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 چکیده
جاي توسعه گیرندگان بهدهد که تصمیمجمله ایران نشان می موجود در بعضی از کشورها از خشکسالیهاي مدیریت وتحلیل سیاستتجزیه

هاي جامع، مدل برنامهز دهند. یکی اواکنش نشان می خشکسالیمدت، عمدتاً از طریق رویکرد مدیریت بحران در برابر هاي جامع و بلندسیاست

صورت  (WFD)اتحادیه اروپا است که بر مبناي دستورالعمل چارچوبی آب اتحادیه اروپا  در کشورهاي عضو خشکسالیمدیریت ریسک 

منظور تهیه طرحی به خشکسالیهمراه تجربیات موفق کشورهاي مختلف در مواجهه با بحران حاضر سند مذکور به پژوهشدر  .پذیردمی

به  پژوهشی کاربردي است. پژوهشکشور، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. مطالعه حاضر از منظر هدف،  خشکسالیدیریت پیشنهادي جهت م

، ایجاد خشکسالیجهت مدیریت نتایج نشان داد  المللی صورت پذیرفت.اي و به استناد منابع و مقاالت معتبر علمی و بینروش مطالعات کتابخانه

 خشکسالیو اثرات مختلف آن بر جامعه عاملی اصلی است. این مهم جز با تشکیل کمیته مستقل  خشکسالیبی ظرفیت سازمانی جهت ارزیا

صورت یک فرآیند مدیریت ریسک باشد که تأکید بر نظارت دائم منابع دارد و باید به خشکسالیمیسر نخواهد بود. از سوي دیگر، مدیریت 

جاي از دیدگاه مدیریت ریسک به خشکسالیالمللی، مدیریت نماید. در مجامع بینم رصد منظطور تغییرات اقلیمی منطقه تحت نظر را به

)مدیریت ریسک( بوده که  خشکسالیحاضر نیز بر مبناي مدیریت فعال  پژوهششده در شده است. طرح پیشنهادي ارائهمدیریت بحران پذیرفته

 .آوردرا فراهم می خشکسالیهاي الزم براي مقابله با هاي مناسب و آمادگیبینی، طرحمدت و پیشهاي درازریزيبا ارائه برنامه

 ؛ مدیریت. خشکسالیبحران؛ تجربیات؛ ریسک؛  :يدیکل يهاواژه

. 
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 مقدمه -1
که باید به دو دلیل چندان خشکسالیهایی نظیر پدیده

دلیل ماهیت اند. اول بهدر کشور موردتوجه قرار نگرفته

صدا و آرام صورت کامالً بیذاتی این پدیده، چراکه به

شود و دوم ضعف سیستم مدیریت منابع آب آغاز می

کشور. ترکیب این دو عامل باعث شده است که 

ق مسئوالن مجبور شوند جهت کنترل بحرانی که اتفا

طور گسترده بر منابع آب و افتاده و تأثیرات آن به

کار شوند؛ اما چنین بهزیست مشهود است دستمحیط

دلیل عدم پاسخی، تحت عنوان مدیریت بحران، به

ریزي قبلی، چیزي جز برخوردي انفعالی نخواهد برنامه

-هاي فراوانی را بهبود که عالوه بر مقطعی بودن، هزینه

متقابل رشد جمعیت و تغییرات اثر دنبال دارد. 

هیدرولوژیکی برافزایش مصرف و کاهش تولید آب و 

در مطالعات و  خشکسالینادیده گرفتن 

هاي قبلی کشور، اتخاذ یک عزم ملی و ریزيبرنامه

مدت در این زمینه را ریزي منسجم و کوتاهبرنامه

(. امروزه Sabouri et al. 2009نماید )الزامی می

هاي در بسیاري از ایالت خشکسالی مدیریت هدفمند

آمریکا، کانادا، مکزیک، استرالیا، چین، آفریقاي جنوبی، 

کشورهاي مدیترانه و بسیاري از کشورهاي اروپایی 

آید. جاي مدیریت بحران را گرفته و به اجرا درمی

هاي موفق اجراي سیاست موارد ذکرشده جزء نمونه

یا در نقاط مختلف دن خشکسالیمدیریت ریسک 

باشند. مجموعه مطالعات مختلفی درزمینه مدیریت می

دولت در مدیریت  نقش از جمله بررسی خشکسالی

هاي فراروي (، چالشMorid et al. 2008) خشکسالی

( و Khalili, 2016سیستم مدیریت منابع آب کشور )

 .Chaman Pira et al) خشکسالیمطالعه موردي 

کشور صورت ( توسط محققان مختلف در داخل 2018

بررسی نمایی کلی از مدیریت  پذیرفته است.

در اتحادیه اروپا و وضعیت اجراي ابزارهاي  خشکسالی

در کشور اسپانیا  خشکسالیگذاري و مدیریت سیاست

ي (، مطالعهEstrela and Vargas, 2011توسط )

روشی جدید براي پشتیبانی و تکمیل نظارت بر 

هاي منابع آب و اخطار زودرس در سیستم خشکسالی

( و Haro-Monteagudo et al. 2016توسط )

مطالعات مفید و کاربردي در بررسی ابعاد مختلف 

نیز توسط محققان مختلف صورت پذیرفته  خشکسالی

 Hayes et al. 2004, Gómez andاست )

Blanco 2004هاي هاي برنامه(. یکی از جنبه

ایجاد ارتباط بین وضعیت  خشکسالیمدیریت 

حوضه و اقدامات مدیریتی است. در  یخشکسال

( روش Garrote et al. 2007اي توسط )مطالعه

حوضه  خشکسالیهاي مدیریت شده در برنامهاستفاده

و  خشکسالیهاي براي پیوند میان شاخص 1تاگوس

 پژوهشدر اقدامات سیاسی بررسی گردیده است. 

دستورالعمل  بر اساس خشکسالیحاضر مدیریت 

و نیز تجربیات موفق ادیه اروپا چارچوبی آب اتح

کشورهاي مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. 

شده طرحی در انتها بر مبناي مطالعات انجام

کشور،  خشکسالیپیشنهادي در راستاي مدیریت 

 تدوین گردید.

 هامواد و روش -2
باشد و اي میحاضر به روش مطالعات کتابخانه پژوهش

باشد. امید است ی کاربردي میپژوهشاز منظر هدف، 

شده، مسئله هاي اصولی ارائهبه کمک نتایج و روش

در طور جامع رصد و مدیریت شود. کشور به خشکسالی

مدت منابع، کشورهاي عضو راستاي مدیریت بلند

اتحادیه اروپا یک سند فنی تحت عنوان دستورالعمل 

کرده است. بخشی از ( تهیه2WFDچارچوبی آب )

 خشکسالیعمل مذکور در راستاي مدیریت دستورال

، WFDالمللی با توجه به مقبولیت بین باشد.می

مشاهده نتایج عملی مطلوب در کشورهاي عضو 

اتحادیه اروپا که موظف به اجراي این دستورالعمل 

بررسی و ارائه در اند و نیز اینکه این سند فنی قابلبوده

ررسی اصول باشد، بنابراین بتمام کشورهاي دنیا می

پذیر بوده توجیه WFDاز دیدگاه  خشکسالیمدیریت 

و در این تحقیق صورت پذیرفته است. بررسی تجربیات 

نیز  خشکسالیموفق کشورهاي مختلف در مواجهه با 

ترین راهکارها متناسب با کمک خواهد کرد تا مناسب

بافت سیاسی، اقتصادي و اجتماعی کشور جهت 

 
1 Tagus 
2 Water Framework Directive 
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، ارائه شوند. بنابراین مدیریت این پدیده در کشور

زمینه مدیریت  تجربیات موفق کشورهاي مختلف در

نیز به استناد منابع و مقاالت معتبر علمی  خشکسالی

 انتشاریافته، در این تحقیق بررسی گردید.

 ها و بحثیافته -3

 دستورالعمل چارچوبی آب اتحادیه اروپا -1-3

 خشکسالیشده جهت یک طرح بررسی اصول کلی ارائه

نمایانگر  تحت دستورالعمل چارچوبی آب اتحادیه اروپا

ملزومات اولیه  باشد.سیاست اجراي مدیریت ریسک می

شامل جهت دستیابی به برنامه ذکرشده  WFDمدنظر 

ها، بازبینی اهداف، اي دستاوردها و اولویتمرور دوره

ریزي و ابزار و منابع، تقویت تمهیدات سازمانی و برنامه

 خشکسالیهاي کاهش مکانیسم گذاريسیاست

هاي باشد. از طرفی اطالعات مفید و سیستممی

هشداردهنده اولیه، تعریف شبکه منظم هماهنگی بین 

اي و محلی، پایه و اساس سطوح مرکزي، منطقه

هاي مؤثر ها و برنامههاي آمادگی در سیاستجنبه

این دستورالعمل در راستاي مدیریت  .است خشکسالی

دارد که کشورهاي عضو اعالم می شکسالیخمدت بلند

اتحادیه اروپا باید ظرفیت سازمانی را جهت ارزیابی و 

و  لیخشکساتعیین فراوانی، شدت، میزان محلی بودن 

اثرات مختلف آن بر محصوالت کشاورزي، دام، 

، خشکسالیزیست و سالمت جمعیت تحت تأثیر محیط

شده تحت تأمین کنند. در مجموع مباحث ارائه

دستورالعمل چارچوبی آب اتحادیه اروپا در مقوله 

هاي تاریخی، خشکسالیشامل بررسی  خشکسالی

هاي پیشگیرانه و نیز ملزومات جهت اجراي سیاست

است که هرکدام از این مفاهیم  الیشکسخریزي برنامه

 گردد.طور مجزا بررسی و تحلیل میبه

 هاي تاریخیخشکسالیبررسی  -3-2

بینی ، پیشخشکسالییک موضوع مهم در مدیریت 

که مطالعات است. درحالی خشکسالیبازگشت وقایع 

مربوط به بازگشت در مورد انواع دیگر رویدادهاي 

هاي مثبتی را به بار ها نتیجهشدید مانند سیل

بر . طور نیستاین خشکسالیاند، اما در مورد آورده

ا، پس از هخشکسالیدر راستاي تحلیل  WFDاساس 

هاي هواشناسی و هیدرولوژیکی مشخص شدن ویژگی

حوضه یا منطقه، باید اثربخشی قوانین  خشکسالی

شده هاي منابع آب تصویبمدیریتی که در سیستم

ها، )مانند منابع، مصارف و تقاضاها، زیرساخت

هاي گذشته تصمیمات اتخاذشده(، براي دوره

موردسنجش قرار گیرد تا بتواند  خشکسالی

، خشکسالیپذیري سیستم منابع آب، تأثیر آسیب

شده و نیز شناسایی اقدامات اثربخشی اقدامات تصویب

 WFDکاهشی احتمالی در آینده را ارزیابی کند. 

ترین طور خاص، تازهدر این راستا بهکند که عنوان می

اي باید تحلیل شدید با ابعاد وسیع منطقه خشکسالی

پارامترهاي اساسی در  شود و بدین منظور الزم است

. این موارد شامل: سیر سطح حوضه ارزیابی شوند

ها و سیر تکامل مصرف تکامل کمی و کیفی منابع،

هاي شده مدیریت در سیستمتقاضاها و قوانین تصویب

از بیان این  WFDهدف  باشد.برداري میمختلف بهره

ها جهت تعیین سطح ترین نتیجهتلفیق مهم مسئله،

هاي منابع آب در مقابل ي سیستمپذیرآسیب

 باشد.ها میخشکسالی

هاي پیشگیرانه جهت آمادگی در سیاست -3-3

 خشکسالیبرابر 

 بینی و نظارتهشدار اولیه؛ سیستم پیش-3-3-1

یک مؤلفه حیاتی  WFDشده در برحسب اصول ارائه

، پیگیري مستمر و ارزیابی خشکسالیدر مدیریت 

است. بدین طریق که  خشکسالیتوسعه یک رویداد 

، متغیرهاي حیاتی خشکسالیبراي تشخیص شروع 

بلکه  خشکسالیتنها در شرایط تعادل آب منطقه، نه

طور دائم تحت نظارت باشند. پارامترهاي مهم باید به

شده جهت نظارت دائم وضعیت منابع برحسب معرفی

دستورالعمل چارچوبی آب اتحادیه اروپا شامل: 

سی مانند بارش، دماي هوا و پارامترهاي هواشنا

هاي هیدرولوژیکی مانند سطح آب رطوبت، داده

هاي زیرزمینی و نیز میزان ها، مخازن و آبدریاچه

همچنین تأکید  WFDباشد. تخلیه رودخانه می

بینی هاي پیشاي بر استفاده و توسعه سیستمویژه

شده است که عدم اگرچه اشارههواشناسی دارد، 

هاي هواشناسی است. نظر به تی دادهقطعیت ویژگی ذا

صورت تدریجی است، بنابراین به خشکسالیاینکه آغاز 

باید اقداماتی قبل از رویارویی با آن انجام شود؛ و 
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دارد، اگر وضعیت تأکید  WFDطور که اصول همان

طور منظم از طریق عالئم و بالقوه، به خشکسالی

عنوان بخشی از روند هایی که بهشاخص

شده است، نظارت شود، نتیجه مورد انتظار ریزيامهبرن

 باشد.یابی میقابل دست

ها؛ مدیریت پیشگیرانه ها و آمادگیآگاهی -3-3-2

 خشکسالی

تأکید شده  WFDي مهم دیگري که توسط مسئله

ایشان از مربوط به نقش کاربران و ضرورت آگاهی 

در  WFDبحران به وجود آمده یا در حال وقوع است. 

کند که در نگاه اول مواردي را عنوان مین راستا ای

تر شاید ساده به نظر برسند اما در یک نگاه کلی

شود که هدف درگیر کردن حداکثري مشخص می

بوده است.  خشکسالیکاربران و جامعه از مسئله 

تقسیم اطالعات با توجه به نیازهاي عنوان مثال، به

، هاي خاص )مثالً آموزش ابتدایی و متوسطهگروه

ها(، تهیه نقشه و نمودارهاي خانهکشاورزان، صاحب

توصیفی واقعی جهت نمایش چرخه انسانی آب )نقش 

و دخالت انسان در آب( و یا تعلیم و تربیت 

ها. مسئله آموزش و آگاهی تحت اصول کنندهمصرف

WFD نها به کاربران معطوف نشده است و این ت

ازآنجاکه افراد کارشناس و دستورالعمل معتقد است 

هستند،  خشکسالیاي مسئول اجراي اقدامات حرفه

هایی ازنظر باید تحت آموزش قرار بگیرند. البته تفاوت

میزان تطابق دستورالعمل چارچوب اتحادیه اروپا با 

کپارچه منابع آب المللی مربوط به مدیریت یاصول بین

عنوان انتقاد به رسانی وجود دارد که بهدر بحث آگاهی

برخی اصول این دستورالعمل مطرح گردیده است. 

شده سازي جنسیتی حذفعنوان مثال اینکه آگاهبه

است و رهنمودهایی در خصوص نقش زنان در تهیه، 

دیده نشده است مدیریت و حفاظت آب

(Muhammad et al. 2004). 

 خشکسالیریزي هاي برنامهمؤلفه -3-4

اتفاق  خشکسالیریزي قبل از شروع فرآیند برنامه

زمانی که اجراي آن در طول مدتافتد، درحالیمی

تا زمان پس از گذشت آن،  خشکسالیطوالنی، پیش از 

دهد یک فرآیند ها نشان میشده است. بررسیتقسیم

دیه ریزي طبق دستورالعمل چارچوبی آب اتحابرنامه

ملزومات،  -1اروپا باید سه مفهوم اساسی یعنی؛ 

اقدامات، جهت  -2نیازهاي تدوین طرح عنوان پیشبه

نظارت، جهت پایش  -3و  خشکسالیکاهش اثرات 

را شامل شود. جهت ارزیابی هرکدام از  خشکسالی

هاي الزم باید مشخص و مفاهیم ذکرشده، زیر مؤلفه

ارد در زیر ارائه موردحسابرسی قرار گیرند که این مو

 گردیده است.

 خشکسالیریزي ملزومات اساسی برنامه -3-4-1

بر  خشکسالیریزي که در فرآیند برنامه مفاهیم مهمی

باید موردتوجه و حسابرسی قرار  WFDاساس اصول 

ارزیابی اثرات  -1باشد: گیرند شامل این موارد می

 یعنی اثرات اجتماعی، اقتصادي و سیاسی، خشکسالی

چارچوب حقوقی جهت وضع قوانین جدید  -2

متناسب با وضعیت منابع و پیشگیري از تعارضات 

هاي ارزیابی قابلیت -4، حسابرسی آب -3 احتمالی،

 هاي آبی در وضع موجود و آتی،هاي( سیستم)ظرفیت

 -6 ،خشکسالیایجاد ساختار سازمانی مدیریت  -5

ها به خطر پذیري آنها و آسیبشناسایی ریسک

 محیطی وهاي جریان زیستایجاد رژیم -7 ،سالیخشک

 .(WFD, 2006) خشکسالیتهیه برنامه  -8

 خشکسالیاقدامات مقابله با  -3-4-2

در مقابل  مجموعه اقدامات الزم جهت واکنش مؤثر

شامل این موارد  WFDبر اساس اصول  خشکسالی

هاي کاهش اثرات انتخاب روش -1باشد: می

تخصیص ذخایر آب  -3 مدیریت تقاضا، -2 ،خشکسالی

افزایش منابع  -4، خشکسالیاستراتژیک براي شرایط 

آب شامل استحصال منابع آب مازاد و باز استفاده از 

بندي، جهت زمان -5برگشت به چرخه و هاي قابلبآ

اي تعیین زمان دقیق آغاز و پایان اقدامات مقابله

(WFD, 2006). 

 هاو شبکه سالیخشکنظارت بر  -3-4-3

که جزئی بسیار  خشکسالیها و نظارت بر شبکه

است، بر  خشکسالیضروري از فرآیند جامع مدیریت 

باید این موارد را شامل  WFDاساس اصول کاربردي 

نظارت پیوسته و کنترل آب مصرفی و آب  -1گردد: 

 -3، نظارت پیوسته وضعیت آب -2 رفته،ازدست

ارزیابی  -4و  رد انتظاربینی مداوم منابع آب موپیش
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ها مداوم تقاضاهاي آب جهت تنظیم محدودیت

(WFD, 2006). 

 المللیتجربیات موفق بین -3-5

 دستاورد ترینمهم عنوانبه را اقدام دو بتوان شاید

 برخورد علمی براي گذشته هايارزیابی از آمریکا دولت

 ملی مرکز تأسیس دانست. ابتدا خشکسالیبا  اصولی و

 هايبرنامه تحقیقات و تاکنون که خشکسالی با مقابله

 پایش سیستم ازجمله ،خشکسالیکنترل  براي وسیعی

 براي مناسب چنین الگوییهم و خشکسالی کشوري

داده  ارائه در آمریکا خشکسالی با مقابله جامع مدیریت

 با مقابله جامع برنامه تدوین دوم، است. اقدام

لت به اجرا ایا 30در  1999که تا سال  خشکسالی

  (.Wilhite 1997)گذاشته شد 

و  خشکسالیدر کشور مجارستان، مشکالت اصلی 

کمبود آب مربوط به کاهش منابع آب سطحی و نیز 

تخلیه منابع آب زیرزمینی )همانند کشور ایران( 

زیست و آب این کشور تصریح باشد. وزارت محیطمی

کرده است که مدیریت مؤثر کمبود آب نیاز به یک 

سیستم نظارت دارد؛ بنابراین، یک سیستم نظارت 

و  خشکسالی سنجی براي کنترل حوادث سیل، آغازآب

یافته است. در سیستم ارزیابی مداوم منابع آب، توسعه

طور مداوم مذکور شرایط اقلیمی )هیدرولوژیکی( به

شود و یک گزارش از میزان تعادل آب در ارزیابی می

طور ماهانه به وزارت مناطق مختلف کشور، به

هاي آب ارسال و براي بازدید کشاورزي و انجمن

شود. این گزارش رار داده میعمومی در صفحه وب ق

-PAI) شامل سیر تکاملی یک شاخص دولتی

Index) باشد. می 

توان نتیجه گرفت که با توجه به تجربه مجارستان، می

ریزي براي کاهش رسانی و برنامهاین گزارش در آگاهی

اثرات نامطلوب بسیار مفید است. الزم به ذکر است که 

سازي اقدامات نظارت بسیار مهم است، زیرا فعال

و مدیریت زمان، مستلزم نظارت  خشکسالیبینی پیش

در کشور قبرس، کمبود آب یک واقعیت  .مستمر است

هاي مختلف بیش از است و تقاضاي آب براي استفاده

ها بر روي این مقدار آب در دسترس است. بررسی

منظور دستیابی به کسري آب دهد بهکشور نشان می

امات جدیدي را براي حفاظت از کمتر، دولت قبرس اقد

آب با استفاده از آب ثانویه )آب باکیفیت دوم( یا 

تصویب کرده است. این موارد « هاي خاکستريبآ»

جویی در آب خانگی براي صرفه هاشامل: ایجاد یارانه

هاي )سوراخ باکیفیت خوب، از طریق اتصال گمانه

باریک( مخصوص به مخازن توالت و یا براي نصب 

ها، مدارس، هاي بازیافت آب خاکستري در خانهستمسی

ها و غیره ها، باز کردن آبریز توالتبراي آبیاري باغ

شده این کشور، آب کم آلوده باشد. در تعاریف ارائهمی

ها، ها، دوشناشی از وان "آب خاکستري"یا 

هاي شویی و ماشینهاي دستشویی یا ظرفسینک

آلودگی شدید یا  شستشو )لباس، ظرف(، از آب با

د. شوو آشپزخانه جدا می توالت ناشی از "سیاهآب"

درنتیجه، جداسازي هر نوع فاضالب، در سطح خانوار 

براي تصفیه پساب و استفاده مجدد از یکدیگر نسبتاً 

این طرح،  توجه است که با اجرايجالبآسان است. 

تا  30ها موفق به حفظ آب آشامیدنی از سرپرست

  .(WFD, 2006) اندشده 65٪

چارچوب قانونی جدید در کشور اسپانیا، با استفاده از 

ریزي و شده، با برنامهاصالحاتی که در قانون آب ارائه

عنوان مثال، دولت بهد. ارتباط دار خشکسالیمدیریت 

تواند مجوز ایجاد مراکز مبادله آب )بانک آب( را به می

تفاده متصدي حوضه رودخانه صادر کند تا امکان اس

حقوقی کاربر از طریق توافق داوطلبانه را ترویج کند. 

هاي ویژه تهیه و مدیران حوضه رودخانه باید طرح

ها را براي تصویب به شوراهاي حوضه رودخانه آن

زیست ارسال کنند. یک طرح مربوطه و وزارت محیط

رسانی )براي بیش از هاي آبویژه شامل دستورالعمل

 خشکسالییا هشدار  شکسالیخنفر( در مورد  20000

این فرآیند به این شرح است که مدیران حوضه  .است

را با توجه به  خشکسالییا هشدار  خشکسالیوضعیت 

اعالم کرده، اقدامات مندرج در طرح ویژه را  آستانه

کنند. مؤسسات مسئول تأمین آب )براي بیش آغاز می

 خشکسالینفر( باید یک برنامه اضطراري  20،000از 

یا  خشکسالیهیه کنند و آن را درزمانی که وضعیت ت

توسط مدیران حوضه رودخانه اعالم  خشکسالیهشدار 

 (.MMA 1998، اجرا کنند )شد
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 کشور خشکسالیطرح پیشنهادي جهت مدیریت راهبردي  -1شکل 

Fig. 1 Proposed plan for strategic management of drought in the country 

و همکاران امیرساالري میمنی  
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 خشکسالیطرح پیشنهادي مدیریت  -6-3

مطالعات صورت گرفته طرحی جهت مدیریت  بر اساس

کشور پیشنهاد شد. در طرح  خشکسالیهدفمند 

پیشنهادي شفافیت و دقت در تقسیم وظایف هر 

بخش، در اولویت امر قرارگرفته است. فرآیند 

ریزي داراي ابعاد مختلفی خواهد بود که در طرح برنامه

ها یعنی بعد ترین آنپیشنهادي به دو مورد از مهم

 عنوان موتور محرک طرح( و بعد حقوقیاقتصادي )به

عنوان عامل ثبات و مقبولیت قانونی طرح( )به

در کمیته پیشنهادي، توجه شود که شده است. اشاره

هاي مربوط هاي اقتصادي و حقوقی گزارشزیرکمیته

به برآوردهاي اقتصادي و روند تدوین حقوقی طرح را 

دهد. دولت پس از ریز دولت ارائه میبه گروه برنامه

کشور را  خشکسالیبررسی و تصویب، طرح مدیریت 

جهت تصویب به مجلس شوراي اسالمی تقدیم 

کشور در  خشکسالیدارد. کمیته ملی مدیریت می

زیر کمیته است. کنترل  6طرح پیشنهادي، داراي 

که هدف اصلی طرح است، در زیر کمیته  خشکسالی

که شود و درصورتیانجام می خشکسالیپایش 

هاي )بر اساس شاخص خشکسالیهاي آستانه

( طی شده و تأیید گردد، اقدامات کاهشی با خشکسالی

یک فرمان مشخص )که فرد مسئول کمیته پایش 

گردد و کند( توسط کمیته اجرائی شروع میصادر می

به حالت نرمال  خشکسالیهاي تا زمانی که آستانه

برگردد ادامه خواهند داشت. توجه شود که ارزیابی 

فی هاي مصردر بخش خشکسالیدقیق اثرات 

خصوص در بخش کشاورزي( امري بسیار مهم )به

 باشد.می

 گیرينتیجه -4
صورت یک فرآیند باید به خشکسالیمدیریت  -1

مدیریت ریسک باشد که تأکید بر نظارت دائم منابع 

طور دارد و تغییرات اقلیمی منطقه تحت نظر را به

 نماید.منظم رصد 

ترین رکن در مدیریت هدفمند ولین و اساسیا -2

ریزي است که جزء وظایف دولت ، برنامهخشکسالی

 است.

دقیق  یکی از وظایف مهم مدیران کشور، ارزیابی -3

و بررسی اثرات اقتصادي، اجتماعی و  خشکسالی

باشد می خشکسالیسیاسی آن بر جمعیت تحت تأثیر 

لزومات جزء م خشکسالیکه تشکیل کمیته مستقل 

 باشد.این امر می

بخش ارزیابی )تحت کمیته پایش( نقش بسیار  -4

نماید، چراکه سطح مهمی در طرح پیشنهادي ایفا می

هاي قانونی احتمالی )که اقدامات کاهشی و محدودیت

( بر اساس شودمیها آغاز بعد از عبور آستانه

 شود.هاي صورت گرفته مشخص میارزیابی
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Abstract  

Analysis of existing drought management policies in some countries, including Iran, indicates that 

decision-makers mainly react to drought episodes through a crisis-management approach, instead of 

developing a comprehensive and long-term policies. One of the comprehensive programs is the drought 

risk management model adopted in the member state of the European Union (EU), which is based on the 

EU Water Framework Directive (WFD). In the present study, the above-mentioned document along with 

the experiences of different countries faced with the drought crisis was analyzed in order to prepare a 

drought management plan for the country. This study is an applied research performed through library 

studies based on scientific and international resources. The results showed that in the process of drought 

management, creation of organizational capacity is the main factor to evaluate drought and its various 

effects on the community. This can only be achieved through the establishment of a Drought Independent 

Committee. On the other hand, drought management should be seen as a risk management process that 

emphasizes permanent monitoring of resources and observes climate change in the monitored area, rather 

than the onest of disaster as a crisis management. Drought management has been accepted by the 

international community in terms of risk management instead of crisis management. The proposed plan 

presented in this study is based on active drought management (risk management) that provides 

appropriate plans and preparedness for drought response, by offering long-term planning and forecasting. 

Keywords: Crisis; Drought; Experiences; Management; Risk 
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