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  بررسي نقش خشكسالي بر نظم و امنيت استان خراسان جنوبي
  

  ۲ طيبه قالسي، *۱ بهناز نجاتي
 .كارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه  بيرجند  - ۱

Email: nejatibehnaz@.com , nejatibehnaz23@.com 
  .ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه  پيام نور بيرجند كارشناسي  - ۲

  

  چكيده
استان خراسان جنوبي به دليل موقعيت جغرافيايي كه در آن واقع شده است در معرض مخاطرات طبيعي متعددي 

ابع آبي وارد ي اخير خسارات زيان باري بر مناست كه در دههيي خشكسالي از جمله باليا. همچون خشكسالي است
هاي كشاورزي به نموده و با توجه به اينكه آب در مناطق خشكي همچون خراسان جنوبي نقش كليدي را در فعاليت

ي تواند در متزلزل ساختن پيكرهكند، كمبود آن ميان بازي ميييعنوان ركن اصلي اقتصادي استان به ويژه براي روستا
تواند باعث مشكالت متعددي در نظم و وار ميباشد و اين امر به طور زنجيرهبراي كشاورزان اثرگذار  خصوصًااقتصادي 

هش به بررسي نقش خشكسالي بر نظم و امنيت استان خراسان جنوبي وامنيت خراسان جنوبي گردد، لذا در اين پژ
ي به دست آمده به روش اسناد آن تحليلي است و اطالعات مورد نياز -تحقيق حاضر از نوع توصيفي. استپرداخته شده

گرديده  اثرات متعددي ايجادهاي اخير در استان باعث دهد كه خشكسالي سالنتايج حاصل از پژوهش نشان مي. است
در نقاط ... كاري، تخليه روستاها، مهاجرت و ركود اقتصادي، كاهش درآمد، افزايش بي توان بهن جمله ميآاست كه از 

امني، كمبود امكانات و خدمات و  كاذب، تضادهاي فرهنگي، فساد و دزدي، نا روستايي و حاشيه نشيني، ايجاد مشاغل
د نتوانمياين آثار و پيامدها در صورت عدم چاره انديشي به موقع و علمي  بايد دانست. اشاره نموددر نقاط شهري ... 
 .دننظمي در استان خراسان جنوبي گردامني و بي ساز گسترش نازمينه

  تخليه روستايي ،كسالي، نظم و امنيت خش: واژگان كليدي
 

  :مقدمه
به ويژه  –وسيع كشورهاي مختلف  يناپذير از ديرباز در پهنهاي اجتنابطبيعي و پديده يخشكسالي به عنوان بالي
هاي اقتصادي، به دفعات به وقوع پيوسته و خسارات زيادي در زمينه –هاي گرم و خشك مناطق واقع در اقليم

اين پديده به داليلي ). ۱۰۹: ۱۳۸۹رضايي و همكاران، ( ت محيطي و مانند آن به همراه آورده استاجتماعي، زيس
ثيرات آن، تداوم و ميزان خسارت أتر، در برگيري جمعيت بيشتر، ناملموس و بلند مدت بودن تهمچون گستردگي وسيع

رحيمي و خالدي، ( د معطوف ساخته استهاي طبيعي به خوحاصل از آن، همواره توجه انسان را بيش از ساير پديده
۱۳۷۹ :۸۳ .(  

جنب حاره و دارا بودن نوسان قابل توجه بارش  يكشور ايران به علت واقع شدن در كمربند خشك جهان و در منطقه
 ۱۳سال اخير در ايران،  ۲۲خشكسالي درگير بوده است، به طوري كه طي ي در طول ادوار گذشته، كم و بيش با پديده

هفت هزار ساله در  يخواهي كه سابقهبارانهاي و آيين) ۶۳: ۱۳۸۲عزيزي، (  خشكسالي رخ داده است يبقهسال سا

                                            
: ، شماره تماسريزي روستايي، دانشگاه  بيرجندكارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه هبناز جناتي،: نويسنده مسئول  *

۰۹۳۹۹۳۳۲۰۹۹ ،nejatibehnaz@yahoo.com ، nejatibehnaz23@yahoo.com :Email 
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هواي بياباني و نيمه بياباني بخش وسيعي  آب و). ۳۳: ۱۳۸۴بني واهب و عليجاني، ( باشديد اين نكته ميؤايران دارد، م
اين نواحي بياباني و صحراها حدود يك چهارم . داده است هاي جنوبي ايران را پوششهاي داخلي و كنارهاز سرزمين

  ).۱۰۵: ۱۳۸۹سبزواري، اربابي( دهندمساحت ايران را تشكيل مي
برخالف سيل . خشكسالي وضعيتي از كمبود بارندگي و افزايش دماست كه در هر وضعيت اقليمي ممكن است رخ دهد 

اي بوده است، در چه زماني خاتمه پيدا كرده و در چه محدوده توان فهميد در چه زماني شروع شده،و بارندگي كه مي
ها طول بكشد تا مشخص شود كه آيا ها يا ماهممكن است هفته. توصيف زماني و مكاني خشكسالي بسيار مشكل است

ورهبه هر روي خشكسالي عبارتست از كمبود بارش در د). ۲۸۰: ۱۳۸۳عليزاده، (خشكسالي اتفاق افتاده يا خير واقعًا
هاي هاي جاري شود و بدين طريق فعاليتهاي بلند مدت به نحوي كه باعث كمبود رطوبت در خاك و سبب كاهش آب

  ).۲۶: ۱۳۷۶غيور و مسعوديان، ( انساني و حيات طبيعي گياهي و جانوري را برهم زند
ي به ويژه در نواحي وسيع تًاخشكسالي از جمله مخاطرات طبيعي است كه داراي آثار مستقيم و غيرمستقيم نسب

درصد مخاطرات طبيعي در سطح % ۱۱دهد كه نتايج آماري نشان مي. باشدميروستايي مناطق خشك و نيمه خشك 
 ۱۳۸۵در سطح كشور ما اين نسبت در سال . ها بوده استميالدي مربوط به وقوع خشكسالي ۲۰۰۶جهاني در سال 

  ). ۱۴۰: ۱۳۸۸قنبرزاده و بهينافر، ( ي بوده استدرصد در مقايسه با ديگر مخاطرات طبيع% ۵۲بيش از 
تطبيق با خشكي و  يريزان و مديران اجرايي را در زمينهتواند برنامهآثار و پيامدهاي خشكسالي در يك منطقه مي
قابل تفكيك يعني خشكسالي  يبه طور كلي هر خشكسالي از چهار مرحله. كاهش خسارات ناشي از آن هدايت نمايد

: ۲۰۰۶هيز، ( گذردخشكسالي هيدرولوژويكي، خشكسالي كشاورزي و آثار اقتصادي و اجتماعي خشكي مي هواشناسي،
تواند اثرات مخرب و زيانباري در زمينهسر و صداي طبيعت است كه مي خشكسالي از جمله بالياي اقليمي بي). ۲۳۴

لي در صورت عدم اجراي راهكارهاي آثار خشكسا. هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي به جاي گذارد
  ).۱۶۶: ۱۳۸۸نيا و همكاران، شمس( ماندي وقوع باقي مين در منطقهآها پس از مناسب، تا سال

به صورت كاهش عملكرد مراتع، كاهش توليد محصوالت زراعي به ويژه  ًاهاي خشكسالي عمدتبه طور كلي خسارت 
هاي گياهي و ابع آب سطحي و زيرزميني، طغيان آفات و بيماريديم، كاهش منابع آب كشاورزي و شرب، كاهش من

پايدار  يشود كه توسعهدامي، افزايش مهاجرت و در نهايت اثرات سوء زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي ظاهر مي
ل، به عالوه موارد مذكور، به گزارش سازمان مل). ۳۳: ۱۳۸۷نگارش و كريمي، ( دهدمنطقه را مورد تهديد قرار مي

همچنين خشكسالي . ثيراتي استأخشكسالي بر روي امنيت عمومي، سالمت افراد و سطح كيفيت زندگي افراد داراي ت
 سازندها را از همديگر دور ميشوند، انسانبر عكس ساير بالياي طبيعي كه باعث نزديك كردن افراد به يكديگر مي

)Zarafshani,2005.(  
اي از سرزمين ايران در چند سال اخير دچار خشكسالي شده است و ميزان ن گسترهاستان خراسان جنوبي نيز به عنوا 

س أكشور و در ر ۲۴ ياين استان به لحاظ ميزان بارندگي در رتبه. بارندگي آن به صورت چشمگيري كاهش يافته است
مربع در شرق ايران واقع كيلومتر  ۹/۹۵۳۸۴استان خراسان جنوبي با مساحتي برابر با  .هرم خشكسالي كشور قرار دارد

هاي سيستان و خراسان جنوبي از شمال به استان خراسان رضوي، از غرب به استان يزد، از جنوب به استان. شده است
هاي كشور، استان خراسان جنوبي فرهنگ آبادي( گرددبلوچستان و كرمان و از شرق به كشور افغانستان محدود مي

 ۲۲شهرستان،  ۸، اين استان داراي ۱۳۹۰آخرين سرشماري رسمي كشور در سال طبق ). ۳: ۱۳۸۸شهرستان قائنات، 
به لحاظ ). ۱۳۹۰سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال (باشد آبادي مي ۳۰۶۳دهستان و  ۵۳شهر،  ۲۵بخش، 

هاي شمالي سرد و معتدل و در بخش جنوبي گرم و خشك و بياباني است كه در بخش آناقليمي، آب و هواي غالب 
عوامل متعددي برآب و هواي استان خراسان ). يجنوب خراسان استاني هواشناس كل اداره تيسا(باشد ميك خش

  :توان به موارد ذيل اشاره نموداين عوامل مي ياز جمله. جنوبي اثرگذارند
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  عرض جغرافيايي -
  ارتفاع -
  هاي هوا ثير تودهأت -

 هواي قطبي يتوده •

 بي غربيهواي مرطوب غربي و جنو يتوده •

 )يموسم( هواي جنوب شرقي  يتوده •

 هواي گرم و خشك يتوده •

 .روزه سيستان ۱۲۰بادهاي  •

طور كه در قبل نيز بيان گرديد خشكسالي داراي اثرات متعددي است كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر همان 
خراسان  ت قابل توجهي از مردم استانبا توجه به اينكه اقتصاد جمعي. گذاردساكنان شهري، روستايي و عشايري اثر مي

روستائيان و  ًاثير را بر اين گروه فعال كه غالبأاخير بيشترين ت يكشاورزي و دامداري است، خشكسالي طي دهه جنوبي
ها، خشكسالي در استان اثرات مخرب و متعددي را از خود برجاي طي اين سال .، گذاشته استگرددعشاير را شامل مي
نقاط روستايي،  يكاهش منابع آبي، كاهش توليدات كشاورزي، بيكاري، كمبود درآمد، مهاجرت، تخليه هك گذاشته است

از ميان مواردي كه ذكر گرديد  اما .باشداز آن جمله مي... امني و  برهم خوردن ساخت جمعيت، دزدي، قاچاق، نا
ها و بهبود شرايط، همه و همه در ريزيبرنامه تحقق از آنجا كه .مل داردأجاي تزياد امنيت به دليل اهميت  يمسئله
امني بدهد نتنها مشكلي حل نخواهد  امنيت جاي خود را به نا، در صورتي كه امنيت به وقوع خواهد پيوست يسايه

  .گرديد، گامي نيز به سوي توسعه برداشته نخواهد شد
افغانستان اهميت توجه به امنيت دو چندان به دليل موقعيت جغرافيايي استان خراسان جنوبي و همسايگي با كشور  
س قرار دادن تبعات اين أراي اثر گذار بر امنيت و در بنابراين لزوم توجه به آثار خشكسالي به عنوان پديده. شودمي

تا با . هاي اصولي در حفظ امنيت داخلي و خارجي خراسان جنوبي بايد در اولويت قرار گيردريزيپديده و اعمال برنامه
ثري ؤهاي مامنيتي پايدار در جهت سوق به اهداف توسعه و رفع موانع و مشكالت ناشي از مخاطرات طبيعي گام يجادا

  . براي مردم برداشته شود

  :مباني نظري
  :خشكسالي

واقعيت . آيدزمين به شمار مي يبشري است و تهديد و باليي براي سياره يتغيير اقليم يكي از معضالت كنوني جامعه
اي در مقياس ير اقليم از موضوعات جالب توجه محافل علمي طي چند دهه اخير بوده است و تحقيقات گستردهتغي

هاي اجتناب ناپذير و خشكي و خشكسالي يكي از ويژگي. اي و محلي را به خود اختصاص داده استجهاني، ناحيه
اي اقليمي است كه خصوصيات آن لي، واقعهخشكسا). ۴۹: ۱۳۸۴عزيزي، (شود زيانبار اقليمي كشور ايران محسوب مي

تواند كوتاه و كمتر ثير و تسلط آن بستگي دارد كه زمان آن ميأبه مدت استمرار و شدت و وسعت منطقه تحت ت
  ).۲۳۹ -۱۲: ۱۹۹۸گيت، (زيانبخش يا طوالني، شديد و كشنده باشد

پيوندد كه ميزان بارندگي كمتر اني به وقوع ميخشكسالي بر انحراف از شرايط متوسط يا عادي بارش داللت دارد و زم 
 :wilhite, 1993(در يك منطقه باشد ) سال  ۳۰تا  ۲۵بين  معموًال( زماني معين  يدرصد بارش در يك دوره ۷۵از 
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خشكسالي را معلول ) ۲۰۰(به عنوان مثال هيسدال و تاالكسن . از خشكسالي تعاريف متعددي ارائه شده است). 138
گيرد كه به اندازه كافي دوام داشته باشد، به نحوي كه منجر به ايجاد عدم ايط خشك غيرعادي در نظر مييك دوره شر

خشكسالي انواع مختلفي ). Hisdal and Tallaksen, 2002: 23(تعادل در وضعيت هيدرولوژي يك ناحيه خاص گردد 
، خشكسالي هيدرولوژيكي، )هواشناسي(  توان آن را در چهار دسته خشكسالي اقليميدارد و تقسيم بندي كلي مي

  ). ۱۰۹: ۱۳۸۹رضايي و همكاران، ( اجتماعي در نظر گرفت –خشكسالي كشاورزي و خشكسالي اقتصادي 

  :SPIشاخص خشكسالي  
لتي كلرادو جهت هشدار اوليه و كمك به ارزيابي شدت خشكسالي، يك شاخص امحققين دانشگاه اي ۱۹۹۳در سال 

از آنجا كه توزيع . اربرد با مبناي احتماالتي به نام شاخص بارندگي استاندارد شده ارائه دادندبدون بعد و بسيار پرك
توان براي محاسبه آن مي. باشدتا حدودي پيچيده مي SPIمحاسبه  كند،از توزيع نرمال تبعيت نمي بارندگي معموًال

را با استفاده از يك توزيع ...) ماهه و ۶ماه،  ۳( اه ابتدا بارندگي ماهيانه و يا مجموع بارندگي در هر بازه زماني دلخو
در توزيع نرمال استاندارد مطابق  SPIبدين ترتيب مقادير . مناسب مانند، توزيع گاما و يا پيرسون تيپ سه برازش داد

سكال ۱جدول شماره ). ۳: ۲۰۰۸، باكانلي و همكاران،  ۲۹-۲۸: ۱۳۸۶رضيئي و همكاران، ( آيدرابطه ذيل بدست مي
  . دهدهاي خشكسالي را براساس شاخص مذكور نشان مي

SD
XXSPI −

=  

  
  SPIتعيين كالس خشكسالي براساس مقادير :  ۱جدول 

  SPIدامنه  وضعيت رديف

 SPI >2  ترسالي حاد ۱
 SPI <1.99 > 1.5 ترسالي شديد ۲
  SPI < 1.49 > 1  ترسالي متوسط ۳
  SPI < 0.99 > 0.99-  ترسالي نرمال ۴
  SPI < -1 > 1.5- خشكسالي متوسط ۵
  SPI < -1.5 > 1.99- خشكسالي شديد ۶
  SPI < -2 خشكسالي حاد ۷

  

 انحراف از معيار مقادير بارندگي  σمتوسط مقادير بارندگي و  Xمقادير بارندگي ،  iX ،) ۱(در رابطه 
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  :امنيت
اين مقوله مفهومي غير توسعه يافته، منسجم، نارسا و از نظر ماهيتي . هاي خاص استامنيت مفهومي با پيچيدگي

مفهوم امنيت، مصونيت از تعرض و ). ۴۸: ۱۳۷۶تاجيك، (جدال برانگيز و از نظر شخصيتي، متباين و متناقض است 
ناي آن است كه مردم هراس و بيمي نسبت به حقوق و آزاديتصرف اجباري بدون رضايت است و در مورد افراد به مع

هاي مشروع خود نداشته و به هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملي حقوق مشروع آنان را تهديد ننمايد 
در  راغب اصفهاني. امنيت از ريشه امن، يأمن گرفته شده و در مقابل خوف و هراس است ).۵۴۸: ۱۳۶۸  عميد زنجاني،(

از امنيت ). ۱۰۲: ۱۳۷۳راغب اصفهاني، (كند مفردات خود امن را به معني سكونت روح و از بين رفتن ترس معنا مي
). ۳۱: ۱۹۹۱بوزان، (تعريف كرده است )) تضمين رفاه آتي (( الروني مارتين امنيت را . ارائه شده است تعاريف متعدد

ها و در بعد ذهني فقدان عد عيني فقدان تهديدات نسبت به ارزشامنيت در ب: كندولفرز امنيت را چنين تعريف مي
  ).۴۱: ۱۳۸۱تاجيك، ( دهدهاي را مورد سنجش قرار ميبه ارزش) فيزيكي و غير فيزيكي( ترس از هجوم 

  :تحقيق پيشينه
در  يقموضوع پژوهش حاضر صورت نگرفته است، در ذيل به چند نمونه از مقاالت تحقي يمطالعات زيادي در زمينه

  .گرددارتباط با مباحث خشكسالي و امنيت اشاره مي
 ")SPI(با استفاده از نمايه استاندارد بارش  بندي خشكسالي در استان اصفهانپهنه "مقاله ) ۱۳۸۶( سلطاني و سعادتي 

به طور هاي متوسط و شديد خشكساليدهنده اين مطلبند كه نشان  ي پژوهشهانقشهنتايج حاصله از . اندرا نگاشته
هاي شرق و شمال شرقي استان و غرب هاي بسيار شديد در بخشهاي غربي استان و خشكساليعمده در قسمت
ريزي و اتخاذ مديريت به منظور برنامه امشاهده شده است و مناطقي كه داراي خطر باال هستند ر شهرستان اصفهان
   .كنندمشخص مي

 نوان اي تحت عمقاله) ۱۳۸۹( محمديان و همكاران   SPI, DI هايمقايسه پايش خشكسالي با استفاده از شاخص"
بندي شدت نتايج حاصل از پهنه. اندنگاشته ") استان خراسان شمالي: مطالعه موردي( بندي آنها و پهنه PNIو

و ترين دهد كه در سراسر استان خراسان شمالي وسيعنشان مي) ۲۰۰۵ - ۱۹۸۶( خشكسالي را طي دوره مورد مطالعه 
ها ترين خشكساليهمچنين طوالني. اتفاق افتاده است ۲۰۰۱و  ۱۹۹۰هاي ها به ترتيب در سالشديدترين خشكسالي

  .ه استمحاسبه گرديد SPIباشد كه با توجه به قابليت مي ۱۹۹۴-۱۹۹۷هاي مربوط به سال
زميني در شرق استان كرمانشاه با ثير آن بر منابع آب زيرأخشكسالي و ت "با عنوان  پژوهشي) ۱۳۸۹( شكيبا و همكاران
مورد مطالعه با  يها در منطقهدهد تمام ايستگاهنشان مي آننتايج حاصل از كه  اندانجام داده " SPIاستفاده از شاخص 

، معيار مجموع بزرگي خشكسالي SPIهمچنين از بين معيارهاي مورد توجه در شاخص . خشكسالي مواجه بودند
DM)(ثير أدر رابطه با ت. ص داده شديجهت نشان دادن وضعيت خشكسالي در منطقه تشخ تري، معيار مناسب

ثير أهاي زيرزميني تهاي رويداده در افت سطح آبخشكسالي بر منابع آب زيرزميني نيز مشخص شد، خشكسالي
  .اندبسزايي گذاشته
نتيجه  نبه اي "اثرات خشكساليمطالعه موردي واكاوي علل و  "شان با عنوان در مقاله) ۱۳۸۹( فاطمي و كرمي 

توان به اثرات اجتماعي، اقتصادي، زراعي، مي شود،تحميل مي بر كشاورزانكه  اند كه از جمله اثرات خشكساليرسيده
. دكننبطوري كه افراد ناموفق اين اثرات را با شدت بيشتري احساس مي. زيست محيطي و آينده هراسي اشاره كرد

مل اقتصادي، عوامل طبيعي، عوامل زراعي، اخشكسالي را به عوامل تكنولوژيك، عوودن اثرات كشاورزان، علل متفاوت ب
با توجه به متفاوت بودن اثرات ناشي از خشكسالي بر . دهنداعتقادي نسبت مي يهابينشسطح دانش و آگاهي و 

  .كشاورزان الزم است راهكارهاي مناسب به منظور كاهش اثرات خشكسالي ارائه شود
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. اندنوشته "رابطه بين عوامل جغرافيايي و نظم و امنيت اجتماعي"اي تحت عنوانمقاله) ۱۳۸۸(نژاد و همكاران اديعب
دهد كه، نتايج نشان مي. عوامل جغرافيايي و مكاني در برقراري نظم و امنيت اثر گذارنددارند كه در اين مقاله بيان مي

دوم آنكه در بين عوامل جغرافيايي، عوامل . ظم و امنيت برقرار استمعناداري بين عوامل جغرافيايي و ن يرابطه
تراكم جمعيت با  ينكه درميان عوامل جغرافياي انساني كه بيانگر رابطهآسوم . جغرافياي انساني اهميت بيشتري دارند

كه بيانگر ارتباط  ي، عواملجرم است، بيشترين رابطه را مقوله نظم و امنيت دارد و از ميان عوامل جغرافيايي طبيعي
  .باشدميخصوصيات مكان استقرار اماكن انتظامي است داراي بيشترين اهميت 

  :روش و فرضيه تحقيق
براي بدست آوردن اطالعات الزم در اين . تحليلي دارد –و ماهيتي توصيفي  است تحقيق حاضر به لحاظ هدف كاربردي

براي بررسي وضعيت . ه استها اطالعات مورد نياز اخذ گرديدمهپژوهش از روش اسنادي و با مراجعه به كتب و آمار نا
  .استاستفاده شده) SPI( خشكسالي نيز از شاخص بارندگي استاندارد 

  :گردددر ارتباط با موضوع حاضر فرضيه زير مطرح مي
  .تواند موجب كاهش امنيت گردداخير استان مي يخشكسالي دهه

  :تجزيه و تحليل
اي كيلومتر مربع در شرق كشور در كمربند خشك و نيمه خشك جنب حاره ۹/۹۵۳۸۴ي با وسعت استان خراسان جنوب

عالوه بر . باشدمي) در جنوب(تا خشك و معتدل ) در نواحي شمالي(واقع بوده و اقليم آن به صورت خشك و سرد 
هاي شديد وع خشكساليها منجر به وقكاهش بارندگي آن در اغلب سال ،شرايط خشك و نيمه خشك حاكم بر استان

درصد كمتر از متوسط بارندگي  ۴۰تا  ۳۰ميليمتر بوده كه حدود  ۶۹/۱۳۰بارندگي استان  يميانگين ساليانه. گرددمي
كسري مخزن كل  كه به طوري ؛باشندهاي موجود در استان نيز داراي پتانسيل آبي ضعيفي ميآبخوان. باشدكشور مي
هاي زير زميني استان خراسان هاي سطحي و آبتحليل آب( استميليون متر مكعب  ۱۵۴هاي استان حدود آبخوان
  ).۱: ۱۳۹۰جنوبي، 

جاري وارد سيزدهمين  باشد و در سالتاكنون، با بحران خشكسالي مواجه مي ۱۳۷۷استان خراسان جنوبي از سال  
هاي مربوطه، بارندگي استان در سي و تجزيه و تحليل دادهبراساس آمار سازمان هواشناسي و برر .سال خود شده است

نسبت به بلند  نسبت به ميانگين دراز مدت مواجه بوده است و ميانگين دما نيز% ۴۰گذشته با كاهش حدود  يدهه
خشكسالي موجب توسعه مناطق بياباني استان و فقر مراتع و خشك شدن  .درجه افزايش يافته است ۱مدت حدود 
. گرددهاي استان با تانكر آبرساني مياز روستا% ۵۰و حدود  است ز قنوات و منابع آب سطحي استان شدهبسياري ا

كه  ردهزار هكتار وجود دا ۸۸۰كانون بحراني به وسعت  ۲۲هاي استان، ميليون هكتاري بيابان ۲همچنين در محدوده 
  ).۱۳۹۰زي استانداري خراسان جنوبي، مديريت بحران معاونت برنامه ري( معضالت زيادي ايجاد نموده است

كه در  باشدميلي متر بارندگي مي ۲۳/۱۱۰، برابر با۹۰-۹۱هاي جوي تا ارديبهشت ماه سال آبي ارتفاع كل ريزش 
اين . ميليارد متر مكعب در كل استان برآوردگرديده است ۳۷/۱۰حجمي معادل  و بيان شده است ۲ يجدول شماره

درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه متوسط  ۴/۳۳) ميلي متر ۲۲/۸۲(وره مشابه سال قبل ميزان نسبت به بارندگي د
بارندگي  ۲ يشمارهدرجدول . دهددرصد كاهش نشان مي ۸/۱۲)  ميلي متر ۳۹/۱۲۶(ساله ۳۰بارندگي در يك دوره 

در . و درج شده استمحاسبه  ۱۳۹۱هاي استان خراسان جنوبي براساس خطوط هم باران تا ارديبهشت ماهشهرستان
مشابه متوسط  يمشابه سال گذشته و كاهش بارندگي نسبت به دوره ياين جدول افزايش بارندگي نسبت به دوره

 ۴/۱درصدي نسبت به متوسط و ۲۸ها بيرجند با كاهش شهرستاناز ميان اين . شودآماري در هر شهرستان مالحظه مي
درصدي نسبت به دراز مدت كمترين  ۶هرستان نهبندان با كاهش درصدي نسبت به سال گذشته بيشترين كاهش و ش
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هاي سطحي تحليل آب( درصد بيشترين افزايش نسبت به سال گذشته را داشته است ۷/۷۳كاهش و شهرستان فردوس
  ).۲: ۱۳۹۰هاي زير زميني استان خراسان جنوبي، و آب

  

با دوره مشابه سال گذشته و  ۹۱- ۹۰ارديبهشت ماه سال آبي  هاي استان خراسان جنوبي تامقايسه بارندگي شهرستان: ۲جدول 
  )هاي همباران استانبر اساس منحني(متوسط دوره آماري 

ف
ردي

  

  شهرستان
بارندگي سال 

 mmجاري 
سال گذشته 
 mmبارندگي 

متوسط بارندگي 
mm 

افزايش يا كاهش بارندگي نسبت به 
  سال گذشته

افزايش يا كاهش بارندگي نسبت 
  به متوسط

  درصد  مقدار  درصد  مقدار

  - ۴/۲۸  - ۸/۲۹  - ۴/۱  - ۱/۱  ۷۲/۱۰۴  ۹۸/۷۵  ۹۳/۷۴  بيرجند  ۱
  - ۷/۱۱  - ۱/۲۰  ۳/۱۵  ۱/۲۰  ۲۱/۱۷۲  ۰۰/۱۳۲  ۱۳/۱۵۲  نيقا  ۲
  - ۹/۴  - ۳/۵  ۴/۷۱  ۵/۴۲  ۳۵/۱۰۷  ۵۵/۵۹  ۰۵/۱۰۲  نهبندان  ۳
  - ۶/۱۸  - ۸/۲۱  ۸/۳۳  ۰/۲۴  ۹۰/۱۱۶  ۰۹/۷۱  ۱۱/۹۵  سرايان  ۴
  - ۵/۵  - ۵/۸  ۳/۳۳  ۷/۳۶  ۵۶/۱۵۵  ۳۲/۱۱۰  ۰۶/۱۴۷  درميان  ۵
  - ۰/۷  - ۵/۱۰  ۳/۴۷  ۹/۴۴  ۲۶/۱۵۰  ۸۵/۹۴  ۷۴/۱۳۹  سربيشه  ۶
  - ۱/۹  - ۳/۱۱  ۷/۷۳  ۶/۴۷  ۵۳/۱۲۳  ۶۱/۶۴  ۲۴/۱۱۲  فردوس  ۷
  ۱/۱۲  - ۹/۱۳  ۴/۷۲  ۴/۴۲  ۹۶/۱۱۴  ۶۲/۵۸  ۰۵/۱۰۱  بشرويه  ۸

  - ۸/۱۲  - ۲/۱۶  ۴/۳۳  ۶/۲۷  ۳۹/۲۶  ۶۲/۸۲  ۲۳/۱۱۰  استان

  .۲: ۱۳۹۰اي زير زميني استان خراسان جنوبي، ههاي سطحي و آبتحليل آب: خذأم

  

  :SPIمحاسبه شاخص  

منفي . آيدموردنظر با ميانگين وتقسيم آن بر انحراف معيار بدست مي ياز تفاوت بين مقدار بارش در دوره SPIشاخص 
 .ي ترسالي استي خشكسالي و مثبت بودن آن نشانهبودن اين شاخص نشانه

                                                        SD
XXSPI −

=    

 ۰۸/۰. باشد و نشان دهنده خشكسالي متوسط استمي -۰۱/۱در كل استان  ۹۱تا ارديبهشت ماه SPIمتوسط شاخص 
درصد ۳۵/۲۰درصد از مساحت استان شرايط ترسالي نرمال،  ۵۳۷/۴۸درصد از مساحت استان شرايط ترسالي متوسط، 

 .استدرصد از مساحت استان شرايط خشكسالي شديد را دارا  ۲۹/۱۷ت استان شرايط خشكسالي متوسط و از مساح
هاي زيرزميني استان هاي سطحي و آبتحليل آب( باشندقابل مشاهده مي ۴و  ۳اطالعات مذكور در جداول شماره 

  ).۱۵: ۱۳۹۰خراسان جنوبي، 
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  سان جنوبيدر استان خراSPIمحاسبه شاخص : ۳جدول 

 )درصد(سطح استان SPIدامنه  وضعيت رديف

 ---  SPI >2 ترسالي حاد ۱
 ---  SPI <1.99 > 1.5 ترسالي شديد ۲
 SPI < 1.49 ۰۸/۰ > 1 ترسالي متوسط ۳
 SPI < 0.99 ۵۳/۴۸ > 0.99- ترسالي نرمال ۴
 SPI < -1 ۳۵/۲۰ > 1.5- خشكسالي متوسط ۵
 SPI < -1.5 ۲۹/۱۷ > 1.99- خشكسالي شديد ۶
 SPI < -2 ۷۴/۱۳ خشكسالي حاد ۷

  .۱۵: ۱۳۹۰هاي زير زميني استان خراسان جنوبي، هاي سطحي و آبتحليل آب: خذأم 
 

  ۹۰- ۹۱تا ارديبهشت ماه سال آبي هاي استان وضعيت خشكسالي شهرستان:  ۴جدول 

 SPI وضعيت نام شهرستان رديف
 - ۷۳/۱ خشكسالي شديد بيرجند ۱
 - ۰۵/۱ متوسط خشكسالي قاين ۲
 - ۲۳/۱ خشكسالي متوسط سرايان ۳
 - ۵۴/۰ ترسالي نرمال سربيشه ۴
 - ۹۱/۰ ترسالي نرمال فردوس ۵
 - ۴۵/۰ ترسالي نرمال نهبندان ۶
 - ۱۸/۱ خشكسالي متوسط درميان ۷

  .۱۶: ۱۳۹۰هاي زير زميني استان خراسان جنوبي، هاي سطحي و آبتحليل آب: خذأم 
  

در قرآن . اي است كه در هر مكاني امكان وقوع آن وجود دارداز مخاطرات طبيعي، پديده خشكسالي به عنوان يكي
توانيم شاهد نقشي كه بالياي با نگاهي گذارا به تاريخ نيز مي. كريم و در سوره يوسف نيز به اين پديده اشاره شده است

از حالت نرمال است كه در صورتي كه به هر روي خشكسالي كمبودي شديد . ها دارد باشيمطبيعي در نابودي تمدن
تواند آثار و پيامدهاي متعددي از خود بر جاي بيش از يك فصل يا يك دوره زماني بلند مدت به طول انجامد مي

مشخص گرديد استان خراسان جنوبي دچار خشكسالي است و اين پديده  SPIطور كه از محاسبه شاخص همان. بگذارد
  . به وقوع پيوسته است هاي استاندر تمام شهرستان

اثرات متعددي بر وضعيت اقتصادي،  ،طبيعي غالب در استان يدر طي دهه اخير خشكسالي به عنوان مخاطره
يان و عشاير دچار بيشترين صدمه از يدر اين بين روستا. مردم خراسان جنوبي گذاشته است... اجتماعي، فرهنگي و 
برابر  پذيري آنان درگروه از مردم به كشاورزي و دامداري موجب آسيب وابستگي معيشت اين. اندوقوع خشكسالي شده
به طوري كه در صورت وقوع تغييرات در وضعيت بارندگي و وضع هوا، اثرات آن بر تمام  ،خشكسالي گرديده است

محيطي  هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيستخشكسالي از جنبه. كندهاي زندگي آنان نمود پيدا ميجنبه
اي از اگر بخواهيم به طور خالصه به گوشه. ايمو در خراسان جنوبي نيز ما شاهد آثار مخرب آن بوده اثرگذار است... و 

  :گردداثرات خشكسالي اشاره كنيم شامل موارد ذيل مي
ها، ، افزايش هزينهاعتباررفتن كاهش ميزان توليدات كشاورزي و دامي، كاهش درآمد و بيكاري، فقر، سوء تغذيه، از بين 

اميدي، عصبانيت، دزدي و قاچاق، مهاجرت و آينده هراسي، رواج فساد و  سوء بر سالمت رواني افراد، افسردگي و نا آثار
كيفيت منابع آبي، كاهش سطح منابع آب زيرزميني، كاهش منابع  منفي درثير أگرايش به مواد مخدر، كاهش امنيت، ت
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به هر  .بر منطقه خواهيم بود آنبا ادامه روند خشكسالي، شاهد تشديد اثرات ... . زايي و ها، بيابانآب سطحي، حفر چاه
اما . سازدين امر را تواناتر ميلريزي براي مقابله با تبعات آن مسئوها در برنامهروي، شناخت و بررسي اثرات اين پديده
اي است بسيار حياتي امنيت مسئله. تر دانستامنيت را بتوان موضوعي برجستهدر بين اثرات خشكسالي شايد مبحث 

از هم گسيختگي پيوندهاي  يتواند زمينهمياي است كه خشكسالي پديده. ها به آن وابسته استكه حتي هستي دولت
تواند نقش قابل توجهي در مي خودثرگردد و اين ؤبدنه اقتصادي خانوارها م نمودنمردمي را فراهم سازد و در متالشي 

به اين مطلب را بايد خاطر نشان ساخت كه در صورت حل و يا كنترل خشكسالي، . ايفا نمايدمنيت منطقه كاهش ا
بنابراين با اتخاذ برنامه. ها باقي خواهد ماندآن تا مدت پيامدهايدليل ريشه دار شدن اثرات اين پديده در تمام وجوه، 

استان و مقابله با آثار اين پديده ) داخلي و خارجي(  منيتتوان براي حفظ امي و به موقع ريزي هوشمندانه و كارآمد
  .هاي محكم و اصولي برداشتطبيعي قدم

  :گيرينتيجه
. هاي طبيعي و اقليمي كشور ماستخشكي و خشكسالي از ويژگيگردد كه، هاي پژوهش مشخص ميبراساس يافته

ا، به طور متوسط نزديك به ثلث متوسط جهاني هايران بر روي كمربند خشك جهاني واقع شده است و ميزان بارندگي
توان خشكسالي را در كنار باليايي چون زلزله و آتشفشان در رديف حوادث غيرمترقبه قرار داده و با بنابراين نمي. است

ا خشكسالي براي كشور م. آن برخورد مقطعي و زودگذر داشته و با اولين باران پاييزي همه چيز را به باد فراموشي سپرد
هاي خشك و مناطق خاص انديشيد، بلكه اين ناشناخته و موردي نيست تا تنها به مديريت بحران در سال يهيك پديد

هايي را پايين بودن بالقوه بارندگي و باال بودن تبخير در كشور، چالش. قهر طبيعت يك واقعيت دائمي براي كشور است
از اجزاء ذاتي كشاورزي كشور ماست و توانسته است استان خراسان  توان گفت كه كم آبي يا خشكيدنبال دارد و ميه ب

ميزان   .بسياري از مشكالت را براي اين استان فراهم سازد ي بروزقرار دهد و زمينه خود الشعاعتحتنيز جنوبي را 
هاي رو به رشد فعاليتنمايد و با توجه به افزايش جمعيت و روند نزوالت جوي ساليانه، اين امر را تشديد و يا تعديل مي

ناامني، فقر، گرسنگي   از قبيل يتر خواهد شد و مسائل ديگرصنعتي و تخريب محيط زيست و آثار و تبعات آن گسترده
توان به، ركود اقتصادي، كاهش درآمد مي خراسان جنوبياز پيامدهاي ناگوار خشكسالي در . خواهد داشتدر پي ... و 

در نقاط روستايي و حاشيه نشيني، ايجاد مشاغل كاذب، ... خليه روستاها، مهاجرت و يان، افزايش بيكاري، تيروستا
طور همان. در نقاط شهري اشاره نمود... تضادهاي فرهنگي، فساد و دزدي، كاهش امنيت، كمبود امكانات و خدمات و 

روستايي و عشايري بودههاي اخير در استان شاهد اثرات متعدد خشكسالي در نقاط شهري، كه ذكر گرديد طي سال
به دليل اينكه استان خراسان جنوبي  ؛مل داردأامنيت جاي بحث و ت ي، مقولهگرديد اما در بين اثراتي كه بيان. ايم

و  ، كشور افغانستان است، امنيت و مباحث مربوط به آن داراي اهميتآنشرقي  يمرزي است و همسايهاستاني 
براي انتظام امور، داشتن نظم و امنيت ضرورتي انكارناپذير . يت بسيار گسترده استحوزه امن. باشدفراوان مي گستردگي
ر قرار گرفتن آن از عوامل خارجي و داخلي، مستلزم نظارت مسئولين و يثأحفظ امنيت و جلوگيري از تحت ت و است

حفظ امنيت داخلي و . تالبته مشاركت مردم براي مقابله با نفوذ تبعات خشكسالي و اثرات آن بر امنيت استان اس
براي دستيابي به توسعه و پيشرفت  .باشدن جنوبي در تمام انواع سكونتگاهي مردم بسيار حائز اهميت مياخارجي خراس

بنابراين ابتدا شناخت عوامل اثرگذار . خوش تالطم نگرددو اين امر هرگز دستبايد نظم و امنيت در جامعه برقرار باشد 
اي امن بتوان تا با داشتن امنيتي پايدار در جامعه ،ريزي جهت مقابله با آنهااست و سپس برنامهبر نظم و امنيت ضروري 

 . هايي بلند برداشتجهت توسعه و پيشرفت استان و البته كشور گام
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