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 چكیده

، در نظر ط زیست، جامعه، کشاورزی و اقتصادخشکسالی به عنوان یکی از مخاطرات بزرگ طبیعی با تاثیر قابل توجهی بر محی

باشد و  ز هر نوع دیگری از بالیای طبیعی جهانی میتر ا شده است. اثرات خشکسالی بسیار حیاتی و به خصوص پر هزینه  گرفته

 کاهش و سازگاری برای را متعددی های روش گیران، تصمیم جهان، در امروزهدهد.  افراد بیشتری را تحت تاثیر قرار می

 مدیریت نگاه با خشکسالی مدیریت در که دهند می پیشنهاد و کنند می دنبال یخشکسال جمله از یعیطب اییبال خسارات

. رود کار به توأمان صورت به مختلف مواقع در ریسك و بحران مدیریت از تلفیقی آن کنار در و شود نگریسته مسئله به ریسك

 تهیه کشاورزی خشکسالی پذیری آسیب های نقشه باید کشاورزی، خشکسالی اثر در مطالعاتی منطقه خسارات ارزیابی منظور به

 مطالعه در. شود تری واقعی و تر دقیق نتایج به منجر تواند می جغرافیایی، اطالعات های سامانه از استفاده راستا این در. شود

 از اطالعات یساز کپارچهی و دور راه از سنجش های داده از یادیز حجم لیتحل و هیتجز سازی، رهیذخ منظور به ،یخشکسال

. به طور نمایند می استفاده (AHP)سله مراتبی و تحلیل س (GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم های تیقابل از مختلف، منابع

پذیری خشکسالی  استفاده از این عوامل در تهیه نقشه آسیب .پذیری خشکسالی کشاورزی مختلف است کلی، عوامل آسیب

هدف از این پژوهش، ارائه یك روش  .ها دارد کشاورزی در مناطق مختلف، بسته به در دسترس بودن و قابلیت اطمینان داده

 شهرستان تفت استان یزد بوده است. پذیری ناشی از خشکسالی کشاورزی در ی تهیه نقشه آسیببرا

 

 . AHP، GIS،يزد  خشكسالي كشاورزي،تفت،  ،پذيري خشكسالي آسیبكلیدي:  هاي واژه
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 مقدمه
 همراه که است طبیعی متناوب پدیده یك خشکسالی

 رافیاییجغ منطقه یك در دسترس، در آب منابع کمبود با

 باشد مالحظه قابل دوره زمانی یك در و وسیع

(Rossi, 2000)یك خشکسالی تعریف، این اساس . بر 

: شود می مشخص بعد سه با که است ایمنطقه پدیده

وسعت، که برای اعمال هر نوع برنامه  و مدت شدت،

مدیریتی، شناخت این مشخصات ضروری است و 

د متناسب با گیری برای توسعه هر منطقه بای تصمیم

پتانسیل منابع موجود و شناخت شرایط حدی باشد. 

 بیشتر باشد. آن می شدت خشکسالی بعد ترین مهم

 پی بحران مدیریت شدن اعتبار بی به اکنون ها، دولت

 زمینه در بیشتری اطالعات تا تالشند در و اند برده

 این از تا نمایند کسب ریسك مدیریت صحیح های روش

 را خشکسالی از ناشی جامعه بر دوار صدمات طریق،

 نیز را آینده های خشکسالی به مربوط اثرات و داده کاهش

و مرید و  0948خانی،  )عرب و مهدی برسانند حداقل به

 گیران، تصمیم جهان، در (. امروزه0948مقدسی، 

 خسارات کاهش و سازگاری برای را متعددی های روش

 کنند و یدنبال م خشکسالی  جمله از طبیعی بالیای

 نگاه با خشکسالی مدیریت در که دهند می پیشنهاد

 آن کنار  در و شود نگریسته مسئله به ریسك مدیریت

 به مختلف مواقع در ریسك و بحران مدیریت از تلفیقی

 رود کار به توأمان صورت

(Wilhite and Vanyarkho,2000)الزمه کلی، طور . به 

 اطالعات نداشت خشکسالی، نگر جامع مدیریتی سیستم

 شناخت و منطقه سطح در مختلف های قسمت از کافی

 همچنین و خشکسالی زیانبار اثرات و خطرها از کافی

 تا باشد، می مطالعاتی منطقه پذیری آسیب میزان

 کاهش جهت در را مناسبی های گیری تصمیم و ها واکنش

 باشیم داشته خشکسالی از ناشی های آسیب و خطرات

 (. در این راستا2302آبادی،  )فاتحی مرج و حسینی

پذیری  آسیب های نقشه خشکسالی و تهیه خطر بندی پهنه

 جامع مدیریت سازیپیاده و اجرا نخستین گام ،خشکسالی

 .(0952)اکرامی وهمکاران،  باشدمی خشکسالی نگر

 در اثر مطالعاتی منطقه خسارات ارزیابی منظور به

 پذیری آسیب های نقشه کشاورزی و تهیه خشکسالی

 اطالعات های سامانه از کشاورزی، استفاده خشکسالی

های پیچیده که  مدل از استفاده با همراه مکانی،

 به منجر تواند می گیرند پارامترهای بیشتری را در بکار می

 ،ی. در مطالعه خشکسالشود تری واقعی و تر دقیق نتایج

و  هیتجزسازی،  رهیذخ به منظور ،از محققان یاریبس

و راه دور ی سنجش از ها دادهاز  یادیحجم ز لیتحل

های  تیاز قابل، اطالعات از منابع مختلف یساز کپارچهی

نمایند، به  استفاده می (GIS) سیستم اطالعات جغرافیایی

استفاده از  نشان دهنده متعددی مطالعاتای که گونه

پایش و  در سیستم اطالعات جغرافیاییسنجش از دور و 

 شیو پ ینقشه شدت خشکسال ،یالخشکس ارزیابی اثر

 Lourens, 1995 &Peters 1991) باشد ی میخشکسال ینیب

& Liu1996  & Ghosh 1997.) یخشکسال تیریمد مرکز 

پژوهشی در زمینه  2302در سال   جنوب شرق اروپا

های خطرات و آسیب  بررسی راهکارها و سیاست گذاری

ز سیستم های خشکسالی، انجام داد و با استفاده ا پذیری

پذیری  اطالعات جغرافیایی نقشه مربوط به آسیب

خشکسالی کشورهای مجارستان،کرواسی،یونان، جمهوری 

 مقدونیه، صربستان و مونته نگرو را تهیه نمود

 (Andrea Móring et al, 2012) .Maja Slejko et 

al.(2010)  ی مربوط به آسیب پذیری خشکسالی نقشه

تمامی  دراین پژوهشند. اسلوونی را تهیه نمود کشور

    . صورت گرفت ARC GISافزاری  عملیات در محیط نرم

Pandey et al. (2008) ی مربوط به آسیب پذیری نقشه

هندوستان را تهیه  خشکسالی حوضه سونار در کشور

 برای روش یك تکامل به منظور نمودند، این مطالعه

نی، مکا و دامنه زمانی در خشکسالی پذیریآسیب ارزیابی

. صورت گرفت جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با

دراین پژوهش فاکتورهای هیدرولوژیکی، اقلیمی و 

فیزیوگرافی، به منظور ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی 

 حوضه سونار هندوستان گرداوری و انتخاب شد

 (NIH, 2002 .)Wilhite.(2002) Wilhelmi and  در

پذیری کا به بررسی آسیبنبراسکای ایاالت متحده آمری

خشکسالی کشاورزی پرداختند. در این پژوهش 
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دسته  دو بهپارامترهای موثر در آسیب پذیری خشکسالی 

اصلی عوامل بیوفیزیکی و اجتماعی انتخاب شد؛ که 

های  پارامترهای بیوفیزیکی و اجتماعی به صورت الیه

 تحقیقات ایران تهیه شد. در GISاطالعاتی در محیط 

 در خشکسالی پذیری آسیب کلیات مورد در یمتعدد

 این از یك هیچ اما است، گرفته صورت مختلف مناطق

 خشکسالی پذیری آسیب نقشه تهیه به منجر ها تحقیق

هدف از این پژوهش، ارائه  لذا،. است نگردیده کشاورزی

پذیری ناشی از  یك روش برای تهیه نقشه آسیب

ت جغرافیایی خشکسالی کشاورزی به کمك سیستم اطالعا

شهرستان تفت استان یزد  و تحلیل سسلسله مراتبی در

 بوده است.

 

 مطالعه مورد منطقه

 فاصله غربی استان یزد و درشهرستان تفت در جنوب 

. وسعت این شهرستان   قرار دارد مرکز استان کیلومتری 23

درصد وسعت استان یزد  48/8هکتار معادل  988440

 90و ْ 09از عرض شمالی َدر واقع  باشد. مختصات آن می

تا طول   99و ْ 29و طول شرقی َ 90و ْ 92عرض شمالی َ تا

 (.0)شکل قرار گرفته است  98و ْ 95شرقی َ

 

 

موقعیت كشوري و استاني محدوده مطالعاتي : (1)شكل 

 شهرستان تفت

 

درصد از  89متر و  میلی 048بارندگی متوسط شهرستان 

حداقل ارتفاع  باشد. این بارش در فصل زمستان می

 متر و حداکثر ارتفاع آن 0933شهرستان تفت حدود 

       کوه شیر که مربوط به قلّة دریا سطح از متر 8389

 باشد. می

  قیتحق روش

 بر مؤثر فاکتورهای و پارامترها نخست پژوهش در این

 انتخاب و شناسایی کشاورزی پذیری خشکسالیآسیب

ط به پارامترهای موثر گردید. در مرحله بعد داده های مربو

آوری و تهیه شد.  پذیری خشکسالی منطقه جمع در آسیب

 خشکسالی پذیری آسیب در مؤثر به طور کلی، فاکتورهای

و استفاده از این  باشد، کشاورزی متعدد می های سیستم در

پذیری خشکسالی  فاکتورها به منظور تهیه نقشه آسیب

 بودن ترسدر دس کشاورزی در مناطق مختلف، بستگی به

 ها دارداطمینان داده و قابلیت
(Maja Slejkoet al 2010& Wilhelmi and Wilhite, 

این  انتخاب و پس از شناسایی پژوهش حاضر، در (.2002

( GISفاکتورها، داده های اولیه تهیه شده، در محیط )

های  و یا همان نقشه اطالعاتی هایالیه به تبدیل

ها  دام از این الیهکه برای هر ک پذیری شد، آسیب

 صورت مربوطه های(بندی )طبقه هابندی کالس ها(، )نقشه

پذیری ایجاد  های آسیب گرفت. در نهایت، هر کدام از نقشه

پذیری خشکسالی، با  ها در آسیب شده، به لحاظ اهمیت آن

دهی (، وزنAHP) استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

ه به کمك سامانه های به دست آمد شد. پس از آن،  وزن

های ( به هر کدام از نقشهGISاطالعات جغرافیایی )

ها، ل گردید و بعد از تلفیق این الیهپذیری اعما آسیب

خشکسالی کشاورزی  پذیری ناشی از نقشه نهایی آسیب

شهرستان تفت تهیه شد. همچنین در این پژوهش، به 

های خروجی از سنجی نقشهدقت منظور کنترل، پایش و

ات میدانی محدوده مطالعاتی کمك گرفته شد. در مطالع

به منظور  AHPادامه کلیاتی در مورد استفاده از مدل 

 دهی پارامترها آورده شده است. وزن

 

 (AHPمراتبي) سلسله تحلیل فرايند

 سطح هر عناصر مراتبی سلسله تحلیل فرایند در

 به صورت باالتر سطح در خود مربوطه عنصر به نسبت

  این که شود.می محاسبه ها آن وزن و شده سهمقای زوجی



770 

 

 

 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

      1394تابستان  •شماره  بیستم  •سال پنجم 

 

 تلفیق با سپس .شودمی نامیده نسبی وزن هاوزن

 که شودمشخص می گزینه هر نهایی وزن نسبی، هایوزن

 (.0948 پور، شود )قدسیمی نامیده مطلق وزن آن

 طور به مختلف معیارهای نظر از هاگزینه بتداا 

 به این نسبت کدام هر وزن و شده مقایسه جداگانه

 نسبت نیز معیارها وزن سپس  می شود، مشخص معیارها

 ها گزینه نهایی ها وزن آن ترکیب با و شده تعیین هدف به

 سلسله تحلیل فرایند در هامقایسه کلیه .شودمی مشخص

اگر  مثال طور به گیردمی انجام زوجی صورت به مراتبی

با  راA زینه گ شود ابتدا ( مقایسه0معیار ) نظر از ها گزینه

B مورد  در مقایسه این سپس و کرده مقایسه نظر این از

A  باC  وB  باC ها مقایسه این گیرد. درمی انجام نیز 

 خواهند استفاده شفاهی هایقضاوت از گیرندگان تصمیم

شود  مقایسه  jعنصر با iاگرعنصر  که ای گونه به کرد،

 از ییک j بر i اهمیت  که گفت خواهد تصمیم گیرنده

 به هاقضاوت این .است  (0ارائه شده در جدول ) حاالت

( 0) اند، که در جدول شده تبدیل 5 تا 0 بین کمی مقادیر

 ارائه شده است.

 

 زوجي( هايمقايسه انجام براي )مقیاسيAHP مدل هايقضاوت كمي مقادير (: 1جدول)

 توضیحات j نسبت به i وضعیت مقایسه ارزش)مقدارعددی(
 .نیست j تر و قابل مقایسه با مطلقاً مهم j از i گزینه Extremely Preferredرجح) کامال مهمتر(          کامال م 5
 .است j دارای ارجحیت خیلی بیشتری از i گزینه  Very strongly Preferred ترجیح ) اهمیت( خیلی قوی 8
 .تر است مهم j نسبت به i اخصگزینه یا ش Strongly Preferredی            ترجیح ) اهمیت( قو 9
 .تر است کمی مهم j نسبت به i گزینه یا شاخص    Moderately Preferredکمی مرجع ) کمی مهمتر(        9
 .اهمیت برابر دارد  j نسبت به i شاخص Equally Preferredترجیح یا اهمیت یکسان               0

 .دهد بینابین را نشان میهای  ارزش ترجیحات بین فواصل فوق 4و8و8و2
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Evans(1990) & Rosen(1994)، مطالعات در 

 اییمزا ترین مهم از که رسیدند نتیجه این به خود

 شترییب تعداد از استفاده با یده وزن های روش

 عوامل ای و خطاها ریتاث کاهش ورودی، های هیال

 .باشد می یینها و یخروج نقشه روی بر نامعلوم

 سلسله تحلیل فرایند در شد  مطر قبالً که همانطور

 و مقایسه شده زوجی صورت به عناصر ابتدا مراتبی

 با سپس شود.می تشکیل زوجی مقایسه ماتریس

 عناصر محاسبه نسبی وزن ماتریس این از استفاده

 به زوجی مقایسه ماتریس یك کلی طور به گردد. می

 عنصر در آن ترجیح که شودمی داده نشان زیر صورت

i  عنصر به ام نسبت j بودن  مشخص با است حال ام 

aij یعنی  وزن عناصر، هاwi آید. می بدست ها  

 

 

 

 (                                                                         0رابطه)     

 

 
 

 یا و سازگار است ممکن زوجی مقایسه ماتریس هر

 سازگار باشد ماتریس این که حالتی در .باشد ناسازگار

 کردن نرمالیزه از و بوده ساده (wi) وزن محاسبه

 که حالتی در اما آید.می بدست ستون هر عناصر

 و نبوده ساده وزن محاسبه باشد، ناسازگار ماتریس

شده  عمده مطر  روش چهار آن آوردن بدست برای

  :از عبارتند که (،0948، پور ی)قدس

 مربعات لحداق ، روش0مربعات حداقل روش

8تقریبی هایو روش  9ویژه بردار روش2لگاریتمی
. بر  

 سنگین محاسبات دارای که دیگر های روش خالف

 عمل و سرعت دقت سادگی، از تقریبی روش باشدمی

 عمدتا تقریبی هایروش است. برخوردار باالتری

                                                           
1Least Squares Method 
2Logarithmic least Squares Method 

3Eigenvector Method 
4Approximation Method. 

های دقت که با هستند ویژه بردار روش از تقریبی

الزم به ذکر  نمایند. می تسهیل را محاسبات مختلف

است که تمامی مراحل تحلیل سلسله مراتبی در این 

 Expert Choiceافزار پژوهش، با استفاده از نرم

Ver.11، است.انجام شده 

 

 نتايج و بحث
 نقشه تهیه برای شد، اشاره نیز قبال  که طور همان

 تفت، شهرستان کشاورزی خشکسالی پذیری آسیب

 خشکسالی بر مؤثر تورهایفاک و پارامترها نخست

 شناساییبر اساس نظرات کارشناسان خبره  کشاورزی

: از عبارتند گانه هفت پارامترهای این که شد، انتخاب و

 در قنوات آبدهی تغییرات -9 ،شیب جهت-2،شیب -0

 -8 ،ترسالی های سال به نسبت خشکسالی های سال

 ،تبخیر -8 ،خاك بافت -9 ،شناسی زمین سازندهای

 هم حاضر پژوهش انتخابی پارامترهای اکثر. رشبا -8

 یخشکسال تیریمد مرکز انتخابی فاکتورهای با راستا

 یریپذ بیآس نقشه تهیه در( 2302) اروپا شرق جنوب

 با. باشد می اروپا شرقی جنوب کشورهای خشکسالی

 آبدهی پارامترهای حاضر، پژوهش در که تفاوت این

 شده اضافه یرتبخ و شناسی زمین سازندهای قنوات،

 وجود دلیل به اروپایی کشورهای در همچنین. است

 مدت پارامتر دیمی، اراضی و ابری روزهای زیاد تعداد

 تهیه منظور به نیز آبیاری پارامتر و خورشید تابش

 در که گردیده اعمال خشکسالی پذیری آسیب نقشه

 دو این تومتفا اقلیمی شرایط دلیل به حاضر پژوهش

پذیری  های آسیب . در ادامه نقشهداردن وجود پارامتر

مربوط به پارامترهای هفت گانه آورده شده است 

  (.4 تا 2 های )شکل
 

 ijaA nji ,,3,2,1, 
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 پذيري طبقات شیب تفت نقشه آسیب: (0)شكل

 

 

 پذيري جهت شیب تفت نقشه آسیب :(3)شكل

 

 

 ( تفتSPI) پذيري بارش نقشه آسیب :(4)شكل

 

 

 

 ن شناسي تفت پذيري سازند زمی نقشه آسیب: (5)شكل
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 پذيري بافت خاك تفت نقشه آسیب :(6)شكل         

  

 پذيري آبدهي قنوات تفت نقشه آسیب: (7)لشك    
 

 پذيري تبخیر تفت نقشه آسیب :(8)شكل

 

پذیری خشکسالی، توسط  های آسیب هر یك از نقشه

بندی شد. ارزش طبقات  طبقه ARC GISافزار  نرم

 03تا  0گانه بین  هفتهای  پذیری نقشه آسیب

طوری که هر چه مقادیر زیادتر باشد و به  باشد، به می

پذیری بیشتری را در  تر باشد، آسیب نزدیك 03عدد 

ارتی دیگر، تاثیر بیشتری مقابل خشکسالی دارد و به عب

د. و برعکس، هر چه پذیری خشکسالی دار در آسیب

پذیری  تر باشد آسیب نزدیك مقادیر به عدد یك

 دهد.  ی را نسبت به خشکسالی نشان میمترک

های پایه مربوط به  همانطور که در باال اشاره شد نقشه

گذار در محیط سیستم اطالعات  فاکتورهای تاثیر

جغرافیایی با فرمت رستری تهیه شد، اما با توجه به 

های پایه، در  ارزش متفاوت هر یك از نقشه

های  هدهی نقش پذیری خشکسالی، اقدام به وزن آسیب

های پایه  مذکور گردید، تا وزن هر یك از نقشه

 ترین گانه در نقشه نهایی مشخص شود. مهم هفت

 بیشتری تعداد از استفاده با دهی وزن های روش مزایای

 عوامل یا و خطاها تاثیر کاهش ورودی، های الیه

 باشد می نهایی و نقشه خروجی روی بر نامعلوم

(Evans,1990&Rosen,1994 .) 

 از یك هر وزن تعیین پژوهش حاضر، برایدر 

 ( استفادهAHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی ) ها، از الیه

 نهاده بنا زوجی های مقایسه اساس بر تکنیك این .شد

مدیران  به را مختلف سناریوهای بررسی امکان و شده

در این راستا، پس از طراحی  .(Saaty,1980)دهد  می

ها توسط  نامه، این پرسشAHPهای  پرسشنامه

کارشناسان خبره تکمیل شد. به طوری که مقایسه 

زوجی بین تمام پارامترهای هفت گانه صورت گرفت. 

دراین پژوهش، به منظور ورود اطالعات مربوط به 

و آنالیز اطالعات، از نرم افزار  AHPپرسشنامه های 

Expert Choice   استفاده شد و پس از تجزیه و تحلیل

گاه مربوط به  های هفت ام از الیهنهایی، وزن هرکد

پذیری خشکسالی کشاورزی تعیین شد. در  آسیب

های هفتگانه رستری دارای وزن،  مرحله پایانی نقشه
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پذیری ناشی از  هم تلفیق شده و نقشه نهایی آسیببا

خشکسالی کشاورزی مربوط به باغات، اراضی زراعی 

ها دارای چهار  شهرستان تفت حاصل شد. این نقشه

نشانگر طبقه  0 باشد. کالس پذیری می الس آسیبک

پذیری  نشانگر طبقه آسیب 8 پذیری کم و کالس آسیب

شیوه به کار گرفته شده در  باشد. خیلی زیاد می

 .Maja Slejkoet al هایپژوهش حاضر با پژوهش

پذیری خشکسالی  مربوط به تهیه نقشه آسیب   (2010)

، در Wilhelmi.(2002)و  اسلوونی کشاورزی کشور

نبراسکای ایاالت متحده آمریکا مطابقت زیادی دارد. 

اما آنچه باعث مزیت پژوهش حاضر نسبت به موارد 

گردد، مطالعات میدانی مشابه در سطح جهان تلقی می

پذیر محدوده مطالعاتی،  صورت گرفته از مناطق آسیب

های سنجی نقشه دقت به منظور کنترل، پایش و

 میزان تعیین برایباشد.  یخروجی در این پژوهش م

 به تفت شهرستان کشاورزی خشکسالی پذیری آسیب

 خسارات به مربوط مستندات از میدانی، مطالعات روش

 توسط پذیری آسیب ی ها پرسشنامه تکمیل خشکسالی،

 ترویج دفاتر کشاورزی کارشناسان و کشاورزان

 از گرفته صورت میدانی های بازدید نیز  و کشاورزی

 .شد استفاده لعاتیمطا محدوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باغات خشكسالي پذيري آسیب نقشه : (9)شكل         

تفت شهرستان زراعي اراضي و  

 گیري: نتیجه

پذیری ناشی  طورکه از نقشه نهایی آسیب همان

شود،   خشکسالی کشاورزی شهرستان تفت مشاهده می

نسبت به دیگر مناطق،  برخی از مناطق زراعی و باغی

باشد و برعکس، برخی  پذیری بیشتری می آسیبدارای 

پذیری متوسط و به  دیگر از مناطق، دارای آسیب

باشد. لذا، این امر از نظر تصمیم  نسبت کمتری می

گیران حائز اهمیت است که شیوه مدیریت ریسك و 

بحران خشکسالی در مناطق مختلف باید متفاوت باشد 

ی زراعی ها )اراض هر چند که ممکن است این محدوده

و باغات( در یك استان، شهرستان و یا حتی در یك 

دهستان قرار داشته باشد. در حال حاضر تمامی 

های فنی و مالی انجام شده در زمینه  ریزی برنامه

مدیریت خشکسالی، بر اساس روندهای کلی حاکم بر 

گونه  باشند و هیچ می ای استوار سطو  ملی و یا منطقه

های دولتی لحاظ نشده و  ریزی تفاوت محلی در برنامه

سطو  خرد، هیچ گاه به عنوان واحد تجزیه و تحلیلی 

های مدیریت خشکسالی در نظر گرفته  ریزی در برنامه

وجب شده، تا اثر بخشی این نشده است. این امر م

ها، به میزان زیادی کاهش یابد. عدم  توزیع  برنامه

مناسب در نحوه تخصیص تسهیالت بانکی و خدمات 

های آسیب دیده، تشدید شرایط  مایت مالی به بخشح

بحرانی منطقه با وجود حمایت مالی از کشاورزان، 

 هاینقشه مصداقی از این واقعیت است. بنابراین تهیه

 و اجرا راستای در گام خشکسالی اولین پذیری آسیب

و یا  خشکسالی نگر جامع مدیریت سازی پیاده

ریزان  ین برنامههمچن .باشد همزیستی با خشکسالی می

توانند با  گیران بخش کشاورزی کشور می و تصمیم

های خرد و یا کالن توسعه  ها، برنامه کمك این نقشه

بخش کشاورزی را در سند های چشم انداز آینده برای 

بینی و تدوین  هر یك از نقاط کشور به خوبی پیش

نمایند. عالوه بر آن در زمینه مدیریت کشت، مدیریت 

لگوی کشت، افزایش یا کاهش سطح زیرکشت آبیاری، ا

ن و... این نقشه ها کاربرد بسزائی دارد. دیگر کاربرد ای

پذیری مراتع و  ها، مشخص نمودن درصد آسیب نقشه
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زارها به منظور مدیریت بهینه چرای دام در  بیشه

زیست و حیات وحش  ها، حفاظت از محیط خشکسالی

ضروری است که،  باشد. در پایان ذکر این نکته و ... می

ها بدلیل انجام کار نتایج حاصل از این گونه پژوهش

تواند اطالعات مناسبی را، از بخش های  میدانی می

، مدیران مختلف منطقه در اختیار مسئولین

 نظر در به دهد، تا  نسبت وکارشناسان مربوطه قرار

 از ناشی محلی پذیری آسیب های واقعیت گرفتن

ها و  واکنش و نموده، کشاورزی اقدام خشکسالی

ها و  های مناسبی را در راستای کاهش آسیب تصمیم

 خطرات در رخدادهای آتی این پدیده اتخاد نمایند. 

 :سپاسگزاري

جناب آقای مهندس کاظم  های ارزنده از مساعدت

              عمل به قدردانی و دشتکیان در پژوهش حاضر، تشکر

 . آید می
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Abstract: 
Drought is considered as one of the major natural hazards with significant impact to 

environment, society, agriculture and economy. Drought impacts are very critical and especially 

costly affecting more social and economical than any other type of natural disaster universally. 

Today in the world, decision makers follow several methods for adaptability and to reduce 

damages of natural disasters such as drought. They suggest that this issue in drought 

management should have been considered by a risk management approach, and beside it, a 

combination of disaster management and risk in times different applied concurrent. In order to 

assess the damage caused by agricultural drought, agricultural drought vulnerability maps 

should be prepared. In this respect, the use of GIS and AHP can provide more accurate results 

and a more realistic. In the study of drought, to store, analyze large volumes of data, remote 

sensing and integration of data from different sources, the capabilities of GIS are used. In 

general, the factors of agricultural drought vulnerability are various. Use these factors to 

agricultural drought vulnerability mapping in different regions, depending on the availability 

and reliability of the data is .The main object of this study was to  preparing a method to 

mapping agriculture drought vulnerability in Taft town of Yazd province, Iran. 

 

Keywords: Agricultural Drought, Drought Vulnerability, GIS,AHP, Taft, Yazd. 
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