
107

مدیریت ریسک خشکسالی در رشایط تغییر اقلیم: 
)DMP( نقش سیاست های ملی و برنامه مدیریت خشکسالی

آذر زرین1*، عباسعلی داداشی رودباری2
1- عضو هیات علمی گروه جغرافیا و عضو وابسته گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی و ریاست پژوهشکده اقلیم شناسی و تغییر اقلیم، مشهد، ایران. 2-  پژوهشگر پسادکرتی 

)zarrin@um.ac.ir :آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران. *)ایمیل نویسنده مسئول

یادداشت تحلیلی

مقدمه
 

دو مورد از مهم ترین چالش های پیش روی جوامع و دولت ها 
هواشناسی/ مخاطرات  پیامدهای  كاهش  فعلی،  شرایط  در 

است.   2)CCA( اقلیم  تغییر  با  سازگاری  و   1)DRR( اقلیمی 
تغییر اقلیم منجر به تغییر در فراوانی، شدت، گسترش فضایی، 
می شود  اقلیمی  مخاطرات  و  فرین  رخدادهای  زمان  و  مدت 
رویدادهای  جمله  از  خشکسالی   .)2014 و   2012  ،3IPCC(
آن  شدت  و  فراوانی  که  است  کننده ای  نگران  اقلیمی  فرین 
است  یافته  افزایش  اخیر  سال های  در  توجهی  قابل  بطور 
 ،Mafongoya و   Mubaya 2012؛  همکاران،  و   Mubaya(
2017(. این افزایش در شدت، مدت و فراوانی خشکسالی یک 
تهدید جدی برای خانوارها و جوامع فقیر به دلیل وابستگی 
معرض  در  دیم  کشت  و  محدود  معیشتی  فعالیت های  به 

 .)2015 ،Nangombe( خشکسالی ایجاد می کند
فعالیت های مرتبط با DRR و رویکردهای CCA برای سازگاری 
هماهنگ  و  متصل  هم  به  باید  اقلیم  تغییر  اثرات  کاهش  و 
شوند که توسط 4UNISDR و گزارش های IPCC تأکید شده 
است )Mercer و همکاران، 2010؛ IPCC، 2014(. این امر از 
آنجا ناشی می شود که اثرات منفی تغییرپذیری و تغییر اقلیم 
در جوامع، خطر بالیای مرتبط با آن  را افزایش می دهد که در 
رویکرد  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  سازگاری  ظرفیت  نتیجه 
تجزیه و تحلیل آسیب پذیری، که در ابتدا برای مطالعات فقر 
و امنیت غذایی تهیه می شد به چارچوبی متحد برای CCA و 

 ،2014 سال  گزارش  راستا  همین  در  است.  شده  تبدیل   DRR
فرین  رخدادهای  و  اقلیم  تغییر  بین  ارتباط   IPCC-SREX
اقلیمی در زمینه توسعه پایدار )SD( را شناسایی کرده و امروزه 
با  سازگاری  به  مربوط  مطالعات  در  مهم  اصل  یک  عنوان  به 

تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفته است.

معمای خشکسالی

طبیعی  مخاطرات  سایر  با  مختلف  جهات  از  خشکسالی 
که  است  طبیعی  مخاطره  یک  خشکسالی  است.  متفاوت 
پدیدۀ  یک  عنوان  به  آن  از  اغلب  و  می شود  شروع  آهسته 
پایان  و  شروع  زمان  تعیین  بنابراین،  می شود.  یاد  خزنده 
خشکسالی دشوار است و دانشمندان و سیاست گذاران اغلب 
اختالف  خشکسالی  پایان  و  شروع  اعالم  معیار  تعیین  برای 
است  زمینه مطرح  این  در  که  مهم ترین سواالتی  دارند.  نظر 

عبارتند از: 
مشخص  نرمال  بارش  به  بازگشت  با  خشکسالی  پایان  1-آیا 
می شود و در این صورت، طی چه مدت زمانی باید بارش نرمال 

یا باالتر از حد نرمال باشد تا خشکسالی رسماً پایان یابد؟
2- برای جبران کاهش میزان رطوبت خاک چه بازه زمانی الزم 
است که کمبودهای بارشی که در طول رخداد خشکسالی به 

وجود آمده اند، تأمین شود؟ 
3- آیا مخازن و سطح آب زیرزمینی نیاز به بازگشت به شرایط 

عادی یا متوسط را دارند؟ 
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ــق  ــه از طری ــت ک ــی بحران هاس ــب احتامل ــاندن عواق ــل رس ــه حداق ــش و ب ــرای کاه ــی ب ــزی و ارزیاب ــگیری، برنامه ری ــع پیش ــک در واق ــت ریس مدیری

برنامه ریــزی حاصــل می شــود. اولیــن گام بــرای مقابلــه بــا بحــران خشکســالی در نواحــی مختلــف کشــور و تعدیــل اثــرات آن، شــناخت و درک واقعیــت 

ــران، منــادی از رویدادهــای اقلیمــی  ــه آن اســت. خشکســالِی گســرتدۀ بهــار 1400 در ای ــل پیامدهــا و علــل چندگان ــرات متقاب ــژه اث ــه وی خشکســالی ب

ــود شــدید  ــان کمب ــف در زم ــی در مناطــق مختل ــرای مصــارف رقابت ــن آب را ب ــده تأمی ــه چالش هــای پیچی ــم اســت ک ــر اقلی ــط تغیی ــن تحــت رشای فری

ــت بحــران اســت،  ــر مدیری ــی ب ــاً مبتن ــه عمدت ــت خشکســالی ک ــی مدیری ــورد ناکارآمــدی شــیوه های کنون ــی در م ــی روزافزون ــد. نگران برجســته می کن

افزایــش یافتــه اســت. ایــن روش هــا واکنش پذیــر هســتند و بنابرایــن فقــط عالئــم )تأثیــرات( خشکســالی را بررســی می کننــد و از بررســی علــل اصلــی 

آســیب پذیری های مرتبــط بــا اثــرات آن، غافل انــد. از طریــق اتخــاذ سیاســت های ملــی خشکســالی کــه متمرکــز بــر مدیریــت ریســک هســتند و بــا ارائــه 

برنامه هــای کاهــش اثــرات خشکســالی یــا آمادگــی در ســطوح مختلــف، می تــوان ظرفیــت مقابلــه بــا خشکســالی را در ســطح کشــور بهبــود بخشــید. 

اکنــون زمــان اتخــاذ رویکــردی اســت کــه بــر اســاس آن بتــوان بــر کاهــش خطــر خشکســالی تأکیــد کــرد، بــا توجــه بــه اثــرات پیچیــده خشکســالی و افزایش 

فراوانــی، شــدت و توالــی زمانــی رخدادهــای خشکســالی همــراه بــا تغییــر اقلیــم نیــاز اســت تــا شــناختی صحیــح از ایــن پدیــده مخــرب اقلیمــی داشــت. 

در ایــن یادداشــت، مفاهیــم اساســی خشکســالی، اصــول و اهــداف سیاســت های خشکســالی و رونــد برنامه ریــزی خشکســالی کــه در تهیــه برنامه هــای 

تعدیــل اثــرات خشکســالی موثــر اســت، مــورد بحــث واقــع می شــود.

واژه  های کلیدی: خشکسالی، برنامه مدیریت خشکسالی )DMP(، تغییر اقلیم، منابع آب، ایران.
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تعاریف و عرصه های مطالعاتی خشکسالی

با افزایش بالیای طبیعی مانند خشکسالی که تحت تأثیر تغییر اقلیم 
شدت یافته اند، عدم قطعیت در دسترسی به منابع آب افزایش 
می یابد. کاهش بارش و افزایش دما می تواند موجب کاهش جریان 
رودخانه ها گردد. بنابراین نیازمند توجه بیشتری در تصمیم گیری ها 
می باشد. فراوانی باالی خشکسالی در کشور ایجاب می نماید تا در 
دوره های خشک استراتژی های مدیریت بهبود یابند. به این منظور 
مهم است که روند زمانی-مکانی خشکسالی ها تعیین گردد تا بتوان 
پاسخ کمبود بارش و یا افزایش دما را در منابع آبی و اکوسامانه های 
در  است  مهم الزم  این  به  دستیابی  برای  داد.  تشخیص  طبیعی 

شاخص های خشکسالی از پارامترهای بیالن آب استفاده نمایند. 
Van Loon و Laaha )2014( خشکسالی را به عنوان کمبود آب 
در حد نرمال تعریف کردند. با این حال، اکثر محققان تعاریف 
خود را در ارتباط با شرایط خاص ارائه می دهند. گروهی دیگر 
از پژوهشگران، خشکسالی را کمبود طوالنی مدت آب سطحی و 
زیرسطحی که بر عملکرد اکوسامانه های طبیعی تأثیر می گذارد، 
تعریف کردند )Yaduvanshi و همکاران، 2015(. با این حال، در 
بیش تر این تعاریف کمبود بارش یا محتوای رطوبت یا تقاضای 

آب ذکر نشده است، بلکه آنها بر کمبودهای آب های زیر سطحی 
و سطحی تمرکز کردند. این نوع کمبود طوالنی مدت آب، منجر 
به خشکسالی می شود. با این حال باید در نظر داشت که بارش 
ناکافی عامل اصلی ایجاد خشکسالی است، در حالی که شدت آن 
 Vicente-Serrano( به زمان، توزیع و شدت بارش بستگی دارد

و همکاران، 2012(.

آسیب پذیری در برابر خشکسالی

هیات بین الدول تغییر اقلیم )IPCC( )2014( آسیب پذیری را به 
عنوان آستانه تعریف می کند که یک سامانه )طبیعی یا انسانی( 
در برابر آسیب های ناشی از تغییر اقلیم مقاومت می کند. در حالی 
که Vicente-Serrano و همکاران )2012( آسیب پذیری در برابر 
خشکسالی را تاب آوری یک منطقه در برابر خشکسالی تعریف 
کردند. مطالعات دیگر )Burke و Brown، 2008؛ Zarafshani و 
همکاران، 2012( در خصوص آسیب پذیری اقلیمی خاطرنشان کردند 
که آسیب پذیری تابعی از حساسیت یک سامانه به تغییر و میزان 
پاسخگویی آن سامانه به تغییرات اقلیمی است، حال چه مثبت 

باشد و یا چه منفی. 

و  بالیا  خطر  کاهش  محلی،  بومی  دانش  مفهومی:  چارچوب 
رابطه سازگاری با تغییر اقلیم

خشکسالی پدیده ای جدید نیست و سال های سال است که در ایران 
و سایر مناطق جهان اتفاق افتاده است؛ بطوریکه راوندی )1393( 
در کتاب تاریخ اجتماعی ایران ابراز داشته است که قحطی ناشی 
از کم آبی در ایران سابقه چند هزار ساله دارد. همچنین گزارش های 
بسیاری از خشکسالی های ایران در کتب تاریخی و اسناد موجود 
وجود دارد که می توان به خشکسالی های سال 280 هجری قمری 
در ری و طبرستان، سال 434 هجری قمری در اصفهان، سال 1717 
هجری قمری در اصفهان و سال های 111 و 220 هجری قمری در 
خراسان اشاره کرد. در سال های اخیر نیز ایران با خشکسالی های 
بزرگی مواجه شده است، بطوریکه خشکسالی های 1372-1363 و 
1380-1377 از آن دسته هستند. آنچه که باعث توجه به این پدیده 
افزایش دفعات وقوع آن  اخیر شده است،  اقلیمی در سال های 
است. این امر نشان می دهد که از زمان های بسیار قدیم خشکسالی 
وجود داشته و پیشینیان ما برای محافظت از فعالیت های معیشتی 
خود از روش هایی همچون ایجاد استخرهای ذخیره آب، اندودکردن 
جوی ها و نهرها با خاک رس، حذف ریشه های سطحی، هرس شدید 
درختان در مواقع خشکسالی، ماله زنی و دیسک زدن خاک پس 
از آبیاری، استفاده از کاه و کلش در موقع آبیاری برای مقابله با 

آن استفاده می کردند. برخی از این استراتژی ها هنوز قابل استفاده 
هستند و برای کاهش خطر و سازگاری با خشکسالی و تغییرپذیری 
اقلیم مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که اجرای برخی از 
باشد.  استراتژی های بومی در شرایط فعلی ممکن است دشوار 
دانش بومی باعث استفاده از منابع محلی موجود می شود که در 
دسترس بسیاری از خانوارها قرار دارد و از این رو در هنگام مواجهه 
استفاده می شود  به آن ها  برای کمک  اقلیم  با رخدادهای فرین 
)Nyamwanza، 2014(. بنابراین، درک شیوه های محلی در ارزیابی 
چگونگی استفاده خانوارها از دانش و منابع محلی برای کاهش 
خطر و مقابله و سازگاری با رخدادهای مکرر خشکسالی، نقشی 

 .)2014 ،Theodory( محوری دارد
شیوه های کاهش خطر و سازگاری با خشکسالی می تواند با تغییر 
در استراتژی ها، آسیب پذیری را کاهش دهد و یا می تواند به طور 
مستقیم مشکالت را برطرف کند )England و همکاران، 2018(. 
با این حال، برخی از برنامه های معرفی شده برای سازگاری ممکن 
است بر فعالیت های معیشتی موجود در جامعه به دلیل عدم 
برابر  در  آسیب پذیری  نتیجه  در  و  بگذارد  منفی  تأثیر  سازگاری 
مخاطرات اقلیمی را افزایش می دهد. با روند فعلی تغییرپذیری 
تلفیق  که  معتقدند  برخی  پی،  در  پی  و خشکسالی های  اقلیم 
شیوه های سنتی و به روز، بهترین گزینه برای سازگاری و مقابله با 

این پدیده است )Shiferaw و همکاران، 2014(. 
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سازگاری با تغییر اقلیم در سال های اخیر چالش های عمده جهانی 
را به وجود آورده است )Ford و همکاران، 2011(. سازگاری اقلیمی 
به عنوان تغییر یا تعدیل سامانه ها در پاسخ به محرک های غیر 
منتظرۀ اقلیمی و تأثیرات آن ها یاد می شود. بیشتر مواردی که با 
عنوان چالش های سازگاری از آن یاد می شود، موارد جدیدی نیستند؛ 
چرا که انسان مدت زیادی است که از تغییرپذیری شدید اقلیمی 
در دوره های تاریخی جان سالم به در برده است. تغییر اقلیم یک 
روند مداوم است و جوامع، سازمان ها و افراد با تغییر اقلیم گذشته 
سازگار شده اند. با این حال، بسیاری اکنون در حال تعدیل/تغییر 
شرایط اقلیمی آینده از طریق اقدامات پیشگیرانه هستند )Savo و 
همکاران، 2016(. سازگاری شامل کنش هایی از جنبه های مختلف 
جامعه، افراد، گروه ها و دولت ها است )Smit و همکاران، 2000(.

وضعیت خشکسالی ایران از ژانویه 2021 تا پایان ماه می 2021

زمستان گذشته و بهار فعلی یکی از خشک ترین فصول برای متوسط 
کل کشور بوده است. در این بررسی، برای نمایش واقع بینانه از 
وضعیت خشکسالی ایران به دلیل کمبود ایستگاه ها در مناطق 
مرتفع و کویرهای خشک داخلی از معتبرترین و به روزترین منابع 
داده های اقلیمی استفاده گردید. برای میانگین دما از مجموعه 
NOAA-NCEP-CPC GHCN_ شبکه ای  بازتحلیل  داده های 

مرکز  پایگاه  ماهانه  بارش  داده های  از  بارش،  برای  و   CAMS
اقلیم شناسی بارش جهانی )GPCC( استفاده گردید. تفکیک افقی 
داده های CPC، 0/5 و داده های GPCC، 1 درجه قوسی است که 
برای سهولت، داده های 0/5 درجه به 1 درجه شبکه بندی مجدد 
شدند. برای محاسبۀ دقیق خشکسالی ها نیز از شاخص بارش- تبخیر 
و تعرّق استاندارد شده )SPEI( استفاده شد. این شاخص براساس 
بارش و تبخیر و تعرّق پتانسیل، بیالن آب را در محاسبه شاخص 
خشکسالی لحاظ می نماید و از این جهت یک شاخص دقیق در 

مطالعات خشکسالی است.
شاخص SPEI برای متوسط کشور در شکل )1( نشان داده شده 
است. همانطور که در شکل نیز دیده می شود به جز برای معدود 
سال هایی همانند سال های 2019 و 2020 که ترسالی داشته است، 
کشور در یک دهه گذشته وارد یک دوره خشکسالی فراگیر شده 
است. با شروع فصل بهار )ماه آوریل 2021( ایران وارد یک فاز 
برای متوسط  خشکسالی گسترده شده است، بطوریکه شاخص 
کل ایران مقدار »خشکسالی بسیار شدید« را نشان داده است. با 
نگاهی گذرا به نمودار زیر می توان دریافت که عمدۀ ترسالی های 
کشور تا ژوئن 1997 بوده است. در حالت متوسط کشور با شروع 
سال 1999 تا اوایل سال 2019 وارد یک فاز خشکسالی بزرگ شده 
و پس از بارش های خوب سال 2019 و 2020 مجدد وارد یک فاز 

خشکسالی بی سابقه شده است.
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شکل 1- وضعیت بلندمدت متوسط کل کشور برای شاخص بارش- تبخیر و تعرّق استاندارد شده )SPEI( در ایران

را  ایران  وضعیت خشکسالی  شده  پهنه بندی  نقشه   )2( شکل 
تا می 2021 بر اساس داده های  با شاخص SPEI برای ژانویه 
زمستان  ابتدای  از  می دهد.  نشان  ایران  در   GPCC و   CPC
سال 2021 تا پایان ماه می 2021 خشکسالی کل ایران را گرفته 
است؛ بطوریکه در ماه می شاخص SPEI در کل کشور منفی 
ماه  سه  در  است(.   -3/35 تا   -0/12 بین  )شاخص  است  شده 
ایران و مناطق جنوبی  فصل زمستان شاخص در شمال شرقی 

بیشینه شدت خشکسالی را نشان داده است. بیشینه شاخص 
 -3/28 مقدار  با  مارس  ماه  در  زمستان  فصل  در  خشکسالی 
اتفاق افتاده است. از ژانویه تا آوریل شاخص در شمال غربی 

ایران مقدار مثبت را نشان داده است. 
در  فقط   )2 )شکل  آوریل  ماه  در  تعرق  و  بارش-تبخیر  بیالن 
قسمت های کوچکی از شمال غرب ایران مثبت می باشد، اما در 
تعرق  و  بارش-تبخیر  شاخص  بودن  منفی  شاهد  مناطق  سایر 
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شاخص  ماه  این  در  هستیم.  شاهد  فوق العاده خشک  آستانه 
در مناطق غربی مازندران و گیالن کاهش زیادی را نشان داده 

است که نشان دهندۀ خشکسالی شدید می باشد.

هستیم. در ماه می خشکسالی بسیار شدید را بر اساس شاخص 
مناطق  در  ماه  این  ایران شاهد هستیم.  نقاط  اکثر  در   SPEI
با  را  شاخص  منفی  مقدار  بیشینه  ایران  غربی  و  جنوب غربی 

 

GPCC و CPC با استفاده از داده های )SPEI( شکل 2- شاخص بارش- تبخیر و تعرّق استاندارد شده

اجرای  برای  ابزاری   )DMP( خشکسالی  مدیریت  برنامه 
سیاست های واکنشی و ریسک خشکسالی

اجرای  برای  ابزاری   )DMP( خشکسالی  مدیریت  برنامه 
کاهش  روش  براساس  خشکسالی  با  مقابله  سیاست های 
ریسک است. توسعه DMP یک گام اساسی در روند مدیریت 
اجزای  است.  دستور العمل ها  و  راهکارها  ارائه  و  خشکسالی 

اصلی DMP در شکل )3( نشان داده شده است.
 

شکل 3- عناصر یک برنامه مدیریت خشکسالی )منبع: سازمان 
هواشناسی جهانی، 2019(

سه مولفه زیر از هفت مولفه فوق از عناصر اصلی چارچوب 
وقوع  شرایط  در  است  نیاز  که  می شوند  محسوب   DMP
است(  آن  درگیر  کشور  که  فعلی  شرایط  )همانند  خشکسالی 

مورد توجه قرار گیرند.
• شاخص های خشکسالی و آستانه های طبقه بندی خشکسالی و 

سامانۀ هشدار سریع خشکسالی
• اقدامات الزم برای دستیابی به اهداف خاص در هر مرحله 

از خشکسالی
• چارچوب سازمانی برای مدیریت خشکسالی

تدوین دستورالعمل برای تهیه برنامه های مدیریت خشکسالی 
توافق شده  به یک چارچوب مفهومی روشن و  نیاز   )DMP(
اساس  بر  آن  به  مربوط  تعاریف  و  مدیریت خشکسالی  برای 
اساسی  رویکرد  دو  حاضر  حال  در  دارد.  فوق  مولفه  هفت 
سازمان هواشناسی جهانی  از سوی  مدیریت خشکسالی  برای 
)WMO( ارائه شده است که لزوم بکارگیری آن در سطح کشور 

بیش از پیش احساس می شود.
در  رویکرد  این  بحران:  مدیریت  بر  مبتنی  واکنشی  رویکرد 
از شروع و درک یک رخداد  اقداماتی است که پس  برگیرنده 
اضطراری  شرایط  در  رویکرد  این  می گیرد.  خشکسالی صورت 
اتخاذ شده و غالباً منجر به راهکارهای ناکارآمد فنی و اقتصادی 
برای  زمانی کم  بازه  رفته در یک  بکار  اقدامات  زیرا  می شود، 
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ارزیابی گزینه های بهینه انجام می شود و مشارکت ذینفعان و 
آسیب پذیران خشکسالی را بسیار محدود می سازد.

خشکسالی:  ریسک  مدیریت  بر  مبتنی  پیشگیرانه  رویکرد 
ابزارهای  با  قبل  از  که  است  اقداماتی  کلیه  شامل  رویکرد  این 
می شود.  طراحی  ذی نفعان  مشارکت  و  مناسب  برنامه ریزی 
بلندمدت  و  کوتاه مدت  اقدامات  بر  مبتنی  پیشگیرانه  رویکرد 
است و شامل سامانه های نظارتی برای هشدار به موقع شرایط 
شامل  فعال  رویکرد  یک  این  حقیقت  در  است.  خشکسالی 
برنامه ریزی های اقدام الزم برای پیشگیری یا به حداقل رساندن 

تأثیرات خشکسالی، پیش از وقوع آن است.
در نهایت ایجاد کمیته اضطرار خشکسالی باید به عنوان یک 
وظایف  شود.  ایجاد  دولت  سوی  از  حکمی  با  دائمی  کمیته 

اصلی کمیته می تواند در برگیرنده موارد زیر باشد:
1- هماهنگی و نظارت بر روند توسعه سیاست ملی خشکسالی 

)در مرحله اولیه(؛
2- طراحی و عملیاتی نمودن نظارت بر خشکسالی؛

3- طراحی و بهره برداری از سامانه هشدار سریع خشکسالی؛
4- ارائه اطالعات دقیق و به موقع به مردم ارائه شود )همانند 

برداشت از منابع آبی، تغییر الگوی کشت، چرای دام و ...(؛
سیاسی  مرز  جای  به  رودخانه ها  حوضه  دادن  قرار  مبنا   -5

)استان، شهرستان و حتی کشور(.

نتیجه گیری

آب  منطقه ای  بیالن  نسبت  می تواند  بارش  در شدت  تغییرات 
را تغییر دهد که موجب تغییر رژیم هیدرولوژیکی می گردد. 
اقلیم  تغییر  براساس  خشکسالی  شرایط  تغییر  نحوه  بررسی 
از  بسیاری  در  زیرا  است.  اهمیت  گوناگون حائز  از جنبه های 
وضعیت  از  چشم اندازی  که  است  الزم  بلندمدت  برنامه های 
آیندۀ بارش و دوره های خشکسالی و ترسالی برای منطقه ترسیم 
شود. این پیچیدگی ها نشان می دهد که تحقیقات خشکسالی 
به ویژه با در نظر گرفتن گرمایش جهانی با ابداع شاخص هایی 
که توانایی پایش خشکسالی را براساس پارامترهای مؤثر داشته 

باشد، ضروری است. 
بررسی های انجام شده در این تحقیق با استفاده از داده های 
جهانی CPC و GPCC، روند افزایشی خشکسالی در ایران را 
نشان می دهد. همچنین افزایش وسعت مکانی و نیز تغییرات 
پدیده  این  مشخصه های  دیگر  از  نیز  خشکسالی ها  مکانی 
هشداری  می تواند  روند  این  است.  ایران  در  اقلیمی  مخرب 
صنایع  معیشت،  کشاورزی،  جمله  از  مختلف  زمینه های  در 
مانند  تغییرات  این  از  حاصل  طبیعی  مخاطرات  نیز  و  و... 
تشدید  و  جدید  مناطق  در  غباری  و  گرد  طوفان های  وقوع 

و  سیستان  و  خوزستان  اصفهان،  یزد،  مانند  مناطقی  در  آن 
باشد. بلوچستان 

سیاست  کلیدی  اصول  و  مفهوم  بر  مروری  یادداشت  این 
برای  الگویی  یا  فرایند  یک  و  است  داده  ارائه  را  خشکسالی 
آمادگی  برنامه های  و  خشکسالی  ملی  سیاست های  توسعه 
ارائه داده است که سازمان ها می توانند با استفاده از آن برای 
بهبود سطح آمادگی خود در برابر خشکسالی، با هدف نهایی 
کاهش جامعه آسیب پذیری در برابر این خطر طبیعی فراگیر، 
از آن استفاده نمایند. تعاریف، مفاهیم و روند برنامه مدیریت 
خشکسالی )DMP( توصیف شده در این یادداشت یک فرایند 
نهادی  با ظرفیت  تلقی می شود که می تواند متناسب  عمومی 
برخوردار  کم  و  برخوردار  استان های  از  اعم  استان ها  کنونی 
از  حمایت  و  خشکسالی  ملی  سیاست  تدوین  باشد.  سازگار 
برنامه های آمادگی باید به عنوان یک روند مداوم مورد ارزیابی 
قرار گیرد، به طور مداوم موفقیت ها و شکست ها )یا کاستی ها( 
لزوم  صورت  در  و  شود  ارزیابی  برنامه ها  و  سیاست ها  در 
به  و  برای جمع بندی  نهایت  در  ایجاد شود.  مناسب  تغییرات 
منظور برون رفت از بحران خشکسالی فراگیر در کشور، گام های 
زیر که در پایگاه مرکز ملی کاهش خشکسالی )NDMC( نیز 
با جزئیات کامل مورد بحث قرار گرفته، برای ایجاد یک برنامه 

مدیریت خشکسالی )DMP( توصیه می شود:
1- یک گروه ویژه خشکسالی ایجاد شود؛ 2- اهداف طرح ملی 
حل  و  ذینفعان  مشارکت  دنبال  به   -3 شود؛  بیان  خشکسالی 
تعارض باشد؛ 4- شناسایی منابع موجود و گروه های در معرض 
خطر؛ 5- تهیه طرح خشکسالی؛ 6- شناسایی نیازهای تحقیق و 
خالءهای دانشگاهی؛ 7- ادغام علم و سیاست؛ 8- فرهنگ سازی 
ایجاد  جامعه،  سطح  در  خشکسالی  اثرات  تعدیل  طرح های 
آگاهی و اجماع عمومی؛ 9- تدوین برنامه های آموزشی و 10- 

ارزیابی و بازنگری طرح کاهش اثرات خشکسالی
بهبود  زمینه  در  تحقیقات  که  می شود  پیشنهاد  نهایت  در 
مدیریت مصرف آب در مناطق مختلف کشور اجرایی شود. این 
تحقیقات بخصوص در حوزه کشاورزی که بیشترین سهم مصرف 
آب و نیز اتالف آن در ایران را دارد، انجام گیرد. همچنین توصیه 
می شود، تغییرات و بهبودهایی در زمینه نوع کشت، مکان یابی، 

سامانه های آبیاری نوین، زهکشی و ... انجام پذیرد.
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