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  فصل اول
  كليات

  

  

  

  

  

  

  مقدمه -1-1

عم و خشكسالي بطور خاص، بخش معمولي از جغرافياي طبيعي هر گرچه وقوع بالياي طبيعي بطور ا

اي اند. معموال در زماني كه بليههاي چنداني نداشتهباشد، اما در مديريت آن اكثر نقاط دنيا پيشرفتاي ميمنطقه

احي شده، هاي از پيش طرافتند و در زماني كوتاه و بدون برنامهپيوندد، نهادهاي مسئول به فعاليت ميبوقوع مي

كند تا آن را مديريت كنند. اين نقيصه باعث شده تا توجه به مديريت ريسك خشكسالي بيش از پيش تالش مي

  در دستور كار قرار گرفته و دنبال گردد. 

هاي هاي مكرر و مشكالت سالها مستثني نبوده و وقوع خشكساليحوضه درياچه اروميه نيز از اين واقعيت

راز آب درياچه، لزوم تدوين برنامه خشكسالي براي آن را ضرورت بخشيده است كه در اخير از بابت كاهش ت

باشد. اين گردد و گزارش حاضر بخشي از اين طرح ميطرح مديريت ريسك درياچه اين مهم دنبال مي

هاي مفهومي و مقدماتي پرداخته خواهد مجموعه در سه فصل بررسي و ارائه خواهد شد. در اين فصل به بحث
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دارد و در از كشور و ديگر كشورها اشاره ميشود. فصل بعد به تجربياتي شد كه از آنها در ادامه استفاده مي

  گردد. نهايت در فصل سوم، ساختار موجود در مديريت خشكسالي حوضه و طرح پيشنهادي براي آن ارائه مي

  سيكل مديريت بالياي طبيعي (خشكسالي) -1-2

گيرندگان را قبل، حين و بعد از  ها و اقداماتي هستند كه تصميمدستورالعملهاي خشكسالي مجموعه طرح

  خشكسالي راهنمائي و هدايت كرده تا اين واقعه را با حداقل خسارات سپري نمايند.

دنبال كرد كه براي كليه بالياي طبيعي از  1- 1توان در شكل سيكل مديريت بالياي طبيعي و اجزاء آن را مي

گردد، اين شكل از دو بخش اصلي تشكيل شده ابل تعميم است. همانگونه كه مالحظه ميجمله خشكسالي ق

) آمده، كليه اقدامات بعد Crisis Managementقرمز رنگ آن كه تحت عنوان مديريت بحران (است. در بخش 

گردد. اما )، فعاليت سيستم تا واقعه بعدي متوقف ميReconstructionاز وقوع بليه شروع و پس از نوسازي (

اي قرار گرفته كه پس از مرحله نوسازي و در پايان وضعيت بحران، سيستم در جهت در بخش آبي رنگ حلقه

را ) Risk Managementآمادگي براي واقعه بعدي همچنان فعال خواهد بود كه اين مجموعه مديريت ريسك (

  .آيندي آنها همراه با شرحي مختصر ميدهد. جهت آشنايي با دو رويكرد فوق، در ادامه اجزاء اصلنتيجه مي

  
  : سيكل مديريت بالياي طبيعي1- 1شكل 
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  بحران تيريمدبخش  -

و توزيع مكاني اثرات فرآيند پايش و ارزيابي شدت ): Drought Impact Assessment(ارزيابي اثرات 

   خشكسالي و خسارات آن

يا مستقيماً بعد از خشكسالي براي كاهش ): عمليات انجام شده بالفاصله قبل، در طي Response(واكنش 

قسمت مهمي از آمادگي براي خشكسالي  ،شونداثرات آن و جبران خسارات. اقداماتي كه در واكنش انجام مي

  بوده، ولي الزم است كه فقط يك قسمت از راهبرد مديريت خشكسالي باشد نه تمام آن.

-لي نديده است، بازسازي و به شرايط نرمال بازمي): فرآيندي كه طي آن بخشي كه آسيب كRecovery(ترميم 

  گردد.

): فرآيندي كه طي آن بخشي كه آسيب كلي ديده است، بازسازي و به شرايط Reconstruction(نوسازي 

  گردد.نرمال بازمي

 
  سكير تيريمد بخش -

بل از خشكسالي يا در هاي كوتاه و بلندمدت كه قگذاريها يا سياستها، برنامهفعاليت): Mitigation(تسكين 

رسد. اين مراحل اوليه آن براي كاهش درجه ريسك مورد قبول جامعه، اموال و ظرفيت توليد به انجام مي

  رسد. اقدامات با تامل كافي و مطالعه تدوين و به اجرا مي

هاي اجرايي يتهائي كه قبل از وقوع بليه، براي افزايش آمادگي يا بهبود قابلفعاليت): Preparedness(آمادگي 

  تواند يك عمل تسكين باشد. براي واكنش به شرايط اضطراري خشكسالي اتخاذ شده است. آمادگي مي

هايي هستند كه با سيستم:(Predication and early warning) بيني و هشدار زود هنگام هاي پيشسيستم
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بيني، شدت شپي خائر سدها، ...)، اطالعات،ها، ذها (مانند بارندگي، دبي رودخانهاي از معرفتوجه به مجموعه

  دارند. دهند و متعاقباً هشدارهاي الزم را اعالم ميو گستره خشكسالي را نشان مي

  
  شرح انواع مديريت خشكسالي -1-2-1

  گردد: و تعاريف باال، شرح زير براي انواع مديريت خشكسالي ارائه مي 1-1با توجه به شكل 

  مديريت بحران)Crisis Management( :  

ها طي واقعه و بدون طرح قبلي ها و واكنشدر جائيكه فعاليت خشكسالي رويكردي براي برخورد با

ضعيف، ناهماهنگ و بي موقع افراد يا   تواند منجر به اقدامات ناموثر،شوند. اين روش مي اجراء مي

خالن به باالبردن آمادگي مدهاي دولتي، عدم رغبت ذيها گردد. از تبعات آن عادت به كمكسازمان

  خود براي مقابله با خشكسالي و هزينه سنگين آن است.

 مديريت ريسك )Risk Management :(  

تواند اثرات  يكه مي شود، بطور بر خالف مديريت بحران، اقداماتي است كه قبل از خشكسالي انجام مي

روش موثر، هماهنگ و  سوء خشكسالي را كاهش دهد و به همين ترتيب در حين خشكسالي، بطور

  بهنگام اقدامات مديريتي را هدايت نمايد.

عالوه بر موارد فوق چند واژه نيز در ادبيات مديريت خشكسالي زياد متداول است كه در زير به آنها 

  اشاره شده است:

 آسيب پذيري(Vulnerabilty)  تم تواند به يك موجود يا سيس مقدار و درصد زياني كه از تغييرات مي : به

  .گويند پذيري مي برسد نيز آسيب
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  برنامه عمل(Action plan)  :بايست به ترتيب برداشته و به انجام رسند تا رهبردي به مراحلي كه مي

) تعريف وظائف خاص و نهاد انجام 1هاي اصلي زير هستند: موفقيت برسد. يك برنامه عمل شامل مولفه

   منابع مورد نياز و در دسترس براي هر وظيفه.) 3) افق و جدول زماني وظائف و 2دهنده آن، 

  طرح آمادگي(Contingency plan)  : طرح آمادگي، طرحي است تدبير شده براي يك شرايط خاص كه

ها معموال توسط دولت و بخش تجارت روند (مانند خشكسالي). اين طرحاوضاع مطابق معمول پيش نمي

    موارد نا مطلوب ممكن آمده باشند. يابند و در آن تالش دارند تا برايتوسعه مي

  كارگروه(Task force)  : كارگروه واحد و يا تشكيالتي است كه به منظور كار روي يك وظيفه و يا فعاليت

  خاص تشكيل شده است. 

  سازمان مديريت خشكسالي -1-3 

به اين منظور،  باشد.مي خشكساليكارآمد مديريت ترين اقدامات براي از ضروري، تدوين سازمان مديريت

. منطقه الزم استاجتماعي  -شرايط اقتصادي و هاي طبيعيبر اساس ويژگيجامع  رويكرداستفاده از يك 

ها و مؤسسات در مديريت فعلي خشكسالي امري ضروري است و ارتقاي سازمانبين شناخت رابطه موجود 

به اختصار موارد زير از  تگي دارد.اين مديريت و اقدامات آتي براي كاهش اثرات منفي خشكسالي به آن بس

   مهمترين اهداف سازمان مديريت خشكسالي است:

  تامين و توزيع داده و اطالعات مورد نياز  

  آنهاي اقدام در مقابله با و برنامهن خشكسالي اعالدر  مسؤولتعريف نهادهاي 

  از طرفي ها و ريكاجلوگيري از تعارض، دوبارهموجود به منظور هاي سازمانين همكاري بنحوه

 تسريع فرآيندهاي اداري و قانوني، 
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  هاي سازماني، عبارتند از:كننده مؤلفهسه عنصر اصلي تعريف

 (واحدهاي جغرافيايي) كجا؟  

 مدخالن)چه كسي تحت تأثير است؟ (ذي 

 ريزي مسؤول است ؟ (چارچوب قانوني و سازماني)چه كسي براي برنامه  

آورد و باعث وجود ميبه ربوط ها و مؤسسات منهادين برا مشتركي گاه خشكسالي زبان و ن سازماننهايتا 

  با جزئيات بيشتر تشريح خواهد شد. 2ها در فصل اينگونه سازمان شود.مدخالن ميهمكاري آنها و ساير ذي
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  فصل دوم

  ساختارهايي از مديريت خشكسالي
  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه -2-1

ساختارهايي را كه تاكنون براي مديريت خشكسالي در كشور و خارج از اين فصل بطور خالصه تعدادي از 

دهد. تجربيات كشورمان محدود است كه از مهمترين آنها كار مشترك وزارت آن پيشنهاد شده است، ارائه مي

 10توان به طرح باشد. از جمله اولين كارها در خارج از كشور مي) مي1FAO )FAO, 2006جهاد كشاورزي و 

  MEDROPLANشناسي ) و روشWilhite, 2000آمريكا ( NDMC2اي همرحل

)Iglesias, 2006 هاي كارها در اين رابطه است. نقطه مشترك در اين كه در نوع خود از آخرينكرد ) اشاره

  منابع تاكيد بر مديريت ريسك خشكسالي بوده است.

                                                 
   ان جهاني خوارباركشاورزي و سازم  ١

٢ National Drought Mitigation Center 
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  ايران در  يخشكسال سكير تيريمد كرديرو -2-2

  كشورها يالدستاسناد با -2-2-1

دستي كشور مورد توجه بوده است، اما اي از اسناد و قوانين باالپاره در ايران مديريت ريسك باليا در

عمدتاً اين بليه در كنار ساير حوادث طبيعي و بخصوص زلزله قرار گرفته است و به نوعي به حاشيه رفته 

 توان به موارد زير اشاره داشت: است. از مهمترين آنها مي

 مع جهاي كلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه (مصوب م سياست

  تشخيص مصلحت نظام و رهبري)

 ساله آب كشور (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و رهبري) 20انداز  سند چشم 

 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 

 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه   

 مديريت خشكساليبر آن،  17ماده » ي«بند و  قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعهجموع موارد فوق، از م

رغم متاسفانه عليرسيد كه به تصويب ميو تهيه  ايبايست طي برنامهميبند اين نامه اجرايي  . آيينتاكيد دارد

تر شده و شايد در برنامه پنجم كم رنگهاي مثبت آن، تاكنون به تاخير افتاده است. محتويات اين بند ظرفيت

مطالب بيشتر در اين خصوص  كنند.هاي مربوط همچنان اين موضوع را بر اساس برنامه قبلي دنبال ميدستگاه

 ) قابل مشاهده است.1388در مرجع مريد و عرب (
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  FAO1برنامه مديريت ريسك خشكسالي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان  -2-2-2

، طرح مشتركي تحت نمايه FAOبين وزارت جهاد كشاورزي جمهوري اسالمي ايران و ، 2004در سال 

TCP1IRAI3003  من بعد)TCP راهبرد ملي و برنامه عمل جهت آمادگي، "گردد) و تحت عنوان اطالق مي

مولفه اصلي بود كه عبارت بودند از:  4تعريف گرديد. اين طرح شامل  "مديريت و تسكين اثرات خشكسالي

پذيري هايي كه توان كشور را در برگشت) اتخاذ سياستبتاسيس مركز ملي مديريت خشكسالي،  )الف

هاي بين سازماني در ) ايجاد همكاريجپذيري آن بكاهد، اء دهد و از آسيبنسبت به عواقب خشكسالي ارتق

ت و پاسخ به ريزي، تسكين اثرا) توسعه ظرفيت كشور براي برنامهدو خصوص مسائل مرتبط با خشكسالي 

فصل ارائه داد كه متن آن در لوح پيوست قابل  5خود را در  گزارش 2007در سال  FAOخشكسالي. سازمان 

 مشاهده است.

ها، برنامه عمل و طرح به راهبردها، سياست 4و  3هاي مقدماتي و فصل گزارش فوق به بحث 2و  1فصل  

مانند (اي هاي منطقههاي الزم براي همكاريانيزمگزارش، مك 5پردازد. نهايتا فصل آمادگي خشكسالي مي

هايي از آن كه با اهداف اين گزارش دهد. در ادامه به بخشرا مورد توجه قرار مي )ECOهمكاري با سازمان 

  د.شوتر است، پرداخته ميهماهنگ

  
  چارچوب پيشنهادي براي تدوين راهبردهاي ملي آمادگي جهت خشكسالي -2-2-2-1

  2ملي مديريت خشكساليتاسيس مركز  

                                                 
  متن كامل در لوح فشرده پيوست آمده است 1
  آمده است، ندارد. 3-2-2اين مركز و ساختار آن هيچ شباهت و ارتباطي با مركز سازمان هواشناسي كه در بخش  2
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 National Drought Management(، تاسيس مركز ملي مديريت خشكسالي TCPاز پيشنهادات طرح 

Center( قابل مالحظه است. اين مركز زير نظر هيئت امنائي از باالترين  1-2باشد كه ساختار آن در شكل مي

 Board of(و بودجه (سابق) راه وترابري هايي مانند نيرو، كشاورزي، سازمان برنامه مقامات وزراتخانه

Trustees (باشد كه يك كميته فنيمي)Streeing Committee ( نيز در كنار خود دارد. مديريت هيئت امناء با

اين  ذيلباشد. مركز ملي مديريت خشكسالي در مي )Ministry of Jehad Agriculture(وزرات كشاورزي 

 قرار دارد. 

  
  (FAO, 2006) شنهادي براي مديريت خشكسالي در ايران: ساختار پي1- 2شكل 

  
  مركز ملي مديريت خشكسالي پيشنهادي فوق خود از سه كميته اصلي مطابق زير تشكيل شده است: 
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  كميته پايش و هشدار زودهنگام با مديريت سازمان هواشناسي)Early warning and Monitoring(  

 ،زير نظر وزرات نيرو  كميته برنامه ريزي، تسكين اثرات و پاسخ)Planningh, Mitigation and 

Respose( 

 كميته ريسك و ارزيابي اثرات، تحت مديريت وزارت جهاد كشاورزي )Risk and Impact 

Assessment(  

هاي مختلف گرفت، جهت برقراري ارتباط بين بخشها را نيز در بر ميبا توجه به ملي بودن طرح كه استان

  يك سيستم ارتباطات و مديريت اطالعات خشكسالي  ها)،(مركز و استان

)Drought Information Management and Communication System(  تعريف شد كه اين وظيفه مهم را

  گردد.اطالق مي DIMCSبه انجام رساند. اين سيستم در ادامه 

  
 پذيريپذيري خشكسالي و كاهش آسيبهاي الزم جهت تقويت برگشتسياست  

دهد كه چهار سياست كالن را براي مديريت خشكسالي و كاهش اثرات اين بليه ارائه مي TCPطرح 

  عبارتند از:

 هاي مديريت يكپارچه منابع آب و خشكسالي سياست 

 تدوين سياست مديريت خشكسالي در اراضي تحت آبياري، ديم و دام 

 رزيهاي مديريت خشكسالي در بخش كشاومدخالن در توسعه طرحمشاركت ذي 

 هاي ارتقاء اطالعات، آگاهي و آموزش عمومي در رابطه با خشكساليسياست 
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  ريزي براي طرح آمادگي خشكساليبرنامه ملي عمل و برنامه -2-2-2-2

كه همراه با ضمائمي كه حاوي اطالعات تفصيلي است،  باشدميبرنامه ملي عمل سندي ، TCPطبق تعريف 

الف) آمادگي  :الزمستتاكيد شده در برنامه نمايد. مد نظر تسهيل ميمدخالن مديريت خشكسالي را توسط ذي

سطوح محتلف ها و اقدامات مشخصي را براي باشد، ب) روشداشته شرايط مختلف خشكسالي شناسايي 

 باشد.كرده تعريف و ج) ارتباط مناسب بين بخشي را قبل، در حين و بعد از خشكسالي خشكسالي تعيين 

  كند.هاي آينده دنبال مياعمال آنها در خشكساليآمادگي و هاي بلند مدت را براي سياست ،همچنين اين برنامه

  
  توسعه برنامه عمل در سطح ملي  

  براي برنامه عمل پيشنهاد گرديد: TCP طرحعناصر زير در 

 هاتوسعه سيستم پايش براي پايش شدت و وسعت خشكسالي در استان 

  پذيري، اقدامات كوتاه و هاي مورد نظر، ارزيابي آسيبو فعاليتتعيين سطح خشكسالي همراه با پاسخ

سطح شامل: نرمال، هشدار با  4بلند مدت كه براي هر سطح تعريف و تطبيق شده است. در اين طرح، 

هاي براي هر يك معرفاقدامات حفاظتي، هشدار با اعمال محدوديت و شرايط اضطراري تعريف و 

 ط مشخص شد.هواشناسي و هيدرولوژيكي مربو

 هاي دولتي و غير دولتي در اجراي برنامهنقش سازمان 

  توسعه سيستمDIMCS مدخالن در جهت آگاهي از وضعيت براي برقراري مستمر ارتباط بين ذي

 خشكسالي، اقدامات در حال انجام، تبادل اطالعات و ارتقاء آگاهي عمومي 

 ي و محليهاي آمادگي براي خشكسالي در سطح استانتدوين برنامه 
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  طرحTCP دهد:هاي آمادگي در سطح استاني و محلي، اصول زير را پيشنهاد ميبراي برنامه  

 هاي ها و محركتعيين معرف)indicators and triggers(   خشكسالي متناسب با شرايط استان 

 هاي مناسب شامل اقدامات تسكين و بلند مدت شناخت پاسخ 

 مدخالن در تدوين طرححضور ذي 

 رسانيهاي عمومي و اطالعهيآگا 

  هادهد كه استاناي را ارائه ميمرحله 10شناسي روش TCP ،هاي استاني آمادگيدر ادامه براي تدوين طرح

شناسي، تاكيد اوليه بر سادگي محاسباتي و در صورت لزوم حفظ توانند از آن بهره جويند. در اين روشمي

هاي زير در طرح مورد تاكيد بوده باشد. داشتن ويژگيها ميستجزئيات محاسبات و اطالعات مربوط در پيو

  است:

 آمادگي براي پاسخ به خشكسالي متناسب با وضعيت اعالم شده 

 هاي مناسب و اقدامات از پيش تعيين شده براي مديريت خشكسالي و تبعات آن داشتن روش 

 شكسالي حفظ ارتباطات بين سازماني قبل و بعد از اعالم وقوع آن در مدت خ 

  دهد:اي زير را ارائه ميمرحله 10شناسي روش TCPهاي مناسب، براي رسيدن به خروجي

و تعيين نقش آنها، منابع  مدخالن) در پاسخ به خشكساليذيهاي درگير (شناسايي سازمان -1مرحله 

  و مالحظاتشان در برخورد با خشكسالي

د و خشكسالي شونشرايط اضطراري و خسارات تواند منجر به هايي كه ميارزيابي ريسك - 2مرحله 

  كارهاي كاهش ريسك.  راه

هاي درگير) از نقش خود در طرح تا به اندازه شركت كنندگان (ذي نفعان و سازمانگاهي آ - 3مرحله 
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  كافي با آن هماهنگ باشند و همكاري نمايند.

  رداخته نشده است.هاي موجود به آنها پهايي كه در طرحشناسايي وظائف و پاسخ -4مرحله 

هاي درگير جهت ارجاع كنندگان و سازمانبا وظائف و منابع شركت 4تطبيق موارد مرحله  -5مرحله 

  وظائف به آنها

هاي موجود و ادغام آن در طرح آمادگي خشكسالي در اعمال تغييرات الزم در طرح -6مرحله 

  هاي مربوطهماهنگي و توافق طرف

  تائيديه آنها در بكارگيري آن و هايي كه بايد درگير شوندز سازماننامه ااخذ موافقت -7مرحله 

هاي الزم براي عملياتي هاي درگير و اطمينان از اينكه آموزشارسال طرح نهايي به سازمان -8مرحله 

  .وجود داشته استكردن آن 

  اي طرح، مرور و به هنگام كردن طرح آمادگيتعريف روشي براي آزمون دوره -9مرحله 

  ها واقع در استان و توابع آنهاارسال طرح جامع آمادگي براي سازمان -10رحله م

  گزارش كامل اين طرح در لوح فشرده پيوست گزارش آمده است.

  
  مركز ملي خشكسالي  -2-2-3

مصوبات  شدن عملياتيبر كشور حاكم شد و  1380هايي كه در اواخر دهه در راستاي مقابله با خشكسالي

در  "مركز ملي خشكسالي"تحت نظر  ايران در "خشكسالي آگاهي پيش و پايشبرنامه " ؛ساليستاد ملي خشك

مهمترين اهدافي كه از  ).www.indc.ir( تصويب شدزير نظر سازمان هواشناسي كشور  10/4/1387تاريخ 

  گردد، عبارتند از: تاسيس اين مركز دنبال مي
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هاي مختلف جامعه در مقابل رخداد نوسانات پذيري بخشدرجه خطرپذيري و آسيب كاهش الف)

اقليمي و خشكسالي، كاهش آثار و سازگاري خشكسالي و كمك به تمامي اقشار جامعه ايران براي بهتر 

 زيستن،

اري و افزهاي سختآوريگيري الزم از علوم و دانش فني همراه با استفاده از فنسازي و بهرهتجميع ب)

- هاي پايش، پيشسازي سامانهها و اطالعات براي اجرا و پيادهافزاري پيشرفته و همچنين انواع دادهنرم

هنگام رساني موثر، قابل اعتماد و بهآگاهي و هشدار خشكسالي در سطح كشور و همچنين سامانه اطالع

 براي كاربران

هماهنگي و در خصوص پديده خشكسالي و انجام هنگام و قابل اعتماد آگاهي و هشدار بهارائه پيش ج)

 ) خشكساليAdaptation) و سازگاري (Mitigationثار (اقدام الزم براي كاهش آ

هاي مورد نياز كشور در چارچوب اهداف و شرح وظايف آوريسازي و انتقال علوم و فنظرفيت د)

  ي و كاربردياهاي توسعهحمايت، مشاركت و اجراي مطالعه و پژوهش مركز از طريق

  بخش پايش آن تا حدي عملياتي شده است. تنها از مجموع اهداف مركز، 

  
  پايگاه ملي مديريت خشكسالي كشاورزي -2-2-4

زير نظر وزارت جهاد كشاورزي و در  )www.ncadm.irپايگاه ملي مديريت خشكسالي كشاورزي (

هاي  پايش نمايه. هدف اين پايگاه شده استبخيزداري اين وزارتخانه واقع پژوهشكده حفاظت خاك و آ

هاي احتمالي آنها را به  هاي خشك و شدت امكان وقوع دوره تا است هاي آنمعرفو ديگر خشكسالي 

را براي انجام اقدامات اجرايي فراهم  گيري تصميمتر مناسبطريق شرايط اين از  ودهد  ريزان اطالع  برنامه
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 اي ماهوارهاطالعات زميني و تهيه : پايگاه خشكسالي عبارتند ازمد نظر هاي مهمترين توليدات و خروجي د.آور

، هاي تاريخيخشكسالياالمكان بطور زمان واقعي)، بررسي و تحليل (حتي هاي خشكسالي شاخصبراي پايش 

و  ماهانه)و روزه  15(مناسب كوتاه  هاي زمانيو ارائه نتايج مربوط در مقياس بيني پيشمناسب هاي  مدلوسعه ت

 ها نيز شعبي دارد.اكنون پايگاه در بعضي استانهم. ساالنه)و  (فصليبلند مدت 

  

  آمريكا در يخشكسال تيريمد كرديرو -2-3

دهد. سوابق برخورد آمريكا از جمله كشورهايي است كه خشكسالي بطور مستمر آن را تحت تاثير قرار مي

باشد. اما ) قابل دسترس مي1384ني دارد كه بخشي از آن در مرجع مريد و مقدسي (با آن، تاريخي طوال

روش شناسي الف) گردد. اين موارد عبارتند از از آن اشاره مي متناسب با اهداف اين گزارش تنها به دو مورد

ريكا تحت هاي اتحاديه استانداران غرب آمفعاليت ب)هاي مديريت خشكسالي و اي تدوين طرحمرحله 10

اي حوضه درياچه اروميه دارد و هايي را با شوراي منطقه. اين نهاد به لحاظ ساختاري شباهت1WGAعنوان 

گذاري در نقش موثري در جلب توجه كشور و نهادهاي رسمي مانند كنگره و دولت فدرال در توجه و سرمايه

  ته است. سطح منطقه خود و حتي فراتر از آن در سطح ملي براي خشكسالي داش

  
 NDMC2اي مرحله 10هاي مديريت خشكسالي،  طرح روش شناسي طرح -2-3-1

بعنوان روشي براي توسعه   Wilhiteاي براي اياالت متحده توسطمرحله 10يك فرآيند  1991در سال 

. اين فرآيند طوري )قرار داده شده است وستيمتن كامل آن در لوح فشرده پ( هاي خشكسالي ارائه شدطرح

                                                 
١ Wester Governers Association 
٢ National Drought Mitigation Center 
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نظيم شد كه براي هر سطحي از دولت و هر ناحيه خطرپذير مناسب باشد و تاكنون نيز در تدوين بسياري از ت

گام اصلي  10شناسي شامل هاي خشكسالي در سطح جهان مورد استفاده قرار گرفته است. اين روشطرح

  اين گزارش نيز آمده است. 1باشد كه شرح مختصر آن در پيوست مطابق زير مي

  ول : تعيين گروه مسئول گام ا

  گام دوم : بيان مقاصد و اهداف طرح خشكسالي

  گام سوم : جلب مشاركت ذينفعان و رفع اختالفات  

  هاي در خطر گام چهارم : موجودي منابع و شناسائي گروه 

  گام پنجم : توسعه و تدوين طرح 

  هاي سازماني  گام ششم: شناسائي نيازهاي تحقيقاتي و جبران خلل 

  ام هفتم : جمع دانش و سياست در مديريت خشكساليگ 

  اعالم طرح خشكسالي و جلب توجه عمومي  گام هشتم : 

  گام نهم : توسعه برنامه هاي آموزشي  

  گام دهم : ارزيابي و بررسي طرح خشكسالي 

  موارد بيشتر از عملكرد اين كشور در مقابله با خشكسالي در مراجع 

)Wilhite, 1991; Wilhite, 1997 (a,b)(  .قابل مشاهده است 
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  )1WGA(آمريكا و اتحاديه استانداران غرب آمريكا   -2-3-2 

به عنوان 1984ساله دارد، ولي اين تشكيالت در سال  100در قالب غير رسمي خود سابقه  WGAهر چند 

وس آرام تشكيل منطقه واقع در اقيان 3ايالت و  19نهادي مستقل و بدون وابستگي به حزبي خاص، متشكل از 

 WGAسايت رسمي  3-2هاي بين ايالتي باشد. شكل شد تا نهادي براي هدايت سياست

)www.westgov.orgدهد.باشد را نشان مي) و اطالعاتي كه از آن قابل دسترس مي  

  
 WGAسايت رسمي  :3-2شكل

منابع طبيعي، محيط زيست، خدمات نيروي مواردي مانند ر مسائل مهم سياسي و حكمراني د WGAدر 

- ميبحث و تبادل نظر قرار انساني، توسعه اقتصادي، روابط بين الملل، حمل و نقل و مديريت عمومي مورد 

به استانداران كمك  WGA. شونداي و تاثيرات آنها انتخاب ميمسائل متناسب با نيازهاي منطقهالويت . گيرد

كه در مقابل آنها است، تدوين كنند. اي مدت را براي حل مسائل منطقهبردهاي پيچيده و بلندكند تا راهمي
                                                 

1 Western Governors Association 
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   .گرددهاي آنها در سطح ملي و ايالتي دفاع تا از سياست شوداستفاده مياين ظرفيت  همچنين، از

  عبارتند از: WGAشش هدف اصلي 

  ايهاي منطقهو ارتباط سياستتوسعه  

 اياي منطقههمحلي براي رهبري طرح  

 ايظرفيت سازي منطقه  

 هاهدايت تحقيقات و توزيع يافته  

 ايبراي ارتقاء منافع منطقه اتحاد و همكاري  

 اي  هاي منطقهاستيايجاد درك عمومي و حمايت از س 

باشد موارد راهبردي متنوعي را در دستور كار دارد كه خشكسالي از اهم آنها مي WGAهمانگونه كه آمد، 

ن شرايط اقليمي و كمبود آب در اين ناحيه نسبت به ساير مناطق آمريكا است. موارد ذيل از جمله كه دليل آ

  باشد كه در قالب گزارش، توافقنامه و اليحه دنبال شده است:اين اقدامات مي

 2011، 2010تطبيق  -اقليم - خشكسالي 

  ،2010آينده مديريت خشكسالي در غرب 

 2004، 21الي براي قرن ساخت سيستم هشدار زودهنگام خشكس 

  ،1997برنامه عمل براي پاسخ به خشكسالي 

  توافق استانداران غرب وNOAA  (اداره ملي جو و اقيانوس) براي كار مشترك در بهبود خدمات اقليمي

 2011در غرب، 

 2010ها در پاسخ به افزايش تقاضاي آبي، تاسيسات زيربنايي جديد، بانك آب و افزايش راندمان 



20 

 

 ترريزي هوشمندانههاي آبي در صورت عدم مديريت و برنامهرانتوان بح 

 2009و قابل اطمينان براي غرب،  تامين آب پاك 

 2010كارهاي مبتكرانه براي تطبيق با تغيير اقليم، راه 

 2008ريزي آب، هاي برنامهتغيير اقليم و چالش 

يس يك كار گروه خشكسالي بود. اين تاس، WGA 1990اوائل دهه اما گذشته از موارد فوق، از اقدامات 

هاي جامع و چند بخشي در برخورد با اين پديده بود. كار گروه، گزارشي را تهيه نمود كه تاكيد آن بر راه حل

  نمود: توان خالصههاي آن را بدين شرح ميمهمترين توصيه

هاي بين يتيك سياست كالن و ساختار ملي براي خشكسالي الزم است كه مسئوليت و فعال -الف

 آمادگي و تسكين تعريف نمايد.همه سطوح دولت را بطور جامع با تاكيد بر 

هاي هشدار زود هاي مقابله با خشكسالي كه در آن سيستمنياز است تا ايالت به تدوين طرح -ب

 هاي كوتاه و بلند مدت تسكين و نحوه فعال كردن آنها مشخص باشد، تشويق گردند.هنگام، طرح

هاي پايدار، پايش شرايط تا براي تدوين سياست اي تشكيل گرددته هماهنگ كننده منطقهيك كمي -ج

خشكسالي، ارزيابي واكنش اياالت، بررسي اثرات و ارائه راه حل براي آنها و همكاري با دولت فدرال 

  براي تشخيص نيازهاي مرتبط با خشكسالي، فعال باشد.

سطح دولت فدرال با يك مسئول مشخص تشكيل گردد تا الزم است تا يك گروه بين سازماني در  - د

  اي را بوجود آورد.هاي منطقههماهنگي بين اياالت و ارگان

و اداره  FEMA1  بازرگاني و كشور،هاي كشاورزي، و وزارتخانه WGAاي بين موافقتنامه 1997در اوايل 

                                                 
١ Federal Emergency Management Agency 
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، اياالت محلي و قبائل در مركزي هاي كوچك امضا گرديد. هدف همكاري و مشاركت بين دولتتجارت

) تشكيل شوراي الفهايي شد كه عبارت بودند از: اياالت غربي آمريكا بود. اين موافقتنامه منجر به فعاليت

ب) تعيين وزارت كشاورزي از طرف هاي فوق، براي كار روي توصيه )WDCC1(هماهنگي خشكسالي غرب 

) تشكيل يك گروه بين سازماني 3 م اهداف اين موافقتنامه،دولت فدرال به عنوان ارگان هدايت كننده براي انجا

) بازنگري سياست آب در غرب توسط 4براي هماهنگي مديريت خشكسالي توسط وزارت كشاورزي و 

  .   WWPRAC2كميسيون 

 3گذاري خشكسالي، حضور موثر آنها در تشكيل شوراي ملي سياستWGAاز ديگر اقدامات قابل توجه 

(NDPC)  .بودNDPC  نتيجه قانون PL 105-199 توسط كنگره وضع شد و مورد  1998است كه در سال

قرار گرفت. اين قانون، شوراي باال را مسئول كرد تا وضعيت اياالت متحده تصويب رئيس جمهور وقت كشور 

طي نيز  ،مديريت خشكسالي را در آمريكا بررسي كند و اقداماتي را كه الزم است تا كنگره به انجام برساند

  گزارشي به آنها اعالم نمايد. 

هايي بدين منظور ارائه شد كه عبارت بودند توصيه NDPCتهيه شد. در گزارش  2000گزارش آنها در سال 

ريزي براي اقدامات فعال در تسكين خشكسالي، مديريت ريسك، نظارت بر منابع، مالحظات ) برنامهالفاز: 

اري بين دانشمندان و مديران براي ارتقاء شبكه پايش، پيش ) توسعه همكبزيست محيطي و آموزش عمومي، 

) جبيني، تبادل اطالعات و تحقيقات كاربردي و نيز رشد آگاهي عمومي براي آمادگي در مقابل خشكسالي، 

) برقراري يك شبكه امداد رساني دهاي مربوط، هاي مالي بطور جامع در طرحلحاظ نمودن بيمه و استراتژي

                                                 
١ Western Drought Coordination Council 
٢  Western Water Policy Review Advisory Commission  
٣ National Drought Policy Commission 
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  هاي خشكسالي با منابع.) هماهنگ كردن برنامههيد بر حفظ منابع و خود اتكايي داشته باشد و اضطراري كه تاك

بود كه به  "1قانون ملي آمادگي براي خشكسالي"اي تحت عنوان ، اليجهNDPCهاي ديگر از خروجي

در آن  WGA به كنگره رفت كه 2005و  2003، 2001هاي سالكنگره ارائه گرديد. اين قانون در سه نوبت در 

تواند نگاه كنگره به مورد به تائيد نمايندگان قرار نگرفت. از دالئل آن مي 3نقش موثري داشت، هر چند كه در 

اي خشكسالي باشد. به اين معنا كه از منظر بعضي از آنها خشكسالي در الويت اول نيست و آن را مسئله

له ملي. با اين حال، بخشي از اين اليحه كه مربوط به دانند تا يك مسئاي و مربوط به اياالت غربي ميمنطقه

به كنگره رفت، به  2006اليحه مستقلي در سال  بود در قالب 2توسعه سيستم ملي اطالعات جامع خشكسالي

و با  NOAA نظرتحت  )www.drought.gov(تصويب رسيد و هم اكنون نيز به عنوان پرتال ملي خشكسالي 

  فعال است. NDMCمشاركت 

اي و ملي براي هاي منطقهدر تهيه تدوين سياست WGAآنچه از مطالب باال مشهود است حضور فعال 

هايي كه در حين تهيه اين گزارش صورت گرفت، تالش آنها براي خشكسالي بوده است و طبق پيگيري

  ). Wilhite, 2011چنان ادامه دارد (هم  "آمادگي براي خشكساليقانون ملي "تصويب اليجه 

  

  ي در اروپاخشكسال تيريمد كرديرو -2-4

  گزارش برنامه مديريت خشكسالي -2-4-1

  در اتحاديه اروپا در هماهنگي با بسته راهنماي آب )3DMP(هاي مديريت خشكسالي برنامه

                                                 
١ National Policy for Drought Preparedness 
٢ National Integrated Drought Information d System 
٣ Drought Management Plan  
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)Water Framefork Directive, WFD( كند. مانند اف آن را دنبال ميباشد و معيارها و اهداتحاديه اروپا مي

  برداري پايدار از منابع آب آمده استآن پيرامون كاهش خسارات خشكسالي و بهره 1آنچه در ماده 

)WSDEN, 2007(1  .  

حوضه وجود دارد كه بين مرزهاي مختلف سياسي مشترك  40حوضه موجود آن،  110اما در اروپا از 

به آنها براي مديريت منابع آب درياچه اروميه كه چند استان را شامل گردد تا تجرهستند. اين ويژگي باعث مي

هايي را براي مديريت منابع گردد، مفيد واقع شود. در اين خصوص اتحاديه اروپا موافقتنامه و دستورالعملمي

  گردد: يآب تدوين و تنظيم كرده كه در زير به اختصار به مواردي از معيارهاي مد نظر در تدوين آنها اشاره م

  حفظ همكاري و احترام متقابل 

 ريزي منابعهماهنگي در مديريت و برنامه 

 هاي مشترك توسعه حفاظت از آب 

 هاي مشترك همكاري براي كنترل مشكالت مربوط به آب در حوضه 

 هاي مشتركتعيين و حفاظت اكوسيستم  

هاي ي تقويت كنند و تهيه برنامهها را در مواقع خشكسالبايست ارتباطات و همكارياعضاء اتحاديه مي

  مشترك مديريت خشكسالي را در دستور كار قرار دهند.

در تدوين برنامه خشكسالي، سه سطح تعريف شده است كه شامل سطح ملي، سطح حوضه آبريز و سطح 

- يو موارد مالي مد نظر قرار مهاي كالن، قانون گذاري گذاريباشند. در سطح ملي، بيشتر سياستمحلي مي

گيرد. در سطح حوضه، شناسايي اقدامات عملياتي جهت تسكين اثرات خشكسالي و در سطح محلي، فعال 

                                                 
١ Water Scarcity and Droughts Expert Network 
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اقدامات در اين برنامه  شدن اقدامات و تضمين تامين آب براي مصارف ضروري مد نظر است. دسته بندي

  شامل موارد زير است:

  اقدامات راهبردي و مقابله 

 اقدامات اجرايي 

 اقدامات سازماني 

 اقدامات پشتيباني 

 اقدامات بازسازي 

دار (مانند كميته يا كارگروه) گردد تا نهادي صالحيتدر  طراحي برنامه مديريت خشكسالي، توصيه مي

مسئول باشد تا اثرات خشكسالي و اقدامات مقابله با آن را در سطح حوضه شناسايي كند. به عالوه، الزم است 

نفعان مرتبط با مديريت آب جلب شده و مسئوليت آنها بخصوص در تا همكاري ديگر نهادهاي رسمي و ذي

  موارد زير مشخص باشد:

 پايش خشكسالي 

 پايش اثرات خشكسالي 

 انجام اقدمات الزم از شروع تا ختم خشكسالي 

  گزارش به مسئولين مربوط 

  

 MEDROPLANطرح  -2-4-2

رده است كه يكي از آنها حاديه اروپا تاكنون از چند طرح براي مديريت خشكسالي حمايت كات
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MEDROPLAN شده براي جلوگيري و بنديچارچوبي مؤثر و طبقهراهنما و ارائه اين طرح هدف از باشد. مي

، اين طرح به شكلي تدوين گرديد تا كاهش پيامدهاي خشكسالي، در كشورهاي حاشيه درياي مديترانه است

هاي جاري مرتبط تواند نقشي تكميلي در طرحراهنما ميهمچنين اين در ديگر كشورها نيز قابل استفاده باشد. 

  هاي كشاورزي در اين كشورها داشته باشد.هاي آبريز و تدوين سياستريزي حوضهبا برنامه

اي مرحله 10شناسي و نيروهاي متخصص طرح ضمن استفاده از تجربيات، روش MEDROPLANطرح 

مولفه اصلي  5تر راهنماي خود را ارائه داد كه از جديد و كاملاي آمريكا كه در قبل به آن اشاره شد، با شيوه

مؤلفه ) هو  مؤلفه اجرائي) د، شناسيمؤلفه روش) ج، مؤلفه سازماني) ب، ريزيچارچوب برنامه) الفشامل: 

آيد. شرح كامل اين طرح ها ميشرح مختصري از اين مولفه 2تشكيل شده است. در پيوست  ارزيابي عمومي

  قابل دسترس است.)  1389جع مريد و مقدسي (نيز از مر

  
  ي در استرالياخشكسال تيريمد كرديرو -2-5

هاي اجتماعي پرداخته شده بود. از اينرو براي اين قسمت به بحث مواردي كه در باال اشاره شد، شايد كمتر

استراليا اغلب به گردد. كشاورزي در مطالبي كه در مديريت خشكسالي استراليا مورد توجه بوده، ارائه مي

شود و تقريباً همه آنها در فرآيند توليد نقش دارند، بنابراين خشكسالي فقط تبعات  صورت خانوادگي انجام مي

هاي زندگي آنها تأثير  اقتصادي براي آنها ندارد، بلكه بر آموزش، رفاه اجتماعي، پيوستگي اجتماع و كليه جنبه

  گزار است.  

كه در رابطه با ابعاد اجتماعي خشكسالي  Expert Social Panel1رشي با عنوان گزا 2008در اواخر سپتامبر 

                                                 
١ http://www.daff.gov.au/agriculture-food/drought/national_review_of_drought_policy 
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  براي دولت استراليا تهيه شد. اين گزارش موارد زير را مورد بررسي قرار داده بود: ،بود

 دار و جوامع روستايي ابعاد اجتماعي اثرات خشكسالي بر خانوارهاي مزرعه 

 دولتي هاي محلي و مراكز خدمات اجتماعي دولت ها، ت، ايالتهاي دول دوده فعاليتاهداف، ميزان و مح ،

دهند و  داران و روستاييان خدمات مي دولتي شامل خدمات بيمه و مشاوره كه به خانوارهاي مزرعهو غير

 كنند. از آنها در شرايط خشكسالي حمايت مي

 لتي و غير دولتي براي ها و مراكز خدمات اجتماعي دو ايالت محلي،هاي مشكالت اجرايي دولت، دولت

 داران.ها بر خانوارهاي روستايي و مزرعه تسكين اثرات تنش

 .خدمات حمايتي اجتماعي ممكن براي تسكين اثرات 

در ادامه گزارش به بررسي رفاه خانوارها و درآمد مردم روستايي و وضعيت نيروي كاري پرداخته است و 

ديده  شاخص استفاده شده براي مردم ساكن در مناطق آسيبهمچنين شاخصي براي بيان اين وضعيت ارائه داد. 

 10تا  0گردد. شاخص عددي بين  از خشكسالي محاسبه گرديده و سپس با شاخص متوسط مردم مقايسه مي

دهد. هشت عامل در سطح رضايت  باشد كه سطح رضايت فرد از زندگي با معيارهاي مدنظر او را نشان مي مي

  موثر است كه عبارتند از: ،هر فرد و در محاسبه شاخص

 سطح (استاندارد) زندگي فرد 

 سالمتي فرد 

 خواهد در زندگي به آنها برسد  هايي كه فرد ميالايده 

 روابط شخصي فرد 

 چگونگي احساس امنيت 
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 احساس فرد نسبت به اينكه جزيي از جامعه است 

  تأمين و امنيت آينده فرد 

 سطح معنويت و مذهب فرد 

  

  جمع بندي -6 -2

توان به اهم مواردي كه در تدوين ساختار سازماني مديريت خشكسالي اساس آنچه در اين فصل آمد، ميبر

  اشاره داشت: ،الزم به توجه است

  بحراندر زمان تقويت مديريت ريسك (افدامات پشگيرانه و فعال) نه تنها 

 مدخالن (دولتي و خصوصي) و تقويت همكاري بين سازمانيحضور حداكثري ذي 

 سازي و ارتقاء توان كارشناسي تظرفي 

 اطالع رساني، ارتقاء آگاهي عمومي و توسعه سايت مناسب براي طرح 

  :ارزيابي ببيني خشكسالي، ) پايش و پيشالفوجود حداقل سه مولفه در ساختار مديريتي برنامه شامل (

خاص قابل قبول است، هايي ريزي، تسكين و پاسخ. براي دو مولفه اول تعريف كميته) برنامهجريسك و 

 هايي مربوط مستقر باشد.ولي براي مولفه سوم توصيه شده كه حتي االمكان در سازمان

 مدت)مدت و بلندب براي هر سطح (كوتاهبندي خشكسالي و تعريف پاسخ مناسسطح 

 ارتقاء ارتباطات و هماهنگي بين سازماني در منطقه طرح 

 ها در انجام توافقات     متعهد شدن سازمان هاي سازماني جهتتهيه و تدوين موافقتنامه 

 هاي شناسايي منابع (انساني، بيولوژيكي، اقتصادي، اجتماعي، قانوني و غيره) و لحاظ توان و محدوديت
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 آن در تدوين طرح 

 اي در جهت ارتقاء عملكرد طرحايجاد و استفاده از نهادهاي منطقه 

 توجه به محيط زيست 

 رساني آنهاعتندسازي اقدامات و اطالمس 

 توجه جدي به مباحث اجتماعي و تبعات خشكسالي 

   نظارت بر انجام طرح و ارزيابي آن در حين و بعد از وقوع خشكسالي 

 اند: سطح ملي، سطح حوضه بندي در اقدامات كه در مواردي بدين ترتيب تعريف شدهتعريف نوعي اليه

در سطح  گذاري و موارد مالي؛اي كالن، قانونهگذاريآبريز و سطح محلي. در سطح ملي، بيشتر سياست

و در سطح محلي، فعال شدن  ؛حوضه، شناسايي اقدامات عملياتي جهت تسكين اثرات خشكسالي

  باشد. ضروري مي ،اقدامات و تضمين تامين آب براي مصارف

 ها توجه به حداقل مطالبات اقتصادي و اجتماعي بخش آسيب ديده ضرورت دارد.در موفقيت طرح  

 مدت مرتبط با خشكسالي در ايران مانند طرح بلندهاي متاسفانه عمده برنامهFAO  و آنچه در برنامه

چهارم توسعه آمده است، در عمل با موفقيت همراه نبودند. اين عدم توفيق در ديگر كشورها نيز مشاهده 

ار سال حضور آنها به هايي بوده است كه در چهها به برنامهشود كه از علل آن، الويت دادن دولتمي

شان در مديريت ) اين دليل را براساس تجربه2006( Cubilloو  )Wilhite (2006 .جواب برسد

هاي اقتصادي و اجتماعي انجام آنها است كه كنند. ديگري هزينهخشكسالي آمريكا و اسپانيا نقل مي

. )Wilhite, 2011(گيرد ار نميهايشان قرها همواره آمادگي پرداخت آن را ندارد و يا در الويتدولت

در استراليا و آمريكا گزارش شده  باشد كه تجربه آن،ها نيز از ديگر عوامل ميزدگي اين طرحسياست
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هاي خشكسالي در كشور ما نيز ). تقريبا تمامي اين موارد در عدم موفقيت طرحWilhite, 2005(است 

 باشد.صادق مي
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  فصل سوم

  ساختار پيشنهادي براي مديريت خشكسالي در درياچه اروميه
  

  

  

  

  

  مقدمه -3-1

اين فصل تالش دارد تا ساختار مناسبي را متناسب با شرايط حوضه درياچه اروميه براي مديريت 

  خشكسالي آن ارائه دهد. در تدوين اين ساختار موارد زير مد نظر قرار گرفته است:

 اند. مهمترين نكات قابل ذشته كه تجربياتي از داخل و خارج كشور بودهمطالب ارائه شده در دو فصل گ

 ارائه شد. 2استفاده از بررسي ساختارهاي گذشته به اختصار نيز در جمع بندي فصل 

    برنامه مديريت جامع درياچه اروميه 

  هاساختارهاي موجود در مديريت خشكسالي در استان 

  مدخالن براي با حضور اكثر ذي 1389ح كه در بهمن ماه سال اي طرنتايج كارگاه سه و نيم روزه

هاي استاني در هماهنگي در انجام آن برگزار گرديد، همراه با نقطه نظرات دريافتي از تعدادي از سازمان

 اين خصوص.
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 ساختار كالن برنامه مديريت جامع درياچه اروميه   3-2

هاي ايران با همكاري المللي حفاظت از تاالببين برنامه مديريت جامع درياچه اروميه در قالب طرح

هاي آذربايجان شرقي، غربي، كردستان و مركز موسسات بين ربط در استانسازمان محيط زيست، نهادهاي ذي

برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  67هاي مردم نهاد حوضه در راستاي تحقق ماده و سازمان UNDPو  gefالمللي 

 سازمان استير نيب موافقتنامه كي قالب در 1387 سال مهرماه در و ديگردشور تدوين اجتماعي و فرهنگي ك

 و يشرق جانيآذربا ،يغرب جانيآذربا استانداران و يكشاورز جهاد و روين يوزرا و ستيزطيمح حفاظت

مطالب  .ديرس رانيوز ئتيه بيتصو به 1389 سال ماه نيفرورد در زين آن از پس و شد بيتصو كردستان

هايي از آن دارد كه با اهداف گزارش حاضر ارتباط بيشتري آيد، اشاره به بخشختصري كه دراين قسمت ميم

  دارد.

هاي اقماري آن مبتني هدف اين برنامه، برقراري يك نظام مديريت اكوسيستمي براي درياچه اروميه و تاالب

ربط از جمله هاي ذيركت موثر كليه گروهبر اصول مديريت بهم پيوسته منابع آب و خاك، توسعه پايدار و مشا

جوامع محلي در حوضه درياچه است. در اين راستا و به منظور مديريت بهينه و هماهنگ منابع اين حوضه، 

با حضور معاون اول رئيس جمهور (رياست ستاد)،  "ستاد اجرائي مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه"

جمهور، رئيس سازمان محيط زيست (دبير)، وزراي نيرو، جهاد  ريزي نظارت راهبردي رئيسمعاون برنامه

كشاورزي، كشور، مسكن و شهرسازي و استانداران آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و كردستان تعريف و 

شوراي "يكي ديگر از ساختارهاي اجرايي برنامه مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه،  شده است.تشكيل 

ريزي، است كه در آن استانداران و معاونان عمراني و برنامه "ضه آبخيز درياچه اروميهاي مديريت حومنطقه

-مديران عامل شركت ميراث فرهنگي، و گردشگري منابع طبيعي، مديران كل حفاظت محيط زيست، شيالت،
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ر هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن عضو هستند. رياست شوري بطوساي سازماناي و رؤهاي آب منطقه

اي مديريت دبيرخانه شوراي منطقه"كند و دبيرخانه دائم آن نيز تحت عنوان اي بين استانداران تغيير ميدوره

  در اداره كل محيط زيست آذربايجان غربي است.  "حوضه آبخيز درياچه اروميه

  :از عبارتند كه است شده تعريف آن براي مديريتي هدف سه برنامه، اين تحقق چارچوب در

 هاي اقماري آن و تقويت مشاركت مردميهاي درياچه و تاالبها در مورد ارزشش آگاهيافزاي 

 مديريت پايدار منابع آب و كاربري اراضي كشاورزي 

 هابرداري پايدار از منابع تاالبحفاظت از تنوع زيستي و بهره 

ز اقداماتي بر اساس الويت براي تحقق اهداف فوق، نهادهايي به عنوان مسئول و همكار تعيين و براي آنها ني

     اي هستند.ي منطقهامشخص شده است. اين نهادها همگي اعضاء شور

  
برنامه مديريت جامع حوضه  2مديريت پايدار منابع آب و كاربري اراضي كشاورزي (هدف  -3-2-1

  آبخيز درياچه اروميه)
راي حصول آن تعريف شده كه اي از اقدامات باين مديريت از اهداف اصلي برنامه جامع است. مجموعه

  موارد زير بيشتر در ارتباط با مديريت خشكسالي حوضه هستند: 

 درياچه يز ربط براي منابع آب حوضه آبخهاي ذيتدوين يك برنامه مديريت جامع مورد توافق همه گروه

 اروميه بر اساس كليه مطالعات موجود

 به شده درياچه جهت حفط تراز آبي اكولوژيكريزي و اقدام جهت تامين حداقل نياز آبي محاسبرنامه 

 هاي اصلي حوضههاي آن و رودخانهتدوين برنامه و تقويت شبكه كمي و كيفي آب درياچه و تاالب 

اي است و ادارات كل محيط زيست و سازمان جهاد كشاورزي هاي آب منطقهمسئول اين اقدامات شركت
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ي شدن اين اقدامات مواردي را مانند پايش و نظارت و تامين با آن همكاري خواهند كرد. برنامه براي عمليات

 بيني كرده است.   بودجه پيش

  
  مديريت پايدار آب و كشاورزي  كارگروه -3-2-2

اي مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه سه كارگروه تخصصي متشكل از در ساختار اجرايي شوراي منطقه

بازوي اجرايي و كارشناسي شوراي ه در نظر گرفته شده كه هاي اجرايي سه استان واقع در حوضدستگاه

هاي الزم بين استاني نقش مهمي دارند. اين ها و هماهنگيباشند و در فرآيند ارائه و تصويب طرحاي ميمنطقه

  عبارتند از:  هاكارگروه

 رسانيكارگروه مشاركت مردمي و آگاهي 

 كارگروه تنوع زيستي 

 ع آب و كشاورزيكارگروه مديريت پايدارمناب 

 

  ها فرآيند تصويب طرح -3-2-3

اي و در ها براي تصويب نهايي، پس از گذر از مسير كارگروه آب و كشاورزي، مسير شوراي منطقهطرح

ها عبارتند بيني شده براي تضمين اجرايي شدن برنامهكارهاي پيشراه كنند.صورت لزوم ستاد اجرايي را طي مي

  از:

 وضه در فرايند تدوين برنامهمشاركت سه استان ح 

 ربط در سطح ملي و در تصويب نهايي آنهادرگير نمودن مراجع ذي 
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 ربط براي اجراي برنامه وجود تائيد و تعهد رسمي مقامات ذي 

  
  طرح مديريت خشكسالي 1389هاي كارگاه بهمن ماه يافته -3-3

تلف مديريت خشكسالي در درياچه هاي مخ، كارگاهي جهت هم انديشي پيرامون جنبه1389در بهمن ماه 

ها در كارگاه از هاي درگير برگزار گرديد. براي هدايت بحثمدخالن و سازماناروميه با مشاركت عمده ذي

كنندگان هم نظرات فردي و هم هايي فراهم آمد تا شركتهايي تهيه شد. بر اساس آن فرصتقبل پرسشنامه

هاي مربوط جمع بندي و در ها و پاسخاز كارگاه، مجموعه پرسشنامهنهايت پس در جمعي خود را ارائه نمايند. 

كه تعدادي نيز گرديد هاي مربوط و دخيل در مديريت درياچه ارسال قالب گزارشي مستقل براي كليه سازمان

هاي كارگاه كه در نقطه نظرات تكميلي خود را در مكاتبات بعدي ارائه نمودند. در ادامه به مواردي از يافته

  گردد.توانند مفيد باشد، اشاره ميتعريف ساختار مديريتي درياچه مي

  
 هاي واقع در حوضه درياچهساختار مديريت فعلي خشكسالي در استان -3-3-1

ها مديريت فعلي خشكسالي در سطح حوضه عمدتا توسط ستادهاي خشكسالي و با مديريت استانداري 

- گردد. در اين ستاد سازمانبه بعد باز مي 1377هاي گسترده سال هايشود كه سابقه آن به خشكساليانجام مي

هاي استاني مانند جهاد كشاورزي، سازمان آب، محيط زيست، آب و فاضالب شهري و روستايي، سازمان 

بايست در تعريف ساختار هاي حاصل از اين ستاد كه ميهواشناسي بيشترين حضور را دارند. مهمترين آموزه

  از: ند رار گيرد عبارتجديد مد نظر ق

  تالش در ارتقاء تفكر مديريت ريسك خشكسالي در برنامه ستاد 
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 هاي از پيش طراحي شدهدارا بودن برنامه 

 نگريپرهيز از بخشي 

 هاي بين سازمانيارتقاء هماهنگي 

 تعريف منابع مالي و اعتبارات 

 ممانعت از دخالت نهادهاي سياسي در تصميمات 

 انتعامل بيشتر با كشاورز 

 هاي قانوني جهت تضمين اجرايي شدن مصوبات ستاد   ايجاد اهرم 

 ها  تعامل بيشتر ستاد با دانشگاه 

 گو بودن اعضاء ستاد در مقابل مصوبات تعريف مكانيزمي براي پاسخ 

 دولتي حضور نهادهاي غير  

ده قرار گيرد، فاتواند در مديريت ريسك خشكسالي درياچه مورد استبراي اينكه ساختار فوق تا چه حد مي

يكي اينكه ساختار قبلي قابل استفاده نيست و نياز به تشكيالت جديدي براي آن است و  دو نگاه وجود دارد:

باشد.  اين نگاه دوم كه غالب بوده، حفظ ساختار قبلي و تقويت آن با توجه به نكات آمده در بندهاي باال مي

  فته است. گزارش با فرض مورد اشاره، رويكرد دوم را پذير

  
 ساختار پيشنهادي براي سازمان مديريت خشكسالي درياچه اروميه -3-4

  در ارائه ساختار پيشنهادي ضمن توجه به آنچه تاكنون ارائه شد، موارد زير نيز مد نظر بوده است:

 ها نقش دارنداستفاده حداكثري از نهادهايي كه هم اكنون در مديريت خشكسالي استان 
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 ها (مانند درگيري تعداد ها به منظور تسهيل در هماهنگيدن مستقيم بيش از حد سازمانپرهيز از درگير ش

 زيادي سازمان در آن...)

  هاي متعددها در ساختار مديريت خشكسالي (مانند ارائه كميتهبخشبيش از حد زيرپرهيز از تعريف (... 

 داشته باشد پرهيز از پيشنهاداتي كه عملي شدن آنها به مقدمات طوالني احتياج 

 مدخالن تالش حداكثري در لحاظ داشتن نقطه نظرات ذي 

 الملليتالش در استفاده از تجارب ملي و بين 

  انطباق حداكثري ساختار پيشنهادي با آنچه در برنامه مديريت جامع درياچه اروميه ارائه و تصويب شده

 است.     

 ها در تامين حقابه درياچه با سهمي ات استانبندي اصلي ساختار در دو بخش استاني (بدليل تعهداليه

 ايمشخص) و حوضه

 ها باشدپرهيز از ارائه وظائفي كه خارج از ظرفيت معمول سازمان 

 تالش در جهت ارائه ساختار با نگاهي جامع در مديريت خشكسالي 

 يابي، رفع ها قبل و در حين خشكسالي، به عبارتي پويا بودن طرح جهت ارزتاكيد بر فعال بودن كميته

 اشكاالت و ارتقاء 

. 1شوددهد و در ادامه به شرح اجزاء آن پرداخته ميساختار پيشنهادي را بطور شماتيك نشان مي 1- 3شكل 

باشد. در مديريت اين اي ميخشكسالي در سطح حوضه به عهده شوراي منطقهكالن مديريت طبق شكل 

همكاري دارد كه شرح وظائف آن در  ارساني با شورالعكميته پايش، ارزيابي و اطاي با عنوان سطح، كميته

                                                 
  اي براي آن تعريف نشده است. شتيباني ساختار را عهده دار است و بطور مستقل كميتهكارگروه مشاركت مردمي و آگاهي رساني با توچه به وظائف آن پ 1
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-ادامه آمده است. كارگروه مديريت پايدار آب و كشاورزي نيز در اين ساختار با حفظ وظائف خود، هماهنگي

  دهند. ها در سطح حوضه انجام ميهاي الزم را بين كميته

بيني كرده كه درحال حاضر، در ي را پيشهاي استانذكر شد، برنامه جامع، كارگروهنيز همانگونه كه قبال 

هاي خاطر فعاليتاي آب و كشاورزي متمركز هستند. اما در برنامه خشكسالي پيشنهادي، بهكارگروه حوضه

ها خواهد بود. با توجه به اين مورد ها در سطح استاناستاني، نياز به فعاليت اين كارگروه اجرايي تعريف شده

  شود.  ياد مي "كميته"هاي استاني) با عبارت وهدر ادامه از آنها (كارگر

  
  : ساختار پيشنهادي براي مديريت خشكسالي درياچه اروميه1- 3شكل 

  
  

  گذاري (ستادهاي خشكسالي استاني)كميته سياست -3-4-1

- وظائف زير ميشود تشكيل ميهاي استاني ها و حضور نمايندگان سازماناين كميته با مديريت استانداري
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  ند در دستور كار آن باشد:توا

  دولت و اي، ستاد اجرايي، دستي مانند شوراي منطقهنهادهاي باالانعكاس شرايط و مشكالت استان به

  مجلس شوراي اسالمي

 انجام تعهد استان در تخصيص حقابه درياچه و اخذ و ارائه گزارشات مربوط 

 تامين اعتبارات الزم 

 ها در سطح استان اليخشكس هاي مقابله با طرحو تصويب  تهيه 

 در بدترين شرايط ممكن ها ها و در صورت امكان آزمون عملي برنامه بررسي و ارزيابي عملكرد برنامه  

 ها  و جابجايي حقابههاي مقابله با خشكسالي مانند خريد  دستور اجراي طرح 

  هاي اجرايي استان در مواقع خشكساليدستگاهايجاد هماهنگي بين 

 كم بهره براي كشاورزان خسارت ديدههاي خصيص وامت  

 تخصيص اعتبار براي جبران خسارات خشكسالي 

 هايي براي حفظ معيشت روستائيان در شرايط خشكساليتصويب برنامه 

  هستند.   موجهكم آبي در مناطقي كه با بحران و كشاورزي جلوگيري از توسعه شهري 

 الياتيهاي مهاي الزم جهت اعمال معافيت تدوين دستورالعمل   

 رفع مسائل و مناقشات اجتماعي 

 هاي گروهي ملي و محلي براي اطالع رساني و ارتقا فرهنگ عمومي در مديريت استفاده از رسانه

  خشكسالي 

  هايي براي خود اتكايي كشاورزان در شرايط خشكساليو ارائه برنامه بيمه خشكساليتوسعه 
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 سازي فني در استانهاي علمي و آموزشي جهت ظرفيتحمايت از فعاليت 

 هاي استان در انجام وظائفاستفاده از ظرفيت دانشگاه 

 ارزيابي و پيشنهاد اصالح قوانين قبلي در رابطه با آب   

  كنندههاي تصويبه به ارگانئنويسي قوانين جديد جهت ارا پيشتهيه و تدوين   

 جويي در مصرف آب هاي الزم براي صرفه تدوين و تصويب دستورالعمل   

 حقابه درياچه ها و  هاي الزم به منظور حفظ جريان رودخانه ازنگري و تصويب دستورالعملب 

 هاي اضطراريآمادگي براي انجام برنامه 

 هاي الزم ها و پشتيبانياي درياچه اروميه جهت تامين اعتبار، تصويب برنامههماهنگي با شوراي منطقه 

 الزم  ها و اخذ گزارشاتارتباط مستمر با ساير كميته 

 ارزيابي و بازنگري اقدامات پس از خشكسالي 

رغم تاكيدات انجام  دو نكته الزم است مورد توجه قرار گيرد. اول اينكه، عليهاي اضطراري براي برنامه

خشكسالي غير قابل مديريت شده بر مديريت ريسك، مواقعي وجود دارد كه استفاده از برنامه ضربتي براي 

نخست  :شوند وم اينكه در مواقع خشكسالي، مشكالت اجتماعي از دو جنبه تشديد مي. نكته دشودمياجتناب 

كنندگان (بخش نندگان با توزيعكسپس احتمال برخورد مصرف داران با يكديگر و احتمال برخورد حقابه

جام شود اناين كميته زا باشد، از مسير  تواند تنش كارهاي اضطراري كه مي شده استبدين دليل توصيه  .دولتي)

   .تري برخوردار باشد كه از پشتيباني قوي

موجود به اندازه كافي   "هاي خشكسالي استانيستاد"آمد، وظائف و ظرفيت  1-3-3با شرحي كه در بخش 

-باشد. لذا، بدون نياز به تشكيل كميته جديد از آن مينزديك به آنچه براي اين كميته تعريف شده است، مي
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  ضروري است. 1- 3-3بستر الزم جهت تقويت اين ستاد براساس موارد آمده در بخش توان بهره جست. البته 

  
 كميته تخصيص منابع آب -3-4-2

بيني آب استاني خواهد بود. وظائف زير براي اين كميته قابل پيش كميته تخصيص با مديريت سازمان    

  است:

  وح مختلف در راستاي طرح جامع ها در سطها و حقابهخشكسالي و تعيين الويت بنديسطحانجام

 خشكسالي برنامهمديريت درياچه اروميه و 

 بنديجويي و در صورت لزوم جيرههاي صرفهارائه برنامه 

 ي بر اساس توافقنامه برنامه مديريت جامع درياچهمحيطتامين حقابه زيست 

 پايش مستمر كمي و كيفي منابع آب در شرايط خشكسالي 

 هاي شرب و آبياري ري و انتقال آب در شبكهبردا افزايش بازدهي بهره   

  برداري بهينه از منابع آب فراهم آوردن انگيزه الزم براي بخش خصوصي در بهره   

 هاي اضطراري از منابع آب برداري صدور مجوز بهره   

 ي، اهاي آب منطقهشناسي سازمانها با استفاده از تجربيات و روشهاي جريان رودخانهبيني وروديپيش

 اطالعات وزارت نيرو و سازمان هواشناسي

 هاي از پيش تعريف شده براي با استفاده از برنامه برداري از سدها بررسي و تجديد نظر در مديريت بهره

 سطوح مختلف خشكسالي

 در شرايط خشكساليضروري هاي غيربرداري جلوگيري از بهره 
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 رف تصفيه و استفاده از آبهاي غيرمتعاهاي  ارائه برنامه 

 پمپ و ...  هاي آبرساني مانند لوله تهيه و انبار تجهيزات شبكه ،  

 هاي الزم هماهنگي با ستاد خشكسالي استاني جهت تامين اعتبار و پشتيباني 

 هاي ستاد خشكسالي هاي غير مجاز با برخورداري از حمايتبرداريجلوگيري از بهره 

 شكسالياجرايي كردن تصميمات مرتبط اتخاذ شده در ستاد خ 

 ارائه گزارش به ستاد خشكسالي در خصوص ميزان حقابه رها شده براي درياچه، مشكالت و نيازها 

 هاي مناسب، اعالم هشدارهاي الزم و بيني منابع آب بر اساس معرفتوسعه پايگاه داده، پايش و پيش

  بع آبياستفاده از امكانات كميته پايش، ارزيابي و اطالع رساني براي انتقال وضعيت منا

 هاي تامين آب    تحويل حجمي آب و جلوگيري از توسعه طرح 

 هاي استان در انجام وظائفاستفاده از ظرفيت دانشگاه 

 ايسازي ابرها و انتقال آب بين حوضهبارورهاي ارائه برنامه 

 ها  ارتباط مستمر با ساير كميته 

 ارزيابي و بازنگري اقدامات پس از خشكسالي 

هاي آب استاني (مانند معاونت بهره برداري، شركت آب و فاضالب، ند از مجموعه سازمانتوااين كميته مي

رسد. اين كميته و وظائف آن طرح و برنامه..) تشكيل گردد و نيازي به وجود نهادهايي خارج از آن به نظر نمي

 .نسبتا مشابه با كارگروه مديريت منابع در برنامه مديريت جامع درياچه اروميه است
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 ريزي و كاهش مصرف آب كشاورزي كميته برنامه -3-4-3

 باشد.ريزي و كاهش مصرف آب كشاورزي با مديريت سازمان جهاد كشاورزي ميمسئوليت كميته برنامه

 گردد: در اين خصوص وظائف زير براي آن توصيه مي

 متناسب با سطوح هاي كشاورزي هماهنگي با كميته تخصيص در انجام اقدامات الزم در كاهش حقابه

 خشكسالي 

 هاي نوين آبياري مانند تحت فشار و افزايش راندمان                   جويي در مصرف آب كشاورزي، توسعه روشصرفه 

 جهت تصويب و تامين اعتبار     اي شوراي منطقههاي به ارائه برنامه  

 هاي كم آبي     آب بخصوص در دورهنياز به  ريزي براي تغيير الگوي كشت و ترويج گياهان كمبرنامه  

 هاي الزم به ستاد  حفظ معيشت روستاييان در شرايط خشكسالي و ارائه برنامه  

 هاي مديريت خشكسالياستفاده از مشاركت كشاورزان در برنامه  

 هاي بازيافتي (پساب) و غير متعارف در كشاورزي  ريزي براي استفاده از آببرنامه 

 ظ رطوبت در اراضي و مديريت ديم     ريزي براي حفبرنامه 

 اي هاي گلخانهتوسعه كشت 

 رساني و باال بردن فرهنگ بهينه مصرف آب بين كشاورزان         آگاهي 

 هاترغيب كشاورزان به استفاده از بيمه كشاورزي و رفع نواقص اين گونه بيمه 

 داري  آبخوان 

 دهي و مواد آلي در مزارع آموزش و مديريت كود 

 وزش و مديريت كم آبياري در باغاتآم 
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   اعمال مديريت دام و مرتع و تدوين جيره غذايي متناسب با خشكسالي 

 هاي استان در انجام وظائف   استفاده از ظرفيت دانشگاه 

 اجرايي كردن تصميمات مرتبط اتخاذ شده در ستاد خشكسالي 

 كاهش مصرف آب   ارائه گزارش به ستاد خشكسالي در خصوص اقدامات انجام شده در 

 هاارتباط مستمر با ساير كميته 

   ارزيابي و بازنگري اقدامات پس از خشكسالي 

تواند به كارگروه هاي جهاد كشاورزي استفاده نمايد و وظائف آن ميتواند از مجموعه سازماناين كميته مي

  .    كشاورزي و كاربري اراضي در برنامه مديريت جامع درياچه اروميه واگذار گردد

 
 كميته محيط زيست  -3-4-4

باشد. در اين خصوص وظائف زير براي آن قابل هاي محيط زيست ميمسئوليت كميته محيط زيست با سازمان

  : استبيني پيش

 ها پايش حقابه رسيده به درياچه و حداقل نياز محيط زيستي تاالب  

 تامين آب وحوش در شرايط خشكسالي  

 مستمر بر واحدهاي تاثير گذار بر كميت و كيفيت آب بخصوص در شرايط رساني و نظارت پايش، اطالع

 خشكسالي    

 هاهماهنگي با ساير كميته 

 هاها از نظر تغييرات كمي و كيفي و هشدار و نظارت دقيق بر فعاليتبومپايش زيست  
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 ليگيري و هماهنگي با ساير ذينفعان در مديريت خشكساهاي مشترك تصميممشاركت در كارگروه 

 ارائه راهكارهاي قانوني براي به حداقل رساندن آسيب به اكوسيستم 

 اجرايي كردن تصميمات مرتبط اتخاذ شده در ستاد خشكسالي 

   ارائه گزارش به ستاد خشكسالي در خصوص اقدامات انجام شده در كاهش مصرف آب 

 رساني ارتباط و پشتيباني مستمر از كميته پايش، ارزيابي و اطالع 

 هامستمر با ساير كميته ارتباط 

   ارزيابي و بازنگري اقدامات پس از خشكسالي 

اي تشكيل گردد و وظائف آن نيز با كارگروه هاي محيط زيست، بطور حوضهاين كميته در مجموعه سازمان

   تنوع زيستي در برنامه مديريت جامع درياچه اروميه مشابهت دارد.

 
 ساني كميته پايش، ارزيابي و اطالع ر -3-4-5

هاي هاي سازمانگردد. اين كميته از ظرفيتاي پيشنهاد ميرساني بطور حوضهكميته پايش، ارزيابي و اطالع

  رساند:ديگر استفاده كرده و وظائف خود را مطابق زير به انجام مي

  ساخت پايگاه اطالع رساني طرح 

 هاي ي با استفاده از شاخصهاي معرف باران سنجي و آبسنجپايش مستمر حوضه درياچه در ايستگاه

 مناسب

 رساني و انجام هشدارهاي الزم ار دادن اطالعات در پايگاه اطالعپايش مستمر سطح آب درياچه و قر 

 ها  هاي آب سطحي به درياچه و نظارت بر تخصيص موظف استانپايش ورودي 
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 يريت خشكسالي     و هماهنگي با ساير ذينفعان در مدگيري هاي مشترك تصميممشاركت دركارگروه  

 اجرايي كردن تصميمات مرتبط اتخاذ شده در ستاد خشكسالي 

 اي و ستاد اجرايي در خصوص اقدامات انجام شده در ارائه گزارش به ستادهاي خشكسالي، شوراي منطقه

 مقابله با خشكسالي و تامين حقابه درياچه 

 ها و تهيه گزارش  ارزيابي اقدامات كميته 

ها و همچنين در برنامه روهي با اين مشخصات و يا نزديك به آن در شرايط فعلي استانبطور مستقيم كارگ

اي و ستاد اجرائي پيشنهاد براي شوراي منطقه وظيفه نظارتي جامع، مديريت جامع وجود ندارد. البته در برنامه

بود. اين كميته تنها در  اي با وظائف خردتر مورد نياز خواهدشده كه بيشتر در حد كالن است. لذا چنين كميته

تواند از ظرفيت ادارات محيط زيستي استاني نيز استفاده نمايد. مقر كميته سطح حوضه خواهد بود هر چند مي

  گردد.  در دبيرخانه برنامه مديريت جامع درياچه واقع در اداره كل محيط زيست آذربايجان غربي پيشنهاد مي

  
  آسيب پذيري طرح خشكسالي -3-5

هاي مرتبط با بهره وري، اقدامات بلندمدت دهد برنامهتي از گذشته در كشور وجود دارد كه نشان ميتجربيا

 و باشداند. اين طرح نيز از اين آسيب در امان نميو بين بخشي معموال در عمل با توفيقات كمي همراه بوده

ين گزارش تالش شد بخشي از عدم تخصيص و موفقيت آن منوط به استفاده از تجارب قبل خواهد بود. در ا

اي و اين تجربيات هم بيان گردد و هم در تدوين طرح مد نظر باشد. در اين راستا فعال بودن شوراي منطقه

اين اميد وجود دارد كه در صورت موفقيت ستاد اجرايي نقش اساسي در موفقيت اين برنامه خواهد داشت. 

   باشد.مفيد و قابل اجرا قابل نيز ير نقاط كشور اين طرح، كار مشاركتي و رويكردهاي آن براي سا
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1پيوست   

 NDMC1اي مرحله 10هاي مديريت خشكسالي،  طرح شناسي طرحشرح روش

  

  گام اول : تعيين گروه مسئول 

توسط استاندار (در مواقعي كه طرح ايالتي و يا استاني ريزي خشكسالي با تعيين گروه مسئول فرآيند برنامه 

  شود:گردد. در تشكيل اين گروه دو منظور دنبال ميترين مقام منطقه آغاز ميگردد) و يا عاليتهيه مي

 قبل و حين توسعه آن  نظارت و هماهنگي در تدوين طرح  

 ادات سياسي به دولت در زمان وقوع هاي واكنش، تسكين و ارائه پيشنهايجاد هماهنگي در اجراي برنامه

 ها،خشكسالي بعد از تدوين طرح

اطالعات  ،توصيه مي گردد تا گروه مسئول، وب سايتي را تهيه نمايد تا در حين توسعه طرح خشكسالي     

و پس از تكميل آن نيز يك نسخه از طرح و اطالعاتي دهد مربوط به پيشرفت و فرايند كاري را در آن ارائه 

دهد. پيشنهادات بيشتر از جزئيات اين وب سايت در  قراروضعيت جاري آب و هوا يا منابع آب را در آن  مانند

  آمده است. 5گام 

بايست شامل نمايندگاني از نهادهاي درگير دولتي با توجه به تاثير چند بخشي خشكسالي، گروه مسئول مي     

هاي مرتبط با گروههاي كاراي در فعاليتا بطور گستردههها باشد. اين گروهمدخالن و دانشگاهو خصوصي، ذي

  اند، درگير خواهند شد. تشريح شده 5كميته ارزيابي ريسك كه در گام 

                                                 
١ National Drought Mitigation Center 
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  گام دوم : بيان مقاصد و اهداف طرح خشكسالي

اهداف، موارد  تبينباشد. در از اولين اقدامات رسمي گروه، ارائه هدف كلي از طرح آمادگي خشكسالي مي

  يز الزمست تا مدنظر باشد: زير ن

  پاسخ و تسكين خشكسالي  در نقش نهادهاي دولتي 

 افق طرح 

  مستعدترين نواحي براي رخداد خشكسالي 

  سابقه اثرات 

 سوابق واكنش به خشكسالي 

 هاي اقتصادي و اجتماعي پذيرترين بخشآسيب 

 ير، طي دوره كمبود منابع پذهاي آسيبكنندگان آب و ديگر گروهنقش طرح در رفع اختالف بين مصرف

 آبي

  روند فعلي (مانند كاربري اراضي و مصرف آب، رشد جمعيت) در متغيرهايي كه ممكن است آسيب

 پذيري را در آينده افزايش يا كاهش دهد.

 بايست در تامين آنها متعهد باشد. منابع مالي و انساني كه دولت مي 

 

  اتگام سوم : جلب مشاركت ذينفعان و رفع اختالف  

پردازند.  زيست در زمان كمبود منابع آب با هم به رقابت ميهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و محيطبخش     

ها از اينرو الزم است كه اعضاي گروه مسئول، همه ذينفعان و نوع منافع آنها را شناسائي كنند. همه اين گروه
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هاي خود شته باشند تا بطور مناسب نمايندگي بخشبايستي از ابتدا، بطور پيوسته و عادالنه در طرح حضور دا

را به انجام رسانند و مديريت خشكسالي را موثر و كارآمد سازند. بحث پيرامون فرآيند طرح از ابتدا با ذينفعان، 

هاي مرضي الطرفين هاي گوناگون بوجود آورده و منجر به حصول به راه حلامكان درك متقابل را از ديدگاه

  تواند متفاوت باشد. ها مير چه سطح دخالت اين گروهگردد، اگمي

  
  هاي در خطر گام چهارم : موجودي منابع و شناسائي گروه 

- تواند، فهرستي را از منابع انساني، بيولوژيكي و طبيعي موجود همراه با محدوديتگروه مسئول ابتدا مي     

پذيري اين منابع كند. بعالوه تعيين ميزان آسيب شناسائي ،هايي كه ممكن است مانعي براي فرآيند طرح باشد

مديريت آن پاسخ اين موارد و براي  باشدداراي اهميت مي ،هاي خشكسالي و مواجهه با كمبود آبطي دوره

اند؟، چگونه در دسترس قرار مي گيرد؟، چه در شرايط خشكسالي اهميت دارد: اينكه اين منابع كجا واقع شده

مانند كميت و كيفيت  ها چگونه است؟. منابع بيولوژيكي به موارديتشان طي خشكساليكيفيتي دارد؟ تغييرا

ها، حيات وحش مربوط است و منابع انساني؛ نيروي متخصص و كاري براي مديريت منابع آب، مراتع، جنگل

رآيند هاي موجود و ممكن در مقابل فگيرد. همچنين محدوديتهاي مرتبط را در برميكشاورزي و ديگر بخش

  ها ممكن است اجتماعي، مالي، قانوني و سياسي باشند.االمكان شناسايي گردند. اين محدوديتطرح بايد حتي

  
  گام پنجم : توسعه و تدوين طرح 

شود. طرح هاي مرتبط با تدوين و تنظيم طرح تعريف ميدر اين بخش و براي اين گام، ايجاد كميته     

ريسك و در آخر واكنش و تسكين را شامل شود. با  پايش، ارزيابي اثرات،مولفه اصلي خشكسالي بايستي سه 

- توجه به اينكه جز سوم يعني عمليات واكنش و تسكين در بيشتر موارد بوسيله گروه مسئول قابل انجام مي
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به  2- 2باشد، برخالف دو جز اول نياز به تاسيس كميته ندارد. ساختار سازماني پيشنهادي طرح در شكل 

  در آمده است.   نمايش

  
  (Wilhite, 2000)اي مرحله 10پيشنهادي طرح در طرح  سازمانيساختار  -2- 2شكل 

       
خاص خود را دارند و در عين حال الزم است تا ارتباط بين آنها به  ها هر كدام وظايف و اهدافاين كميته     

ها آيد. در ادامه به شرح وظائف كميته اطالعاتي بين آنها فراهم تبادل روانخوبي تعريف شود تا امكان 

  گردد.پرداخته مي

  
 كميته پايش 

باشد هاي مسئول در رابطه با پايش آب و هوا و منابع آب ميكميته پايش بايستي شامل نمايندگاني از ارگان     
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هاي در دورها رمدت مدت و بلندتا بتوانند ارزيابي قابل اطميناني از وضع موجود منابع آب و چشم انداز ميان

  نمايد. اهداف مقدماتي كميته پايش عبارتند از:من اينكه تقاضا آبي را نيز ارزيابي ميخشكسالي ارائه دهد، ض

 اد نمود. نارائه تعريفي عملياتي از خشكسالي كه از آن بتوان در شروع و ختم عمليات واكنش به آن است 

 سياسي، هيدرولوژيكي، خصوصيات هواشناسي يا مناسب براي مديريت با توجه به مرزهاي  بنديناحيه

 ديگر مفاهيم از قبيل احتمال خشكسالي يا ريسك. 

  توسعه يك سيستم پايش خشكسالي 

 هاي موجودها در شبكه ايستگاهبرداري از وضعيت كمي و كيفي دادهفهرست  

  .تعيين داده مورد نياز براي سيستم و استفاده كنندگان اصلي آن 

  ها و اطالعات.هاي موجود توزيع دادهسيستمتوسعه يا اصالح 

  
   كميته ارزيابي ريسك 

پذيري از اين بليه در مدت ريسك در اينجا، ميزان در معرض بودن يك ناحيه به خشكسالي و آسيب     

پذيري بوسيله تركيبي از عوامل اجتماعي، اقتصادي و محيطي نشان داده شود. اين آسيبرخداد آن تعريف مي

گذار و تشخيص امل اثراتپذيري خشكسالي، شناسائي بيشترين عو. بنابراين به منظور كاهش آسيبشودمي

بندي اثرات خشكسالي؛ تعيين علل اصلي، علل اساسي آنها ضروري است. براي اين منظور شناسائي و اولويت

ا بايد مشخص شود. اين هاي كاري در مقابل آنه انتخاب عمليات مناسب در پاسخ به آنها و تعيين وظائف گروه

نياز دارد كه به شش وظيفه  هاي مديريتيبخشي از اثرات خشكسالي و گزينهاقدامات همچنين به تحليلي بين

  د:باشنقابل تقسيم مي



53 

 

  كاريتشكيل گروه  

  هاي گذشتهارزيابي اثرات خشكسالي  

  بندي اثراترتبه  

   شناسائي علل مرتبط  

  يسكي براي كاهش رشناسائي راهكارهاي  

  تهيه فهرست عمليات قابل انجام  

  
 كميته واكنش و تسكين  

اي در نظر تواند تحت نظارت گروه مسئول باشد و يا براي آن كميته جداگانهعمليات واكنش و تسكين مي     

هاي پايش و ارزيابي ريسك) دانش و تجربه الزم شود كه گروه مسئول (در همكاري با كميتهگرفت. توصيه مي

هاي تسكين خشكسالي، آناليز ريسك (از لحاظ اقتصادي، محيطي و اجتماعي) و فرآيندهاي تكنيكدر درك 

-گيري در هر سطحي از دولت را داشته باشد. عمليات واكنش و تسكين بايستي براي هر يك از بخشتصميم

  هاي تحت تاثير كه توسط كميته ارزيابي ريسك شناسائي شده، تعيين گردد. 

  
  نوشتن طرح  

هاي كاري، گروه مسئول خشكسالي با همكاري ها و گروهبراساس اطالعات داده شده از طرف كميته     

شود تا در جلساتي، نويس، توصيه مينويس طرح را آماده خواهند نمود. بعد از تكميل پيشپيش ،متخصصين

همچنين بايستي  اهداف و خصوصيات اجرايي طرح تشريح و مورد تبادل نظر قرار گيرد. در اين جلسات

اقدامات واكنش و عمليات تسكين خاصي كه در طرح توصيه شده، معرفي گردند. همانطور كه قبال گفته شد، 
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طرح ماهيتي پويا دارد و ايستا نيست. نسخه الكترونيكي طرح بايستي از طريق وب سايت گروه مسئول در 

  دسترس و نسخه سخت آن نيز براي توزيع فراهم شود.

  
  شناسائي نيازهاي تحقيقاتي و جبران خلل هاي سازماني  گام ششم: 

گردد، گروه  از آنجائيكه نيازهاي تحقيقاتي و نقاط ضعف سازماني در طي طرح خشكسالي آشكار مي     

بايست فهرست اين كمبودها را تهيه كند و پيشنهادات الزم را در مورد چگونگي جبران و اصالح مسئول مي

 5و  4اي ايالتي مربوط و قانون گذاران ارائه دهد. گام ششم بايستي بطور همزمان با گام آنها به دولت، ارگانه

براي مثال كميته پايش ممكن است ايجاد يا افزودن برنامه پايش آب زيرزميني را توصيه كند.  م شود. انجا

ايش و شكل شروع تواند تحقيق در مورد توسعه شاخص اقليمي يا منابع آبي براي كمك به پ توصيه ديگر مي

  عمليات خاص خشكسالي باشد.

  
  گام هفتم : جمع دانش و سياست در مديريت خشكسالي 

درك باشد. ريزي طرح ميدانش و سياست مديريت خشكسالي، جنبه ضروري فرآيند برنامه افزاييهم     

لي، اغلب محدود گذاران از مسائل علمي و محدوديتهاي فني در مواجهه با مسائل مرتبط با خشكساسياست

واكنش به اثرات خشكسالي ندارند.   رتبط باهمچنين دانشمندان عموما درك كاملي از قيودات سياسي م است.

گذاران و در بسياري از موارد اگر بخواهيم فرآيند طرح موفق باشد، الزمست درك متقابل و ارتباط سياست

  بخش علمي افزايش يابد.  
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  سالي و جلب توجه عمومي گام هشتم : اعالم طرح خشك 

- گردد كه اطالعات ذياگر در مرحله تدوين طرح، ارتباط خوبي با عموم برقرار شده باشد، باعث مي

هاي تسكين اثرات خشكسالي العمل آنها نيز نسبت به برنامهمدخالن پيرامون آن بيشتر شده و همچنين عكس

  گردد.  مانند محدوديت آبياري و يا كاشت محصوالت خاص ارزيابي

 ،بايست با متخصصين اطالع رسانيدر طي دوره خشكسالي براي آگاهي مطلوب عموم، گروه مسئول مي

هاي همكاري داشته باشد تا آنها را از وضعيت جاري منابع آب و اينكه شرايط به سمت اعمال محدوديت

بايستي در روي وب سايت كند، مطلع سازند. همه اطالعات مربوط اختياري يا اجباري در مصرف آب ميل مي

  هاي عمومي دريافت نمايند.  دون تكيه بر رسانهگروه مسئول باشد، بطوريكه عموم بتوانند مستقيما اطالعات را ب

  
  گام نهم : توسعه برنامه هاي آموزشي 

دد تا گرمدت منابع آب باعث ميگاهي عموم از مسائل كوتاه و بلندهاي آموزشي متنوع براي ارتقا آبرنامه     

هاي  ها در سالمردم درك صحيحي از نحوه واكنش به خشكسالي در زمان وقوع داشته باشند. با اين برنامه

 اين نكته نيز الزم به توجه است كهشود. خشك نيز جايگاه طرح حفظ شده و به فراموشي سپرده نميغير

هاي كوچك، نويه كشاورزان، تجارتاطالعات متناسب با نياز هر گروه تنظيم گردد (همچون آموزش اوليه و ثا

  صنعت و خدمات شهري).  

  
  گام دهم : ارزيابي و بررسي طرح خشكسالي 

سنجش گردد و  ايجاد  هايي وشاست ربه عنوان آخرين گام، براي اطمينان از ارزيابي مناسب طرح الزم      
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آن به نيازها ضروري است. براي اي، ارزيابي و بهنگام كردن طرح به منظور اطمينان از جوابگو بودن  دوره

  حداكثر نمودن اثر طرح دو روش ارزيابي الزمست انجام شود:

  
 ارزيابي مداوم  

، ينهاي نوآوريگردد كه بتوان تاثير تغييرات فني و اجتماعي مانند فنارزيابي مداوم و پويا باعث مي     

و  تعقيب نمود راگذار است، طرح تاثيرهاي اجرايي قوانين جديد و تغييرات سياسي كه روي ريسك و جنبه

  د.سپس طرح را با آن به هنگام كر

  

 ارزيابي بعد از رخداد خشكسالي   

ست در جهت مستندسازي و تجزيه و تحليل ا ارزيابي و بازبيني طرح، بعد از وقوع خشكسالي گامي     

ور بهبود سيستم.  بدون ارزيابي هايي به منظواكنش نهادهاي دولتي، غيردولتي و مكانيزمي براي اعمال توصيه

شود و اين وضعيت مشابه سيستمي است كه حافظه  ها و اشتباهات مشكل مييادگيري از موفقيت ،گذشته

  سازماني خود را از دست داده است. 

هاي آب و هوايي خشكسالي بوقوع ) تحليلي از ويژگيالفبايست شامل مواردي مانند: اين ارزيابي مي     

) ميزان مفيد بودن طرح در تسكين اثرات خشكسالي، جزيستي، اجتماعي و اقتصادي، ) تبعات محيطبپيوسته، 

) هر گونه كمبودها يا ن) نحوه جبران خسارات و ه) تسهيل در كمك رساني به نواحي خسارات ديده، د

  مشكالتي كه بواسطه طرح ايجاد شده يا طرح نتوانسته آن را پوشش دهد، باشد. 
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2پيوست   

  MEDROPLANرح اجزاء راهنماي مديريت خشكسالي ش

مؤلفه ) ب، ريزيچارچوب برنامه) الفمولفه اصلي شامل:  5شامل  MEDROPLANراهنماي طرح 

است كه در ادامه شرح مختصري  مؤلفه ارزيابي عمومي) هو  مؤلفه اجرائي) د، شناسيمؤلفه روش) ج، سازماني

  شود.ها ارائه مياين مولفهاز 

  
  ريزيبرنامه چارچوب

اي و ملي ، هدف از توسعه طرح خشكسالي در مقياس محلي، منطقه»ريزيچارچوب برنامه«در مؤلفه 

كند. از نكات يشود. اين مؤلفه، كاربران را براي رسيدن به نگاهي مشترك در بيان اهداف هدايت متعريف مي

كار رفته در تدوين طرح مديريت ي به ها، اهميت به استفاده از واژهMEDROPLANمد نظر نويسندگان طرح 

مدخالن، خشكسالي است، تا مفهوم مشتركي از آنها ايجاد گردد؛ به عبارت ديگر ايجاد زبان يكساني بين ذي

   هدف اين مولفه است.

  
  مؤلفه سازماني

و اجرا گردد،  تدوينمؤلفه چارچوب قانوني و سازماني را كه قرار است طرح خشكسالي در آن در اين 

. اين مؤلفه با توجه به گرددكارآمد براي اجراي آن ارائه مي ي. همچنين تعريف ساختار سازمانشودبيين ميت

كند تا با توجه به آن، نوع و ابزار الزم جهت ريزي ميبراي آنها برنامه "واحدهاي جغرافيايي" خصوصيات

مؤلفه سازماني، كاربران را در بررسي  اجرايي كردن اقدامات تخفيف و تسكين تاثيرات كمبود آب انتخاب شود.
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و تهيه اطالعات مورد نياز در مورد شيوه پاسخ جامعه به خشكسالي، همكاري با مؤسسات مختلف، تهيه 

  كند.اطالعات عمومي و تعريف نهادهاي مسؤول براي اعالم خشكسالي كمك مي

  
  شناسيمؤلفه روش

  :دهدارائه ميذيل مراحل يسك در قالب ا براي ارزيابي رشناسي فرايندي علمي رمؤلفه روش

 هاي خشكسالي، روز فني و علمي جهت شناسايي و بررسي ويژگيهاي بهآوري روشتهيه و جمع

  هاي كشاورزي.هاي ريسك مربوط به منابع آب و سيستمتوسعه معرف

 جامعه  هايي كه توانهاي اجتماعي بر اساس معرفپذيريهاي علمي براي ارزيابي آسيبتعريف روش

 را در مقابله با خشكسالي نشان دهد.

 هاي خشكسالي و نحوه اعالم آن.ترغيب مطالعات فني براي كاربرد بهتر شاخص  

  
  مؤلفه اجرائي

پردازد. اقداماتي كه تأثير خشكسالي را كاهش مدت و بلندمدت ميبه شناسايي اقدامات كوتاه اجراييمؤلفه 

  :. اين مؤلفه شامل پنج قسمت به شرح زير استدهد و براي تدوين برنامه الزم استمي

 آگاهي (اقدامات دايم).آمادگي و پيش 

 هايي كه بايد در زمان كمبود آب به دليل خشكسالي اجرا گردد.بندي فعاليتتعريف اولويت 

 هاي خشكسالي (فيزيكي و اجتماعي)ها و شاخصها بر اساس معرفتعريف آستانه  

 هاتعيين فعاليت  

 در آيد. گفته به اجراهاي پيش، فعاليتزيابي فرآيند الزم تا طي آنتعريف و ار 
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 مؤلفه ارزيابي عمومي  

هاي مورد اشاره پيشين شناسي مؤلفهشود و بر اساس اين روششناسي ارائه ميروش ارزيابي عموميدر مؤلفه 

گيرد. راهنماي هاي خشكسالي ارزيابي و در صورت لزوم مورد تجديد نظر قرار ميهنگام توسعه طرح

MEDROPLAN هاي هايي براي اجراي كارگاهكند و شامل روشمدخالن را مطرح ميمذاكره عمومي بين ذي

آوري بازخوردهاست. توزيع اطالعات در اين مؤلفه دار و افكارسنجي براي جمعهاي هدفانديشي، مصاحبههم

اي نيز مورد طرح بايد به طور متناوب و دوره حائز اهميت است. غير از بررسي عمومي كه در اينجا اشاره شد،

ويژه بعد از وقوع هر خشكسالي با توجه به نتايج استفاده از طرح همچنين تغييرات ممكن ارزيابي قرار گيرد. به

  زيست، طرح مقابله با خشكسالي بايد اصالح شود.آوري و محيطدر رفتار جامعه و دگرگوني در حوزه فن

  

 


