک برخوردار اســتمهیدر مناطق خشک و ن یخشکسال
 لیــروش دهــک را بــه دل )2002( و دراکاپ انتاشیک. ]6[

و بدون بعد بــودن در رتبــه  میتعم تیچون قابل ییارهایمع
   .]12[ قرار دادند 4شاخص بارش استاندارد شدهاز  يباالتر

                                                        
1 - Drought Risk Index 
2  - Drought Hazard Index 
3 - Deciles Index 
4 - Standardized Precipitation Index 

ثبت شــده درازمــدت را در  هاي دادیرو عیتوزروش  نیدر ا
 هــر هند کنکبندي میتقسیم ع،یدهم از توز کیهاي دسته

 نیــدهــک نامیــده مــی شــود. ا کیــهــا قسمت نیاز ا کی
هاي زمانی ماهانه، فصلی و ســاالنه قابــل شاخص براي دوره

را بــر  هــایخشکســال يبنــدطبقه 2محاسبه است. جــدول 
  ].17[ ددهیشاخص نشان م نیاساس ا

  
با استفاده از شاخص  خشکسالی ي: طبقه بند2جدول 

  هادهک
هادهک رتبه خشکسالی وضعیت   

1 < 10% دشدی خیلی خشکسالی   
2 10- 20% شدید خشکسالی   

3 20- 30% متوسط خشکسالی   

4 30- 40% ضعیف  خشکسالی   

5 ،6  40- 60%  نرمال 
7 60- 70% ضعیف ترسالی   
8 70- 80% متوسط ترسالی   
9 80- 90% شدید ترسالی   
10 90- 100% شدید خیلی ترسالی   

  
ی هواشناســ ایستگاه 27 بارش آمار ابتدا تحقیق، این در

و  کشــوري هواشناســی ســازمان از استان خراسان شــمالی
 1990ي آمار دوره طی (تماب) آب منابع تحقیقات سازمان

 موجــود يآمار گردید. نواقص آوريجمعمیالدي  2015تا 
 ایســتگاهن بــی روش همبستگی از استفاده با ها ایستگاه در
 قــادیرم DIP برنامــه از استفاده با سپس شد. بازسازي ها،

 در ،شــده محاســب شاخص دهک براي بازه زمــانی ســاالنه
 و شــدید متوســط،ي هاخشکسالی وقوع بعد درصد مرحله
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تهیــه  3با استفاده از جدول  براي هر ایستگاه  شدید خیلی
محاســبه  2 رابطــهشاخص خطر خشکسالی با استفاده از  و

روش  بــا وقــوع خشکســالی درصــد مقــادیر بنديپهنه .شد
 Arcافــزار استفاده از نــرمو با  ]3،4[ 1فاصله وزنی معکوس

GIS  و بر اساس نقشه مکانی ســامانه هــاي عرفــی عشــایر
بنــدي نقشــه خطــر کــالس آخــردر  .]9،10[ صورت گرفت

  .]17[ صورت پذیرفت 4دول خشکسالی بر اساس ج
  

)4( 

  
  

ــه در  ــال DHI آن:ک ــر خشکس ــاخص خط  MDr ،یش
وزن  MDwمتوســط،  یدرجه مربوط بــه حالــت خشکســال

درجه مربوط بــه  SDrمتوسط،  یمربوط به حالت خشکسال
وزن مربــوط بــه حالــت  SDW د،یشــد یحالــت خشکســال

ــال ـت  VSDr د،یشــد یخشکس ــه حاـل ـوط ب ــه مرـب درج
وزن مربــوط بــه حالــت  VSDw د،یشــد یلیخ یخشکسال

  باشد.، میدیشد یلیخ یکسالخش
  

شدت  هاينقشه وزن و درجات مربوط به :3جدول 
  )2014خشکسالی (راج سخار و همکاران، 

  درجه  درصد وقوع  وزن  شدت خشکسالی

  1  متوسط

>3  1  
5 -3  2  
8 -5  3  

12-8  4  
<12  5  

  2  شدید

>3 1  
4 -3  2  
5 -4  3  
6-5  4  

<6  5  

  3  خیلی شدید

>1 1  
2 -1  2  
3 -2  3  
4 -3  4  

<4 5  

                                                        
1 - Inverse Distance Weighted 

و  سخار راج( یشاخص خطر خشکسال يبندطبقه: 4جدول 
  )2014همکاران، 

  کالس DHI مقدار  ردیف
  خطر بدون  >10 1
  کم خطر  15-10 2
  متوسط خطر  20-15 3
  ادیز خطر  25-20 4
  ادیز یلیخ خطر  <25 5

  
  2خشکسالی به پذیريآسیب شاخص

خطــی  ترکیــب روش از پذیريآسیب تحلیل منظور به
ل تحلیــ در روش تــرینرایــجد. این روش ش استفاده 3وزنی

ن میــانگی مفهــوم برمبنــايت، کــه اســ معیاره چند ارزیابی
ر زیــ مراحــل شامل روش این اجراي می باشد. استوار وزنی
  .]9[ است

  
 هاشاخص نتخابا )فال

بــه منطقــه مــورد  یبســتگ يریپــذبیآســ يهاشاخص
 يریپــذبیآســ يهامحاســبه شــاخص يدارد و بــرا یبررس

پــژوهش،  نیــانتخاب شوند. در ا دیعوامل مرتبط با محل با
-صها از دو دسته شاخپهنه يریپذبیآس یابیبه منظور ارز

 اجتمــاعی شــامل حساســیت-اقتصــادي و فیزیکــی هــاي
 در اســتفاده قابل آب ظرفیت ،به خشکسالی اراضی کاربري
 تــراکم، درصــد وزنــی مــواد آلــی موجــود در خــاك، خــاك

در هــر ر ن و تراکم دام عشــایشهرستا هردر عشایر  جمعیت
  .شداستفاده  شهرستان

 ســالنامهاز  ،عشــایر جمعیــت تــراکم محاسبه به منظور
 از استفاده با سپس د،گردی ستفادها 1387 ن دراستا آماري

 ســامان بــراي جمعیــت تــراکم الیــه ،سامان عرفی محدوده
 تراکم دام الیه تهیه براي. آمد دست به عرفی هر شهرستان

 اداره آمــار ازعشایر در سامان هاي عرفی هر شهرستان نیز 
 هیبه منظور ته. ]19[گردید  استفاده استان کل امور عشایر

 یمواد آل یآب قابل استفاده خاك و درصد وزن تیظرف هیال
خاك  يهاداده گاهیشده توسط پا هیاز نقشه خاك ته خاك
   .]7[استفاده شد ) HWSD V1,21(فائو  یجهان

                                                        
2 - Drought Vulnerability Index 
3 - Weighted Linear Combination 
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موسسه بر اساس نقشه کاربري اراضی تهیه شده توسط 
در  یهاي حساس به خشکسالکاربريخاك و آب کشور نیز 

به هر طبقه بــر  .خبرگان تقسیم شد طبقه بر اساس نظر 5
خشکسالی عددي بــین یــک به  آن اساس میزان حساسیت

بیشــترین  دهدهنــنشان 5ج تعلق گرفته است، که عدد تا پن
 .دهنده کمترین حساسیت استحساسیت و عدد یک نشان

حساســیت  ریطبقه شامل: کشاورزي دیم و مراتع فق 5این 
شــاورزي آبــی و مراتــع متوســط ، ک4،  باغات حساســیت 5

-و ســکونت 2 تی، مرتع خوب و جنگل حساس3 تیحساس
  .است 1سیت حسا يشهر ياه
  

 هاداده کردن استاندارد )ب
اغلــب  معیــاره چنــد در ارزیــابی اســتفاده مــورد وامــلع

 با آنها گیرياندازه معیارهاي دارند. بنابراین متفاوتی ماهیت
 کلیــه از مــؤثر اســتفاده بــراي بــود. متفاوت خواهد کدیگری

 آنهــا، بــین ارتبــاط ایجــاد تحلیــل و و تجزیــه در عوامــل
 خاصــی قاعــده تحــت ماتریس ارزیابی به مربوط ارهايمعی

 فــازي توابــع روش از تحقیــق این در .]11[ شوندمی نرمال
 روش شــد. ایــن اســتفاده ها شاخص سازي براي استاندارد

ۀ دامنــ بــه را اي نقشــه هــاي الیه هاي و ارزش مقادیر کلیه
  . ]21[ کندتا یک تبدیل می صفر بین یکسانی

 Spatial Data برنامــه ابتــدا بــراي استانداردســازي
Modeller افزار را به نرمArc GIS اضافه و از توابع خطی 

 کــار از این مرحله خروجی. شد استفاده سازياستاندار براي
-ارزش ر ویمقــاد که بود خواهد ايشده استاندارد هاينقشه
  د.بو خواهد یک تا صفر بین آنها هاي

  
 معیارها به دهیوزن )ج

 یکسان معیارهــاي مــورد اســتفاده تیهمعدم ا به دلیل
گــردد و  مشــخص ارهــایمع از کــدام هر یبنس تیاهم یدبا

 و هزیــتج در وزن عنــوان بــه ايیــژهو بیضــرا آن براســاس
 براي متنوعی هاي روش ].11شود [ اعمال اطالعاتتحلیل 

د روش فرآینــ از ایــن تحقیــق در کــه دارد وجــود دهیوزن
ز ا پــس . در ایــن روشدش استفاده 1مراتبی سلسله تحلیل
د اعــدا هندســی میــانگین هــا، نامــه پرســش آوري جمــع

 همــه ابتــدا ،شــدهافــزار  نــرم وارد اعداد این و شد محاسبه
                                                        
1 - Analytical Hierarchy Process 

 عدد هر سپس شوندمی جمع ماتریس ستون هر هايارزش
 آخــر در و شــده میتقســ ســتون هــر کــل جمــع به ستون

 همــان عــدد ایــن کــه شود می محاسبه ها ردیف میانگین
-آســیب معیارهــاي بــه دهــی وزن از پس. است ارمعی وزن

 شــده انداردتاس هاينقشه از یک هر 3 رابطه مطابق پذیري
 بین اجتماع عملیات آخر در و شده ضرب مربوطه وزن در

 نهایی نقشه این که گیردمی انجام آمده دست به هايالیه
  .است خشکسالی به پذیريآسیب نقشه همان
  

)3                      (                   
  

 نیامــ jدر رابطه با گزینه  نیام iمقدار   Xij که در آن: 
کــه  شده است بــه طــوري یک وزن استاندارد Wjو  ویژگی

  د.باشیک می ها برابرمجموع وزن
  

  بحث و نتایج
در  ساالنه یخشکسال تیوقوع وضع یدرصد فراوان جینتا

اســت.  آورده شــده 5مورد مطالعــه در جــدول  هايستگاهیا
 دیشــد یلــیخ یوقــوع خشکســال یدرصد فراوانــ نیترشیب

رســالت،  ســاب،یس يهاســتگاهیرصد در اد 9/26با  انهیسال
هــا آن نیدرکش، دربند سملقان، آغمــزار و کمتــر ن،یاسفرا
درصــد اتفــاق  5/11محمد با  یقزلقان و عل يهاستگاهیدر ا

 یوقــوع خشکســال یدرصــد فراوانــ نیتــرشیافتاده اســت. ب
ــا  ســتگاهیدر ا دیشــد ــر 20جــاجرم ب در  نیدرصــد و کمت

 یدرصد فراوانــ 00/0با  دربند سملقان و نوشیروان ستگاهیا
 یوقــوع خشکســال یدرصــد فراوانــ نیتــرشیبــوده اســت. ب

 یو علــ ایــعل نچــهیا يهاستگاهیدرصد در ا 1/23متوسط با 
اتفــاق  نیاســفرا ستگاهیدرصد در ا 9/3با  نیمحمد و کمتر

  افتاده است.
 یشــده خطــر خشکســال يبنــدســاس نقشــه پهنــهبــر ا

 يهــاتنهــا در ســامان دیشد یلیخ يهایخشکسال، انهیسال
شــوند. در یمــ دهیــد روانیواقــع در شهرســتان شــ یعرفــ

متوســط در  یخطــر وقــوع خشکســال نیشهرســتان اســفرا
سامان با  8و تنها در  ودشیم دهید یعرف يهاسامان شتریب

کــم  یع خشکســالمربع خطــر وقــو لومتریک 7/48مساحت 
  است.



 1399، بهار و تابستان 1، شماره 10جلد پژوهشی خشک بوم   -دو فصلنامه علمی 116

  )1990-2015(دوره آماري  مورد مطالعه يهاستگاهیدر ا ساالنه ی و ترسالیوقوع خشکسال یدرصد فراوان :5جدول 
 ترسالی خیلی زیاد ترسالی زیاد ترسالی متوسط نرمال خشکسالی متوسط خشکسالی شدید خشکسالی خیلی شدید ایستگاه
 19/23 11/54 15/38 15/38 7/69 3/85 26/92 آغمزار

 26/92 0/00 7/69 23/08 23/08 7/69 11/54 علی محمد
 7/69 15/38 15/38 38/46 0/00 7/69 15/38 اسدلی
 19/23 11/54 7/69 19/23 7/69 11/54 23/08 آشخانه
 15/38 7/69 11/54 30/77 7/69 7/69 19/23 بابا امان
 19/23 15/38 7/69 19/23 11/54 7/69 19/23 بربرقلعه
 20/00 16/00 0/00 20/00 12/00 12/00 20/00 بارزو

 19/23 3/85 19/23 19/23 11/54 0/00 26/92 دربند سملقان
 26/92 7/69 3/85 19/23 15/38 3/85 23/08 دربند سنخواست

 11/54 23/08 11/54 23/08 0/00 3/85 26/92 درکش
 19/23 11/54 11/54 23/08 3/85 3/85 26/92 اسفراین
 34/62 0/00 7/69 11/54 11/54 15/38 19/23 فاروج

 23/08 11/54 0/00 26/92 11/54 7/69 19/23 گرمخان
 19/23 3/85 3/85 42/31 7/69 3/85 19/23 قره قانلو
 23/08 3/85 11/54 23/08 15/38 7/69 15/38 قتلیش
 19/23 3/85 15/38 19/23 19/23 11/54 11/54 قزلقان
 23/08 11/54 3/85 19/23 11/54 7/69 23/08 غالمان

 19/23 15/38 11/54 3/85 19/23 7/69 23/08 حصه گاه
 23/08 3/85 11/54 15/38 23/08 7/69 15/38 اینچه اولیا

 24/00 4/00 8/00 16/00 12/00 20/00 16/00 جاجرم
 26/92 3/85 7/69 19/23 11/54 7/69 23/08 خرتوت
 23/08 11/54 11/54 15/38 7/69 11/54 19/23 خوش

 7/69 19/23 15/38 23/08 15/38 0/00 19/23 نوشیروان
 19/23 15/38 11/54 15/38 7/69 3/85 26/92 رسالت
 19/23 15/38 11/54 7/69 19/23 0/00 26/92 سیساب
 26/92 7/69 0/00 15/38 19/23 7/69 23/08 شیروان
 23/08 11/54 7/69 11/54 11/54 11/54 23/08 بجنورد

  
ــورد در  ــدر شهرســتان بجن ــ کی خطــر  یســامان عرف

 یخطر وقوع خشکســال گریکم و در دو سامان د یخشکسال
ســامان  12 یمتوسط است. در شهرســتان فــاروج در تمــام

. در دیــگرد یابیــمتوســط ارز یخطر وقوع خشکســال یعرف
بــا مجمــوع  یسامان عرفــ 13مانه و سملقان در  تانشهرس

 دیشد یمربع خطر وقوع خشکسالرلومتیک 1/355مساحت 
 2/232بــا مجمــوع مســاحت  گــرید یســامان عرفــ 5و در 

. در دیــگرد یابیــمتوســط ارز یمربع خطر خشکساللومتریک
متوســط بــا  یمجموع در کل استان خطر وقــوع خشکســال

در مقــام اول و  یعرفــ يهــادرصد از مساحت ســامان 6/54
 يهــادر مقــام بیو کم به ترت دیشد یخطر وقوع خشکسال

ــدیگ یقــرار مــ يبعــد  از حاصــل نتــایج ).2(شــکل رن
 داد نشــان اجتماعی -اقتصادي نشانگرهاي استانداردسازي

هــاي عرفــی بیشترین تراکم جمعیت عشــایر در ســامان که
-دیده مــی ومترمربعیلک درنفر  4/39شهرستان شیروان با 

هاي اسفراین و فاروج به هاي عرفی شهرستانشود و سامان
در مقام هــاي  مربع ومتریلکر دنفر  4/22و  8/31یب با ترت

بعدي می باشند. کمترین تراکم جمعیت جامعــه عشــایري 
نیز در سامان هاي عرفی شهرستان مانه و سملقان مشاهده 

از نظــر تــراکم جمعیــت دام عشــایر در  ).3شــود (شــکلمی
تــرین متــراکم 7/33هاي عرفی، شهرستان بجنورد با سامان

هــاي شــیروان و هاي بعدي شهرســتاندر مقامشهرستان و 
. کمتــرین تــراکم هســتند 3/19و  4/22فاروج به ترتیب با 

هاي مانــه و هاي عرفی شهرستانجمعیت دام نیز در سامان
  ).4شود (شکل سملقان مشاهده می
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  یخراسان شمال ریعشا یعرف يهادر سامان ساالنه یخطر خشکسالبندي شده نقشه پهنه: 2شکل 

  

  
  یخراسان شمال ریعشا یعرف يهادر سامان ریعشا تیتراکم جمعاستاندارد شده نقشه  :3شکل 

  
 یکــیزیف ينشــانگرها يحاصــل از استانداردســاز جینتــا

ــه در  ــامان بیشــترنشــان داد ک ــاس ــ يه در  ریعشــا یعرف
 یخشکســال به یاراض يکاربر تیحساس نیشهرستان اسفرا

 نیــشهرســتان از ا یارتفــاع يهااست و تنها در بخش ادیز
 یواقع در بخش شرق يهاشود. سامانیکاسته م تیحساس

نســبت بــه  ییبــاال تیحساس زیشهرستان مانه و سملقان ن
شهرستان  یعرف يها. قسمت عمده ساماندارند یخشکسال
دارنــد. در  ینسبت به خشکســال ییباال تیحساس زیفاروج ن

شهرســتان  یشــمال شــرق يهــاواقع در قسمت يهاانسام

بــه چشــم  ینسبت به خشکســال يکمتر تیاسحس روانیش
  ).5خورد (شکل یم

واقــع  يهــاظرفیت آب قابل استفاده در خاك در سامان
مقدار را  نیشتریدر نواحی غرب شهرستان مانه و سملقان ب

 يواقع در منــاطق مرکــز يهادارد و کمترین آن در سامان
 یعرفــ يهــاشود. بخش عمــده ســامانیم دهیان دشهرست

 وشهرســتان فــاروج جنــوب  روان،یواقــع در شهرســتان شــ
 را دارند ینییپا ينگهدار تیظرف نیشمال شهرستان اسفرا
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مــواد  یفوق در خصوص درصد وزن طیشرا ی). تمام6(شکل
  .)7(شکل کندیصدق م یعرف يهادر سامان زین یآل

-بیآســ لیــدر تحلمورد استفاده  يهاشاخص 8 شکل
-یم نشان را ریعشا یعرف يهاسامان در یخشکسال يریپذ

وزن مربــوط بــه هــر شــاخص  6در جــدول  نی. همچندهد
-یمــ نشــان جــداول که طور همانارائه شده است.  یابیارز

آب  ينگهدار تیاز نظر متخصصین اهمیت عامل ظرف دهد،
عوامــل  نیرا در بــ ریثأوزن ت نیشتریب 2244/0در خاك با 

بــه  یاراضــ يکــاربر يواحــدها تیرد و پس از آن حساسدا
و  2139/0بــا  ریعشــا تیــو جمع 2184/0بــا  یخشکســال

 يبعــد رتبه هايدر  ریثأوزن ت 1936/0با  ریتراکم دام عشا
 یمربوط به عامل مــواد آلــ ریثأوزن ت نی. کمترردیگیقرار م

دهد پذیري نشان میبی. نقشه شاخص آساست 1497/0با 
واقــع در غــرب،  يهــاپذیري در ســامانهسیبکه بیشترین آ

واقع در شــمال  يهاسامان نیاستان و همچن یجنوب شرق
  ).9 شکلباشد (یم روانیش انشهرست یغرب

  

  
  یخراسان شمال ریعشا یعرف يدر سامان ها ریدام عشا تینقشه استاندارد شده تراکم جمع :4شکل 

  

  
  یخراسان شمال ریعشا یعرف يدر سامان ها ی به خشکسالیارض يکاربر تینقشه استاندارد شده حساس :5شکل 
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  یخراسان شمال ریعشا یعرف يهاآب قابل استفاده در خاك در سامان تینقشه استاندارد شده ظرف :6شکل 

  

  
  یخراسان شمال ریعشا یعرف يهادر خاك در سامان یمواد آل یرد شده درصد وزن: نقشه استاندا7شکل 

  

  
  یعرف يهاسامان یخشکسال هب يریپذبیآس یابیمورد استفاده در ارز يها هیال :8شکل 
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  یبه خشکسال يریپذبیآس یابیثر در ارزؤم يهااز شاخص کی) هر ریثأ(وزن ت ازیامت :6جدول 

تراکم جمعیت   شاخص
  عشایر

تراکم دام 
  عشایر

حساسیت اراضی به 
  خشکسالی

ظرفیت آب قابل استفاده در 
  خاك

درصد وزنی مواد آلی 
  خاك

  1497/0  2244/0  2184/0  1936/0  2139/0  وزن تاثیر
  

  
  یبه خشکسال یعرف يهاسامان يریپذبیشده آس بنديطبقهنقشه  :9شکل 

  

  
  ریعشا یعرف يهاساماندر  یخشکسال سکیشده ر طبقه بندينقشه  :10شکل 

  
نشان داد که بیشترین  ینقشه شاخص ریسک خشکسال

واقع در شمال شهرســتان  يهاریسک خشکسالی در سامان
واقــع در غــرب شهرســتان  يهاسامانه يو تا حدود روانیش

کــه نشان می دهد لقان وجود دارد. تحلیل نتایج مانه و سم

ــیم و  ــابعی از اقل ــتان ت ــالی در اس ــزان ریســک خشکس می
(شکل  استهاي استان پذیري شهرستاننشانگرهاي آسیب

9(.  
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درصد مساحت هر یک از طبقات ریسک در بــازه  جینتا 
هر شهرســتان نشــان  يهاسامانه کیزمانی ساالنه و به تفک

 یلیخ سکیهاي بجنورد، کالس رندهد که در شهرستایم
از  شیشــود و بــینم دهیها ددر سامان سکیو بدون ر ادیز

متوســط و  ســکیهــا در طبقــه ردرصد مساحت سامان 88
 86از  شیبــ روانی. در شهرســتان شــرنــدیگیقــرار مــ ادیز

قــرار  ادیــز یلــیو خ ادیــز سکیها در کالس ردرصد سامان
  . رندیگیم

ــامان 88/47 نیدر شهرســتان اســفرا ــا در درصــد س ه
 دیشــد ســکیدرصــد در کــالس ر 11/39کالس متوسط و 

درصــد از  68شهرســتان مانــه و ســملقان  ر. دردیگیقرار م

-یقرار مــ دیشد یلیو خ دیشد سکیها در کالس رسامان
 ایــو  ســکیدرصد در کــالس بــدون ر 10و کمتر از  رندیگ
 شــتری. در شهرســتان فــاروج برنــدیگیکــم قــرار مــ سکیر

. در کــل رنــدیگیم رمتوسط قرا سکیها در کالس رسامان
اســتان  یعرفــ يهــادرصد از مساحت سامان 27/43حدود 

 رنــد،یگیقــرار مــ دیشــد یلــیو خ دیشد سکیدر طبقات ر
اســتان در  یعرفــ يهــادرصد از مساحت ســامان 889/49

درصــد در طبقــه بــدون  7متوسط و کمتر از  سکیطبقه ر
  . )7ول (جد کم قرار دارند سکیر ای سکیر

  

  
  یهر شهرستان به خشکسال یعرف يهاسامان سکیدرصد مساحت طبقات ر :7جدول 

 ریسک خیلی زیاد ریسک زیاد ریسک متوسط ریسک کم بدون ریسک شهرستان

  0 94/7 016/80 034/12  0 بجنورد
روانیش  0  7490/0 66/12 02/33 56/53 

نیاسفرا  0  0002/13 88/47  11/39 0  
 37/13 54/55 75/22 22/2 1132/6 مانه و سملقان

  0  81/13 19/86  0  0 فاروج
  

  گیري کلینتیجه
 خشکسالی یکی از بالیاي طبیعی ناشــی از فرآینــدهاي

 ايهوایی است که فراوانی و گستردگی قابل مالحظــه آب و
ک ریســ میــزان کــه آمــد دســت بــه نتــایج تحلیل ازدارد. 

 و اقلــیم از تــابعی عرفــی عشــایر سامان هايدر خشکسالی
 هــر مســاحتد . نتایج درصــاست پذیرينشانگرهاي آسیب

بــه تفکیــک  زمــانی ســاالنه و بازه در ریسک طبقات از یک
 هر شهرستان نشــان مــی دهــد کــه درعرفی سامان هاي 

بجنورد، کالس ریسک خیلی زیــاد و بــدون  هايشهرستان
درصــد  88شــود و بــیش از ها دیده نمــیریسک در سامان

-ها در طبقه ریسک متوسط و زیاد قرار میمساحت سامان
هــا درصــد ســامان 86گیرند. در شهرستان شیروان بیش از 

 توجــهبا  .گیرنددر کالس ریسک زیاد و خیلی زیاد قرار می
هــاي عرفــی واقــع در شــمال پذیري باالي ســامانبه آسیب

آوري کمتري نسبت به ریســک خشکســالی تابشهرستان، 
هــا در درصــد ســامان 9/47در شهرســتان اســفراین  دارند.

درصد در کالس ریسک شدید قــرار  1/39کالس متوسط و 
هــایی هســتند کــه داراي کــه منطبــق بــر ســامان گیردمی

آوري کمتــري تــاب بنــابراین، هســتندپذیري بــاالي آسیب
در شهرســتان مانــه و  نسبت به ریسک خشکســالی دارنــد.

ر کــالس ریســک شــدید و ها ددرصد از سامان 68سملقان 
درصد در کــالس  10گیرند و کمتر از خیلی شدید قرار می

گیرنــد. در شهرســتان بدون ریسک و یا ریسک کم قرار می
-مــی رها در کالس ریسک متوسط قــرافاروج بیشتر سامان

هــاي درصد از مســاحت ســامان 2/43حدود  گیرند. در کل
رار عرفی استان در طبقات ریسک شدید و خیلی شــدید قــ

درصد در طبقه ریسک متوسط و کمتــر از  9/49گیرند، می
 درصد در طبقه بدون ریسک یا ریســک کــم قــرار دارنــد 7

  . )11(شکل 
-بینی و برنامهبروز پدیده خشکسالی آن هم بدون پیش

ریــزي الزم، تقریبــاً تمــامی ارکــان جامعــه اعــم از مــردم و 
ســالی بــه اندازد. ماهیت پدیده خشکها را به تکاپو میدولت
تري اي است که ضررهاي ناشی از آن در زمان طوالنیگونه

هاي ناشــی شود و از طرف دیگر بسیاري از هزینهتوزیع می
مشخص و تعریف شده نیست و  به طور کاملاز خشکسالی 

از سویی دیگر ضررهاي غیــر مســتقیم ناشــی از آن بســیار 
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بیشتر از ضررهاي مستقیم آن است. در کشورهاي درحــال 
وسعه نظیر ایران و جوامع کمتر برخوردار و عجین شده بــا ت

معیشت نظیــر جوامــع عشــایري  نظرطبیعت به خصوص از 
  گر است. این مهم بیش از پیش جلوه

از عوامــل مــوثر بــر شــدت  یبرخــ نکــهیبــه اتوجــه بــا 
بارش و دما، قادر  راتییتغ نظیر و شاخص خطر، یخشکسال

ریزان برنامهم است که الز ستند،یبه کنترل در کوتاه مدت ن
در منــاطق  به ویژهجوامع  يریپذبیآس يبر اجزا و مدیران
 هــايشــاخصلزوم توجــه بــه  بنابراین، تمرکز کنندمستعد 
 نظیــر یاجتمــاع-فیزیکی و اقتصادي پذیري از جنبهآسیب

تــراکم ، کاربري اراضی، ظرفیت آب قابل استفاده در خــاك

با تواند می ریعشا هر شهرستان و تراکم دام ریجمعیت عشا
کــاهش در جهــت بهبــود و مناســب  يزیربرنامهمدیریت و 

در این زمینــه توجــه بــه  ریسک خشکسالی موثر واقع شود.
وزن عوامل تأثیرگــذار کــه توســط نخبگــان و کارشناســان 

بندي تواند راهنماي خوبی براي اولویتشود، میارزیابی می
هاي سامانر د يریپذبیاقدامات کاهش آس مدیریتی باشد.

ریســک توانــد یمــعرفی عشــایر کرمــانج خراســان شــمالی 
آن مانند مهاجرت، مشکالت  هیثانو يهابیو آس یخشکسال

کــاهش  ایــن جوامــعدر ی، اقتصــادي را و فرهنگــ یاجتماع
  دهد.

  

  
  الیخراسان شم استان در یعرف يهاسامان یخشکسال سکیر کالس . درصد مساحت 11شکل 

  
ســازي در اســتفاده صــحیح از منــابع آموزش و فرهنگ

آبی، ایجاد عالقه در کودکان و نوجوانان نسبت بــه طبیعــت 
و آب به عنوان مظهر حیات و پــرورش نســلی کــه توانــایی 
دوراندیشــی و تفکــر دربــاره آب، منــابع طبیعــی و محــیط 

کــاهش ریســک بــر  بــه طــور قطــع زیست را داشته باشــد،
-ســازي و بهــرهت. از طرف دیگر ذخیرهموثر اس خشکسالی

اســتقرار نظــام وري منابع آبی موجود در مناطق عشــایري، 
هــاي نــوین در ایجاد روشو  خشکسالی پایش و پیش بینی

توسط قشر تحصیل نمــوده عشــایر  جهت بهبود مصرف آب

پذیري جوامع، مــوثر واقــع آسیببر کاهش ریسک تواند می
ی، ه محققــان اجتمــاعشــود کــیم هیتوصشود. با این حال 

 يسازتوانمند يهاروش شناسی و مدیران اقتصادي براقلیم
-پذیري جامعه بــه خصــوص تــابانعطاف تیقابل شیو افزا

 تمرکــز یخشکسال دهیپد آوري جامعه عشایري در خصوص
  کنند.بیشتري 
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Abstract 
Drought, as one of the most important natural disasters, has many economic, social and 

environmental costs. In this research, considering the problems of crisis management and the need 
to change the procedure from crisis management to risk management, assessment of drought risk in 
customary Kormanj nomadic territories of North Khorasan, is the main purpose of the research. 
Basically, drought risk is defined as a function of the risk index and vulnerability index. In this 
research, DI index is considered as a drought risk indicator. To calculate the index, monthly rainfall 
data were collected from 27 meteorological stations of the province during the statistical period of 
26 years. A drought zone map was prepared on an annual basis. Finally drought hazard index map 
for the Kormanj nomads allotments were produced. Vulnerability analysis was carried out through 
socio-economic indicators and physical indicators. Weighted Linear Combination Method was used 
to integrate the vulnerability layers. For standardization and weighing, the criteria were used, 
respectively, fuzzy logic and analytical Hierarchy process. Based on the results, on an annual scale, 
the risk of occurrence of moderate droughts with 54.6% of the customary territories is first and the 
danger of severe and low drought occur in subsequent positions. According to experts, the factor of 
water holding capacity in the soil with 0.2444 has the highest impact weight among the factors. The 
map of vulnerability index showed that the most vulnerability is in the customary territories in the 
west, south-east of the province as well as in the northwest of Shirvan city. Altogether about 43.2% 
of the area of the customary territories of the province is in severe and very intense categories. 
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