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عقيل خالقي ،دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامهریزي روستایی ،دانشگاه تبریز
چکيده
خشکسالی به عنوان یک واقعیت بحرانی ،در نوع خود پدیدهاي پیچیده و داراي ابعاد مختلف میباشد و با وقوع در
مناطق روستایی ،زمینهي بروز چالشهاي زیستمحیطی ،اقتصادي ،اجتماعی و روانشناختی را فراهم میآورد؛ بر این اساس
اتخاذ رویکرد سیستمی و همهجانبه نگر ،جهت کاهش آسیبپذیري روستاییان در برابر پیامدهاي خشکسالی با تأکید بر مدل
مدیریت ریسک ،ضروري به نظر میرسد .در تحقیق حاضر ،به ارزیابی نیمهکمّ ی خطرپذیري خشکسالی با استفاده از مدل
مدیریت ریسک پرداخته شده است .تحقیق حاضر ،از نوع کاربردي و از نظر ماهیت و روش ،به صورت توصیفی  -تحلیلی بوده
و براي گردآوري دادهها از روش گردآوري اطّالعات به صورت کتابخانهاي و میدانی استفاده شده است .ارزیابی نیمهکمّی
خطرپذیري خشکسالی در دهستان دولتآباد ،توسط  03نفر از کارشناسان و افراد صاحبنظر در ادارهي کل منابع طبیعی
شهرستان جیرفت ،سازمان جهاد کشاورزي منطقهي جیرفت و کهنوج و همچنین مسئوالن روستاهاي نمونه به صورت
اظهارنظر آزاد صورت گرفته است؛ بدین ترتیب که ابتدا لیست خطرات و پیامدهاي خشکسالی در محدودهي مورد مطالعه
استخراج و سپس تمامی این خطرات و پیامدها ،ضریبدهی و اولو یتبندي و در نها یت نتایج اطّالعات به صورت نمودار رادار
نشان داده شده است  .نتایج تحقیق نشان میدهد که باال رفتن نرخ بیکاري و از بین رفتن فرصتهاي شغلی و خروج از
بخش کشاورزي به عنوان خطرات اصلی خشکسالی در منطقه میباشد؛ بنابرا ین فرآیند مدیریت ریسک ،این امکان را فراهم
میسازد تا اولو یتبندي اقدامات ،درست در جایی که بیشترین نیاز به اجراي آن وجود دارد ،انجام پذیرد.
کليد واژگان :خطرپذیري ،خشکسالی ،مدیریت ریسک ،شهرستان جیرفت.
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 - 4م قدمه
هرساله مخاطرات طبیعی با شدّت زیادي رخ مینماید و گاه تمام هست و نیست مردم را از بین میبرد .در این میان،
خشکسالی به عنوان یکی از مخاطرهآمیزترین سوانح طبیعی ،طیف گستردهاي از اقلیمها و اکوسیستمها را تحت تأثیر قرار
میدهد .شایانذکر است مناطق جغرافیایی متأثّر از آن ،در چهار دههي گذشته به شدّت افزایش یافته است (پورطاهري و

در سال  ،1311هند در سال  1391و برخی از کشورهاي قارّهي آفریقا (کشورهاي موریتانی ،مالی ،چاد ،نیجر و بورکینافاسو)
در سال  . 1311این خشکسالیها ،موجب مرگ میلیونها نفر و قرار دادن عدهي بسیار زیادي از مردم در آستانهي گرسنگی
شد( .) Kim et al, 2011: 340بر اساس گزارش سازمان ملل در آ یندهاي نزدیک 01 ،کشور جهان با کمبود آب مواجه
خواه د شد و از ایران نیز به عنوان یکی از بحرانیترین کشورهاي درگیر کمبود آب در آینده نام برده میشود (چنار:1011 ،
 .) 01خشکسالی را نمیتوان فقط با کمبود بارش در طی یک دوره زمانی معیّن در یک منطقهي جغرافیاییِ مشخص ،یکی
دانست؛ هرچند کمبود بارش ،کمآبی و خشکی یکی از علل و انواع خشکسالی (هواشناختی و هیدرولوژیکی ) محسوب
میشود (حسینی و همکاران ،) 119 :1033 ،به عبارت د یگر ،افزایش تقاضا همراه با تغییرات آب و هوایی به سمت
خشکسالی به این معنا است که دورههاي آبی به سمت کم شدن پیش میرود ( Mitchell & McDONALD, 2015:

 .) 98در واقع بسیاري از محققان ،کاهش غیرمنتظرهي بارش را در مدتی معیّن ،در منطقهاي که خشک نیست ،خشکسالی
می نامند (کاویانی و علیجانی) 191 :1013 ،؛ اما ازنظر مردم محلی ،خشکسالی هر فصل ،با بارش کم و تقاضاي آب براي
محصول آغاز میشود و آن گاه برداشت محصول ضعیف یا در کل ،ناکامی کشت و یا معضالت دامداري و مرگ احشام را به
دلیل کمبود تغذیه در پی دارد ( پور طاهري و همکاران 1 :1031 ،به نقل از  .) Stroosnijder & Araya, 2011: 426در
مناطق روستایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با بخش کشاورزي ،خشکسالی تهدیدي بر کلیّت زندگی از جنبههاي مختلف
ز یستمحیطی ،اقتصادي ،اجتماعی و روانشناختی تلقّی میگردد و به عبارتی ،پرهزینهترین )،(Fontaine et al, 2009: 9
بالي طبیعی به لحاظ کاهش تولیدات کشاورزي و رنج و عذاب کشاورزان به شمار میرود (Downing & Bakker, 1998:
) .3چرا که معیشت در جوامع وابسته به بخش کشاورزي ،بیش از آن به تغییرات آب و هوایی وابسته است ( Pittman et al,

) 2011: 86؛ درحالیکه جستوجو در مطالعات و پژوهشهاي صورت گرفته نشان میدهد که بهطورکلی ،بررسی چندانی در
زمینهي توانایی و انعطافپذ یري جوامع روستایی براي انطباق با تغییرات آب و هوایی صورت نگرفته است ( Lal et al,
 .) 2011: 2بر این اساس ،میتوان استنباط کرد که خشکسالی ،تهدیدي بزرگ براي خانوارها و جوامعی است که براي امرار
معاش به بخش کشاورزي وابسته اند ( .) Campball et al, 2011: 146پیامدهاي خشکسالی میتواند به بیثباتی معیشت
روستایی بینجامد ( ) Speranza et al, 2008: 220این بدان معناست که جوامع وابستهتر به محیطزیست ،بیشتر دچار
پیامدهاي منفی تغییرات آب و هوایی میشود (پور طاهري و همکاران 1 :1031 ،به نقل از  .) Birkmann, 2011: 6افزایش
آگاهی از این پیامدهاي منفی خشکسالی در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه منجر به رشد د یدگاههاي فعّال در
خصوص مدیریت خشکسالی شده است .هر چند مدیریت خشکسالی در بیشتر نقاط جهان با پیشرفت چندانی همراه نبوده
است.
در کشور ایران ،به علّت موقعیّت خاص و و یژگیهاي زمینشناسی و آب و هوایی متفاوت ،درصد فراوانی وقوع خشکسالی
و شدّت آن بسیار باال میباشد .بهطورکلی ،خشکسالی از پراکنش جغرافیایی گستردهاي بهویژه در نواحی جنوبی کشور
برخوردار است .این پدیده هرساله مناطق شهري و روستایی را با شدّتهاي زیادي در برمیگیرد (علیپور و همکاران:1031 ،
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همکاران 1 :1031 ،به نقل از  Molen et al, 2011: 766و  .) Dyke et al, 2011: 301نمونههایی از شدیدترین
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 .) 111از اینرو از اهمّیّت و گستردگی قابلمالحظهاي برخوردار است (قنبرزاده .) 1 :1011 ،دهستان دولتآباد ،واقع در
بخش مرکزي شهرستان جیرفت استان کرمان ،از جمله مناطق روستایی است که وقوع خشکسالیهاي پیاپی در دهههاي
اخیر بهطور مثال در سالهاي  1093- 1013 ،1013- 1093 ،1033- 1013و  1013- 1013خسارتهاي عمدهاي را براي

سنّتی پرداخته شده و مدیریت بحران نیز در پاسخ به سوانح تا حدودي مدّ نظر بوده است .این بدین معنی است که پس از
وقوع سوانح ،اقداماتی براي کاهش آسیبها و خسارتهاي تبعی آنها انجام می گیرد .اما مدیریت ریسک خشکسالی یا
مجموعه اقداماتی که قبل از وقوع خشکسالی انجام می گیرد و غافلگیري در حین عمل را به کمترین میزان ممکن میرساند،
کمتر موردتوجّه قرارگرفته است .این در حالی است که امروزه بیشتر دولتها به بیاعتبار شدن مدیریت بحران پی بردهاند و
در تالشند تا اطّالعات بیشتري در زمینهي روشها ي صحیح مدیریت ریسک به دست آورند؛ و از این طریق ،از تبعات منفی
خشکسالیهاي آینده تا حد امکان بکاهند (شاهنوشی و همکاران .) 1 :1011 ،بدین ترتیب ،برنامهریزيهاي خشکسالی به
طورمشخص ،میبایست همسو با مدیریت ریسک باشد (شرفی و زرافشانی .) 33 :1033 ،از آنجا که جامعه ،اقتصاد و
محیطزیست اجزاي اصلی توسعهي پایدار بوده و این دسته از سوانح تأثیر منفی بر توسعهي پایدار مینهد ،مدیریت ریسک
مناسب و درست امري ضروري است ( . ) Mansourian et al, 2006: 304اساس مد یریت ریسک آن است که تمرکز به
طور عمده بر فعّالیّتهایی باشد که اطمینان کامل از موفقیّت آنها وجود ندارد؛ لیکن میبایست به اقدامی همگام با اهداف
مجموعه تبدیل شود .اجراي مدیریت ریسک در کشور ایران ،سازگاري الزم با محیط فیزیکی و اقتصادي و فرهنگی و نیز
درجهي توسعه و منابع مالی و انسانی مناطق شهري و روستایی را طلب میکند ( پور طاهري و همکاران 0 :1031 ،به نقل از
طباطبایی .) 11 :1011 ،با توجّه به آنچه ک ه در بیان مسئلهي تحقیق ارائه شد ،هدف تحقیق حاضر ارزیابی نیمهکمّی
خطرپذیري خشکسالی در دهستان دولتآباد با استفاده از مدل مدیریت ریسک میباشد و در پی پاسخ به این سؤال است
که مهمتر ین خطرات و پیامدهاي خشکسالی از دید مسئوالن و روستاییان در دهستان دولتآباد کدامند؟

 - 3پيشينه تحقيق
در زمینهي خشکسالی ،اثرات و پیامدها و هم چنین راهکارهاي مدیریت آن؛ تاکنون پژوهشهاي متعدّدي در
داخل و خارج از کشور انجام شده است که در جدول  ،1به اهمّ آن ها اشاره شده است.
جدول  :1مطالعات انجامشده در زمینه ي خشکسالی
روش
گردآوری/
پژوهشگر

سال

عنوان

یزدانی و
حق شنو

1019

مدیریت خشکسالی و
ارائهي راهکارهایی براي
مقابله با خشکسالی

و تحليل

يافته ها

داده ها

توصیفی/
تحلیلی

خشکسالی ،زی انهاي جبرانناپذیر بر بخش کشاورزي و تولیدات
دامی وارد میکند؛ و با اعمال مدیریتهاي ناکارآمد فنّی و
استفاده از راهبردهاي نامناسب ،بیش از پیش ،زمینه ساز
مشکالت در خشکسالیهاي آینده خواهد بود .در این پژوهش
پی شنهادشده است که براي کاهش زی انهاي اقتصادي ناشی از
خشکسالی ،سی استهایی اعمال شود که وابستگی روستاییان و
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روستاییان ساکن در آن ،که اغلب کشاورز و دام دار میباشند به بار آورده است .با این وجود ،نحوهي مدیریت و برخورد با این
پدیده ،هم چنان چه از سوي مسئولین و چه خود روستاییان اصولی نبوده و به هنگام مواجهه با آن بهطور عمده ،به واکنش
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عشایر به درآمد تولید محصوالت کشاورزي و دامی کاهش یابد.

پورطاهري
و همکاران

Eduljee

200
0

گرایشها در ارزی ابی و
مدیریت ریسک

Zhang

200
4

مدیریت ریسک
خشکسالی در پرورش
ذرت (سانگ لیو ،چین)

201
1

مروري بر مفاهی م
خشکسالی

Mishra
& Singh

توصیفی/
پیمایشی

پژوهشگران در این مطالعه دری افتهاند که مدیریت ریسک
خشکسالی رویکردي مناسب براي کاهش آسیبپذیري
مرور تجارب /اقتصادي و اجتماعی در روستاهاي موردمطالعه است و میتوان
در فرآیند کاهش پی امدها و آسیبهاي ناشی از خشکسالی ،بر
توصیفی
مدیریت ریسک تأکید داشت.

ارزی ابی ریسک زیستمحیطی به ابزار تحلیلی قدرتمندي
تبدیلشده است .ازجمله چالشها در سالهاي آینده
بهکارگیري مدیریت و ارزی ابی ریسک در چارچوبی اجتماعی و
مرور تجارب /سی اسی در علوم است ،مشتمل بر فرآیند تصمی مگیري در مورد
ماهیت انسان و ماهیت اشی ا .به همین دلیل نمیتوان نقش و
تحلیلی
تأثیر دانشمندان و کارشناسان محیط زیست را در
تصمیمگیريها کاهش داد.
در این مطالعه روشی براي تحلیل و ارزی ابی ریسک خشکسالی
در ناحیه سانگ لیو چین ارائه شده است .نتایج به دست آمده از
پیمایشی -
این مطالعه میتواند مبنایی براي تدوین و توسعهي
مرور تجارب/
استراتژيهاي کاهش خسارت ناشی از خشکسالی و توسعهي
GIS
کشاورزي پایدار باشد.
پژوهشگران در این تحقیق به بررسی مفاهی م اصلی مربوط به
خشکسالی و شاخصهاي خشکسالی پرداختهاند و در آن
مرور تجارب/
خشکسالی با استفاده از مطالعات تاریخی و ارتباط بین
توصیفی
خشکسالی و شاخصهاي آب و هوایی در مقی اسی بزرگ ،مورد
توجّه قرارگرفته است.
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شرفی و
زرافشانی

سنجش آسیبپذیري
اقتصادي و اجتماعی
کشاورزان در برابر
خشکسالی (مطالعهي
1013
موردي :گندم کاران
شهرستانهاي کرمانشاه،
صحنه و روانسر)
نقش رویکرد مدیریت
ریسک خشکسالی در
کاهش آسیبپذیري
اقتصادي -اجتماعی
کشاورزان روستایی (از
دیدگاه مسئوالن و
1031
کارشناسان) مطالعه ي
موردي :دهستان سولدوز،
آذربایجان غربی

کشاورزان گندمکار در شهرستان روانسر بیشترین آسیبپذیري
را داشتهاند و کشاورزان گندمکار در شهرستان کرمانشاه با کم -
ترین آسیبپذیري اقتصادي و اجتماعی مواجه بودهاند.
دستاوردهاي این مطالعه میتواند مسئوالن مدیریت خشکسالی
را در تخصیص اعتبارات با توجّه به میزان آسیبپذیري مناطق
ی اري برساند.
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 - 9مباني نظری
الف .تعاريف و مفاهيم

مثبت یا منفی بر اهداف مدیریت میگذارد ( . ) Pmbok, 2004: 242ازنظر ایپنز  ،) 1331 ( 1احتمال به وجود آمدن خطري
بالقوه و احتمال آسیبهایش به عنوان خطرپذیري تعریف میشود .چاپمن  ،) 1313 ( 1خطرپذیري را تابعی از احتمال روي
دادن یک خطر طبیعی مشخص نشده و آسیب پذیري نهادهاي اجتماعی میداند .از نظر اسمیت  ،) 1331 ( 0خطرپذیري
احتمال روي دادن خطر است .به طورکلی خطرپذیري ،احتمال وقوع رویدادهاي آسیبرسان است که از تقابل خطرات،
آسیب پذیري اجتماعی و طبیعت ،حاصل شده است .براي محاسبه میزان خطرپذیري رابطهي زیر به کار میرود:
مخاطرات× آسیب پذیري
آمادگی

= خطرپذیري

در این رابطه ،خطرپذیري برابر است با میزان آسیب پذیري ضربدر مخاطرات تقسیم بر آمادگی ،این رابطه نمایانگر این
است که میزان خطرپذیري ،رابطهي مستقیم با آسیب پذیري و مخاطرات و رابطهي معکوس ،با میزان آمادگی دارد (سیاح
مفضلی و صحفی 31 :1013 ،به نقل از .) Raftery, 1994: 23
مخاطرات طبیعی بهطور اعم و خطر خشکسالی بهطور اخص از طریق تأثیرگذاري بر فرآ یندهاي اجتماعی و اقتصادي و
سیاسی جامعه ،به آسیب پذیري آن منجر میشود (پورطاهري و همکاران 11 :1013 ،به نقل از ;Wisner et al, 2004
 .) Blaikie et al, 2005; DFID, 2006; USGS, 2006بنابراین ،با توجّه به مفهوم مذکور ،مخاطرات طبیعی با خسارت
فیزیکی که از طریق مکان ،شدّت ،تکرار و احتمال بیان میشود و آسیبپذیري با در معرض بودن ،مستعد بودن و ظرفیت
سازگاري تعریف میشود (جدول .) 1
جدول  :1مفهوم مخاطرات طبیعی و اجزاي آن
آسيبپذيری

مخاطره ی
طبيعي
خشکسالی
بهعنوان یکی از
مخاطرات طبیعی

در معرض بودن
درجه در معرض بودن

مستعد بودن
دما ،میزان بارندگی ،تعداد
چاه

ظرفیت سازگاري
برنامهریزي روستایی ،آبخیزداري،
اقدامات حفاظتی

برنامهریزي روستایی
فاصله ،ارتفاع
مکان یا موقعیت
طرحهاي حفاظتی ،دسترسی به
درصد جمعیتی که در مناطق کل جمعیت ،تراکم جمعیت،
داراي خطر باال زندگی می کنند توزیع جمعیت ،رشد جمعیت اطّالعات ،برنامههاي آگاه سازي عمومی
منبع( :نگارندگان برگرفته از پورطاهري و همکاران)19 :1013 ،
1

- Ipenze
Chapman
3 - Smith
2-

Downloaded from journals.hsu.ac.ir at 17:52 IRDT on Sunday July 22nd 2018

خطرپذیري (ریسک) دامنهي وسیعی دارد و یک مفهوم انتزاعی است که تعریف آن دشوار و در برخی از موارد،
اندازهگیري آن غیرممکن است .به عبارت دیگر خطرپذیري ،پدیدهاي غیرقطعی یا شرایطی است که اگر محقق شود ،اثر
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مدیریت ریسک ،مخاطرات مدیریتی سیستماتیک از تصمیمات اجرایی در سازمانها و سازماندهی تواناییها و
مهارتهاي عملکردي براي اجراي سیاستها ،استراتژيها و قابلیتهاي مقابلهاي اجتماعی و یا فردي همراه با تقلیل

فرآیند مدیریت ریسک داراي دو بخش ارزیابی ریسک و ارزشیابی ریسک است.
ارزیابی ریسک ،فرآ یندي است که به وسیلهي آن ،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل خطر به منظور تصمیمگیري و یا از
طریق رتبه بندي نسبی خطر ،استراتژيهاي کاهش یا از طریق مقایسهي آن با اهداف خطر (معیارهاي خطر) مورداستفاده
قرار میگیرد .هم چنین ارزشیابی ریسک مقایسه علمی ریسک در مقایسهي با سایر عوامل ،فاکتورها و عقاید می باشد (ایمانی
و همکاران.) 11 :1013 ،
دستیابی به اهداف مدیریت ریسک مستلزم طی نمودن مراحلی است که آن را فرآیند تصمیمگیري در مدیریت ریسک
می نامند .رعایت سلسله مراتب این مراحل نیز از اهمّیّت باالیی برخوردار است .در جدول  0به فرآ یند مدیریت ریسک
پرداختهشده است:
جدول  :0فرآیند مدیریت ریسک
مرحله

روش

شناسایی خطرپذیري

شناسایی و طبقهبندي
خطرپذیريها ،بهصورت فهرست

تجزیهوتحلیل
خطرپذیريها

کیفی
نیمهکمی
کمّی

برنامهریزي پاسخ به
خطرپذیري

واگذاري مسئولیتها به افراد و
گروهها براي پاسخ به
خطرپذیريهاي شناساییشده

کنترل و پایش نتایج
پاسخ به خطرپذیري

فرآیندي ،پوی ا و مستمر

فعّاليّت
در این مرحله با شناسایی خطرپذیريها و احتمال
وقوع آنها جهتگیري اصلی مدیریت ریسک تعیین
میشود ()Chapman, 1991: 6
اولویتبندي اقدامات و تعیین روشهاي مقابله و
پاسخ به خطرپذیريها
تعیین و توسعهي اقدام ات الزم براي افزایش فرصتها
و کاهش تهدیدات ،جهت دستی ابی به اهداف.
اثربخشی برنامه پاسخ به خطرپذیري به طورمستقی م،
در افزایش و کاهش خطرپذیريهاي تهدیدکنندهي
جوامع ،نشان داده میشود (.)Raftery, 1994: 25
دنبال کردن خطرپذیريهاي شناساییشده ،کنترل
خطرپذیريهاي باقیمانده ،شناسایی خطرپذیريهاي
جدید ،حصول اطمینان از اجراي برنامههاي
خطرپذیري و ارزی ابی میزان اثربخشی آنها در کنترل
خطرپذیري .در صورت اجراي مناسب فرآیند پایش
خطرپذیري ،اطّالعاتی براي کمک به تصمی مگیري
مؤثر پیش از وقوع خطرپذیري به دست میآید
(.)Pmbok, 2004: 237

مآخذ( :یافته هاي تحقیق)
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برخوردها در مورد وقایع و مخاطرات طبیعی ،محیطی و تکنولوژیکی می باشد.
هدف نهایی مدیریت ریسک ،تخمین شدّت یک ریسک مشخص و ارزشیابی میزان اهمّیّت ریسک ما می باشد ،بنابراین
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تجزیه و تحلیل خطرپذیري در فرآ یند مدیریت ریسک ،همان طور که در جدول فوق به آن اشاره گردید ،به سه صورت
کیفی ،نیمهکمّی و کمّی انجام میشود .در ادامهي بحث ب ه تشریح این سه روش پرداخته شده است:
الف  -تجزیه و تحلیل کیفی خطرپذیري ،فرآ یندي است که پیامد و احتمال به وقوع پیوستن خطرپذیريهاي

براي خطرپذیري هاي مختلف به کاربرد .آنالیز کیفی زمانی سودمند است که اطّالعات قابلاعتمادي براي روشهاي کمی در
دسترس نباشد .این روش تنها در ارزیابیهاي غیررسمی خطرپذ یري کاربرد دارد.
ب  -در تجزیه و تحلیل نیمهکمّی خطرپذیري ،به مقیاسهاي کیفی ،عدد اختصاص داده میشود .هدف از تجزیه و
تحلیل نیمهکمّی خطرپذیري ،اولویت بندي دقیقتر و کاملتر است (الهیاري.) 01 :1013 ،
ج  -فرآیند تجزیه و تحلیل کمّی خطرپذیري براي تجزیه و تحلیل مقدار عددي احتمال وقوع و پیامدهاي خطرپذیريها
بر اهداف مدیریت می باشد .رافائل ،تحلیل کمی خطرپذیري را معادل اندازهگیري خطرپذیري دانسته و اندازهگیري
خطرپذیري را توصیف ریاضی فراوانی و احتمال وقوع متغیرهاي خطرپذیري تعریف کرده است .به طور معمول تجزیه و
تحلیل کمّی خطرپذیري پس از تجزیه و تحلیل کیفی خطرپذیري صورت میگیرد و از آن تبعیت میکند و همچنین به
شناسایی خطرپذیريها نیاز خواهد داشت.
مؤلفههاي مدیریت ریسک در کاهش آسیبپذیري شامل  9مؤلفه است که در جدول  3به توضیح هرکدام از آنها
پرداخته شده است:
جدول  :3تعریف نظري مؤلفه هاي مبنایی مدیریت ریسک در کاهش آسیبپذیري
مؤلفه ها
آگاهی

تعريف نظری
شامل ارتقاي مجموعهاي از اطّالعات بهمنظور کمک به مردم و مؤسسات فعّال روستایی براي چالش بهتر با
مشکالت مخاطرات و سطوح جاري آسیبپذیري است .مؤلفهي آگاهی از طریق معیارهاي شناخت مکانی ،زمانی
و فضایی تبیین میشود.

دانش

مجموعه اقدامات منظم به منظور توسعهي مهارت و توانایی انجام کارها ،درک آموزش و اطّالعات موردنیاز به
وسیلهي سطح نیروي انسانی در مراحل مختلف بحران است .دانش در بررسیهاي مدیریت ریسک به دو دسته -
ي دانش رسمی و غیررسمی تقسیم میشود.

مهارت

مشتمل بر قابلیتها و تواناییهایی است که به طورعمده ماهیتی تعاملی و فنی دارد و توانایی افراد را در
موقعیّتهاي مختلف بهویژه در مواقع اضطراري و بحران براي پذیرش و بقا ارتقا میبخشد.

مشارکت

فرآیند درگیري ذهنی ،عاطفی و عملی آگاهانه و داوطلبانه ي افراد اجتماع در زمینههاي مختلف مدیریت
ریسک مخاطرات براي دستیابی به اهداف (کاهش و یا حذف) آسیبهاي ناشی از مخاطره است.

ظرفیت تحمل
یا تخفیف
پذیري

تالش و یا فعّالیّتهایی است که به منظور توسعهي مهارتهاي انسانی و یا زیرساختهاي اجتماعی در داخل
یک اجتماع که الزم است سطح ریسک را کاهش دهد ،انجام می گیرد.

نهاد آن دسته از سازوکارهاي تبلوریافته و تولید جامعه ازجمله الگوهاي رفتاري منظم براي رفع نیازهاي اساسی
توانمندي نهادي جامعه روستایی است که محصول جامعه و مکان و یا زندگی اجتماعی بوده و از طریق تکرار و تداوم آن به الگو
تبدیل میشود .توانمندي نهادي به مجموعه قابلیتها و تواناییهاي نهاد در دو جنبه ي سازمانی و الگوي
هنجاري رفتاري در فرآیند مدیریت ریسک تعریف میشود.
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شناساییشده را بهطور کیفی ارزیابی می کند و از کلمات یا عبارات توصیفی براي نشان دادن بزرگی پیامدهاي ممکن و
احتمال رخداد آنها استفاده میشود .این مقیاسها را میتوان متناسب با شرایط موردنظر تهیه کرد و بیانهاي مختلفی را
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منبع( :پور طاهري و همکاران)111 :1033 ،

ب .ديدگاههای نظری
جهانبینی ،معرفتشناسی ،حوزهي دانش ،اهداف ،مقیاس مطالعه ،پدیدههاي متفاوت تحت تبیین و نیز شواهد و آمار

جدول  :1دیدگاههاي نظري آسیبپذیري نسبت به مخاطرات طبیعی و مقایسه ي آنها
عنوان

ديدگاه زيستي  -فيزيکي

ديدگاه ساخت اجتماعي

ديدگاه ترکيبي

مفهوم آسیبپذیري

ریسک در معرض بودن

ظرفیت /توانایی رسیدگی و بهبود

ترکیب و تعاملی از هر دو

تعریف آسیبپذیري

درجهي زیان فیزیکی محتمل

نبود ظرفیت/توانایی رسیدگی و بهبود

پتانسیل تأثیرپذیري  +ظرفیت ر سیدگی

منشأ آسیبپذیري

نیروي طبیعت /خطر و استرس

جامعه /ظرفیت سیستم

تعامل طبیعت و جامعه

حوزهي دانش

زیستی  -فیزیکی

اجتماعی  -اقتصادي

یکپارچه

کانون تأکید

خطر :ویژگیها و توزیع فضایی

آسیبپذیري :منشأ اجتماعی ساختاري

ترکیبی و در قالب سیستم زوجی

هدف

خطر :کاهش زیانهاي فیزیکی

آسیبپذیري؛ افزایش ظرفیت و توانایی

پایداري سیستم

کاهش ضرر و زیانهاي ناشی از بحرانها و جلوگیري از عواقب مصیبتبار

هدف مشترک
پایه ي نظري

علوم طبیعی و تجربی

علوم اجتماعی و انسانی

علوم میانرشتهاي

ابعاد موردتو جّه

فیزیکی و محیطی

اجتماعی و اقتصادي

چندبعدي ،یکپارچه

سالهاي ظهور

دههي  1393و قبل از آن

دههي 1313

از نیمهي دوم دههي 1333

روش شناسی

فنگرا و کمّی

اجتماعی و کیفی

کمّی و کیفی

مدل برنامهریزي

مدل فرماندهی و کنترل

حمایت و جلب مشارکت

اجتماعمحور ،مشارکتی

راه حل عمده

دانش فنی ،اصالح رفتار

تغییر و ارتقاي شرایط اجتماعی

ترکیبی و همه جانبه

رویکرد

ممانعت از خطر /واکنش به بحران

کاهش آسیبپذیري  /ارتقاي ظرفیت

پیشگیري ،آمادگی ،واکنش و بهبود

اقدام

استانداردها و انتقال تکنولوژي
هشدار ،واکنش فوري ،امداد و

کاهش فقر و نابرابري و افزایش
دسترسی به منابع و امکانات

ترکیبی و همه جانبه و مبتنی بر
پایداري

نجات
مزیت عمده

نقشههاي توزیع فضایی
خطر/آسیب

گروهها و افراد آسیبپذیر /ناتوان

کلنگري ،یکپارچگی ،پایداري

محدودیت عمده

عدم تو جّه به علل و ابعاد انسانی

دستکم گرفتن خطر و ماهیت آن

کمبود اطّالعات؛ تعدد تعامالت و عوامل

منبع( :افتخاري و همکاران)11 :1011 ،

 - 1محدوده مورد مطالعه
دهستان دولتآباد ،در  9کیلومتري جنوب شرق شهر جیرفت بین  11درجه و  39دقیقه تا  11درجه و  11دقیقهي
طول جغرافیایی و  11درجه و  00دقیقه تا  11دقیقه و  33دقیقه عرض جغرافیایی قرارگرفته است (سازمان جغرافیا یی
نیروهاي مسلح ) 0 :1011- 1011 ،و با  190 /111کیلومترمربع مساحت  1 /1درصد از وسعت بخش مرکزي را در برمیگیرد.
ازلحاظ جمعیت داراي  0111خانوار و  11113نفر جمعیت میباشد (مرکز آمار ایران .) 1033 ،این دهستان داراي  11روستا
بوده و از نظر شرایط آب و هوایی داراي اقلیم برّي شدید ،خیلی خشک و گرم و معتدل میباشد (رفعتی.) 03 :1019 ،
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بحرانهاي گذشته در مورد افتراق اجتماعی -فضایی ،آسیبپذیري ازجمله عوامل مختلف مؤثر بر شکلگیري و تکامل
دیدگاههاي مختلف آسیبپذیري در طی زمان و در بین حوزههاي پژوهشی مختلف بوده است .در جدول  1به دیدگاههاي
نظري آسیبپذیري نسبت به مخاطرات طبیعی و مقایسه ي آنها پرداخته شده است.
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 - 0روششناسي تحقيق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي بوده و از نوع توصیفی -تحلیلی میباشد  .روش گردآوري اطّالعات به صورت
کتابخانهاي و میدانی است .ارزیابی نیمهکمّی خطرپذیري خشکسالی در محدودهي موردمطالعه ،توسط  03نفر از کارشناسان
و افراد صاحب نظر در ادارهي کل منابع طبیعی شهرستان جیرفت و سازمان جهاد کشاورزي منطقهي جیرفت و کهنوج و هم
چنین مسئوالن (دهیاريها و اعضاي شوراي اسالمی ) روستاهاي نمونه (دولتآباد ،علیآباد ،عباسآباد و ساغري ) به صورت
اظهارنظر آزاد ،صورت پذیرفت .این روستاها بر اساس نزدیکی به مرکز شهرستان ،جمعیت و وجود دهیاري و شوراي اسالمی
انتخاب شده است .بدین ترتیب ابتدا لیست خطرات و پیامدهاي ناشی از وقوع خشکسالی در دهستان دولتآباد استخراج
شد و با استفاده از روشهاي ارزیابی نیمهکمّی خطرپذیري ،تمامی پیامدها و خطرات ناشی از وقوع خشکسالی امتیازدهی و
اولویتبندي گردید.
همانطور که پیش از این ذکر شد در تجزیه و تحلیل نیمهکمّی خطرپذ یري ،به مقیاسهاي کیفی ،عدد اختصاص داده
میشود و هدف از آن ،اولویتبندي دقیقتر و کاملتر است .معیارها و عوامل زیر براي انتخاب روش ارزیابی و تجزیه و تحلیل
نیمهکمّی خطرپذیري در راستاي موضوع موردمطالعه بهکاررفته است :
الف  .وسعت نتایج اطّالعاتی موردنیاز؛ ب .پیچیدگی فرآیند مورد آنالیز؛ ج  .قابلیت دسترسی به اطّالعات؛ د .میزان
تخصص موردنیاز براي کاربرد روش انتخابی؛ اثر پیامدهاي بالقوه (.) Rafael, 2005
مراحل ارزیابی خطرپذیري مذکور به شرح زیر است:
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• شناسا یی خطراتی که منطقه را در صورت وقوع خشکسالی تهدید میکند .در این مرحله ،ابتدا وقوع خشکسالی به
عنوان ی ک خطرپذیري در منطقه در نظر گرفته میشود ،سپس فهرست تمامی خطراتی که در اثر خشکسالی در منطقه،
امکان وقوع دارد و ا ین منطقه را مورد تهد ید قرار میدهد ،تهیه میشود  .منظور از خطرات ،اشاره به پیامد خطراتی است که

است.
جدول  :9لیست خطرات اصلی که در صورت وقوع خشکسالی رخ خواهد داد
بُعد

خطراتي که در صورت وقوع خشکسالي رخ خواهد داد :
کاهش پایداري منابع درآمد
باال رفتن نرخ بیکاري

اقتصادي

کاهش محصوالت تولیدي
از بین رفتن فرصتهاي شغلیو خروج از بخش کشاورزي
کاهش ارزش داراییها و سودآوري و قدرت اقتصادي
پایین آمدن قیمت محصوالت تولیدي به علّت کاهش کیفی ت
افزایش مهاجرت ساکنین بومی به شهرها
روي آوردن به مشاغل کاذب و غیرقانونی

اجتماعی

ناامنی و باال رفتن بزهکاري
کاهش انسجام اجتماعی و خانوادگی و انگیزه براي تولید
حاشیهنشینی
برهم خوردن مناسبات نهادي و کاهش توان سنتهاي همیاري بومی
باال رفتن سطح نارضایتی و بدبینی به سیاستهاي دولت

روان شناختی

کاهش امید به زندگی
کاهش ارزشهاي انسانی و بروز اختالل در باورها
بروز ناراحتیهاي روحی و روانی

زی ستمحیطی

فرسایش خاک
بیابانزایی
کاهش تنوع گونههاي گیاهی و جانوري
افت کیفی ت آبهاي موجود

منبع( :ی افتههاي پژوهش)

در هر یک از مراحل زیر طبق جداول ارزیابی نیمهکمّی خطرپذیري که در هر مرحله ذکر شده است ،امتیازدهی به
خطرات صورت پذیرفت.



تعيين ميزان اهمّيّت و جديت هر يک از خطرات
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در صورت وقوع خشکسالی ،در این منطقه به وقوع خواهد پیوست  .سپس از میان این خطرات  13خطر که از اهمّیّت بیش -
تري برخوردارست به عنوان خطرات اصلی منطقه انتخاب میشود .لیست ا ین خطرات در جدول شماره ي  ،9آورده شده
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در این مرحله ،هر یک از خطرات بر اساس میزان اهمّیّت و جدیت ،وزندهی میشود؛ بدین صورت که احتمال وقوع هر
یک از خطرات (بسته به اینکه احتمال وقوع شان زیاد ،متوسط یا کم باشد) تعیین میشود .سپس میزان و شدّت پیامد و
اثرات را که هر خطر ،در اثر وقوع خواهد داشت (بهصورت پیامد شدید ،متوسط و ضعیف) ،بررسی می گردد .سپس
امتیازدهی آنها بر اساس جدول شمارهي  1از  3تا  3انجام میشود.

پیامد شدید
پیامد متوسط

زیاد ()3
متوسط ()1

زیاد ()3
زیاد ()1

متوسط ( )9
ضعیف ()0

ضعیف ()0
ضعیف ()1
متوسط ()3
پیامد ضعیف
منبع( :نگارندگان برگرفته از سیاح مفضلی و صحفی)13 :1013 ،



تعيين ميزان کنترل و مهار هر يک از خطرات
در این مرحله ،تمامی خطرات ازنظر قابلیت کنترل و احتمال وقوع ،بررسی میشود و امتیازدهی به شرح جدول شمارهي

 1صورت میگیرد.
جدول  :1ارزیابی خطر و تعیین میزان کنترل و مهار هر یک از خطرات
احتمال وقوع زیاد
زیاد ()3

قابل کنترل
قابلیت کنترل متوسط
غیرقابل کنترل



احتمال وقوع متوسط
زیاد ()3

متوسط ()1
زیاد ()1
ضعیف ()1
متوسط ()3
منبع( :همان منبع)

احتمال وقوع کم
متوسط ( )9
ضعیف ()0
ضعیف ()0

تعيين ميزان اضطرار

براي تعیین میزان فوریت و اضطرار هر یک از خطرات تعیینشده ،از جدول شمارهي  3استفاده شده است .در این
جدول ،احتمال وقوع هر یک از خطرات در مقابل میزان فوریت و ضرورت رسیدگی به آن قرارگرفتهاست.
جدول  :3ارزیابی خطر و تعیین میزان فوریت و اضطرار
احتمال وقوع زیاد احتمال وقوع متوسط
اقدام فوري و اضطراري
فوریت متوسط
اقدام غیرضروري

زیاد ()3
زیاد ()1
متوسط ()3

زیاد ()3
متوسط ()1
ضعیف ()1

منبع( :همان منبع)

احتمال وقوع کم
متوسط ( )9
ضعیف ()0
ضعیف ()0
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احتمال وقوع کم
احتمال وقوع زیاد احتمال وقوع متوسط
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تعيين ميزان اهمّيّت خطرات از ديدگاه مردم
در این مرحله ،عقیدهي مردم نسبت به هر یک از خطرات سنجیده شده و به صورت نیمهکمّی ،درج شده است .مطابق با

جدول  :13ارزیابی خطر و تعیین میزان اهمّیّت خطرات از دیدگاه مردم
احتمال وقوع کم
احتمال وقوع زیاد احتمال وقوع متوسط
زیاد ()3
زیاد ()1
متوسط ()3

اهمّیّت باال
اهمّیّت متوسط
اهمّیّت کم

زیاد ()3
متوسط ()1
ضعیف ()1

متوسط ( )9
ضعیف ()0
ضعیف ()0

منبع( :همان منبع)



تعيين ميزان پيشرفت مشکل

در این مرحله ،میزان پیشرفت مشکل ،مطابق با جدول شمارهي  11مورد بررسی قرار گرفت .در این جدول «میزان
احتمال وقوع خطرات» ،در مقابل « پیشرفت و وخامت این خطر» ،بهصورت نیمهکمّی تعیین گردید و مشخص شد که در
صورت وقوع خش کسالی ،این خطر فزونی خواهد داشت؛ یا ثابت خواهد ماند یا کاهش خواهد یافت.
جدول  :11ارزیابی خطر و تعیین میزان پیشرفت مشکل
احتمال وق وع زیاد احتمال وقوع متوسط
پیشرفت وخامت سریع
ثبات وضعیت
کاهش وخامت

زیاد ()3
زیاد ()1

احتمال وقوع کم

زیاد ()3
متوسط ()1

متوسط ( )9
ضعیف ()0

ضعیف ()1

ضعیف ()0

متوسط ()3
منبع( :همان منبع)

 - 3يافتههای تحقيق
نتایج ارزیابی نیمهکمّیِ خطرپذیري خشکسالی در منطق ه :پس از امتیازدهی بر اساس جداول ارزیابی خطرپذیري نیمه -
کمّی ،اعداد به دست آمده در هر یک از مراحل در جدول شمارهي  ،11درج شد  .در ستون انتهایی این جدول ،جمع جبري
اعداد تمام سطرها ذکرشده و ستون «میزان کنترل» نیز منفی در نظر گرفته شده است .در ادامه ،تمامی اطّالعات به صورت
نمودار رادار نشان داده شده است .این نوع از نمودار در تحلیل خطرپذیري کاربرد فراوانی دارد .سطح زیر نمودار،
نشاندهندهي میزان خطرپذیري موردنظر در آن زمینهي بهخصوص میباشد و با نگاهی به نمودار میتوان مشاهده کرد که
براي کاهش خطرپذ یري نیاز به کاهش کدام یک از خطرات به عنوان اولویت نخست است .همچنین میتوان متوجّه شد که
کدام ی ک از خطرات ،اثر بیشتري در افزایش سطح زیر منحنی و افزایش خطرپذیري دارد.
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جدول شمارهي  13نگاه مردم به این خطرات در زمینهي «احتمال وقوع» آنها و «میزان اهمّیّت» هر یک ،به صورت نیمه -
کمّی بررسیشده است.
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جدول  :11ارزی ابی خطرات وقوع خشکسالی در دهستان دولتآباد

بُعد
اقتصادي
اجتماعی
شناختی

روان

زی ستمحیطی

جديّت

ميزان کنترل

ميز ان اضطرار

مشکل
عقيده ی عموم

پيشرفت

جمع کل

کاهش پایداري منابع درآمد

1

1

1

1

3

13

باال رفتن نرخ بی کاري

1

3

9

1

1

13

کاهش محصوالت تولیدي

1

1

1

1

1

11

از بین رفتن فرصتهاي شغلی و خروج از بخش کشاورزي

1

1

9

9

1

10

کاهش ارزش داراییها و سودآوري و قدرت اقتصادي

1

0

3

9

1

11

پایین آمدن قیمت محصوالت تولیدي به علّت کاهش کیفی ت

9

1

9

1

9

19

افزایش مهاجرت ساکنین بومی به شهرها

1

1

1

1

1

11

روي آوردن به مشاغل کاذب و غیرقانونی

1

3

3

3

1

19

ناامنی و باال رفتن بزهکاري

9

1

1

9

1

13

کاهش انسجام اجتماعی و خانوادگی و انگیزه براي تولید

1

1

9

3

1

11

حاشیهنشینی

9

1

3

3

1

13

برهم خوردن مناسبات نهادي و کاهش توان سنتهاي همیاري بومی

1

9

3

0

9

11

باال رفتن سطح نارضایتی و بدبینی به سیاستهاي دولت

3

1

1

3

3

11

کاهش امید به زندگی

1

9

1

1

1

11

کاهش ارزشهاي انسانی و بروز اختالل در باورها

9

1

1

1

1

13

بروز ناراحتیهاي روحی و روانی

1

1

9

1

1

11

فرسایش خاک

1

3

1

0

9

13

بیابانزایی

9

0

9

3

1

11

کاهش تنوع گونههاي گیاهی و جانوري

3

3

3

1

1

11

افت کیفی ت آبهاي موجود

1

3

9

3

9

13

منبع( :ی افتههاي پژوهش)

 . 1میزان جدیّت و اهمّیّت پیامد هر یک از خطرات
اولویت بندي خطرات ازنظر میزان جدیّت در منطقه ،نشاندهندهي آن است که باال رفتن نرخ بیکاري ،از بین رفتن
فرصتهاي شغلی و خروج از بخش کشاورزي ،افزایش مهاجرت ساکنین بومی به شهرها و روي آوردن به مشاغل کاذب و
غیرقانونی ناشی از خشکسا لی به عنوان اولویتهاي اول بوده و کمترین اولویت را ،باال رفتن سطح نارضایتی و بدبینی به
سیاستهاي دولت و کاهش تنوع گونههاي گیاهی و جانوري ،از آن خودکرده است (شکل .) 1
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خطراتي که در صورت وقوع خشکسالي ،رخ خواهد داد

19

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره ششم ،شماره بيستم و يکم ،پ اييز 4931

کاهش پایداري منابع
درآمد
باال رفتن نرخ بیکاري

13
1
9

کاهش محصوالت تولیدي

افت کیفیت آبهاي موجود
کاهش تنوع گونهها ي گیاهی و جانوري
بیابان زایی

از بین رفتن فرصتها ي اشتغال و
خروج از بخش کشاورزي

3

کاهش ارزش داراییها و
سودآوري و قدرت اقتصادي

3
بروز ناراحتی هاي روحی و
روانی

پایین آمدن قیمت محصوالت
تولیدي به علت کاهش کیفیت

کاهش ارزشهاي انسانی و بروز
اختالل در باورها

افزایش مهاجرت ساکنین بومی به شهرها
روي آوردن به مشاغل کاذب و غیرقانونی

کاهش امید به زندگی
باال رفتن سطح نارضایتی و بدبینی به
سیاست هاي دولت

ناامنی و باال رفتن بزهکاري
کاهش انسجام اجتماعی و خانوادگی و انگیزه براي تولید

حاشیه نشینی

برهم خوردن مناسبات نهادي و کاهش
توان سنتهاي همیاري بومی

شکل  :1میزان جدیّت و اهمّیّت خطرات ناشی از خشکسالی در دهستان دولتآباد

 . 1میزان کنترل و مهار خطر
نتایج ارزیابی میزان کنترل و مهار خطرات در شکل  0نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود پایین آمدن
قیمت محصوالت تولیدي به علّت کاهش کیفیت ،ناامنی و باال رفتن بزهکاري ،کاهش ارزشهاي انسانی و بروز اختالل در
باورها و بروز ناراحتیهاي روحی و روانی ،چهار اولویت اول این ارزیابی از نظر باال بودن میزان کنترل میباشد .همچنین
کاهش ارزش داراییها و سودآوري و قدرت اقتصادي ،بیابانزایی به عنوان پدیدههاي با حداق ل کنترل ،عنوانشده است.
کاهش پایداري منابع
درآمد
باال رفتن نرخ بیکاري

13
1
9

کاهش محصوالت تولیدي
از بین رفتن فرصتهاي اشتغال و

3

خروج از بخش کشاورزي
کاهش ارزش داراییها و
سودآوري و قدرت اقتصادي

1

کاهش تنوع گونههاي گیاهی و جانوري
بیابان زایی

فرسایش خاک

3
بروز ناراحتی هاي روحی و

پایین آمدن قیمت محصوالت
تولیدي به علت کاهش کیفیت

روانی
کاهش ارزش هاي انسانی و بروز
اختالل در باورها

افزایش مهاجرت ساکنین بومی به شهرها
روي آوردن به مشاغل کاذب و غیرقانونی

کاهش امید به زندگی
باال رفتن سطح نارضایتی و بدبینی به
سیاست هاي دولت

ناامنی و باال رفتن بزهکاري
کاهش انسجام اجتماعی و خانوادگی و انگیزه براي تولید

افت کیفیت آب هاي موجود

حاشیه نشینی

برهم خوردن مناسبات نهادي و کاهش
توان سنتهاي همیاري بومی

شکل  :0میزان کنترل و مهار خطرات ناشی از خشکسالی در دهستان دولتآباد
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فرسایش خاک

ارزيابي نيمهکمّي خطرپذيری خشکسالي با استفاده از مدل " مديريت ريسک"...

11

 . 0میزان اضطرار
شکل شمارهي  ،3نشاندهندهي میزان اضطرار و فوریت خطرات در منطقه است .همانگونه که مشاهده میشود کاهش
پایداري منابع درآمد و ناامنی و باال رفتن بزهکاري ،دو اولویت اول ازنظر میزان فوریت و اقدام اضطراري در این منطقه می -

کاهش پایداري منابع
درآمد
باال رفتن نرخ بیکاري

13
1
9

کاهش محصوالت تولیدي

افت کیفیت آبهاي موجود
کاهش تنوع گونههاي گیاهی و جانوري
بیابان زایی

از بین رفتن فرصتهاي اشتغال و

3

خروج از بخش کشاورزي

1

کاهش ارزش داراییها و
سودآوري و قدرت اقتصادي

فرسایش خاک

3
بروز ناراحتی هاي روحی و

پایین آمدن قیمت محصوالت
تولیدي به علت کاهش کیفیت

روانی
کاهش ارزشهاي انسانی و بروز
اختالل در باورها

افزایش مهاجرت ساکنین بومی به شهرها
روي آوردن به مشاغل کاذب و غیرقانونی

کاهش امید به زندگی
باال رفتن سطح نارضایتی و بدبینی به
سیاست هاي دولت

ناامنی و باال رفتن بزهکاري
کاهش انسجام اجتماعی و خانوادگی و انگیزه براي تولید

حاشیه نشینی

برهم خوردن مناسبات نهادي و کاهش
توان سنتهاي همیاري بومی

شکل  :3میزان اضطرار خطرات ناشی از خشکسالی در دهستان دولتآباد

 . 3میزان اهمّیّت خطرات از دیدگاه مردم
دیدگاه مردم نسبت به هر یک از خطرات بیانگر این است که کاهش پایداري منابع درآمد ،کاهش ارزش داراییها،
سودآوري و قدرت اقتصادي و بروز ناراحتیهاي روحی و روانی ،سه اولویت اول از نظر اهمّیّت می باشد.
کاهش پایداري منابع
درآمد
باال رفتن نرخ بیکاري

13
1
9

کاهش محصوالت تولیدي
از بین رفتن فرصتهاي اشتغال و
خروج از بخش کشاورزي
کاهش ارزش داراییها و
سودآوري و قدرت اقتصادي

افت کیفیت آبهاي موجود
کاهش تنوع گونههاي گیاهی و جانوري
بیابان زایی

3

1

فرسایش خاک

3

پایین آمدن قیمت محصوالت

بروز ناراحتی هاي روحی و

تولیدي به علت کاهش کیفیت

روانی
کاهش ارزشهاي انسانی و بروز
اختالل در باورها

افزایش مهاجرت ساکنین بومی به شهرها
روي آوردن به مشاغل کاذب و غیرقانونی

کاهش امید به زندگی
باال رفتن سطح نارضایتی و بدبینی به
سیاست هاي دولت

ناامنی و باال رفتن بزهکاري
کاهش انسجام اجتماعی و خانوادگی و انگیزه براي تولید

حاشیه نشینی

برهم خوردن مناسبات نهادي و کاهش
توان سنتهاي همیاري بومی

شکل  :1میزان اهمّیّت خطرات خشکسالی از دیدگاه مردم در دهستان دولتآباد
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باشد .کاهش ارزش داراییها و سودآوري و قدرت اقتصادي ،روي آوردن به مشاغل کاذب و غیرقانونی ،حاشیه نشینی و
کاهش تنوع گونههاي گیاهی و جانوري نیز ،کمترین میزان فوریت را به خود اختصاص داده است .
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 . 1میزان پیشرفت مشکل
در شکل شمارهي  ، 9میزان پیشرفت مشکل و وخامت خطرات در صورت وقوع خشکسالی در مناطق روستایی دهستان
دولتآباد نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،سه اولویت اول این ارزیابی ،از بین رفتن فرصتهاي اشتغال

سایر خطرات است .همچنین کاهش پایداري منابع درآمد و باال رفتن سطح نارضایتی و بدبینی به سیاستهاي دولت ،کم -
ترین پیشرفت را دارد.
کاهش پایداري منابع
درآمد
باال رفتن نرخ بیکاري

13
1
9

کاهش محصوالت تولیدي

3

خروج از بخش کشاورزي

1

فرسایش خاک

3
بروز ناراحتی هاي روحی و

پایین آمدن قیمت محصوالت
تولیدي به علت کاهش کیفیت

روانی
کاهش ارزشهاي انسانی و بروز
اختالل در باورها

افزایش مهاجرت ساکنین بومی به شهرها
روي آوردن به مشاغل کاذب و غیرقانونی

کاهش امید به زندگی
باال رفتن سطح نارضایتی و بدبینی به
سیاست هاي دولت

ناامنی و باال رفتن بزهکاري
کاهش انسجام اجتماعی و خانوادگی و انگیزه براي تولید

کاهش تنوع گونههاي گیاهی و جانوري
بیابان زایی

از بین رفتن فرصتهاي اشتغال و

کاهش ارزش داراییها و
سودآوري و قدرت اقتصادي

افت کیفیت آبهاي موجود

حاشیه نشینی

برهم خوردن مناسبات نهادي و کاهش
توان سنتهاي همیاري بومی

شکل  :9میزان پیشرفت مشکل خطرات ناشی از خشکسالی در دهستان دولتآباد

 .9اولویتبندي نهایی خطرات
شکل شمارهي  ،1نشاندهندهي مجموع این ارزیابی خطرات خشکسالی در مناطق روستایی دهستان دولتآباد است که
بر اساس این اولویت بندي میتوان برنامهریزي مناسبی در زمینهي کاهش خطرپذیري ناشی از خشکسالی در مناطق
روستایی ارائه کرد .سطح زیر منحنی در شکل ،نشاندهندهي مجموع خطرپذیريهاي منطقه در اثر وقوع خشکسالی است.
در مجموع « باال رفتن نرخ بیکاري و از بین رفتن فرصتهاي اشتغال و خروج از بخش کشاورزي» ،باالترین اولویت را به خود
اختصاص داده است و بروز ناراحتیهاي روحی  -روانی و افزایش مهاجرت ساکنین بومی به شهرها نیز باعث باال رفتن سطح
زیر منحنی و درمجموع افزایش خطرپذیري خشکسالی میشود.

Downloaded from journals.hsu.ac.ir at 17:52 IRDT on Sunday July 22nd 2018

و خروج از بخش کشاورزي ،کاهش ارزش داراییها و سودآوري و قدرت اقتصادي و کاهش ارزشهاي انسانی و بروز اختالل
در باورها بود که نشاندهندهي این مطلب است که با توجّه به وضع موجود منطقه ،میزان پیشرفت این خطرات ،بیشتر از

ارزيابي نيمهکمّي خطرپذيری خشکسالي با استفاده از مدل " مديريت ريسک"...

13

کاهش پایداري منابع
درآمد
باال رفتن نرخ بیکاري

11
13
11

کاهش محصوالت تولیدي
از بین رفتن فرصتها ي اشتغال و
خروج از بخش کشاورزي

بیابان زایی

13

1

فرسایش خاک

3
بروز ناراحتی هاي روحی و
روانی

پایین آمدن قیمت محصوالت
تولیدي به علت کاهش کیفیت
افزایش مهاجرت ساکنین بومی به شهرها

کاهش ارزشهاي انسانی و بروز
اختالل در باورها

روي آوردن به مشاغل کاذب و غیرقانونی

کاهش امید به زندگی
باال رفتن سطح نارضایتی و بدبینی به
سیاست هاي دولت

ناامنی و باال رفتن بزهکاري
کاهش انسجام اجتماعی و خانوادگی و انگیزه براي تولید

کاهش تنوع گونهها ي گیاهی و جانوري

حاشیه نشینی

برهم خوردن مناسبات نهادي و کاهش
توان سنتهاي همیاري بومی

شکل  :1اولویتبندي نهایی خطرات ناشی از وقوع خشکسالی (بر اساس پی امدها) در دهستان دولتآباد

 - 0نتيجهگيری و پيشنهادها
شهرستان جیرفت با توجّه به شرایط اقلیمی و خصایص هیدرولوژیکی و هواشناسی ،تاکنون بهدفعات متعدد شاهد
خشکسالی بوده است .دراینبین مناطق روستایی هیچگاه از پدیدهي خشکسالی در امان نبوده و از پتانسیل باالي
آسیب پذیري در برابر آن ،برخوردار بودهاست؛ بنابراین در راستاي کاهش اثرات مربوطه ،رویکردي جامع نگر موردنیاز بود تا
تمامی ابعاد اعم از اقتصادي ،مدیریتی ،سازمانی ،نهادي ،فرهنگی ،اکولوژ یکی و سیاستی و غیره را در برگیرد .در چنین
شرایطی ،مدیریت ریسک خشکسالی یا مجموعه اقداماتی که قبل از وقوع خشکسالی انجام میگیرد و غافلگیري در حین
عمل را به کمترین میزان ممکن میرساند ،مورد توجّه قرار گرفت؛ چراکه ارزیابیهاي انجام شده در زمینهي خشکسالی،
حاکی از آن است که اعمال مدیریت بحران به طور معمول به انجام واکنشهاي عجوالنه ،ناکافی و بی نتیجه منجر گردیده
است .با توجّه به آن چه ذکر شد ،این تحقیق در پی شناسایی مهمتر ین خطرات و پیامدهاي خشکسالی و اولو یتبندي آنها
جهت اتخاذ تصمیمات و اقدامات مناسب یا به عبارت د یگر برنامهر یزي پیشگیري و آمادگی براي کاهش خطرات ،توسط
مسئوالن و خود روستاییان و در نتیجه کاهش آسیب پذیري به روستاییان در برابر پیامدهاي خشکسالی با تأکید بر مدل
مدیریت ریسک بود .به همین منظور ،ابتدا لیست خطرات و پیامدهاي ناشی از وقوع خشکسالی در دهستان دولتآباد
استخراج شد و با استفاده از روشهاي ارزیابی نیمهکمّی خطرپذیري ،تمامی پیامدها و خطرات ناشی از وقوع خشکسالی
امتیازدهی و اولویتبندي شد و در نهایت مجموع اولویتهاي خطرات در اثر وقوع خشکسالی در دهستان دولتآباد به
صورت شکل  ،1نشان داده شد .نتایج حاصله بیانگر این مطلب است که در مجموع « باال رفتن نرخ بیکاري و از بین رفتن
فرصتهاي اشتغال و خروج از بخش کشاورزي»  ،باالترین اولویت را به خود اختصاص داده است و بروز ناراحتیهاي روحی و
روانی و افزایش مهاجرت ساکنین بومی به شهرها نیز باعث باال رفتن سطح زیر منحنی در نمودارهاي رادار مدل و در
مجموع افزایش خطرپذیري خشکسالی میشود؛ بنابراین اولویت بندي اقدامات باید به ترتیب ،بر اساس پرداختن به این
موضوعات در منطقه باشد .اولین اقدامات باید در جهت کاهش نرخ بیکاري ،جلوگیري از بین رفتن فرصتهاي اشتغال و
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کاهش ارزش داراییها و
سودآوري و قدرت اقتصادي

افت کیفیت آبهاي موجود
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10

خروج از بخش کشاورزي ناشی از خشکسالی صورت پذیرد ،همچنین در این راستا باید محدودههایی از منطقه که بیشترین
آسیب پذیري را دارد شناساییشده و اقدامات آگاهسازي و آمادگی در این محدوده بیشتر شود.
همچنین نتایج فوق می تواند با نتایج حاصل از تخمین خسارت خشکسالی در منطقه ترکیب شود و اق دامات در جاي

دارد ،انجام پذیرد و در نهایت آسیب پذیري روستاییان در برابر خشکسالی کاهش یابد.

 - 3منابع
 - 1افتخاري ،عبدالرضا رکنالدین ؛ قدیري ،محمود؛ پرهیزکار ،اکبر؛ شایان ،سیاوش ( ،)1011تحلیلی بر دیدگاههاي نظري
آسیبپذیري جامعه نسبت به مخاطرات طبیعی ،فصلنامهي مدرس علوم انسانی ،دورهي  ،10شمارهي  ،1صص .13- 91
 - 1الهیاري ،تیمور ( ،)1013آنالیز خطر و ارزیابی ریسک در فرآیندهاي شیمیایی ،انتشارات فنآوران اندیشهي پروژه.
 - 0ایمانی ،سعید؛ مسعود ،حسن نژاد امجدي؛ ولی زاده کامران ،خلیل ( ،)1013آسیبپذیري و ارزی ابی ریسک :مطابق سرفصل
آموزشی مدیریت سوانح در برنامهي توسعه و عمران سازمان ملل متحد ،نشر :شهرداري تبریز ،ستاد مدیریت بحران.
 - 3پورطاهري ،مهدي؛ پریشان ،مجید؛ افتخاري ،عبدالرضا رکنالدین؛ عسگري ،علی ( ،)1033سنجش و ارزیابی مؤلفهها ي مبنایی
مدیریت ریسک زلزله (مطالعهي موردي :مناطق روستایی شهرستان قزوین) ،فصلنامهي پژوهشها ي روستایی ،سال دوم،
شمارهي اول ،صص .111- 113
 - 1پورطاهري ،مهدي؛ افتخاري ،عبدالرضا رکنالدین؛ کاظمی ،نسرین ( ،)1031نقش مدیریت ریسک خشکسالی در کاهش
آسیبپذیري اقتصادي -اجتماعی کشاورزان روستایی (از دیدگاه مسئوالن و کارشناسان) مطالعهي م وردي :دهستان سولدوز،
آذربایجان غربی ،پژوهشها ي روستایی ،سال چهارم ،شمارهي اول  ،صص .1- 11
 - 9پورطاهري ،مهدي؛ عینالی ،جمشید؛ افتخاري ،عبدالرضا رکنالدین ( ،)1013نقش ظرفیتسازي در کاهش تأثیرات مخاطرات
طبیعی (زلزله) در مناطق روستایی با تأکید بر روشهاي کمّی (مطالعهي موردي :مناطق زلزلهزده شهرستان خدابنده) ،نشریهي
پژوهشهاي جغرافیاي انسانی ،شمارهي  ،13صص .10- 03
 - 1پیشرو ،حمداله؛ عزیزي ،پروانه ( ،)1011توسعهي کشاورزي پایدار از طریق پایدارسازي درآمدهاي کشاورزي ،فصلنامهي علمی
پژوهشی جغرافیاي انسانی ،سال اول ،شمارهي چهارم ،صص .1- 13
 - 1چنار ،علیرضا ( ،)1011ارزیابی و نظارت بر خشکسالی در استانهاي آذربایجان شرقی ،غربی و اردبیل با استفاده از تصاویر
 ،AVHRRدانشگاه تربیت مدرس ،پایاننامهي کارشناسی ارشد سنجش از دور و .GIS
 - 3حسینی ،سید محمود و همکاران ( ،)1033تبیین مؤلفههاي مدیریت بحران خشکسالی در مناطق روستایی و عشایر جنوب شرق
کشور ،مجله ي تحقیقات اقتصاد و توسعهي کشاورزي ایران ،دورهي  ،31- 1شماره ي ، 1صص .111- 131
 - 13رفعتی ،حسین (  ،)1019جیرفت در آئینهي تاریخ ،انتشارات مرکز کرمانشناسی ،کرمان.
 - 11سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح ( ،)1011- 1011فرهنگ جغرافیایی آباديهاي استان کرمان ،جلد اول ،سازمان جغرافیایی
نیروهاي مسلح ،تهران.
 - 11سیاح مفضلی ،اردشیر؛ صحفی ،ندیمه ( ،)1013تبیین روش شناسی استفاده از مدل مدیریت ریسک در مدیریت بحران در
مناطق شهري (مطالعهي موردي استفاده از ارزیابی نیمهکمّی ریسک و رادار مدل در تعیین میزان ریسک زلزله در منطقهي 10
شهرداري تهران) ،فصلنامهي مطالعات مدیریت شهري ،سال دوم ،شمارهي دوم ،صص .30- 93
 - 10شاهنوشی ،ناصر؛ دستجردي ،سمانه؛ دریجانی ،علی؛ داوري ،کامران ( ،)1011مدیریت ریسک خشکسالی در جهت ا ستفاده
پایدار از منابع کشاورزي در استان گلستان ،همایش پایداري کمّ ی و کیفی منابع آب کشور ،فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی
ایران.
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