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 مقدمه  

مشکالت  ترین مهمآبی از  و کم سالی خشکتردید بحران  بی

محسوب  زیست  محیطموجود در مدیریت جوامع انسانی و 

 در یآبد  کدم  بحدران  اخیدر  ۀدهد  چندد  . در[2و  1] شود می

کده   شدد   حیداتی  و جدی موضوعی به تبدیل جهان سراسر

 قدرار  تأثیر تحت نیز را ما کشور جمله از کشورها از بسیاری

 ۀمحدودکنند عوامل از یکی ایران در آب کمبود است. داد 

 بده  هدای آیندد    دهه در اقتصادی های فعالیتۀ توسع اصلی

 کداییی  آب جهانی، جدید نگرش در [.4و  3] رود یم شمار

 محسدوب  انسدان  ۀاولید  نیاز عنوان  به و تماعیاج د اقتصادی

 شدمار  بده  دشدوند  یتجد منابع از یکی آب هرچند. شود یم

اسدت   کداه   بده  رو دشدوند  یتجد منابع ۀسران اما ،رود یم

از درصدد   3در حالی که شهرها و مناطق شهری فقط  .[5]

از  درصددد 44 بدداًی، تقردهنددد یسدد ز زمددین را  وشدد  مدد

 ،کنندد  ر در شهرها زنددیی مدی  در حال حاضایران جمعیت 

از  یا یسدترد  این توزیدع کدل جمعیدت  یامددهای طید       

شدهری   سدالی  خشدک . [6] کند بالیای شهری را بیشتر می

، ملبدورن،  آنجلد   لد  اخیر در شهرهای مختل  از جملده  

  .[4] ،  کن و سائو ائولو رخ داد  استتاون پیک

شدامل شدرایط    سدالی  خشدک نسدبت بده     ذیری آسیب

توسط عوامل و فاکتورهای اقتصادی، اجتمداعی   د ش نییتع

و فیزیکی است کده حساسدیت جامعده بده اثدرات مخدرب       

اقتصادی   ذیری آسیب. [8] دهد یمرا افزای   سالی خشک

بیانگر قدرار یدرفتن یدک اقتصداد در      سالی خشکنسبت به 

اسدت و در   سالی خشکمعرض خ ر ناشی از شوك بیرونی 

 راتیتدأث د به مقاومت در برابدر  عدم توانایی یک اقتصا ،واقع

 ددهد  یمناشی از این رویداد و بهبود یافتن شرایط را نشان 

 ۀوسیلبه  نیل به  ایداری یها و یششناخت  ،در نتیجه [.9]

و  ریدزی  برنامده در   دذیری  آسدیب الگوهای مختل  کداه   

و جایگدداهی مناسددب در  [11] مدددیریت سددوانز وارد شددد 

ر یافتده اسدت، تدا شدرایط     ملی هر کشو یها ییذار استیس

م لوبی را برای کاه  کارآمد و مؤثرتر خ رات در س وح 

 .[11کنند ]مختل  مدیریت ایجاد 

 یچیددد  و  یا مجموعدده ۀدربرییرنددد سددالی خشددک

بده   تدوان  مدی را  ها آنمنفی است که  راتیتأثتنید  از  درهم

اجتماعی و سیاسی تقسدیم   د اقتصادی محی ی زیستاثرات 

بدر بخد     سدالی  خشدک اثدرات اقتصدادی    بیشدترین  .دکر

 متددر یلددیمزیددرا کدداه  هددر یددک [، 12] کشدداورزی اسددت

میلیارد ریال بده ایدن    211تا  151حدود  دتوان میبارندیی 

یرچده   ،حدال  ایدن بدا   .[5کند ]بخ  در کشور آسیب وارد 

راهی برای جلوییری از این بدالی طبیعدی وجدود نددارد و     

بدا   سدالی  خشدک ر در کشور دچدا  ها سالدرصد  51حداقل 

بدا راهکارهدای    تدوان  مدی امدا   ،میهسدت مختلد    یها درجه

 اجدرا از وضعیت فعلدی و تددارك اقدداماتی قابدل      رفت برون

 یهدا  برنامهمتناسب با این  دید  در قالب مدیریت بحران و 

   کاستشدوارد یها خسارتاز میزان  سالی خشک ابمقابله 

 یاقتصداد  یهدا  تید فعالو  هدا  یدی دارا، افزای  جمعیت. [6]

  ذیر آسیب یعیشهرها در معرض خ رات طب شود میباعث 

منجدر بده    یشدهر و منداطق شدهر    تیجمع  یباشند. افزا

آب  یمحصدویت و خددمات بدا رد دا     یتقاضدا بدرا    یافزا

در  شدد   یند یب  ی و  شد  مشاهد  راتییتغ .شود می شتریب

 یدذارد  یمد  تدأثیر بدر مندابع آب    ادید هوا بده احتمدال ز   و آب

آب قابدل   نیتدأم  هدای  سیستمشهرها به  داریرشد  ا .[13]

هسدتند   یآب یازهاین نیدارد که قادر به تأم یاعتماد بستگ

. [4] ندددا در برابددر خشکسددالی مقدداوم  یکدداف ۀاندددازو بدده 

حالتی نرمال و مستمر از اقلدیم اسدت. یرچده     سالی خشک

.  ندارندد  یمتصادفی و نادر  یا واقعهاشتبا  آن را  بهبسیاری 

 دهدد  یمد  دید  تقریباً در تمدامی منداطق اقلیمدی رخ     این

رخ  یزمدان  یو اجتمداع  یاز نظر اقتصاد سالی خشک. [14]

 .[15] از عرضه باشد  یآب ب یکه تقاضا برا دهد یم

طبیعدی،   مهدم  بالیدای  عندوان یکدی از   به سالی خشک

زیدادی را   محی دی  زیستاقتصادی، اجتماعی و  های هزینه

تعرید    151. بدی  از  [16] اردهمدرا  د  بده برای شدهرها  

  کامدل  یها تعری وجود دارد که یکی از  سالی خشک دربارۀ

.  ددالمر [14] ارائدده شددد  1965توسددط  ددالمر در سددال   

صددورت کمبددود رطوبددت مسددتمر و   را بدده سددالی خشددک

غیرطبیعی تعری  کرد. منظور از مستمر زمان آغاز تا  ایان 

غیرطبیعدی   ۀیدا زمدان تدداوم و منظدور از وا      سدالی  خشک

. شدرایط طبیعدی اسدت    انحراف یا نوسان منفی نسدبت بده  

 ،نظر تعداد وقوع و همچندین  از در کشور ایران سالی خشک

شدت، مدت، یستردیی، تلفات انسانی و آثار منفی تاریخی 

 اول سددایر بالیددای طبیعددی قددرار دارد ۀرتبددو اقتصددادی در 

بدده  یا م العددهدر  2119لیددو و همکدداران در سددال . [18]

 یبندد  رتبده بدا   سدالی  خشدک  سدک یر یابیمدل ارزررسی ب

نشدان   دووه  آنهدا   نتایج  ند. رداخت و کاربرد آن ای فاصله

هدا   ارزیدابی  دتریو شد شتریب ییهوا و آب عیوقا ۀنیزمدر  داد
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 ایددار کشداورزی    ۀتوسدع در مورد خ ر خشکسدالی بدرای   

 سدک یر یابید روش ارز کی جادیم العه با هدف ا نیا .است

بده   سدالی  خشکبر بر اساس نظارت  یا من قه سالی خشک

. انجددام شددد نددانیو روش عدددم اطم ازدور سددنج  کمددک

بدر تعدداد    یمبتند  یابید روش ارز دادنشان  جینتا ،همچنین

. [19] دمقابلده کند   تیدر واقع تید با عدم ق عتوان می ،باز 

 یابید ارز»بدا عندوان   در  ووهشی  (2121)وانگ و همکاران 

ادغدام   یبدرا  یچدارچوب ، یشدهر  سالی خشک  ذیری آسیب

 لید در تحل اسدت یو س یکیزی، فیاجتماع یشاخص اقتصاد

را  یشدهر  سدالی  خشک  ذیری آسیب، « ذیری آسیبسهم 

و  یبررسد  مختلد   هدای  جنبده از  نیانجید ت   کن ۀمن قدر 

 نشدان داد   دووه  یادشدد    جینتدا . ندد  کدرد  وتحلیل تجزیه

 طدی  شدهر  13 شدهری  سدالی  خشدک  ذیری  آسیب نخست

 دوم اینکده اسدت.   افتده ی  یافزا 2116تا  1991 های لسا

عوامدل   نیتدر  یاصدل به عندوان   یو اقتصاد یعوامل اجتماع

 در نظر یرفته شدند سالی خشک ادیز  ذیری آسیبر بمؤثر 

 سددازیاری آمددادیی»ۀ مقالدددر  (2118)سددارکودیه  .[21]

  دذیری  آسیب کاه  برای حاکمیتی و اجتماعی اقتصادی،

 «جهددان کشددور 192 از شددواهدی: هددوایی و آب تغییددرات از

 یهددوا و آمددادی و آب راتییددتغ یری ددذ بیآسدد نیبدد ۀراب دد

کشددور سددازمان ملددل بددا اسددتفاد  از  192را در  یسددازیار

. کردندد  یبررسد  اقلیمدی های  و داد  یبردار نقشه یها مدل

قار  در برابر  نیرتری ذ بیآسرا به عنوان  قایم العه آفر نیا

از  افتهی توسعه یدهد. کشورها یمنشان  ییهوا و آب راتییتغ

کانددادا، سددوئد، انگلسددتان، فنالنددد،   ،یجملدده نددرو ، سددوئ

 ،یاقتصداد  یقدو  یآمدادی  لید و آلمان به دل ایفرانسه، اسپان

 راتییددکمتدر در برابددر تغ  یاجتمدداع یو سددازیار یحکدومت 

در ( 2114) و همکاران آببه .[21] ند ری ذ بیآس ییهوا و آب

در برابدر   یمناطق شدهر   ذیری آسیب یابیزاربه  یا م العه

 ند رداخت GIS یها برنامهبا استفاد  از  سیالبشدن  یجار

 یدر شددت و فراواند   شدد   یند یب  ی   یافزا دندنشان داو 

  یو افدزا  ییهدوا  و آب راتیید تغ لیباران به دل دیبارش شد

آب  ۀرید ذخ یرفتن فضدا  نیاز ب ،به دنبال آنو  فرش سنگ

 نیدر ا. کند یم سیالبشهرها را مستعد ، یدر مناطق شهر

 ۀشبک کیهمرا  و  ییایجغراف یابیارز ستمیس کی، م العه

 یزید ب یاعتقداد  ۀشدبک بدر   یمبتن لیس یریباور ذ یابیارز

بدا   تحقیقدی در  (2115)کدیم و همکداران    .[22] دارائه ش

ه ب ،و خ ر  ذیری آسیب، سالی خشکخ ر  یابیارز»عنوان 

 ۀمن قد  229 یبدرا  سدالی  شدک خخ در   ۀنقش ۀیته منظور

 سدالی  خشدک ، شاخص خ ر «یجنوب ۀکردر سراسر  یادار

(DHI و شدداخص )سددالی خشددک  ددذیری آسددیب (DVI را )

 تحدت  یهدا  نیزمهفت شاخص مانند  ها آن دادند. شنهادی 

، تدراکم  یمحصدویت زراعد   دید ، تولی، شغل کشاورزیاریآب

 نیدی را تع یو آب کشاورز ی، آب صنعتی، آب شهرتیجمع

 .  [23] دندکر

 لید به دلشهر تهران و اینکه  شد  انیبموارد  بهبا توجه 

 یا و ید و گا یجا خود یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس تیموقع

رونددد  لیددتحل ۀدربدداریزم دیددد  شددد تددا  ووهشددی   ،دارد

 در استان تهدران  سالی خشکاز  یناش یشهر یر ذی بیآس

شدود.  های مختل  نظیر اقتصادی و اجتماعی انجام  از جنبه

و  نیتدر  تید  رجمع، از رانیکشور ا تختیتهران به عنوان  ا

مهدم   تید . موقعدید آ یمد شهرها بده حسداب    نیتر  رمصرف

و  شدهرها  گریساکنان د یآن و جذاب بودن آن برا یاسیس

، مردم را بر آن داشته است تا به مهداجرت بده   ها شهرستان

  یتهدران و افدزا   تید با توجه بده اهم  .آورند یشهر رو نیا

 یهدا  آباعم از  یآن، استفاد  از منابع آب تیزافزون جمعرو

  یافدزا  زید ن یسد ح  یهدا  آبو  سددها  ریذخدا  ،ینیرزمیز

یذشدته   های سال یشهر تهران ط داشته است. یریچشمگ

 یمواجه شد  اسدت کده بررسد    ها یسال خشک نیدتریبا شد

در  تواندد  یمد  ،ضمن آنکه ضدرورت دارد  ها یسال خشک نیا

 هدای  شداخص عملکدرد   یابید مانندد ارز  هدا  لیتحلاز  یا  ار 

 نید در اد. مؤثر باش  ی ا های سیستم نیو تدو سالی خشک

  دذیری  آسیبروند  لیبه تحل که بر آن است ی ووه  سع

در شهر تهران  رداختده شدود.    سالی خشکاز  یناش یشهر

 تدأثیر  نیریدر شدهر تهدران بدر مندابع آب شد      سالی خشک

 یبدزر  بدرا   دید تهد کید بده   لیتبدد  تواند یو م یذارد یم

باشددد. بددا توجدده بدده    یشددهر یرسددان آب هددای سیسددتم

 زمان مدتهوا و  یدما  یبا افزا میاقل رییتغ یها ینیب  ی 

ای بسددیار  نددد یدر آ کدده خشددک، ممکددن اسددت هددای دور 

 تواندد  یمرو شود که  هآب روب یتهران با کمبود جد نزدیک،

از  ی. عواقدب ناشد  کندد شدهر را محددود    نید ا داری ا ۀتوسع

 هدای  د بخد  تواند  مدی تهدران   یآب در مناطق شهربحران 

را  یشدهر  هدای  سیسدتم اکو ،نیو همچند  یمختل  اقتصاد

اسدتان تهدران    یابیارزاین  ووه ،  اصلی هدف نگران کند.

 هدای  شداخص  بدا توجده بده    یشدهر  سدالی  خشدک  در برابر

در  ،همچندین  است. یاسیو س یکیزیف ،یاجتماع د یاقتصاد
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 سدالی  خشدک  بدر  سدایی عوامدل مدؤثر   شنااین راستا هدف 

 محی دی  زیست یامدهای شهری در استان تهران به همرا  

 .  شود دنبال می یشهر یآن در فضا

 ها و روشها  داده

 شده مطالعه ۀمنطق

کیلدومتر مربدع، در    12981 استان تهران با وسعتی حددود 

طول شدرقی   ۀدقیق 38درجه و  51دقیقه تا  6درجه و  51

عدرض   ۀدقیقد  51درجده و   35و  دقیقده  34 ودرجه  35و 

در  ؛هدای متندوع دارد   شمالی واقع شد  است. تهدران اقلدیم  

ی معتدددل و کوهسددتانی و در جنددوب    هددوا  و آبشددمال  

شود. متوسدط بارنددیی    خشک را شامل می نیمهی هوا و آب

متر و دمای من قه بدین میدانگین    میلی 233 ساینه حدود

لسیوس برآورد شدد   س ۀدرج 4/22 و 9/1 کمینه و بیشینه

است. با توجه به اینکه  ایتخت کشور در این من قده واقدع   

مین أتد  است،و روند جمعیت در این استان رو به رشد  شد 

منابع آبی و بررسی کمبودهدای آبدی بدرای ایدن من قده از      

استان تهران با بی  رود.  موضوعات مهم استان به شمار می

جمعیددت کددل درصددد  14٫5میلیددون نفددر جمعیددت،  13از 

اسدددت. از ایدددن میدددزان،   کشدددور را در خدددود جدددای داد 

نفدر در   1161111نفر در منداطق شدهری و    12252111

درصد از جمعیت  6/63 مناطق روستاییِ آن ساکن هستند.

شدهر   44قی در ابد  شهری استان تهدران در شدهر تهدران و   

 1/4 دیگر استان ساکن هستند. رشد جمعیت شدهر تهدران  

 یافتده  افزای  اندکی قبل ۀقایسه با دهدرصد است که در م

کدر،،   ۀرودخاند مانندد   مدی ئدا یهدا  رودخانده وجدود   .است 

ابهدر رود و   یارود، رود شور  حبله یر، جاجرود، رود ۀرودخان

رود موجب شد  تا استان تهران از لحدا  مندابع آب    طالقان

اسدتان از  هدای   رودخانده  یشدترین نداشته باشدد. ب  یکمبود

اسددتان تهددران  یددرد. دری یمددسرچشددمه البددرز هددای  کددو 

نده چنددان    ۀیذشتوجود داشته که در  یمتعددهای  قنات

سهم  ییو روستا یمناطق شهر یازآب مورد ن ینمأتدور در 

امدروز  بدا اسدتفاد  از امکاندات آب      یلواند.  داشته ییسزا به

و یر  یدان لت یرکبیدر، چدون ام هم ییکه از سددها  یکش لوله

 یکشاورز یبرا طفقها  و چشمهها  تشود، آب قنا یم ینمأت

 یدو  و بده هدا،   چشدمه  یو فقط بعض شود یمصرف م یاریو آب

اسدتان   یدر شدمال شدرق   یشترکه ب یآب معدنهای  چشمه

 ینتدر  مهدم اند.  کرد سابق خود را حفظ  یتمتمرکزند، اهم

چشدمه اعدال دماوندد، چشدمه      :ندد از ا عبدارت ها  چشمه ینا

چشدمه ولده در یچسدر،    هدراز،   یعلد  آبدختر، چشمه  قلعه

چشدمه   ی،در شدهر ر  یعلد  چشدمه دشت کر،،  شا  هچشم

 ۀدسدت . منابع آب شهر تهران به دو  یلهی یلهچشمه  یزآب،ت

   (.1)شکل  شود س حی و زیرزمینی تقسیم می

 

 شده مطالعه ۀمنطق ۀنقش.  0شکل 



 0140  ... سالی از خشک یناش یشهر یریپذ بیآس های مختلف جنبه لیتحلبررسی و : و همکاران جفین

استان تهران  یماقل یدر ساخت کل یاییسه عامل جغراف

تصر در ذیدل توضدیز داد  شدد     که مخ دارند یثرؤمنق  

مجاور اسدتان تهدران قدرار     یر کهدشت کو یا یرکو. 1است. 

یرمدا و خشدک اسدتان    ی یذار بر هوا یرثأتاز عوامل و  دارند

هدا   کدو   رشدته  ینا که البرز یها کو  رشته. 2. تهران هستند

مرطددوب و  . بادهددای3 .شددود یمدد هددوا و آب یلموجددب تعددد

ی یرمدا  یلتعدر ب یثرؤما نق  باده ینا ی کهغرب یزا باران

 یآن را خنثدد یرثأتدد یدارنددد، ولدد یریسددوزان بخدد  کددو 

 .کنند ینم

 اطالعاتوری آگردو روش ماری آ ۀجامع

از طریق آمدارییری   ها داد در این  ووه ، روش یردآوری 

 رسشنامه و مشداهدات   ،ی است و ابزار مورد استفاد ا نمونه

رای قسدمتی از کدار   از این ابزارها ب یکهرکه  است میدانی

در  کار رفتده اسدت.  ه ی خاصی بها داد وری آیرد ووه  و 

ن امعاونددمدددیران،  بدده تددوان مددی، آمدداری ۀجامعددبخدد  

 ، سازمان آب، سازمان هواشناسدی ها یشهردارها،  استانداری

اسدتان   .اشدار  کدرد  تهدران   شدهر  تهدران،   استان و غیر  در

 رااسدت   قتحقید  ایدن ۀ م الع مورد که تهران شهرو  تهران

کدرد. بده دلیدل     خاص محدود سیاسی مرز یک در توان ینم

در سد ز شدهری،    سالی خشک  ذیری آسیبود م العات نب

ایددن م العدده بددا توجدده بدده سددهم  ارامترهددای فیزیکددی،    

  ذیری آسیب ،، اجتماعی، اقتصادی و سیاسیمحی ی زیست

و  را در مناطق اسدتان تهدران   1(UDV) شهری سالی خشک

 قرار خواهد داد.ارزیابی و تحلیل  ،ورد م العهتهران، م شهر

  مکدانی  وتحلیدل  تجزیده بدرای   ArcGIS ابزار بر این اساس،

استفاد  شد.    از آن،  سالی خشک  ذیری آسیبزمانی از 

سهم هر  ارامتر و هر شداخص در هدر من قده بده صدورت      

بده   ،. همچندین شد وتحلیل تجزیهجدایانه با روش آنترو ی 

هدای   ی بارندیی از ایسدتگا  ها داد ستفاد  از این منظور با ا

ساله در جنوب  21زمانی  ۀبازدر  یسنج بارانسینو تیک و 

 سدالی  خشدک بده بررسدی و تحلیدل فضدایی      ،تهدران غرب 

   رداخته شد.

ی بددرای هددای کیفددی و کمدد  از روش ایددن  ددووه در 

 وتحلیدل  تجزیهشود. برای  ها استفاد  می داد  وتحلیل تجزیه

از  ،یها و برای تحلیدل کمد   استه از داد ش برخاز رو ،کیفی

 ۀمرتبد فی، تحلیل عاملی تأییدی روش تحلیل عاملی اکتشا

                                                           
1. Urban Drought Vulnerability 

 ۀمقایسد میدانگین یدک یروهدی،     ۀمقایس م،دو ۀمرتباول و 

)بددا  غیددر مسددتقل، میددانگین رتبدده و  ۀجامعددمیددانگین دو 

 شدود.  استفاد  می (,SPSS Amos, GIS افزار نرماستفاد  از 

اطمیندان  له ئمسد ل عاملی ابتدا بایدد از ایدن   در انجام تحلی

 ۀراب د  و نمونه ۀاندازمورد نظر )های  یابیم که آیا تعداد داد 

ین ه اب ند یا خیر؟ا بین متغیرها( برای تحلیل عاملی مناسب

و آزمدون   KMO از دو روش آماری یعنی از شاخص ،منظور

 KMO شداخص  .شدود  میاستفاد   spss افزار نرمبارتلت در 

 Kaiser  Meyer  Olkin Measure of)  خفددد کدده م 

sampling adequancy)  سدددت، شاخصدددی از کفایدددت ا

ییری است که کوچک بودن همبسدتگی جزئدی بدین     نمونه

کندد   میکند و از این طریق مشخص  میمتغیرها را بررسی 

واریددان  ثیر أتددآیددا واریددان  متغیرهددای  ددووه ، تحددت 

 .اسدت یدا خیدر    نهانی و اساسدی  های  مشترك برخی عامل

صدفر تدا یدک قدرار دارد. ایدر مقددار        ۀبداز این شاخص در 

 ۀاندداز مدورد نظدر )  هدای   شاخص نزدیک به یک باشد، داد 

نده نتدایج    ویدر  ،نمونه( برای تحلیل عاملی مناسب هسدتند 

مدورد نظدر چنددان مناسدب     هدای   تحلیل عاملی برای داد 

آموزشی تحلیل عداملی کده    ۀبستنیست. جزئیات کامل در 

 .ذکر شدد  اسدت   ،محصویت این سایت قرار دارد یمنو در

های اولیه مورد استفاد  برای تحلیل عاملی،  یفتیم که داد 

 ماتری  همبستگی بین متغیرهاست. حال آزمدون بارتلدت  

(Bartlett’s Test of Sphericity)   کندد چده    مدی بررسدی

هنگام ماتری  همبستگی، از نظر ریاضدی ماتریسدی واحدد    

. ایددر مدداتری  همبسددتگی واحددد یددا یکدده )همددانی( اسددت

)همددانی( باشددد، بددرای شناسددایی سدداختار )مدددل عدداملی( 

بده معندای کدروی بدودن      Sphericity ۀوا نامناسب اسدت.  

است، به همین دلیل به ایدن آزمدون کرویدت بارتلدت نیدز      

هدا ضدرورت    چرخ  آن ،ها    از انتخاب عامل .یویند می

بده یدک سداختار     رسدیدن  ،هدا  دارد. هدف از چرخ  عامل

عداملی  هدای   عاملی ساد  است. در تحلیل عداملی، سداختار  

متعددی برای یک ماتری  همبسدتگی وجدود دارد. اولدین    

هدا   متغیر بیشتریک عامل کلی است که تمام یا  عامل غالباً

هدای بعددی    عامدل د. ند روی این عامدل دار ی زیادبار عاملی 

و منفدی  و بارهدای عداملی مثبدت     هستنددو ق بی  معمویً

بدا چدرخ  سداختار عداملی      یستند وو قابل تفسیر ن رنددا

بده دو صدورت متعامدد    ها  چرخ  عامل .دنشو تر می روشن

ییرد. در چرخ   )ناهمبسته( و مایل )همبسته( صورت می
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آمد  با هم همبستگی ندارندد، در   دست بههای  متعامد عامل

با هم همبستگی دارندد.  ها  حالی که در چرخ  مایل عامل

متعددی بدرای چدرخ  متعامدد و مایدل وجدود      های  روش

مدورد اسدتفاد     متعامد که غالباًهای  دارد. از جمله چرخ 

که در ایدن تحقیدق    است چرخ  واریماک ، ییرد قرار می

ی مدداتری  و اسددتخرا،  سدداز سدداد بددرای  از ایددن روش

. تکنیک سیستم استفاد  شد های بای، یی با بار یویهها عامل

زمدانی اسدتفاد     د  یدل مکدانی  فیایی برای تحلاطالعات جغرا

 .خواهد شد

 ها دادهتحلیل  و تجزیه

مدورد   ۀداد ،ماهیت اکتشافی دارد و همچندین  این  ووه 

 دووه    یشناسد  روش. اسدت  وکیفدی  استفاد  از نوع کمی

. بخد  اول روش  شدود  مدی حاضر دو بخ  مجزا را شدامل  

تان اسد ۀ محددود در  سدالی  خشکتحقیق به برآورد و  ای  

ی روزانده و  هدا  داد  ،منظدور  یدن ه ابد تهران اختصداص دارد.  

از  شدد   م العه ۀهواشناسی من ق یها ستگا یابارش  ۀماهان

از سازمان هواشناسدی کشدور و    2119تا سال   یتأسبدو 

بددا قدددرت  TRMMی بددارش سددنجند  هددا داد  ،همچنددین

جغرافیدایی از تارنمدای    ۀدرجد  25/1 ×25/1تفکیک مکانی 

( از سدددال https://giovanni.sci.gsfc.nasa.govجیدددوانی )

و مورد استفاد  قرار یرفتند. شدند دریافت  2119تا  1998

تحقیق که به دنبال شناخت اثرات  یشناس روشبخ  دوم 

اسدت، از ندوع    سدالی  خشدک  ۀ دیدد اقتصادی و اجتمداعی  

اطالعدات   یآور جمدع و ابزار اصلی  استتوصیفی و تحلیلی 

 ووه ،  شناسی روشبخ  اول است. مبتنی بر  رسشنامه 

 یا مداهوار  محصدویت  ی دریافتی اختصاص دارد. ها داد به 

 یبندد  طبقده از آن دریافت شدد، بده سده سد ز      ها داد که 

، بده عندوان محصدویت    3کده محصدویت سد ز     شوند یم

 ۀسددنجند. محصددویت اقلیمددی شددوند مددینامیددد   اقلیمددی

TRMM  سداعته  سده زمدانی   یها اسیمقدر حال حاضر در 

(3B42  RT( روزاندده ،)3B42V7( و ماهاندده )3B43 بددرای )

 52 جندوبی تدا   ۀدرجد  51میانه ) یها عرضمناطق حار  و 

شددمالی( در دسددترس هسددتند. در ایددن تحقیددق از  ۀدرجدد

( اسدتفاد   3B42V7این سنجند  یعندی )  ۀروزانمحصویت 

، آمداری  یافزارهدا  ندرم ، به کمک ها داد شد.    از دریافت 

بده   ،. سدپ  دشد انجدام   آنها یساز آماد  ردازش و عملیات 

ی هدا  داد ای در برابدر   ر ای ماهوها داد منظور ارزیابی دقت 

Rاز سه آزمون آماری ضریب تعیین ) یا مشاهد 
(، مجذور 2

 (BIASخص اریبدی ) ا( و شد RMSEمیانگین مربدع خ دا )  

اسددتفاد  شددد. بعددد از کسددب اطمینددان از دقددت و صددحت 

 سالی خشک، مقادیر TRMM ۀماهوار ۀناروزی بارش ها داد 

برای هر یک از نقاط شبکه به کمک شاخص معروف بارش 

SPI) استانداردشد 
. شاخص بارش اسدتاندارد  دشبرآورد  (1

(SPIتوسددط ) هددای دور تعیددین  بددرای مکددی و همکدداران 

به منظور بهبود وضعیت عملیاتی  ای  مندابع   سالی خشک

 .  [25و  24] تدوین شد کلرادوآب در ایایت 

  رسشددنامه ددووه ، بدده   شناسددی روشبخدد  دوم 

هددای  بددرای بررسددی  ایددایی  رسشددنامه   د.اختصدداص دار

شد  از ضدریب آلفدای کرونبداخ اسدتفاد  شدد. نتدایج        تهیه

هدای    رسشنامههای  یویه حاصل از اجرای آزمون نشان داد

شد  در هر دو بخ  اقتصادی و اجتماعی از  ایدایی   طراحی

 یمدای  از   بدرای از آنجدا کده   ندد.   رخورداربسیار مناسبی ب

لیکرت بهر  یرفته شد  اسدت، بندابراین    یا نهییز  نجطی  

نسبت به میانگین معیدار یعندی   ها  الؤسمیانگین هر یک از 

کده ایدر    طدوری ه . بد ردید ی یمد مورد مقایسه قدرار   3عدد 

 1و بده   3از عددد   تدر  کوچدک  هدا  الؤسد از  یکهرمیانگین 

بدر   سدالی  خشک زیاداثریذاری  ۀدهند نشان ،باشد تر کینزد

و بده   3از  تر بزر و هر چه مقدار آن  بود  مورد نظرال ؤس

اثر دذیری  دایین آن از    ۀدهند نشان ،باشد تر نزدیک 5عدد 

 است.  سالی خشک ۀ دید

 ها یافته

  سالی خشکبررسی خصوصیات 

خاصدی همدرا     یهدا  یوید یوهموار  بدا   سالی خشکرخداد 

فراوانی، شدت، وسعت  ها آن نیتر یعموم ۀجملاست، که از 

مسدتلزم   یا م العههر  ،رو است. از این سالی خشکو تداوم 

ه بد اسدت تدا    یادشدد  مشخص کردن کدم و کید  عوامدل    

مشدخص   سالی خشکقابلیت من قه در راب ه با  ،لهیوس نیا

 یهدا  یوییوو شناخت  سالی خشکارزیابی  که آنجاشود. از 

 ۀم العد تعری  و  ،وابسته استآن همگی به مقیاس زمانی 

. اسدت مفیدد   SPIبدارش   دآن بر اساس شداخص اسدتاندار  

های منفی و مثبت بدارش   درصد فراوانی ناهنجاری 2 شکل

مدورد   هدای  سدال های نرمال برای  دور  فراوانی ،و همچنین

 شود میدهد. مالحظه  ( را نشان می2119د 1998م العه )

                                                           
1. Standardized Precipitation Index 
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نقداط   ،ها و همچنین که رخداد ناهنجاری بارش در ایستگا 

TRMM     64حددود   در استان تهدران قابدل توجده اسدت و 

مقدار بدارش از حالدت بهنجدار     شد  م العه های سالدرصد 

حددود   نوسان داشته است. این در حالی است که بلندمدت

در  شدد   م العده  ۀمقدار بدارش در من قد   ها سالدرصد  36

درصدد  اینکده   توجده   قابدل  ۀنکتد نرمال قرار دارد.  ۀمحدود

نرمدال بدرای    هدای  دور ، ترسدالی و  سالی خشکرخدادهای 

درصدد   8/31ترتیدب   بده نقاط اسدتان مشدابه اسدت و     ۀهم

 ۀدوردرصددد  4/36درصددد ترسددالی و  8/31، سددالی خشددک

  است نرمال

 
 (2100ـ 0008، ترسالی و نرمال در استان تهران )سالی خشک های دورهدرصد فراوانی .  2شکل 

مختلد  ناهنجداری    هدای  شدتراوانی بررسی ف ،همچنین

 هددای شدددتفراوانددی  دهددد ( نشددان مددی 1بددارش )جدددول  

بدا   شدد   م العده  ۀمن ق ۀ هنسالی و ترسالی برای تمام  خشک

هم یکسان است و ناهنجاری بدارش در سد ز اسدتان تهدران     

امکان دارد شددت   هرچند. افتد یمفراییر اتفاق  طور  به معمویً

زمان یکسان نباشدد )بدرای    هم طور  بهنقاط  ۀهمناهنجاری در 

در ایستگا   ئوفیزیدک   1998 ماهه SPI 12 ۀنمرمقدار  ،نمونه

آمد  اسدت( امدا در    به دست 2/1و در ایستگا  فیروزکو   64/1

مختل  با هدم برابدر    های شدتفراوانی  بلندمدت ۀدور ،مجموع

سدالی   شود که غالب رخدادهای خشک شد  است. مالحظه می

نقداط   ۀهماستان تهران از نوع مالیم هستند و در و ترسالی در 

درصددد از ناهنجدداری بددارش مربددوط بدده ترسددالی و       2/18

درصدد از مواقدع    1/9در  ،همچندین  سالی مالیم اسدت.  خشک

و را تجربده کدرد  اسدت    های خشک و مرطدوب متوسدط    دور 

درصدد   5/4سالی و ترسدالی فقدط در    رخدادهای شدید خشک

بدرای نقداط    SPIنمرات  ۀبیشین. کمینه و اند افتاد مواقع اتفاق 

آمد  که یویدای آن   به دست ±95/1منتخب در س ز استان 

هدای   بسدیار شددید در سدال    یهدا  یترسالسالی و  است خشک

 اخیر اتفاق نیفتاد  است.

با توجه به تعداد زیاد نقداط منتخدب در سد ز اسدتان     

ایسددتگا  سددینو تیک(،  5و  TRMM ۀشددبکنق دده از  21)

ماهه منتهدی   SPI 12برای نشان دادن سری زمانی مقادیر 

در مقیداس سداینه    سدالی  کخشد به ما  دسامبر که بیدانگر  

د شد اسدتفاد    سدال  هدر در  SPIاست، از میدانگین مقدادیر   

همچدون وضدعیت تمدام نقداط،      3 (. م ابق شکل3ل )شک

هنجدار   هدای  دور ناهنجار بارش بیشتر از  های دور فراوانی 

و ترسدالی از نظدم زمدانی     سدالی  خشدک است و رخدادهای 

. اند شد راکند  م العاتی   ۀدورو در تمام  ندیستنبرخوردار 

بدر کدل اسدتان     سدالی  خشدک  ۀدوردو  2111 ۀدهدر اویل 

حاکمیددت داشددته اسددت و  دد  از آن شدداهد چهددار سددال  

 2116 های سالهستیم. طی  2115وضعیت نرمال تا سال 

وضعیت غالب استان ترسدالی اسدت تدا اینکده در      2114و 

سدال اخیددر در   22 سدالی  خشدک شددیدترین   2118سدال  

 د  است.تهران اتفاق افتا
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 (2100ـ 0008درصد ) برحسبمختلف ناهنجاری بارش در استان تهران  های شدتفراوانی .  0جدول 

 ترسالی مالیم لنرما ایستگاه
ترسالی 

 متوسط

ترسالی 

 شدید

 سالی خشک

 مالیم

 سالی خشک

 متوسط

 سالی خشک

 شدید

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 مهرآباد

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 آبعلی

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 شمیران

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36  ئوفیزیک

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 چیتگر

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 1 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 2 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 3 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 4 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 5 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 6 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 4 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 8 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 9 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 11 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 11 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 12 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 13 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 14 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 15 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 16 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 14 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 18 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 19 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 21 ۀنق 

 5/4 1/9 2/18 5/4 1/9 2/18 4/36 21 ۀنق 

 

 
 (2100 ـ 0008استان تهران در مقیاس ساالنه ) SPIمیانگین شاخص .  3شکل 
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بدارش   یناهنجارانتهایی در  مورد م العه  های سالدر 

دارد و در  سدالی  خشدک در استان تهران تمایل بیشدتر بده   

شددید در   نسدبتاً خشک فراییر و  ۀدورهفت سال اخیر سه 

حداد  شدد  اسدت. در     2114و  2114، 2113 هدای  سدال 

وضعیت میانگین کل استان  نج رخدداد خشدک در مقابدل    

. از نظدر تدداوم نیدز    شدود  میچهار رخداد مرطوب مشاهد  

خشددک و مرطددوب تفدداوتی بددا هددم ندارنددد و از   هددای دور 

 ند.  برخوردار دوسالهحداکثر تداوم 

بنددی   یابی بدرای  هنده   های مختل  درون ررسی روشب

هدددای اطالعدددات  خشکسدددالی بدددا اسدددتفاد  از سیسدددتم 

نشان داد  است کده روش کرجیندگ بدرای     GISجغرافیایی

بددا  بنددابراین،هددای خشددک مناسددب اسددت.  یددابی دور  درون

اعدداد  ) SPIۀ نماید ای  مقدادیر نق ده  روش استفاد  از ایدن  

 .به سد ز تعمدیم داد  شدد    (آمد  برای هر ایستگا  دست به

سدالی در اسدتان    یدع مکدانی خشدک   منظور آیاهی از توز به

هایی که رخدداد   این  دید  در سال یبند  هنه ۀنقشتهران، 

 .اند  ترسیم شد ،آن فراییر و قابل توجه بود  است

نواحی شمال شرقی  2111، در سال 6 با توجه به شکل

 سدالی  خشدک شمیرانات در شمال درییر  ۀمحدوداستان و 

ان مقدادیر  . در ندواحی شدمالی و شدرقی اسدت    شددند شدید 

قدرار دارد کده یویدای      49/1تا   1 ۀمحدوددر  SPIشاخص 

متوسددط اسددت. در سددایر مندداطق  سددالی خشددکحاکمیددت 

ی کماز شدت  سالی خشک)نواحی مرکزی، جنوبی و غربی( 

در . اسدت و غلبه با رخداد مالیم یدا ضدعی    بود  برخوردار 

اخیدر   هدای  سدال  سدالی  خشدک که شدیدترین  2118سال 

خدالف  ه بد است، مناطق غربی و جنوبی استان  اتفاق افتاد 

. در برنددد یمددشدددید رنددج  سددالی خشددک، از 2111سددال 

متوسددط  سددالی خشددک ،مرکددزی و شددمالی یهددا قسددمت

تهدددران  شدددمال شدددرقحاکمیدددت داشدددته اسدددت و در 

نقداط درییدر    بیشدتر های فیروزکدو  و دماوندد(    )شهرستان

در  4 م دابق شدکل   (.4)شدکل   اند بود مالیم  سالی خشک

شددید کداه     سدالی  خشدک  ۀیستر 2114و  2113ال س

در  سدالی  خشدک از ایدن ندوع    ییها لکهدارد و  یتوجه  قابل

حوالی شهر قدس، قرچک، شمال ورامین، غدرب  اکدشدت   

از غدرب دماوندد و شدرق     ییهدا  قسدمت ( و 2113)در سال 

. در شدوند  مدی ( دیدد   2114 ردی  و جنوب تهران )سال 

زیدادی از شدمیرانات    بازوی شمال شدرق اسدتان و وسدعت   

مالیم و ضعی  نمود بیشتری دارد. در ایدن دو   سالی خشک

از اسدتان شدامل غدرب، جندوب،      یتوجه  قابل ۀیسترسال، 

قدرار    49/1تدا    1بدین   SPIمرکز و شرق آن مقدار شاخص 

 .استمتوسط  سالی خشک ۀدهند نشاندارد که 

 سالی خشکتحلیل عاملی اثرات اقتصادی و اجتماعی 

 یبندد  دسدته ها و  الؤسبه منظور بررسی همبستگی درونی 

 ذیری شدهری در قالدب    بر آسیب سالی خشککردن اثرات 

شدد  بده    تبیدین و تعیین مقدار واریدان    اصلی ۀمؤلفچند 

از روش تحلیدل   هدا  مؤلفده یدا   هدا  عاملاز این  یکهر ۀوسیل

 ۀآمدار مقددار   2 عاملی استفاد  شد  اسدت. م دابق جددول   

KMO   هدا   داد  دهدد  مدی اسدت کده نشدان     481/1برابر بدا

کفایت یزم بدرای انجدام تحلیدل عداملی را دارندد و انجدام       

. خواهدد بدود   بخد   جده ینت هدا  داد تحلیل عاملی روی این 

 532/2238بودن آزمون بارتلت با مقدار  معنادار ،همچنین

اسدت و حدداقل    دار امعند ماتری  همبستگی  دهد مینشان 

 شرایط یزم برای انجام تحلیل عاملی وجود دارد.

 ، بارتلت و سطح معناداریKMOمقادیر آزمون .  2جدول 

 KMO ۀآمار
 ۀآمار

 بارتلت
 سطح معناداری آزادی ۀدرج

481/1 532/2238 325 11/1 

 

بر اساس محاسبات تحلیل عاملی، چهار عامل که مقدار 

(. 5)شکل د شاستخرا،  ،از عدد یک بود تر بزر  ها آن ۀویو

مقدار ویو  بیانگر سهم هر عامل از کدل واریدان  متغیرهدا    

اهمیت  ۀدهند نشانباشد،  تر بزر است و هر چه مقدار آن 

اسدت کده    دآوریدرخدور یدا  بیشتر آن عامل اسدت.   تأثیرو 

 بدا بدار   ییهدا  عامدل مداتری  و اسدتخرا،    یساز ساد برای 

های بای، از روش چرخ  واریمداک  اسدتفاد  شدد      الؤس

 6/65، شدد   اسدتخرا، چهار عامدل اصدلی    ،است. در نهایت

 (.3)جدول  کنند یمدرصد از واریان  کل را تبیین 
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 2118سال  2111سال 

  
 2114سال  2113سال 

 2104و  2103، 2118، 2110 های سالدر استان تهران در  سالی خشک یبند پهنه.  4شکل 

 
 تحلیل عاملیای  اصخرهنمودار .  5شکل 
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 از تحلیل عاملی شده استخراج یها عامل.  3دول ج

 درصد واریانس تجمعی شده تبییندرصد واریانس  مقدار ویژه ها عامل

 6/21 6/21 3/11 اول

 8/38 2/18 8/2 دوم

 2/52 5/13 16/2 سوم

 5/65 3/13 4/1 چهارم

 

در  ر عامدل شد  توسط هد  نییتبمقدار واریان  به با توجه 

هددای  سددیبآ) لکدده عامددل او شددود مددی، مشددخص 3جدددول 

اسدت و   برخدوردار از بیشدترین مقددار ویدو      روانی(  د اجتماعی

را بده خدود    شدد   تبیدین درصد واریان   21بی  از  ییتنها به

از  ریر دذ یتأثزیربندایی   مهدم  عوامدل  و یکدی از  اختصاص داد 

است. از میان متغیرهایی که در ایدن عامدل    سالی خشک ۀ دید

نسدجام خدانوادیی و اجتمداعی    ا یسیختگی ازهم، اند یرفتهقرار 

روحی و رواندی بدا بدار     های تن و افزای   894/1با بار عاملی 

. رود شدید خشکسالی به شمار مدی های  از  یامد 841/1عاملی 

. با توجه به کند یمدرصد از واریان  را تبیین  2/18عامل دوم 

آن را  تدوان  مدی متغیرهایی که با این عامل همبسدتگی دارندد،   

کددرد. از میددان  ییددذار نددامن تولیددد و معیشددت عامددل بحددرا

بدا بدار    یدذاری  سرمایه یها ز یانگمتغیرهای این عامل، کاه  

بدا بدار    انددازها   د  و کاه   ها بدهیو افزای   851/1عاملی 

. اندد   ذیرفتده  سدالی  خشدک را از  تأثیربیشترین  449/1عاملی 

. بدا  کندد  مدی درصد از واریان  کل را تبیدین   5/13عامل سوم 

وجه به متغیرهای که با ایدن عامدل بیشدترین همبسدتگی را     ت

آن را عامل فقر و فالکت نامید. در این عامدل دو   توان می ،دارند

و افدزای    698/1متغیر افزای  فقر و بزهکاری بدا بدار عداملی    

از  تأثیر دذیری بیشدترین   683/1بیکاری بدا بدار عداملی     میزان

صدد از واریدان  را   در3/13. عامل چهارم اند داشته سالی خشک

مهداجرت و   یهدا  ز ید انگتبیین کرد  است و دو متغیر افزای  

 ،رو . از ایدن اندد  یرفتده تغییرات جمعیتی روی ایدن عامدل قدرار    

یرات جمعیتی نامید. به طدور  یعامل چهارم را عامل تغ توان می

در تهدران ابتددا    سدالی  خشدک  ۀ دیدد یفت کده   توان می ،کلی

و  شدود  میروانی و اجتماعی  های آسیبها و  موجب ایجاد تن 

زمینده بدرای ایجداد بحدران تولیدد و       ،با  یشرفت ایدن  دیدد   

دیگدری بده    ۀ دیدد . متعاقب این اثرات، دشو میمعیشت فراهم 

ایدن عوامدل    ،و در نهایدت  شدود  مدی نام فقدر و فالکدت هداهر    

 مبدد  تدی در  ساز مهاجرت افراد و تغییرات ساختار جمعی زمینه

 (.4)شکل  خواهند شدو مقصد 

ی  رسشدنامه در   هدا  الؤسد مقادیر میانگین و واریدان   

شود که با توجده بده    ارائه شد  است. مالحظه می 5 جدول

دارای   الؤسد  11اقتصادی،   الؤس 11از  یویان نظرات  اسخ

اثر ذیری زیداد و   ۀدهند هستند و نشان 3میانگین کمتر از 

. در بخد   اسدت سدالی   خشدک  ۀ دیدد ها از  خیلی زیاد آن

سدالی بدر کداه      مربوط به اثر خشک  الؤساقتصادی تنها 

( اسدت کده   6/3) 3( دارای میانگین بیشتر از Q6) ها متیق

سالی اسدت.   خشک ۀ دیداز  مؤلفهین اثر ذیری کم ا بیانگر

  الؤسد  13ها )  الؤس بیشتردر بعد اجتماعی مقدار میانگین 

. ایدن وضدعیت نشدان    اسدت  3( کمتدر از عددد    الؤس 15از 

ی اجتماعی  رسشنامه نیز اثر ذیری زیادی ها مؤلفه دهد یم

نیدز   Q26و   Q15هدای   الؤسسالی دارند. میانگین  از خشک

آمدد  اسدت کده بده دلیدل       بده دسدت   4/2و  8/2ترتیب  به

در یدرو  اثر دذیری    3نزدیکی به میانگین معیار یعنی عدد 

 .  اند شد سالی ارزیابی  خشک ۀ دیدمتوسط از 

های  رسشدنامه    بیشتر سؤالمقادیر واریان   ،همچنین

مقدددار  دهددد یمدد. ایددن امددر نشددان اسددت 1کمتددر از عدددد 

یویدان بده     راکندیی یا وردایی  ایین است و نظرات  اسدخ 

هددا وجددود دارد. در  هددم نزدیددک و توافددق زیددادی بددین آن 

 مربدوط بده   نظدر  اختالفکمترین مقدار واریان  یا  ،مجموع

(، جمعیتدی  راتیید سدالی بدر تغ   اثر خشک) Q21های   سؤال

Q22 (شدهری  ینینشد  هیسالی بر افزای  حاشد  اثر خشک ،)

Q1 (سالی بر کاه  عملکرد کشاورزی اثر خشک ،)Q4 ثر )ا

اثدر  ) Q7ی(، یذار هیسرما یها ز یانگ سالی بر کاه  خشک

اثددر ) Q13( و بیکدداری میددزانسددالی بددر افددزای    خشددک

( اسدت. بیشدترین   سالی بر افزای  فقدر و بزهکداری   خشک

سدالی بدر    ثر خشدک )ا Q6های  سؤال اختالف نظر مربوط به

 یختگییس سالی بر ازهم اثر خشک) Q14(، ها کاه  قیمت

سدالی بدر    اثر خشدک ) Q16(، وادییانسجام اجتماعی و خان

سدالی   اثر خشک ( Q25( و های روحی و روانی افزای  تن 

 .است( 1/1( با واریان  )بر افزای  کودکان کار
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 شده استخراجبار عاملی متغیرهای .  4جدول 
 بار عاملی متغیر عامل

 روانی  د اجتماعی های آسیب

894/1 انسجام اجتماعی و خانوادیی یسیختگی ازهمبر  سالی خشکاثر   
841/1 روحی و روانی های تن بر افزای   سالی خشکاثر   

864/1 بر کاه  امید به زندیی سالی خشکاثر   
441/1 بر بدبینی و نارضایتی مردم نسبت به دولت سالی خشکاثر   

422/1 شهری ینینش هیحاشبر افزای   سالی خشکاثر   
621/1 ها مشارکتبر کاه  میزان وحدت و  سالی خشکاثر   

433/1 مهاجرت ۀانگیزسالی بر افزای   اثر خشک  
598/1 و فردی یجمع سالی بر افزای  نزاع دسته اثر خشک  

544/1 های امنیتی و نظامی سالی بر کاه  امنیت و افزای  هزینه اثر خشک  

 بحران تولید و معیشت

851/1 یذاری سرمایه یها ز یانگ سالی بر کاه  اثر خشک  
559/1 ها ییسالی بر کاه  ارزش دارا اثر خشک  

449/1 اندازها ها و کاه     سالی بر افزای  بدهی اثر خشک  
464/1 سالی بر اختالل دادوستد و ناتوانی  رداخت اقساط بانکی اثر خشک  

451/1 سالی بر کاه  قدرت خرید مردم اثر خشک  
429/1 سالی بر نا ایداری منابع درآمد اثر خشک  
589/1 سالی بر کاه  عملکرد کشاورزی اثر خشک  
551/1 سالی بر کاه  تولیدات صنعتی اثر خشک  
513/1 زای  قیمت نهایی غذاسالی بر اف اثر خشک  

 فقر و فالکت

698/1 سالی بر افزای  فقر و بزهکاری اثر خشک  
683/1 بیکاری میزانسالی بر افزای   اثر خشک  

598/1 ها قضایی و تعداد زندانی یها سالی بر افزای   روند  اثر خشک  
589/1 یردها زبالهسالی بر افزای  متکدیان و  اثر خشک  

544/1 الی بر افزای  کودکان کارس اثر خشک  
551/1 سالی بر روا، مشاغل کاذب و غیرقانونی اثر خشک  

599/1 جمعیتی راتییسالی بر تغ اثر خشک جمعیتی ییراتتغ  

 های اقتصادی و اجتماعی  سؤال مقدار میانگین و واریانس.  5جدول 
اقتصادیهای  سؤال ها  الؤس   رتبه اثرپذیری واریانس میانگین 

ر کاه  عملکرد کشاورزیسالی ب اثر خشک  Q1 5/1  5/1  11 خیلی زیاد 
سالی بر کاه  قدرت خرید مردم اثر خشک  Q2 3/2  4/1  4 زیاد 

سالی بر نا ایداری منابع درآمد اثر خشک  Q3 1/2  4/1  8 زیاد 
ییذار هیسرما یها ز یانگ سالی بر کاه  ثر خشکا  Q4 3/2  5/1  5 زیاد 

ها ییسالی بر کاه  ارزش دارا اثر خشک  Q5 8/2  9/1  2 متوسط 
ها سالی بر کاه  قیمت اثر خشک  Q6 6/3  1/1  1 کم 

بیکاری میزانسالی بر افزای   اثر خشک  Q7 8/1  5/1  11 زیاد 
سالی بر کاه  تولیدات صنعتی اثر خشک  Q8 6/2  4/1  3 متوسط 

اندازها و کاه     ها یسالی بر افزای  بده اثر خشک  Q9 1/2  8/1  4 زیاد 
سالی بر اختالل دادوستد و ناتوانی  رداخت اقساط بانکی اثر خشک  Q10 2/2  9/1  6 زیاد 

سالی بر افزای  قیمت نهایی غذا اثر خشک  Q11 9/1  4/1  9 زیاد 
ها سوال سؤاالت اجتماعی  رتبه اثرپذیری واریانس میانگین 

مهاجرت ۀانگیزسالی بر افزای   اثر خشک  Q12 4/1  4/1  14 زیاد 
ر افزای  فقر و بزهکاریسالی ب اثر خشک  Q13 8/1  5/1  13 زیاد 

انسجام اجتماعی و خانوادیی یختگییس سالی بر ازهم اثر خشک  Q14 5/2  1/1  5 زیاد 
سالی بر کاه  امید به زندیی اثر خشک  Q15 8/2  1/1  1 متوسط 

های روحی و روانی سالی بر افزای  تن  اثر خشک  Q16 4/2  1/1  6 زیاد 
های امنیتی و نظامی اه  امنیت و افزای  هزینهسالی بر ک اثر خشک  Q17 4/2  5/1  9 زیاد 

و فردی یجمع سالی بر افزای  نزاع دسته اثر خشک  Q18 1/2  4/1  11 زیاد 
ها سالی بر کاه  میزان وحدت و مشارکت اثر خشک  Q19 5/2  4/1  3 زیاد 

سالی بر بدبینی و نارضایتی مردم نسبت به دولت اثر خشک  Q20 4/2  8/1  4 زیاد 
جمعیتی راتییسالی بر تغ اثر خشک  Q21 6/1  4/1  15 زیاد 

شهری ینینش هیسالی بر افزای  حاش اثر خشک  Q22 9/1  4/1  12 زیاد 
سالی بر روا، مشاغل کاذب و غیرقانونی اثر خشک  Q23 2/2  5/1  11 زیاد 
یردها زبالهسالی بر افزای  متکدیان و  اثر خشک  Q24 4/2  1/1  8 زیاد 

سالی بر افزای  کودکان کار خشک اثر  Q25 5/2  1/1  4 زیاد 
ها قضایی و تعداد زندانی یها سالی بر افزای   روند  اثر خشک  Q26 4/2  3/1  2 متوسط 
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از  تأثیر دذیری های اقتصادی از منظر میزان   ۀ سؤالرتب

جددول  خر آمیانگین در ستون  ۀآمارسالی بر اساس  خشک

ایدن شدکل بیشدترین اثدر      نشان داد  شد  است. م دابق  2

روی کاه  عملکدرد کشداورزی    اول ۀدرجسالی در  خشک

(Q1 و سپ )،   بیکاری به دلیل از بدین   میزانروی افزای

( اسدت. افدزای    Q7ی اشدتغال ) ها فرصتو  ها نهیزمرفتن 

( در Q3( و نا ایداری منابع درآمدد ) Q11قیمت نهایی غذا )

کمتدرین اثدر    ،. همچندین اندد  یرفتده ی بعدی قدرار  ها مرتبه

 بده  مربدوط اول  ۀدرجد سالی از منظدر اقتصدادی در    خشک

ها به دلیل افت کیفیت محصدویت   های کاه  قیمت  سؤال

(Q6و کدداه  ارزش دارایددی ) ( هدداQ5 و سددپ )،  کدداه 

 ند.هست( Q8تولیدات صنعتی )

های اجتمداعی از منظدر     سؤال رتبه 5ستون آخر جدول 

میدانگین را   ۀآماراساس  سالی بر میزان تأثیر ذیری از خشک

یدا همدان    Q21  سدؤال  کده د شدو  دهد. مالحظه می نشان می

تغییرات جمعیتی )کاه  جمعیت روستا و افزای  جمعیت 

سالی از دیدد نخبگدان    ترین اثر اجتماعی خشک شهری( مهم

و بددایترین رتبدده را در قسددمت اجتمدداعی بدده خددود    اسددت

( و Q12) ی مهداجرت هدا  ز یانگاختصاص داد  است. افزای  

ی بعددی قدرار   هدا  رتبه( نیز در Q13افزای  فقر و بزهکاری )

 سالی مربوط به دارند. در مقابل، کمترین اثر اجتماعی خشک

افددزای   ،( و سددپ Q15کدداه  امیددد بدده زندددیی )  سددؤال

(. کداه   Q26اسدت )  هدا  یزنددان ی قضایی و تعداد ها  روند 

کده  اسدت   لیسدؤا  دیگدر  (Q19) ها مشارکتمیزان وحدت و 

 سالی دارد.   خشک ۀ دیداثر ذیری  ایینی از 

مردم نسبت به  ۀعامبرداران و  واقعیت این است که بهر 

با رویکرد کاه   ها متیسالی در کاه  ق تأثیر روند خشک

بلکه در تغییر افت  ،کیفیت محصول، اعتقاد چندانی نداشته

را تدابع عوامدل مختلد      هدا  متیتبع آن افت ق کیفیت و به

این بین سهم چشمگیری  سالی در که خشک دانند یدیگر م

 ۀ دیدد دهد. بدیهی است بدا یسدترش    به آن اختصاص نمی

سالی و تغییر در میزان بارش، آب دریدافتی منداطق    خشک

فعالیدت   یهدا  عرصه ،مستعد کشت محدودتر شد  و سپ 

د شدو  کاسته می یبردار از جامعه بهر  تر و کشاورزی کوچک

محدودتر شدن حجم محصدویت   و با کاه  حجم تولید و

جمعیتدی، بدر    یهدا  عرضه در شهرها و کدانون   تولیدی قابل

با کداه    ،. از دیگر سودشو بیکاری افزود  می میزانمیزان 

مورد نیاز، از میزان تولیدات مراکز صدنعتی نیدز    ۀاولیحجم 

اما بدا توجده بده اینکده در نگدا  کلدی صدنایع         ،کاسته شد 

زی بخد  محددودی از کلیدت    وابسته به تولیددات کشداور  

، اعتقاد به تأثیر خیلی زیاد ردیی یصنعتی را در بر م ۀجامع

در کاه  محصویت صنعتی ناشی از کداه  حجدم مدواد    

اولیه وجود ندارد؛ یرچه باور به ذات تأثیر منفدی همچندان   

 باقی است.

 
 سالی در تهران مدل تجربی اثرات خشک.  1شکل 
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 گیری نتیجه

 دذیری   ف بررسدی و تحلیدل روندد آسدیب    این  ووه  با هد

هدای   در اسدتان تهدران از جنبده    سالی خشکشهری ناشی از 

شداخص   ،همچندین مختل  اقتصادی و اجتماعی انجام شدد.  

SPI  در تحلیددل  ی رایددجهددا شدداخص بدده عنددوان یکددی از

نتدایج   استان تهران مورد اسدتفاد  قدرار یرفدت.    سالی خشک

قابلیدت خدوبی    TRMM ۀمداهوار نشان داد  که  آمد  دست به

 شدد   م العده  ۀدر من ق سالی خشکدر برآورد بارش و  ای  

 ،و همچندین  ناهنجدار بدارش   هدای  دور کده   طدوری ه دارد. ب

توسدط   آمدد   دسدت  به سالی خشک های دور فراوانی و شدت 

هواشناسدی زمیندی، تدا حدد زیدادی همسدو و        یهدا  ستگا یا

 یهدا  فتده ایاست. این نتایج با  TRMMمن بق با نقاط شبکه 

در  TRMM ۀمداهوار قابلیت که  [29د 26]محققانی همچون 

 .م ابقت دارد ،اند کرد را مناسب ارزیابی  سالی خشکبرآورد 

در استان تهران  سالی خشک نتایج نشان داد ،همچنین

زیادی نددارد و رخدداد آن از دو سدال  یدا ی تجداوز       تداوم

عده  مدورد م ال  ۀدورنکرد  است. ناهنجداری بدارش در کدل    

مرطدوب   های دور خشک با  های دور  راکند  شد  است و 

میدانگین نمدرات شداخص     ،. به همین دلیدل اند شد جبران 

SPI  سال اخیر نزدیک به صفر است. البته در چند  22طی

افزای  یافتده اسدت و در    ها یسال خشکرخداد  ،سال اخیر

 سه (،2119د 1998) مورد م العه ۀدورسال انتهایی  هفت

 مرطوب اتفاق افتاد  اسدت.  ۀدورشک در مقابل یک خ ۀدور

از جملدددده  2114و  2113، 2118، 2111 هددددای سددددال

در اسددتان تهددران  سددالی خشددکفراییرتددرین رخدددادهای 

استان تحت حاکمیدت   ۀ هن بیشتر 2118اند. در سال  بود 

 هدای  سالاما در  ،متوسط تا شدید قرار داشتند سالی خشک

مالیددم تددا متوسددط    رخدددادهای، 2114و  2113، 2111

. از نظدر مکدانی   اند کرد بیشتری از استان را درییر  ۀیستر

ورامین، قرچک و  اکدشدت   ۀمحدودشدید در  سالی خشک

جدز سدال    بده بیشتر از سایر منداطق اتفداق افتداد  اسدت و     

شدمیرانات در   ۀمحدود، بازوی شمال شرقی استان و 2111

  .ند برخوردار سالی خشکشمال از کمترین شدت 

بدددیهی اسددت بددا محدددودتر شدددن بددازار کددار ناشددی از 

بدا   ،بده آن اشدار  شدد و از طرفدی     تر  ی که  سالی خشک

منابع اقتصداد   ،ناشی از کاه  موجودی یها متیقافزای  

شدد  و فعالیدت اقتصدادی     تأثیرخرد جوامع نیز دستخوش 

وجدود نیداز و    رغدم  بده و در بازار نیز د شو میافراد محدودتر 

 هدا  بددهی  بدر حجدم  ه  امکان عرضه به مدرور  با کا ،تقاضا

و کاه  قددرت   انداز   افزود  شد  که معنای آن کاه  

 ،ا محدودتر شدن تدوان اقتصدادی افدراد   خرید مردم است. ب

محدددودتر شددد  و مقددادیر     دادوسددتد رونددد تجددارت و  

بددانکی افددزای  یافتدده و تددا حددد زیددادی بددر  یا  رداختددهباز

از نتدایج مهدم و   . دشدو  میمشکالت اقتصادی جامعه افزود  

به این مدوارد اشدار  کدرد کده      توان میکلیدی این تحقیق 

رخدداد   ۀنتیجد کشداورزی در   یهدا  تید فعالکاه  عملکرد 

، سددبب افددزای  فقددر و بیکدداری و یسددترش سددالی خشددک

بایدد  دی  از    بنابراین، اجتماعی شد  است. یها یناهنجار

بسدیاری  آنکه دیر شد  باشد، از وقوع یک معضل و بحدران  

 جدید، جلوییری کرد.
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