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 كاهش توليدات يا و كشاورزي محصوالت توليدات كاهش و بصورت كه به خود خشكي بر مي گردديك اثرات مستقيم دارد  خشكسالي - چكيده

 و درآمد كشاورزان مي شود و در نهايت تهديد امنيت غذايي را به دنبال دارد ، ولي اثرات غير مستقيم خشكسالي كه با كاهش دامي محصوالت
براي  مي گذارد. آنان آينده زندگي بر سوء زيادي اثرات خود كه نوجوانان و كودكان در خشكسالي اثر در آموزش سطح كاهش يا و آنان مهاجرت

آن را با  SPI بعد از بدست آوردن مقدار شاخصواستفاده كرده  SPIاستاندار  بارندگي  معروفتعيين خشكسالي رخ داده بر منطقه از شاخص 
،  1386، 1387در استان خراسان درطي سالهاي بيان مي نمايد كه در ايج چنان نت كه پهنه بندي نموده به طوري Gisسيستم اطالعات جغرافيايي 

حالت  1374،  1375،  1377،  1380، 1381،  1382،  1383مرطوب ، در سالهاي  76و  1388، داراي خشكسالي متوسط ، در سال  1384،  1385
شهر مشهد با  1385آخرين سرشماري نفوس مسكن در سال  طي است. رخ دادهخشكسالي شديد  1378و 1379سال  2نرمال داشته ودر طي 

افزايش جمعيت مواجه گشته است و اين در نتيجه كاهش جمعيت در شهرستانهاي سبزوار ، تربت حيدريه و گناباد مي باشد. نرخ رشد جمعيت 
رصد رسيده است. با افزايش جمعيت د 7,834نرخ رشد جمعيت به  1385رشد مثبتي داشته بطوري كه در سال  دو دهه گذشتهشهر مشهد طي 

رخ در اين نوشتار به بررسي خشكسالي شهر نشيني نياز غذايي ، آب و معضالت اجتماعي حاشيه نشيني در شهر روند صعودي را طي خواهد كرد. 
ن روستا از سكنه پرداخته تغييرات جمعيتي در روستاها و مهاجرت روستاييان و خالي شدو اثرات نامطلوب آن بر روي داده در دو دهه گذشته 

 .د شدخواه
  مهاجرت روستاييان،  SPIاجتماعي ، شاخص  –خشكسالي هواشناسي ، خشكسالي اقتصادي  -ها كليد واژه
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1. 0Bمقدمه 

 تعاريف خشكسالي :.  1,1
 غيرمستقيم و مستقيم صورت به كه مختلفي متغيرهاي دليل به

 براي هنوز قبولي قابل و امعج تعريف دارند ، دخالت خشكسالي در

كه  عواملي جهاني هواشناسي سازمان است. نشده عنوان آن
 با بارش بارش،  نمود تعريف و تعيين را خشكسالي آنها، با ميتوان

 وتعرق ارائه تبخير محصول،  ميزان و خاك رطوبت دما،  ميانگين

 . [1]است كرده
  خشكسالي : تعريف مفهومي. 2,1

 كمك افراد كرده وبه را بيان كلي طالحاتاص مفهومي تعاريف
 “ مثال بعنوان كنند بهتر درك را خشكسالي مفهوم تا ميكند

 منجر كه بارش كمبود ممتد دورة يك از است عبارت خشكسالي
 .[2]“ شود مي عملكرد كاهش و زراعي محصوالت زدن صدمه به

 تعريف عملي خشكسالي  :.  3,1
 شدت ودرجه خاتمه در تشخيص شروع، عملي نقش تعاريف

 عملي، تعاريف خشكسالي شروع تعيين مي باشد. براي خشكسالي
 در اقليمي متغيرهاي ساير يا بارش ميانگين از انحراف ميزان
 با معموالً امر اين. كند مي مشخص را زماني دوره يك طول

 غالباً كه گذشته هاي متوسط به نسبت فعلي وضعيت مقايسه
 آستانه حد شود. مي انجام است لهسا 30آماري دوره بر مبتني
 تا شود مي انتخاب  خشكسالي يك شروع عنوان به شده تعيين

 .[2]محيط باشد بر آن خاص تأثيرات دقيق رابطه مبناي بر
 ويژگي هاي جغرافيايي استان خراسان رضوي :.  2

استان خراسان رضوي بخشي از استان پهناور خراسان(خراسان 
اور خراسان در ادبيات ايران شامل قديم) ميباشد. استان پهن

تمامي شمال شرق ايران و بخشي از بزرگي از افغانستان مي 
باشداما خراسان رضوي به مركزيت شهر مشهد يكي ازاستان هاي 

 1383كشور ايران است. اين استان با مصوبه دولت در سال 
خورشيدي و پس از تقسيم استان خراسان به سه استان، ايجاد 

واژه عربي رضوي به نام اين استان از سوي دولت به  شد. افزودن
دليل مرقد مطهر حضرت رضا(ع) در مركز اين استان صورت 

استان خراسان رضوي بعد از استانهاي كرمان،  گرفته است.
سيستان و بلوچستان و با اندكي اختالف با استان يزد، با 

كيلومتر مربع چهارمين استان پهناور كشور  128,420مساحت
درجه  33ست. استان خراسان رضوي در بين مدار جغرافياييا
دقيقه عرض شمالي ازخط استوا و  42درجه و 37دقيقه تا  52و

دقيقه طول شرقي از نصف 16درجه و 61دقيقه تا  19درجه و 56

 5,59النهار گرينويچ قرار گرفته است .جمعيت استان بالغ بر 
 .[3]ميليون نفر مي باشد

از شمال و شمال شرقي به طول حدود استان خراسان رضوي 
كيلومتر داراي مرز مشترك با جمهوري تركمنستان و از  531,6

كيلومتر با كشور افغانستان و از  302شرق به طول حدود 
مرزهاي داخلي از شمال غربي با استان خراسان شمالي ، از 
جنوب با استان خراسان جنوبي و از غرب و نيمه شمال غربي به 

يزد و سمنان هم مرزاست. براساس آخرين تقسيمات استانهاي 
داراي  1389در سال  كشوري استان خراسان رضوي

شهرستان شامل : بجستان، بردسكن، بينالود، تايباد ، تخت 25
جلگه، تربت جام، تربت حيدريه، جغتاي، جوين، چناران، خواف، 
خليل آباد، درگز، رشتخوار، زاوه، سبزوار، سرخس، فريمان، 

 67، كاشمر، كالت، گناباد، مشهد، مه والت، نيشابور و قوچان
 .[3]دهستان بوده است  160شهر و 71بخش، 

 اقليم و آب و هواي استان خراسان رضوي: . 3
استان خراسان رضوي از آب و هواي متنوعي برخوردار ميباشد و 
از نظر اقليمي در منطقه خشك و نيمه خشك قرار داشته به 

درصد استان  12ه بندي اقليمي دومارتن نحوي كه براساس پهن
 26درصد داراي اقليم خشك و  62داراي اقليم خيلي خشك ، 

درصد اقليم نيمه خشك ميباشد .آب و هواي اين استان از نظر 
 .[3] باشد رطوبت داراي بارندگي نسبي و متوسط مي بارندگي و

 پيشينه تحقيق :.   4
ثرات پيامدهاي ا "صادقي وهمكاران در مقاله تحت عنوان 

خشكسالي بر مناطق شمال شرقي ايران با تاكيد بر تربت جام 
اثرات و پيامدهاي خشكسالي رابررسي نموده اند آنها  "وفريمان 

به اثرات نامطلوب خشكسالي هاي پي در پي به روند كشاورزي و 
اشاره شده است و  88-79به خصوص خشكسالي هاي زراعي سال

سيدند كه خشكسالي در رشد و پرورش در نهايت به اين نتيجه ر
شهرستانهاي مورد مطالعه نقش موثري داشته است. به 
منظوركاهش اثرات وضررهاي خشكسالي درپايان راهكارهايي 

 .[5]ارائه گرديده است
نظرات تعداد  ي) ضمن مطالعه و جمع بند 2000( يبنسون وكل

 ييصحرا يرا در كشورها ياز محققان اثرات خشكسال يگريد
ساختار  انيقرار دادند. محققان ضمن ب يمورد بررس قايفرآ

 يمختلف اقتصاد يبخش ها يريرپذيتاث زانيكشورها م ياقتصاد
 قرار داده اند.  يآنها را مورد بررس

بوده مثالدر  ديشد يخشكسال يريرپذيتاث زانيم هاكشور نيدر ا
ناخالص بخش صنعت كشور  ديتول 92-1991 يخشكسال يپ
 يبند رهيج ليكاهش به دل نيا افتهيرصد كاهش د 9,5 مباوهيز
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 داتيكاهش تول ،يبرق آب ديكاهش تول ،يصنعت يآب در شهرها
 ريو سا يكشاورز ينهاده ها يكاهش تقاضا برا ،يكشاورز
منابع  نيتام جهيدولت در نت يبده شيو افزا يمصرف يكاالها

 .[9]بوده است يجبران خشكسال يبرا يمال
 يو اجتماع ياثرات اقتصاد "ت عنواندر مقاله اي تح يقنبر

 يو اجتماع ياثرات اقتصاد "ييقشقا ليا ريبر عشا يخشكسال
 نيا جيقرارداده است. بر اساس نتا يرا مورد بررس يخشكسال

از  يمقابله با كمبود آب ناش يتالش دولت برا نيمحقق عمده تر
 قيوعم روستاهاآب شرب ساكنان شهرها و نيتام يخشكسال

 .[6]كشت بوده است  ريوكاهش سطح ز يا زراعكردن چاه ه
مدل اولويت بندي اثرات اقتصادي  "در مقاله تحت عنوان  صوفي

ضمن  "خشكسالي در زير بخشهاي كشاورزي استان فارس 
پرداختن به اثرات خشكسالي از جمله اثرات اقتصادي اجتماعي و 
زيست محيطي، با تعريف خشكسالي به عنوان دوره اي كه 

را  ت% يا بيشتر نسبت به ميانگين بلند مد20ادل كاهش مع
به بررسي شدت و پهنه گسترش خشكسالي در   تجربه نموده،

ايستگاه  54استان فارس با استفاده از اطالعات باران سنجي 
پرداخته است. او در نهايت با به كارگيري مدل طبقه بندي شدت 
وخسارت خشكسالي، چند شهرستان را كه در زير بخشهاي 

... بيش از ساير ومختلف كشاورزي از قبيل زراعت، ديم، شيالت 
شهرستانهاي اين استان خسارت ديده است را معرفي نموده و بر 
لزوم تقسيم بندي بودجه خشكسالي واولويت گذاري در رسيدگي 

 .[8] به امور خشكسالي در اين شهرستانها تاكيد مي نمايد
 روش تحقيق :.  5

وري شده مربوط به بارندگي استان آمار و اطالعات جمع آ
 1374خراسان وشهرستان هاي مورد مطالعه را براساس سالهاي 

در نرم افزار اكسل طبقه بندي نموده و سپس به  1389الي 
) به مطالعه وضعيت spiكمك شاخص بارندگي استاندارد شده(

 خشكسالي هواشناسي منطقه پرداخت خواهد شد. طريقه
دگي استاندارد شده به روش زير محاسبه شاخص عددي بارن

براي تشخيص كمبود ميزان  بارندگي در  spiاصوالً   ميباشد:
مقياس هاي زماني چندگانه طراحي شده است. از اين شاخص 

)spi ماهه استفاده  24و  12،  9،  6،  3) براي مقياس هاي زماني
ماهه به كار  12در اين پژوهش، مقياس زماني .[10]مي شود 
است. براي استخراج مقادير خشكسالي ميتوان از نرم  برده شده

مقادير  1كمك گرفت و با استفاده از فرمول شماره  Excelافزار 
Spi را براي هر سال آبي محاسبه كرد. بعد از محاسبه خشكسالي

هواشناسي، شدت خشكسالي براي هر سال با استفاده از جدول 
كه فقط  -6spi-slار زير تعيين ميگردد (قابل ذكر است كه نرم افز

در محيط لينوكس قابل اجراست وبه راحتي كار فرمول زير را 
 انجام ميدهد).

   )1-1فرمول(

   مقادير بارندگي در مقياس زماني مورد نظر   
 انحراف معيار     ميانگين بارندگي   

 
 نرمال از درصد وضعيت

 2 از مساوي يا بزرگتر طوب شديدمر

 99/1تا  50/1 مرطوب متوسط

 50/1تا   1 مرطوب كمي

 99/0تا  - 99/0 نرمال
 -49/1-تا  -1 خشكي ضعيف

 - 99/1تا  - 50/1 خشكي متوسط

 -2مساوي  يا كوچكتر خشكي شديد
  Spi [10] استاندارد شده  بارندگي بندي طبقه:  1جدول 

  واشناسي، ميتوان براساس آن وبا بدست آوردن خشكسالي ه
اجتماعي پي برد كه درچه  –طبق تعريف خشكسالي اقتصادي 

 سالهايي دراستان خراسان رضوي خشكسالي اقتصادي اجتماعي 
 به وقوع پيوسته است. 

با در دست داشتن شاخص عددي خشكسالي هواشناسي به پهنه 
بندي خشكسالي استان پرداخته خواهد شد كه طريقه پهنه 

 ندي خشكسالي  به روش زير ميباشد :ب
براي تهيه نقشه هاي خشكسالي از سيستم اطالعات جغرافيايي 

)Gis در محيط نرم افزاري (ArcGis  استفاده شده است. ازاين
نرم افزار براي ترسيم نقشه هاي خشكسالي و خطوط هم شدت 
خشكسالي ، و تبديل مختصات شبكه جغرافيايي به مختصات 

UTM  استفاده گرديد. به كمك نرم افزارArcGis  ميتوان نقشه
 هاي رقومي خشكسالي را تهيه كرد.

اولين بخشي كه از خشكسالي و كاهش منابع آبي مورد صدمه 
قرار ميگيرد، روستايياني هستند كه شغل اصلي آنها كشاورزي 
است. باتوجه به خشكسالي ها وافت سطح آب زيرزميني، تاثير 

ادر كاهش جمعيت روستايي و اثرات خشكسالي بر اين دوعامل ر
 نرخ رشد جمعيت سنجيده خواهد شد.
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 ميزان بارندگي ساليانه:.  6
 ميزان بارندگي  سال )mmميزان بارندگي ( سال

1374 198 1382 210 
1375 190 1383 215 
1376 260 1384 110 
1377 190 1385 89 
1378 125 1386 86 
1379 80 1387 130 
1380 185 1388 255 
1381 208 1389 82 

 در استان خراسان رضوي ميزان بارندگي :  2جدول 
 شاخص خشكسالي ساليانه استان خراسان رضوي:. 7

شاخص خشكسالي بارندگي استاندار در كل استان به شرح زير 
ميباشد كه اعداد منفي نشان دهنده به جود آمدن خشكسالي و 

داشتن شرايط مطلوب در منطقه  اعداد مثبت هم نشان دهنده
  مي باشد.

شاخص  سال
Spi 

تفسير 
 شاخص

تفسير  Spiشاخص  سال
 شاخص

خشكي  -0,01 1374
 ضعيف

 نرمال 0,44 1382

 نرمال 0,49 1383 نرمال -0,35 1375
مرطوب  1,51 1376

 متوسط
خشكي  -1,43 1384

 ضعيف
خشكي  -1,72 1385 نرمال 0,31 1377

 متوسط
ي خشك -1,33 1378

 ضعيف
خشكي  -1,76 1386

 متوسط
خشكي  -1,86 1379

 شديد
خشكي  -1,25 1387

 ضعيف
كمي  1,46 1388 نرمال -0,51 1380

 مرطوب
خشكي  -1,82 1389 نرمال 0,39 1381

 متوسط

 شاخص خشكسالي در استان خراسان رضوي:  3جدول 
 مآخذ : نتايج تحقيق

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 1389الي  1374ن رضوي طي سالهاي خشكسالي در استان خراسا: 1نمودار 

 مآخذ : نتايج تحقيق

 
 بررسي وضعيت خشكسالي استان خراسان رضوي: د1نقشه 

 مآخذ : نتايج تحقيق
 تغيييرات جمعيت روستايي :.  8

اولين بخشي كه از خشكسالي و كاهش منابع آبي مورد صدمه 
قرار ميگيرند روستايياني هستند كه شغل اصلي آنها كشاورزي 

همانگونه كه درمباحث گذشته بحث شدخشكسالي باعث  باشد.مي
زيركشت و توليد ميگردد كه با به وجود آمدن  كاهش سطح

كاهش توليد، كشاورز با مشكالت اقتصادي مواجه خواهد شد. 
كشاورزي كه در روستا زندگي مي كند وقتي منبع درآمد زايي 

خاطر كم ديگري جزء كشاورزي ندارد و آن منبع درآمدزا هم به 
آبي و خشكسالي روبه تقليل پيش مي رود ، به ناچار به فكر كوچ 

مي افتد تا شايد بتواند از منبع ديگر نياز اقتصادي   و مهاجرت
 خود و خانواده اش را تاًمين نمايد.

به  1385براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن در سال 
ه نفر افزوده شده است ك 741469جمعيت استان چيزي حدود 

نفر آن به شهر نشيني رو آورده  798417از اين مقدار جمعيت 
اند .حقيقتا عوامل زيادي در مهاجرت روستاييان به شهر نقش 

  مي باشد.امل اصلي مهاجرت ، خشكسالي وعيكي از دارد ولي 
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استان خراسان 
 رضوي

نقاط  نقاط شهري كل جمعيت
 روستايي

 1836928 3013483 4850411 1375سال 

 1779980 3811900 5591880 1385سال 

تحوالت جمعيتي استان خراسان رضوي طي سالهاي  :  4جدول 
85-1375 

 ماخذ : مركز آمار ايران
ضريب شهر  1385طي آخرين سرشماري نفوس مسكن در سال 

درصد  68,15به  1375درصد در سال  63,82نشيني استان از 
به شهر ونيز رسيده كه تبديل بعضي از روستاها  1385در سال 

       مهاجرت روستائيان به شهرها از عمده داليل آن محسوب 
در سال  تربت حيدريهمي شود. جمعيت روستايي درشهرستان 

نفر بوده است كه در سال   167692چيزي در حدود  1375
نفرتغيير كرده است و چيزي  69917جمعيت روستايي به  1385

استه گرديده است ك 1375نفراز جمعيت سال  97775درحدود 
درصد كاهش رشد جمعيت روستايي را به همراه داشته  58و 

 1375در سال  سبزوارجمعيت روستايي درشهرستان  است.
 1385نفر بوده است كه در سال  231034چيزي در حدود 

تغيير كرده است و چيزي  113990جمعيت روستايي به 
ت و كاسته گرديده اس 1375از جمعيت سال  117044درحدود 

 درصد كاهش رشد جمعيت روستايي را به همراه داشته است. 50
چيزي در  1375در سال  گنابادجمعيت روستايي درشهرستان 

جمعيت  1385نفر بوده است كه در سال  53968حدود 
 20695تغيير كرده است و چيزي درحدود   33273روستايي به 

 درصد كاهش 38كاسته گرديده است و  1375از جمعيت سال 
رشد جمعيت روستايي را به همراه داشته است.كاهش جمعيت 

باعث  تربت حيدريهو  سبزوار،  گنابادروستايي درشهرستانهاي 
 افزايش جمعيت در شهر مشهد شده است.

 
 تعداد روستاها داراي سكنه طي سالهاي : 2نمودار 

 1385الي  1375 
طح براي مقابله با كاهش جمعيت روستاها بايد هدف سياستي س

زيركشت را در سطح نسبتا بااليي در نظر گرفت تا كشاورز را به 
 نمايد. قيكشت وكار و ماندگاري درروستا تشو

افزايش مهاجرت روستاييان به شهر ، افزايش مشكالت  نتيجه
ومعضالت اجتماعي مي باشد بنابراين براي كاهش معضالت 

 ديتجد يمحصوالت زراعي به شكل جار دياجتماعي بايد در تول
برد كه هم سودده  يكشت را بطرف محصوالت ينظر كرد و الگو

كشاورز  اقتصاديكمتر داشته باشند، تا هم نياز  يآب ازيتر و هم ن
 و هم نياز غذايي بشر رو به رشد را برآورده نمايد.

 
 1385سال  1375سال  1365سال  شهرستان

 1779980 1923335 1944354 استانكل 
 10797 46700 44788 بردسكن

 40424 82000 114063 تايباد
 135565 136075 153839 تربت جام

 69917 219590 210663 تربت حيدريه
 68962 75206 83661 چناران
 62669 68244 76094 خواف
 32790 39568 43661 درگز

 113990 233496 242791 سبزوار
 51199 45057 36792 سرخس
 37544 50589 46039 فريمان
 83635 140436 147992 قوچان
 60538 109653 106766 كاشمر
 32273 54335 55740 گناباد
 385396 339913 296061 مشهد

 210534 243773 246159 نيشابور

 :  جمعيت روستايي  در طي دو دهه گذشته 5جدول 
 

 نرخ رشد شهرستان
75-1365 

 نرخ رشد
85-1375 

 0,745- 0,108- استانكل 

 7.688- 0,427 بردسكن

 5,070- 2,811- تايباد

 0,037- 1,155- تربت جام

 6,816- 0,424 تربت حيدريه

 0,830- 1,011- چناران

 0,817- 1,032- خواف

 1,713- 0,937- درگز

 5,118- 0,383- سبزوار

 1,363 2,246 سرخس

 2,579- 0,988 فريمان

 4,045- 0,511- قوچان

 4,479- 0,270 كاشمر

 4,060- 0,252- گناباد

 1,338 1,481 مشهد

 1,364- 0,097- نيشابور

 گذشته : نرخ رشد جمعيت روستايي  در طي دو دهه 6جدول 
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 .  نتيجه گيري :9
در سري زماني دوازده  spiمحاسبه خشكسالي با شاخص بر طبق 

ماهه (ساالنه) براي كل استان خراسان رضوي اين شاخص چنين 
هشت  1389الي  1374ال نشان مي دهد كه اين شهرستان از س

دوره خشكسالي را تجربه نموده است به عبارت ديگر در اين 
سال گذشته هشت دوره خشكسالي دو  16شهرستان در طي 

 دوره ترسالي شش دوره حالت نرمال را پشت سر گذاشته است.
 * هشت دوره خشكسالي در اين استان به شرح زير مي باشد.

،  1387، در سالهاي شديد  حالت خشكي 1379در سالهاي 
ضعيف  و در سالهاي  حالت خشكي 1374،  1378،  1384
 متوسط حاكم بوده است.  حالت خشكي 1385،  1386،  1389

به  1385براساس آخرين سرشماري نفوس و مسكن در سال 
نفر افزوده شده است كه  741469جمعيت استان چيزي حدود 

نشيني رو آورده نفر آن به شهر  798417از اين مقدار جمعيت 
 1375در سال  تربت حيدريهاند . جمعيت روستايي درشهرستان 

 1385نفر بوده است كه در سال   167692چيزي در حدود 
نفرتغيير كرده است و چيزي  69917جمعيت روستايي به 

كاسته گرديده است  1375نفراز جمعيت سال  97775درحدود 
همراه داشته درصد كاهش رشد جمعيت روستايي را به  58و 

 1375در سال  سبزواراست. جمعيت روستايي درشهرستان 
 1385نفر بوده است كه در سال  231034چيزي در حدود 

تغيير كرده است و چيزي  113990جمعيت روستايي به 
كاسته گرديده است و  1375از جمعيت سال  117044درحدود 

 ت.درصد كاهش رشد جمعيت روستايي را به همراه داشته اس 50
چيزي در  1375در سال  گنابادجمعيت روستايي درشهرستان 

جمعيت  1385نفر بوده است كه در سال  53968حدود 
 20695تغيير كرده است و چيزي درحدود   33273روستايي به 

درصد كاهش  38كاسته گرديده است و  1375از جمعيت سال 
 رشد جمعيت روستايي را به همراه داشته است.كاهش جمعيت

باعث  تربت حيدريهو  سبزوار،  گنابادتايي درشهرستانهاي روس
 افزايش جمعيت در شهر مشهد شده است.
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