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 :چکیده

طبیعی همچون سیل، زلزله، طوفان، خشکسالی و ... به دلیل اثرات و پیامدهای منفی و خسارت باری که بر زندگی و پدیده های  

نامیده می شوند. یکی از پدیده های طبیعی که برخی از مناطق جهان و جوامع « مخاطرات طبیعی»حیات بشری دارند، تحت عنوان

داشتند، خشکسالی و تداوم آن است. در واقع خشکسالی، بر خالف سیل و زلزله اوال انسانی مانند ایران همواره نسبت به آن دغدغه 

دارای گستره عملکرد وسیع است و ثانیا بسیار خزنده و طوالنی مدت است و مستقیما حیات جوامع انسانی و توسعه و رفاه ملت ها 

اطرات طبیعی، در مجموع خشکسالی بیشترین میزان را مورد تهدید قرار می دهد. نتایج پژوهش ها نیز نشان می دهد در بین مخ

تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای در صدد پاسخ به این سوال -آسیب را به همراه دارد. این پژوهش با روش توصیفی

ه های پژوهش نشان است که خشکسالی چه پیامدهایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی به همراه دارد؟. یافت

می دهد خشکسالی در نیمه شرقی کشور به ویژه استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان که به دلیل شرایط نامساعد 

زیستی دارای شرایط شکننده ای هستند دارای پیامدهای متعدد اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی است. مهمترین این پیامدهای 

مزارع و مراتع و محدودیت شدید تولید محصوالت کشاورزی و دامی، از بین رفتن تنها منبع درآمد قابل منفی شامل از بین رفتن 

اتکاء روستائیان، بیکاری، تشدید فقر و محرومیت، تشدید بزهکاری و ناهنجاری های اجتماعی، تشدید درگیری و نزاع محلی و 

منیتی، بیابان زایی، خشک شدن بستر رودها و دریاچه ها، طوفان شن شهری، ایجاد حفره های ا -منطقه ای، مهاجرت اجباری روستا

و ریزگردها و تخریب زیست بوم ها و از بین رفتن حیات جانوری و ... می باشد. همچنین به نظر می رسد تغییر اقلیم نیز در تداوم 

    خشکسالی در سال های آتی در برخی مناطق ایران نقش موثری داشته باشد. 

 استان خراسان جنوبی اقلیم، خشکسالی، امنیت، تهدید، مهاجرت،لیدی : واژگان ک
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 مقدمه و بیان مساله :  (1

، 1965خشکسالی عبارت است از کمبود مستمر و غیرطبیعی رطوبت در یک دوره زمانی معین که معموال یک سال است)

palmer .) برای خشکسالی تعاریف متعددی وجود دارد. اما به دلیل جایگاه بسیار مهمی که این پدیده طبیعی دارد هنوز تعریف

ثابت و دقیقی از آن که مورد پذیرش همه دانشمندان باشد ارائه نگردیده است. پدیده خشکسالی در طول نیمه دوم قرن بیستم 

ت کشاورزی و ظهور بالیای مختلف نظیر قحطی های گسترده شده است. در نمود زیادی یافته و موجب از دست رفتن محصوال

سال گذشته، وقوع خشکسالی های شدید و مستمر، در دوره های زمانی مختلف بسیاری از نقاط کره زمین را مورد تهدید  300طول

 درکشور خسارات خشکسالی نیز یراخ سال های در (.100؛ 1386صالح و مختاری،موجب ویرانی و تخریب گردیده است)قرار داده و 

بخش های زیادی از کشور به ویژه در نیمه شرقی واستان های خراسان  زمینی زیر و سطحی آب است و منابع به بار آورده زیادی

 (.218؛1389است)عباسی و همکاران، یافته کاهش آب امالح، کیفیت و شوری افزایش با و شده شدیدی رضوی وجنوبی دچارکاهش

 اساسی اقتصادی، های هزینه و ها و منجر به زیان وقوع بپیوندد به ناحیه هر در تواند می که است جهانی ای پدیده خشکسالی

 با و باشند داشته مسئله این به توجه زیادی پژوهشگران که شده باعث موضوع این اهمیت گردد. زیست محیطی و اجتماعی

 با ها آن رابطه اقلیمی و بررسی عالیم از استفاده ها، روش این از یکی بپردازند. آن بررسی مختلف به از روش های استفاده

 اما شوند، می حاصل بارندگی اثرکمبود اساسا در ها (. خشکسالی41؛1391است)خداقلی و همکاران،  مختلف مناطق در خشکسالی

(. اگر چه 2013است)چوی و همکاران؛ بارندگی توزیع مکانی و مدت شدت، در جدی تغییرات سبب به خشکسالی های متوالی وقوع

 و خشک مناطق در آن اثرات اما می دهد، رخ جغرافیایی و مناطق ها اقلیم همه در که است طبیعی جمله پدیده های از خشکسالی

 نوسانات تا شده موجب جهانی خشک کمربند روی بر شدن ایران چنانکه واقع(.  1384 چناری،) می شود ظاهر بیشتر نیمه خشک

 حالی که در می دهد رخ سیالب رودخانه ها، طغیان آبی اثر در سال ها، برخی در دلیل همین به. باشد شدید ما کشور بارندگی در

 یک وقوع پیوسته، وقوع به که خشکسالی زمانی حال عین در. می گردد شدید آسیب های موجب وقوع خشکسالی دیگر مواقعی در

 وقوع به گلستان در استان 1380 سال در مورد این نمونه که آورد بار به را ناپذیری ات جبرانخسار می تواند نیز بارندگی

 -(. وقوع پدیده خشکسالی دارای پیامدهای اقتصادی،  اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی845: 1393ظهیری و همکاران،)پیوست

 واکاوی قرار دهد. امنیتی متعددی می باشد. موضوعی که این پژوهش تالش دارد آن را مورد

 

 (روش تحقیق:2 

تحلیلی است. اطالعات مورد نیاز پژوهش به شیوه اسنادی و  –تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی 

با مراجعه به منابع معتبر گردآوری شده است. سوال اصلی پژوهش این است که پدیده خشکسالی در استان های شرقی ایران چه 

 پیامدهای منفی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی به همراه دارد؟ 

 (پیشینه تحقیق: 3

( زیر به 1تاکنون مطالعات متعددی در زمینه خشکسالی و پیامدهای آن انجام شده است. که نمونه های از این مطالعات در جدول)

 اختصار ذکر شده است:

 



 
 

 مورد خشکسالی و پیامدهای آن: پیشینه پژوهش در  1جدول

ردی
 ف

تحقیق روش عنوان محقق تحقیق های یافته   

حسینی،روس   1

تا، زمانی پ ور،  

تیم      وری  

1395 

 ادراک کش    اورزان

 پیامدهای به نسبت

 خشکسالی

اس    تفاده از روش 

پدیدارشناس    ی و 

روش مص    احبه و 

تجزی   ه و تحلی   ل 

داده ها اس تفاده از  

 روش کالیزی.

 درک و شناخت آن، پیامدهای و خشکسالی با مناسب مقابله به منظور گام نخستین
 آن، اساس بر بتوان تا است مختلف در ابعاد آن از ناشی تاثیرات و پدیده این دقیق

 توجه با. گرفت کار به و کرد تدوین زمینه این در را اثربخشی راهکارهای و راهبردها
 پیامدهای به نسبت کشاورزان ادراک بررسی باهدف حاضر تحقیق موضوع، به اهمیت
 تحقیق، این آماری جامعه صورت پذیرفت؛ جنوبی خراسان استان در خشکسالی
 .است کشور خشک استان سومین به عنوان جنوبی خراسان روستاییان

 ک    ار گ    ل 2

ی زد     حمزیی

1395 

 اقلیم ی  بندی هنه

 خراس   ان اس   تان

اف زار   نرم با جنوبی
GIS 

 اس   تفاده ازآم   ار 

 ه    ای ایس    تگاه

 هواشناس         ی

 و س       ینوپتیک

 کلیماتولوژی

 طور به اقلیمی های بزرگ سیستم در که این رغم علی جنوبی خراسان استان
 گوناگونی خاطر به اما گیرد، می قرار سینوپتیکی واحد شرایط تاثیر تحت یکپارچه
 باعث ی استان، گسترده ی پهنه در توپوگرافی تنوع مخصوصا و محلی اقلیمی عوامل
 با منظور بدین. باشد برخوردار اقلیمی متفاوتی نواحی و ها اقلیم خرده از که شده

 نتایج که ای، تحلیل خوشه و عاملی تحلیل مانند آماری نوین های از روش استفاده
 در اقلیمی عناصر پراکندگی دارند، های سنتی روش به نسبت تری اطمینان قابل
 گرفت قرار مورد ارزیابی استان پهنه

کالیستو کوی  3

و دریک هلند  

2017 

تاثیرهویت سیاسی 

و تجرب  ه گذش  ته  

بح  ران در نگ  رش  

 های آب

با توجه به آمار کاهش منابع آب منطقه ای و منابع آب آشامیدنی شهری که به طور  تحلیلی -توصیفی 
روزافزونی از اخبار پخش می شود، تحقیق در سراسر کشور برای بررسی نگرانی ها و 

نسبت به کمبود آب و آلودگی آب، و نیز دانشمندان و اطالعات نگرش های کلی 
 علمی در مورد بحران آب انجام شده است.

قنبری، بیاد  4
 1394 

 پیام  دهای تحلی  ل

 س  ال خشکس  الی

   کشاورزی بر1386
 جیرفت 

اس   تفاده از  روش 

پیم          ایش و 

پرسش  نامه و ن  رم  

 spssافزار 

 و انسان زندگی بر زیادی خسارات که است طبیعی بالیای از یکی خشکسالی
 جغرافیایی موقعیت دلیل به جیرفت منطقه ی .می آورد وارد طبیعی اکوسیستم های

 و اجتماعی اقتصادی ارکان و بوده مواجه پدیده این با همواره دارد، که ویژه ای
 با پژوهش این. است گرفته قرار پدیده این تاثیر تحت منطقه، روستاهای
 روستایی مناطق کشاورزی بر خشکسالی و اجتماعی اقتصادی آثار تحلیل"هدف

 .است شده انجام تحلیلی  توصیفی صورت به و "جیرفت شهرستان



 
 

اول             5

اس   میرنوف ، 

م  ارتین س  ی 

س      تینوند، 

تینگی      ین 

شیائو، مینگ وا  

 2016ژان   

ت  اثیرات اقلیم  ی و 

بقا سیاس ی: اث رات   

 خشکسالی و بارش

 

تجزی   ه و تحلی   ل 

جغرافی          ایی 

 IWHس  مپوزیوم 

از بالی  ای طبیع  ی، 

اندازه گیری اث رات  

رف    اهی ام    داد  

 اضطراری

کشف اینکه چگونه بقای سیاسی رهبران در رژیم های مختلف سیاسی تحت تاثیر 
خشکسالی و بارندگی قرار می گیرند که دو تاثیر عمده پیش بینی شده از تغییرات 

با استفاده از اطالعات جغرافیایی مربوط به آب و هوا  اقلیمی انسان شناسی است.
، ما بررسی می کنیم که آیا دموکراسی 2010تا  1950برای کل جهان و سال های 

ها قادر به مقاومت در برابر فشارهای ناشی از اختالالت اقتصادی و اجتماعی مرتبط با 
یافتیم که بارش زیاد، آب و هوای شدید نسبت به سایر توافقات سازمانی هستند. ما در

اما نه خشکسالی، باعث افزایش گردش مالی در رژیم های غیر دموکراتیک می شود، 
هم از استفاده از سازوکار های موجود و هم از طریق خروج نامنظم. به نظر می رسد 
رهبران کشورهای دموکراتیک تحت تاثیر حوادث شدید آب و هوا نیستند. ما متوجه 

اقتصادی هیچ تاثیر متفاوتی برای تاثیرات ناشی از وقایع شدید  می شویم که توسعه
 آب و هوایی بر بقای سیاسی 

ظهیری و  6
همکاران  
1393 

 پدیده های ارزیابی

 و ترس           الی

 در خشکس      الی

 ب ا  خراس ان  استان

نمای  ه  از اس  تفاده

 ,PNPI) ه  ای

SPI,  

 استفاده از ش اخ  

 اس   تاندارد ب   ارش

، (SPI)ش       ده 

نرم ال   بارش درصد

(PNPI)  نمای  ه و 

 نیچه   

 گرفت، قرار استفاده مورد ترسالی و خشکسالی پدیده بررسی و منظور به تحقیق این
 برای رسیدن ساده روشی محاسبات، سهولت و کمتر آماری نیاز به دلیل روش نیچه

 نرمال بارش و ترسالی، خشکسالی تفکیک به تنها که آنجایی از اما. است هدف این به
 سایر به نسبت کمتری کارایی توجه ی ندارد، ها پدیده وقوع شدت به و می پردازد
 .دارد روشها

رحمانی    7
1393 

 پتانس  یل ارزی  ابی

 آس    ایش ه    ای

 اس   تان اقلیم   ی

 جن   وبی خراس   ان

 TCI1 باروش

 تحقی       ق روش

 کتابخان ه  و میدانی

 ای

 های شاخ  براساس جنوبی خراسان استان هواشناسی ایستگاه های عناصر ارزیابی
Tci گردشگری اقلیمی آسایش لحاظ به شهرستان های استان که داد نشان 

 این اقلیمی شرایط .هستند توجهی قابل های تفاوت دارای بلکه نیستند، یکنواخت
 مرز فاصله در ها شاخ  عددی های ارزش براساس آسایشی وضعیت لحاظ به استان

 دیده استان فضای در مطلوبیت مرز زیر شرایط سایر و دارد قرار آل تا ایده مطلوبیت
 افت دارای هواشناسی ایستگاه های مذکور آمارهای مرزهای داخل در اما. است نشده
 .هستند چشمگیر خیزهای و

 1397منبع: نگارندگان،  

 مبانی نظری:  (4

 ( خشکسالی و انواع آن:1-4

 آب در خاک، کاهش رطوبت باعث کمبود که نحوی به بلندمدت، ای دوره در بارش ازکمبود است عبارت خشکسالیخشکسالی: 

به تعبیری دیگر، خشکسالی  .می شود جانوری زندگی و گیاهی حیات فعالیت های انسانی، طبیعی روند شدن مختل و جاری های

کمبودی شدید از حالت نرمال است، در صورتی که بیش از یک فصل یا یک دوره زمانی بلند به طول انجامد)فاطمی و کرمی، 

 پدیده دارای این شود. می محسوب منطقه یک اقلیم از بخشی عنوان به و بوده اقلیمی ای پدیده (. خشکسالی78: 1389

خشکسالی از نظر ماهیت، ابعاد، ویژگی ها و  . (167: 1385کند)آسیایی، می جدا طبیعی بالیای سایر از را آن است،که خصوصیاتی

... به انواع مختلفی تقسیم می شود. از منظر طول دوره زمانی، چهار نوع خشکسالی وجود دارد. خشکسالی همیشگی، مخصوص 

مناطق بسیارخشک، در این مناطق بدون روش های مناسب آبیاری کشاورزی غیر ممکن است. خشکسالی های مقطعی، برای 



 
 

که فصل های خشک و فصل های بارانی دارند. کشاورزی در دوران بارانی تنها راه ممکن است. خشکسالی ناگهانی، برای مناطقی 

مناطق مرطوب و نیمه مرطوب. این خشکسالی غیر متناوب است و مناطق کوچکی را همیشه در بر می گیرد. خشکسالی مخفی، در 

تبخیر می شود و به همین میزان بارندگی وجود ندارد. این خشکسالی، گیاهان تابستان زمانی که آب زیادی به دلیل گرمای هوا 

 (. از نظر منشاء نیز خشکسالی به انواع مختلفی قابل تقسیم است:186: 1396دیمی را از بین می برد)جان پرور و همکاران، 

 می شود آن ایجاد ساالنه نامناسب توزیع و بارش که در اثر کمبود خشکسالی اقلیمی: خشکسالی. 

 :به وجود می آید  ها رودخانه در آب کمبود که دراثر خشکسالی خشکسالی هیدرولوژیکی 

 اتفاق می افتد. باغی و زراعی محصوالت نابودی یا و کاهش که دراثر خشکسالی کشاورزی: خشکسالی 

 شدن  خشک یا و آب کاهش ها، سفره افت زیرزمینی، آبهای کاهش دراثر خشکسالی که ژئوهیدرولوژیکی: خشکسالی

  می آید. بوجود آنها شدن شور و قنوات و ها چشمه

 ( امنیت 2-4

گرفته شده است. تعاریف لغوی این واژه عبارت است از حفاظت در مقابل  secureاز واژه  securityاصطالح امنیت یا  امنیت:

خطر) امنیت عینی(، احساس ایمنی) امنیت ذهنی(، رهایی از تردید، آزادی از اضطراب و بیمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه 

حقوق  نیتر یو بنیاد نیتر یاساس ن،یرت کردن از مهم یو زندگ اتیح حق(. 122: 1395و مستند می باشد) زرقانی و همکاران،

ها  مند شوند. انسان بهره شیخو یاساس یها یحقوق و آزاد ریاز سا توانند یم یو مقدم بشر است که از برکت آن، افراد انسان یعیطب

 اتیدر معرض خطر از لحاظ ح یا کلی یخود ممکن است به صورت جزئ یو عموم یخصوص ،یاجتماع ،یدر روابط گوناگون فرد

همگان  یبرا یو اجتماع یاخالق ،یحقوق سیسات کیبه عنوان  تیاست که وجود امن یحالت نی. در چنرندیقرار گ یو معنو یماد

 یکه زندگ یا است که براساس آن، افراد در جامعه یخاطر نانیعبارت از اطم تیخواهد داشت. امن یریناپذ  ضرورت اجتناب

 به (.1: 1396 ر،ینداشته باشند)شعبان، محمد ظه یو هراس میخود ب یو معنو یو حقوق ماد تیثینسبت به حفظ جان، ح کنند، یم

قابلیت  ،یو نفوذ ناپذیر یاستوار در مقابل حمله، یایمن یباشد که از یک سو به معن یم یوجه دیگر امنیت یک پدیده دو تعبار

که به  یعدم اضطراب از تشویش و خطر اشاره دارد. نقطه ا یدیگر به معنا یاز سو اعتماد و اطمینان از عدم شکست و یا تسلیم و

 یدارا تیباشد. امن یکامل خارج م یاین است که امنیت به مفهوم جامع و مطلق خود از دایره دستیاب ردداین ارتباط باید یاد آور گ

بوجود  یآشکار و پنهان در درون مرزها ناامن یها دیتهد یمرتبط هستند. در بعد داخل گریکدیاست که با  یو خارج یدو بعد داخل

و ...( و آشوب  ی) جن  داخل ی، نظامیاقتصاد ی، انقالب ...(، بحران ها یلبط یی)شورش، جدا یاسیس داتیتهد لیآورد از قب یم

و  ی، نظامیاسیس مسائل هیتواند از ناح یم تیامن زین یدهند. در بعد خارج یکه هر کدام مردم را تحت فشار قرار م یاجتماع یها

 (.2، 1388شود)آگاه، آصف،  دی، تعرفه ها ...( تهدیاقتصاد یها می) تحر یاقتصاد

 ( مهاجرت و علل آن: 3-4

طوری که این حرکات به  صورت فردی، خانوادگی و گروهی دانست. به ای از فرایندها با ابعاد مختلف، به توان مجموعه مهاجرت را می

(. جمعیت شناس فرانسوی مهاجرت را حرکات افراد یا 5: 1380جدید جغرافیایی بینجامد)زنجانی، ها در موقعیت  اقامت آن

داند که تغییر دائمی یا طوالنی محل اقامت معمولی فرد را به دنبال دارد. به نظر وی در تحلیل حرکات مهاجرتی به  هایی می گروه

وجود فاصله زمانی و و  مکانی بین دو محل  وجود فاصله، در محل جدید دائمی یا طوالنی بودن مدت اقامت سه نکته باید توجه کرد:

در مورد ماهیت مهاجرت، علل و زمینه های مهاجرت، آثار و پیامد های آن نظریه ها و دیدگاههای مختلفی  زمان انجام مهاجرت.



 
 

ای علمی قرار گرفت و جزء اولین دیدگاه ه مورد توجه کرسی 20و اوایل قرن  19ای که در اواخر قرن  ترین نظریه مهموجود دارد. 

ها، نظریه پردازان به طور کلی به  های جاذبه و دافعه است. در این مدل ها بود، تحت عنوان مدل های جغرافیایی انسان نظری حرکت

ب( عواملی که باعث  و ها از محل اسکان یا منطقه مبدأ شده است :الف( عواملی که باعث دافعه انسان اند دو دسته عوامل توجه داشته

عوامل دافعه عواملی هستند که انسان ها را از به عبارت دیگر،  (.37: 1385گردد)حاج حسینی،  ها در منطقه مقصد می جذب انسان

زندگی در یک ناحیه دفع می کند و باعث مهاجرت آنان از آن مکان یا منطقه می گردند و عوامل جاذبه عواملی هستند که انسان ها 

 یک ناحیه تشویق و جذب می کند. در نمودار زیر مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری به مهاجرت ذکر شده است:را در 

 عوامل مؤثر بر تصمیم گیری به مهاجرت :1نمودار 

 
 75:  1395زرقانی و همکاران، منبع:                         

همچنین براساس مطالعات صورت گرفته عوامل مختلفی در دفع مهاجر از مناطق روستایی و جذب آن ها در مناطق شهری کشور 

به ویژه استان های شرقی وجود دارند، که دو مورد مهم آن کمبود آب و در پی آن خشکسالی و عدم اشتغال می باشد که باعث 

ست. همچنین عواملی دیگری نیز در این نوع مهاجرت ها تاثیر داشته اند که در ایجاد و شکل گیری روند های مهاجرتی شده ا

 به آنها اشاره شده است: ( زیر2)جدول 

 : عوامل دافعه روستایی و جاذبه شهری مهاجرت در خراسان جنوبی 2جدول 

 عوامل جاذبه مقصد عوامل دافعه مبدا

 کافی و عدم کمبود آنمنابع آب  ی(سطح یخشک شدن قنات و افت آب هاکم آبی)

 وجود اشتغال مردم و عدم اشتغال یکاهش سطح درآمد

وجود زیر ساخت های بهداشتی و درمانی  درمانی -ی بهداشت یها رساختیکمبود ز

 مناسب

 امکانات رفاهی و آموزشی مناسبنبود سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمبود اختصاص بودجه) در 



 
 

 بخش 

 دسترسی آسان به خدمات رفاهی (کمبود ورزشگاهآموزشی ) -کمبود امکانات رفاهی 

 وجود زیرساخت های ارتباطی مناسب فرهن  کار در روستاها رییتغ

وجود امکانات بروز در مناطق  (و... نترنتی)ایینبود امکانات به روز در مناطق روستا

 .شهری)اینترنت و 
 1397منبع: نگارندگان،                                                                                    

 ( یافته های تحقیق:5

 ( مخاطرات محیطی و راهبردهای جوامع بشری:1-5

پدیده های طبیعی همچون سیل، زلزله، طوفان، خشکسالی و ...به دلیل پیامدهای منفی و خسارت باری که بر زندگی و حیات 

نامیده می شوند. همچنانکه در شکل زیر مشهود است، این نوع پدیده ها با شدت و «  مخاطرات طبیعی»بشری دارند، تحت عنوان

بشری را تهدید می کنند و انسان ها نیز متناسب با فرهن ، دانش و فناوری های در  ضعف متفاوت، زندگی و فعالیت عادی جوامع

اختیار خود به مقابله با آن ها بر می خیزند. شاید بهترین نمونه مقابله قدرتمندانه انسان با این نوع پدیده های طبیعی و مخاطرات، 

و کاهش شدید خطرات آن باشد. در واقع، بستر به شدت ناامن ژاپن و  بکارگرفتن دانش و فناوری در کشور ژاپن برای مقابله با زلزله

وقوع زلزله های متعدد در این کشور بخشی از ذات طبیعی این منطقه از جهان می باشد که ژاپنی ها به مدد فناوری و دانش خود 

سانی قرار دارند که به دلیل ضعف دانش، از این تهدید بزرگ تا حد زیادی رهایی جستند. در مقابل، بسیاری از ملت ها و جوامع ان

قابلیت های فرهنگی و توان فناوری قادر نیستند به مقابله با این پدیده های طبیعی و تهدیدات ناشی از آن پرداخته و آسان ترین 

 (. 1392راه یعنی ترک محل زندگی و مهاجرت را  انتخاب می کنند)زرقانی و همکاران، 

 ی و راهبردهای جوامع بشری در مقابل آن:  مخاطرات محیط 2نمودار 

 
 108: 1395زرقانی و همکاران، 



 
 

خشکسالی به ویژه در دو دهه اخیر یکی از چالش های اساسی بسیاری از جوامع بشری به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک 

گی و فعالیت بخش زیادی از مردم است. این پدیده طبیعی، به دلیل وقوع در مقیاسی وسیع و آثار و پیامدهای شدیدی که بر زند

 طبیعی، حوادث بین در که دهد نشان می شده انجام می گذارد، تهدیدی اساسی و بنیادین تلقی می شود. بسیاری از تحقیقات

(. در ادامه مطلب به اختصار برخی از آثار و 168: 1385است)آسیایی،  شامل را مقدار بیشترین خشکسالی از ناشی خسارات

 پیامدهای خشکسالی با تاکید برکشور ایران و استان های شرقی مورد بررسی قرار می گیرد.   

 ( خشکسالی  و پیامدهای آن: 2-5

دارد. بر خالف زلزله و سیل که از خشکسالی پدیده ای خزنده است که در طول زمان شکل می گیرد و آثار و پیامدهای متعددی 

گستردگی و مقیاس و سیعی برخوردار نیستند و مکان و ناحیه ای محدود را دچار تهدید می نمایند، خشکسالی عمدتا نواحی و 

مناطق وسیع تری را درگیر می نماید. عالوه بر این، آب مهمترین عامل ایجاد و توسعه حیات جوامع بشری است و بروز و ظهور 

دن ها و مراکز جمعیتی از قدیم تاکنون مرهون دسترسی مناسب به منابع آب است. از اینرو، خشکسالی تاثیرات بسیار شدید و تم

(. پدیده خشکسالی در طول نیمه 25: 1392گسترده ای در توسعه و رفاه جوامع و کشورها بر جای می گذارد)زرقانی و همکاران،

وجب از دست رفتن محصوالت کشاورزی و ظهور بالیای مختلف نظیر قحطی های گسترده دوم قرن بیستم نمود زیادی یافته و م

شده است. در طول سیصد سال گذشته، وقوع خشکسالی های شدید و مستمر در دوره های زمانی مختلف بسیاری از نقاط کره 

سالی های بزرگ می توان به خشکسالی زمین را مورد تهدید جدی قرار داده و موجب ویرانی و تخریب گردیده است. از برخی خشک

در آمریکا و خشکسالی های ویرانگر کشورهای منطقه  1930سال ادامه یافت( و نیز خشکسالی های دهه  23)که 1726بزرگ 

(. خشکسالی دارای عواقب و 103: 1386اشاره نمود)صالح و مختاری،  1980و دهه  1973تا 1968ساحلی آفریقا بین سال های 

در نظر می گیرند. اثرات نشانه های آسیب پذیری هستند. خشکسالی « پیامدها»است که گاهی اثرات را مترادف با  اثرات خاصی

تاثیرات زیادی بر استاندارهای اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی دارد. اثرات مستقیم خشکسالی طیف وسیعی مثل کاهش 

یش نرخ مرگ و میر دام های اهلی و حیات وحس را در پی محصول، کاهش سطوح آب، افزایش مخاطرات آتش سوزی، افزا

(. در یک نگرش کلی می توان آثار و پیامدهای خشکسالی را در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، 79: 1389دارد)فاطمی و کرمی، 

 امنیتی دسته بندی کرد.  -زیست محیطی و سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 خشکسالی : مدل  مفهومی تحقیق،  آثار و پیامدهای3نمودار 

 

 1397منبع : نگارندگان، 

 

 ( پیامد های اقتصادی خشکسالی:1-2-5

در حال حاضر خشکسالی، یکی از مخاطرات مهم طبیعی محسوب می شود که دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم در نقاط شهری و 

باشد. از این رو بررسی علمی این پدیده  به ویژه در نواحی روستایی است. از جمله پیامدهای خشکسالی، پیامد های اقتصادی آن می

به منظور برنامه ریزی و مقابله با آن ضروری می باشد. برخی از پیامدهای اقتصادی خشکسالی به صورت تحلیلی و همچنین برخی 

 به صورت نمونه در شکل زیر عنوان گردیده است:

 و کشاورزی های به فعالیت روستائیان عمدتا مربوط معیشت غالب روستائیان: بیشتر فقر و محلی اقتصاد فروپاشی 

است. خشکسالی در درجه اول مهمترین منبع معیشت جامعه روستایی را دچار تهدید و بی ثباتی می کند. بی  دامداری

آبی و از بین رفتن زمین های کشاورزی و مراتع دامداری موجب کاهش شدید درآمد روستائیان شده و موج بیکاری را 

می کند. خشکسالی های چند سال اخیر در استان خراسان جنوبی و جنوب استان خراسان رضوی منجر به تخلیه ایجاد 

گزارش های رسمی منتشر کامل برخی روستاها و مهاجرت اجباری روستائیان به شهرهای مجاور یا کالنشهرها شده است. 

، ایران تنها یک خشکسالی شدید  و 1340-80شده در دهه های اخیر، نشان دهنده آن ست که در فاصله سال های 

(. اما با آغاز دهه هشتاد خورشیدی، شاهد افزایش وقوع، شدت و 1378-79بحرانی را تجربه نموده است)خشکسالی سال 



 
 

گستره خشکسالی هستیم. شدت خشکسالی های اخیر به حدی بوده است که بسیار از تخریب های ناشی از این پدیده 

فاطمی و )جبران ناپذیر باقی مانده و خسارات سنگینی بر پیکره جوامع روستایی وارد نموده است همچنان به گونه ای

(. خشکسالی و از بین رفتن منابع معیشت روستائیان موجب کاهش شدید قدرت خرید و تشدید فقر در 78: 1389 کرمی،

 این مناطق می گردد. 

  ن در اغلب مناطق کشور بر پایه فعالیت های کشاورزی و معیشت عمده روستائیا و افزایش بیکاری: اشتغالکاهش

دامداری است؛ به ویژه در مناطقی مانند استان های شرقی کشور که به دلیل نامساعد بودن شرایط زیستی منابع معیشت 

بلکه،  متعدد و متنوع نیست. از این رو خشکسالی نه تنها همان منبع در آمد مالی ناچیز کشاورزان را از آنها می گیرد

زمینه همان اشتغال محدود را نیز از بین می برد و موجب افزایش شدید نرخ بیکاری در این روستاها می شود. از طرفی 

مهاجرت این موج بیکاران به سمت شهرها و کالنشهرها و فقدان شغل در مکان جدید موجب افزایش نرخ بیکاری در این 

 ی شود که خود تاثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد.   شهرها و رواج مشاغل غیر رسمی و زیرزمینی م

 روستاها همواره به عنوان منبع مولد و کانون های تولید به شمار  اورزی و امنیت غذایی:شک تولیدمحصوالت کاهش

روستائیان می رفته و شهرها به طور سنتی مصرف کننده محصوالت روستایی محسوب می شدند. خشکسالی و مهاجرت 

به شهرها موجب تخلیه روستاها به عنوان کانون تولید مواد غذایی و محصوالت کشاورزی شده و امنیت غذایی را در دراز 

 این را از بین می برد، آبادانی و شده و رونق محلی اقتصاد مدت با چالش مواجه می کند. خشکسالی موجب فروپاشی

 از خارج حتی یا و داخل های استان به موجب وابستگی و می گردد غذایی تولید مواد در مشکالت بروز موجب مسئله

 (.56 -57؛ 1392)زرقانی و همکاران، گردد غذایی می منابع تامین منظور به کشور

 :  بررسی پیامدهای اقتصادی خشکسالی4نمودار 
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 خشکسالی:( پیامد های اجتماعی 2-2-5

خشکسالی یکی از مهمترین بالیای طبیعی بوده که دارای آثار مخرب زیست محیطی می باشد اما خشکسالی عالوه بر داشتن 

پدیده خشکسالی در کشور اتفاق  27خسارت های زیست میحطی دارای خسارت های اجتماعی نیز می باشد. در چهل سال گذشته، 

(. همچنین این 5؛1388کسالی را پدیده ای رایج در کشور محسوب کرد) هاتف و همکاران،افتاده است؛ و بر این اساس، باید خش

پدیده، یکی از ناهنجاری های اقلیمی است که اثرات نامطلوب بر گیاهان، جانوران و سرانجام، محیط های بوم شناختی بر جمعیت 

مد اجتماعی خشکسالی می باشد. از پیامدهای اجتماعی (. یکی از این پیامد ها، پیاwood.2001.39)  wilhite and انسانی دارد

 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 : بررسی پیامدهای اجتماعی خشکسالی 5نمودار 
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 :از اصلی ترین پیامدهای اجتماعی خشکسالی موضوع مهاجرت های اجباری  مهاجرت های گسترده و کاهش جمعیت

می باشد. البته اثرات خشکسالی در مناطق شهری و روستایی متفاوت است ولی  اثرات آن بر جوامع روستایی بسیار 

شت روستائیان شدیدتر است. این امر به دلیل تاثیر مستقیم خشکسالی بر کشاورزی و دامداری به عنوان منبع اصلی معی

(. در واقع، خشکسالی به ویژه در استان های مرکزی و شرقی کشور یکی از دالیل 2؛1388می باشد)افروزه و همکاران، 
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 - اجتماعی پدیده یک شهری، - روستا مهاجرت شهری می باشد؛ هرچند پدیده –اصلی افزایش مهاجرت های روستا 

این نوع . است سیاسی و اقتصادی شناختی، روان اجتماعی، عوامل از پیچیده ای نتیجه مجموعه که است اقتصادی

 و ساخت در قابل مالحظه تغییراتی بلکه گذارد، می جوامع مبداء و مقصد تاثیر جمعیت رشد و حجم بر تنها نه مهاجرت

 شهرهای در جوان مردان تعداد باعث افزایش شهری - روستا های به عنوان نمونه مهاجرت. کند می ایجاد جمعیت توزیع

(. در 125؛ 1384 ستوده،)است زده هم بر روستایی و شهری دو منطقه در را زنان و مردان نسبت تعادل و شده بزرگ

مقابل، چون عمده مهاجران از روستا را جوانان و نیروی کار روستا تشکیل می دهند، مهاجرت جوانان روستایی ناشی از 

ی روستا، کاهش تولید نسل و تغییر ترکیب سنی و جنسی روستاها می خشکسالی و بیکاری موجب کاهش تحرک و پویای

شود. عالوه بر اینکه، مهاجران روستایی به دلیل فقدان تخص  و سرمایه الزم قادر به فعالیت در بازار کار شهری نیستند و 

ساکن می شوند و معضل ناچار به شغل های غیر رسمی رو آورده و به دلیل فقدان درآمد در حاشیه شهرها و کالنشهرها 

و مشکالت آن،  ینینش هیحاشحاشیه نشینی را که خود دارای آثار و پیامدهای متعدد اجتماعی است را تشدید می کنند. 

 نیپرداختن به ا ضرورت .شود یمحسوب م یمعضل بزرگ شهر کیدر حال توسعه، به عنوان  یبه خصوص در کشورها

ی می باشد، امروزه و خصوصا اقتصاد یو حاصل معضالت اجتماع جهیحال که نت نیدر ع دهیپد نیموضوع از آنجاست که ا

ی، افزایش اعتیاد، افزایش جرم و همچون بزهکار یگریموجب بروز مشکالت د و است حاصل از وقوع پدیده خشکسالی

در سال های اخیر وقوع خشکسالی های شدید و گسترده  .(3،1393)رضایی، مهران،گردد یم جنایت، افزایش فقر و غیره

شهری و تشدید حاشیه نشینی را در شهرهای  -در استان های خراسان جنوبی و رضوی موج مهاجرت های اجباری روستا

 بزرگ و به خصوص کالنشهر مشهد رقم زده است.

 ستائیان و عالوه بر آن از بین رفتن خشکسالی و از بین رفتن شغل کشاورزان و رو: تشدید ناهنجاری های اجتماعی

تنها منبع مالی قابل اعتناء روستائیان، موجب تشدید بیکاری، فقر و محرومیت در این مناطق می گردد. این امر، به ویژه 

در مناطق شرقی کشور که به دلیل شرایط نامساعد زیستی وضعیت اقتصادی روستائیان بسیار شکننده و بی ثبات است 

دارد. نظریه های اجتماعی موید رابطه مستقیم بین بیکاری و فقر با ناهنجاری ها و بزه های اجتماعی است.  نمود بیشتری

به عبارت دیگر، فقدان وجود کار و فقر شدید، زمینه الزم را برای بروز انواع بزه و جرم در جوامع فراهم می کند. به طور 

این دو چالش یعنی بیکاری و فقر هستند از این قاعده مستثنی  طبیعی بسیاری از روستاها و مناطق ایران که دارای

نیستند به ویژه روستاهای مناطق مرزی که قاچاق کاال و مواد مخدر به عنوان گزینه های محدود پیش رو برای برخی 

 روستائیان مطرح است 

  ارش در یک منطقه شکل می وقوع پدیده خزنده خشکسالی که به دلیل کاهش و کمبود بو منطقه ای:  محلینزاع های

گیرد سبب کاهش سطح آب های زیر زمینی و آب های سطحی و به وجود آمدن بحران آب در منطقه و استان می گردد. 

بحران آب درگیری های محلی و منطقه ای و یا درگیری بین اهالی یک روستا و یا یک روستا با روستاهای دیگر را بر سر 

سه سال گذشته در مناطقی از کشور که به دلیل خشکسالی یا کاهش شدید منابع  مسئله آب شدت می بخشد. در طی

آب دچار بحران آب شده اند منازعات محلی و قومی تشدید شده است. به عبارت دیگر، خشکسالی و پیامدهای منفی آن 

ن امر در مورد ملت مذهبی می شود و ای -یعنی بیکاری و فقر موجب تشدید نزاع های محلی و افزایش شکاف های قومی

 ایران که ملت ترکیبی است بسیار حائز اهمیت است.

 :خشکسالی به دلیل تاثیر بنیادینی که بر اقتصاد روستائیان دارد در تغییر شیوه و سبک  تغییر شیوه و سبک زندگی

عمومی، سالمت زندگی جوامع روستایی و محلی نیز تاثیر گذار است. به گزارش سازمان ملل، خشکسالی بر روی امنیت 



 
 

افراد و سطح کیفیت زندگی افراد دارای تاثیراتی است. خشکسالی بر عکس سایر بالیای طبیعی که باعث نزدیک کردن 

(. به عنوان نمونه در استان 79: 1389افراد به یکدیگر می شوند، انسان ها را از همدیگر دور می سازد)فاطمی و کرمی، 

لگوی فعالیت اقتصادی مردم شده است. با توجه به نزدیکی این استان ها به های شرقی وقوع خشکسالی سبب تغییر ا

مرزهای ناامن افغانستان و پاکستان، به نوعی خشکسالی سبب تغییر شیوه ی زندگی و فعالیت های آنان از کشاورزی و 

 است. دامداری به فعالیت های مخل اقتصادی و ضد امنیتی همچون قاچاق کاال، مواد مخدر و سوخت شده
 

 پیامدهای زیست محیطی خشکسالی: (3-2-5

از جمله تاثیرات مهم خشکسالی، اثر آن بر اکوسیستم طبیعی و محیط زیست است. در واقع خشکسالی، در صورتی که بیش از   

(. برخی 85،1389یک فصل یا یک دوره زمانی بلند به طول انجامد موجب تغییراتی مهم در محیط زیست می گردد)فاطمی وکرمی،

 نمودار زیر به تصویر کشیده شده است: از پیامدهای زیست محیطی خشکسالی در قالب

 

 : پیامدهای زیست محیطی خشکسالی 6نمودار 
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  بیابان زایی یکی از مهمترین بحران های امروز جهان است و بعد از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب  :زاییبیابان

شیرین به عنوان سومین چالش مهم جامعه جهانی محسوب می شود. استان های شرقی کشور عمدتا در قلمرو اقلیم 

سالی های طوالنی مدت می تواند خطر بیابانی بیابانی و نیمه بیابانی قرار دارند و به دلیل شکننده بودن وضعیت، خشک

 .شدن این مناطق را تشدید نماید

 :از جمله پیامدهای زیست محیطی خشکسالی، وقوع طوفان های گرد و خاک و ریزگردها می  طوفان های گرد و خاک

خی مناطق مانند باشد. در بسیاری از مناطق کشور، باران و نم موجود در خاک موجب پیوستگی خاک می شود. یا در بر

خوزستان وجود آب باعث شکل گیری باتالق ها و هور ها می شود. وقوع خشکسالی های طوالنی مدت یا استفاده بی رویه 

از منابع آب سطحی توسط مناطق باالدست موجب از دست رفتن آب و خشک شدن هورها، باتالق ها، دشت ها و ... شده 

طوفان های گرد و خاک و ریزگردها را فراهم می کند. به عنوان نمونه تداوم و زمینه الزم را برای ایجاد یا تشدید 

خشکسالی ها و از خشک شدن  رودها و دریاچه هایی مانند هامون در شرق کشور در تشدید طوفان های شن منطقه 

 تاثیر زیادی داشته است.  

 :اثر کمبود بارش به وقوع می پیوندد وقوع پدیده خشکسالی که در  از بین رفتن زیستگاه های گیاهی و جانوری

موجب از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه و همچنین از بین رفتن گونه های جانوری می شود و تنوع زیستی منطقه را 

 دچار آسیب جدی می نماید. 

 

 ( پیامدهای امنیتی خشکسالی:4-2-5

توسعه  و امنیت پیشرفت بودن دارا بدون زیرا. است کشور فضای در حکومت ها بنیادی و مهم موضوعات از یکی امنیت تامین مسئله

 به صورت های است که جغرافیایی فضاهای جمله از کشور شرق شرق و جنوب میان، این در. شد نخواهد حاصل کشور در ای

 فضایی توسعه ثانویه بر عامل عنوان به چه و اولیه عامل یک عنوان به چه موضوع این و دارد قرار امنیتی مسائل تاثیر تحت مختلف

 نظام اولیه ی وظایف از یکی کشور، هر سرزمینی قلمرو گستره در امنیت برقراری امروزه .است بوده تأثیرگذار کشور از بخش این

 در امنیت برقراری و امنیتی تهدیدهای ی مساله نیز ایران اسالمی جمهوری نظام سیاسی در .باشد می کشور آن در حاکم سیاسی

 این در امنیتی تهدیدهای. است بوده امنیتی مدیران و سیاسی رهبران اصلی های دغدغه از همواره یکی شرق، جنوب ی منطقه

 مسائل با منشا امنیتی تهدیدهای داخلی، منشا با امنیتی تهدیدهای شامل تواند می تهدید گیری منشا شکل اساس بر منطقه،

 را منطقه امنیت سطح، سه این های واکنش و کنش مجموع، در. باشد ای( نیز )فرامنطقه خارجی منشا با تهدیدهای امنیتی و مرزی

امنیت به مفهوم حفاظت جامعه و ارزش ها و نهادهای داخلی آن در (. 2؛1391محمدحسینی،  و پور )علیاست داده تاثیر قرار تحت

شهروندی و شیوه زندگی افراد جامعه را مختل می  برابر تهدیدات داخلی و خارجی یا تهدیداتی است که بقای رژیم ها و نظام

 پدیده حکومت، هر حیات زمان طول است. در حاکمیت استمرار عناصر ترین اساسی از از یکی امنیت (.139:1395کند)اعظمی، 

 به چالش جغرافیایی فضای در را ها دولت حاکمیت گسترده سطحی در گاه و محدود سطحی در گاه یافته، سازمان به صورت هایی

 عمدتا و شد یاد می اگرایی و یا و گرایی ناحیه های عنوان با ها آن از که سنتی چالشگران از متفاوت ها پدیده این کشند؛ می

 به عنوان آن از که تشخی   هستند قابل افقی یا عمودی اشکال به دولت قلمرو جای هر در شدند، می شامل را کشور حواشی

 و مسائل با همواره اما می برده رنج های منطقه ای واگرایی از تاریخ طول در گرچه ایران سرزمین .شود می یاد "دولت حفره های"

 اما. است بوده ها آن حذف به قادر دولت ها پدیده آن بودن محدود لحاظ به که بوده رو به رو نیز کشور در داخل جزیی پدیده های



 
 

مسائل  از بیش و است افزایش به رو شدت به دولت های حفره همان یا یافته سازمان های پدیده وقوع تعداد های اخیر سال در

با وقوع پدیده خشکسالی در استان خراسان جنوبی در طی سال های اخیر و  .دارد همراه به را دولت نگرانی ای منقطه هایی واگرایی

وقوع خشکسالی سبب خالی شدن روستاها به همچنین با توجه به چالش هایی که خشکسالی با خود به همراه دارد می توان گفت 

ویژه روستاهای حاشیه مرزهای شرق شده است که این امر زمینه ی به وجود آمدن ناامنی در منطقه را با خود به همراه دارد و به 

جام نوعی باعث شکل گیری حفره های امنیتی در سطح استان و بخصوص در نواحی مرزهای شرقی می شود که شرایط را برای ان

فعالیت های غیر قانونی نظیر قاچاق کاال، سوخت و موادمخدر فراهم می نماید. و همچنین با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی با 

کشور افغانستان هم مرز است. افغانستان به دلیل وجود شرایطی چون جن  و بی ثباتی سیاسی، ناامنی، فقر، توسعه نیافتگی، کشت 

است)زرقانی و همکاران،  بوده همسایه کشورهای به مخدر و ... در طی سه دهه گذشته همواره منشا صدور بحرانو تولید وسیع مواد 

 فرو و ضعف چون هایی مولفه و وجود سو از یک مذکور شرایط با افغانستان با (. مجاورت45؛1380پور، به نقل از کریمی 76؛ 1392

 منجر دیگر سوی از آبی منابع کمبود و اثر خشکسالی در منطقه این در رفاه نامطلوب سطح و بیکاری باالی نرخ محلی، اقتصاد پاشی

 مجاز غیر های گیری، تردد گروگان انسان، مواد مخدر، قاچاق قاچاق کاال، قاچاق همچون امنیتی ضد فعالیت های برخی بروز به

 کمبود تر دقیق عبارت به. است یافته افزایش مرزی مناطق به خصوص استان نقاط برخی در ناامنی ضریب و است شده... و مرزی

 های فعالیت سمت به دامداری و کشاورزی بخش در اقتصادی سالم های از فعالیت مرزنشینان گرویدن موجب خشکسالی و آب

و می توان گفت  .است داده قرار تاثیر تحت را منطقه نظم و امنیت و شده سوخت و مخدر کاال، مواد قاچاق همچون اقتصادی ناسالم

با وجود آمدن حفره های امنیتی بخصوص در مناطق مرزی و همچنین مجاورت با مرزهای ناامن افغانستان زمینه برای فعالیت های 

گروه های تروریستی و اشرار فراهم می شود. و باعث می گردد که ناامنی به داخل کشور رسوخ نماید و امنیت ملی را به مخاطره 

 ر پیامدهای خشکسالی در استان می توان به موارد زیر اشاره نمود:اندازد. از دیگ
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به عنوان پدیده های ذاتی و طبیعی هموراه در این کره مسکون  پدیده های چون سیل، طوفان، زلزله، سونامی، خشکسالی و ... 

وجود داشته اند. تا قرون اخیر انسان ها به دلیل ضعف دانش و فناوری همواره در مقابل این پدیده ها به شدت آسیب پذیر بوده و 

ستند در مقابل برخی از این پدیده جان و مال آنها دچار تهدید جدی می شده است. با پیشرفت علم و فناوری، جوامع انسانی توان

های طبیعی مانند سیل و زلزله با انجام اقداماتی چون احداث سد ها و سازه های مقاوم در مقابل زلزله به واکنش متناسب بپردازند. 

ی و تداوم یکی از پدیده های طبیعی که برخی از مناطق جهان و جوامع انسانی مانند ایران همواره از آن وحشت داشتند، خشکسال

آن است. در واقع خشکسالی، بر خالف سیل و زلزله اوال دارای گستره عملکرد وسیع است و ثانیا بسیار خزنده و طوالنی مدت است. 

از طرفی حیات جامعه انسانی و حیات جانوری به شدت به منابع آبی بستگی دارد و خشکسالی مستقیما این مایع حیات و زیست را 

ی دهد. بر این اساس، در بین پدیده های طبیعی یا به عبارت دقیق تر مخاطرات طبیعی، در مجموع خشکسالی مورد تهدید قرار م

بیشترین میزان آسیب را بر جوامع انسانی و محیط زیست وارد کرده است. خشکسالی و به خصوص تداوم آن در سالهای متعدد 

ات و فعالیت انسان ها است. این امر به ویژه در برخی مناطق دنیا که دارای آثار و پیامدهای منفی متعددی برای محیط زیست و حی

با اقلیم گرم و خشک به لحاظ داشتن منابع آبی پایدار دارای وضعیت بسیار شکننده ای هستند، حائز اهمیت بیشتری است. کشور 

انی قرار دارند و از قدیم همواره با ایران و به خصوص مناطق مرکزی و شرقی هم عمدتا در قلمرو آب و هوای گرم و خشک و بیاب

کمبود منابع آب مواجه بوده اند. خشکسالی های دهه اخیر، به صورتی بسیار آرام و خزنده تهدیدات جدی و اساسی را متوجه جوامع 

لهای روستایی و شهری و محیط زیست کرده است. در واقع معیشت، فعالیت و سکونت مردمان در مناطق و استان های شرقی در سا

اخیر به شدت با تهدید خشکسالی مواجه شده است. از بین رفتن مزارع و مراتع، محدودیت شدید تولید محصوالت کشاورزی و 

دامی، از بین رفتن تنها منبع درآمد قابل اتکاء روستائیان، بیکاری، تشدید فقر و محرومیت، تشدید بزه و ناهنجاری های اجتماعی، 

شهری، تخلیه روستا ها، ایجاد حفره های  -و منطقه ای بر سر منابع آب، مهاجرت اجباری روستا تشدید درگیری و نزاع محلی

امنیتی، بیابان زایی، خشک شدن بستر رودها و دریاچه ها، طوفان شن و ریزگردها، تخریب زیست بوم ها و از بین رفتن حیات 

پژوهش ها نشان می دهد در چارچوب تحوالت جدید به ویژه  جانوری و ... مهمترین آثار و پیامدهای خشکسالی است. مطالعات و

تغییر اقلیم خشکسالی در برخی مناطق جهان از جمله بخش هایی از ایران تشدید خواهد شد. مقابله با این چالش و تهدید بزرگ 

       نیازمند مطالعات علمی، برنامه ریزی دقیق و صرف منابع مالی است. 
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