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کشاورزی، منابع طبیعی و بحران خشکسالی بر تاثیرات 

 (با تاکید بر استان آذربایجان غربی) محیط زیست
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 چکیده

باشد. و بخش جدایی ناپذیر تغییرات اقلیمی می هاي محیطیخشكسالی یكی از پدیده

ها و اثرات خشكسالی ممكن است در هر محلی رخ دهد و باعث کمبود آب گردد، اما ویژگی

باشد. آن از قبیل شدت، مدت و بزرگی خشكسالی از محلی به محل دیگر متفاوت می

حیط را تسخیر و اي آرام و خزنده است که به آرامی یك مخشكسالی بر خالف سیل پدیده

اقلیمی یا توان به انواع خشكسالی گردد. خشكسالی را میبه یك بالي طبیعی تبدیل می

مهمترین نوع  هواشناسی خشكسالی کشاورزي تقسیم بندي کرد.و  هواشناسی، هیدرولوژیكی

 از کمتر معین زمانی بازه در بارندگی میزان که شودمی حادث زمانی خشكسالی می باشد و 

کشاورزي ها و مراتع، جنگل منفی زیادي بر. خشكسالی می تواند اثرات باشد آستانه حد یك

خشكسالی عالوه بر تاثیر بر روي بقا و بازسازي مراتع و جنگل  .گذارد.و منابع آبی بر جاي 

ها احتمال آتش سوزي در این مناطق را به شدت باال می برد. کاهش میزان بارندگی و منابع 

آب  منابع به که طبیعی هاياکوسیستم روي بر بلكه آشامیدنی آب تأمین ويآب نه تنها برر

 پیش آگاهی و پایش سیستم وجود صورت گذارد. لذا درمی منفی تأثیر نیز هستند وابسته

 الزم آمادگی ایجاد با توانمی شده، به روز هايفناوري و پشتیبانی توسعه با و هواشناسی

 .کاهش داد مختلف هايبخش در را خسارات از بخشی

 تغییرات اقلیمی، جنگل و مرتع، منابع آب، بالیاي طبیعی کلمات کلیدی:

 خشکسالی

هاي محيطي و بخش جدایي خشكسالي یكي از پدیده

باشد. خشكسالي ممكن است ناپذیر تغييرات اقليمي مي

در هر محلي رخ دهد و باعث كمبود آب گردد، اما 

ها و اثرات آن از قبيل شدت، مدت و بزرگي ویژگي

باشد. خشكسالي از محلي به محل دیگر متفاوت مي

هاي مختلف آب ژیمها در رها و اثرات خشكساليویژگي

و هوایي با هم متفاوت است. در مناطق حساس خشك 

و نيمه خشك كمبود بارندگي اثرات شدیدي بر روي 

هاي گذارد و در اغلب موارد خشكساليمنابع آب مي

هاي هيدرولوژیكي هواشناسي به وقوع خشكسالي

ها اثرات منفي بسياري بر شوند. خشكساليمنتهي مي

زیستي و اكولوژیكي بر جاي هاي انساني، محيط

ها بيشتر گذارد. هر چه شدت و گستره خشكساليمي

تر بوده و موجب ایجاد بحران در باشد تأثيرات آن عميق

شود. در این مناطق كه به طور طبيعي داراي منطقه مي

باشند، بروز خشكسالي تأثيرات محدودیت منابع آب مي

ایجاد  منفي بيشتري به دنبال داشته و اغلب موجب

گردد. ایران از كشورهاي خشك دنياست كه بحران مي

هاي شدید قرار دارد. سابقه در معرض خشكسالي

mailto:shoja213@gmail.com
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ها دهد كه در اغلب سالمطالعات موجود نشان مي

پدیده خشكسالي برخي نقاط و یا حتي كل كشور را در 

هاي گذشته بسياري از مناطق بر گرفته است. در سال

ا تجربه كرده كه از نظر هاي شدید ركشور خشكسالي

اند )شریفيان شدت و گستره داراي اهميت بسياري بوده

هایي موجب (. وقوع چنين رویداد1392و گنجي زاده، 

هاي بسيار زیاد به محصوالت كشاورزي و دامي خسارت

شود كه مهاجرت دسته جمعي مناطق روستایي مي

روستایيان به شهرها را به دنبال دارد. نتایج 

دهد كه برخي از روستاهاي ها نشان مييسرشمار

ها خالي از سكنه كشور در اثر این گونه خشكسالي

هاي شدید و بلند مدت اند. وقوع پياپي خشكساليشده

هاي به ویژه در مناطق حساس و شكننده موجب زیان

(. 1387شود )تقوایي و همكاران، شدید اقتصادي مي

خزنده است  اي آرام وخشكسالي بر خالف سيل پدیده

كه به آرامي یك محيط را تسخير و به یك بالي طبيعي 

اي چون (. پدیده1392گردد )رضایي و یگانه، تبدیل مي

هاي سنگيني بر باره خسارتسيل و زمين لرزه به یك

هاي كنند در حاليكه خسارتیك جامعه تحميل مي

تر تر و گستردهناشي از خشكسالي اغلب سنگين

شود براي مردم و ن به تدریج ایجاد ميباشد، اما چومي

تر است. از این رو بررسي، حتي مدیران نامحسوس

هاي اساسي پایش و هشدار خشكسالي یكي از نياز

باشد. اي ميجوامع، مدیران و برنامه ریزان ملي و منطقه

هاي سنگين ناشي براي جلوگيري و یا كاهش خسارت

ه تدابير الزم از خشكسالي الزم است قبل از وقوع حادث

(. خشكسالي 1387اندیشيده شود )تقوایي و همكاران، 

-به طور عمده شش بخش جوامع را تحت تأثير قرار مي

 :دهد عبارتند از

منابع طبيعي و آبخيزداري به خصوص توليدات -1

-3توليدات دامي مانند گوشت، پنير و غيره  -2مرتعي 

منابع آب شرب و صنعتي به  -4توليدات كشاورزي 

تأثير بر روي محيط زیست -5هاي سطحي خصوص آب

تأثير بر روي بهداشت و درمان كه عامل شيوع  -6

اي و وباي محلي و غيره )محمدي، هاي رودهبيماري

1388) 

 

 انواع خشکسالی

توان به انواع خشكسالي اقليمي یا خشكسالي را مي

-هواشناسي، هيدرولوژیكي، كشاورزي و اقتصادي

 دي كرد.اجتماعي تقسيم بن

 

 هواشناسی خشکسالی

آید. مي شمار به خشكسالي نوع تریناصلي و ترینمهم

 ميزان كه شودمي حادث زماني هواشناسي خشكسالي

 آستانه حد یك از كمتر معين زماني بازه در بارندگي

 بر اساس است بارندگي ممكن كمبود این .باشد

 مدت یك در بارش ميزان یا و منطقه یك نرمال ميانگين

؛ رضایي و یگانه، 1384گردد )فرج زاده،  ارزیابي معين

 شده ارائه 1 شكل در این خشكسالي نمونه (.1392

 پيدا ادامه هواشناسي خشكسالي صورتي كه است. در

  .شودمي هيدرولوژیكي وقوع خشكسالي به منجر كند

 

 هیدرولوژیکی خشکسالی

 آب )افت منابع كاهش حاصل هيدرولوژیكي خشكسالي

 خشك شدن و هارودخانه و زیرزميني هايآب سطح

 باشدمي معين زماني دوره یك در (هاقنات و هاچشمه

 بارش فقدان یا و اثر كمبود بر غالباً پدیده این (.2)شكل 
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 .پيونددمي وقوع به مياني هايعرض در بهاره و زمستاني

 كه هواشناسي هايشدت خشكسالي ميزان اساس بر

 این توانمي شوندمي هيدرولوژیكي خشكسالي به منجر

 هايآب خشكسالي دو دسته به را خشكسالي از نوع

 تقسيم بندي زیرزميني هايآب خشكسالي و سطحي

نمود )سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي، 

1391).

 

 

 .(: خشکسالی هواشناسی )برگرفته از سازمان هواشناسی کشور1شکل 

 

  کشاورزی خشکسالی

 در خاك رطوبت كاهش اثر در كشاورزي خشكسالي

 كمبود زیرا آید.مي وجود به گياهان نمو و رشد دوره

 و آب تأمين ميان تعادل هم خوردن به باعث رطوبت

 واقع شود. درتعرق مي و تبخير طریق از آن هدر رفت

 در كه آیدمي وجود به زماني كشاورزي خشكسالي

 منطقه ریشه رطوبتي ذخيره بارندگي، دو بين فاصله

 و كشاورزي محصوالت ماندن زنده براي خاك در گياه

معمواًل  وضعيت نكند. این كفایت مراتع و طبيعي گياهان

 منطقه تغذیه براي رطوبت جریان كمبود یا و نبود اثر در

 كم ايبه اندازه هوا نسبي رطوبت كه زماني یا و ریشه

 ميزان جبران به قادر خاك موجود رطوبت كه است

 .دهدمي نيست رخ تعرق و تبخير اثر بر رطوبت هدررفت

-مي روي زماني خشكسالي از نوع این دیگر عبارت به

 محصوالت براي دسترس خاك قابل رطوبت كه دهد

 و گياه پژمردگي باعث كه برسد سطحي به كشاورزي

گردد )تقوایي محصول  توليد ميزان روي بر زیانبار اثرات

 .(1387و همكاران، 
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   .(1391: خشکسالی هیدرولوژیکی )برگرفته از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 2شکل 

 

 اقتصادی – اجتماعی خشکسالی

و  هواشناسي خشكسالي طوالني مدت دوره یك از پس 

 موجب آن اقتصادي -اجتماعي اثرات هيدرولوژیكي،

-مي گسترده هايمهاجرت و كشاورزي توليدات كاهش

 ابعاد بر بزرگي تأثيرات خشكسالي موجب نوع شود. این

 و محصوالت از خاصي انواع ویژه به و اقتصادي مختلف

 اقتصادي خشكسالي تعریف .گرددمي اقتصادي كاالهاي

 كاالهاي برخي تقاضاي و عرضه از تلفيقي اجتماعي -

 خشكسالي هواشناسي، با رابطه در اقتصادي

 نوع این است. وقوع كشاورزي و هيدرولوژیكي

 تقاضا و عرضه مكاني و زماني فرآیندهاي به خشكسالي

 از بسياري عرضه دارد. بستگي خشكسالي با شرایط

 محصوالت غالت، علوفه، آب، مانند اقتصادي كاالهاي

 به بستگي آبيبرق نيروي و ايآبزیان رودخانه باغي،

 طبيعي تغييرپذیري دليل دارد. به خشكسالي وضعيت

 در ولي است كافي هاسال در برخي آب عرضه اقليم

-محيط و انسان نيازهاي تأمين حد در دیگر هايسال

 زماني اقتصادي - نيست. خشكسالي اجتماعي زیست

به  خاص اقتصادي كاالي یك براي تقاضا كه دهدمي رخ

 افزایش معمول یطبه شرا نسبت آب عرضۀ كاهش دليل

 .(1389یابد )نوري و همكاران، مي

 

 های زمانی و مکانی خشکسالیویژگی

طور كلي تشخيص زمان آغاز و پایان خشكسالي به

باشد. اصوالً تشخيص زمان مسئله بسيار مشكلي مي

خشكسالي به تعریف مورد استفاده وابسته است. زمان 

چه در آغاز خشكسالي زماني است كه ذخيره رطوبتي 

محيط خاك )خشكسالي كشاورزي( و چه در مخازن 

هاي سطحي و زیر زميني( خاتمه آبي )خشكسالي آب

یافته باشد. در امر كشاورزي، پایان خشكسالي زماني 

است كه نزول باران، رطوبت مورد نياز خاك را تأمين 
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نماید و از نظر مباحث هيدرولوژیكي زماني كه جریان 

شده و مخازن زیرزميني مجدداً  رودخانه مجدداً برقرار

-تغذیه شوند، زمان پایان خشكسالي در نظر گرفته مي

شود. زمان آغاز تا پایان خشكسالي به عنوان دوره تداوم 

 ( .1382شود )لشني زند، خشكسالي ناميده مي

 

 شدت خشکسالی

هر چه قدر ميزان بارندگي نسبت به شرایط متوسط 

تر تأثير خشكسالي بيش كمتر باشد به همان اندازه ميزان

گردد. ميزان استمرار حالت خشكسالي در نمایان مي

یك منطقه نيز گویاي شدت خشكسالي در همان 

منطقه است یعني در شرایطي كه خشكسالي تنها براي 

عد یك ماه استمرار داشته باشد احتمال دارد بارش ماه ب

ه ميزان كمبود ماه مزبور را جبران نماید. ولي اگر ما

ي نيز خود نسبت به شرایط طبيعي كمبود داشته بعد

باشد به مراتب در شدت بخشيدن به حالت خشكسالي 

 (.1382موثر خواهد بود )لشني زند، 

 

 خشکسالی خسارات

 كمربند در نيمه خشك و خشك هواي و آب با ایران

 هواي و آب اصلي ویژگي .دارد قرار زمين كره خشك

 و خشك مشخص دوره دو به سال اي تقسيممدیترانه

 عرض اساس بر هادوره این طول كه است مرطوب

 هااقيانوس و دریاها به و نزدیكي دوري و جغرافيایي

 دریاي رطوبتي منابع از ایران كند. كشورمي تغيير

 در عبارتي به و باشددور مي اطلس اقيانوس و مدیترانه

. دارد قرار ايمدیترانه آورباران هايسامانه تأثير حاشيه

 هايدر عرض ایران هايبخش بيشتر دیگر سویياز 

 شده باعث عامل دو اند. اینگرفته قرار پایين جغرافيایي

 شود و تلقي ایران اقليم ذاتي ویژگي خشكي كه است

 نيمه جنوبي در ویژه به كشور در خشك دوره طول

 باعث همچنين شده یاد عامل دو. یابد افزایش كشور

 تغييرات كه اندشده كشور بارندگي در رژیم نظميبي

 این رو از. دارد همراه به را بارندگي سالي بين شدید

 همراه به بارندگي رژیم نظميبي كه گفت توانمي

 ریسك افزایش باعث كشور در اقليم ذاتي خشكي

 ساله هر سبب به همين. اندشده ایران در خشكسالي

 و شده خشكسالي درگير ایران از پهناور هایيبخش

 وارد به كشور پدیده این از زیادي اقتصادي هايآسيب

 در كه دهدمي نشان موجود مطالعات سابقه. گرددمي

 حتي كل یا و نقاط برخي خشكسالي پدیده هاسال اغلب

 بسياري گذشته هايسال در. است گرفته بر در را كشور

را  استثنایي و شدید هايخشكسالي كشور مناطق از

 اهميت داراي گستره و شدت نظر از كه اندكرده تجربه

 81-80تا  78-79 آبي هايسال در. اندبوده بسياري

 بزرگ استان 18 بر شدید و بلندمدت خشكساليیك 

 هايآب شدید افت موجب كه كرد پيدا استيال كشور

گردید  كشاورزي توليدات كاهش و و زیرزميني سطحي

 .(1391)سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي، 
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 .(1391)برگرفته از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، : خشک شدن محصوالت در اثر خشکسالی 3شکل 

 

 هايدوره در دیم و آبي از اعم كشاورزي محصوالت كليه

برداشت  ميزان در شدید بسيار افت دچار خشكسالي

 در كه هایيبنديجيره و هامحدودیت علت به. شوندمي

گردد، مي اعمال سطحي آب منابع بر خشكسالي مواقع

 بيشتر جوي نزوالت و سطحي آب بر متكي محصوالت

 نبود یا كمبود علت به هادوره این در بينندمي آسيب

 اراضي از كوچكي بخش تنها بندي، جير و اعمال آب

روند. مي بين از محصوالت بقيه و شوند آبياري توانندمي

 هايآب به وابسته كه پست هايو زمين هادشت در

-آب پياپي هايخشكسالي وقوع باشند،مي زیرزميني

 تأثيرات تواندمي رویهبرداشت بي و زیرزميني هاي

 (4و  3بگذارد )شكل  منطقه كشاورزي روي بر منفي

 از بسياري در وضعيت این .(1392)رضایي و یگانه، 

 نيمه خشك و خشك قليميا داراي شرایط كه مناطق

حاكم،  اقليمي شرایط بر عالوه دهد.مي روي باشند،مي

 جمله عواملي از نيز و جامع مدون ریزيبرنامه نبود

 در هاخشكسالي هنگام در را وارده خسارات كه است،

  .دهدمي افزایش كشور

 

  مختلف هایبخش بر خشکسالی هایآسیب

  دامپروری

-دام و حيوانات نياز نمودن برآورده خشكسالي شرایط در

 دام، وزن كاهش گردد.مي روبرو مشكل با آب به ها

 حساس و مثل توليد كاهش دامي، كاهش توليدات

-مي خشكسالي پيامدهاي از هابيماري به دام شدن

 گياهان رشد دوره طول هاي خشكساليدوره در باشند.

 یابد.مي كاهش چرا فصل دوره طول نتيجه در و مرتعي

 در شودمي بيشتر نيز بر مراتع فشار هادوره این در

 خوراكي خوش ميزان و گياهان غذایي ذخيره حاليكه

 رو این از یابد.كاهش مي شدت به دام براي هاآن

 ممكن خشكسالي هايدوره در آبي منابع محدودیت

 به فروش را خود هايدام دامداران كه گردد سبب است

 ميزان به شير توليد ميزان از شرایط این در برسانند.

 اقتصادي اركان از یكي شود، كهمي كاسته توجهي قابل

 و مدرن دیگر دامپروري سوي از باشد.مي دام پرورش
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 برخوردار مناسبي رونق از كشور در نيز نيمه سنتي

 در وابسته است و آب وجود به هادام پرورش باشد.مي

 نبود علت به هادام این از بسياري خشكسالي هايسال

 در روستاها شوند.مي فرستاده هاكشتارگاه به الزم علوفه

 توجه قابل مناسب تغذیه عدم اثر بر هادام تلفات ميزان

هاي دام پایين هايقيمت با به ناچار روستایيان و بوده

سازمان تحقيقات، فرستند )مي هاكشتارگاه به را خود

 .(5شكل ) (1391آموزش و ترویج كشاورزي، 

 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ) 1391در سال  های کشاورزی: توزیع خسارات خشکسالی در هر یک از بخش4شکل 

1391) 

 
 ها )مراتع شهرستان نقده(: تأثیر خشکسالی بر روی مراتع و دام5شکل 
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  آبخیزداری و مراتع و هاجنگل

 براي مستعد منابع جمله از هاجنگل و مراتع متأسفانه

 باشد.مي خشكسالي هايدوره در آتش سوزي پدیده

 اجتماعي و فيزیكي متعدد فرآیندهاي و وجود عوامل

 ارتباط برقراري ها،جنگل آتش سوزي رویداد در مؤثر

 هاجنگل آتش سوزي شدت و و فراواني خشكسالي بين

 كشورهاي به وارده خسارات ميزان كند.مي ترپيچيده را

 ارزش نظر از هاجنگل از آتش سوزي آسيب دیده

 نظر از و جبران قابل غير و سنگين بسيار اقتصادي

 و نابودي همچنين باشد.فاجعه آميز مي محيطيزیست

 هاآتش سوزي اثر بر گياهي پوشش تراكم كاهش یا

 شودمي خاك و فرسایش رواناب ضریب افزایش باعث

 به رسوبات انتقال و هاسيالب بروز در خود هنوب به كه

سازمان تحقيقات، ) دارد سزایي به تأثير سدها مخازن

با توجه به وجود  .(1391آموزش و ترویج كشاورزي، 

مناطق جنگلي در جنوب استان آذربایجان غربي كه در 

هاي پيرانشهر و سردشت قرار گرفته است، شهرستان

ا از این زمينه صورت گيرد تنياز است تا تدابير الزم در 

هاي ناشي از خشكسالي بروز هر گونه آتش سوزي

هایي از آتش جلوگيري به عمل آید. هرچند نمونه

هاي جنگلي در برخي از مناطق جنگلي غرب سوزي

كشور گزارش شده است ولي تا به حال از مناطق 

جنگلي استان آذربایجان غربي گزارشاتي مبني بر آتش 

 خشكسالي منتشر نشده است. سوزي ناشي از

 هاخشكسالي تحليل و شناخت به غربيآذربایجان در

 پيرامون هاناشناخته و است شده پرداخته و توجه كمتر

 مسئله این حل براي است. بسيار خشكسالي هنوز پدیده

 از استفاده و بومي راه نقشه یك تدوین با كه است الزم

سابقه سایر مناطق كشور كه  مفيد هايتجربه

اند هاي با شدت باال و زمان طوالني را داشتهخشكسالي

و همچنين سایر كشورهاي صاحب مطالعات قوي در 

 كاهش براي الزم هايبرنامه ریزي و اقدامات این زمينه،

 گيرد. انجام مختلف سطوح در خشكسالي، هايهزینه

 

 زیست محیط و جمعیت

 آب تأمين منابع روي بر تنها نه آب كيفيت كاهش

 به كه طبيعي هاياكوسيستم روي بر بلكه آشاميدني

 .گذاردمي منفي تأثير نيز هستند آب وابسته منابع

 اثر كاهش موجب هارودخانه آب مقدار و جریان كاهش

 جانوران زندگي وضعيت، شود. اینمي هاآن پاالیندگي

 خطر با نيز را بشر زندگي حاد موارد از برخي در آبزي و

 هاجلبك رشد به گرم بسيار هايدوره كند.مي مواجه

 و آب شدن سمي باعث وضعيت این .كندمي كمك

 هايآلودگي .گرددمي اكسيژن حل در آن شدن ناتوان

 زماني به ویژه آبي، كم هايدر دوره هارودخانه مقطعي

 توجه مورد باید نيز شوندمي همراه باال دماهاي با كه

آموزش و ترویج سازمان تحقيقات، )گيرند  قرار

. با توجه به اینكه در سطح استان (1391كشاورزي، 

هاي دائمي و فصلي زیادي غربي رودخانهآذربایجان

جریان دارند كه منشأ آب شرب، كشاورزي، صنعت و 

گردند؛ لذا با وقوع خشكسالي و گردشگري محسوب مي

ها بر ميزان كاهش جریان و مقدار آب این رودخانه

ها را واهد افزود و قدرت پاالیش آنها خآلودگي آن

ها تبعات سوء كاهش خواهد داد كه افزایش آلودگي آن

بر جانوران و افراد استفاده كننده از آن خواهد داشت 

  (.6)شكل 
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 (1391، صیاد شیخی: کاهش سطح آب رودخانه گدار و تاالب آق قلعه در استان آذربایجان غربی، )عکس 6شکل 

 

 ذخيره به حد از بيش وابستگي به دليل كشاورزي بخش

 تحت كه است نخستين بخشي معموالً خاك، رطوبتي

 ممتد هايدوره طي در گيرد.مي خشكسالي قرار تأثير

 رطوبت خاك یابد، ادامه بارش كمبود چنانچه خشكي،

 به مردم اتكاء صورت این شود. درمي تخليه سرعت به

مرتفع  را كمبود این تأثيرات بایستي آبي منابع سایر

 )نظير سطحي هايآب منابع به متكي كه هایيآن .سازد

 معموالً هستند زیرزميني هايآب و ها(دریاچه و مخازن

 است گيرند. ممكنمي قرار تأثير تحت سایرین دیرتر از

 دليل به دیم كشاورزي بخش در خشكسالي اثرات

ليكن  برود بين از سریعاً خاك رطوبت به آن وابستگي

زیر  یا و سطحي ذخایر به متكي كه هابخش سایر در

 بكشد. طول هاسال حتي یا هاماه تا هستند سطحي

 معموالً كه زیرزميني هايآب از استفاده كنندگان

 خشكسالي بروز هنگام به كه هستند افرادي آخرین

 بازگشت سایرین از دیرتر گيرندقرار مي آن تأثير تحت

 تجربه را خشكسالي تله از رهایي و عادي وضعيت به

 شدت از تابعي منبع تجدید ذخيره دوره كنند. طولمي

سازمان )است  دریافتي بارش مقدار و خشكسالي تداوم و

 .(1391تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي، 

ترین توليدات بخش كشاورزي اعم از باغي و عمده

هاي به وسيله آبزراعي در استان آذربایجان غربي 

هاي نقده، مياندوآب، گردند. دشتزیرزميني آبياري مي

باشند؛ هاي زراعي مياشنویه و اروميه از جمله این زمين

هاي زیرزميني آخرین بخشي لذا با توجه به اینكه آب

گيرند، باشد كه تحت تأثير كمبود آب قرار ميمي

مصرف بهينه در این بخش به فراموشي سپرده شده 

هاي زیرزميني افت ست. این روند تا وقتي كه سطح آبا

گردد. در واقع راهكارهاي نمایند محسوس نمي

ها و مدیریتي براي كنترل و مصرف آب در این بخش

 ها با مشكالت زیادي روبرو خواهد شد.اجراي آن

 

 هواشناسی خشکسالی بینی پیش و پایش

 محيطي، هايآسيب بلندمدت و پياپي هايخشكسالي

نمایند. مي وارد كشور به زیادي اقتصادي و اجتماعي

 هواشناسي هايایستگاه مختلف اطالعات آمار و وجود

كشور از جمله متغيرهایي اصلي مانند دما، رطوبت، 

بارش، روزهاي آفتابي، ابرناكي و متغيرهاي وابسته به 

 زمينه نوین هايفناوري به دسترسي هر یك از آنها و
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 خشكسالي پدیده و پيش بيني پایش براي مناسبي

پيش  و پایش سيستم وجود صورت نماید. درمي فراهم

به  هايفناوري و پشتيباني توسعه با و هواشناسي آگاهي

 از بخشي الزم آمادگي ایجاد با توانمي شده، روز

( 8و  7كاهش داد ) مختلف هايبخش در را خسارات

 .(1391سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزي، )

 

 هیدرولوژی خشکسالی پیش بینی و پایش

 با متوسط دبي و بارندگي مقادیر زماني هايپایش

 تعيين براي هاآن نمودن بومي و هافناوري از استفاده

 تطابق تواندمي مناسب، و بومي هاي خشكساليشاخص

 منابع هيدرولوژیكي و اقليمي هايخشكسالي بين زماني

 تأثير شدت و زماني تأخير و زیرزميني، سطحي آب

 مشخص خوبي به را همدیگر بر مختلف هايخشكسالي

 را گوناگون هايحوزه در منابع آب مدیریت و نموده

سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج بخشد ) بهبود

 .(1391كشاورزي، 

 

 

 (1393اداره كل هواشناسي همدان،  برگرفته از: پيش بيني فصلي بارش كشور )7شكل 
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The effects of drought crisis on different sectors of agriculture, natural 

resources and environment (with emphasis on West Azarbaijan province) 
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Abstract 

Drought is one of the environmental phenomena and an inseparable part of climate change. 

Drought causing water shortages may occur anywhere, but features and effects such as intensity, 

duration and magnitude of droughts are different from one place to the other. Unlike floods, 

drought phenomenon that is slowly creeping takeover of an environment and becomes a natural 

disaster. Drought can be classified as climatic or meteorological, hydrological, agricultural, and 

socio-economic. Meteorological drought is the most important type of drought and occurs when 

the rainfall is less than a threshold in a given time period. Drought can have an impact on 

livestock, forests and pastures, population and the environment. Weight loss of livestock, 

livestock production cuts, reduced reproduction and livestock susceptible to diseases of the 

drought on livestock are the consequences. Drought, in addition to the impact on the survival 

and rehabilitation of grasslands and forests, can increase the likelihood of fires in these areas. 

Reducing rainfall and water resources will also have a negative impact on the supply of drinking 

water, but also on natural ecosystems that are dependent on water resources. Therefore, if there 

is a monitoring system and meteorological forecast, and with the development and support of 

updated technologies, it is possible to reduce the amount of damage in different parts by making 

the necessary preparations. 

 

Keyword: Climate change, forest and pasture, water resources, natural disasters 

 


