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  چکیده
 26ایستگاه هواشناسی در سطح استان خراسان شمالی طی دوره  27هاي بارش ماهیانه  وضعیت خشکسالی دادهدر این تحقیق به منظور تعیین 

ها  خشکسالی با طبقات ضعیف، متوسط، شدید و خیلی شدید از شاخص دهک هاي ویژگیبه منظور تعیین . استفاده شد) 1990-2015(ساله 
)Deciles Index; DI (محاسبه  ها ها نیز در مقیاس زمانی ساالنه در هر یک از ایستگاه درصد فراوانی وقوع خشکسالیبر این اساس . استفاده شد

 بر اساس شاخصهاي مختلف خشکسالی  وضعیت. تهیه شد Arc GISدر محیط  IDWها با روش درون یابی  نقشه پهنه بندي خشکسالی. گردید
DI و  2001، 1995، 1990هاي  نتایج نشان داد که شدیدترین خشکسالی ها در سال. در مقیاس ساالنه محاسبه و نقشه پهنه بندي آن تهیه شد

درصد در  92/26ترین درصد فراوانی وقوع خشکسالی خیلی شدید با  در مقیاس زمانی سالیانه، بیش. در منطقه به وقوع پیوسته است 2008
ترین درصد فراوانی وقوع خشکسالی شدید در ایستگاه  بیش. افتاده استهاي سیساب، رسالت، اسفراین، درکش، دربند سملقان، آغمزار اتفاق  ایستگاه

هاي اینچه علیا و علی محمد اتفاق  درصد در ایستگاه 08/23ترین درصد فراوانی وقوع خشکسالی متوسط سالیانه با  درصد و بیش 20جاجرم با 
پهنه  نتایج نشان داد که در مقیاس ساالنه، )(Drought Hazard Index; DHIاساس شاخص خطر خشکسالی برهمچنین . افتاده است

خطر وقوع خشکسالی شدید بوده و  در معرض درصد از مساحت استان 13/41اي معادل  منطقه به گستره شرقی از شمال قسمتی و غربی جنوب
 34/40جمعا با ( راز و جرگالن شهرستان شمال از کوچکی بخش و استان جنوبی و مرکزي هاي بخش .باشد میتا این درجه از خشکسالی مستعد 
 سطح استان، کل از درصد 80 اساس حدود این بر. نیز خطر خشکسالی با وضعیت متوسط را به خود اختصاص داده است) استان مساحت درصد از

شامل  استان غربی جنوب بخش و شیروان شهرستان( استان مساحت درصد 39/10همچنین . متوسط است و شدید خشکسالی مستعد خطر
در نهایت تنها سطح بسیار کمی از استان . قرار گرفته است شدید خیلی خشکسالی نیز در معرض خطر) جاجرم و گرمه شهرستان از هایی بخش

این بدان معناست که عمال خطرات و پیامدهاي ناشی از پدیده خشکسالی به ویژه  .را تجربه کرده است کم خشکسالی خطر )درصد مساحت 14/8(
هاي کشاورزي و استفاده بهینه از  اهمیت این موضوع در برنامه ریزي فعالیت. کند هاي زیاد، منطقه مورد پژوهش را بطور جدي تهدید می با شدت

  . نماید باشد، دو چندان می آن به زراعت دیم نیز وابسته می منابع طبیعی به خصوص در این استان که که معیشت بهره برداران کشاورزي
  

  خشکسالی هواشناسی، شاخص دهک، درصد وقوع خشکسالی، خطرپذیري خشکسالی، خراسان شمالی :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
تغییر اقلیم و پدیده خشکسالی از جمله  یرنظ ییها در برابر مخاطرات آب و هوا و آب و حساسیت آن یعیپذیري منابع طب آسیب
مردان، مسئولین، ذیربطان و نیز کارشناسان علوم مختلف از جمله منابع طبیعی  هاي اخیر نظر دولت هاي مهمی است که در سال چالش

مختلف  يها شدت با یچیدهو پ یعیطب اي یدهپد یخشکسال. منابع آب را به خود جلب نموده است یویژه پژوهشگران علوم و مهندس و به
 Tallaksen ،2003و   Hisdal( .گذارد یم یرتاث یممستق یرو غ یمطور مستق از جهان به یمختلف يها است که هر ساله در بخش

وقوع )  Sahoo ،2008 و   Mohn ( .باشد یتر م خطرناك یلبا وقوع س یسهدر مناطق خشک در مقا یاست خشکسال یگفتن)
هفته و در  یکبه مدت  یجهان اگر بارندگ يها از بخش یدر بعض که يطور دارد به یمنطقه بستگ یمدر هر منطقه به نوع اقل یخشکسال

 ینتر از مهم یکی ارندگیب. رخ خواهد داد یخشکسال یافتد،به مدت دو سال در منطقه اتفاق ن یاز مناطق اگر بارندگ یگرد یبعض
 یخشکسال یانم یندر ا )Hayes ،2001 و  Hong( .دارد یرمنطقه تاث هاي یدر خشکسال یممستق طور است که به  یمیاقل يپارامترها
که  یزمان. است یزن یبروز خشکسال ي نشانه ینکه بعنوان اول شود یاساسا به کمبود باران نسبت به دراز مدت اطالق م یهواشناس
است که تحت  یبخش ینخاك، معموالً نخست یرطوبت یرهاز حد به ذخ یشب یوابستگ یلبدل يشود، بخش کشاورز یآغاز م یخشکسال

سازد،  محیطی را متأثر می برابر پدیده پیچیده خشکسالی که جهات مختلف اجتماعی، اقتصادي و زیست  در .یردگ یقرار م یرتأث
هت تعدیل اثرات متعدد و متنوع آن ها و اقدامات مورد نیاز ج الیکسبا مسائل مهمی نظیر چگونگی تعیین مراحل و شدت خش یربطانذ

. شود یز تشدیدشود اما ممکن است توسط پدیده تغییر اقلیم ن می باگرچه خشکسالی یک خطر طبیعی محسو. شوند مواجه می
هاي کمی، کیفی و  ها همگی از جنبه سالی ها و خشک هاي زیرزمینی، شدت و تواتر سیالب ها، آب ها، آبدهی رودخانه آب روان

که وقوع  نحوي به. باشند میعنوان مهمترین عناصر اقلیمی،  حرارت به محیطی متاثر از تغییرات در میزان بارش و درجه زیست
طور جدي تحت  هاي مختلف کشاورزي، شرب و صنعت را به ها، نیاز بخش ها و تغییرات اقلیمی بسته به شدت و ضعف آن خشکسالی

  .دهند تاثیر خود قرار می
در مواقع مختلف  آنو در کنار  یستهبه مسئله نگر یسکر یریتبا نگاه مد یدر مواجهه با خشکسال یرانگ یمامروزه در جهان، تصم

از منظر  یژهارتباط به و یندر ا ).Vanyarkho ،2000و Wilhite .(را به صورت توأمان مدنظر دارند یسکبحران و ر یریتاز مد یقیتلف
 یخاص یتاز اهم یوقوع خشکسال یمکان يها و پهنه یشدت، مدت، فراوان یرنظ ییها مشخصه ی،خشکسال یريخطرپذ یلتحل

از  یداشتن اطالعات کاف ی،جامع نگر خشکسال یریتیمد یستمالزمه س ی،به طور کل)  2015و همکاران،   Rajsekhar(برخوردارند
مناطق مورد  یريپذ یبآس یزانم ینو همچن یبار خشکسال یاناز خطرها و اثرات ز یمختلف در سطح منطقه و شناخت کاف يها قسمت

 يراستا پهنه بند یندر ا. یمها داشته باش یبرا در جهت کاهش خطرات و آس اسبیمن يها یريگ یمها و تصم باشد، تا واکنش یم یبررس
باشد  یم یجامع نگر خشکسال یریتمد يساز یادهگام اجرا و پ یننخست ی،خشکسال یريذپ یبآس هاي نقشه یهو ته یخطر خشکسال

 یر،در سه دهه اخ یژهبه و یبررس ینمناطق تحت ا یخشکسال یريخطرپذ ضعیتو یرو چگونگ یناز ا). 1392و همکاران، یاکرام(
مناسب کاهش خسارات  يراه کارها یینپژوهش در واقع اولویت بندي مناطق و تع ینانجام ا. پژوهش بوده است ینمسئله مهم مورد ا
  .را براي اقدامات سازگاري با شرایط کم آبی و خشکسالی بدنبال دارد يتر یقها و نیز برنامه ریزي دق  ناشی از خشکسالی

 کارگیري به اساس بر ها شاخص یناز ا یکارائه شده است که هر  يمتعدد هاي شاخص یخشکسال یابیو ارز یشپا يبرا امروزه
با ) 1395، یئیرض( )٢٠٠٩، Tsakarisو  Nalbantis .(باشند یآن، متفاوت م یمحاسبه و روش محاسبات يبرا يورود یرهايمتغ

مرکز و  خشک یمهدر بخش خشک و ن یخشکسال یدهپد بینی یشمارکف مرتبه اول امکان پ یرهو زنج یزمان يسر هاي استفاده از مدل
منطقه مورد  شناسی یمو اقل ینوپتیکس یستگاها 69بارش  هاي منظور با استفاده از داده ینا يقرار داد، برا یمورد بررس یرانشرق ا

 ینا یجهنت. محاسبه شد ها یستگاههمه ا يماهه برا 12سه، شش و  یزمان هاي یاسدر مق SPI یهنما 1975-2005مطالعه در دوره 
 60از  یشو اغلب ب یادز یاربس ها یستگاهدر همه ا يبه همان حالت در ماه بعد ینحالت مع یکاز  یدناحتمال رس نشان داد که یبررس

و . درصد است 10و اغلب کمتر از  ینپائ یاربس ها یستگاهمخالف در همه ا یتبه وضع یتوضع یکدر مقابل احتمال گذر از . است رصدد
) Saunders  وLloyd-Hughes ،2002 (اي کل اروپا وضعیت این  هاي بارندگی و ماهواره و داده خشکسالی گیري از شاخص با بهرهز نی

هاي خشک و مرطوب، مناطق مستعد به خشکسالی اروپا  پس از تعیین دوره ها آن. ررسی قرار داده استقاره را از نظر خشکسالی مورد ب
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به بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی در اروپا  Wavelet وهاي اصلی  را شناسائی و با استفاده از روش آماري تحلیل مولفه
را مورد بررسی و تجزیه   ENSO و NAO هاي اقلیمی مثل بینی خشکسالی در این قاره و ارتباط آن با شاخص پرداخته و قابلیت پیش

و  Bordi). ( 2001و همکاران،  Bonaccorso ( خشک و تر در ایتالیا يها ، دوره SPIبا استفاده از شاخص. و تحلیل قرار داده است
Sutera  ،2003  .(یونان)Tsakiris   وVangels  ،( یجنوب يو آفریقا).  ٢٠٠٤ Natale   وYew Gan  ،2003 ( .و  یمورد بررس

شاخص درصد نرمال را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و به محاسن و معایب این  یزن Hayes (2006) .تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
  .روش اشاره نمود

مورد استفاده و ضمن استخراج نقشه درصد وقوع ) SPI(شاخص بارش استاندارد شده ) 1393، و همکاران نژاد یقاسم( یقتحق در
در محیط  SPIاز شاخص ) 2008، شهید و بهروان(. بدست آمد یلخشکسا خطر شاخص نقشه سپس ها، از شدت یکدر هر  یخشکسال

GIS و  کاملی(. کردند استفاده بنگالدش غربی قسمت در زمانی مختلف هاي در دوره لیسازي محدوده مکانی خطر خشکسا براي نقشه
، شاخص رواناب )SPI(از شاخص بارش استاندارد شده  یببه ترت یخشکسال یريمحاسبه شاخص خطرپذ يبرا) 2017، همکاران 

)SRI ( و شاخص رطوبت خاك استاندارد شده)SSWI (ی، شدت و احتمال وقوع خشکسالیهر سه نوع خشکسال يبرا. استفاده کردند 
 یراتتاث) 2015، و همکاران Rajsekhar(. یدگرد یینتع) DHI( یخشکسال یريشاخص خطرپذ یتدر هر شاخص محاسبه و در نها

با در  یخشکسال پذیري یبآس یقتحق یندر ا. کردند یدر منطقه تگزاس بررس یخصوص انواع خشکسالدر  یمیاقل ییراتتغ یاحتمال
و  Maccioni(. قرار گرفت یابیمورد ارز ی،و با استفاده از شاخص خطر خشکسال يو اقتصاد یمختلف اجتماع املنظر گرفتن عو

 12، 9 یزمان یاسها را در مق یو دما، خشکسال یبارندگ هاي و داده RDIو  SPETI ،SPIبا استفاده از سه شاخص ) 2014، همکاران 
محاسبه و ) DHI( یشاخص خطر خشکسال یتمحاسبه و در نها يمرکز یتالیايا رواقع د) Tiber( یبرماهه در حوضه رودخانه ت 24و 

با استفاده از شاخص  یهواشناس یخشکسال یلپس از تحل) 2018، و همکاران پور یخادم( یقدر تحق. کردند یهرا ته ينقشه پهنه بند
SPI یدمحاسبه گرد ی، شاخص خطر خشکسال .  

  
  ها مواد و روش

  منطقه مورد پژوهش -
 شـرقی  شـمال  در شـرقی   58· 30 ˝و  56· 31 ˝النهارهـاي  نصـف  و شمالی  38· 14˝ و  36· 42˝استان خراسان شمالی بین مدارهاي 

متوسط ارتفاع آن از سطح . دهد درصد مساحت کشور را تشکیل می 1.71کیلومترمربع بوده  و  28166واقع شده که مساحت  آن  ایران
تـرین نقطـه آن در شهرسـتان مانـه و      و پائین) قله شاه جهان(متر در ارتفاعات آالداغ  3051متر است، بلندترین نقطه آن با  1326دریا 

 468باشـد، کـه بیشـترین آن بـا مقـدار       میلی متـر مـی   265متوسط بارندگی ساالنه استان . دریا قرار داردمتر از سطح  400سملقان با 
.  میلیمتر در ایسـتگاه جـاجرم ثبـت شـده اسـت      120درکش و کمترین آن به مقدار  گاهمیلیمتر در شهرستان مانه و سملقان و در ایست

   .دزمستان و فروردین ماه نازل می شوکه بیشترین میزان بارندگی در فصل  دهد در منطقه نیز نشان می یتوزیع زمانی بارندگی فصل
بودنـد،   یاز نظر طول دوره، صحت، دقـت و همگنـ   یمناسب یتبا وضع يآمار يکه دارا یهواشناس يها یستگاهانجام طرح در ابتدا ا براي

در بـازه  ) کلیمـاتولوژي و بـاران سـنجی    ینوپتیک،سـ ( یهواشناس یستگاها 27بارش روزانه تعداد  يها خصوص داده یندر ا. شدند یینتع
 يهـا  پـژوهش  یجبر اساس نتا یمختلف خشکسال يها یتوضع یینسپس به منظور تع. یدگرد يآور جمع) 1990-2015(ساله  26 یزمان

بـه عنـوان   ) Deciles Index; DI(ها  شاخص دهک .)1391، یو شکوه یاسالم.() 2002و همکاران،   Hong wu(یژهصورت گرفته به و
الزم به ذکـر اسـت کـه    . دهد یشاخص نشان م ینبر اساس ا راها  یخشکسال يبند طبقه 1جدول . یدانتخاب گرد یابیشاخص مناسب ارز

 DIP (Drought Indices(کـار بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       ینساالنه که ا یزمان یاسمق يها برا آن یلمختلف و تحل يها یتوضع یینتع
Package شاخص  هاي یتوضع یتمام يبرا یوقوع خشکسال یدر مرحله بعد درصد احتمال فراوان. صورت گرفتDI   بـه  . محاسـبه شـد
درصـد   یرمقـاد  یـز و ن یخشکسـال  يهـا  یتوضـع  يپهنه بنـد  يها نقشه یهو ته یخشکسال يا نقطه یلتحل یجنتا يا منطقه یممنظور تعم

 یابی با استفاده از روش درون یخشکسال يبند پهنه نقشهها،  یستگاهدر نقاط ا یدشد یلیو خ یدشد متوسط،  هاي یوقوع خشکسال یفراوان
)IDW (نرم افزار  یطدر محArc GIS یدگرد یهته.  
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  )Deciles Index( ها دهکخشکسالی با استفاده از شاخص  يبند طبقه - 1 جدول

هادهک رتبه دهک هادهک رتبه دهک وضعیت خشکسالی   وضعیت خشکسالی 
درصد 10کمتر از  یک درصد 70تا  60 هفت خشکسالی خیلی شدید   ترسالی ضعیف 
درصد 20تا  10 دو درصد 80تا  70 هشت خشکسالی شدید   ترسالی متوسط 
درصد 30تا  20 سه درصد 90تا  80 نه خشکسالی متوسط   ترسالی شدید 

درصد 40تا  30 چهار درصد 100تا  90 ده خشکسالی ضعیف   ترسالی خیلی شدید 
درصد 60تا  40 پنج و شش     نرمال 

  
و همکـاران   Mckee(روش  یخشکسـال  یرياساس جـداول اسـتاندارد خطرپـذ    بر ی،خشکسال يها یتاز وضع یکهر يبرا یگرد ییاز سو

  ).2جدول ( متناسب استخراج شد) Rates(و درجات  )Weights(معتبر، اوزان  یعلم یداستفاده از منابع جد ینهمچن) 1993(
  

 )Rajsekhar et al; 2015، 1393نژاد و همکاران، قاسمی(ی خشکسال شدت هاي نقشه به مربوط درجات و وزن - 2جدول 
 درجه درصد وقوع وزن وضعیت خشکسالی

 یک متوسط

>3 1 
5 -3  2 
8 -5  3 
12-8  4 

<12 5 

 شدید

 >3 1 

 دو

4 -3  2 
5 -4  3 
6-5  4 

<6 5 

 سه خیلی شدید

>1 1 
2 -1  2 
3 -2  3 
4 -3  4 

<4 5 
  
 
  (Drought Hazard Index; DHI) خشکسالی خطر شاخص برآورد و تحلیل -

هاي مختلف خشکسالی با درصد  با هدف تلفیق شدت وضعیت) 1( و رابطه 2در مرحله بعد شاخص خطر خشکسالی با استفاده از جدول 
  . هاي زمانی ساالنه محاسبه شد ها براي مقیاس احتمال وقوع آن

DHI= (MDr×MDw) + (SDr×SDw) + (VSDr×VSDw)                         1(رابطه                       (  
وزن مربـوط بـه حالـت     MDwدرجه مربـوط بـه حالـت خشکسـالی متوسـط،       MDrشاخص خطر خشکسالی،  DHI: که در این رابطه

درجه مربوط  VSDrوزن مربوط به حالت خشکسالی شدید،  SDW ه حالت خشکسالی شدید،درجه مربوط ب SDrخشکسالی متوسط، 
هاي خطر خشکسالی هواشناسـی   در انتها پهنه .وزن مربوط به حالت خشکسالی خیلی شدید VSDwبه حالت خشکسالی خیلی شدید، 

بـا اقتبـاس از    DHIبنـدي   در ایـن خصـوص طبقـه   . درون یـابی گردیـد   GISهاي مختلف منطقه مورد پـژوهش در محـیط    براي عرصه
   ).3جدول (بندي گردید  کالس) Rajsekhar et al; 2015(تحقیقات 
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 براي خطر خشکسالی  DHIکالس بندي  -3جدول 
  کالس DHIمقدار 
  بدون خطر  >10
  خطر کم  15-10
  خطر متوسط  20-15
  خطر زیاد  25-20
  خطر خیلی زیاد  25>

 
 نتایج و بحث 

آورده  1شـکل   یساالنه در نمودار ستون یاسمق يبه عنوان نمونه برا ها یستگاهدر ا یخشکسال هاي یتاز وضع یکوقوع هر  یدرصد فراوان
 ین،رسـالت، اسـفرا   یسـاب، س هـاي  یستگاهدرصد در ا92/26با  یانهسال یدشد یلیخ یوقوع خشکسال یدرصد فراوان ترین یشب. شده است

درصد  ترین یشب. درصد اتفاق افتاده است 54/11محمد با  یقزلقان و عل هاي یستگاهها در ا آن ینو کمتر زاردرکش، دربند سملقان، آغم
رسـالت، دربنـد    ین،آغمـزار، درکـش، اسـفرا    یسـتگاه در ا یندرصـد و کمتـر   20جـاجرم بـا    یسـتگاه در ا یدشد یوقوع خشکسال یفراوان

ـ . بوده اسـت  یدرصد فراوان 58/3سنخواست و قره قانلو با  ـ   تـرین  یشب درصـد در   08/23متوسـط بـا    یوقـوع خشکسـال   یدرصـد فراوان
  .اتفاق افتاده است یناسفرا یستگاهدرصد در ا 85/3با  ینمحمد و کمتر یو عل یاعل ینچها هاي یستگاها

  

  
  ها هاي خشکسالی ساالنه در ایستگاه وضعیت نمودار ستونی درصد فراوانی وقوع - 1شکل 

  
   یانهسال یخشکسال يها یتوضع یلو تحل یبررس -

و  1990 يهـا  متوسـط در سـطح اسـتان در سـال     یتبـا وضـع   یخشکسال یشترینب ی،خشکسال هاي محاسبات و استخراج پهنه براساس
بـر   2008و  2001 يدر سـال هـا   یدشـد  یلـی خ یو خشکسال 1995در سال  یدشد یتبا وضع یخشکسال. است یوستهبه وقوع پ 1998

  . دهد ینشان م 2014نمونه در سال  يمختلف را برا يها ضعیتپهنه و 2شکل. گستره استان حاکم بوده است یشترینب
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  1393-94 آبی هاي مختلف خشکسالی استان در سال پهنه بندي وضعیت -2شکل                         

  
   (Assessment of Drought Hazard) یانهسال یزمان یاسدر مق یخطر خشکسال یابیارز -

نوسـان   یدشـد  یلـی کـم تـا خ   یتدر سطح منطقه از وضع یانهسال یزمان یاسدر مق یکه خطر خشکسال )3شکل( نشان داد یجنتا بررسی
 یدشـد  یخطـر خشکسـال  مسـتعد   یاز شمال شرق یو بخش یواقع در جنوب غرب) درصد مساحت 13/41(وسعت منطقه  یشترینب. دارد

خطـر   مسـتعد ) درصـد مسـاحت اسـتان    34/40(از شـمال شهرسـتان راز    یاستان و بخش کوچک یو جنوب يمرکز يها بخش. باشد یم
و  یدشـد  یدرصد از کل سطح استان، مستعد وقـوع خطـر خشکسـال    80اساس در حدود  ینبر ا. باشد یم متوسط یتبا وضع یخشکسال

از  ییهـا  اسـتان شـامل بخـش    ین و بخش جنوب غربیرواشهرستان ش(درصد مساحت استان  39/10 ینهمچن. متوسط قرار گرفته است
از اسـتان   یکم یارتنها سطح بس یتدر نها. قرار گرفته است یدشد یلیخ یدر معرض وقوع خطر خشکسال یزن) شهرستان گرمه و جاجرم

  .باشد یم کم یمستعد وقوع خطر خشکسال) درصد مساحت 14/8(

  
  )1990- 2015دوره آماري (مناطق مستعد خطر خشکسالی در بازه زمانی سالیانه در استان خراسان شمالی  نقشه - 3شکل      
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 گیري هنتیج
اتفاق افتاده اسـت   2008و  2001، 1995، 1990هاي ها در استان خراسان شمالی در سالشدیدترین خشکسالیها نشان داد که  بررسی

 یانهسـال  یدشـد  یلـی خ یوقوع خشکسال یدرصد فراوان ترین یشب .وسیعی از این استان شدید بوده استکه وضعیت خشکسالی در سطح 
ـ  ترین یشب. اتفاق افتاده است زاردرکش، دربند سملقان، آغم ین،رسالت، اسفرا یساب،س هاي یستگاهدر ا  یوقـوع خشکسـال   یدرصد فراوان
 .محمد اتفاق افتاده است یو عل یاعل ینچها هاي یستگاهمتوسط در ا یوقوع خشکسال یدرصد فراوان ترین یشب وجاجرم  یستگاهدر ا یدشد

 یزمان یاسو متوسط در مق یدشد یوقوع خطر خشکسال در معرضاستان، کل درصد از سطح  80حاصله حدود  یجبر اساس نتااز سویی 
 یدشـد  یلیخ یدرصد مساحت استان در معرض وقوع خطر خشکسال 39/10 ینهمچن .باشد و از این منظر مستعد میساالنه قرار گرفته 

بدان معناسـت کـه    ینا .باشد یم کم یمستعد وقوع خطر خشکسال) درصد مساحت 14/8(از استان  یکم یارتنها سطح بس وقرار گرفته 
. کنـد  یمـ  یـد تهد يرا بطـور جـد   یاستان خراسان شـمال  یادز يها با شدت یژهبه و یخشکسال یدهاز پد یناش یامدهايعمال خطرات و پ

بهـره   یشـت استان کـه مع  ینبه خصوص در ا یعیاز منابع طب ینهبه تفادهو اس يکشاورز يها یتفعال یزيموضوع در برنامه ر ینا یتاهم
  .نماید یوابسته است، دو چندان م یزن یمآن به زراعت دي برداران کشاورز

 
 قدردانی و تشکر

 يسازمان جهاد کشاورز حمایتبا نیز و خراسان شمالی استان  یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز یقاتپژوهش در مرکزتحق این ياجرا
  .آید اند، تقدیر و تشکر بعمل می بدینوسیله از کلیه دست اندرکاران که در انجام آن همکاري داشته .استان انجام شده است
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