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 هاي کلیديواژه  چکیده

خشکسالی يک ويژگی طبیعی و برگشت پذير اقلیمی است 

که به عنوان يک مخاطره طبیعی مخرب و زيان آور 

يست باعث اثرات منفی بر جامعه، اقتصاد و محیط ز

می شود. کشور ايران به علت کمبود ريزش های جوی و 

نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی، در جرگه 

کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و 

خشکسالی در آن بسیار مشهود است. در تحقیق حاضر، 

به شناسايی پديده خشکسالی، عوامل بروز آن و 

ها و اثرات  ارائه راهکارهای پیشگیرانه ار بحران

منفی ان و با هدف استفاده بهینه از منابع و 

 پرداخته ايم. ذخاير آبی 

خشکسااالی، رياازش هااای 

 جوی، پراکنش زمانی

                                                           
مهندسی و مديريت منابع آب، واحد خمینی  -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -1

 شهر، دانشگاه آزاد اسالمی، خمینی شهر، اصفهان، ايران. 
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 مقدمه  -1

 در مهم عوامل ترين مهم جمله از

 چون یي کشورها ی توسعه و رشد

 شد با یم آب بعامن وجود ايران،

در  ملاع ترين اصل آن کمبود که

 .میشود یالکسخش ی پديده بروز

 ازکمبود یوضعیت به یالکسخش

 میشود اطالق ادم افزايش و یرندگبا

 رخ است نممک اقلیم نوع هر در که

 یتعبار به( 1386علیزاده(بدهد

 برگشت و یطبیع یويژگ يک یالکسخش

 يک عنوان به که است یاقلیم پذير

 عوامل اثر در( مخربطره طبیعی امخ

 ثعاب آور نازي و ) اقلیم هیدرو

 و دااقتص معه،اج بر یمنف تاثرا

 هما و رازيیه( میشود تسزي یطحم

 . ۲۰1۰ ران،

 می نشان شده انجام های بررسی

 فراوان نظر از یالکسخش که دهد

 ،انیج اتتلف وسعت، ،تمد و وقوع

 یعااجتم راآث دی،ااقتص تاثرا

 به بتسن تمد دراز در شديد راوآث

 و داشته ويتلاو یطبیع یابالي يراس

 يت،اويله)است آمیزتر طرهامخ

 در مرحله ینلاو براينابن (۲۰۰۰

 طرحی تهیه پديده، اين با ی مواجه

 کردن کم و تاثرا هشاک سااس بر

 اي حین در که آن از اشین اتصدم

  .است دهدی م رخ یالکسخش بعداز

 در ايران رکشو که یايآنج از

 انجه ناراب بی و خشک ی منطقه

 هم یرندگ اب ازنظر است هشد واقع

میشود.  حسوبم رشاب کم طقامن جزو

 در یالکسخش بروز اصل ملاع همین و

 در واقع در است؛ گرديده ايران

 جوی یاريزشه کمبود علت به ايران

 و ینازم پراکنش بودن سبامناون

 خشک ی اکشوره ی جرگه در ، ین کام

 از و قراردارد ناجه خشک ونیمه

 شسترگ جمعیت، رشد یللد به ، طرف

 دیااقتص یابخشه و توسعه یشهرنشین

 آب یاضاتق افزايش اب روز به روز

شد ) محمودی و با می مواجه

 (. 1378همکاران، 

 که است مهم واقعیت يک اين

 تزيس ی اه بحران و یالسخشک ادامه

 در ی ر اختاست تغییرا ، محیطی 

 خواهد ايجاد آن به مبتال یاکشوره

 درک اين علیرغم یطرف از کرد؛

 اک ان ی اهر اختاس ، سساح موقعیت

 بر زدارندهاب ینع ام ، شیبخ رامد

 و است بعامن معاج مديريت راه سر

 در اين نبهاج همه تااقدام اگر

 ا آب، صتخصی شیوه نیز و جهت

 افزايش ، تکش سب امن ی اگوهل

 ، یاراض سبامن مديريت آب، یرآيکا

 رادرکن و جديد بع امن به یبادستی

 بعامن از بهینه دهاستفا  آن

 ورزیاشک بخش زیاس توانمند موجود،

 و آبخیز یحوزه  معاج مديريت ،

 نشود،ی دانش ی اه الیتفع سعهتو

 که میرود پیش حدی به رانبح دامنه

 نهانش را ايران تمدن

 (. 1393، ریاست(بگیرد

 منظور به ای عهطالم جهت بدين

 عوامل ، یالکسخش پديده یايساشن

 یاره اکراه ارايه و آن بروز

 تاثرا و ارانهحب از یرانهپیشگ

 ی ده ااستف هدف اوب آن یمنف

 تصور آب يراذخ و بعامن از بهینه

  .پذيرفت

 انواع مختلف خشکسالی -2

 3خشکسالی در حالت کلی دارای 

 نوع است: 

 ( خشکسالی هواشناسی1

 ( خشکسالی هیدرولوژيکی2

 ( خشکسالی کشاورزی 3

 ديگرکي ابا ه یالکسخش انواع

 به دارند، ین کام وانی زم طاارتب

 پیش یساهواشن های یالکسخش هطوريک

 و داده رخ کسالیديگرخش انواع از

 و ورزیاکش کسالی هایخش

 وقوع به آن از پس لوژيکیهیدرو

حسنعلی زاده،  و ناشريف(میپیوندند

1392 ) 

 خشکسالی هواشناسی -3

اولین نوع خشکسالی ها، خشکسالی 

هواشناسی است که به علت کمبود يا 
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هش میزان بارندگی در طی دوره کا

ای زمانی، نسبت به شرايط میانگین 

دراز مدت ايجاد می گردد ) 

. به ( 1985ويلهايت و گاليتز، 

عبارتی خشکسالی هواشناسی زمانی 

ايجاد می شود  که میزان بارندگی 

سالیانه کمتر از میانگین دراز 

مدت ان باشد. با تداوم خشکسالی 

ناشی از  هواشناسی که اساسا خشکی

کمبود بارندگی می باشد، خشکسالی 

هیدورلوژی و کشاورزی حادث می 

 (. 1392گردد ) عشیری و هوشمند، 

 هیدرولوژیکی خشکسالی . 4

رايج ترين تعريف کمی خشکسالی 

هیدرولوژيکی بر اساس تبیین يک حد 

آستانه می باشد که اگر جريان 

رودخانه کمتر از آن باشد، به 

رولوژيکی در عنوان خشکسالی هید

نظر گرفته می شود ) تاالکسن، 

2000 .) 

اين نوع خشکسالی با اثرات 

کمبود بارش بر آبهای سطحی همراه 

می باشد و دوره بازگشت و شدت آن 

غالبا در رابطه با حوزه آبريز 

 تعريف می شود. 

با توجه به اينکه خشکسالی 

هیدرولوژيکی دومین نوع خشکسالی 

اشناسی است و در پی خشکسالی هو

پديدار می شود، با استفاده از 

داده ها و اطالعات خشکسالی 

هواشناسی می توان تا حدود زيادی 

وقوع آن را پیش بینی کرد و نسبت 

به بهبود شرايط و مديريت واقعه 

پیش رو برنامه ريزی جامع و کاملی 

 . داشت 

 . خشکسالی کشاورزی5

نوع سوم خشکسالی که در اثر 

دوره رشد و  کاهش رطوبت خاک در

نمو گیاهان ايجاد می شود، 

خشکسالی کشاورزی است. به عبارتی 

اين نوع خشکسالی زمانی روی می 

دهد که رطوبت قابل دسترس خاک 

برای محصوالت کشاورزی به حدی برسد 

که باعث پژمردگی گیاه و اثرات 

زيانبار بر روی میزان تولید 

 . محصول شود 

خشکسالی کشاورزی ويژگی های 

لف خشکسالی هواشناسی را با مخت

اثرات آن بر روی کشاورزی مرتبط 

کرده و بر کمبود بارندگی، تفاوت 

بین تبخیر و تعرق واقعی و 

وبت پتانسیل گیاهی، کمبود رط

) نیمرخ خاک و غیره تمرکز دارد

 (. 2000ويلهايت 

زمان آغاز خشکسالی در اين نوع 

خشکسالی، زمانی است که ذخیره 

پايان يافته است رطوبتی در محیط 

و زمان خاتمه اين خشکسالی زمانی 

است که بارش باران، رطوبت مورد 

 نیاز خاک را تامین می کند. 

. منابع آبی و راه حل مبارزه 6

 با خشکسالی

 افزايش به توجه اب امروزه

 کمبود و بشری جمعیت روزافزون

 مهم آب حفظ و ذخیره ، آب بعمنا

 اب رزهامب برای حل راه ترين

 یي ازآنجا .است یالکسخش ی يدهپد

 مقدارکم به یحت یرندگاب که

 افتد، می قاتفا اج درهمه اتقريب

 سیالب و تبخیر شال به ازايناه قبل

 در ی و شود رج خ از دسترس

 گردد، ودگ آ ر دچ خود ن ملیرجری

 م ران، ب ذخیره ی ه روش کمک به

 ذخیره و هدايت، آوری، جمع تواند

 ب .قرارگیرد ده استف مورد يت نه

 س وجود از صرفنظر میشود روش اين

 به نزديا و دوری ی آب بع من ير

 مص برای ز نی مورد آب بع، من اين

 ن هم نزديا در را مختلف رف

 ت مشال ديگر و نمود مین ت مجموعه

 ل انتق و آب ب ی آب کم عنوان ت

 وجود نخواهد دور فواصل از آب

 . ( 1391 ران، هما و چاش(داشت

 آب عابمن کلیه به توجه درواقع

 است برخوردار یسزاي هب اهمیت از

 ی بهینه مديريت تبصور امر اين و

 .بود خواهد اجرا بلاق آب بعنام
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 ضمن ، آب بعامن ی بهینه مديريت

 عثاب ،اکمبوده از برخی جبران

 موجود، آب بعامن ذخیره افزايش

 ، یمنف تاثرا نمودن حداقل

 تمديري و بعمنا از ده مجزاااستف

میشود )  آب بهینه و موثر

 (. 1392ابراهیمیان و نهتانی، 

. راهکارهای مبارزه با 7

 خشکسالی در سطح جامعه و مديريت

 نهاهاآگ کتارمش بدون المسم

 از یححص برداری بهره جهت در مردم

 عین در و کالن ی اه گذاری يهاسرم

 طرح اجرای جمله از ، ضرور ل اح

های  هکشب احداث و آب مین ات ی اه

 توان ینم اطبع ، یشکزه و ریاآبی

 نه اسارشناک تدابیر داشت راانتظ

 وژیل نوکی تاروشه در یمديريت و

 و موجود ئلسام به تسبن نوين ی اه

 و نازم درهر یآب ی ازه انی انواع

 سخگواپ یکیفیت کمیت هر اب و انکم

 (. 1393شد ) مجد ونو ذری، اب

 اره کاراه جمله از راست اين در

 توان یم امر اين ققحت در موثر ی

  :کرد ره ااش زير مورد چند به

 عموم یهااگ و دانش یاارتق .1

 . آب مصرف و بعامن اب طاارتب در

 ست اسی در اتثب و فیتاشف. ۲

 . آب بخش در لیدتو از یيت احم یاه

 رچهاپکي یاه طرح اجرای .3

 منظور به آبخیز حوزه در اب بعامن

 طرح بین هنگاهم ی اارتق و داايج

 ا. ه

 بعامن توسعه و تجهیز . ۴

 عوامل وری بهره افزايش و ینساان

 .  آب بخش در لیدتو بع امن و

 اه بساپ از مجدد دهااستف . ۵

 حیطی. م تسزي ات مالحظ يتارع اب

 اين از تصوير چند ادامه در

  .کنیم یم هدهامش گواران مداپی

 

 .1شکل

 

 .2شکل

 

 .3شکل

 با مبارزه راهکارهای. 8

 کشاورزی  بخش در شکسالیخ

 عثاب رکشو آب بعامن دوديتحم

 عنوان به ورزیاکش بخش ات هشد

 کشور آب بعمنا کننده مصرف عمده

 یدلوت برای آب کمبود اب

 اين در . شداب روبرو یموادغذاي

 اکش بخش الشچ مهمترين طي شرا

 لیدتو و آب وری بهره افزايش ورزی

 .است کمتر آب از غذا بیشتر
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 یايه راه لادنب به يداببراين ابن

 چه آب بعامن بهینه مديريت جهت در

 زمینه در چه و برنج تکش زمینه در

 در که شیم؛ اب تصوالحم يراس کشت

 شده ره ااش آن مورد چند به زير

 :است

الف. ارتقای راندمان ابیاری در 

 اراضی آبی کشور.

ب. توسعه منابع آبی در اطراف 

 اراضی کشور.

ت متناسب با ج. اعمال الگوی کش

 ظرفیت پايداری منابع آب. 

د. بهبود مديريت مصرف آب در 

  بخش کشاورزی.

 . بحث و نتیجه گیری9

با توجه به محدوديت ذاتی منابع 

آب و توزيع نامناسب زمانی و 

مکانی آن در کشور، استفاه از اين 

ممنابع با ارزش و غیرقابل 

جايگزين و به لحاظ سرمايه گذاری 

پرهزينه، با کارايی برای استحصال 

بسیار پايینی انجام می گیرد، از 

اين رو استفاده بهینه از منابع 

اب در مصارف کشاورزی، مقابله ای 

برای بحران خشکسالی خواهد بود. 

کمبود آب يک هشدار جدی برای تمام 

کشورها و از جمله ايران عزيزمان 

می باشد که بايد با يک مديريت 

ن در جهت همه جانبه از طرف مسئوال

فرهنگ سازی برای حفظ اين گوهر 

ناب اعمال شود و همه مردم نیز 

بايد با يک جهاد و همت فوق 

العاده در بخش های مختلف و از 

همه مهم تر در بخش کشاورزی نسبت 

به ذخیره اين نعمت الهی تالش 

 بسیار وافر کنند. 
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Drought is a natural and reversible climate which, as a natural and destructive 

natural hazard, has a negative impact on society, the economy and the 

environment. Due to the lack of atmospheric stresses and the inappropriateness of 

time and space distribution, the country is in the jirga of the dry and semi-arid 

countries of the world and the drought is very evident. In the present study, we 

have identified the drought phenomenon, its occurrence factors, and the provision 

of preventive strategies for crises and their negative effects, with the aim of 

optimizing the use of water resources and resources. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 


