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چکیده
خشكسالي پدیدهای است که نميتوان از بروز آن جلوگیری نمود ،اما با مدیریت جامعنگر و علمي ميتوان از بروز
خسارات ناشي از آن کاست .برای کاهش میزان خسارات نیاز به یك برنامه تدوین شده ميباشد .بدین منظور باید تالش
کرد تا دستیابي به دستورالعملهای اجرایي کارساز برای مناطق مختلف کشور بر اساس شرایط آب و هوایي آن مناطق
و بررسيهای میداني بهمنظور شناخت بهتر از شرایط اقتصادی و اجتماعي امکان پذیر شود .این مقاله به شرح چگونگي
و مراحل تدوین نخستین برنامه مدیریت ریسك خشكسالي کشاورزی برای یك منطقه بهعنوان پایلوت ميپردازد .این
بررسي به مدت سه سال از سال  88تا  95به طول انجامید .در این راستا کارگاههای آموزشي و نشستهای تخصصي
برگزار و بررسيهای میداني انجام شد که بر اساس شناخت از منابع اقتصادی و اجتماعي در حوضه پایلوت و نتایج
نشستهای مدیران محلي و ساکنین آن مراحل برنامه اجرایي تهیه شد .همچنین ،در راستای اجرای این تحقیق،
اطالعات مختلف اقلیمي و کشاورزی ،اطالعات محلي در منطقه جمعآوری شد و روشي برای ارزیابي میزان
آسیبپذیری بخشهای مختلف کشاورزی در منطقه ارائه شده است .برنامه بر اساس نظرات کارشناسي و تجارب موجود
در جهان و شرایط حاکم بر منطقه مورد نظر بهصورت نه فاز مختلف تدوین شده است .با توجه به درآمد متوسط 46
میلیارد ریالي این حوضه از کشاورزی و دامپروری میزان خسارات وارده در خشکسالي ضعیف تا بسیار شدید از 9/415
میلیارد ریال تا  65/915میلیارد ریال متغیر است .مجموعه این نه فاز مراحل پایش ،پیشبیني و هشدار را بهصورت
تیمهای کاری تعریف نموده و با مشارکت ذینفعان و تصمیمگیران به شکلي مدیریت ميشود که تا میزان خسارات
خشکسالي از  95تا  47درصد (بستگي به شدت خشکسالي) کاهش پیدا کند.
واژههای کلیدی :ارزیابي آسیبپذیری ،الگوهای اجرایي ،پایش خسارات ،شاخصهای خشكسالي ،کاهش خسارات
مقدمه
خشکسالي یکي از پدیدههای محیطي و بخش
جدایيناپذیر اقلیم بسیاری از مناطق است که ممکن
است در هر نقطهای از کره زمین رخ دهد .این پدیده
را ميتوان از جنبههای مختلفي چون اقلیمي ،مدیریت
منابع آب ،اجتماعي-اقتصادی ،کلي و جزئي ،نقطهای
___________________________
* مسئول مکاتباتfatehi1339@gmail.com :

یا منطقهای ،شدت و مدت و فرکانس مورد بررسي و
تجزیه و تحلیل قرار داد .خشکسالي یك پدیده پیچیده
است که بیشترین میزان مرگ و میر را در قرن گذشته
نسبت به دیگر بالیای طبیعي موجب شده است .در
این میان آسیا و آفریقا مقام نخست را در میزان
تاثیرپذیری از خشکسالي داشتهاند .در کشورهای خاور
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نزدیك بیش از  95درصد آب مصرفي در بخش
کشاورزی به مصرف ميرسد و خشکسالي اثرات
بسیاری بر این بخش تحمیل کرده است .پیامدهای
مستقیم و غیرمستقیم خشکسالي شامل مواردی از
قبیل :شکست و تلفات محصول ،تلفات دام ،کمبود آب
آشامیدني و غذا ،افزایش بیماریها ،افزایش فشارهای
رواني ،مشکالت اجتماعي ،کاهش تولید برقابي ،افزایش
میزان فرسایش خاک ،آتشسوزی جنگلها ،مهاجرت
به دیگر مناطق ،افزایش بدهيها و کاهش امنیت
محلي و ملي بوده است.
بر طبق گزارش سال  FAOدر سال  ،2558کشور
ایران در میان کشورهای خاور نزدیك بیشترین میزان
آسیب را از خشکسالي دیده است .بهطوری که در اثر
خشکساليهای سال  6998تا  2556بیش از 97
میلیون نفر در ایران عدم امنیت ناشي از کمبود آب و
غذا را تجربه کردند .تنها در فاصله سالهای  2555تا
 2556حدود  4/2میلیارد دالر خسارت ناشي از
خشکسالي به بخش کشاورزی ایران موجب کاهش 62
درصدی در میزان تولیدات محصوالت کشاورزی کشور
شد .این موضوع سبب اجبار کشور به واردات هفت
میلیون تن گندم در سال  2555شد که ایران را در آن
سال به بزرگترین وارد کننده گندم در جهان تبدیل
کرد .خشکسالي همچنین سبب مهاجرت گسترده و
افزایش بیماریهایي مانند وبا ،دیفتری و تیفوئید در
کشور شده است .بر اساس گزارش  UNISDRدر
فاصله سالهای  6975تا  ،2555کشور ایران با کمتر
از پنج خشکسالي بزرگ ،متاسفانه بهدلیل
آسیبپذیری باال ،یکي از کشورهایي بوده است که
بیش از  65میلیون نفر در آن از خسکسالي خسارت
مستقیم دیدهاند.
مواردی که اشاره شد ،بخش کوچکي از خسارات
ناشي از خشکسالي در کشور بوده است .راهکار اساسي
برای کاهش خسارات تهیه یك برنامه مشخص برای
یك منطقه همگن اقلیمي است که ميتواند مراحل
قبل ،در زمان و بعد از خشکسالي را در نظر بگیرد.
بر اساس تعریف  UNCCDخشکسالي پدیدهای
است که بهصورت طبیعي رخ ميدهد ،در این هنگام
میزان بارشها بهطور چشمگیری کمتر از حد نرمال
ثبت شده ميباشد .اما خشکسالي کشاورزی کمبود آب
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خاک در یك دوره مشخص برای تأمین آب مورد نیاز
برای رشد محصول و علوفه بهوسیله بارش نرمال
تعریف ميشود .این نوع از خشکسالي بهعنوان
پرهزینهترین انواع خشکسالي ،هنگامي اتفاق ميافتد
که میزان رطوبت موجود در خاک و بارندگي در طول
فصل رشد کاهش یابد .پارامترهایي که در تعریف
خشکسالي کشاورزی مورد نظر قرار ميگیرند ،عبارتند
از :کمبود بارندگي ،جنبههای فیزیکي و بیولوژیك
گیاهان ،اثرات متقابل خاک–گیاه-اتمسفر و موازنه بین
نیاز آبي گیاه و میزان عرضه آن بهوسیله محیط .از
ویژگيهای این بلیه رخداد مکرر و حرکت آرام آن
است که خسارات سنگیني را همراه خواهد داشت.
در زمینه مدیریت خشکسالي بهطور کلي دو
رویکرد وجود دارد ،یکي مدیریت بحران و دیگری
مدیریت ریسك .در بحث مدیریت بحران خشکسالي،
اقدامات دولت در راستای تشخیص نواحي بحرانزده و
امداد رساني به آن نواحي مطرح است که بسیار پر
هزینه و دیر هنگام ميباشد .اما در مدیریت ریسك
خشکسالي (مدیریت کم هزینه و به هنگام) آمادگي
برای سازگاری با خشکسالي پیش از وقوع و گسترش
آن مورد نظر قرار دارد ،بهطوری که با آگاهي از شرایط
فعلي منطقه ،تصمیمات الزم و از قبل طراحي شده
برای سازگاری با خشکسالي در آینده اعمال ميشود.
بهعنوان نمونه ،اطالع از مخاطرات اقلیمي ممکن
ميتواند کشاورزان را در راستای تغییر مدیریت مزارع
(روشهای آبیاری ،تغییر الگوی کشت ،حذف گیاهان
پرمصرف و غیره) پیش از بروز گسترده خشکسالي
یاری نماید ( Fatehi Marjو .)2569 ،Davoodi
مدیریت ریسك خشکسالي به فرایندی
سیستماتیك اطالق ميشود که با استفاده از
دستورالعملهای اداری ،سازماني و توانایيهای
بهرهبرداری و ظرفیتسازیها ،استراتژیها و
سیاستهایي را بهمنظور ارتقای ظرفیتسازی با هدف
حفاظت و پیشگیری ،برنامهریزی برای کاهش اثرات و
آمادگي برای سازگاری با خشکسالي و فجایع محتمل
آن به اجرا بگذارد .به زبان دیگر کاهش ریسك
خشکسالي به معني بهکارگیری مفاهیم و عملکردی
برای کاهش ریسك فاجعه با انجام فعالیتهای
سیستماتیك از قبیل تحلیل و مدیریت عوامل سببي
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فاجعه شامل سه فرایند ،پیشگیری 6کاهش خطر در
معرض خشکسالي قرار گرفتن ،برنامهریزی برای
کاهش اثرات 2کاهش آسیبپذیری مردم و جامعه و
باالخره مدیریت آگاهانه زمین و محیط زیست با
آمادگي برای کاهش اثرات جنبي 9ميباشد .مدیریت
ریسك خشکسالي دارای سه مؤلفه اصلي است که
عبارتند از :پایش و هشدار به هنگام خشکسالي،
ارزیابي خطر و تأثیرات خشکسالي و کاهش خطر و
واکنش مناسب ( Wilhiteو همکاران.)2551 ،
در راستای تدوین یك برنامه مشخص و قابل اجرا
برای مدیریت ریسك خشکسالي کشاورزی از تجارب
کشورهای پیشرو مانند آمریکا ،کانادا ،استرالیا ،آفریقای
جنوبي و اتحادیه اروپا و همچنین فعالیتهای کاربردی
سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد (مانند
 UNISDRو  )FAOو نیز مرکز ملي کاهش اثرات
خشکسالي آمریکا در دانشگاه نبراسکا ( )NDMCو در
این خصوص بهره گرفته شد و بر اساس نتایج
استخراجي از پرسشنامههایي که توسط ساکنین و
مسئوالن محلي تکمیل شد ،همچنین بازدیدهای
میداني برنامه مدیریت ریسك خشکسالي برای حوضه
مورد مطالعه (الموت قزوین) تدوین شد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :حوزه آبخیز الموترود که
قسمتي از حوضه سفیدرود است با وسعت 2929
کیلومتر مربع در فاصله حدود  655کیلومتری شمال
شرق شهرستان قزوین قرار دارد .سطح حوضه را عمدتا
کوههایي تشکیل ميدهند که در بخشي از سال
پوشیده از برف ميباشند ،از اینرو ذوب تدریجي برف
در فصل بهار و تابستان منبع اصلي آب رودخانههای
منطقه را تأمین ميکند .رودخانه اصلي و دائمي
الموترود از میان این حوضه ميگذرد که بهدلیل
شرایط مناسب در حاشیه آن کشاورزی ،باغداری،
شالیکاری و غیره در سطح گستردهای رواج دارد .در
قسمت انتهایي حوضه کشاورزی آبي وجود دارد که با
استفاده از بهرهبرداری از چاهها آبیاری ميشوند .بارش
1

Prevention
Mitigation
3
Preparedness
2

ساالنه حوضه از حدود  855میليمتر در قسمتهای
شمال شرقي تا حدود  955میليمتر در جنوب غربي
متغیر است ،متوسط بارش ساالنه  999/8میليمتر
ميباشد .درآمد مردم این حوضه عمدتا از کشاورزی و
دامداری است که شدیدا تحت تاثیر خشکساليها
ميباشد .جنگلهایي که در ارتفاعات دو تا سه هزار
متری بخش الموت بهصورت درختان پراکنده و نامنظم
روئیدهاند ،ذخیرهگاه ژنتیکي درختاني مانند ارس،
زالزالك ،بلوط ،گردوی وحشي ،آلو جنگلي ،بادام کوهي
و پسته وحشي ميباشد؛ از اینرو آبخیز الموت به
لحاظ اراضي مرتع و کشاورزی از اهمیت قابل
مالحظهای برخوردار است .حدود  6955خانوار و
جمعیت حدود  4555نفر در این حوضه زندگي
ميکنند .حدود  6455نفر به کشاورزی مشغول که
سطح زمینهای کشاورزی  6755هکتار است .مساحت
 6215هکتار آن زمینهای زراعي آبي و  415هکتار
مساحت باغات است .موقعیت منطقه مورد مطالعه در
شکل  6نشان داده شده است.
روش پژوهش :این تحقیق با هدف شناخت محدوده
مطالعاتي و تدوین یك دستورالعمل کاربردی برای
مدیریت ریسك خشکسالي در یکي از زیرحوضههای
منطقه الموت قزوین آغاز شد .از همان ابتدای شروع
پروژه جمعآوری اطالعات و دادههای آماری مورد نیاز
طرح آغاز شد .به این ترتیب دادههای هواشناسي،
دادههای هیدرومتری و آب سطحي ،اطالعات میزان
آب مصرفي برای شرب و کشاورزی و سطح زیرکشت
منطقه و آثار اجتماعي و اقتصادی آن مورد بررسي قرار
گرفت و طي بازدیدهای میداني مکرر اطالعات الزم با
تکمیل پرسشنامه جمعآوری شد .در این راستا در سال
 6989یك نشست هم اندیشي با حضور اساتید و
صاحب نظران علمي دانشگاهي و افراد دارای تجربه در
زمینه مدیریت خشکسالي برگزار شد که به نتایج
کاربردی برای هدایت طرح تدوین برنامه مدیریت
ریسك خشکسالي کشاورزی انجامید .همچنین از
نتایج یك کارگاه استاني با حضور فعاالن ،مدیران،
برنامهریزان و ذینفعان که در سال  6989برگزار شد
نیز استفاده شده است.
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شکل  - 1موقعیت حوضه الموت قزوین
با توجه به امکانات پیشبیني موجود در کشور اعم
از سازمان هواشناسي و دیگر سازمانهای مربوط و
ارزیابي سریع اثرات ،آسیبپذیریها و ریسكها در
منطقه و نیز بر طبق پیشنهادات مدیران استاني و
صاحب نظران دانشگاهي و بررسي پالنهای مدیریت
ریسك خشكسالي موفق جهاني ،نسبت به تدوین
برنامه مدیریت ریسك خشكسالي کشاورزی برای
منطقه پایلوت اقدام شد .در راستای این طرح گامهای
زیر به اجرا در آمده است.
 -6بررسي برنامه خشكسالي آمریکا ،استرالیا و
اتحادیه اروپا و نیز برنامهریزیهای مدیریت خشك-
سالي در آفریقا و آسیا با نظارت سازمان ملل متحد
مورد بررسي قرار گرفت -2 .برگزاری کارگاههای
آموزشي و هماندیشي با مسئولین محلي و شوراهای
اسالمي روستایي  -9تجهیز بانك اطالعاتي و فراهم
سازی پیش نیازها  -4شناخت و ارزیابي منابع موجود
و شناسایي بخشهای در خطر و آسیبپذیر در حوزه

آبخیز با انجام بازدیدهای میداني  -1بررسي
شاخصهای تعیین خشكسالي هواشناسي و کشاورزی
در محدوده مطالعاتي  -1بررسيهای محلي و تکمیل
پرسشنامههای طراحي شده بهوسیله ذینفعان محلي و
تصمیمگیران استاني  -7تهیه و تدوین دستورالعمل
اجرایي مدیریت ریسك خشکسالي شامل برنامهای با
مراحل مختلف بر اساس شناخت و شرایط موجود برای
حوزه آبخیز الموت قزوین
در این برنامه تاکید شده تا یك الگوی ساده و قابل
اجرا بر اساس نظر کشاورزان بررسي تا از میزان
خسارات خشکسالي کاسته شود.
نتایج و بحث
گزیده نتایج بازدیدهای میدانی و نشستهای
هماندیشی :با توجه به بازدیدهای میداني و اطالعات
موجود در ادارات محلي مشخص شد ،میزان بارش
حدود  929میلیون مترمکعب ،میزان تبخیر از بارش
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حدود  494میلیون مترمکعب و میزان مصرف (خالص)
آب  11میلیون و میزان جریان خروجي سطحي از
حوضه  975میلیون مترمکعب در سال است .سهم آب
شرب از میزان مصرف کمتر از  5/1میلیون مترمکعب
است .از مساحت  2929کیلومتر مربعي این حوضه
 415هکتار آن باغ 6215 ،هکتار آن کشاورزی آبي،
 21هکتار دیم و بقیه ( 2951کیلومتر مربع) مرتع
است .شرایط آبي حوضه مورد مطالعه به شکلي است
که در خشكسالي باغات کمتر دچار خسارت ميشوند.
مساحت دیمزارها هم قابل توجه نیست .بنابراین،
خسارات خشکسالي مربوط به کشاورزی آبي و مراتع
مختص ميشود .برگزاری نشستهای هم اندیشي در
خصوص مدیریت خشكسالي کشاورزی به نتایج و
پیشنهاداتي منجر شد که راهگشای تدوین برنامه
مدیریت جامع خشکسالي کشاورزی بود .از این نتایج
در مراحل مختلف طرح حاضر بهرهگرفته شده است،
بهطوری که در سناریوهای مختلف خشكسالي
راهکارهای مدیریتي برای کاهش خسارات ارائه شده
که در جدول  6آمده است .بر اساس اطالعات محلي و
بازدیدهای میداني مشخص شد که درآمد ساالنه
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(متوسط) این حوضه  46میلیارد ریال است که 65/1
میلیارد آن مربوط به کشاورزی 1/1 ،میلیارد ریال
مربوط به باغات و  24/5میلیارد آن مربوط به دامداری
است.
شاخصهای خشکسالی در برنامه مدیریت
ریسک خشکسالی کشاورزی طرح :در حال حاضر
در برنامههای مدیریت خشکسالي در کشورهای
مختلف از شاخصهای متنوعي بسته به توانایي آن
کشورها در تعیین این شاخصها استفاده ميشود .در
کشور ایران در حال حاضر نميتوان از همه این
شاخصها استفاده کرد و تنها برخي از آنها با توجه به
امکانات موجود قابل اندازهگیری هستند .بنابراین ،با
توجه به امکانات موجود استفاده از سه شاخص بارش
استاندارد شده  ،SPIمیزان درصد بارندگي نرمال
(  ) PN %  Pi / Pmean 100و اندیس گیاهي نرمال
(  ) NDVIN %  NDVIi / NDVImean 100در این
برنامه مدیریت ریسك خشکسالي برای تعیین شرایط
خشكسالي پیشنهاد ميشود .این شاخصها در جدول
 6ارائه شدهاند.

جدول  –1مقادیر شاخصها برای تعیین وضعیت خشكسالي کشاورزی در طرح
شرایط

SPI

PN

NDVIN

ترسالي بسیار شدید

SPI > 1.5

-

-

ترسالي شدید

1.5 > SPI > 1

-

-

ترسالي متوسط

1 > SPI > 0.5

110 > PN

110< NDVIN

شرایط نرمال

0.5 > SPI > 0.5 -

110 > PN > 90

90 < 110>NDVIN

خشکسالي ضعیف

-1<SPI < -0.5

90 > PN > 80

80 > NDVIN > 90

خشکسالي متوسط

-1.5< SPI < -1

80 > PN > 70

70 > NDVIN > 80

خشکسالي شدید

-2<SPI <-1.5 -

70 > PN > 50

50 > NDVIN > 70

خشکسالي بسیار شدید

SPI <-2

50 > PN

50 > NDVIN

تدوین برنامههای مدیریت ریسک خشکسالی:
«اگر آنگاه» و «کاهش آسیبپذیری و اثرات
خشکسالی» :پس از تعیین شاخصها و نیز ارزیابي
سریع از وضعیت آسیبپذیری در منطقه طرح و
بررسي سابقه شرایط منطقه از نظر مواجهه با شرایط
خشكسالي پالن کاربردی مدیریت ریسك خشك-
سالي کشاورزی شامل برنامههای «اگر آنگاه» و

«کاهش اثر» اولیه برای این منطقه تدوین و اجرا شد.
چشمانداز این برنامه رسیدن به یك وضعیت فعال و
کارآمد برای کاهش اثرات خشكسالي در مناطق
کشاورزی ميباشد .هدف اصلي این برنامه نیز کاهش
اثرات خشكسالي بر مردم و منابع با دیدگاه مدیریت
جامعنگر و برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای
آمادگي ،کاهش اثرات و پاسخ مناسب به خشكسالي و
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احیا ميباشد .از سایر اهداف این برنامه ميتوان به این
موارد اشاره نمود .مشارکت تمامي ذینفعان؛ ایجاد
هماهنگي و اثربخشي؛ مانیتورینگ ،کنترل و
گزارشدهي رخداد خشكسالي بهصورت موثر و مداوم؛
شناسایي اثرات خشكسالي بر بخشهای مختلف؛
تعیین منابع آسیبپذیر و برنامههای کاهش
آسیبپذیری و سازگاری با خشكسالي؛ تعیین
ریسكهای خشكسالي برای بخش کشاورزی با توجه
به شرایط پیشبیني شده کوتاهمدت و بلندمدت.
برنامه «اگر آنگاه» برای این پالن سه شاخص
خشكسالي مورد اشاره را بهصورت توام در نظر مي-
گیرد و متخصصین با توجه به شرایط هر سه شاخص،
اعالم خواهند کرد که در چه وضعیتي از شرایط
خشكسالي هستند .با توجه به شرایط این سه
شاخص ،پنج وضعیت برای خشکسالي بر اساس نظرات
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کارشناسي و شرایط محیطي در نظر گرفته شده است
که در جدول  2قابل مشاهده ميباشد.
همچنین ،در برنامه «اگر آنگاه» برای هر یك از
شرایط خشكسالي با توجه به ارزیابي آسیبپذیری
منطقه برنامههای مختلف اجرایي در سه گروه
فعالیتهای داوطلبانه و تشویقي و اجرایي در نظر
گرفته شده است که بسته به شرایط واقعي و به دستور
هیأت اجرایي ،عملیاتي ميشود .فعالیتهای
پیشنهادی برنامه «کاهش اثر» نیز در هر مرحله از
شرایط خشكسالي به اجرا در ميآید .این فعالیتها در
دوران پیش از خشكسالي و پس از خشكسالي بیشتر
بر آموزش و برنامههای داوطلبانه پیشگیری تاکید
دارند ،اما در دوران خشكسالي این برنامهها گاهي
اجباری نیز ميباشند.

جدول  –2پنج وضعیت در نظر گرفته از نظر شرایط محتمل خشكسالي در برنامه «اگر آنگاه»
شرایط محتمل منطقه از نظر خشکسالي در برنامه «اگر آنگاه»
شرایط نرمال

شرایط پیش هشدار
(خشکسالي ضعیف)

شرایط هشدار
(خشکسالي متوسط)

شرایط اضطراری
(خشکسالي شدید)

شرایط فوق اضطراری
(خشکسالي بسیار شدید)

-5/1 > SPI > 5/1

-5/8 > SPI > -5/1

-6 > SPI > -5/8

-6/2 > SPI > -6

-6/1 > SPI > -6/2

95 > PN > 665

85 > PN > 95

75 > PN > 85

75 > PN > 85

15 > PN > 75

NDVIN < 655

95 > NDVIN > 655

71 > NDVIN > 95

15 > NDVIN > 71

NDVIN > 15

بررسيهای میداني نشان داد که محدوده مطالعاتي
در یك منطقه کوهپایهای و کوهستاني واقع شده است.
این محدوده عليرغم آب سطحي کافي زمین مستعد
برای کشاورزی آبي ندارد .بخش عمده تولیدات
کشاورزی مربوط به کشاورزی دیم و تولیدات دامي با
استفاده از مراتع بسیار مناسب آن است .به همین
دلیل در زمان خشكساليها این بخش از تولید دچار
خسارت ميشود .بر اساس تجارب محلي ذینفعان و
همچنین نظرات کارشناسي مسئولین که در زمان
خشکسالي بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در
تصمیمگیریها نقش موثر دارند ،دستورالعملهای
مختلفي تهیه شد که با توجه به امکان اجرا در شرایط
موجود و امکانات موجود در کشور و استان مربوطه به
یك دستورالعمل نه مرحلهای منجر شد.

در این روش نه مرحلهای ،برنامهریزی مدیریت
خشكسالي با توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه
انجام ميگیرد و گامهای اصلي آمادگي ،کاهش اثرات و
پاسخ در نظر گرفته ميشود .این روش برنامهریزی
دارای دو زیر پالن اصلي یعني برنامه «کاهش اثرات» و
برنامه «اگر آنگاه» ميباشد ،که برنامه کاهش اثرات در
حقیقت بخشي از گامهای اجرایي است که در
برنامههای اگر آنگاه بهمنظور کاهش اثرات و ریسك
خشكسالي و کاهش آسیبپذیریهای ممکن به اجرا
در ميآید.
در این روش تاکید بر مشارکت کلیه ذینفعان و
مصرفکنندگان آب در بخش کشاورزی و حضور فعال
آنان در اجرای برنامههای پالن ميباشد .این برنامه
تأکید بر آموزش و اطالعرساني عمومي با همکاری
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رسانهها دارد .همچنین برای این سبك برنامهریزی،
داشتن شبکه ارتباطي و همکاری منسجمي میان
تمامي ذینفعان ،کارشناسان و مسئوالن را ميطلبد.
این روش برنامهریزی توصیه ميکند که پس از بررسي
کامل و جامع نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و
فرصتهای موجود ،هیأت اجرایي با رویکرد مدیریت
استراتژیك به تدوین زیر برنامهها بپردازد و در ابتدا
پس از دو سال و از آن پس هر پنج سال به اصالح و
بازنویسي کلي پالن پرداخته شود .این روش
برنامهریزی عالوه بر مشارکت ذینفعان و
مصرفکنندگان آب پنج تیم اجرایي اصلي هیأت
اجرایي ،تیم پایش و هشدار به هنگام ،تیم شناخت و
ارزیابي ،تیم کاهش اثر و آمادگي و تیم پاسخ و کنترل
به فعالیت مشغول هستند و این فعالیت ها در نه
مرحله اجرایي به شرح زیر انجام ميشود.
فاز نخست :تشکیل هیأت اجرایی :هیأت اجرایي
تیم اصلي برنامهریزی مدیریت خشکسالي در حوزه
آبخیز است .این تیم شامل تصمیمگیرندگان منابع آب
و نمایندگان ذینفعان و مصرفکنندگان (کشاورزان و
دامپروران) است که با مشورت کارشناسان و
سیاستمداران تصمیمگیریهای نهایي را در خصوص
مدیریت منابع آب و خاک در حوضه به اجرا در مي-
آورند و الزم است تا با حضور مسئولین بلند پایه در
این تیم به مصوبات آن رسمیت و الزام اجرایي داده
شود .اعضای این هیأت بهتر است ،آشنا با مفاهیم
مدیریت استراتژیك ،کار گروهي و دارای خالقیت و
نوآوری و قابلیت ایدهپردازی باشند .این تیم مسئولیت
اصلي هدایت و گزارشگیری و نظارت بر سایر تیمهای
فعال در پالن برنامهریزی را دارد .آنان وظیفه تعیین
اهداف و ابعاد ،آرمان و رسالت پالن را بر عهده دارند.
هیأت اجرایي مسئولیت تعیین پالن راهبردی را در
حوضه با توجه به نقاط ضعف و قوت ،تهدیدها و
فرصتها ،و ریسكها و آسیبپذیریهای ممکن
موجود بر عهده دارد .در نهایت این هیأت به یك
تدوین زیربرنامهها ميپردازد و نیز وظیفه فعالسازی و
نظارت بر اجرای زیرپالنها را در هر مرحله از شرایط
خشكسالي بر عهده دارد .نتیجه کار هیأت اجرایي
شناخت صحیح از وضعیت موجود از نظر اقتصادی و
اجتماعي بود که مشخص شد ،منابع اقتصادی موجود
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در حوضه کدامند و چگونه ميتوان اطالعات الزم برای
تدوین و اجرای مراحل بعدی را کسب نمود.
فاز دوم :جلب مشارکت ذینفعان :در این فاز ابتدا
باید به شناسایي تمامي ذینفعان و مصرفکنندگان
آب در حوزه آبخیز پرداخت .در این مرحله تمامي
ذینفعان دولتي ،خصوصي ،خرد و کالن لیست
ميشوند و مسائل اجتماعي و سیاسي موجود در میان
آنان مورد بررسي و ارزیابي قرار ميگیرد .در این
مرحله همچنین به جلب مشارکت تمامي این
ذینفعان اقدام ميشود .مخصوصا جلب مشارکت
سیاستمداران از آنجایي که همواره میان علم و
سیاست فاصلهای وجود دارد ،الزم است و باید با
مذاکره و دعوت از آنان برای حضور در تیم اجرایي
پالن به تقویت ارتباطات در پالن پرداخته شود .از
آنجایي که این پالن برای مدیریت ریسك خشکسالي
کشاورزی تدوین ميشود ،الزم است تا تمامي
بخشهای مرتبط با کشاورزی مانند منابع آب ،خاک،
محیط زیست ،صنعت کشاورزی و اقتصاد کشاورزی
بررسي شوند .تکمیل فرمهای طراحي شده در این
مرحله صورت گرفت .بر اساس این اطالعات که از
ذینفعان بهدست آمد .میزان درآمدها و همچنین
میزان خسارات احتمالي بر اساس آنچه در گذشته و
در سالهای خشكسالي اتفاق افتاده مشخص شد.
فاز سوم :ایجاد شبکه ارتباطی منسجم میان
ذینفعان و تیمهای برنامه بهمنظور همکاری و
تبادل اطالعات :در این مرحله ارتباطات میان
بخشها و تیمهای برنامه به روشني تعریف ميشود و
نحوه ارتباطات و همکاریها بین تیمهای اجرایي برنامه
و بخشهای دولتي و خصوصي و ارتباط برنامه با
مصرفکنندگان آب در حوضه تعریف ميشود .در این
مرحله الزم است تا زیرساختهای نرمافزاری و
سختافزاری برای تسهیل شبکه ارتباطي اطالعات
فراهم شود .در این گام باید نحوه مدیریت اطالعات به
خوبي تعریف شده باشد .همچنین مشخص باشد که
تیمهای اجرایي و سایر ذینفعان چه مسئولیتي بر
عهده دارند و به چه کساني پاسخگو هستند؟ و چه
کسي و چگونه بر اجرای فعالیتهای پالن نظارت
ميکند؟ از آنجایي که ایجاد این شبکه میسر نبوده،
نیاز به زمان داشت از مراجعه حضوری و مصاحبه با
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افراد شاغل در محل و مسئولین اجرایي محلي انجام
شده است.
فاز چهارم :تشکیل و فعالسازی تیم شناخت و
ارزیابی :در این گام باید تیم متخصص از کارشناسان
و محققین برای شناسایي دقیق و صحیح از منطقه و
کلیه تهدیدها و فرصتهای موجود و نقاط ضعف و
قوت موجود و ریسكها و آسیبپذیریهای ممکن
ایجاد شود .این تیم دو وظیفه بر عهده دارد :نخست
شناخت دقیق منطقه و دیگر ارزیابي آسیبپذیری و
ریسك .شناخت منطقه برای تدوین اولیه پالن از
اهمیت باالیي برخودار است .اما ارزیابي ریسك یك
فرایند دائمي و دنبالهدار است که در ابتدای تدوین
پالن نیاز به ارائه گزارش در دورههای سه تا شش ماهه
در این خصوص را ميطلبد.
شناخت منطقه شامل تمامي مواردی از قبیل:
اقلیم و آب و هوا ،بررسي دادههای تاریخي موجود؛
سوابق خشکسالي در سالهای گذشته؛ بررسي وضعیت
منابع خاک ،شرایط کشاورزی و دامپروری و نقاط
ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتهای موجود در بخش
کشاورزی و شناسایي گروههای در معرض خطر و
آسیبپذیر؛ بررسي و شناخت مسائل اقتصادی،
اجتماعي ،سیاسي ،حقوقي ،قانوني و زیست محیطي در
حوضه و مخصوصا در بخش کشاورزی؛ بررسي منابع
آب سطحي ،زیرزمیني ،منابع آب جدید و تصفیه و باز
چرخاني آب؛ بررسي امکانات پیشروی تیم اجرایي
(دولتي ،خصوصي ،نیروی انساني و )...؛ شناخت
برنامهها و سازمانهای موازی فعال در حوزه آبخیز؛
پیشبیني شرایط آینده (جمعیت ،عرضه و تقاضا،
نیازها و اقلیم) ،ميباشد .در پایان این شناخت ،تیم
یك تعریف بومي از خشكسالي کشاورزی در منطقه
هدف ارائه ميدهد که راهگشای پالن خواهد بود.
تیم ارزیابي ميداند که (ریسك=میزان
خطر×میزان آسیبپذیری) و (اثر=نتیجه و پیامد
ریسك) ،است .در بخش ارزیابي بهطور کل هدف،
تحلیل ریسك و آسیبپذیری ميباشد .در این مرحله
با توجه به تعریف ارائه شده از خشکسالي ،تیم به
ارزیابي اثرات ،ریسكها و آسیبپذیریهای ممکن
ميپردازد .سپس به اولویتبندی و امتیازدهي و
وزندهي به آنها اقدام ميکند و عوامل قابل کاهش و

612/

موثر را شناسایي مينماید .سپس تیم ارزیابي به ارائه و
تهیه یك لیست از کارهایي که باید انجام دهد،
ميپردازد .این لیست شامل شناسایي کلیه فعالیتهای
ممکن کاهش اثرات خشكسالي با تاکید بر کاهش
ریسك به کمك انجام فعالیتهای کاهش آسیبپذیری
ميباشد .تیم در این مرحله به لیستکردن کلیه
گزینههای مدیریتي ميپردازد و سپس با انجام
تحلیلهای سود– هزینه به دستهبندی فعالیتهای
کوتاهمدت و بلندمدت و ارائه گزارش پیشنهادی به
هیأت اجرایي اقدام مينماید .تصمیم نهایي در
خصوص انتخاب فعالیتهای کاهش اثر و تدوین پالن
«کاهش اثر» با هیأت اجرایي خواهد بود .در این
مرحله هم با بازدیدهای میداني و تخمین اراضي و
برآورد هزینه -سود به تفکیك باغي ،کشاورزی آبي،
دیم و مرتع ،عوامل اقتصادی مشخص شده است.
فاز پنجم :تشکیل و فعالسازی تیم پایش ،نظارت
و هشدار به هنگام :این تیم از مجموعهای از
متخصصان و دانشگاهیان تشکیل شده است که با
آخرین امکانات علمي موجود به ارزیابي شاخصهای
تعریف شده ميپردازند و شرایط حوضه را از نظر
خشكسالي با توجه به شرایط تدوین شده در برنامه
«اگر آنگاه» به هیأت اجرایي در قالب یك گزارش
ماهیانه اعالم ميکنند .وظیفه این تیم آشکارسازی
شرایط خشکسالي و پیشبیني شرایط پیشرو در
ماههای آتي بهصورت کوتاهمدت و بلندمدت ميباشد.
این تیم همچنین مسئولیت ذخیره و مدیریت اطالعات
مربوط به شرایط خشكسالي و شاخصها را بر عهده
دارد و باید با ایجاد یك سامانه دسترسي آسان ،امکان
دسترسي تمامي ذینفعان به این اطالعات بر روی
اینترنت را فراهم آورد .گزارشهای این تیم مبنای
تصمیمگیری هیأت اجرایي و تمامي ذینفعان با توجه
به شرایط موجود از نظر خشكسالي ميباشد .نتیجه
کار این تیم بهصورت شرایط متغیر خشکسالي که در
مراحل قبل تدوین شده بود ،بهصورت تأثیر آن بر
اقتصاد آبخیزنشینان برآورد شد .برای هر یك از شرایط
احتمالي میزان خسارتها مشخص شده است.
فاز ششم :تدوین زیر برنامههای کاهش اثر و
آنگاه اگر :در این فاز هیأت اجرایي با توجه به نظرات
و گزارشات تیمهای کاری و نیز با مشارکت نمایندگان
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ذینفعان و پس از تحلیل استراتژی به تدوین
زیربرنامههای اصلي «اگر آنگاه» و «کاهش اثرات»
اقدام ميکند .در این گام در هر بار تدوین این
زیربرنامهها ،هیأت اجرایي فعالیتهای کاهش اثر و
برنامههای اجرایي در حوضه و قوانین و مقررات الزم
برای یك دوره پنج ساله (دو ساله برای نخستینبار) را
تدوین مينماید.
سازمان ملل هم یك تعریف برای برنامه اگر آنگاه
دارد که بر این اساس برنامه «اگر آنگاه» شامل یك
فرایند مدیریتي ميباشد که به تحلیل رخدادهای بالقوه
و شرایط اضطراری ميپردازد که ممکن است به
اجتماع یا محیط زیست آسیب برساند .این پالن
ترتیباتي را اتخاذ ميکند تا در چنین شرایطي و برای
چنین رخدادهایي پاسخهای مناسب و کارآمد و به
موقع از قبل به اجرا گذاشته شود .این پالن برای
خشكسالي شرایط مختلفي را با توجه به تعریف ارائه
شده و شاخصهای مورد ارزیابي در نظر ميگیرد و
برای هر مرحله به تدوین یك سری از فعالیتهای
اختیاری و اجباری و قوانین و مقررات و برنامههای
کاهش اثر و آسیبپذیری ميپردازد .این برنامه مجری
و ناظر اجرای فعالیتهای کاهش اثر و پاسخ در مراحل
مختلف خشكسالي ميباشد .چهار احتمال اصلي که
باید در خصوص شرایط خشكسالي در این برنامه در
نظر گرفته شوند ،شامل :شرایط نرمال ،شرایط خشك-
سالي متوسط ،شرایط خشکسالي شدید و شرایط
خشكسالي بسیار شدید ،ميباشند.
برنامه «کاهش اثرات» بر اساس تحلیل استراتژی
به نگارش در ميآید و شامل کلیه فعالیتهای عملي
مصوب هیأت اجرایي بهمنظور کاهش میزان
آسیبپذیری و اثرات خشكسالي در حوزه آبخیز برای
یك دوره پیشروی پنج ساله خواهد بود .برخي از این
برنامهها ميتوانند شامل مواردی از قبیل :اطالعرساني
عمومي ،تاکید بر آموزش با هدف ایجاد فرهنگ کاهش
آسیبپذیری ،برنامههای افزایش آمادگي ،پیشگیری،
تحملپذیری و سازگاری در برابر خشكسالي ،حمایت
از فعالیتهای داوطلبانه و برنامههای تشویقي مالیاتي و
نیز برنامههای اجباری کاهش اثرات و فعالیتهای
زیرساختي و زیربنایي ميباشند.
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فاز هفتم :فعالسازی و نظارت بر برنامه «اگر
آنگاه» :در این فاز پس از اطالعرساني در میان
ذینفعان ،پالن فعال ميشود و برنامههای آن با توجه
به شرایطي که در آن قرار داریم ،به اجرا در ميآید.
فعالسازی و نظارت بر اجرای این برنامه وظیفه تیم
کنترل و پاسخ ميباشد .این تیم با تیم نظارت و پایش
و هشدار به هنگام در ارتباط است و گزارشهای خود
را هر ماه به هیأت اجرایي ارائه ميدهد.
فاز هشتم :فعالسازی و نظارت بر برنامه کاهش
اثرات :در این گام برنامه کاهش اثر ،فعال و برنامههای
تدوین شده به اجرا گذاشته ميشوند .این برنامه
اطالعرساني عمومي ميشود و فعالیتهای آموزشي و
سایر برنامههای آن مطابق برنامه تدوین شده به اجرا
گذاشته ميشوند .نظارت بر اجرای این پالن بر عهده
تیم کاهش اثر ميباشد که گزارشهای آن هر سه ماه
به هیأت اجرایي و تیم ارزیابي اثرات ارائه خواهد شد.
این مرحله و فاز هفتم نتیجه بازخورد اجرای برنامه
است که امکان ارزیابي آن وجود نداشته است اما بعد
از اجرای آن بایستي انجام شود.
فاز نهم :بازخوانی ،کنترل ،اصالح و به روز رسانی
کل پالن و زیرپالنها :کل این برنامه در مرحله اول
پس از دو سال از اجرا و در دفعههای بعدی هر پنج
سال مورد بازنگری و اصالح قرار ميگیرد .با توجه به
در نظر گرفتن شش مرحله از نه مرحله برنامه مدیریت
ریسك خشكسالي کشاورزی بر اساس سناریوهای
مختلف خشكسالي و شناخت منابع و مصارف در
حوضه و مسائل اقتصادی برنامه اولیه با این هدف که
چگونه ميتوان خسارات خشكسالي کاهش داد اجرا
شد .بر این اساس که در این حوضه کشاورزی آبي و
دامپروری اقتصاد عمده ساکنین است ميتواند با
کاهش سطح زیر کشت و کاهش تعداد دام در مرتع و
تهیه علوفه کافي برای دامها در خشكساليها متناسب
با شدت وقوع خشكسالي میزان خسارات را طبق
جدول  9کاهش داد .این اعداد بر اساس اطالعات
سطح زیرکشت و سطح مراتع و همچنین برآوردهای
اقتصادی اهالي ساکن در این حوضه از درآمدها و
خسارات و تأثیر کاهش خسارات برآورد شده است.
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مدیریت ریسك خشكسالي کشاورزی در حوضه الموت قزوین
جدول  -3میزان خسارات و میزان کاهش خسارات با توجه به انواع شدت خشکسالي
ردیف
6
2
9
4

وضعیت کاهش درآمد کاهش درآمد
دامپروران
خشکسالي کشاورزان
ضعیف
متوسط
شدید
بسیار
شدید

میزان خسارات
کشاورزان
(میلیون ریال)

میزان خسارات
دامپروران
(میلیون ریال)

کاهش خسارات کاهش خسارات جمع کاهش
خسارات
دامپروران
کشاورزان
(میلیون ریال) (میلیون ریال) (میلیون ریال)

65
61
25

65
61
25

6515
6171
2655

2455
9155
4855

915
115
715

755
6855
2455

6515
2415
9615

95

95

9615

7255

6555

9255

4255

نتیجهگیری
برنامه پیشنهادی مدیریت ریسك خشكسالي
کشاورزی بهطور کلي شامل مراحل مختلف است که
در قسمتهای قبلي به آن اشاره شد .اگر چه در این
تحقیق هفت مرحله از نه مرحله طراحي شده بهدلیل
اجرا نشدن فازهای اجرای و ارزیابي قابل نتیجهگیری
نبود اما این برنامه بر اساس نتایج هفت فاز آن توانست
با ارائه یك پیشنهاد مشخص از نظر هزینه و سود در
شرایط مختلف خشكسالي (از نظر شدت) میزان
کاهش اثرات اجرای برنامه را در راستای کاهش
خسارات خشكسالي بیان کند .از مزیتهای این
برنامه الگوهای اجرایي آن برای شرایط مختلف
خشكسالي بر اساس نظرات دینفعان تدوین شده که
این امر ميتواند امکان اجرایي آن را در محدوده حوضه
انتخابي افزایش دهد.
نتایج بررسيهای بهعمل آمده نشان داد ،درآمد
 46میلیارد ریالي در این زیرحوضه از بخش کشاورزی
و دام وجود دارد که در خشكسالي ضعیف ميتواند به
میزان  9415میلیون ریال خسارت ببیند و میزان
کاهش خسارات در اثر اجرای برنامه پیشنهادی 6515
میلیون ( 95درصد) باشد .همچنین ،در خشكسالي
متوسط میزان خسارات  1671میلیون ریال و میزان
کاهش خسارات در نتیجه اجرای برنامه
پیشنهادی 2415میلیون ریال ( 47درصد) و در
خشكسالي شدید میزان خسارات  1955میلیون ریال
و میزان کاهش خسارات  9615میلیون ریال (41
درصد) برآورد شده است .در خشكسالي بسیار شدید
میزان خسارات  65915میلیون ریال و میزان کاهش
خسارات هم  4255میلیون ریال حدود  96درصد

برآورد شده است .این کاهش خسارات در نتیجه
برنامهریزی برای بهبود مدیریت آب در مزرعه و
افزایش راندمان آب مصرفي؛ کاهش سطح زیرکشت؛
کاهش تعداد دام در مرتع و خرید به موقع علوفه
حاصل ميشود .در حالي که با اقدامات جانبي دیگر
مانند تغییر الگوی کشت و تدوین برنامه چگونگي چرا
در مرتع ميتواند خسارات ناشي از خشكسالي را بیش
از این کاهش دهد .نتیجه این قسمت از برنامه زماني
آشکار ميشود که برنامه مدیریت ریسك خشكسالي
اجرا و نواقص مراحل نه گانه آن بازبیني و ذینفعان و
تصمیمگیران هم تجربه بهتر کسب نمایند و هم از
مواید آن بهرهمند شوند.
برای ارتقای برنامه و تاثیرگذاری بیشتر برنامه
تدوین شده ،پارامترهای دیگری را هم بایستي مد نظر
قرار داد ،مانند :اطالعرساني عمومي و آموزش؛ برنامه-
های افزایش تحملپذیری و سازگاری؛ حمایت از
فعالیتهای داوطلبانه و برنامههای تشویقي مالیاتي؛
فعالیتهای زیرساختي و زیربنایي (دولتي ،خصوصي،
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و بلندمدت)؛ برنامهها و
فعالیتهای کاهش اثرات ،ریسكها و آسیبپذیریها؛
برنامههای آمادگي و پیشگیری؛ ایجاد مشوقهای قوی
اقتصادی برای صرفهجویي آب؛ ایجاد شبکه دادههای
به روز و قابل دسترس برای استفادهکنندگان.
تشکر و قدردانی
از کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی استان
قزوین ،شورای اسالمي و بخشداری الموت که در
جمعآوری اطالعات میداني همکاری موثری داشتهاند،
صمیمانه قدرداني ميشود.
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