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معه جااجتماعی در  -ی اقتصادیخشکسال شاخص توسعه

 رود()مطالعه موردی: حوضه زاينده كشاورزان

 

  *0علیرضا شکوهی و 5سیدمجتبی موسوی
 

 

 چکیده

یکی از ابعاد معیشت پایدار بخصوص در جوامع روستایی توجه به اقتصاد 
 قیتحق در. باشدمی یکشاورز اتدیاز تول یدرآمد ناش زانیمکشاورزی و  

به منظور ارزیابی اثرات خشکسالی بر جوامع کشاورزی و روستایی،  حاضر
 نیاروستایی معرفی گردیده است.  یاجتماع -یاقتصادشاخص خشکسالی 

جوامع در مواجهه با  یو اجتماع یاقتصاد طیدرنظر گرفتن شرا یشاخص برا
 یالم ییخانوار و توانا نهیکشت، هز ریاز درآمد حاصل از سطوح ز یخشکسال

 با توجه به اهمیت حوضه. دینمایاستفاده م یه با تبعات خشکسالمقابل
در دو  های پرتنش، مناطق این حوضهرود به عنوان یکی از حوضهزاینده

مورد مطالعه  استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری به عنوان محدوده
 تا 1362-69سال از سال آبی  29مطالعاتی شامل  اند. دورهانتخاب گردیده

اجتماعی با  -بندی شاخص خشکسالی اقتصادیاست. طبقه 96-1395
الگوریتم شکست طبیعی جنکز انجام و  منطقه بر اساس انعطاف پذیری و 

های توانایی مقابله با عوارض خشکسالی از منظر تأثیر بر درآمد خانوار به زون
مناطق فالورجان، دهد بحران کم تا شدید تقسیم شد. نتایج نشان می

در سال  2و  12، 15، 12 بیشهر، اصفهان و نجف آباد به ترتینیخم
. اندرود قرار داشتهزاینده گانه حوضهنهمناطق شرایط در بین  نیتریبحران

 ینیدر مناطق خمروستایی  اجتماعی -خشکسالی اقتصادیحداکثر شدت 
د نتایج کاربردست آمد. هواحد ب 37/6و  77/6با  به ترتیب شهر و فالورجان

های میدانی داشت و آن را شاخص مناسبی این شاخص تطابق خوبی با یافته
 نماید.ی معرفی میاجتماع -یاقتصاد یخشکسالبرای ارزیابی 
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Abstract 
One of the dimensions of sustainable livelihood, especially in 

rural communities, is to pay attention to the agricultural 
economy and the amount of income from agricultural products. 
In the present study, to evaluate the effects of drought on 

agricultural and rural communities, the Rural Socio-Economic 

Drought Index has been introduced. The index uses the income 
from cultivated areas, the household costs, and the financial 

ability to deal with the consequences of drought to take into 

account the Socio-economic conditions of communities in the 

face of drought. Due to the importance of the Zayandehroud 
basin as one of the most stressful basins, Isfahan and 

Chaharmahal and Bakhtiari provinces have been selected as 

the study area. The course of study includes 29 years from 

1989-90 to 2016-17. The classification of the Rural Socio-
Economic Drought Index was performed by the Jenks natural 

failure algorithm, and the area was zoned into low to severe 

crisis based on flexibility and ability to cope with the effects of 

drought in terms of impact on household income. The results 
showed that Falavarjan, Khomeini Shahr, Isfahan, and 

Najafabad regions were the most critical regions for 

respectively 18, 15, 12, and 8 years among the 9 regions of the 

Zayandehrood basin. The maximum intensity of rural socio-
economic drought was obtained in Khomeini Shahr and 

Falavarjan regions as 6.77 and 6.37 units, respectively. The 

results of the application of this index were in good agreement 

with the field findings and it is a suitable indicator for assessing 
socio-economic drought. 
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 مقدمه  -5

رود قدمتی برابر با زاینده حوضهآبی در تالش برای حل مشکل کم
ید مین منابع جدصفهان در پایاب این حوضه دارد. تأگیری شهر اشکل

برای این حوضه نه تنها در درازمدت مشکلی را حل نکرده است بلکه 
های اجتماعی در داخل حوضه و حتی سرایت بحرانهایی از تداوم نشانه

 Golkarami and) های مجاور را نشان داده استآن به حوضه

Kaviani rad, 2017.) درصد از مساحت  9/1حوضه در حدود  نیا
 کشور، حدود یو سهم بارش آن از کل بارندگ دهدیکشور را پوشش م

رود بر حیات زاینده رودخانه تأثیر(. Fathi, 2014) استدرصد  95/1
نیل  است که همچون مصر که آن را هدیهشهر اصفهان در حدی 

لت ع رود یاد شده است.زاینده د، از اصفهان نیز به عنوان هدیهاندانسته
اصفهان توسط کویر از سه سوی شمال، شرق و  این موضوع محاصره

جنوب است و به همین دلیل اصفهان را شهری کویری به شمار 

تغییرات اقلیمی و رشد جمعیت . (Hoseini Abari, 2001) اندهآورد
ا گسترش صنعت و تغییر کاربری زمین، شهر اصفهان را در ــهمراه ب

رار داده است ـدی قــمحیطی جای زیستــهمعرض آسیب
(Yousefi et al., 2017 .)دیجد یازهاین نیتام یبرا ربازیاز د، 

رح آن ط نیاست که اول دهیا گرداجر یاحوضه نیانتقال آب ب یهاطرح
و تونل دوم  دیرس یبرداره بهرهــب 1333تونل کوهرنگ در سال 

 میتنظ یراــرار گرفت. بـورد استفاده قــم 1360از سال  زیکوهرنگ ن
سد  داثــحا اتیعمل یو کاهش اثرات خشکسال یسطح اناتیجر

سد وارد  نــیا ،آغاز و سه سال بعد 1307از سال رود زاینده یمخزن
و  یاریآب یهاوسعه شبکهــ. پس از آن تدیردـگ یبردارمدار بهره

 نــیا نیرفت. مهمترـرار گــدرن در دستور کار قــم یزهکش
ه در ــاد هستند کـآبشار و نکوآب یاریآب یهاشبکه ،یاریآب یهاشبکه
هزار هکتار و  31 بیرتــه تــب شا مساحت تحت پوشــب 1352سال 

 Zayandab) نددیگرد یبرداراده بهرهــهکتار آمزار ــه 01

Consulting Engineers, 2009 .) 

 
خشکسالی به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی به طور کلی پدیده 

 فیگونه تعرنیرا ا 2مخاطره 1وگویچارچوب اقدام هباشد. ای میپیچیده
 تواندیکه م یاقدام انسان ایو  یکیزیف یدهیو پد دادیرو کی :دینمایم

 ها،ییجراحت، خسارت به دارا ای مرگ باعث و باشد باربالقوه خسارت
ت گردد. مخاطرا ستیز طیمح بیتخر ایو  یو اقتصاد یاختالل اجتماع

 ییدایپنهفته و نا طیشرادر عین آشکار بودن، در عین حال  توانندیم
 یمتفاوت هایخاستگاهاز گردد و  ندهیدر آ دید که موجب تهدنداشته باش

( شناختیستیو ز یآب و هواشناخت ،شناختینی)زمی عیطب تواندکه می
و مخاطرات  ستیز طیمح بی)تخری انسان یندهایاز فرآ یناش او ی

. در (UNISDR, 2009) باشندباشد، برخوردار می (آوریمرتبط با فن

ی کیزیژئوف هایبه دستهتوان را میمخاطرات بخش عوامل طبیعی، 
(، ی)هواشناسی کی(، متئورولوژی)آبشناسی کیدرولوژی(، هزادنی)زم
( و یشناسستی)زی کیولوژی(، بی)آب و هواشناسی کیماتولوژیکل

از  یتوجهسهم قابل ،انیم نی. در انمود بندیمیتقس ینیفرازم
 اندبوده یمیو اقل ییآب و هوا هایدهیمرتبط با پد ی،عیطب مخاطرات

هر چند  2116در سال  CRED گزارش اساس بر نمونه عنوان به که
 ثبت شده نسبت به دهه یعیتعداد مخاطرات طب یدر سطح جهان

 مرتبط یعیکاهش داشته است، اما کماکان مخاطرات طب 2115-2116
 ,UNISDR-CRED) اندرا نشان داده یشیعامل روند افزا ود نیبا ا

 نسبت به متوسط دهه 2116در سال  هاخشکسالی تعداد (.2019
میلیون نفر  569در این سال . دهدینشان م 19% حدود شیگذشته افزا

ات اند. مخاطرمخاطرات طبیعی قرار گرفته تأثیردر سراسر جهان تحت 
دالر را به  ونیلیتر 3/9بالغ بر  یخسارت اقتصاد 2116طبیعی در سال 

. اطالعات (Guha-Sapir et al., 2016) نموده است لیجوامع تحم
 تأثیرراد تحت ــمیزان اف 2112رای سال ــب CRED سسهمؤ

خشکسالی در کشورهای کنیا، افغانستان، آمریکای مرکزی، گواتماال، 
میلیون نفر اعالم و  3/9هندوراس، اسالوادور و نیکاراگوئه را معادل 

ا ن کشورها رــر مهاجرت در تعدادی از ایــها بن خشکسالیــای تأثیر
ه عنوان ــب. (UNISDR-CRED, 2019) دــنمایخاطر نشان می

و کاهش عملکرد گندم  یشکسالخMaryanaj et al. (2017) نمونه 
درصد  01از  شیثر در بؤرا عامل م 1321-1325 یهاسال یط

 اند.در استان همدان شناخته ییروستا یهامهاجرت
 

ی هاخشکسالی در مقایسه با سایر مخاطرات طبیعی دارای ویژگی
 أثیرتاست. نخستین ویژگی، وسعت مناطق تحت فردی منحصر به

ایی ی جغرافیخشکسالی است که نسبت به سایر مخاطرات، گستره
(. Tsakiris et al., 2007قرار دهد ) تأثیرتواند تحت بیشتری را می

 ,Wilhite) این موضوع به افزایش جمعیت در معرض خطر خشکسالی

و نیز به تعدد و  (Ding et al., 2011) ، گسترش خسارت آن(2017
گیرند، قرار می تأثیرهای مختلف مصرف که تحت تنوع بخش

ویژگی  (.Jenkins, 2011; Van Lanen et al., 2016) انجامدمی
دوم خشکسالی شناخت کمتر و وجود کمبودهای علمی بیشتر در 

 Smakhtin, 2001 Mishraاست ) مقایسه با سایر مخاطرات طبیعی

and Singh, 2010; ،ن تعییعدم امکان (. سومین ویژگی خشکسالی
 علت  تجمیع اثرات خشکسالیبه ه است کزمان دقیق شروع و پایان آن 

ها بعد از پایان خشکسالی تا سال وبه مرور  و بروز آندر طول زمان 
 فقدان تعریف مشخص برای خشکسالیچهارمین خصوصیت، . باشدمی

(Mishra and Singh, 2010) یجه، مطالعه و مدیریت است که در نت
 ,Van Loon) نمایدموضوع خشکسالی را در عین پیچیدگی، الزامی می

باشد آن است که خشکسالی . مورد دیگری که مطرح می(2013
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ود. برای نمگیری اندازهبتوان آن را طور مستقیم های نیست که بپدیده
وی ر گیری خشکسالی باید اثرات آن را کمی کرد و ازشناخت و اندازه

 ها خشکسالی را ارزیابی نمود.آن کمیت
 

خشکسالی را به انواع مختلفی نظیر خشکسالی هواشناسی، 
د انبندی کردهاجتماعی تقسیم -و اقتصادی هیدرولوژیکی، کشاورزی

(Wilhite and Glantz, 1985.) صورت کلی خشکسالی هواشناسی هب
باشد که با گذشت زمان باعث کمبود رطوبت کاهش بارش میناشی از 

گردد. کاهش رطوبت خاک طی خاک یا خشکسالی کشاورزی می
های سطحی یا خشکسالی کشاورزی نهایتاً منجر به کاهش رواناب

شود. خشکسالی آب زیرزمینی در وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی می
های زیرزمینی را بهای خشک که عدم تغذیه مناسب آاثر تداوم دوره

 ادی به دلیلاقتص -آید. خشکسالی اجتماعیدر پی دارد، بوجود می
عرضه و تقاضای محصوالت و کاالهای اقتصادی  دهندهکه انعکاساین

ی سایر انواع خشکسال باوابسته به بارش است، تفاوت قابل توجهی 
اعث بافتد که کمبود بارش . این نوع از خشکسالی زمانی اتفاق میدارد

رای یک کاالی اقتصادی گردد که ــعدم تعادل عرضه و تقاضا ب
های اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته باشد تواند ناهنجاریمی

(Safari, 2015; Shi et al., 2018) انواع  ترتیب وقوع 1. شکل
 دهد.خشکسالی را نشان می

 
Fig. 1- The general sequence of occurrence of 

different drought types (NDMC, 2020) 

 ترتیب عمومی وقوع انواع خشکسالی  -5شکل 

(NDMC, 2020) 
 

ه دلیل تغییرات اقلیمی، ــهای آینده برود در سالهرچند انتظار می
 دــابـزایش یـاجتماعی آن اف -خشکسالی و اثرات اقتصادی

(Wilhite, 2017،) خشکسالی یمی به تنهایی بر وقوع اما عوامل اقل
چه تحقیقات نشان داده است در مواردی نقش ثر نیستند و چنانمؤ

ی انسان ساخت و تشدید اثرات آن عوامل انسانی در وقوع خشکسال
. اغلب (Jenkins, 2011; Van Loon et al., 2016) ثر بوده استمؤ

محققان به این نکته اشاره دارند که تحت شرایط تغییر اقلیم، بیشترین 
 Massarutto) سالی را بخش کشاورزی متحمل خواهد شداثرات خشک

et al., 2013) به عنوان نمونه .Törnros and Menzel (2014) 
جنوب شرق مدیترانه بویژه بخش  اند که در آینده منطقهشان دادهن

کشاورزی با افزایش نیاز آبیاری، افزایش قابل توجهی در وقوع 
خشکسالی بر اقتصاد، هم در خشکسالی را تجربه خواهد نمود. اثرات 

کنندگان تولیدکنندگان به دلیل تغییر در تولید یا قیمت و هم در مصرف
 ابدیکنندگان میانی یا نهایی نمود میبا تغییر در رفتار مصرف

(Massarutto et al., 2013) تحقیقات انجام شده در مورد خشکسالی .
هیدرولوژیکی  های هواشناسی،های خشکسالیعموماً به ارائه شاخص

، بزرگی و شدت رداخته و بیشتر در صدد تعریف نوعو کشاورزی پ
ی اجتماعی خشکسال -اند. در خصوص اثرات اقتصادیخشکسالی بوده

تحقیقات انجام شده بسیار محدود بوده و معدود تحقیقات انجام شده 
خش اند و اثرات آن بر بنظر گرفتهمین آب شهری را درتنها بخش تأنیز 

. (Musolino et al., 2017) زی مورد بررسی قرار نگرفته استکشاور
هر چند با افزایش جمعیت و تغییرات آب و هوایی اهمیت خشکسالی 

یابد اما در عمل، تحقیقات زیادی در اجتماعی افزایش می -اقتصادی
(. معدود تحقیقات Shi et al., 2018این موضوع صورت نگرفته است )

شاخصی چندگانه مشتمل بر شاخص  عهموجود نیز معطوف به توس
پذیری و اعتمادپذیری مخازن بوده و کمتر به اثرات اقتصادی بازگشت

 Mehranاند )یا اجتماعی خشکسالی بر بخش کشاورزی توجه نموده

et al., 2015; Zhao et al., 2019ه هر ــشود ک(. تخمین زده می
یلیون دالر م 91دود ــیک میلیمتر کاهش بارندگی در کشور در ح

(. در ,Ghaffariبه نقل از  Madani et al., 2016خسارت در بر دارد )
های همین زمینه میزان خسارت خشکسالی در استان اصفهان طی سال

میلیارد ریال  2351و  3366، 2727، 2369به ترتیب معادل  22-1372
(. بنابراین تحقیق در مورد Varesi et al., 2010برآورد گردیده است )

 اجتماعی خشکسالی این نوع از خشکسالی و برآورد ابعاد اقتصادی و
 نماید.الزامی می

 
ای را شاخص چند متغیره Mehran et al. (2015)برای نخستین بار 

معرفی نمودند.  MSRRI3اجتماعی به نام  -برای خشکسالی اقتصادی
شاخص توسعه داده شده توسط این محققین دو رویکرد باال به پایین 

های طبیعی مانند تغییر اقلیم و رویکرد پایین به باال با با لحاظ پدیده
لحاظ میزان مقاومت محلی و ظرفیت اجتماعی برای سازگاری با 

گیرد. این شاخص از مفاهیم اعتمادپذیری، بر میبی را در آکم
کند پذیری برای تامین آب از سدها استفاده میپذیری و آسیبازگشتب

و به همین دلیل در بررسی عملکرد مخازن ذخیره آب بر خشکسالی 
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 أثیرتتواند کاربرد داشته باشد و از پرداختن به جوامع روستایی و می
ماند. در حقیقت این محققین ها باز میخشکسالی بر درآمد یا هزینه

ی یک برند. توانایکار میآوری بهین به باال را با مفهوم تابرویکرد پای
سامانه اجتماعی یا زیستی برای جذب یا روبرویی با یک اختالل 

عملکرد اساسی و بازساماندهی  ها قادر به ادامهای که ساختارگونهبه
(. با Gunderson, 2002شود )شناخته می 0آوریباشند، به عنوان تاب

اجتماعی که این نوع  -از خشکسالی اقتصادی کاربرد تعریفی
سازی نیازهای آبی توسط خشکسالی را ناشی از عدم برآورده

به بررسی عوامل  Zhao et al. (2019)داند، های منابع آب میسامانه
پرداخته و  MSRRIاجتماعی  -موثر بر شاخص خشکسالی اقتصادی

ماعی بر اجت -یبررسی خشکسالی اقتصاد این شاخص را توانا یافتند.
 .Shi et alتوسط  SEDI5مبنای کمبود جریان رودخانه با شاخص 

شرایط  MSRRIانجام گردید. هر چند این شاخص نسبت به  (2018)
ها با در نظر گرفتن کمبود آب و تداوم خشکسالی بهتر را در رودخانه

توان گفت به شرایط محلی و تولید کشاورزی کند و میتصویر می
ت، اما باز هم در شناسایی وضعیت اقتصاد کشاورزی ضعیف نزدیکتر اس
العمل نگرد و عکسکند و صرفاً به موضوع با دید منابع آب میعمل می

گیرد. بررسی کشاورزان در روبرویی با خشکسالی را در نظر نمی
ن داده سالمت نشا حوزهخشکسالی بر  تأثیرپذیری نسبت به آسیب

تواند ناشی از مباحث انادا میاست که این اثرات در کشور ک
 های مزمن،شناسی مانند پیری جمعیت و گسترش بیماریجمعیت

 های سازگاریی که بر ظرفیتتأثیراجتماعی و  -روندهای اقتصادی
مانند خدمات بهداشتی دارد، باشد و میزان در معرض بودن به دلیل 

 عاملی های حدی جوی مثل موج گرما نیز خودزمانی با سایر پدیدههم
 تأثیر(. بررسی Peter et al., 2019پذیری گردد )برای تشدید آسیب

دارلینگ  -مورای حوضهخشکسالی بر سالمت روانی کشاورزان در 
انجام شده است  Daghagh Yazd et al. (2020)استرالیا که توسط 

نیز، حاکی از تشدید مخاطرات سالمت روان ناشی از ترکیب خشکسالی 
لی است. این محققین نقش دو عامل تعداد روزهای های مابا بحران

بارانی و تخصیص آب فصلی از منابع آب سطحی را بر سالمت روانی 
ناشی  پذیریاند. ارزیابی عوامل موثر بر آسیبدار یافتهکشاورزان معنی

از خشکسالی شهری نیز نشان داد که عوامل اقتصادی و اجتماعی 
ورد ی از خشکسالی را در مناطق مپذیری ناشبر آسیب تأثیربیشترین 

(. نتایج یک Wang et al., 2020اند )مطالعه از کشور چین داشته
اجتماعی و حکمرانی  -نقش آمادگی برای سازگاری اقتصادی پژوهش

 رساندکشور جهان را به اثبات می 192پذیری در کاهش آسیب
(Sarkodie and Strezov, 2019.) 

 
 1352-72رود در دوره زمانی ایندههای حوضه زبررسی خشکسالی

نشان از استعداد باالی بخش وسیعی از حوضه برای قرارگیری در 

بازگشت ده ساله بر مبنای شاخص  دورهشرایط خشکسالی شدید با 
SPI دست حوضه به کمتر از ده سال نیز است که برای مناطق پایین
این (. اثرات Motevali Bashi Naeini et al., 2020) رسدمی

واقع در شهر  رود در بازهکرر رودخانه زایندهخشکسالی و خشکی م
ی آب زیرزمینی و نشست زمین، به عاملی اصفهان عالوه بر تخلیه

شهروندان در اصفهان تبدیل  ی شهری و داراییبرای تهدید توسعه
 (.Saravi et al., 2019شده است )

 
ای همل درآمد و هزینههای اقتصادی شادر تحقیق حاضر با کاربرد داده

ناپذیر خانوار به عنوان های اجتنابخانوار کشاورز و استخراج هزینه
نهی و بر همتحمل اقتصاد خانوار کشاورز در برابر خشکسالی  آستانه

های سرشماری عمومی و در نهایت با تعیین ا دادهـآن ب نوآورانه
خشکسالی د حاصل از محصوالت زراعی و باغی، شاخص ــدرآم

شود. استفاده از این دو اجتماعی روستایی توسعه داده می -اقتصادی
ی شاخصی به عنوان معرف خشکسالی دسته داده برای توسعه

اجتماعی تاکنون صورت نگرفته است و لذا از این منظر  -اقتصادی
ی هتوان آستانشاخص معرفی شده ابتکاری است که با کاربرد آن می

اجتماعی را در حوضه، شناسایی و حوضه  -صادیبحران خشکسالی اقت
بندی نمود. شاخص مذکور به صورت را بر حسب درجه بحران زون

ناپذیر های اجتنابنسبت درآمد محصوالت زراعی و باغی به هزینه
ردی صورت موگردد و برای نخستین بار و بهخانوار کشاورز تعریف می

 شود. ه داده میرود بسط و توسعآبریز زاینده حوضهدر سطح 
 

 هامواد و روش -0

 منطقه مطالعاتی -0-5

از  یعیمربع بخش وس لومتریک 26917با مساحت  رودندهیزا حوضه
 یفالت مرکز 2 درجه یاصل حوضه یهارحوضهیاز ز یگاوخون حوضه

مربع است  لومتریک 01552 یگاوخون حوضه. مساحت دهدیرا پوشش م
 یشروع و در انتها یاریکه از منطقه کوهرنگ و ارتفاعات زردکوه بخت

. به دلیل وسعت کم اراضی ردیگیرا در بر م یتاالب گاوخون ،ودخ
 ی بر نتایجتأثیرهای فارس و یزد که عمالً واقع در استانکشاورزی 

 حوضهمورد مطالعه محدود به  حوضه توانستند داشته باشند،نمی
های اصفهان و و مناطق کشاورزی این حوضه در استانرود زاینده

شهر اصفهان بر مبنای روش دومارتن  د.یگردچهارمحال و بختیاری 
خش وسیعی از استان اصفهان را دارای اقلیم فراخشک سرد است. ب

اقلیم خشک دربرگرفته است و این امر بیش از همه معلول کم بودن 
از مناطق استان و باال بودن نرمال سالیانه دما  باران سالیانه در بسیاری

استان اصفهان را از  .دباشهای وسیعی از استان اصفهان میدر گستره
ای شامل شهرهای توان به سه ناحیه آب و هوایی مدیترانهنظر اقلیم می
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 گلپایگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر و سمیرم با میانگین بارندگی
، ناحیه آب و هوای نیمه خشک شامل میلیمتر 611الی  311ساالنه بین 

، لنجان، مبارکه، شهرشهرستانهای اصفهان، نجف آباد، خمینی
میلیمتر  161الی  111ا با میانگین بارندگی ساالنه فالورجان و شهرض

و باالخره نواحی کویری نیمه خشک در شمال شرقی و شرق شامل 
وار ردستان، قسمتی از برخشهرستانهای آران و بیدگل، کاشان، نایین، ا

میلیمتر دانست. عالوه بر  111الی  75و میمه با بارندگی ساالنه بین 
رود، مرغاب و های زایندههای اصلی این حوضه یعنی رودخانهرودخانه

آباد، حنا، کاسگان، ماربر، ونک، شمسهای گلپایگان، رودخانه
است که اغلب نیز در این استان جاری  جان و دیزجآبخورسنگ، هونه

توان گفت مناطق مرکزی و در مجموع میریزند. رود میهآنها به زایند
حجم آب  های دائمی و پر آب هستند. متوسطشرقی فاقد رودخانه

میلیون مترمکعب در سال گزارش  0/2220 های استان بالغ بررودخانه
 رود تعلق دارددرصد آن به زاینده 51گردیده است که بیش از 

(Isfahan Met. Organization, 2016 .) در این استان عالوه بر
باغات، انواع کشت به اعتبار استفاده از آبهای سطحی و زیرزمینی 

ای کشت غالب گیرد به نحوی که گندم، جو و ذرت علوفهصورت می
و  بادام، گردو، انگور و انار از محصوالت باغی عمده آن به حساب 

 آید.می
 

برداری مورد استفاده در این تحقیق داده که در طول دورهنبا توجه به ای
ها به لحاظ تقسیمات سیاسی، ( بعضی از شهرستان1396-1362)

ان هایی جدا و به عنوهای قدیم، بخشاند و از شهرستانتغییراتی نموده
اند، برای پرهیز از خطای ناشی از شهرستان جدید تشکیل شده

ه های قدیم و جدید، حوضه برستانتخصیص و تقسیم سطوح بین شه
سی، اسیاسی تفکیک گردیده است که با تقسیمات جدید سی منطقه 9

بندی چند شهرستان هستند. بنابراین منطقه برخی از این مناطق نماینده
نیاز  های موردبر مبنای تقسیمات سیاسی صورت گرفته است تا داده

 قابل تطبیق با مناطقهای کشاورزی و اقتصادی و جمعیتی شامل داده
دهد که در آن گانه حوضه را نشان میمناطق نه 2باشند. جدول 

های واقع در هر منطقه مشخص گردیده است. همچنین در شهرستان
رود نشان داده شده زاینده حوضهموقعیت مناطق نسبت به  2 شکل
 است.

 

 اجتماعی -های اقتصادیداده -0-0

های آماری در این تحقیق از سالنامه برداری مورد بحثداده در دوره
های سطوح زیر کشت و میزان تولید سازمان جهاد کشاورزی شامل داده

هر یک از محصوالت زراعی و باغی در دو استان اصفهان و چهارمحال 
رای ب و بختیاری و به تفکیک شهرستان استفاده به عمل آمده است.

گردید و برای استان  تهیه 1362ها از سال استان اصفهان این داده
های آماری و نیز مطالعات چهارمحال و بختیاری با استفاده از سالنامه

صورت گرفته در حوضه نسبت به تعیین الگوی کشت و سطح زیر 
هشتاد، اقدام شد. همچنین  باغی مربوط به قبل از دهه کشت زراعی و

اری سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختی 1396از آمارنامه سال 
محصوالت کشاورزی حوضه  اه ملی آمار به عنوان قیمت پایهو نیز درگ

استفاده گردید. مرکز آمار ایران با همکاری وزارت جهادکشاورزی در 
نسبت به سرشماری عمومی کشاورزی در  1393و  1322های سال

سطح کشور و به تفکیک شهرستان اقدام نموده است که اطالعات 
های برداریهای کشاورزی شامل بهرهبرداریمربوط به تعداد بهره

 زراعی، باغ و گلخانه مورد نیاز در تحقیق حاضر را بدست داده است.
 

 شاخص خشکسالی سبههای مورد استفاده در محاترین دادهیکی از مهم
ی بردارهای روستایی دارای بهرهاجتماعی، درصد خانوار -اقتصادی

برداری کشاورزی هر تعداد بهره باشد که با مقایسهکشاورزی می
که از آخرین سرشماری های آن شهرستان شهرستان و تعداد خانوار
گردد. مرکز در دسترس است، تعیین می 1395عمومی نفوس و مسکن 

ه های کشور، نسبت بگیری در سطح استانآمار ایران هر ساله با نمونه
تعیین هزینه و درآمد خانوار به تفکیک مناطق شهری و روستایی اقدام 

نماید. می

 

Table 1- The nine regions of the study area 
 مورد مطالعه گانهمناطق نه -5جدول 

Townships included Province Attributed region 

Isfahan Isfahan Isfahan 
Borkhar & Meimeh Isfahan Borkhar 

Shahreza & Dehaghan Isfahan Shahreza 

Fereidan, Bouein va Miandasht & Chadegan Isfahan Fereidan 

Najafabad & Tiran va Karvan Isfahan Najafabad 

Khomeinishahr Isfahan Khomeinishahr 

Felavarjan Isfahan Felavarjan 

Lenjan & Mobarakeh Isfahan Lenjan 

Ben, Saman, parts of Kuhrang & Shahrekord Charmahal va Bakhtyari Charmahal va Bakhtyari 
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Fig. 2- Location of regions in Zayandehroud basin 

 رودموقعیت مناطق نسبت به حوضه زاينده -0شکل 

درآمد باغی و زراعی از میزان تولید هر یک از محصوالت در مناطق و 
درآمد و هزینه خانوار بنا به تعاریف و استانداردهای مرکز ملی آمار 

های خانوار از مشاغل گوناگون مامی فعالیتشامل درآمد ناشی از ت
  باشد.می
 

ای خانوار به هر یک از اقالم هزینه ها، سهم هزینهدر برآورد هزینه
خانوار به صورت  گردیده است. آمار درآمد و هزینهتفکیک مشخص 

توان از درگاه ملی آمار دریافت نمود تاکنون را می 1321استانی از سال 
های قبل از آن، این آمار به صورت متوسط کشوری در و برای سال

ای شاخص که در محاسبه شاخص یکی از اقالم هزینه باشد.اختیار می
ل کهای خوراکی و دخانی نسبت به خشکسالی مهم است، سهم هزینه

های ذکر شده وجود داشته باشد که در مجموعه دادهی خانوار میهزینه
ها باشد. برای تبدیل قیمتو قابل استخراج به صورت سری زمانی می

های آماری به سال مبنای ها( از هر یک از سال)درآمد و هزینه
کننده که توسط مرکز کل بهای مصرف از شاخص 1396محاسبات 

بات محاس شده، استفاده گردیده است. بنابراین کلیه آمار ایران ارائه
 تبدیل گردیده است. 1396مربوط به درآمد و هزینه به قیمت سال 

 

 سطوح زير كشت -0-1

ر گانه واقع دسری زمانی مربوط به سطح زیر کشت مناطق نه 3شکل 
دهد. کمترین سطح زیرکشت ( را نشان می1رود )جدول زاینده حوضه

که مصادف با  ( است1372-1379)سال  1999 مربوط به سال
نان چخشکسالی بزرگ و شدید در حوضه است. خشکسالی مزبور آن

رود برجای گذاشت که از آن سال به بعد، حوضه زاینده حوضهی بر تأثیر
 به لحاظ ماهیت مصارف و تغییر بارش در فاز جدیدی قرار گرفت
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(Moradi et al., 2011; Faramarzi, 2014.)  ی ساله 17 ورهددر
نیز روبرو بوده  1321دهه  های استثنایی نیمهضه با ترسالیاخیر، حو

است ولی بالفاصله پس از آن خشکسالی ممتد بر حوضه سایه افکنده 
تواند تا حدودی منعکس می 3است. نوسانات سطوح زیرکشت در شکل 

 های یاد شده باشد. صدمات و اثرات خشکسالی کننده
 

  0اجتماعی -شاخص خشکسالی اقتصادی توسعه -0-0

اجتماعی از آنجا که بر مبنای  -شاخص خشکسالی اقتصادی
تگی پذیری جوامع از خشکسالی بستأثیرباشد به پذیری جوامع میآسیب

 Kok and های موجود در این زمینه را در دارد. شرحی از دیدگاه

Jäger (2013) های خشکسالی توان یافت. برخالف سایر شاخصمی
آیند و که براساس مقایسه با شرایط بهینه طبیعی و موجود بدست می

لذا به عنوان مثال همواره برای مقدار معینی بارش جوابهایی مشخص 
دهند، یک مقدار معین از این شاخص برای دو و یکسان بدست می

نطقه اقلیمی ولی با شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی جامعه در یک م
دهد. این پتانسیل در شاخص خشکسالی نتایج متفاوتی بدست می

 آوریاجتماعی به واسطه استفاده از عاملی به عنوان تاب-اقتصادی
مود آوری ارائه نبتوان برای تاترین تعریفی که میآید. سادهفراهم می

یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازماندهی توانایی عبارت است از: 

مجدد در حالی که متحمل تغییر شده، به طوری که سیستم هنوز 
د وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخورهای یکسانی را حفظ کن

(Ghiasvand and Abolshad, 2016 از میان انواع مخاطرات و .)
آوری اجتماعی تاب -ها، در شاخص خشکسالی اقتصادیآوریتاب

گیری و ارائه به صورت تصادی در اجتماع کشاورزان که قابل اندازهاق
ه آوری یک جامعنظر است. یکی از عوامل مؤثر بر تابمدباشد کمی می

باشد د حاصل از مشاغل میــدر مقابل خشکسالی خالص درآم
(Heidari Sareban and Majnouni Toutakhaneh, 2017 .)

رپذیری اقیمانده درآمد و اثترهایی مانند بآوری ابتدا پارامبرای تعیین تاب
دند. گردر اینجا کشاورزی( از خشکسالی تعریف و محاسبه میشغل )

ادی های بنیمنابع درآمدی در اختیار خانوار از تفاضل هزینه باقیمانده
های خوراکی و دخانی خانوار از کل الزم برای بقا یعنی هزینه

به و به قیمت سال مبنا )در اینجا های خانوار برای هر سال محاسدرآمد
گردد. توضیح اینکه مرکز آمار ایران هر ساله نسبت ( تبدیل می1396

ای به آمارگیری درآمد و هزینه خانوار به تفکیک منابع درآمدی و هزینه
نتایج  نماید که ازهمراه با تفکیک شهری و روستایی و استانی اقدام می

منابع  ( باقیمانده1) است. معادله این طرح در محاسبات استفاده شده
درآمدی در اختیار خانوار بر حسب هزار ریال در سال را بر حسب هزینه 

دهد:و درآمد خانوار بدست می

 

 
Fig. 3- Variation of cultivation area in Zayandehroud basin 

 روددر حوضه زاينده تغییرات سطح زير كشت مناطق -1شکل 
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 (1) MARural or Urban =  (BenefitRural or Urban
− Edible CostRural or Urban) 

 
دی در اختیار ــمنابع درآم = باقیمانده MARural or Urbanکه در آن 

، 1396های سال تایی بر مبنای قیمتانوار شهری یا روســخ
BenefitRural or Urban  =خانوار شهری یا روستایی  یدرآمد ساالنه

=  Edible CostRural or Urban، 1396های سال بر مبنای قیمت
های بر مبنای قیمتخانوار شهری یا روستایی خوراکی  ساالنه هزینه
منابع درآمدی در اختیار منطقه  برای تعیین باقیمانده، 1396سال 

(RegionMAالزم است نسبت بهره ،)شهری و روستایی و میزان  برداران
های شهری و پذیری کشاورزی منطقه از کشاورزی خانوارتأثیر

روستایی تفکیک گردد. نسبت خانوار روستایی در منطقه براساس تعداد 
( 2) های کشاورزی و تعداد خانوار روستایی از معادلهبرداریبهره

 شود:محاسبه می

(2) 

Rural ratio

=  {

1                     if    (AO ≥ HRural)

(
AO

HRural
)       if     (AO < HRural) 

 

=  AO؛ )نسبت(= نسبت خانوار روستایی  Rural ratioکه در آن 
= تعداد خانوار روستایی  RuralHهای کشاورزی )عدد(؛ برداریتعداد بهره

 انوار روستایی در منطقهــپس از تعیین نسبت خ باشد )عدد(.می
(Rural ratioباقیمانده ،) ( 3) آمدی در اختیار منطقه از معادلهمنابع در

 آید:به دست می
(3) MARegion = (MARural ∗ Rural ratio)

+ (1 − Rural ratio)
∗ MAUrban 

ی منابع درآمدی در اختیار منطقه = باقیمانده RegionMAکه در آن 
رسیدن به هدف یکی از پارامترهای مورد نیاز برای است.  )هزار ریال(

د، باشی کشاورزان میتحقیق که بررسی اثر خشکسالی بر جامعه
ر درآمد ب تأثیرپذیری از خشکسالی در هر منطقه از طریق تأثیرحداکثر 

حاصل از کشاورزی )شامل زراعت و باغداری( است. هر منطقه با توجه 
به میزان تولید محصوالت کشاورزی و تنوع آن، شرایط درآمدی خاص 

 پذیری راتأثیررا دارد و بنابراین یک مقدار مشخص از حداکثر  خود
 مد منطقه ازبرابر تفاوت چارک اول و سوم درآ تأثیرخواهد داشت. این 

برداری در نظر گرفته شد که برای هر داده کشاورزی در طی دوره
 منطقه ازپذیری تأثیرمنطقه، عددی منحصر به فرد است. حداکثر 

 آید:( بدست می0ی )معادله( از jKی )خشکسال
(0) Kj = (Productmax − Productmin) 

= حداکثر ارزش تولیدات کشاورزی زراعی و  Productmaxکه در آن 
در طی دوره )میلیون  1396های سال باغی منطقه بر مبنای قیمت

= حداقل ارزش تولیدات کشاورزی زراعی و  Productminریال( و 

در طی دوره )میلیون  1396های سال قیمتباغی منطقه بر مبنای 
 است. ریال(

 
اجتماعی، پارامتر  -شاخص خشکسالی اقتصادی برای توسعه

( 5) ( مطابق رابطهijK) j منطقهو  iای برای سال پذیری منطقهآسیب
 گردد:تعریف می

(5) Kij = (1 − φij) ∗ Kj 

 دلهای است )معمنطقه از خشکسالپذیری تأثیرحداکثر  jKکه در آن: 
0 ،)φij  نسبت معرف وضعیت کشاورزی سالi ام در مقابل سال حداکثر

1)برداشت و  − φij) ( 6ی )پذیری نسبی است که از رابطهآسیب
 آید:بدست می

(6) (1 − φij) =  1 − (
Producti − Productmin
Productmax − Productmin

) 

 
ارزش تولید در سال مورد نظر و بر مبنای =  Productiکه در آن 

( ijKی )امنطقه یریپذبیآسو  )میلیون ریال( 1396های سال قیمت
گردد. بیان می 1396های سال بر حسب میلیون ریال و بر مبنای قیمت

ی در هر سال عددی مثبت و حداقل امنطقه یریپذبیآسبا این تعریف 
 برابر صفر خواهد بود. 

 
ماعی تاج -در تحقیق حاضر برای تعریف شاخص خشکسالی اقتصادی

تعریف  Plate (2006)از مفهوم شاخص بحران که در مدل مفهومی 
ه باشد استفاده شدشده است و برای هر نوع شاخصی قابل تعمیم می

عبارت است از نسبت  Plate (2006)است. شاخص بحران در مدل 
میزان آسیب وارده به توانایی مالی برای مقابله با بحران حادث شده. با 

اجتماعی  -این مفهوم، شاخص خشکسالی اقتصادیبرداری از بهره
منابع  ی به باقیماندهامنطقه یریپذبیآسروستایی به صورت نسبت 

( نشان داده شده 7ی )درآمدی در اختیار منطقه تعریف و در معادله
 است: 

(7) 𝑅𝑆𝐸𝐷I =
Kij

MARegion
 

 

، 6اجتماعی –ص خشکسالی اقتصادیـــ= شاخ RSEDIکه در آن 
Kij =منطقه یریپذبیآس  j در هر سال1396بر مبنای قیمت سال i 

 همنطق اریدر اخت یمنابع درآمد ماندهیباق= MARegion)میلیون ریال( و 
)با تبدیل واحد بر حسب میلیون  در هر سال 1396بر مبنای قیمت سال 

تماعی اج -باشند. براین اساس، شاخص خشکسالی اقتصادیریال( می
دهد در هر سال، منطقه به چه که نشان میعددی بدون بعد است 

در سال  چهخشکسالی یا تر سالی بوده است و چنان تأثیرمیزان تحت 
مورد نظر سطح زیرکشت بیشتر از سطح زیرکشت نرمال )چارک سوم 
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سطح زیرکشت( بوده باشد و یا مجموع درآمد حاصل از کشاورزی 
ربه کرده باشد، منطقه برداری تجداده حداکثر مقدار خود را در طی دوره

در آن سال دچار بحران نبوده است. براین اساس، شاخص مزبور 
رگتر که هر چه بزتواند مقادیر صفر یا مثبت داشته باشد به نحویمی

 تر خواهد بود. باشد، شرایط منطقه بحرانی
 

 اجتماعی  -بندی شاخص خشکسالی اقتصادیكالس -0-0

شاخص  یکدیگر الزم است کهاطق مختلف با برای مقایسه من 
بندی شود. برای تعیین اجتماعی کالس -خشکسالی اقتصادی

اجتماعی از روش  -های مختلف شاخص خشکسالی اقتصادیکالس
شکست طبیعی جنکز مبتنی بر سعی و خطا برای بدست آوردن حداکثر 

روش مزبور به عنوان  شود.استفاده می( GVF)7نکویی برازش واریانس
دنبال طرف ببندی بر این پایه استوار است که از یکخوشه از روش ییک

حداقل کردن فاصله اعضای دسته از میانگین دسته است و از طرف 
ها دیگر بدنبال حداکثر کردن اختالف هر دسته از میانگین کلیه دسته

هی گروکه واریانس درونن روش در حالیــباشد. به عبارت دیگر ایمی
کند اند واریانس بین گروهی را حداکثر میرسه حداقل میــرا ب

(Jenks, 1967; wikiGIS, 2020 روش جنکز برای شروع نیاز به .)
ا ب ای دارد. در این تحقیقتعیین تعداد طبقات قبل از هرگونه محاسبه

تعداد طبقات بحران و  ،برازش ییکوین یدرصد برا 91حد  رشیپذ
 طبقات بدست آمدند.  آستانه

 

 نتايج -1

 اجتماعی روستايی -شاخص خشکسالی اقتصادی -1-5

مناطق اجتماعی روستایی برای  -شاخص خشکسالی اقتصادی
لنجان،  ،یاریآباد، چهارمحال و بختنجف دن،یاصفهان، شهرضا، فر

 تیلغا 1362 برداریداده دوره یو برخوار در ط شهرینیفالورجان، خم
نشان داده  5و  0 یهاشکلی آن در زمان یسرمحاسبه شده و  1396

 .شده است
 

 زانیم نیشتری، بگرددمالحظه می 5 و 0 هایکه در شکل طورهمان
 دوره نیآغاز یهاو در سال یاریچهارمحال و بخت در منطقه شاخص

منطقه به مرور از خود مقاومت نشان  نیا .شودیمشاهده م یمورد بررس
 RSEDIمطالعاتی برمبنای شاخص  ، چنانکه در اواخر دورهداده است

 ریسطوح ز راتییتغ جی. بر اساس نتاشودبحرانی در آن مالحظه نمی
کاهش بحران  یجیادعا نمود که روند تدر توانیم 3کشت در شکل 

و کاهش شاخص  نبوده هایخشکسال طیثر از شراأمت ،منطقه نیدر ا
RSDEI طح س یجیرتد شیاثر افزا آوری مردم دربهبود تاب به واسطه

 ابل،در مق است. یمحصوالت کشاورز دیتولدرآمد ناشی از کشت و  ریز
 یهاکه در سالوجود دارد  دنیفر منطقه و در همین دسته، منطقهاین 

از بحران را پشت سر گذاشته  یاندهیروند فزا 71 دهه یانیو پا یانیم
 انیحداکثر بحران در م 1372 -79که در سال خشک  یبه صورت

 نیاست که اثر ا یدر حال نی. ارا تجربه نموده استگانه مناطق نه
ناطق م شتریدر ب ریخأبا تو سال بعد  کی تاو تداوم آن  یخشکسال

  قابل مشاهده است. ،حوضه
 

  
Fig. 4- Time series of socioeconomic drought index in Isfahan, Shahreza, Fereidan and Chaharmahal va 

Bakhtiari region 
 اجتماعی در مناطق اصفهان، شهرضا، فريدن و چهارمحال و بختیاری -سری زمانی خشکسالی اقتصادی -0شکل 
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Fig. 5- Time series of socioeconomic drought in Khomeinishahr, Felavarjan, Borkhar, Najafabad and Lenjan 

region 
 آباد و لنجانشهر، فالورجان، برخوار، نجفاجتماعی در مناطق خمینی -سری زمانی خشکسالی اقتصادی -0شکل 

 
در  زیافت و خ نیشتریبگردد، مالحظه می 5همانطور که در شکل 

وجه به که با ت برخوار است متعلق به منطقه ناشی از خشکسالیبحران 
کسالی شاخص خش یناگهان راتییتغچنین مناطق کمتر با  ریسااینکه 

 نیا یشکنندگ توان آن را مبینمی ،انداجتماعی روبرو بوده -اقتصادی
 .دانست یمنطقه نسبت به تبعات خشکسال

 

 اجتماعی   -ی اقتصادیخشکسال شاخص یبندكالس -0-1

یر مقاداز بندی شاخص خشکسالی در منطقه مطالعاتی سبرای کال
صورت  یتصادف یبردارنمونه 1111 در هر منطقه، RSDEIشاخص 

شاخص خشکسالی  یطبقه برا 9تا  2گرفت و سپس با آزمون 
قرار  سهیمقا مورد محاسبه و GVF یآماره ،اجتماعی -اقتصادی
برازش و  ییآزمون نکو آماره راتییتغ 2جدول به عنوان نمونه گرفت. 

. دهدینشان ملنجان  در منطقهطبقات مختلف را  رییبهبود آن با تغ
 زانیم ،تعداد طبقات شیاست با افزا انینما دولج نیدر ا همانطور که

ود بهبمعرف که  شودیم کینزد کیو به مقدار  افتهی شیآماره افزا
درصد  91با توجه به آنکه حد نیکویی برازش  .باشدمی یبندطبقه

تغییر محسوسی برای  905/1معادل  GVFانتخاب شده است و بعد از 
گردد، بهترین تعداد طبقات برای شاخص این آماره مالحظه نمی

 حاصله برای محاسبه برآورد گردید. هر چند نتیجه 5خشکسالی عدد 
ختلف تا حدودی با هم تعداد طبقات بر مبنای روش جنکز در مناطق م

ای واحد برای نمایش توزیع اختالف داشتند ولی به منظور اعمال رویه
طبقه  5مکانی بحران در منطقه و با توجه به اینکه با درنظر گرفتن 

درصد تجاوز  91 در همه مناطق از GVFمقدار  RSEDIبرای شاخص 

تفاده سبندی شاخص در حوضه انمود از این تعداد طبقه برای کالسمی
 به عمل آمد. 

 
تعیین مناطق بحرانی از دیدگاه  RSEDIیکی از موارد کاربرد شاخص 

 کالس 3جدول باشد. مشکالت معیشتی حاصل از بروز خشکسالی می
 -شاخص خشکسالی اقتصادی تعریف شده براساس طبقهبحران 

 ی. آستانهدهدیان را نشان ملنج منطقهآن در  فیو توصاجتماعی 
مقادیر شاخص  ای که میانهحد پایین طبقهای هر منطقه، بحران بر

 اجتماعی در آن قرار دارد، در نظر گرفته شد. -خشکسالی اقتصادی

 
Table 2- The improvement of GVF by increasing 

classes in Lenjan region 
با افزايش تعداد طبقات در  GVFمیزان بهبود آماره  -0جدول 

 لنجان منطقه
Number of 

classes 
GVF GVF 

increment 
2 0.661 - 
3 0.814 0.153 

4 0.897 0.083 

5 0.945 0.048 

6 0.956 0.011 

7 0.965 0.009 
 

تمام  یبرا( RSDEI)براساس طبقات بحران  تیوضع 0 در جدول
 بر. نداگرفتهقرار  سهیها مورد مقااز رنگ یفیبا طو  گریمناطق با همد
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در مناطق فالورجان و  دیشد یلیبحران خ نیشتریب 0اساس جدول 
تفاوت که بحران در فالورجان نسبت  نیشهرضا اتفاق افتاده است، با ا

مناطق  دارد. یشترینمود بمطالعاتی  دوره یانیپا یهابه شهرضا در سال
را در سه سال  دیشد یلیحداکثر تداوم بحران خ دنیفالورجان و فر

دارند اما بحران  1377-21و  1329-92 یاهلدر سا بیبه ترت یاپیپ
از  برخورداریبا  ،دیهم اشاره گرد نیه قبل از اکچنان ،دنیفر منطقهدر 

 نطقهماما بحران در  ؛باال به سرعت فروکش کرده است یریپذبازگشت
 فیبه ط 1393-90 یدوباره در سال آب نیطبقه تسک کیفالورجان با 
 ها، خشکسالیهمانند سایر انواع خشکسالی است. هشتقرمز باز گ

های تداوم، بزرگی و شدت اجتماعی نیز با مشخصه -اقتصادی
های مشخصه 5 جدولگیرد. ای قرار میخشکسالی مورد بررسی منطقه

های بحرانی، دهد و در تعداد سالمناطق را نشان می تمام یبحران برا
نشان داده شده است. بحرانی  دورهتداوم بحران، بزرگی و شدت هر 

توضیح اینکه بزرگی بحران برابر مجموع مقادیر بحران در طی 
 های لاـــهای بحرانی است و از تقسیم بزرگی بحران بر تعداد سسال

 آید.دست می بحرانی، شدت بحران به
 

مشخص است، مناطق اصفهان و فالورجان  5همانطور که در جدول 
اند. مناطق چهارمحال و ا داشتههای بحرانی رحداکثر تعداد سال

 هدوربختیاری و برخوار بیشترین مقادیر بزرگی بحران را در طی 
وان در تاند ولی بیشترین شدت بحران را میمطالعاتی از آن خود نموده

 شهر مشاهده نمود. مناطق لنجان و خمینی

 
Table 3- The five classes of rural socioeconomic drought in Lenjan region 

 لنجان اجتماعی در منطقه -توصیف طبقات خشکسالی اقتصادی -1جدول 
Number of years in 

each class 
Class 

description 
Upper 

Limit 
Lower 

Limit 
Class 

spectrum 
Class Number 

3 No crisis 0.198 0 Blue 1 
7 Low crisis 0.429 0.199 Green 2 
9 Mild crisis 0.696 0.430 Yellow 3 
6 Severe crisis 0.897 0.697 Orange 4 
3 Extreme crisis 1.286 0.898 Red 5 

Table 4- The socioeconomic drought index of regions and their spectrum description 

 اجتماعی مناطق و توصیف طیفی آن -خشکسالی اقتصادی شاخص -0جدول 
Class 

definition 1 2 3 4 5 

Region 

Water 
year 

Isfahan Borkhar 
Charmahal va 

Bakhtyari 
Khomeinishahr Shahreza Fereidan Felavarjan Lenjan Najafabad 

1989-90 1.147 2.955 5.065 1.996 2.357 2.469 1.281 1.286 1.977 
1990-91 1.041 2.381 3.872 1.574 1.616 2.289 0.625 0.838 1.19 
1991-92 1.017 1.885 3.4 1.405 1.294 1.827 0.62 0.891 0.693 
1992-93 0.988 2.211 3.571 1.465 1.002 1.337 0.602 0.798 0.675 
1993-94 1.204 2.464 3.514 1.325 1.842 1.98 0.635 0.897 0.801 
1994-95 1.68 3.227 4.638 1.756 2.201 2.881 0.765 1.028 0.792 
1995-96 1.159 2.485 3.355 1.089 2.381 2.276 0.535 0.665 0.552 
1996-97 0.82 1.982 2.899 1.081 1.96 2.122 0.538 0.797 0.89 
1997-98 0.58 1.966 2.913 0.866 1.283 1.895 0.127 0.581 0.188 
1998-99 1.058 2.125 2.654 0 1.516 2.616 0 0.485 0.717 

1999-2000 1.584 2.061 2.212 0.258 2.653 3.116 0.921 0.821 0.995 
2000-2001 2.123 1.8 1.731 0.756 2.624 2.675 1.176 1.077 0.98 
2001-02 1.577 1.206 1.775 0.116 1.367 0.996 0.589 0.517 0.54 
2002-03 0.982 1.136 0.962 0.229 1.453 0.263 0.436 0.354 0.407 
2003-04 0.819 0.916 1.347 0.477 1.223 0.092 0.318 0.423 0.565 
2004-05 0.632 0.672 1.174 0.324 0.891 0.151 0.321 0.317 0.27 
2005-06 0.288 0.571 0.899 0.207 0.337 0 0.302 0.143 0 
2006-07 0 0.597 0.625 0.019 0.48 0.498 0.201 0 0.015 
2007-08 1.177 1.395 1.188 0.502 1.537 1.339 0.529 0.429 0.68 
2008-09 1.612 1.407 0.818 0.589 1.308 1.44 1.054 0.569 0.845 
2009-10 1.123 0.555 0.873 0.332 0.38 1.449 0.968 0.379 0.707 
2010-11 1.805 1.171 0.605 0.363 0.435 1.725 1.314 0.562 0.845 
2011-12 1.744 0.554 0.688 0.614 0 1.805 1.548 0.617 0.807 
2012-13 1.768 0.263 0.769 0.677 0.376 1.611 1.35 0.696 0.843 
2013-14 1.815 0.481 0.464 0.805 0.196 1.73 1.021 0.42 0.524 
2014-15 1.636 0.605 0.217 0.924 0.398 1.672 1.302 0.679 0.692 
2015-16 1.2 0 0.092 1.277 1.338 1.304 0.494 0.332 0.494 
2016-17 0.805 0.136 0 0.906 1.155 0.876 0.57 0.198 0.236 
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Table 5- Region’s Socioeconomic drought characteristics 

 اجتماعی مناطق -های خشکسالی اقتصادیمشخصه -0جدول 

Region 
Number of 

critical years 

Critical 

years period 

Critical years 

duration(years) 

Critical years 

magnitude 

Critical years 

severity 

Isfahan 21 

1989-96 7 8.236 1.177 

1998-2003 5 7.325 1.465 

2007-16 9 13.881 1.542 

Borkhar 17 
1989-2003 14 29.884 2.135 

2007-2011 3 3.972 1.324 

Shahreza 18 

1989-92 3 5.266 1.755 

1993-2004 11 20.502 1.864 

2007-2009 2 2.846 1.423 

2015-17 2 2.493 1.247 

Fereidan 17 

1990-92 3 6.584 2.195 

1993-01 8 19.561 2.445 

2009-15 6 9.991 1.665 

Najafabad 22 

1989-97 8 7.570 0.946 

1998-2002 4 3.232 0.808 

2003-04 1 5.565 5.565 

2007-16 9 6.437 0.715 

Khomeinishahr 14 

1989-98 9 12.558 1.395 

2000-01 1 6.756 6.756 

2013-17 4 3.912 0.978 

Felavarjan 20 

1989-97 8 5.600 0.700 

1999-2002 3 2.686 0.895 

2007-17 9 9.656 1.073 

Lenjan 18 

1989-02 13 10.680 0.822 

2008-09 1 9.569 9.569 

2010-13 3 1.875 0.625 

2014-15 1 9.679 9.679 
Charmahal va 

Bakhtyari 
13 1989-2002 13 41.600 3.200 

 دورهساله را در طی  10برخوار حداکثر تداوم بحران متوالی  منطقه
رد با کارب مطالعاتی دارد که نشان از وخامت اوضاع در این منطقه است.

درآمد  ها بر اساسشهرستان یریپذتأثیرحداکثر  رینقشه مقاد( 0) معادله
و نیز سطح زیر  یو باغ یاعم از زراع یبخش کشاورز نیشاغل یواقع

کشت نرمال )برابر با چارک سوم سطح زیر کشت هر منطقه در طی 
از  bو  aه که به ترتیب در بخش بدست آمدمطالعاتی( مناطق  دوره

این نقشه تفاوت مناطق را در  .نشان داده شده است 6شکل 
 a-6 دهد. بر اساس نقشهپذیری خشکسالی به خوبی نشان میآسیب

صفهان و ا منطقهپذیری درآمدی نسبت به خشکسالی در تأثیرحداکثر 
ای گردد. نتیجهباد مشاهده میآحداقل آن در مناطق شهرضا و نجف

باشد. می b-6 بدست آمد در سازگاری کامل با نقشه a-6 که از نقشه
گردد بیشترین سطح زیر کشت نرمال مربوط همانطور که مالحظه می

به مناطق اصفهان و فریدن است و در هر دوی مناطق نسبت اراضی 
 زراعی به باغی بیشتر است.

 
پذیری نسبی مناطق برای دو سال ی آسیبشهنق 6 با کاربرد معادله

نشان  bو  a-7های به ترتیب در شکل 1327-22و  1379-21خشک 
سبی و پذیری نی این دو نقشه، تغییرات آسیبداده شده است. مقایسه

 هاسازد. بر اساس این نقشهگستردگی این آسیب را نمایان می
 بیشتر ازپذیری در خشکسالی اول به مراتب گستردگی آسیب

گانه روند کاهشی دوم بوده است. در تمامی مناطق نهخشکسالی 
با انتقال از طیف  1327-22تا سال  1379-21پذیری از سال آسیب

 شود. قرمز به زرد، نارنجی و سبز دیده می
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Fig. 6- Region’s maximum vulnerability (a) and Normal cultivated area (b) 

 (b) مناطق كشت نرمال  ريو سطح ز (a) یريپذحداكثر تأثیر ريمقاد نقشه -8شکل 
 

 
Fig. 7- Relative vulnerability map in water years 2000- 2001(a) and 2008- 2009 (b) 

 (b) 5124-22( و a) 5146-22 یمناطق در سال آب ینسب یريپذبیآس نقشه -4شکل 
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آباد است که در خشکسالی دوم نجف منطقهتنها استثناء در این روند، 
ر این ثر باالتری داشته است. شناخت عوامل مؤپذیری نسبی بآسیب

های حمایتی برای کاهش اثرات خشکسالی تغییر امکان تدوین بسته
که در  ایپذیری منطقهآسیب نقشه سازد.بر اقتصاد جوامع را فراهم می

 هپذیری نسبی بر مبنای معادلپذیری و آسیبآن عوامل حداکثر آسیب
به ترتیب در  1327-22و  1379-21 یآبدخالت دارند برای دو سال  5

 به نمایش درآمده است. bو  a-2های شکل

 
 اجتماعی -های شاخص خشکسالی اقتصادینقشه bو  a-9های شکل

 1327-22و  1379-21( برای سال آبی 7) از رابطه را کهروستایی 
دهد. با توجه به این دو نقشه، خشکسالی سال بدست آمده، نشان می

از شدت بیشتری در مناطق مورد مطالعه برخوردار بوده  1379 -21
است. چهار منطقه از نه منطقه، بحران شدید را در این سال تجربه 

نی نبوده است. این در حالی است ای غیر بحرااند و هیچ منطقهکرده
تمام مناطق با کاهش بحران  1327-22که در خشکسالی سال آبی 

جتماعی ا -خشکسالی اقتصادی ای که طبقهاند. تنها منطقهودهروبرو ب
 آباد بوده است.نجف منطقهدر آن تغییر نکرده، 

 

اجتماعی این نوع از  -توان اثرات اقتصادیبا بررسی این شاخص می
شکسالی را به تفکیک مناطق مورد بررسی قرار داد. این اثرات خ

تواند با روابط همبستگی بین متغیرهایی مانند میزان مهاجرت می
های خانوارهای روستایی، تغییر در هرم روستاییان، تغییر در انواع دارایی

سنی جمعیت ساکن در روستاها و سایر متغیرها با شاخص خشکسالی 
 بیان گردد. RSEDIی اجتماع -اقتصادی

 

 گیریو نتیجه بندیجمع -0
 رودندهیزا حوضهدر  یاز کم آب یبحران ناش یابیارز یبرا تحقیق نیدر ا

شاخص تمرکز شده است.  یاجتماع -یاقتصاد یبر خشکسال
ار ارائه ب نینخست یکه برا ی روستاییاجتماع -یاقتصاد یخشکسال

 ی اثرگذار بر بخشاجتماع ی ومتشکل از اجزاء اقتصاد گردد،یم
 بر اساس نتایج بدست آمده و مقایسه با تاریخچهاست.  یکشاورز
نطقه م طیتوانسته است شرا یمدل ارائه شده به خوبرود، زاینده حوضه

در  یاجتماع -یاقتصاد یخشکسال راتییتغ یبررسکند.  ریرا تصو
و در  یاریچهارمحال و بخت منطقهرا در  یخشکسال نیشتریمناطق، ب

منطقه به  نیاما ا دهد،ینشان م یدوره مورد بررس نیآغاز یهاسال
مرور از خود مقاومت نشان داده است.

 

 
Fig. 8- Regional vulnerability maps in water years 2000- 2001(a) and 2008- 2009 (b) 

 (b) 5124-22( و a) 5146-22 یسال آبدر  یامنطقه یريپذبیآس نقشه -2شکل 
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Fig. 9- Rural socioeconomic drought maps in water years 2000- 2001(a) and 2008- 2009 (b) 

 (b) 5124-22و  (a) 5146-22 یدر سال آب روستايی اجتماعی -یاقتصاد یشاخص خشکسال نقشه -6شکل 

 
 بهلکه نبوده ب هایخشکسال طیمتاثر از شرا ،منطقه نیدر ا یروند کاهش

سبت ن یمحصوالت کشاورز دیکشت و تول ریسطح ز یجیتدر شیافزا
 یهاکه در سال دنیفر منطقهمنطقه،  نیا برخالف .شودیداده م

رور را داشته است، به م یخشکسال آثار این نوع نیکمتر ،دوره ییابتدا
 یحداکثر خشکسال 1372 -79و در سال خشک  دهیبحران گرد ریدرگ
 نیاست که اثر ا یدر حال نیمنطقه گزارش شده است. ا نیاز ا

وضه مناطق ح ریساسال بعد در  کیتا  ریخأو تداوم آن با ت یخشکسال
 ,Fathi)های پژوهش فتحی این نتیجه با یافته قابل مشاهده است. زین

در خصوص میزان تولید محصوالت کشاورزی و تحقیق  (2014
Molle et al. (2008)  و Azadi (2013) در خصوص شرایط

 Ahmadi etو نیز تحقیق  2111خشکسالی حاکم بر حوضه در سال 

al. (2013)  .یخشکسال دوره نیاز ا تأثیر نیشتریبمطابقت دارد 
تجربه نموده است. اما  116/3با شاخص  دنیفر منطقه( را 1379-21)
 زیرا ن یریپذبازگشت نیشتریب ،یریپذتأثیرحداکثر  رغمیمنطقه عل نیا

د ناشی توانپذیری باالی این منطقه میبازگشتاز خود نشان داده است. 
طرف بق و براز جبران سریع کاهش منابع آب و بازگشت آن به وضع سا

خشکسالی به دلیل قرارگیری در باالدست حوضه و  دورهشدن 
مندی از منابع مناسب آب سطحی و زیرزمینی نسبت داده شود. بهره

 1379-21سه ساله  یاثر خشکسال ق،یتحق جیبر اساس نتا نیهمچن

است، اما  دهیمستهلک گرد 1320-25 یدر تمام مناطق تا سال آب
چهارمحال  منطقهبه جز  1326-27 یال آبشروع شده از س یخشکسال

مناطق  ریآباد و لنجان در ساتسامح برخوار، نجف یو با اندک یاریو بخت
های محققین مبنی بر قرارگیری این نتیجه با یافتههنوز ادامه دارد. 

ی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی طی هحوضه در وضعیت ویژ
 ;Moradi et al., 2011) سالیان اخیر، در هماهنگی است

Faramarzi, 2014; Mirahsani et al., 2018; Mirahsani et al., 

2019; Mousavi, 2019; Mousavi and Shokoohi, 2019) در .
 Rahimi and Mohammadiهمین راستا، در تحقیق دیگری

حاکمیت شرایط خشکسالی  SWSIبا کاربرد شاخص   (2017)
اند. به بعد را مورد اشاره قرار داده 1327هیدرولوژیکی بر حوضه از سال 

گانه کاپوال بر مبنای شاخص نتایج مشابهی از بررسی توابع سه
 Motevali Bashiنیز بدست آمده است ) SPIخشکسالی هواشناسی 

Naeini et al., 2020 .)چند  ها درتنش شیو افزا یامنطقه طیشرا
 یبرا طیشرا نی. اباشدیاز مدل م مزبور افتهیبر  یدییأت ریساله اخ

( هم 1395-96) یررسمورد ب یزمان دوره انیاز مناطق تا پا یتعداد
ز ا زین شهرینیخم منطقهبحران در  شیافزا یجیروند تدر ادامه دارد.

 شودیمن دهیمناطق د ریدر سا یروند نی. چنباشدقابل تعمق می جینتا
عالوه  ،باشدیم یمنطقه که باغ نیکشت غالب ا ترکیبو با توجه به 
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 رییتغ زین و یاراض یکاربر رییتغ یبر نگران کننده بودن موضوع، بررس
حران ب یابیشهیدر ر تواندیمنطقه م نیدر ا الیبه باغ و ارورب هایباغ
 حاضر است. قیثر باشد که خارج از حدود تحقؤم
 

 یانیپا یهاسال ی)خشکسال وستهیحاد به وقوع پ یدو خشکسال سهیمقا
مناطق  شتریدر ب دهدی( نشان م1326-27سال  یو خشکسال 71دهه 

اول  یبوده است. بر خالف خشکسال گذارترتأثیراول  دوره یخشکسال
 یکسانیدوم عملکرد  دوره یباال بوده، خشکسال تأثیرو با  یکه ناگهان
 یمشابه خشکسال توانیم یسختنداشته است و به  مناطقبر تمام 

مناطق  یبعض یدوره برا یانیکه تا سال پا یخشکسال نیا یبرا یقبل
 یرفمع یرا به عنوان سال حداکثر خشکسال یتداوم داشته، سال خاص

ق مناط یمجموع شاخص خشکسال یسهیاز مقا لیدل نینمود. به هم
دوره به عنوان  نیا یبرا 1327-22 یسال آب ،یآمار یانیپا در دهه

 ی. براشده است ییشناسا 602/9سال با مجموع شاخص  نیتریبحران
و  902/10با مجموع شاخص  1379-21 یسال آب زینخست ن دوره

 621/10با مجموع شاخص  1372-79 یپس از آن سال آب
سال،  نیتریبحران هاناصف منطقه یاند. براها بودهسال نیتریبحران

با نیز  جهینت نی، است که ا1392 -93 یسال آب ر،یاخ در چند ساله
 شواهد موجود مطابقت دارد.

 
یق اجتماعی که تحق -یکی از کاربردهای شاخص خشکسالی اقتصادی

بندی منطقه بر اساس بحران حاضر به ارائه آن اختصاص دارد، زون
انایی پذیری و لذا ارزیابی تومعیشتی حاصله از خشکسالی و عدم انعطاف

بندی شاخص جامعه برای مقابله با عوارض آن است. برای کالس
RSEDI ه دو تعیین طبقات بحران، از روش شکست طبیعی جنکز استفا

 یجتماعا -یاقتصاد یخشکسال یبندطبقه جینتاه عمل آمد. بررسی ب
جان در مناطق فالور دیشد یلیبحران خ نیشتریبدهد نشان میمناطق 

تفاوت که بحران در فالورجان  نیو شهرضا اتفاق افتاده است، با ا
دارد. مناطق  یشترینمود ب یانیپا یهانسبت به شهرضا در سال

را در سه سال  دیشد یلیر تداوم بحران خحداکث دنیفالورجان و فر
 نیشتریدارند. ب 1377-21 و 1329-92 یهادر سال بیبه ترت یاپیپ

آباد، اصفهان و فالورجان هر در مناطق نجف یبحرانهای تداوم سال
این شاخص تفاوت بین  .گرددیسال، گزارش م 21از  شیبا ب کی

ا ب یهاشهرضا دوره درمناطق را نمایان ساخته است، به عنوان نمونه 
در  نیهمچن قابل مشاهده است. شتریتداوم کوتاه اما در تکرار ب

نجان و ل دن،یاول فر یدوم نسبت به خشکسال یخشکسال یسهیمقا
آباد مناطق فالورجان و نجف یطبقه کاهش بحران ول کیشهرضا 

 یریپذبیکاهش آس .دهندیبحران را نشان م شیطبقه افزا کی
در مناطق شهرضا، لنجان و  یخشکسال دورهو د نیب یامنطقه

 جیدرآمدها از نتا شیطبقه و افزا کی زانیبه م یاریچهارمحال و بخت

با توجه به محاسبات انجام شده حداکثر مقدار  هستند. قیتحق نیا
 از یدرآمد یریپذتأثیر زانیاز م یاهینما ی )به عنوانریپذتأثیر

و  شهرینیاصفهان و حداقل مقدار را مناطق خم منطقهرا ی( خشکسال
مناطق  71 دهه یانیپا یهاسال یاند. در خشکسالبرخوار داشته

را  یدرصد کاهش از درآمد کشاورز نیو فالورجان کمتر شهرینیخم
ثر أمت یمناطق حوضه به شدت از خشکسال ری. ساانددهیمتحمل گرد

 یدارا 21و  71دهه  یلخشکسا دوره. اصفهان در هر دو انددهیگرد
ه شرایط بنابراین با توجه ب بوده است. یامنطقه یریپذبیآس نیشتریب

 -اجتماعی و تراکم جمعیت در این منطقه و تداوم خشکسالی اقتصادی
ین طلبد. با کاربرد اگیرندگان را میاجتماعی در آن، توجه خاص تصمیم

 های برآورد کننده وضعیت منابع آب و تعیینمدل در تلفیق با سایر مدل
ن قادر خواهند بود که گذارامیزان تولید محصوالت کشاورزی سیاست

و  اجتماعی -ها بر خشکسالی اقتصادیاثر هر یک از اقدامات و برنامه
ریزی افزایش بحران مناطق بصورت کمی درآورده و از آن در برنامه

گذاری محصوالت خبخشی منابع درآمدی، نرآوری با تنوعتاب
ب مطمئن و های تامین حداقلی از آزیرساخت کشاورزی، توسعه

 ریزی منابع و مصارف آب استفاده به عمل آورد.امهبرن
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