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خشکسالی و  بررسی مطالعات و تحقيقات انجام شده پيرامون پيامد ها و اثرات

 راهکارهای مدیریت آن

 
 دک رای تخصصی دانشگاه اصفهانحمیدرضا رحمانی: دانشجوی 

 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهانجواد خوشحال: 
Email: Rahmani.hrhr@gmail.com 

 

 چکيده:
خشکسالی یکی ای پدیده های ط(یمی است که وقوع آن در ط(یمت ای قانون مندی خاص خود 

پیروی می کند ولی تشدید فرآیندها و پیامد های حاصله ای آن به نوع فمالیت های انسانی 

دومین "جموعه مقاالت بس گی دارد. در این مقاله با اس فاده ای مطالمات مروری و بررسی م

با جم  بندی ن ایج تمداد ییادی ای  "همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

مقاالت مطالماتی و پژوهشی ارائه شده در محورهای مخ لف  به خشکسالی با مضامین ییر تحت 

  عناوین تماریف خشکسالی  خشکسالی و پیامد های آن)ییست محیطی  اق صادی  اج ماعی

راهکارهای اجرایی کاهش بر خاک  کشاوریی و تنوع ییس ی   بهداش ی و...   اثرات خشکسالی

اثرات خشکسالی  راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی در کشاوریی  مناب  ط(یمی  و آبخیزداری  

دامپروری  فضای س(ز  شرب و صنمت و االش های عمده مدیریت خشکسالی کشور پرداخ ه 

 شده است. 

 مقدمه:

در دهه های اخیر در بین حوادث ط(یمی که جممیت های انسانی را تحت تأثیر قرار داده اند 

تمداد فراوانی پدیده خشکسالی ای نظر درجه شدت  طول مدت  مجموع فضای تحت پوشش 

 تلفات جانی  خسارات اق صادی و اثرات اج ماعی درای مدت در جاممه  بیش ر ای سایر بالیای 

.همچنین تمایز این پدیده با سایر بالیای ط(یمی در این است که برخالف سایر ط(یمی بوده است 

بالیا این پدیده ب دریج ودر یک دوره یمانی نس( اً طوالنی عمل کرده و اثرات آن ممکن است پس 

ای اند سال و با تأخیر بیش ری نس(ت به سایر حوادث ط(یمی ظاهر شود بنابراین اون تمیین 
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ن کار مشکلی است تا حدودی آنرا یک پدیده و بلیه خزنده دقیق یمان شروع آ

اون خشکسالی برخالف سایر بالیای ط(یمی کم ر منجر به خسارات دیگر ای سویی  .می دانند

ساخ اری می شود کمک رسانی در هنگام وقوع این پدیده در مقایسه با سایر پدیده ها مثل سیل 

 پیچیده تر و مشکل تر می باشد.

شرای  خشکسالی حاکم است  پدیده خشکسالی به طور مکرر رخ می دهد. به  درمناطقی که

ع(ارت دیگر تمداد سال های خشک )کم بارش  بیش ر ای تمداد سال های مرطوب با بارش بیش 

ای شرای  مممول است  خشکسالی در مناطق مرطوب هم اتفاق می اف د و ن(اید این طور تصور 

است   ولی دفمات آن نس(ت به سال های مرطوب نمود که خشکسالی خاص مناطق خشک 

خیلی کم ر است. بنابراین خشکسالی یک شرای  مخصوص دایمی یک منطقه ن(وده و امکان دارد 

که در هر نوع اقلیم یا شرای  آب و هوایی منطقه اتفاق بیاف د. بر اساس بررسی های انجام شده ای 

ه خشکسالی می باشد. اما خشکسالی پدیده عمده ترین بالیا مربو  ب 2006تا سال  1987سال 

ساله دو بار روی می دهد .  10ای ط(یمی محسوب شده و بر اساس آمار کشور ایران در هر دوره 

امرویه ای بحران مواد غذایی به عنوان سونامی آرام یاد شده و همواره تأکید بر این مسئله است که 

وریی ب وان با اس فاده بهینه ای ظرفیت ها با روش های علمی و تکنیک های نوین  در بخش کشا

و مناب  موجود به روند تولید ادامه داد . با توجه به اه(مت برنامه ریزی جهت کاهش اثرات 

خشکسالی می توان به مدیریت ریسک در این یمینه اشاره نمود بطوریکه مدیریت ریسک 

دگی و کاهش ریسک خشکسالی خشکسالی  تدابیر و تمهیدات فمال و پویا بوده و تأکید بر آما

است. در این مقاله نگاهی کلی به پیامدها  اثرات و راهکارهای مدیری ی خشکسالی به تاکید بر 

 بخش کشاوریی شده است.

 روش تحقیق:

دومین همایش ملی اثرات "در این مقاله با اس فاده ای مطالمات مروری و بررسی مجموعه مقاالت 

   مرکز تحقیقات کشاوریی و مناب  ط(یمی اصفهان.  1388)"نخشکسالی و راهکارهای مدیریت آ

با جم  بندی ن ایج تمداد ییادی ای مقاالت مطالماتی و پژوهشی ارائه شده در محورهای مخ لف  

به خشکسالی با مضامین ییر تحت عناوین تماریف خشکسالی  خشکسالی و پیامد های آن)ییست 

بر خاک  کشاوریی و تنوع ییس ی   .   اثرات خشکسالیمحیطی  اق صادی  اج ماعی  بهداش ی و..

راهکارهای اجرایی کاهش اثرات خشکسالی  راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی در کشاوریی  

مناب  ط(یمی  و آبخیزداری  دامپروری  فضای س(ز  شرب و صنمت و االش های عمده مدیریت 

 خشکسالی کشور پرداخ ه شده است. 

  تعاریف خشکسالی : -1
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خشکسالی ع(ارتند ای: بارش کم ر منطقه نس(ت به  هواشناسیای دیدگاه  

خشکسالی عالوه بر  اکولوژیک و اقلیم شناسیم(انگین بارش سالیانه در آن منطقه؛ و ای دیدگاه 

  در هیدرولوژیکمقدار بارش  تویی  یا پراکندگی آن نیز در طول سال اهمیت دارد . ای دیدگاه 

ک سال آبی )ای مهر تا مهر سال دیگر   مقدار آبی که در یک رودخانه مواردی که در طول ی

جریان می یابد  ای مقدار م وس  آن در سال های گذش ه کم ر باشد ای دیدگاه آب شناسی  

 خشکسالی هیدرولوژیک حاکم گش ه است.

ه در مدیریت ریسک شامل برنامه ها  سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت است ک   

هنگام خشکسالی به اجرا در می آید تا ای میزان خطر خشکسالی بر یندگی  سرمایه ها  اس مداد 

 ها و ظرفیت های تولیدی انسان بکاهد.

دو نوع تمریف کلی خشکسالی وجود دارد)مجموعه مقاالت دومین همایش اثرات خشکسالی و 

   .1388راهکارهای مدیریت آن  

هومی که در قالب اصطالحاتی کلی بیان میشده به افراد کمک : تماریف مفخشکسالی مفهومی

خشکسالی ع(ارت است ای یک دورة “ کند تا مفهوم خشکسالی را درک کنند. بمنوان مثال  می

  ”مم د کم(ود بارش که منجر به صدمه یدن محصوالت یراعی و کاهش عملکرد می شود.

شروع  خاتمه و شدت خشکسالی را  تماریف عملی به افراد کمک می کند تا خشکسالی عملی:

تشخیص دهند . برای تمیین شروع خشکسالی تماریف عملی  میزان انحراف ای میانگین بارش یا 

سایر م غیرهای اقلیمی در طول یک دوره یمانی را مشخص می کند. این امر ممموالً با مقایسه 

ساله است انجام  30ماریوضمیت فملی نس(ت به م وس  های گذش ه که غال(اً م( نی بر دوره آ

 می شود.

یمانی که رطوبت خاک ای نیای واقمی "اما تماریف دیگر خشکسالی ای نظر کشاوریی شامل:

و ای نظر توسمه اج ماعی و اق صادی   "محصول کم ر بوده و منجر به خصارت در محصول شود

جاری های خشسکالی یمانی اتفاق می اف د که کم(ود آب برای نیای های بشر موجب نابهن

 اج ماعی و اق صادی شود.

  پيامد اثرات خشکسالی: -2 

در دهه های اخیر در بین حوادث ط(یمی که جممیت های انسانی را تحت تأثیر قرار داده اند      

تمداد فراوانی پدیده خشکسالی ای نظر درجه شدت  طول مدت  مجموع فضای تحت پوشش 

ج ماعی درای مدت در جاممه  بیش ر ای سایر بالیای  تلفات جانی  خسارات اق صادی و اثرات ا

ط(یمی بوده است .همچنین تمایز این پدیده با سایر بالیای ط(یمی در این است که برخالف سایر 

بالیا این پدیده ب دریج ودر یک دوره یمانی نس( اً طوالنی عمل کرده و اثرات آن ممکن است پس 

سایر حوادث ط(یمی ظاهر شود بنابراین اون تمیین  ای اند سال و با تأخیر بیش ری نس(ت به

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هاي زيست محيطي عرصه كشاورزي و امنيت غذايي بررسي چالش  

 1391مسال اول و ني 1390نيمسال دوم  -اصفهان
 کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان  پایدار مدیریت محيط زیست و توسعه

63 

 

دقیق یمان شروع آن کار مشکلی است تا حدودی آنرا یک پدیده و بلیه خزنده 

اون خشکسالی برخالف سایر بالیای ط(یمی کم ر منجر به خسارات دیگر ای سویی  .می دانند

سایر پدیده ها مثل سیل ساخ اری می شود کمک رسانی در هنگام وقوع این پدیده در مقایسه با 

 پیچیده تر و مشکل تر می باشد.

پیامد اثرات توأم با خشکسالی های هواشناسی  کشاوریی و هیدرولوژیکی یمانی که خشکسالی 

آغای می شود  بخش کشاوریی بدلیل وابس گی بیش ای حد به ذخیره رطوب ی خاک  ممموالً 

طی دوره های مم د خشکی  انانچه  نخس ین بخشی است که تحت تأثیر قرار می گیرد . در

کم(ود بارش ادامه یابد  رطوبت خاک به سرعت تخلیه می شود در این صورت اتکاء مردم به سایر 

مناب  آبی بایس ی تأثیرات این کم(ود را مرتف  ساید مثالً آنهایی که م کی به مناب  آبهای 

ممموالً دیرتر ای سایرین تحت سطحی ) نظیر مخاین و دریااه ها   و آبهای ییریمینی هس ند 

 تأثیر قرار می گیرند. 

یمانی که بارش به حالت نرمال برمی گردد و شرای  خشکسالی هواشناسی پایان می پذیرد  تا 

این پدیده ادامه می یابد. در  یمان احیاء مجدد مناب  آبهای سطحی و ییرسطحی پیامدهای سوء 

انهای سطحی  مخاین و دریااه ها و آبهای ییریمینی اب دا ذخایر رطوبت خاک و به دن(ال آن جری

 جایگزین می شود. 

ای  ممکن است اثرات خشکسالی در بخش کشاوریی به دلیل وابس گی آن به رطوبت خاک سریماً 

بین برود لیکن در سایر بخش ها که م کی به ذخایر سطحی و یا ییرسطحی آب هس ند تا ماهها 

ه کنندگان ای آبهای ییریمینی که ممموالً آخرین افرادی هس ند یا ح ی سالها طول بکشد. اس فاد

که به هنگام بروی خشکسالی تحت تأثیر آن قرار می گیرند دیرتر ای سایرین بایگشت به وضمیت 

عادی سطح آب ییریمینی را تجربه می کنند. طول دوره تجدید ذخیره من(  تابمی ای شدت و 

  )مجموعه مقاالت دومین 1999است )سابرامانیام   تداوم خشکسالی و مقدار بارش دریاف ی

  .1388همایش اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن  

 خشکسالی و پيامدهای آن)زیست محيطی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ....(- 2-1
خشکسالی یکی ای پدیده های ط(یمی است که وقوع آن در ط(یمت ای قانون مندی خاص خود  

کند ولی تشدید فرآیندها و پیامد های حاصله ای آن به نوع فمالیت های انسانی پیروی می 

بس گی دارد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در سال های اخیر طوفان های گرد و 

ای مناب  ط(یمی  خاک بیش ری در کشور روی داده است. این گرد و خاک  ن یجهاس فاده نامطلوب 

آس انه  ای مجاورهس ند که س(ب شده میزان غ(ارات موجود در هوا ای در داخل کشور و کشوره

ط(یمی خارج شود. کم(ود بارشدر مناطق جنوب و جنوب غربی  خشک و کم آب شدن تاالب ها 

صحاری و شدت یاف ن ویش باد موجب افزایش افزایش وقوع طوفان  س(ز نشدن گیاهان  و آبگیرها 
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اغلب بیابان های شمال و مرکز افریقا و های خاک است که منشاء این وفانها 

گیاهی و  بیابانهای کشورهای همجوار است که می توان آن را حاصل کم توجهی به پوششهای 

بیابان یایی دانست. آنالیز نمونه هوای شهر اصفهان نشان داد که این غ(ارات حاوی عناصر غیر 

جمله آهن  مس  روی  کادمیم   درصد  ای 1درصد   و عناصر فلزی )حدود  99فلزی )بالغ بر 

نقطه ای شهر اصفهان  12نیکل و سرب هس ند. الیم به ذکر است  که نمونه های برداشت شده ای 

برابر مقدار اس اندارد است)عزتیان   3تا  2نشان می دهند که میزان ذرات مملق در این نقا  

1388  

نقطه  12د در نمونه هوا در هر بیان می کند که میزان ذرات موجو 1مقادیر مندرج در جدول 

برابر مقدار اس اندارد است ییرا سایمان بهداشت جهانی اس اندارد ذرات مملق موجود در  2-3شهر 

 25میکروگرم بر م ر مکمب اعالم نموده که تالش می شود این رقم به  120هوا را حداکثر

طلوب شهر اصفهان میکروگرم بر م ر مکمب برسد. این ارقام بیانگر کیفیت بسیار نا م

  . 1388)عزتیان  است

 عناصر سنگین موجود در نمونه هوای شهر اصفهان بر حسب میکروگرم بر م ر مکمب -1جدول 
درصد عناصر غیر 

فلزی موجود در 

 نمونه هوا

درصد عناصر 

فلزی موجود در 

 نمونه هوا

کل فلزات 

سنگین موجود 

 در نمونه هوا

کل ذرات 

مملق موجود 

 در نمونه هوا

 ردیف ام ایس گاهن

 1 سه حکیم نظامی 240 2120 88/0% 1/99%

 2 میدان آیادی 252 1959 79/0% 21/99%

 3 میدان پروای 229 2099 92/0% 08/99%

 4 میدان امام حسین 261 1867 72/0% 28/99%

 5 اهارراه تخ ی 271 1919 7/0% 3/99%

 6 میدان شهدا 268 1838 68/0% 31/99%

 7 میدان قدس 250 1892 76/0% 24/99%

 8 میدان احمدآباد 274 2164 79/0% 21/99%

 9 هشت بهشت 224 1848 82/0% 18/99%

 10 میدان انقالب 280 1897 68/0% 32/99%

 11 خیام -تقاط  صائب 240 1655 69/0% 31/99%
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 12 اب دای کهندژ 296 1884 64/0% 36/99%

میلیارد م رمکمب آن وارد  80در سال است که میلیارد م رمکمب  5/86کل آب مصرفی ایران  

درصد این مقدار به علت شیوه های غل  آبیاری هدر میرود. بایده  65ارخه کشاوریی میشود و 

میلیارد م رمکمب  25میلیارد م رمکمب آب تنها ای  80درصد است یمنی ای  32آبیاری در ایران 

درصد اش غال و  23تولید ناخالص ملی   درصد 27اس فاده بهینه میشود  این در حالی است که 

میلیون هک ار  32درصد ای غذای جاممه م ملق به بخش کشاوریی است. در حال حاضر ای  80

میلیون هک ار به صورت فاریاب کشت میشود. میزان کنونی  8/7اراضی مس مد کشاوریی تنها 

این مقدار باید به  1400میلیون تن است و ط(ق آمار و محاس(ات در افق  57تولید کشاوریی 

میلیارد م رمکمب آب است و رسیدن به انین مقداری در  266میلیون تن برسد که ممادل  186

 70سد موجود در کشور بیش ای  85شرای  کنونی غیر ممکن به نظر میرسد. در حال حاضر ای 

ایجاد سد در دو دهه اخیر ساخ ه شده به این ممنی که می وان گفت عمال من(  آبی جدیدی 

  .1388)محمدی یگانه و حکیم دوست  نشده و تنها محل مصرف آب جابجا شده است

ترین راه جهت  امرویه حفر ااه و تخلیه مصنوعی ای مناب  آب ییریمینی مهم رین و مطمئن

اس حصال آب می باشد. این در حالیست که خشکسالی های اخیر تأثیر منفی و شدیدی بر مناب  

است. این واقمه در هر دو گروه کشورهای توسمه یاف ه و در حال توسمه  آب ییریمینی گذاش ه

ن ایج اق صادی  تأثیرات ییست محیطی و دشواریهای شخصی به بار آورده که جملگی باعث شده 

اند که آسیب پذیری تمامی جوام  به این پدیده ییان(خش ط(یمی مدنظر قرار گیرد. اعمال 

بهینه ای مناب  آب موجود راهکاری عملی جهت رویارویی با  مدیری ی مناسب جهت بهره برداری

خشکسالی در جوام  می باشد. در این راس ا اطالع ای وضمیت مناب  آب ییریمینی نقشی کلیدی 

  .1388)قمرنیا و سپهری  در ت(یین سیاس گزاری ها در یمینه مقابله با خشکسالی خواهد داشت

قیم فراوانی بر یندگی و ساخ ار اج ماعی و اق صادی و خشکسالی دارای اثرات مس قیم و غیرمس 

   اما می توان این آثار را به دو گروه مس قیم و غیرمس قیم تقسیم NDMC, 2003محیطی است )

بندی نمود. همچنین می توان برای آنها ترتی(اتی نظیر دس ه اول و دس ه دوم را قایل گردید 

(Paul, 1998نی بر کشاوریی است  اثرات مس قیم یا دس ه اول   . در جواممی که اق صاد آنان )م

خشکسالی بصورت کاهش تولید مواد غذایی به دلیل کاهش سطح ییرکشت و عملکرد محصوالت 

 . کاهش میزان اش غال و سطح درآمد ای جمله اثرات Krannich, et al., 1995بروی می نماید )

که عمده ترین دلیل آن  کاهش سطح غیرمس قیم و دس ه دوم در این گونه جوام  می باشد 

  و برداشت است. در ن یجه کاهش تولیدات غذایی  …ییرکشت  کاهش عملیات داشت )آبیاری و

قیمت مواد غذایی ممموالً بصورت سریمی در اثر وقوع خشکسالی افزایش می یابد. کاهش تولید 
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عدم  مواد غذایی به صورت غیر ط(یمی منجر به افزایش قیمت مواد غذایی  و

دس رسی به شغل مناسب باعث کاهش دس رسی مردم روس ایی به غذا می شود  بروی این گونه 

 ,Paul)مشکالت  بخصوص در مورد کشاوریان خرده پا و کارگران بدون یمین  صادق است 

. همچنین خشکسالی می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات و شیوه های مدیری ی نامناسب  (1998

 . به نحوی که NDPC, 2000مصرف و تأمین آب در شهرها و روس اها گردد ) در یمینه تخصیص 

در یمان وقوع خشکسالی  اس فاده نامطلوب و بی رویه ای مناب  آبی موجود به همراه ضمف 

  .1388)کشاوری و کرمی   سیس م های تویی  آب موجب تشدید بحران می گردد

 
 پناهگاه حیات وحش و پارک ملی قمیشلو

 اثرات خشکسالی بر کشاورزی -2-2

نقل  مناب  آب  خاک  حصوالت یراعی  باغی  دامی  حمل وخشکسالی در کشاوریی بر تولیدات م

های گیاهی و جانوری  شیوع بیماریها  گذارد. خشکسالی همچنین باعث خسارت به گونهاثر می

در اینجا تأثیر   1381گردد. )علیمحمدی تغییر شیوه یندگی روس اییان  سالم ی و ... می

 کنیم :خشکسالی را به سه دس ه تقسیم می

. اثر خشکسالی روی خاک: کاهش مواد آلی و غذایی موجود در خاک و کاهش نفوذ پذیری آن  1

افزایش فرسایش بادی و آبی  کاهش نقل و ان قال مواد غذایی در داخل خاک  تخریب ساخ مان 

 هش کیفیت خاکو بافت خاک  افزایش ت(خیر ای سطح خاک و کا
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ها  . اثر خشکسالی بر روی آب کشاوریی: کاهش و یا خشک شدن آب رودخانه2

ها  کاهش سطح های آب ییریمینی  کاهش آبدهی قناتعدم اس حصال آب و کاهش تغذیه سفره

 ها  تأثیر بر کیفیت آب مانند افزایش غلظت نمک  افزایش دمای آب  افزایش اسیدی ه و ...دریااه

شکسالی بر تولیدات کشاوریی: اثر خشکسالی بر روی محصوالت یراعی و باغی و مناب  . اثر خ3

 ط(یمی به دو صورت می باشد:

. آثار مس قیم: خشکسالی باعث کاهش تولیدات یراعی و باغی  کاهش تولیدات دامی و طیور  3-1

ات ها در اثر کاهش کیفیت خاک و کاهش دس رسی به آب  کاهش تولیدکاهش تنوع گونه

 شیالتی

-. آثار غیر مس قیم: این آثار در واق  ن یجه اثرات مس قیم خشکسالی بر روی کشاوریی می3-2

باشد که باعث مشکالتی اون کاهش درآمد کشاوریان و شاغلین بخش کشاوریی  افزایش 

  .1387باشد. )مددی های محصوالت کشاوریی  بیکاری  مهاجرت و... میقیمت

شی ای خشکسالی بر روی کشاوریی بیش ر همان اثرات اق صادی ناشی ای اثرات غیر مس قیم نا 

خشکسالی هس ند که بر روی کشاوریی اثر دارند. ال( ه تأثیرات اج ماعی و سیاسی خشکسالی 

. با توجه به نیز به نوبه خود قابل توجه است که رابطه بسیار نزدیکی میان این تأثیرات وجود دارد

های ییادی که این بخش ای عامل مصرف آب شیرین است و آسیب اینکه کشاوریی بزرگ رین

بیند  مدیریت درایمدت مناب  آب نیایمند اس فاده اق صادی ای آن است  لذا پدیده خشکسالی می

گذاری در مناب  آب و خاک باید با توجه به شرای  اقلیمی و اج مایی کشور انجام گیرد و سرمایه

ساید و ی که آسیب کم ری به مناب  محدود آب و خاک وارد میهر نوع توسمه کشاوریی و صنم 

کند باید مممول گردد. و همه این اقدامات باید ای طریق ها و مرات  جلوگیری میای تخریب جنگل

های مؤثر اق صادی اس فاده ای ن ایج تحقیقات  هماهنگی و مشارکت مردم و مسئولین بررسی

برداری اق صادی ای مناب  و مقابله به هنگام  ای صحیح در بهرهمربوطه انجام گیرد. تا با مدیریت 

)بهج ی و همکاران   های منفی خشکسالی و خسارتهای ناشی ای آن کاس ه شوداثرات و پیامد

1388.  

 اثرات خشکسالی بر تنوع زیستی - 2-3

ک و ای ایجاد پارکهای جنگلی و جنگلکاری در سطوح وسیمی و در مناطق دارای بافت س( -1

کم(ود آب در  هس ند اج ناب شده تا مشکل خاکهای فقیر که دارای ظرفیت نگهداری آب پایین

 دوره های خشکسالی کاهش یابد. 

مناطق  مطالماتی در یمینه شناسایی گونه های مقاوم به پدیده خشکسالی صورت گیرد تا در -2

 1388)ملکیان  قرار گیردآن گونه ها برای احداث پارک مد نظر  در ممرض تهدید خشکسالی تا
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ها شناخ ه شده است. یکی ای عوامل ایجاد تنش در گونه . خشکسالی به عنوان 

ها خواهد بود. در ن یجه رشد و تولید آب و پناه کم ری در اخ یار گونه بواسطه خشکسالی غذا 

پذیر  فقر غذایی نس(ت به بیماریها آسیبمثل افراد در جممیت ها کاهش یاف ه و افراد بملت 

های مخ لف نشان داده است  ده ای مقایسه شرای  خشکی در محی شوند. تحقیقات انجام ش می

که شرای  خشکی که بر گونه ها تحمیل می شود باعث کاهش غنای گونه ای  هر دو شاخص 

تنوع الفا در مقیاس محلی و تنوع گاما درمقیاس منطقه ای  می شود و ای طرف دیگر باعث 

نواخ ی یمنی افزایش ش(اهت گونه ها می شود. بنابراین ح ی در شرایطی که افزایش شاخص یک

گونه ها پس ای دوره خشکسالی دوباره جممیت های خود را بایسایی می کنند تنوع گونه ای 

بسیار کم ر ای شرای  ق(ل ای خشکسالی خواهد بود اراکه بسیاری ای گونه ها که تحمل شرای  

م های سایگاری برای سپری کردن این دوران برخوردار نیس ند خشکی را نداش ه و ای مکانیس

 ..  1388)ملکیان نابود شده و درن یجه تنوع گونه ای جاممه کاهش می یابد

ای آنجا که فمالیت های انسانی ییس گاههای ط(یمی را دگرگون می کند  تاثیر بالیای ط(یمی بر 

بر نیروهای ط(یمی که بر تنوع ییس ی موثرند گونه ها و جوام  دو اندان می شود بنابراین عالوه 

و ترکیب و ساخ ار جوام  را در درایمدت شکل می دهند نیروهای انسانی با سرعت و شدت 

بیش ری به تغییر شرای  ییس ی گونه ها پرداخ ه و توانایی سایگاری گونه ها با شرای  را ای آنها 

ای آن است که گونه ها قادر به تحمل و  سلب می نمایند یمنی سرعت ایجاد تغییر بسیار بیش ر

 .  1388)ملکیان سایگاری با آن باشند

برای فهم به ر تاثیرات خشکسالی بر غنای گونه ای و ترکیب گونه ای جوام  مطالمات بیش ری 

در محی   مدل سایی و ش(یه سایی شدت و فراوانی خشکسالی بر گونه های مخ لفالیم است. 

ت های م فاوت خشکی بر روی گونه ها در درایمدت می تواند در های آیمایشی و آیمون شد

راهکارهای خوبی را در مدیریت گونه ها و جوام  ییس ی یمینه برنامه ریزی های آینده برای 

 اخ یار محققان و مدیران قرار دهد.

ه تغییرات جهانی در محدوده پراکنش جهانی بسیاری ای گونه ها با تغییرات جهانی آب و هوای کر

یمین مرت(  دانس ه شده است . تغییرات و پدیده های شدید ط(یمی مانند خشکسالی فشارهای 

و افرادی که ای ژنوتیپ های مقاوم به   2003a)آکرلی  تکاملی را بر گونه ها تحمیل می نماید 

. گونه  1998ااویر  -)بلوندل و موریرخشکی برخوردارند توس  ان خاب ط(یمی ان خاب می شوند 

های گیاهی و جانوری در نیم کره شمالی تاثیرات شدید اقلیمی در دوره پلیوس وسین را تحمل 

نموده اند و بنابراین ان ظار می رود که تغییرات شدید اقلیم در این مناطق انقراضات گونه ای 

. با این وجود گونه های نیمکره شمالی تحمل  2003)سوینینگ  کم ری را به دن(ال داش ه باشد 

پذیری به سرما را تجربه نموده اند و در مقابل گرما و خشکی شدید مقاوم نیس ند. تاثیرات درای 
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مدت خشکسالی فق  به فراوانی و شدت تغییرات بس گی ندارد بلکه سایر 

ییس گاه نیز بر آن موثر است که بیش ر این پارام رها و پدیده های اتمسفری  اقلیمی و تغییرات 

 . 2003b)آکرلی  عوامل برهم کنشهای پیچیده ای دارند 

ای دیربای تاثیر بالیای ط(یمی بر شکل گیری و تغییرات تنوع ییس ی جهانی مورد توجه محققان 

بوده است. محققان بر این باورند که در طی اند دهه آینده بر شدت و فراوانی وقوع اینگونه بالیا 

  در IPCCییر اقلیم )بدلیل تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی افزوده می شود. کمی ه جهانی تغ

گزارش خود خاطر نشان می کند که ن یجه فمالیت های انسان در طول قرن گذش ه منجر به 

تغییر در شرای  اقلیمی کره یمین شده است. اگر روند فمالیت ها و ان شار گایهای گلخانه ای به 

اهد شد درجه گرم خو 8/5 -4/1بین  2100همین شدت ادامه یابد دمای کره یمین تا سال 

(IPCC, 2007ک تاثیر گذاش ه و باعث افزایش      . تغییرات دمایی حاصل بر رژیم هیدرولوژی

بارندگی ها در عرض های جغرافیایی باال و دوره های خشکی و گرمای طوالنی تر در مناطق 

  . 1996جنوبی شده است )ک ن(رگ و همکاران  

ات بالقوه خشکسالی بر تنوع ییس ی ای طریق تغییرات پدید آمده نگرانی هایی را در مورد تاثر

    تاثیر بر تولید اکوسیس م ها  تویی  جغرافیایی گونه ها و روند انقراض آنها پدید آورده است.

خشکسالی در سه سطح فرد  گونه و اکوسیس م بر تنوع ییس ی تاثیر می گذارد. بنابراین برای 

ی شاخص های تنوع مانند غنای گونه ای و بررسی تاثیر خشکسالی بر تنوع ییس ی می توان ا

 شاخص یکنواخ ی اس فاده نمود.

خشکسالی باعث کاهش رشد  افزایش مرگ و میر و کاهش یادآوری در افراد م ملق به یک گونه 

می شود. افرادی که در ممرض خشکسالی های طوالنی قرار می گیرند  بدلیل مواجه با تنش کم 

و ناتوان شده و نس(ت به بیماریها نیز بسیار آسیب پذیرند. آبی و کم(ود مواد غذایی ضمیف 

بنابراین افراد م ملق به یک گونه با تغییر منطقه جغرافیایی پراکنش خود سمی در تمدیل شرای  

می نمایند و آنهایی که در این امر موفق ن(اشند  نابود می شوند. در شرای  خشکسالی ترکیب 

نه هایی که تحمل پدیری بیش ری نس(ت به گرما و خشکی گونه ای جوام  تغییر نموده و گو

دارند باقی می مانند که باعث تغییر در تنوع گونه ای جاممه می شود. عالوه بر این خشکسالی 

باعث کاهش تولید در مقیاس اکوسیس م می شود در ن یجه غذای کم ری در اخ یار گونه ها قرار 

حکوم به نابودی هس ند که غنای گونه های محلی گرف ه و در اثر رقابت برخی ای گونه ها م

 .  1388)ملکیان کاهش می یابد

به منظور مقایسه تاثیر خشکسالی بر تنوع ییس ی در یک مطالمه موردی دو منطقه که یکی تحت 

تاثیر خشکسالی قرار داش ه و دیگری نداش ه است ای نظر شاخص های تنوع مقایسه می شوند. 

های تاالبی بوده که یکی به صورت دایمی و پرآب و دیگری شامل  این دو منطقه اکوسیس م
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آبگیر های فصلی است که بدلیل خشکسالی فق  در دوره کوتاهی و به میزان کم 

 . دو اکوسیس م مذکور در دوره یمانی اهار ساله پایش شده و در 2007آب داش ه است )ایس  

و گاما و شاخص یکنواخ ی )جکارد  بین  پایان دوره شاخص های تنوع گونه ای شامل تنوع الفا

دو منطقه محاس(ه و مقاسیه شده است. ن ایج حاصل نشان داد که در دوره یمانی پایش  در 

گونه ث(ت شد که  20گونه و در تاالب خشک  23مقیاس محلی در تاالب دایمی به طور م وس  

 71قه ای در تاالب دایمی نشان دهنده تنوع الفا کم ر در تاالب خشک می باشد. در مقیاس منط

گونه مشاهده و ث(ت شد که نشان می دهد تاالب خشک تنوع  39گونه و در تاالب خشک فق  

 .  1388گاما کم ری دارد)ملکیان 

 رطوبت خاک و خشکسالی -2-4
پ روشیمی و  شود. وجود مناب  عظیم نفت و گای خویس ان قطب اق صادی کشور محسوب می

م اسفانه دامنه خشکسالی  تاثیرات شریان اق صادی کشور است که سدهای عظیم در خویس ان 

های اخیر در خویس ان   سوء بر این اس ان و بالط(  برکشور داش ه است. ای تاثیرات خشکسالی

تغییرات آب و هوایی و افزایش آالینده ها و گرد و غ(ار در هوا بوده که مشکالت عدیده ای را 

  .1388است)کرامت  برای مردم اس ان ایجاد نموده 
و جاده  بخش عمده ای ای مناب  مهم خویس ان در مناطق بیابانی و شن یارهای فمال قرار دارند

های نف ی منطقه اهوای و امیدیه  راه آهن اهوای ی تهران و حویه های شهری اس ان مس قیما در 

وقفه در  ممرض خطرات هجوم طوفانهای شن و بیابان شدن قرار دارند  بطوریکه رکود و

فمالی های اق صادی خویس ان بدلیل شرای  نامساعد جوی و تغییرات شدید آب و هوایی مانند 

غ(ار اق صاد کشور را م اثر می ساید و ن(ض اق صادی کشور را به شماره می انداید. تغییرات  و گرد

 ه م اثر آب و هوایی در جهان باعث بروی خشکسالی شده و گرد غ(اری که خویس ان را در برگرف

 .ای این شرای  است
  باعث بروی ای بین بردن پوشش گیاهی مناطقو  ای دست دادن رطوبت خاک بر اثر خشکسالی

شود.  پدیده فرسایش بادی و بالط(  آن افزایش آالینده های هوا و بروی طوفانهای گردو غ(ار می

جمله خویس ان با آن ها ای  های اخیر در کشور  برخی اس ان پدیده ای که با بروی خشکسالی

  .1388درگیر شده اند)کرامت  
ای دست دادن رطوبت خاک بر اثر خشکسالی خشک کردن هور در جنوب عراق  ای بین بردن 

پوشش گیاهی مناطق جنوبی و مرکزی این کشور و ای بین بردن پوشش وسی  گیاهی اطراف 

رامی وان ای جمله عوامل دیگر  بغداد و بی توجهی به پیشروی بیابانهای غرب و جنوب غربی عراق

بروی گرد و خاک غلیظ در اس ان های جنوب و جنوب غربی کشور ذکر کرد. ای بین رف ن پوشش 

گیاهی و بی توجهی به پیشروی بیابان در کشور عراق بدلیل درگیری طوالنی این کشور در جنگ 
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در  است و ان ظار می رود پدیده گرد و غ(ار در عراق نس(ت به خویس ان که

مسیر توسمه قرار دارد شدت بیش ری داش ه باشد  اما م اسفانه بی توجهی به پوشش گیاهی 

خویس ان این اس ان را نیز مانند مناطق جنگزده و بحرانی )و در مقیاس بیش ر  کشور عراق با 

نک ه دیگری که مشکل جدی مواجه کرده است و دولت را به تامل در مدیریت کشانده است. 

آن توجه داشت نوع خاک این گرد و غ(ارهاست که بیش ر ای دو نوعرسی و باید به 

تر طی  باشد. خاک رسی س(ک ر بوده و گرد و غ(ار ناشی ای آن مساف طوالنی سیل ی)کوارتزی  می

شود بیش رای این نوع است. با  نماید. گرد و غ(اری که در مناطق دور ای خویس ان دیده می می

بندی ریز  اک رس در جذب مواد شیمیایی آلی و ممدنی وهمچنین دانهتوجه به قابلیت باالی خ

تر بوده و  که دانه درشت آن خطرات این نوع خاک بسیار بیش ر ای خاک سیل ی )کوارتزی  است

باال در جذب فلزات  قابلیت جذب سطحی آنها کم ر است. هر دو نوع ذرات عالوه بر پ انسیل

اورانیم؛ در طول مسیر نیز  نیکل  ک(الت  توریم  آرسنیک و مانند آهن  مس  روی  سرب  کادمیم 

های آلی و ممدنی را جذب و به نقا  دوردست من قل نمایند. همچنین  توانند سایرآالینده می

 های اح مال وجود آلودگی گرده گیاهان نیز گزارش شده است. ها و وجود میزان باالیی ای باک ری

در این غ(ارها نیز هست. به عنوان مثال میزان عناصری مانند شیمیایی  میکروبی و رادیواک یوی 

ها کمی بیش ر ای میزان ط(یمی  اورانیوم  توریم آرسنیک  سرب  روی  نیکل و ک(الت در این نمونه

 . 1388)کرامت  آن است

و بیرون  در پایان باید گفت این پدیده نه آنچنان بی خطر است که با توصیه به اس فاده ای ماسک

افراد غیر  مدن مردم ای خانه  به راح ی ای کنار آن گذشت و نه آنچنان خطرناک که برخینیا

آثار و پیامدهای این  نمایی آرامش روانی جاممه را به خطر اندایند. م خصص و غیرمسئول با بزرگ

پدیده با کار کارشناسی م خصصان مربوطه و حمای های مسئولین قابل کاس ن تا حد مممول و 

 .ن استط(یمی آ

 راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی -3

 خشکسالی کاهش اثراتراهکارهای اجرایی -3-1
این راهکارها را در سه سناریو و یا برنامه می توان مطرح کرد که باید همزمان مورد نظر و 

  .1388)حجه فروش نیا و همکاران   عمل قرار گیرد

 :چاره اندیشی اساسی در یک برنامه بلند مدت -الف

ر راس ای اجرای این راهکار باید مجموعه تمهیداتی که برای جلوگیری ایتخریب محی  ییست و د

منظور باید در هر منطقه عوامل انحطا   یا بایگشت تمادل در آن الیم است انجام گیرد. برای این

بندی  . این اقدامات در یک برنامه یماناتخاذ شود محی  ییست را شناسایی و رویکرد مناسب

به ذکر است که این اقدامات می بایست ای مشارکت عمومی و  ص پیگیری می گردد. الیممشخ
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های ریو کیوتو  کنفرانس .المللی برخوردار باشند همکاری های بین

به محی  ییست کره  باشد که در راس ای تمادل بخشینس(ورگ  ای اقدامات جممی بشری میژوها

رییس جمهور آمریکا و برنده جایزه  الگور مماون سابقخاکی برگزار گردیده است. پیشنهاد اخیر 

صلح نوبل ای این جمله است. وی برنامه ایده ساله به منظور کاهش گایهای گلخانه و گرم شدن 

های غیر کربنی )باد  خورشید  انرژی اتمی و بیودیزل  برای تولید کره یمین با جایگزینی سوخت

می  یات سنگین بر سوخت های وارداتی را شر  اجرای آنپیشنهاد داد و برقراری مال برق آمریکا

  .داند

 راهکارهای ميان مدت )مدیریت ریسک( -مدیریت خشکی و خشکسالی -ب

رف ار مناسب را  دراین سناریو با ق(ول این واقمیت که کشور دائم در ممرض خشکسالی قرار دارد

در سالهای  با مساله اهجس وجو و مممول داریم. در مدیریت ریسک تفاوتی بین برخورد 

های غیرخشکسالی وجود ندارد مدیریت خشکسالی درقالب برنامه ای که خشکسالی و اه در سال

شود در این صورت می وان به کاهش اثرات ییان بار دن(ال می اًای ق(ل تهیه شده مس مر

 خشکسالی اطمینان حاصل کرد.

 اقدامات این مرحله مش مل بر موارد ییر است

صحیح ایمناب  تولید )آب و خاک  جنگل  محی  ییست و...  با راندمان کافی  اس فاده -

 .ضایمات و یا حداقل ضایمات و بدون

افزایش بهره وری مناب  پایه ای طریق امور ییربنایی مانند نوین سایی سیس م های  -

 ...آبیاری  تجهیز و نوسایی و یکپاراگی اراضی  جلوگیری ای آلودگی آب و خاک و

 .مناسب تولید در هر منطقه با مالحظه حداکثر بهره وری ای مناب  پایهالگوی  -

 .تطابق مناب  ژن یکی با شرای  اقلیمی خشکسالی )گیاهی و حیوانی -

 تغذیه گیاهی مناسب با شرای  خشکسالی -

 تدابیر الیم برای تقویت بنیه کشاوریان در مقابل حوادث اقلیمی )ای جمله خشکسالی  -

 .محصوالت کشاورییتکمیل و تممیم بیمه  -

 ن(اقدامات کوتاه مدت )مدیریت بحرا -ج

موثر و با  اینکه ب وان هنگام بروی خشکسالی خدمت رسانی را به مقدار کافی  به موق  برای    

مسوولین به طور دایم باید  حداقل هزینه و کم رین ضایمات و حداکثر ن یجه به انجام رسانید

تدارکات فراهم نمایند تا در یمان ظهور پدیده  و هم ای نظر آمادگی کافی هم ای نظر برنامه عمل

ب وان مدیریت بحران را به خوبی انجام داد نظیر آنچه هالل  خشکسالی بدون دس پااگی و عجله

ذخیره می  احمر در مورد سیلو یلزله انجام می دهد اادر و وسایل اولیه یندگی ای پیش در ان(ارها

  .Palmer,1996نماید)
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 مدیریت بحران به شرح ذیل می باشد اقدامات

 کلیه عملیات ال یام بخش نظیر آبرسانی شرب  جابه جایی های موقت  جیره بندی-    

 کمک های مالی به خسارت دیدگان برای خارج شدن ای صموبت یندگی رویمره-    .

دامپزشکی  تامین امکانات الیم برای ادامه فمالیت های تولیدی نظیر تهیه بذر  داروی -     .

  ...و

مقابله موثر و به موق  برای عوارض جن(ی خشکسالی نظیر طغیان آفات بیماری های دامی  -    

 .و انسانی

 خرید دام های مایاد دامداران -     

 .تامین علوفه برای دامداران -     

راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی)کشاورزی، منابع طبيعی و آبخيزداری،  -3-2

 فضای سبز، شرب و صنعت( دامپروری،
در اراضی باتالقی شور و قلیائی با  Aeluropus littoralisشور با نام علمیگونه گیاهی امن -1

میلی موس بر سان ی م ر  و آب تحت االرض باال  30بیش ای Ecغلظت امالح ییاد و خاک شور ) 

های اخیر  سال با توجه به بحران خشکسالی در کند.م ری سطح خاک  رشد می 2تا  2/1)

-های غیر م مارف در تولید علوفه دیم اهمیت بیش ری دارد این گیاه گونهضرورت اس فاده ای آب

 .باشدشرای  محدودیت آب میایجاد اراگاه در ای مناسب جهت 

ای مقاوم به های تولید علوفه در شرای  خشکسالی کاشت گندمیان علوفه یکی ای مؤثرترین راه -2

عالوه برسیایگاری بیا شرای  محیطی مناطق اس پی قادراست  شورامنهخشکی است. گون

االرضی بقای خود را های تحترسد علیرغم شورتر شدن آبهاییکه بارندگی به حداقل میدرسال

 حفظ کند.

باشد برای حفظ پوشش  در دوره خشکسالی هدف مرتمدار کاهش خسارت وارده به مرت  می -3

جهت ایجاد تمادل بین دام و مرت    بایس ی تمداد دام کاهش یابد و به گیاهی در انین دوره ای 

مراتمی که در گذش ه شدیداً ارا شده اند  اس راحت داده و یا ای سیس م ارای تناوبی   

اس راح ی و تاخیری اس فاده گردد  کم کردن تمداد دام در شرای  نامساعد و اجرای برنامه کش ار 

جلوگیری ای اتالف وین دام و کاهش درآمد دامدار و جایگزینی مجدد  بدلیل تولید کم مرت  جهت

آن پس ای پایان دوره خشکسالی  اس فاده ای علوفه دس ی تکمیلی برای جلوگیری ای ارای مفر  

ها ای برنامه های پیشنهادی برای مدیریت خشکسالی در و یودرس و اس فاده ای علوفه یراعت

ر مدیری ی جهت کاهش خسارات ناشی ای خشکسالی به مرات  وارد مرات  است. ای برنامه های دیگ

های ناشی ای خشکی را ها بخوبی اس رسی مقاوم به خشکی است که این گونهکردن گونه ها

های مرتمی   عالوه  کنند. بدیهی است برای حفظ و نگهداری و بهره برداری ای اکوسی م تحمل می
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یری ی منط(ق با شرای  ویژه هر منطقه بر اینکه باید کاربرد روشهای علمی مد

باشد که در بین عوامل مهم بایس ی به وضمیت اقلیمی  خاک و پوشش گیاهی بهای بیش ری  می

داد   شناخت رواب  موجود بین عناصر تشکیل دهنده اکوسیس م مرتمی نیز ای اهمیت خاصی 

اهی و سیر توالی و تواتر باشد. با شناخت این رواب  و مطالمه تغییرات پوشش گی برخوردار می

توان در جهت اصالح   احیاء و بهره برداری بهینه ای این  مرات  تحت شرای  اقلیمی م فاوت می

 های موثری برداشت . مناب  با برنامه ریزی دقیق گام

 Poabulbosa , Stipa barbataبا توجه به ن ایج حاصله ای این بررسیها برخی ای گونه ها نظیر  -4

الهای خشک توانس ه اند یادآوری انجام داده و پوشش خود را افزایش دهند ولی گونه در طول س

محسوب میگردند که دام ای آنها تملیف نمی   IIهای فوق ای نظر خوشخوراکی جزء گیاهان کالس 

اینکه در مناطقی اس پی و نیمه اس پی اح مال وقوع خشکسالی و خسارت وارده ه نماید با توجه ب

اهی وجود دارد الیم است با ان خاب گونه های مقاوم به خشکسالی و اس قرار آنها در بر پوشش گی

عرصه های مرتمی و دقت در مدیریت ارا میزان خسایت وارده بر مناب  ط(یمی بخصوص مرات  را 

 کاهش داد. 

بخش آبزی پروری و پرورش آبزیان ای جمله ییر بخش های کشاوریی است که درهنگام  -5

ی تواند تحت اثر سوء قرار گرف ه و خشکسالی بر آن اثر نماید. خشکسالی در بخش خشکسالی م

اخلی مثل های د هایی که ای مناب  آب آبزی پروری در اس انهای غیر ساحلی یمنی در اس ان

  اشمه ها و رودخانه ها برای پرورش آبزیان اس فاده می کنند اثرات ااههای کشاوریی  قنوات

 آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:مخ لفی دارد که ای 

 کاهش در تمداد واحد های آبزی پروری و غیر فمال شدن بمضی ای آنها:  -

در این حالت تمدادی ای واحدهای آبزی پروری که مناب  آبی آنها به دلیل کاهش بیش ای حد آب 

 گردد.ت فمالیت خارج شده و غیر فمال میخشک شده اند در حال

 فمال: داد رها سایی بچه ماهی در واحد های احداث شده وکاهش تم -

با کاهش دبی آب مناب  آبی مورد اس فاده در آبزی پروری به جهت همسویی تمداد رها سایی با 

میزان دبی آب وارده به واحد پرورش کاهش رها سایی بچه ماهی اتفاق اف اده که این موضوع 

 اهد شد .باعث تولید کم ر در پایان دوره پرورش خو

کاهش تولید عرضه محصوالت آبزیان و افزایش قیمت اثرات دیگری است که در ن یجه کاهش  -

 تولید و عرضه آبزیان پرورشی ایجاد می شود .

کاهش رغ(ت کشاوریان و آبزی پروری و سرمایه گذاری در بخش آبزی پروری یکی دیگر ای  -

 اند در بخش پرورش آبزیان ایجاد نماید .اثراتی است که خشکسالی با توجه به کاهش آب می تو
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کاهش رونق اق صادی بخصوص در مناطق روس ایی و کاهش اش غال اثرا ت  - 

 دیگر خشکسالی بر بخش آبزی پروری است. 

افزایش قیمت بمضی ای نهادهای مورد نیای آبزی پروری مثل غذای مورد اس فاده برای تغذیه به  -

تواند یکی دیگر ای امی در تشکیل آن نیز میول یراعی و ددلیل بهره گیری ای اند نوع محص

 اثرات خشکسالی محسوب گردد. 

عدم توان بای پرداخت اقسا  بانکی توس  دریافت کنندگان تهسیالت بانکی به جهت عدم  -

 -تولید و یا کاهش تولید یکی دیگر ای اثرات خشکسالی در بخش آبزی پروری به شمار می رود . 

ج شدن بخش اعظمی ای تولیدات آبزی پروری برای مصارف انسانی و به ط(  آن ای دس رس خار

اس فاده ای اشکال مخ لف دیگر آبزیان مثل آبزیان منجمد وارداتی و صید شده ای دریاها و 

اقیانوس ها که خود می تواند باعث افزایش قیمت این نوع ای آبزیان برای مصرف کننده گردد 

 بایس ی به آن توجه گردد. اثردیگر خشکسالی است که 

به خطر اف ادن سالمت جاممه به جهت عدم اس فاده یا اس فاده کم ر با توجه به عدم تولید  -

کافی آبزیان و یا قیمت باالی ایجاد شده آن در یمان خشکسالی یکی ای اثراتی است که 

 گذار باشد.می تواند بر آن تاثیرخشکسالی 

ش بینی شده برای تولید آبزیان نیز یکی دیگرای اثرات سوئی عدم دس رسی به برنامه های پی -

است که با توجه به درای بودن آن می تواند مان  ای دس یابی به اهداف تمریف شده در برنامه های 

 توسمه گردد.

موارد اشاره شده قسمت اعظمی ای اثرات خشکسالی است که می تواند در بخش آبزی پروری 

شان دهد  حال با توجه به این موارد می توان با اقداماتی که در ذیل اثرات نامناسب خود را ن

اشاره می شود بخشی ای این اثرات را کاهش داده و به ج(ران اثرات سوء خشکسالی کمک نمود 

)مجموعه مقاالت دومین همایش اثرات خشکسالی و راهکارهای   1388)اک(ری و ابراهیم گل  

  .1388مدیریت آن  

 ی کاهش اثرات خشکسالی در بخش آبزی پروری:راهکارها - 6

 به کار گیری تجهیزات آبزی پروری در کوتاه مدت ای طریق اع (ارات بالعوض دولت : -

های هوا جهت تامین اکسیژن مورد نیای یکی ای اس فاده ای پمپ های برگشت آب و دس گاه

ج(ران کاهش تولید موثر اقداماتی است که در کوتاه مدت می تواند در پیشگیری ای خسارت و 

باشد   این تجهیزات که می تواند ای طریق اع (ارات دول ی خریداری گردد به صورت امانی تحت 

راهکارهای قانونی به آبزی پروری داده می شود تا در صورت بروی و مواجه با کاهش دبی آبی ای 

 آن اس فاده گردد. 
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 گیری مدیریت صحیح آبزی پروری: به کار -

پروری با توجه به امکانات موجود می تواند در ج(ران و علمی در آبزیمدیریت صحیح اعمال 

به کارگیری مدیریت رها سایی بچه  قسم ی ای اثرات خشکسالی در واحد آبزی پروری موثر باشد  

ماهی در الیه ها و اویان مخ لف و همچنین اس فاده ای غذای باکیفیت وارقام به ر و یود بایده بچه 

در سیس م های پرورش ماهی قزل آال و بط(  کاهش دوره پرورش یکی دیگر ای روش های  ماهی

اعمال مدیریت نوین در پرورش ماهی قزل آال است که می تواند با انجام ان واحد خود رافمال 

 نگاه داش ه و بر اثرات خشکسالی غل(ه نمود .

پروری یکی دیگر ای راهکارهای توجیح و ترغیب آبزی پروری به بیمه نمودن واحد های آبزی -

م(اریه باخشکسا لی است ارا که درحال حاضر تنها محلی که می تواند حمایت اندکی ای تولید 

کننده بخش آبزی پروری داش ه باشد صندوق بیمه محصوالت کشاوریی است . در این خصوص 

شود تا روند  بایس ی اقدامات بیش ری در خصوص حل مشکالت بیمه در بخش آبزی پروری انجام

 بیمه شدن و پرداخت خسارت ای این طریق تسهیل گردد.

تمدید اقسا  وام تسهیالت دریاف ی آبزی پروران با توجه به کاهش تولید در مدت یمان -

خشکسالی به علت کاهش دبی آب و کاهش تولید برابر طرفیت اسمی تمیین شده در واحد آبزی 

ن(  آبی یکی دیگر ای راهکارهایی است که درکوتاه پروری ویا عدم تولید به علت خشک شدن م

مدت می بایس ی ای طرف مسئولین انجام شود تا آبزی پروران ب وانند بمد ای خروج ای بحران 

 خشکسالی اقدام به همکاری با بانکها نمایند .

اس فاده ای سیس مهای جدید آبزی پروری و بکارگیری روشهای نوین پرورش ماهی یکی دیگر ای -

اهکارهای م(اریه با خشکسالی است که در درای مدت می تواند در برابر خشکسالی واثرات آن ر

 مقاومت 

. امرویه با توجه به اهمیت خاص آب در جهان می توان ای سیس مهای م راکم ونیمه داش ه باشد

 .م راکم همراه بادانش مناسب آن اس فاده نمود تا حدأکثر تولید را ایحدأقل آب بدست آورد 

اعمال طراحی جدید بر روی سایه های احداثی پرورش آبزیان واس فاده و پیش بینی تمام -

امکانات مورد نیای در سایه یکی ای روشهایی است که می تواند در طوالنی مدت به کاهش افت 

 تولید آبزیان بخصوص ماهی قزل آال کمک نماید.

یان یکی دیگر ای راهکارهایی است که می اس فاده ای گونه های مقاوم به کم آبی در پرورش آبز-

تواند در برابر خشکسالی درای مدت مؤثر بوده و ای آن بهره گرفت  امرویه در جهان گونه هایی 

مثل ماهی تیال پیا وجود دارد که در برابر شرای  کم آبی مقاوم بوده و می واند در برابر شرای  

 نامساعد خشکسالی مقاومت نمایند .
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ین و مطالمه در این خصوص یکی ای اقدامات مؤثری است که می آمایش سریم -

تواند در درای مدت با انجام آن با خشکسالی مقابله و اثرات سوء آن را در آبزی پروری کاهش داد . 

با مطالمه همه جان(ه ای لحاظ هواشناسی و اقلیمی و سایر موارد بر روی مناب  آبی می توان الویت 

را به قسم ی سوق داد که دارای بیالن مناس(ی ای آب بوده وب وان در  سرمایه گذاری در کشور

 شرای  نامناسب خشکسالی نیز آبزی پروری را انجام داد.

سایی فمالیت آبزی پروری با فصل کشاوریی در واحد هایی که ای آبهای ییر یمینی همزمان -

عث عدم کاهش سفره مثل ااههای کشاوریی اس فاده می نماید یک نگرش اصولی است که با

های ییر یمینی در فصول غیر کشاوریی می گردد. م أسفانه بمضی ای آبزی پروران که مجوی 

اس حصال آب را برای فمالیت کشاوریی دریافت واقدام به پرورش ماهی در کنار فمالیت کشاوریی 

ده اند ای آبهای نموده اند بمد ای اتمام دوره کشاوریی با وجود اینکه  محصول خود را برداشت نمو

ییر یمینی برداشت کرده و همچنان به پرورش ماهی مشغول می باشند  در این خصوص بایس ی 

فرهنگ سایی الیم صورت گرف ه و کشاوریان را به همزمان نمودن پرورش ماهی با بخش 

 کشاوریی راهنمایی نمود.

ر یمان خشکسالی یکی ای اعمال مدیریت بهداش ی  کن رل و م(اریه با بیماریهای ایجاد شده د-

روشهایی است که بایس ی ای طریق دولت اع (ار آن پیش بینی گردد تا درشرای  بروی بیماری به 

 آبزی پرور جهت م(اریه با بیماریهای ایجاد شده ناشی ای بروی خشکسالی کمک نمود.

مرت(  و... در راهکارهای دیگری ای ق(یل اعضاء نهاد های یارانه دار  برگزاری کالسهای آمویشی 

این خصوص نیز وجود دارد که می تواند در مقابله با خشکسالی در درای مدت و کوتاه مؤثر باشد. 

آنچه که نیای اساسی کشور ما را درمقابله با خشکسالی با توجه به موقمیت جغرافیایی آن می 

رای هر بخش طل(د اقدامات  راهکارها وتدوین برنامه هایی است که بایس ی به صورت اساسی ب

  1388)اک(ری و ابراهیم گل  تدوین گردیده تا درهنگام بروی خشکسالی ای آنها اس فاده نمود 
(http://news.moe.org.ir . 
 Aeluropus littoralis,Cynodonبا توجه به ن ایج حاصله ای این بررسیها برخی ای گونه ها نظیر -7

dactylon  در طول سال مطالمه در اثر عملیات آبخوانداری در شرای  خشکسالی توانس ه اند یاد

آوری و تجدید حیات نموده و پوشش تاجی خود را افزایش دهند گونه های فوق ای نظر 

محسوب می گردند که دام بزرگ ای آنها تملیف می نماید. با  I خوشخوراکی جزء گیاهان کالس

لذا گونه های فوق با   باشدرای خاک با بافت سنگینی و شور میپلدشت دا توجه به اینکه آبخوان

دارا بودن خصوصیات ای ق(یل : جزء گیاهان دائمی خوشخوراک  مقاوم به سرما  مناسب برای 

جلوگیری ای  خاکهای سنگین رسی و شوربا گس رش بوته و ساقه های خزنده ییر یمینی جهت

خشک و ارای وان پلدشت و مقاوم به شرای  آب و هوایی مثل آبخ خیزفرسایش در مناطق باد
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می گردند الیم است با ان خاب گونه های مذکور و مفر  جهت کاشت ممرفی 

اس قرار آنها در عرصه های پخش سیالب و دقت در مدیریت ارا در کاهش خسارت وارد بر مناب  

داشت )قائمی و عابدی  ط(یمی واحیاء و اصالح مرات  در شرای  خشکسالی گامهای موثری بر

1388 . 

میلیون نفر خواهد 100به مری  1400بنابر پیش بینی های انجام شده جممیت ایران تا سال  -8

رسید که کاهش شدید سرانه م وس  مناب  آبی در دس رس را به همراه خواهد داشت. در حال 

  مناب  آب دارای حاضر سرانه م وس  من(  آبی در ایران در حد بحرانی نمی باشد اما تویی

همگنی مناسب نمی باشد. در این حالت  تجارت درون کشوری آب مجایی می تواند با صرف 

اون )ارکانیان . شکالت را در بخش تویی  آب حل کند هزینه های کم ر بخش عمده ای ای م

ان قال آب ای دور دست برای مصارف کشاوریی گران تمام می شود لذا کشورهایی که با کم(ود 

ب مواجه می باشند آب را به طور مس قیم ای سایر کشور ها وارد نمی کنند بلکه به جای آن آ

واردات گندم که در واق  خود نوعی وارد کردن غیر مس قیم آب می باشد و در واق  آب مجایی 

م رمکمب آب می باشد  1000گف ه می شوند می پردایند. اون هر تن گندم نماینده تقری(اَ 

جه با کم آبی با وارد کردن گندم بیالن آبی خود را ممادل می سایند. در هیچ کشورهای موا

درصد رواناب های خود را ذخیره کنند. بر این 20کشوری نمی توان ان ظار داشت که بیش ای 

م ر مکمب به ایاء هر نفر باشد آب کافی 1700اساس اگر مقدار ذخیره رواناب در کشوری کم ر ای 

یا شرب وجود نداش ه و لذا آن کشور کم(ود آب خود را باید به صورت  برای مصارف کشاوریی

کشورهای  2025واردات گندم ج(ران کند. براساس پیش بینی های انجام شده تا سال 

کشور دیگر آفریقایی واردات گندم خواهند داشت. دراین 10هندوس ان   پاکس ان  ایران و حداقل 

اد کشور دارای وضمیت خاصی می باشد. میزان آب قابل میان ایران به دلیل جممیت و وسمت یی

می  1700م ر مکمب به ایاء هر نفر است که اندکی بیش ر ای آس انه 1750تجدید در حال حاضر 

های اخیر در ردیف بزرگ رین واردکنندگان گندم دنیا این وجود ایران به دلیل خشکسالی باشد. با

ای گندم خود را ای خارج وارد می کند که با توجه به درصد نیایه40قرار داش ه و در حال حاضر 

کم(ود آب در کشور و تخصیص برخی مناب  آب به شرب وصنمت این روند نمی تواند برای 

 )علیزاده  . همیشه ادامه داش ه باشد

 ن یجه گیری حاصله در این یمینه در اس فاده ای آب مجایی به شرح ییر است: 

اری به ر ای ظرفیت ها و مناب  باعث کاهش مصرف آب تجارت آب مجایی با بهره برد -

 جهانی می شود.

تجارت آب مجایی عالوه بر حفظ مناب  آب ملی   رشد اق صادی و رفاه اج ماعی را  -

 افزایش می دهد.
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اج ماعی  -تجارت آب مجایی باید براساس مطالمات اق صادی -

 وسیاسی انجام گیرد.

ی طریق تخصیص دادن اقلیم های مناسب تجارت آب مجایی درون کشوری می تواند ا -

 به کشت گیاهان با نیای آبی باال و صادر کردن آن به مناطق خشک صورت گیرد.

ان قال آب ای طریق مجایی هم دارای صرفه اق صادی بیش ری نس(ت به ان قال حقیقی  -

می باشد  هم دارای آثار مخرب ییست محیطی کم ری در منطقه م(دا میشود)بایدار و 

  .1388وند  یوسف

بر اساس ن ایج بدست آمده تاثیر فمالی های آبخیزداری بر ذخیره و تغذیه آب مورد نیای  به  -9

ویژه کشاوریی  مث(ت است . باید برای رسیدن به اهداف کالن  اب دا ارییابی طرح های آبخیزداری 

زی را بر اساس هر فای کوتاه مدت  میان مدت و بلند مدت تقسیم کرد. آنگاه برنامه ری 3را به 

مورد تنظیم نمود . همچنین با توجه به شرای  مطالمات  وضمیت  اطالعات پیشین حوضه  مدت 

یمان پایش و روش برآورد میزان ذخیره  به نظر می رسد ن ایج به دست آمده خالی ای اشکال 

شده و ن(اشد. بنابراین  اس فاده ای شیوه های دقیق و پایش طوالنی مدت میزان آب ذخیره 

  .1388)مص(اح و فخاری یاده   تفکیک مولفه های بیالن  به منظور قضاوت صحیح  ضروری است

فراهم آوردن امکانات فن آوری نوین بمنوان یک راه حل کلیدی در افزایش تولید و گامی  -10

 اساسی در توسمه کشاوریی پایدار باید مورد توجه قرار گیرد. کاربرد فن اوری نوین کشت و کار

راهکار اصلی کاهش هزینه تولید در یراعت محصوالت می باشد و ای اینرو دس یابی به ن ایج یاف ه 

  .1388های تحقیقاتی و تجربیات اجرائی کشورهای دنیا اهمیت خاصی می یابد)عرب یاده  

کم(ود آب برای تولید محصوالت کشاوریی همواره افزایش می یابد و گس رش و اس حصال  -11

درصد ای مناب  آب شیرین در آسیا  80ید آب  نیایمند هزینه های ییادی است. بیش ای مناب  جد

جهت اهداف آبیاری مصرف می شود و حدود نصف این مقدار جهت آبیاری گیاه برنج کاربرد دارد. 

درصد برنج دنیا در آسیا تولید و مصرف می شود که مقدار ییادی ای آن  90همچنین بیش ای 

ری کشت می شود. بنابراین آینده تولید برنج هم(س گی ییادی به گس رش تحت شرای  آبیا

کشاوریی تحت آبیاری بزرگ رین  .راه(ردهائی جهت اس فاده بهینه در برنامه ریزی آبیاری دارد

مصرف کننده آب فراهم شده در جهان است و برنج بزرگ رین بهره مند ای آب آبیاری در آسیا 

 75میلیون هک ار ای اراضی فاریاب  حدود  79 . در جهان  حدود 1999است )بارکر و همکاران 

درصد ای کل برنج دنیا را تولید می کند. برآورد شده است که اراضی تحت آبیاری برنج در دنیا 

درصد ای کل آب شیرین اس حصالی دنیا را  24-30درصد ای کل آب آبیاری دنیا یا  34-43حدود 

  .1388مصرف می کند)عرب یاده  
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گذاری آب و برقراری مدیریت صحیح  های صحیح قیمت اجرای سیاست -12

کاری )بذرپاشی  جهت تنظیم عرضه و تقاضا  تغییر روش کشت و کار ای کشت نشائی به خشکه

ها  به کارگیری مواد  مس قیم در بس ر خشک  در مناطق مناسب به عنوان یکی ای گزینه

اجرای طرح  آبیاری وکاهش ت(خیر ای سطح خاک نگهدارنده رطوبت در خاک برای افزایش دور 

آالت مناسب جهت  سایی اراضی شالیزاری  اس فاده ای ماشین پاراه تجهیز و نوسایی و یک

انین خطی کار جهت بذرپاشی  اس فاده ای  عملیات شخم و شیار و تسطیح خوب یمین و هم

حد بهینه آب مصرفی نیز واق   ارقامی که ب وانند در کن رل علف های هری موثر باشند و در قالب

  .1388)عرب یاده  گردند

باشد و مقدار های لومی شنی مشکل اصلی نگهداشت آب در خاک میای آنجا که در خاک -13

ها ها در حد م وس  بوده و ای این بابت مشکلی در این خاکهدایت هیدرولیکی این خاک

های ای آنالیزهای آماری و با عنایت به جن(همشاهده نشده است  با اس ناد به ن ایج به دست آمده 

درصد وینی ای هیدروژل جاذب رطوبت  45/0تا  15/0شود که با مصرف اق صادی  توصیه می

Super AB A 200 ها  عالوه بر ایحاد ساخ مان در خاک باعث افزایش توانایی در این خاک

اه گردیم. ییرا هیدروژل جاذب جذب آب هیدروژل و در ن یجه افزایش مقدر آب قابل اس فاده گی

الماده داش ه  در اش  ایدیاد حجم فوقرطوبت با جذب آب به اندایه اند صد برابر حجم اولیه

ن یجه فضای موجود بین ذرات  به صورت خلل و فرج ریز و درشت به هم پیوس ه شکل گرف ه که 

شود فرج موئین خاک میای و به ویژه خلل و در نهایت موجب افزایش درصد خلل و فرج تهویه

بخشد و توانایی بیش ری های لومی شنی را به(ود میکه این ضمف قدرت نگهداری آب در خاک

 ساید. ها فراهم میرا برای جذب آب در این خاک

   1383ن ایج به دست آمده ای این تحقیق با ن ایج حاصل ای تحقیقات گنجی خرم دل)

جانسون   و 1990وودهاس و جانسون)   1996 روآ)  2001سیواپاالن)   1372کریمی)

  .1388)پروانک و عابدی   کند  مشابهت داش ه و آن را تائید می1990)وال

به طور کلی تنوع ژن یکی موجود در توده اس فاده شده توس  مرتمداران  بسیارییاد می(اشد  -14

می  اصالح نشده  با و م اسفانه می وان انین ن یجه گرفت که مرتمداران کشور  توده های بو

عملکرد نامناسب و دارای ژنوتیپ های حساس به خشکی و خشکسالی را در مرات  کشت می 

کنند در حالی که در کشور هایی همچون اس رالیا  که دارای مرات  فراوان و پربایده می(اشد  در 

توجه به خود گشن مرات  و دیم یار ها ارقام تجاری اصالح شده  مورد اس فاده قرار می گیرند. با 

بودن یونجه های یکساله و توارث دیپلویید صفات و بر اساس نظریه لینه ی خالص  می توان به 

راح ی ای میان توده های محلی کشور  ژنوتیپ های مقاوم به خشکی را شناسایی کرد همچنان 

ند به عنوان که در این پژوهش این کار انجام شد. این ژنوتیپ ها پس ای مطالمات تکمیلی می وان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هاي زيست محيطي عرصه كشاورزي و امنيت غذايي بررسي چالش  

 1391مسال اول و ني 1390نيمسال دوم  -اصفهان
 کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان  پایدار مدیریت محيط زیست و توسعه

81 

 

ارقام تجاری مقاوم به خشکی به مرتمداران ممرفی شده و ح ی به عنوان کشت 

جایگزین در دیم یارهای کم بایده اس فاده و باعث کاهش اثرات منفی خشکسالی شوند)مظلومی 

  1388و همکاران  

 گندم همچنان به صورت یک تهدیدبنا به اطالعات بدست آمده ای این بررسی آفت سن -15

بالقوه در منطقه و کشور بوده و هر یمان که محی  و ای جمله شرای  آب و هوایی الیم فراهم 

گردد طغیان آن اج ناب ناپذیر خواهد بود. پیشنهادات راه(ردی و راهکارهای اجرایی در رابطه با 

 این آفت ع(ارتند ای:

ارش و یکی ای عوامل جوی که با توجه به ن ایج حاصل ای بررسی مشخص گردید که ب-الف

ترسالی  ای سایر فاک ورهای جوی در م(اریه با آفت -های مهم آن )شرای  خشکسالیپارام ر

 -باشد. نک ه مهم اینکه به محض تغییر میزان بارش و حاکم شدن شرای  خشکسالیموثرتر می

و سال و رود و تغییر مقدار بارش باید حداقل دترسالی در آن سال ان ظار تاثیر فوری بر آفت نمی

یا بیش ر تداوم داش ه باشد تا بر جممیت آفت و سطح م(اریه بر آفت تاثیرگذار باشد  این موضوع 

گیری  بسیج امکانات  اطالع رسانی  ریزی موفق در امر تصمیمدر اس راتژی و تدوین برنامه

 پیشگیری و م(اریه بسیار کارآمد خواهد بود.

شوند و یا به دلیل کم(ود یم کم بایده برداشت نمیهای خشک و کم باران اراضی ددر سال -ب

گندم در آب  نداش ن تجهیزات مناسب سمپاشی و اق صادی ن(ودن م(اریه  کن رل شیمیایی سن

شوند و گیرد و باعث ان قال جممیت قابل توجهی ای آفت ای سالی به سال دیگر میآنها صورت نمی

 ای آفت گرف ه شود. گردد که با برداشت محصول این فرصتتوصیه می

با ن ایجی بدست آمده ای تحقیق و با توجه به حاکم شدن شرای  خشکسالی برکشور و منطقه  -ج

گندم )میزان سطح م(اریه با آفت   و طغیان آفت سن86-87)سال یراعی  یراعی گذش هدر سال 

هک ار و سال  5146برابر با  86هک ار  سال  3570برابر با  85سن مممولی گندم اس ان در سال 

 برابر  87

های آتی لزوم نهایت توجه مسئوالن را هک ار  و به ت(  آن مقدار بسیار بیش ر در سال 91000با 

  .1388طل(د)مظفری و همکاران  های آتی میبرای حفظ محصول گندم کشور و منطقه در سال

  .1388)مظفری و همکاران  پیشنهاد می شود -16

 خشکسالی در آینده نزدیک در کشور و منطقه الیم است محققین دست اندایبا توجه به اشم -

اندرکار نس(ت به تهیه و تدارک بذور غالتی که نس(ت به خشکی مقاومت باالیی دارند همت 

 گمارند.
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های فصلی و پایین دست جهت پمپاژ نمودن و یک یا اس فاده ای آب رودخانه -

 محصول اهمیت بسزائی در کاهش خسارت دارد. دو مرحله آبیاری گندم در مراحل حساس رشد

-ای هواشناسی جهت اطالع یارعین منطقه ای یمان و نحوه بارشهای دقیق و منطقهبینیپیش - 

 .نمایدها کمک شایانی به یمان و نوع کشت و در نهایت تولید محصول می

سرعت و پلیمرهای فراجاذب  موادی بشدت آبدوس ی هس ند که ضمن برخورداری ای  -17

ظرفیت ییاد جذب آب  در موق  نیای ریشه  به راح ی آب و مواد غذایی محلول در آب را در 

اخ یار ریشه گیاه قرار میدهد.اس فاده ای این مواد هم در خشکسالیها با کاهش آب مورد نیای 

د به آبیاری و هم در ترسالیها با جلوگیری ای ت(خیر و هدررفت آب و کاهش دفمات آبیاری  می وان

 عنوان یک راهکار مدیریت ریسکی برای مقابله با خشکسالی  مورد اس ق(ال قرار گیرد.

شاید ن وان ای بروی خشکسالی جلوگیری کرد ولی می وان اثرات سوء آنرا تا حد ییادی کاهش داد. 

مهم رین تاثیر این پدیده ط(یمی بر هر منطقه  ایجاد کم(ود و نقصان آب است که این حالت را 

 وان با مدیریت صحیح و بکارگیری مواد و م دهای بهینه در مصرف آب  کن رل کرد که در می

واق  خود راهی برای مقابله با خشکسالی و نیز جلوگیری ای هدر رفت آب در مواق  ترسالی 

باشد. با اس فاده ای پلیمرهای فراجاذب آب تا حد ییادی می وان این مهم را محقق ساخت.  می

یای به آبیاری مهم رین ویژگی کاربرد پلیمرفراجاذب آب در مناطق خشک و کاهش دفمات ن

بیابانی می(اشد.این بدان ممنی است که ای میزان آب مصرفی در هر نوبت آبیاری حداکثر اس فاده 

مفید به عمل می آید  این حالت ن یجه کاهش میزان ت(خیر و هدر رفت آب  در اثر افزایش فاصله 

شد. همچنین با توجه به اینکه در مناطق خشک و بیابانی بارندگی اغلب یمانی آبیاری می(ا

پراکنده با مدت کم می(اشد  اس فاده ای این مواد می واند نقش مخزن ذخیره ای کواک را ایفا 

کند که کم رین آب حاصله ای بارندگی را جم  کرده و در خود ذخیره نماید. پس اس فاده ای این 

با کاهش آب مورد نیای آبیاری و هم در ترسالی ها با جلوگیری ای ت(خیر  هامواد هم در خشکسالی

و هدررفت آب و کاهش تمداد دفمات آبیاری  می واند به عنوان یک راهکار مدیریت ریسکی مورد 

اس ق(ال قرار گیرد. ال( ه اس فاده ای این م د در عرصه های ط(یمی به علت وسمت ییاد و هزینه 

   .1388)پادیاب   ه و تحقیق بیش ری داردکاری نیای به مطالم

کنند کم ر دهی گیاهان که تحت شرای  رطوب ی کم رشد می واضح است که میزان محصول -18

ای میزان عملکرد آنها در شرای  رطوب ی کافی خواهد بود ولی با ان خاب گیاهان سایگار با انین 

که ب واند در دوره خشکی کم رین  مناطقی  این فاصله تا حد ییادی کم ر خواهد شد. گیاهی

برای کاهش اثرات منفی خشکسالی  .خسارت تولید را داش ه باشد  گیاهی مقاوم به خشکی است

بر یندگی بشر تولید ارقامی ای گیاهان یراعی مقاوم به خشکی ای اهمیت بسزایی برخوردار است 

های   شوند. ای جمله روش یکه عمدتاً به سه روش کلی یراعی  سی وژن یکی و مولکولی تولید م
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  های برگش ی و موتاسیون را نام برد. در روش توان هی(ریداسیون  تالقی یراعی می

توان قطمات کرومویوم را جابجا نمود که عمدتاً روش تجزیه منویومی  تجزیه  سی وژن یکی می

به دلیل این که  باشند. های جایگزین شده کرومویومی می ها با کرومویوم اضافی  تجزیه الین الین

های دخیل در مقاومت به خشکی با خود این صفت ارت(ا  مس قیمی ندارند لذا  بسیاری ژن

روشهای جدیدی برای تجزیه مکانهای ژنی کن رل کننده صفات کمی تحت عنوان روشهای 

  . 1388به وجود آمده است)آقاباباپور   QTLمولکولی تجزیه 

واک قادر به کن رل اقلیم نیست  ای طرف دیگر رشد و انسان بجز در مقیاس های بسیار ک-19

شرای  محیطی خاک و اقلیم دارد. لذا باید ان خاب   گیاهان بس گی به ساخ مان ژن یکی توسمه

گیاهان برای فضای س(ز و کشاوریی طوری صورت گیرد که با شرای  اقلیمی رویشگاه آنها 

ای گیاهان بومی بایس ی به رویشگاه گیاه و مطابقت داش ه باشد. طراح فضای س(ز برای اس فاده 

همچنین محی  جدیدی که گیاه به آنها ممرفی می گردد  توجه کافی م(ذول نماید و در تمام 

اصلی و موارد باید در ان خاب گیاه اهداف مسخصی در نظر داش ه باشد. اگر اخ الف اقلیمی محل 

ایه وارد موق ی بوده و ممکن است در   در این صورت دوام گونه تمحل جدید نس( ا ییاد باشد

صورت مساعد بودن اقلیم ح ی اندین سال م والی دوام آورد. ولی در اثر یمس انی شدید   یا 

گرما و خشکی ناگهانی گیاه ای بین رف ه یا آسیب فراوان ب(یند.با توجه به این نکات در این بررسی 

گل امنی   حویه آبخیز یاینده رود جم  سه گونه پیایی بومی ) سریش تماشایی  موسیر و ین(ق 

آوری و شناسایی گردید و خصوصیات اقلیمی  خاکی فنولوژیک و موارد کاربرد هر کدام دقیقا 

بررسی و مشخص شد تا ب وان با شناخت کامل خصوصیات مورد بررسی و بر حسب نیای در هر 

ایدار و احیاء اراضی تخریب منطقه و تطابق اکولوژیکی  اقلیمی و خاکی ای آنها در فضای س(ز پ

 . 1388)جانی قربان   شده و فرسایش یاف ه سود جست

 راهکارهای مقابله باخشکی وخشکسالی در باغهای درخ ان میوه -20
برای مقابله با کم آبی وخشکسالی در بخش باغ(انی باید به دو صورت عمل شود ییرا روش های 

باغهای کهن که دارای درخ ان مسن می باشند  مقابله با خشکسالی در باغهای تایه احداث با

اندکی م فاوت است بر این اساس راهکارهای مقابله با خشکسالی در باغهای میوه در دو بخش 

 جداگانه باغهای تایه احداث شده و باغهای قدیمی ارائه می گردد:

 الف ی اصول مقابله باخشکسالی و کم آبی در باغات تایه احداث شده 

باید ق(ل ای احداث باغ مطالمات کافی در یمینه های مخ لف بخصوص در مناطق دراین خصوص 

رعایت تمام اصول فنی  خشک و کم آب صورت گیرد تا اگر قرار است باغی احداث شود این باغ با

و علمی احداث شود و گونه هایی ای درخ ان میوه کشت شود تا دربحران های کم آبی درخ ان 

 ر صدمه ب(ینند. داار مشکل نشوندویا کم 
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 خشکسالی وکم آبی در باغهای قدیمی ودرخ ان مسن ب ی اصول مقابله با

خشکسالی درباغهای قدیمی که درمقط  خاصی ای یمان  درخ ان آن داار  روشهای مقابله با

خشکسالی می شوند نس(ت به باغهای جدید تاحدودی م فاوت است ییرا که در  بحران کم آبی و

خ ان ای ق(ل کشت شده اند واکنون به سن باردهی رسیده اند و باید روشهایی این گونه باغها در

)قاسمی و  اعمال شود که درخ ان ای خطرات ناشی ای کم آبی کم ر صدمه دیده و یا خشک نشوند

  . 1388اک(ری  

های  باتوجه به موقمیت کشور ایران درجهان که درمنطقه ای خشک واق  شده  کمی بارش -21

  مصرف عمده مناب  آبی کشور در بخش کشاوریی  اتالف ییاد آب نامناسب آن پراکنش سالیانه و

وکارایی پائین مصرف آب درآین بخش ضروری است که درتغییر الگوی کشت محصوالت یراعی و 

باغی درمناطق مخ لف کشور و افزایش بهره وری آب در بخش کشاوریی وکاهش مقدار تلفات 

صادی ل صورت گیرد تا ضمن ارتقاء بیالن آبی کشور محصوالتی اق آب دراین بخش اقدامات عاج

. کار برد توصیه های ارائه شده توس  دس گاههای اجرایی و سالم دراین بخش تولید شود

ومسئول دراین یمینه ایجمله راهکارهای مقابله باکم آبی وخشکسالی بخش باغ(انی می تواند 

  . 1388)قاسمی و اک(ری   باشدبرای دس یابی به اهداف مورد نظر کارگشا 

با توجه به بارشهای کم و ایجاد بحران خشکسالی در کشور ای یک سو و افزایش تقاضا برای  -22

مصرف آب  اس فاده ای راهکارهایی جدید در جهت افزایش میزان بارندگی در مناطق بحرانی امری 

داش ن شرای  کن رل شده ضروری است. ای میان روشهای مخ لف  بارورسایی ابرها به دلیل 

-بارش در نقا  مورد نظر و در محدوده وسی  ای جمله مناب  ط(یمی و جنگلها روشی مناسب می

 باشد  که امید است با گس رش آن در آینده مشکل کم آبی مرتف  گردد)شیرانی و همکاران .

 چالش های عمده مدیریت خشکسالی کشور-4 
ی و ایجاد یک ژه و گش رده نسیت به مسایل خشکبا توجه به مسایل فوق ضرورت توجه وی

هوشمند و فمالی بیش ای پیش نمود می یابد. برای تحقق این منظور االش   مدیریت جام   توانا

 های پیش رو شامل موارد ییر است:

 کم بودن اطالعات  آگاهی و دانش مرت(  با خشکسالی: الف(

 اهنگ نشده؛ ی اطالعات محدود  پراکنده  جم  بندی نشده و هم1

ی عدم تمریف مشخص  جام  و م ناسب با اقلیم های مخ لف کشور و محصوالت گوناگون ای 2

 حشکسالی ؛

ی عدم مطالمه سوابق و تاریخچه خشکسالی در کشور برای کمک به شناسایی دوره خشکسالی  3

 مدت و شدت خشکسالی ؛

 ی عدم تهیه اس اندارد ها و شاخص های مرت(  با خشکسالی؛ 4
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 ی ارت(ا  موارد غیر مرت(  با خشکسالی ای نظر توجیه کم(ودها؛5

ی دانش بومی در ارت(ا  با اقدامات پیشینیان در مورد خشکسالی  جم  اوری   تحلیل  مورد 6

 آیمون سایگاری و امکان اس فاده مجدد مورد توجه قرار نگرف ه است.

 ی مانده است.ی تنش آبی گیاهان به دلیل عدم تمریف خشکسالی مجهول باق7

مرحله الف و ب کاهش و مرحله پ افزایش می یابد . در  در یک آبیاری مطلوب مطابق نمودار 

. در یک بررسی این ظرفیت را تا فراوانی برای افزایش تولید دارد کشور ما آبیاری ظرفیت باقوه

نیز تهیه  ساله برآورد گردیده و برای این منظور طرحی 10درصد افزایش تولید در یک فرصت 40

  .1386شده است)کمی ه ملی م(اریه با بالیای ط(یمی  

 ی عدم اطالع کافی کشاوریان و ح ی کارشناسان ایراهکار های مقابله با خشکسالی ؛8

غال(اً در شرای  خشکسالی تمهیدات الیم و ویژه ای صورت نمی گیرد و آبیاری مزارع در شرای  

 عادی صورت می گیرد. خشکسالی به همان صورت و منوال سال های

ی عدم شناسایی و توجه کافی به عوارض جان(ی خشکسالی نظیر طغیان آفات )ش ه رومی  کنه  9

 سن  موش و ...  علف هری  باد و طوفان؛

 ساماندهی  سایماندهی و هماهنگی در ارت(ا  با مدیریت خشکسالی: ب(

لینی که در مسأله خشکسالی ئوی عدم ارت(ا  منسجم  قانونی   مشخص و برنامه ای بین مس1

 تاً عهده دار وظایفی هس ند.قاعد

ی عدم وجود یک واحد و مرج  مسؤول که ط(ق قانون موظف به پیگیری مسایل خشکسالی 2

 باشد. 

س اد ها و بخشنامه ها نمی توانند این منظور را برسانند و این مرج  بایس ی به طور مس مر و در 

و شرح وظایف مشخص به انجام امور بپردایند . کمی ه حوادث طول یمان و در قالب یک برنامه 

آالم انسانی پیگیری می  تنها پس ای وقوع و به منظور تسکینغیرم رق(ه ویرات کشور مسایل را 

 نماید و مدیریت بحران و پیش بینی بحران در کشور به صورت اندک مشاهده می شود.

 غیر دول ی. ی عدم حضور تشکل های بخش خصوصی و سایمان های3

ی عدم اس فاده ای ظرفیت های علمی ی اجرایی موجود در کشور و همچنین م خصصین خارج ای 4

 کشور.

خاصه کشور هایی که می توانند   راج  علمی و اجرایی خارج ای کشوری عدم ارت(ا  کافی با م5

 کمک بکنند.

کلیه صنوف  حل این ممضل به همکاری و هماهنگی  ی خشکسالی مقوله بین بخشی است6

دول ی و غیر دول ی نیایمند است  جایگاه و وظایف و نوع ارت(ا  آن ها با یکدیگر مشخص نمی 

 باشد.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


هاي زيست محيطي عرصه كشاورزي و امنيت غذايي بررسي چالش  

 1391مسال اول و ني 1390نيمسال دوم  -اصفهان
 کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان  پایدار مدیریت محيط زیست و توسعه

86 

 

ی نظام اطالع رسانی در مورد خشکسالی محدود به مدت بروی شرای  حاد 7

 خشکسالی می باشد و بیش ر جن(ه تشریح مسایل بمد ای وقوع خشکسالی را دارد.

 خشکسالی کشور که واجد شرای  ذیل باشد:فقدان برنامه جام   ج(

 ی مورد توافق همه رش ه های مرت(  با خشکسالی باشد؛1

 ی قابلیت اجرایی کافی داش ه باشد؛2

 ی با شرای  همه اقلیم های کشور سایگاری داش ه باشد.3

و در شدت های مخ لف  ثر و مناس(ی برای مناطق  محصوالتی شامل فناوری های مؤ4

 ؛ خشکسالی باشد

 ی ظرفیت اس فاده ای کلیه رش ه های مرت(  در مسأاله خشکسالی و عناصر داوطلب باشد؛5

 برنام های بلند مدت  مدیریت ریسک و مدیریت در آن منظور شده باشد.

 ی شامل الگوی کشت مناسب بسی ه به شدت خشکسالی هر منطقه باشد.7

 اش ه باشد.ی برای هر محصول در هر منطقه دس ور المملی جداگانه د8

جای سؤال اینجاست که برداشت ای مسأله خشکسالی و رف ار با خشکسالی در حال حاضر در 

 کشور ما اگونه است؟

 پاسخ به این پرسش در موارد ییر قابل طرح است:

ی عکس الممل دولت در مقابل خشکسالی به نحوه و میزان و یمان اع راض های مردم و 1

 مسؤولین مناطق مربو  می شود.

 ی سلیقه ای صورت می گیرد.2

ی راه حل ها عمدتاً به تقاضای تأمین اع (ار ممطوف می بشاد  اون کمن رین یحمت را دارد در 3

 ."تپول حالل همه مشکالت نیس"ورتی که ص

 ی راه حل های عمدتاً تسکین دهنده  ال یام بخش و مقطمی هس ند.4

فراموش می شود و همان اقدامات ی با فروکش نمودن ال هابات مردمی مسئله خشکسالی 5

 مقطمی اولیه نیز دن(ال نمی شود.

ی تا خشکسالی بمدی اوضاع آرام است و با آن همین سناریو تکرار می شود )آشنی و 6

  .1383تلوری 

 

 نتيجه و پيشنهاد: -5
مهم رین و عمده ترین موضوع در مورد خشکسالی ق(ل ای هرگونه اقدام   ایجاد اراده کافی در 

ریت سیاسی  قانون گذاری  اجرایی  علمی و بخش مردمی کشور بر لزوم برخورد اساسی و مدی
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ریشه ای  مس مر ریال(رنامه های با مسأله خشکسالی می باشد و بمد ای توفیق 

 این مهم موارد پیشنهادی به شرح ذیل به اس حضار می رسد:

 ر؛ی تقویت و به کارگیری م(انی علمی هواشناسی در کشاوریی کشو1

 ی تقویت و تشکیل و حمایت و به کارگیری جدی ای تشکل های مردمی در امر خشکسالی.2

در این رابطه می توان بر تشکل های تخصصی )همچون فیزیولوژیست ها هیدرولوژیست ها 

های مربو  به خشکسالی و حوادث  NGO اگرونومیست ها  و همچنین تشکل های عمومی نظیر

 اقلیمی توجه نمود.

رش و تقویت ارت(ا  با محافل علمی ی اجرایی بین المللی و نیز مراکز فمال در کشور های ی گس 3

 پیشرف ه مرت(  با خشکسالی ؛

ی هماهنگی و سایماندهی واحد های مخ لف دول ی مرت(  با خشکسالی در قالب برنامه های 4

 حشکسالی توأم با وظایف شفاف و مسؤولیت مشخص؛

 کشور: ی تهیه طرح جام  خشکسالی5 

شامل تمریف منطقه ای و محصولی  اس اندارد ها و شاخص ها و راهکار های اساسی بلند مدت  

 میان مدت و مدیریت بحران تحقیقات  اع (ارات و ارییابی و .....

ی ایجاد دهکده های خشکسالی در مناطق مخ لف اقلیمی به عنوان پایلوت  برای ارییابی 6

اجرایی آن ها و نیز برای گس رش مطمئن فناوری ها در عرصه  راهکارهای توصیه و رف  مشکالت

 های م نوع کشور؛

ی مشورت های مس مر با محافل داخلی و خارجی مرت(  ای طریق این رنت  دعوت ای آنان 7

  مسافرت های ضروری سمینار ها و گرد همایی ها و.....؛

 دیم؛ی  به کارگیری فناوری مناسب تر و ارتقای مدیریت در مزارع 8

ی جلوگیری ای روند منفی دشت های غیر بحرانی  منطقی کردن برداشت و در صورت امکان 9

 افزایش ذخایر آبی آن ها جهت م(اریه با بیابان یایی؛

 ی سرمایه گذاری جهت ارائه راهکار هایی برای دشت های بحرانی؛10

مخ لف کشاویری   ی برنامه ملی صرفه جویی و منطقی کردن مصرف اب در کشور . بخش های11

صنمت و محی  ییست  اهداف   روش ها   برنامه ییمان(ندی ارائه داده و به انجام آن اقدام و 

 نظارت گردد؛

 ی تمیین الگوی کشت بر اساس شدت های مخ لف خشکسالی12

دشت که ای نظر اقلیمی و محصوالت  10ی نخست و به طور مقدماتی این برنامه ریزی برای 

 می باشند در دو سناریو مخ لف ای نظر شدت خشکسالی صورت گیرد.تولیدی م فاوت 

 ی شدت خشکسالی برای هر دشت پس ای بررسی سوابق به صورت واقمی محاس(ه و تمیین گردد.
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ی الگو شامل : ترکیب کشت  محدودیت صرفاً ضروری   دس ور الممل های 

 اجرایی عمل(ات مخ لف یراعی باشد.

 اعی به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.ی مالحظات اق صادی و اج م

  .1386ی قابلیت اجرایی داش ه باشد )سالمت و آل یاسین  
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قیقات کشاوریی و مناب  مرکز تح  همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

 .ط(یمی اصفهان
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مرکز تحقیقات   آندومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت 

 .کشاوریی و مناب  ط(یمی اصفهان

بر برخی خصوصیات   PR3005 A . تاثیر پلیمرسوپر جاذب 1383گنجی خرم دل  ن. ) -21

های سوپر کاربرد کشاوریی و صنم ی هیدروژل فیزیکی خاک. دومین دوره تحصصی و آمویشی
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گندم دیم در اس ان کردس ان مطالمه موردی : شهرس ان قروه  مجموعه مقاالت دومین عملکرد 
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 ط(یمی اصفهان.
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