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 چکیده

های پژوهشگران بوده است. لذا یکی  از سیوایت   یه بیا گیدت  یر           منابع و مصارف آب همواره از دغدغه ای بر های توسعه منطقه تاثیر برنامه
ای از منظر مواجهه با خشکسال  است. در ای  پیژوه  از رو    های توسعه منطقه گود، چگونگ  ارزیاب   یفیت برنامه ها در  شور مطرح م  خشکسال 

ای در اسی ان چهارمحیاو و بی ییاری      ن  برای ارزیاب   یفیت مواجهه با خشکسال  در گ  برنامه منطقه-لتحلی- و و تانگ موسوم به رو  آ اه 
های جامع  ها در حد م وسط مورد توجه قرار  ر  ه است. در مولفه تحلیل، طرح برنامه های پژوه  نشان داد  ه مولفه آ اه  در تمام   اس فاده گد. یا  ه

ها در حد م وسط مورد توجه قیرار  ر  یه و    برنامه ها در سطح م وسط قرار داگ ند. مولفه  ن  در تمام    ر  ه و سایر طرح ای در سطح خوب قرار ناحیه
ها ام یاز بیی  از   تنها یک  از برنامه  دهد. از نظر ام یاز  ل برنامه، زیادی را نشان نم   ام یازات مربوط به مولفه  ن  در گ  برنامه مورد بررس  تفاوت

ها در سطح م وسط قرار داگ ند. ن ایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد  یه   م وسط دریا ت نموده و در سطح ام یاز خوب قرار  ر ت و  یفیت سایر طرح
معنیاداری مشیاهده   هیا تفیاوت     انه برنامه های سه ها از دو مولفه آ اه  و  ن  بیش ر است و بی  ام یاز مربوط به مولفه میانگی  مولفه تحلیل در برنامه

 خصوص ساز اری با خشکسال  مو ق باگند. اند در سه مولفه آ اه ، تحلیل و  ن ، در های توسعه منطقه ای ن وانس ه گود. به عبارت دیگر، برنامه نم 

 
 الگوی توسعهای،  منطقه توسعهارزیاب  برنامه، خشکسال ،  :یکلیدیهاواژه

  

123مقدمه

ریییی منطقیه ای     یری نهادهای مدیریت و برنامه تا قبل از گکل
ها را بیه ویورت خودسیازمانده      در ایران، ای  ا راد بودند  ه  عالیت

 ردند. ای  الگوی ر  اری، در منیاطق    رییی و مدیریت م  گده برنامه
نظییر اسیی ان چهارمحییاو و بی ییاری  ییه اق صییاد آن بیه گییدت بییه    

ها حا م بیوده اسیت. تیا پیی  از گیکل       قرن شاورزی وابس ه است، 
ای در ای  اس ان،  رییی و مدیریت منطقه  یری نهادهای م ول  برنامه

ر  ار ا راد در خصوص ان یاب اراض  مناسب برای  عالیت و میییان و  
نحوه اس فاده از منابع آب، تحت تاثیر ارزیاب   ردی و جمع  از گرایط 

اس ای حفظ منابع آب و خاک و تا محیط ، مییان بار  ساینه و در ر
حد زیادی هماهنگ با مفهوم پایداری بوده است. لیک  پس از گیکل  

ای، از نقی  ا یراد در    هیای منطقیه   ارائیه برنامیه   یری ای  نهادهیا و  
ها در سطح محل   اس ه گد و نگرگی    رییی  عالیت مدیریت و برنامه
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و میدیریت و   ریییی  پدید آمد  ه مطابق با آن، دولیت وییفیه برنامیه   
حفایت از منابع  نظیر خاک و آب را بر عهده داگت. همیمان با ایی   

های م عدد ان قاو آب از ایی  اسی ان    تحویت، در چهار دهه اخیر طرح
هیای   ها نیی به اجرا در آمد و مجوزهای م عدد حفر چیاه  به سایر اس ان

  از های ناگ  شاورزی نیی به م قاضیان وا ذار گد. ا یای  خشکسال 
در ای  منطقه نیی به ابعاد ای  مشکالت ا یود و  ضای  تغییرات اقلیم 

جدیدی را برای حضور نهادهای دول   در مواجهه با ای  پدیده  یراهم  
 آورد.

رییی  ر ت  ه با  ذگت چند دهه از مدیریت و برنامه لذا ان ظار م 
بیا    ذاری و آموز  از سوی نهادهیا، ا یراد ب واننید خیود را     و سیاست

ساز ار نموده و اس فاده بهینه از منیابع   گرایط ناگ  از بروز خشکسال 
رسد  تجدیدناپذیر را بی  از  ذگ ه مد نظر قرار دهند. لیک  به نظر م 

های ارائه گده توسیط نهادهیا چنیدان مو یق نبیوده اسیت.         ه برنامه
ها، اسی فاده از منیابع آب زیرزمینی      چنانکه با گدت  ر    خشکسال 

از اراض  مل  نییی توسیط     یدناپذیر ا یای  یا  ه و بی  عظیم تجد
  شاورزان تصرف گیده و تحیت  شیاورزی دییم قیرار  ر  یه اسیت       

. دور از ان ظیار  (1397ای چهارمحیاو و بی ییاری،    )گر ت آب منطقه
ای را تهدیید   نیست  ه ادامه ای  روند، توسعه پایدار در مقیاس منطقیه 
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های  سی رده   می  در سطح وسیع، جابجای نموده و به تغییر  اربری ز
جمعیت و ایجاد مشکالت اق صادی و اج ماع  بینجامد. ای  در حیال   
است  ه الگوی توسعه در ای  اس ان نیی بر مبنیای  شیاورزی تیدوی     

ریییی چهارمحیاو و بی ییاری،     گده است )سازمان مدیریت و برنامیه 
هییا و  ر برنامییه(. لییذا ارزیییاب   یفیییت مواجهییه بییا خشکسییال  د1396
های توسعه  ضای  ای  اس ان به عنوان  یام اوو بیرای گیناخت     طرح

 وضع موجود ضروری است.
ای به ای  حوزه را توجییه   آنچه ضرورت ورود برنامه رییان منطقه

 ند، آن است  ه اویً اثرات ای  پدیده در سطح  ضا خود را نشیان   م 
هیای می لی     بیر بیی   دهد. ثانیاً پدیده خشکسال  با اثر یذاری   م 

توانید بیه مشیکالت  نظییر تشیدید       اق صادی از جمله  شاورزی، می  
هیای  سی رده،    ای،  اه   یفیت زند  ، بیکاری های منطقه نابرابری

های  سی رده جمعی ی ، دامی  بینید.      نیاع بر سر منابع آب و مهاجرت
رییی منطقه ای در ای  زمینه،  های انجام گده در حوزه برنامه پژوه 

 یرد  ه گامل ارزیاب  آسیب پذیری  هار حوزه موضوع  را در بر م چ
نسبت به خشکسال  در سطح  ضا، گناسای  عوامل میوثر بیر آسییب    
پذیری نسبت به خشکسال  در سطح  ضا، مداخالت بیرای سیاز اری   

هیای ناگی  از خشکسیال  و نهای یاً ارزییاب  مو قییت        و اه  آسیب
 . (Anđić  and Vorkapić, 2014)مداخالت است

رییی  های   ه در ای  زمینه در حوزه برنامه همچنی  مرور پژوه 
دهد  یه پژوهشیگران در مواجهیه بیا      ای انجام  ر  ه نشان م  منطقه

را میورد توجیه    1خشکسال ، دو رویکرد  ل  گامل  اه  و ساز اری
. در رویکرد  اه ، برنامه رییان (Bajracharya, 2011)اند  قرار داده
های سیت و  یییک  محیط  البیدی م مر یی گیده و     بر جنبه عمدتاً

انید   ای( پرداخ یه  هیای نیرم )مباحیه نهیادی و برنامیه       م ر به جنبیه 
(Schwab, 2010)  ییذاری و  . اییی  در حییال  اسییت  ییه سیاسییت 

رییییی بییرای مواجهییه بییا خشکسییال  بییدون ارزیییاب   یفیییت  برنامییه
های  ضوع در پژوه های سابق، عمالً غیر ممک  است. ای  مو برنامه

می لف  مورد تایید قرار  ر  ه است. براون و  رو ورد در مطالعه خیود  
در زمینه آسیب پذیری نسبت به خشکسال  در خاورمیانه به ای  ن یجه 
رسیدند  ه پ انسیل اثرات خشکسال  تنهیا ناگی  از خیود خشکسیال      

هیای  اسیت  یه ییا نظیام       نیست بلکه م یاثر از راهبردهیا و  یینیه   
 Brown) نمایید  م  رییی برای پاسخ و بهبود آن میاطره ارائه  برنامه

and Crewford, 2009).   نییی نشیان دادنید  یه      دولیل و همکیاران
انیدازه   ها در مواجهه بیا خشکسیال  بیه     ا  ورهای  نظیر  یفیت برنامه

میییاطرات بیییو یییک  در دیک ییه  ییردن خسییارات مح مییل، مهییم   
.   وسل در مطالعات خود به ای  ن یجه ) (Dulal et al., 2010هس ند
ریییی   برنامه خشکسال ، برای آماده جوامع به دس یاب  برای  هرسید 

 مند از نظام تحلیل  و ارائه داده خشکسال  از جامع   ضای  باید آ اه 

                                                           
1 - Mitigation and adaptation 

 هیا را  دغدغه و آ اه  را در خود داگ ه و خشکسال  و ریسا تاثیرات
  (Fussel, 2007).  نند  تبدیل وحیح های  ن  به

 نون مطالعات زیادی در خصوص ارزییاب   یفییت مواجهیه بیا      تا
های توسعه  ضای  انجیام گیده  یه  ا  ورهیای      خشکسال  در برنامه

 .Balling Jr. et al)دهید  می   م عدد موثر بر  یفیت برنامیه را نشیان   

2007; Hayes et al. 2004; Ivey et al. 2004; Tang et al. 
2011; Wilhite, 2011; Wilhite et al. 2007) 

دو رویکییرد را در  همکییاران و هییا، تانییگ بییا مییرور اییی  برنامییه 
مشیی  نمودنید. بیر اسیاس      برای مواجهه با خشکسال  رییی برنامه

های  رویکرد اوو، نیازی به ادغام مباحه مرتبط با خشکسال  در برنامه
ه بیا  ی  مسی قل بیرای مواجهی   هیا  توسعه  ضای  وجود ندارد و برنامیه 

گییود و در رویکییرد دوم، مبحییه مواجهییه بییا   میی  خشکسییال  تهیییه 
اسیت    برنامیه  از  ل یکپارچه خشکسال ، بیش  از  ل برنامه و جیئ 

(Tang et al., 2011)   ارزییاب   یفییت   . در ادامه،  و و تانیگ بیرای
 ، پروتکلی  تحیت عنیوان   های  ضیای   مواجهه با خشکسال  در برنامه

"AAA"  تحقیقات اسووبودا و همکاران  با قوی پیوندیارائه دادند  ه
در تحقیق خود  همکاران و اسووبودا (Fu and Tang, 2013). داگت 

نشان داده بودند  ه آماده گدن جوامع بیرای مواجهیه بیا خشکسیال      
 آوری جمیع ( 2 گیروع برنامیه،  ( 1: گامل پنج اقدام به گرح زیر اسیت 

عملیییات   برنامییه( 5 آمییوز ، و آ ییاه ( 4 نظییارت،( 3 اطالعییات،
(Svoboda et al., 2010).  

انیدازه  ییری    گیاخ  بیرای   33در نظام پیشنهادی  یو و تانیگ   
های توسعه  ضای  مورد مطالعیه تیدوی     ها و  ل برنامه  یفیت مولفه

ها سنجیده گود. با  گده است تا مییان ساز اری با خشکسال  در برنامه
لفیه اویل )آ اه ، تحلییل،    در نظر  ر    رابطه هر گاخ  با سه مو

گود. در ای  رو ،  م  داده  2تا  0( به هر گاخ  ام یازی بی  2 ن 
 0هر گاخص   ه در یا برنامه مورد توجه قرار نگر  یه باگید ام ییاز    

ه قرار  ر  ه ول  به گکل عمییق  ج یرد. چنانچه گاخص  مورد تو م  
ل  امیل  و چنانچه گاخص  بیه گیک   1به آن پرداخ ه نشده باگد عدد 
  ند. م  دریا ت  2مورد توجه قرار  ر  ه باگد عدد 
 آب، تیامی   منابع آ اه  باید بررس  ویلهایت نشان داد  ه مولفه

 و قبلی   خشکسیال   اثیرات  محل ، هوای  و آب آب، گرایط از اس فاده
 و زیسیت محیطی    اق صادی، پذیری خشکسال ، آسیب مس عد مناطق
 برودی نیی نشیان داد  یه   .(Wilhite, 2011)را گامل گود  اج ماع 
 تحلیل  انجیام دهنید   باید نهادهای محل  مواجهه با خشکسال ، برای
 دهنید   می    تشییی   را خشکسال  چطور جوامع  ه مشی  گود تا

.(Brody, 2003)  قلیب  3برودی همچنی  نشان داد  ه مولفه  ین ،
دهد چرا  ه ابیاری است  ه باعه اطمینان یا     م  برنامه را تشکیل 

 Ivey et) ها نیی گامل راهبردهیا  گود.  ن  م  از دس یاب  به اهداف 

                                                           
2 -awareness, analysis, action 
3 - Action 
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al. 2004)های  اربری زمی  ، سیاست (Burby et al. 2000) قواعد ،
و  ، ابیارهیای میال   (APA, 2002; Wilhite, 2011) حفاییت از آب 

هسی ند. هیدف از ایی     (Svoboda et al., 2010) ای اجرای راهبرده

مطالعه آن است  ه با بهره  یری از رو  تانگ و  و،  یفیت مواجهه 
اسی ان چهارمحیاو و بی ییاری     ای منطقه یها با خشکسال  در برنامه
 مورد ارزیاب  قرار  یرد.

 

(Fu and Tang, 2013) ماخذ:-برایسازگاریباخشکسالیدرروشفووتانگ هاکیفیتبرنامههایارزیابیشاخص-1جدول

شاخصمولفهبرنامه

 آ اه 

 درک محل  از خشکسال  و  مبود آب

 ها ثبت تاریی  خشکسال 

 رگد جمعیت و اثرات آن

 های دول   مواجهه با خشکسال  گناخت برنامه

 در خصوص آب ها یا قواعد موجود برنامه

 هدف  ذاری در خصوص حفایت یا بهره وری آب

 برنامه آموز  و آ اه  بیش 

 تحلیل

 بررس  منابع تامی  آب

 مشی   ردن مصارف آب

 مشی   ردن وضعیت تامی  آب

 های سابق بر جامعه بررس  اثرات خشکسال 

 های آسیب پذیر و مس عد خشکسال  مشی   ردن محدوده

 محل   ردن اقلیم مشی  

 های خشکسال  محل  ها و گاخ  مشی   ردن محرک

 مصرف  نون  آب و تعیی  تقاضای آت 

  ن 

 هماهنگ 
 منطقه ایهماهنگ  درون 

 ای منطقههماهنگ  بی  

 های  اربری زمی  سیاست

 های آبریی ها در محدوده محدود نمودن  اربری

 آبرییها تملا زمی  برای یکپارچه نگه داگ  

 های سبی زیرساخت

  اربری تر یب  و توسعه  شرده

 مقررات حفایت از آب

 مقررات ساخت و ساز بر مبنای  اه  دادن مصرف آب

 آبیاری  ارآمد

 ایجاد  ضای سبی بر مبنای تاب آوری در برابر خشکسال  

 ایجاد محدودیت بر برخ  از مصارف آب گهری

 نظام آببهبود  ارآمدی 

 تصفیه و مصرف مجدد آب

 ابیارهای مال 
 قیمت  ذاری مصرف آب

 های حفایت از آب در نظر  ر    مشوق

 اجرا

 های رهبری خشکسال  ایجاد تیم

 های مربوط به آب ارجحیت بندی پرو رام

  مشی   ردن امکان پذیر بودن اقدامات

 نظارت، ارزیاب  و به روز رسان  مس مر
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گهرسیی ان میلیی  م ییر در منییاطق غرب ) 1400بییروج ( تییا بیشیی ر از 
برابیر بیا    1395جمعیت ای  اسی ان در سیاو    ند.  م   وهرنگ( تغییر 

ریییی چهارمحیاو و    نفر بوده است)سازمان مدیریت و برنامه 891310
آسیی انه تعیییی  گییده بییه عنییوان گییروع   (. چنانچییه1396بی یییاری، 

در س  سیاله در نظیر بگییریم،    بار  م وسط  درود 75را  خشکسال 
نیه سیاو    اًمجموعی  1396ای  اس ان در س  سیاو من هی  بیه سیاو     

ساو اخییر   10ها در  سه مورد از خشکسال  وجود داگ ه  ه خشکسال 
 (.1397ای چهارمحاو و بی یاری،  )گر ت آب منطقهرخ داده است




  (Fu and Tang, 2013) ماخذ:-AAAهاطبقنظامهایبرنامهرابطهبینمولفه-1شکل




محدودهموردمطالعهوتقسیماتسیاسیآن-2شکل

 
روشپژوهش

هیای   های یزم برای ای  پیژوه  از طرییق بررسی  برنامیه     داده
های مورد مطالعه در ایی  پیژوه  بیه     منطقه ای  ردآوری گد. طرح

گرح زیر است: طرح جامع آمای  اس ان چهارمحاو و بی یاری، طیرح  
طیرح  ، میدیریت منیابع آبی     طیرح جیامع  مطالعات حوزه آبریی  ارون، 

های بیروج  و   ای گهرس ان ناحیهجامع   طرح اس ان، ردگگری  جامع
هیا از رو   یو و    ها و  ل برنامیه  برای ارزیاب   یفیت مولفه گهر رد.

تانگ اسفاده گد. مطابق با ای  رو ، بیا در نظیر  یر    رابطیه هیر      
( بیه هیر گیاخ ،    1گاخ  با سه مولفه اول )آ اه ، تحلیل،  ین  

                                                           
1 -awareness, analysis, and actions 

برنامه میورد  گود. هر گاخص   ه در یا  م  داده  2تا  0ام یازی بی  
 یرد. چنانچه گاخص  مورد توجیه   م   0توجه قرار نگر  ه باگد ام یاز 

و  1قرار  ر  ه ول  به گکل عمیق به آن پرداخ ه نشیده باگید عیدد    
 2چنانچه گاخص  به گکل  امل مورد توجه قرار  ر  یه باگید عیدد    

  ند. م  دریا ت 
توسیط   هیا،   هیای  یفییت برنامیه    در ای  پژوه  ارزیاب  گاخ 

های مدیریت  شاورزی و آبییییداری و   هشت نفر از  ارگناسان رگ ه
ای و بییر اسییاس رو   د ییذاری تانییگ و  ییو  رییییی منطقییه برنامییه
 انیه   هیای سیه   ( انجام گد. محاسبه ام ییاز مولفیه  2، 1، 0های  )ارز 

 1برنامه و  ل برنامه نیی بر اساس رو  پیشنهادی  و و تانگ )معادله 
 برای  ل برنامه( انجام گد. 2امه و معادله برای اجیای برن

 گروع توسط ذی نفعان

 جمع آوری اطالعات

  رابین 

 آ اه  و آموز 

 برنامه عملیات 

 (Awareness)آ اه 

 (Analysis)تحلیل

 (Action) ن 

د

ر

خ

ل دریا

ی 
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(1) 
𝑃𝐶𝑗 =

10

2𝑚𝑗
∑ 𝐼𝑖

𝑚𝑗

𝑖=1
 

(2) 
𝑇𝑃𝑄 =∑ 𝑃𝐶𝑗

3

𝑖=1
 

امیی  مولفیه    jنشیان دهنیده  یفییت     PCj  ه در معادیت  وق 
  یرد. م   10تا  0برنامه است و ام یازی بی  

mj  ها در  نشان دهنده تعداد گاخj .امی  مولفه برنامه است 
Ii  نشان دهنده ام یازi  تیا   0 ه ام یازی بی   )امی  گاخ  است

  یرد(. م   2
TPQ  یه عیددی    )نیی نشان دهنده ام یاز نهای  هر برنامه است 

 خواهد بود(. 30تا  0بی  
های برنامه، از تفکییا محیدوده    برای بررس  سطح  یفیت مولفه

  ( اس فاده گد. 3ام یازات به گرح معادله )
 
 
 
 (3)معادله 
            5/2 ≥A   ≥  0             =  ضعیA 

                 5 ≥ B  > 5/2              =م وسطB      
                 5/7 ≥ C  > 5              =خوبC 
                10 ≥D   >5/7               = عالD 

برای بررس  سطح  یفیت  ل برنامه، از تفکیا محدوده ام یازات 
  ( اس فاده گد. 4به گرح معادله )

 (4معادله )
                    5/7 ≥A   ≥  0                   =  ضعیA 

                    15 ≥ B  > 5/7                  =م وسطB      
                    5/22 ≥ C  > 15                =خوبC 
                   30 ≥D   >5/22                   = عالD 

 

 نتایج

هیای توسیعه منطقیه     ن ایج حاول از ارزیاب  طرح 23تا  2جداوو 
مورد مطالعه بیر اسیاس نظیام     های برنامهای ای  اس ان را به تفکیا 

AAA دهد. م  های برنامه نشان  و تحلیل مولفه 

 
(PC1)هاامتیازاتکسبشدهبرایکیفیتآگاهیدربرنامه-2جدول


کارشناس

1 

کارشناس

2 

کارشناس

3 

کارشناس

4 

کارشناس

5 

کارشناس

6 

کارشناس

7 

کارشناس

8 
میانگین

انحراف

معیار

 47/1 39/3 57/3 43/1 86/2 57/3 43/1 29/4 71/5 29/4 طرح جامع آمای  اس ان

طرح جامع مدیریت حوزه 
 آب   ارون

57/3 86/2 57/3 29/4 71/5 57/3 47/4 5 13/4 92/0 

مدیریت منابع  طرح جامع
 اس ان آب 

43/6 14/7 29/4 29/4 57/3 29/4 71/5 29/4 5 26/1 

 ردگگری  طرح جامع
 اس ان

86/2 43/1 57/3 57/3 43/1 57/3 43/1 86/2 59/2 1 

ای  ناحیهجامع   طرح
 گهر رد

29/4 57/3 57/3 86/2 71/5 14/2 86/2 57/3 57/3 08/1 

ای  جامع ناحیه  طرح
 بروج 

29/4 29/4 86/2 57/3 5 57/3 29/4 14/2 73/3 94/0 

 

(PC2)هاامتیازاتکسبشدهبرایکیفیتتحلیلدربرنامه-3جدول

انحرافمعیارمیانگین 8کارشناس 7کارشناس 6کارشناس 5کارشناس 4کارشناس 3کارشناس 2کارشناس 1کارشناس

 1 61/4 63/5 75/3 63/5 38/4 13/3 75/3 5 63/5 طرح جامع آمای  اس ان

 03/2 99/3 5 5/2 13/3 5/2 88/1 5/7 13/3 25/6 طرح جامع مدیریت حوزه آب   ارون

 42/1 07/4 38/4 63/5 5 5/2 63/5 13/3 38/4 88/1 اس ان مدیریت منابع آب  طرح جامع

 38/1 99/3 63/5 75/3 25/6 38/4 5/2 75/3 13/3 5/2 اس ان ردگگری  طرح جامع

 53/1 39/5 38/4 63/5 5/7 63/5 38/4 5 5/7 13/3 ای گهر رد جامع ناحیه  طرح

 67/1 31/5 38/4 88/6 75/3 63/5 25/6 63/5 5/2 5/7 ای بروج  جامع ناحیه  طرح
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(PC3)هاشدهبرایکیفیتکنشدربرنامهامتیازاتکسب-4جدول

انحرافمعیارمیانگین 8کارشناس 7کارشناس 6کارشناس 5کارشناس 4کارشناس 3کارشناس 2کارشناس 1کارشناس

 05/1 96/3 33/3 89/3 56/5 44/4 33/3 89/3 5 22/2 طرح جامع آمای  اس ان

 57/1 65/4 56/5 5 89/3 33/3 78/2 22/7 33/3 11/6 طرح جامع مدیریت حوزه آب   ارون

 39/1 97/5 56/5 44/4 11/6 5 33/8 67/6 44/4 22/7 اس ان مدیریت منابع آب  طرح جامع

 11/1 22/2 56/0 89/3 33/3 78/2 11/1 22/2 67/1 22/2 اس ان ردگگری  طرح جامع

 83/1 47/3 44/4 78/2 89/3 22/2 78/2 89/3 44/4 33/3 ای گهر رد جامع ناحیه  طرح

 91/0 82/3 33/3 78/2 5 89/3 78/2 33/3 44/4 5 ای بروج  جامع ناحیه  طرح

 
کیفیتآگاهیدرطرحجامعمدیریتحوزهآبیکارون-6جدولکیفیتآگاهیدرطرحجامعآمایشاستان-5جدول

سطحآگاهی
تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

فراوانیدرصد

تجمعی
سطحآگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

تجمعی

 0 0 0 ضعی   25 25 2 ضعی 
 5/87 5/87 7 م وسط  5/82 5/62 5 م وسط
 100 5/12 1 خوب  100 5/12 1 خوب
 100 0 0 عال   100 0 0 عال 

 
کیفیتآگاهیدرطرحجامعگردشگریاستان-8جدولکیفیتآگاهیدرطرحجامعمنابعآبیاستان-7جدول
سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی


سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی
 5/37 5/37 3 ضعی   0 0 0 ضعی 
 100 5/62 5 م وسط  5/62 5/62 5 م وسط
 100 0 0 خوب  100 5/37 3 خوب
 100 0 0 عال   100 0 0 عال 

 
ایبروجنکیفیتآگاهیدرطرحجامعناحیه-10جدولایشهرکردکیفیتآگاهیدرطرحجامعناحیه-9جدول

سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی


سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی

 5/12 5/12 1 ضعی   5/12 5/12 1 ضعی 
 100 5/87 7 م وسط  5/87 75 6 م وسط
 100 0 0 خوب  100 5/12 1 خوب
 100 0 0 عال   100 0 0 عال 

 
کیفیتتحلیلدرطرحجامعمدیریتحوزهآبیکارون-12جدولکیفیتتحلیلدرطرحجامعآمایشاستان-11جدول

سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی


سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی

 5/37 5/37 3 ضعی   0 0 0 ضعی 
 75 5/37 3 م وسط  5/62 5/62 5 م وسط
 100 25 2 خوب  100 5/37 3 خوب
 100 0 0 عال   100 0 0 عال 

 
ویلا  یه در ایی    -سطح معناداری در جدوو ن ایج آزمون گاپیرو

بی  از  است  ه رقم  841/0گود معادو  نشان داده م  .Sigجدوو با 
ها را بیا   توان توزیع میانگی  مولفه بیش ر است، به ای  ترتیب م  05/0

. برای بررس  تفاوت بیی  ام ییازات   1اطمینان بایی  نرماو  رض  رد

                                                           
 است. 3ویلا حداقل تعداد نمونه -برای اجرای ازمون گاپیرو - 1
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ها از آزمون تحلیل وارییانس ییا    مولفه آ اه ، تحلیل و  ن  برنامه
ن یایج ایی     25و  24گفه اس فاده گید. جیداوو    راهه و تحلیل تعقیب 

 دهد. آزمون را نشان م 

 
کیفیتتحلیلدرطرحجامعگردشگریاستان-14جدولکیفیتتحلیلدرطرحجامعمنابعآبیاستان-13جدول

سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی


سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی

 25 25 2 ضعی   25 25 2 ضعی 
 75 50 4 م وسط  75 50 4 م وسط
 100 25 2 خوب  100 25 2 خوب
 100 0 0 عال   100 0 0 عال 

 
ایبروجنکیفیتتحلیلدرطرحجامعناحیه-16جدولایشهرکردکیفیتتحلیلدرطرحجامعناحیه-15جدول

سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی


سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی

 5/12 5/12 1 ضعی   0 0 0 ضعی 
 5/37 25 2 م وسط  50 50 4 م وسط
 100 5/62 5 خوب  100 50 4 خوب
 100 0 0 عال   100 0 0 عال 

 
کیفیتکنشدرطرحجامعمدیریتحوزهآبیکارون-18جدولکیفیتکنشدرطرحجامعآمایشاستان-17جدول

سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی


سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی

 0 0 0 ضعی   5/12 5/12 1 ضعی 
 5/62 5/62 5 م وسط  5/87 75 6 م وسط
 100 5/37 3 خوب  100 5/12 1 خوب
 100 0 0 عال   100 0 0 عال 

 
کیفیتکنشدرطرحجامعگردشگریاستان-20جدولکیفیتکنشدرطرحجامعمنابعآبیاستان-19جدول
سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی


سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی
 5/62 5/62 5 ضعی   0 0 0 ضعی 
 100 5/37 3 م وسط  25 25 2 م وسط
 100 0 0 خوب  5/87 5/62 5 خوب
 100 0 0 عال   100 5/12 1 عال 

 
ایبروجنکیفیتکنشدرطرحجامعناحیه-22جدولایشهرکردکیفیتکنشدرطرحجامعناحیه-21جدول
سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی

سطح

آگاهی

تعداد

پاسخگو

درصد

فراوانی

درصدفراوانی

تجمعی

 0 0 0 ضعی   5/12 5/12 1 ضعی 
 100 100 8 م وسط  100 5/87 7 م وسط
 100 0 0 خوب  100 0 0 خوب
 100 0 0 عال   100 0 0 عال 
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هاهاوامتیازکلبرنامهمیانگینامتیازمولفه-23جدول

 امتیازکل میانگینامتیازمولفهکنش میانگینامتیازمولفهتحلیل آگاهیمیانگینامتیازمولفهبرنامه

 96/11 96/3 61/4 39/3 طرح جامع آمای  اس ان

 77/12 65/4 99/3 13/4 طرح جامع مدیریت حوزه آب   ارون

 04/15 97/5 07/4 5 اس ان مدیریت منابع آب  طرح جامع

 8/8 22/2 99/3 59/2 اس ان ردگگری  طرح جامع

 43/12 47/3 39/5 57/3 ای گهر رد جامع ناحیه  طرح

 86/12 82/3 31/5 73/3 ای بروج  جامع ناحیه  طرح

 

نتایجتحلیلواریانسیکراهه-24جدول
 F P انحراف اس اندارد میانگی  مولفه
 8/0 73/3 آ اه 

 
205/1 

 
327/0 

 65/0 56/4 تحلیل

 24/1 01/4  ن 

 
نتایجتحلیلتعقیبیشفه-25جدول

P مولفه گروه میانگینتفاوت 

 تحلیل -82/0 339/0
 آ اه 

  ن  -28/0 875/0

 تحلیل  ن  54/0 611/0

 

اسیت،   05/0بیشی ر از   24در جدوو  .Sigبا توجه به آنکه مییان 
های آ اه ، تحلیل و  ن  وجود ندارد.  تفاوت زیادی بی  ام یاز مولفه

دهد  ه ام ییازات مربیوط    همچنی  ن ایج آزمون تعقیب  گفه نشان م 
نمره  م ر از ام یازات مربوط به مولفیه تحلییل    82/0به مولفه آ اه  

ام یازات مربوط به مولفیه   است اما ای  تفاوت معنادار نیست. همچنی 
نمره  م ر از ام یازات مربوط به مولفه  ن  است و ای   28/0آ اه  

بیش ر  54/0تفاوت معنادار نیست. ام یازات مربوط به مولفه تحلیل نیی 
از ام یازات مربوط به ام یازات مربوط بیه مولفیه  ین  اسیت و ایی       

هیا در   دی مولفیه سیطح بنی   28تا  26تفاوت نیی معنادار نیست. جداوو 
 29و جیدوو   10تیا   0های منطقه ای گشگانه را بر مبنای بازه  برنامه

 دهد. نشان م  30تا  0ها را بر مبنای بازه  سطح بندی ام یاز  ل برنامه

 

هاسطحامتیازمولفهتحلیلدربرنامه-27جدولهاسطحامتیازمولفهآگاهیدربرنامه-26جدول

 سطحامتیاز میانگینامتیازمولفهتحلیلبرنامه سطحامتیاز میانگینامتیازمولفهآگاهیبرنامه

 م وسط 61/4 طرح جامع آمای  اس ان  م وسط 39/3 طرح جامع آمای  اس ان

 م وسط 99/3 طرح جامع مدیریت حوزه آب   ارون  م وسط 13/4 طرح جامع مدیریت حوزه آب   ارون

 م وسط 07/4 اس ان مدیریت منابع آب  طرح جامع  م وسط 5 اس ان مدیریت منابع آب  طرح جامع

 م وسط 99/3 اس ان ردگگری  طرح جامع  م وسط 59/2 اس ان ردگگری  طرح جامع

 خوب 39/5 ای گهر رد ناحیهجامع   طرح  م وسط 57/3 ای گهر رد جامع ناحیه  طرح
 خوب 31/5 ای بروج  جامع ناحیه  طرح  م وسط 73/3 ای بروج  جامع ناحیه  طرح

 

هایموردمطالعهسطحامتیازکلبرنامه-29هاجدولسطحامتیازمولفهکنشدربرنامه-28جدول
سطحامتیازکل امتیازکلبرنامه سطحامتیاز مولفهکنشمیانگینامتیازبرنامه

 م وسط 96/11 طرح جامع آمای  اس ان  م وسط 39/3 طرح جامع آمای  اس ان
 م وسط 77/12 طرح جامع مدیریت حوزه آب   ارون  م وسط 13/4 طرح جامع مدیریت حوزه آب   ارون

 خوب 04/15 اس ان مدیریت منابع آب  جامعطرح   م وسط 5 اس ان مدیریت منابع آب  طرح جامع
 م وسط 8/8 اس ان ردگگری  طرح جامع  م وسط 59/2 اس ان ردگگری  طرح جامع

 م وسط 43/12 ای گهر رد جامع ناحیه  طرح  م وسط 57/3 ای گهر رد جامع ناحیه  طرح
 م وسط 86/12 ای بروج  جامع ناحیه  طرح  م وسط 73/3 ای بروج  جامع ناحیه  طرح

 دهد. ن ایج آزمون را نشان م  30جدوو ها نیی از آزمون همبس گ  پیرسون اس فاده گد.  های برنامه رای سنج  رابطه بی  ام یاز مولفهب
 

نتایجبررسیروابطبینمولفههایبرنامهها-30جدول

 سطحمعناداریهمبستگیپیرسونمولفهها

 801/0 -133/0 تحلیل -آ اه 
 001/0 997/0  ن  -آ اه 
 676/0 -220/0  ن  -تحلیل 
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بحثونتیجهگیری

ها در مولفه آ اه   های پژوه ، هیچ یا از برنامه مطابق با یا  ه
هیا در   برنامه اند و مولفه آ اه  در تمام   سب ننموده 5ام یاز بیش ر از 

همچنی  ام یازات مربیوط بیه   حد م وسط مورد توجه قرار  ر  ه است. 
زییادی را نشیان     مولفه آ اه  در گ  برنامیه میورد بررسی  تفیاوت    

در طرح جامع  ردگگری  59/2دهد.  م ری  مییان آ اه  معادو  نم 
گد و بیش ری  توجه بیه مبحیه خشکسیال  در طیرح       اس ان مشاهده 

 گد.  جامع مدیریت منابع آب اس ان مشاهده 
ای در سیطح خیوب قیرار     های جامع ناحییه  در مولفه تحلیل، طرح
هیا در ایی     انید و سیایر طیرح    دریا ت نموده 5 ر  ه و ام یاز بیش ر از 

مولفه در سطح م وسط قرار دارند.  م یری  ام ییاز مربیوط بیه مولفیه      
( در طرح جامع مدیریت حوزه آب   ارون و 10از  99/3تحلیل )معادو 

بیش ری  ام یاز مربیوط بیه   گد.   طرح جامع  ردگگری اس ان مشاهده 
گید )ام ییاز    ای گیهر رد مشیاهده    مولفه تحلیل در طرح جامع ناحییه 

 (. 10از  39/5معادو 
 5ها در مولفه  ین  ام ییاز بیشی ر از     همچنی  هیچ یا از برنامه

هیا در حید م وسیط میورد      برنامه  سب ننموده و مولفه  ن  در تمام 
 یازات مربوط به مولفه  ین   توجه قرار  ر  ه است. از سوی دیگر، ام

دهد.  م یری    زیادی را نشان نم   در گ  برنامه مورد بررس  تفاوت
ام یاز مولفه  ن ، در طیرح جیامع  ردگیگری اسی ان مشیاهده گید       

طیرح  ( و بیش ری  ام یاز مربوط به مولفه  ن  در 10از  59/2)معادو 
 (. 10از  5گد)ام یاز معادو   اس ان مشاهده  مدیریت منابع آب  جامع

تیا   0دهید )بیازه ام ییاز     م  ها را نشان  ام یاز  ل برنامه 29جدوو 
مدیریت  طرح جامعها) گود تنها یک  از برنامه (. چنانکه مشاهده م 30

دریا ت نمیوده و در سیطح ام ییاز     15اس ان( ام یاز بی  از  منابع آب 
دریا یت  ( 30)از  15ها ام یازی  م یر از   خوب قرار  ر  ه و سایر طرح

نموده و  یفیت آنها در سطح م وسط قرار دارد. ن یایج آزمیون تحلییل    
 انیه   هیای سیه   واریانس نیی نشان داد  ه بی  ام یاز مربوط بیه مولفیه  

گیود. همچنیی  ن یایج آزمیون      ها تفاوت معناداری مشاهده نم  برنامه
هیا از دو   تحلیل واریانس نشان داد  ه میانگی  مولفه تحلیل در برنامه

ولفه آ اه  و  ن  بیش ر است، هرچند  ه مولفه  ین  نییی ام ییاز    م
(. بیه عبیارت دیگیر،    10از  56/4بایی   سب نکرد )مییانگی  ام ییاز   

اند در سه مولفه آ اه ، تحلیل و  های توسعه منطقه ای ن وانس ه برنامه
همچنی  ن ایج   ن ، در خصوص ساز اری با خشکسال  مو ق باگند.

شان داد  ه الگوی مشیصی  در خصیوص روابیط    آزمون همبس گ  ن
 ها وجود ندارد. های برنامه  بی  مولفه
 

 پیشنهادهایکاربردی

هییای اخیییر بییا   اسیی ان چهارمحییاو و بی یییاری  ییه در سییاو   

هیای خیود بیه دیگیر      های  سی رده و ان قیاو آب رودخانیه    خشکسال 
های ونع   و خیدمات  قیوی    ها مواجه گده است، از زیرساخت اس ان

برخوردار نیست و الگیوی توسیعه  ضیای  در ایی  اسی ان بیر مبنیای        
 شاورزی تدوی  گده است. توسعه  ضای  مب نی  بیر  شیاورزی بیه     

های  ال  است. با ای  وجود، یا  همعنای نیاز به ساز ار گدن با خشکس
های توسیعه  ضیای   یه بیرای ایی        ای  پژوه  نشان داد  ه برنامه

بیرای سیاز اری بیا خشکسیال       اس ان تدوی  گده است، یر یت  م 
های تدوی   دهد  ه اغلب برنامه م  دارند. همچنی  ای  پژوه  نشان 

اه   یا   را  انید اطالعیات و آ ی    ها ن وانس ه گهرس ان م  گده در تما
نسبت به مبحه خشکسیال  و  یم آبی   یراهم سیاخ ه و ن یج یاً در       

انید. لیذا بیه نظیر      ها مو یق نبیوده   مراحل تحلیل و  ن  نیی ای  طرح
های توسعه در ای  اس ان؛ سنج  آسیب  رسد برای مو قیت برنامه م  

پذیری نسبت به خشکسال  و ادغام اطالعات مربوط به آسیب پذیری 
های توسعه  ضیای  ضیروری اسیت. بیا      کسال  در طرحنسبت به خش
هیای   ، پیشنهادات زیر در خصوص تقویت برنامیه AAAتوجه به نظام 

 گود: ای  اس ان در راس ای ارتقای ساز اری با خشکسال  پیشنهاد م 
گود، لیوماً  هر چند هر برنامه ای  ه در سطح منطقه ای تهیه م 

لیک  از آنجا  ه بعد  ضیای    ارتباط  با مبحه آب و خشکسال  ندارد،
هیا بیا مبحیه جمعییت و      گود  یه اغلیب برنامیه    ها موجب م  برنامه

ها مرتبط گوند، مبحه ساز اری با خشکسال  در ایی    پرا ن   عالیت
 یابد. ها اهمیت م   ونه برنامه

ها باید موارد میرتبط بیا درک    برای ارتقای سطح آ اه  در برنامه
ها، اثرات رگد جمعیت  تاریی  خشکسال ها، ثبت  محل  از خشکسال 

هیای دول ی  و قواعید مصیرف آب، هیدف       بر منابع آب، سیایر برنامیه  
های آمیوز  و   های مرتبط با حفایت یا بهره وری آب و برنامه  ذاری

 آ اه  بیش  بی  از پی  مورد مطالعه قرار  یرد.
  ها باید موارد مرتبط با بررسی  برای ارتقای سطح تحلیل در برنامه

منیییابع تیییامی  آب، مصیییارف آب، وضیییعیت تیییامی  آب، اثیییرات   
هیای آسییب    های سابق بر جامعه، مشی   ردن محدوده خشکسال 

محلی ، مشیی     پذیر و مس عد خشکسیال ، مشیی   یردن اقلییم     
های خشکسال  محل  و مصرف  نون  آب  ها و گاخ   ردن محرک

یل قرار  ییرد  های منطقه ای مورد تحل و تعیی  تقاضای آت  در برنامه
 یا در برنامه مورد توجه قرار  یرد.

برای ارتقای سطح  ن  در راس ای ساز اری با خشکسال ، پینج  
حوزه موضوع  گامل هماهنگ )درون گهرس ان  و بیی  گهرسی ان (   

ها با منیابع آب، مقیررات حفاییت از     ها، توجه به ارتباط  اربری برنامه
ب و مباحه اجرای  مرتبط با آب، ابیارهای مال  برای  ن رو مصرف آ

 ها باید مد نظر قرار  یرد. مواجهه با خشکسال  در برنامه
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Abstract: 

The impact of regional development plans on water resources and water consumption has always been a 
concern for researchers. So one of the issues that is being raised by drought is how to assess the quality of 
regional development plans considering the drought. In this research, Fu and Tong plan assessment method 
called "Awareness-Analyzing-Action" was used for assessing the quality of six regional plans in Chaharmahal 
and Bakhtiari province. The findings of the study showed that the awareness component in all programs was 
considered moderately. Regarding the analysis component, comprehensive regional plans were in a good level, 
and other plans were at a modest level. The action component is considered moderately in all programs and the 
scores related to the component of action in the plans were not differing significantly. In terms of the overall 
program score, only one plan received a score above average and was at a good grade and the quality of the other 
plans was moderate. The results of ANOVA test showed that the mean of analysis component in the programs is 
more than the two components of awareness and action and there is no significant difference between the score 
of the three components of the programs. In other words, regional development programs have failed to succeed 
in three components of awareness, analysis, and action on drought adaptation. 

 
Keywords: Assessment, Drought, Regional Development, Development Pattern 
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