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  چکيده
رفتاری تصادفی در  تابعروند. چرا که هایی پیچیده و در عین حال سازمان یافته به شمار میسیستم آب و هوایی،های سیستم 

های پرارتفاع جنب حاره با جابه جایی در محل  ررارگیلری خلود در سلال ، در این راستا، سیستماست های مختلفسالها و مکان

آورند. این ورایع محیطی، مختلف، ورایع محیطی گاه منظم و گاه تصادفی )خشکسالی یا ترسالی و...( را در یک منطقه به وجود می

موضلوع، یعنلی شناسلایی رفتلار  بله ایلن پاسخ نوشتار در این در گیرند.در سطوح مختلفی از تعادل، آستانه و مخاطرات جای می

های پرارتفاع جنب حاره از تعادل تا مخاطرات، تالش شد در رالب تفکری سیستمی، این روند، شناسلایی و ملورد ارزیلابی سیستم

بلدین منظلور های آب و هوایی، برهم کنش مطالعات کمّی و کیفی ضلروری اسلت. از آنجا که در رفتارشناسی سیستمررار گیرد. 

 500های دریافت شلده سلطف فشلار شود؛ در روش تحقیق آماری، دادهوش تحقیق در این مطالعه از دو بخش اصلی تشکی  میر

ایستگاه سینوپتیک هواشناسی، دریافلت و ملورد تحلیل   84های بارش ماهانه و داده 2018-1948هکتوپاسکال طی دوره آماری 

 یا فرین، مخلاطرات و بالیلا هاتعادل، آستانه سیستم پرارتفاع، براساس مفاهیم  از ررار گرفت. در گام بعد نتایج آماری بدست آمده

کله در طلی . نتایج نشلان داد های نواحی روستایی از نظر سازگاری و کاهش مخاطرات مورد ارزیابی ررار گرفتدر بررسی واکنش

حلاره، از عنوان معرف گسترش حلد شلمالی پرارتفلاع جنبترین پربند تاثیرگذار بر روی ایران به دوره زمانی مورد مطالعه، بیرونی

ها بلا اثلر ای، دینامیک و فراپایدار پیروی کرده اسلت و در برخلی سلالچندین سطف تعادل به ویژه تعادل ایستا، یکنواخت لحظه

. کله در صلورت توانلد باشلدمیر تهدیلدی بلر شلروع مخلاطرات محیطلی ها بیانگای یا فرین، مواجه شده است. این فرینآستانه

های تلوان آسلیبهای ملدیریت فعلال میو به کارگیری شلیوههای روستایی آب و هوا همگام با رفتارشناسی سیستم رفتارشناسی

 کاهش داد و درجه سازگاری نواحی روستایی را ارتقا داد.  را روستایی نواحی آن بر احتمالی
 

 های روستایی، مخاطرات محیطی.رفتارشناسی، سیستمهای آب  و هوایی، خشکسالی، سیستم  :هاي کليديواژه
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اسللت کلله  )تغییللر ارلللیم( های آب و هللواییسیسللتم

های محیط از ربی  میزان تبخیلر، خصوصلیات ویژگی

جابه جا دریاها،  باالآمدن سطف آب خشکسالی،  بارش،

 دهدرا تحت تاثیر ررار می ...و های پرارتفاع شدن زبانه

آنهلا را  و ممکن است موجبلات بلرهم ریختگلی نظلم

 هللایویژگی از یکللی .(Goudie,2006)فللراهم سللازد 

آن  تبلع بله و ارللیم شدن ترنظمبی ارلیم تغییر فرایند

 سیالب مانند ارلیمی هایفرین شدت و فراوانی افزایش
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از جملله اسلت ) ... و غبلار و گرد توفان و خشکسالی و

 تابسلتان شلدید گرملای ،1398 های فلروردینسیالب

 شلللدید هلللایبارش، 1386سلللال نیخبنلللدا ،98و97

 (کشللور خشکسللالی طللوالنی هللایدوره و 1399بهللار

 . (1399، )علیجانی

ارلیملی تکلرار  خشکسالی بله عنلوان یلک پدیلده 

 آن که اثلرات های آب و هوایی استشونده در سیستم

 بله صلرفاً شلود ودر هر نوع آب و هوایی مشلاهده می

 شلودنمی محلدود خشلک نیمله و خشلک نلواحی

(Dracup et al.,1980.) ی هاخشکسلالی عنوان مثالبه

بارش در مدتی معلین در  از کاهش غیرمنتظره ارلیمی

ای کلله لزومللا خشللک نیسللت حکایللت دارد منطقلله

خشکسلالی بنلابراین  (.1382راد و علیجلانی، )کاویانی

های خزنلده محیطلی اسلت کله ویژگلی یکی از پدیده

جمله  ده، ازمورت همه نواحی ارلیمی دنیاست. این پدی

 بلامخاطرات محیطی است که پیوند جلدایی ناپلذیری 

های آن از ربی  شلدت، ویژگی وتغییرات ارلیمی دارد 

از محلی به مح  دیگلر متفلاوت  ...مدت، دوره تناوب و

نسبی دارد )خسروی و و بنابراین دامنه اثرگذاری  است

بسلتگی اثرگذاری پدیده خشکسالی  (.1391همکاران، 

تحلت تلاثیر  تمرار، شدت و وسعت منطقلهبه مدت، اس

(.  ایللن پدیللده در صللورت عللدم 1380دارد )کردوانللی،

هلای محیطلی نظمیمدیریت تبدی  بله مخلاطره و بی

(. از سللوی دیگللر 1387شللود )محمللدی، گسللترده می

درجات مختلف خشکسالی نظیلر خشکسلالی ارلیملی، 

 اجتماعی، بسته به -کشاورزی و ارتصادیهیدرولوژیک،

پیونلدد ریت محیط در سطوح مختلفی به وروع میمدی

خشکسللالی در بنللابراین  (.1380)عزیللزی و روشللنی،

صورت استمرار و تاثیرگذاری، یکلی از پیچیلده تلرین 

مشکالت را نه تنها در مقوله مدیریت منلابع آب، بلکله 

هللای پیچیللده تللری در مسللائ  ارتصللادی و چالش

ه تعریلف، کنلد. املا تلاکنون مسلئلاجتماعی ایجاد می

. عل  شناسایی و پیش بینی آن ح  و فص  نشده است

تللوان معلللول عواملل  ورللوع پدیللده خشکسللالی را می

فیزیکی و مکانی متعددی که عمدتا ریشله در گلردش 

عمومی جو و بیالن انلرژی کلره زملین دارد، جسلتجو 

 پدیلد  ایلن (.1393کرد )حکیم دوسلت و همکلاران، 

 و انسانی مختلف هایلیتفعا ارلیمی، بارزیان و پیچیده

 واکلاوی. دهلدررار می تأثیر تحت را زیستی فرایندهای

 نقلش شلاید آن پلیش بینلی و زملانی تلوالی و مکانی

 هلایبخش در آن از ناشلی خسارات کاهش در مؤثری

پور و )شمسلی باشلد داشلته طبیعی و مختلف فعالیتی

 (1399 ،صفاریرودگر

 همله ریشله مارللی تغییلر فراینلد با توجه به اینکه 

 هلم مخلاطرات این )خشکسالی و...( است و مخاطرات

 .شلوندمی دوم دیگری درجه مخاطرات سبب ساز خود

 را هوا گرمایش ویژهه ب ارلیم تغییر فرایندتوان پس می

، )علیجللانی در نظللر گرفللت المخللاطرات امبلله عنللوان 

و  ارلیمللیتوجلله بلله ارتبللا  میللان تغییللرات  (.1399

ل نملللودن ایلللن پدیلللده در و کنتلللر هاخشکسلللالی

موضلوعاتی همچلون شلناخت  ،های روسلتاییسیستم

های آب و هوایی یا عملکلرد رفتار و پیچیدگی سیستم

های انسانی، در بروز آشلفتگی و داملن زدن بله فعالیت

مواردی است کله بلا ادرا  جزء پیچیدگی سیستم و... 

ها میّسلر خواهلد شلد. زیلرا مرز تغییرات، در سیسلتم

در صورت عدم در  آن، منلابع محیطلی،  ممکن است

از روال عادی و تعادل خود خلار  شلود و بله صلورت 

(. به هملین دلیل  1390مخاطره جلوه کند )علیجانی، 

شناسایی و ارزیابی این تغییرات به طورکلی گام مهمی 

بینللی رونللد تغییللرات و در نهایللت پایللداری در پللیش

  خواهد شد. در نواحی مختلف انسانی محیطی

تللوان گفللت شناسللایی رفتللار ایللن بنللابراین می 

جایی مرز پرارتفلاع ها در موضوعاتی چون جابهسیستم

جنب حاره یا وروع خشکسالی، ضلرورت بلرهم کلنش 

در ایلن سلازد. مطالعات کمّی و کیفلی را ضلروری می

های مطالعه ضمن بررسلی دالیل  و منشلا خشکسلالی

ملانی ز -کشور از منظر رفتارشناسلی تغییلرات مکلانی

حللاره ناشللی از تغییللرات آب و هللوایی، پرارتفللاع جنب

، کوشش شده اسلت  هااثرات خشکسالیضمن واکاوی 

هللای روسللتایی در برابللر پدیللده هللای سیسللتمواکنش

خشکسلالی بله کمللک رفتارشناسلی تعلادلی، آسللتانه، 

مخاطرات و بالیا در نواحی روستایی، مورد بررسی ررار 

ی سلازبلرای همگام ز،ملورد نیلاراهبردهلای تلا گیرد. 

هللای سیسللتم ها و واکنشرفتارشناسللی خشکسللالی
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سازگاری و کاهش ایلن نلوع مخلاطرات  روستایی برای

 آشکار شود.

 

 مباني نظري

رفتارشناسي تعادل، آستانه، مخاطرات و باليا 

و وقوع خشکساالي: در سيستم آب و هوايي 
 و ییهللوا و آب راتییللتغ انیللم ارتبللا در تبیللین 

 و رفتللار شللناخت همچللون یموضللوعات ،هایخشکسللال

  شلود.یی مطلرح میهلوا و آب یهاسلتمیس یدگیچیپ

رفتللار و تواننللد برحسللب پیچیللدگی، ها میسیسللتم

یافته و منظم های بسیار سازمانعملکرد آنها به سیستم

یافته )رفتلاری های غیرسلازمان)با درت باال(، سیسلتم

)هلر دو  یافتههای پیچیده سلازمانتصادفی( و سیستم

بنلدی شلوند )فلوکس و رفتار رطعی و تصلادفی( طبقه

به  یافتههای پیچیده سازمان(. سیستم1396همکاران، 

دهنلد کله طورکلی رفتارهلایی غیرخطلی را نشلان می

تواند بله دو صلورت عمل  کننلد، بلازخورد منفلی می

های خودتنظیمی(؛ که تمای  به حفظ تعلادل )سیستم

ایی دارند. مانند به ثبات در داخ  یک سیستم آب و هو

در یلک  های مراکز فشاررسیدن یا خطی شدن فعالیت

و بلازخورد مثبلت کله تمایل  بله  بازه زمانی چندساله

هللای فعللالیتی شللدید مراکللز فشللار، در ایجللاد دوره

 مدت دارند مانند خشکسالی شدید.  های کوتاهدوره

، یلک علدم رطعیلت در سیسلتم دلی  پیچیلدگیبه 

دهد که های ارلیمی وجود دارد و نشان میمرفتار سیست

ها، بلاز با وجود شناسایی از سلاختار و عملکلرد سیسلتم

توان بله درلت، نسلبت بله واکلنش یلک سیسلتم، نمی

اطمینان حاص  نمود. بلا توجله بله پیچیلدگی رفتلاری 

در  هاو آستانه تعادل ییهوا و آب یهاستمیسدر  موجود

ند یک هماهنگی کامل  تواهای ارلیمی  میسیستمرفتار 

میان متغیرهای داخلی )به عنوان مثال، خشکسلالی( بلا 

را حلارّه( جنب شرایط خارجی )به عنوان مثال، پرارتفلاع

 سیسلتم یک از حالتی تعادل به طور کلی به وجود آورد.

، میان اجلزای آن اسلت منفی دارای پسخوراند است که

ینه را بینی و مدیریت بهو رابلیت پیش (1382)رامشت، 

شناسی (. تعادل در ارلیم1394سازد )الورفلت، فراهم می

در  و بلرای  با مفهلوم یکنلواختی ملرز مشلتر  دارد.

ها در سیسلتمبندی انواع تعادل طبقهتعادل ،  بینیپیش

نلوع  8در اسلت کله  های ارلیمی نیازو از جمله سیستم

 (،2-)شلللللک  شلللللودبنلللللدی میمختللللللف طبقه

(Chorley.Kennedy,1971.) هلای در جدول زیر ویژگی

 هشت گانه تعادل مورد بررسی اجمالی ررار گرفته است: 

 
 هاي محيطيهاي آن در سيستمطبقه بندي انواع تعادل و ويژگي: 1جدول 

 هاويژگي نوع تعادل

 تعادل ایستا
Static equilibrium 

 در چنلدانی تغییلر شلود وه میروند ثابتی مشلاهد ،ماهانه و ساالنه زمانی در یک دوره، حالتاین  در

  (Charlton.2008) دهدروی نمی سیستم،

 پایا تعادل باثبات و
Stable equilibrium 

. ایلن نلوع تمای  برگشت به وضع سلابق دارد در روند خود، این نوع تعادل بعد از یک اختالل مختصر

های مشخص در سلالگین حول یک تعادل میان ،دائم طورکه یک سیستم به دهدرخ می زمانیتعادل، 

  (.1390 )محمدنژاد،پذیر نیز باشند ه و به بیان دیگر برگشتدودر نوسان بمختلف، 

 )پایاسازی( ناپایدار تعادل
Unstable equilibrium 

دهلد و سل س بله دهد که یک آشفتگی کوچلک درون یلک سیسلتم روی تعادل ورتی روی میاین 

  (Huggett,2007) کندحرکت  ،تعادل جدیدسطف سمت یک 

 تعادل فراپایدار
Metastable equilibrium 

شود و در نتیجه آن را بلا حاللت جدیلدی روبرو مییی هادهد که یک سیستم با آستانهزمانی روی می

آسا بیش از حد آسلتانه بارشلی در یلک مثال: وروع یک بارش سی (. 1390)محمدنژاد، کندروبرو می

 پهنه ارلیمی.  

 ایت لحظهتعادل یکنواخ
Steady state equilibrium 

 های پسلخورانددر نوسان است که ناشی از عم  متقابل  چرخله یمقدار متوسط ثابت حول ین تعادلا

(.  از این رو این تعادل به طور دائملی در حاللت 1380، همکاران )چورلی و است در  سیستم پیچیده

دائمی پرفشار یلک ملاه خلا  و در طلی دوره مثال: مقایسه تغییرات  نوسان است. ر حالمیانگین، د

 ساله؛   70طوالنی مدت ارلیمی 

 تعادل ترمودینامیک
Thermodynamic equilibrium 

مثلال: .( Huggett,2007) دگلرایش بله حلداکثر آنتروپلی دارنل هابرخی سیسلتم تعادل، این نوع در
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 شود. محیطی می تغییرات ارتفاعی پرفشار که منجر به افزایش دمایی و گرمایش بیشتر

 تعادل دینامیک
Dynamic equilibrium 

شلود کله در جهلت پیرامون یلک میلانگین در نظلر گرفتله می ،به عنوان نوسانات متعادلاین تعادل 

ت مثال: واکنش تدریجی یک سیستم بله تغییلرا .(1390)محمدنژاد، کنندمشخص و رطعی تغییر می

های هلای زبانلهالی بسلیار شلدید در برابلر جابله جاییآب و هوایی مانند خشکسالی نرمال تا خشکس

     فشار.  

 تعادل شبه پایدار
Dynamic metastable 

equilibrium 

ینامیلک بلا ل دداشاره دارد. به این صورت که اگلر تعلا سیستمیک ها در آستانه این نوع تعادل به اثر

د بله میانگین جدییک سیستم، حول  کند و نوساناتحالت سیستم تغییر می ،یک آستانه برخورد کند

 های بارشی.   مثال: تغییرات در میزان آستانه (.1390)محمدنژاد، خواهدآمد وجود

 

 
 1،2012( به نقل از الوردفلدت1971گانه بر مبناي نظر چورلي و کندي) 8هاي طبقه بندي تعادل: 1شکل 

 

                                                           
1. Elverfeldt 
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ها نیز به عنوان گزینله دیگلر در پیچیلدگی آستانه 

های ارلیمی که می تواند در سیستمدر  موجود رفتاری

هلا در دانش آب و هواشناسی از آن تحت عنلوان فرین

شلرایطی اسلت کله یلک فراینلد  کننلدهبیانیاد کرد، 

یلا مخلاطرات  جدید تعادل رساندن سیستم به صددرد

دیگلر در  ای بله ناحیلهشلرایط، از ناحیله این که است

ترکیلب عوامل  بلا  های محللی و نحلوهرابطه با ویژگی

 شلرایط تعلادلتواند که خود می یکدیگر متفاوت است.

دهلد هلای دیگلر تغییلر از حالت یکنواخت به حالت را

 ممکللنو یللا  (1392هرآبللادی، زاده و رحیمی)حسللین

 یلا و ناگهانى تغییرات اثر در سیستم منظم رفتار است

. ، دچار تغییلر شلودگذشته از بیشتر شدت با تغییراتى

معلرف  ،سیسلتم رفتلار در تغییلرات این نعکاسا زمان

ای معلرف لحظلهآسلتانه   وارلع در. هاستزمان آستانه

 بلروز ماننلد بیرونلى عامل  بله سیسلتم یلک که است

واکلنش نشلان  های انسلانییا فعالیت تغییرات ارلیمی

ها (. به طور کلی آسلتانه1386خطیبی، )بیاتی دهدمی

 تم از یکلدیگرهای متفاوت یک سیسلحالت جداکننده

های د، فراینللباشللد. در وارللع بللا ورللوع آسللتانهمی

 کنللللدتغییللللر پیللللدا می ارلیمللللیهای سیسللللتم

(Huggett,2007.)   پیچیلدگیبه عبارت دیگر در بحل 

هللای واکنش شللناخت های ارلیمللی،رفتللار سیسللتم

 در برابلر متغیرهلای بیرونلی ماننلد هاسیستممحیطی 

. برخلوردار اسلت ایی، از جایگلاه ویلژهارلیملتغییرات 

در تعلدی   ایآماری و تصاویر ملاهوارهاگرچه مطالعات 

 . وللیها، نقلش مهملی دارددر  بهتر از این سیسلتم

 نیازمند مطالعله هاهای سیستمارزیابی جامع از واکنش

بللر ایللن اسللاس (.  Schumm,1973) ها اسللتآسللتانه

از حساسللیت بللاالیی نسللبت بلله ارلیمللی های سیسللتم

هستند و الگلوی  برخوردار ن عناصر جویتغییرات میزا

ها کنتلرل آسلتانه توسلط حلد ،ها بله درلتتکام  آن

توان با توجه به موارد مذکور می دراین مرحلهشود؛ می

با تعیین  های ارلیمیسیستمرمز در  تحول  گفت که

و بروز تغییرات عمده در ارتبا  اسلت. در ایلن  آستانه

 ناشناخته و بی نظملیاغتشاشات توان به بروز مورد می

 (.1387ومی جو اشلاره کلرد )محملدی، گردش عمدر 

محیط مطرح شده است  آنچه بیشتر در ارتبا  پایداری

زیللرا در  .هاسللتهای تعلادل و آستانهتوجله بلله مقوللله

های بحرانلی صورت عدم توجه عمدتا به صورت آستانه

کله بلا  کنلدبلروز می 1مخاطرات محیطلیو مرز وروع 

ریللف مخللاطرات طبیعللی کلله مبتنللی بللر توجله بلله تع

های محیط طبیعی و انسانی اسلت. ناسازگاری سیستم

توان گفت این فرایند به نوعی مفاهیم هشلدار ربل  می

 از شلام  تنلوع وسلیعیکه  کنداز خسارت را معنا می

انواع مخاطرات است که رویلدادهای طبیعلی، حلواد  

 یدسلت انسلان( و ورلایع اجتملاع تکنولوژیک )ساخته

زاده، )حسللین شللود)رفتارهللای انسللانی( را شللام  می

توانللد از سللوی دیگللر مخللاطرات محیطللی می (.1383

تدریجی با منشا عمدتا آب و هوایی و ناگهانی با منشلا 

های خطی یک سیسلتم بله زمینی مطالعه باشد. پاسخ

های غیرخطی به تغییلرات تغییرات تدریجی و یا پاسخ

م در حفظ پایداری و رسیدن به توانایی سیست ناگهانی،

املا در عمل   (.1390تعلادل بسلتگی دارد )سل هر،  به

ای اسلت. پیچیده کار بسیار تفکیک مخاطرات محیطی

طبیعی و انسلانی را  هایمخاطرات محیطی، مولفه زیرا

بلله عنللوان مثللال  دارنللد.  بلله صللورت توامللان درخللود

های همولفل توانلد نتیجلهمخاطرات ناشی از سیالب می

طبیعی مانند تغییرات عناصر ارلیمی و افزایش فراوانلی 

های انسانی به ویژه زهکشی زمین و طوفان و نیز مولفه

یا تخریب و نلابودی پوشلش گیلاهی باشلد )اسلمیت، 

حللال بللا وجللود سللختی در میللزان تفکیللک  (.1382

ارلداماتی بلرخالف فرفیلت طبیعلی  مخاطرات باز اگر

رویلله زایش بیمحللیط )رشللد شهرنشللینی سللریع، افلل

جمعیت و...( صورت گیرد سلبب سلاز ورلوع خسلارات 

متعددی ناشی از آن اعم از سلالمت انسلان، دارایلی و 

 در این فراینلد در صلورتی کله.  محیطی، خواهیم شد

مدیریت صحیف بر آن اعملال نشلود ممکلن اسلت بله 

بلکله  وروع، لحظه در تنها نه تهدیدکننده ورایعصورت 

خسلارت  بله در بلنلد ملدت نهلا،آ عوارلب بله توجه با

 هنگامی کهبنابراین  .شودمنجر می اجتماعى و فیزیکى

 هایلا زیرسلاخت بلر جامعله حوادثى چنین وروع نتایج

با  شوند. فاهرمی 2بالیای محیطی صورت باشد، به زیاد

                                                           
1. Environmental Hazard 

2. Environmental Disaster 
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 هایشلاخص شناسلاییتوجه به مباح  مطلرح شلده، 

ی محللیط در نللواحی و پایللدار پللذیریفرفیللت تحم 

های از جمله ارکلان مطالعلاتی سیسلتم لف انسانیمخت

. به طوری که یکی از موضوعات محلوری استمحیطی 

 در ، تفسیر چگونگی روند تغییلراتارلیمی در مطالعات

های ارلیمی اسلت.  بلر ایلن نوع کنش و واکنش پدیده

اساس مفهلوم خشکسلالی در دو جایگلاه رابل  طبقله 

 بندی است:  

ون آنتروپوسفر در هر رلمرو خشکسالی طبیعی بد -الف

 ارلیمی )خشک تا مرطوب( و برگشت پذیر؛ 

عنوان مخللاطره و بالیللا تحللت تللاثیر خشکسللالی بلله -ب

ناپذیر و فراتلر از فرفیلت عملکرد آنتروپوسفر و برگشلت

تواند مخاطرات و بالیای طبیعی مسلط در محیط که می

  نواحی شهری و روستایی را  پایه گذاری یا تشدید کند؛

مرزبندي تعادل، آساتانه، مخااطرات و بالياا در 

هاي در سيسااتموقااوع مخاااطرات خشکسااالي 

 شلده در زمینله با توجه به مباح  مطلرح: روستايي

های بحرانللی و مخللاطرات محیطللی، آسللتانهتعللادل، 

های جوی یلا شناخت پدیده و ویژگی پایداری سیستم

پذیری سیستم، تا حدی مهم است که خاصیت انعطاف

ر فعالیت یا اردامی که بدون شناخت اثلر فعالیلت در ه

پایداری سیستم، صورت پذیرد، عمال نلوعی ناپایلداری 

 دنبلللال دارد. از طرفلللی ویژگلللی سیسلللتمی را بللله

های سیستمی را در های باز که تحم  آشفتگیسیستم

را تر خود دارند، موجبات تبدی  بله شلرایط یکنواخلت

دهلد تلا بتلوان بلر را میسازد، و این امکلان فراهم می

پذیری بیشلتر یلا ها، انعطافاساس شناخت این ویژگی

ها کمتر را شناسلایی و ملدیریت پایلدار را در سیسلتم

به طور کلی هر اردامی برای کاهش خطلر، لحاظ کرد.  

تر از ارداماتی است که برای بهبلود وضلعیت کم هزینه

ر گیرد. این بینش هم اکنلون دبعد از خطر، صورت می

شود. چلرا کله کشورهای توسعه یافته به کار گرفته می

تری را به همراه گیری، نتایج مطلوبپیش بینی و پیش

دارد. مقللاوم سللازی و پایللداری سللاختاری کللاهش 

مخاطرات بر این نکته تاکید دارد کله ایلن ارلدامات از 

ابتدا باید در راستای پایداری محیط باشد تا آثلار سلوء 

ها کمتر شلود )مقیملی، و هزینه مخاطرات کاهش یابد

1393 .) 

 

 
 به عنوان مبنا و اساس،  هاي روستاييدر سيستم حساسيت به خطر محيطي و درجه تحمل محيطي :2 شکل

 .(2009)منبع: اسميت و پلتي، نهايي  مرحله خطر و باليا به عنوان مرحله هاي زيان،آستانه مرحله

 



 56                                                      ...                                               در آن تاثير و حارهجنب پرارتفاع مکاني -زماني تغييرات رفتارشناسي

ه یللک یللک سیسللتم از جمللل 2-مطللابق بللا شللک  

سیستم روسلتایی ممکلن اسلت در شلرایط مختلفلی، 

، ارلیملی تغییلرات )شلام  محلیط تغییراتتحت تاثیر

اول:  رللرار گیللرد: در مرحللله (و... انسللانی مللدیریت

ها در صورت حالت تعادلی )به عنوان مثلال در سیستم

روند میلانگین بلارش(، بله عنلوان منلابع محیطلی در 

رلرار خواهلد  های کلاربردی انسلانیدسترس سیسلتم

تلوان آن را بلا عنلوان پایلداری محلیط گرفت. کله می

های تعریف نمود. در مرحله دوم: تحلت عنلوان آسلتانه

بحرانللی، وضللعیت سیسللتم در مللرز حالللت تعللادل و 

مخاطرات محیطی رلرار خواهلد گرفلت کله هشلداری 

برای جابله جلایی ملرز منلابع محیطلی تلا مخلاطرات 

 رات محیطلی،محیطی خواهلد بلود. در مرحلله مخلاط

های طبیعللی و تغییللرات محللیط، ناسللازگاری سیسللتم

های انسللانی را بلله دنبللال خواهللد داشللت. در سیسللتم

آخلرین مرحللله یللا بالیلای محیطللی یعنللی روی دادن 

رلال دختر، آقهای مخلرب )پل ورایعی همچون سیالب

 -های اجتمللاعی(، خشکسللالی1398 و... در فللروردین

ت ناشی از آن، رابل  توجله ارتصادی و ... برآورد خسارا

بینی در  حاللت تعلادلی و خواهد بود. از این رو پیش

ها )کله بینی حد آستانهها، پیشپایداری آن در سیستم

گیلرد( و در مطالعات آماری کمتر مورد توجه رلرار می

نگرشللی نللو در تفسللیر ها، مللدیریت محیطللی سیسللتم

 هاهللای محیطللی سیسللتمفرفیتشللناخت پایلداری و 

توانلد گلام مهملی از سلوی شلود کله میب میمحسو

جغرافیدانان و پژوهشگران عرصه روستایی در راسلتای 

تحقق پایداری محیط و مدیریت نواحی روستایی تلقی 

های های سیسلتمدر تصویر زیر مرزبندی واکنششود. 

روستایی به مخاطرات خشکسلالی طبقله بنلدی شلده 

 است.  

 

 روش تحقيق
های ار تغییللرات سیسللتمبلله منظللور ارزیللابی رفتلل 

ارلیمی با تاکید بر مخاطرات خشکسالی ناشی از جابله 

جهللت  جلایی پرارتفللاع جنللب حللارّه، در گللام نخسللت

بررسی وضعیت تغییرات زمانی و مکلانی پشلته جنلب 

حاره، آشکارسازی مورعیت، شناسایی حد شمالی آن و 

های ایللران منطقلله تللاثیرات آن بللر روی خشکسللالی

درجله  45تلا  0ده عرض جغرافیلایی مطالعه در محدو

درجلله شللرری  70تللا  0شللمالی و طللول جغرافیللایی 

هللای ارتفللاع انتخللاب شللد. سلل س بلله اسللتخرا  داده

هکتوپاسکال از پایگاه داده مرکلز  500ژئوپتانسی  تراز 

هلای ملی پیش بینلی محیطلی و مرکلز مللی پژوهش

درجه  5/2 افقی تفکیک با ساله 70 دوره در یک 2جوی

پرداخته شلد. عللت  2018 – 1948های سالدر طی 

انتخاب این سطف به دلی  وروع بیشلترین اغتشاشلات 

های خروجی فشلار س س دادهت. جوی در این تراز اس

 هاها و صحت بیشتر نمایش دادهبرای تطبیق بین داده

گردس مورد ترسیم و تحلی  ررار  افزار نرم از استفاده با

پایگلاه داده جهلت در گام بعلد بلرای تشلکی  گرفت. 

های استخرا  شده ابتدا با ترسیم نقشه و نمودار از داده

هلللای فشلللار داده panoplyاز نلللرم افلللزار  اسلللتفاده

ژئوپتانسی  طی مراحلی تبلدی  بله فرملت اسلتاندارد 

برای تحلی  گردید. تا براساس آن روند تغییرات زمانی 

و مکانی پشته جنب حاره، شدت )هلر چقلدر منحنلی 

رکلزی سیسلتم پرارتفلاع جنلب حلاره ارتفلاع میزان م

بیشتری داشته باشد، معرف شدت پرارتفاع جنب حاره 

 588است. به عنوان مثلال اگلر مرکلز آن بلا منحنلی 

بلا  ژئوپتانسی  بسته شود. بلا سیسلتمی کله مرکلز آن

ژئوپتانسلی  بسلته شلود تفلاوت خواهلد  592منحنی 

د داشت و دومی از شدت بیشتری برخوردار خواهلد بلو

( و سللطف  تحللت 1389زاده، زاده و جللوی)حجللازی

هایی کله در سو )تعداد شلبکهسو و شرقپوشش شمال

ژئوپتانسلی  و بلاالتر از  584زیر یک پربند هم ارتفلاع 

آن ررار دارند نشانه منطقه سطف پوشش این سیسلتم 

های زیر پوشش پرارتفاع هستند. هر اندازه تعداد شبکه

باشد شلاخص سلطف بلاالتر  سطف این پرارتفاع، بیشتر

بوده و مساحت بیشتری از منطقه مورد مطالعله تحلت 

سیطره پرارتفاع جنب حاره است و پربند تاثیرگذار کله 

ترین منحنی میزان پرارتفاع موثر بر ایران شام  بیرونی

هلای ماه (هکتوپاسلکال اسلت 584با ردرت بیشلتر از 

بله  همچنلین گرم سال، مورد بررسی کمّی ررار گیرد. 

ترین پربند بسلته در چهلار ملاه دلی  استیالی بیرونی

ژوئن، جلوالی، آگوسلت و سل تامبر بلر روی محلدوده 
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سرزمینی ایران، ایلن محلدوده زملانی بلرای تحلیل  و 

هلای تفسیر، انتخاب شد. در مرحله بعد با تحلیل  داده

های سلینوپتیک؛ خروجی فشار و تطلابق آن بلا نقشله

هلای گردس و تبلدی  دادههمچنین خروجی نرم افزار 

فشار به نمودارهای ارلیمی، برآن شدیم جهت مطالعله 

را به دو  2018تا  1948های تر، دوره آماری سالدریق

 -1982و دوم  1982-1948ساله )دوره اول  35دوره 

 ( تقسیم کنیم. 2018

 
 SPIبندي خشکسالي بر اساس شاخص طبقه -2جدول 

 SPIارزش  رسالیدرجه ت SPIارزش  درجه خشکسالی

 99/0تا  0 ترسالی مالیم - 99/0تا  0 خشکسالی مالیم

 49/1تا   1 ترسالی متوسط -49/1تا  -1 خشکسالی متوسط

 99/1تا   50/1 ترسالی شدید -99/1تا  -50/1 خشکسالی شدید

 SPIارزش  درجه ترسالی SPIارزش  درجه خشکسالی

 

 
 (1398يند تحقيق )منبع مجيدي راد. فلوچارت مراحل انجام کار در فرا -3شکل 

 

تللا براسللاس آن رونللد تشللدید گرمللایش جهللانی و 

کیفی مورد بررسی رلرار  -خشکسالی را با دیدگاه کمّی

ایسلللتگاه  84هلللای بارشلللی از ایلللن رو داده دهلللیم.

 1سللاله 31هواشناسللی ایللران طللی دوره مطالعللاتی 

ین روش )ا SPI(، با استفاده از شاخص 2018 -1987)

ترین روش مطالعله حلال سلادهترین و در عینمعاز جا

خشکسللالی و ترسللالی و خصوصللیات آنهللا محسللوب 

انحراف از میلانگین نسلبت بله  آناساس که . (شودمی

زاده و )حجلازیهلای آملاری اسلت انحراف معیلار داده

                                                           
سلب، ها و کمبلود داده منابه دلی  فراگیر بودن تعداد ایسلتگاه. 1

 مجبور به کوتاه کردن دوره مطالعاتی خشکسالی شدیم. 

  باشلد.معادله آن به صورت زیر می (. 1389زاده، جوی

انحللراف معیللار  SDو  i بارنللدگی سللال کلله در آن 

میللانگین بارنللدگی  بللارش در طللول دوره آمللاری، 

تجزیه و تحلیل  رلرار ( مورد تجزیه باشد.بلندمدت می

ها خشکسالی تا میزان روند )افزایشی یا کاهشی( گرفت

  سال مشخص شود.   31در این 

 :                                         1رابطه 

، به تحلیل  ایبه کمک مطالعات کتابخانهامه در اد 

کیفی رفتارشناسلی سیسلتم آب و هلوایی در سلطوح 

مختلف تعادلی، آستانه، مخاطرات و بالیا پرداخته شلد 

های ارلیملللی، و همگلللام بلللا رفتارشناسلللی سیسلللتم
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های روسلتایی در سلطوح رفتلاری های سیستمواکنش

ری فوق در راستای کاهش این نوع مخاطرات و سلازگا

 آن با نواحی روستایی مورد بررسی ررار گرفت. 

 

 هابحث و يافته

هاي اقليمي؛ اثرات تغييرات رفتارشناسي سيستم

مکاااني پرارتفاااع جناا  حاااره باار  -زماااني 

بررسی و مقایسه بلین میلانگین حرکلت خشکسالي: 

سوی بیرونی ترین پربند بسته تاثیرگذار بلر روی شمال

( 3ا س تامبر طبق جلدول )های ژوئن تایران که در ماه

در دو دوره مطالعاتی مورد محاسبه ررار گرفتله اسلت، 

های گرم، میانگین ارتفاعی دهد در تمامی ماهنشان می

بللاالتر بللوده اسللت و ایللن  5840تللرین پربنللد ازبیرونی

 ارتفاع جدید خود مبنای محاسبات ررار گرفت.

  
 نبع: نگارندگان( ترين پربند )مميانگين ارتفاعي بيروني :3جدول 

 های مورد مطالعهسال ژوئن جوالی آگوست س تامبر

5850 5850 5850 5850 1982-1948 

5860 5870 5860 5870 2018-1983 

  

( و نتلایج جلدول 3بر این اساس مطابق با جدول ) 

توان گفت کله در می (4)( و نمودار مربو  به شک  4)

جایی در هللای ژوئللن تللا سلل تامبر، حرکللت و جابللهماه

ترین و های جغرافیلایی، بلازه گسلترش )شلمالیعرض

جغرافیایی تحلت تلاثیر در دو دوره(، ترین عرضجنوبی

جغرافیایی با علدد ارتفلاعی متفلاوت ترین عرض پائین

ترین پربند در هر ماه گرم )کله اخلتالف بلین جنلوبی

( دوره دوم نسبت به دوره اولنقطه ررارگیری پربند در 

ترین جغرافیایی )اختالف بلین شلمالیعرضو باالترین 

دوره دوم نسلبت بله دوره  نقطه ررارگیلری  پربنلد در

 اختالف بین میلانگین ارتفلاعی( و ردرت ارتفاعی )اول

(، روند مثبت و دوره دوم نسبت به دوره اول پربندها در

افزایشی داشته است و بیشترین میزان روند صعودی به 

ی آگوسلت و جلوالی، هلاهای بلاال در ماهسمت عرض

شود. اختالف ردرت ارتفلاعی پربنلد در تملام دیده می

ها از جوالی تلا آگوسلت، رونلد افزایشلی داشلته و ماه

افزایش ارتفاع را ثبت کرده است. با  مقایسله میلانگین 

مشللخص شللد.  2018-1983 و 1982-1948دو دوره 

پللائین تللرین عللرض ررارگیللری  پربنللد در دوره دوم 

ترین درجلله بللاالتر از رراگیللری پللائین 5/2مطالعللاتی، 

 5/2عرض ررارگیری پربنلد در دوره اول بلوده اسلت و 

دهد. همچنلین در درجه حرکت شمال سو را نشان می

دو ماه جوالی وآگوست باالترین عرض ررارگیلری ایلن 

سلو داشلته اسلت و از درجه، حرکت شمال 5/2پربند 

دوره نظر ردرت ارتفاعی در تملام چهارملاه گلرم سلال 

دوم، افللزایش رللدرت ارتفللاعی را بلله خصللو  در مللاه 

دهلد و بلا محاسلبه متلر نشلان می 91/16آگوست بلا 

سلاله، در  35میانگین علرض جغرافیلایی در دوره اول 

ماه گرم سال، به علرض 4مقایسه با دوره دوم، در تمام 

جغرافیایی ررارگیری پربند، افزوده شده و در جدول بلا 

لحاظ شده کله  هاافیایی دورهجغرعنوان اختالف عرض

سللو و گسللترش پرارتفللاع گر حرکللت شمالنشللان

 (.  4-حاره است )جدولجنب

 
 ترين پربند سيستم پرارتفاع جن  حاره  )منبع: نگارندگان( مقايسه بازه گسترش و قدرت ارتفاعي بيروني :4جدول

 هاماه
اختالف عرض 

 جغرافیایی
 ردرت ارتفاعی رش بیشترین بازه گست کمترین بازه گسترش

 41/13 0 5/2 85/2 جون )ژوئن(

 085/13 5/2 5/2 32/1 جوالی )ژوئیه(

 91/16 5/2 5/2 57/1 اوت )آگوست(

 16/16 0 5/2 785/0 س تامبر
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 در دوره گرم سال 2018-1983و  1982-1948ترين پربند پرفشار جن  حاره در دو دوره سوي بيرونيمقايسه حرکت شمال : 4شکل

 

سوی با مشاهده نمودارهای مربو  به حرکت شمال 

حللاره در دو دوره تللرین پربنللد پرارتفللاع جنببیرونی

در دوره گلللرم  2018-1983و  1982-1948زملللانی 

توان گفت انواعی از ترکیلب تعلادل، آسلتانه و سال می

های مختللف مخاطرات در روندهای موجود بلین سلال

ها ایلن ن سیسلتمشود. در رفتار شناسی ایمشاهده می

، براسللاس  4-مللوارد رابلل  برداشللت اسللت: در شللک 

هایی که در توضیحات شک   ارائه شد، مطابق با تحلی 

های تعادل ایستا تغییرپذیری چنلدانی در جابله ویژگی

حلاره مشلاهده نشلده اسلت. بله جایی پرارتفلاع جنب
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طوری کله در دوره اول ملورد مطالعله یعنلی دو دوره 

در مللاه ژوئللن،  1966-1959و  1955-1950زمللانی 

بیشلترین میللزان تعلادل ایسللتا مشلاهده شللده اسللت. 

بنابراین تعادل ایستا در دوره اول، بیشتر رابل  ردیلابی 

ای بیشلتر در است. که این موضوع بیلانگر ثبلوت دوره

این زمان اسلت. در ایلن رونلد تعلادل باثبلات و پایلا و 

بعلد از تعادل ناپایدار )که سلطف جدیلدی از تعلادل را 

شلود. کند،( دیده نمییک آشفتگی مقطعی تعریف می

اما سطف تعلادل فراپایلدار )کله خبلر از سلطف تعلادل 

شلود. بلا ها دارد( مشاهده میجدید و برخورد با آستانه

جایی پربند در صورت این تفاوت که در این سطف جابه

سو شدن، تا حدودی به سطف تعادل پیشین بلاز شمال

ابلل  رکللر دیگللر مربللو  بلله اثللر گللردد، نکتلله رمی

ها به ویلژه در هاست.که این روند در بعضی سالآستانه

های دوره دوم، نوسانات بیشتری را داشته و بلا آسلتانه

، سل تامبر 2016جدیدی مواجه شده  است )آگوسلت 

و...(. کللله ایلللن نوسلللانات  2011، جلللوالی 2017

بازگوکننده تغییرات ارلیمی در سیستم پرارتفاع جنلب 

 اره است. ح

 به طوری که ررارگیری پربند بیرونی تاثیرگلذار بلر  

ر دوره دوم مطالعللاتی روی محللدوده مللورد مطالعلله د

بوده و از سطف تعلادل در ملواردی خلار   بسیار متغیر

ای یعنلی شده است. همچنین تعادل یکنواخت لحظله

های حرکللت حللول یللک میللانگین مشللخص در سللال

های مشلاهده ول دورهشود و در طمختلف، مشاهده می

شده، از کمترین نوسانات برخلوردار اسلت )بله عنلوان 

. و...( 1970-1957های مثال دوره اول آگوسلت سلال

هللای پللس از بررسللی تغییللرات پربنللدها در عرض

جغرافیایی، ردرت ارتفاعی آنها نیز ملورد بررسلی رلرار 

گرفللت. بللا توجلله بلله نمودارهللای خروجللی حاصلل  از 

توان اثرات تعادل می 2018 -1948های های سالداده

دینامیک و شبه پایدار را در چهارماه گرم سال در ایلن 

پربند بیرونی، مشلاهده نملود. بله طلوری کله تعلادل 

هللای آگوسللت و دینامیللک در رونللدهای موجللود ماه

س تامبر راب  تشخیص است و ردرت ارتفاعی پربند در 

ه جهتی مشخص رو به افزایش است. اما در تعادل شلب

ها )افزایش ارتفاعی جدیلد پایدار روند فوق با اثر آستانه

شود و میانگین تغییلرات، و بدون بازگشت(، مواجه می

گیرد. به عنوان مثلال حول یک محور جدید، شک  می

 پایدار و اثللرهللای ژوئللن و جللوالی، تعللادل شللبهدر ماه

آستانه جدید بله وضلوح بیشلتری، آشکارسلازی شلده 

ین افزایش ارتفاع، شلواهدی مبنلی است. به طور کلی ا

جهانی و شدت گرفتن درجات خشکسلالی  بر گرمایش

 (. 5 از نرمال به سمت شدید )مخاطرات( است )شک 

  

  
 بر واحد 2018 -1948ترين پربند پرارتفاع جن  حاره در دوره مطالعاتي نمودار افزايش قدرت ارتفاعي بيروني -5 شکل

 ژئوپتانسيل 
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ت آب و هوایی بر روی  منلابع بارشلی اثرات تغییرا 

نیز خود را نشان داده است و اثراتش به صورت آسلتانه 

که بلا اسلتفاده از  (6)مطابق با شک  ها ملموس است .

 کیفلی ترسلیم شلده-و با رویکلرد کمّلی SPIشاخص 

، حساسیت منطقه مورد مطالعه به خطر محیطلی است

از  آشکار شده است. که گذشتن ،خشکسالی یا ترسالی

های بحرانی )به طور معمول خشکسلالی یلا حد آستانه

ترسللالی متوسللط( و رسللیدن بلله محللدوده مخللاطرات 

محیطی )خشکسالی شدید و بسیار شدید( را در بلیش 

دهلد. های مورد بررسی، نشلان میاز یک سوم ایستگاه

 2سال با تلداوم  5تا  3این روند خشکسالی تقریبا بین 

. بلرای را افزایش داده اسلتها ساله تکرار شده و فرین

های بحران تلا بالیلای تر شدن محدوده آستانهملموس

و  2016مربو  به ماه دسلامبر  SPIمحیطی، خروجی 

هلای سلال در ترین ماهبه عنوان یکی از پربارش 2017

نزدیک بودن به زمان حلال و فراگیلری  به دلی ایران، 

درصلللد  50در بلللیش از  ایلللن ملللاه،در خشکسلللالی 

های شللدید و که خشکسللالی، انتخللاب شللد.هاهایسللتگا

ایلن دهد. ساله، نشان می 31در یک دوره  بسیار شدید

نشلانگر نلوعی تغییلرات در تعلادل  کیفلی -روند کمّی

های جدید است و سیستم برای برای رسیدن به آستانه

ای را در موضوعاتی همچون منابع های گستردهواکنش

، زندگی شلهری کشاورزی محیط، سالمتی انسان، آب،

و روستایی بله هملراه خواهلد داشلت کله در صلورت 

های مدیریتی سی ، خشکسلالی سازمان نیافتن دیدگاه

مرحله نهلایی یلا بالیلای محیطلی از  ممکن است،و...، 

کلی تحقلق بالیلای طوربله تحقق یابد. ،های فوقعرصه

طبیعی در صورت عدم ملدیریت یلا ملدیریت سلازمان 

   رات گسترده همراه خواهد بود.نیافته، با موضوع خسا

 

 

 
  2017و  2016دي( در سال نمونه  10 -آذر 10حساسيت به مخاطرات سيالب و خشکسالي در ماه دسامبر ): 6شکل 

 )منبع: نگارندگان(هاي مورد مطالعه هدر ايستگا
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 هاي مطالعاتيايستگاه (2017-2016ماه دسامبر )  SPIخروجي :4 جدول

 نام ايستگاه 2016 2017 يستگاهنام ا 2016 2017

 ابادان 1.14- 0.88- سراوان 0.39- 0.19-

 ارا  0.93 0.2 سرپلذهاب 2.23- 1.45-

 اردبی  0.97- 0.67- سرخس 2.24- 1.05-

 ارومیه 1.38- 0.99- سردشت 0.85- 0.67-

 اسالم ابادغرب 0.91- 0.52- سقز 0.41- 0.31-

 هاناصف 2.54- 1.24- سمنان 2.64- 0.88-

 امیدیه 0.33- 0.39- سنند  1.34- 1.11-

 اهر 0.09 0.41- سهند 1.25- 0.87-

 اهواز 1.27- 1.23- سیرجان 0.35- 0.01-

 ایرانشهر 0.36 0.65 شاهرود 0.31 0.4

 ایالم 0.83- 1- شرق اصفهان 1.71- 1.02-

 بابلسر 1.58- 1.25- شمیران 1.85- 0.73-

 بجنورد 1.44- 0.55- شهر کرد 2.56- 0.73-

 بم 1.13- 0.37- شیراز 0.32- 0.04-

 بندر انزلی 0.38- 0.79 طبس 1.37- 0.79-

 بندر عباس 0.83- 0.24- فردوس 1.71- 0.59-

 بندر ماهشهر 0.41- 0.19 فسا 0.79- 0.56

 بوشهر 0.36 0.59- فیروزکوه 0.71- 0.56

 بیجار 1.9- 1.18- رائمشهر 1.91- 1.56-

 بیرجند 1.49- 0.99- رائن 1.85- 0.38-

 پارس اباد 0.88- 0.19- رزوین 1.63- 0.95-

 پیرانشهر 0.93- 0.96- رم 2.28- 0.7-

 تبریز 0.18- 0.41- کاشان 2.31- 1.29-

 تهران 2.15- 0.61- کر  2.43- 1.35-

 جاسک 0.21 0.5 کرمان 1.58- 0.76-

 ابوموسی 0.06 0.03 کرمانشاه 1.37- 0.91-

 جلفا 0.4 0.18- کنگاور 1.45- 0.84-

 چابهار 0.44- 0.05- کوهرنگ 2.32- 0.45-

 خاش 0.38- 0.05 گرگان 0.33- 0.79-

 خرم اباد 0.91- 0.33- گرمسار 2.68- 0.44-

 خرم اباد 1.65- 0.54- ماکو 0.13- 0.16

 خرمدره 0.91- 0.33- مراغه 1.02- 1.16-

 خلخال 0.44 0.08 مسجد سلیمان 0.97- 0.79-

 خوی 0.4- 0.58- مشهد 1.97- 0.72-

 رامسر 0.07- 0.28 مهاباد 0.71- 1.08-

 رامهرمز 1.44- 0.73- میانه 0.25- 0.32-

 رشت 2.07- 0.57- میناب 1.74- 0.3-

 زاب  0.99- 0.77- نوشهر 0.52- 0.16

 زاهدان 1.13- 0.62- نهبندان 1.33- 0.86-

 زنجان 1.33- 1.53- همدان 1.6- 0.78-

 سبزوار 2.12- 1.14- یاسو  0.91- 0.57-

 سراب 0.94- 0.73- یزد 1.43- 0.81-

  

اساسللا آنچلله در راسللتای مللدیریت مخللاطرات  

خشکسالی و کلاهش آسلیب پلذیری محلیط ضلروری 

است، اتخار نوع رویکرد در مدیریت محلیط اسلت.  در 

حال حاضر یکی از دالی  اساسی باالبودن تلفات )بالیا( 
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ملدیریت و  نحلوه طرات طبیعی در کشور،ناشی از مخا

های کلاربردی انسلانی در های سیسلتمآسیب پلذیری

های فلروردین واکنش به آن است. که در آخرین سلی 

های اساسلی ملدیریتی آن در کشلور کلامال ، ضعف98

آشکار گردید. این موضوع و خسارات گسلترده آن نیلز 

 های متعدد سراسرکشور مشاهده شلده ودر خشکسالی

شود. مطابق با تصویر، مدیریت مخاطرات طبیعی را می

 د.کننبه سه دسته فعال، انفعالی و آشفته تقسیم می

در روش انفعللالی بللرای بلله کنتللرل در آوردن و  -الللف

گیلرد و جلوگیری از وروع بالیا هیچ اردامی انجلام نمی

در حقیقت با ربول خطر، تمام اردامات به بعد از ورلوع 

(. ایلن 1383شلود )حسلین زاده، یمخاطره موکلول م

امدادرسلانی و تلامین  اردامات شام  نجات جان افراد،

خسارات است. این روش که مرحله بعد از وروع بحران 

مرحلله بالیلای طبیعلی رابل  گذاری ملی شلود در نام

 اجراست.

در نوع دوم یعنی از نلوع آشلفته در هلیچ یلک از  -ب

های ت برناملههای پیشلگیری و یلا املداد و نجلازمینه

شود و اصوال به طلور مقطعلی و پایدار ارائه و اجرا نمی

شلود و بله هایی آغاز و بی پایلان رهلا میروزمره تالش

 شود. هنگام وروع حادثه سردرگمی حاکم می

در روش مللدیریت فعللال ربلل  از هللر چیللز تللالش  - 

خطر و میزان آسیب پذیری تعیین شود  شود اندازهمی

( و سلل س ارللدامات در دو رلمللرو 1383زاده، )حسللین

زیرسللاختی و ارللدامات آموزشللی بلله مرحللله اجللرا در 

آید. در این نوع مدیریت بهتر اسلت تملام ارلدامات می

الزم رب  از وروع، اتخار شوند تا مقاومت در برابر آینده 

را افزایش دهند. با این وجود جهلت کلاهش خسلارات 

بالیلا در بیشتر در یک محلدوده و جللوگیری از تکلرار 

محیط های دیگر، لزوم مطالعه مدیریت پسابحران نیلز 

کلیاتی از مدیریت فعلال  (7)راب  توجه است. در شک  

ها بلرای در حال حاضر دولت به نمایش در آمده است. 

ها، معموال به صورت شیوه آشفته و شکسالیخمقابله با 

کننللد و بللا صللرف اعتبللارات گللاهی انفعللالی عملل  می

بلران بخلش کلوچکی از ایلن خسلارات هنگفت، به ج

( بلله 1389زاده، زاده و جللویپردازنللد )حجللازیمی

طورکلی برای ارائه شیوه ملدیریتی بله روش ملدیریت 

گانه تعلادلی در  8فعال ضروری است هریک از سطوح 

ها و حتللی جایی مسللیر پربنللدها، زمللان آسللتانهجابلله

مخلاطرات و بالیللای محیطللی، کلله بازگوکننللده رفتللار 

م آب و هوایی ناشی از جابه جایی پرارتفاع جنب سیست

های جلوی حاره است )که خود اص  پراکندگی پدیلده

سازد(، مشخص شود تا بتلوان بلر اسلاس را نمایان می

آن، ارزیابی و برآورد خسارات احتمالی را انجام داد. بله 

ها نشان داد، سیستمتغییرات طوری که مطالعات کمّی 

دوره اول در ختی بیشلللتر هلللای ثبلللات و یکنلللوادوره

هلا در دوره دوم مطالعاتی و تکرار بیشتر آستانه یا فرین

مطالعاتی، بیانگر این است که سیستم آب و هلوایی در 

جهللت حفللظ شللرایط پایللداری بلله دنبللال یللک 

خودسازماندهی است. در این راستا نوع نگاه ملدیریتی 

توانللد ایللن خودسللازماندهی را بللا و رویکللرد آن، می

ری مثبت به سمت حفظ منابع محیطی هلدایت اثرگذا

کند و یا با نقش آفرینی منفی خود این رفتار سیسلتم 

 را به سمت مخاطرات و بالیای محیطی سوق دهد.  

ايي در واکنش به هاي روسترفتارشناسي سيستم

کلی موضوع طوربه: هابه تشديد خشکسالي

های رفتارشناسی مخاطرات خشکسالی در سیستم

های اساسی مدیریت این پیوندی بنیادی گامروستایی، 

نوع مخاطرات آب و هوایی دارد. به طوری که 

تواند منطبق با های مدیریتی میسازی گامپیاده

های این نواحی در فرفیت روستاها و پایداری آسیب

های اساسی گامخشکسالی باشد.  مخاطرات برابر خزش

ت. شایان در ادامه مورد بررسی اجمالی ررار گرفته اس

های روستایی در مراح  نخستین رکر است که سیستم

ها مواجه خواهد شد و هرچه به مراح  با کمترین زیان

تر خواهد باربعدی وارد شویم وضعیت ناسازگارتر و زیان

  (: 7)شک   شد

پیشلگیری و آگلاهی از رفتلار مخلاطرات  مرحله اول:

بینللی رفتللار آب و هللوایی خشکسللالی بلله کمللک پیش

 ترین راهبرد باشد )تعادل(؛تواند مناسبکسالی میخش

در صلللورت علللدم پیشلللگیری، بلللا  مرحلاااه دوم:

سازی کوششلی مبتنلی بلر هشلدارهایی بلرای فرفیت

گیلرد )آسلتانه های احتمالی صلورت میکاهش آسیب

 زیان(؛ 
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هایی که بله آمادگی در برابر  خشکسالی مرحله سوم:

ازگاری آن طور خزنده رشد نملوده و ارلدامی بلرای سل

 صورت نگرفته است )مخاطرات(؛

های آن و ورلوع خسلارات و آسلیب مرحله چهاارم:

های آن و ضرورت بازسازی اضطراری و احیلای آسلیب

همچنللین اسللتفاده از تجللارب آن در سللایر نللواحی 

 روستایی )بالیا(؛  

 

 
 (.1396روستايي )منبع: صادقلو و همکاران،  هايهاي اساسي مديريت و رفتارشناسي مخاطرات خشکسالي در سيستمگام: 7 شکل

 

در سطح تعادل و واکنش روستاها به خشکسالي 

 کلی واژهطوربله: وضع عادي )سازگاري درازمادت(

تعادل بیانگر دو حالت تعادلی در فراینلدهای محیطلی 

)سلل هر،  اسللت. تعللادل دینامیللک و  تعللادل ایسللتایی

در  اساسا گرایش بله سلمت تعلادل دینامیلک. (1394

بازخورد منفی بلین فراینلدها ها، به نوعی سیستم همه

در جهت جبران شرایط به سمت حالت پایداری اسلت. 

ها در مقیللاس های خطللی و غیرخطللی سیسللتمپاسللخ

اندازهای جغرافیایی چشم دگرگونی محیط را درزمانی، 

هایی که بازتاب واکلنش به همراه دارد. چنین دگرگونی

ظ پایللداری اسللت. واکللنش ها بلله سللمت حفللسیسللتم

های روسلتایی در برابلر فراینلد خشکسلالی در سیستم

کردن نظلام سازی و مقلاومحالت تعادلی به نوعی ایمن

سکونتگاهی روستایی به همراه مشارکت روستاییان در 

به طور کلی هر اردامی برای سازگاری دراز مدت است. 

تر از ارداماتی اسلت کله بلرای کاهش خطر، کم هزینه

گیرد. این بیلنش هبود وضعیت بعد از خطر صورت میب

یافته بله کلار گرفتله هم اکنون در کشلورهای توسلعه

نتللایج  ،گیللریبینللی و پیششللود. چللرا کلله پیشمی

افلزایش هزینله در مقاب  تری را به همراه دارد. مطلوب

بهبللود وضللعیت محللیط یللا افللزایش هزینلله بهبللود 

و بله ها رناملهدیدگی افراد و جوامع، به شکست بآسیب

منجلر  دنبال آن نیز افزایش خسلارات زراعلی و داملی

سازی همراه بلا بینش مقاوم (.1395)نصیری،  شودمی

های گیلللری در خصلللو  آسلللیببینلللی و پیشپیش

محیطی، کالبلدی و جمعیتلی فراینلد خشکسلالی بله 

بینللی شللر  شناسللایی مکللانیزم خشکسللالی و پیش

وارد مطللوبی دارد. )در آینده، نتلایج  احتمالی رفتار آن

های خطر تلا بالیلا(. زملانی کله شدن به مرحله آستانه

ای در معرض مخاطرات و س س بالیای طبیعلی منطقه

گیرد، تصمیم برای بازیابی هر نلوع مخلاطراتی ررار می

دیده بلا تردیلدها و های آسیبمانند بازسازی سکونتگاه

دلی  ایلن کله شلود. بلههای فراوانی روبلرو میستشک

های اساسلی مناطق تحت تاثیر بالیای طبیعی با آسیب
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و پایداری ساختاری روبرو شده است و شیوه ملدیریتی 

شود.  ساختار مقاوملت و آن نیز انفعالی و یا آشفته می

پایداری دو معنا دارد: یکی تاب آوری در برابر رویدادها 

ها و روابللط. بنللابراین سللازی سللازهو دیگللری مقاوم

های روسللتایی و ها و سللازهسللکونتگاه پایدارسللازی در

های این نواحی، از آن جهت مفید است کله بله فعالیت

تر از دیگلر تر و کلم هزینلهکارگیری آن موثرتر، سریع

اردامات است. از سلوی دیگلر توجله بله نلوع زراعلت، 

باغداری و دام روری که موضوعی نسبی است و در هلر 

ی به وضلعیت ای دارد، بستگناحیه روستایی شک  ویژه

های آسللیب ترتیببللدینخطرپللذیری منطقلله دارد، 

 بله خصلو  محیطلی مخلاطرات از ناشلی انسلانی

 هلای روسلتاییهای خشکسالی به سمت فعالیتچالش

 هلایروش بلا آن جلامع ارزیابی و مطالعه با توانمی را

ایجلاد  (.1395)نصلیری،  نملود مهار و کنترل اصولی،

و آگاهی از نحوه کار با  مراکز ایمنی در مراکز روستایی

تجهیزات و همچنین آگاهی از تلدار  امکانلات کلافی 

برای ارائه خدمات مناسب بله هنگلام بلروز مخلاطرات 

تواند موفقیت سیستم مدیریت بحران را در طبیعی می

  (.1387)سلمانی و ایمانی،  پی داشته باشد

توان گفلت، در زمینه مشارکت جوامع روستایی می 

دمی منابع ارزشمندی برای اجرای فازهای های مرگروه

گرایانه مدیریت بحران هستند. همچنین نقش تسلهی 

سازی در شرایط بحران، در های فرهنگدولت در زمینه

توانلد بله کنار مشارکت آگاهانه روستاییان منطقله می

ترین شللک  ممکللن بلله مقابللله بللا مخللاطرات مناسللب

راضی زراعلی، های ناشی از آن در اخشکسالی  و آسیب

شود. اگر ایلن مشلارکت اتفلاق بیفتلد، باغی و... منجر 

گیرانلله چللون روسللتاییان مبللادرت بلله ارللدامات پیش

هلا و بیملله و در یللاری بحرانهای همتشلکی  صلندوق

نهایللت واکنشللی در سللطف تعللادل و پایللداری سللازی 

این (. 1396)صادرلو و همکاران،  محیط خواهند داشت

از تحقللق مخللاطرات و بالیللا، توانللد پللیش رویلله، می

های روسلتایی در منطقله ملورد سازی سکونتگاهمقاوم

 مطالعه نهادینه کرد.

هاي روسااتايي در سااطح واکاانش سيسااتم

)مرز تغييرات بحران و نقطاه  هاي بحرانيآستانه

توان در دو بخش اصلی های محیط را میآستانه: اوج(

 :(1393آرانی، هرآبادی و هدائی)رحیمی مطالعه نمود

های تغییر: که در مطالعلات تعلادل و طبقله آستانه -1

کلی به مفهوم طورشد. بهی انواع تعادل استفاده میبند

تغییر حالت یک فرایند تعادلی به فرایند تعادلی دیگلر 

 شود.بیان می

های بحرانی: کله در حلال حاضلر بله دلیل  آستانه -2

اغتشاشللات محیطللی حاصلل  از عاملل  آنتروپوژنیللک و 

مداخالت ناشی از تغییرات انسلانی سلبب سلاز فهلور 

زا تغییر فرایند یک حالت تعادلی به فرایندهای مخاطره

و به عبارت دیگر از منابع محیطی به سمت مخلاطرات 

  شود.می یمحیط

آنچه بیشتر در ارتبا  پایداری محیط مطرح شلده  

های بحرانی و ملرز ورلوع است عمدتا مربو  به آستانه

بله طلور کللی فراینلدهای محیطلی اسلت. مخاطرات 

انسلان  طبیعی و تغییرات ناشی از ملداخالت ناآگاهانله

به گلذر از حلد  های انسانی نظیر روستاها کهمحیطدر 

های محیطی یلا انجامد و بحرانمی هاتعادل در سیستم

آورد. ای را بله وجلود ملیحواد  نلاگوار غیلر مترربله

در  بیشلتر  بله بحرانلیهای بررسی و تحلی  آسلتانه

 کنلدها کمک فراوانی میمحیطی در سیستم مخاطرات

  (1393)صفاری و همکاران، 

شناسلللایی سلللطف کللللی فرفیلللت سلللازگاری  

های روستایی منطقه مورد مطالعه نسبت بله سکونتگاه

بله منظلور  مخاطرات محیطلی از جملله خشکسلالی 

مدیریت اثربخش روستاها از اهمیت و جایگلاه خاصلی 

بنلدی تلوان است، چرا که با شناسایی و رتبهبرخوردار 

های ملدیریتی ها، اتخلار اسلتراتژیسازگاری دهسلتان

های ناشلی از خشکسلالی متناسب جهت کاهش آسیب

از طرفی   (.1395)سلیمانی و همکاران،  شودمیسر می

کارکرد نهادهای متولی مدیریت محلی روسلتاها نظیلر 

ی نسلبت بله پذیرها در کاهش اثرات و آسلیبدهیاری

مخاطرات خشکسالی نیز، نقش مهمی در تحقق اهداف 

کند. این املر بله واسلطه توسعه پایدار روستاها ایفا می

هلا و شلوراهای اسلالمی در عملکرد و کلارایی دهیاری

فرایند مدیریت توسعه روستایی در چهار بعلد پایلداری 

اجتمللاعی، ارتصللادی، محیطللی و کالبللدی اهمیتللی 
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چلرا  (. 1391اهانی و آیین مقلدم، )فر یابدمضاعف می

هایی خا  با شیوه زنلدگی که روستاها به منزله مکان

متفاوت نسبت به شهرها، نیازمند الگوی مدیریتی مجزا 

و منطبق با شرایط ارتصادی، اجتماعی و بوم شلناختی 

از  خود در حوزه مدیریت مخاطرات خشکسالی هستند.

بلله ایللن رو اعمللال راهبردهللای سللازگاری نسللبت 

خشکسالی، بلا جللب مشلارکت و همکلاری شلوراهای 

ها، بسلتر سلازش و انطبلاق اسالمی روستاها و دهیاری

روسللتاییان را بللا مخللاطرات طبیعللی مللذکور همللوارتر 

نمایلللد. فرفیلللت سلللازگاری در وارلللع، توانلللایی می

ریزی و استفاده از راهبردهلای سلازگاری، بلرای برنامه

آب  تغییلرات رهایناشی از رفتا تعدی  اثرات نامطلوب

 (.Corney,1998) است و هوایی
تحکلیم های بحلران، بنابراین در ملدیریت آسلتانه 

فرفیت سازگاری اراضی زراعی و مراکز دامی روستایی 

منطقه در واکنش بله مخلاطرات خشکسلالی ارلیملی، 

تواند در مانع شلدن از ورود بله مرحلله مخلاطرات می

ی زراعی ملوثر ثانویه بعدی به ویژه مخاطرات خشکسال

باشللد. بللدین منظللور الزم اسللت بللا شللناخت بیشللتر 

رفتارهای خشکسالی ناشلی از تغییلرات آب و هلوایی، 

هلللای شلللرایط مناسلللب را بلللرای سلللازگاری فرفیت

های روسلللتایی سلللازگار شلللود و نگلللرش سلللکونتگاه

های انسللانی را ارتقللا سللازی و محافظللت از سللازهمقاوم

طرات دهنللد. در غیللر ایللن صللورت و تسلللط مخللا

های اجباری و تحمی  خشکسالی ممکن است مهاجرت

خسارات باغی و دامی متعددی را برای نواحی روستایی 

 به همراه داشته باشد. 

هاي روستايي در سطح مخاطرات واکنش سيستم

ورلوع : نزديا(( )ناسازگاري روساتاها و بحاران

پذیری کشلورها و آسلیب درجله محیطی به مخاطرات

بسلتگی  نسبت به مخاطرات محیطلیها واکنش انسان

هلدف از کلاهش اصلوال  (1394)کرم و همکاران،  دارد

یلافتن  رونلدی در کلاهش تالش به منظور ایجاد خطر

های انسلانی و های بلندمدت مخاطرات بر سیستمدوره

مخلاطرات  گیری معقوالنلهنیز رسیدن به توانایی پیش

  (.Smith, Petley,2009) است

خودکفایی در جامعله روسلتایی،  با توجه به روحیه 

آگاهی داشتن و برخلورداری از دانلش الزم در هنگلام 

تواند نقلش ملوثری ها و بالیای مختلف میوروع بحران

در کاهش خسارات ناشلی از ورلوع مخلاطرات داشلته 

 شلودباشد و باع  موفقیت سیسلتم ملدیریت بحلران 

منطقلله  روسللتاییان .(1394)افراختلله و همکللاران، 

 آب، آوریجملع راهبردهلای آموزش و دانش، براساس

 زمین مدیریت آب، هدر رفت کاهش آب، تبخیر کاهش

 آب بهینل  مدیریت کالن هدف با و... را کشت الگوی و

 فرسلایش، مانند محیطی هایخسارت کاهش به منظور

 و گیلاهی پوشلش کلاهش خا ، خیزیحاص  کاهش

 تلفلات کنتلرل شلام  ارتصلادی هایخسلارت کاهش

 انلدبرده کلار و... به کشاورزی محصوالت مقدار ی ودام

افتخاری، اللللدیننیا و رکن)فاضللل ( و 1389)آیلللاال، 

های ملذکور در اولین گام برای مقابله با بحران (.1382

نواحی روستایی و تعدی  اثرات آن، اگلاهی، شلناخت و 

در  وارعیت مخاطرات، به ویلژه علل  ورلوع و اثلرات 

  چندگانه آن است و گلام بعلدی، متقاب  پیامدها و عل

اتخار راهبردها و انتخاب راهکارهایی است که بر اساس 

آن بتواند با پیامدهای این پدیده، مقابله و اثلرات زیلان 

اسلتفاده بنلابراین  بار آن را مهار نموده و یا کاهش داد.

از آموزش و دانش بومی جوامع روستایی برای کلاهش 

در  ای روسللتاییهآسللیب پللذیری نظللام سللکونتگاه

توانللد از مهمتللرین چللارچوب مخللاطره شناسللی می

)عزمللی و  راهبردهللای کللاهش خطللر رلمللداد شللود

توان گفت با توجله بله از این رو می (.1394همکاران، 

راهبردهای مدیریت مخاطرات محیطی، الزم اسلت بله 

کمک دانش بومی سلاکنان منطقله و حمایلت ملالی و 

ه در ارلدامات اختصا  بودجه بخلش دولتلی بله ویلژ

سخت افزاری، فرایند درجه کاهش مخلاطرات را ملورد 

بررسللی رللرار داد و از تحقللق درجلله بالیللای طبیعللی 

اجتماعی جلوگیری  -های زراعی و ارتصادیخشکسالی

       به عم  آورد.  
هاي روساتايي در ساطح بالياا واکنش سيساتم

هاي روساتايي )تجارب براي بازساازي سيساتم

ین مرحله، بالیای طبیعی، وروع خطلر در آخر: آينده(



 1400هاي تغييرات آب و هوايي / سال دوم / شماره مسلسل پنجم / بهار  يه پژوهشنشر                                                                        76

 -های ارتصادیو تحمی  خسارات حاص  از خشکسالی

های روستایی، در حالتی اجتماعی در ساختار سکونتگاه

های بحلران و مخلاطره است که سلیر تعلادل، آسلتانه

به آنهلا پرداختله شلد بلا شکسلت  شناسی که در فوق

 مواجه شود. بنلابراین ضلروری اسلت مراحل  فلوق در

های روسلتایی در چلارچوب ملدیریت واکنش سیسلتم

فعال مخاطرات طبیعی روستاهای منطقه مورد مطالعه، 

مورد ارزیابی مسئوالنه ررارگیرد و ضمانت اجرایی پیدا 

های بسیار بلرای کند تا به این سطف که متحم  هزینه

جوامع روستایی، دولت و مسلئوالن اجرایلی دهیلاران، 

همچنلین تجلارب ایلن ر نشود. فرماندار و... است، منج

بالیللا بتوانللد در دیگللر نللواحی روسللتایی بلله کمللک 

رفتارشناسی پایدار، از تکرار مجدد ایلن چرخله بسلته 

     جلوگیری شود. 

 

 گيرينتيجه

های پیچیده و در آب و هوایی، سیستمهایسیستم 

شللوند، ایللن یافته، محسللوب میحللال سللازمانعین

ا توجلله بلله شللرایط ها بللها، در بعضللی سللالسیسللتم

دهنلد. تاثیرگذار محیطی، رفتاری تصادفی را نشان می

در این میان سیستم پرارتفاع جنب حاره با تغییرات در 

هایی جایی در محلل  رللرار گیللری خللود، پدیللدهجابلله

پیچیده و تصادفی از خشکسلالی یلا ترسلالی و... را در 

آورند که این ورلایع محیطلی، یک منطقه به وجود می

وح مختلفی از تعادل، آستانه و مخاطرات جلای در سط

موضوع، یعنی  پاسخ به این نوشتار در این درگیرند. می

جنلب حلاره از  های پرارتفلاعشناسایی رفتلار سیسلتم

تعللادل تللا مخللاطرات، تللالش شللد در رالللب تفکللری 

سیستمی، این رونلد، شناسلایی و ملورد ارزیلابی رلرار 

فتارشناسللی گیللرد. کلله بلله عنللوان مطالعلله مللوردی، ر

حلاره بلر پرارتفلاع جنب جایی سیسلتماثرگذاری جابه

وروع و تشدید خشکسالی، مورد بح  ررار گرفته است. 

با توجه به اسلتقرار ایلران بلر روی کمربنلد خشلک و 

حاکمیت پرارتفاع جنب حلاره در دوره گلرم سلال بلر 

 70روی پرارتفلاع در طلی روی این منطقه، زمان پیش

در  2018تلا  1948های بلین لسال گذشته یعنی سا

در ایلن های گرم سال، مورد بررسلی رلرار گرفلت. ماه

 در از بازیگران اصللی میزان تغییرات آب و هوایی میان

رفشلار جنلب حلاره  و افلزایش سللطه پ یلافتن شدت

میلزان بلالطبع و  ه اسلتشدکشور ما ها در خشکسالی

درگیر شدن جواملع انسلانی بله ویلژه ارتصلاد زراعلی 

های گرملایش جهلانی بیشلتر ع روستایی با پیامدجوام

دیگلر درجلات مختللف  از سلوی .ه اسلتموس شلدلم

های ارلیمی، هیدرولوژیک، خشکسالی نظیر خشکسالی

 اجتملاعی، بسلته بله ملدیریت -کشاورزی و ارتصلادی

ندد )عزیلزی پیومحیط در سطوح مختلفی به وروع می

یلن  تلر شلدن ادر  جهت راب  لمس (.1380و روشنی،

 در این مطالعه، بیرونی ترین زبانهتغییرات آب و هوایی 

پرارتفللاع تاثیرگللذار بللر ایللران از نظللر شللدت و جهللت 

های دهد زبانلهسو( مسیریابی شد. که نشان می)شمال

هللای شللمالی و تاثیرگللذار بللر روی ایللران تللا عرض

این موارد نشانگر حرکلت غرب را فراگرفته است. شمال

علرض جغرافیلایی بلاالتر، افلزایش  این زبانه به سلمت

ای بیشلتر در ارتفاع پربند، عمق نفور و وسلعت دامنله

دوره مطالعاتی، نشان از گرم شدن هوا، شلدت گلرفتن 

تغییلرات تائیلدی بلر ها و در مجموع درجه خشکسالی

 دارد.و بی نظمی رفتار های آب و هلوایی  آب و هوایی 
در  نیللز (1395کلله عسللاکره و همکللاران ) چنانچلله

چارچوب ارلیم شناسلی ملرز شلمالی پشلته پرارتفلاع 

حاکمیلت ایلن  دریافتند کله  جنب حاره بر روی ایران

درجه شمالی گسترش  40های سامانه تا باالتر از عرض

 در (1398)و همکلاران علیجلانی همچنین  یافته است

حاره، رفتارسنجی اثر گرمایش جهانی بر پرارتفاع جنب

بلندمللدت ارتفللاع هسللته  میللانگینافللزایش ارتفللاعی 

نتایج ایلن مطالعله در رویکلرد  را تایید کردند. پرارتفاع

ترین پربند تاثیرگلذار کمّی، بیانگر این است که بیرونی

های گرم مورد مطالعله، چنلدین سلطف بر ایران در ماه

ای، تعللادل بلله ویللژه تعللادل ایسللتا، یکنواخللت لحظلله

در برخلی سلازد کله دینامیک و فراپایدار را آشلکار می

ای مواجه شده است که تهدیدی بر ها با اثر آستانهسال

های شللروع سللطوح مخللاطرات محیطللی )خشکسللالی

ها خلود پیامللد آسلتانه شلدید و بسلیار شلدید( اسللت.

یعنلی ها تغییرات آب و هوایی هستند و افزایش آستانه

هایی که نیازمند برنامه ریزی است تا از مواجهه با فرین
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بلله طللور کلللی  بللال جلللوگیری شللود.تبللدی  آنهللا بلله 

محیطللی و بلله ویللژه بالیللای محیطللی، دو مخللاطرات 

ها و نلوع شناسی پدیدهای است که ناشی از رفتارپدیده

ها آید که در زمان آستانهسطوح مدیریتی، به وجود می

کننللد و در صللورت اهمیللت بسللیار زیللادی پیللدا می

رفتار  بینینیافته یا آشفته و عدم پیشمدیریت سازمان

سیستم آب و هوایی به مرحله نهایی یا وروع خسلارات 

نهلایی و در راللب  متعدد منجلر خواهلد شلد. در گلام

رویکرد کیفی، موضوع مدیریتی خشکسالی، مبتنی بلر 

رفتارشناسی سیستم آب و هوایی )از تعادل تا بالیا( در 

چارچوب مدیریت فعال پیش از بحران و پس از بحران 

ختی و آموزشللی، ارائلله شللد. کلله در دو بخللش زیرسللا

سللازی و کللاهش اومکللدام راهکارهللایی پیرامللون مقهر

خسارات خشکسلالی را بله منظلور ملدیریت محلیط و 

تلوان گفلت پیش بینی آن در نظر دارنلد. بنلابراین می

ها( کنش دیدگاه کمّی )تحلی  آماری از روی دادهبرهم

و دیلدگاه کیفللی )سللطوح مللدیریتی تعللادلی، آسللتانه، 

تواند به عنوان روشی کاربردی در اطرات و بالیا( میمخ

ها و بینی رفتلار سیسلتمعرصه مدیریت محیط و پیش

بلا توجله بله کاهش مخاطرات محیطلی، ملوثر باشلد. 

احتمال وروع  ،ارلیمی مناطق خشکپذیر آسیبشرایط 

بیش از سایر مناطق آب و نواحی کسالی در خش پدیده

ضوعی رفتارشناسلی آب مو نوشتاردر این هوایی است. 

و هللوایی بلله لحللاظ مللدیریت خشکسللالی و انطبللاق و 

کاربرد آن با مدیریت نواحی روستایی مورد توجه رلرار 

های سلینوپتیک نتایج این پلژوهش از ایسلتگاه گرفت.

ی متوسلط تلا سلالخشک حکایت از درجهمورد مطالعه، 

را  این بحلرانرا دارد که احتمال وروع  کشورشدید در 

. دهللدنشللان میحی روسللتایی بللیش از شللهرها نلوادر 

ی میلان دارارتبلا  معنلیتوان گفلت کله می بنابراین

ناشلی از تغییلرات آب و  هایخشکسلالیرفتارشناسی 

و نحللوه سللازگاری یللا بحللران آن در نللواحی هللوایی 

از ایللن رو بللا افللزایش  روسللتایی کشللور وجللود دارد.

رد واکله و پیشرفت آن در نواحی روستایی  خشکسالی 

، نیازمنلد شلودمحدوده آستانه بحران و مخلاطرات می

 مدیریت و برنامله ریلزی پایلدار در ارتبلا  بلا توسلعه

ها و مسلائ  مختللف ملدیریت محلیط در ایلن فعالیت

در این راستا به منظور پایدارسازی  خواهیم بود. نواحی

از نظر مسائ  زراعی، باغلداری های روستایی سکونتگاه

های روسلتایی در سلطوح ی سیستمها، واکنشو دامی

های بحران، مخلاطرات و بالیلای مختلف تعادل، آستانه

ملورد بررسلی  هاخشکسالیخزشی طبیعی در عملکرد 

ررار گرفت و راهبردهلای هرکلدام از مراحل  فلوق در 

گیلری از جایگاه روسلتاهای ملورد مطالعله نظیلر بهره

رسللانی و آمللوزش، مشللارکت بللومی، آگاهی دانللش

اییان، فرفیت سلازگاری و... ملورد مطالعله رلرار روست

گرفت. نتایج مطالعه بیانگر شناسایی سطف مورد مواجه 

با تغییرات محیطلی )از منلابع محیطلی تلا مخلاطرات 

باشللد کلله مسللتلزم اتخللار می محیطللی( در روسللتاها

مطلابق بلا درجله راهبردهای مناسب بلوده اسلت کله 

ر ، حللاکی از تسلللط سللطف مخللاطرات دخطرپللذیری

به ایلن  را تا حدودی کنترل کندهای روستایی سیستم

می توان گفت از منظر رفتارشناسی خشکسالی  ترتیب

در  نلواحی روسلتاییبرخلی  در نقا  مختللف کشلور،

و برخی دیگلر در مرحلله سطف تعادل و آستانه بحران 

و روند رو به  در مجموع این نتایج .ررار دارندمخاطرات 

وزش جوامللع روسللتایی و بللا آملل  بحللران مخللاطرات ،

بلومی از رفتارشناسلی دانلش بلیش از پلیش شناخت 

و آشللنایی آنللان بللا رونللد  های آب و هللواییسیسللتم

 رخ دادهدر گذشلللته تغییلللرات آب و هلللوایی کللله 

 و در حال حاضلر ها(های شدید برخی سال)خشکسالی

تواند به جامعه روستایی کمک کند تا میادامه دارد  نیز

 آب و هواییمخاطرات  بر متکی خود راهای ریزیبرنامه

. تا بتوان در نهایلت از ورلوع ندکن داده و سازگار تغییر

های روستایی جللوگیری مرحله بالیا در سطف سیستم

 .  و بللله سلللمت تعلللادل سلللوق داد بللله عمللل  آورد

 

 



 1400هاي تغييرات آب و هوايي / سال دوم / شماره مسلسل پنجم / بهار  يه پژوهشنشر                                                                        78

 
 هاي روستايي در برابر تغييرات هاي آب وهوايي و سيستمهاي  سيستمتعامل واکنش :8شکل 

 نظمي در جابه جايي پربندها(آب و هوايي )بي

 

 منابع
 مخللاطرات محیطللی، ترجملله. 1382. کیللت سللمیت،ا .1

نژاد، تهلران: انتشلارات ابراهیم مقیمی و شلاپورگودرزی

 سمت. 

افراخته، حسن. عزیزپور، فرهلاد. طهماسلبی، اصلغر.     .2

 روستایی سازگاری . راهبردهای1394سلیمانی، عادل. 

 روستای: موردی )مطالع  خشکسالی اتمخاطر برابر در

، 3، شماره ت، دانش مخاطرا(روانسر شهرستان پشتنگ

341-354 . 

کاربردهللای علللم ژئومورفولللوژی،  .1389آیللاال، الللف.  .3

مخللاطرات طبیعللی در آسللیب پللذیری و جلللوگیری از 

رضا  درکشورهای درحال توسعه، ترجمه بالیای طبیعی

  . 23-14، 2 رهآموزش جغرافیا، شما رفتار، رشدخوش

هلا و طیف زملان، مفهلوم .1386 خطیبی، ملریم.بیاتی .4

نگلاهی  ژئومورفولوژی)با هایپژوهشهای آن درمقیاس

های طبیعللی(، مفهللوم زمللان در سیسللتم تحلیلللی بللر

 .   16-3 :2ی رشدآموزش جغرافیا، شماره

. چورلی، ریچارد جی، شوم، ا استانلی، سودن، دیوید ای .5

ها(، ترجملله اول )دیللدگاه وژی، جلللدژئومورفوللل. 1380

احمد معتمد و ابراهیم مقیمی، تهران: انتشارت سلمت. 

 چاپ دوم.    

ای . مقدمله1389زاده، سلعید. زاده، زهرا. جویحجازی .6

های آن، تهللران: انتشللارات بللر خشکسللالی و شللاخص

 سمت. 

ریزی شهری همگام برنامه .1383. رضاسیدزاده، حسین .7

ای، شلماره ناحیه جغرافیا و توسعهبا مخاطرات طبیعی، 

3 ،59-87 . 

هرآبللادی، سللعید. زاده، محمدمهللدی. رحیمیحسللین .8

فصلللنامه  ها در ژئومورفولللوژی، . مفهللوم آسللتانه1392

 .  81-77، 87س هر، ، شماره 

حکیم دوست، سید یاسر. رستگار، محسلن. پورزیلدی،  .9

. تحلیلل  فضللایی 1393محمللد. حللاتمی، حسللین. علی

رلیمللی و اثللرات آن بللر الگللوی فضللایی خشکسللالی ا

: روسلتاهای های روستایی، ملوردنتگاهگزینی سکومکان

استان مازندران، جغرافیا و مخاطرات محیطلی، شلماره 

11 ،61-75 . 

خسروی، محمود. زهرایی، اکبر. حیدری، حسلین. بنلی  .10

. تعیللین منلاطق هلم خشکسللالی 1391نعیمله، سلارا. 



 97                                                      ...                                               در آن تاثير و حارهجنب پرارتفاع مکاني -زماني تغييرات رفتارشناسي

ناهنجلاری بلارش و  استان گیالن با استفاده از شاخص

ای. جغرافیللا و مخللاطرات فاصللله -ایتحلیلل  خوشلله

 .  20-1، 3شماره محیطی، 

در  کیلللاس نظریللله .1382. محمدحسلللین رامشلللت، .11

 .   36-13 ،1شماره  توسعه، و ژئومورفولوژی، جغرافیا

. 1393آرانی، مجتبلی. هرآبادی، سلعید. هلدائیرحیمی .12

رورت آن در ها و ضلآسیب شناسی مطالعات ژئوسیستم

محللیط )مللورد: ارن بلنللد در منطقلله آران و  پایللداری

بیدگ (، مجموعله مقلاالت هملایش عللوم جغرافیلایی 

 ایران، موسسه جغرافیای دانشگاه تهران. 

. وراثت ژئومورفولوژیک: مخلاطرات 1394 .ادلس هر، ع .13

محیطی و تنوع زمینی، همایش مللی ژئومورفوللوژی و 

 ی ژئومورفولوژی.   زیستگاه انسان، انجمن ایران

. راهکارهای رفلع 1387سلمانی، محمد. ایمانی، بهرام.  .14

نارسایی ملدیریت بحلران در نلواحی روسلتایی ایلران، 

 .  70-27،50مدیریت بحران، شماره 

سلللیمانی، عللادل. افراختلله، حسللن. عزیزپللور، فرهللاد.  .15

تحلیلل  فضللایی فرفیللت  .1395طهماسللبی، اصللغر. 

ی شهرستان روانسلر در های روستایسازگاری سکونتگاه

مواجهلله بللا خشکسللالی، تحلیلل  فضللایی مخللاطرات 

 . 78-65، 2محیطی، شماره 

. 1399صلفاری، وحیلد.  رودگلر اکبر.پور، علی شمسی .16

 بلر تمرکلز بلا هلوایی و آب تغییرات پیامدهای بررسی

 بلا گلسلتان اسلتان در خشکسالی شدت فضایی تحلی 

 ایهلدوری، پژوهش از سلنجش و آملاری هایشاخص

   76-65 ،3 هوایی، شماره و آب تغییرات

فرد. صللادرلو، طللاهره. عللرب تیمللوری، یاسللر. شللکوری .17

. سللنجش سللطف دانللش و آگللاهی 1396اسللماعی . 

)مطالعله  روستاییان درباره مدیریت بحران خشکسلالی

موردی: روستاهای دهسلتان میلان خلواف شهرسلتان 

-73، 22خواف(، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شلماره 

100. 

مهر، گلودرزیهرآبلادی، سلعید. صفاری، امیلر. رحیمی .18

پایللداری محللیط در  . 1393سللعید. کریمللی، هللادی. 

ها؛ با رویکرد به کاهش مخلاطرات و تحلیل  ژئوسیستم

ای ارومیله(، ای )مورد: سیستم دریاچههای ماهوارهداده

    . 64-43، 1دانش مخاطرات، ، شماره

 .1394درویشی، سباء.  رلعه، فرزاد.عزمی، آئیژ. میرزایی .19

جایگاه دانش بومی در ملدیریت مخلاطرات طبیعلی در 

روسللتاها، مطالعلله مللوردی: دهسللتان شللیزر هرسللین، 

 . 39-23، 13جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 

. بررسی 1380اکبر. عزیزی، راسم. روشنی، علی .20

بینی آنها با ها و امکان پیشها و ترسالیخشکسالی

ری زمانی هالت ویتزر در استان استفاده از مدل س

 . 661فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره  هرمزگان،

. بررسللی 1380اکبللر. عزیللزی، راسللم. روشللنی، علی .21

بینلی آنهلا بلا ها و امکلان پیشها و ترسالیخشکسالی

استفاده از مدل سلری زملانی هاللت ویتلزر در اسلتان 

 .63-48 ،661هرمزگان،  تحقیقات جغرافیایی، شماره 

عساکره، حسین. رائمی، هوشنگ. فتاحیان، مختار.  .22

. ارلیم شناسی مرز شمالی پشته پرارتفاع جنب 1395

های ارلیم شناسی، شماره حاره بر روی ایران، پژوهش

 . 32 -21، سال هفتم، 26و  25

یی دماهلا و بلارش تحلی  فضلا. 1390علیجانی بهلول.  .23

، تحقیقات کلاربردی عللوم های بحرانی روزانه در ایران

 . 30-9، 20جغرافیایی، شماره 

 پرفسلور پیلام: نخسلت . سخن1399علیجانی، بهلول.  .24

 مطالعلات جایگاه و اهمیت خصو  در علیجانی بهلول

 های پژوهش اندازی، راه بابت تبریک و ارلیمی تغییرات

 3-1 ،1 رهشما هوایی، و آب تغییرات

نژاد، سجاد. کربالئی، علیرضا. علیجانی، بهلول. طوالبی .25

جهانی بر پرارتفاع رفتارسنجی اثر گرمایش. 1398

، 1398، پژوهشهای جغرافیای طبیعی، بهار حارهجنب

 .50-33، 1، دوره 1شماره 

. 1382الدین افتخاری، عبدالرضلا. نیا، غریب. رکنفاض  .26

شللناخت و آگللاهی  ای عواملل  مللوثر بللرتبیللین نظریلله

های خود و محیط پیرامون، مدرس روستاییان از توانش

 .   150-111، 1علوم انسانی، شماره 

. ارزیلابی 1391مقلدم، فاطمله. فراهانی، حسلین. آیین .27

هلا و شلوراهای اسلالمی در عملکرد و کلارایی دهیاری

روسللتایی، مطالعلله مللوردی:  فراینللد مللدیریت توسللعه

هرستان بویراحملد. چشلم دهستان سررودجنوبی در ش

 . 127-118، 18انداز جغرافیایی، شماره 

فوکس، پی، جی. مار ، لی، ای. جیمزاس، گلریفیتس.  .28

محیط، تئلللوری و . ژئومورفوللللوژی و مهندسلللی1396

کاربردها، ترجمه مجتبلی یملانی و ابوالقاسلم گلورابی، 

 تهران: دانشگاه علم و فرهنگ. 

. مبلانی 1382ول. راد، محمدرضا. علیجانی، بهللکاویانی .29

 آب و هواشناسی، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم. 

. هلدی. احملدی، معیدهرآبلادی، سل. رحیمیمیرکرم، ا .30

های . مفهوم تعادل، آسلتانه1392 .جتبیآرانی، مهدائی

های بحرانلللی و مخلللاطرات محیطلللی در سیسلللتم

https://jgs.khu.ac.ir/article-1-593-fa.html
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-593-fa.html


 1400هاي تغييرات آب و هوايي / سال دوم / شماره مسلسل پنجم / بهار  يه پژوهشنشر                                                                        80

کرمانشاه، مجموعه مقاالت  ژئومورفولوژی، دانشگاه رازی

 ملی جغرافیا و پایداری محیط.  اولین همایش

اثرات جابجایی پرفشلار جنلب . 1398مجیدی راد، ندا.  .31

های ای در تغییلرات زملانی و مکلانی خشکسلالیحاره

، رساله دکتلری در رشلته تغییلرات آب و هلوایی، ایران

 دانشگاه خوارزمی، به راهنمایی دکتر بهلول علیجانی. 

 تحللول ایمقایسلله تحلیلل  .1390. محمللدنژاد، وحیللد .32

)دامغان تا  شرری البرز جنوبیه دامن هایافکنه مخرو 

دکتللری در رشللته  دانشللگاه تهللران، رسللاله، گرمسللار(

جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی، بله راهنملایی 

 مجتبی یمانی.  

. مخللاطرات جللوّی، تهللران: 1387محمللدی، حسللین.  .33

 انتشارات دانشگاه تهران.   

ش مخللاطرات، تهللران: . دانلل1393مقیمللی، ابللراهیم.  .34

 انتشارات دانشگاه تهران. 

سیدشللکری، سللجاد. صللفرراد، مقیمللی، ابللراهیم. بارری .35

بندی خطلر ورلوع زملین لغلزش بلا . پهنه1391طاهر.

موردی: تاردیس نسار استفاده از مدل آنتروپی )مطالعه 

های جغرافیلای طبیعلی، غربی(، پژوهشزاگرس شمال

 . 90-77، 79شماره 

 للرزه زملین خطلر بنلدیپهنله . 1395نصیری، عللی.  .36

ارومیلله، تحقیقللات کللاربردی علللوم  شللهری منطقلله

 . 132 -115، 40جغرافیایی، شماره

.  نظریه سیستم در 1394الورفلت، کریستین فون.  .37

ژئومورفولوژی، ترجمه کافم نصلرتی و زهلرا سلربازی، 

   تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
38. Charlton, R. 2008. Fundamentals of 

Fluvial Geomorphology, Routledge Pub. 

39. Chorley, R.J., and Kennedy, B.A. 1971. 

Physical Geography: A Systems 

Approach, London: Prentice-hall 

International.  

40. Corney, D. 1998. Implementing the 

Sustainabale Rural Livelihoods Approach 

Sustainable Rural Liveihoods: What 

Contribution Can We make, pp: 3-23.    

41. Dian, J.S. Qiang, F., William, J., Thomas, 

R., and Reichler, J. 2008.Widening of the 

Tropical Belt in a Changing Climate, 

Nature Publishing Group, pp: 20-24.   

42. Dracup. J.A. et al 1980. On the definition 

of drought, water Resource Res. 

43. Elverfeldt K.V. 2012, System Theory in 

Geomorphology, Challenges, 

Epistemological Consequences and 

Practical Implications. 

44. Goudie, A.S. 2006. Global Warming and 

Fluvial Geomorphology, 

Geomorphology, 79: 384-394.  

45. Huggett, R.J. 2007. Fundamentals of 

Geomorphology, Routledge Pub, Second 

Edition. 

46. Phillips, J.D. 2006. Evolutionary 

Geomorphology: Thresholds and 

Nonlinearity in Landform Response to 

Environmental Change, Hydrology and 

Earth System Sciences Discussions, No, 

3: 365-394. 

47. Schumm S.A. 1979. Geomorphic 

Thresholds. The Concept and Its 

Applications. Trans Inst Br Geographer 

4(4): 85-515.   

48. Smith, K., and Petley, N. 2009. 

Environmental Hazards Assessing and 

Reducing Disaster, Routledge Pub, Fifth 

Edition. 

49. Sukarni, M. 2010. The influence of the 

subtropical high-pressure systems on 

rainfall and temperature distribution in 

Suriname and implications for rice 

production in the Nickerie District, A 

Research paper degree of Master of 

Science in natural resource, the 

University of the West Indies.  
 

http://www.amazon.com/Richard-J.-Chorley/e/B001HO5BK2/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Barbara-A.-Kennedy/e/B001JS3FH2/ref=ntt_athr_dp_pel_2

