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 و بحران آب آبیمقابله با کمدر  (DSS) تصمیم یارسیستم  بررسی
 

 نسیم آرمان 

 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء)ص(بهبهان

09196415426تلفن :   

 Arman@ bkatu.ac.ir:  پست الکترونیکی

 

 

 

 چکیده
طح آن شدت خشکسالی در حوضه مشخص شده و سیار و پایش ریسک خشکسالی، با اجرایی شدن سیستم تصمیم

قابله با مکه در این صورت نسبت به سطح خشکسالی روی داده در حوضه، اقدامات اجرایی برای  ،گرددتعیین می

گیران را یار با ارائه یک مدل کاربردی مناسب، مدیران یا تصمیمسیستم تصمیم شود.حوضه انجام میآبی در کم

سالیمنظور مدیریت بهبه شک شی از خ سارات نا تی را کند و کارایی اقدامات مدیریحمایت میینه جهت کاهش خ

های این برنامه، رویکرد آن استتت که تا به حال رویکرد لالب در زمینه از ویژگی دهد.مورد ارزیابی قرار می

ور جامع پیش، ات را به طاقدام ،ها در زمان وقوع آن بوده، اما سیستم تصمیم یارمدیریت خشکسالی تمرکز فعالیت

شخص می سالی"کند. به عبارت دیگر تغییر رویکرد از حین، و بعد از وقوع م شک مدیریت "به  "مدیریت بحران خ

سالی شک سک خ صادی و اجتماعی  "ری سارت اقت صشود. ارا منجر میکمترین خ ستم پایش و ت سی یار میمستقرار 

بومی دارد و های آتی در مبحث مدیریت زیستریزیبرنامهها و گیریخشکسالی اهمیت بسزایی در روند تصمیم

 .م بودهای علمی خواهیرو با اجرایی شدن این برنامه شاهد آلاز روند مدیریت اصولی و مبتنی بر یافتهاز این

 

 آبیکم ،دیریت ریسک خشکسالیم مدیریت بحران، ،(DSS) تصمیم یارسیستم  کلمات کلیدی:
 

 مقدمه

مدت های پیاپی و بلندایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی )مناطق خشککو و نی ه خشککوشک خشکککسککالی های آبخیزدر حوزه

سیب سیار زیادی  هایآ صادیک محیطی و اجت اعی ب شاورزی و منابع طبیعی از ج له هایدر بخشرا اقت ولیدات ت مختلف ک

است. جلوگیری کامل خسارات خشکسالی  وارد کردهها و محیط زیست گیاهی و باغیک دامداریک شیالتک مراتع و جنگل

سالی و با تکیه بر آمار و اطالعات موجود و نیز با در پیش گرفتن  شک سوابق تاریخی پدیده خ ستک لیکن با تحلیل  م کن نی

  توان تاحد زیادی خسارت ناشی از خشکسالی را کاهش داد.مدیریت مناسب می

: یکی مدیریت بحران و دیگری مدیریت ریسو. در بحث در زمینه مدیریت خشکسالی به طور کلی دو رویکرد وجود دارد

رهزینه و پکه بسیار  به آن نواحی است زده و امداد رسانیمدیریت بحرانک اقدامات دولت در راستای تشخیص نواحی بحران

 باشد.بهنگام مینا
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)مدیریت کم هزینه و به هنگامک اما مشکل در اجرایی کردن آنش آمادگی مقابله با آن قبل از وقوع و  اما در مدیریت ریسو

ده برای شککطراحیگیردک بطوریکه با آگاهی از شککرایط فعلی منطقهک تصکک ی ات وزم و از قبلگسککترآ آن مد ن ر قرار می

تواند کشاورزان را در راستای تغییر مدیریت گردد. بعنوان ن ونهک اطالع از مخاطرات اقلی ی م کن میمقابله با آن اع ال می

مزارع )کم آبیاریک تغییر الگوی کشکککتک حگي گیاهان پرمصکککري و...ش قبل از بروز گسکککترده خشککککسکککالی یاری ن اید. 

)مدیریت بحرانش به مراتب بیشککتر از هزینه مطالعات در تعیین  های خشکککسککالیران خسککارتهای انجام شککده برای جبهزینه

سوش می راهکارهای مقابله قبل از وقوع شد. با توجه به پیش)مدیریت ری سته تا حدودی احبا سالی که توان شک ت ال بینی خ

سالی را بازگو کند می شک ستفاده وقوع خ سو و مدیریت بحران در این رابطه ا ست تلفیقی از مدیریت ری توان گفت بهتر ا

سازمان سالی میگردد. عالوه بر اینک  شک شش گیاهی و خ شرایط پو ر توانند راهکارهای وزم دهای ذیربط نیز با آگاهی از 

شاورزی اتخاذ ن ایند تخصیص آب و نهاده امر ک مح دی و 1389؛ دریجانی و ه کارانک 1384عرب و مهدیخانیک  (های ک

 ش.1391رضایتیک 

 

 مدیریت ریسک خشکسالی

مدیریت ریسو خشکسالی رویکردی است که تاکنون ک تر مورد توجه قرار گرفته است. اصل غالب مدیریت خشکسالیک 

ه خسارات ناشی با توجه ب .ا اتکاء به اقدامات وزم برای آمادگی و تخفیف اثرات زیانبار آن استتأکید بر مدیریت ریسو ب

 از خشکسالیک تاکنون برنامه مشخصی برای رویارویی با آن وجود نداشته و یا جنبه موقتی داشته است. 

ن ه چنی شککودککیو میهای نهادهای دولتی مشککخص و تفبرنامه ع ل جامع مدیریت ریسککو خشکککسککالیک مسکک ولیتدر 

ت های مربوط به خشکسالی شامل آمادگی برای خشکسالیک تسکینک تحقیقک مدیریها برای فعالیتیکپارچگی این مس ولیت

 گیرد. نحو انجام میریسوک آموزآ و امداد رسانی در شرایط اضطراری به بهترین 

آید. در امروزه مدیریت ریسو خشکسالی در بسیاری از کشورهای اروپایی جای مدیریت بحران را گرفته و به اجرا در می

شورهای معدودی به طور جدی و ه ه جانبه طرح شورهای مختلف جهانک ک سازمانبین ک یافته و جامعی برای مقابله با های 

د. در میان این کشورهاک آمریکا در این زمینه پیشرو بوده و کشورهایی انخشکسالی در بخش کشاورزی تدوین و اجرا ن وده

 ش.1387)ارشدک اند ای انجام دادههای قابل مالح هچون استرالیا و آفریقای جنوبی در این زمینه فعالیت

 

 های مدیریت ریسک خشکسالی:   مؤلفه

 * آسیب پگیری = ریسو خطر

 ها ش بینیشناسیک احت اوتک پیش) اقلیمخطر : وقایع طبیعی 

سیب ضیک تخریب پگیری: فاکتورهای اجت اعی آ شدنک تکنولوژیک ع لیات کاربری ارا شهری  شد ج عیتیک  )تغییرات و ر

 های دولتی و هشدارهای زیست محیطیش محیط زیستک روآ استفاده از آبک سیاست

 

 طرح مدیریت ریسک خشکسالی هدف از

 ولتیها در میان نهادهای دتدوین برنامه جامع مدیریت ریسو خشکسالی به من ور مرزبندی و یکپارچگی مس ولیت -

 ارتقاء سطح آگاهی ع ومی جامعه نسبت به خشکسالی و مفاهیم مدیریت بحران و ریسو  -

 الی ریزی و طرح برای مدیریت خشکسهای گگشته مقابله با خشکسالی جهت هرگونه برنامهارزیابی و نقد اثرات روآ -

  مشارکت مردم و واگگاری مدیریت خشکسالی به ذینفعان -
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  آبیمقابله با کم منظورمدیریت ریسک خشکسالی بهمراحل گام به گام 

  .)بارآک منابع آب و . . . شک اقتصادی و اجت اعی های محیطیاطالعات کافی در زمینه داشتن -

  آنهابندی رتبهو ارزیابی اثرات خشکسالی  -

ارچوبی چ پگیری و تهیهمناطقک ارزیابی آسککیب پگیری هر یو ازتعیین شککدت آسککیبک پگیرتعیین مناطق آسککیب -

 محیطی اثرات خشکسالی های اقتصادیک اجت اعی و زیستبرای شناسایی علت

 مردم و ارگانهای دولتیمشارکت  -

از شناسایی  پسآن انجام و  کاهش خشکسالی من وربه پگیری یو بخششناسایی اقدام مناسب با توجه به آسیب -

 .پگیری و مؤثر بودن آنهاک امکانبر اساس هزینه اثرات خشکسالی و علل آنک جهت کاهش خطرات خشکسالی

به سکککیاسکککتگزاران و  و راه حل بهینه اعالم برنامهو  های مختلف خشککککسکککالیبخش درتهیه چارچوب اجرایی  -

 ریزانبرنامه

 

 سیستم های پشتیبانی در تصمیم گیری 

رار ریزی ک ی و کیفی منابع آب مورد توجه قدر سالهای اخیر دو دیدگاه اصلی در گسترآ نگرآ سیست ی در برنامه

ازی ب و محیط زیست و توسعه ابزارهای وزم برای مدلسهای منابع آگرفته است. در راهکار اول ت رکز بر پیچیدگی سیستم

ر تواند عدم قطعیت دآن بوده است ولی در راهکار دوم بیشتر به عدم قطعیت در اطالعات ک ی و کیفی موجودک که می

 شSimonouic, S.P., 2000)تص ی ات مدیریتی را منجر شودک پرداخته شده است 

ش یکی از قویترین ابزارهای بسط داده شده برای کاربرد نگرآ سیست ی DSSهای پشتیبانی در تص یم گیری )سیستم

پگیری های فراوانی برای افزایش انعطايهای منابع آب و محیط زیست بوده است. امروزه تالآدر مسائل توسعه سیستم

پشتیبانی در  هایمتوان به توسعه سیستگیرد که به عنوان ن ونه میگیری صورت میهای پشتیبانی در تص یمسیستم

اشاره  3گیری هوش ندهای پشتیبانی در تص یمو سیستم 2گیری سازگارهای پشتیبانی در تص یمک سیستم1گیری مکانیتص یم

 کرد.

باشد: زیر برنامه به شرح زیر می 7ریزی و مدیریت پایدار منابع آب شامل گیری برای برنامهسیستم پشتیبانی در تص یم

 ش.Stohr, E.A. & B.R. Konsynski, 1992 و 1381)زهراییک 

 زیر ساختار مدیریت اطالعات 

 بینی جریان ورودیزیر ساختار مدل سازی و پیش 

 زیر ساختار مدیریت مصري 

 برداری ک ی و کیفیهای بهرهزیر ساختار مدل 

 زیر ساختار مدیریت خشکسالی 

 آب زیر ساختار مدیریت کیفی 

تدوین  آبیبرداری از سیستم در شرایط خشکسالی و کمهای بهره سیاستدر زیر ساختار مدیریت خشکسالی: ـ 

 گردند.می

 من ور مدیریتگیران را بهبا ارائه یو مدل کاربردی مناسبک مدیران یا تص یم (DSS)گیری سیستم پشتیبانی تص یم

                                                 
Spatial decision support systems  - 1 

Adaptive decision support systems - 2 

Intelligent decision support systems - 3 
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 -ژیکی و اقتصادیهای کشاورزیک هواشناسیک هیدرولو)خشکسالی بهینه جهت کاهش خسارات ناشی از خشکسالی

 دهد. کند و کارایی اقدامات مدیریتی را در کاهش خشکسالی مورد ارزیابی قرار میاجت اعیش ح ایت می

 

DSSگیری: سیستم پشتیبان تصمیم 

 Herbert Simon & Allen Newellبه واسطه مطالعات آقایان  و 1960و اوایل  1950حت اوً در اواخر سال ا  4DSمفهوم 

های با استفاده از سامانه 1999وجود آمد و بعدها در سال به Carnegieدر موسسه تکنولوژی  های سازمانیگیریروی تص یم

در سال  Gorry & Mortonمورد استفاده قرار گرفت.  Tom Gerrityای در موسسه تکنولوژی ماساچوست توسط رایانه

ان از آن توهای کامپیوتری تعریف کردند که میده با سامانهعنوان یو سامانه دارای قابلیت تبادل دارا به  DSS5ک 1971

باید به آن اشاره کرد  DSSجهت حل مشکالت با ساختار مشخص و تا حدودی ناشناخته بهره برد. نکته مه ی که در مورد 

افق دید  به عنوان ابزاری است که DSSکند و مس ول اصلی تص ی ی است که اتخاذ می کگیرندهاین است که شخص تص یم

کند بلکه مشکل موجود را حل ن ی DSSدر واقع  ن اید.تر میوسیع گیردکگیرنده را در مورد تص ی ی که میفرد تص یم

  ش.Stuth & Lyons,1993) باشدای برای حل مشکل موجود میوسیلهمانند یو ماشین حساب 

 حلا راههانواع مختلفی از اطالعات و خروجی آنها هایی هستند که ورودی آنگیریک مدلهای پشتیبان تص یمسامانه

دهد این امکان را میگیرنده رد تص یمف به باشد چرا کهمی 6سیست ی فعال DSS. باشدل مسأله موجود میح های متعدد برای

 ش.Klosterman,1997ها را با هم مقایسه ن اید )طور پیوسته راهکارهای متعدد را ایجاد کرده و آنکه به

اشد. بترین موضوعاتی است که ه واره بشرک حتی در زندگی روزمره خود با آن روبرو میگیری یکی از اساسیمتص ی

نتخاب ها باید بهترین گزینه را اهای مختلفی مواجه باشیم که از بین آنبرای انجام یو کار خاصک م کن است ما با گزینه

ری که گزینه منتخب طوپردازد. بههای م کن میترین گزینه از بین گزینهگیریک به چگونگی انتخاب بهن اییم. در واقع تص یم

یزان دقت گیری از ن ر کیفیت و مهای مورد نیاز برای تص یمبتواند بیشترین سود و موفقیت را به ه راه داشته باشد. داده

 ش. 1387باشد )اصغرپورک میها با یکدیگر متفاوت باشند و ه چنین میزان اه یت و وزن هر کدام از آنمتفاوت می

Simon (19609و انتخاب 8ک طراحی 7مرحله فهم و شناخت 3گیری پیشنهاد کرد که دارای ش مدلی را برای فرآیند تص یم 

 بود.

گیری به شرح ریزی و تص یمش یو روآ کار جهت مراحل برنامهRodriguez (2002 و   Sharifiبر مبنای این مدلک

 زیر بیان کردند:

 ه شناختمرحل 

اشد بکه آیا شانسی برای تغییر اوضاع و بهبود وضعیت موجود میسوال اصلی : آیا اصالً مشکلی وجود دارد یا این

ری در مورد گیمن ور شناسایی مشکالت و مواردی است که تص یمیا خیر؟ این فاز شامل بررسی دقیق منطقه به

 باشد.ها ضروری میآن

  مرحله طراحی 

های موجود موجود برای حل مشکل چیست؟ این مرحله شامل ایجادک بسط دادن و تحلیل راه حلراهکارهای 

ددی های متعریزی که راه حلهای برنامهکارگیری مدلباشد. این مرحله شامل فهم مسألهک بهبرای حل مشکل می

                                                 
4 - Decision Support 

5 - Decision Support System 

6 - interactive 

7- Intelligence  
8- Design 
9 - Choice 
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 باشد.و کارایی این راهکارها می سنجیکند و ه چنین امکانرا ایجاد می

 تخاب مرحله ان 

اهکار ترین رکدام یو از راهکارهای ارائه شده برای حل مشکل دارای بیشترین سود است؟ در این مرحله مناسب

 .(sharifi and Herwijnen, 2003) گرددارائه شده انتخاب می

ر اهایی سر و کار دارند که بر پایه یو سری معیگیری چند معیاره با مج وعه گزینهطور کلی مسایل تص یمبه

 وعهگیری چند معیاره مج های تص یمشود. این معیارها اغلب ناه گون و گاهی متضاد هستند. تحلیلارزیابی می

گیرندگان در حل مسایل پیچیده و دارای ساختار ضعیف یا ناقص های تحلیلی است که به تص یمای از روآ

 ,Malczewskiکند )ین مسایل استفاده میهای موثر در حل اگیرندگان و معیارکند و از دانش تص یمک و می

 ش.1999

 

 یاردر سیستم تصمیم گیریمراحل فرایند تصمیم

 گیریباور بر لزوم تص یم -1

در این مرحله شرایط و دویل خاص یا مسائل و مشکالت واقعی بصورت عینی ظهور و بروز دارندک لگا مدیران و برنامه ریزان 

ی ای رسید یا مسائل و معضالتتوان به اهداي ویژهوجود شرایط و ملزومات خاص میرسند که در صورت به این تشخیص می

 را به نحو مشروط گام به گام حل ن ود.

 د.گردنها ارائه میبا توجه به امکانات و محدودیتیافته مع ووً چندین گزینه های ساختگیریدر تص یم -2

 گیریسازی تص یمپگیری و امکان بهینهانعطاي -3

ه های قابل قبولک بکارگیری یو مدل مناسب برای انتخاب بهترین گزینه یا اتخاذ تص یم بهینتدوین برنامه و ارائه گزینه بعد از

ها ضروری است. در این مرحله انتخاب مدل و ساختار آن و اینکه چه میزان در انتخاب بهترین گزینه برنامه بر مبنای محدودیت

 کارآیی مدل خواهد بود.و منابع کارآمد باشد مبنای سنجش 

 سازی و تطبیق گزینه بهینه با دنیای واقعی برای اجرای برنامه و گزینه اصلیشبیه -4

پس از انتخاب مدل مناسب و کارآمد و فراهم آمدن متغیرها و ملزومات و منابع موردنیاز مرحله اجرایی کار بر اساس طراحی 

عی پگیری و امکان تطبیق برنامه با برخی مقتضیات دنیای واقشود. انعطايانجام شده گزینه قابل قبول آغاز و ع لیات اجرا می

 وجود دارد. DSSبینی نشده اما واقع شده در دنیای واقعی از طریق و برخی مسائل پیش

 مرحله کنترل و ارزیابی  -5

و ضعف ارائه  و نقاط قوتگیری و نتایج اجرای گزینه انتخابی کنترل و ارزیابی شده باوخره در فرایند کار نتیجه تص یم

 . ش1386)شیخ حسنیک  گرددمی

 

 آبیو مقابله با کم دیریت ریسک خشکسالیدر م یارتصمیمسیستم های 

شبیهروآ سازی برای ارائه یو مدل کاربردی بر اساس آنالیز ریسو جهت ارزیابی اقدامات مدیریتی با سازی و بهینههای 

 اقدامات مدیریتی متناسب با منطقه بنا شده است. هدي خطر ریسو خشکسالی مینی م و بهبود

ستم ستم یارهای تص یمسی سی سیست ی در مسائل توسعه  شده برای کاربرد نگرآ  های یکی از قویترین ابزارهای بسط داده 

 ت کهک زیر ساختار مدیریت خشکسالی اسریزیبرای برنامهیار سیستم تص یمهای یکی از زیرساختمنابع آب بوده است. 

 ش.1381زهراییک  (گردندآبی تدوین میبرداری از سیستم در شرایط خشکسالی و کمهای بهرهدر آن سیاست

های متعدد حلها راهها انواع مختلفی از اطالعات و خروجی آنهسککتند که ورودی آن هاییک مدلیارسککیسککتم های تصکک یم
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دهد که این امکان را میگیرنده رد تصکک یمف به چرا که کباشککدمی 10سککیسککت ی فعال DSS. باشککدل مسککأله موجود میح برای

 ش.Klosterman,1997ها را با هم مقایسه ن اید )طور پیوسته راهکارهای متعدد را ایجاد کرده و آنبه

Frevert and Lines, 2005)شدید غرب آمریکا ش با توجه به خشکسالی ستمهای  ص یمسی ت را برای مدیری یارهای ت

سککازی هیدرولیکی های هیدرولوژیکی دقیق و مدل شککبیهن ن ودند. این سککیسککتم دارای اطالعات و مدلخشکککسککالی تدوی

 باشد. رودخانه می

 

 یارعناصر سیستم های تصمیم

 گیرنده در تالآ است تا به آن برسد.هدي یا مج وعه اهدافی که تص یم 

 د.گیری دخیل هستندر فرآیند تص یم های آنانش کهه راه اولویتگیرندگان )بهگیرنده یا تص یمتص یم 

 های موجود در حیطه موضوعگیرندگان بر پایه گزینهای از معیارهای ارزیابی تص یممج وعه 

 گیری هستند.ها که ه ان متغیرهای تص یممج وعه گزینه 

 درتی در تغییر قگیری هستند و فرد تقریباً هیچ مج وعه متغیرهای غیرقابل کنترل که ناشی از طبیعت محیط تص یم

 ها ندارد.آن

 ها )مج وعه خروجیMalczewski, 1999.ش 

 

 یارسیستم های تصمیم اصول

 .امکان فرموله کردن مسأله و تجدید ن ر در آن را بدهد 

 های مختلف را در ن ر بگیرد.گزینه 

 .معیارهای مختلف را )که ع وماً در تضاد هم هستندش در ن ر بگیرد 

  گیری دخالت دهد.را در تص یممعیارهای ک ّی و کیفی 

 ها و معیارها لحاظ کند.ن رات افراد مختلف را در مورد گزینه 

 ها برای محاسبه نرخ نهایی را بدهد.امکان تلفیق قضاوت 

 ش.1385پورک بر مبنای یو ت وری قوی استوار باشد )قدسی 

 

 یارسیستم تصمیممتغیر کلیدی در 

 گیری عبارتند از :تص یممتغیرهای کلیدی در سیستم پشتیبان 

طور خالصه داده به هر آنچه که ما را قادر ها عبارتند ار رکوردها و ثبت آنچه قابل سنجش است. بهها و اطالعات: دادهداده

اق الوقوع بوده یا اتفهای محیطی و اتفاقاتی را که در جهان پیرامون ما در شري وقوع یا محت لسازد فرایندها و پدیدهمی

ها ها به اطالعات و اطالعات به برنامه قابل تبدیل است. برنامهشود. بنابراین دادهاند بنحو واضح ادراک ن اییم تلقی میدهافتا

ژگی رسند. هر اطالعاتی مشت ل بر یو سلسله ویپگیر بودن پس از تأمین اعتبار به مرحله اجرا میدر صورت تأیید و توجیه

 ن ایند که برخی بدین شرح هستند:آنها را تبیین میهایی هستند که اعتبار و اه یت 
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 هدي : -

توانند برای ارزیابی و سازماندهی دیگر انواع اطالعاتک ن ایند که میاطالعات در هر مرحله هدي یا اهدافی را تعقیب می

و کنترل کفید  برنامه ریزیگیریک هاک ایجاد حساسیت و تشخیص و تبیین مسائلک حل مسائل تص یمهاک باورسازیایجاد نگرآ

 باشند.

 فرم یا شکل : ن ودارها و . . . -

 کارایی: -

 گیری یا حل یو مسأله تا چه اندازه اثرگگار و ث ربخش خواهند بود.اطالعات دریافت شده جهت تص یم

 تواتر و تناوب: -

 های مشخص زمانی است.این بند ناظر بر احت ال و سابقه و تکرار پدیده در دوره

 زمان: هزینه و -

 گیری است.های مهم در تعیین درجه توجیه یو فرایند اطالعهای متناظر از شاخصزمان و هزینه

 اه یت بهنگام بودن داده و اطالعات: -

 ی ات رسدک درجه اثربخشی و تأثیرگگاری بر تصکنندگان میگیران یا مصريبا توجه به زمانی که اطالعات بدست تص یم

اسی را در های بهنگام و صحیح یا بهنگام شده نقش اسردد. بنابراین اطالعات بهنگام متکی بر دادهگگیری تعیین میو تص یم

 . ش1377)منصوریک باشنددارا می (DSS)گیری های پشتیبان تص یمسیستم

عنوان مثال ند. بهنسازی و اتخاذ تدابیر صحیح یاری رساگیران را در بهینهتوانند به اطالعاتی منجر گردند که تص یمها میداده

آبی و خشکسالی و اتخاذ تدابیر وزم جهت مدیریت ریسو و بحران خشکسالی  و پگیر از لحاظ کمبندی مناطق آسیبپهنه

 آبی.کم

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

شرایطی را رقم زده است که توسعه اجت اعی و ت تاثیر تح را کشور اقتصادی –ضعیت کنونی بحران آب در کشور 

قرار داده اسککت. عبور از بحران کنونی بدون تکیه بر تجارب عل یک تخصککصککی و اجرایی موفق و بدون مشککارکت ه گانیک 

مدت و ای کوتاههها و فعالیتهاک سیاستدر برنامه مدیریت ریسو خشکسالی با تعریف برنامه. تقریبا غیرم کن خواهد بود

ولیدی اسککتان های تی خشکککسککالی بر منابع اکولوژیکیک اجت اعیک اقتصککادی و قابلیتبلندمدت و اجرای آن از تأثیرات منف

 های مختلف اقتصادیک کشاورزی و صنعتی مناطقمیزان ریسو شکست و یا موفقیت طرحآن با اجرای  که شودکاسته می

به حت بحران خشککککسککککالی  مهموقع پیشت نا کاربران و بر یار  تانی قرار بینی و در اخت یو بگیرد میریزان اسککک خت )ن

  ش.1388شهبازیک

سازگاری و پیش ست مدیریت ریسو بر آمادگیک  قبل از  بینیه انطور که در چرخه مدیریت خشکسالی مشخص ا

ناسککایی کارک شککلین قدم برای اینوقوع خشکککسککالی تأکید دارد با این هدي که اثرات منفی آن پس از وقوع کاهش یابد. او

ست. با این ع ل فعالیتهای مخصوص جهت کاهش اثرات خشکسالی آینده اثرات خشکسالی سی آنها ا شته و برر های گگ

 ش.1386)حسینی و ه کارانک  قابل شناسایی خواهد بود

ریزی اسککتراتژیو در مدیریت ریسککو و بحران ناشککی از بالیای طبیعی و لزوم اسککتفاده از نامهضککرورت تغییر بینش برای بر

ریزی و مدیریت اسککتراتژیو ریسککو و بحران بالیای طبیعی ش در برنامهDSSیار های نوین )سککیسککتم های تصکک یمآوریفن

به دویل  ریزیهای نوین در برنامهفناوریبکارگیری  یو الزام غیرقابل انکار بر چشککم انداز آمایش سککرزمین کشککور اسککت.

شکالت متعدد ای موجبات باور مدیران را فراهم آورده که رویکرد برنامهچندجانبه سخگویی و حل م سنتی قادر به پا ریزی 
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وین بویژه های ندنیای پیچیده و متغیر امروز نیسکککت. نکته در خور توجه در مدیریت اسکککتراتژیو ریسکککو بحران و فناوری

س ص یمتمسی صلی مدیریت بحرانک بازگرداندن تعادل و توازن و حالت عادی یا (DSSیارهای ت ست که مأموریت ا ش این ا

ان سککازی در طراحی و اجرا بسککتگی تام به میزریزانک برنامهباشککد. توفیق برنامهایجاد شککرایط مع ول در کارکرد سککیسککتم می

برای  (DSS)تدوین یو سامانه تص یم یار مکا نی  ون خواهد داشت.پگیر در مقابل مخاطرات گوناگشناخت نقاط آسیب

های آبریزک گیرنده را در اخگ تص ی ی درست برای مدیریت منابع آب حوضهتواند تص یمخشکسالی می مدیریت ریسو

 .ش1392)پورطاهری و ه کارانک یاری ن اید

سالیخ صل برآیند خشک سالی یو منطقه حا سیک شک شنا ست و  هیدرولوژیکیکهای هوا صادی اجت اعی ا شاورزی و اقت ک

سالیک بیانشاخص شک شرهای خ ستنداکننده  سالی ه شک شاخص .یط خ ضعفاما  هایی های منفرد دارای ک بودها و نقطه 

ستند و ن ی شرایط خشکسالی نی کسالی توانند درک درستی از خشهستند و قادر به لحاظ کردن ت امی پارامترها در برآورد 

سامانه تص یم یارک قادر است وضعیت خشکسالی واقعی منطقه را در شرایط موجود و در آینده و به  .طقه ارائه ن ایندیو من

شاخصصورت مکانی پیش سامانه به جای در ن ر گرفتن  شاخص ترکیبی خشکسالیبینی کند. این  ا در ر های منفردک یو 

که مین ر می هایی گیرد  پارامتر حاظ ن ودن  با ل ند  های آبیک حجم آب توا یاز قادیر ن بدهیک م بارآک حجم آ چون میزان 

سارات  سالی و خ صادی آب ک خطر خشک شرایط اکولوژیکی منطقه و کیفیت آب و ه چنین ارزآ اقت زیرزمینیک ج عیتک 

قلب و  )نیو بینی ن ایدهای آتی و در مناطق مختلفک با در ن ر گرفتن شکککرایط عدم قطعیتک پیشها و سکککالوارده را در ماه

 .ش1390نژادک عراقی

 

 مراجع

سالی خشک خشکسالی و طراحی پایگاه مدیریت ریسو ارزیابی اصول و مفاهیم طرح آمادگی "ش.1386ارشد. صالح ک ) ][

 ک مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری؛ توسعه یو طرح اجرایی برای شهرستان کرمانشاه."کشاورزی

  .400ک نشر دانشگاه تهرانک موسسه انتشارات چاپ. ص "گیری چند معیارهتص یم "ش.1387اصغرپورک م.ج.ک ) ][

 -پگیری اقتصککادینقش رویکرد مدیریت ریسککو خشکککسککالی در کاهش آسککیب"ش.1392پورطاهری و ه کارانک ) ][

  .1392ک بهار 1ک ش اره 4دوره ک 1مقاله  های روستاییکک مجله پژوهش"اجت اعی کشاورزان روستایی

ک "کارهای مدیریت بحران خشکککسککالی در جنوب شککرق کشککورارزیابی سککاز و  "ش.1386حسککینی. س.م و ه کارانک ) ][

 مج وعه مقاوت ه ایش خشکسالیک پیامدها و راهکارهای مقابله با آنک دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند.

ال للی مدلسکککازی گیاهک کنفرانس بینک "مدیریت اسکککتراتژیو ریسکککو الگوی"ش.1389)و ه کارانک  .دریجانیک ع ][

 .ص 13.ال للی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمانین مرکز ب .آبکخاک و هوا

کتر برداری از سدهای برقابیک رساله دکتری به راهن ایی دگیری بهرهش. سیستم پشتیبانی در تص یم1381زهراییک بنفشه ) ][

 مح د کارآموزک دانشکده ع ران و محیط زیستک دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

سنیک ح.ک )][ ستفاده "ش1386شیخ ح ستم های آوری فن از ا سی ستم (MIS)مدیریت اطالعاتی های نوین:  سی  های ک 

 تصکک یم های ک سککیسککتم(GPS)جهانی موقعیت تعیین ک سککیسککتم(RS)دور ازراه ک سککنجش(GIS)اطالعات جغرافیایی

 ای منطقه ه ایش مقاوت ک مج وعه"طبیعی بالیای بحران و ریسو استراتژیو مدیریت و ریزی ک دربرنامه(DSS)یار

 آستارا. واحد اسالمی آزاد دانشگاه جغرافیا از دیدگاه توسعه راهکارهای

اسکککتراتژیهای مدیریت ) سکککوی مدیریت ریسکککو گگار از مدیریت بحران به"ش.1384). ح و مهدیخانیکک .عربک د ][

 .به نک تهران 9-10ه غیرمترقبدر حوادث  ال للی مدیریت جامع بحران مقاوت اولین کنفرانس بین مج وعه ."شخشکسالی
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 ک انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیو تهرانش. ص"گیری چند معیارهمباحثی در تص یم"ش.1385پورک ح.ک )قدسی

220. 

مدیریت ریسو خشکسالی گامی به سوی توسعه پایدار مناطق خشو و "ش.1391) مح دی یگانهک ب.ک و رضاییک ح. ][

 ه ایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشو و نی ه خشو. ک اولین"خشونی ه

 («Decision support system «D.S.S)گیری  تصکک یم پشککتیبانی سککیسککتم"ش.1377ک) مح د منصککوریک  ][

 کشور. انفورماتیو عالی دبیرخانه شورای"

ملی اثرات خشکسالی ای خشکسالیک دومین ه ایش . مدیریت ریسو و پایش منطقهش1388)نیو بخت شهبازیک ع.ک ][

 و راهکارهای مدیریت آنک اصفهان.

اساس  ای برتوسعه یو سیستم تص یم یار برای ارزیابی خشکسالی منطقه"ش.1390نیو قلبک ه.ک و عراقی نژادک آ. ) ][

 های کاربردی منابع آب ایران. دومین کنفرانس ملی پژوهشک "سامانه اطالعات جغرافیایی
 [13] Frevert, D, Lins, H. (2005), "use of decision support system as a drought management tool, Proceedings 

of the (2005)," Managing Watersheds for Human and Natural Impacts: Engineering", Ecological, and 

Economic Challenges Conference, July 19-22, Williamsburg.  
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