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خشکسالی براي نیل به کاهش اثرات آن استفاده از مدیریت منابع آب در شرایط

  

علی بدرقه
1

میثم سلوکی، 
2

مرضیه بردبار ، 
3

  

  

  چکیده

خشکسالی را می توان معلول یک دوره شرایط خشک غیر عادي دانست که به اندازه کافی دوام داشته باشد و منجر بـه عـدم   

حیه شود ، خشکسالی در نوع خود یک بحران به حسـاب مـی آیـد و اغلـب مسـائل      تعادل در وضعیت هیدرولوژیکی یک نا

  بطور کلی خشکسالی از دوجزء تشکیل شده است .اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار می دهد

  .جزء آب وهوایی که منجر به کاهش بارش و آب قابل دسترس می شود -1. 

  جزء تقاضا براي مصرف آب  -2 

خورد با پدیده خشکسالی عمده فعالیت خود را جزء دوم یعنی کاهش تقاضا براي مصرف اب متمرکز معموال دولت ها در بر

با این حال اگر چه برنامه ریزي دولت ها براي مواجه شدن با پدیده خشکسالی می تواند تا حد زیادي موثر باشداما . می کنند

مقالـه مـوردنظر   . فعالیت موردنظر می گردد را شناسایی کردقبل از هرگونه برنامه ریزي باید مشکالت اساسی که مانع اجراي 

به بحث درباره این عوامل در مدیریت خشکسالی پرداخته و مباحثی همچون شناسایی نشانه هاي خشکسـالی جهـت برنامـه    

  . موانع عمده برنامه ریزي براي خشکسالی و راهکارهاي برنامه ریزي را مورد بررسی قرار می دهد ، ریزي

  

  آب، خشکسالی، مدیریت، موانع برنامه ریزي: واژه کلید

                                               
 yahoo.com@١٥١٣٦٥_Email:m.bordbarعضو هیئت علمی دانشگاه اسالمشهر - ١

  کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان - 2

  حد علوم و تحقیقات تهرانکارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی وا -3
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  مقدمه

یک سوم میـانگین  از آنجایی که کشور ما بر روي کمربند خشک جهان قرار دارد و مقدار بارندگی به طور میانگین نزدیک به 

الی جهانی است بنابراین خشکی و خشکسالی از خصوصیات واقعی کشور است، پس نمی توان با نگاهی سطحی به خشکسـ 

درصد از آب مصرفی کشور در هنگام خشکسـالی بیشـترین    90با اینکه بخش کشاورزي با اختصاص بیش از .از آن گذر کرد

اثرات پدیده خشکسالی نه تنها روي تولید محصوالت کشاورزي موثر بوده بلکه به طور آسیب را خواهد دید اما بدیهی است 

و همچنین انسـان هـا تاثیرگـذار    ) اهلی و وحشی(هاي گیاهی و جانوري  هم زمان بر روي تمام موجودات زنده شامل گونه

به این معنا که خرابی ها نه تنها در مزارع تحت کشت رخ داده، بلکه در اراضی کشت نشده، منـاطق طبیعـی حفاظـت    . است

  .شده و اجتماعات انسانی نیز پدیده می آید

عملی ، تعاریف مفهومی که در قالب اصطالحاتی کلی بیان شده )2مفهومی )1: به طور کلی دو تعریف خشکسالی وجود دارد 

به افراد کمک می کند تا مفهوم خشکسالی را درك کنند ،به عنوان مثال خشکسالی عبارتست از یک دوره ممتد کمبود بـارش  

  .که منجر به صدمه زدن محصوالت زراعی و کاهش عملکرد می شود 

  

  سالی تعریف عملی خشک

ارتباط با کشاورزي به این صورت می باشد که مقدار بارندگی روزانه با مقادیر تبخیر و تعرق مقایسه می شود این تعاریف در 

یعنـی رشـد و   ( تا سرعت تخلیه رطوبت خاك تعیین شود و این روابط بر حسب میزان تأثیرات خشکسـالی بـر رفتـار گیـاه     

زي می تواند حساسیت متغیـر گیاهـان زراعـی را در طـی     خشکسالی کشاور.در مراحل مختلف نمو گیاه بیان شود) عملکرد 

مراحل نمو گیاه از سبز شدن تا بلوغ لحاظ نماید ، کمبود رطوبت در الیه هاي فوقانی خاك به همگام کاشت می تواند باعث 

فوقانی  لیکن چنانچه رطوبت خاك.تأخیر جوانه زنی شود که موجب کاهش تراکم بوته در هکتار و نقصان عملکرد نهایی شود
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نیازهاي مراحل اولیه رشد کافی باشد کمبودهاي رطوبتی در الیه هاي زیرین خاك در صورت تأمین نیازهاي آبـی گیـاه   براي 

   .بوسیله بارندگی یا آبیاري بر عملکرد نهایی گیاه تأثیر چندانی نخواهد داشت

به نظـر مـی   . کسالی یا پیش بینی آن نداشته اندشواهد نشان می دهد که جوامع تمایلی براي برنامه ریزي جهت مقابله با خش

سد همیشه بجاي برخورد پیشگیرانه و برنامه ریزي قبلی با خشکسالی اقدام به واکنشهاي مقطعی می کنیم و مهم ترین عملـی  

 خشکسالی به دوره اي از زمـان اطـالق مـی شـود کـه عرصـه      .که همه منتظر آن هستیم این است که باید انتظار باران بکشیم

بطور کلی خشکسالی از دو . طوبت در آن زمان در سطح مشخصی کمتر از حد مورد انتظار شرایط معمول آب و هوایی باشدر

جزء تشکیل شده است جزء آب و هوایی که منجر به کاهش بارش و آب قابل دسترس می شود و جزء تقاضا براي مصـارف  

فعالیت خود را در جزء دوم یعنی کاهش تقاضا براي مصـرف اب  معموال دولت ها در برخورد با پدیده خشکسالی عمده ،آب

فعالیت هاي  يباید مشکالت اساسی که مانع اجرا قبل از هر گونه برنامه ریزي جهت برخورد با خشکسالی. متمرکز می کنند

  .موردنظر میگردد را شناسایی کرد

  

  پیامدهاي وقوع خشکسالی

  :د زیر اشاره نموداز جمله پیامدهاي خشکسالی می توان به موار

ها اثـرات آن بـر    کوچ پرندگان بر اثر خشک و یا کم آبی دریاچه ،بردن پوشش گیاهی منطقه از بین ،فرسایش بادي و اثرات آن

 کاهش محصوالت کشاورزي،مرگ حیوانات اهلی،بروز مشکالتی چون سوءتغذیه و ترك تحصیل ،سالمت و بهداشت عمومی

کم آب شدن بدن و سایر امراض مرتبط   هاي ریه، هاي مختلف از جمله عفونت زایش بیمارياف،هاي گسترده  سوزي وقوع آتش،

وقوع جنگ و نزاع بر سـر منـابع طبیعـی از    ،وقوع مهاجرت،بروز آشفتگی در جامعه  ،و کمبود آب براي آبیاري   بروز قحطی

   .ها افزایش بیابانو جمله آب و غذا

  

  الی موانع برنامه ریزي کارآمد براي خشکس
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اگر چه برنامه ریزي دولت ها براي مواجه شدن با پدیده خشکسالی میتواند تا حد زیادي موثر باشد، اما قبل از هر گونه برنامه 

پنج مانع عمـده کـه بایـد مـورد     . ریزي باید مشکالت اساسی که مانع اجراي فعالیت هاي موردنظر می گردد را شناسایی کرد

شفافیت خشکسالی، تصـادفی بـودن خشکسـالی، پدیـده خشکسـالی، هزینـه هـا و ضـررهاي          :بررسی قرار گیرند عبارتند از

  خشکسالی و مالحظات سیاسی 

  شفافیت سازي تعریف خشکسالی-1

اگر چه تخصص چندانی براي تعیین زمان سیل، آتشفشان یا زلزله الزم نمی باشد با این وجود عدم اطمینان قابل تـوجهی در  

از طرفی خشکسالی یک حادثه آنی نیست بلکه نوعی پدیده تـدریجی  . یده خشکسالی وجود داردمورد زمان شروع و ختم پد

عدم . بحث درباره برنامه ریزي خشکسالی و مدیریت منابع آب تعریفی از اجزاء تشکیل دهنده خشکسالی می باشد. می باشد

یـزي بـراي خشـکی و مـدیریت منـابع اب      جرا برنامه راصراحت و شفافیت در تعریف می تواند یک عامل اساسی در اینکه 

  . آنچنانکه شایسته است موردتوجه قرار نگرفته باشد

  تصادفی بودن خشکسالی-2

بیشترین مانع براي ،از نظر تاریخی، تا زمانیکه خشکسالی منجر به کمبود شدید آب نشود، توجه دولتها به آن جلب نمی گردد

ی بودن این پدیده است خشکسالی به عنوان یک امر مسلم باقی خواهـد  برنامه ریزي کمبود آب حاصل از خشکسالی، تصادف

ماند و فقط دوره و شدت آن نامعلوم است بنابراین عقالنی است که براي کاهش هزینه ها و عوارض خشکسالی برنامه ریزي 

  . مناسب انجام داد

  پدیده خشکسالی  -3

خشکسالی میتواند بهتـرین سیاسـت هـا و برنامـه     . یده نهفته استمانع دیگر در راه برنامه ریزي خشکسالی در ماهیت این پد

خود برسند یـا اینکـه از    ریزي ها را غیر عملی سازد مگر آنکه افراد هر جامعه در برخورد با این پدیده به یک توافقی در بین

داراي اختیارات محـدودي  افرادي که خشکسالی را تجربه می کنند، . هاي موردنظر گردند مهطرف دولت مجبور به انجام برنا

چه آنها که خشکسالی را تجربه کرده اند و چه آنهـا کـه تجربـه    (براي مقابله با آن هستند و مقابله جمعی توسط تمامی افراد 
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  . بهتـــــــــــرین راه حــــــــــــل را ارائـــــــــــه مــــــــــــی دهــــــــــــد  ) نکـــــــــــرده انــــــــــــد 

   هزینه ها و عوارض خشکسالی -4

از دالیلی است که عالقه مندي براي برنامه ریزي خشکسـالی را  عدم اطالع عمومی از ضرر و زیانهاي خشکسالی یکی دیگر 

که معموال واضح تر (کاهش می دهد عموماً تصور بر این است که میزان ضررهاي ناشی از خشکی کمتر از سوانح غیرمترقبه 

. توزیع مـی شـود  در مقام مقایسه ضررهاي خشکسالی در زمان طوالنی تري . می باشد) و در دوران کوتاهتري اتفاق می افتد

زمانیکه به ضررهاي واقعی خشکسالی پی برده شود، این ضررها می تواند ضررهاي ناشی از حوادث غیرمترقبه را ناچیز جلوه 

اثرات اجتماعی خشکسالی و هزینـه  . بعالوه تمامی هزینه هاي ناشی از خشکسالی کامالً مشخص و تعریف شده نیست. دهد

اثرات آن در سراسر جامعه و اینکه در نهایت چه کسانی را تحت تاثیر قرار می دهد بایـد   هاي مربوط به آن و چگونگی نفوذ

ضررهاي غیر مستقیم ناشی از خشکسالی بسیار بیشتر از ضررهاي مسـتقیم آن هسـتند امـا بـدلیل ماهیـت      . بهتر شناخته شود

  .داخته می مانپراکندگی و کمرنگی آنها امکان تشخیص و ارزیابی آنها مشکل است و اغلب ناشن

  مالحظات سیاسی  -5

در بعضی از کشورها مالحظات سیاسی مانع از درك واقعیات و مسائل خشکی و اعالم به موقع به مردم و در نتیجـه مـانع از   

این مالحظات می تواند به صورت محلی و در داخل یـک  . تهیه و تدوین برنامه هاي الزم براي روبرو با این پدیده می گردد

بنابراین الزم است به منظور برخورد صحیح بـا  . در ابعاد بین المللی و به منظور اهداف خاص سیاسی صورت پذیرد کشور یا

پدیده خشکی و به حداقل رساندن ضررهاي آن، هرگونه مالحظات سیاسی چه در ایجاد سازمانهاي وابسته، تعیین مسئولین و 

ي برنامه هاي پیشنهادي و چگونگی هزینـه کـردن اعتبـارات تخصـیص     مدیران مربوطه، زمان اخطار، عمومی، نظارت بر اجرا

  . یافته، تهیه و تدوین قوانین اضطراري و برآورد صحیح از میزان خسارات مستقیم و غیر مستقیم خشکسالی از بین برود

  : چهارچوب اصلی جهت برنامه ریزي 

مسئولیت مدیریت منابع آب درهنگام خشکسالی که توسط دولت تعیین میگـردد، الزم اسـت بـه نحـوي گسـترش یابـد کـه        

هرچند افزایش بازوهاي اجرایی دولت براي حوادث غیرمترقبه همچون خشکسالی، . اقدامات مورد نظر به موقع صورت پذیرد
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سط استانها در درجه اول معموالً با سازمان دهی عملیـات مـدیریتی   قابل پیش بینی میباشد، با این وجود کارهاي مورد نظر تو

در حوزه اختیارات خود شامل نشان دادن عکس العمل به یک واقعه غیرمترقبه پس از اتفاق افتادن میباشد تا اینکه فعالیتهاي را 

  . ضــــــررهاي قبــــــل از وقــــــوع حادثــــــه باشــــــدبــــــه عهــــــده گیرنــــــد کــــــه بــــــراي کــــــاهش 

  

  ي ي برنامه ریزهاراهکار

شناسائی مشخصه هاي خشکسالی، : ، پنج فاکتور زیر را مورد تأکید قراردادند که شامل   ارائه دهندگان مدلهاي استفاده از آب

معرفی حدود اختیارات دولت، چگونگی آگاه ساختن مردم، روشهاي کاهش مصرف آب وحفظ درآمد و نظارت بـر مصـرف   

  . کنندگان آب میباشند

  

  کسالیشناسایی مشخصه هاي خش

از آنجائیکه تصمیم گیري در مورد آغاز یا خاتمه شرایط خشکی تا حدي مشکل به نظر میرسد، باید به منظـور جلـوگیري در   

هنگامیکه این مشخصه ها تعیین گردد، مصرف کننـدگان  . اجراي مدیریت منابع آب، از مشخصه هاي خشکسالی استفاده نمود

عالیم نشان دهنده خشکسالی باید . ورد سرمایه گذاري هاي آینده تصمیم گیري نمایندآب میتوانند برنامه الزم را تهیه و در م

مشخصه هاي مختلفی را میتوان جهت اعالم بروز شرایط خشکی . دقیق و مشخص باشد تا در تصمیم گیري ایجاد ابهام نکند 

در نهرها، داده هاي آماري در مورد  ، میزان رواناب)شاخص پالمر( مورد استفاده قرارداد که شامل شاخصه هاي شدت خشکی

میزان بارش مورد نیاز، درجه شوري آب رودخانه ها، پتانسیل مخرب بعضی آبها برحیات وحش و ماهیها و وضعیت موجـود  

  . آبهــــــــــــــــــــــــــــــــاي زیرزمینــــــــــــــــــــــــــــــــی میباشــــــــــــــــــــــــــــــــد  

 .براي بعمل آوردن هریک از مراحل خشکی سه نشـانه از پـنچ نشـانه هـاي خشـکی، نشـان دهنـده سـطح خشـکی میباشـد          

  . نشانگرهاي خشکی نباید پیچیده باشد به نحوي که موجب عدم اطمینان درتعیین هریک از مراحل خشکسالی گردد
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  تعیین و انتخاب مسئولین دولتی

تعیین یک واحد مسئول دولتی که داراي یک قدرت برنامه ریزي براي شرایط خشکسالی باشد، قبل از وقوع خشکسالی یکی 

ــ   ــت مهیاشـــ ــاتی جهـــ ــات حیـــ ــد  از نکـــ ــکی میباشـــ ــابع آب در دوران خشـــ ــدیریت منـــ ــراي مـــ   . دن بـــ

به این منظور الزم است واحد تعیین شده فوق از قدرت اجرائی و اختیارات الزم جهت اعالم وقوع خشکسالی و تغییر الگوي 

ــد  ــودار باشـ ــرف آب برخـ ــد     . مصـ ــفاف باشـ ــق و شـ ــد دقیـ ــز بایـ ــد نیـ ــن واحـ ــئول ایـ ــارات مسـ ــزان اختیـ   . میـ

  

  اخطار بروز خشکسالی 

. هنگامیکه بروز شرایط خشکسالی، مدیریت جدید منابع آب را می طلبد، الزم است فوراً مردم را از شرایط جدید آگاه ساخت

چگونگی اعـالم  . الزم باشد زمان اجراي آن و قابلیت و راهکاراین اخطار باید شامل اطالعات الزم براي کاهش مصرف آب، 

  . ت محلی بوده و مسائل اقتصادي نیز در آن مدنظر قرار گیردحالت خشکسالی به مردم باید براساس وضعی

  

  هش مصرف آب و حفظ ساختار اقتصاديکا

وجود یک سیستم تعیین اولویت هاي مصرف آب قبل از وقوع خشکسالی ضروري میباشد به نحوي کـه هریـک از مصـرف    

ــازي مصــــرف آب مطلــــع گرد   ــاي محــــدود ســ ــه هــ ــکی از برنامــ ــروز خشــ ــدگان آب قبــــل از بــ   . نــــدکننــ

همچنین اگر ادارات، صنایع و بنگاههاي تجاري، قبل از بروز خشکسالی از برنامه هاي کاهش مصرف آب آگاه باشند، میتوانند 

بدون شک کاهش مصـرف آب، کـاهش درآمـد    . برنامه هاي اضطراري خود را براي کاهش مصرف آب تنظیم وتدوین نمایند

رآمد در زمانی به وقوع میپیوندد که هزینه هاي مقابله با خشکسالی به بیشترین این کاهش د. عرضه کنندگان آب را بدنبال دارد

درصورت عدم وجود یک صندوق ذخیره مالی یا حساب بانکی اضطراري خشکسالی، عرضه کنندگان آب . میزان خود میرسد

  . باید نرخ آب بهاء را افزایش داده یا یک قیمت اضافی را در شرایط جدید اعمال نمایند
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   ر رعایت برنامه مصرف کنندگان آب گونگی نظارت بچ

بـه نظـر   . درصد میزان آب را نمیتـوان بادرخواسـت داوطلبانـه دسـت آورد     20-25تجربه نشان داده است که کاهش بیش از 

نمیرسد که نوعی توافق همگانی در مورد اینکه مقررات قانونی صرفه جویی آب یـا افـزایش آب بهـا وعـوارض خشکسـالی      

بعضـی از  . مؤثرتري براي کاهش مصرف آب نسبت به آنچه از طریق صرفه جوئی داوطلبانه حاصـل میگـردد باشـند    راههاي

با این حال دادن اختیارات الزم به مأمورین و . مدیران سازمانهاي آب، از خود آنها یا گروهاي مدافع منابع آب صورت میگیرد

حقیقیت بسیار مهم آن اسـت کـه   . ویژه خشکسالی، ضروري میباشدمسئولین دولتی جهت نظارت برحسن اجراي برنامه هاي 

کمبود آب به عنوان یکی از موارد آسیب پذیري زیست محیطی پدیده جدیـدي نیسـت و کشـاورزان در نـواحی گرمسـیري      

ابداع وخشک همواره با چنین کمبودي زندگی کرده و مکانیسم سازش و کنار آمدن خود را با طبیعت و شیوه هاي بقایشان را 

آنچه در محدوده پایداري یا تداون پذیري، موضوع جدیدي تلقی میشود، تأثیر افزایش چگالی جمعیـت اسـت کـه    . کرده اند

  .مردم سرزمینهاي خشک جهان با آن مواجه اند

  

  موزش، تحقیق و توسعه آ

علی رغم این که تاکنون . تمسایل و مشکالت خشکسالی هیچ گاه بدون انجام تحقیقات مداوم وپروژه هاي توسعه عملی نیس

انجام گرفته است، لیکن در نهایت بررسـی جـامع   ) مرتبط با موضوع(در زمینه هاي مختلف، تحقیقات متعدد و ارزش مندي 

نتایجی که تا بـه  . مسایل و مشکالت ناشی از خشکسالی به هماهنگی مداوم و سیستماتیک نتایج این تحقیقات نیاز مبرم دارد

، اقتصـاد خشکسـالی و   )مـدیریت (اکولوژي فن آوري خشکسالی : ه است می تواند به چهار زیر مجموعهامروز به دست آمد

این تقسیم بندي به یک نوع همکاري جدید بین افراد و موسسات مربوط در سـطح ملـی و   . جامعه شناسی پدیده تقسیم شود

انجام تحقیقات اولویـت دار در یـک منطقـه مشـخص،      بنابراین در رابطه با پدیده خشکسالی، به منظور. بین المللی نیاز دارد

اختصاص یک فصل جداگانه براي بیان کارهاي تحقیقاتی جدید و رایج، بررسی امکان همکاري در زمینـه تحقیـق، توسـعه و    

  . منــــــــــــابع مــــــــــــالی ضــــــــــــروري بــــــــــــه نظــــــــــــر مــــــــــــی رســــــــــــد      
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در ابتدا الزم است به منظور افزایش برنامه هاي آموزشی و پرورشی می بایست بر نکات متعددي متمرکز شوند، به طوري که 

آگاهی عموم مردم از مساله خشکسالی، و حفاظت آب و روشهاي کاهش اثرات آن، شناخت و درك کلی و صحیح این پدیده 

ضمناً باید جهت ارتقاي سطح آگاهی مردم از ضایعات خشکسالی و پیچیدگی موجود در مسایل . در سطح وسیع صورت گیرد

برنامه هاي آموزشی باید بصورت بلندمدت طراحی شده و براي کسـب فهـم و   . هاي آگاه کننده ارایه شود مدیریتی آن برنامه

ظت از منابع آب و روش هاي پیشگیري از پدیده خشکسالی در بین گروه هاي مختلف سنی و بخش هاي  درك موضوع حفا

  .مختلف اقتصادي جامعه تالش شود

  

  پیشنهادها

مـی  یک شرایط بحرانی خشکسالی وکم آبی قرار دارد توصیه هایی راجهت مصرف بهینه آب ارائه  با توجه به اینکه کشور در

  :یمده

به (آموزش و تربیت نیروي انسانی متخصص و کارآمد براي هدایت و هماهنگی برنامه هاي مدیرت مصرف آب -

)خصوص در شرایط خشکسالی

شرایط کم آبی تدوین برنامه هاي درازمدت از سوي دولت براي مقابله با -

  ارائه طرح هاي مدیریتی براي مقابله با خشکسالی و راهکارهاي بهینه در راستاي حذف اثرات خشکسالی-

  

منابع

پدیده خشکسالی وراه هاي برون رفت از .1388. کیانی ده کیانی،صمد،کیانی ده کیانی،هژیر و سعید کیانی ده کیانی-

  .راعی در شرایط خشکسالی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشترهمایش منطقه اي مدیریت پایدار منابع آب ز.آن

1- yevjevich, V., Drought research conference on drought research need, Colorado state 

university, 2001  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  همایش ملی مدیریت بحران آب

The National Conference on Water Crisis Management  
1388 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،اسفندماه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  Walker, W., and others Management of water for Drought Conditions Virginia water 

Research center, 2004

3-  Heathcode, R.L., Drought mitigation in Australia P.P.255-237, 1986

4- King D.B, and others Model water use act with Comments University of  Michigan 

P.P.533-614, 1999

5- Hrezo, M.S., and Bridgeman, P.G. Drougtht planning into water resources management 

Natural Resources journal P.141-167, 2006

6- California Department of water Resources Urban drought guidebook.2003

7- Falkenmark, H.and others Water scarcity: an ultimate constraint in third. work 

Development Report 14, university of Linkoping, 2003           

  

www.SID.ir



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



همايش ملي مديريت بحران آب


The National Conference on Water Crisis Management

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت ،اسفندماه 1388

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




استفاده از مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی برای نیل به کاهش اثرات آن

علی بدرقه
، میثم سلوکی
، مرضیه بردبار 


چكيده

خشکسالی را می توان معلول یک دوره شرایط خشک غیر عادی دانست که به اندازه کافی دوام داشته باشد و منجر به عدم تعادل در وضعیت هیدرولوژیکی یک ناحیه شود ، خشکسالی در نوع خود یک بحران به حساب می آید و اغلب مسائل اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار می دهد. بطور كلي خشكسالي از دوجزء تشكيل شده است

. 1- جزء آب وهوايي كه منجر به كاهش بارش و آب قابل دسترس مي شود.

 2- جزء تقاضا براي مصرف آب 

معمولا دولت ها در برخورد با پديده خشكسالي عمده فعاليت خود را جزء دوم يعني كاهش تقاضا براي مصرف اب متمركز مي كنند. با اين حال اگر چه برنامه ريزي دولت ها براي مواجه شدن با پديده خشكسالي مي تواند تا حد زيادي موثر باشداما قبل از هرگونه برنامه ريزي بايد مشكلات اساسي كه مانع اجراي فعاليت موردنظر مي گردد را شناسايي كرد. مقاله موردنظر به بحث درباره اين عوامل در مديريت خشكسالي پرداخته و مباحثي همچون شناسايي نشانه هاي خشكسالي جهت برنامه ريزي ، موانع عمده برنامه ريزي براي خشكسالي و راهكارهاي برنامه ريزي را مورد بررسي قرار مي دهد. 

كليد واژه: آب، خشكسالي، مديريت، موانع برنامه ريزي

مقدمه

از آنجایی که کشور ما بر روی کمربند خشک جهان قرار دارد و مقدار بارندگی به طور میانگین نزدیک به یک سوم میانگین جهانی است بنابراین خشکی و خشکسالی از خصوصیات واقعی کشور است، پس نمی توان با نگاهی سطحی به خشکسالی از آن گذر کرد.با اینکه بخش کشاورزی با اختصاص بیش از 90 درصد از آب مصرفی کشور در هنگام خشکسالی بیشترین آسیب را خواهد دید اما بدیهی است اثرات پديده خشكسالي نه تنها روي توليد محصولات كشاورزي موثر بوده بلكه به طور هم زمان بر روي تمام موجودات زنده شامل گونه هاي گياهي و جانوري (اهلي و وحشي) و همچنين انسان ها تاثيرگذار است. به اين معنا كه خرابي ها نه تنها در مزارع تحت كشت رخ داده، بلكه در اراضي كشت نشده، مناطق طبيعي حفاظت شده و اجتماعات انساني نيز پديده مي آيد.


به طور کلی دو تعریف خشکسالی وجود دارد : 1)مفهومی 2)عملی ، تعاریف مفهومی که در قالب اصطلاحاتی کلی بیان شده به افراد کمک می کند تا مفهوم خشکسالی را درک کنند ،به عنوان مثال خشکسالی عبارتست از یک دوره ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن محصولات زراعی و کاهش عملکرد می شود .

تعریف عملی خشکسالی 

این تعاریف در ارتباط با کشاورزی به این صورت می باشد که مقدار بارندگی روزانه با مقادیر تبخیر و تعرق مقایسه می شود تا سرعت تخلیه رطوبت خاک تعیین شود و این روابط بر حسب میزان تأثیرات خشکسالی بر رفتار گیاه ( یعنی رشد و عملکرد ) در مراحل مختلف نمو گیاه بیان شود.خشکسالی کشاورزی می تواند حساسیت متغیر گیاهان زراعی را در طی مراحل نمو گیاه از سبز شدن تا بلوغ لحاظ نماید ، کمبود رطوبت در لایه های فوقانی خاک به همگام کاشت می تواند باعث تأخیر جوانه زنی شود که موجب کاهش تراکم بوته در هکتار و نقصان عملکرد نهایی شود.لیکن چنانچه رطوبت خاک فوقانی برای نیازهای مراحل اولیه رشد کافی باشد کمبودهای رطوبتی در لایه های زیرین خاک در صورت تأمین نیازهای آبی گیاه بوسیله بارندگی یا آبیاری بر عملکرد نهایی گیاه تأثیر چندانی نخواهد داشت. 

شواهد نشان مي دهد كه جوامع تمايلي براي برنامه ريزي جهت مقابله با خشكسالي يا پيش بيني آن نداشته اند. به نظر مي سد هميشه بجاي برخورد پيشگيرانه و برنامه ريزي قبلي با خشكسالي اقدام به واكنشهاي مقطعي مي كنيم و مهم ترين عملي كه همه منتظر آن هستيم اين است كه بايد انتظار باران بكشيم.خشكسالي به دوره اي از زمان اطلاق مي شود كه عرصه رطوبت در آن زمان در سطح مشخصي كمتر از حد مورد انتظار شرايط معمول آب و هوايي باشد. بطور كلي خشكسالي از دو جزء تشكيل شده است جزء آب و هوايي كه منجر به كاهش بارش و آب قابل دسترس مي شود و جزء تقاضا براي مصارف آب،معمولا دولت ها در برخورد با پديده خشكسالي عمده فعاليت خود را در جزء دوم يعني كاهش تقاضا براي مصرف اب متمركز مي كنند. قبل از هر گونه برنامه ريزي جهت برخورد با خشكسالي بايد مشكلات اساسي كه مانع اجرای فعاليت هاي موردنظر ميگردد را شناسايي كرد.

پيامدهاي وقوع خشكسالي

از جمله پیامدهای خشکسالی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

فرسايش بادي و اثرات آن، از بينبردن پوشش گياهي منطقه، كوچ پرندگان بر اثر خشك و يا كم آبي درياچهها اثرات آن بر سلامت و بهداشت عمومی،بروز مشكلاتي چون سوءتغذيه و ترك تحصيل،مرگ حيوانات اهلي،كاهش محصولات كشاورزي ،وقوع آتشسوزيهاي گسترده ،افزايش بيماريهاي مختلف از جمله عفونتهاي ريه، كم آب شدن بدن و ساير امراض مرتبط بروز قحطي  و كمبود آب براي آبياري ، بروز آشفتگي در جامعه ،وقوع مهاجرت،وقوع جنگ و نزاع بر سر منابع طبيعي از جمله آب و غذا وافزايش بيابانها. 

 

موانع برنامه ريزي كارآمد براي خشكسالي 

اگر چه برنامه ريزي دولت ها براي مواجه شدن با پديده خشكسالي ميتواند تا حد زيادي موثر باشد، اما قبل از هر گونه برنامه ريزي بايد مشكلات اساسي كه مانع اجراي فعاليت هاي موردنظر مي گردد را شناسايي كرد. پنج مانع عمده كه بايد مورد بررسي قرار گيرند عبارتند از: شفافيت خشكسالي، تصادفي بودن خشكسالي، پديده خشكسالي، هزينه ها و ضررهاي خشكسالي و ملاحظات سياسي 

1-شفافيت سازي تعريف خشكسالي

اگر چه تخصص چنداني براي تعيين زمان سيل، آتشفشان يا زلزله لازم نمي باشد با اين وجود عدم اطمينان قابل توجهي در مورد زمان شروع و ختم پديده خشكسالي وجود دارد. از طرفي خشكسالي يك حادثه آني نيست بلكه نوعي پديده تدريجي مي باشد. بحث درباره برنامه ريزي خشكسالي و مديريت منابع آب تعريفي از اجزاء تشكيل دهنده خشكسالي مي باشد. عدم صراحت و شفافيت در تعريف مي تواند يك عامل اساسي در اينكه اجرا برنامه ريزي براي خشكي و مديريت منابع اب آنچنانكه شايسته است موردتوجه قرار نگرفته باشد. 

2-تصادفي بودن خشكسالي

از نظر تاريخي، تا زمانيكه خشكسالي منجر به كمبود شديد آب نشود، توجه دولتها به آن جلب نمي گردد،بيشترين مانع براي برنامه ريزي كمبود آب حاصل از خشكسالي، تصادفي بودن اين پديده است خشكسالي به عنوان يك امر مسلم باقي خواهد ماند و فقط دوره و شدت آن نامعلوم است بنابراين عقلاني است كه براي كاهش هزينه ها و عوارض خشكسالي برنامه ريزي مناسب انجام داد. 

3- پديده خشكسالي 

مانع ديگر در راه برنامه ريزي خشكسالي در ماهيت اين پديده نهفته است. خشكسالي ميتواند بهترين سياست ها و برنامه ريزي ها را غير عملي سازد مگر آنكه افراد هر جامعه در برخورد با اين پديده به يك توافقي در بين خود برسند يا اينكه از طرف دولت مجبور به انجام برنامه هاي موردنظر گردند. افرادي كه خشكسالي را تجربه مي كنند، داراي اختيارات محدودي براي مقابله با آن هستند و مقابله جمعي توسط تمامي افراد (چه آنها كه خشكسالي را تجربه كرده اند و چه آنها كه تجربه نكرده اند) بهترين راه حل را ارائه مي دهد. 
4- هزينه ها و عوارض خشكسالي 

عدم اطلاع عمومي از ضرر و زيانهاي خشكسالي يكي ديگر از دلايلي است كه علاقه مندي براي برنامه ريزي خشكسالي را كاهش مي دهد عموماً تصور بر اين است كه ميزان ضررهاي ناشي از خشكي كمتر از سوانح غيرمترقبه (كه معمولا واضح تر و در دوران كوتاهتري اتفاق مي افتد) مي باشد. در مقام مقايسه ضررهاي خشكسالي در زمان طولاني تري توزيع مي شود. زمانيكه به ضررهاي واقعي خشكسالي پي برده شود، اين ضررها مي تواند ضررهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه را ناچيز جلوه دهد. بعلاوه تمامي هزينه هاي ناشي از خشكسالي كاملاً مشخص و تعريف شده نيست. اثرات اجتماعي خشكسالي و هزينه هاي مربوط به آن و چگونگي نفوذ اثرات آن در سراسر جامعه و اينكه در نهايت چه كساني را تحت تاثير قرار مي دهد بايد بهتر شناخته شود. ضررهاي غير مستقيم ناشي از خشكسالي بسيار بيشتر از ضررهاي مستقيم آن هستند اما بدليل ماهيت پراكندگي و كمرنگي آنها امكان تشخيص و ارزيابي آنها مشكل است و اغلب ناشناخته مي ماند.

5- ملاحظات سياسي 

در بعضي از كشورها ملاحظات سياسي مانع از درك واقعيات و مسائل خشكي و اعلام به موقع به مردم و در نتيجه مانع از تهيه و تدوين برنامه هاي لازم براي روبرو با اين پديده مي گردد. اين ملاحظات مي تواند به صورت محلي و در داخل يك كشور يا در ابعاد بين المللي و به منظور اهداف خاص سياسي صورت پذيرد. بنابراين لازم است به منظور برخورد صحيح با پديده خشكي و به حداقل رساندن ضررهاي آن، هرگونه ملاحظات سياسي چه در ايجاد سازمانهاي وابسته، تعيين مسئولين و مديران مربوطه، زمان اخطار، عمومي، نظارت بر اجراي برنامه هاي پيشنهادي و چگونگي هزينه كردن اعتبارات تخصيص يافته، تهيه و تدوين قوانين اضطراري و برآورد صحيح از ميزان خسارات مستقيم و غير مستقيم خشكسالي از بين برود. 

چهارچوب اصلي جهت برنامه ريزي : 

مسئوليت مديريت منابع آب درهنگام خشكسالي كه توسط دولت تعيين ميگردد، لازم است به نحوي گسترش يابد كه اقدامات مورد نظر به موقع صورت پذيرد. هرچند افزايش بازوهاي اجرايي دولت براي حوادث غيرمترقبه همچون خشكسالي، قابل پيش بيني ميباشد، با اين وجود كارهاي مورد نظر توسط استانها در درجه اول معمولاً با سازمان دهي عمليات مديريتي در حوزه اختيارات خود شامل نشان دادن عكس العمل به يك واقعه غيرمترقبه پس از اتفاق افتادن ميباشد تا اينكه فعاليتهاي را به عهده گيرند كه براي كاهش ضررهاي قبل از وقوع حادثه باشد. 


راهكارهاي برنامه ريزي 

ارائه دهندگان مدلهاي استفاده از آب ، پنج فاكتور زير را مورد تأكيد قراردادند كه شامل : شناسائي مشخصه هاي خشكسالي، معرفي حدود اختيارات دولت، چگونگي آگاه ساختن مردم، روشهاي كاهش مصرف آب وحفظ درآمد و نظارت بر مصرف كنندگان آب ميباشند. 

شناسايي مشخصه هاي خشكسالي

از آنجائيكه تصميم گيري در مورد آغاز يا خاتمه شرايط خشكي تا حدي مشكل به نظر ميرسد، بايد به منظور جلوگيري در اجراي مديريت منابع آب، از مشخصه هاي خشكسالي استفاده نمود. هنگاميكه اين مشخصه ها تعيين گردد، مصرف كنندگان آب ميتوانند برنامه لازم را تهيه و در مورد سرمايه گذاري هاي آينده تصميم گيري نمايند. علايم نشان دهنده خشكسالي بايد دقيق و مشخص باشد تا در تصميم گيري ايجاد ابهام نكند . مشخصه هاي مختلفي را ميتوان جهت اعلام بروز شرايط خشكي مورد استفاده قرارداد كه شامل شاخصه هاي شدت خشكي( شاخص پالمر)، ميزان رواناب در نهرها، داده هاي آماري در مورد ميزان بارش مورد نياز، درجه شوري آب رودخانه ها، پتانسيل مخرب بعضي آبها برحيات وحش و ماهيها و وضعيت موجود آبهاي زيرزميني ميباشد. 
براي بعمل آوردن هريك از مراحل خشكي سه نشانه از پنچ نشانه هاي خشكي، نشان دهنده سطح خشكي ميباشد. نشانگرهاي خشكي نبايد پيچيده باشد به نحوي كه موجب عدم اطمينان درتعيين هريك از مراحل خشكسالي گردد. 

تعيين و انتخاب مسئولين دولتي

تعيين يك واحد مسئول دولتي كه داراي يك قدرت برنامه ريزي براي شرايط خشكسالي باشد، قبل از وقوع خشكسالي يكي از نكات حياتي جهت مهياشدن براي مديريت منابع آب در دوران خشكي ميباشد. 
به اين منظور لازم است واحد تعيين شده فوق از قدرت اجرائي و اختيارات لازم جهت اعلام وقوع خشكسالي و تغيير الگوي مصرف آب برخودار باشد. ميزان اختيارات مسئول اين واحد نيز بايد دقيق و شفاف باشد. 


اخطار بروز خشكسالي 

هنگاميكه بروز شرايط خشكسالي، مديريت جديد منابع آب را مي طلبد، لازم است فوراً مردم را از شرايط جديد آگاه ساخت. اين اخطار بايد شامل اطلاعات لازم براي كاهش مصرف آب، زمان اجراي آن و قابليت و راهكار لازم باشد. چگونگي اعلام حالت خشكسالي به مردم بايد براساس وضعيت محلي بوده و مسائل اقتصادي نيز در آن مدنظر قرار گيرد. 

كاهش مصرف آب و حفظ ساختار اقتصادي

وجود يك سيستم تعيين اولويت هاي مصرف آب قبل از وقوع خشكسالي ضروري ميباشد به نحوي كه هريك از مصرف كنندگان آب قبل از بروز خشكي از برنامه هاي محدود سازي مصرف آب مطلع گردند. 
همچنين اگر ادارات، صنايع و بنگاههاي تجاري، قبل از بروز خشكسالي از برنامه هاي كاهش مصرف آب آگاه باشند، ميتوانند برنامه هاي اضطراري خود را براي كاهش مصرف آب تنظيم وتدوين نمايند. بدون شك كاهش مصرف آب، كاهش درآمد عرضه كنندگان آب را بدنبال دارد. اين كاهش درآمد در زماني به وقوع ميپيوندد كه هزينه هاي مقابله با خشكسالي به بيشترين ميزان خود ميرسد. درصورت عدم وجود يك صندوق ذخيره مالي يا حساب بانكي اضطراري خشكسالي، عرضه كنندگان آب بايد نرخ آب بهاء را افزايش داده يا يك قيمت اضافي را در شرايط جديد اعمال نمايند. 

چگونگي نظارت بر رعايت برنامه مصرف كنندگان آب  

تجربه نشان داده است كه كاهش بيش از 25-20 درصد ميزان آب را نميتوان بادرخواست داوطلبانه دست آورد. به نظر نميرسد كه نوعي توافق همگاني در مورد اينكه مقررات قانوني صرفه جويي آب يا افزايش آب بها وعوارض خشكسالي راههاي مؤثرتري براي كاهش مصرف آب نسبت به آنچه از طريق صرفه جوئي داوطلبانه حاصل ميگردد باشند. بعضي از مديران سازمانهاي آب، از خود آنها يا گروهاي مدافع منابع آب صورت ميگيرد. با اين حال دادن اختيارات لازم به مأمورين و مسئولين دولتي جهت نظارت برحسن اجراي برنامه هاي ويژه خشكسالي، ضروري ميباشد. حقيقيت بسيار مهم آن است كه كمبود آب به عنوان يكي از موارد آسيب پذيري زيست محيطي پديده جديدي نيست و كشاورزان در نواحي گرمسيري وخشك همواره با چنين كمبودي زندگي كرده و مكانيسم سازش و كنار آمدن خود را با طبيعت و شيوه هاي بقايشان را ابداع كرده اند. آنچه در محدوده پايداري يا تداون پذيري، موضوع جديدي تلقي ميشود، تأثير افزايش چگالي جمعيت است كه مردم سرزمينهاي خشك جهان با آن مواجه اند.

آموزش، تحقيق و توسعه 

مسايل و مشكلات خشكسالي هيچ گاه بدون انجام تحقيقات مداوم وپروژه هاي توسعه عملي نيست. علي رغم اين كه تاكنون در زمينه هاي مختلف، تحقيقات متعدد و ارزش مندي (مرتبط با موضوع) انجام گرفته است، ليكن در نهايت بررسي جامع مسايل و مشكلات ناشي از خشكسالي به هماهنگي مداوم و سيستماتيك نتايج اين تحقيقات نياز مبرم دارد. نتايجي كه تا به امروز به دست آمده است مي تواند به چهار زير مجموعه: اكولوژي فن آوري خشكسالي (مديريت)، اقتصاد خشكسالي و جامعه شناسي پديده تقسيم شود. اين تقسيم بندي به يك نوع همكاري جديد بين افراد و موسسات مربوط در سطح ملي و بين المللي نياز دارد. بنابراين در رابطه با پديده خشكسالي، به منظور انجام تحقيقات اولويت دار در يك منطقه مشخص، اختصاص يك فصل جداگانه براي بيان كارهاي تحقيقاتي جديد و رايج، بررسي امكان همكاري در زمينه تحقيق، توسعه و منابع مالي ضروري به نظر مي رسد. 
برنامه هاي آموزشي و پرورشي مي بايست بر نكات متعددي متمركز شوند، به طوري كه در ابتدا لازم است به منظور افزايش آگاهي عموم مردم از مساله خشكسالي، و حفاظت آب و روشهاي كاهش اثرات آن، شناخت و درك كلي و صحيح اين پديده در سطح وسيع صورت گيرد. ضمناً بايد جهت ارتقاي سطح آگاهي مردم از ضايعات خشكسالي و پيچيدگي موجود در مسايل مديريتي آن برنامه هاي آگاه كننده ارايه شود. برنامه هاي آموزشي بايد بصورت بلندمدت طراحي شده و براي كسب فهم و درك موضوع حفاظت از منابع آب و روش هاي پيشگيري از پديده خشكسالي در بين گروه هاي مختلف سني و بخش هاي مختلف اقتصادي جامعه تلاش شود.

پیشنهادها

با توجه به اينكه كشور در يك شرايط بحراني خشكسالي وكم آبي قرار دارد توصيه هايي راجهت مصرف بهينه آب ارائه می دهیم:

· آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای هدایت و هماهنگی برنامه های مدیرت مصرف آب (به خصوص در شرایط خشکسالی)

· تدوین برنامه های درازمدت از سوی دولت برای مقابله با شرایط کم آبی 

· ارائه طرح های مدیریتی برای مقابله با خشکسالی و راهکارهای بهینه در راستای حذف اثرات خشکسالی
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