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 پذیری نسبت به خشکسالی در حوضه آبریز بختگانارزیابی آسیب

 
 ،دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز*فاطمه نصرنیا

 منصور زیبایی، استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز 

:fnasrnia@gmail.com 

 

 چکیده:

با موقعیت الی یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین بالیای طبیعی است که انسان از دیرباز با آن آشنا بوده است.خشکس

 که داشت اذعان بایستی نزوالت جوی،کمبودوجهانآب وهواییخشککمربنددرآنداشتنقراروجغرافیایی ایران

 پذیریآسیب از این روآید.  می شمار به ایران واییو ه آب اصلی های مشخصه از خشکسالی و آبی های بحران بروز

یکی از ملزومات باالست.  بسیار دارند، کشور در را آب از استفاده سه  بیشترین که خشکسالی دوره های در کشاورزان

های پذیری مناطق مختلف نسبت به این بالی طبیعی و ارائه سیاستمدیریت کارآمد خشکسالی، بررسی میزان آسیب

پذیری و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن را مشهود ب بر پایه آن است. این امر ضرورت مطالعه در زمینه تعیین آسیبمناس

بندی این پذیری مناطق محتلف حوضه آبریز بختگان، رتبه، ضمن بررسی آسیبحاضر سازد. در این راستا هدف مطالعهمی

پذیری برای تمامی مناطق مورد س نتایج مطالعه، میزان آسیببر اسامناطق در راستای مدیریت ریسک خشکسالی است. 

دهد، مناطق ابرج و نشان می IIIالکتره های این مطالعه بر اساس روش یافتهواقع شده است.  3/1تا 1مطالعه در دامنه 

العه به خود پذیری را در بین مناطق مورد مطپذیرترین مناطق و  در مقابل منطقه درودزن کمترین آسیبرامجرد آسیب

 اختصاص داده است.

 و مدیریت ریسک. IIIالکتره روش پذیری، خشکسالی، آسیبها: کلید واژه

 

 مقدمه:

خشکسالی یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین بالیای طبیعی است که انسان از دیرباز با آن آشنا بوده است. داستان حضرت 

 دلیل به ما کشور .خشکسالی در مصر گویای این واقعیت استیوسف در قرآن کریم و پیش بینی قریب الوقوع رخداد 

 و آب مناطق از شده است، واقع شمالی عرض درجه 54 تا 71 در که بیابانی نوار و جغرافیایی خشک کمربند در قرارگرفتن

 ساالنه دگیبا بارن و است جهانی متوسط سوم یک حدود ایران در بارندگی رود. میزان می شمار به جهان باران کم هوایی

کمربنددرآنداشتنقراروجغرافیایی ایرانبا موقعیت (.9باشد) می خشک نیمه و خشک اقلیمی دارای متر، میلی 724

 های مشخصه از خشکسالی و آبی های بحران بروز که داشت اذعان بایستی نزوالت جوی،کمبودوجهانآب وهواییخشک

 ان بحر چنین وقوع اگرچه دهد،می نشان ایران در خشکسالی پدیدة مطالعه. (7آید) می شمار به ایران و هوایی آب اصلی

 و است نبوده امان در پدیده این از کشور در ای منطقه هیچ کلی، طور به اما نیست؛ کشورشمول ای مسئله اغلب هایی
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ش کشاورزی مصرف کننده از آنجایی که بخ(. 5) کند می تجربه را مخرب پدیدة این تأثیرات خود طبیعی موقعیت برحسب

 در کشاورزان پذیریآسیب از این رودرصد آب کشور است، بیشترین خسارت را در زمان خشکسالی دیده است.  34بیش از 

دارای یک مفهوم  1پذیریآسیب .(1باالست) بسیار دارند، کشور در را آب از استفاده سهم بیشترین که خشکسالی دوره های

پذیری به عنوان حساسیت یک سیستم به شوک ناشی از آسیب .(11) لف و تعاریف متفاوت استهای مختگسترده در زمینه

از طرف دیگر آسیب پذیری یک  .(11باشد)گردد که خود شامل شدت، حساسیت و ظرفیت انطباق مییک پدیده تعریف می

از بالیای طبیعی نباشد نیز تعریف  سیستم به صورت درجه ای که یک سیستم قادر به کنار آمدن و یا غلبه بر اثرات ناشی

ابعاد فیزیکی، ابعاد اقتصادی، ابعاد  داند، که شاملپذیری مؤثر میسازمان ملل چهار بعد را در میزان آسیب(. 19می شود)

پذیری نسبت به خشکسالی به معنای ارزیابی تهدید ناشی از مخاطرات خشکسالی آسیب(.11اجتماعی و ابعاد محیطی است)

   (.3)های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی استهای مختلف در زمینهدر بخش

بروز تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر جریانات آب سطحی و منابع زیر زمینی به همراه مدیریت نامناسب منابع آبی، موجـب  

ی آبی نیـز موجـب افـزایش هـر چـه      هاپذیری جوامع از این تغییرات افزایش یابد و بدون شک، تشدید بحرانشده که آسیب

بدلیل تکرار مداوم و گستردگی شدید خشکسالی در سطح جهان، توجـه بیشـتر بـه     (.13پذیری خواهد گردید )بیشتر آسیب

هـای اقتصـادی و   هـای ناشـی از خشکسـالی در بخـش    بـا افـزایش آسـیب    (. 13ریسک خشکسالی منطقی به نظر می رسد)

 بحـران  مـدیریت  (.17) شـود های مهم در سراسر جهان محسوب مـی ان یکی از چالشاجتماعی، مدیریت خشکسالی به عنو

 بـه  گـاه  و می پـذیرد  انجام قبلی برنامه ریزی بدون واکنشهای و اقدامات آن، طریق از که است خشکسالی با مقابله رویکرد

 مقابل نقطه ی ریسک مدیریت (.14)می شود منجر دولتها و افراد سوی از نابهنگام و نشده بی اثر،هماهنگ عمل های ابتکار

 خشکسـالی  تـأثیرات  تـا  مـی شـود   گرفته کار به خشکسالی وقوع از قبل احتیاطی، روش عنوان به که است بحران مدیریت

 .شـود  اتخـاذ  مـؤثر  و صورت هماهنـگ  به خشکسالی دوره ی طول در خسارات کاهش جهت الزم تصمیمات و یافته کاهش

های مدیریت خشکسالی با تأکید بر مدیریت ریسک به جـای رویکـرد   ها برای توسعه سیاستهای اخیر بسیاری از دولتسال

 (.  14و  12اند) های فراوانی انجام دادهسنتی مدیریت بحران تالش

پـذیری  پذیری در یک سیستم است. در واقع، آسیببندی و کمی سازی آسیبپذیری، فرآیند شناسایی، اولویتارزیابی آسیب

هـای مختلـف در ابعـاد اجتمـاعی،     شکسالی به معنای ارزیابی تهدیـد ناشـی از مخـاطرات خشکسـالی در بخـش     نسبت به خ

پـذیر،  هـای آسـیب  پذیری نسبت به خشکسالی و شناسایی گروهارزیابی آسیب .(3)  اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی است

های مقابله و تسهیل انطبـاق  با حمایت از راهبرد پذیرینقطه شروع اقدامات کاهش اثرات، علل و عوامل تشدید کننده آسیب

. در (14هدف از ارزیابی ریسک خشکسالی، شناسایی اقدامات مناسب به منظور کاهش آسـیب هـای بـالقوه اسـت)    (. 2است)

نتیجه ارزیابی ریسک خشکسالی، تصمیم سازان می توانند خطر را درک کرده و آسیب های وارده به بخش هـای مختلـف از   

 شاورزی و منابع طبیعی را پیش بینی نمایند.  جمله ک

پذیری مناطق مختلف نسبت به این بالی طبیعی و ارائه یکی از ملزومات مدیریت کارآمد خشکسالی، بررسی میزان آسیب

اند و بررسی اثرات سیاستهای مناسب بر پایه آن است. مطالعات محدودی به بررسی پیچیدگی اثرات خشکسالی پرداخته
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بخش قابل توجهی از مطالعات مربوط به خشکسالی به  .این پدیده در یک بخش یا یک منطقه عمالً وجود ندارد ناشی از

رسد که اند. به نظر میها و افراد تحت تأثیر اثرات منفی ناشی از خشکسالی و سایر مخاطرات طبیعی پرداختهشناسایی گروه

پذیری هر منطقه است که متأسفانه آن، شناخت و درک دقیق آسیبگام ضروری برای مقابله با خشکسالی و تعدیل تبعات 

پذیری و شناسایی عوامل اثرگذار بر در کشور ما مورد غفلت واقع شده است. این امر ضرورت مطالعه در زمینه تعیین آسیب

کسالی دست و های اخیر با فاجعه خشآن خصوصاً در استان فارس که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و در سال

پذیری مناطق محتلف حوضه آبریز سازد. در این راستا هدف مطالعه، ضمن بررسی آسیبپنجه نرم کرده را مشهود می

 بندی این مناطق در راستای مدیریت ریسک خشکسالی است. بختگان، رتبه

 

 هامواد و روش

تخمین اثرات خشکسالی بر جوامع انسانی  جهت ارزیابی و (LVIپذیری معیشتی)آسیب شاخص در این مطالعه ابتدا از

 هفتیک شاخص مرکب مشتمل بر  (6) هان و همکاران یپیشنهاد شاخصمستقر در حوضه آبریز بختگان استفاده شد. 

های ، شبکه(LS)های معیشتی، استراتژی(SDP)های اجتماعی و جمعیتیباشد که عبارتند از: ویژگیجزء اصلی می

و خشکسالی و نوسانات  (W)، دسترسی به منابع آب(F)، وضعیت تغذیه(H)شت، وضعیت بهدا(SN)اجتماعی

نیز به دلیل تأثیری که  (I)( وضعیت آبیاری6در این مطالعه به پیروی از مطالعه آشوک و ساسیکاال ) .(NDCV)اقلیمی

جزء  4رکدام از این جزء اصلی فوق اضافه شد. ه 2به  ،در اقلیم های خشک و نیمه خشک بگذارد LVIتواند بر شاخص می

که در مطالعه حاضر جمعا بیست و شش جزئ فرعی در نظر باشند. اصلی دارای چندین شاخص یا زیرجزء یا جزء فرعی می

ی در اجزاء ورآمعالبته در مطالعه حاضر با توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه و میزان اطالعات موجود و قابل جگرفته شد. 

ای در نظر گرفته شدند که افزایش در هر یک از این اجزاء موجب اجزاء فرعی به گونه ده است.فرعی تغییراتی انجام ش

 IIIالکتره  بندی مناطق مختلف حوضه آبریز بختگان از روشپذیری می گردد. در مرحله بعد به جهت رتبهافزایش آسیب

روش های مبتنی بر ری با استفاده از یکی دیگر از چالش های متدلوژی اصلی در ارزیابی آسیب پذیاستفاده شد. 

(، تبدیل یک مجموعه مشخص از معیارها و شاخص ها به رتبه بندی سیستم های اجتماعی و زیست IBVAشاخص)

محیطی قابل مقایسه بر اساس میزان آسیب پذیری آنها نسبت به یک مخاطره نظیر خشکسالی است. معموال این فرآیند 

( صورت می گیرد. در MAUT) ن و گاهی اوقات بر اساس تئوری مطلوبیت چند معیارهتجمیع با استفاده از جمع موزو

های ارزیابی آسیب پذیری بر پایه شاخص ها، زمانی که تجمیع صورت می گیرد، عمدتا پیش فرض های تئوری محقق روش

اده از تابع مطلوبیت تبدیل های قابل مقایسه با استفها به مقیاسگردد. به عبارت دیگر در روش های تجمیع، شاخصنمی

حصول به چنین پیش فرضی  IBVAمی شوند که پیش نیاز اصلی استفاده از چنین توابعی استقالل شاخص هاست که در 

 IBVA(. بنابر این و به صورت خالصه می توان نتیجه گرفت مشکالت اساس استفاده از روش 4عمال غیرممکن است)

مقیاس مشترک برای شاخص ها وعدم وجود استقالل شاخص ها. به منظور غلبه بر  عبارت است از: وجود عدم حتمیت، عدم

رسد. این روش امکان منطقی به نظر می  outrankingبه عنوان یکی از روش های   шاین مسائل، استفاده از روش الکتره 

با مقیاس متفاوت به مقیاس مشترک، رتبه بندی را بدون نیاز به تابع مطلوبیت فراهم می کند. عدم نیاز به تبدیل متغیرها 
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عدم نیاز به استقالل شاخص ها و کارایی بیشتر آن نسبت به روش های تجمیع معمولی در ساختار ترجیحات و در نظر 

های چند جزء خانواده روش IIIمدل الکتره گرفتن عدم دقت در شرایط اندازه گیری از مزیت های اصلی این روش است. 

های بعد توسعه داده شد. این روش، روش ( ارائه و در سال11بندی است که اولین بار توسط روی)رتبه معیاره الکتره برای

این کند. بندی میهای از پیش تعیین شده، طبقهاساس بازهها را برکه گزینهگیری چند معیاره استبندی برای تصمیمدسته

 روش شامل مراحل زیر است:

 این مرحله شامل گام های زیر است: .Outrankingایجاد روابط مرحله اول: 
 (Pseudo-criteriaشبه معیار ها )استفاده از 

معیار های حقیقی که ساده ترین شکل معیار می باشند، هیچگونه آستانه ای ندارند. فقط تفاوت امتیاز گزینه ها برای 

عدم حتمیت مسائل تصمیم گیری، از شبه  به کار می رود. به منظور در نظر گرفتن عدم دقت و بررسی ارجحیت گزینه ها

در این  کمک نماید.شبه معیار می تواند به ایجاد یک  (p)و ترجیح (q). آستانه های بی تفاوتی شودمعیار ها استفاده می 

 توان در نظر گرفت:را می Bو  Aصورت سه رابطه متفاوت میان گزینه های 

 عملکرد دو گزینه کمتر از آستانه بی تفاوتی باشد.بی تفاوت هستند اگر تفاوت  Bو Aالف( دو گزینه 

   ( ) (B)A I B z A z q          )1( 

 آستانه بی تفاوتی است. qباشد و می xعملکرد گزینه  z(x)که در آن 

 فاوتی و استانه ترجیح باشد.اگر تفاوت عملکرد دو گزینه میان  آستانه بی تترجیح دارد  Bبه صورت ضعیف بر  Aب( گزینه 
 q < z(A)-z(B) PAQB         )7( 

P .آستانه ترجیح است 

 یشتر از آستانه ترجیح باشد.ترجیح دارداگر تفاوت میان عملکرد دو گزینه ب Bاکیدا بر Aج( 
(A) ( ) PAPB z z B          )9(  

 : (Concordanceمحاسبه شاخص توافق)

 است.  "می کند  Outrankرا  A  ،B گزینه  "ده صحت عبارت این شاخص نشان دهن

C=1  گزینه "نشان دهنده این است که عبارت A  ،B  راOutrank  صحیح است. "می کند 

C=0  گزینه "نشان دهنده این است که عبارت A  ،B  راOutrank  غلط است. "می کند 

 

1

1
( , )

1                                             if  z ( ) ( )

( ( )) (A) (B)
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 که در آن:

iWزن معیار : وi .ام است:n   تعداد معیار ها(X)iz عملکرد گزینه :X  برای معیارi .ام است 

iq آستانه بی تفاوتی برای معیار :i باشد.      ام میip آستانه ترجیح برای معیار :i باشد.ام می 

 :(Discordanceعدم توافق)شاخص محاسبه 

  Aگزینه "باشد ، با احتیاط می توان عبارت (  iV)یشتر از آستانه  وتو ب iبرای معیار  Bو Aاگر تفاوت میان عملکرد گزینه 

 ،B  راOutrank  را رد کرد. "می کند  

 درجه اعتبار بررسی

صحیح  Outrankingبا بررسی شاخص های توافق و عدم توافق، ماتریس درجه اعتبار نشان دهنده این است که فرضیه 

 است یا خیر؟

 :آستانه تفاوت مشخص می گرددبر اساس فرمول زیر  .Distillationفرآیند مرحله دوم: 

0 0( )  S              )1( 

0.15= , 0.3در این فرمول    0و  برا بر بزرگترین عدد ماتریس اعتبار می باشد. سپس با استفاده از فرمول زیر

 :شود را محاسبه می 1مقدار 

1 0 0( )s             )6( 

 1بزرگترین عضو ماتریس اعتبار است که مقدار آن کوچکتر از 2. یدرا بدست می آ2بدست آمده،  1حال بر اساس 

  برداری از این ساختار تولید دو پیش رتبه بندی نزولی و صعودی است. روش عمومی برای بهره باشد.

با ترکیب نتایج دو روش فوق، رتبه بندی نهایی گزینه ها بدست می آید. به این منظور ماتریس رتبه بندی  رتبه بندی نهایی:

 تشکیل می شود.
در مناطق مورد مطالعـه حوضـه آبریـز     پذیری معیشتیآسیب شاخصنیاز برای محاسبه های مورد به منظور جمع آوری داده

 بختگان ) شامل مناطق کامفیروز، ابرج، درودزن، رامجرد و کربال(  ابتدا حجم نمونه از با استفاده از رابطه زیر تعیین شد:

(2) 

 که در آن:

Nحجم جامعه آماری : 

nحجم نمونه : 

Zاست. 1236درصد برابر  31تاندارد که در سطح : مقدار متغیر نرمال اس 

p.درصدی از جامعه که دارای یک ویژگی مشخص هستند : 

q(درصدی از جامعه که فاقد یک ویژگی مشخص هستند :q=1-p.) 

d در نظر گرفته شد( 4241: مقدار خطای مجاز)که برابر 

pqZNd

pqNZ
n

22

2
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جهاد کشاورزی در مناطق مورد مطالعه تعیین شد. تعداد کشاورزان متضرر از خشکسالی، طبق آمار بر اساس  qو pمقادیر 

 91کشاورز در منطقه رامجرد،  96تعیین شد که از این تعداد اطالعات مربوط به  726بر این اساس تعداد نمونه برابر 

ع کشاورز در منطقه کربال جم 63کشاورز در منطقه کامفیروز و  54کشاورز در منطقه درودزن،  44کشاورز در منطقه ابرج، 

آوری گردید. داده های مورد نیاز به طریق پرسشگری و مصاحبه حضوری جمع آوری شد. کشاورزان در مناطق پنج گانه 

مورد مطالعه، با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در مرحله بعد با مراجعه حضوری به آنها و از 

 یری پرسشنامه تدوین شده جمع آوری گردید.طریق مصاحبه، اطالعات مورد نیاز با بکارگ

 

 نتایج و بحث

-( ، مقادیر اجزاء فرعی و سـپس اجـزاء اصـلی آسـیب    LVIپذیری معیشتی)در این مطالعه، ابتدا با استفاده از شاخص آسیب

ی گانه مورد مطالعه محاسبه شد. با محاسبه هشت عامل اصـلی ایجـاد کننـده آسـیب پـذیری معیشـت      پذیری در مناطق پنج

( آمده است. طبق نتایج این جـدول  1در جدول ) LVIپذیر است. نتایج حاصل از محاسبه امکان LVIامکان محاسبه میزان 

واقع شده اسـت. بـر ایـن اسـاس کـامفیروز کمتـرین        1/4تا 4پذیری برای تمامی مناطق مورد مطالعه در دامنه میزان آسیب

 9416/4که کربال آسیب پـذیرترین منطقـه بـا میـزان آسـیب پـذیری       لیدارد. در حا 7441/4پذیری با مقدار میزان آسیب

 .شناخته شد

 

 
پذیری  در هر یک از اجزاء اصلی را برای توان مقادیر آسیب، میLVI ست آمده از محاسبه سپس با توجه به نتایج بد

 مناطق مورد مطالعه به صورت ماتریس عملکرد زیر داشت :

 

 

 

 

 )بدون واحد(ماتریس عملکرد برای مناطق پنج گانه مورد مطالعه (:2جدول)

  SDP LS SW H F W I DRC 

         کامفیرز

         ابرج

 )بدون واحد( آسیب پذیری معیشتی در مناطق مورد مطالعه (:1جدول)

 کربال رامجرد درودزن ابرج کامفیروز تعداد اجزاء  

LVI   76  7441/4  9165/4  9115/4  9761/4  9416/4  
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         درودزن

         رامجرد

         کربال

 

 ن داده شده است.( نشا7در مرحله بعد مقادیر مربوط به آستانه ها و وزن معیارها، محاسبه شد که نتایج آن در جدول)

 

 )بدون واحد(برای مناطق پنج گانه مورد مطالعه مقادیر مربوط به آستانه ها و وزن معیار ها (:9جدول)

 SDP LS SW H F W I DRC آستانه

q        

p        

v        

 (w)وزن        

 

(، نتایج مربوط به ماتریس توافق، ماتریس عدم توافق و ماتریس 9( و )7سپس، با توجه به مقادیر درج شده در جدول های)

را  با توجه به مقادیر بدست آمده از این سه ماتریس، رتبه بندی نزولی مناطق مورد مطالعهاعتبار  محاسبه شد. در ادامه 

 توان به صورت زیر محاسبه کرد:می

 

 رتبه بندی نزولی مناطق مورد مطالعه (:4جدول)

 منطقه رتبه

 رامجرد -ابرج 1

 کربال -درودزن -کامفیروز 7

 

رتبه بندی صعودی مناطق مربوط به ماتریس توافق، ماتریس عدم توافق و ماتریس اعتبار  از طرف دیگر با توجه به نتایج

 ه صورت زیر است:مورد مطالعه ب

 

 

 رتبه بندی صعودی مناطق مورد مطالعه (:3جدول)

 منطقه رتبه

 کربال -رامجرد -ابرج 1

 کامفیروز 7
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 درودزن 9

 ( رتبه بندی نهایی مناطق مورد مطالعه به صورت زیر است:1( و )5در نهایت با توجه به نتایج جدول)

 

 رتبه بندی نهایی مناطق مورد مطالعه (:6جدول)

 منطقه هرتب

 رامجرد -ابرج 1

 کربال 7

 کامفیروز 9

 درودزن 5

 

پذیرترین مناطق در برابر خشکسالی هستند. در مقابل از بین دهد، مناطق ابرج و رامجرد آسیبنتایج جدول باال نشان می

به خود اختصاص پذیری را در بین مناطق مورد مطالعه مناطق مختلف حوضه آبریز بختگان، منطقه درودزن کمترین آسیب

، اما در پذیرترین منطقه نسبت به خشکسالی بودآسیب، کربال LVIداده است. در حالی که طبق نتایج بدست آمده از روش

پذیری را به خود این روش در رتبه دوم قرار دارد. از طرف دیگر طبق نتایج جدول باال منطقه درودزن کمترین میزان آسیب

در جایگاه دوم قرار داشت. نتایج حاصل از روش الکتره با نتایج بدست آمده از  LVIروشاختصاص داده در حالی که در 

 متفاوت است. علت این تفاوت ناشی از متفاوت بودن دو روش است. LVIروش 

 

 نتیجه گیری:

پذیری آسیب شاخصبندی مناطق مختلف حوضه آبریز بختگان،ابتدا اجزاء اصلی در این مطالعه به منظور رتبه

نتایج این مطالعه کامال منطقی و منطبق بر واقعیت است.  محاسبه و در ادامه از روش الکتره استفاده شد. (LVIیشتی)مع

-دهد، خشکسالی و خسارت ناشی از آن در این مناطق موجب آسیببررسی مناطق مختلف حوضه آبریز بختگان نشان می

پذیرترین منطقه اساس نتایج بدست آمده منطقه کربال آسیببر  پذیری کشاورزان و کاهش توان مقابله آنها شده است.

های پیاپی اغلب های اخیر و به دلیل خشکسالیحوضه آبریز بختگان نسبت به خشکسالی است. به طوری که در سال

ط اند. در مطالعه دیگری که توسروستاهای این منطقه خالی از  سکنه شده و خانوارهای روستایی مجبور به مهاجرت شده

پذیری خانوار روستایی  در حوضه آبریز بختگان مورد سنجی آسیب( با استفاده از روش اقتصاد1935نصرنیا و زیبایی)

با پذیرند. درصد خانوار روستایی منطقه کربال نسبت به خشکسالی آسیب 41سنجش واقع شد، نتایج نشان داد بیش از 

-های مدیریت خشکسالی ابتدا میزان آسیبگذاران در تدوین سیاستتگردد، سیاستوجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می

پذیری در هر یک از پذیری را مشخص نموده و سپس بر پایه میزان آسیبپذیری هر منطقه بر اساس اجزاء اصلی آسیب

مناطق مختلف  پذیریاجزاء اصلی، سیاست مناسب را اتخاذ نمایند. از طرف دیگر با توجه به این نتیجه که میزان آسیب
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های مدیریت ریسک خشکسالی بر گذارینسبت به خشکسالی متفاوت است، توجه به این نکته ضروری است که در سیاست

یافته های بدست آمده از این تحقیق در زمینه میزان آسیب  اساس ویژگی خاص هر منطقه، سیاست متناسب اجرا شود.

اند در کنار سایر اطالعات در بودجه بندی عملیاتی، تخصیص بهینه پذیری مناطق مختلف حوضه آبریز بختگان، می تو

  .اعتبارات خشکسالی را به دنبال داشته باشد
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