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 دهیچك
 است که طبیعی مخاطرات ترینناشناخته و ترینپیچیده از خشكسالی

های ناپذیری بر سكونتگاهخسارات اقتصادی، اجتماعی و محیطی جبران
پذیری ن پژوهش ارزیابی میزان آسیبکند. هدف از انجام ایروستایی وارد می

های روستایی از پدیده خشكسالی با استفاده از مدل کوپراس در سكونتگاه
های خشكسالی شهرستان داراب است. در این روستاهای واقع در محدوده

سنجی و بر اساس ایستگاه باران 14پژوهش ابتدا با استفاده از آمار بارندگی 
های پهنهIPS (Standardized precipitation Index )مدل 

خشكسالی شهرستان مشخص شد. سپس با استفاده از مدل آنتروپی شانون 
های خشكسالی بررسی و در نهایت به کمک پذیری در پهنهمتغیر آسیب 11

بندی روستاهای واقع در گیری چند شاخصه کوپراس رتبهمدل تصمیم
دهد که ژوهش نشان میمحدوده مورد مطالعه انجام شد. نتایج حاصل از پ

خشكسالی بیشترین تأثیر را بر متغیرهای تخریب منابع آب سطحی و 
های کشاورزی بر زیرزمینی، کاهش درآمد سرانه کشاورزان، رها شدن زمین

-ها در مورد رتبهآبی و مهاجرت روستاییان داشته است. نتایج بررسیاثر بی

دهد که روستاهای دیده از خشكسالی نشان میبندی روستاهای آسیب
پذیری از پدیده بستان و بهادران بیشترین آسیبآباد، درنگانه، شهرکدولت

نو از بارگاه، جونان، نصروان و قلعهاند و روستاهای تلخشكسالی داشته
 پذیری کمتری نسبت به روستاهای اطراف برخوردارند.آسیب

 

وپراس، های روستایی،مدل کخشكسالی، سكونتگاه :های کلیدیواژه

 .شهرستان داراب
 

 
 Abstract 
Drought is one of the most complex and unknown 

natural disasters that causes irreparable economic, social 

and environmental damages to rural settlements. The 

purpose of the present study is to evaluate the 

vulnerability of rural settlements to drought using the 

Coopras model in the villages located in the drought 

areas of Darab township. First, the drought areas of the 

township were determined using the rainfall statistics of 

10 rain gauge stations based on the SPI (Standardized 

precipitation Index) model. Then, using Shannon's 

entropy model, 19 vulnerability variables were 

investigated in drought zones. Finally, using the multi-

criteria decision-making model of Coopras, the ranking 

of the villages located in the study area was done. The 

results show that drought has had the greatest impact on 

the variables of destruction of surface and underground 

water sources, reduction of per capita income of farmers, 

abandonment of agricultural lands due to drought and 

migration of villagers. The results related to the ranking 

of the villages affected by drought show that the villages 

of Daulat-Abad, Darnganeh, Shahrak-Bostan and 

Bahadoran were the most vulnerable to the phenomenon 

of drought and the villages of Tal-Bargah, Junan, 

Nasravan and Qala Naw were less vulnerable than the 

surrounding villages. 

 

Keywords: Drought, Rural Settlements, Coopras Model, 

Darab Township. 
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 مقدمه
 سوانح برابر در را پذیریآسیب بیشترین روستایی نواحی
 سراسر در زیادی سوانح وقوع شاهد ساله هر و دارند طبیعی

در  .(147:1710)ظاهری، هستیم جهان کشورهای یروستاها

پذیری نظام سكونتگاهی نه تنها حساسیت به این ارتباط آسیب
تر از آن، تأثیر چنین تغییراتی در تغییرات فیزیكی، بلكه مهم

محیطی و اقتصادی و زیست_های اجتماعیسیستمزیر
فرآیندهایی که در آن جوامع وابسته به هم هستند، را شامل 

(. واقعیت آن است که etal, 2019: 3 aHaHaH) شودمی
سوانح طبیعی تهدیدی برای رفاه و توسعه جوامع روستایی 

های ناشی از سوانح طبیعی هم از دیدگاه هستند و آسیب
آوردند، بر تكرار و هم از لحاظ میزان خساراتی که به بار می

در (. 124:1711 )شفیعی ثابت، گذارندجامعه روستایی اثر می
-صورت بروز سوانح طبیعی در مناطق روستایی، آثار جبران

ناپذیری را به لحاظ ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی برجا 
، محیطی مخاطرات بین در (.2:1714 )پریشان، گذاردمی

طبیعی  مخاطرات ترینقدیمی و ترینمهم از یكی خشكسالی
 زاده،)فرج اندبوده آشنا آن با بازدیر از هاانسان است که
 هوایی و های آبپدیده از یكی خشكسالی واقع (. در1:1760

 های سبب خسارت هر ساله که است رخدادهایی جمله از و
 و تكرار اصلی هایاز ویژگی یكی پدیده این. شودمی زیادی
 به تنها آن و اثرات آیدمی شمار به متفاوت هایاقلیم شونده
 خشكسالی بلكه، شودنمی خشک محدودو نیمه خشک نواحی
-می وقوع به مرطوب نواحی در و هم خشک نواحی هم در

: 1713 پور، )صالح شودمی منابع آب کمبود و باعث پیوندد
 زیرا است، متفاوت طبیعی هایبحران سایر با این پدیده .(26
 در و پیوسته وقوع به طوالنی نسبتاً زمان در و آهستگی به

-می طول به سال چند از بیش آن تداوم دوره اوقات اغلب

به طور کلی،  (.13:1716)میرفتاح و عطایی،  انجامد
خشكسالی ناشی از تغییرات آب و هوایی است و در میان 

های اقلیمی، خشكسالی اغلب به عنوان تهدیدی عمده پدیده
شود. های کشاورزی و جوامع بشری شناخته میبرای سیستم

(Arshad et al., 2018: 498 .)تنهایی به خشكسالی 
 بر که دارد تأثیراتی به بستگی آن بودن بحرانی نیست، بحران
 فهم کلید بنابراین، گذارد.می جای محیط بر و محلی مردم

 ,etalاست) آن طبیعی و اجتماعی ابعاد درک خشكسالی

2018: 3 Shiru.) هستند هاییسكونتگاه جمله از روستاها 
 تهدید را هاآن یشتمع و اقتصاد ها،آن در خشكسالی بروز که
 هایمقیاس در پدیده این (.Tafesse, 2020: 3کند ) می

 منفی تأثیر کشاورزی و روستایی اقتصاد بر ساله،چند زمانی
 روستایی هایمهاجرت و کارکرد تغییر موجب آن، تداوم و دارد
پذیری در آسیب (.2:1766 دوست، و حكیم شود )محمدیمی

رفیت صدمه دیدن یک سیستم ترین حالت، به معنای ظساده
به  .(Ford, 2002: 2)در واکنش به یک محرک است 

پذیری به معنی ، مفهوم آسیب1134لحاظ زمانی، تا دهه 
-درجه خسارت و آسیب حاصل از یک پدیده بالقوه آسیب»

مدنظر محققان بوده است که عمدتاً از مكاتب جبر « رسان
به این  1134از دهه گرفتند. اما طبیعی و جغرافیایی تأثیر می

پذیری در مباحث علوم اجتماعی، به های آسیبسو، پژوهش
اجتماعی و سیاسی تغییر _سمت فرآیندهای بنیادین اقتصادی

در »پذیری عالوه بر اند. از این دوره به بعد، آسیبجهت داده
تمرکز بر »مواردی مانند « معرض بودن و درجه خسارت

ویارویی و مقابله افراد در های رهای انسانی و ظرفیتگروه
 ;Smith, 1996)گیرد را نیز در بر می« معرض خطر

ECHO, 1999; Alcantara Ayala, 2002; 

Wisner et al, 2004). پذیریبه عبارت دیگر آسیب 
، کالبدی فرآیندهای و عوامل توسط ای شده تعریف شرایط

 شكنندگی و حساسیت که است محیطی و اقتصادی ،اجتماعی
دهد )سرور و کاشانی افزایش می خطرها برابر در را معهجا یک

ها بر اثر خشكسالی پذیری سكونتگاه آسیب(. 12:1711 اصل،
محیطی است اقتصادی و زیست_های اجتماعیشامل آسیب

(et al, 2019: 2 aHaHaاین آسیب .)،از تابعی پذیری 
در  که سیستمی برای خشكسالی میزان و اندازه ماهیت،
 آن با انطباق ظرفیت و حساسیت و گیرد می قرار آن معرض

پدیده  بنابراین. (Turkes and Tatli, 2011: 2) است
های قابل توجهی برای خانوارهای کشاورز و خشكسالی هزینه

تأثیر فراوانی بر تولید محصوالت کشاورزی دارد 
(Karami,2013:62 Haa  Keshavarz .) با توجه به

توسعه، بخش قابل توجهی از اینكه در کشورهای در حال 
جمعیت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشاورزی به عنوان 

(. Mehr et al, 2016:126) منبع درآمد وابسته هستند
در  وبنابراین، خشكسالی موجب کاهش در تولیدات کشاورزی 
شود نتیجه کاهش درآمد خانوارهای روستایی می

(2020:2,Khalili et al.) موجود روستایی جامعه زندگی 
 که خشكسالی از ناشی هایبحران بروز دلیل به ایران در

 هایچالش با روستایی داشته زندگی در فراوانی تخریبی اثرات
 معیشت و اقتصاد بر زیادی تأثیرات و شده مواجه متعددی

 زمینه در گذشته راهبردهای به طوری که وارد کرده آنها
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 آمیز موفقت ندانچ روستایی نواحی در خشكسالی مدیریت
 مهاجرت و مراتع آب و کاهش کمبود است نتوانسته و نبوده

بنابراین  (.3:1710داوردان،  ؛130:1711نماید )شفیعی،  حل را
از  خشكسالی ریزیالزم است که سیاست مدیریت برنامه

 سوی و سمت مدیریت بحران)بعد از وقوع مخاطره( فعلی به
 نكته اما. تغییر کند ریسک)قبل از وقوع مخاطره( مدیریت

 تواندریسک می مدیریت زمانی که است این در اهمیت حائز
 اساس درجه بر مناطق که آید شمار به مناسبی مدیریتی شیوه

بدون  بنابراین. باشند شده بندیطبقه و شناسایی پذیری،آسیب
 مدیریت نیاز پیش و آغاز نقطه پذیری،آسیب سنجش شک

 شده واقع غفلت مورد ما کشور در متأسفانه که ریسک است
بندی پهنه پژوهش از انجام این هدف این راستا، در. است

های شهرستان داراب با استفاده از شاخص خشكسالی محدوده
SPI  پذیری ناشی از خشكسالی میزان آسیب ارزیابیو سپس

های خشكسالی در های روستایی واقع در پهنهسكونتگاه در
چرا که بواسطه  است فارس استان در واقع داراب شهرستان

های متوالی و کاهش منابع آب و خشک وقوع خشكسالی
ها و قنوات متعدد در این شهرستان، ها، چشمهشدن چاه

تعدادی از روستاها به طور کامل متروکه شده و ساکنان آن 
اند و روستاهای زیادی نیز در معرض متروکه  مهاجرت نموده

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی  دارند. بنابراین شدن قرار
 از روستایی هایسكونتگاه پذیریال است که آسیبؤبه این س

 باخشكسالی در شهرستان داراب به چه میزان است.  پدیده
این  غیرمستقیم و مستقیم تأثیر و خشكسالی اهمیت به توجه
 به زیادی مطالعات زندگی، مختلف هایجنبه بر طبیعی پدیده

 هایبخش بر آن اثر و خشكسالی مختلف های بررسی جنبه
 و اند. وارثیپرداخته آن با مقابله برای و راهكارهایی مختلف
 بیست دوره در خشكسالی اثرات ایمقاله در( 1762) دیگران

 هایدهستان اقتصادی_اجتماعی نظام بر( 1727-1762) ساله
 و اندداده قرار بررسی مورد را نائین شهرستان بیابانک و خور

 و آب تأمین و ساختمانی هایفعالیت و کارگاهی صنایع توسعه
 باعث را خشكسالی بروز موقع در روستایی مناطق در برق

 .انددانسته روستاها در مهاجرت کاهش و جمعیت ماندگاری
 خانوارهای بر خشكسالی اثرات پژوهشی در( 1712)قنبری

 این به و دادهقرار بررسی مورد را سمیرم شهرستان روستایی
 مناطق بر خشكسالی اثرات ترینمهم که رسیده است نتیجه

 درآمد، کاهش مانند عواملی سمیرم شهرستان روستایی
 کاهش تولید، هایهزینه افزایش تولید، عملكرد کاهش

 هایفرصت کاهش و کشاورزان گذاریسرمایه هایانگیزه
 اثرات بررسی به پژوهشی در( 1711) بستانی .است شغلی

 بر تأکید با روستایی هایسكونتگاه ناپایداری در یخشكسال
اند. پرداخته داراب شهرستان روستاهای در کشاورزی بخش
 ،1732-1714 دوره طول در که دهدمی نشان پژوهش نتایج
 نیز روستا 72 و شده سكنه از خالی و متروک روستا 10 تعداد

 در (1711) سلیمانی .اندگرفته قرار شدن متروک معرض در
-سكونتگاه سازگاری هایظرفیت فضایی تحلیل به ایمقاله

 خشكسالی با مواجهه در روانسر شهرستان روستایی های
 خبره کارشناسان و دهیاران نظر از پژوهش این در. اندپرداخته

 شده استفاده تاپسیس تكنیک از استفاده با کشاورزی جهاد
 مناطق که دهدمی نشان پژوهش از حاصل نتایج. است

 روانسر شهرستان در زالواب و آبادحسن هایدهستان وستاییر
 به نسبت را سازگاری ظرفیت بیشترین کرمانشاه استان

 آباددولت و بدر هایدهستان که حالی در داشتند خشكسالی
 دارا خشكسالی به نسبت کمتری سازگاری ظرفیت ترتیب به

-آسیب درجه و سطح پژوهشی، در( 1711) پورطاهری .بودند

 دیدگاه از) روستایی مناطق در خشكسالی از ناشی ذیریپ
. دادند قرار ارزیابی مورد را سولدوز دهستان کشاورزان( در

 و سطح نظر از مطالعه، مورد روستاهای دهدمی نشان نتایج
دارند.  یكدیگر با ایمالحظه قابل تفاوت پذیری،آسیب درجۀ

-آسیب ( در پژوهشی به ارزیابی میزان1711شفیعی ثابت )

های روستایی از پدیده خشكسالی با استفاده پذیری سكونتگاه
اند.دراین پژوهش از مدل کوپراس در شهرستان دلفان پرداخته

های روستایی در سه بخش پذیری سكونتگاهبه آسیب
شاخص پرداخته شده  21اقتصادی، اجتماعی و فیزیكی در 

-گالم یاست. نتایج بررسی آنان نشان داده است که روستاها

 و آبادظفر روستاهای و پذیریآسیب کفراج بیشترین و بهری
دارند.  پدیده خشكسالی از را پذیریآسیب کمترین خانیگرمه

 برای جدید رویكردی»عنوان،  با پژوهشی در( 2446) آلكامو
 رویكردی «خشكسالی از پذیری آسیب مقایسه و سازی کمی

 پذیریآسیب وردبرآ در تحلیل و مقایسه برای را استنتاجی
 نتایج این. اندکرده ایجاد متفاوت هایدیدگاه از خشكسالی

 که است ایتوسعه درحال استنتاجی هایمدل شامل رویكرد،
 را متغیرها پذیری،آسیب در مورد کیفی دانش به توجه با

 را کیفی متغیرهای فازی، از نظریه استفاده با و کرده ترکیب
 در( 2414) تاو و است. چنگ کرده تبدیل کمی متغیرهای به

 خشكسالی پذیریآسیب فازی جامع ارزیابی عنوان با پژوهشی
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AHPروش براساس مراتبی سلسله تحلیل فرایند براساس
1
 ، 

 خشكسالی پذیریشهر از استان هوبی کشور چین آسیب 3در 
 روش از سپس و کرد بررسی اجتماعی و اقتصادی بعد از را

 او. کرد استفاده پذیریآسیب رزیابیا برای فازی جامع ارزیابی
باالتر به خصوص  پذیریآسیب درجات با مناطق در نهایت

 در( 2417)و دیگران کرد. آنسنی مشخص را شهر شیائوگان
 روستایی، جوامع آینده و خشكسالی عنوان با پژوهشی

 در هوایی و آب تغییرات و انطباق برای ها،چالش و هافرصت
 که گیرندمی نتیجه و اندپرداخته ترالیااس و ویكتوریای منطقه

 اثرات مانند هوایی و آب تغییرات از ناشی اثرات بیشترین
 کشاورز .دهدمی رخ روستایی مناطق در اقتصادی–اجتماعی

 در خشكسالی اجتماعی تجربه عنوان با بررسی در( 2417)
 اجتماعی بخش بر را خشكسالی اثرات ایران، روستایی مناطق

 گیرندمی نتیجه و اندداده قرار بررسی مورد یرانا روستاهای
 هاآن تشدید و هاخشكسالی گستردگی و شدت به توجه با که
 روستایی هایخانواده ایران، مناطق اکثر در حاضر حال در

 در( 2412) تاناگو .کنندنمی پیدا زندگی بهبود برای فرصتی
 مورد را خشكسالی اثر بر هاسكونتگاه پذیریآسیب پژوهشی

 که است آن از حاکی پژوهش نتایج. دادند قرار بررسی
 اثرات پذیریآسیب زمینه در موجود تحقیقات
 و آماری های روش با تنها خشكسالی اقتصادی_اجتماعی

-آسیب میزان بررسی جهت و نیست گیریاندازه قابل کمی

بررسی و  .شود استفاده بایستی نیز کیفی هایروش از پذیری
های انجام شده داخلی و خارجی حاکی از هشکنكاش در پژو

بیشتر منابع به بررسی اثرات اجتماعی و افتصادی آن است که 
اند و مطالعات کمتری در زمینه خشكسالی بر جوامع پرداخته

گانه اقتصادی، ها در ابعاد سهپذیری سكونتگاهمیزان آسیب
 محیطی انجام شده است.اجتماعی و زیست

 

 رکا ها و روشداده
تحلیلی است و _روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی

گردآوری اطالعات به صورت اسنادی و پیمایشی انجام گرفت 
 اصلی گیرد. بخشهای کمی و کیفی را در برمیکه انواع داده

دهند که با استفاده از ابزار می تشكیل ایاولیه هایداده آن را
 ثانویه یهاداده .اندشده گردآوری مصاحبه پرسشنامه و

های سازمان هواشناسی است و بر و داده اسنادی اطالعات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Analytic Hierarchy Process 

گیری چندمتغیره کوپراس اطالعات مورد اساس روش تصمیم
های روستایی از پذیری سكونتگاهنیاز جهت بررسی میزان آسیب

های خشكسالی آوری شد. جهت تعیین پهنهخشكسالی جمع
سنجی طی دوره ایستگاه باران 14شهرستان داراب آمار بارندگی

مورد بررسی قرار گرفت و  IPSبا استفاده از شاخص 2ساله 11
های بندی محدودهپهنه crA sia افزارسپس با استفاده از نرم

7یابی خشكسالی با روش درون
SDI  انجام شد. بر اساس

 2دهستان شهرستان داراب  12از مجموع  IPS شاخص
ان در دهست 1دهستان در محدوده خشكسالی متوسط و 

جامعه آماری پژوهش محدوده خشكسالی مالیم قرار دارند. 
های خشكسالی شهرستان روستای واقع در پهنه 72شامل 

های جمعیت و داراب است که این روستاها بر اساس شاخص
 سهمتغیر در  11ها پراکندگی جغرافیایی انتخاب شدند و در آن

مورد  محیطیپذیری اقتصادی، اجتماعی و زیستبخش آسیب
آوری اطالعات پژوهش، ارزیابی قرار گرفته است. در جمع

دهیاران و شوراهای اسالمی روستاهای مورد مطالعه نقش 
محوری داشتند. متغیرهای پژوهش در سه طیف ارزش باال، 
ارزش متوسط و ارزش کم مورد سنجش قرار گرفت. برای 

های باال)یک(، متغیرهای منفی، نمرات یک تا سه به ارزش
متوسط)دو( و کم)سه( و برای متغیرهای مثبت برعكس به 
صورت ارزش باال سه، متوسط دو و ارزش پایین یک تعلق 

ها از آنتروپی شانون به دهی به متغیرگرفت و در ادامه برای وزن
 شرح زیر استفاده شد.

 
های چند شاخصه حاوی گیری از مدلماتریس تصمیم

د به جای متغیری برای تواناطالعاتی است که آنتروپی می
ارزیابی آن استفاده کند. محتوای اطالعاتی موجود از این 

 شود.محاسبه می PiPماتریس ابتدا به صورت 
 

 
 

 شود:(به صورت تابع محاسبه میjPام ) Pو آنتروپی شاخص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـاله   11به دلیل عدم وجود آمار بارندگی طـوالنی مـدت ناچـارا از دوره    . 2
 استفاده شده است

3. Inverse distance weighting 
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( نیز از تابع aP) ه انحرافـا درجـدم اطمینان یـزان عـمی

توان میزان وزن گاه میآن jP-1 =aP آید:زیر به دست می

 ها را با استفاده از تابع زیر به دست آورد )پورطاهری،متغیر
66:1761.) 

 های پژوهشمتغیر. 1جدول 

 Zنوع متغیر متغیر مؤلفه

 - 1xمیزان کاهش در درآمد سرانه کشاورزان پذیری اقتصادیآسیب

 - 2xمیزان کاهش تولید محصوالت زراعی و باغی

 - 7xدر تولید محصوالت دامی میزان کاهش

 - 0xمیزان کاهش اشتغال و رواج بیكاری

 + 1xهای آبیاری نوینافزایش بازدهی محصوالت کشاورزی با استفاده از روش

 + 2xافزایش درآمد کشاورزان با تغییر نوع محصوالت کشاورزی

 - 3xهای کشاورزیمیزان کاهش قیمت زمین

 - 6xمهاجرت میزان پذیری اجتماعیآسیب

 - 1xدلسردی از زندگی در روستا

 + 14xمیزان مهاجرت معكوس و بازگشت به روستا

 + 11xمیزان استفاده از دانش بومی جهت کاهش اثرات خشكسالی

 +  12xمیزان استفاده از مشورت با ریش سفیدان جهت کاهش اثرات خشكسالی

 - 17xآبیی کشاورزی بر اثر بیهامیزان رها شدن زمین محیطی پذیری زیستآسیب

 - 10xمیزان تخریب منابع خاک

 - 11xمیزان تخریب منابع آب سطحی

 - 12xمیزان تخریب منابع آب زیرزمینی

 - 13xمیزان تخریب پوشش گیاهی)جنگل، مرتع(

 - 16xمیزان کاهش کمیت و کیفیت محصوالت دامی

 - 11xاغیمیزان کاهش کمیت وکیفیت محصوالت زراعی و ب

 .1711 ،های نگارندگانبررسی؛ 1713 حاجیان و همكاران،؛ 1711 شفیعی ثابت، ؛1713مشكول،ایمانی و محمدی :نبعم         

 

 23 و درجه 11 دقیقه تا 77درجه و  10شهرستان داراب در 
 13 و درجه 26دقیقه تا  1درجه و  26دقیقه طول شرقی و 

استان فارس قرار گرفته دقیقه عرض شمالی در جنوب شرقی 
ز، از جنوب به ـریه نیـال بـان از شمـن شهرستـاست. ای

آباد هرمزگان و از غرب به دشت، از شرق به حاجیزرین

شود. این شهرستان پنج های فسا و جهرم محدود میشهرستان
 2211وسعت آن روستای سكنه و  112دهستان و  12بخش، 

ناحیه از سه بخش دشتی،  . پستی و بلندیکیلومتر مربع دارد
پایكویی و کوهستانی تشكیل شده است. جمعیت این شهرستان 

 (.1711 فرمانداری شهرستان داراب،نفر است ) 241061بالغ بر 
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه. 1شکل 

 

 شرح و تفسیر نتایج
 3ساله، تعداد  11دهد که در طی دورۀ ها نشان مینتایج بررسی

( در 2دهستان شهرستان داراب )شكل 12از مجموع  دهستان
های خشكسالی مالیم و متوسط قرار دارند. همچنین محدوده

های خشكسالی به کل محدوده بررسی و کنكاش در مورد پهنه
درصد از محدوده شهرستان  0/01دهد که شهرستان نشان می

درصد در پهنه خشكسالی  2/21در پهنه خشكسالی مالیم و 
رار دارد. محدوده خشكسالی متوسط در جنوب شرقی متوسط ق

های فورگ و آبشور )ارتفاع کمتری شهرستان یعنی دهستان
های نسبت به بقیه نقاط شهرستان( واقع شده است و محدوده

خشكسالی متوسط در دو قسمت شرق و غرب شهرستان واقع 
 شده است.
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 منبع، آمار بارندگی سازمان هواشناسی استان فارس IPS شاخص از استفاده با داراب شهرستان در خشكسالی خطر بندیپهنه. 2 شکل

  
در این قسمت از پژوهش ابتدا بر اساس متغیرهای جدول 

آوری شده است. در این جدول متغیرها ، اطالعات میدانی جمع1
ها از وزن هستند. نتایج بررسی 11xتا  1xمتغیر از 11شامل 

( 2آمده از طریق آنتروپی شانون)جدول  متغیرهای به دست
دهد که خشكسالی بیشترین تأثیر را بر متغیرهای نشان می

تخریب منابع آب سطحی و زیرزمینی، کاهش در درآمد سرانه 

آبی و های کشاورزی بر اثر بیکشاورزان، رها شدن زمین
مهاجرت روستاییان داشته است و متغیرهایی مانند کاهش 

شاورزی و تولید محصوالت دامی )به دلیل های کقیمت زمین
استفاده از علوفه خریداری شده( بر اثر خشكسالی آسیب کمتری 

 اند.دیده

 آمده از روش آنتروپی شانونوزن متغیرهای به دست. 2جدول 

 وزن z متغیر ردیف وزن z متغیر ردیف

میزان کاهش در درآمد سرانه  1
 1xکشاورزان

ه از دانش بومی جهت میزان استفاد 11 4022/4 -
 11xکاهش اثرات خشكسالی

+ 4010/4 

میزان کاهش تولید محصوالت  2
 2xزراعی و باغی

میزان استفاده از مشورت با ریش  12 4014/4 -
سفیدان جهت کاهش اثرات 

 12xخشكسالی

+ 4010/4 

میزان کاهش در تولید محصوالت  7
 7xدامی

ی های کشاورزمیزان رها شدن زمین 17 4003/4 -
 17xآبیبر اثر بی

- 4024/4 

میزان کاهش اشتغال و رواج  0
 0xبیكاری

 10x - 4011/4میزان تخریب منابع خاک 10 4012/4 -



  یی از پدیده خشكسالی با استفاده از مدل کوپراسهای روستاپذیری سكونتگاهارزیابی میزان آسیب :انو همکارطایی ع            78
 

افزایش بازدهی محصوالت  1
های کشاورزی با استفاده از روش

 1xآبیاری نوین

 11x - 4027/4میزان تخریب منابع آب سطحی 11 4011/4 +

ا تغییر افزایش درآمد کشاورزان ب 2
 2xنوع محصوالت کشاورزی

 12x - 4021/4میزان تخریب منابع آب زیرزمینی 12 4010/4 +

های میزان کاهش قیمت زمین 3
 3xکشاورزی

میزان تخریب پوشش گیاهی)جنگل،  13 4001/4 -
 13xمرتع(

- 4017/4 

میزان کاهش کمیت وکیفیت  6x - 4011/4 16میزان مهاجرت 6
 16xمحصوالت دامی

- 4011/4 

میزان کاهش کمیت وکیفیت  1x - 4011/4 11دلسردی از زندگی در روستا 1
 11xمحصوالت زراعی و باغی

- 4014/4 

میزان مهاجرت معكوس و بازگشت  14
 14xبه روستا

+ 4017/4 - - - - 

 1711های پژوهشیافته :منبع    

 
-در ادامه اطالعات دریافتی از مدل شانون در مدل تصمیم

اخصه کوپراس به شرح زیر مورد محاسبه قرار گیری چند ش
وزن متغیرها، نرمالیزه  گرفت.در مرحله سوم، پس از محاسبۀ

 شود:کردن ماتریس وضع موجود بر اساس رابطه زیر انجام می

 

برابر با وزن هر یک از متغیرهاست که از  iiدر این رابطه

 نیز مجموع    ∑روش آنتروپی شانون به دست آمده و
 متغیرها برای هر روستا است.

 

 ماتریس نرمال شده برای هریک از متغیرها به تفكیک روستاهای ناحیه پژوهش .3جدول 

 1x 2x 3x 7x 7x 7x 4x 7x 7x 18x 11x 12x نام روستا

13x

تا

17x 

17x 

 161/4 - 211/4 107/4 11/4 461/4 410/4 241/4 122/4 17/4 116/4 12/4 161/4 112/4 بهادران

 412/4 - 102/4 432/4 432/4 461/4 410/4 170/4 427/4 17/4 116/4 46/4 411/4 112/4 رنگانهد

 412/4 - 437/4 432/4 112/4 121/4 166/4 170/4 122/4 17/4 431/4 46/4 411/4 112/4 آباددولت

 412/4 - 211/4 107/4 112/4 12/4 410/4 170/4 122/4 17/4 431/4 12/4 161/4 220/4 نصروان

 412/4 - 102/4 107/4 432/4 461/4 410/4 170/4 122/4 17/4 431/4 46/4 411/4 112/4 هربدان

 412/4 - 102/4 107/4 112/4 461/4 166/4 170/4 122/4 17/4 116/4 12/4 411/4 112/4 کرسیاه

 167/4 - 102/4 107/4 112/4 461/4 410/4 423/4 122/4 17/4 116/4 46/4 411/4 112/4 بختاجرد

/111 431/4 12/4 411/4 112/4 آبادشمس
4 

122/4 423/4 410/4 461/4 432/4 432/4 102/4 - 412/4 

 160/4 - 437/4 432/4 432/4 121/4 410/4 241/4 161/4 17/4 116/4 46/4 411/4 112/4 نصیرآباد

 412/4 - 102/4 107/4 112/4 121/4 166/4 423/4 122/4 17/4 431/4 46/4 411/4 112/4 آبادملک

/111 116/4 12/4 411/4 112/4 ابوذکریاشاه
4 

122/4 423/4 166/4 121/4 112/4 107/4 102/4 - 412/4 

 160/4 - 102/4 107/4 432/4 461/4 166/4 170/4 122/4 17/4 431/4 46/4 411/4 112/4 مرزشاه

 412/4 - 437/4 107/4 112/4 121/4 410/4 170/4 12/4 17/4 431/4 46/4 161/4 220/4 نوقلعه
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 شهرک
 رجایی شهید

112/4 411/4 12/4 431/4 17/4 122/4 170/4 166/4 121/4 432/4 211/4 211/4 - 412/4 

 شهرک
 بستان

112/4 411/4 46/4 431/4 421/4 122/4 170/4 410/4 461/4 432/4 107/4 437/4 - 412/4 

 412/4 - 437/4 107/4 112/4 461/4 410/4 170/4 122/4 17/4 431/4 12/4 411/4 112/4 مهرآباد

 412/4 - 437/4 432/4 432/4 461/4 410/4 170/4 427/4 421/4 116/4 46/4 411/4 112/4 قالتویه

 412/4 - 102/4 432/4 112/4 121/4 410/4 170/4 122/4 17/4 431/4 46/4 161/4 112/4 آبادهادی

 412/4 - 437/4 107/4 112/4 121/4 166/4 170/4 122/4 17/4 431/4 46/4 161/4 112/4 منصورآباد

 412/4 - 102/4 107/4 112/4 461/4 166/4 170/4 161/4 17/4 116/4 12/4 411/4 112/4 آبادحسین

 412/4 - 437/4 107/4 112/4 121/4 410/4 170/4 122/4 17/4 116/4 46/4 411/4 112/4 آبادکریم

/421 116/4 12/4 161/4 112/4 جونان
4 

427/4 423/4 410/4 461/4 432/4 432/4 437/4 - 412/4 

 412/4 - 102/4 107/4 112/4 461/4 410/4 423/4 161/4 17/4 116/4 46/4 411/4 112/4 آباداسماعیل

/421 431/4 46/4 161/4 112/4 آبادحسن
4 

122/4 170/4 166/4 121/4 432/4 107/4 102/4 - 412/4 

 412/4 - 437/4 432/4 112/4 121/4 410/4 423/4 122/4 17/4 116/4 46/4 411/4 112/4 پاسخن

/421 116/4 46/4 411/4 112/4 پیرغیبدشت
4 

122/4 170/4 410/4 121/4 112/4 107/4 437/4 - 160/4 

/421 431/4 46/4 411/4 112/4 آبادسلطان
4 

122/4 170/4 410/4 461/4 432/4 432/4 437/4 - 412/4 

/421 431/4 46/4 411/4 112/4 سكانبری
4 

122/4 423/4 410/4 121/4 432/4 432/4 437/4 - 412/4 

/421 431/4 46/4 411/4 112/4 فجرشهرک
4 

122/4 170/4 410/4 461/4 112/4 432/4 437/4 - 412/4 

/421 431/4 46/4 411/4 112/4 مادوان
4 

122/4 423/4 410/4 461/4 432/4 107/4 102/4 - 412/4 

 412/4 - 437/4 432/4 432/4 461/4 410/4 170/4 427/4 17/4 431/4 46/4 411/4 112/4 گودشانه

 شهرک
 بازرگان

112/4 411/4 12/4 116/4 17/4 122/4 170/4 410/4 461/4 432/4 432/4 437/4 - 412/4 

 412/4 - 102/4 107/4 112/4 461/4 410/4 170/4 122/4 17/4 431/4 46/4 411/4 112/4 بارگاهتل

/111 431/4 12/4 411/4 112/4 گنیچاه
4 

161/4 423/4 410/4 461/4 432/4 432/4 102/4 - 412/4 

/111 116/4 12/4 411/4 112/4 ایثارشهرک
4 

427/4 170/4 410/4 202/4 112/4 432/4 437/4 - 160/4 

 412/4 - 102/4 432/4 432/4 121/4 166/4 170/4 42/4 17/4 431/4 271/4 161/4 220/4 بكر

 1711محاسبات نگارندگان :منبع

 
 

مرحلۀ چهارم: بعد از نرمالیزه کردن متغیرها، محاسبه 
∑ شود. برای همین منظور برای انجام می    ∑و    

ه محاسبه ـداگانـی جـت و منفـای مثبـهمتغیرا ـر روستـه
 شوند.می

ای مثبت و بر اساس متغیره jPیدر گام پنجم محاسبه
 شود:منفی از طریق رابطۀ زیر انجام می

 
-با توجه به محاسبات به عمل آمده، روستاهایی آسیب

ها آن jپذیری از بیشتری پدیدۀ خشكسالی دارند که مقدار 
بندی روستاها بر اساس ها باشد. بنابراین رتبهکمتر از بقیه گزینه

 انجام شده است. 0در جدول  jمقدار 
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 پذیری خشكسالی بر اساس مدل کوپراس بندی نهایی روستاهای شهرستان داراب از لحاظ آسیبرتبه .7جدول 

 رتبه I j نام روستا رتبه I j نام روستا

 11 121/4 111/4 بختاجرد 1 111/4 402/4 بارگاهتل

 24 121/4 111/4 نصیرآباد 2 160/4 406/4 جونان

 21 121/4 111/4 قالتویه 7 121/4 41/4 نوقلعه

 22 121/4 111/4 پیرغیبدشت 0 126/4 411/4 نصروان

 27 12/4 112/4 آبادشمس 1 117/4 117/4 گنیچاه

 20 141/4 110/4 مادوان 2 173/4 173/4 منصورآباد

 21 146/4 112/4 بریسكان 3 173/4 172/4 پاسخن

 22 143/4 161/4 فجرشهرک 6 172/4 172/4 کرسیاه

 23 142/4 162/4 هربدان 1 172/4 172/4 ابوذکریاشاه

 26 141/4 162/4 آبادملک 14 172/4 173/4 آبادهادی

 21 141/4 161/4 آبادسلطان 11 172/4 172/4 بكر

 74 140/4 161/4 گودشانه 12 172/4 173/4 آبادحسن

 71 140/4 160/4 مرزشاه 17 172/4 172/4 بازرگانشهرک

 72 147/4 172/4 آبادینحس 10 172/4 172/4 ایثارشهرک

 77 141/4 160/4 بستانشهرک 11 171/4 172/4 رجایی شهید شهرک

 70 300/4 266/4 درنگانه 12 121/4 120/4 مهرآباد

 71 010/4 223/4 بهادران 13 120/4 126/4 آباداسماعیل

 72 211/4 033/4 آباددولت 16 122/4 121/4 آبادکریم

  1711، محاسبات نگارندگان: منبع

 
بندی در مورد رتبه 1و  0های نتایج حاصل از بررسی جدول

دهد که های روستایی از خشكسالی نشان میسكونتگاه
بستان و بهادران بیشترین آباد، درنگانه، شهرکروستاهای دولت

اند و روستاهای پذیری از پدیده خشكسالی داشتهآسیب
پذیری کمتری از آسیب نو و...بارگاه، جونان، نصروان و قلعه تل

نسبت به روستاهای اطراف برخوردارند. ضمن اینكه روستاهای 

آباد و... در وضعیت متوسط آباد، اسماعیلایثار، کریمشهرک
پذیری قرار دارند. در ادامه جهت بررسی توزیع فضایی آسیب

دیده از خشكسالی، روستاها بر های روستایی آسیبسكونتگاه
پذیری به سه دسته آسیب GISافزار  نرمدر  jاساس مقادیر 

 تقسیم شدند. 7زیاد، متوسط و کم در شكل 

 های خشكسالیپذیری در محدودهبندی روستاها بر اساس میزان آسیبپهنه. 7جدول  

 نوع خشکسالی خشکسالی متوسط خشکسالی مالیم

 پذیریآسیب

نو، قلعه ابوذکریا،آباد، پاسخن، منصورآباد، نصروان، کرسیاه، شاه جونان، حسن
 آبادهادی

 پذیری کمآسیب گنی، بكربارگاه، چاهتل

پیرغیب، بختاجرد، نصیرآباد، شهرک شهیدرجایی، آباد، دشتآباد، اسماعیلکریم
 مهرآباد، قالتویه

 پذیری متوسطآسیب ایثاربازرگان، شهرکشهرک

د، بهادران، آبافجر، مادوان، گودشانه، حسینآباد، بریسكان، شهرکسلطان
 آباد آباد، هربدان، شمسدرنگانه، دولت

-مرز، شهرکآباد، شاهملک

 بستان

 پذیری زیادآسیب

 1711های پژوهش،یافته :منبع
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 های روستایی از خشكسالی بر اساس مدل کوپراسپذیری سكونتگاهمیزان آسیب .3شکل

 
های روستایی ، به بررسی توزیع فضایی سكونتگاه7در شكل

ها  ایم. نتایج بررسیهای خشكسالی پرداختهاقع در محدودهو
دهد که هر چند همه روستاهای مورد مطالعه در نشان می

شهرستان داراب در معرض خشكسالی متوسط و مالیم قرار 
پذیری روستاهای دهستان کوهستان دارند، اما از نظر آسیب

های خشكسالی نسبت به دیگر روستاهای واقع در محدوده
اند که این امر به واسطه نوع اقتصاد غالب  سیب کمتری دیدهآ

باغداری)دیم( و دامداری ساکنان این محدوده است. محدوده 
های فورگ و آبشور به دلیل ارتفاع کمتر بارندگی دهستان

های این محدوده کنند و بسیاری از چشمهکمتری دریافت می
سی خشک شده و سطح منابع آب زیرزمینی به طور محسو

های بختاجرد و پاسخن به کاهش یافته است. محدوده دهستان
-دلیل واقع شدن در اراضی باالدست و برخورداری از آب چشمه

های نصروان و فسارود های بیشتر نسبت به دهستانها و چاه
 اند. آسیب کمتری دیده

 گیریبحث و نتیجه
 یهاپذیری سكونتگاهدر این پژوهش به ارزیابی میزان آسیب

روستایی شهرستان داراب از پدیده خشكسالی پرداخته شده 
ها از وزن متغیرهای به دست آمده از است. نتایج بررسی

-طریق آنتروپی شانون در مورد اثرات خشكسالی بر سكونتگاه

دهد که خشكسالی بیشترین تأثیر را های روستایی نشان می
ش بر متغیرهای تخریب منابع آب سطحی و زیرزمینی، کاه

های کشاورزی بر اثر درآمد سرانه کشاورزان، رهاسازی زمین
آبی و مهاجرت روستاییان داشته است وهمچنین متغیرهایی بی

های کشاورزی و تولید محصوالت مانند کاهش قیمت زمین
اند. در ادامه نتایج دامی بر اثر خشكسالی آسیب کمتری دیده

دیده از بندی روستاهای آسیبها در مورد رتبهبررسی
آباد، درنگانه، دهد که روستاهای دولت خشكسالی نشان می

پذیری از پدیده بستان و بهادران بیشترین آسیبشهرک
بارگاه، جونان، نصروان و اند و روستاهای تلخشكسالی داشته
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پذیری کمتری نسبت به روستاهای اطراف نو از آسیبقلعه
دیده از ی آسیببرخوردارند. در ادامه توزیع فضایی روستاها

روستاهای دهستان کوهستان دهد که خشكسالی نشان می
های خشكسالی نسبت به دیگر روستاهای واقع در محدوده

واسطه نوع اقتصاد غالب  اند که این امر بهآسیب کمتری دیده
)دیم( و دامداری ساکنان این محدوده است که   باغداری

تابستان  های موسمی درمحصوالت باغی به واسطه باران
اند. همچنین به دلیل ارتفاع باالتر این آسیب کمتری دیده

های شهرستان بارندگی محدوده نسبت به بقیه محدوده
مجاز سبب های غیرکنند و فقدان چاهبیشتری دریافت می

کاهش افت منابع آب سطحی و زیرزمینی در این محدوده 
 های فورگ و آبشور به دلیل ارتفاعانـده است. دهستـش

کنند و بسیاری از دگی کمتری دریافت میـر، بارنـکمت
های این محدوده خشک شده و سطح منابع آب چشمه

زیرزمینی به طور محسوسی کاهش یافته است. محدوده 
های بختاجرد و پاسخن به دلیل قرارگرفتن در اراضی دهستان

های ها و چاهباالدست و همجواری با دهستان بالش از چشمه
های همجوار برخوردارند. بت به دهستانپرآب تری نس

های نصروان و فسارود به همچنین بیشتر روستاهای دهستان
دلیل قرارگیری در اراضی پایین دست در مواقع بروز 

اند. بنابراین نتایج خشكسالی با آسیب جدی مواجه شده
دهد در محدوده شهرستان داراب با ها نشان میبررسی

پذیری خشكسالی بر درجه آسیبافزایش ارتفاع از شدت و 
شود. نتیجه های روستایی کاسته میابعاد مختلف سكونتگاه
(، 2412) (، تانگو2414های چنگ وتاو)این پژوهش با پژوهش

سو است، اما  ( هم1711) ( و شفیعی ثابت1711) پورطاهری
های ذکر شده این است که وجه تمایز این پژوهش با پژوهش

پذیری ا افزایش ارتفاع میزان آسیبدر محدوده مورد مطالعه ب
یابد. علت های روستایی کاهش میخشكسالی در سكونتگاه

اصلی این امر نیز این است که روستاهای واقع در ارتفاعات در 
اند و بارندگی بیشتری دامنه بادگیر کوهستان واقع شده

کنند که در این مورد با پژوهش شفیعی ثابت و دریافت می
پذیری تقدند با افزایش ارتفاع میزان آسیبهمكاران که مع

شود، همسو نیست.در پایان اها از خشكسالی بیشتر میـروست
با توجه به اینكه پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف 

پذیری در روستاها پرداخته و روستاهای برخوردار و آسیب
کمتر برخوردار مشخص نموده است، لذا مدیران دولتی و 

زدایی های محرومیتها و طرحدر ارائه برنامه توانندمحلی می

خود، جهت جبران و کاهش آالم ناشی از اثرات خشكسالی به 
 روستاهای کمتر برخوردار توجه بیشتری داشته باشند. 

 

 منابع 
(. تحلیل رابطه 1713مشكول، علی)ایمانی، بهرام و محمدی

 آوری مناطق روستایی درهای معیشتی و تابمابین سرمایه
مقابل خشكسالی، مطالعه موردی روستاهای شهرستان 

-127(، 26)3، مجله جغرافیا و مخاطرات محیطیاردبیل. 
103. 

 (.1711پور، بهرام، جوانی، خدیجه)بستانی، علیرضا، نجف
 هایسكونتگاه ناپایداری در خشكسالی اثرات بررسی

: موردی کشاورزی، مطالعه بخش بر تاکید با روستایی
 فصلنامهفارس.  استان– داراب رستانشه روستاهای

  .111-121(،21)2، ایمنطقه ریزی برنامه
(. مدیریت ریسک مخاطرات محیطی، 1714پریشان، مجید)

، رساله مورد ریسک زلزله در مناطق روستایی استان قزوین
، تهران: دانشگاه دکتری جغرافیا، دانشكده علوم انسانی

 تربیت مدرس. 
افتخاری، عبدالرضا و کاظمی،  دینالپورطاهری، مهدی، رکن

 از ناشی پذیریآسیب درجه و (. سطح1711نسرین)
مجله . )کشاورزان دیدگاه روستایی)از مناطق در خشكسالی

 .11-71(1)06، انسانی های جغرافیایپژوهش
کاربرد روش های تصمیم گیری (. 1761پورطاهری، مهدی)

ارات ، )چاپ سوم(، تهران: انتشچند شاخصه در جغرافیا
 سمت. 

 نقش .(1713)عباس ،مفیدی، مریم ،قاسمی، نرگس ،حاجیان
 آوریتاب بر زراعی وغیره زراعی هایفعالیت تنوع

 مطالعه ،خشكسالی معرض در روستایی کشاورز خانوارهای
 و مخاطرات جغرافیا مجلهچناران.  شهرستان موردی

  .71-11 ،(26)3،محیطی

 نواحی در خشكسالی بحران (. مدیریت1710داوردان، بابا)
 مدیریت بین المللی کنفرانس هفتمین اردبیل، عشایری

  تهران. ،بحران جامع
پذیری  (. ارزیابی آسیب1711اصل، امیر)سرور، هوشنگ، کاشانی

فصلنامه آمایش کالبدی شهر اهر در برابر بحران زلزله. 
 .63-143(،70)1، محیط

و طهماسبی، سلیمانی، عادل، افراخته، حسن، عزیزپور، فرهاد 
های سازگاری (. تحلیل فضایی ظرفیت1711اصغر)
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های روستایی شهرستان روانسر در مواجهه با سكونتگاه
، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطیخشكسالی. 

7(2،)36-21. 
(. بررسی 1716شفیعی، بهمن، برقی، حمید و قنبری، یوسف )

اثرات خشكسالی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی 
نشریه تحقیقات نواحی روستایی از دید سرپرست خانوار. 

 .137-111(،11)11، کاربردی علوم جغرافیایی
(. 1711ثابت، ناصر، دوستی، بهزاد و قربانی، معصومه)شفیعی

های روستایی از پذیری سكونتگاهارزیابی میزان آسیب
گیری چند  پدیده خشكسالی با استفاده از مدل تصمیم

مجله طالعه موردی: شهرستان دلفان. شاخصه کوپراس، م
 .111-170(، 71)1، جغرافیای طبیعی

پور، شمسی، عزیزی، اصغر، کریمی، خدیجه، قاسمیان، صالح
پذیری آسیب کاهش در ریسک نقش مدیریت. (1713زری)

 بر تاکید های روستایی باسكونتگاه اجتماعی-اقتصادی
فصلنامه نقده.  شهرستان: مطالعه مورد خشكسالی،

 61-23(،16)11، جغرافیای سرزمین

 میاب، کلثومهیر، محسن، ذاکریظاهری، محمد، آقایاری
پذیری نواحی روستایی از خطر ارزیابی آسیب. (1710)

وردی بخش مرکزی شهرستان مرند. ـه مـزله، مطالعـزل
 .13-111(،1)0 ،اییـزی روستـریامهـمجله پژوهش و برن

. تا راهكارخشكسالی از مفهوم (. 1760) زاده، منوچهرفرج
 تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

(. بررسی و شناسایی اثرات خشكسالی بر 1712قنبری، یوسف )
فصلنامه روستا و خانوارهای روستایی شهرستان سمیرم. 

 .11-32(، 0)12، توسعه
 اثرات (.1766دوست، یاسر)حكیم بهروز،، یگانهمحمدی

، روستاها ناپایداری بر آن تأثیر و خشكسالی اقتصادی
 بحران ایمنطقه همایش باال. پشتلویقره: مطالعه موردی

 .رشت، اسالمی آزاد دانشگاه، خشكسالی و آب
(. تجزیه و تحلیل 1716میرفتاح، مائده، عطایی، هوشمند)

کندال در حوضه ها با بكارگیری روش منخشكسالی
-علمی نشریهرود، مطالعه موردی: ایستگاه ورزنه. زاینده

 .13-21(،1)1، تخصصی شباک
محمدی، حسن و قنبری، سیروس وارثی، حمیدرضا، بیک

(: اثرات خشكسالی در دوره بیست ساله بر نظام 1762)
 مجله جغرافیا و برنامهاقتصادی شهرستان نائین. –اجتماعی

 .21-،00(7)27، ریزی محیطی
 

Alcamo, J. )2008(. A New Approach to 

Quantifying and Comparing 

Vulnerability to Drought, Reg 

ENVIRON Change, 22(3), 137- 149. 
Anthony, S. (2013). Drought and water 

policy in Australia, Global 

Environmental Change, 23(2),1615–

1626. 

Cheng, J. Tao, J. (2010), Fuzzy 

Comprehensive Evaluation of Drought 

Vulnerability Based on the Analytic 

Hierarchy Process, Agriculture and 

Agricultural Science Procedia,5(3), 

126- 135. 

Hassana A.G, Fullenb M. A. Oloke, D. 
(2019), Problems of drought and its 

management in Yobe State, Nigeria, 

Weather and Climate Extremes, 

23(2),1-7. 
Keshavarz, M., Karami, E. )2013(, 

Institutional adaptation to drought: the 

case off agricultural organization. 

Journal of Environmental Management  

127 (3), 61-68. 
Khalili N, Arshad M, Farajzadeh Z, 

Harald K, Klaus M. (2020). Effect of 

drought on smallholder education 

expenditures in rural Iran: Implications 

for policy, Journal of Environmental 

Management,260 (4), 1-11. 
Mehr, M, Mittal, S, Prasad, N. (2016). 

Farmers coping strategies for climate 

shock: is it differentiated by gender? 

Journal of Rural Studies, 44 (3),123–

131. 
Shiru, M.S. Shahid, S. Alias, N, Chung, 

E.S. (2018) ,Trend analysis of droughts 

duringcrop  growing  seasons of 

Nigeria, Sustainability, 10(6), 860-871.  

www.mdpi.com/journal/ sustainability. 

Tafesse, M. (2020). The state of local 

adaptive capacity to climate change in 

http://www.mdpi.com/journal/%20sustainability


  یی از پدیده خشكسالی با استفاده از مدل کوپراسهای روستاپذیری سكونتگاهارزیابی میزان آسیب :انو همکارطایی ع            77
 

droughtprone districts of rural Sidama, 

southern Ethiopia, journal Climate Risk 

Management, 27 (3), 1-120.  
Tánago, I.G, Urquijo, J., Blauhut, V., 

Villarroya, F, De Stefano, L. (2016). 

Learning from experience: a systematic 

review of assessments of vulnerability 

to drought. Nat. Hazards, 8(4) 951–

973. 
Tatli, H. and Turkes, M. (2011), Empirical 

Orthogonal Function Analysis of the 

Palmer Drought Indices, Agricultural 

and Forest Meteology, 151(7). 981- 

991. 


