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  دهیچک
های علم  بشای مدیشیت ریسک شکاسا   اهمیت بسیار زیادی ، توجه به رو در چند سال گذشرهبا گسترش  شکتاسا     

های ارزیاب  ریسک شکاسا   ککاورزی در شهشسران فشدوس اسران شتناسای  شاش  هدف این پژوهش پیدا کشده استت   
ان اما ،هاها و اهمیت نستت   هش یک از  نباشتتد  تییین دقیا این شتتاش چارچوب  علم  م با استترداده از  جنوب ششاستتان 

ریزی اقدامات پاسخ به در این منطقه را فشاهم  ورده و چارچوب  مکتص  بشای بشنامه  شکتاستا    ارزیاب  و تحلیل ریستک  
های ریسک شکاسا  ، در این ی شاش بندبا توجه به ماهیت ذهن  او ویت  ورد ریستک شکاسا   ککاورزی را فشاهم م  

 است  اسرداده شده رو  تحلیل سلسله مشات   فازیاز پژوهش 
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 . مقدمه1

کشده و  ادیتوستتیه پ  شتتده استتت که میموه  به  رام لیت د  ییط  هایبحشان نیاز مهمرش  ایبه   شکتتاستتا  دهیامشوزه پد
 ها ن، امّا عموم  تاکنون تیاریف بسیاری از شکاسا   ارائه شده است  دهد قشار م شیرا در دراز مدت تحت تأث  ییمناطا وست 

شده پیدا ک افزایش ت صیش کاهش یافره، امّا میزان دما ومیزان بار  در  ن دانند که ه زمان  م شتتامل یک دوررا شکتتاستتا   
کم ود  ب و    [1] در این دوره مقدار  ب موجود در منابع  ب  منطقه به حد قابل توجه  کاهش م  یابد که استتت، به طوری
اسا   و با بوجود  وردن شک کشدهرا با مکال مواجه  هاکه توسیه ککاورزی ککور بودههای  از بزرگرشین چا ش افزایش ت صیش
ط ا تیشیف تیت و   [2] نماید ککتتورها وارد م اقرصتتاددهر شستتارت به  اردهایلیماین بحشان هش ستتا ه در جهان ککتتاورزی 

 ید که در فاصله بین دو بارندگ  ذشیشه رطوبر  منطقه ریکه در شاك ن  بوجود م یک شکاسا   ککاورزی زما [3] 1رشادگاس
محصتتوهت ککتتاورزی و گیاهان ط یی  و مشاتع کدایت ناند  این و تتییت میموه  در اثش ن ود و یا کم ود    ماندنبشای زنده 

ای کم است که رطوبت موجود شاك قادر به و یا زمان  که رطوبت نس   هوا به اندازه جشیان رطوبت بشای تغذیه منطقه ریکه
دهد  به ع ارت دیگش این نوع از شکتتاستتا   زمان  روی  ج شان میزان هدر رفت رطوبت بش اثش ت صیش و تیشق نیستتت رم م 

دهد که رطوبت قابل دسرشس شاك بشای محصوهت ککاورزی به سطح  بشسد که باعث پژمشدگ  گیاه و اثشات زیان ار بش م 
 های مصرلف اجرماع ، اقرصادی و زیستشکاسا  ، مسائل و مکاالت بسیاری را در زمینهتو ید محصول گشدد   روی میزان

گذشره شسارات ناش  از  های  در ط  سال[4] شوندمحیط  ایجاد کشده و جوامع روسرای  بیکرشین زیان را از  ن مرحمل م 
 در قا    مدون و علم  بیش از پیش  تتشورت یافره است و توجه به  ن بشوز شکتاستا   در ایشان روندی صتیودی داشتره     

رویاشدهای مدیشیت »گیشندگان محدود به انجام اقدامات اصتتالح  پا از وقوع بحشان در قا   تاکنون عمده تمشکز تصتتمیم
شیت مدی»در قا   اقدامات  ،شکاسا  بشوز ق ل از مکاهده نرایج که رسد بوده استت، حال  ناه  تشوری به ن ش م   « بحشان

, 5] ناش  از  ن را به حداقل بشسانیماحرما   از وقوع  ن تا حد ممان جلوگیشی کشده و یا میزان شسارات « ریسک شکاسا  
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