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                                                   مقدمه 1-1

در شکل کمبود بارش و افزایش دما، بازده  خشکسالی به عنوان یکی از مهمترین بالیاي طبیعی

 .نمایدمیهنگی با رکود حتی مواجه اقتصادي و فر -فعالیت هاي بشر را در زمینه هاي گوناگون اجتماعی

ي طبیعی اقلیم بوده که به هاویژگیهمچنین به مفهوم کمبود آب نسبت به مقدار نرمال آن است، از 

، اما مشخصات آن از منطقه اي به منطقه دیگر متفاوت است(بوردي و تناوب اتفاق می افتد

حیطی شناخته شده و درجه این پدیده به عنوان یک مخاطره زیست م .)2001:965همکاران،

،به طوري که در بعضی از باشدمیتاثیرگذاري آن دردوره هاي زمانی مختلفی براي یک منطقه یکسان ن

   .)655: 1985دوره ها ازشدت بیشتر و در دوره هاي دیگر از شدت کمتري برخوردار است(اوالپیدا،

ی هاي جهان در مقابل سه برابر کشور ایران با میانگین بارندگی معادل یک سوم میانگین بارندگ

میلیون  34درصد مساحت کل کشور به مناطق بیابانی(برابر 20میانگین تبخیر جهانی و اختصاص 

درصد از بیابان هاي جهان را در خود جاي داده است عالوه بر پایین بودن مقدار بارندگی،  4/2هکتار)، 

طبیعی کشور است که  يهاویژگیپی از جمله ي پی در هاخشکسالیتوزیع نامناسب نزوالت جوي و وقوع 

لذا با توجه به عدم توزیع یکنواخت زمانی و مکانی  .شودمی امروزه به عنوان چالش هاي اساسی تلقی

بارش در کشور ما، توجه به شیوه هاي تفاهم، هم زیستی و مقابله با خشکی و خشکسالی ضروري است و 

صنعتی و کشاورزي ما باید بر اساس راهکارهاي تفاهم و مقابله  برنامه هاي عمرا نی، استراتژي بلند مدت

          .با خشکی استوار باشد

   بیان مساله 1-2

متوســط میــزان بــارش ســاالنه آن  .کشور ایران در یکی از مناطق بسیار خشک جهان واقع شده است

 165ت کشــور کــل مســاح .باشــدمیلیمتر است که حدود یک سوم متوسط میزان بارش جهــانی می 250

میلیــون  13میلیون هکتــار مراتــع،  90میلیون هکتار اراضی حاصلخیز،  37میلیون هکتار است که حدود 

بــه علــت برخــی از  .باشــدها میهــا و دریاچــه هکتار جنگل و بقیه اراضی بی حاصل، صــحراها، کوهســتان

ون هکتــار در حــال حاضــر میلیــ 37میلیون هکتار از مجموع  5/18ها، به ویژه کمبود آب، فقط محدودیت

 54میلیــون هکتــار ( 10درصــد) آبــی و  46میلیــون هکتــار ( 5/8شوند که از این میزان حدود کشت می
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میلیــارد  93میلیــارد مترمکعــب از مجمــوع  84کشت آبــی  .)2002محمدي، علی1باشد (درصد) دیم می

به رغــم  .باشدبی موجود میدرصد از مجموع منابع آ 93کند که بیش از مترمکعب آب کشور را مصرف می

ایــن  .باشــدهاي اقتصادي در کشور میترین فعالیتاقلیم خشک و کمبود آب، بخش کشاورزي یکی از مهم

درصــد  25درصــد عرضــه غــذا،  85درصــد اشــتغال،  25درصد تولید ناخــالص داخلــی،  18بخش حدود 

عــالوه  .کنــدکشاورزي را تولید میدرصد مواد خام مورد استفاده در بخش صنایع  90تولیدات غیر نفتی و 

بر خشک بودن، ایران کشوري مستعد خشکسالی است و میزان خسارت خشکسالی به علت کــاهش ســرانه 

و کاهش کیفــی منــابع  آب قابل دسترسی ناشی از افزایش جمعیت، تغییر اقلیم و بهره برداري بیش از حد

ســال قبــل کــه جمعیــت  50در  .)2 2005ه،( علیــزاد آب موجود (شوري و آلودگی) در حال افزایش است

 70مترمکعب در سال بود در حالی کــه امــروز بــا  7000میلیون نفر بود میزان سرانه آب حدود  19کشور 

بــا توجــه بــه میــزان  .مترمکعب در سال رسیده است 1900میلیون نفر سکنه میزان سرانه آب به کمتر از 

بــا توجــه بــه  .مترمکعــب در ســال خواهــد رســید 1400به حدود  2025رشد جمعیت سرانه آب تا سال 

میلیــارد دالر و در  5/2حــدود  1389برآوردهاي موجود، خسارت خشکسالی به بخش کشاورزي در ســال 

هــاي کشــاورزي ماننــد خشکسالی بر میزان تقاضــاي نهاده .میلیارد دالر بوده است 7/1حدود  1380سال 

اشت، عالوه بر این، خشکسالی بــر منــابع آب، جنگــل، مرتــع و تاثیر د ...کود، سم، ماشین آالت، اعتبارات و

   .سایر منابع طبیعی به شدت تاثیر داشت

در این بین استان آذربایجان شرقی از جمله استان هاي کشور است که مستعد به خشکی و 

یه از برداري بی روبهره .میزان خسارت وارده در اثر این خطر طبیعی رو به افزایش است خشکسالی است و

در این استان منجر گردیده  منابع آب و نیز کاهش بارندگی در سال هاي اخیر به کاهش سرانه آب

باشند که توسعه کشاورزي استان آذربایجان کمبود آب و خشکسالی از بزرگترین چالش هایی می.است

دهند که اگر اقداماتی در برآورد نیازهاي غذایی نشان می  .شرقی در حال و آینده با آن مواجه خواهد بود

جهت الگوهاي مناسب کشت، افزایش راندمان آبیاري، کاهش ضایعات پس از برداشت محصول، مدیریت 

مناسب اراضی و عالوه بر تمام این موارد، اگر استراتژي مناسب براي مدیریت آب و آمادگی کاهش اثرات 

هاي آب و زمین این استان نیازهاي غذایی را تامین تخاذ نشود، پتانسیلخشکسالی در بخش کشاورزي ا

در بخش کشاورزي، حفظ آب و خاك یک استراتژي عمده به منظور مدیریت خشکسالی و  .کندنمی

با توجه به موارد ذکر شده تحقیق حاضر می کوشد تا به بررسی و  .باشدحداقل رساندن تاثیرات آن می

                                                             
1 -Alimohamadi 

2  - Alizadeh 
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شکسالی در استان اذربایجان شرقی بپردازد و استراتژي هاي الزم را در این راستا تحلیل کاهش اثرات خ

  .ارائه دهد

  ضرورت و اهمّیت پژوهش  1-3

 گیرد.میدربر  را اقتصادي بخش هاي از بسیاري که است اثراتی از اي شبکه آورنده بوجود خشکسالی

 .است خدمات ارائه و تولید کاالها براي اساسی ملزومات جمله از آب که است آن دلیل به پیچیدگی این

 و زیر کشت سطح کاهش .شوندمی تقسیم غیرمستقیم و مستقیم نوع دو به عادي طور به خشکسالی اثرات

 آب، سطح کاهش سوزي ها، آتش افزایش جنگل ها، و مراتع حاصلخیزي کاهش زراعی، محصوالت تولید

 اثرات از هائی نمونه ،ماهیان زیستگاه هاي و وحش حیات به وارده خسارت و میر دام ها و مرگ افزایش

 منجر دتوانمی زراعی محصوالت زیرکشت سطح و تولید دیگر کاهش سوي از .باشندمی پدیده این مستقیم

 درآمدهاي کاهش بیکاري، رشد قیمت غذا، افزایش ،بخش این شاغلین و کشاورزان درآمد کاهش به

 در تأخیر در زمینه حقوقی مشکالت و دعوي اعالم و جرائم افزایش مصرفی، مخارج کاهش از ناشی مالیاتی

 محسوب خشکسالی مستقیم غیر اثرات از هایی نمونه نیز موارد این که گردد بانکی وام هاي بازپرداخت

میلیارد  6/2و  5/3پدیده خشکسالی به ترتیب  1380تا  1381در سال هاي  .)2005(آمزیان،گردندمی

 دالر میلیارد 10حدود 1386- 1387 سالدر خشکسالی  همچنین .آورده استدالر خسارت به بار 

 ،کشور هواشناسی سازمان استناد گزارش به سال این در .است شده مختلف بخش هاي زیر در خسارت

 استان 14 و است داشته درصد 42 معادل کاهشی بلندمدت دوره میانگین با مقایسه در بارندگی میانگین

 و کهگلیویه ایالم، رضوي، خراسان کرمان، جنوبی، خوزستان، خراسان فارس، ايه استان شامل کشور

 جزو بلوچستان و سیستان و یزد اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه،،بختیاري و چهارمحال بویراحمد،

 تولیدات کاهش سال این در .است بوده شدید نوع از آنها در خشکسالی که محسوب شده اند هایی استان

ارزي  ذخیره صندوق محل از ریال میلیارد 20000 مبلغ به غذائی مواد واردات که بود قدري زي بهکشاور

 .کرد دو چندان را خسارت این غذا جهانی قیمت افزایش بحران با آن همزمانی که شد تحمیل کشور به

 نیاز، مورد بآ اثرکمبود بر ،بالقوه هاي توانمندي از برخورداري رغم علی نیمه خشک و خشک اقلیم هاي

 اعمال و دقیق ریزي با برنامه بلکه دید بسته را ها راه نباید حال .نیستند موفق پیشرفت و توسعه در

 .بود اجتماعی و اقتصادي،فرهنگی شاهد شکوفایی توانمی هم خشک مناطق در حتی جانبه همه مدیریت

  .شودمی با توجه به مطالب ذکر شده ضرورت انجام این پژوهش به خوبی روشن
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  اهداف پژوهش 1-4

هدف اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی استراتژي هاي کاهش اثرات خشکسالی در بخش کشاورزي 

  اهداف جزئی این پژوهش عبارتند از: .باشدمیدر استان آذربایجان شرقی 

  TOPSISبررسی و رتبه بندي خشکسالی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش  - 1

  SPIدر مقایسه با شاخص برآورد خشکسالی TOPSIS کارایی روش تعیین خشکسالی ارزیابی - 2

بررسی و ارائه استراتژي هاي الزم در جهت کاهش اثرات خشکسالی در بخش کشاورزي استان با  - 2

  .SWOTاستفاده از مدل 

  وهشژسواالت اصلی پ 1-5

ارایی مناسب تر در برآورد داراي ک SPIبه مدل  نسبت TOPSISآیا روش رتبه بندي خشکسالی  - 1

  ؟باشدمیخشکسالی در استان آذربایجان شرقی 

آیا بین تغییرات میانگین درجه حرارت و تغییرات بارش در سطح استان آذربایجان شرقی رابطه  - 2

  معنی دار وجود دارد؟

بهترین استراتژي درجهت کاهش اثرات خشکسالی در بخش  SWOTآیا بر اساس مدل - 3

 ؟باشدمیزش استفاده صحیح از منابع آبی کشاورزي، آمو
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه 1- 2

 متوســط جهــانی، ســوم یــک معادل بارندگی با و دارد قرار جهان خشکی کمربند روي بر ایران کشور

 ایــران در بارندگی روند.شودمی محسوب آن ذاتی صفات جزء خشکی خاطر، این به و است خشک کشوري

 در تــدابیر و هــا ریــزي برنامــه بایست و می رود می پیش خشکی سوي به کشور این که است آن از حاکی

 حــرارت درجــه و بارندگی بلندمدت بررسی مطالعه و نتایج .شود ریزي پی اساس این بر آب منابع مدیریت

 قــرار فراخشــک و خشک هاي اقلیم ه ي گستر در اراضی کشور از درصد 65 ،مجموع در که دهدمی نشان

 بارنــدگی نمودار که بطوري افتاده اتفاق شدید يهاخشکسالی مختلف ایران، مناطق در دیگر طرف از .دارند

 عالوه و بوده مواجه خشکسالی بار 6 با دوره، این خالل در کشورمان که است ایران نمایانگر آن در ساله 32

 پــیش خشکســالی آســتانه تا نیز بار  5 و است بوده کمتر متوسط حد از بارندگی میزان بار نیز 17 ،این بر

دو  ســاله 10 دوره هــر در ایــران کشور گفت توانمی آمار روایت به لذا .)1381احقاقی و است (نعیمی رفته

 ،1351- 1352، 1349- 1350ي ســال هــاي هاخشکســالیکه نمونــه آن  شودمی بار با خشکسالی مواجه

به عنوان نمونــه در ســال هــاي  .باشدمی 1386- 1387 و1380 - 1377،1379- 1378، 1362- 1363

درصد پایین تر از متوســط ســی ســال بــوده  62،72،80متوسط بارندگی کشور به ترتیب 1380تا  1378

 و اســت (درویشــی داده رخ سیســتان منطقــه در هاخشکسالی این از ناشی خسارت ترین ملموس است که

 4 و آبــی زراعــت از هکتــار میلیــون 2/ 6حــدود  1380 لســا در گزارش هــا، اساس بر .)1388 همکاران،

 .گرفتــه انــد قــرار میلیون هکتار از باغات کشــور تحــت تــاثیر خشکســالی 1/1 و دیم زراعت هکتار میلیون

 انجــام تحقیقــات اساس بر .بود میلیون دالر 520 بر بالغ سال این در باغات بر خشکسالی از ناشی خسارت

 .باشدمی ریال میلیارد 98 برابر بارندگی میلیمتر 1 هر کاهش از ناشی خسارت مستقیم اثر کشور، در گرفته

 مکعــب متــر میلیــارد 13 خشکســالی با مقایسه در در ترسالی استحصالی آب میزان تفاوت که آن فرض با

 با .) 1386 می گردد (غفاري، ریال میلیارد 1275 برابر آن از ناشی کشت زیر سطح کاهش خسارت باشد،

 هــاياز جنبــه دقیــق شــناخت بــا کــه نحــوي به مناسب مدیریتی سیستم ایجادیک فوق؛ واقعیات هب توجه

 آن بــا مــدیریت نمــود، را هاخشکســالی بتــوان کشــور اجتمــاعی و اقتصــادي اکولــوژیکی، اقلیمی، مختلف

  .است و اجتناب ناپذیر ضروري امري رسانید، حداقل به را آن تبعات و خسارات و کرد همزیستی
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  شکی و خشکسالیخ 2-2

 خشکی (Aridity) متفاوت از پدیده خشکسالی (Drought)خشکی ویژگی ذاتی و دائمی از شرایط 

 یک هواشناسی ویژگی موقتی خشکسالی و باشدمی آن ویژگی مهمترین رطوبت کمبود که است اقلیمی

 خشکسالی که حالی در آن منطقه در حیات رشد براي الزم حد در بارش کفایت عدم خشکی .است منطقه

 غیر کاهش یا است بلندمدت میزان میانگین درصد 75 از کمتر نزوالت که شودمی گفته اي دوره به

 در را رشد عادي روند که است آنقدر خشک نیست، لزوما که اي منطقه در معین مدتی در بارش منتظره

 حتی هوایی و آب رژیم ره در و نیست منطقه یک ویژگی دائمی خشکسالی بنابراین .کندمی مختل منطقه

 هاي دوره در بارش کمبود را خشکسالی .) 1383 افتد (جعفر پور، اتفاق دتوانمی نیز مرطوب مناطق

 طریق بدین و شود جاري هايآب کاهش سبب و خاك در رطوبت باعث کمبود که نحوي به بلندمدت

 به تعریف این در ؛ اند کرده تعریف نیز زند، برهم را جانوري و گیاهی طبیعی و حیات انسانی هايفعالیت

(ابراهیمی و  است شده اشاره اجتماعی)-اقتصادي و هیدرولوژیکی کشاورزي، انواع خشکسالی(هواشناسی،

  .)1389صمدي،

  خشکسالی وقوع علل 2-3

 با .باشدمیزمین  کره گردش و خورشید عامل دو تأثیر نتیجه زمین سیاره روي در هوا وضعیت اصوال

 مختلف نقاط هوا در و آب خشکی علل کل در و شده متنوع تر عامل دو این زمین سطح وضع به توجه

  :باشدمی زیر موارد شامل جهان

 خورشید تابش اثر بر مناطق زیاد شدن گرم - 1

 حاره اي مجاور ویژه زیاد به فشار یا فشار مراکز اثر- 2

 مرتفع کوه هاي سلسله اثر - 3

 س ها یانواق و دریاها تاثیر از بودن دور - 4

 ها اقیانوس ساحلی سرد جریان هاي اثر - 5

 هوا صعود عدم- 6
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 یک عارضه خشکسالی .است هم از متفاوت خشکسالی و خشکی مفهوم شد گفته که همان گونه ولی

 عادي نظمی سیستم هاي بی در بایستی اول درجه در را آن استمرار و وقوع علل که است هوایی و آب

 نظمی بی .نمود دارند، جستجو قرار اي فراسیاره و نجومی عوامل کنترل در عمدتا که جوي سینوپتیک

 رژیم کنترل و باد سیستم هاي غیرعادي ایجاد با اتمسفري، مقیاس بزرگ هاي کنش میان دورهاي تقریباً 

 به .نمایند تحریک را هوا غیر عادي الگوي یک بیشتر چه هر توسعه ندتوانمی زمین، رطوبتی و حرارتی

 از پس و باشدمی سهیم هاخشکسالی و دوام گسترش ایجاد، در که است عاملی مهمترین ارندگیب هرحال

 به .باشد منطقه هر در خشکسالی رفتار بیانگر دتوانمیتعرق  و تبخیر مانند دیگري اقلیمی پارامترهاي آن

 فزاینده ین نیازهايتأم سرگرم شدت به قبل دهه چند از که نیز انسان طبیعی، فرآیندهاي و عوامل موازات

 بویژه آن اکولوژیکی از منابع کشی بهره و محیط به حد از بیش فشار با ،باشدمی خود آور سرسام جمعیت

 احتمال ناپایدار، و استعداد کم اراضی حاشیه اي به دیم کشت توسعه و گیاهی پوشش تخریب آب، اتالف

 خشک نیمه و خشک کشورهاي از بسیاري در خشکسالی .است برده باال را خشکسالی اثر شدت و وقوع

 بار تأسف و نامنظم و عادي غیر حالت صورت به اغلب اما .است عمومی محیط سیماي از معتدله و مداري

 دریاچه اي، و دریایی رسوبات تغییر طریق از EMSتغییرات  بازسازي و مطالعه .شودمی تلقی محیطی

 آمریکا، غرب در که است داده نشان تاریخی مدارك و لسا 356 چوب تا رویش و حلقه گیاهی گرده آنالیز

 .)1987 (هوبس، دارد مطابقت هال خورشیدي سیکل با کامالً هاخشکسالی ساله 22 تکرار آهنگ وقوع

 بعلت گرمایش زمین .شودمی هاخشکسالی تشدید باعث که است دیگري عامل نیز زمین گرمایش افزایش

 و گلخانه اي افزایش گازهاي به منجر که بوده بشر افزون به رو يشهر و صنعتی، کشاورزي هاي فعالیت

  .است شده زمین جو در کربن اکسید دي بخصوص

  جهان در هاخشکسالی گسترش 2-4

 گردد، ولی می عارض توندرا تا مداري از هوایی و آب قلمروهاي تمام در چه اگر خشکسالی، پدیده

 نیمه اقلیمدر  بیشتر جوي، سینوپتیک هاي سیستم حساسیت علت به آن عمل میدان و گسترش عرصه

 معتدل از قلمرو اقلیمی و ناحیه هیچ بنابراین، .دهدمی رخ مداري و معتدله نواحی مرطوب نیمه و خشک

 ولی بماند باقی خشکسالی مصون دوره هاي گزند از دتوانمین استوایی، مرطوب گرم تا اقیانوسی مرطوب

 عدم معناي به این و خشکسالی نیستند درگیر جهان مناطق تمامی ،هرسال در که ستا آن مهم نکته

 بتوان که باشد د فرصتیتوانمی امر همین .است جهان مناطق کلیه در خشکسالی وقوع همزمانی

 سطح در اجتماعی و اقتصادي يهاخشکسالیوقوع  از مانع و کرد مدیریت جهانی سطح در را هاخشکسالی
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 مناطق مایحتاج بطوري که است، کاال و غذا تولید در مدیریت هماهنگی یک جودو نیز آن الزمه .شد جهانی

 .شود تأمین مناطق دیگر تولیدات از خشکسالی درگیر

  مختلف دیدگاه هاي از خشکسالی تعریف 2-5

 مختلف کشور نواحی در اي مالحظه قابل هاي خسارت ساله هر سیالب ها، با تناوب در خشکسالی

 قابل اثرات آنها هر دوي که نامید سکه یک روي دو توانمی را سیل و خشکسالی رو این از .آورد می بوجود

 و مزمن ترین از یکی خشکسالی .)1385(محمودي، گذارند می اجتماع و طبیعی زیست محیط بر توجهی

 اقتصاد، رب را آن توجه قابل اثرات و بوده آشنا آن با ازدیرباز هاانسان که است طبیعی بالیاي زیان بارترین

 بالیاي بین در که گفت توانمی رو این از .اند کرده تجربه هاي اجتماعی جنبه و زیست محیط کشاورزي،

 نظر از هم و وقوع فراوانی نظر از هم خشکسالی زیست، محیط و انساني کننده  تهدید متعدد طبیعی

 مدیریت تحت سازمان هاي و اکشوره تالش هاي عمده که جایی تا داشته اول قرار رتبه در خسارت میزان

 ابعاد به توجه با .می گردد صرف خشکسالی با مواجه جوامع غذایی کمبودهاي براي رفع ،ملل سازمان

 شرح به که کرده اند خشکسالی ارائه از مختلفی هاي تعریف صاحب نظران خشکسالی، وسیع و چندگانه

   .شودمی دسته بندي زیر

   هواشناسی خشکسالی2-5-1

 می گردد، هوایی و آب الگوي تغییر به منجر که معمول حد از کمتر بارش را خشکسالی انهواشناس

 بارندگی از کمبود ناشی خشکی از حالتی به اساسا هواشناسی نظر از خشکسالی بنابراین .کرده اند تعریف

 مختلف زمان هاي و در مختلف کشورهاي در هواشناسی دیدگاه از خشکسالی تعریف .شودمی اطالق

 جهان از قسمتی در که از خشکسالی تعریف یک بردن کار به دیدگاه این از دلیل همین به .باشدمی متفاوت

 کشورهاي در هواشناسی خشکسالی معیار وقوع مثال براي نیست، مناسب دیگرجاها براي باشدمی متداول

 :باشدمی زیر صورت به مختلف

 ؛ ساعت 48 در میلی متر 5/2از بارش کمتر  )1942در ایاالت متحده امریکا ( - 1

  ؛متر میلی 25 از کمتر بارش مجموع با متوالی روز ) پانزده1936در انگلستان( - 2

  ؛میلی متر 180) بارش کمتر از 1964در کشور لیبی( - 3

  ؛متوسط انحراف برابر دو از بیش مونسون واقعی فصل بارش ) کاهش 1960هند(سال کشور در - 4
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  .بارش بدون روزه شش دوره ) یک 1964 لسا (اندونزي بالی در - 5

بروز  نشانه اولین هواشناسی اندازه گیري هاي که است این در هواشناسی دیدگاه اهمیت عالوهه ب

 از شده که ارائه هواشناسی خشکسالی پایش و ارزیابی براي نیز مختلفی شاخص هاي باشدمی خشکسالی

 دهک ها شاخص ، (SPI )بارش استاندارد اخصش ،(PN)نرمال  درصد شاخص به توانمی آنها جمله

(Decile) ، پالمر خشکسالی شدت )PDSI (اشاره کردسینوپتیکی  تحلیل وروش هاي.   

  هیدرولوژیکی خشکسالی 2-5-2

 ،هارودخانه جریان،برف (شامل جوي هاي ریزش نقصان از دوره هایی تأثیر با هیدرولوژیکی خشکسالی

 و فراوانی شودمی همراه سطحی یا زیرزمینی هايآب منابع تأمین بر ی)آب زیرزمین و ها دریاچه مخازن،

 گرچه .شودمی بیان رودخانه حوضه آبریز یا آبخیز یک مقیاس در اغلب هیدرولوژیکی يهاخشکسالی شدت

 که دارند توجه موضوع این به بیشتر ها اما هیدرولوژیست گیرندمی منشأ بارش کمبود از هاخشکسالی همه

 با معمول طور به هیدرولوژیکی يهاخشکسالی .شودمی ظاهر سیستم هیدرولوژیکی در چگونه مبودک این

 می کشد طول بیشتري زمان .دهندمی رخ کشاورزي یا ي هواشناسیهاخشکسالی به نسبت بیشتري تأخیر

 و ازنمخ سطح و رودخانه جریان خاك، رطوبت نظیر هیدرولوژیکی اجزاي سیستم در بارش کمبود اثر تا

 هاي بخش دیگر در موجود موارد سایر با تأثیرها این زمان نتیجه در .شود زیرزمینی نمایان هايآب

 متکی منابع این به خود نیاز مورد آب تأمین براي مختلفی هاي بخش زیرا یکسان نیستند اقتصادي

براي  بالفاصله هک شود خاك رطوبت سریع تخلیه موجب دتوانمی بارش کمبود عنوان مثال، به .هستند

 تأثیر برق آبی نیروي تولید بر ماه ها تا مخازن آب سطح کمبود این اما است مشهود کشاورزي متخصصان

 اتمام از پس سال است چند ممکن زیرزمینی آب منابع به مربوط هیدرولوژیکی خشکسالی .گذارد نمی

 چون و رفته پائین ح ایستاییسط خشکسالی، زمان در زیرا باشد داشته ادامه هیدرولوژیکی خشکسالی

 به وابسته زیرزمینی آب افت سطح جبران لذا می یابد، ادامه چاه ها توسط زیرزمینی هايآب از برداشت

 به نسبت سریع عکس العمل سطحی هايآبچون  ولی .است آبخوان موثر تغذیه و ترسالی دوره یک وقوع

 آ از کنندگان استفاده بنابراین .شودمی جبران رودخانهجریان  افت بارش، پر سال اولین در لذا دارند، بارش

 قرار آن تأثیر تحت بروز خشکسالی هنگام به که هستند آخرین افرادي معمول طور به که زیرزمینی بهاي

 بر عالوه .کنندمی تجربه را زیرزمینی آب سطح عادي وضعیت به بازگشت ،دیگران از دیرتر گیرند،می

مالحظه قابل طور نیزبه کم نسبی رطوبت و قوي بادهاي باال، دماهاي مانند دیگر یاقلیم فاکتورهاي بارش،

  رشد و مانند جنگل زدایی زمین کاربري تغییرات .دارند تاثًیر هیدرولوژیک خشکسالی روي بر اي
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Drought is one of the most complex natural disasters. This is the reality of climate 

change is irrefutable of iran. Without regard to any planning and foresight, especially in the 

agricultural sector will lead to failure and to identify features that can be programmed can 

assist in dealing with its crisis. Studying and understanding the characteristics of the 

phenomenon of drought is one of the basic needs in various studies including 

environmental and water resources planning. One of the most important issues of the day, a 

new approach to sustainable water resources planning is to enable a better understanding of 

the phenomenon of drought and water scarcity Economic, social and environmental impact 

review and planning principles for the management did. In this study, TOPSIS method and 

the Standardized Precipitation Index for Zoning and drought rating is used. And also to 

provide strategy, SWOT, respectively. Studies have shown that Most of the drought in the 

province In East Azarbaijan occurred in the second period and the average Cities 

Maragheh, Bonab, Malekan, Julfa, were most at risk of drought. Among the strategies 

developed are the best strategies for reducing losses and cope with it drought. And deal 

with the long-term measures to reduce the vulnerability of water supply systems in 

agriculture, strengthening and improving strategies for saving water is. 
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