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  پیشگفتار
یـک سـوم   معـادل  بـا بارنـدگی   و شور ایـران بـر روي کمربنـد خشـکی جهـان قـرار دارد       ک

در  .شـود  ت ذاتـی آن محسـوب مـی   اخشـکی جـزء صـف   کشوري خشک است و  متوسط جهانی

هاي شدید و گسترده در کشور اثرات عمیق اقتصادي، کنار این صفت خشکی، وقوع خشکسالی

گذارد، لذا توجه به این مقولـه از ضـروریات   محیطی و حتی سیاسی برجاي میاجتماعی، زیست

شکسـالی در منـاطق مختلـف کشـور و تجـارب      یکی از این موارد، مستند سـازي وقـایع خ  . است

مثبت و منفی حاصل از نوع برخورد مردم و مسئولین با این پدیده است تا براسـاس آن بتـوان در   

  . آینده، بهترین راهکار مواجهه با آن مد نظر قرار گیرد

یکـی از شـدیترین خشکسـالیها در    ) 1389لغایـت   1387در فاصله سالهاي (خشکسالی اخیر 

اخیر است که تمامی مناطق استان چهامحال و بختیاري را در بر گرفتـه و صـدها میلیـارد    نیم قرن 

در این دوره بررسیهاي مختلفی انجـام شـد   . تومان خسارت به بخشهاي مختلف وارد نموده است

-تواند براي آیندگان چراغ راه مطمئنی باشد تا در مواجهه بـا خشکسـالی  که مستندسازي آن می

ن راه مقابله را در پیش گیرند و انجام این امر مهم از سوي معاونت محترم امـور  هاي بعدي بهتری

عمرانی استانداري و مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاري بر عهده مرکز تحقیقـات متـابع   



در . آب دانشگاه شهرکرد گذاشته شد و مجموعه حاضر، حاصل انجام این مأموریت مهم اسـت 

ناسان زیادي ما را یاري رسانیدند که لیست همکاران اصلی در ابتـداي ایـن   این راه افراد و کارش

همچنین از مـدیران و  . تشکر و قدردانی شودمجموعه ذکر شده و جاي دارد از همه این عزیزان 

اي کارشناسان دستگاههاي ذیربط از جمله سازمان جهاد کشاورزي اسـتان، شـرکت آب منطقـه   

و روسـتائی اسـتان، اداره کـل منـابع طبیعـی و اداره کـل        استان، شرکت آب و فاضالب شـهري 

علـوم   شیالت استان، اداره کل هواشناسی و اداره کل حفاظت از محیط زیست اسـتان، دانشـگاه  

 ،و مجموعـه اسـتانداري اسـتان بـویژه اسـتاندار فعلـی جنـاب آقـاي عنابسـتانی          شهرکرد پزشکی

محترم امور عمرانی استانداري جناب آقاي معاونت استاندار اسبق جناب آقاي مهندس صادقی و 

رئیس محترم دانشگاه شهرکرد، جناب آقـاي دکتـر اسـدي و معـاون محتـرم       و پورمهندس ایرج

دریغشـان امکـان انجـام    که با حمایتهاي بیپژوهشی دانشگاه شهرکرد، جناب آقاي دکتر شارقی 

  . یمنماصمیمانه تشکر و قدردانی می   این تحقیق را فراهم آوردند،

  

  بروجنی حسین صمدي دکتر

  دانشگاه شهرکرد رئیس مرکز تحقیقات منابع آب

  و راههاي مقابله با آن بررسی پیامدهاي خشکسالی در استانمجري طرح و 
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  مقدمه - 1-1

یـک سـوم متوسـط    معـادل  بـا بارنـدگی   و کشور ایران بر روي کمربند خشکی جهان قرار دارد 
 .شـود  ت ذاتـی آن محسـوب مـی   اخشکی جـزء صـف  کشوري خشک است و به این خاطر،  ،جهانی

رود و  بــه ســوي خشـکی پــیش مــی  ایــن کشـور حــاکی از آن اســت کـه  در ایـران   رونـد بارنــدگی 
نتـایج مطالعـه   . شـود ریـزي  بر این اساس پـی در مدیریت منابع آب  ها و تدابیر ریزي بایست برنامه می

درصـد از اراضـی    65 ،دهـد کـه در مجمـوع    نشان می درجه حرارتو بارندگی  مدتبلندو بررسی 
از طـرف دیگـر در منـاطق مختلـف     . هاي خشک و فراخشـک قـرار دارنـد    ي اقلیم کشور در گستره
سـاله در ایـران نمایـانگر     32نمـودار بارنـدگی   کـه  هاي شدید اتفاق افتاده بطـوري  ایران، خشکسالی

بـار   17 ،بار خشکسالی مواجه بوده و عالوه بـر ایـن   6 با ،آن است که کشورمان در خالل این دوره
 بار نیز تا آستانه خشکسالی پـیش رفتـه اسـت    5نیز میزان بارندگی از حد متوسط کمتر بوده است و 

سـاله دو   10کشـور ایـران در هـر دوره     توان گفت می به روایت آمار لذا). 1381نعیمی و احقاقی، (
، 1351-52، 1349-50هـاي آبـی    هاي سال ونۀ آن خشکسالیشود که نم بار با خشکسالی مواجه می

ــه در ســال . باشــد مــی 1386-87و  80-1379 ،78-1377، 63-1362 ــه عنــوان نمون ــا 1378هــاي  ب   ت
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سـاله   تـر از متوسـط سـی    درصد پایین 80و  62، 72متوسط بارندگی سالیانه کشور به ترتیب ، 1380
 هـا در منطقـه سیسـتان رخ داده اسـت    خشکسـالی ایـن  ترین خسارت ناشی از  بوده است که ملموس

میلیــون هکتــار  6/2حــدود  1380در ســال  ،هــابــر اســاس گــزارش). 1388درویشــی و همکــاران، (
تحـت تـاثیر   کشـور  میلیـون هکتـار از باغـات     1/1میلیـون هکتـار زراعـت دیـم و      4زراعت آبـی و  

میلیـون   520یـن سـال بـالغ بـر     خسارت ناشی از خشکسالی بر باغـات در ا . اندخشکسالی قرار گرفته
 1بر اساس تحقیقات انجام گرفته در کشـور، اثـر مسـتقیم خسـارت ناشـی از کـاهش هـر        . دالر بود

کـه تفـاوت میـزان آب استحصـالی در     با فـرض آن . باشدمیلیارد ریال می 98متر بارندگی برابر میلی
کاهش سطح زیر کشت ناشی میلیارد متر مکعب باشد، خسارت  13ترسالی در مقایسه با خشکسالی 

  ).1388غفاري، ( گرددمیلیارد ریال می 1274از آن برابر 
با توجه به واقعیات فوق؛ ایجادیک سیستم مدیریتی مناسب بـه نحـوي کـه بـا شـناخت دقیـق از       

را مـدیریت   هـا خشکسالیبتوان  کشورهاي مختلف اقلیمی، اکولوژیکی، اقتصادي و اجتماعی  جنبه
ــا آن همزیســ ،نمــود ــه حــداقل رســانید، امــري ضــروري و   خســاراتو تی کــرد ب   و تبعــات آن را ب

  .ناپذیر استاجتناب
  
  خشکی وخشکسالی - 1-2

خشـکی ویژگـی ذاتـی و     .اسـت ) Drought(متفـاوت از پدیـده خشکسـالی     )Aridity(خشکی 
و خشکسالی ویژگی  باشدمیدائمی از شرایط اقلیمی است که کمبود رطوبت مهمترین ویژگی آن 

براي رشد حیات در آن  بارش در حد الزمخشکی عدم کفایت . قتی هواشناسی یک منطقه استمو
درصـد میـزان    75شـود کـه نـزوالت کمتـر از      اي گفتـه مـی  که خشکسـالی بـه دوره  منطقه در حالی
اي کـه لزومـاً خشـک    مدت است یا کاهش غیر منتظره بارش در مدتی معین در منطقـه میانگین بلند

بنـابراین خشکسـالی ویژگـی     .کنـد ت که روند عادي رشد را در منطقه مختل مـی قدر اسآن، نیست
توانـد اتفـاق افتـد    دائمی یک منطقه نیست و در هر رژیم آب و هوایی حتی مناطق مرطوب نیـز مـی  

کـه باعـث   مدت بـه نحـوي  هاي بلند را کمبود بارش در دوره خشکسالی). 1383 ،جوانمرد آسیایی(
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هـاي انسـانی و   هاي جاري شود و بدین طریق فعالیـت ب کاهش آبکمبود رطوبت در خاك و سب
در ایـن تعریـف بـه انـواع     ؛ انـد حیات طبیعـی گیـاهی و جـانوري را بـرهم زنـد، نیـز تعریـف کـرده        

بـا ایـن   . اشاره شده اسـت ) اجتماعی-هواشناسی، کشاورزي، هیدرولوژیکی و اقتصادي(خشکسالی 
  .شودمیهاي مختلف پرداخته گاهتوضیح در ادامه به تعاریف خشکسالی از دید

 
  وقوع خشکسالی  علل - 1-3

ثیر دو عامـل خورشـید و گـردش کـره زمـین      أاصوال وضعیت هوا در روي سیاره زمین نتیجـه تـ  
تر شده و در کل علـل خشـکی آب و هـوا    با توجه به وضع سطح زمین این دو عامل متنوع. باشد می

  : باشد در نقاط مختلف جهان شامل موارد زیر می
  گرم شدن زیاد مناطق بر اثر تابش خورشید  -1
  )ايبه ویژه مجاور حاره(اثر مراکز فشار یا فشار زیاد  -2
  هاي مرتفع اثر سلسله کوه -3
  ها  دور بودن از تاثیر دریاها و اقیانوس -4
  ها  هاي سرد ساحلی اقیانوس اثر جریان -5
  عدم صعود هوا  -6

خشکسـالی یـک   . خشکی و خشکسالی متفاوت از هم است گونه که گفته شد مفهومولی همان
در بـی نظمـی   بایسـتی  علـل وقـوع و اسـتمرار آن را در درجـه اول      کـه عارضه آب و هوایی اسـت  

اي قـرار دارنـد،   هاي عادي سینوپتیک جوي که عمدتاً در کنترل عوامـل نجـومی و فراسـیاره   سیستم
هاي  ي بزرگ مقیاس اتمسفري، با ایجاد سیستمها اي میان کنشدوره بی نظمی تقریباً. جستجو نمود

توانند توسعه هر چه بیشتر یک الگوي غیر  می ،غیرعادي باد و کنترل رژیم حرارتی و رطوبتی زمین
بارندگی مهمترین عـاملی اسـت کـه در ایجـاد، گسـترش و      به هرحال  .عادي هوا را تحریک نمایند

  ترهـاي اقلیمـی دیگـري ماننـد تبخیـر و تعـرق       پارام و پـس از آن  باشـد  ها سهیم مـی  دوام خشکسالی
  .تواند بیانگر رفتار خشکسالی در هر منطقه باشدمی
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به موازات عوامل و فرآیندهاي طبیعی، انسان نیز که از چند دهه قبـل بـه شـدت سـرگرم تـأمین      
باشد، با فشار بیش از حـد بـه محـیط و بهـره کشـی از       اینده جمعیت سرسام آور خود میزنیازهاي ف

ابع اکولوژیکی آن بویژه اتالف آب، تخریـب پوشـش گیـاهی و توسـعه کشـت دیـم بـه اراضـی         من
  . اي کم استعداد و ناپایدار، احتمال وقوع و شدت اثر خشکسالی را باال برده استحاشیه

خشکسالی در بسیاري از کشورهاي خشک و نیمه خشک مداري و معتدلـه از سـیماي عمـومی    
. شـود  حالت غیر عادي و نامنظم و تأسـف بـار محیطـی تلقـی مـی      اما اغلب به صورت .محیط است

اي، آنالیز گرده گیاهی و از طریق تغییر رسوبات دریایی و دریاچه EMSمطالعه و بازسازي تغییرات 
و مدارك تاریخی نشان داده است که در غرب آمریکـا، آهنـگ   ) سال 356تا ( حلقه رویش چوب

). 1987هـوبس،  ( با سیکل خورشـیدي هـال مطابقـت دارد    الًها کامساله خشکسالی 22وقوع تکرار 
گرمـایش  . شـود هـا مـی  نیز عامل دیگري است که باعث تشـدید خشکسـالی   افزایش گرمایش زمین

افـزایش   منجـر بـه   رو به افـزون بشـر بـوده کـه     کشاورزي و شهري هاي صنعتی، بعلت فعالیت زمین
  .شده است میناي و بخصوص دي اکسید کربن در جو زگازهاي گلخانه

  
  در جهان  هاگسترش خشکسالی - 1-4

گردد،  پدیده خشکسالی، اگر چه در تمام قلمروهاي آب و هوایی از مداري تا توندرا عارض می
هاي سینوپتیک جوي، بیشتر در  ولی عرصه گسترش و میدان عمل آن به علت حساسیت سیستم

بنابراین، هیچ ناحیه و قلمرو . دهد خ میاقالیم نیمه خشک و نیمه مرطوب نواحی معتدله و مداري ر
اي خشکسالی هتواند از گزند دوره اقلیمی از معتدل مرطوب اقیانوسی تا گرم مرطوب استوایی، نمی

ولی نکته مهم آنست که در هرسال، تمامی مناطق جهان درگیر خشکسالی  .1مصون باقی بماند
تواند همین امر می. کلیه مناطق جهان استنیستند و این به معناي عدم همزمانی وقوع خشکسالی در 

  ها را در سطح جهانی مدیریت کرد و مانع از وقوع فرصتی باشد که بتوان خشکسالی
الزمه آن نیز وجود یک هماهنگی در . هاي اقتصادي و اجتماعی در سطح جهانی شدخشکسالی

                                            
1 -  http://Geography-dept.talif.sch.it 
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ی از تولیدات مناطق که مایحتاج مناطق درگیر خشکسالمدیریت تولید غذا و کاال است، بطوري
  .دیگر تأمین شود

  
 هاي مختلفتعریف خشکسالی از دیدگاه - 1-5

اي در نـواحی مختلـف   هـاي قابـل مالحظـه   هر ساله خسـارت  ،هاخشکسالی در تناوب با سیالب
تـوان دو روي یـک سـکه نامیـد کـه هـر        از این رو خشکسالی و سیل را می. آورد کشور بوجود می

 ،مکنـون  ده واپهلـوانز (گذارنـد   اجتماع می زیست طبیعی و محیط وجهی برها اثرات قابل تدوي آن
هـا از  زیانبـارترین بالیـاي طبیعـی خزنـده اسـت کـه انسـان        ترین وخشکسالی یکی از مزمن). 1386

هـاي   زیسـت و جنبـه  دیرباز با آن آشنا بوده و اثرات قابل توجه آن را بر اقتصاد، کشـاورزي، محـیط  
توان گفت که در بین بالیاي طبیعی متعـدد تهـــدید کننـده    رو می از این. انداجتماعی تجربه کرده 

انسان و محیط زیست، خشکسالی هم از نظر فراوانی وقوع و هم از نظر میزان خسارت در رتبـه اول  
بـراي   ،هاي تحت مدیریت سـازمان ملـل  هاي کشورها و سازمانقرار داشته تا جایی که عمده تالش

  . گردد یی جوامع مواجه با خشکسالی صرف میرفع کمبودهاي غذا
هـاي مختلفـی از خشکسـالی    با توجه به ابعاد چندگانه و وسیع خشکسالی، صـاحبنظران تعریـف  

  . شودبندي میاند که به شرح زیر دستهارائه کرده

 خشکسالی هواشناسی -1- 1-5

آب و هـوایی مـی   هواشناسان خشکسالی را بارش کمتر از حد معمول که منجر به تغییر الگـوي 
بنابراین خشکسالی از نظر هواشناسی اساساً بـه حـالتی از خشـکی ناشـی از     . اندگردد، تعریف کرده

تعریف خشکسالی از دیدگاه هواشناسی در کشـورهاي مختلـف و   . شودکمبود بارندگی اطالق می
ک تعریـف از  به همین دلیل از این دیدگاه بـه کـار بـردن یـ    . باشدهاي مختلف متفاوت میدر زمان

، براي مثال معیـار  یستباشد براي دیگر جاها مناسب نخشکسالی که در قسمتی از جهان متداول می
 :باشدخشکسالی هواشناسی در کشورهاي مختلف به صورت زیر می وقوع

 ساعت 48متر در میلی 5/2بارش کمتر از  :)1942سال (آمریکا در ایالت متحده  -1
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 متر میلی 25پانزده روز متوالی با مجموع بارش کمتر از  :)1936سال (انگلستان  در -2

 مترمیلی 180بارش ساالنه کمتر از  :)1964سال (در کشور لیبی  -3

بـیش از دو برابـر متوسـط    ) مونسـون (کـاهش بـارش فصـل واقعـی      :)1960 سال(در کشور هند  -4
 انحراف

 ارشیک دوره شش روزه بدون ب :)1964سال ( )اندونزي( در بالی -5

هاي هواشناسی اولین نشـانه بـروز   گیريبعالوه اهمیت دیدگاه هواشناسی در این است که اندازه
هاي مختلفی نیز براي ارزیابی و پایش خشکسالی هواشناسی ارائـه شـده   شاخص باشد خشکسالی می
شـاخص  ، (SPI)شاخص استاندارد بارش ، (PN) شاخص درصد نرمالتوان به ها میکه از جمله آن

اشـاره  هاي تحلیل سینوپتیکی روشو ) Decile(ها شاخص دهک، )PDSI(ت خشکسالی پالمر شد
  . ها مطالب بیشتري ارائه شده استدر فصل دوم در مورد این شاخص. کرد

 یخشکسالی هیدرولوژیک -2- 1-5

بـر منـابع   ) شامل بـرف (هاي جوي  هایی از نقصان ریزشخشکسالی هیدرولوژیکی با تأثیر دوره
هـا و آب   هـا، مخـازن، دریاچـه   جریان رودخانـه (شود  هاي زیرزمینی یا سطحی همراه می آب  تأمین

در مقیـاس یـک آبخیـز یـا حـوزه       هاي هیدرولوژیکی اغلب  فراوانی و شدت خشکسالی .)زیرزمینی
گیرنــد امــا  هــا از کمبــود بــارش منشــأ مــی گرچــه همــه خشکســالی. شــود آبریــز رودخانــه بیــان مــی

ــا بی هیدرولوژیســت ــه در سیســتم        ه ــود چگون ــن کمب ــه ای ــد ک ــن موضــوع توجــه دارن ــه ای شــتر ب
    . شـــود هیدرولـــوژیــــکی ظاهر می

هـاي   هـــاي هیدرولوژیکی به طور معمول با تـأخیر بیشـتري نسـبت بـه خشکسـالی      خشکســـالی
کشـد تـا اثـر کمبـود بـارش در اجـزاي        زمان بیشتري طول می. دهند هواشناسی یا کشاورزي رخ می

هـاي زیرزمینـی    ستم هیدرولوژیکی نظیر رطوبت خاك، جریان رودخانـه و سـطح مخـازن و آب   سی
هـاي اقتصـادي یکسـان     با سایر موارد موجود در دیگر بخـش  در نتیجه زمان این تأثیرها. نمایان شود

بـه عنـوان   . نیاز خود به این منابع متکـی هسـتند   هاي مختلفی براي تأمین آب مورد نیستند زیرا بخش
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تواند موجب تخلیه سریع رطوبت خاك شود که بـه تقریـب بالفاصـله بـراي      ل، کمبود بارش میمثا
ها بر تولیـد نیـروي بـرق     سطح آب مخازن تا ماه  متخصصان کشاورزي مشهود است اما این کمبود

خشکسالی هیدرولوژیکی مربوط بـه منـابع آب زیرزمینـی ممکـن اسـت       .گذارد تأثیر نمی... آبی یا 
زیرا در زمان خشکسـالی، سـطح   . از اتمام خشکسالی هیدرولوژیکی ادامه داشته باشد چند سال پس

یابد، لذا جبران افـت  ها ادامه میهاي زیرزمینی توسط چاهایستابی پائین رفته و چون برداشت از آب
  ولـی چـون   . سطح آب زیرزمینی وابسته به وقوع یـک دوره ترسـالی و تغذیـه مـوثر آبخـوان اسـت      

العمل سریع نسبت به بارش دارند، لذا در اولین سال پر بارش، افـت جریـان   ی عکسهاي سطحآب
هاي زیرزمینی که به طور معمـول آخـرین    استفاده کنندگان از آببنابراین . شودرودخانه جبران می

 ،دیرتـر از دیگـران   ،گیرنـد  افرادي هستند که به هنگـام بـروز خشکسـالی تحـت تـأثیر آن قـرار مـی       
  .کنند عیت عادي سطح آب زیرزمینی را تجربه میبازگشت به وض

فاکتورهاي اقلیمی دیگر مانند دماهاي باال، بادهاي قوي و رطوبت نسبی کم نیز  ،عالوه بر بارش
ثیر دارندبه طور قابل مالحظه ماننـد  ( تغییرات کاربري زمین .اي بر روي خشکسالی هیدرولوژیک تاً

از جمله عوامل دیگري  تأسیس سدهاو  یزي زمینکاهش حاصلخ، )رشد شهرسازيو  زداییجنگل
تغییـرات در کـاربري اراضـی    . گذارنـد مـی ه اثـر  ضـ روي خصوصیات هیـدرولوژیکی حو است که 

را تغییـر   سرعت روانـاب و  هاي هیدرولوژیکی مانند نفوذممکن است مشخصه هاباالدستی رودخانه
  .شودها می  دهد که باعث تغییرات بیشتر در جریان رودخانه

 خشکسالی کشاورزي -3- 1-5

از دیدگاه کشاورزي زمانی که رطوبت خاك از نیـاز واقعـی محصـول کمتـر باشـد و منجـر بـه        
چون در محاسبه نیاز آبی گیاهان مشخص . خسارت در محصول شود، خشکسالی اتفاق افتاده است

کشـاورزي بـراي   ها با هم متفاوت است، بنابراین مفهوم خشکسالی از دیـدگاه  شده که نیاز آبی آن
خشکسالی کشاورزي معموالً بعد از خشکسالی هواشناسـی و  . باشدمحصوالت مختلف یکسان نمی

اولین بخش اقتصادي اسـت کـه    افتد و کشاورزي معموالً قبل از خشکسالی هیدرولوژیک اتفاق می
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زیرا در زمان خشکسالی اولویت تخصـیص آب، بـه مصـارف    . دریگتحت تأثیر خشکسالی قرار می
شـود آب تخصـیص یافتـه بـه     شود و براي مدیریت خشکسـالی، سـعی مـی   شرب و صنعت داده می

  . بخش کشاورزي کاهش داده شود

 خشکسالی اقتصادي و اجتماعی -4- 1-5

کند که میـزان تقاضـاي یـک کـاالي اقتصـادي      بروز می اجتماعی موقعی -خشکسالی اقتصادي
رضه و تقاضا ناشی از کمبـود منـابع آب مـرتبط بـا     بیشتر از عرضۀ آن باشد و این عدم تعادل میان ع

تقاضـا   بـدین معنـا کـه   . این نوع از خشکسالی، وابسته به نحوه استفاده از آب اسـت . باشدوضع هوا 
که اثرات کاهش منابع آب بر وضـعیت اقتصـادي و اجتمـاعی    گرفته و زمانیبراي آب مد نظر قرار 

ممکن است . کرده استبروز اجتماعی  -لی اقتصاديخشکسا شودجامعه قابل توجه باشد، گفته می
اجتمـاعی بـه دنبـال     -در یک منطقه، خشکسالی هواشناسی حادث شود ولـی خشکسـالی اقتصـادي   

هاي منطقـه مـورد نظـر وابسـته بـه منـابع       نمونه این رخداد وقتی است که عمده فعالیت. نداشته باشد
مثأل از طریق طرح انتقـال آب  (ناطق پر آب دیگر نباشد یا منابع آب مورد استفاده در آن منطقه از م

اجتماعی خشکسالی تلفیقی از عرضـه   –تعاریف اقتصادي در واقع   .تأمین شده باشد) ايبین حوضه
  خشکسـالی هواشناسـی، هیـدرولوژیکی و کشـاورزي     و تقاضاي برخی کاالهاي اقتصادي با اجزاي 

آن جهـت متفـاوت اسـت کـه وقـوع آن بـه        ، ازدیگـر خشکسـالی  این مـورد بـا سـایر انـواع     . است
. هـا بسـتگی دارد   فرآیندهاي زمانی و مکانی عرضه و تقاضا بـراي تعریـف یـا تشـخیص خشکسـالی     
آبی بسـتگی بـه    –عرضه بسیاري از کاالهاي اقتصادي مانند آب، علوفه، غالت، ماهی و نیروي برق

ها کافی اسـت امـا در    برخی سالبه دلیل تغییرپذیري طبیعی اقلیم، عرضه آب در . وضعیت جو دارد
اجتمـاعی   –خشکسالی اقتصـادي . هاي دیگر در حد تأمین نیازهاي انسان و محیط زیست نیست سال

میزان عرضـه    از آب، دهد که تقاضا براي یک کاالي اقتصادي به دلیل نقصان عرضه  زمانی رخ می
نتیجه افزایش جمعیت و مصـرف  در اکثر موارد، تقاضا براي کاالهاي اقتصادي در . گیرد فزونی می

عرضه محصوالت نیز ممکن است به دلیل بهبود بـازده تولیـد و فنـاوري یـا     . سرانه رو به تزاید است



Ø � 11 کلیاتی راجع به خشکسالی: ل اولفص ×

اگر هر دو کمیـت عرضـه و    .دهد، بیشتر شود ساخت مخازنی که ظرفیت ذخیره آب را افزایش می
تر از عرضـه افـزایش یابـد،     عاگر تقاضا سری. تقاضا افزایش یابد عامل حساس، نرخ نسبی تغییر است

سـو بـا رونـد عرضـه و تقاضـا افـزایش خواهـد         اثرهاي سوء و میزان وقوع خشکسالی در آینده، هـم 
  .یافت

در این در . فلوچاتی از حاالت مختلف خشکسالی نشان داده شده است) 1-1(در نمودار شکل 
  . ه استها نشان داده شدهاي خشکسالی و ارتباط آناین فلوچارت کلیه تعریف

  

  
  فلوچاتی از حاالت مختلف خشکسالی) 1- 1(شکل 
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  رفتار و عوارض خشکسالی  - 1-6
رونـد، ولـی خشکسـالی بـر      چه دو روي سکه نوسان اقلیمی به شـمار مـی   سیل و خشکسالی اگر

یابد ادامه میکند و به طور یقین اضطرابی است که به مدتی نامعلوم  خالف سیل بسیار کند عمل می
خشکسالی در بسیاري . نماید ها را تضعیف و تهدید می حسوس منابع غذایی و جان انسانو به طور م

به استناد برخی  .از کشورهاي خشک و نیمه خشک مداري و معتدله از سیماي عمومی محیط است
سـال یکبـار خشکسـالی     5سال و در نواحی مرکزي آن هـر   12تا  10از کتب تاریخی، در ایران هر 

 و حتی سه سـال  اي، گاهی استیالي خشکسالی دو سالبا این آهنگ دوره. استگردیده حادث می
  .)1375کوثر، ( انجامد نیز به طول می متوالی

هاي اقتصادي، اجتماعی و محیطی و خسـاراتی کـه بـه خشکسـالی بـه عنـوان یـک بـالي          هزینه
هـاي   خسـارت  .اي در دنیـا در حـال افـزایش اسـت    شود به صورت غیر منتظره طبیعی نسبت داده می

سـه برابـر شـده     1980تا  1960اقتصادي ناشی از بالیاي طبیعی در کشورهاي مختلف جهان از سال 
  ).1995دومیسن، (ست ا

اجتمــاعی و سیاســی ناشــی از خشکســالی تــابعی از وســعت  -عــوارض اکولــوژیکی، اقتصــادي
پـذیري محـیط و   هـا و درجـه آسـیب    محدوده گرفتار، دوام، شدت، زمان وقوع و توالی خشکسالی

در مجموع کـاهش جریـان سـطحی، افـت سـطح ایسـتایی، کـاهش رطوبـت خـاك و          . انسان است
هـاي کشـاورزي و   ها و کمبود آب در بخـش  اتمسفر، تشدید تبخیر و نیاز آبی گیاهان، رشد جلبک

هـاي هـرز و   صنعتی، فرسایش خاك، مشکالت شهري، نابودي کشاورزي و دامداري، هجوم علف
هـاي  تولیدات غذایی، تقلیل سطح بهداشت و تغذیـه و در نهایـت فقـر، نابسـامانی    حشرات، کاهش 

اقتصادي و اجتماعی از قبیل تورم، افزایش واردات و بدهی خارجی، کسري تراز بازرگانی از نتایج 
علیـرغم تـالش طـوالنی چنـد هـزار      . رونـد  اي به شمار میهاي شدید و دوره شوم و بارز خشکسالی
هـا نـه تنهـا باقیمانـده، بلکـه در برخـی از        پذیري از عوارض کم آبی خشکسـالی  ساله، هنوز آسیب

  . )1385و همکاران،  اختري( کشورها به دالیل زیر در حال افزایش است
  تغییر مداوم ساختار جامعه و ایجاد خطرهاي جدي متنوع -1



Ø � 13 کلیاتی راجع به خشکسالی: ل اولفص ×

 تغییر پذیري بی قاعده و شتابان اقلیم -2

 ریزي ناکافیهاي قبلی و برنامهه آثار خشکسالیعدم عبرت مدیران و کم توجهی ب -3

  رقابت نامتوازن بر سر استفاده از منابع طبیعی و اشغال فضاي زیستی -4
  
  مختلفهاي  بخشدر خشکسالی خسارات  - 1-7

» معنـوي «و » غیرمسـتقیم  -مـادي «، »مادي مسـتقیم «توان در سه دسته، خسارات خشکسالی را می
  . بندي نمودطبقه

ی    خسارات م عنوي عمدتاً مربوط به خسارات اجتماعی و زیست محیطی است کـه بـرآورد کمـ
ــت       ــات اس ــاد و در حــد حی ــی ارزش آن بســیار زی ــت ول ــه . آن کــاري بســیار دشــوار اس   از جمل

توان به مهاجرت ناشی از خشکسـالی و یـا از بـین رفـتن     محیطی میهاي اجتماعی و زیستخسارت
  . کرد ذخایر زیستی و ژنتیکی منطقه اشاره

خسارات مادي خشکسالی بر خالف خسارات معنوي، قابلیت برآورد کمی را داشته ولی چـون  
  اي ملمـوس را تحمیـل   نـدرت خسـارات مسـتقیم سـازه    اي اسـت کـه بـه    ماهیت خشکسـالی بگونـه   

  در برخـی مـوارد   . رو ارزیابی خسـارات مسـتقیم ایـن پدیـده چنـدان آسـان نیسـت       نماید، از این می
بـراي محاسـبه   مـثأل  . هاي تحلیلی براي برآورد خسـارت خشکسـالی اسـتفاده کـرد    از روشتوان می

ابتدا میزان کاهش سطح زیر کشت ناشی از خشکسالی را خسارات خشکسالی در بخش کشاورزي 
هاي مختلف بدست آورده و سپس با ضـرب سـطح زیـر    براي هر محصول تولیدي، به کمک روش

ول و کسـر از منـافع مسـتقیم مـورد انتظـار، میـزان خسـارات        کشت، تولید و قیمت واحد هـر محصـ  
صـورت مسـتقیم   تـوان بـه  هاي برقـابی را نیـز مـی   خسارات وارد بر پروژه. آیدشده بدست میتحمیل

محاسبه نمود و بر اساس کاهش تولید برق ناشـی از خشکسـالی و مطـابق نـرخ فـروش بـرق، آن را       
و ... بیمه، دستگاه قضایی، کارشناسـان و همچون  مانیهاي مختلف اداري و سازهزینه. محاسبه کرد

مبالغی که جهت جبران خسـارات پرداخـت مـی   و  زمانو از دست رفته  هاي فرصتهمچنین هزینه
   .نیز باید محاسبه شوند گردند
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هـاي مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعی و     لیسـت خسـارات خشکسـالی در بخـش    ) 1-1(در جـدول  
نظر مقیاس زمانی وقوع خسارات ناشی از خشکسـالی و یـا درجـه    از . محیطی ارائه شده استزیست

  :توان در نظر گرفتتقسیمات زیر را می ،خیر وقوع خسارت ناشی از خشکسالیأت
خیر درجه أشوند به عنوان خسارات با تخساراتی که به محض وقوع خشکسالی ظاهر می -1

  .آیندیک به حساب می
یند و به عنوان خسارات با تاخیر درجه آخساراتی که در حین خشکسالی به وجود می -2

 .آینددوم به حساب می

بـارتري نسـبت بـه     ها بعد از اتمام خشکسالی ادامه داشته و اثـرات زیـان  خساراتی که سال -3
 . آیندخیر درجه سوم به حساب میأخسارات دیگر دارند و به عنوان خسارات با ت

شـوند ماننـد افـزایش    ی ظـاهر مـی  خسارت نوع اول و یا خساراتی که به محض وقوع خشکسـال 
  .شوندکمبود آب و یا کاهش بارندگی و نزوالت جوي که با شروع خشکسالی ظاهر می

خسارات نوع دوم خساراتی هستند که حین دوره زمانی که بالي خشکسـالی بـر منطقـه حـاکم     
سـر آب و یـا   مانند افزایش جنگ بر . یابندآیند و تا پایان دوره خشکسالی ادامه میاست بوجود می
هاي کشاورزي که در حین خشکسالی بوجود آمـده و  بین کشاورزان بر سر زمین افزایش جنگ در

  . ن ادامه دارندآتا پایان 
هـا پـس از اتمـام    شوند که سـال طور که در باال گفته شد به خساراتی اطالق میدسته سوم همان

ت در منطقـه و یـا افـزایش خطـر آتـش      مانند کاهش تعداد توریس. کنندخشکسالی نیز ادامه پیدا می
کاهش سطح آموزش در منطقه و بـه تبـع کـاهش سـطح میـزان سـواد و مهـارت         ،سوزي در منطقه

لذا براساس منـابع و مراجـع موجـود توضـیحات      .باشندکارگران آینده که همان کودکان امروز می
  ).1998ن و همکاران، وناتس(بیشتر در ادامه ذکر شده است 
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  طبقه بندي خسارات ناشی از خشکسالی )1-1(جدول 

  نوع پیامد  نوع خشکسالی
نوع خسارت 
 خشکسالی

 خشکسالی نوع تأثیر

 نوع اول

 غیر مستقیم اجتماعی جنگ و درگیري

  مستقیم و غیر مستقیم محیط زیستی کاهش آب زیرزمینی
 مستقیم اقتصادي دامداري

 نوع دوم

 مستقیم اقتصادي )سطح زیر کشت(کشاورزي 

 مستقیم اقتصادي انرژي

 مستقیم محیط زیستی محیط زیست

 مستقیم اقتصادي قحطی

 مستقیم و غیر مستقیم محیط زیستی جنگل

  غیر مستقیم اجتماعی -اقتصادي مهاجرت
 غیر مستقیم محیط زیستی چراگاه

 غیر مستقیم اقتصادي توریست

 غیر مستقیم محیط زیستی آتش سوزي

 نوع سوم

 غیر مستقیم  اجتماعی پرورش آموزش و

  غیر مستقیم محیط زیستی فرسایش
 غیر مستقیم اجتماعی -اقتصادي بیماري

 غیر مستقیم اجتماعی ناهمگنی

 غیر مستقیم اجتماعی اشتغال

 غیر مستقیم اجتماعی-اقتصادي امنیت

 غیر مستقیم اجتماعی-اقتصادي بیکاري
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   بخش اقتصاديخسارت در  -7-1- 1 
 بخـش اقتصـادي  . گـردد هاي مختلـف اقتصـادي مـی   کسالی سبب ایجاد مشکالتی در بخشخش

در زمان . باشد حمل و نقلو  بخش مالی، بخش انرژي، توریسم، صنعت، کشاورزيتواند شامل می
  هـا بـه هـدر    شـوند و سـرمایه  هاي وابسته بـه کشـاورزي کمتـر مـی    وقوع خشکسالی در جامعه، شغل

ها بنابراین ممکن است بانک. یابدها براي ورشکستگی افزایش میتانسیل آنرود و بدین وسیله پمی
به وام دادن بیشتر، تمدید مهلت پرداخت وام و یا نسبت به پرداخت وام به کشاورزان، دامداران و یا 

هـا نسـبت بـه بازدیـد     همچنین ممکـن اسـت توریسـت   . میل گردندهاي وابسته به کشاورزي بیشغل
. میل شوند که باعث کاهش منبع درآمد دیگري از جامعه خواهد شـد خشکسالی بی نواحی متأثر از
هـا، ایـن منـابع بـراي اهـداف تفریحـی       سوزي در جنگلخاطر افزایش خطرات آتشممکن است به

هـاي وابسـته بـه ایـن     یابـد و شـغل  همچنین تفریحات آبی کاهش می. کمتر مورد بازدید قرار گیرند
خـاطر روبـرو شـدن بـا     هـا مـردم بـه   بطور کلـی در بیشـتر بخـش   . گیردار میها تحت تأثیر قرفعالیت

 از دیگـر ). 1998ناتسـون و همکـاران،   (شـوند  متضـرر مـی  مشکالت مالی جدي، از لحاظ اقتصادي 
توان بـه مـوارد زیـر اشـاره     پیامدهاي اقتصادي خشکسالی در بخش تولید و درآمدهاي اقتصادي می

  :نمود
Ø و کـاهش تولیـد    هـاي زراعـی  کـاهش حاصـلخیزي زمـین   شامل  :زيخسارت به تولیدات کشاور

هاي آبیاري، هجوم محصوالت که در نهایت کاهش سودآوري را در پی دارد، افزایش هزینه
 .هاي گیاهی و کاهش سطح زیر کشت محصوالت زراعیحشرات، بیماري

Ø بـراي   ناشی از کاهش حاصـلخیزي مراتـع، محـدودیت اراضـی ملـی      :خسارت به تولیدات دامی
چرا، عدم وجود آب کافی براي دام، افـزایش ذبـح دام بـراي جبـران افـزایش قیمـت علوفـه،        

 .هاهاي دام، کاهش وزن دام و مرگ و میر آنافزایش بیماري

Ø ناشی از آتش سوزي جنگل، تخریب حاصلخیزي جنگل، خسـارت  : خسارت به تولیدات چوبی
 .مستقیم به درختان، بیماري درختان و هجوم حشرات
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Ø ناشی از تلفات مـاهی و موجـودات دیگـر آبـزي در نتیجـه کـاهش        :خسارت به تولیدات شیالت
 .هاجریان، خسارت به زیستگاه ماهیان و افزایش بیماري

Ø از جملـه کـاهش توسـعه اقتصـادي، گرانـی مـواد غـذائی و کاالهـاي          :اثرات عمومی اقتصادي
ــه تولیــدات کشــاورزي  ل تولیدکننــدگان کــود و مثــ اساســی، خســارت بــه صــنایعی وابســته ب

خســارت ، خسـارت بــه تولیــدات انـرژي ناشــی از کـاهش جریــان آب و    موادغـذایی و غیــره 
بخاطر  فشار روي مؤسسات مالی و تجاري، کنند اقتصادي به صنایعی که با نیروي برق کار می

کـاهش  و ...  گـذاري، کـاهش درآمـد و    گذاري، افـزایش ریسـک سـرمایه    ممانعت از سرمایه
هـا، کـاهش عـوارض شـکار و     به علت کاهش مالیـات (اي  اکز دولتی محلی و ناحیهدرآمد مر

  .هاهاي تأمین آب و از دست رفتن سود آنکاهش درآمد شرکتو  )ماهیگیري و غیره
Ø کم شدن درآمدهاي مربـوط بـه گردشـگري و    هاگاهرجتخریب تف :خسارت به صنعت توریسم ،

در سـال  . انجـات فروشـنده لـوازم تفریحـی    هاي تفریحی و خسارت به کارخکم شدن فعالیت
درصد مصرف کننده تولیـدات محلـی و    8سازمان جهانی مسافرت صنعت توریست را  1998

هـایی ماننـد   ورزش ،مـاهیگیري  ،هـاي اسـکی  پیسـت  ،هاتفرجگاه. درصد اشتغال تخمین زد 9
وامـل  عایـن  بـا وقـوع خشکسـالی    که   باشندهاکی و غیره از جمله عوامل جذب توریست می

ت و پتانسـیل خـود را تـا حـدود     باجـذ تحت تأثیر افزایش دما و کاهش بارنـدگی و روانـاب،   
به عنوان مثال با افزایش دما میـزان اکسـیژن محلـول در آب کـاهش     . دهدزیادي از دست می

همچنـین خشکسـالی موجـب    . شـود هـا مـی  ها در مخـازن و دریاچـه  یافته و باعث مرگ ماهی
شده و در نهایـت مـاهیگیري بـه عنـوان یکـی از عوامـل جـذب         کاهش آب ورودي به سدها

  هـاي آبـی و کسـانی کـه عالقـه بـه       همچنین اسـت بـراي تفریحگـاه    .یابدتوریست کاهش می
رانی بـه عنـوان یکـی از عوامـل جـذب      قایق درآمد ،با پایین رفتن آب مخزن. رانی دارندقایق

و در یـت توریسـت در منطقـه    همه این عوامل موجـب کـاهش جمع   .یابدکاهش میتوریست 
 .شودهاي اقتصادي وابسته به آن مینتیجه از رونق افتادن زنجیره فعالیت
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Ø ها، بخاطر افزایش تقاضاي انرژي و کاهش منابع در زمان خشکسالی :اثرات وابسته به انرژي
بحث بر سر انرژي در زمان خشکسالی یکی از  هاي صنعت انرژي،همچنین افزایش هزینه

  انرژي تا حدود زیادي به اقلیم منطقه وابسته  تولیدزیرا  .باشدمی چالش برانگیزمشکالت 
هاي صنعتی براي تولید برق خود نیاز به جریان آب داشته و با براي مثال توربین .باشدمی

  ها کاهش تولید انرژي در این  وقوع خشکسالی و کاهش جریان ورودي در رودخانه
شناسان آمریکا نشان دادند که  شاخص جامعه زمین. خواهیم بودهاي صنعتی را شاهد توربین

براي مثال نیروي . باشدانرژي در ایاالت متحده نسبت به خشکسالی بسیار حساس می
ب آها به شدت نسبت به کاهش جریان الکتریکی تولید شده توسط ژنراتورهاي این توربین

همچنین  .یابدها به شدت کاهش میبرق تولیدي این توربین ،حساس بوده و با این اتفاق
 نشان FAOتحقیقات  .باشندثیر خشکسالی میأهاي فسیلی گاهی نیز به شدت تحت تسوخت
هاي گیاهی از جمله اتانول مورد استفاده قرار رشد گیاهانی که براي تولید سوخت داد که

که این امر در ب در هکتار نیاز دارند آگالن  750000تا  400000 گیرند چیزي در حدودمی
البته وقوع خشکسالی به نوع شگفت انگیز  .باشدلی بسیار آسیب پذیر میازمان خشکس

بلوچستان دیده شده است که با وقوع و در سیستان . داردتأثیر دیگري در خطوط انتقال برق 
هاي و خاك ناشی از بادهاي موسمی بر روي سیم گرد ،خشکسالی به خاطر نباریدن باران

. شوندها میرق باقی مانده و باعث افزایش آلودگی و از بین رفتن روکش این سیمانتقال ب
ها میلیاردها تومان روي آن خاك موجود بر و هاي برق و از بین بردن گردتعمیر این سیم

  .کندبه بودجه عمومی کشور تحمیل میهزینه 
Ø هزینه حمل و نقل  ناشی از کاهش درآمد مصرف کنندگان آب، افزایش :خسارت به منابع آب

 .آبی، افزایش هزینه تکمیلی توسعه یا توسعه منابع آب جدید براي مقابله با بحران خشکسالی

Ø هاکانالها و هاي کشتیرانی در رودخانهبویژه خسارت به قابلیت :خسارت به صنعت حمل و نقل  
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Ø غـذا بـه خـاطر    که این امر باعث افـزایش قیمـت    :کاهش تولیدات غذا و نابود شدن منابع غذایی
بیشتر شدن تقاضا براي غذا در مقایسه با تولیدات آن، کـاهش تولیـد بـذر و درنتیجـه کـاهش      

 . شودامنیت غذایی در جامعه می

   بخش اجتماعی -2- 1-7
هـاي  ارزش، پـائین آمـدن   تغذیهروانی،  سالمت استرس و تواند شامل مواردمی بخش اجتماعی

اثرات اجتمـاعی خشکسـالی   . و تفریحی باشد ی عمومیسالمت، کاهش بهداشت و هنري و فرهنگی
. باشـند شـوند و داراي تبعـات بلندمـدت مـی    مدت پدیدار مـی هاي شدید و بلنداغلب در خشکسالی

   .بندي کرد طبقه) 2-1(جدول  مطابق دامنه اثرات اجتماعی ناشی از خشکسالی را) 1975(واریک 
  

  یخشکسال هاي تحت تاثیرسطوح سیستم) 2-1(جدول 
  طبقات خشکسالی  دامنه تاثیر

  جهانی
هاي از بین رفتن ارزش سیستم، المللی هاي بین کشمکش، گرسنگی و قحطی

  اجتماعی

  ملی
ها، خسارت به تجارت خارجی، اثر بر سالمتی، کاهش غذا، افزایش قیمت

  هاي دولتی به بخش کشاورزيافزایش پرداخت

  اي منطقه
هاي افزایش بیکاري، از بین رفتن بخش افزایش مهاجرت و ناپایداري منطقه،

  اي اقتصادي منطقه

  مهاجرت، ورشکستگی، افزایش بدهی و کاهش درآمد  محلی

  
اي است که جوامـع را تحـت تـأثیر    ابعاد خشکسالی اجتماعی بسیار وسیع است و مشکل پیچیده

اشـته باشـد،   اي کمبـود بهداشـت، آمـوزش، مسـکن و اشـتغال د     براي مثال اگر جـامع  . دهدقرار می
در بـین  . کنـد اثرات خشکسالی فشار زیادي بر جامعه آورده و منابع و توانایی جامعه را محـدود مـی  

شـوند  جوامع بیشترین سختی و ضرر خشکسالی را کشاورزان و جوامع محلی و روستائی متحمل می
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مـدیریت  بـه همـین دلیـل    . و یکی از مهمترین اثرات آن، افزایش مهاجرت از روستا بـه شـهر اسـت   
 . خشکسالی باید با تأکید بر جوامع محلی انجام شود

  :توان به موارد زیر اشاره نموداز جمله پیامدهاي اجتماعی خشکسالی می
Ø بویژه از روستا بـه شـهر و ایجـاد مشـکل بـراي مهـاجرت کننـدگان و مهـاجر          افزایش مهاجرت

علـت مهـاجرت افـراد از     هـا بـه  هاي محلی و افزایش بیمـاري در درگیري ات آناثرپذیران و 
 .محلی به محل دیگر

Ø  ــالمت ــتی(س ــی و در نتیجــه اضــطراب، افســردگی و     ):تندرس ــنش جســمی و روان ــه ت از جمل
  هـاي ریـه،   عفونـت  از جمله ها به علت تشدید آلودگیدرگیرهاي خانوادگی، افزایش بیماري

 .کم آب شدن بدن و سایر امراض مرتبط

Ø هـاي مـدیریتی،   سیاسی، درگیري -هاي اجتماعیه درگیرياز جمل :ها و جرایمافزایش درگیري
 غـذا  ،منابع از جمله آبتقسیم بر سر و افزایش منازعات  هاي آبدرگیري بین مصرف کننده

رابطه مستقیمی بین افزایش جـرم  همچنین . و امکانات طبیعی که تحت تأثیر خشکسالی هستند
 .و جنایت و وقوع خشکسالی وجود دارد

Ø از (و تغییر در نحـوه زنـدگی در منـاطق شـهري و روسـتایی،  مهـاجرت        دگیکاهش کیفیت زن
 فقـر  ،گرسـنگی هاي کشاورزي و در نتیجـه افـزایش بیکـاري،    ، رها شدن زمین)روستا به شهر
  .نابسامانی اجتماعی و سیاسیخانمانی و عمومی، بی

Ø و  آشفتگی در جامعهبروز و  و ثروت افراد اندازها از دست رفتن پس و ها از دست رفتن مالکیت
هاي خـود را  توانند اقساط وامها براي کشاورزانی که نمیهمچنین حراج امالك توسط بانک

  .  پرداخت کنند
Ø هـاي اجتمـاعی   هـا و تغییـر ارزش  بویژه ناشـی از مهـاجرت   فرهنگی -اختالل در سیستم اعتقادي

عمومی نسبت بـه تصـمیم   ، افزایش جرایم عمومی، ایجاد نارضایتی )ها، نیازهاي حقوقیتقدم(
ها که عمدتاً مردم به آن اطمینان عمومی کاهش سطح اعتماد و مسئولین راجع به خشکسالی و
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هاي قـومیتی،  بدلیل تبعیض(عدالتی در کنترل خشکسالی و توزیع امکانات ناشی از مشاهده بی
 . است...) ، ارشدیت و جنسیتی، اقتصادي، اجتماعی 

Ø از اثـرات بسـیار منفـی خشکسـالی     دیگـر  یکیمناطق روستائی، بویژه در  کاهش سطح آموزش 
 در کنـت  و آلسـتون .شـوند مـی موجب افزایش مشکالت آموزشی بسیاري در منطقه  است که

در  .تاثیر خشکسالی بر سالمتی جسم و روح و آسایش و اشتغال را بررسی نمودند 2004سال 
. یز به خوبی مورد بررسی قرار دادندها تاثیر خشکسالی بر سطح آموزش را ننآ ،هااین بررسی

 روستاهاي اسـتان خراسـان  تحقیقی که در  طبق. چنین تأثیراتی در ایران نیز مشاهده شده است
رونـد در دوره خشکسـالی   تعداد دانش آموزانی کـه مدرسـه مـی    انجام گرفته، مشخص شده 

تاهاي اسـترالیا  برنامه سیسـتم آموزشـی روسـ   نیز  2003در ژانویه . چشمگیر داشته استکاهش 
مورد بررسی قرار گرفت و توانست کمک زیادي به افراد جوانی کـه سـطح تحصیالتشـان بـا     

نشان دادند که براي مـردم   کنت و آلستونهمچنین  .وقوع خشکسالی  کاهش یافته بود بنماید
هـاي کشـاورزي و   طوالنی در زمـین  به مدتها جوان علت اصلی کاهش سواد کار کردن آن

افـراد جـوان در روسـتاهاي دور افتـاده بـدون      . باشدبه ادامه تحصیل در مدارس میعدم توجه 
تواننـد از تحصـیل مـوقتی و نـامنظم اسـتفاده      باشند لذا  تنها مـی هیچ کمکی مشغول به کار می

  .سازدها مشکل میکنند که این امر در زمان خشکسالی به شدت ادامه تحصیل را براي آن
Ø ش کلی ساعات کار و فرصت اندك براي تفریح و بـودن بـا خـانواده،     شامل افزای :سایر موارد

هـاي  میلـی بـراي شـرکت در فعالیـت    خستگی و ناتوانی حتی در انجام کارهاي شخصی و بـی 
آتش سوزي جنگل و مرتع و  هاگاهرجتخریب تف هاي فرهنگی،اجتماعی، و خسارت به مکان

 .آن ناشی از اتخطرو 

  محیطیزیستبخش  -3- 1-7
 کیفیت آبو  هاتاالب، حیوانات، گیاهانتواند شامل مواردي همچون می محیطیزیست بخش

 . توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله پیامدهاي زیست محیطی خشکسالی می. باشد
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Ø کاهش و تخریب زیسـتگاه مـاهی و حیـات وحـش، مهـاجرت و       :هاي جانوريخسارت به گونه
 .هاي در معرض خطر، افزایش تنش در گونه)اطقخسارت حیات وحش در بعضی من(تمرکز 

Ø اي، خسارت به مناطق حفاظت شده، خسـارت  خسارت به تنوع گونه :خسارت به جوامع گیاهی
 .به کمربند سبز و فضاي سبز شهرها

Ø هـا و  ها و ایجـاد خطـر بـراي زیسـت بـوم     در مراتع و جنگل :افزایش تعداد و شدت آتش سوزي
 .ساکنین منطقه

Ø و در نتیجه کاهش کیفیت خاك و آب و اثـرات زیسـت محیطـی     ش آبی و باديافزایش فرسای
  . آن

Ø هـاي محیطـی و افـزایش    بویژه افزایش گرد و خاك و تشدید آلـودگی  اثر بر روي کیفیت هوا
 .بیماري در اثر تنفس هواي آلوده

Ø هـا و پـایین آمـدن سـطح آب مخـازن،      آب شـدن رودخانـه  مربـوط بـه کـم    اثرات هیدرولیکی
آسیب دیدن محل سکونت ماهیان، عـدم وجـود زمـان    ها و هاي ذخیره آب و تاالبحوضچه

، تلفات از بین رفتن ماهیان جوان به علت کاهش جریان ،2و رودرو 1کافی براي ماهیان دریارو
  .هاي تولید برق و غیره در اثر برخورد با توربینماهیان 

Ø  و اثرات زیست محیطی آن هابیماريافزایش .  
Ø و اثرات زیست محیطی آن تولیدات کشاورزي کاهش کیفیت .  
Ø و اثرات زیست محیطی آن هاي گیاهیهجوم حشرات و بیماري.  
  
  خسارات خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاري - 1-8

برآورد خسارت اصوالً کار دشواري است و براي انجام آن نیاز بـه اطالعـات مسـتند و وسـیعی     
ــان خشکســالی . اســت ــودن و   در 1386-87در جری ــدلیل شــدید ب ــاري ب اســتان چهارمحــال و بختی

                                            
1 -Anadvomous 
٢ -Catadramous 
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هاي مختلف تشکیل و سعی شد خسارات ناشی از ایـن  گستردگی زیاد مناطق تحت تأثیر، کارگروه
اگرچه این برآورد بخـش قابـل تـوجهی از خسـارات غیرمسـتقیم را در بـر       . خشکسالی برآورد شود

بیشـتر آن مسـتقیماً بـه مـردم تحمیـل      گیرد ولی نشان دهنده عمده خسـارات مسـتقیم اسـت کـه     نمی
شـود کـل خسـارات    مالحظـه مـی  . نتیجه این برآوردهـا ارائـه شـده اسـت    ) 3-1(در جدول . گردید

میلیارد تومان و تعداد بهـره بـرداران خسـارت دیـده بـالغ بـر        448معادل  1387برآورد شده در سال 
  . هزار نفر بوده است 110

  )1387سال (چهارمحال و بختیاري  خسارات خشکسالی در استان) 3-1(جدول 
  برآورد خسارت 

  )میلیون ریال (
  تعداد بهره برداران 
  موضوع خسارت  خسارت دیده

 گندم 15717 172712

عی
زرا

ت 
وال
حص
م

  

 جو 5125 45248

 کلزا 406 8064

 علوفه 9308 255000

 حبوبات 3352 90725

 سایر 435 139500

 چغندر قند 535 11234

  جمع 34878 722483
 سیب درختی 3990 96840

غی
ت با

وال
حص
م

 

 گردو 2900 200105

 بادام 2690 164275

 هلو 2585 10300

 زردآلو 590 2635

 انگور 2200 24898

 سایر 365 1800.5

 جمع 15320 500854
 طیور  38 176617

 و 
دام ور
طی

 دام سبک 9300 641008 
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  برآورد خسارت 
  )میلیون ریال (

  تعداد بهره برداران 
  موضوع خسارت  خسارت دیده

 دام سنگین 30000 274718

 تولید شیر 16000 35502

 تولید عسل 1000 21600

 تلفات کلنی 1000 8400

 تغذیه و درمان 1000 2400

 جمع 58300 1160246

 ماهی سرد آبی 270 85840
 شیالت

 جمع 270 85840
 دام و طیور 150 4800

یی
ربنا
 زی
ت
یسا
تاس

 

98500 N/A چاه 

65500 N/A قنات 

35500 N/A چشمه 

16500 N/A د خاکیس 

 جمع 150 220800
355000 N/A دام 

ایر
عش

 355000 N/A جمع 
104000 N/A مرتع 

عی
طبی

ع 
مناب

 

135000 N/A جنگل 

195000 N/A آبخیزداري 

434000 N/A جمع 
1005000 N/A سایر محصوالت 

 جمع کل 108918 4484223

N/A : عدم دسترس بودن اطالعات  
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  ده در مواقع خشکسالیهاي قابل استفافرصت -1-9
شود چون وقـوع ایـن پدیـده اجتنـاب ناپـذیر      همواره از وقوع خشکسالی به عنوان بحران یاد می

در این صـورت  . دهدهائی را در اختیار ما قرار میباید بررسی نمود که این پدیده چه فرصت. است
هـا  بررسـی  ؛ت آوردها منافع اقتصادي، اجتماعی و حتی زیست محیطی بدسـ توان از این فرصتمی

هائی که در زمـان وقـوع خشکسـالی    هائی از فرصتجا به نمونهدر این. کنداین موضوع را تأیید می
  .شودآید، اشاره میبدست می

 ایجاد انگیزه در صرفه جوئی مصرف آب  -1-9-1

هاي مختلف جامعه و طیف وسیعی از مصرف آبی بخوبی به الیه، تنش کمخشکسالیدر مواقع 
آید و در این مواقـع از طریـق   هاي کشاورزي، صنعت و حتی شرب وارد میدگان اعم از بخشکنن

توان فرهنـگ مصـرف آب را تغییـر داد و    هاي ترویجی میهاي جمعی و تهیه و اجراي برنامهرسانه
  . تواند مطرح باشداین امر به عنوان یک فرصت می

  کنترل طبیعی آفات و امراض پنهان -1-9-2
  هاي پر آبـی بـه صـورت پنهـان خسـارات زیـادي بـه محصـوالت وارد         آفات در زمانبرخی از 

شود، مبارزه بـا ایـن آفـات بسـیار     که آب به وفور یافت میکنند و در شرایط معمول و در زمانیمی
شوند و بستر بـراي مطالعـه   که در زمان وقوع خشکسالی این آفات آشکار میحال آن. دشوار است

هـا جمعیـت   بطور مثال در خشکسـالی . شودها فراهم میفات و مبارزه جدي با آنبر روي این نوع آ
  . آیدها بوجود میها و حشرات موذي کاهش یافته و بطور طبیعی تعادل در آنپشه

  هاهاي عمرانی در رودخانهسهولت در انجام فعالیت -1-9-3
ی خلـل ایجـاد کـرده بـه     هـاي عمرانـ  هاي دائمی در اجراي فعالیـت گاهی وجود برخی رودخانه

بـا توجـه   . سازد و مشکالت خاص خود را به دنبال داردکه اجراي طرح را بسیار پر هزینه میطوري
هائی که در تمام یا بخشی از مراحل اجرا به نوعی با آب در ارتباط هسـتند و  که اجراي پروژهبه این

هـاي انحـراف   کانال یا تونـل ها مستلزم خشک کردن کارگاه و انحراف مسیر آب توسط اجراي آن
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هاي وقوع خشکسـالی در هـر   که سیکلبر است و اینبر و زمانباشند و این بخش نیز بسیار هزینهمی
اي عمل کـرد کـه در   ریزي اجراي پروژه، بگونهتوان در برنامهمنطقه تقریباً قابل تعیین است، لذا می

اي بـا صـرف   لیـات درون رودخانـه  شـود، برخـی عم  سال وقوع خشکسالی که رودخانه کم آب می
  .وقت و هزینه کمتر به انجام برسد

  انجام تحقیقات و مطالعات در شرایط حدي    -1-9-4
هـاي نـادر احتمـال    شـوند و پدیـده  ها در شرایط نرمال انجام مـی جا که عمده داده بردارياز آن

هـاي نـادر،   زمان وقوع پدیدهوقوع کم یا دوره بازگشت باالئی دارند، بنابراین کمتر و به ندرت در 
شود لذا همیشه خالء اطالعـاتی در مقـادیر حـدي مینـیمم و مـاکزیمم وجـود       گیري انجام میاندازه

از طرفی . شودها با دقت خوب به شرایط حدي موجب خطاي زیاد میدارد و تعمیم همه جانبه داده
ها در ایـن مرزهـا بـا    در تخمین پارامترهاي کامپیوتري براي تحلیل به داده وابسته هستند و اکثراً مدل

زیرا حل معادالت پیچیده حاکم بر جریان آب مستلزم تعریف دقیق و صحیح . مشکل مواجه هستند
افتد که در شرایط خشکسالی مقادیر حدي مینیمم اتفاق میلذا با توجه به این. باشدمقادیر حدي می

  انـد در انجـام تحقیقـات و بـه ویـژه کالیبراسـیون       توگیـري مناسـب مـی   برداري و اندازهبنابراین داده
  . هاي کامپیوتري نقش اساسی داشته باشدمدل

  بندي خشکسالی هاي پهنهتدقیق نقشه -1-9-5
  پــذیري مختلــف و در مــدیریت خشکســالی یکــی از مراحــل مهــم، تفکیــک منــاطق بــا آســیب 

هـاي آمـاري   ین منظور از مـدل بد. ریزي براي مدیریت خشکسالی در مناطق اولویت دار استبرنامه
هـاي مبتنـی بـر آمـار و     هـا، وجـود نقشـه   براي ارزیـابی دقـت ایـن مـدل    . شودیا کامپیوتر استفاده می

تـوان  لذا در مواقع خشکسالی با آماربرداري دقیق و ثبت وقایع مـی . اطالعات مستند، ضروري است
که نسبت به ) شهري و روستائی(حتی براي مشخص کردن مناطق مسکونی . ها را تهیه کرداین نقشه

هـا نیـاز اسـت و در مواقـع خشکسـالی ایـن فرصـت        پذیر هستند، به تهیه این نقشـه خشکسالی آسیب
  . ها تهیه شودهاي واقعی این نقشهوجود دارد که بر مبناي داده
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  خشکسالی درایران  - 1-10

  بررسی خصایص رخدادهاي خشکسالی درایران  -1- 1-10
 هـاي اصـلی آب و   هـا از ویژگـی   دهد کـه وقـوع خشکسـالی    ام شده نشان مینتایج مطالعات انج

هـواي مرطـوب و هـم خشـک قابـل مشـاهده        شود که هم در قلمرو آب و هواي ایران محسوب می
هاي مختلف زمانی حاصل  این حالت در نتیجه وجود نوسانات آب و هوایی شدید در مقیاس. است
دهد که بطور کلی هیچ منطقـه اي از کشـور،    نشان می هاي خشکسالی ایرانتحلیل ویژگی. شود می

اثرهـاي ایـن پدیـده مخـرب را تجربـه       ،از این پدیده در امان نبوده و به نسبت موقعیت طبیعی خـود 
، نشـان داده ایـن   ها با مقادیر بارندگی مطالعه روابط بین مجموع درصد فراوانی خشکسالی. نماید می

، بدین معنا که به نسبت کاهش در مقـادیر بارنـدگی بـه    نداز همبستگی معکوس برخوردار دو عامل
 . )1374 فرج زاده اصل،( گیرد ها وفصول خشک فزونی میها، ماههمان نسبت، فراوانی سال

هـاي دچـار خشکسـالی کشـور نشـان       بررسی رابطه میانگین مجموع بارش ساالنه وگسـتره پهنـه  
که بـه ازاء هـر   یابد، بطوري بارش افزایش می دهد که با کاهش بارش ساالنه تغییر پذیري مکانی می

افـزایش  . یابـد  درصـد افـزایش مـی   18تغییر پذیري مکانی بارش حدود  ،متر کاهش بارشمیلی 100
هـاي بـارش بسـیار کـم      پهنـه  هایی بـارش خیلـی زیـاد و    تغییر پذیري مکانی بدان معناست که بخش

در یـک سـال معـین را نسـبت بـه میـانگین        اگر کمبود یا زیاد بود بارش یک پهنه. کنند دریافت می
هـا و ارتبـاط آن بـا میـانگین کـل بـارش        توانیم درباره گستره خشکسـالی  هاي پهنه بسنجیم می بارش

  .)1377مسعودیان، ( هایی بدست آوریم همان سال آگاهی
هـاي مختلـف کشـور، همـه منـاطق      هـاي بخـش   با توجه به وجود اختالف قابل توجه در ویژگی

هـاي جنـوبی کشـور در حیطـه      بطـور کلـی بخـش    ر وقوع ایـن پدیـده یکسـان نبـوده و    کشور از نظ
هـاي شـمالی کشـور پـیش      بـه سـمت عـرض    هـر قـدر   .گیرند هاي زیاد تا خیلی زیاد قرار می قابلیت

هـا نشـان    بررسـی همزمـانی رخـداد خشکسـالی    . گـردد  رویم به قابلیت کم تا متوسط تبـدیل مـی   می
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هاي شمالی و جنـوبی کشـور نسـبت بـه همزمـانی       سالی در بخشخشک دهد که همزمانی رخداد می
  .هاي شرقی وغربی کشور به طور نسبی بیشتر است بخش

هاي ایران منتج از شرایط عدیده اقلیمی اسـت   فراوانی، شدت، وسعت و دوره تداوم خشکسالی
اي ثیرات عمـده بـر جـ   أهاي جغرافیایی مناطق در آن تـ  هاي کلی گردش جوي و ویژگی که سیستم

هـا   هـاي دمـا بـین اقیـانوس    هـاي گـردش جـوي، ارتبـاط بـین ناهنجـاري       تغییرات سیسـتم . گذارد می
ز جملـه آن عوامـل   ا...  هـاي خورشـیدي، نقـش سـلولهاي پـر فشـار و       ها، تغییـرات کلـف   وخشکی

  .باشد می
ز ا. هاي جغرافیایی مناطق نیز اشاره نمودباید به نقش ویژگی هاي جوي می عالوه بر نقش سیستم

ها، ارتفاع و بطـور کلـی شـرایط توپوگرافیـک، وضـعیت منطقـه از نظـر دریافـت         جمله این ویژگی
بطور یقـین بررسـی   . هاي اراضی وسایر عوامل استهاي مختلف جوي، نوع کاربري اثرهاي سیستم

تبیین نقش ارتفاع و شرایط توپوگرافیک درکمیت وکیفیت رخداد خشکسالی موضوع مهمی بـه   و
البتـه  . در رابطه با افزایش ارتفـاع توجیـه نمایـد    تواند الگوي وقوع این پدیده را که می رود شمار می

هاي ریزش بارش تبعیت کامل نشـان  شایان ذکر است که بطور کلی نظام رخداد خشکسالی از نظام
گذارد در رخداد  رو هر گونه الگوي توپوگرافیک که بر رخداد بارندگی تاثیر می دهد و از این می

  . گردد سالی نیز منعکس میخشک
تواند در  نوع کاربري اراضی نیز به علت نقش آن در نظام ریزش باران بویژه در مقیاس خرد می

هـاي   عامل مهم دیگر موقعیت منطقه از نظر دسترسی ودریافت سیستم. رخداد خشکسالی مهم باشد
  .کند ها ایفا می در فراوانی خشکسالی باشد که نقش اساسی را زا میباران

هـاي مختلـف کشـور همـواره در معـرض       شود کـه پهنـه   از مطالب مطرح شده چنین استنباط می
دارد و بـا توجـه بـه     هاي ناشی از خشکسالی به عنوان یکی از مهمتـرین بالیـاي طبیعـی قـرار     آسیب

هـاي  هاي خشکسالی ایران براي جلوگیري وکاهش خسارت شناخت بدست آمده از تحلیل ویژگی
  .نماید این پدیده امري ضروري می هاي خاص مدیریتی در مواجه با اعمال شیوهاقتصادي آن، 
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  تفکر برخورد با خشکسالی در ایران -2- 1-10
بـه مـدیریت بحـران     گروهـی  .برخـورد بـا خشکسـالی دو تفکـر وجـود دارد      دردر کشور مـا و  

با کـم آبـی مواجـه     براساس پندار این گروه، کشور ما در مبارزه با خشکسالی و زمانی که. معتقدند
 و اند تر حفر کرده قیهاي عمها چاهاند به جاي آن ها خشک شده و از بین رفته اگر قنات ،شده است

. ها یا خطوط بزرگ انتقال آب احداث گردیـده اسـت  براي تامین بیشتر آب، سد زده شده و کانال
ن در هکتار، آب بیشـتري  براي تهیه محصوالت کشاورزي با کیفیت باال و غالت با عملکرد بیشتر ت

تـر و غـالت   شد با کشت محصوالت زراعـی بـا کیفیـت پـایین     که میحال آن. هدر داده شده است
ایـن گـروه در مواجهـه بـا بحـران       .مقاوم به خشکی یا شـوري در مصـرف آب صـرفه جـویی کـرد     

  .شودپردازند ولی نتیجه مورد انتظار حاصل نمیهاي گزاف میخشکسالی هزینه
مین نیازهـاي آبـی جمعیـت رو بـه افـزایش کشـور عـالوه بـر         أگر معتقدند که براي تگروهی دی

راهکارهاي پیشنهادي گروه اول، در آینـده بـراي تـامین و تنظـیم آب مـورد نیـاز خـود مجبـور بـه          
افزایند در ایـن مـورد بایـد بـا اعمـال       این گروه می. گردش آب در طبیعت نیز خواهیم بود مدیریت

براي پیشگیري از خشکسالی را انجام دهـیم و بـه نحـو     یمطالعات پایه و اساس مدیریت فراگیر آب،
اینـان  . ها و بخار آب موجود در جـو کشـورمان اسـتفاده کنـیم     تري از آب دریاها، رودخانهمطلوب

عقیده دارند دخالت مستقیم انسان در فرآیندهاي جوي بطور موثري در گردش آب در طبیعت اثـر  
تواند  در رطوبت الیه هواي روي سطح زمین و کند کردن حرکت آن میدخالت . خواهد گذاشت

هاي نیمـه بیابـانی و بیابـانی خشـک سـبب افـزایش        دخالت در اقلیم. مقدار بارندگی را افزایش دهد
برد و بـا عمـل بـر روي خـاك و گیـاه       شود و اراضی بیشتري را به زیر کشت می رطوبت خاك می

این گروه نیز در حـل بحـران کـم آبـی موفقیـت مـورد        .افزایش دادها را بهتر  توان آب رودخانه می
  .آورندانتظار را به دست نمی

بایـد بـراي   و خشکسالی پدیده ذاتی شـرایط طبیعـی و اقلیمـی کشـور ماسـت       دانیماز طرفی می
هاي مناسبی را بر اساس این برنامه، از پـیش و بـه طـور     رویارویی با این پدیده، برنامه داشت و اقدام

  .شودبه این رویکرد، مدیریت ریسک گفته می .نه اجرا نمودهاآگا
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  توسعه منابع آب کشور و خشکسالی -3- 1-10
  هـاي خشکسـالی از عوامـل متعـددي ناشـی       مسائل و مشکالت منابع آب و توسـعه آن در زمـان  

د رویکـر . ریـزي اسـت  هـا در کشـور مـا مسـائل مـدیریتی و برنامـه      ترین آنشود که از جمله مهممی
توسعه مدیریت منابع کشور عمدتأ حول محـور مـدیریت عرضـه آب بـوده و ایـن امـر باعـث شـده         

  هاي متعدد تأمین آب مـورد توجـه قـرار گیـرد و حتـی بـراي تـأمین هرچـه بیشـتر آب، سـهم           طرح
تـوهم فراوانـی آب و المتغیـر    . محیطی رودخانه به نحو چشمگیري کـاهش داده شـده اسـت   زیست
که همچنان همان رویکرد مدیریتی  باعث شدهدر بین مدیران و عموم مردم آب کیفیت منابع بودن 

هـاي توسـعه منـابع    بنـدي کشـور در اجـراي طـرح    گواه این موضوع، نحوه بودجه. مورد توجه باشد
   .است

هـاي توسـعه منـابع آب در منـاطق     هـا و پـروژه  از طرف دیگر متأسفانه از سـالیان گذشـته طـرح   
هـا بـر روي همـدیگر    اي و بـدون توجـه کـافی بـه اثـرات متقابـل آن      طـه مختلف کشور، بصورت نق

هاي مـالی در بسـیاري از مـوارد بـا     ها نیز با توجه به محدودیتاجراي این پروژه. تعریف شده است
از طرف دیگر گذشت زمان باعث شده . بر شده استتأخیر شروع شده و مراحل انجام آن نیز زمان

هـاي جدیـد اثـرات قابـل     وش تغییر شود و این امر بـر کـارکرد طـرح   سیماي منابع آب مناطق دستخ
اي که احداث یک سد مخزنی در یک مقطع زمـانی مـورد توجـه    مثأل در منطقه . توجه داشته است

هاي دیگري انجـام شـده   بوده ولی انجام آن بیش از یک دهه طول کشیده است، در باالدست طرح
ش یابد و در نتیجه امکان تأمین اهداف سـد میسـر نشـده و    و این امر باعث شده آورد رودخانه کاه

از . همین امر مسائل و مشکالت اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی زیادي را به دنبال داشته اسـت 
توان به سد ساوه اشـاره کـرد کـه در زمـان اجـراي سـد، در باالدسـت افـزایش          جمله این موارد می

هـاي تغذیـه مصـنوعی باعـث شـد آبـدهی رودخانـه        طـرح برداشت از منابع آب زیرزمینی و اجراي 
. که سال پر آبی بود تنها یک سوم آورد مورد انتظار وارد مخزن شـود  1385کاهش یابد و در سال 

اي در کشور وجود دارد که ایـن امـر   هاي انتقال آب بین حوضههاي دیگري نیز در مورد طرحمثال
. اي را بیش از پیش افزایش داده استبین حوضههاي انتقال آب ضرورت بازنگري در اجراي طرح
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توانـد  هـاي بـزرگ مـی   در مقیـاس ) یعنی توجه زیاد به عرضـه آب (البته ادامه این رویکرد مدیریتی 
بـرداري بـیش از   یکی از این مـوارد بهـره  . هاي عظیم اجتماعی و زیست محیطی باشدسرمنشأ بحران

ه است که باعث شده در دوره خشکسالی اخیر، آب هاي دریاچه ارومیاندازه از منابع آب سرشاخه
تواند باعث شـود مقـادیر   ادامه روند خشک شدن این دریاچه می. این دریاچه بیش از حد افت کند

هاي بستر خشک شده دریاچه، توسط باد به مناطق مختلف منتقل شود که این مسئله زیادي از نمک
همـه ایـن مشـکالت ناشـی از همـان رویکـرد       . تتبعات غیر قابل جبرانی را بـه دنبـال خواهـد داشـ    

سازي مصرف آب که مسـتلزم  مدیریت عرضه هرچه بیشتر آب است و در چنین وضعی، براي بهینه
  . آیدگذاري از سوي مصرف کنندگان است، انگیزه الزم بوجود نمیسرمایه

ن آب هـاي تـأمی  هـا در تعیـین ظرفیـت طـرح    مسئله دیگر عدم توجه کافی به شرایط خشکسـالی 
ها بیش از حد در نظـر گرفتـه شـود و در نتیجـه در زمـان      شود ظزفیت طرحاین امر باعث می. است

در این شرایط، . وقوع خشکسالی، مشکالت کم آبی بخش زیادي از جامعه را تحت تأثیر قرار دهد
محیطی رودخانـه  به دلیل کمبود آب، تأمین آب براي مصرف کنندگان نسبت به تأمین سهم زیست

محیطی رودخانه نیـز موجـب وقـوع بحـران در     ولویت پیدا کرده و عدم در نظر گرفتن سهم زیستا
در چنین شـرایطی ناچـاراً بایسـتی در میـزان تخصـیص آب بـه مصـرف        . شودمناطق پائین دست می

بنـابراین بهتـر اسـت از    . کنندگان کاهش اعمال شود و انجام چنین کاري بسیار دشوار خواهـد بـود  
هـا در حـد کـافی در نظـر گرفتـه شـود و در تعیـین        محیطی رودخانـه ي کار، سهم زیستهمان ابتدا

بدیهی است در این صورت، میزان آب تـأمین شـده   . ها، شرایط خشکسالی لحاظ شودظرفیت طرح
سـازي مصـرف آب   شود لذا مصرف کنندگان انگیـزه الزم را بـراي انجـام اقـدامات بهینـه     کمتر می
  . آورندبدست می
در ایـن  . شـود هاي توسعه، باعث وقـوع بحـران در منطقـه مـی    ی موارد عدم اجراي طرحدر برخ

گـردد و مصـرف   هاي توسعه منـابع آب اجـرا نمـی   مناطق منابع آب وجود دارد ولی به دالیلی طرح
هایی روي آورند کـه تجدیدپـذیر نبـوده و پـس از مـدتی خشـک       شوند به آبکنندگان مجبور می

ها در استان چهارمحال و بختیاري، وابستگی بیش از حد آب ط یکی از نمونهدر این ارتبا. شوندمی
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هـاي اخیـر افـت قابـل مالحظـه داشـته و       هـاي زیرزمینـی اسـت کـه در سـال     شرب و صنعت به آب
هـاي  این در حالیست کـه طـرح  . اي در تأمین آب شرب استان بوجود آورده استمشکالت عدیده

بروجن، طرح انتقال آب چشمه آب سـفید بـه لردگـان،     -بنآبرسانی همچون طرح آبرسانی محور 
  کـوه و بسـیاري   طرح آبرسانی از چشمه باغ رستم به اردل، طرح سد ونک، طرح آبرسـانی از سـبزه  

هاي متمادي است کـه  اجـراي ایـن    هاي دیگر تعریف شده ولی بدلیل عدم بودجه کافی، سالطرح
لذا با اجراي . شوندهاي استان دچار افت میینی دشتافتد و هرساله آب زیرزمها به تعویق میطرح

هـا دچـار   ها، بیشتر مناطق استان در مقابل خشکسالی توانمندسـازي شـده و در خشکسـالی   این طرح
  . شوندآسیب نمی

  کشورخشکسالی  مدیریتسیاستگذاري استراتژیک در  -4- 1-10
  عارضـه خشکسـالی بـدلیل    . بینـی آن اسـت  اولین قدم در مدیریت جامع بحران خشکسالی، پیش

هاي علمـی  انسان با تمام پیشرفتلذا هاي محیطی و نجومی برجسته و محسوسی ندارد،  که نشانهاین
هاي گسترده و ویرانگر را پیش بینـی و رفتـار آن   وقوع خشکسالی مکانهنوز نتوانسته است زمان و 

همسو و ناهمسو نیز این مشکل را  اثر تراکمی و چند جانبه عوامل و عوارض طبیعی. ارزیابی کندرا 
  . نماید تر میپیچیده

هاي منطقـه مـورد نظـر در    از طرف دیگر مدیریت هشیارانه خشکسالی منوط به شناخت ویژگی
ــت   ــالی اس ــوع خشکس ــان وق ــاط  ر د. زم ــن ارتب ــاهش     ای ــراي ک ــی ب ــدام عمل ــه اق ــل از هرگون   قب

و  داريخزانـه (گشـا باشـد   شـکل توانـد م ردي مـی بـ هاي راهاتخاذ سیاست ،هاي خشکسالیخسارت
  . آبــی در منطقـه باشــد بایـد براســاس بـاور داشــتن واقعیـت کـم     هـا سیاســتایـن  ). 1379، همکـاران 

هـاي   و کشـت  کـم مصـرف  گـذاري ایجـاد صـنایع    توانـد در سیاسـت   طور مسلم این دیـدگاه مـی  به
هـاي کلـی   ياز جملـه اسـتراتژ   ).1373محسـنی سـاروي،   ( آبی کارآمد باشـد مناسب با وضعیت کم

سـازي  بهینـه  هـاي هشـدار دهنـده،   تـوان بـه ایجـاد سیسـتم    مـی  ،در جهت مقابله با بحران خشکسالی
و افـزایش  اي و تحـت فشـار   هـاي آبیـاري قطـره   ریـزي بـراي اسـتفاده از روش   برنامـه  مصرف آب،
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ه ترکیب چرا، ایجاد بانک علوفـه، کشـت گیاهـان مقـاوم بـ      يپذیرافزایش انعطافراندمان آبیاري، 
هاي سـنتی استحصـال آب، احـداث    روشصالح ، اپذیرآسیبخشکی، برنامه تأمین آب در مناطق 

ــه   ــیر رودخانـ ــی در مسـ ــدهاي زیرزمینـ ــد     سـ ــارف ماننـ ــر متعـ ــی غیـ ــابع آبـ ــتفاده از منـ ــا، اسـ   هـ
، اسـتفاده  )شـرط تصـفیه   بـه ( فاضالب شـهري پساب و از  مجدد استفاده و هاي شور و لب شورآب
  .و سایر اقدامات پیشگیرانه اشاره کردرها، توسعه بیمه محصوالت کشاورزي وري باروري ابااز فن

در حال حاضر رویکرد مقابله با خشکسالی در کشور ما عمدتأ رویکـرد مـدیریت بحـران اسـت     
کـه بهتـرین   حـال آن . افتـیم و در این روش پس از وقوع بحران به فکـر انجـام اقـدامات ممکـن مـی     

در ایـن رویکـرد   . اده از رویکرد مـدیریت جـامع خشکسـالی اسـت    روش مقابله به خشکسالی، استف
هـاي  گیـرد و در زمـان  بطور توأمـان مـدیریت ریسـک و مـدیریت بحـران مـورد اسـتفاده قـرار مـی         

شـود تـا در زمـان وقـوع خشکسـالی، آمـادگی       ترسالی، اقدامات پیشگیرنه و توانمندسازي انجام می
جــامع خشکســالی، تهیــه طــرح جــامع مــدیریت   الزمــه انجــام مــدیریت. الزم وجــود داشــته باشــد

خشکسالی است تا بر این اساس براي انجام اقـدامات کـاهش خسـارات خشکسـالی، از قبـل برنامـه       
طـور مـؤثري   هـا بـه  در رویکرد مدیریت جامع خشکسـالی، از بودجـه  . عمل آماده و در اختیار باشد

  .رسدشود و تبعات خشکسالی به حداقل میاستفاده می
تواند از وقوع آن جلوگیري پدیده طبیعی از اقلیم است و انسان نمی خشکسالی یک در واقع

اگرچه جامعه تجربه . باشدبنابراین تنها راه مقابله با خشکسالی، کاهش و تعدیل اثرات آن می .کند
کمبود شدید آب را دارد، اما در مجموع این امر معموالً فراموش گردیده و از اولویت کمتري 

هاي مورد نیاز آن همانند سایر موارد بینیریزي و پیششود برنامهباشد، لذا پیشنهاد میر میبرخوردا
هاي مربوط تهیه گردد و در اي و ملی قرار گیرد و دستورالعملهاي توسعه منطقهدیگر در برنامه

. دسترس باشندریزان قرار گیرد تا در مواقع نیاز قابل استفاده و در اختیار تولیدکنندگان و برنامه
درصد از آب مصرفی کشور، در هنگام خشکسالی  90بخش کشاورزي با اختصاص بیش از 

مدیریت بلندمدت منابع آب، مستلزم استفاده اقتصادي و بهینه از آن . بیندبیشترین آسیب را می
یرد و گذاري در منابع آب و خاك باید با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی انجام گسرمایه. است
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-هر نوع فعالیت کشاورزي و صنعتی که آسیب کمتري به منابع آب وارد سازد و از تخریب جنگل

آبی و مقاوم به بهتر است کشت گیاهان مقاوم به کم. ها و مراتع جلوگیري کند باید معمول گردد
ت هاي همه جانبه در مورد آب و خاك اهمیشوري در اولویت قرار گیرد و به تحقیقات و پژوهش

با کاربردي نمودن مباحث تئوري بایستی اثرات تخریبی خشکسالی را کاهش داد و با . داده شود
در بخش . هاي بنیادي آب و خاك را فراهم ساختاختصاص اعتبارات الزم، امکان اجراي طرح

مدیریت مصرف آب، تدوین معیارها و ضوابطی که آلودگی را به حداقل برساند و از تخلیه 
هر متر . تواند حجم آب قابل مصرف را افزایش دهده منابع آب جلوگیري کند، میها بفاضالب

شده استفاده از پساب پاالیش. سازدمتر مکعب آب سالم را آلوده می 50مکعب فاضالب حدود 
به دلیل سرشار بودن از امالح، بازده محصوالت ) با رعایت مالحظاتی(ها در کشاورزي فاضالب

در بخش آموزش، . گرددجویی در مصرف آب سالم میده و باعث صرفهکشاورزي را باال بر
سازي کاري آموزش همگانی استفاده بهینه از منابع آب، باید سرلوحه کارها قرار گیرد و با فرهنگ

شکی نیست که تاکنون امکانات و . کنیم که تمامی افراد به طبیعت و حفظ آن عشق بورزند
خشکسالی مورد استفاده قرار گرفته است، اما با ارزیابی این معیارها  اقدامات متعددي براي مقابله با

توان چنین نتیجه گرفت که در بیشتر حاالت این اقدامات کافی به نظر نرسیده و از یکپارچگی می
شده نیز هاي ارائهبیشتر اقدامات در زمانی کوتاه انجام گرفته و راه حل. اندخوبی نیز برخوردار نبوده

یکی از راهبردهاي مقابله با خسارات . اندبخش و داراي اثرات تسکینی و جزئی بودهالتیامعموماً 
هایی که در جهت کاهش خسارات خشکسالی عدم انجام هرگونه عملیات جدید، به جز طرح

به منظور مقابله با پدیده خشکسالی الزم است از تجربیات گذشته در رابطه . خشکسالی باشد، است
آوري و تجزیه و تحلیل صحیح این جمع. انجام شده حداکثر استفاده را به عمل آوردبا اقدامات 

ها در حد امکان ضروري گیري شفاف و دقیق از ارزیابیضوابط، غیر قابل اجتناب بوده و نتیجه
چنین به نظر می رسد که عموم مردم نیز معموالً به اندازه کافی از پدیده خشکسالی اطالع . است

دهند که در مقابل حوادث جاري و مشکالت و مسائل گیرندگان ترجیح میردم و تصمیمندارند، م
هائی مانند خشکسالی العمل نشان دهند و به مسائل و مشکالت ناشی از پدیدهزاي روز عکستنش
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که مجدداً به وقوع پیوسته و نظرات افراد را به خود جلب نماید و در پی کمتر اهمیت دهند، تا آن
مدت در این زمینه ج منابع و امکانات و ابزارهاي الزم را مجدداً بصورت مقطعی و کوتاهآن بسی

بکار گیرند و مطالب منتشرشده نیز اغلب در مدت زمان کوتاهی پس از پدیده خشکسالی فراموش 
رسد براي مقابله با مسائل و مشکالت بحران خشکسالی الزم است در مورد به نظر می. شوندمی

- کننده از خسارات خشکسالی، برنامههاي اصالحی و پیشگیريامات مورد نیاز و برنامهتمام اقد

  .اي وجود داشته باشدهاي مدون و آمادهریزي
ریزي دقیق و منظم دارد، ولی چون شدت و تکرار بنابراین مدیریت خشکسالی نیاز به برنامه

اما از . گیرندمورد توجه قرار می هاي بلندمدت کمترها  نامشخص است، معموالً برنامهخشکسالی
ها دور از انتظار خشک قرار دارد و وقوع خشکسالیکه کشور ما در منطقه خشک و نیمهجاییآن
هاي اجرائی هاي خشکسالی و دستورالعملریزي براي تعیین شاخصباشد، الزم است برنامهنمی

مومی و با رویکرد کاهش مصرف آب و مورد نیاز را بر اساس مسئولیت دولتی،  با توجه به افکار ع
. هاي کمبود آب انجام دادحفاظت از منابع آبی و پایش استفاده از آب براي هماهنگی با برنامه

ریزي در جواب به پنج پرسش زیربنایی زیر عمده این موارد مورد نیاز و اطالعات الزم جهت برنامه
  :مشخص خواهد شد

  قه یا استان شویم؟چطور متوجه بروز خشکسالی در یک منط •
 در صورت بروز خشکسالی چه کسانی مسئول هستند و وظایف آنان چیست؟ •

 چگونه جامعه را آگاه نمود؟

عوامل خاص اثرگذار در منطقه و نیز رفتارهاي عمومی استفاده از آب در امور  •
 تولیدي و مصرفی چگونه تغییر کنند؟

 ن شویم؟چگونه از موافقت جامعه براي تغییر رفتار آنان مطمئ •

ــه ســؤاالت اساســی فــوق مبنــاي برنامــه  ــدوین  پاســخ ب ــود و تهیــه و ت ریــزي اجرایــی خواهــد ب
اي مـورد نیـاز   هاي منطقهمدت و بلندمدت را با استفاده از پژوهشهاي کوتاهها و برنامهدستورالعمل
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یت ریـزي مـوثر بـراي مـدیریت مصـرف آب و مـدیر      که برنامـه را در پی خواهد داشت و نهایتاً این
  .تقاضاي آب قبل از بروز خشکسالی باید انجام گیرد
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  مقدمه - 2-1

مـردم هـر منطقـه نقـش     و اقتصـاد  زندگی  آن در کمیتکه  استبارش از عوامل مهم جوي 
صـنعت   دامپـروري و ، هـاي کشـاورزي  بخـش محصـوالت  در تولید  نزوالت جوي .ی داردیبسزا

هـا  بخشاهش آن باعث وقوع خشکسالی و در نتیجه وارد شدن خسارت به این است و کدخیل 
خسـارات   سیل وروز باشد موجب بنصورت کنترل شده  ه ب آن نیز اگر همچنین افزایش. شود می

گـردد امـا   نمایـان مـی   يکنـد  به ،خشکسالی ناشی از کمبود بارشعواقب  .گردد ناشی از آن می
محیط زیست، کشاورزي و نهایتاً کیفیـت زنـدگی     ر منابع طبیعی،تأثیر قابل توجه و گسترده اي ب

آهسـتگی   به عبارتی خشکسالی یکی از بدترین بالیاي طبیعـی اسـت کـه بـه     .جوامع بشري دارد
ه بنظر . و اثرات آن ویرانگر است کند به صورت نامحسوس تدریجاً پیشرفت می شود و آغاز می

 ،براي کشـاورزي، مصـارف خـانگی و صـنعتی اسـت     تأمین آب شیرین  اصلیکه بارش منبع این
بـزرگ   مشـکالت بر زندگی شخصی تـا  مسائل کوچک از اي  دامنه گستردهتواند  خشکسالی می
  .را در بر داشته باشددر سطح ملی 

میلیـارد   000/40بـارد کـه   میلیارد مترمکعب آب به سـطح زمـین مـی    000/100ساالنه حدود 
. شـود هاي زیرزمینی میها و آبد شونده وارد رودخانهمترمکعب آن به صورت منابع آب تجدی
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میلیـارد متـر    2500کنـد کـه   میلیارد مترمکعـب از ایـن مقـدار را مصـرف مـی      3800انسان حدود 
  .مکعب آن براي مصارف کشاورزي است

  
  در ارتباط با خشکسالی هواشناسی  سوابق پژوهشی - 2-2

ه خشکسـالی در ایـران و جهـان را نشـان     مستندات علمی، تعدد تحقیقات انجام شده در زمینـ 
. هـاي گونـاگونی از خشکسـالی را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت        ایـن تحقیقـات جنبـه   . دهد می

اظهـار داشـت کـه خشکسـالی      1896راسـل در  . هـایی دارد خشکسالی در مناطق مختلف تفاوت
اسان قدیمی اسـترالیا  استرالیا با خشکسالی انگلستان کامالً متفاوت است و این تفاوت براي هواشن

وي . جـا آشـنایی دارنـد، کـامالً محسـوس اسـت      که قبالً در انگلستان بوده و به آب و هـواي آن 
کند عالوه بر تغییرات بارندگی، در تعیین شاخص خشکسـالی بایسـتی گرمـاي زیـاد و     اضافه می

  .بادهاي خشک کننده گیاه را نیز در نظر گرفت
هـاي طبیعـی بـه صـورت      خشکسـالی و سـایر پدیـده    هـاي مربـوط بـه احتمـال تکـرار     بررسی

که طوريبه. رخدادهاي منظم، بخش زیادي از تحقیقات محققان را به خود اختصاص داده است
هـاي  سـاله کلـف   11مقاله در رابطه با ارتباط رخدادهاي آب و هـوایی بـا سـیکل     1000بیش از 

هایی هستند که به دلیل ید لکههاي خورشکلف). 1985بران ورادیر، (خورشیدي تهیه شده است 
چگـونگی پیـدایش   . رسـند  اختالف درجه حرارت درسطح خورشید، به صورت سیاهی بنظر می

رود کـه زبانـه کشـیدن و درهـم     ها هنوز به درستی شناخته نشده است و بیشتر گمان مـی  این لکه
هـایی کـه    یبـا بررسـ  . گـردد  هـا مـی  هاي گاز مشتعل خورشید، باعث پدیدآمدن آن پیچیدن توده

. هاي زمینی به اثبات رسـیده اسـت   هاي خورشیدي با برخی از پدیده انجام گرفته، رابطه میان لکه
 22ساله بـه دوره   11در رابطه با تناوب رخدادهاي خشکسالی، برخی از محققان عالوه برتناوب 

اي نیـز بـه    هسـال  44اي  چرخـه دوره ). 1981بلم و مـولی، (اند  ساله پی برده 10ساله یا چرخه هایی
.  براي تغییرات بارندگی در فرانسـه و منطقـه مدیترانـه مطـرح شـده اسـت      ) 1954(وسیله سانسون 
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با توجه به مطالعـات بسـیاري کـه در    . اندبرخی از محققان نیز به دوره تناوبی بیشتري اشاره کرده
ار گیـرد، عنـوان   این زمینه انجام شده است، هنوز قانونمندي علمی که به طور قطع مورد تأیید قر

هـاي شـدید اتفـاق    ، خشکسـالی  هاي خورشیدي نیـز به هنگام کاهش تعداد کلف. نگردیده است
.  این گونه مطالعات درسایرکشورها از جمله اسـترالیا و هنـد نیـز صـورت گرفتـه اسـت      . اند افتاده

  هــا بــا هــاي خورشــیدي، مطالعــاتی نیــز در رابطــه بــا ارتبــاط رخــداد خشکســالی عــالوه برکلــف
نینـو یـا دمـاي     هاي گردش عمومی جو و عوامل تاثیرگذار بر آن و همچنـین بـا پدیـده ال   سیستم

  ).1988الکود، (انجام شده است  …ها و ها و خشکیسطح دریا، ارتباط بین اقیانوس
منطقه اي با وسعت چند صـد کیلـومتر اتفـاق افتـد امـا امکـان        تواند در رخداد خشکسالی می 

اي کـه بـه ویـژه    خشکسـالی قـاره  . سراسر منطقه یکسـان نباشـد   اوم آن دردوره تد دارد شدت و
ــع را   درمنــاطق خشــک اتفــاق مــی افتــد، درناحیــه وســیعی کــه صــدها بلکــه هــزاران کیلومترمرب

خشکسالی را از نقطـه  ) 1942(و بلمن استک ) 1967(یوجویچ . کند پوشاند، گسترش پیدا می می
ایـن پدیـده را از   ) 1965(و پـالمر  ) 1953(وانبـاول  نـد،  ا داده نظر هیدرولوژیک مورد توجه قرار

خشکسـالی را از نظــر  ) 1970(و راسـل  ) 1947(تانهیـل   .انـد  نقطـه نظـر کشـاورزي تحلیـل کـرده     
معتقد است که خشکسالی را ) 1947(تورنتوایت  .اند قرار داده بررسیاجتماعی و اقتصادي مورد 

هواشناسـی،   خشکسـالی آب و  درولوژیک،مختلـف ماننـد خشکسـالی هیـ    هـاي  جنبهتوان از  می
تواند گویـاي   خشکسالی کشاورزي و خشکسالی اقتصادي بررسی نمود و تنها کمبود بارش نمی

نقشـه شـاخص   ) 1948(لو  .بلکه بارش مؤثر باید در نظر گرفته شود ،خشکسالی یک منطقه باشد
بـارش را  ، میـزان  ذیريایـن شـاخص تغییرپـ    .براي قـاره اسـترالیا تهیـه کـرد     تغییرپذیري بارش را

استفاده  وي با .کند مقایسه می با یکدیگر مستقیماً در مناطقی که معدل بارش خیلی تفاوت دارند
 ،بـراي خشکسـالی در اسـترالیا دارنـد     از این شـاخص توانسـت نـواحی کـه بیشـترین اسـتعداد را      

ري را بـراي  هـاي خشکسـالی اسـترالیا معیـا     با بسـط بعضـی از دوره   )1975(فولی . مشخص نماید
توانـد در تشـخیص    روشـی را کـه مـی   ) 1966(نامیـاس  . تغییرات شاخص خشکی پیشـنهاد نمـود  
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دالیـل احتمـالی خشکسـالی شـمال شـرقی       در تحلیل طبیعت و کار رود،ه آزمایشی خشکسالی ب
ار کـ  با بـه  وي مناطق دچار خشکسالی را. به کار گرفته است 1962-65ایاالت متحده طی دوره 

ــاوب  ــردن تن ــواحی همگــن ایــاالت متحــده تشــریح کــرده اســت  ب ــارش در ن روســی  .فصــلی ب
هـاي زمـانی آمـار     را بر پایه سري  اي سیسیل خصوصیات خشکسالی منطقه) 1979،1983،1989(

مـورد بررسـی   ) تمـام سـال آبـی    ماه فصل مرطـوب و  6(مختلف  بارندگی براي دو فاصله زمانی
  .با فرضیات متفاوت را به کار برداما  ،هاي خشکسالی مشابه با تایز قرارداد و شاخص

اي وضـعیت خشکسـالی را در یـک    هاي آنـالیز منطقـه  اند از روشبرخی محققین سعی کرده
سـانتوز  . باشـند  عمومی نمـی  اي خشکسالی هاي آنالیز منطقهروش. منطقه مورد ارزیابی قرار دهند

بـراي  را  Runsتئـوري  اي بررسی خشکسالی براسـاس   روش منطقه) 1989(سن  و) 1981،1983(
- Area(فراوانـی   هـاي کمبـود، مسـاحت،    منحنـی ) 1983(روسی  .اندپرتغال توضیح داده کشور

Frequency- Deficit (اساس تحلیل آمـاري کمبـود    براي کل منطقه سیسیل کشور پرتغال بر را
د آن هـاي خشکسـالی وکـاربر    اي فراوانی یک روش براي آنالیز منطقه .بارندگی بیان کرده است
  .توضیح داده شده است) 1984(پور و دراکوپ  در کالیفرنیا توسط صادقی

ــوك و ــاران چبـ ــا ) 1995( همکـ ــا بـ ــیدند تـ ــابی کوشـ ــکجکری -روش میانیـ ــوي  ،ینـ   الگـ
ــد  مکــانی خشکســالی -زمــانی ــراکش را شناســایی کنن ــس از کشــف ســاختار  آن .هــاي م   هــا پ
هـاي سـینوپتیک توضـیح     را بـا سیسـتم   تا ایـن الگوهـا   ها تالش نمودند مکانی خشکسالی -زمانی
  .دهند

 رهیافـت  سـه  استکاستیک دانسته وو هیدرولوژیک  اي خشکسالی را پدیده) 1999(تامپسون 
تحلیـل وضـعیت    تحلیـل فراوانـی را جهـت ارزیـابی و     هاي خشکسـالی و  ، شاخصRunsتئوري 

  .خشکسالی بکار گرفته است
توان بـه پایـان   ا این موضوع انجام گرفته میاز جمله تحقیقاتی که در داخل کشور در رابطه ب

هاي فراگیر ایـران اشـاره کـرد کـه در آن      عنوان خشکسالیبا ، )1376(اخالق  نامه دکتري خوش
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مرطوب ساالنه از ضرایب آماري به ویـژه شـاخص اسـتاندارد     هاي خشک و براي شناسایی دوره
 ،هـاي سـینوپتیکی   بررسـی نقشـه   ادر نهایت بـ  استفاده شده وکشور ایستگاه سینوپتیک  37بارش 

  .ترسالی در ایران تحلیل گردیده است الگوهاي ماهانه خشکسالی و
هـاي مختلـف مطالعـه    در رساله دوره دکتري خـود ضـمن بیـان روش   ) 1374(زاده اصل  فرج

نتیجـه   و کـرد و زمانی رخدادهاي خشکسالی در ایران را بررسی  مکانیهاي ویژگی خشکسالی،
به نسبت موقعیـت   اي از کشور، از این پدیده در امان نبوده و  کلی هیچ منطقهطور ه گرفت که ب
مرکـزي   هاي جنـوبی، شـرقی و  و بخش کند ثیرات این پدیده مخرب را تجربه میأطبیعی خود ت

 .ندبرخورداربیشتري پذیري  در مقادیر بارندگی از آسیب زیادکشور به علت نوسانات 

در ایـن   وي. اقل بـراي تعیـین خشکسـالی اسـتفاده کـرد     هـاي حـد  از جریان) 1379( وفاخواه
ایسـتگاه هیـدرومتري    22هـاي موجـود در حـوزه دریاچـه نمـک،      مطالعه با بررسی کلیه ایستگاه
ها با استفاده از آمـار  روزه هر یک از ایستگاه 30و  15، 7، 1هاي مناسب انتخاب و سپس جریان

هاي بـرآورد  از میان روش ولیانه را برآورد کرد هاي تداوم جریان سا دبی روزانه و ترسیم منحنی
 .کـرد اي جریـان حـداقل را انتخـاب    ههاي حداقل در مناطق فاقد آمار کافی، آنـالیز منطقـ  جریان

ه آبخیـز  ضاي در حونین براي تعیین مناطق همگن با استفاده از روش تجزیه و تحلیل خوشهچهم
که داد ش تجزیه و تحلیل تفکیکی نشان رو و ه شدهمنطقه همگن تشخیص داد 5 ،دریاچه نمک

تـرین  باشـند و متوسـط بارنـدگی سـالیانه مهـم      متمـایز از یکـدیگر مـی    منطقه همگن کامالً 5این 
  .کند متغیري است که مناطق همگن را از هم تفکیک می

ــعودیان  ــی نظــام تغییــرات        در پایــان) 1377(مس ــت عنــوان بررس ــه دکتــري خــود تح   نام
روابطـی   ها،ایران زمین ضمن بررسی الگوهاي زمانی، مکانی خشکسالیمکانی بارش در -زمانی

نتیجـه   واسـت  هـا ارائـه داده   شدت خشکسالی آن هاي دچار خشکسالی و به منظور تعیین گستره
  .از نوع لوگ نرمال سه پارامتري است ،گرفته که توزیع فراوانی شدت خشکسالی
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ایسـتگاه   11 ،استان چهارمحال بختیاريبررسی روند خشکسالی در  در )1379( قطره سامانی
که در سـال  نشان داد هاي آماري  را انتخاب کرد و بررسیباشد میکه داراي آمار طوالنی مدت 

و بـا ترسـیم نقشـه توزیـع خشکسـالی      اسـت  خشکسالی شدید در ایـن اسـتان رخ داده    60-1359
ه جنـوب اسـتان،   استان، مشخص شد که میزان شدت خشکسالی از شرق به غـرب و از شـمال بـ   

  .یابد کاهش می
میــزان جریــان خروجــی و بارنــدگی درازمــدت  ،)1379( پرهمــت و همکــاراندر مطالعــات 

در ایـن  . گرفته استها مد نظر قرار  ها و ترسالیبه منظور بررسی روند خشکسالیکارون ه ضحو
اده از روش ها و نیز شدت خشکسالی با استفهاي خشکسالی و توالی تکرار آنمطالعه طول دوره

همچنین با اسـتفاده از بـیالن بـارش و جریـان خروجـی،       .ه استمیانگین متحرك بررسی گردید
نشـان داده  تایج ن. شده استتأثیر کاهش میزان بارش ساالنه بر دبی جریان حوزه تجزیه و تحلیل 

و و نیـز در پـل شـالو     اتفـاق افتـاده   1330در اهواز یک دوره خشکسالی در اوائل دهـه   است که
  .ته استادامه داش 1350شروع و تا اواسط دهه  1330خشکسالی از اوائل دهه  ،شهرکرد

براي شش حوضه واقع در غرب و شمال غرب ایران با استفاده ) 1383(لشنی زند و همکاران 
اسـتخراج و اقـدام بـه     RUNSهاي با تداوم یک ماه به باال را از طریق تئوري ، خشکسالیSPIاز 

 .ي شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی کردندها ترسیم منحنی

هـاي رخ داده در   بررسی توزیـع مکـانی و زمـانی خشکسـالی     )1384(و همکاران پرور  سبزي
انجـام دادنـد    SPIبه وسیله شاخص  هاي اطالعات جغرافیاییبا استفاده از سیستم را استان همدان

  .است فاق افتادهشدیدترین خشکسالی ات 1378و  1375هاي در سالو نشان دادند 
شـود چـرا کـه در    بخش دیگري از منابع در مجموعه مقاالت مرتبط با خشکسالی یافـت مـی  

پـس از  . گـردد هاي مـرتبط برگـزار مـی   ها و کنفرانسسطح کشور، با وقوع خشکسالی، همایش
عنوان اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهـاي مقابلـه    بادو کنفرانس ملی ، 1379-80خشکسالی

آبی و خشکسالی و اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهاي مقابله با بحران آب بـه ترتیـب   کم با



Ø � 45 خشکسالی هواشناسی و شاخص هاي ارزیابی آن: فصل دوم ×

  از یـک   هـر در زابـل برگـزار گردیـده کـه      در شهرهاي کرمان و 80و 79هاي در اسفند ماه سال
پـس از  . ارائـه گردیـد  مسـائل مـرتبط بـا آن     بحث خشکسالی و اي در مقاالت بسیار ارزندهها آن

هاي بیشتري در کشـور برگـزار شـد کـه از     ها و همایشنیز کنفرانس 1386-87وقوع خشکسالی 
در برخـی  1389تـا   1387هـاي  هائی اشاره کرد کـه در فاصـله سـال   توان به همایشآن جمله می

هاي کشور نظیـر چهارمحـال و بختیـاري، اصـفهان، شـیراز، آذربایجـان شـرقی، سیسـتان و         استان
هـا ارائـه   برگزار شـد و صـدها مقالـه علمـی در ایـن همـایش      هاي دیگر بلوچستان و برخی استان

ها گنجینه ارزشمندي است کـه  بدیهی است مجموعه مقاالت منتشر شده در این همایش. گردید
تواند مـورد اسـتفاده مـدیران و کارشناسـان و     ها میهاي آتی و در زمان وقوع خشکسالیدر سال

  . حتی مردم باشد
  

   ایران بلحاظ وقوع خشکسالی وضعیت اقلیمی و طبیعی - 2-3
 40 تـا  25کشور ما به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک جغرافیایی و نـوار بیابـانی کـه در    

هوایی برخوردار است که جزو مناطق کم  درجه عرض شمالی واقع شده است، از شرایط آب و
هاي اصلی رژیم نوسانات شدید ساالنه، فصلی و ماهانه از خصوصیات. آیدباران جهان بشمار می

از غـرب بـه شـرق     شود که مقدار این نوسانات از شمال به جنـوب و بارندگی ایران محسوب می
که بطور کلی ایران در منطقه برون حاره قرار گرفته، به همـین جهـت   نظر به این .گیردفزونی می

ت کـه  هاي هوایی اس جریان هاي فشار وخصوصیات اصلی آب و هواي ایران تحت تاثیر سیستم
  .شوندغرب به محدوده جغرافیایی آن وارد می جنوب و از شمال و

ترین نقش را سیستم پرفشار جنب حاره به عهـده  مهم ،هاي مرکزي کشوردر جنوب و بخش
مـانع نفـوذ    دارد که در طی فصل گرم، بشدت بخش وسیعی از ایران را تحـت تـاثیر قـرارداده و   

 دریاي عمان شده و روي خلیج فارس و طوب مستقر برصعود هواي مر زا وهرگونه سیستم باران
هاي مرکزي در طی استقرار این سیستم در بخش .سازدعمالً رخداد بارندگی را امکان ناپذیر می
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ایران به دلیل دریافت حداکثر انرژي تابشی خورشید، یک مرکز کم فشار حرارتی محلی ایجـاد  
از آن بـه بعـد مجـدداً بـا حالـت       کنـد و دا میمتري گسترش پی 2000شود که تا ارتفاع حدودمی

شـود و در نتیجـه از   فرونشینی هوا در ارتفاعات بـدلیل اسـتقرار پرفشـار جنـب حـاره روبـرو مـی       
 عالوه بر سیستم مذکور، سیستم موسمی جنوب شـرقی در . ماندهرگونه فعالیت و تحرك باز می

داده و موجـب   ثیر قـرار أتحـت تـ  هـا  هایی از جنوب شرق ایران را در برخی سالاین فصل بخش
ها به ثیر این سیستم طی برخی سالأت. شودهاي قابل مالحظه اي در این منطقه از کشور میبارش
در فصول سرد، همزمان با عقب نشبی سیستم پرفشار جنـب   .رسدهاي مرکزي ایران نیز میبخش

  از جنـوب غـرب قـرار    سـودانی  اي از غـرب و فشـار مدیترانـه  هـاي کـم  ثیر سیستمأحاره، تحت ت
داده  قرار ایران را جوالنگاه فعالیت خود ،هاي مذکور در بستر بادهاي غربیگیرد که سیستممی 
  در ایـن زمـان سیسـتم پرفشـار سـیبري نیـز بـه خـاطر         . شـوند هاي عمـده اي را سـبب مـی   بارش و

ا تحـت  هـاي شـمالی و مرکـزي ایـران ر    نشینی پرفشار جنب حاره، پیشروي نموده و بخـش عقب
خشـک را   هاي شمالی و شمال شرقی افت دمایی و هواي سـرد و جریان. دهدمی ثیر خود قرارأت

هاي هـواي غربـی تشـکیل    به همراه دارد و از خصوصیات بارز این سیستم که در تالقی با جریان
اء عالوه بر این، سیستم یاد شـده منشـ  . باشدهاي قابل توجه میدهد، ایجاد بارشهایی را میجبهه

  .شودهاي شمال ایران نیز محسوب میاصلی ایجاد بارندگی
شـود، بیشـتر بـه کـاهش میـزان بارنـدگی،        زایـی مـی   هاي آب و هوایی که باعث بیاباننوسان

رطوبت، افزایش دما به ویژه در تابستان، افزایش میـزان خشـکی، تبخیـر و تعـرق، وزش بادهـاي      
هاي بر اثر نوسان حتی .شوندمربوط می) ش بادبر اثر وز(گرم و سوزان و کاهش پوشش گیاهی 

شـمال   مانندها  زمینها به برخی سراز جمله ملخجانوران و حشرات و آفات حمله آب و هوایی، 
ه ب .است که سیر قهقرایی محیط زیست را به همراه داشته استاتفاق افتاده  زشرقی قاره آفریقا نی

  :بیان کردزایی  ع خشکسالی و بیابانبراي وقورا  توان علل عمده زیر طور کلی می
  40و  20هاي هاي پرفشار جنب گرمسیري با دامنه نوسان بین عرضاستقرار سلول -1
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  عامل بري بودن -2
  عدم صعود و جابجایی شدید هوا -3
  هاجریانات دریایی سرد و باالراندگی آب -4
  سوزان وزش بادهاي گرم -5
  موانع کوهستانی  -6
ــه عنــوان دو  اســتقرار کــم ف -7 ــاد و آب ب ــرات و  شــار حرارتــی ب   عامــل اقلیمــی کــه داراي تغیی

هـا  گیـري منـاطق خشـک و بیابـانی و ژئومورفولـوژي آن     نسبتاً زیادي هستند درشکلهاي نوسان
هـا و از دسـت   وقوع پدیده فرسایش آبی و بادي در گسترش بیابـان  .کند ی را ایفا میینقش بسزا

  اي داشـته و تبعـات منفـی خشکسـالی را تشـدید       قـش عمـده  حاصلخیز ن سطحیهاي رفتن خاك
ایـران بـین دریـاي     داشـت و البرز وجود نمی هاي زاگرس وکه رشته کوهدر صورتیلذا  .کندمی

آب جهـان  کشورمان به یـک منطقـه کـامالً خشـک و بـی      بود،خلیج فارس محصور نمی خزر و
آب و هــوایی وگونــاگونی وجــود ایــن عوامــل طبیعــی موجــب تنــوع مختلــف . شــدتبــدیل مــی

هـاي البـرز و زاگـرس بـا ارتفـاع      کـوه . محصوالت کشاورزي از شمال به جنوب گردیـده اسـت  
گذارد بارندگی صورت گیـرد را  را که نمی) نب حارهجفشار زیاد (بیابانی  مناسب خود، اثر نوار

  .رددگتعدیل نموده و سرماي ایجاد شده در باالي ارتفاعات موجب ریزش نزوالت جوي می
ثیر أگیرنـد و تحـت تـ   ثیر این ارتفاعـات قـرار مـی   أاطقی از کشور که در خارج از حوضه تنم
یزي چکـه سـطح تبخیـر بـاالیی دارنـد از بارنـدگی نـا       گذشـته از ایـن   اي هسـتند، زیاد حاره فشار

مثلـث کـویر   ( هسـتند مناطق واقع در داخل مثلث کویر ایران داراي چنین شـرایطی  . برخوردارند
ایرانشـهر حاصـل    سـبزوار و  -دوده اي است که از اتصال خط مستقیم بین شهرهاي قـم ایران مح

نبود همگنی بین بارندگی و تبخیر همواره موجب فقر پوشش گیاهی این منـاطق شـده   ). شودمی
  تبخیـر در بیشـترین حـد خـود      ،کـم آب کـه بارنـدگی نـاچیز اسـت      در نواحی خشـک و . است
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نـاطق تبخیـر و تعـرق مطلـق سـاالنه بیشـتر از مقـدار متوسـط         به عبـارت دیگـر درایـن م   . باشدمی
  .بارندگی ساالنه است

روي نظـام تغییـرات زمـانی مکـانی بـارش ایـران، بـا         بـر ) 1377(طی بررسی کـه مسـعودیان   
هاي ساالنه انجـام داد، دریافـت کـه    بارش) 1376 تا1372(ساله  37بکارگیري یک دوره آماري 

 94(حـداکثر  1352و در سـال ) درصـد 11(ي کشـور حـداقل   هـا گستره خشکسالی 1336سال  در
هایی که دچار خشکسالی بوده کمتر از گستره پهنه ،درصد موارد 38تنها در  .بوده است) درصد

که براي آن. درصد موارد بیش از نیمی از کشور دچار خشکسالی بوده است 62در  درصد و 50
 250 بیشـتر از ن بـارش کشـور بایسـتی    دست کم نیمی از کشور دچار خشکسالی نباشـد، میـانگی  

مل دیگر آن است که تنها در صورتی تمامی کشور از خشکسـالی  أموضوع قابل ت. باشد مترمیلی
هـایی کـه   در سـال . متر رسیده باشدمیلی 400آزاد خواهد بود که میانگین بارش کشور به حدود 

  . تمامی کشور حاکم خواهد شدبر تقریباً متر کمتر باشد خشکسالی میلی 152میانگین بارش از 
ویژگی مهم دیگـر در ارتبـاط بـا خشکسـالی در ایـران، تـداوم چنـد سـاله آن اسـت کـه در           

وقتی خشکسالی بیش از یک سال تداوم داشته باشد، . هاي مختلف این تجربه وجود داردحوضه
  . باشدتر و بیشتر میاثرات و تبعات آن به مراتب سنگین

  
  ی و پایش خشکسالی هاي ارزیابشاخص - 2-4

هاي خشکسالی از قبیل فراوانی، شدت و تداوم آن از مکانی به مکان دیگـر متفـاوت    ویژگی
هاي اقتصـادي، خسـارات محیطـی و اجتمـاعی زیـادي را باعـث        ها گرچه زیان خشکسالی. است
انـد، چـرا کـه     هـاي هواشناسـی کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه        شوند اما نسبت به سایر پدیده می
اساسـی در مطالعــات   مهـم و هـاي  امقـد ایکـی از  . هـا مشـکل اســت  عریـف، تعیـین و پـایش آن   ت

تداوم  ها میزان، شدت وهایی است که بتوان بر اساس آن تعیین شاخص ،خشکسالی در هر منطقه
با تعریف شاخص خشکسالی که در واقع تابعی اسـت  . خشکسالی را در یک منطقه ارزیابی کرد
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صـورت یـک عـدد نمـایش داده     ه نهایتـاً بـ   ثیرگذار بر خشکسـالی و أی تاز عوامل مختلف محیط
 و از آن بـراي ارزیـابی و  سـاخت  تـوان تصـویر جـامعی از همـه ایـن عوامـل فـراهم         می ،شود می

هـاي   هـاي متعـددي از داده   تـر از ردیـف   سـاده  تر وکه به مراتب مفید ،کردگیري استفاده  تصمیم
  . باشد متنوع مرتبط با خشکسالی می

حالـت   در. اي بسیار مشکل است  به طورکلی تشخیص زمان آغاز و خاتمه خشکسالی مسأله
 محـیط خـاك   خشکسالی، زمانی است که ذخیره رطوبتی چه در توان گفت زمان آغاز کلی می

) خشکسـالی هیـدرولوژیک  (سـطحی و زیرزمینـی   و چه درمخازن آبـی  ) خشکسالی کشاورزي(
در کشـاورزي، پایـان   . تر اسـت  محسوس ،نسبت به زمان آغازپایان خشکسالی . خاتمه یافته باشد

هیـدرولوژي،   در. خشکسالی زمانی است که نزول باران، رطوبت مورد نیاز خاك را تأمین کنـد 
که جریان رودخانه دوباره برقرار شود و مخازن زیرزمینی تغذیه مجدد شـوند، زمـان پایـان    زمانی

ا پایـان خشکسـالی کـه بـه عنـوان دوره تـداوم       زمـان آغـاز تـ   . شـود  خشکسالی درنظرگرفتـه مـی  
. شـود  هاي اساسی خشکسـالی محسـوب مـی    شود یکی از ویژگی خشکسالی مفروض خوانده می

هرقدر دوره . تواند از روز و ماه تا سال تفاوت کند مقیاس زمانی دوره تداوم یک خشکسالی می
توانـد شـدت    لیـل مـی  تـر شـود، میـزان ذخـایرآب منطقـه، بـه همـین د        تداوم خشکسالی طـوالنی 
  .خشکسالی را افزایش دهد

هر قدر کمبود بارندگی نسبت به شرایط میانگین کمتـر باشـد، بـه همـان انـدازه میـزان تـأثیر         
این، میزان استمرار حالت خشکسالی در یـک   عالوه بر. کند خشکسالی بیشتر نمود عینی پیدا می

ی در شرایطی کـه خشکسـالی تنهـا    همان منطقه است، یعن منطقه نیز گویاي شدت خشکسالی در
براي یک ماه استمرار داشته باشد احتمال دارد بارش ماه بعد، میزان کمبود مـاه مزبـور را جبـران    
کند اما اگر ماه بعدي نیز خود نسبت به شرایط طبیعی کمبود داشته باشـد، بـه مراتـب در شـدت     

یـر مـورد مطالعـه و همچنـین     میزان کاستی در متغ. بخشیدن به حالت خشکسالی مؤثر خواهد بود
به همین منظور براي مشـخص سـاختن ایـن    . کننده شدت خشکسالی است آن، بیان زمان استمرار
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کننـد درجـه    هـاي مختلـف سـعی مـی     عامل درمطالعه خشکسالی، محققان با اسـتفاده از شـاخص  
  .درد مطالعه را نیز مد نظر قراردهنناهنجاري منفی متغیر مو

هاي مورد مطالعه در بررسی یک منطقـه بـه شـمار     ترین ویژگی از مهمفراوانی خشکسالی نیز  
محاسـبه  ) براي مثـال سـاالنه، ماهانـه و فصـلی    (هاي مختلف زمانی  تواند در مقیاس آید که می می
توانـد درارزیـابی قابلیـت منطقـه مـورد       هـاي مختلـف مـی    محاسبه توزیع فراوانی در شـدت . شود

  .کسالی کاربرد داشته باشدهاي مختلف خش مطالعه نسبت به شدت
کـه بـر    وجـود دارد هـاي متعـددي    شـاخص امروزه در ارتباط با ارزیابی و پایش خشکسالی، 

مقـدار انحـراف    هـا  البتـه در همـه ایـن شـاخص    . شـوند  هاي اقلیمی و محیطی بیان مـی  اساس داده
 گونـه  بـه  د،بـار  هاي معین در یک منطقه می بارندگی از مقدار بارندگی که بطور طبیعی در دوره

هاي آب سطحی، ها سایر عوامل مانند جریان در تعیین برخی از شاخص اما لحاظ شده است،اي  
کـدام از   امـا هـیچ   .گیـرد  مـی  رطوبت خاك و وضـعیت پوشـش گیـاهی نیـز مـورد توجـه قـرار       

توانـد  مـی ها به طور ذاتی برتر از بقیه نیست، بلکه هر کـدام بـراي کـاربرد خـاص خـود       شاخص
یک شاخص خشکسالی زمانی مفید است که بتواند ارزیـابی   .باشد هااز دیگر شاخص تر مناسب

کمی، ساده و روشنی از خصوصیات اصلی خشکسـالی یعنـی تـداوم، شـدت، فراوانـی و سـطح       
  . درگیر با خشکسالی را ارائه دهد

بـراي  هاي زیر نرمال را طی فصل گـرم   هاي فراوانی بارش بار نقشه  براي اولین) 1919(کینسر 
به منظـور مطالعـه نیازهـاي اقلیمـی در بخـش شـرقی       ) 1930(مارکویچ . منطقه راکی ترسیم نمود

تورنـت  . ایالت متحده از متغیرهاي دما و بارش، براي محاسبه شاخص خشکسـالی اسـتفاده کـرد   
. شاخص بارش موثر را براساس تفاوت میزان بارندگی با تبخیـر و تعـرق ارائـه داد   ) 1931(وایت 
گیـبس و  . تئوري احتمال را براي محاسبه فراوانی خشکسـالی بکـار گرفـت   ) 1943(توك بالمنس
هاي بارندگی ماهانه و بـرآورد مقـادیر مربـوط بـه هـر دهـک،        با مرتب کردن داده) 1967(ماهر 

براسـاس  ) 1965(پـالمر  . هاي بارندگی را به منظور پایش خشکسـالی ارائـه دادنـد   شاخص دهک
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و میزان آب در دسـترس خـاك و معادلـه موازنـه آب از قبیـل تبخیـر و       متغیرهاي بارندگی، دما 
هـاي سـطحی خـاك، شـاخص      تعرق، تخلیه آب خاك، رواناب و از دسـت رفـتن آب در الیـه   

شدت خشکسالی پالمر را پیشنهاد داد، این شاخص براساس تولید و تقاضاي بـیالن آب طراحـی   
بــراي تنظــیم برنامــه امــداد ) PDSI(مریکــا شــاخص شــدت خشکســالی پــالمر آدر . شــده اســت

اثـر خشکسـالی    هشـود و بـراي مطالعـ    اضطراري کشاورزان درزمان وقوع خشکسالی استفاده مـی 
 .تعریـف شـده اسـت   ) SWSI(شاخص منابع آب سطحی  ،برروي منابع آب در مناطق کوهستانی

 SPI صمرکز ملی مقابله با خشکسالی ایاالت متحـده شـاخ   و ادوشناسی کلر همچنین مرکز اقلیم
شاخص بارش استاندارد به وسیله . اندگرفتهکار ه مریکا بآهاي اخیر در  براي پایش خشکسالی را

طبیعـت شـاخص   . پایش خشکسالی ارائه گردیـد  به منظور تعیین و) 1993(ی وهمکارنش کمک
SPI هـر منطقـه  کند که در  را ایجاد میامکان این گر ماهر  اي است که براي یک تحلیل  به گونه 

ی خشکسالی یا وقایع غیـر عـادي   کم ، بتواند مقداراي از کره زمین که بارش آن ثبت شده است 
هدف از ارائه این شاخص، ارائه یـک شـاخص   . کند عیینت رطوبتی را در مقیاس زمانی مشخص

 .هاي متفاوت را با هم مقایسه کند هاي جوي مناطق با اقلیمکه بتواند ریزش استعددي 

در بررسی خشکسالی هیـدرولوژي   SPIکاربرد شاخص ) 1387(کاران بروجنی و همصمدي
  .هاي آبریز را مورد توجه قرار دادندحوضه

هـاي پرتغـال، از یـک مـدل توزیـع      به منظور تحلیل خشکسـالی ) 1998(هنریکوس و سانتوز 
هـاي شـدت،    بنـدي خشکسـالی و منحنـی    هـاي پهنـه   اي خشکسالی استفاده کردنـد و نقشـه  منطقه

براسـاس تحلیـل   ) 2000(داله زیوس و همکـاران  . فراوانی خشکسالی را ترسیم کردندمساحت و 
شـدت خشکسـالی را بـراي یونـان     هاي هـم  هاي شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی؛ نقشه منحنی

ترسیم کردند و نتیجه گرفتند که نواحی شمالی یونان نسبت به نواحی جنـوبی آن از خشکسـالی   
  . شدیدتري برخوردار است
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موجـود بـراي ارزیـابی شـدت      هـاي خشکسـالی  شـاخص تـوان  راساس مطالعات محققان میب
  :خشکسالی را به شرح زیر بیان کرد

   (PN) شاخص درصد نرمال) 1
  (SPI)شاخص استاندارد بارش ) 2
  (PDSI)شاخص شدت خشکسالی پالمر ) 3
  )CMI( شاخص رطوبت محصول) 4
  )SWSI( شاخص ذخیره آب سطحی) 5
  )RDI(لی احیایی شاخص خشکسا) 6
  )NDVI(نجار شده  شاخص پوشش گیاهی به) 7
  )Decile(ها شاخص دهک) 8
  (SMDI) شاخص خشکسالی رطوبت خاك) 9

   )SWI(شاخص سطح آب استاندارد ) 10
  (CSDI) ویژه شاخص خشکسالی محصول) 11
     (ERI)شاخص بارش مؤثر  -12
   (RAI) نظمی بارششاخص نابهنجاري یا بی -13

  هاي تحلیل سینوپتیکی روش) 14
 روش استفاده از اطالعات ژئومورفولوژیک و تاریخی) 15

ـ  ها می با استفاده از این شاخص و بـه صـورت   کـرد  ی توان شدت و وسعت خشکسالی را کم
ها براي کاربردهـاي خـاص    هر یک از این شاخص .اي خشکسالی را مورد ارزیابی قرار داددوره

ه شده براي یک منطقه، قابل استفاده براي سایر ئهاي ارا شاخصدر مناطق خاصی معتبر هستند و 
ثر بـر ایجـاد پدیـده خشکسـالی از     ؤعلت این امر متغیر بودن شرایط هواشناسـی مـ  (نواحی نیستند 
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بـراي منـاطقی کـه داراي شـرایط اقلیمـی یکسـانی هسـتند        اغلـب   ).اي به نقطه دیگر اسـت   نقطه
  . ستفاده کردهاي خشکسالی یکسانی ا توان از شاخص می

 PNشاخص درصد نرمال  -1- 2-4

همکارانش ارائه شد و مفهوم اساسـی   و Willekeتوسط  1994شاخص درصد نرمال در سال 
بارش  ،باشد و تنها فاکتور مورد نیاز جهت محاسبه آنبارش واقعی بر بارش نرمال می آن تقسیم

شاخص با توجه به رابطه زیر محاسبه  این. شوددر مقیاس زمانی ماهیانه به کار برده می باشد ومی
   .شودمی

100×=
P
PPN  

) mm(میانگین بارندگی ماهانـه بلندمـدت    Pو) mm(مجموع بارندگی ماهانه  Pکه در آن، 
 .است

کاربرد شاخص درصد نرمال این است که میانگین بارندگی اغلب با میانـه   اشکاالتیکی از 
بارش رخ داده در یک دوره اقلیمی بلنـد مـدت اسـت، متفـاوت     % 50مقداري متجاوز از ه کآن 
کنـد، حـال    علت آن است که بارندگی ماهانه یا فصلی از یک توزیع نرمال پیروي نمی .باشد می
که شاخص درصد نرمال به یک توزیع نرمال داللت دارد که در آن میانـه و میـانگین یکسـان    ن آ

  .دهد را نشان می PNطبقه بندي بر اساس شاخص  )1-2(جدول . هستند
 PNبندي شاخص  طبقه) 1-2(جدول 

  PNمقدار شاخص   نوع خشکسالی

 درصد 80تا  70 خشکسالی خفیف

 درصد 70تا  55 خشکسالی متوسط

 درصد 55تا  40 خشکسالی شدید

 درصد 40کمتر از  خشکسالی بسیار شدید
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 SPI ششاخص استاندارد بار -2-4-2

را بـه منظـور تعریـف و    ) 1SPI(شاخص بارش استاندارد شده ) 1993(و همکارانش  کیمک
ماهـه توسـعه    48و  24، 12، 6، 3هاي زمـانی   پایش خشکسالی و تعیین کمبود بارش براي مقیاس

مرکز ملی تعدیل خشکسالی ایالت متحده بـه منظـور پـایش خشکسـالی و شـرایط ذخیـره       . دادند
بر اساس احتمـال بـارش   است که  شاخصی SPI. کند اده میاستف SPIرطوبت خاك از شاخص 

هشـدار اولیـه و کمـک بـه ارزیـابی      دادن شود و جهـت   هاي زمانی مختلف محاسبه می براي بازه
  هـاي زمـانی بکـار    شدت خشکسالی و تعیین اثرات آن بر منـابع آب قابـل دسـترس در ایـن بـازه     

تـر از  عددي با انحراف معیار باالتر یا پایینیا  Zبیانگر یک نمره  SPI. )1993کی، مک( رودمی 
شـاخص بـر اسـاس آمـار بارنـدگی بلندمـدت در یـک دوره        ایـن  . باشد میانگین یک رویداد می

اخـتالف بـین مقـادیر     ،ایـن شـاخص  براي محاسـبه   .شود تعیین میبراي هر منطقه آماري دلخواه 
بـر انحـراف   آن را و سـپس   را بدسـت آورده  بارش و میانگین آن براي یک بازه زمانی مشخص

معرف بارندگی بیشتر از میانه و مقـادیر منفـی آن،    SPIمقادیر مثبت . کنندتقسیم میمعیار بارش 
هـاي مختلـف خشکسـالی    و شدت SPI مقادیر) 2-2(در جدل . معرف بارش کمتر از میانه است

اشند و مقدار آن بـه  بطور مداوم منفی ب SPIجدول هرگاه مقادیر این با توجه به . ارائه شده است
دهنــده خاتمــه  یــا کمتــر برســد، معــرف وقــوع خشکســالی اســت و مقــادیر مثبــت آن نشــان  -1

  .باشد خشکسالی می
هـایی اسـت   از جمله شـاخص  (SPI)با شاخص بارش استاندارد شده  Runالبته تلفیق تئوري  

بیان کنـد و   تواند خصوصیات فراوانی، شدت، تداوم و بزرگی خشکسالی را در هر مکانکه می
چون این روش براي محاسبه نیاز به متغیرهاي کمی داشته و همچنین قابلیـت پـایش نزدیـک بـه     

ها قـرار داده  را دارد، آن را در موقعیت بسیار مناسبی نسبت به سایر شاخص) ماهانه(زمان واقعی 

                                            
1 - Standardized Precipitation Index 
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مختلـف   هـاي زمـانی  است، عالوه بر این شاخص بارش استاندارد شده دینامیک بوده و در بـازه 
   .قابل محاسبه است

  SPIبندي شاخص  طبقه) 2-2(جدول 
  SPIمقدار   شرح

 و بیشتر 2 ترسالی بسیار شدید

 +99/1تا + 5/1 خیلی مرطوب

 +49/1تا + 1 ترسالی متوسط

 +99/0تا  -99/0 تقریباً نرمال

 - 49/1تا  -1 خشکسالی متوسط

  - 99/1تا  -5/1 خشکسالی شدید
 و کمتر -2 خشکسالی بسیار شدید

  

  PDSI شاخص شدت خشکسالی پالمر -2-4-3
ه شاخص پالمر، یک شاخص خشکسالی هواشناسی است و بـه شـرایط آب و هـوایی کـه بـ     

هاي بـارش،   این شاخص بر اساس داده .دهد طور غیر معمول خشک یا مرطوب باشند، پاسخ می
هـاي ورودي، تمـام    داده بـا اسـتفاده از   .شود آب قابل دسترس خاك محاسبه می قداردما و نیز م

خـاك،   رطـوبتی  اصلی معادله تعادل آب شامل تبخیر و تعـرق، بـارش، دمـا، ذخیـره    پارامترهاي 
در این ارتباط، اثرات انسانی نظیـر   .گرددهاي سطحی تعیین می رواناب و کاهش رطوبت از الیه

هاي  ه و تحلیل دادهاین روش نیازمند تجزی. شود آبیاري، در معادله تعادل آب در نظر گرفته نمی
ضرایب ثابت را که به صفات مشخص رطوبت هر منطقه مربوط  نداقلیمی بلند مدت است تا بتوا

ثر در تعیین خشکسـالی طـوالنی   ؤهاي بسیار میکی از روش PDSIشاخص  .است، محاسبه نماید
در . ددهـ  جـواب نمـی  ) مثالً چنـد هفتـه  (بینی کوتاه مدت  باشد و براي پیش می) چند ماهه(مدت 
   .رود هاي ترسالی و خشکسالی هواشناسی بکار می مدت دورهاین شاخص براي پایش بلندواقع 
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 30مـثالً  (در مرحله اول بیالن رطوبتی ماهانـه بـراي یـک دوره طـوالنی      PDSIبراي محاسبه 
-محاسبه میزان تبخیر و تعرق با روش تورنت انجام مـی  ،در این روش. نیـــازاست) سال یا بیشتر

مقادیر میزان رواناب، ذخیره مجـدد و کـاهش رطوبـت نیـز محاسـبه و پـس از تعیـین ایـن         . دشو
میزان بارشی کـه بایـد در یـک مـاه مشـخص ببـارد تـا تبخیـر و         (ضرایب، میزان بارندگی فرضی 

تعرق، رواناب و ذخیره رطوبت براي اقلیم مورد نظر، با توجه به وضعیت رطوبتی قبلـی، در حـد   
-محاسـبه مـی   PDSIمحاسبه شده و با بدست آمدن کلیه پارامترهـا، شـاخص    )باقی بماندطبیعی 

تـوان شـدت خشکسـالی را    ، مـی )3-2(بنـدي جـدول   با محاسبه شاخص و با توجه به طبقه. شود
   .تعیین نمود

  PDSIبندي شاخص  طبقه) 3-2(جدول 
  PDSIمقدار پارامتر   شرح

 یا بیشتر 4 ترسالی بسیار شدید

 99/3تا  3 خیلی مرطوب

 99/2تا  2 ترسالی متوسط

 99/1تا  1 تقریباً مرطوب

 99/0تا  5/0 تا حدي مرطوب

 -49/0تا  49/0 تقریباً نرمال

 - 99/0تا  -5/0 تا حدي خشک

 - 99/1تا  -1 خشکسالی خفیف

 - 99/2تا  -2 خشکسالی متوسط

 - 99/3تا  -3 خشکسالی شدید

 یا کمتر -4 خشکسالی بسیار شدید

  CMI خص رطوبت محصولشا -2-4-4
اسـاس میـانگین    مفهوم این شاخص بـر  .ابداع شد palmerتوسط  1968این شاخص در سال 

هفته قبل اسـتوار اسـت    CMIمجموع بارش هر هفته در یک تقسیم اقلیمی نسبت به مقادیر  دما و
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یـن  فاکتورهاي اساسی مـورد اسـتفاده در ا   .استمکان داراي ضرائب وزنی  با توجه به زمان و و
  .رود در مقیاس زمانی هفتگی به کار می د ونبارش می باش شاخص دما و
ثر بر محصوالت زراعی در یک دوره زمـانی کوتـاه   ؤانگر شرایط رطوبت مبیCMI شاخص 

در این روش از راهبردهاي هواشناسـی جهـت پـایش هفتـه بـه هفتـه شـرایط محصـوالت         . است
وتـاه مـدت شـرایط رطوبـت در منـاطق عمـده       شود و به کمک آن تغییرات ک زراعی استفاده می
- بر اساس متوسط دما و مجموع بارش هفتگی در یـک تقسـیم   کاراین  .گردد کشت برآورد می

در واقع این شاخص مانند شاخص پـالمر  . شود هفته قبل انجام می CMI بندي اقلیمی و نیز مقادیر
امـا  رود  وبتی بکـار مـی  است با این تفاوت که شاخص پالمر بـراي پـایش بلندمـدت شـرایط رطـ     

ثر بر رشد محصوالت زراعـی طراحـی   ؤبراي پایش کوتاه مدت شرایط رطوبتی م CMIشاخص 
  . هاي بلند مدت ابزار مناسبی نیست رو براي پایش خشکسالی شده است و از این

ــات         ــدت ممکــن اســت اطالع ــاه م ــرات شــرایط کوت ــه تغیی ــن شــاخص ب پاســخ ســریع ای
براي مثال، یک بارش مناسب در طـی یـک   . ندکلندمدت ایجاد بط اي را براي شرای کننده گمراه

کـه  شـرایط رطـوبتی کـافی را نشـان دهـد، در حـالی       CMI قـدار مشود کـه   خشکسالی باعث می
ارائه  CMIبندي شاخص  طبقه) 4-2(در جدول . خشکسالی بلندمدت هنوز در منطقه وجود دارد

  .شده است
  CMIبندي شاخص  طبقه) 4- 2(جدول

   CMIشاخصر مقدا  شرح
 و بیشتر+ 3 ترسالی بسیار شدید

 9/2تا  2 ترسالی

 9/1تا  1 رطوبت غیر معمول

 - 9/0تا  9/0 رطوبت مطلوب/ خشکسالی خفیف

 - 9/1تا  -1 خشکسالی غیر معمول

 - 9/2تا  -2 خشکسالی شدید

 و کمتر -3 خشکسالی بسیار شدید
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 SWSL شاخص ذخیره آب سطحی -2-4-5

SWSI براي ایالت کلـرادو و بـه    1981شناسی است که در سال سالی آبیک شاخص خشک
هـا و   میـزان بـرف، منـابع آبـی، جریـان رودخانـه      کـردن  لحـاظ  بـا   PDSIمنظور تکمیل شاخص 
شاخص پالمر اساساً یک الگوریتم کالیبره شده رطوبـت خـاك   . شد رائهبارندگی در ارتفاعات ا

توپوگرافی منطقه و ذخایر برف و رواناب ناشـی   براي مناطق نسبتاً همگن است و تغییرات شدید
هـاي  جهت شناسایی شرایط آب SWSIاما شاخص  .از آن در این شاخص منظور نگردیده است
هاي کوهسـتانی یکـی از اجـزاء اصـلی آن محسـوب       سطحی طراحی شده و برف موجود در قله

بارنـدگی،  (وش پـالمر  عالوه بر پارامترهـاي مـورد نیـاز در ر    SWSIتعیین شاخص براي  .شود می
بـراي  . ذخایر برف نیز بایستی در نظر گرفتـه شـود  ) دما، تبخیر و تعرق، رطوبت خاك و رواناب

شـود و   محاسبه این شاخص در فصل زمستان فقط برف، بارندگی و ذخایر پشت سد منظـور مـی  
ر برف جایگزین ذخای SWSIهاي معادله  لفهؤهاي سطحی بعنوان یکی از مدر طی تابستان جریان

 1/4تغییـرات ایــن نمایـه، شــبیه بـه شــاخص پـالمر اســت و محـدوده تغییــرات آن از       .گــردد مـی 
  .بندي آن ارائه شده استطبقه) 5-2(که در جدول  باشد می) خشک( -1/4تا ) مرطوب(

  SWSIبندي شاخص  طبقه) 5 -2(جدول 
  SWSIمقدار شاخص   شرح

 1/4تا  1/3 ترسالی بسیار شدید

 3تا  1/2 خیلی مرطوب

 2تا  1/1 ترسالی متوسط

 1تا  1/0 ترسالی خفیف

 - 1تا  -1/0 خشکسالی خفیف

 - 2تا  -1/1 خشکسالی متوسط

 -3تا  – 1/2 خشکسالی شدید

 -1/4تا  -1/3 خشکسالی بسیار شدید

2  
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  RDI شاخص خشکسالی احیایی -2-4-6
شـاخص ذخیـره    این شاخص شبیه به. ارائه شد Weyhorstتوسط  1996این شاخص در سال 

بـارش   سـطح آب رودخانـه،   براسـاس فاکتورهـاي اقلیمـی وهواشناسـی،     باشد وآب سطحی می
در مقیـاس زمـانی ماهانـه     د وگردهمچنین دما محاسبه می ذخائر آب و برف، جریانات سطحی،

  .رودبکار می
شـود و پارامترهـاي دمـا،     هـا محاسـبه مـی    حوضـه رودخانـه   ، برايSWSIمانند  RDIشاخص 

  .روند کار میههاي این روش ب ریانات سطحی و ذخایر آب به عنوان وروديجندگی، برف، بار
بینـی   این شاخص به عنوان ابزاري براي توصیف شدت و مدت خشکسـالی و نیـز پـیش    اخیراً

با هر منطقه خاصی سـازگار   RDIشاخص . زمان آغاز و پایان دوره خشکسالی توسعه یافته است
که عالوه بر میزان آب، عوامل اقلیمی نیز در این روش لحـاظ شـده    است و مزیت آن این است

  .ارائه شده است  RDIبندي شاخص طبقه) 6-2(در جدول  .است 
  RDIبندي شاخص  طبقه) 6-2(جدول 
 RDIمقدار شاخص   شرح

 یا بیشتر 4 ترسالی بسیار شدید

 4تا  5/1 ترسالی متوسط

 5/1تا  1 رطوبت نرمال تا خفیف

 -5/1تا  0 ال تا خفیفخشکی نرم

 -5/4تا  -5/1 خشکسالی متوسط

 یا کمتر -4 خشکسالی بسیار شدید

  NDVI شاخص پوشش گیاهی بهنجار شده -2-4-7
هـاي گیـاهی اسـت کـه بـا      شـود یکـی از شـاخص    نیز نامیده مـی  NVIکه گاهی  این شاخص

اي چنـد   ت مـاهواره یاضی براي ارزیـابی توزیـع طیفـی گیاهـان در مشـاهدا     راستفاده از تبدیالت 
بر اساس اختالف رفتار گیاهان نسبت به باندهاي قرمـز   NDVIشاخص  .طیفی طراحی شده است

  .و مادون قرمز توسعه یافته است



� Ø  60پیامدهاي خشکسالی و راههاي مقابله با آن  ×

زاي موجود در محیط سالمت، پوشـش گیـاهی تغییـر کنـد و گیـاه      اگر به علت شرایط تنش
دهاي مـادون قرمـز کـاهش    دچار استرس شود بازتـابش بانـدهاي مرئـی افـزایش و بازتـابش بانـ      

  .یابد می
  :شود این شاخص از رابطه مقابل محاسبه می

VISNIR
VISNIRNDVI

+
−

=  

  . باند مرئی سنجنده است VISباند مادون قرمز نزدیک سنجنده و  NIRدر این رابطه 
NDVI        در حقیقت نشان دهنده تراکم پوشش گیـاهی اسـت و هرچـه میـزان آن بیشـتر باشـد

  .باشدتر خواهد بود و نشان از ترسالی می کمتوده گیاهی مترا
هـاي   براي پوشش گیاهی، بسیار بیشتر از مقدار آن براي سـایر عناصـر و پدیـده    NDVIمیزان 

که مقدار این شاخص براي عناصـر  باشد، به طوري می... ابر، آب و کره زمین نظیرخاك، سنگ،
  . یاد شده نزدیک به صفر و یا حتی منفی است

از پوشـش گیـاهی بـدون    ) آبـی  کـم (خیص پوشش گیاهی داراي استرس رطوبتی بنابراین تش
ها براي کنترل اثرات خشکسالی بر روي پوشش گیاهی بسـیار مناسـب   استرس در این طول موج

که اسـترس رطـوبتی در گیاهـان در نتیجـه کمبـود بـارنگی توسـط مقـادیر پـایین          طورياست، به
NDVI شود منعکس می . 

  Decileها شاخص دهک -2-4-8
از تقسـیم   این شـاخص اساسـاً   .ارائه شد Maherو  Gibbsتوسط  1967این شاخص در سال 

یک از ده درصد توزیـع بـه    توزیع احتمال وقوع آمار ثبت شده درازمدت بارش بر بخشی از هر
و مقیـاس زمـانی مـورد     اسـت مـؤثر در محاسـبه ایـن شـاخص بـارش       تنها فاکتور .آیددست می
  .باشدشاخص نیز مقیاس ماهیانه می این استفاده در
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در ایـن  . ه شـده اسـت  ئـ نـواقص موجـود در روش درصـد نرمـال ارا    رفع این روش به منظور 
هر یک از . شود روش، توزیع بارش به وقوع پیوسته در یک دوره طوالنی به ده بخش تقسیم می

درصـد   10 دهک اول معرف مقدار بارشی اسـت کـه از  . شود ها یک دهک نامیده میاین بخش
درصـد بـارش کمتـر     20دهندة مقدار بارشـی اسـت کـه از     بارش کمتر باشد و دهک دوم نشان

 .باشد

ها به عنوان یک شـاخص هواشناسـی جهـت پـایش خشکسـالی توسـط سیسـتم        روش دهک
اي اسـت و   این روش داراي محاسبات نسبتاً سـاده . انتخاب شده است مراقبت خشکسالی استرالیا

هــــا در جـدول   بنـدي دهـک   طبقـه  .هاي کمتري نیاز دارد پالمر به تعداد دادهدر مقایسه با روش 
  .ارائه شده است) 2-7(

  
  هـــابندي دهک طبقه) 7-2(جدول 

  طبقه  شرح
 1-2دهک  خیلی کمتر از نرمال

 3-4دهک  کمتر از نرمال

 5-6دهک  تقریباً نرمال

 7-8دهک  بیشتر از نرمال

 9-10دهک خیلی بیشتر از نرمال

  SMDI شاخص خشکسالی رطوبت خاك -2-4-9
توسط  1994در سال  (Soil Moisture Drouyht Index) خشکسالی رطوبت خاك شاخص
Hollinyer مبناي مجموع رطوبت خاك بطور روزانه  این شاخص بر. دگردیهمکارانش ارائه  و

رطوبـت خـاك    ،تنها فاکتور اقلیمی مورد استفاده در این شـاخص  براي یک سال استوار است و
د و بــراي تشــخیص خشکســالی روهــاي ســاالنه بــه کـار مــی ایــن شــاخص در مقیـاس  .باشــدمـی 

  .کشاورزي کاربرد بیشتري دارد



� Ø  62پیامدهاي خشکسالی و راههاي مقابله با آن  ×

  SWI شاخص سطح آب استاندارد -2-4-10

  نوســانات ســطح  توســط بویــان جهـت پــایش  2004شـاخص ســطح آب اســتاندارد در سـال   
مبنـاي ایـن   . هیدرولوژیک ارائـه شـده اسـت    هايهاي آب زیرزمینی در بررسی خشکسالیسفره

  : روش محاسبه شاخصی است که بصورت زیر تعریف شده است

σ
imij ww

SWI
−

=  

هـا و   میـانگین ماهانـه آن   j ،wimتا  iهاي پیزومتري  سطح ایستابی چاه: wijکه در رابطه فوق 
σ :مقادیر مثبت ). 2004بویان (باشد  انحراف از معیار میSWI ن دهنـده خشکسـالی و مقـادیر    نشا

  ).8-2جدول (باشد  منفی نشان دهنده عدم خشکسالی و شرایط نرمال می
  SWI بندي شدت شاخصطبقه) 8-2(جدول 

 SWIمقادیر   طبقه خشکسالی
 )2004بویان (

  >0  بدون خشکسالی
  99/0تا  0  خشکسالی مالیم
  49/1تا  1  خشکسالی متوسط
  99/1تا  5/1  خشکسالی شدید

  و بیشتر 2  سالی بسیار شدیدخشک

  CSDI ویژه شاخص خشکسالی محصول -2-4-11
توسط  1993در سال  (Crop Specific Drought Index) ویژه شاخص خشکسالی محصول

Meyer مجدداً توسط  1995همکارانش ارائه شد سپس در سال  وMeyer  وHubbard   اصـالح
مفهـوم اساسـی ایـن     .گردیـد ئـه  ارا (CMI)این شاخص پس از شـاخص رطوبـت محصـول     .شد

تعرقی که ممکن است  تبخیر و تقسیم آن بر مجموع ارقام محاسبه شده تبخیر وتعرق و شاخص،
تـرین فـاکتور اقلیمـی کـه در ایـن      مهـم  .در طول دوره رشد یک محصول ویژه اتفاق افتاده باشد
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اخص اسـتفاده  باشد و در مقیاس زمـانی فصـلی از ایـن شـ    رود تبخیر وتعرق میشاخص بکار می
  .شودمی

  ERI شاخص بارش مؤثر -2-4-12
 byun و Wilhitتوسـط   1999در سـال  ) Effective Rainfall Index( شـاخص بـارش مـؤثر   

ایـن شـاخص براسـاس    . هـاي اخیـر ارائـه گردیـد    بعنوان جدیدترین شاخص خشکسالی در سـال 
 آن بارش بـوده و  مل مؤثر دربنابراین تنها عا .هاي کمی از بارش مؤثر روزانه استوار استتحلیل

مشخصه برجسته دیگري که باعث تفاوت این پدیده در مناطق . باشدمقیاس زمانی آن روزانه می
توانـد از یـک فصـل بـه فصـل      به طور مثال خشکسالی می. مختلف شده است، عامل تداوم است

اري دیگر و از یـک سـال بـه سـال دیگـر ادامـه پیـدا کنـد در ایـن صـورت هـر چـه مـدت پایـد              
شـود کـه مصـرف    تر خواهد شـد و موجـب مـی   خشکسالی بیشتر باشد تأثیر بالقوه آن نیز بزرگ

هاي سطحی و زیرزمینی بیشتر اسـتفاده نماینـد و باعـث خـالی شـدن ایـن منـابع        کنندگان از آب
  .شوند

  RAI نظمی بارششاخص نابهنجاري یا بی -2-4-13
توسـط   1965در سـال  ) Rainfall Anomaly Index( نظمـی بـارش  شاخص نابهنجاري یا بی

Rooy 3تـا   -3 این شاخص براساس محاسبه بارش مقایسه شـده بـا ارقـام تصـادفی از     .ه شدارائ +
تنها عامـل   .کرانه اختصاص داده شده است 10 ،هاي بارشنظمیکه به بیآید بطوريبدست می

نیـز  سـاالنه   اهانـه و زمانی م این شاخص در دو مقیاس. استبارش  مؤثر در محاسبه این شاخص،
  .شودبکار برده می

  هاي تحلیل سینوپتیکی روش -14- 2-4
خشکسالی توجه زیادي را به خـود جلـب   پدیده مطالعه در مورد آب و هواشناسی دینامیکی 

 بـا توزیع بارندگی بـر روي ایـاالت متحـده آمریکـا را     ) 1967(، نانهیل در این زمینه. نکرده است
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ه به نظر وي ایـن عامـل بـ   . ي پرفشار اقیانوس اطلس مطالعه نموده استهامرجع قرار دادن سیستم
هــاي نیــز تحلیــل) 1960(بونــد . داردطــور وســیعی مقــدار بــاران آمریکــا را تحــت کنتــرل خــود 

هاي گـردش عمـومی ناحیـه عنـوان     با مرجع قراردادن ویژگیرا  خشکسالی در آمریکاي شمالی
سـیکلونی در منـاطق معتـدل نیمکـره شـمالی و      هـاي آنتـی   وي دریافت که گـردش . نموده است

) 1967(بونددرسابرامانیام  .دگذار طور مستقیم در جریان هوا و وقوع خشکسالی اثر میه جنوبی ب
بــه بررســی شـرایط ســینوپتیکی و فیزیکــی خشکسـالی در یــک منطقــه   ) 1991(براوروکـاوس  و 

رابطـه   کـه رخـداد ایـن پدیـده در    دهـد   ها نیز نشان میهاي آن نتایج بررسی. اند مفروض پرداخته
  .باشد مستقیم با گردش عمومی جو و نحوه استقرار مراکز فشار می

  روش استفاده از اطالعات ژئومورفولوژیک و تاریخی -15- 2-4
اي ژئومورفولوژیک هرسوم خانوادگی ساکنین و از نشانه خاطرات،اطالعات تاریخی که از 

هاي ژئومورفولوژیـک   و سایر پدیده) فرسایش یخچالیمربوط به سیستم (قبیل واروهاي گلی  از
جملـه خشکسـالی را    رخـدادهاي طبیعـی گذشـته از   تواند میآید،  دست میهاي قدیمی بهمحیط

  طراتی همچـون کـاهش شـدید میـزان محصـوالت یـا میـزان بارنـدگی در         اخـ  معمـوالً . کندبیان 
سـفانه ایـن   أمت امـا ماند باقی می ذهاناگذارد، در  هاي گذشته به دلیل اثري که در جوامع میسال

هـاي سـیاحان و مکتشـفان اولیـه و مهـاجرین       سـفرنامه  .شوندمکتوب نمی معموالًگونه اطالعات 
ــز مــی ــد اطالعــات ذي مســتعمرات نی ــی را درتوان ــرقیمت هــاي همچنــین، بررســی. داشــته باشــد ب

ــراي مطالعــه خشکســالی  شناســی مــی باســتان بعــد از . باشــد هــاي گذشــتهتوانــد روش دیگــري ب
هـا بـه مسـائل خشکسـالی از اهمیـت خاصـی       چگـونگی ربـط آن   ،آوري مـدارك و اسـناد   جمع

هاي کشـاورزي و اجتمـاعی   ها، خسارت هاي تبدیل براي گفتهیافتن تابع معموالً. برخوردار است
 اي محسـوب  له پیچیـده أهـاي بـارانی مسـ    ها در طی دورهها به بارش سالیانه و جریانو ارتباط آن

هنـوز در افـراد مسـن وجـود      1330به طور مثال در ایران خاطره خشکسالی شدید دهه  .گردد می
هاي بعدي منتقل شده دارد و حتی شعرهائی نیز در این زمینه سروده شده که سینه به سینه به نسل
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خـواهی  اي ملخ پیرمونی، تو این سال گرونـی، بـاز هـم مـی    : این شعر است اهاز جمله آن. است
  ی؟بمون

  
 و خشکسالی تغییر اقلیم - 2-5

اي در طـول   هـاي منطقـه   به نوسان در اقلیم جهانی یا در اقلیم (Climate change) تغییر اقلیم
یــا آب و هــواي متوســط  -ن تغییــرات را در شــرایط میــانگین جــويو ایــ کنــد زمــان اشــاره مــی

هـا سـال    ها تا میلیون دههکند که در فاصله زمانی بین  زمانی تشریح میهاي دورهدر  –) متعارف(
است از فرآیندهاي درونی زمین یا نیروهاي خـارج از آن    این تغییرات ممکن. باشد در نوسان می
هاي مربـوط بـه تغییـرات     هاي اخیر در اثر فعالیتسالدر شدت نور خورشید یا در  هامثالً نوسان

مقولـه سیاسـت محیطـی،    در  کـه اخیـراً  ایـن ه خصوص ب. دست بشر حاصل شده باشدبه  ،اقلیمی
کنـد، از جملـه بـاال     اغلب تنها به تغییرات جاري در اقلیم جدید اشـاره مـی  » تغییر اقلیم«اصطالح 

  . شود شناخته می گرم شدن زمین که به عنوان) زمین(رفتن سطح متوسط دماي سطح 

 تحقیقات در زمینه تغییر اقلیم -1- 2-5

وقوع پدیده تغییر اقلیم در سطح جهـان بـه سـهولت امکـان پـذیر نیسـت و نیازمنـد        تشخیص 
هاي جامع و طوالنی مدت آمارهایی از پارامترهاي جـوي اسـت، هـر چنـد رونـد گرمتـر        بررسی

  .نماید تقریباً قطعی می Co2 افزایش غلظت گاز به علت شدن دماي سطح زمین
چـرا کـه تمـامی    . یابنـد  شناسی نمود کامالً بارزي مـی سناریوهاي تغییر اقلیمی در چرخه آب

نوسان منابع . گیرند اجزاء آن تحت تأثیر تغییرات حاصله در میزان تبادالت انرژي و جرم قرار می
رات اقلیمی است، چرا که نیاز به این منابع با افزایش تبخیـر  اي تابع تغیی قابل مالحظه ورآبی به ط

غلظـت  دهـد  مـی هـا نشـان    بررسی. شود تر بیشتر می تر و آفتابی و تعرق در شرایط گرمتر، خشک
میزان غلظـت  . گازکربنیک و سایر گازها در اتمسفر از نیمه دوم قرن نوزدهم افزایش یافته است

Co2  نوسـانات دي  ) 1-2(شـکل  . درصـد فزونـی یافتـه اسـت     35حـدود   1988تـا   1958از سال
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دهد که نیـروي   مطالعات اخیر، نشان می .دهدرا نشان می میلیون سال اخیر 500اکسید کربن طی 
اي  گازهـاي گلخانـه  . باشـد  میکره زمین اي عامل اصلی گرم شدن  تابشی در اثر گازهاي گلخانه

اي کـه در   گلخانـه  گازطبق این مطالعات،  بر. نقش مهمی در درك تاریخچه اقلیمی زمین دارند
  .کند، نقشی کلیدي در تنظیم دماي زمین دارد اثر به دام انداختن حرارت تولید گرما می

 احتمـاالً از بـیش از   دي اکسـید کـربن  میلیون سال اخیر، مقادیر  600در طول ppm 5000   تـا
شناسـی و ابـداعات    ثیر فرآیندهاي زمینأتدلیل که عمدتاً به تغییر کرده است  ppm 200کمتر از 
اي در  هاي متعددي از تغییرات سریع در مقادیر گازهاي گلخانه اما نمونه. است شناسی بوده زیست
تنگی دارند از جمله دوره حداکثر ان وجود دارند که ظاهراً با گرم شدن شدید رابطه تنگجو زمی

دوران  ،ترازئیـک  -ایوسـن، دوران انقـراض پـرمین    -دوران پالئوسـن  ،ایوسـن  -سوزان پالئوسـن 
 .)وارانجیـان (ي اسکاندیناوو پایان دوره یخبندان زمین در ناحیه  دایناسورهاانقراض خزندگان و 

شـود کـه    اکسیدکربن به عنوان عامل اصلی محسوب مـی  طی دوران جدید، باال رفتن سطوح دي
  .تاس  تاکنون شده 1950موجب گرم شدن جهان از سال 

ــت  ــال  بول ــاران در س ــر دو برابــر  1988و همک ــت  اث ــدن غلظ ــر روي عوامــل   Co2 ش را ب
عرق پتانسیل، رطوبت خاك، تجمع برف، ذخیره آب زیرزمینی، یر و تهیدرولوژیکی از قبیل تبخ

نتـایج نشـان داد کـه تبخیـر و تعـرق      . رواناب و بیالن آبی در سـه حـوزه بلژیـک مطالعـه کردنـد     
هایی بـا نفـوذ پـذیري    هاي زیرزمینی در حوزهپتانسیل، درصد رطوبت خاك و میزان ذخیره آب

 .زیاد افزایش یافته است

 2/5تـا   8/2درجه حـرارت بـین    ،Co2نشان داد که در اثر دو برابر شدن  1989ل میشل در سا
اگـر نـرخ افـزایش گازکربنیـک      .یابـد  درصد افزایش می 15تا  1/7درجه کلوین و بارندگی بین 

. خواهـد رسـید   ppm 420فعلـی بـه    ppm 360بـه جـاي    2035در سـال   Co2 ثابت بماند، میـزان 
هـاي هـواي نزدیـک    رجه حرارت و رطوبت مطلق در الیـه افزایش گازکربنیک باعث افزایش د

یابد ولی افـزایش   ، میزان بارندگی افزایش میCo2 هر چند با دو برابر شدن. گردد سطح زمین می
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کلـی میـزان    در مناطقی با عرض جغرافیایی زیـاد بطـور  . بارندگی در نقاط مختلف یکسان نیست
ق با عرض جغرافیایی کم بارندگی بسته بـه منطقـه   در مناط امایابد  بارندگی و رواناب افزایش می

توان از تحقیقات انجام شـده چنـین نتیجـه گرفـت      میدر نهایت . دهد افزایش یا کاهش نشان می
  :که

د از انقـالب  بعـ )  CFCنظیـر متـان،   (میزان گازکربنیک و سایر گازهاي موجـود در اتمسـفر    -1
  .صنعتی افزایش یافته است

اند که با افزایش گازکربنیک شـرایط هیـدرولوژیکی    مختلف نشان داده سازي هاي شبیهمدل -2
کند که به تبـع آن وقـوع یـا     تغییر میرندگی، درجه حرارت و تبخیر و تعرق و رواناب از قبیل با

  .عدم خشکسالی نیز قابل بررسی است

 
  یرمیلیون سال اخ 500نوسانات دي اکسید کربن طی ) 1- 2(شکل 

در هر صورت افزایش دماي هوا در جهان امري اثبات شده است و این امر بر اقلـیم بسـیاري   
بینـی  سـازي و پـیش  نشـان دهنـده شـبیه   ) 2-2( شـکل . از مناطق جهان اثراتی به دنبال داشته است

اي  در این شکل دوایر قرمز رنگ، منطقه .باشدهاي مختلف میدرجه حرارت زمین در طی دهه
دهـه بـه دهـه     ،دنـ دهطور که این تصاویر نشان مییران در آن قرار گرفته است و هماناست که ا
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هاي ذیل، در پایین نقشه جهان در عکس. این منطقه افزایش حرارت شدیدتري را خواهد داشت
هر رنگ معرف یک که اي تیره قرار داده شده هاي مختلف از آبی روشن تا قهوهخطی با رنگ

مـیالدي تـا سـه     2020منطقه خاورمیانه و از جمله ایـران در سـال   . باشددرجه حرارت خاص می
نسبت بـه متوسـط نرمـال آن    (حرارت درجه  متوسطدر درجه افزایش  5تا  2040و تا سال  درجه

بعبارتی اگـر تـا آن زمـان ایـن افـزایش درجـه حـرارت در        . را تجربه خواهد کرد) در قرن بیستم
کشورهایی مثل ایـران بـا    ،ل مناسبی براي کاهش آن پیدا نکندسطح زمین ادامه یابد و بشر راه ح

  .روبرو خواهند شد بارندگی، افزایش تبخیر و یک بحران آبی شدید نوسانات شدید

 
  ساله 60افزایش درجه حرارت جهانی طی یک دوره ) 2- 2( شکل

 عوامل موثر بر تغییر اقلیم  -2- 2-5

  نوسان خورشیدي -الف
و  کنـد مین مـی أنبع فناپذیر تقریباً تمـام انـرژي سیسـتم اقلیمـی را تـ     خورشید، به عنوان یک م

زمـانی،   هـاي دورهتـرین   درطـوالنی . باشـد  گیـري آب و هـواي زمـین مـی     در شـکل عامل اصلی 
در . شـود  تر هم مـی  دهد، درخشان که به روند اصلی تکامل خود ادامه میخورشید همزمان با این
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تا بتوانـد مـایع   است سرد بوده  قدرخورشید آناین بود که  ابتداي پیدایش تاریخ زمین، تصور بر
پـارادوکس خورشـید جـوان    بـه   آب را بر روي سطح زمین حفظ نماید، که این موضـوع منجـر  

 :جدیدتر زمانی، اشکال متفاوتی از نوسان خورشیدي وجود دارنـد هاي دورهدر  .گردید حال بی
ســاله لکــه  11امــا چرخــه . تــر ســاله و دوره تغییــرات طــوالنی 11دي از جملــه چرخــه خورشــی

این نوسانات در . کند هاي اقلیم شناسی ظهور نمی خورشیدي به روشنی و به خودي خود در داده
ثیر أت 1950تا  1900پیدایش دوره کوتاه یخبندان و برخی موارد مشاهده گرم شدن زمین از سال 

 .دان گذار به حساب آمده

 یرات گردشیتغی) ب

ثیرشــان بــر اقلــیم زمــین، موجــب توســعه  تأدر برخــی مــوارد و گردشــی  هــاينوســانتــأثیر 
جزئی در گردش وضعی زمین سبب تغییراتـی  هاي شود، زیرا نوسان پذیري خورشیدي می نوسان

گردشـی،   هـاي  چنین نوسان. رسد شود که به سطح زمین می در توزیع و فراوانی نور خورشید می
بینی بر اساس اصول علم فیزیـک و در اثـر    هاي میالنکویچ، روند کامالً قابل پیش خهعنوان چر با

بـه عنـوان نیروهـاي     هـا ایـن نوسـان  . باشند جانبه زمین و خورشید و سایر سیارات می تعامالت دو
هـاي یخبنـدان و درون یخبنـدان از دوره یخبنـدان کنـونی محسـوب        محرك موجـود در چرخـه  

پیشروي و پسروي مکرر بیابان صـحرا در   مانندتري نیز وجود دارند،  چیدهپیهاي نوسان. شوند می
  .واکنش نسبت به انحراف مسیر گردش

  
  فوران آتشفشان) ج

ثیر أتواند بر آب و هـوا تـ   ، میدهدروي میلف هاي مختکه در زمانتشفشان آ فوران هر نوع
هـاي بـزرگ    نـام حـوزه   باهاي عظیم که فوران. کشد تا سرد شودو چندین سال طول می بگذارد

اقلـیم   نـد دهنـد، امـا قادر   شوند، تنها چند بار در هر صد میلیون سال رخ می آتشفشانی شناخته می
 .ی شوندهاي دسته جمع ها سال تغییر داده و موجب انقراضلیونیرا براي م زمین
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a  
  ییرات اخیر اقلیمیویژگی تغ) 4- 2( شکل  فعالیت خورشیديهاي نوسان) 3- 2( شکل    

  
 تاثیرات انسانی بر اقلیم) د

هـا محـیط را تغییـر داده و بـر     هایی هستند که به وسـیله آن انسـان  ثر انسانی، فعالیتؤعوامل م
اسـتفاده بـیش    در اثر Co2بزرگترین عامل مورد نظر کنونی افزایش سطح . گذارند ثیر میأاقلیم ت

تـأثیر  ها موجب  آئروسل در جو یا ذرات معلقدلیل به این فسیلی است که  هايسوختاز حد از 
عوامل دیگر، از جمله اسـتفاده از زمـین، اسـتهالك ازن، و تخریـب     . شود ر اقلیم میبسردسازي 

  .دثیر گذار هستنأها نیز بر اقلیم تجنگل

  هاي فسیلیسوختاستفاده از ) هـ
هاي فسـیلی  گیري آن تاکنون، مصرف سوخت و شتاب 1850در دهه  انقالب صنعتیبا آغاز 

تـا امـروز    ppm 370بـیش از  بـه  ppm 280ر ااز مقـد  CO2 توسط بشـر موجـب بـاال رفـتن سـطح     
که پیش از پایان قرن بیست و یکم به بیش از طوريبهاست این میزان در حال افزایش . است شده

ppm560 باعث افزایش این تغییرات شود که  میبینی در کنار سطوح فزاینده متان، پیش. رسدمی
   .شود 1990و  2100هاي بین سال c ° 5/6-1/4دمایی حدود 
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 آئروسل) و

هاي سولفاتی ناشـی از   ساخت بشر، به خصوص آئروسل هاي آئروسلاعتقاد بر این است که 
رسد که این عامل به همراه  به نظر می. دارد ثیر سردکنندگیأنوعی ت ،فسیلی هاياحتراق سوخت

قـرن بیسـتم منظـور    اواسـط  نوسان پذیري طبیعی، یـک خـط تـراز نسـبی را در نمـودار دماهـاي       
  .دنک می

  برداري از زمینبهره) ز
احتمـاالً   ،ثیر بشـر بـر اقلـیم محلـی    أ، بزرگتـرین تـ  سوخت فسـیلی پیش از استفاده گسترده از 

اصـوالً باعـث تغییـر محـیط      کشـاورزي توسـعه  هـا و  تخریب جنگـل . است بوده  زمینه از استفاد
، . شود یم ها آن. دهند میزان آب ورودي و خروجی از یک مکان خاص را تغییر میها انسانمثالً

شـود،   ثیرگذاري بر پوشش زمین و تغییر مقدار نور خورشید که جذب میأتوانند با ت همچنین می
کنـد اقلـیم    ییـد مـی  أشواهدي موجود است که ت. سازند حولاي آن را دستخوش ت بازتابش ناحیه

قبـل از مـیالد تـا    سـال   700ها بـین  اثر تخریب جنگل و دیگر کشورهاي حوزه مدیترانه دریونان 
هـا بـراي سـاختن کشـتی، سـاختمان و بـه عنـوان        چوب این جنگل( زمان میالد تغییر کرده است

تـر شـده    تـر و خشـک   اقلیم جدید در منطقه عمدتاً داغ ،که در نتیجه آن )شد سوخت استفاده می
رفتـه دیگـر در ایـن     رختی که در دنیاي باستان براي ساختن کشـتی بکـار مـی   هاي د و گونهاست 

گویـد افـزایش    مـی  آنتروپوسـن اولیـه   فرضـیه جنجـالی ویلیـام رودیمـن    . شـوند  ناحیه یافت نمـی 
متـان طـی دوره   و  دي اکسـیدکربن موجـب افـزایش    هاو به همراه آن تخریب جنگل کشاورزي

توانـد   گردد، می هاي گذشته برمیها که به تنزلاین افزایش. است  سال گذشته شده 8000-5000
  .شودخیر در آغاز دوره یخبندان بعدي بر طبق فرضیه رودیمن أتباعث 
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 در ایران تغییر اقلیماثرات  - 2-6

مقـدار دي   2100اگـر تـا سـال    ) IPCC(الـدول تغییـر اقلـیم    براساس سناریوهاي شوراي بـین 
درجـه سـانتیگراد افـزایش مـی      4/5تـا   1/5برابر شود، متوسط دما در ایرن حدود  2اکسید کربن 

یابد که باعث تغییرات جدي در منـابع آب، تقاضـاي انـرژي، محصـوالت کشـاورزي و منـاطق       
آب،  اثر مستقیم منفی تغییرات اقلیم شامل تغییر در الگوي دما و بارش، منابع .ساحلی خواهد شد

افزایش تراز دریاهـا و منـاطق سـاحلی، تولیـدات کشـاورزي، تـوالی و شـدت خشکسـالی هـا و          
تغییـرات بـارش و دمـا در ایـران در دوره     ) 6-2(و ) 5-2(هاي در شکل. سالمت انسانی می باشد

 ECHO-G, LARS-WGبـا اسـتفاده از مـدل    ) 2005تـا   1976(نسـبت بـه دوره   ) 2039تا  2010(
 . ستنشان داده شده ا

ــران در      ــابع آب در ای ــدرولوژي و من ــر هی ــرات گــرم شــدن جهــانی ب ــر روي اث   تحقیقــات ب
افـزایش دمـا باعـث افـزایش     . هاي مختلفی انجـام شـده اسـت   ها و حوضه آبریز دریاچهرودخانه

  .شودسرعت ذوب برف و تبدیل برف به باران می
ل استراتژیک اسـت  که یک محصو(تغییرات اقلیم بر روي محصوالت کشاورزي مثل گندم 

گـذارد و در اثـر خشکسـالی و    ، اثر منفی می)شودو در بسیاري از مناطق بصورت دیم کشت می
  .کاهش بارش، تولید گندم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد

دهد که افزایش تراز دریاها در منطقه جنـوب ایـران کـه محـل تأسیسـات      ها نشان میبررسی
ایـن  . اپایـداري سـکوهاي نفتـی داخـل دریـا شـده اسـت       نفتی و صادرات انرژي اسـت، باعـث ن  

 10هاي  بر اساس داده. شود که ایران نسبت به تغییرات اقلیم آسیب پذیر باشدها سبب میویژگی
تراز آب خلیج فارس و دریاي عمان بـه طـور   ) چابهار، بندرعباس و بوشهر(ساله در سه ایستگاه 

الدول تغییر اقلـیم  شوراي بین 1995ه با سناریو سال یابد کمیلیمتر در سال افزایش می 4/5متوسط 
)IPCC (تطابق دارد.  
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بـه طـور مشـخص    . شـود هـا مـی  همچنین تغییر اقلیم باعث ایجاد اثرات منفی بر سالمت انسان
 .یکی از تبعات اصلی آن گسترش بیماري ماالریا است

اهم ایـن  . اران کشور باشدریزان و سیاستگذبایستی مورد توجه برنامهراهبردها در این ارتباط 
  :راهبردها بصورت زیر قابل تعریف است

ü هایی که ممکن است در اثر تغییر اقلیم آسیب ببینندتوسعه بخش  
ü سازي و آموزش و توجه بیشتر به تحقیقاتظرفیت  
ü هاي هشدار سریعایجاد سیستم  
ü مداران و عموم مردمافزایش آگاهی سیاست  
ü مرتبطها و مؤسسات قانونی ایجاد سیاست  
ü پایش اثرات تغییر اقلیم بر سالمت انسان  
ü آب و مدیریت جامع آب سطحی و زیرزمینی حفاظت از منابع  
ü هامدیریت ریسک خشکسالی  
ü سازيهاي شبیهبرداري از مخازن و توسعه سیستمبهبود وضعیت بهره  
ü اي در مناطقی که براي توسعه منابع آب مناسب نیستندتوجه به اقدامات غیرسازه  
ü تغییـرات کیفـی آب ناشـی از     بـراي بهبـود   هاي تصفیه گران قیمـت تکنولوژي ارگیريبه ک

 تغییر اقلیم 

ü براي مصارف داخلی، صنعتی و توریستی  استفاده از آب بازیافتی  
ü هاي استفاده از آبها و تکنیکبهبود روش   
ü مدیریت کارا در حوضه آبریز  اقدامات الزم براي اطمینان از  
ü کنندتأکید بر تولید محصوالتی که آب کمتر مصرف می تغییر الگوي کشت با  
ü هاي اقتصادي و مدیریتی کاهش تدریجی مصرف آب از طریق اعمال سیاست 
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با استفاده ) 2005تا  1976(نسبت به دوره ) 2039تا  2010(تغییرات بارش در ایران در دوره ) 5- 2(شکل 

 ECHO-G, LARS-WG از مدل

  
با استفاده از ) 2005تا  1976(نسبت به دوره ) 2039تا  2010(ر ایران در دوره تغییرات دما د) 6- 2(شکل 

  ECHO-G, LARS-WG مدل
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  ارزیابی خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاري  - 2-7
گونـه بارشـی اتفـاق    براي استان چهارمحال و بختیاري که در بیش از یک فصل از سال هـیچ 

لذا  .هاي کوتاه مدت چند روزه مقدور نیستت دورهافتد، تعیین ضریب خشکسالی به صورنمی
هاي ماهانه، فصلی و  در مقیاس) PN(نسبت نرمال   هاي دیگري مانند شاخصالزم است از روش

هاي ماهانه، فصلی و ساالنه و شـاخص اسـتاندارد شـده     در مقیاس) DI(ها  ساالنه، شاخص دهک
هاي زمـانی مختلـف    ها براي بازهین شاخصطور که اشاره شد اهمان. استفاده نمود) SPI(بارش 

قابل محاسبه بوده و جهت ارائه هشدار اولیه و کمک به ارزیابی شدت خشکسالی اهمیت زیادي 
هـاي زمـانی چندگانـه طراحـی شـده       ها براي کمی کردن کمبود بارش در بازهاین شاخص. دارد

  . دهد هاي زمانی نشان می زهاست و اثــرات خشکسالی را بر منابع آب قابل دسترس در این با

 ها و آمار و اطالعات موجود در استانوضعیت ایستگاه -1- 2-7

دسته اول وابسته بـه  . در استان چهارمحال و بختیاري دو دسته ایستگاه هواشناسی وجود دارد
کنند و دسته دوم وابسته به سازمان هواشناسی کشور بوده و زیر نظر وزارت راه و ترابري کار می

هـاي دسـته اول   ایسـتگاه . اي بوده که زیر نظر وزارت نیرو فعالیـت دارنـد  هاي آب منطقهکتشر
هـاي دسـته دوم معمـوأل از نـوع     هاي کلیماتولوژي و سینوپتیک و ایستگاهمعموالً از نوع ایستگاه

  .بارانسجی و تبخیرسنجی است
ارائـه  ) 9-2(ل هاي هواشناسی استان درجـدو مشخصات کلی و مختصات جغرافیائی ایستگاه

هاي موجود، طول دوره آمـاري و  هاي ایستگاه گیري از داده در فرایند انتخاب و بهره. شده است
-هـاي داراي آمـار کوتـاه   هاي ایستگاه به این منظور از داده. نوع ایستگاه مدنظر قرار گرفته است

در (آماري  هاي مشکوك، تکمیل خالءهاي هاي کمکی جهت ارزیابی داده مدت به عنوان داده
-همچنین از آمـار ایسـتگاه  . اي استفاده شده است هاي نقطهو تحلیل) صورت وجود شرایط الزم

در انجــام محاســبات مربــوط بــه ) کــه عمــدتاً وابســته بــه وزارت نیــرو هســتند(هــاي بارانســنجی 
. هاي کلیماتولوژي و سینوپتیک بسنده شـده اسـت  خشکسالی استفاده نگردیده و به آمار ایستگاه
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، لردگان، بروجن وکوهرنگ که از نوع  هاي سینوپتیک شهرکرداز اطالعات هواشناسی ایستگاه
چشمه و سنجی ناغان، یان هاي بارانهاي مرجع و از آمار ایستگاه سینوپتیک هستند، به عنوان داده

هاي تکمیلـی اسـتفاده شـده     هاي کلیماتولوژي آورگان، دزك و امام قیس به عنوان دادهایستگاه
هـاي سـازمان    دوره آماري مشترك مورد استفاده، بـا توجـه بـه دسـتورالعمل    ). 7-2شکل (است 

هـاي   در نظر گرفتـه شـده اسـت و داده   ) 1388تا سال  1359از سال (ساله  30جهانی هواشناسی، 
مورد نیاز منطبق بر تقویم هجري شمسی از بانک اطالعات روزانـه اداره کـل هواشناسـی اسـتان     

هـاي مـورد نیـاز     ه و از تطبیق تقویم میالدي با هجـري شمسـی جهـت تهیـه داده    استخراج گردید
به این . جهت تکمیل خالءهاي آماري از روش همبستگی استفاده شده است. اجتناب شده است

در نهایـت پـس   . تنظیم گردیده است) 10-2(ها مطابق جدول ترتیب ماتریس همبستگی ایستگاه
ها و دستیابی به یک دوره مشترك آماري  کمیل و تطویل دادههاي کنترل کیفی، ت از طی فرآیند

  .جهت انجام محاسبات مربوط به ارزیابی وضعیت خشکسالی استفاده شده است

  
  هاي هواشناسی مورد استفاده در بررسی خشکسالی استان موقعیت ایستگاه) 7- 2(شکل        
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  ي هواشناسی مورد استفاده در استانها ایستگاه  مشخصات کلی و مختصات جغرافیائی ) 9-2(جدول 

 عرض جغرافیائی نوع ایستگاه  نام ایستگاه  ردیف
طول 
 جغرافیائی

ارتفاع 
)m( 

 سال تاسیس

  1334 2050 50.85 32.28 سینوپتیک شهرکرد 1
 1367 2260 51.30 31.98 سینوپتیک بروجن 2

  1337 1611 50.83 31.50 سینوپتیک لردگان 3
  1366 2365 50.13 32.46 سینوپتیک کوهرنگ 4
  1352 2054 50.96 32.09 اقلیم شناسی دزك 5
  1339 2285 51.30 31.75 اقلیم شناسی امام قیس 6
  1352 2410 50.95 31.90 اقلیم شناسی آورگان 7
  1355 2109 50.74 31.94 باران سنجی ناغان 8
  1354 2238 50.72 32.67 باران سنجی یانچشمه 9

  

  وقوع خشکسالی در استان  سابقه تاریخی -2- 2-7
  DIPاز نـرم افـزار    هـا، بـراي انجـام محاسـبات الزم،      سـازي داده  پس از انجام مراحل آمـاده 

)Drought Indices Package (به منظور ارزیابی وضعیت خشکسالی اسـتان  . استفاده شده است
ماهانه، فصـلی  هاي  در مقیاس) PN(هاي نسبت نرمال  از شاخص 1388ساله منتهی به سال  30در 

هاي ماهانه، فصلی و ساالنه، شاخص بارش استاندارد  در مقیاس) DI(ها  و ساالنه، شاخص دهک
، SPI3ماهـه کـه بـه ترتیـب بـا       48ماهـه و   24ماهـه،   12ماهـه،   6ماهه،  3در مقیاس ) SPI(شده 
SPI6 ،SPI12 ،SPI24  وSPI48 هـاي  نتیجه محاسبات در شـکل . شود، استفاده شدنشان داده می

  .ارائه شده است) 10-2(تا ) 2-8(
با توجه به نتایج حاصل از کاربست سه نمایـه پیشـین در تبـین شـرایط خشکسـالی اسـتان در       

سال همراه با شرایط خشکسالی خفیف تا بسیار شدید وجـود   9ساله آماري، درمجموع  30دوره 
شـدید بـوده اسـت کـه سـه      سال همراه با خشکسالی بسیار شـدید و   4داشته است و از این میزان 
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همچنـین بررسـی   . سـاله اخیـر رخ داده اسـت    10هاي با شدت بسـیار بـاال در   مورد از خشکسالی
ساله  30اجمالی نتایج حاصل از سه شاخص مورد استفاده در مقیاس ساالنه مبین آن است که در 

عیت باشـد و ایـن وضـ    مـی  1386 -87اخیر شدیدترین خشکسالی رخ داده مربوط بـه سـال آبـی    
از سـوي دیگـر بیشـترین فراوانـی وقـوع      . توسط هر سه نمایـه مـورد اسـتفاده، تأئیـد شـده اسـت      

ساله اخیر در نیمه دوم دوره آماري مورد اسـتفاده رخ داده اسـت و بـه     30هاي شدید  خشکسالی
رشـد   1388هاي شـدید در پـانزده سـاله منتهـی بـه سـال        عبارت دیگر فراونی رخداد خشکسالی 

شود، فـراز و فرودهـاي   ها دیده می نکته قابل توجه که بر روي کلیه نمودار. یافته استاي  فزاینده
دهنـده   ها است که در سـالیان اخیـر ایـن وضـعیت در اوج قـرار گرفتـه اسـت کـه نشـان          شاخص

ممکن است یکـی از علـل آن مسـئله    . باشدناهنجاري و تغییرات شدید بارش در سطح استان می
تـري در ایـن زمینـه انجـام     براي اظهار نظر قطعی الزم است تحقیقات گستردهتغییر اقلیم باشد اما 

  . گیرد

  
  ها درمقیاس ساالنه در استان چهارمحال و بختیاريمتوسط شاخص دهک) 8-2(شکل
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  متوسط شاخص نسبت نرمال در استان چهارمحال و بختیاري) 9- 2(شکل 

  

  
  بختیاري ساالنه استان چهارمحال و SPIشاخص ) 10- 2(شکل 

  هاي ترسالی و خشکسالی در استان فراوانی سال -3- 2-7
فراوانـی وقـوع طبقـات مختلـف شـدت خشکسـالی بـا اسـتفاده از         ) 10-2(در جدول شماره 
به این منظـور  . هاي داراي آمار بلندمدت ارائه شده استها به تفکیک ایستگاههریک از شاخص

SPI 
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یف بکـار رفتـه اسـتخراج و طبقـه بنـدي گردیـده       نمایه معرف هر یک از طبقات با توجه به تعار
  .است

  هاي استانفراوانی وقوع طبقات مختلف شدت خشکسالی در ایستگاه) 10-2(جدول 
  )بر حسب سال( 

 نمایه

  ایستگاه
  

طبقه 
 خشکسالی

رد
رک
شه

 

جن
رو
ب

ان 
دگ
لر

گ 
هرن
کو

 

ك
دز

س 
م قی
اما

 

ان
رگ
آو

 

ان
ناغ

 

ان
ی

مه
چش

ی  
وان
فرا

د 
رص
د

بی
نس

 

نسبت 
 نرمال

 21 6 5 7 8 5 9 5 5 6 ب ن

 53 16 18 13 12 17 14 18 18 17 ن

 13 3 2 7 6 4 4 4 3 1 خ ض

 1/8 3 4 2 3 2 2 0 2 4 خ م

 3/3 2 1 0 1 1 1 1 1 1 خ ش

 9/1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 خ ب ش

نمایه 
 هادهک

 32 10 9 9 12 7 11 9 10 10 ب ن

 27 9 8 10 3 13 6 10 6 7 ن

 3/9 3 5 1 5 0 3 2 3 3 خ ض

 12 3 3 4 2 4 3 6 4 3 خ م

 10 2 3 4 5 3 4 0 4 3 خ ش

 3/9 3 2 2 3 3 3 3 2 4 خ ب ش

نمایه 
بارش 

استاندارد 
)SPI( 

 15 6 6 5 5 3 5 3 4 4 ب ن

 69 19 19 21 19 24 19 24 22 20 ن

 0 * * * * * * * * * خ ض

 9/8 2 3 3 4 1 4 1 2 4  خ م

 3 2 1 0 2 0 1 0 1 1 خ ش

 7/3 1 1 1 0 2 1 2 1 1 خ ب ش
  خشکسالی شدید،: خشکسالی متوسط، خ ش :خشکسالی ضعیف، خ م: نرمال، خ ض: بیش از نرمال، ن: ب ن

  تعریف نشده*:    خشکسالی بسیار شدید: خ ب ش
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سـال گذشـته بـیش از     30ها طیبا توجه به فراوانی وقوع هر یک از حاالت مختلف شاخص
هـاي  البتـه تفـاوت  . انـد مورد بررسی، شرایط نرمال و یا نزدیک به نرمال داشـته هاي دو سوم سال

ها به علت چگونگی تعریف از طبقات بوده و ایـن  موجود در فراوانی هر یک از طبقات شاخص
توان در خصوص خشکسـالی  موضوع خود مبین آن است که صرفاً با استناد به یک شاخص نمی

  .گر اقدام نمودها با یکدیمناطق و مقایسه آن
تفـاوت در  . ارائه شده است) 11-2(خالصه نتایج حاصل از جدول مذکور در جدول شماره 

تـوان در  هـا را مـی   تعریف طبقات شدت خشکسالی، محاسبات و روش کار هریـک از شـاخص  
ها در تعیین فراوانی وقـوع پدیـده خشکسـالی بـه عینـه مشـاهده        گوئی یکسان شاخص عدم پاسخ

  .کرد
  هادرصد فراوانی نسبی وقوع طبقات مختلف شدت خشکسالی در مقیاس ساالنه شاخص) 11-2(جدول 

نمایه بارش استاندارد   هانمایه دهک  نسبت نرمال  نمایه- شدت
)spi(  

  2/15  2/32  7/20  بیش از نرمال
  3/69  7/26  53  نرمال
  خشکسالی

  )هاي مختلفدر شدت(
26  7/40  6/15  

  هاي خشکسالیشکسالی استان با استفاده از شاخصتحلیل تغییرات ماهانه خ -4- 2-7
ها در  اطالع کلی از وضعیت دوره آماري در مقیاس ساالنه، تغییرات ماهانه و فصلی شاخص

هـا را  ها و همچنـین میـزان گسـتردگی آن    سال گذشته، شدت و مدت وقوع خشکسالی 30طول 
عـالوه بـر ارائـه جـداول آمـاري،       به این منظور براي تبیین هـر چـه بهتـر شـرایط،    . کند نمایان می

بتـوان   GISبندي خشکسالی در استان نیز ترسیم شده است تـا بـا اسـتفاده از ابـزار      هاي پهنه نقشه
  .تصویري ملموس از این پدیده در طی دوره آماري موجود ارائه کرد
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  ها در مقیاس ماهانه شاخص دهک) الف
معرف وقوع خشکسـالی شـدید و    2و  1هاي مطابق تعاریف موجود براي این شاخص دهک

لذا در این مطالعه ابتدا فراوانی وقـوع ایـن پدیـده در    . باشد بسیار شدید در منطقه مورد مطالعه می
گیـرد و سـپس میـزان    هاي مختلف سال مورد بررسی قرار مـی مقیاس شدید و بسیار شدید در ماه

هـاي داراي  اوانی تعداد مـاه فر) 12-2(جدول . شودماندگاري شرایط و مناطق درگیر محاسبه می
  .دهدها را نشان میشرایط خشکسالی شدید و بسیار شدید با استفاده از شاخص دهک

  هاشاخص دهک براساسخشکسالی شدید و بسیار شدید  باهاي فراوانی تعداد ماه) 12-2(جدول 
 یانچشمه ناغان آورگان  امام قیس  دزك کوهرنگ لردگان بروجن شهرکرد دهک

 23 27 20 23 22 21 25 24 23 یک

 42 19 57 26 34 47 18 23 24 دو

ماه دوره آماري مورد بررسی، خشکسالی شـدید و    360ماه از مجموع  23به طور متوسط در 
بررسـی توزیـع   . ماه خشکسالی بسیار شدید بر استان چهارمحال و بختیاري حاکم بوده اسـت  32

مختلـف سـال در طـول دوره آمـاري کلیـه       هـاي فراوانی وقوع خشکسـالی بسـیار شـدید در مـاه    
باشد که بررسی ایـن نکـات بـه     ارائه شده است و مبین چند نکته می) 11-2(ها در شکل ایستگاه

  :شناخت بهتر خشکسالی در استان کمک خواهد کرد
شـود و بـه عبـارتی     هـاي پـر بـارش سـال دیـده مـی      خشکسالی بسیار شدید صرفاً در ماه -1

هاي اصلی رخداد بارش در استان خشکسـالی بسـیار   ر ماهکاهش قابل مالحظه بارش د
  .شدید را به دنبال داشته است

امـا بـا وجـود    . شـود  بیشترین فراوانی وقوع خشکسالی بسیار شدید در آبان ماه دیده می -2
  این که فراوانی وقـوع خشکسـالی بسـیار شـدید در اردیبهشـت مـاه از آبـان مـاه کمتـر          

هاي اردیبهشت ماه در تأمین بخشی از نیاز آبی  ت بارشباشد ولیکن با توجه به اهمیمی
محصوالت کشاورزي دیم و همچنین مراتع استان، توجه به زمان رخداد ایـن پدیـده و   
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اتخاذ تمهیدات و راهکارهاي الزم و در عین حال تطابق هر چـه بهتـر بـا محـیط امـري      
  .رسد ضروري بنظر می

  
  قوع خشکسالی بسیار شدید در استان چهارمحال و بختیاريهاي و فراوانی جمع تعداد ماه) 11- 2(شکل 

  
ماهـه خشکسـالی بسـیار شـدید در زمسـتان سـال        3ها، تـداوم  با توجه به شاخص دهک -3

، تداوم 1365ماهه آبان تا دي ایستگاه لردگان در سال  3ایستگاه لردگان، تداوم  1364
ن، تداوم سه ماهه ایـن  ایستگاه لردگا 1369سه ماهه خشکسالی بسیار شدید در زمستان 

هاي بسـیار  توان از خشکسالی ایستگاه دزك را می 1370طبقه از خشکسالی در زمستان 
  . مدت در استان دانستشدید و نسبتاً طوالنی

هـاي آبـی   ساله مربوط به سـال  30خشکسالی بسیار شدید و شدید در طول دور آماري  -4
ترین وسعت خشکسالی شـدید  با بیش 1386-87باشد که سال  می 87-1386، 79-1378

تـوان  را مـی  1384-85همچنین سال زراعـی  . تا بسیار شدید در استان همراه بوده است
  .هاي دوره آماري معرفی نمودترین سال یکی از ترسال

  شاخص نسبت نرمال در مقیاس ماهانه) ب
بـه نظـر    با توجه به نحوه محاسبه این شاخص در مقیاس نرمال ابتدا توجه بـه چنـد نکتـه الزم   

  :رسد می
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عمـل    هاي پربارش اسـتان اسـتفاده بـه   بهتر است از شاخص نرمال در آنالیز خشکسالی در ماه -1
 . آید

نماید که این  این شاخص وضعیت بارش هر ماه را نسبت به میانگین بلند مدت همان ماه محاسبه می - 2
توان مـداوم و یـا    سوي دیگر میبه مقوله بارش دارد ولیکن از  موضوع اگرچه از سویی نگاهی منقطع

 .موقتی بودن این پدیده را در استان و یا منطقه مورد مطالعه بررسی کرد

هاي مورد اسـتفاده، ابتـدا   با توجه به توضیحات فوق و بررسی این شاخص در تمامی ایستگاه
شـکل  هاي پربارش استان مطابق نمودار هاي بسیار شدید و شدید در ماهفراوانی وقوع خشکسالی

شود بیشـترین فراوانـی    گونه که در این نمودار مشاهده می همان. استخراج گردیده است) 2-12(
توزیع فراوانی . باشد مورد می 105هاي ذکر شده مربوط به ماه آذر و با  وقوع خشکسالی با شدت

وط به ها کم و بیش به هم نزدیک بوده و کمترین تعداد فراوانی مربوقوع این پدیده در سایر ماه
مـاه کـه در    1890شـده از مجمـوع   الزم بـه ذکـر اسـت فراوانـی وقـوع اشـاره      . باشدماه بهمن می

ایستگاه مورد استفاده قـرار گرفتـه    9سال دوره آماري  30باشد در ماه پربارش نیز می 7برگیرنده 
ه مـا  587هاي شدید و بسیار شدید در اسـتان در مجمـوع    با توجه فراوانی وقوع خشکسالی .است

ایـن  . گیـرد  هاي پربارش سال را در بر مـی درصد از کل ماه 31داراي این شرایط بوده که بالغ بر 
بایسـت بـا سـازش بـا ایـن پدیـده       موضوع بیانگر تهدیدي است که همواره با آن مواجه ایم و می

  .اقلیمی عوارض ناشی از آن را کاهش داد

  
  ایستگاه استان  9ساله  30هاي آماري دید در دورهفراوانی وقوع خشکسالی شدید و بسیار ش) 12- 2(شکل 
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توزیع فراوانی ساالنه وقوع خشکسالی شدید و یا بسیار شدید ارائه شـده و  ) 13-2(در شکل 
سـاله مـورد بررسـی، همـواره وقـوع خشکسـالی        30نکته قابل ذکر آن است که در دوره آماري 

شـود و بـه    در برخی از مناطق استان دیده میهاي سال و یا شدید یا بسیار شدید یا در یکی از ماه
عبارت دیگر این بالي بی سر و صداي طبیعت به شکل خزنده همیشه با اقلیم استان عجین بـوده  

هـاي شـدید در اسـتان    به عنوان یکی از ترسـالی  1385-86به عنوان مثال اگرچه سال آبی . است
هـاي کوهرنـگ، ناغـان و    ایسـتگاه  هاي دي و اسفندمطرح است، ولیکن در همین سال بارش ماه

اي نسـبت بـه میـانگین بلندمـدت داشـته و در شـرایط خشکسـالی         یانچشمه، کاهش قابل مالحظه
هـاي بعـدي سـال ذکـر     هاي پیشین در مـاه هرچند خشکسالی ماه. شدید و بسیار شدید بوده است

مـورد نظـر در    شده جبران شده است، ولیکن وقوع این پدیده بیانگر عدم دریافت بارش در مـاه 
هـاي  هاي اشاره شده و تغییر در توزیع زمانی بارش و طبیعتاً تغییر در میزان بیالن آبی مـاه ایستگاه

  .درگیر خشکسالی است

  توزیع فراوانی ساالنه خشکسالی شدید و بسیار شدید در استان با شاخص نسبت نرمال ماهانه) 13- 2(شکل 

  شاخص نسبت نرمال در مقیاس فصلی) ج
شاخص نسبت نرمال در مقیاس ماهانه تا حدود زیادي وضـعیت وقـوع خشکسـالی را     بررسی

بـا ایـن وجـود بـراي پاسـخ بـه ایـن        . با جزئیات بیشتر در استان چهارمحال و بختیاري نمایان کرد

 سال

فراوا
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کـه خشکسـالی   سوال که آیا بارش فصل خاصی از فصول سال دچار تغییـر شـده اسـت و یـا آن    
توان رونـدي قابـل قبـول بـراي تغییـرات فصـلی وقـوع         و آیا میفصلی خاص افزایش یافته است 

  .گیرد خشکسالی معین کرد، شاخص نسبت نرمال فصلی مورد بررسی قرار می
تغییرات شاخص نسـبت نرمـال سـه فصـل اصـلی داراي      ) 16-2(تا ) 14-2(هاي نمودار شکل

توان استباط کرد  ق میآنچه از نمودارهاي فو. دهد بارش استان را در طول دوره آماري نشان می
 18آن است که فراوانی وقوع خشکسالی در فصل پائیز و زمستان با یکدیگر مسـاوي و برابـر بـا    

) مورد 14(فصل است و فراوانی وقوع خشکسالی در فصل بهار نسبت به دو فصل یاد شده کمتر 
  .است

  آبــی  تــرین فصــل پــائیز در دوره آمــاري، مربــوط بــه ســال  در دوره مــورد بررســی، خشــک
  . است 1386-87ترین زمستان نیز مربوط به زمستان سال آبی  و خشک 70-1369

براي پاسخ به سئوال دوم که در حقیقت بـه دنبـال وجـود رونـدي خـاص در تکـرار و تـواتر        
هاي موجود با استفاده از روش میانگین متحرك مورد بررسی باشد، داده خشکسالی در استان می
سـاله شـاخص فصـل     5توان با میـانگین متحـرك    ت این موضوع را میقرار گرفت و بهترین حال
سـاله   3فصل پائیز و زمستان نیز میـانگین متحـرك   هاي  در مورد شاخص. بهار استان معرفی کرد

  .دهند ها تناوب نشان میهاي تغییر، بهتر از سایر زماندوره

  
  هاي آبی مختلفمال فصل پاییز استان در سالتغییرات شاخص نسبت نر) 14- 2(شکل 

  )88- 89تا  59- 60(

درصد
 

نرمال
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  هاي آبی مختلفتغییرات شاخص نسبت نرمال فصل زمستان استان در سال) 15- 2(شکل 

  )88- 89تا  59- 60(
  

  
  هاي آبی مختلفتغییرات شاخص نسبت نرمال فصل بهار استان در سال) 16- 2(شکل 

  )88- 89تا  59- 60(
  
  (SPI) شاخص بارش استاندارد) د

در ایـن  . ها در خصوص این نمایه توضیح داده شده استدر بخش مربوط به معرفی شاخص
، )SPI3(ماهـه   3هاي مختلف زمـانی شـامل   قسمت صرفاً نتایج حاصل از این شاخص در مقیاس

، )SPI12(ماهـه   12ده ، شاخص بارش استاندارد ش)SPI6(ماهه  6شاخص بارش استاندارد شده 

درصد
 

نرمال
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ماهــه  48و شــاخص بـارش اســتاندارد شـده   ) SPI24(ماهـه   24شـاخص بــارش اسـتاندارد شــده   
)SPI48 (گرددارائه می . 

بندي وقوع هریک از طبقات قابـل  به منظور بررسی وضعیت شاخص فوق، ابتدا جدول جمع
سـاله بدسـت    30ایستگاه مورد اسـتفاده و دوره آمـاري    9تشخیص توسط این شاخص در سطح 

براساس این جدول، فراوانی طبقات . ارائه شده است) 13-2(نتایج بطور خالصه در جدول . آمد
  . آیددر کل استان بدست می 1359-88مختلف خشکسالی در دوره آماري 

در مجموع نتایج نشان داده که شرایط نزدیک به نرمال این شاخص از فراوانی بیشتري نسبت 
هـاي خیلـی شـدید و شـدید داراي درصـد فراوانـی       خشکسـالی . وردار اسـت به سایر طبقات برخ

درصد است و این امر باعث شده استان چهارمحال و بختیاري به عنوان یکـی از منـاطق    7حدود 
  . آسیب پذیر نسبت به خشکسالی مطرح است

 اتفـاق افتـاده   1386-87در سـال آبـی    ترین خشکسالیساله مورد بررسی، شدید 30در دوره 
وضـعیت بـدتري    SPIهاي اسفند، فروردین و اردیبهشـت از نظـر شـاخص    در این سال ماه. است

  . اندها داشتهنسبت به سایر ماه
هـاي شـرق،   نتایج نشـان داد بخـش  . توزیع مکانی این شاخص در سطح استان نیز بررسی شد

ائز اهمیت آن نکته ح. جنوب شرقی و شمال غربی استان با خشکسالی شدیدتري مواجه بوده اند
ــی اســتان یکــی از قطــب اســت کــه بخــش ــارش کشــور و سرچشــمه  هــاي شــمال غرب هــاي پرب

لذا وقوع خشکسالی هیدرولوژیک در این مناطق و در . هاي کارون و زاینده رود هستند رودخانه
توانـد بـر   هـاي طبیعـی ایـن منطقـه مـی     نتیجه کاهش ذخایر برف و یخ طبیعی موجود در یخچـال 

در مناطق شرقی استان نیز که بیشترین تمرکز جمعیـت  . ائین دست اثرگذار باشدوضعیت مناطق پ
هـاي  و بیشترین وابستگی به منابع آب زیرزمینی است، وقوع خشکسـالی در کـاهش ذخـایر آب   

طلبد در برداشت از منابع آب زیرزمینـی ایـن منـاطق    زیرزمینی منطقه اثرگذار است و این امر می
  . ودکاهش قابل توجه اعمال ش
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بر مبناي شاخص  1359-88درصد فراوانی طبقات مختلف خشکسالی در دوره آماري ) 13-2(جدول 
SPI  

  طبقه
  شاخص

خشکسالی بسیار 
 شدید

خشکسالی 
 شدید

خشکسالی 
 خفیف

 نرمال
ترسالی 
 خفیف

ترسالی 
 شدید

ترسالی بسیار 
 شدید

SPI-3  1.4% 2.9% 6.8% 70.8% 11.4% 4.6% 2.1% 

SPI-6  2.3% 4.0% 7.5% 68.8% 11.2% 4.8% 1.4% 

SPI-12  3.3% 3.8% 6.9% 69.5% 10.7% 5.1% 0.8% 

SPI-24  2.0% 5.8% 7.6% 67.3% 9.4% 6.6% 1.2% 

SPI-48  1.0% 4.7% 10.9% 64.3% 10.7% 6.1% 2.3% 
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  مقدمه - 3-1

بشر در دوره نوسنگی سـعی در   .بخش که زندگی بی آن ممکن نیستیاتحي است اآب ماده
 پیشال س هزار 4(ها و الواحی که از روزگار سومري  نوشتههمچنین از سنگ. مهار آب داشته است

در ایـن دوران از عـالمی سـخن گفتـه شـده      . شود این چنین استنباط میمانده است برجاي  )از میالد
از روزگارانی که نـور و آب در  . آبکه فقط از آب به وجود آمده بود؛ همه جا آب و همه چیز از

اي را ایجاد کرده بودنـد   هاي افسانه اندازه ترین و زیباترین چشم ي اعجاب انگیز سکوت، بدیع خلسه
هاي بر جاي  در بیشتر بازگفت. کران و خیال انگیز ازلیت تنها یک رنگ داشت؛ آبی ي بی و گستره

ان و داستان خلقت با آب آغاز شـده و تمنـاي   هاي باستانی نیز، سپیده دم جه مانده از ادیان و تمدن
هـاي دائمـی بـین خداونـدگار      از نبـرد . شمار آفریده است هایی بی ها و اسطوره آب، حوادث، افسانه

هـایی   گناه براي جلـب رضـایت قـدرت    هاي بی آب و اهریمنان خشکی گرفته تا قربانی کردن انسان
  .ها را در اختیار داشتند که آب
نزدیـک  ( اسـت   سطح کره زمین را پوشانده ٪70بیش از  ادة مرکبی است کهم ترین فراوان آب

تنهـا دو درصـد از   آب در جهان،  با وجود حجم عظیم. )میلیون کیلومتر مربع 510میلیون از  360به 
هـاي قطبـی دور از   صـورت یـخ  بیش از دو سوم این مقدار ناچیز بـه  شیرین و قابل شرب است وآن 

جامـد، مـایع و   "بـا بسـیاري از مـواد    بـاال  علت قدرت ترکیب و حاللیت  باقی آن به. دسترس است
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  غیـر قابـل اسـتفاده   ها قرار داشـته و در نتیجـه   در آمده و در دریاها و اقیانوسمحلول  بصورت "گاز
از سویی نزوالت غیر همسان در نقاط مختلف، سبب بروز بحران در طول تـاریخ در بسـیاري    .است

  .از مناطق دنیا شده است
  

  جایگاه آب در فرهنگ ایرانیان - 3-2
عالمــه دهخــدا در خصــوص ریشــه و ســیر . اي دارد اي اســطوره  آب در فرهنــگ ایرانــی ریشــه

و به معنی  است، "آو"و در زبان پهلوي  "آب"آب در زبان اوستایی ((: نویسد تاریخی این واژه می
ات بدان تـازگی و تَـري گیـرد و آن    مزه و بوي که انسان و حیوان از آن آشامد و نب مایع شفاف، بی

در ایران باسـتان، آب دومـین آفریـده بـوده و آفـرینش آن پـس از       . ))یکی از چهار عنصر قدماست
صورت قطره آبی بوده بجـز مردمـان و چارپایـان مفیـد کـه از      آسمان بوده و همۀ خلقت در اصل به

آب در آیین  .از زرتشت بوده استایزدان پیش ها، یکی از بزرگ ایزد آب ))هیتا اآن ((. آتش است
گی شـانه  رسـت  ه رودهـا را از آبـی بـه   کـ  خواهد هورامزدا میازرتشت از  .است یکزرتشت مظهر پا

کـار  اي   و گونـه  ردن آب بـه هـر شـکل   که آلوده کآموزد پیروان خویش میبه و کند اسب لبالب 
تـوان بـه مراسـم     مـی  هکـ مانده ها به یاد  هایی از ایزد آب هنوز هم آیین .هریمن و خالف دین استا

  .ردک وه در تیمور محالت اشارهک روبی در دامنه آتشکدهگردانی و جويبیل
آنها مبدأ . ها بر عهده خرداد امشاسپند استایرانیان باستان همچنین معتقد بودند که نگهبانی آب

داري هـا و نگـه  اند که فرمان کنـدن رود جشن آبان را روز آغاز پادشاهی زو، پسر طهماسب دانسته
در دوران بعد بویژه در بناهاي ساسانی، میـزان حضـور آب بـا    ). 1923بیرونی، (ها را صادر کرد آن

معبد آناهیتا در بیشاپور و نیز تصویر این الهه بـر کنـده کـاري طـاق     . شودجایگاه آناهیتا متناسب می
ي بـاغ خسـرو دوم در کـاخ    بنـد بستان در قرن پنجم قبل از میالد و تأثیر مهم آب در شـکل و طـرح  

بعـداً در دوران اسـالمی،   . باشـد هاشکوري و کاخ فیروزآباد، نشانه قدرت و احترام به این الهـه مـی   
ها نشان داده که از دوره هخامنشـی بـه بعـد، آب نقـش مهمـی در      احداث حوض در تلفیق با جوي

امپراتـوري بـزرگ   رفت توان گفت ترقـی و پیشـ  به جرأت می. ها داشته استمعماري و طراحی باغ
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کورش بزرگ پس . شناسی ایرانیان بوده است آب مدیون دانشی اسانو س هخامنشیدوره  درن ایرا
  . ي مسـتحکم بـود حملـه کـرد    ژاز گرفتن سرزمین سوریه در آسیاي صـغیر بـه بابـل کـه همچـون د     

سـر انجـام   د زدند تـا  ایرانیان را در حال حفر کانال دیدند به آنان ریشخنهنگامی که بانان بابلی دیده
گذشـتند و وارد بابـل   آن از  ،سـطح آب آمـدن  و پـائین  فـرات   سپاه ایران با انحراف آب رودخانـه 

بـه دلیـل اوضـاع نابسـامان      امـا افتـاد   زپس از کورش پسرش کمبوجیه به فکر حفر کانال سوئ. شدند
حفر کرد و رود  داریوش، کانالیسرانجام سیاسی در نقاط دیگر کشور مجبور به ترك مصر شد تا 

. هاي جنگی ایران از دریـاي مدیترانـه وارد رود نیـل شـوند     نیل را به دریاي سرخ پیوند داد تا کشتی
هاي جنگی به  کشتی و پشتیبانیبزرگ ی سال قبل از میالد با سپاه 480 نیز خشایار شاه پسر داریوش

ت لشـکریان خـود را بـه    متـر داشـ   45یونان حمله کرد و با حفر کانال بزرگ که عرضی نزدیک به 
مردمان ایران زمین از دیرباز به ارزش آب بدین ترتیب . از آن عبور داد ))اوه(( جاي عبور از دریاي

وضـع   و نیـز  نیاز طبیعـی بشـر بـه آب    .ه بودنداارزشمند آگ راهبردي زندگی بخش و به عنوان ماده
  .ین برابر کرده استن چندبها را نزد ایرانیااین مایع گرانارزش  ،جغرافیایی فالت ایران

آن روزگـار   دهد مردمان ه نشان میکهایی نیز از ایران باستان برجاي مانده  ها و لوح نوشتهسنگ
ــا  ــدن کب ــق کن ــه روســت  آب ،اریزهــاي دراز و بســیار عمی ــی را ب شــهرهاي خــود  ها واهــاي زیرزمین
کـه  ال ایـران پیـدا شـده    ترین قناتی کـه آثـاري از آن بـاقی مانـده اسـت در شـم      کهن .اندرسانده می

متـر عمـق    300کـه مادرچـاه آن   را عمر قنات گنابـاد  . ها حفر گردیده است ییهمزمان با ورود آریا
خود از قنـات گنابـاد بـه     نامهحکیم ناصرخسرو قبادیانی در سفر. سال برآورد کرده اند 2500 ،دارد

 ه بیش از سی سال بـر روي کپروفسور هانري گوبلر . آند قنات پرآب و پرمنفعت یاد می عنوان یک
دانـد   یلومتر میکهزار  400را بیش از موجود در ایران  يهاطول قنات ،ردهکهاي ایران تحقیق قنات
   .چندین برابر دیوار چین است که

آب  ،"چـرخ آبـی  "کند ایرانیان نخستین مردمی بودند که با سـاختن   اظهار می) 1984(لوئیمک
چنـان  آن ،آب در ایـران باسـتان   .کننـد  تر و باالتر منتقـل مـی  ی پائینهاي زراعها را به زمینرودخانه

و بـراي شـروع    ندشـد  هاي شاهنشاهی شناخته میها با نام رودخانهکه برخی رودخانهاهمیت داشت 
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بهـاي  بایسـت آب  نیـز مـی  و مردم یافت  بایست فرستاده فرمانروا حضور می می ها الزاماًگیري آنآب
در کتب و آثـار بـه جامانـده از دانشـمندان قـدیمی       .کردند را به خزانه واریز میاستفاده از رودخانه 

 الحسـن ابـوبکر محمـدبن  ". طور مفصل به بحث شناخت و اهمیت آب پرداخته شـده اسـت  ه ایران ب
 "هـاي پنهـانی   اسـتخراج آب "کتابی بنام کتاب نگاشته،  1000دانشمند ایرانی که بیش از  "الکرجی

خواجـه  . کنـد  سیکل هیدرولوژیکی را تشـریح مـی   ،ست که ایشان در آن زمانجاو جالب این دارد
شـمرد و   نامه خود موضوع توزیع عادالنه آب را امـري حیـاتی بـر مـی    الملک در کتاب سیاستنظام

جایگـاه برجسـته آب در فرهنـگ مـا     بـا ایـن وجـود    . دانـد  عدول از آن را باعث تباهی مملکت می
  . آید کسیر حیات در خور شأن آن به عمل نمیپاسداري از این ا و ایرانیان

کند که اولـین پدیـده مـادي کـه خـدا آفریـده، آب        تصریحات دینی، به ما گوشزد میهمچنین 
وجعلنا من المـاء  «: کند تصریح میو  شمارد قرآن کریم آب را اصل حیات و زندگی می. بوده است

ابـر، بـاد،     د کـه دربـاره  وشـ مـی معلـوم  هاي واژگان قرآن کریم،  با مراجعه به معجم. »کل شیء حی
بـاره   ایـن  هاي قرآن کریم در  واژه. باران، آب، نهر، چشمه و نوشیدنی، قریب به صد آیه وجود دارد

، )دار ابر و به گفته برخی ادیبـان ابـر بـاران   ( ، مزن)ابر( ، غمام)ابر( ، سحاب)تگرگ( برد: عبارتند از
گردبادي از آب دریـا  ( ، معصرات)آب چشمه( ، ینبوع)يآب جار( ، نهر)باران( ، مطر)باران( غیث

  ).نوشیدنی( و شراب) آب( ، ماء)چشمه( ، عین)آب فروریزنده( ، ثجاج)یا خاك زمین
  
  وضعیت آب در جهان - 3-3

. بیننـد  کنند آن را یک سیاره آبی رنگ و پر از آب مـی  کسانی که از فضا به کره زمین نگاه می
امـا   .دهنـد  تشـکیل مـی   بقیـه را یک سوم  هاخشکی آب فرا گرفته و زمین را کرةدرصد  60بیش از 

از حیـات گیـاهی    کـویر درنوردیـده وتقریبـاً    هـا را نیـز بیابـان و   خشـکی  درصد 60بیش از متأسفانه 
آب شـیرین کمیـاب    ،در ایـن کـره  ب، آ وجـود حجـم زیـاد    بـا ، در واقـع  باشـد  وجانوري خالی می

بر این اساس، . ت آب در کره زمین نشان داده شده استوضعی) 1-3(در نمودار شکل . وکیمیاست
 %62/0و  هـا یخچـال  هـاي یخـی و  کـوه % 15/2، هـا اقیانوس % 2/97از   عبارت زمین یر آبی کرةاذخ
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 014/0هاي کره زمـین تنهـا    به این ترتیب از مجموع آب. است متر1600هاي زیرزمینی تا عمق  آب
درصـد، آب موجـود در اتمسـفر،     001/0قدار نیـز حـدود   از این م که درصد آب قابل استفاده بوده

درصـد آب شـیرین موجـود     007/0درصد رطوبت خاك و  005/0ها، گیاهان و جانوران، رودخانه
  .اندك آب است و در واقع حیات آدمی وابسته به همین مقدار ها استدر دریاچه

  
  )USGS(ه در جهان میزان آب قابل استفاد) 1- 3(شکل 

 86کـه  مکعـب اسـت    میلیاردهزار  425شود حدود  ها تبخیر می میزان آبی که ساالنه از اقیانوس
معادل همـین مقـدار آب   . گردد ها تأمین می درصد از سطح خشکی 14درصد آن از سطح دریاها و 

سـطح کـره    اما توزیع مکانی و زمانی نزوالت جوي در. کند نیز به صورت نزوالت جوي ریزش می
گردد و تنها حدود  ها بر می به اقیانوس این نزوالتبخش اعظم به طور کلی . زمین یکنواخت نیست

ب از طریـق  اها تخلیه و به صورت روانمکعب به صورت نزوالت جوي در خشکی میلیاردهزار  40
ترتیـب مشـاهده   به این  . شود ها جاري می هاي زیرزمینی دوباره به سوي اقیانوس ها و جریانرودخانه

که بخش اعظم سـطح زمـین را آب پوشـانده، تنهـا بخـش انـدکی از آن قابـل        به رغم این  شود، می
صـورت    بایـد بـا توجـه بـه ایـن محـدودیت      انسـان  هاي  ریزيتمام برنامه استفاده است و در حقیقت

کـره  این حجم محـدود آب نیـز در سـطح    مکانی و زمانی و پراکنش  توزیع از طرف دیگر، .پذیرد
گونـه  همان. نیستن و منطبق با پراکنش جمعیت و نیاز جوامع بشري به آبوده زمین بسیار ناهمگون 
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نشان داده شده است قسمت شـمالی آفریقـا و بخـش جنـوبی و غربـی آسـیا بـا        ) 2-3(که در شکل 
   .هاي آتی مواجه خواهند بود مشکل جدي کمبود آب در سال

  

  

  

  
  2025و  1950،1995هاي  براي سال جدیدشونده در مناطق مختلف جهانسرانه آب ت) 2- 3(شکل 

  
مشـاهده  . نیز وضعیت منابع آب تجدیدشونده در سطح دنیـا ارائـه شـده اسـت    ) 1-3(در جدول 

شود خاورمیانه از جمله مناطقی است که سرانه منابع آب تجدیدشونده آن نسبت به سایر منـاطق  می
  . ز از این قاعده مستثنی نیستتر است و کشور ما نیجهان پائین

هـاي   هـا یـا آب   به رودخانهو شود  آبی که برداشت می(میزان آب مصرفی انسان در حال حاضر 
مکعب نیـز   میلیارد 4490حدود . مکعب در سال است میلیارد 2290حدود  )گردد زیرزمینی باز نمی

  

1< 
2-1  
5-2  
10-5  
20-10  

20>  
1000 
  مترمکعب

 بر نفر

1950 

1995 

2025 

 مترمکعب برنفر 1000
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 6780 ،صل جمع این دو عـدد حا. گیرد ها مورد استفاده قرار می براي رقیق کردن و کاهش آلودگی
کـره زمـین را   ) آب شـیرین ( هاي روان پایـدار  مکعب در سال است که نیمی از مجموع آب میلیارد

چنانچه میانگین تقاضاي سـرانه آب بـه هـیچ عنـوان تغییـر نکنـد و جمعیـت جهـان         . دهد تشکیل می
بـی کـه بشـر استحصـال     آ ،میلیارد نفـر برسـد   9به  2050هاي سازمان ملل در سال  بینی براساس پیش

کـره زمـین    هـاي روان شـیرین   درصـد آب  82مکعـب، یعنـی حـدود     میلیارد 10200کند حدود  می
جمعیت، تقاضاي سرانه نیز افزایش یابـد محـدودیت شـدید آب در    رشد اگر عالوه بر . خواهد بود

  .نمایان خواهد شد 2100سطح جهان قبل از سال 
ر دنیا و همچنـین در دسـترس نبـودن ایـن منـابع کـه از       با توجه به محدودیت منابع آب شیرین د

هـاي   باشد، الزم است در استفاده از این منابع، که بخشی از آن نیـز آب روي بشر میمشکالت پیش
  . زیرزمینی است، به طور کامالً علمی، نهایت دقت و اندیشه به عمل آید

 وضعیت منابع آب تجدیدشونده در سطح دنیا) 1-3(جدول 

  منطقه
نابع آب تجدیدشونده در هر م

  )متر مکعب در سال(کیلومتر مربع 
  سرانه منابع آب تجدیدشونده 

  )متر مکعب در سال بر نفر(
  4230  277000  اروپا

  17400  324000  آمریکاي شمالی
  5720  134000  آفریقا
  3920  311000  آسیا

  3820  672000  آمریکاي جنوبی
  83700  269000  اقیانوسیه و استرالیا

  1400  41000  خاورمیانه و شمال آفریقا
  7600  317000  جهان
  1900  79000  ایران

  وضعیت و مدیریت آب در ایران - 3-4
غربـی و رشـته کـوه     -گیري شـرقی ایران سرزمینی کوهستانی است که رشته کوه البرز با جهت

عامـل  کـوه  این دو رشـته  . جنوب شرقی در آن قرار گرفته اند -گیري شمال غربی زاگرس با جهت
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در غیـر ایـن صـورت    . شـوند  زا از شمال و غرب کشور میابرهاي باران ایجاد شرایط براي بارندگی
و توزیـع  کمبـود منـابع آبـی    . داد کشور را مناطق خشک و نیمـه خشـک تشـکیل مـی    تمامی مناطق 
  .بوده است ها در کشور مطرحهمواره به عنوان یک عامل محدودکننده فعالیتها نامناسب بارش

هاي شمالی و غربی کشور شـرایط آبـی    شود در قسمت دیده می) 3-3(گونه که در شکل همان
هاي شرقی و مرکزي کشور با کمبود شـدید آب   بسیار مناسب است و این در حالی است که بخش

هاي مختلـف و   توزیع زمانی نزوالت جوي در کشور نیز مانند توزیع مکانی در سالمیزان  .اندمواجه
  مختلـف متغیـر بـوده و ایـن مسـأله مشـکالت گونـاگونی را در چنـد سـال اخیـر بـراي             حتی فصول

هـاي  هاي مختلف، به ویژه بخش کشاورزي و تأمین آب شرب شهرها به همراه داشته و زیـان بخش
 نیز از تنگناهـا  طبیعی هاي ها طی سالحتی توزیع نامناسب زمانی بارش. بار آورده استزیادي را به 

اي که بیشترین نزوالت جوي در فصول غیر زراعی  به گونه ،منابع آب ایران است يهامحدودیت و
هـاي خشـک تشـدید    ر سـال شـکل د و ایـن م بارد و بیشترین نیاز به آب در فصول زراعـی اسـت    می
بنـدي  در مناطقی که از نظر بـارش نـزوالت جـوي در زمـره منـاطق پربـاران طبقـه        همچنین. شود می
تحلیل زمانی نزوالت جـوي بیـان کننـده    . آبی مشهود استکم ،هاي سالماهشوند، در بعضی از  می

  .دامنه تغییرات زیاد آن از سالی به سال دیگر است
منابع آب تجدیدشونده کشور با توجه بـه وضـعیت بارنـدگی، پوشـش گیـاهی و سـایر عوامـل        

حجـم قابـل    میلیارد متـر مکعـب در سـال اسـت کـه      130تأثیرگذار در حجم نزوالت جوي، حدود 
از کـل  . شـود  مکعـب بـرآورد مـی    میلیـارد متـر   126هاي برگشتی حـدود   استحصال با احتساب آب

 میلیـارد متـر   25هـاي سـطحی و    میلیـارد متـر مکعـب را جریـان     105حـدود  ه، هاي تجدیدشوند آب
  .دهند هاي نفوذي به منابع زیرزمینی تشکیل می مکعب را جریان
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  هاي اصلی کشور منابع آب در حوضه) 3- 3(شکل 

  
که متوسط حجم کل آب ساالنه کشور رقم ثابتی است تقاضا براي آب به علت رشـد  در حالی

هاي اخیر، متوسـط سـرانه آب قابـل     جمعیت، توسعه کشاورزي، شهرنشینی و صنعت در خالل سال
به  1357، در سال 5500حدود  1340که این رقم در سال طوريتجدید کشور را تقلیل داده است به

بـه   1385و در سـال   2100بـه حـدود    1376سـال   در ،2500بـه حـدود    1367سال در، 3400حدود 
مکعـب   متـر  1300به حـدود   1400کاهش یافته است و در افق سال بر نفر مکعب  متر 1750حدود 

اي در کشـور و طیـف گسـترده منـاطق     هـاي آشـکار منطقـه   نظر از تفاوتصرف. تنزل خواهد یافت
ل خلـیج فـارس و دریـاي عمـان، نیمـه شـرقی کشـور از خراسـان تـا سیسـتان و           خشک نظیر سـواح 

ها از میزان متوسط کشور هاي مرکزي که میزان سرانه آب قابل تجدید در آنبلوچستان و نیز حوزه
هاي آینده به مفهـوم ورود ایـران بـه     تر است، ارقام متوسط سرانه آب کشور در سالبه مراتب پایین

  .آبی خواهد بودکممرحله تنش آبی و 
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 1000از مسـاحت ایـران بارشـی بـیش از     % 1مشخص اسـت تنهـا   ) 4-3(طور که در شکل همان
 100از سـطح کشـور، بـارش سـالیانه کمتـر از      % 28که  متر در سال دارد، و این در حالی است میلی
بـا  . شـود  بخیر میآن ت% 70میلیارد متر مکعب نزوالت ساالنه در ایران، حدود  415از . متر داردمیلی

ــی     12ورود ســالیانه  ــابع آب ــه داخــل کشــور، کــل من ــر مکعــب آب ورودي از مرزهــا ب ــارد مت میلی
میلیارد متر مکعب از این آب  95، 1379میلیارد متر مکعب است که تا سال  135تجدیدپذیر کشور 

هـاي  درصـد در بخـش   2و  5، 93از این مقدار آب استحصال شده، به ترتیب . استحصال شده است
   .کشاورزي، شهري و صنعتی به مصرف رسیده است

  

  
 نقشه خشکی ایران) 4- 3(شکل 

  شاخص خشکی       شرح      
  0-03/0      خیلی خشک

  03/0-2/0             خشک
  2/0- 5/0       نیمه خشک
  5/0-75/0      نیمه مرطوب

  75/0-1             مرطوب
 <1      خیلی مرطوب
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 در بخش آب کشور ها و راهبردهاسیاست - 3-5
بـا توجـه بـه    لـذا  . هـاي بعـدي سـپرده شـود     هاست کـه بایـد بـه نسـل     مشترك انسان  گنجینه آب
هاي راهبـردي کشـور در زمینـه مـدیریت منـابع      و سیاستهاي وزارت نیرو در بخش آب استراتژي

  :دارندکشور هاي آب  محورهاي زیر اهمیت خاصی را در آینده برنامهآب، 
Ø  قانون جامع آب کشور و تصویب اصالح قانون توزیع عادالنه آب و تدوین 

Ø استقرار حکمرانی مدیرانه آب با اجراي قانون جامع آب کشور  

Ø هاي آبریز با توجه به طرح جامع آب و طرح هم پیوسته حوضه ریزي بهساماندهی برنامه
  آمایش سرزمین و ارزش ذاتی و اقتصادي آب

Ø اي ریزي آب در سطح ملی و منطقه ارتقاي جایگاه نظام برنامه  

Ø برداري و حفاظت از منابع آب و محیط  سازي نظام جامع در کل فرآیند بهره طراحی و پیاده
  زیست

Ø هاي ارزیابی عملکرد بر  هاي پایش و سیستم ظام کنترل استراتژیک، برنامهاستقرار و ارتقاي ن
  هاي ذینفعاستراتژیک بخش اساس برنامه 

Ø وري بخش آب در تعامل با  هاي سنجش بهرهتدوین، استقرار، ارتقاء و بازنگري برنامه  
  هاي ذینفعبخش

Ø ارتقاي نظام تخصیص منابع آب  

Ø برداري بهینه از منابع آب در جامعه  ت به حفاظت و بهرهارتقاي فرهنگ و آگاهی عمومی نسب
  با رویکرد مدیریت مشارکتی

Ø ها در جهت برداري بهینه از آن جلوگیري از تخریب منابع آب و حفظ، احیاء و توسعه بهره
 هاي آبریزو توجه بیشتر به امر آبخیزداري حوضه توسعه پایدار

Ø مد براي بخش آب با رویکرد مدیریت یکپارچه بازنگري و استقرار ساختار تشکیالتی کارآ
  هاي آبریز حوضه

Ø برداري ریزي، مطالعه، اجرا و بهره توسعه مشارکت ذینفعان در فرآیند برنامه  
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Ø المللی هاي بین ارتقاي ظرفیت و توانمندي انسانی و فنی بخش آب با توسعه همکاري  

Ø هاي کشاورزي، شرب و خشدر ب اعمال مدیریت تقاضا و استقرار الگوهاي مصرف بهینه
 صنعت متناسب با شرایط اقلیمی

Ø جامع ملی  تهیه برنامه توسعه نظام پایش و پیشگیري از آلودگی منابع آب و ی و حفاظت کم
 هاي آلوده به چرخه طبیعیجلوگیري از ورود آب منظور به  کیفی منابع آب کشور

Ø نده آب شربکن محیطی براي منابع تأمینتعیین حریم بهداشتی و زیست 

Ø هاي مهم توسعه منابع آب به منظورکاهش اثرات منفی بر  محیطی طرحارزیابی اثرات زیست
 زیست  محیط

Ø گذاري و تخصیصتعیین و اعمال ارزش اقتصادي آب در سیاست  

Ø ها ریزي اقتصاد آب از جمله اقتصاد محیط زیست در برنامه ملحوظ داشتن 

Ø زش و هزینه اقتصادي آب و آزادسازي نرخ آب در گذاري آب بر مبناي ار بازنگري در نرخ
  مصارف مشخص

Ø  هاي غیر قانون اساسی به بخش 44انتقال مدیریت و مالکیت تأسیسات آبی در راستاي اصل
  دولتی

Ø گزینی در انتخاب و انتصاب مدیران و کارکناناستقرار نظام شایسته  

Ø سازماندهی و توسعه بازارهاي محلی آب  

Ø گذاري داخلی و خارجی ایهبسترسازي جذب سرم  

Ø تدوین برنامه سازگاري با تغییر اقلیم  

Ø هاي مدیریت ریسک براي مقابله با خشکسالی و سیل تدوین روش  
Ø اي و ملی توسعه امنیت آب با رویکرد مدیریت تجارت آب مجازي در سطح منطقه  

Ø رابطه  هاي کاربردي و فناوري در جهت خوداتکایی، با تأکید بر توسعههش گسترش پژو
  مستمر با مراکز علمی و فنی و پژوهشی و آموزشی داخلی و خارجی

Ø ها ها و برنامه بندي منابع در طرح استقرار نظام خود اتکایی مالی و اولویت  
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Ø  مشترك مرزي وتوسعه ساختارهاي حقوقی مناسب جهت استفاده بهینه از منابع آبی  

Ø سازي مصرف انرژي در بخش آب استقرار نظام بهینه 

 
ها و راهبردهاي مدیریت آب کشـور و بـا توجـه بـه نظـرات کارشناسـان       لذا در راستاي سیاست

  :ها در مدیریت آب ایران را به شرح زیر بیان داشتتوان الزامات و محدودیتبخش آب می

  )مصرف(مدیریت تقاضا  -1- 3-5
 یابـل برگشـت  خصـوص منـابع غیرق  ه رشد سریع جمعیت و نیاز روزافزون به منابع و تولیـدات، بـ  

کننـدگان را  ریـزي در کنتـرل تقاضـاي مصـرف    ها و مسئولین بـه امـر برنامـه   مانند آب، توجه دولت
اهمیت توجه به این گـرایش از مـدیریت    ،حاد بودن میزان سرانه منابع آب در هر کشوري .طلبد می

  . را دو چندان کرده است
در سـال بـراي هـر     متر مکعب 1700در حال حاضر سرانه منابع آب تجدیدپذیر در ایران حدود 

هاي یونسکو با در نظر گرفتن دو عامل اقلیمی و رشد جمعیـت در سـال   بینیاست که برابر پیش نفر
یابـد و ایـن    متـر مکعـب کـاهش مـی     1000 کمتـر از میالدي سرانه منابع آب تجدیدپـذیر بـه    2025

  .گذارد یموضوع خود شرایط سختی را فراروي سیاستگذاران بخش آب در ایران م
وارد آمـدن   ،بندي آب که از نظر روانی به مردم لطمه خواهـد زد اقدامات موقتی همچون نوبت

خسارت به شبکه آب و برق در نتیجه قطع و وصل شدن آب و برق، عدم تفکیـک پیشـرفته شـبکه    
بـین  روي آب  که در بیشتر مناطق کشـور هـدر  (ها  آب شرب و آب غیرشرب، فرسوده بودن شبکه

از جملـه   ،)درصـد باشـد   12تـا   9بایـد  ایـن  طبـق اسـتانداردها،   کـه  است، در حالی درصد 30تا  20
هـا در  هـا و خـط مشـی   اتخـاذ سیاسـت  . رود فراروي توسعه پایدار منابع آب به شـمار مـی  مشکالت 

هاي مدیریتی مختلـف اسـت کـه هـر کـدام از ایـن       مدیریت منابع آب ایران، مستلزم توجه به حوزه
  ه ئـ کـه عـزم راسـخ و تـوان بـاالیی را بـراي ارا      هسـتند  اراي گستردگی و پیچیـدگی  ها خود دحوزه
کاران و مـرتبطین بـا آب بـراي تحـول در     راندامروزه توجه دست. طلبد هاي منسجم علمی میبرنامه

هـاي مـدیریتی   ریـزي در حـوزه  گذاري و برنامـه ق، سیاستیاین بخش باید معطوف به مطالعه و تحق
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کارشناسـان   .هاي فراروي آب در ایران هستندبه نظر کارشناسان بزرگترین چالشمتفاوتی باشد که 
هاي سنی پائین انجام شـود لـذا   سازي مصرف بهینه از آب باید در گروهاند که فرهنگبر این عقیده

سازي یک برنامه مدون و مؤثر براي تحقق این امر مـورد  در سیستم آموزش و پرورش کشور، پیاده
   .دباشنیاز می

  هاپساب مدیریت محیط زیست و تصفیه -2- 3-5
  بـر ایـن   محـیط زیسـت   حامیـان  . تعـادل محیطـی اسـت   حفـظ   یکی از محورهاي توسعه پایـدار، 

بـر  . کنـد، نگـاه کـرد    اند که به طبیعت نباید فقط به مثابه ابزاري که نیازهاي بشري را ارضا میعقیده
هـاي آینـده از   بـرداري نسـل  ام به حق بهـره هم نزدن چرخه اکوسیستم و حفظ محیط زیست و احتر

  . اند قابل بررسی لئمنابع طبیعی از جمله مسا
هـاي کشـاورزي، شـهري و    میلیارد متر مکعب پسـاب  29ساالنه  ،در حال حاضر به طور متوسط

گـذار  توجه به این آمار کافی است که مدیران سیاسـت . شود هاي آبی کشور میصنعتی وارد پیکره
  . چالشی جدي در این زمینه روبرو سازد بخش آب را با

هاي اکولوژیکی، حفظ اکوسیستم، یکپارچگی اکولوژیکی سازي وضعیت سامانهرو بهینهاز این
 ،هاي شـهري و کشـاورزي  ها و مناطق ساحلی و تصفیه فاضالبدریاچه ،هارودخانه، آب زیرزمینی

مـدیریت محـیط زیسـت و تصـفیه در      همه و همه از جمله اقداماتی است که باید در حـوزه فعالیـت  
هاي شیرین و حفاظـت از  نگرش جهانی به جلوگیري از آلودگی آب. بخش آب مدنظر قرار گیرد

 کم و بـیش از آن غفلـت   ،موضوع حیاتی قرن اخیر است و ما در مدیریت منابع آب ،محیط زیست
  .ایمکرده

  هاي سطحیآب مدیریت مهار -3- 3-5
درصـد آن توسـط    70 ،هـاي ورودي بـه ایـران   آبزوالت جـوي و  نـ میلیارد متر مکعب  425از 

از . اندمیلیارد متر مکعب آن منابع تجدیدشونده 130شود و فقط  تبخیر و تعرق از دسترس خارج می
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آن از  بـیش از نیمـی از  سـفانه  أمیلیارد متر مکعب آن قابل استحصال است کـه مت  90این مقدار فقط 
  .شودهاي سطحی نیز در مواقع سیالب از دسترس خارج میآب بخشی ازمنابع زیرزمینی است و 

هـا،   ریـزي بـراي مهـار سـیالب    عدم برنامـه  داري و آبخیزداري و لذا عدم توجه به مسئله آبخوان
اهمیـت مـدیریت مهــار آب   . نشـان از اتـالف درصـد قابــل تـوجهی از آب شـیرین کشــورمان دارد     

  .ثر باشدوسایر کشورها م المللی نیز باتواند در تنظیم روابط بین می

  مدیریت اقتصادي و منابع مالی آب  -4- 3-5
هاي مالی مدیریت آب مسـتلزم مطالعـه، تحقیـق و بررسـی همـه      روشن شدن ابعاد مختلف جنبه

بـا  ) شـده قیمـت تمـام  (هاي تامین، انتقال، تصـفیه و توزیـع آب   تفاوت زیاد هزینه. باشدجانبه آن می
. ت را وادار کرده است که در این زمینه به پرداخت یارانـه روي آورد بازگشت سرمایه در واقع دول

مـدیریت  بـه عنـوان محورهـاي قابـل توجـه در      » هـا پرداخـت هزینـه  «و » هـا مهار هزینه«با این وجود 
  .گزاري این بخش قرار گیرداقتصادي و منابع آب باید در دستور کار سیاست

  دستاوردهاي سخت افزاريمدیریت فناوري و استفاده از آخرین  -5- 3-5
هـاي آن بـه انقـالب    محیطی توسعه پایدار است که ریشـه مسائل از عمده » فن محوري«موضوع 

  مـدیریت بخـش آب بـدون در نظـر گـرفتن ایـن پـارادایم در        . گـردد  صنعتی قرن هیجـدهم بـر مـی   
. خواهند شـد  روبروهاي آبی با مشکالتی مانند عدم بازدهی مناسب طرح هاي خود قطعاًریزيبرنامه

ریـزي  استفاده نماید بلکه باید با برنامه) مدرنیزاسیون(مدیریت بخش آب نه تنها باید از سخت افزار 
  .بدست آوردنیز را فناوري ساخت سخت افزار ، و استفاده از دانش

  گذاري بخش خصوصیمدیریت مشارکت و جذب سرمایه -6- 3-5
توانـد تـالش در خـور     اوراق مشـارکت مـی  در این زمینه مدیریت بخش آب با فروش و عرضه 

بخـش  هـاي بـزرگ بـه    واگـذاري طـرح  . هاي مشارکتی داشـته اسـت  توجهی را براي جذب سرمایه
که در ایران این سیاسـت بـا اجـراي     ،خصوصی گامی است در زمینه مدیریت مشارکتی بخش آب

  .شودسازي میقانون اساسی پیاده 44اصل 
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  در زمینه آبت و مطالعا اتمدیریت تحقیق -7- 3-5
 پردازنـد  بـه تحقیقـات در زمینـه آب مـی    در کشـور  مراکز و موسساتی که  تعداددر حال حاضر 

دستاوردهاي این مراکز نیز بـه   .باشندکافی نیست و آن گونه که شایسته است نیز مورد حمایت نمی
و کـار   و در ایـن زمینـه سـاز    گیـرد  گـذاران ایـن بخـش قـرار نمـی     طور یقین مورد استفاده سیاسـت 

کننـد  ها و مراکز تحقیقـاتی کـه در زمینـه آب فعالیـت مـی     هنوز بین دانشگاه. مشخصی وجود ندارد
ارتباط تنگاتنگ و سیستماتیک وجود ندارد و متأسفانه این موضوع به نظر مسئولین و مدیران بخش 

شته باشـد بـه   آب کشور وابسته است و الزامی براي این ارتباط یا وجود ندارد و یا اگر هم وجود دا
  . شودآن عمل نمی

هاي الزم براي جذب نیروي متفکر و اساتید مراکز علمی و اندیمشـندان در زمینـه   تدارك زمینه
هـاي تحقیقـاتی   جهان، تبادل اطالعات و دانش جدید و استفاده از طرح آب، ارتباط با مراکز علمی

  .ق و مطالعات آبی باشدهاي حوزه مدیریت تحقیتواند از جمله فعالیت دیگر کشورها می

  ارتباطاتآمار و  مدیریت -8- 3-5
جامع و کاملی از وضـعیت  آمار مرکز عدم وجود  در صنعت آب ایراناشکاالت عمده  یکی از

هـاي ســطحی و  ضـرورت راه انـدازي بانــک اطالعـاتی از کلیـه منــابع آب    . منـابع آب ایـران اســت  
هاي مرتبط با مدیریت منابع آب ایران را  زیرزمینی به صورت مستمر، ضرورتی است که سایر حوزه

  .ثیر قرار دهدأتواند تحت ت می

  آموزش همگانی و اطالع رسانی -9- 3-5
هـاي مختلـف   توجه به امر اطـالع رسـانی و تـرویج فرهنـگ اسـتفاده صـحیح از آب در بخـش       

در بخـش   .وجـود دارد هایی است که در حـال حاضـر   شهري، صنعت و کشاورزي از جمله دغدغه
 درصد پرت آب روبه رو هستیم و بخش خـانگی و صـنعت مـا    80سفانه هم اکنون با أورزي متکشا
هاي جمعی به استفاده از رسانه. برابر استانداردهاي جهانی مواجه است 4 تا 3ی به میزان با مصرف نیز

هـاي  رسانی از جمله وظـایفی اسـت کـه بایـد کلیـه بخـش      هاي دیگر اطالعصورت گسترده و شیوه
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رسـانی و  سطح آگاهی مردم جز بـا اطـالع   ءارتقا. با صنعت آب بدان توجه ویژه داشته باشند مرتبط
   .شود آموزش همگانی میسر نمی

  استفاده از مفهوم تجارت آب مجازي -10- 3-5
طـی فرآینـد تولیـد     کشـاورزي ک فـرآورده  است که یک کـاال و یـا یـ    آبیآب مجازي مقدار 

کند تا به مرحله تکامـل برسـد و مقـدار آن معـادل جمـع کـل آب مصـرفی در مراحـل         مصرف می
 1300 گنـدم براي تولیـد یـک کیلـوگرم     مثالً. باشدمختلف زنجیره تولید از لحظه شروع تا پایان می

در ایـن تعریـف بـدان معناسـت کـه بخـش عمـده آب         مجـازي صـفت   .شـود  لیتر آب مصرف مـی 
شده طی فرآیند تولید، در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد، و در حقیقـت بخـش بسـیار    مصرف

نکته مهـم  . ناچیزي از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی خواهد ماند
واقعـی اسـت کـه     ت مجازي به معناي غیر واقعی نیست، بلکه آب مجـازي، آب کـامالً  صف که،این
آبـی کـه    مقـدار  یعنـی » آب مجـازي  « آب مفهوم جدید کشورهاي کم .تر مصرف شده استپیش

صـنعتی و کشـاورزي خـود برگزیـده      اتهاي تولیدبراي تعیین استراتژي، براي تولید کاال نیاز است
یک هـزار  بیش از تأثیر تحت نمایید به طور مستقیم  حبوبات مصرف میم گرکه یک کیلووقتی. اند

گوشـت گـاو   گرم لیتر آبی خواهید بود که براي روییدن آن مصرف شده است و وقتی یـک کیلـو  
کنید که براي  کنید به این نکته توجه داشته باشید که سیزده هزار لیتر آبی را مصرف می مصرف می

ها نشـان  بررسی. است» آب مجازي« این همان آب پنهان یا  ت وتولید این گوشت مصرف شده اس
هـاي غـذایی بـه کـار     درصد آب استفاده شده از سوي انسان براي تولید فرآورده 70حدود دهد  می
، کـه  زنـده مانـدن   انسان درآب آشامیدنی براي نیازهاي بیولوژیک این مقدار در مقایسه با  .رود می

 نوعی از تقابل و رویـارویی در امروزه . باشد، بسیار بیشتر میر روز استلیتر آب د 4تا  2 معادل تنها
لیتـر آب مجـازي    1400طور میـانگین  ه مردم آسیا، ب. شود ها مشاهده میربین قاره استفاده از آب د

لیتـر   4000نمایند، در حالی که اروپاییان و مردم شمال آمریکا روزانه در حـدود   در روز استفاده می
رساند که رژیم مصـرف آب   حجم این اختالف ما را به این نتیجه می. کنند مصرف میآب مجازي 
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کـه مـردم آمریکـاي     اگر مردم سراسر دنیا بخواهند آب مجازي بـه مقـداري  . امري بسیار مهم است
چـه در حـال حاضـر    درصـد آب بیشـتر از آن   75جهان بـه   ،کنند، استفاده نمایند شمالی مصرف می
احتمـاالً هـیچ راه عملـی بـراي تجـارت حجـم       . خواهد بـود شود نیازمند  رف میبراي تولید غذا مص

کـه وزن و حجـم آن عـاملی     عمده و کافی از آب خالص همچون دیگر کاالها وجود ندارد، چـرا 
عنـوان وارد کننـدة    هتواند با انتخاب خـود بـ   بنابراین یک کشور می. بازدارنده به لحاظ قیمتی است

به طور  البته تاکنون. خود را از فشار بر منابع آبی اش آزاد سازد) واقعیدر مقابل آب (آب مجازي 
هـا و  غـذایی بـه حـل تـنش    مـواد  آب از طریـق واردات  تعداد زیادي از کشورهاي کـم  ،ناخودآگاه

 امـا بایـد  . نمایـد  این نقشی است کـه واردات آب مجـازي ایفـا مـی     مسائل آبی خود نائل شده اند و
تبـدیل  بـراي نیـل بـه مـدیریت بحـران آب      تصمیم هوشیارانه کشـورها  تجارت آب مجازي به یک 

هـاي مـرزي نیـز کـاربرد     هاي بین کشورها بر سـر آب تواند در کشمکشآب مجازي حتی می.شود
تـوان بـه جـاي     که چگونه مـی  ندبه این موضوع بیاندیش کشورهااي در سطح منطقهاگر . داشته باشد

، شاید بتوانند اختالفات را بطور مؤثرتري حل آب دست یافتتقسیم آب به تقسیم منافع برآمده از 
  .و فصل نمایند

  
  خشکسالی در ایران و جهان - 3-6

افتـد   این وضعیت زمانی اتفـاق مـی  . خشکسالی اشاره به انحراف از شرایط متوسط یا عادي دارد
. اشـد درصد متوسط بـارش در یـک دوره طـوالنی در یـک منطقـه ب      75که میزان بارندگی کمتر از 

 .مکـن اسـت اتفـاق بیفتـد    مخشکسالی ویژگی واقعی یک منطقه نبوده و در هر رژیم آب و هـوایی  
کشاورزي، منابع طبیعـی،   ،اقتصادي هاي بشري از جمله امورخشکسالی بطور کلی بر تمامی فعالیت

 .دگـذار  تأثیر مـی ... وتوریسم  هاي فرهنگی،نابهنجاري، مهاجرت، امور خدماتی ،اجتماعی ،صنعتی
فراوانی  ،هاي انسانی را تحت تأثیر قرار داده اندهاي اخیر در بین حوادث طبیعی که جمعیتدر دهه

 تلفـات جـانی،   مجمـوع فضـاي تحـت پوشـش،     طول مدت، پدیده خشکسالی از نظر درجه شدت،
 .جامعه، بیشتر از سایر بالیاي طبیعـی بـوده اسـت    بر اثرات اجتماعی درازمدت خسارات اقتصادي و
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ایـن پدیـده    هـا، نین تمایز این پدیده با سایر بالیاي طبیعی در این است کـه بـرخالف سـایر بال   همچ
 اثرات آن ممکن است پس از چند سال و در یک دوره زمانی نسبتاً طوالنی عمل کرده و بتدریج و

یـک پدیـده و بلیـه     لـذا خشکسـالی را  . گـردد با تأخیر بیشتري نسبت به سایر حوادث طبیعـی ظـاهر   
میلیـون نفـر را در    11بر اساس ارزیـابی سـازمان ملـل، خشکسـالی جـان قریـب بـه        . دانند ه میخزند

براساس اعالم سـازمان  همچنین کند و  اتیوپی، اریتره، سومالی و جیبوتی تهدید می کشورهاي کنیا،
 33امکـان تغذیـه بـیش از     ،جهانی غذا وابسته به سازمان ملل،در صورت بروز خشکسالی و قحطـی 

یعنـی  قـوت غالـب بسـیاري از مردمـان جهـان      . نخواهد بـود  پیشینمعیت ساکن در مناطق درصد ج
 243موجـب کـاهش    1994خشکسـالی سـال    ،در چین. در اثر خشکسالی صدمه خواهد دید ،گندم

 65درصـد تولیـد غلـه جهـانی و     13این مقدار کاهش برابـر   .میلیون تن غالت در این کشور گردید
درصـد   90تـا   30کشـور  در ایـن   83و  82اشد و نیز خشکسـالی سـال   ب درصد تولید غالت چین می

درصــد تولیــدات  21معــادل  2002خشکســالی اســترالیا در ســال  .محصــوالت دامــی را کــاهش داد
در آینده فزونی خواهـد  منفی خشکسالی اثرات  ،هاي زیربا توجه به زمینه .کشاورزي را کاهش داد

  :یافت
  .رود هش کیفیت به سمت محدودیت بیشتر پیش میمنابع محدود آب با تغییر و کا -
  .شود یابی به آن روز به روز بیشتر میخالء بین منابع آب وتقاضاي انسان براي دست -
  .نامتوازن است زمینتوزیع بارندگی بر روي کره  -
  .هاي آب در حال افزایش استها و آالیندهحجم فاضالب -
  .ه استکردآب زیرزمینی را با بیالن منفی آب مواجه هاي بسیاري از سفره ،رویهبرداشت بی -
  .تقاضا براي مواد غذایی بیشتر و تنوع خدمات، تقاضا براي آب را نیز افزایش داده است -
هاي مـدیریت تقاضـا و مصـرف آب نیازمنـد منـابع مـالی       مین و اجراي طرحأهاي تتوسعه ظرفیت -

نیـز  منابع تخصیصـی جوابگـوي نیازهـا     ،هاي آبفهو با توجه به پایین بودن تعر خواهد بودهنگفتی 
  .باشدنمی
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جمعیت جهان طی . خواهد داشتجایگاه ویژه اي  مؤثررشد جمعیت نیز به عنوان عاملی اصلی و  -
طور میانگین پتانسیل سـهم سـرانه آب   همیلیارد نفر رسیده است و ب 6به بیش از  5/2سال اخیر از  50

میلیـون نفـر    30در حـال حاضـر سـاالنه حـدود     . ا کـرده اسـت  کاهش پیـد % 58در این مدت حدود 
گـر  شود و طبعـاً ایـن آمـار نشـان     به جمعیت جهان اضافه می) معادل یک کشور با جمعیت متوسط(

  . استتقاضاي جدید براي آب 
عـرض   25°-40°در موقعیـت  (جهـان  کمربند خشـکی  کشور ما نیز به دلیل قرارگرفتن بر روي 

و تحـت تـأثیر   ) سـوم میـانگین نـزوالت آسـمانی جهـان      در حـدود یـک  ( بارندگی اش کم) شمالی
هاي جوي است و از دیرباز تاکنون بـا معضـل خشـکی دسـت بـه گریبـان       پراکنش نامناسب ریزش

شـرایطی را بـراي کشـور    مـدت  هاي شدید و طوالنیوقوع خشکسالیاین مسأله در کنار . است بوده
تغییـر اقلـیم   مزیـد بـر آن،   . دي مواجـه کـرده اسـت   هـاي جـ  را بـا چـالش  کـه آن  پدید آورده است

)climate change ( ظرفیت فضایی کافی براي بـروز   ،گرم شدن و آلودگی هوا در سراسر جهانو
و اهمیت این مسأله را بیش از پیش افزایش  هاي بیشتر و شدیدتر را به وجود آورده استخشکسالی
هایی هستند که همواره توسعه ترین چالشاز مهم ها،کمبود آب و توزیع نامناسب بارش. داده است

در کنـار  . کننـد کشور بویژه بخش کشاورزي و پایداري تولیـدات کشـاورزي را دچـار مشـکل مـی     
هاي مختلف را دو چنـدان کـرده اسـت و    آب کشور؛ مسأله خشکسالی مشکالت بخشطبیعت کم

کـه  بـویژه آن . تبـدیل شـده اسـت   اثرات خشکسالی در کشورمان به چالشی غیر قابـل انکـار   امروزه 
از جمله ایـران در   و جهاناز  یمناطق در بارندگیمحققین معتقدند به خاطر مسأله تغییر اقلیم، برخی 

هـا در آینـده   هشداري در خصوص افزایش خشکسـالی تواند میاین موضوع  و حال کم شدن است
هـایی  هاي گذشته هـم خشکسـالی  ندر زما. خشکسالی در کشور ما سابقه دیرینه اي داردالبته  .باشد

مین آب، ابداع قنـات را بـه   أکمک به ت به منظوردر آن زمان، ایرانیان باستان . به وقوع پیوسته است
عنوان یک تکنیک و روش مهندسی آب به جهان عرضه کرده اند و به روایتی این هنر مهندسی را 

آب ایـران از ارزش ویــژه اي   تکنیـک سـد سـازي هـم در مهندسـی     . بـه مصـریان نیـز یـاد داده انـد     
سـد کریـت   . ن این فن بـراي تنظـیم و ذخیـره آب هسـتند    وابرخوردار است و ایرانیان از جمله پیشر
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نیز همه از آثار ثبت شده معمـاري  ... هاي آبی وطبس، پل و آب بندهاي شوشتر، پل دختر، آسیاب
تقریباً هر ساله  و اتفاقی نیستخشکسالی بحثی نیز مسئله اینک  .هستندو هنر مهندسی آب در ایران 

، اي بومی خشکسالی به عارضهو از این جهت،  پیوندد هایی از کشور به وقوع میدر بخش یا بخش
، منـاطق جنـوب   84-85سـال آبـی   کـه در  به طور مثال در حالی .تبدیل شده است ايمحلی و منطقه

در این سـال   فت استان کشورهدر  کاهش نزوالت جويغربی کشور سال پر آبی را تجربه کردند، 
میـزان   80و  79 ،78هاي سالقبل از آن در . هزار میلیارد ریال خسارت بر جاي گذاشت 23بیش از 

چـاه و قنـات    2400بـیش از  و  میلیارد ریال بوده اسـت  21000و  10000،12000به ترتیب خسارت 
کـاري، در بـین سـایر    ناگفته نماند در این شرایط، زیـر بخـش زراعـت بـه ویـژه دیـم      . خشک شدند

 86 – 87که در خشکسـالی سـال زراعـی    طوريها بیش از همه در معرض خسارت است؛ بهفعالیت
درصد نسبت به متوسط سال گذشته زراعی کاهش داشت،  42که میزان نزوالت آسمانی در حدود 

سال زراعـی  کاري کشور از بین رفت و با توجه به شرایط استثنائی درصد محصوالت دیم 95تقریباً 
هی نیـز بـه      مزبور و بروز تنش سرما و یخبندان شدید در مناطقی از کشور، خسارت هـاي قابـل تـوج

هاي ناشی از سرمازدگی و خشکسـالی  خسارت )86-87(سال زراعی این در . باغات مثمر وارد آمد
درصـد   50ادل معـ  که این رقم تقریبـاً  رسید) میلیارد دالر 13معادل (میلیارد ریال  120000حدود به 

در کشور ما از نظـر گسـتردگی    1386-87خشکسالی . ارزش تولیدات محصوالت کشاورزي است
طبـق گـزارش سـازمان    . هـاي نـادر اسـت   مناطق تحت تأثیر و شدت باالي آن، از جمله خشکسـالی 

نسبت در ایران  1386-87، میزان بارندگی در سال آبی )2-3(و با توجه به جدول  هواشناسی کشور
پـذیري  این امر آسـیب  .درصد کاهش داشته است 44هاي گذشته به میزان متوسط بلندمدت سالبه 

دهد و در مدیریت منابع آب منشأ اصلی منابع آب را که همان بارندگی است در کشور ما نشان می
  .ها باید این مسأله را در نظر گرفتحوضه
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  ) مترمیلی(اخیر و مقایسه با متوسط دراز مدت هاي جوي کشور در خشکسالی  ارتفاع ریزش) 2-3(جدول 

  حوضه آبریز اصلی
  متوسط
  دراز مدت

  سال آبی
87 -86  

 86-87درصد اختالف سال 
  نسبت به متوسط دراز مدت

 -28  304  421  دریاي خزر

 -49  186  368  خلیج فارس

 -44  189  337  دریاچه ارومیه

 -46  87  162  مرکزي

 -37  65  104  هامون

 -54  101  219  سرخس

 - 44  138  247  کل کشور

  
هاي زیرزمینی یکی دیگر از مسایل اساسـی کشـور در بخـش    آب منابع رویه آب ازبرداشت بی
اسـتخراج  . آید که در حال حاضر مشکالت جدي را در کشور پدیـد آورده اسـت  آب به شمار می
از  درصـد  47ارنـدگی  هاي بـدون پروانـه در سـرزمینی کـه میـانگین ب     آب وحفر چاه بیش از اندازة
. اسـت قنـوات گشـته    و هـا  خشکی بسـیاري از چـاه  باعث  ،در سال استمتر  میلی115 عرصۀ آن تنها

 از جنبـۀ  جا که از نظر فنی میسر وهاي آبدار تا آنها به سوي الیه چاه ها وانتقال مادر کنی چاهکف 
هاي زیرزمینی ایران بـین   ت ازآبمتأسفانه اضافه برداش. پذیر بوده به پیش رفته استاقتصادي توجیه

به همـین دلیـل نیـز در بسـیاري از نـواحی کشـور       ، گرددمیلیارد مترمکعب درسال برآورد می 8تا  5
بـرداري از  هـاي اخیـر، بهـره   و با توجه به خشکسالیاست هاي آب زیرزمینی افت کرده سطح سفره

بـر منـابع آبـی زیرزمینـی کشـور       هاي غیر قابل جبرانـی را هاي زیرزمینی تشدید شده و خسارتآب
تـوان بـه    را مـی ) 1388تا  86(هاي اخیر هاي سال هاي ناشی از خشکسالی خسارت. وارد آورده است
  : قرار زیر بیان کرد

درصـد جمعیـت از ایـن پدیـده بـه اشـکال متفـاوتی         50میلیون نفر یعنی بیش از  37حدود  -1
  .دچار سختی شدند
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 .اهش پیدا کرددرصد ک 92تا  40جریان آب سطحی از  -2

 .میلیارد دالر تخمین زده شده است 2/6کل خسارت وارده شده حدود  -3

 .میلیون هکتار از اراضی کشاورزي کشور، آسیب رسید 2/6به  -4

میلیون دالر تخمـین زده   900ها حدود میلیون راس دام آسیب رسید که خسارت آن 75به  -5
 .شده است

 . هاي طبیعی کشورو دریاچهالمللی  ها مهم بین خشک شدن بسیاري از تاآلب -6

 .تشدید مهاجرت روستائیان به واسطه خشک شدن منابع آب وابسته به آن -7

هنگفتی را بـر پیکـره جامعـه      هاي پی در پی چه خسارت شود که خشکسالی بنابراین مشاهده می
هـا   سـارت هاي دقیق این شرایط را کنترل کرد تـا خ  ریزي سازد و به همین دلیل باید با برنامه وارد می

  . را به حداقل ممکن رساند
  
  خشکسالی هیدرولوژي در استان چهارمحال و بختیاري - 3-7

هـزار   16قلمرو که از استان چهارمحال و بختیاري سرزمینی مرتفع در فالت مرکزي ایران است 
ها تشـکیل داده کـه بلنـدترین آنهـا     درصد را کوهستان 70، بیش از این استان یکیلومتر مربع 500و 

کوهستانی، درمسیر بادهاي مرتفع به علت ماهیت استان این  .استمتري زردکوه بختیاري  4548قله 
-بـه گـردد،   ها می اي قرار داشته و موجب صعود و تخلیه بار این سامانه هاي مدیترانه مرطوب سیستم

مسـاحت   بـا وجـود  متر بوده و لذا این استان میلی 700که میانگین بارش ساالنه آن در حدود طوري
ولی پـراکنش مکـانی منـابع آب اسـتان     . ده درصد از منابع آب کشور را در اختیار داردحدود  ،کم

میلیمتـر از منـاطق شـرقی     300که مقدار بارنـدگی سـاالنه آن کمتـر از    طوريبسیار نامناسب است به
ایـن  . کنـد تغییـر مـی  ) منطقـه کوهرنـگ  (میلیمتر در منـاطق غربـی    1400تا بیشتر از ) منطقه بروجن(

به صورت برف است و وجود ارتفاعات پوشیده از برف یکـی   در مناطق مرتفع غالباً نزوالت جوي
کـه متوسـط حجـم کـل منـابع آب خروجـی از       بـا آن  .باشـد مـی هاي اقلیمـی ایـن اسـتان    از ویژگی

درصد مصـارف آب اسـتان بـه منـابع      80میلیون متر مکعب در سال است ولی بیش از  10800استان
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دشت  15رشته قنات در  479حلقه چاه،  3600که بیش از طورياي زیرزمینی وابسته هستند بههآب
همچنـین تعـداد   . کننـد  میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینـی را تخلیـه مـی    600استان ساالنه بالغ بر 

ان به عنو(میلیون مترمکعب آب  4068نیز در استان وجود دارد که ساالنه باعث تخلیه  چشمه 1385
درصد آن در  80شود که حدود  می) میلیون متر مکعب آب خروجی استان 10800بخش مهمی از  

  . یابددست جریان میهاي زاگرس جریان داشته و به سمت مناطق پائیندامنه
هـاي رودخانـه    هـاي بختیـاري منشـاء سرشـاخه    هاي جوي و بـرف و بـاران درکـوه   ریزشعمده 
در  تونل کوهرنگاند از آب  رود عبارتدو سرچشمه اصلی زاینده( هستند رودزاینده ، دز وکارون

   ).در روستاي دیمه چشمه دیمهو نیز  زردکوه بختیاري
هـا  پذیري آن در خشکسـالی یکی مهم دیگر در این استان، آسیبهاي هیدرولوژیکی از ویژگی

و مقدار منابع  درصد 3/67بارندگی  میزان 1386-87در سال آبی که به عنوان نمونه، طورياست به
داشـته اسـت و منـابع آب شـرب     کاهش درصد نسبت به متوسط بلند مدت  54آب خروجی استان 

  .شده است روستا خشک و با تانکر سیار آبرسانی 200

  هاي سطحی  خشکسالی و منابع آب -1- 3-7
ها در سطح زمین باعـث شـده کـه در هنگـام نـزول بـاران و ایجـاد جریـان         وجود پستی و بلندي

سطحی، آب از ارتفاعات قلل در امتداد شیب زمین و در جهـات مختلـف جریـان پیـدا کـرده و بـه       
هـا و   رش بـاران همـراه بـا آب چشـمه    در نتیجه روانـاب ناشـی از بـا   . کند سمت نقاط پست حرکت 

هاي سـطحی شـناخته   دهند که منابع آبقنوات در سطح زمین جاري شده و رودخانه را تشکیل می
هـاي آبریـز، در درجـه اول بایـد از آمـار و اطالعـات       هـاي منـابع آب حوضـه   در ارزیابی. شوند می

ارت نیـرو در برخـی نقـاط مهـم از     ها از سوي وزاین ایستگاه. هاي هیدرومتري استفاده شودایستگاه
  .شودگیري میها احداث شده و به طور منظم آمار دبی آنها اندازهرودخانه

  :ها تابع دو عامل زیر استتغییرات منابع آب در رودخانه
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تغییرات بارندگی در یک منطقه تاثیر مستقیم و سریعی درکاهش : تغییرات بارندگی در منطقه -
  .کند سطحی همان منطقه ایجاد میهاي  یا افزایش منابع آب

هـاي ورودي ازخـارج    بـا توجـه بـه سـهم آب    : تغییرات منابع تغذیه رودخانه از خارج حوضـه  -
  .گردد هاي سطحی حوضه می حوضه تغییرات این منابع سبب تغییر در آب

رود با کاهش بارندگی،کاهش آبدهی و به عبارتی با تغییـرات شـدید    لذا به طور کلی انتظار می
   .ندگی، تغییرات شدید منابع آب در همان منطقه مشاهده گرددبار

  هابندي خشکسالی هیدرولوژیکی رودخانهپهنه - 1- 7-1- 3
ها، همـان کـاهش بارنـدگی و بـه     واقعیت این است که منشا خشکسالی هیدرولوژیکی رودخانه

در هــاي ارزیــابی شــدت خشکســالی یکــی از راه. بیــان دیگــر وقــوع خشکســالی هواشناســی اســت
امـا حتـی در یـک    . هاسـت ها با مقـادیر میـانگین درازمـدت آن   ها، مقایسه آبدهی رودخانهرودخانه

به عنوان نمونه در استان چهارمحـال  . هاي مجاور یکسان نیستمنطقه نیز شدت خشکسالی رودخانه
هـاي  هاي سطحی کشور در آن جاري اسـت و رودخانـه  درصد متوسط منابع آب 10و بختیاري که 

بـه  . ي در این منطقه وجود دارد، شدت خشکسالی در مناطق مختلـف آن یکسـان نبـوده اسـت    زیاد
هاي این استان هاي هیدرومتري رودخانهمنظور نشان دادن این مسأله، کلیه آمار و اطالعات ایستگاه

نشـان داده شـده   ) 5-3(هـاي هیـدرومتري آن در شـکل     ها و جانمایی ایستگاه و نماي کلی رودخانه
ارائـه شـده و   هـا  یـک از رودخانـه   هاي سـطحی در هـر   متوسط پتانسیل آب) 3-3(در جدول . است

ثبت شده نیز ذکر شـده  ) 1386-88دوره (ها که در خشکسالی اخیرهمچنین مقادیر آبدهی رودخانه
درصـد نسـبت    54دهد در جریان خشکسالی اخیر منابع آب خروجی استان این آمار نشان می. است

شـود شـدت خشکسـالی در    همچنین مالحظه مـی . ت آبدهی، کاهش داشته استبه متوسط درازمد
که بیشترین تأثیر خشکسالی بـر حوضـه لردگـان بـوده و     طوريمناطق مختلف استان متفاوت بوده به

 باعث شده در این حوضه میزان آبدهی حوضه نسبت به متوسط درازمدت بیشترین کاهش را داشته
در مقابـل  . آباد بیشـترین کـاهش را داشـته انـد    خرسان و بهشت هاي ونک،پس از آن حوضه. باشد

  . رود بوده استهاي بازفت و زایندهکمترین کاهش آبدهی متعلق به حوضه
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  گانه استان  9متوسط ساالنه حجم آب خروجی از واحدهاي هیدرولوژیک ) 3-3(جدول 

 ردیف
نام واحد 
 هیدرولوژیک

  حجم آب خروجی
 )میلیون مترمکعب در سال(

-87سال  درصد کاهش
نسبت به متوسط  1386

 1386-87خشکسالی  متوسط درازمدت ساالنه درازمدت

 -58 252 597 بهشت آباد 1

 -54 216 469 *کوهرنگ  2

 -34 1142 1735 بازفت 3

 -54 530 1144 کارون میانی 4

 -67 124 379 ونک 5

 -62 1662 4418 خرسان 6

 -71 56 193 لردگان 7

 -33 850 1268 ه رودزایند 8

 -55 149 331 دز 9

  - 54 4981 10804 جمع کل
 .کوهرنگ، از منابع آب سطحی حوضه کوهرنگ کسر شده است 3سهم تونل * 

  
  هاي هیدرومتري واقع در استانموقعیت ایستگاه) 5- 3(شکل 
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ر منطقه یکـی  پذیر هها نیز در نشان دادن مناطق بحرانی و آسیبهاي بحرانی رودخانهتعیین بازه
در مـورد اسـتان چهارمحـال و بختیـاري بـا توجـه بـه آمـار ثبـت شـده دبـی در            . از ضروریات است

ها را تفکیـک کـرد   هاي بحرانی رودخانهها و بازهتوان محدودهها در مواقع خشکسالی، میرودخانه
باشـد و بـر اسـاس    ها بسیار مفیـد  ریزي توسعه منابع آب رودخانهتواند براي برنامهو این تفکیک می

کلـی کـه بـر اسـاس تجـارب خشکسـالی        قاعـده . هـا را تعیـین کـرد   هاي بحرانـی رودخانـه  آن، بازه
هـاي اصـلی کمبـود آب و خشـکی بیشـتر      توان بیان کرد این اسـت کـه در سرشـاخه   ها میرودخانه

  ت دسـت حرکـ  هاي جانبی در طول مسیر رودخانـه، هرچـه بـه پـائین    نمایان است و با افزایش شاخه
البتـه در  . شـود  هـاي خشـک نیـز کمتـر مـی     در نتیجـه تعـداد مـاه   . شـود  کنیم از بحران کاسته مـی می

هایی که برداشت آب در مسیر رو به افزایش است ممکن است عکس این قاعـده مشـاهده   رودخانه
نظـر از میـزان برداشـت آب در مسـیر     هـا صـرف  لـذا ارزیـابی شـدت خشکسـالی در رودخانـه     . شود

  در نقـاط مختلـف آن کـار صـحیحی نیسـت و نتـایج مبتنـی بـر واقعیـت منطقـه حاصــل           رودخانـه و  
  . شودنمی

تـوان  هـا مـی  دهی رودخانهبه عنوان یک توصیه اولیه به منظور ارزیابی اثرات خشکسالی بر آب
  ): توصیه نگارنده(سه شاخص به شرح زیر را در نظر گرفت 

یط خشکسالی هیدرولوژیکی که درآن ترین شراخشکی کامل رودخانه به عنوان بحرانی -1
  .دبی رودخانه در بیش از یک ماه از سال به صفر رسیده باشد

 .متوسط رسیده باشد% 10محیطی که در آن دبی رودخانه به کمتر از خشکی شدید زیست -2

متوسط % 20محیطی رودخانه که در آن دبی رودخانه به کمتر از خشکی متوسط زیست -3
 .رسیده باشد

دبی هاي استان چهارمحال و بختیاري، وضعیت خشکسالی هیدرولوژیکی رودخانهبراي بررسی 
هاي خشـکی  مورد بررسی قرار گرفت و تعداد ماه 1386-88براي دوره خشکسالی ها  این رودخانه

اي بـه گونـه    GISدر  ها تعیین و نتـایج در قالـب نقشـه   محیطی براي رودخانهکامل و خشکی زیست
ایـن  . هاي مختلف خشکسالی هیدرولوژیکی از هم تفکیک شوندها با درجههترسیم شد که رودخان
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بـر ایـن اسـاس    . کار براي مشخص کردن پهنـه خشکسـالی هیـدرولوژیکی کـاربرد خواهـد داشـت      
هاي محیطی براي دوسال ذکر شده تنها در رودخانهشود مشکل خشکی کامل و زیستمی مشخص

-1384همچنین ایستگاه پـل مـاري بـه جـز سـال      . استلردگان، بهشت آباد و ونک به وجود آمده 
محیطـی  هاي مورد بررسی، هم در معرض خشکی دائـم و هـم خشـکی زیسـت    در دیگر سال 1383

ایسـتگاه هیـدرومتري اسـتان،     39با توجه به موارد فوق و با کاربرد اطالعـات دبـی   . قرارداشته است
هـا حـادث شـده    که خشکسـالی در آن  1387-88و  1386-87هاي ها براي سالدبی ماهانه رودخانه

کمترشـدن دبـی رودخانـه از    (محیطی هاي خشکی زیستبود، مورد بررسی قرار گرفت و تعداد ماه
ایـن نتـایج در نقشـه    . ترسـیم شـد   GISافزار ها تعیین و در نرمبراي رودخانه) متوسط درازمدت% 10

  . نشان داده شده است) 7-3(و ) 6-3(هاي شکل
هـا بـراي دوسـال    شود که مشکل خشکی زیست محیطی رودخانهتایج مشخص میبراساس این ن

در این . ذکر شده، تنها در واحدهاي هیدرولوژیک لردگان، بهشت آباد و ونک به وجود آمده بود
ــه آق    ــاري در رودخان ــل م ــا   ســال محــدوده ایســتگاه پ ــک، ب ــالغ در حوضــه ون ــاه خشــکی   6ب   م

  شـود کـه بـا توجـه بـه نزدیکـی بـه تـاالب          تان محسوب میترین رودخانه اسمحیطی، بحرانیزیست
  .المللی چغاخور از اهمیت ویژه اي برخوردار استبین

ماه خشـکی و   7بالغ در حوضه ونک، با در این سال محدوده ایستگاه پل ماري در رودخانه آق
مـاه   12میـرزا در حـوزه لردگـان بـا     هـاي رودخانـه خـان   درخت از سرشـاخه محدوده ایستگاه زرین

  گونـه کـه در شـکل    همـان . شـود  ترین رودخانه اسـتان محسـوب مـی   محیطی بحرانیخشکی زیست
در رودخانه خررود و کاج در حوضه بهشـت آبـاد خشـکی کمتـر      88شود در سال  دیده می) 3-8(

اما خشکی خیلی شـدید در منطقـه رودخانـه    . شده و از درجه خشکی شدید به خشکی رسیده است
بالغ نیز در محدوده بحران خیلـی شـدید   هاي کردشامی و آقدا کرده و ایستگاهبالغ گسترش پیآق

درخت نیز از درجه خشکی شدید به خیلی شدید رسیده اسـت زیـرا   قرار گرفته اند و همچنین زرین
  .کاهش بارندگی در همه مناطق استان یکسان نبوده است 1388در سال 
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  1386-87هاي استان در سال ژیکی رودخانهبندي شدت خشکسالی هیدرولوپهنه) 6- 3(شکل 

  

  
  1387-88هاي استان در سال بندي شدت خشکسالی هیدرولوژیکی رودخانهپهنه) 7- 3(شکل 
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  رابطه خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی  - 2- 7-1- 3
شاخص اصلی . هاي هیدرولوژیکی و هواشناسی استمسأله دیگر بررسی رابطه بین خشکسالی

ی هواشناسی میزان بارندگی است و شاخص اصلی خشکسالی هیدرولوژیکی، ارزیابی خشکسال
لذا به منظور نشان دادن ارتباط این دو مقوله، الزم است بارندگی . ها استدهی رودخانهمیزان آب

هاي هواشناسی موجود در ها که خود از میانگین آمار ایستگاههر یک از رودخانه ساالنه حوضه
  این مقایسه را . دهی رودخانه مقایسه شودآید، با میزان آبدست می سطح حوضه مربوطه به

این . توان با ترسیم نمودار تغییرات بارندگی و آبدهی ساالنه رودخانه مورد نظر انجام دادمی
موضوع براي ایستگاه ارمند که بر روي رودخانه کارون شمالی واقع در استان چهارمحال و 

درصد جمعیت  70درصد وسعت استان و در حدود  60که بیش از این بختیاري قرار دارد به لحاظ
براساس آمار و . دهدشود حائز اهمیت زیادي است و نتایج بسیار جالبی به دست میآن را شامل می

نشان داده شده ) 8-3(اطالعات این ایستگاه، تغییرات بارش و رواناب حوضه در نمودار شکل 
درصد بین  93که رابطه قوي با ضریب رگرسیون بیش از در این نمودار مشخص است . است

این رابطه نزدیک بین بارش و رواناب ساالنه حوضه . بارندگی و رواناب ساالنه حوضه برقرار است
دهد خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژي کامالً به هم وابسته است و در مواقع کاهش نشان می

) 9-3(همچنین در نمودار شکل . اهش یافته استنیز متناسب با آن ک بارندگی، رواناب حوضه
هاي مختلف نشان داده شده است که بیانگر تناسب دهی و بارندگی حوضه ارمند در سالروند آب

نکته مهم دیگري که از این نمودار . هاي مختلف بوده استروند تغییرات این دو پارامتر در سال
  شکسالی که دوباره بارندگی رو به افزایش شود آن است که در پایان هر دوره خاستنباط می

، مشاهده 1378- 80مثالً در دوره خشکسالی. دهی همچنان روند کاهشی داشته استرود، آبمی
دهی همچنان رو به بارندگی نسبت به سال ماقبل افزایش داشته، اما آب 1378-79شود از سالمی

که  1387-88شود از سال ینیز مشاهده م 1386-88در دوره خشکسالی . کاهش بوده است
  .دهی همچنان رو به کاهش بوده استبارندگی نسبت به سال ماقبل افزایش داشته، آب



Ø � 123 هاي سطحی و زیرزمینیخشکسالی و منابع آب: فصل سوم ×

  
  رواناب ساالنه در رودخانه ارمند-رابطه بین بارش) 8- 3(شکل 

  

  
  دهی حوضه رودخانه ارمندمقایسه روند تغییرات بارش و آب) 9- 3(شکل 

دیگر این است که با توجه به وجود رابطه مشخص بین بارش و آبدهی ساالنه حوضـه،   موضوع
آیا درصدکاهش آبدهی با درصد کاهش بارندگی متناسب بوده است؟ بـراي مشـخص شـدن ایـن     

هاي مختلف محاسبه شـد و مشـخص گردیـد    موضوع درصدهاي کاهش آبدهی و بارش براي سال
دهـی بیشـتر بـوده    بارندگی نسبت به درصد کـاهش آب  در ابتداي دوره خشکسالی، درصد کاهش

    

 78-80خشکسالی  86-88خشکسالی 
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هـا باعـث   هاي قبل بوده و به نوعی این ذخیرهاین امر به خاطر ذخیره منابع آب حوضه از سال. است
در مقابـل، در پایـان   . دهی حوضه تأثیر کمتري بر جاي بگـذارد شده کاهش بارندگی در روند آب

دهـی حوضـه در   طبیعی نزدیـک شـده، همچنـان آب   دوره خشکسالی که بارندگی دوباره به حالت 
هاي زیرزمینی حوضـه بـوده و   حد کمتر از طبیعی بوده و این امر به خاطر از دست رفتن ذخایر آب

بـه  . شـود شود که بخشی از نزوالت جوي، صرف جبران این کمبودها میبه این موضوع مربوط می
کـه تـداوم خشکسـالی     1386-88و  1387-80 هـاي خشکسـالی  هر حال بـه طـور متوسـط در دوره   

 41درصـد در حوضـه باعـث شـده آبـدهی حوضـه        43دوساله بوده است، کاهش بارش بـه میـزان   
این نتیجه در مجموع متناسـب بـودن خشکسـالی هیـدرولوژي را بـا خشکسـالی       . درصد کاهش یابد
أخیر دهد، هرچند خشکسالی هیدرولوژي نسبت به خشکسـالی هواشناسـی بـا تـ    هواشناسی نشان می

دهد در سـال  ها اتفاق افتاده است نشان میاین نتایج که براي بسیاري از حوضه. افتدزمانی اتفاق می
بعد از هر خشکسالی هواشناسی، ادامه خشکسالی هیدرولوژي محتمل خواهد بود و باید تدابیر الزم 

یریت آب در مواقـع  ریـزي مـد  بدیهی است این مسأله باید براي برنامه. را براي مدیریت آن اندیشید
بینی شدت خشکسالی هیدرولوژي هاي آتی براي پیشکه در سالطوريخشکسالی مد نظر باشد، به

  . از روي شدت خشکسالی هواشناسی، مورد استفاده قرار گیرد

  هاي سطحی  خشکسالی و کیفیت آب - 3- 7-1- 3
ایجـاد شـرایط    کمبود آب در درازمدت باعث به هم خوردن بیالن کمـی و کیفـی منـابع آب و   

هـاي زیرزمینـی و سـطحی در یـک      رو برآورد دقیق منابع آباز این. شود سخت براي تأمین آن می
منطقه مشخص، تغییرات احتمالی ایـن منـابع و انجـام محاسـبات بـیالن آب بـراي شـرایط اقلیمـی و         

مورد در طول پدیده خشکسالی، کیفیت آب به ویژه در . هیدرولوژیکی متفاوت حائز اهمیت است
مـدت بـر   کند بنابراین اثـرات خشـکی طـوالنی    هاي سطحی اهمیت بیشتري پیدا می ها و آبدریاچه

  .کیفیت آب باید مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار گیرد
در مورد کیفیت منابع آب سطحی یک قانون کلی وجود دارد که در یک سیستم بسـته، شـامل   

یابد، لذا برخـی   مواد محلول در آب افزایش میمقداري آب ناخالص، با کاهش حجم آب، غلظت 
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هـا کـه تحـت     کند، اما در یک سیستم باز مانند رودخانه پارامترهاي فیزیکی وشیمیایی آب تغییر می
شرایط طبیعی و محیطی است موضـوع ممکـن اسـت مقـداري تفـاوت کنـد کـه نیـاز بـه بررسـی و           

آبـی رودخانـه، محـل    یط پرآبـی یـا کـم   طور معمول شـرا ها دارد اما بهآزمایش کیفی آب رودخانه
-در کشـور مـا، بـراي انـدازه    . ها موثرنـد در پارامترهاي تجزیه آب رودخانه... برداشت نمونه آب و

بـرداري آب  بندي مشخص؛ نمونـه ها طبق یک برنامه زمانگیري پارامترهاي کیفی آب در رودخانه
ــی از محــل ایســتگاه ــدرومتري انجــام م ــردهــاي هی ــدیهی اســت. گی ــن   ب ــع خشکســالی، ای   در مواق

زیرا در ایـن  . تر و دردفعات بیشتر انجام گیردها باید در تواتر زمانی کوتاهها و آزمایشبردارينمونه
هـاي آتـی از   ریزيها براي برنامهشرایط ممکن است مقادیر حدي کیفیت آب رخ دهد که ثبت آن

هـا در مواقـع   کیفیـت آب رودخانـه   اي برخوردار است و عالوه بر آن چـون نوسـانات  اهمیت ویژه
کننـدگان و محـیط زیسـت رودخانـه     براي مصـرف  شود و وقوع خطرات بالقوهخشکسالی بیشتر می

تواند در پیشگیري این اثرات نامطلوب کمک ها میتر است، لذا پایش کیفیت آب رودخانهمحتمل
  . شایانی براي مدیران باشد

هـا در مواقـع   هـا و انجـام آزمـایش   برداري از رودخانـه نهدر استان چهارمحال و بختیاري نیز نمو
کنـد کـه بتـوان تـأثیر     این امر این امکان را فراهم مـی . شودخشکسالی با حساسیت بیشتري دنبال می

بـر ایـن اسـاس نمودارهـاي     . هاي استان را مورد ارزیابی قرار دادخشکسالی بر کیفیت آب رودخانه
) 11-3(و ) 10-3(مهم استان در چنـد سـال اخیـر در اشـکال      هاي هیدرومتريکیفی برخی ایستگاه
آبادکه تمرکـز جمعیـت بیشـتر بـوده     هائی نظیر بهشتشود در حوضهمالحظه می. آورده شده است

اسـت و ایـن امـر بـه مسـأله       هاي کیفی آب افت بیشتري داشـته است، در مواقع خشکسالی، شاخص
هـایی کـه   در مقابـل در رودخانـه  . گـردد ا برمیهوجود پساب، فاضالب و زهکش بیشتر این حوضه

هاي بازفت و کوهرنگ، افت کیفیـت آب در مواقـع   اند، نظیر حوضهتمرکز جمعیت کمتري داشته
  . خشکسالی در حد پایین بوده است
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  )میلی موس بر سانتیمتر(در شهریور ماه  هاي استانآب رودخانه تغییرات هدایت الکتریکی) 10- 3(شکل 

  
  هاي اصلی استان در شهریور ماهآب رودخانه SARتغییرات مقادیر ) 11- 3(شکل 

  
هاي جاري در استان توان گفت، کیفیت آب رودخانهاز سوي دیگر با توجه به این نمودارها می

ها وابستگی شدید نداشته و بـه عبـارت دیگـر تغییـرات کمـی آب تـأثیر قابـل         دهی آنبه میزان آب
تـوان بـه شـرح زیـر بیـان      علت عدم تغییرات را مـی . فی آب نداشته استمالحظه اي بر تغییرات کی

  :کرد
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شناسـی وخاکشناسـی، تـاثیرات    ها در بسـتر مناسـب از لحـاظ زمـین    به علت عبور رودخانه .1
انحالل وشستشوي بستر بر کیفیت آب رودخانه قابل لحاظ نیست، مگر در چند سرشـاخه  

 .لی محسوس نیستکه آن هم در نهایت با پیوستن به رودخانه اص

ها از مناطق کوهستانی که بخش قابل تـوجهی از آن غیـر مسـکونی    به علت عبور رودخانه .2
که ضمن آن. شود ها میاست و یا تراکم جمعیتی کم است، حجم فاضالب کمی وارد آن

هاي ذیربط در بیشتر ها با همکاري سازمانتدابیر بهداشتی الزم در جهت دفن اصولی زباله
هـا حـداقل بـه طـور مسـتقیم وارد      شود، تا پساب حاصل از زبالهاستان انجام میروستاهاي 
 .ها نگرددرودخانه

ها به ویژه در منـاطق کوهسـتانی و گسـترده    نبود واحدهاي صنعتی در مسیر عبور رودخانه  .3
نبودن کشاورزي در بخش زراعت و به تبـع آن اسـتفاده کمتـر از کودهـاي شـیمیایی نیـز       

ها تـأثیر محسوسـی در کـاهش    آب بخش کشاورزي در حاشیه رودخانهباعث شده که زه
 .ها نداشته باشدکیفیت آب رودخانه

هـاي محـیط زیست،کشـاورزي وشـیالت، پسـاب حاصـل از       بخـش  از دیدگاه کارشناسان .4
برداري غیر اصولی فعلـی و رونـد رو بـه افـزایش تعـداد      مزارع پرورش ماهی به دلیل بهره

هـاي سـطحی اسـتان را بـه خـود اختصـاص       رگی از آلودگی آبها، در آینده سهم بزآن
بینـی هـاي الزم را بـا    هـاي ذیـربط بایـد تـدابیر وپـیش     خواهد داد که در این زمینه سازمان

هاي پرورش ماهی انجام دهند، وگرنه اولین متضرر در این میان همکاري صاحبان کارگاه
مفصـل اسـت کـه بایـد در جـاي      ها خواهند بود،که این مبحثـی  خود صاحبان این کارگاه

  .خود مورد نقد و بررسی قرار گیرد
هاي استان، بر خـالف  موضوع عدم تأثیر قابل مالحظه خشکسالی بر کیفیت آب عمده رودخانه

  هــاي هــاي نظیــر آن کــه در جلگــهمشـاهداتی اســت کــه در رودخانــه کــارون بــزرگ یـا رودخانــه  
دست، کیفیت آب رودخانه به شدت به میزان پائیندر مناطق . دست جریان دارند، وجود داردپایین

ها هرچه دبی بیشتر باشد به معنـاي آن اسـت   که در این رودخانهطوريبه. دبی رودخانه وابسته است
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که منابع آب ورودي از باالدست به سیستم بیشتر بوده و چون این منابع آب کیفیت مناسبی دارنـد،  
  . یابدد میدست بهبوهاي پایینکیفیت آب رودخانه

  خشکسالی و منابع آب زیرزمینی -2- 3-7
هاي زیرین هاي زیرزمینی نیز نزوالت جوي است که به دلیل نفوذ عمقی به الیه منشأ اصلی آب

این منابع در درون درز و شـکاف و  . هاي زیرزمینی را تشکیل داده اند زمین به مرور زمان منابع آب
هاي آبدار واد آبرفتی قرار گرفته که اصطالحاً به آن الیهگها یا در فضاي خلل و فرج محفرات سن

 درصـد منـابع   70حدود یک سوم جمعیت جهان وابسته به آب زیرزمینی بوده و بیش از . گویندمی
باعـث افـزایش    شـاورزي و صـنعت  کبنـابراین توسـعه    .رسد شاورزي میکآب زیرزمینی به مصرف 

ه میزان کموجب گردیده  یه از مخازن آب زیرزمینیروور شده و برداشت بیکبرداشت از منابع مذ
افت سطح آب زیرزمینی  .افت نماید تغذیه آبخوان جوابگوي برداشت نبوده و سطح آب زیرزمینی

یفیـت  کها، تنزل اهش دبی رودخانه و آب دریاچهک هاي آب،مشکالتی همچون خشک شدن چاه
افت سطح آب زیرزمینی  .ا بدنبال دارداستحصال آب و نشست زمین ردر آب، افزایش هزینه پمپاژ 

و جنـوبی، خـاور میانـه، چـین شـمالی،       زيکـ ثر نقاط جهان، بویژه آفریقاي شمالی، آسیاي مرکدر ا
سـري حجـم   ک .گـردد  دیگر مناطق جهان مشاهده مـی  طور محلی درهآمریکاي شمالی و استرالیا و ب
سـري حجـم   کر مکعب بوده و مجموع میلیارد مت 800تا  750ساالنه بین  مخزن آب زیرزمینی جهان

 160شورهاي هند، چین، ایاالت متحده، آفریقاي شمالی و یمـن بـیش از  کزیرزمینی در  مخزن آب
میلیـارد مترمکعـب    7تا  5در ایران کسري آب مخازن زیرزمینی . باشدمیلیارد مترمکعب در سال می

 . شودبرآورد می

هـاي  تخلیـه آب . شـوند و محصـور تقسـیم مـی    هاي زیرزمینی به دو دسته آزادبه طور کلی آب
. هـا ها، قنوات و چـاه چشمه: ها عبارتندازشود که مهمترین آنهاي مختلف انجام میزیرزمینی از راه

  اي از سـطح زمـین راه داشـته باشـد، چشـمه را بـه وجـود        هرگاه یک مخزن آب زیرزمینی به نقطـه  
قنات نیز یک مجـراي آب زیرزمینـی اسـت کـه     . ندتوانند دائمی یا فصلی باشها میچشمه. آوردمی
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آخـرین  . هاي قنات، آبده نیستندتمام قسمت. هایی موسوم به میله به بیرون ارتباط دارندوسیله چاهبه
لـذا  . هاي زیرزمینی هسـتند ها و قنوات سرریز آبدر واقع چشمه. شود چاه قنات مادر چاه نامیده می

اي از غنـاي ذخـایر آب زیرزمینـی اسـت و     مه یا قنات، نشـانه در هر منطقه وجود جریان آب از چش
الوقوع بودن خطر بیالن منفی آبخـوان  ها عالمت افت سطح آب زیرزمینی و قریبخشک شدن آن

  .است
هـا و قنـوات بسـنده نشـده و بـراي      برداري از منابع آب زیرزمینی به خروجی چشـمه امروزه بهره

این امـر  . شودها و به صورت پمپاژ استفاده میز طریق حفر چاهدستیابی هرچه بیشتر به آب، عمدتاً ا
ها و قنوات با خطـر مواجـه شـود و در مـواردي     باعث شده در بسیاري از مناطق، ادامه حیات چشمه

 قانون برنامه چهـارم توسـعه   17بند ب ماده به همین خاطر در . این منابع به طور کامل خشک شوند

هـاي بـا تـراز منفـی،     هـاي آب زیرزمینـی در دشـت   غذیه و برداشت سفرهمنظور ایجاد تعادل بین تهب
  اي و مـدیریتی، مجوزهــاي  بـا تجهیـز منــابع مـالی موردنیـاز و تمهیـدات سـازه       شـده دولـت مکلـف   

 هاي نوین آبیاري قابل دسـترس ها را بر اساس مصرف معقول که با روشدشتاین برداري در بهره

بیسـت و   ،زمینـی زیرهاي آب پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره که تاطوريهاست اصالح نماید، ب
جملـه  من :هاهاي به تعادل رساندن آبخوانرود با اجراي برنامه امید می .بهبود یابد%) 25(درصد  پنج

   منظــورهــاي مـدرن آبیــاري بـه  رانــدمان آبیـاري در بخــش کشـاورزي بــا اسـتفاده از روش    افـزایش 
صـنعت،   هـاي شـرب و  اعمال مدیریت صحیح مصرف آب در بخـش جویی در مصرف آب، صرفه

  بخشـی  تعـادل  هـاي پخـش سـیالب و تغذیـه مصـنوعی بـه منظـور تقویـت و        مطالعه و اجـراي طـرح  
  بـرداري  جلـوگیري از بهـره   هـاي سـطحی موجـود،   نترل و اسـتفاده بهینـه از منـابع آب   کها، آبخوان

داراي پروانـه، جلـوگیري از توسـعه     هـاي  داري چاهبرنترل بهرهک، هاآن هاي غیرمجاز و انسدادچاه
ها و مهاجرت به شهرهاي بزرگ و رعایت سقف تخصیص تعیـین شـده جهـت توسـعه     رویه چاهبی
اهش روند افت سطح آب زیرزمینی بوده و از مخاطرات کزیرزمینی، شاهد  هايبرداري از آببهره

 اهش آبـدهی و کـ آب زیرزمینـی،   اهش حجم مخازنکافت سطح آب زیرزمینی از جمله  ناشی از
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هجوم آب شور،  ها و قنوات، نشست سطح زمین و تخریب مخازن آب زیرزمینی،خشک شدن چاه
 .ها جلوگیري نمودآلودگی یفیت آب شیرین منابع آب زیرزمینی و انتشار و پخشکتنزل 

  در شرایط خشکسالی هاي زیرزمینی آببرداري از بهره - 1- 7-2- 3
هـا الزم اسـت   شود که بـراي حفـظ آن  آب زیرزمینی به عنوان منابعی یاد می بطور کلی از منابع

چـه بسـا اگـر    . ها منفی نشودها باید احتیاط کرد تا بیالن آنهمواره مورد پایش باشند و در برداشت
بیالن منابع آب زیرزمینی منفی شود به مرور، ذخایر آن که در یک دوره بسیار طوالنی ایجاد شده، 

هـاي  این امر که در بسیاري از آبخوان. کندشده و در نتیجه سطح ایستابی آن افت می دچار کاهش
کشور اتفاق افتاده، باعث نشست زمین و در نتیجه بسـته شـدن خلـل و فـرج خـاك شـده و قابلیـت        

  ایــن پدیــده بــرخالف بســیاري از . آبخــوان بــراي نگهداشــت آب زیرزمینــی را کــاهش داده اســت
هـا بـه   هـایی کـه در آن  شـود دشـت  پذیر نبوده و به همین خاطر گفتـه مـی  تهاي دیگر برگشپدیده

ایـن واقعـه از مخـاطرات    . شوندکنند، دچار مرگ آبخوان میواسطه افت آب زیرزمینی نشست می
ناپذیر بـودن نشسـت   تر است و علت اصلی آن برگشتدیگر بالیاي طبیعی همچون زلزنه خطرناك

کند منابع آب زیرزمینی حدوداً نیمی از مصارف آب را تأمین می در کشور ما که. باشدآبخوان می
هاي کشور منفی است، باید حفظ منـابع  ها و دشتدرصد آبخوان 70و براساس آمار، بیالن بیش از 

  . آب زیرزمینی حتی نسبت به اموري همچون سدسازي در اولویت قرار گیرد
هــاي ابع آب مصـرفی از طریــق آب درصــد منــ 80در اسـتان چهارمحــال و بختیــاري در حـدود   

میـزان برداشـت از منـابع آب زیرزمینـی     براساس آمار و اطالعات موجـود  . شودزیرزمینی تامین می
هاي مختلـف بسـته بـه میـزان بارنـدگی متفـاوت بـوده ولـی         در استان در سال) چشمه چاه، قنات و(

این منابع در حوضه کـارون  عمده . استمکعب در سال میلیون متر 1300متوسط این رقم در حدود 
 ،شـرایط تکتـونیکی و ژئومرفولـوژیکی زاگـرس     شمالی،ه آبریز کارون ضدر حو. شمالی قرار دارد

. ن شـده اسـت  آه و نیز در نواحی پایـاب  ضهاي این حوهاي متعدد در سرشاخهموجب ایجاد دشت
هـاي  ی نیز دشـت هاي گسلها تشکیل شده و در حاشیه درهه عموماً در ناودیسضهاي این حودشت
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درصـد وسـعت    20 در حـدود هاي اسـتان  مساحت دشت. کشیده اما با وسعت کم ایجاد شده است
  .دهداستان را تشکیل می
هاي آبرفتی، در مناطقی از استان منابع آب زیرزمینی در سازندهاي سخت قرار عالوه بر آبخوان

هـا  دهـی آن د که وضـعیت آب در کوهرنگ و بازفت بیشترین ذخایر سازند سخت وجود دار. دارد
تخلیه منـابع آب سـازندهاي سـخت در اسـتان از     . وابسته به میزان بارندگی و بویژه سهم برف است

هاي زیرزمینی است ولی در منـاطقی از اسـتان   هایی است که در واقع همان سرریز آبطریق چشمه
. بـرداري شـود  ایر بهرههاي عمیق در سازندهاي سخت سعی شده آب بیشتري از این ذخبا حفر چاه

بـرداري بیشـتر از ایـن منـابع، خطـر کـم آب شـدن و حتـی         ها و بهرهبدیهی است با افزایش این چاه
توان به حفـر تعـداد زیـادي     به طور نمونه می. هاي کارستیک استان وجود داردخشک شدن چشمه

  آبـاد در  گـرم چاه در سازندهاي سخت استان در مجاورت شهر امـام قـیس و در محلـی موسـوم بـه      
اند کـه ایـن امـر    هاي اخیر اشاره کرد که براي تأمین آب شهرضا بخشی از ذخائر را پمپاژ کردهسال

هـاي مـردم منطقـه را در پـی     کـه اعتـراض  طـوري قیس شده است بهباعث کم آب شدن چشمه امام
ي سـخت،  برآورد میزان ذخـایر سـازندها  . اي بوجود آورده استداشته و مسائل و مشکالت عدیده

بـرداري از ایـن منـابع تـأثیر قابـل      ریـزي دقیـق بهـره   بسیار دشوار و پیچیده است و این امر در برنامـه 
تـوان بـرآوردي از آب   هـاي سـازندهاي سـخت مـی    براساس دبی چشـمه . اي گذاشته استمالحظه

دهـد بـه طـور متوسـط خروجـی طبیعـی سـازندهاي        برآوردها نشان می. خروجی آن به دست آورد
رسد و از این نظر استان میلیارد متر مکعب در سال می 4به بیش از ) هااز طریق چشمه(استان سخت 

دهـی در مواقـع   ایـن آب . شود هاي منحصر به فرد محسوب میاز جمله استان بختیاري چهارمحال و
مهـم آن اسـت کـه بـا اعمـال      . یابـد هـا افـزایش مـی   شـود و در ترسـالی  خشکسالی دچار کاهش می

هـا  ریـزي بها حفظ شود و برنامههاي سازندهاي سخت، این منابع بسیار گراندر حفر چاه محدودیت
  . هاي طبیعی هستند انجام گیردصرفاً براساس سرریز این منابع که همان چشمه
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  بخوان آبرفتی آ - 2- 7-2- 3
آبخوان آبرفتی مهـم وجـود دارد کـه مطالعـات اجمـالی در       15در استان چهارمحال و بختیاري 

هـا و اطالعـات وسـیعی در مـورد     بـرخالف سـازندهاي سـخت، داده   . ها انجام شده اسـت ورد آنم
کند اثرات خشکسالی بر منـابع آب  ها کمک میهاي آبرفتی استان وجود دارد که این دادهآبخوان

متاسفأنه آمار و اطالعات حاکی از آنسـت کـه بسـیاري    . ها مورد ارزیابی قرار گیردزیرزمینی دشت
ایـن میـزان افـت در مواقـع     . کننـد ها هر ساله مقـداري افـت سـطح ایسـتابی را تجربـه مـی      خواناز آب

 خلیفـه، جـوانمردي، لردگـان،   مـال هـاي  در آبخـوان در حـال حاضـر   . خشکسالی نمود بیشتري دارد
ب زیرزمینی آافت سطح ، شلمزار، بروجن، شهرکرد، فارسان، کیار، گندمان و بلداجی، دشتسفید

و در  1363برداري از سـال  ممنوعیت توسعه بهرهدشت، بروجن و سفیددر دو محدوده  .وجود دارد
 هـاي آخـرین بـار در سـال   . ه اسـت دیـ گرد اعمال 1383از سال  هاي جوانمردي و شهرکردمحدوده

  . انداعالم شده و بحرانی ممنوعه ،برداريلحاظ توسعه بهرههدشت ب چهاراین  1389 و 1388
هاي هاي سطحی موجود، در برخی از دشتها و جریانیدروژئولوژي دشتبا توجه به شرایط ه

بـوده،  ه تلفیق که افت سطح آب وجود داشته و امکان جبـران آن از طریـق تغذیـه مصـنوعی     ضحو
  .استو یا در دست مطالعه است هاي تغذیه مصنوعی اجراء شده پروژه

بـرداري رسـیده   بـه بهـره   1381در سـال   سفیددشت پروژه تغذیه مصنوعی محدوده مطالعاتیدر 
یــک پــروژه در اراضــی روســتاي خــانمیرزا  ه مطالعــاتی جــوانمردي و در دشــتدمحــدودر  .اســت

سـیله و بـاغ   برداري رسیده است، دو پروژه در اراضـی روسـتاهاي ده  به بهره 1386برجویی در سال 
ین در محـدوده  همچن. بهزاد در دست مطالعه و یک پروژه در روستاي کالموئی در شرف اجراست
هاي دیگري پروژه. باشدمطالعاتی شهرکرد و نیز در دشت شهرکرد یک پروژه در دست مطالعه می

هاي نیز به عنوان پخش سیالب در مناطق دستگرد و دزك براي تغذیه مصنوعی دشت کیار در سال
  .گذشته مطالعه شده است

 )قنـات و  چـاه، چشـمه  (رزمینـی  ب زیآها و مشخصات منـابع  به منظور دستیابی به برخی ویژگی
بنـدي منـابع آب   گـروه . هاي آماربرداري انجـام گرفـت  اساس نتایج آخرین دورههایی بربندي گروه
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امکـان مقایسـه آسـان را بـین منـابع       وکرده رائه ایک از منابع هاي غالب را در هرزیرزمینی، ویژگی
 .سازده تلفیق فراهم میضدر سطح حو نهایتاً نیز یک نوع منبع در هر محدوده مطالعاتی و مختلف و

هاي آبرفتی، تعداد حفر چاه قابل توجه بـوده در   دهد در آبخوان طور که آمار موجود نشان میهمان
آمـار حـاکی از آن اسـت کـه تعـداد کـل        .ها زیاد است هاي سخت تعداد چشمه که در سازندحالی
میلیـون متـر مکعـب آب     28النه در حـدود  بوده که سا حلقه 102برابر  1350هاي استان تا سال چاه

که آب تخلیـه  طوريحلقه افزایش یافته به 3607به  1387این تعداد چاه در سال . کرده اندتخلیه می
تـوان دریافـت   بـا یـک مقایسـه سـاده مـی     . میلیون مترمکعب بوده اسـت  584ها شده توسط این چاه

گونـه کـه   مترمکعب بوده و این نـرخ همـان   میلیون 27/0معادل  1350متوسط تخلیه هر چاه در سال 
میلیـون مترمکعـب رسـیده     16/0بـه   1387نشان داده شده اسـت، در سـال   ) 12-3(در نمودار شکل 

هـا در سـال ماقبـل    دهـی چـاه  حتـی متوسـط نـرخ آب   . دهـد درصد کاهش را نشان می 41است که 
کـه ایـن رقـم تنهـا بـه       میلیون متـر مکعـب بـوده    21/0معادل  1385یعنی سال  1386-88خشکسالی 

درصد کاهش داشـته اسـت و ایـن رقـم، رقمـی       24فاصله یک سال بعد و تنها به خاطر خشکسالی، 
رویه از منابع هاي منطقه به دلیل برداشت بیدهی چاهروشن است کاهش نرخ آب. قابل توجه است

   .آب زیرزمینی و در نتیجه افت بیش از حد آن بوده است
ها است که با گذشت زمان که سطح آب افت کرده، ناچاراً عمـق  چاه نکته دیگر متوسط عمق

چاه نیز افزایش یافته و در نتیجه هزینه برداشت آب با توجه بـه هزینـه حفـر چـاه و افـزایش ارتفـاع       
تعداد چاه حفر شده بـه طـور قابـل     1378-80در دوره خشکسالی . پمپاژ، به مراتب بیشتر شده است

علت آن کاهش منابع آب ناشـی از خشکسـالی بـوده و بـراي جبـران ایـن       توجهی افزایش یافته که 
مدت به منظور اگرچه این روش به عنوان یک راهکار کوتاه. هاي جدید حفر شده استکمبود چاه

 1386-88مدیریت بحران بوده ولی همین راهکار باعث شده در خشکسالی بعدي کـه همـان دوره   
چـه  دهـد، چنـان   این موضـوع نشـان مـی   . تر شودر و ضعیفاست، منابع آب زیرزمینی آسیب پذیرت

مدت بخشـی  طور صحیح انتخاب نشود، اگرچه ممکن است در کوتاهراهکار مقابله با خشکسالی به
براي اثبات این . از مشکالت را حل کند ولی مسلماً در درازمدت موجب تشدید مشکل خواهد شد
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حلقه چاه، حجـم تـأمین آب    2449با تعداد  ،1378-80موضوع کافیست توجه کنیم در خشکسالی 
که هم شدت با خشکسالی قبلـی  ( 1386-88که در خشکسالی میلیون مترمکعب بوده؛ حال آن 575
  . میلیون مترمکعب آب تأمین شده است 584حلقه چاه تنها  3607با ) بود

کـه در سـطح   دهد برداري، نشان میبهرهمورد هاي عمق چاهآمار و اطالعات مربوط به بررسی 
از  درصد داراي عمق کمتر 3/44حدود  و متر 20ها داراي عمق کمتر از درصد از چاه 2/22، استان

و با یـک نگـاه اجمـالی بـه آمـار      متر محاسبه شده  47 حدودها این چاهعمق متوسط . هستندمتر  50
شکسالی است که هاي خها مربوط به سالرسیم که اکثر افزایش عمق استخراج شده به این نتیجه می

ها، کمبود آب را جبران کنند و این امر باعـث افـزایش   شکنی چاهآبی باعث شده با کفبحران کم
  .برداري، گردیده استهاي مورد بهرهعمق متوسط چاه

  

  
  ها دهی چاهروند افزایش حفر چاه در استان و روند رو به کاهش آب) 12- 3(شکل 
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تان، برداشت آب از منـابع آب زیرزمینـی بـیش از تغذیـه     هاي اسمسلم است که در بیشتر دشت
ــابع در درازمــدت الزم مــی       آن ــا بــوده و بــراي حفــظ ایــن من   شــود در میــزان برداشــت آب   ه

آمـده، در کـل   ) 4-3(گونـه کـه در جـدول    این اضافه برداشـت همـان  . هائی اعمال شودمحدودیت
درصـد آب   27ایـن رقـم در حـدود     .میلیون مترمکعب در سـال اسـت   180هاي استان بالغ بر دشت

  . برداري استهاي مورد بهرهبرداشتی از چاه
  هاي مختلف استانهاي آب در دشتتعداد و حجم تخلیه ساالنه چاه) 4-3(جدول 

 نام دشت ردیف
ها تعداد کل چاه
 در هر دشت

  حجم تخلیه ساالنه
)MCM( 

  حجم اضافه برداشت
)MCM( 

 55.12 188.66 789 شهرکرد 1
 7.08 30.41 242 ردگانل 2
 25.533 122.782 721 خانمیرزا 3
 22.19 53.901 286 فرادنبه - بروجن 4
 17.03 51.454 175 سفید دشت 5
 18.19 77.79 559 بلداجی -گندمان 6
 2.67 20.24 126 فالرد 7
 11 58.56 382 فارسان - جونقان 8
 1.51 23.62 174 شلمزار 9

 26.97 63.29 193 کیار 10

 187.3 690.71 3647 جمع کل

  

  هاي زیرزمینی سازندهاي سختآب - 3- 7-2- 3
هـاي آبریـز کشـور از دیـدگاه منـابع آب      هضترین حویکی از مهم ،ه آبریز کارون بزرگضحو

هاي کربناته بـویژه  شرایط مساعد بارش و برونزد کافی سازند. باشدهاي سخت میسازند کارست و
شـکیل مخـازن غنـی از    بـه منظـور ت  پذیري شدید دارند، زمینه مناسبی هایی که قابلیت انحاللسازند

تـوان بـه   هاي وجـود چنـین مخـازنی را مـی    نشانه. ه فراهم کرده استضآب زیرزمینی را در این حو
دهند، مشاهده کرد هاي اصلی رودخانه کارون را تشکیل میهاي پرآبی که سرشاخهصورت چشمه

از مهمتـرین  . دهنـد ه را پوشش میضو مرکز حو غربیشمال ،هاي مهمی از نواحی شمالیکه بخش
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تـوان بـه   مـی دهی مخازن آب زیرزمینی نقش مهمی دارنـد  هاي کربناته کارستی که در شکلسازند
شهبازان به سن ائوسن تا میوسن زیرین، سازند سـروك و ایـالم    –جهرم، آسماري –سازند آسماري

کـه   کربناته دیگر متعلق به تریاس و پرمین اشاره کـرد  هايکرتاسه و سنگاز گروه بنگستان به سن
ــلضــهــا در حوبرونــزد آن  و ثیر عوامــل زمــین ســاختیأهــا تحــت تــایــن ســازند. اســتتوجــه ه قاب

هـول،  هاي کارستی گوناگونی مثل سـینک هیدرولوژیکی قرار گرفته و همین امر سبب ایجاد پدیده
هـا شـرایط   وجود این پدیـده . ها شده استدر آندولین، پولژه، غار، کارن و دیگر اشکال کارستی 

  دهـی  آب. هـا فـراهم کـرده اسـت    هاي جـوي بـه درون ایـن سـازند    نفوذ ریزشبه منظور مناسبی را 
دهـی زیـاد   هـاي متعـدد بـا آب   ها و همچنین وجود چشمههاي حفرشده در این سازندتوجه چاهقابل

منـابع آب زیرزمینـی    .ی بـر ایـن ادعاسـت   دلیلـ  اسـت، ه ضـ هاي کربناته حوها از سنگکه مظهر آن
و تعـداد نسـبتاً زیـادي    و قنـات   چـاه  انـدکی شامل تعداد استان هاي سخت موجود در مخازن سازند

در  هــاي اســتان برخــورد بــه آب در سـازندهاي ســخت در دشـت  عمـق  متوســط اســت کـه  چشـمه  
هـا  دهـی چشـمه  شده است که همگی نشان دهنده کاهش آب ارائه اخیرهاي طی سال) 5-3(جدول

  .هاي اخیر استطی سال
  هاي استان بررسی متوسط برخورد به آب در سازندهاي سخت در دشت) 5-3(جدول 

  متوسط برخورد به آب  نام دشت
  86سال 

  متوسط برخورد به آب
  87سال 

  3/18  7/7  مال خلیفه
  65/20  5/14  لردگان
  1/20  8/9  جوانمرد

  1/8  8/3  بلداجی –گنمان
  5/6  7/3  انجونق -فارسان

  3/10  6/5  شلمزار
  23/19  8/14  شهرکرد
  6/21  6/12  کیار

  37/33  7/29  سفید دشت
  6/11  4/5  فرادنبه - بروجن
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اي در  هاي اخیر در استان سبب بروز مشـکالت عدیـده  توان گفت که خشکسالیدر مجموع می
بایر ، هادهی چاهکاهش آب طور خالصه عبارت ازهاي زیرزمینی شده است که به زمینه کمیت آب

جابجـایی  ، هاشکنی چاهکف، هاچاهکاهش طول عمر نیمه، هادهی چشمهکاهش آب، شدن قنوات
 .باشدمی )زلزله تدریجی(نشست زمین، هاافزایش هزینه،  هاچاه

  خوان آبایستابی سطح اثرات خشکسالی بر  - 4- 7-2- 3
سـال متغیـر    20تـا   1مطالعـاتی از  هـاي  گیري سـطح آب در محـدوده  هاي اندازهدورهدر استان، 

سـطح   هـا، نقشـه ایـن  اسـاس  بـر . شـود هاي هم پیزومتریک ترسـیم مـی  براساس این آمار نقشه .است
هیـدروژئولوژیکی خـاص    هـاي ویژگـی  دلیـل ه ه آبریـز بـ  ضـ برخورد به آب در مناطق مختلـف حو 

طـور کلـی   بـه . دهنـد  حالت متفاوتی از خود نشان می ،هاي مطالعاتیکدام از محدوده هاي هردشت
تـدریج  بـه   ودارند ها بیشترین عمق را افکنهنواحی ابتدایی مخروط سطح آب زیرزمینی در حاشیه و

-رقم منحنـی هـم   حداکثر. گردددشتی به سطح زمین نزدیک میپایان دشتی وبه سمت نواحی میان

در . اسـت  دسـت آمـده  ه بـ  شهرکرددر  کهاست متر  50ه آبریز کارون بزرگ ضعمق در سطح حو
مطالعـاتی   هـاي در محـدوده متـر و   30عمـق  رقم حداکثر منحنـی هـم   دشتسفیدمحدوده مطالعاتی 

هاي خشکسـالی  این ارقام در دوره. است متر بوده 25و  20، 15عمق حداکثر منحنی همارقام دیگر 
که در ایـن   و سال بعد از آن بسیار افزایش داشته و سطح برخورد به آب تا دو برابر نیز رسیده است

حالت منحنی تغییرات سطح آب، روند نزولی و منحنی تغییرات کیفی آب حالـت صـعودي داشـته    
   .است

هـاي  بریـز بـا توجـه بـه کشـیدگی محـدوده      آه ضـ هـا در نقـاط مختلـف حو   روند عمومی منحنی
هـاي  حـداقل رقـم منحنـی   . استهاي هیدروژئولوژیکی آبخوان آبرفتی متفاوت ویژگی مطالعاتی و

عمق حداقل رقم منحنی هم فارساندر  .هاي مطالعاتی متغیر استمتر در محدوده 25تا  1مق از عهم
هـاي آبرفتـی   در آبخـوان  .شـود  محسـوب مـی   متر اسـت کـه در واقـع کمتـرین رقـم منحنـی       1برابر 

اما  داردنمنطقه تبخیري از آب زیرزمینی وجود دشت، سفید کیار و ،لردگانهاي مطالعاتی محدوده
سازد گسترش ضمناً خاطر نشان می. هایی منطقه تبخیري دیده شده استها در سالایر محدودهدر س
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غالبـاً دسـتخوش    ،هـاي حـاکم در منـاطق   ویژگـی  شـرایط و ه دلیـل  ب استانمنطقه تبخیري در سطح 
توانـد شـرایط تبخیـري منطقـه را بـه       شود و فقط شرایط خشکسالی است که میتغییرات زیادي نمی

  .دهد شدت تغییر
، از آمـار و  هـاي اسـتان  رونـد تغییـرات سـطح ایسـتابی آبخـوان      بهتـر  به منظور ارزیـابی همچنین 

. تهیـه شـد  ) 13-3(سـاله اسـتفاده شـده و نمـودار شـکل       هجدهاطالعات پیزومتریک در یک دوره 
که نشان دهنده تغییرات تراز آب زیرزمینی هر سال نسـبت بـه سـال    (ها منحنیطور که در این همان

داراي بـیالن  اسـتان  هاي تمامی دشت سال اخیر 18شود، در طول دیده می) باشدمی 1370بنا یعنی م
از طـرف  . برداري بیش از حد منابع زیرزمینی دانسـت را، بهرهتوان علت اصلی آن منفی بوده که می

 1380-1381لغایـت   1374-75هـاي  دیـده شـد کـه در فاصـله سـال     ) 12-3(دیگر در نمودار شکل 
درصد است که  20برابر رسیده که این افزایش معادل نرخ رشد  5/2هاي استان به حدود اد چاهتعد

  فرادنبـه، سفیددشـت،   -دشـت اسـتان چهارمحـال و بختیـاري، چهـار دشـت بـروجن        11در نتیجه از 
ممنوعه اعالم شده و سـایر   1385و  1384، 1363، 1363هاي میرزا و شهرکرد به ترتیب در سالخان
هـائی کـه بـا محـدودیت برداشـت      نیز به دلیل خطر افت تراز آب ایستابی به عنـوان دشـت   هادشت

میلیـون   180هـاي زیرزمینـی اسـتان بـالغ بـر      کسـري مخـازن آب  . انـد مواجه هسـتند، ارزیـابی شـده   
طـور متوسـط بایسـتی در برداشـت آب از     مترمکعب برآورد شـده و ایـن بـه معنـاي آنسـت کـه بـه       

میـرزا،  هاي خاناین وضعیت براي دشت. درصدي اعمال نمود 30ش حدود هاي استان کاهآبخوان
هـاي  هاي اخیـر طـرح  خوشبختانه در سال. بروجن، سفیددشت و شهرکرد بیش از همه بحرانی است

بـروجن مطالعـه شـده و در صـورت      -کوه و انتقال آب بنمیرزا، تونل سبزهانتقال آب ونک به خان
لـذا الزم  . یابـد هاي بحرانی اسـتان کـاهش مـی   هاي زیرزمینی دشتها، فشار از آباجراي این طرح
  . برداري برسندها اجرا و به مرحله بهرهتر این طرحاست هرچه سریع
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  مبنانسبت به سال  استان چهارمحال و بختیاريهاي  تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت) 13- 3(شکل 

هـا و قنـوات در   دهـی چشـمه  ر تأخیر روند کاهش یا افـزایش حـداکثر آب  نکته قابل توجه دیگ
این مسئله از این جهت مهم اسـت کـه اگـر تـأخیر زمـانی وجـود       . مقایسه با حداکثر بارندگی است

هـا و قنـوات   دهـی چشـمه  آب) یعنی افـزایش بارنـدگی  (داشته باشد، با اتمام خشکسالی هواشناسی 
ابد و این بـه معنـی ادامـه خشکسـالی هیـدرولوژیکی پـس از اتمـام        یهمگام با بارندگی افزایش نمی

براي بررسی بیشتر این موضوع، آمار و اطالعات موجود تحلیـل شـد و   . خشکسالی هواشناسی است
هـا و قنـوات در مقایسـه بـا     دهـی چشـمه  هاي مختلف استان، رونـد تغییـرات زمـانی آب   براي دشت

) 15-3(و ) 14-3(هـاي  ت شـهرکرد در نمـودار شـکل   بارندگی ترسیم شد که نتایج مربوط بـه دشـ  
ها دهی چشمهشود زمان تأخیر حداکثر شدن آبدر این نمودارها مالحظه می. نشان داده شده است

علت این تأخیر، تخلیـه بـیش از   . و قنوات نسبت به بارندگی بطور متوسط در حدود یک سال است
    .باشدیک سال آبی در جبران این کسري میحد آبخوان در زمان خشکسالی و عدم کفایت تغذیه 

  

 79خشکسالی

 87 خشکسالی
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  ها و بارندگی دشت شهرکرددهی چشمهمقایسه روند تغییرات ساالنه آب) 14-3(شکل

  

  
  دهی قنوات و بارندگی دشت شهرکردمقایسه روند تغییرات ساالنه آب) 15- 3(شکل 
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 زیرزمینی هايآب تاثیر خشکسالی بر کیفیت - 5- 7-2- 3

توانند اثر قابل توجهی بر کمیـت و   هاي پی در پی می طور که قبالً نیز گفته شد خشکسالیهمان
هـاي اخیـر بـر کیفیـت      هـاي متـوالی در سـال    اثـر خشکسـالی  . تا حدودي نیز بر کیفیت آب بگـذارد 

شـده   افـزایش شـوري آب   و تن میـزان امـالح  باال رفـ  ی نظیر هاي زیرزمینی سبب بروز مشکالت آب
  .است

میـرزا در  هاي شهرکرد و خـان  طور نمونه نمودار کموگراف آبخوانبراي فهم بهتر این مطلب به
در  ECدهند که مقـادیر   ها به خوبی نشان می نمودار. آورده شده است) 17-3(و ) 16-3(هاي  شکل

 ECی با کاهش یا افزایش سطح آب در آبخـوان،  کند، یعن ها روند افزایشی را طی می کلیه آبخوان
. تري اسـت  مرتبط در حال افزایش است و حتی در شرایط خشکسالی روند افزایش داراي شیب تند

بلکه باید بـا توجـه بـه شـرایط     . تنها مربوط به کاهش کمی سطح آبخوان نیست ECبنابراین مشکل 
فزایشی بـه همـین شـکل ادامـه پیـدا کنـد       سطحی نیز به حل این مشکل توجه داشت زیرا اگر روند ا

  . شود اي براي کلیه مصارف به ویژه شرب می سبب بروز مشکالت عدیده

  
  افت سطح ایستابی درازمدت دشت شهرکرد –نمودار توأم کموگراف ) 16-3(شکل
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  میرزاافت سطح ایستابی درازمدت دشت خان –نمودار توأم کموگراف ) 17- 3(شکل 

  
  آب در شرایط خشکسالی  مدیریت منابع - 3-8

) ترسالی(ها رونق دارد اندازي است که بعضی سالمنابع آبی در هر حوضه به مثابه ذخیره و پس
بنابراین در شـرایطی کـه آورد رودخانـه ثابـت     . شودمی) خشکسالی(ها دچار کسادي و بعضی سال

بایـد  ...) ا، تشـکیالت و همه مردم، نهاده(نیست، مدیریت منابع آب با همکاري سایر اعضاي جامعه 
ها، نشست زمـین، شـور شـدن آب وخـاك،     تدابیري خاص را به کار بندد تا از دست رفتن آبخوان

جلـوگیري شـود و بـا یـک مـدیریت      ... ها، افزایش بیکـاري و منابودي باغات کشاورزي،کاهش دا
ت منـابع آب  الزم اسـت در مـدیری  . مناسب با تقبل کمترین خسارات به سادگی از بحران گذر کرد

  :در شرایط خشکسالی، نکات زیر را مورد توجه قرار داد
مشارکت همگانی براي حفظ منابع آبی، اطـالع رسـانی درسـت و دقیـق و قابـل فهـم بـراي         .1

کنـد کـه بـا تبلیغـات و     سـازي صـحیح مصـرف آب را طلـب مـی     همگان همراه بـا فرهنـگ  
کســالی خصوصــاً بــراي بــرداري از منــابع آبــی در زمــان خشتــرویج فرهنــگ صــحیح بهــره

همـت مضـاعف وکـار مضـاعف     (باشـد  پذیر میامکان) کشاورزان(کنندگان کالن مصرف
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نهادهایی نظیر صدا و سیما، بخش ترویج کشـاورزي، آمـوزش و پـرورش بـه خصـوص در      
 ).ضروري است.. مدارس روستایی و

بیـات گذشـته   برداري صحیح از منابع آبی در چارچوب مدیریت علمی با استناد بـه تجر بهره .2
کشــور خودمــان ودیگــر کشــورها، آمارهــاي صــحیح، اســتفاده از نظریــات علمــی اســاتید   

. تواند به حفـظ ایـن منـابع کمـک کنـد     می... ها، عمل به قانون توزیع عادالنه آب ودانشگاه
  وجود بعضی ارتباطات و مالحظـات، در نهایـت منجـر بـه از دسـت دادن منـابع و ضـرر بـه         

 .د شدهاي آینده خواهنسل

شـود   ها استنباط مـی دهی رودخانهگیري آبچه از آمارهاي اندازهدر شرایط خشکسالی آن .3
دهی منابع آب سطحی در دوره خشکسالی بوده و ایـن  عدم امکان دسترسی به میانگین آب

بـرداري از  ریـزي صـحیح در جهـت بهـره    موضوع هشداري است براي مدیریت که با برنامه
 . آن و با عنایت به امکانات و تجربیات قبلی حرکت نمایدمنابع آب به شکل علمی 

در زمان خشکسالی نیازهاي ضروري هر بخش با همکاري همـه نهادهـاي ذیـربط مشـخص      .4
گردد و از غیر ضروریات اجتناب شود تا آسیب به منابع آبی به حداقل برسـد، در ایـن بـین    

ر گیـرد؛ فرضـاً در بخـش    زمـان مـورد توجـه قـرا    دسـت وباالدسـت هـم   باید نیازهـاي پـایین  
سـاله ارجحیـت دارد، لـذا در    هاي یـک کشاورزي حفظ باغات چندساله بر زراعت و کشت

پوشـی از منـافع زودگـذر اقتصـادي، منـافع بلندمـدت را بـه دنبـال دارد         چنین شرایطی چشم
 ).کشاورزي پایدار(

بـا  ... نتظـامی و هاي دیگـر نظیـر ضـابطین ا   باید از طریق کنترل و نظارت و همکاري با ارگان .5
 .را حفظ کرد.... ها و ها، تاآلباعمال قانون توزیع عادالنه آب، ذخایر آبخوان

  
  راهبردهاي مدیریت و حفاظت از منابع آب -3-9

بـا زنـدگی انسـان    ی دشـمن  و حتی بال، مصیبت ،خشکسالیواقعیت آن است که در طول تاریخ 
ن معتقدند بایـد بـا خشکسـالی همزیسـتی کـرد      به همین دلیل بسیاري از اندیشمندا. است بوده عجین
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مـدیریت  را ، بایـد آن اثـرات مخـرب  اما براي کاهش . توان از وقوع آن جلوگیري کرد چرا که نمی
 و کارشناسـان  ،مـدیران  ،اراده سیاسـتمداران  و تعقـل  ،خـرد  ،موفقیـت در ایـن امـر بـه تـدبیر      و کرد

مـدیریت منـابع آب در   اجرایـی  ي ارهاراهک. مردم بستگی داردو آگاهی همت همچنین محققین و 
در سه سناریو و یا برنامه مطرح کرد که باید همزمان موردنظر و عمـل  توان میرا  شرایط خشکسالی

ریزي ت و برنامهچاره اندیشی اساسی در یک برنامه بلندمد )الف: این موارد عبارتند از  .دنقرار گیر
مـدیریت  (مـدت  اقـدامات کوتـاه   )؛ ج)کمـدیریت ریسـ  ( مـدت راهکارهاي میـان  )استراتژیک ب

بایـد مجموعـه تمهیـداتی کـه بـراي جلـوگیري از تخریـب محـیط زیسـت و          در مـورد اول  . )بحران
بنـدي  بـراي ایـن منظـور بایـد در یـک برنامـه زمـان       . انجام گیـرد  بازگشت تعادل در آن الزم است،

. مناسـب اتخـاذ شـود    و رویکـرد شده در هر منطقه عوامل انحطاط محیط زیست شناسایی  ،مشخص
المللـی  هـاي بـین  بایسـت از مشـارکت عمـومی و همکـاري     الزم به ذکر است که ایـن اقـدامات مـی   

در معـرض خشکسـالی   طـور دائـم   بـه  ،با قبول این واقعیت که کشوردر مورد دوم . برخوردار باشند
برخـورد بـا    در مدیریت ریسک تفاوتی بین. رفتار مناسب را جست وجو و معمول داریم ،قرار دارد

مــدیریت  .هــاي غیرخشکســالی وجــود نــداردهــاي خشکســالی و چــه در ســالله چــه در ســالأمســ
تـوان  در این صورت میکه شود دنبال می اًخشکسالی در قالب برنامه اي که از قبل تهیه شده مستمر

  در واقـع در رویکـرد مـدیریت ریسـک در     . امیدوارگردیـد بـار خشکسـالی   به کـاهش اثـرات زیـان   
مورد سوم وقتـی مـد نظـر    . پذیر اهتمام کردهاي آسیبهاي ترسالی باید به توانمندسازي بخشنزما

گیرد که خشکسالی حادث شده است و اقدمات پیشگیرانه نتوانسته است به طـور کامـل آن    قرار می
ــد    ــوگیري کن ــرات مخــرب آن جل ــدیریت و از اث ــن . را م ــراي ای ــوان ب ــه بت ــرایطی  ک ــین ش    در چن

موثر و بـا حـداقل هزینـه و کمتـرین ضـایعات و حـداکثر        ،ا به مقدار کافی، به موقعرسانی رخدمت
ولین باید آمادگی کافی هم از نظر برنامه عمل و هم از نظـر تـدارکات   ئمس، به انجام رسانیدبازدهی 

چـه هـالل   نظیـر آن . مدیریت کردبتوان بحران را به خوبی  ،تا بدون دستپاچگی و عجلهداشته باشند 
از پیش در انبارها ذخیره  را چادر و وسایل اولیه زندگی و دهد در مورد سیل و زلزله انجام میاحمر 
  . و براي خدمات رسانی یک برنامه عمل و دستورالعمل اجرائی در اختیار دارد نماید می
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گسترش روز افزون نیازها در جامعه براي دسترسی به منـابع آب بـا کیفیـت، افـزایش چشـمگیر      
  بـرداري  تأمین آب اضـافی و ضـرورت کنتـرل آلـودگی منـابع آب و جلـوگیري از بهـره       هاي هزینه
هـاي  ها، مـدیریت منـابع آب کشـور را از جنبـه    هاي زیرزمینی و لزوم حفاظت از آن رویه از آببی

ها و تبدیل نقاط ضعف و پاسخگویی به نیازها و چالش. مختلف با چالش جدي روبرو ساخته است
سـاز  ها، براي مدیریت ملی آب کشور اقدامی اساسی و سرنوشـت ها و فرصتنديتهدیدها به توانم

  گــردد کــه ایــن مهــم بــا دســتیابی بــه توافــق و تفــاهم دور اندیشــانه در ســطح ملــی و  محسـوب مــی 
پـذیر خواهـد   ها و امکانات مـدیریتی، امکـان  بخشی براي ایجاد و گسترش ظرفیتهاي بینهمکاري

  .بود
هـاي  توانـد راهنمـایی بـراي تـدوین برنامـه      مدت منابع آب کشور میبلند سند راهبردهاي توسعه

هـاي  مدت مدیریت آب کشـور باشـد و همچنـین بـا ایجـاد همـاهنگی در عرصـه       مدت و کوتاهمیان
در این سند، راهبردهـاي  . برداري بهینه از منابع آبی کشور شودمدیریت فرابخشی آب، موجب بهره

  هـاي متقابـل بـین    ور بـر اسـاس اهمیـت نگـرش جـامع و همکـاري      مـدت منـابع آب کشـ   توسعه بلند
  :هاي مختلف بشرح زیر ذکر شده استبخش

ریزي براي رعایت ظرفیت تحمل منابع آب بـر اسـاس اصـول توسـعه پایـدار، تـأمین نیـاز        برنامه
هاي آبریز، اصالح ساختار مصـرف آب و مـدیریت آب بـه    هاي طبیعی آبی در سطح حوضهمحیط

هـاي توسـعه کالبـدي و آمـایش     هاي اقتصادي و طرحهاي توسعه بخشده، تطبیق برنامهحساب نیام
محیطـی آب، کنتـرل و مـدیریت    سرزمین در هر حوضه آبریز با مالحظه ارزش اقتصـادي و زیسـت  

گـذاري عادالنـه و کارآمـد آب، رعایـت منـافع ملـی و حقـوق طبیعـی و         آلودگی منابع آب، نـرخ 
زدایـی  اي و تبادل آبـی، تمرکـز  حوضههاي انتقال آب بینویژه به طرح اجتماعی شهروندان با توجه

هـا و  خشکسـالی (ساختار مدیریت منابع آبی کشور، تهیه و اجراي برنامـه هـاي مـدیریت پیشـگیري     
سازي عمومی، آمار منـابع آب خروجـی و مشـترك، تجهیـز و تکمیـل      هاي آگاه، برنامه)هاسیالب
  .هاي تاریخی آب انجام شودبرداري پایدار از سازه، احیا و بهرهگیري و حفظهاي اندازه شبکه
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نگـري در  مدیریت ملی آب کشور باید بر اساس مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، جـامع بنابراین 
د و وهاي آبریز کشور تقویت شهضکل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حو

هـاي مختلـف   هاي متقابل بین بخـش هماهنگی منابع آب،) معجا(به منظور تحقق مدیریت یکپارچه 
  اعمـال مـدیریت کارآمـد و   . اقتصادي، اجتماعی، زیربنایی و خـدماتی بـا بخـش آب فـراهم گـردد     

هاي ریزياگر در برنامه. افزایش یابدشود تا دسترسی به منابع  موجب می برداري بهینه از منابع،بهره 
هـاي توسـعه منـابع آب    نیز لحاظ گردد و در هر منطقـه پـروژه   توسعه منابع آب، شرایط خشکسالی

مطابق با توان اکولوژیک آن منطقه تعریف گردد، در صورت کنترل رشد جمعیت، قطعـاً در زمـان   
ریـزي توسـعه   لذا در برنامه. شودوقوع خشکسالی مدیریت آن با کمترین خسارت و هزینه انجام می

هـاي  ها مالك عمـل باشـد بلکـه بـر مبنـاي احتمـال وقـوع       نهدهی رودخاهر منطقه نباید متوسط آب
به بیان دیگر باید مبناي توسعه و رشد جمعیت . باالتر، شرایط خشکسالی در توسعه منطقه دیده شود

و مهاجرپذیر بودن منطقه، میزان آب قابل دسترس باشد و از استراتژي بردن جمعیـت بـه محـل آب    
  . یتاستفاده شود نه بردن آب به محل جمع

با توجه به مطالب فوق از جمله راهکارهاي مدیریتی حفاظت از منابع آب زیرزمینـی بـه منظـور    
  . توان به موارد زیر اشاره کردمقابله با بحران خشکسالی در استان، می

  جویی در منابع آبسازي در راستاي صرفهفرهنگ -3-9-1
ا با توجه بـه آب قابـل دسـترس    گردد که کشور م با در نظرگرفتن سرانه مصرف آب روشن می

با توجـه بـه محـدودیت منـابع آب     . در آستانه ورود به جمع کشورهاي داراي بحران آب قرار دارد
هـاي  هاي زیرزمینی، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف، نیاز بازنگري در شـیوه بویژه آب

ه دلیـل عـدم آگـاهی    بـ . هاي کشاورزي، صنعت و شرب اجتناب ناپذیر استمصرف آب در بخش
رویه از این منابع، در حال حاضر بیش کنندگان و ذینفعان منابع آب زیرزمینی و برداشت بیمصرف

دشت ممنوعـه آن در ایـن اسـتان قـرار      4اند که دشت کشور ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده 210از 
اسـتان چهارمحـال و   تر راهکاري اندیشـیده نشـود کشـور و بـه تبـع آن      چه هرچه سریعدارند؛ چنان
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. هاي زیرزمینی مواجه خواهـد شـد  بختیاري در آینده نه چندان دور با چالش عظیمی در بخش آب
یکـی  . درصد اسـت  80هاي زیرزمینی در تأمین نیازهاي آبی استان در حدود که سهم آببویژه آن

در ایـن  . باشـد  کنندگان میسازي و اطالع رسانی به همه مصرفاز راهکارهاي مفید و مؤثر فرهنگ
جـویی در مصـرف منـابع آب زیرزمینـی بـراي تمـامی اقشـار،        راستا ایجاد فرهنگ حفاظت و صرفه

ریـزي  مؤسسات خصوصی و دولتی، با ترسیم دورنمایی از مشکالت احتمـالی عـدم توجـه و برنامـه    
در رسانی براي همه سـنین بـویژه کودکـان ونوجوانـان     سازي و اطالعاین فرهنگ. باشد ضروري می

هـاي  هاي مصرف بهینه و جلوگیري از آلودگی منابع آب ضروري بوده و بـا اسـتفاده از روش  زمینه
متناسب با هر سن در قالب تهیه فـیلم، انیمیشـن، بروشـورها و پوسـترهاي حـاوي پیامـدهاي هشـدار        

بایـد   همگـان . باشـد  دهنده در راستاي استفاده بهینه و پایدار از منـابع آب زیرزمینـی قابـل اجـرا مـی     
یابی بـه منـابع جدیـد    ترین عنصر حیات و حفاظت از منابع آب به منزله دستبپذیریم که آب اصلی

  .باشد آب می

  هاي نوین آبیارياجراي روش -3-9-2
در ایـن روش  . باشد در اغلب مناطق کشور ما کشاورزي هنوز به شیوه آبیاري سنتی وغرقابی می

هـاي نـوین آبیـاري، میـزان آب     در صورت اجراي سیستم. رودآب تا بیش از پنجاه درصد هدر می
. یابد یابد و در نتیجه راندمان تولید نیز به میزان قابل توجهی افزایش می مصرفی به نصف کاهش می

هـا و بهینـه   ها باید با کاهش برداشـت از چـاه  ها آنست که اجراي آننکته مهم در اجراي این روش
آب به زمین نفوذ کـرده و بـه   % 30تا % 20ش غرقابی حدود کردن مصرف توأم باشد چرا که در رو

است؛ لذا در صورت عدم کاهش % 5هاي نوین این میزان کمتر از گردد ولی در روشسفره باز می
بـار نیـز   هاي نوین نه تنهـا سـودمند نیسـت بلکـه در درازمـدت زیـان      ها اجراي روشبرداشت از چاه

  .اري نوین نبایستی با توسعه اراضی همراه باشدهاي آبیبه عبارتی اجراي روش. باشد می
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  هابرداري از چاهنظارت بر بهره -3-9-3
. باشـند  هاي فعال در استان داراي اضافه برداشت مـی گونه که اشاره شد تقریباً نیمی از چاههمان

  برداشـت از منـابع آب زیرزمینـی توسـط     % 25دهـد کـه بـیش از     آمار و اطالعات موجود نشان مـی 
نظارتی، از این  -هاي مدیریتیلذا بایستی با استفاده از شیوه. باشد ها، بصورت اضافه برداشت میهچا

ها، جلـوگیري  هایی از قبیل گشت و بازرسی دشتاعمال شیوه. حجم برداشت آب جلوگیري نمود
 هاي بهینه جهت تعدیل مصرف کشاورزي با رعایت الگويهاي غیرمجاز، صدور پروانهاز حفر چاه

ها راهکارهاي سودمندي در راستاي دار کردن چاهها و برقکشت، تعویض منصوبات غیرمجاز چاه
  .باشندحفاظت این منابع می

ها نصب کنتورهاي هوشمند یکی از راهکارهاي نظارتی جهت جلوگیري از اضافه برداشت چاه
ــراي کنتــرل و مــدیریت برداشــت . گــردد محســوب مــی ــرق ب   آب از  کنتورهــاي هوشــمند آب و ب

هـاي  اي در چـاه هاي زیرزمینی، همچنـین جهـت جلـوگیري از مصـرف غیرمجـاز بـرق یارانـه       سفره
گیري همزمان پارامترهـاي آب و بـرق   این دستگاه قابلیت اندازه. اندکشاورزي طراحی و تولید شده
  .گردد هاي خرید، نصب، تعمیر و نگهداري از کنتور میرا دارد که باعث کاهش هزینه

شود کشاورزان با توجـه بـه محـدودیت آب در دسـترس و در      ده از این کنتورها باعث میاستفا
نظرگرفتن ارزش محصـوالت کشـاورزي، گیاهـانی کـه ارزش اقتصـادي بیشـتري دارنـد را کشـت         

  .برداري بهینه از منابع آب صورت پذیردنموده و در نتیجه بهره

  پخش سیالبهاي تغذیه مصنوعی، آبخیزداري و اجراي طرح -3-9-4
هاي زیرزمینی و با عنایت به خطـر  با توجه به وابستگی زیاد بسیاري از مناطق کشور به منابع آب

هـاي زیرزمینـی کشـور را تهدیـد کـرده اسـت،       هاي اخیر بسیاري از آبخـوان بیالن منفی که در سال
دیریت منـابع  هـاي مـ  هاي زیرزمینی بـه عنـوان یکـی از راه   داري و تغذیه مصنوعی منابع آبآبخوان

مخازن زیرزمینی بـر خـالف سـدها از    . آب و رفع بحران کم آبی در مواقع خشکسالی مد نظر است
هـا بـه   بـرداري از آن که بهـره گذاري و تبخیر در امان هستند و در صورتیمعضالتی همچون رسوب



Ø � 149 هاي سطحی و زیرزمینیخشکسالی و منابع آب: فصل سوم ×

نهـا بـه اسـتفاده از    بـرداري ت ها منفی نباشد و به بیان دیگر بهـره اي انجام شده باشد که بیالن آنگونه
محـدود شـده باشـد،    ) که منشأ آن نفوذ عمقی بارندگی همان سال باشد(آب زیرزمینی تجدیدپذیر 

ترین و کـاراترین ابـزار   تواند اساسیتوان گفت که در مواقع خشکسالی ذخایر آب زیرزمینی میمی
هـا و میـزان   از آبخوان برداريلذا قبل از هر چیز باید مدیریت بهره. مدیریت بحران خشکسالی باشد

اي باشد که بیالن آن منفی نشود و این اقـدام مهمتـرین مسـئله در    برداشت از این منابع آب به گونه 
ــه حســاب مــیآبخــوان امــا متأســفانه در بســیاري منــاطق کشــور و از جملــه در اســتان  . آیــدداري ب

در مرحله . جهی مواجه استچهارمحال و بختیاري شاهد آن هستیم که سطح ایستابی با افت قابل تو
تواند توان آب زیرزمینی منطقـه را بهبـود بخشـد و در ضـمن     بعد انجام اقدامات تغذیه مصنوعی می

تغذیه مصنوعی به معنی انبـارش مصـنوعی آبخـوان و    . دست را نیز کاهش دهدشدت سیالب پائین
مـدیریت و توسـعه    افزایش آب ورودي به مخزن آب زیرزمینی بطور مصنوعی است که این امر در

منابع آب زیرزمینی بسته به شرایط طبیعی، اقتصـادي و اجتمـاعی منـاطق مختلـف بـراي منظورهـاي       
  .توان به موارد زیر اشاره نمود از جمله اهداف و منافع تغذیه مصنوعی می. گیرد مختلف صورت می

  جلوگیري از افت سطح آب زیرزمینی و پیشگیري از نشست زمین -
  هاي زیرزمینیآب قابل برداشت از آبافزایش حجم  -
  زداییها و بیابانهاي سطحی و کاهش رواناب، مهار سیالببرداري پایدار از آببهره -
  هاي زیرزمینی هاي زمین و بهبود کیفیت آبتصفیه طبیعی آب با استفاده از الیه -
  روي آب شور در مناطق ساحلیجلوگیري از پیش -

هـا را در دو  تـوان آن  مـی اقدامات تغذیه مصـنوعی ابـداع شـده کـه      روشهاي زیادي براي انجام
در روش غیرمستقیم یا واداري، بـا حفـر   . هاي غیرمستقیم جاي دادهاي مستقیم و روشگروه، روش

کشـی از آن،  برداري در نزدیکی یک منبع آب سطحی نظیر رودخانه یا دریاچه و آبهاي بهرهچاه
شود و در نتیجه تغذیه القایی از سوي منبـع آب سـطحی بـه     ده میشیب هیدرولیکی موجود تغییر دا

حجم آب تغذیه شده به عوامـل مختلفـی ماننـد نـرخ     در این روش . گیرد سمت آبخوان صورت می
برداري، ضرایب آبگذري الیه آبدار، فاصله از سـطح رودخانـه یـا دریاچـه و     کشی از چاه بهرهآب
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رود  این روش تغذیه بیشتر در مواردي به کار مـی . ردجهت حرکت طبیعی آب زیرزمینی بستگی دا
با استفاده از این روش از خاصیت صـاف کننـدگی زمـین    . که آب رودخانه و یا دریاچه تمیز نباشد

لزوم وجـود منبـع دائمـی    . شود از این طریق آب موردنظر تصفیه و قابل استفاده می. شود استفاده می
هاي منبع، از جمله معایب روش غیرسیستم یا واداري دیواره تغذیه در محل و نیز تراوا بودن کف و

شـود تـا در جـاي     در روش مستقیم، آب از منابع سطحی، از فواصل دور یا نزدیک منتقل می. است
هاي گوناگونی که در ادامه مناسب و در محل مورد نظر به الیه آبدار وارد شود که این کار به شیوه

  .پذیرد آید صورت میمی

  روش استخر تغذیه) الف
شـود، سـپس    برداري سـاخته مـی  در این روش ابتدا استخري با ساخت بند یا خاکریز و یا خاك

در ایـن حالـت ممکـن اسـت یـک      . شـود  آب به داخل استخر براي تغذیه به درون زمین هدایت می
 استخر نسبتاً بزرگ و یا چنـدین اسـتخر بـه هـم پیوسـته سـاخته شـود و آب از طریـق یـک نهـر، از          

گـردد، در اسـتخر مزبـور قسـمت عمـده      ) گیـر رسـوب (رودخانه منحرف شـده و وارد اسـتخر اول   
کـه ارتفـاع آب در   زمانی. شود نشین میرسوب به دلیل کاهش سریع سرعت جریان آب در آن، ته

  برسـد، وارد اسـتخرهاي بعـدي کـه در     ) تـاج سـرریز موجـود در داخـل اسـتخر     (آن به حـد معینـی   
طور کلی اندازه و شکل اسـتخرها بـر اسـاس شـیب سـطح زمـین       به. شود رند، میدست قرار داپایین

گیـر  ریز باشد، نیازي به استخر رسوبکه آب تغذیه فاقد رسوب دانهشود و در صورتی مشخص می
هـاي نفوذپـذیري   هـا، آزمـایش  براي طراحی مناسب استخرها باید در محل ساخت آن. نخواهد بود

هاي خاکی و نیـز کـاهش میـزان تبخیـر و تعـرق      اهش فرسایش پشتهصورت گیرد، همچنین براي ک
  .ها عمود بر جهت بادهاي غالب منطقه ساخته شوندبهتر است، طول حوضچه

ریـزي اسـتفاده کـرد، در روش    برداري و یا خاكتوان از روش خاك براي ساختن استخرها می
هـاي طویـل نسـبت بـه     ا حوضـچه کند، لـذ  برداري، آب از طریق دیوارهاي جانبی نیز نفوذ میخاك

هاي مدور در این حالت کارایی بهتري دارند، چرا کـه حجـم بیشـتري از آب را بـه درون     حوضچه
برداري در محلی که یک الیه غیرقابل نفوذ در سـطح زمـین واقـع شـده     روش خاك. دهند نفوذ می
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خاك نفوذ پذیر زیـر آن در  که با حفر زمین و گذشتن از الیه مزبور، طوريبه. رود کار میباشد، به
دایره بـا وجـود حجـم    در اراضی با شیب کم تا متوسط، ایجاد استخرهاي نیم. گیرد دسترس قرار می

برداري، به علت داشتن بیشترین تماس نسبت به شـکل اسـتخرهاي دیگـر بهتـر خواهـد      تر خاكکم
تخرها در زمـان خشـکی   هـاي کـف اسـ   عملیاتی نظیر تیغ زدن، شانه زدن و نیز خراشیدن نهشته. بود

  هــاي آزاد و در روش اســتخرهاي تغذیــه در آبخــوان. شــودهــا مــیباعــث افــزایش نفوذپــذیري آن
  هایی که نفوذپذیري سطح زمین زیـاد اسـت و سـطح ایسـتابی بـه انـدازه کـافی عمیـق باشـد و          محل
  .هاي گچی وجود ندارد، کاربري داردهاي آلوده کننده از قبیل رگهالیه

  ش سیالبروش پخ) ب
در این روش ابتدا با ساختن یک دهانه آبگیر یا بند کوچک تورسنگی در مسیر رودخانـه، آب  

شـود، سـپس روي نـواحی تقریبـاً مسـطح و یکنواخـت از قســمت        بـه کانـال آبرسـانی منحـرف مـی     
این روش در . شود دست با سرعت کم به صورت یک الیه پخش میباالدست منطقه به طرف پایین

آبخوان آزاد، سطح ایستابی داراي عمق کم، شیب زمین مالیـم و نفوذپـذیري طبقـات    شرایطی که 
هـا شـور،   و نیـز در شـرایطی کـه زمـین    ) نفوذپذیري متوسط تا زیاد(فوقانی آبخوان قابل قبول باشد 

اما در شرایط آب و هـوایی منـاطق خشـک بـه     . رود قلیایی، آلوده و منطقه گسلی نباشد، به کار می
  .تعرق زیاد، روش مزبور مناسب نخواهد بود علت تبخیر و

هـاي  هـا و شـن  هـاي زیرزمینـی، تثبیـت خـاك    هاي جانبی این روش، عالوه بر تغذیه آبمزیت
بیابانی، تسطیح در اراضی، جلوگیري از فرسایش خاك، امکان کشت محصوالت کشاورزي و نیـز  

تـوان بـه   هـا مـی  که از جملـه آن  اما معایبی هم دارد. هاي دیگر استکم هزینه بودن نسبت به روش
هاي کم نفوذپذیر و نیاز به وجود سـطح زیـاد اراضـی اشـاره کـرد از      محدودیت کاربرد براي زمین

  همچنـین در اراضـی شـور بـه دلیـل      . رو در اراضی بـا ارزش، توجیـه اقتصـادي نخواهـد داشـت     این
  .سبب شود هاي زیرین و حتی زیرزمینی راشویی ممکن است تخریب کیفیت الیهخاك
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  تغذیه مصنوعی از طریق نهر یا کانال خاکی) ج
. شـود  در این روش آب به داخل نهرهایی که با عمق کم و در کنار هم قرار دارند، هدایت مـی 

طراحـی ایـن نهرهـا بـر مبنـاي اصـول طراحـی        . توان نهرها را بلند و به موازات هم احداث نمـود می
. گذار باشـند بر آن بایستی نهرها داراي سرعت غیر رسوب شود و عالوههاي خاکی انجام میکانال

کانـال انتقـال آب از   . روددر مواردي این روش به همراه روش استخر یا پخش سیالب به کـار مـی  
اي طراحی شـود کـه در مسـیر، بخشـی از منـابع آب صـرف نفـوذ        ها به استخرها به باید گونهآبراهه

  .عمقی گردد

  ر بستر رودخانهایجاد بندهاي تأخیري د) د
هـاي فصـلی و یـا ایجـاد     اي در بسیاري از رودخانـه با احداث بندهاي کوتاه گابیونی یا سنگریزه

. توان بـه نفـوذ آب بـه درون زمـین کمـک نمـود       هاي با شیب مالیم میبندهاي اصالحی در آبراهه
ض زیـاد،  هـاي بـا عـر   هاي فصـلی و آبراهـه  بسترهاي نفوذپذیر خاك با ضخامت کافی در رودخانه

تـوان  ها مـی براي طراحی و اجراي این گونه سازه. باشندمحل مناسبی براي استفاده از این روش می
  .هاي فنی احداث بندهاي تأخیري و اصالحی مراجعه نمودبه دستورالعمل

  روش آبیاري) هـ
 گیرد، خصوصاً در زمستان، با استفاده ازکه در اراضی کشاورزي کشت صورت نمیدر مواقعی

شبکه آبیاري موجود که نیازي بـه صـرف هزینـه بـراي آمـاده سـازي آن نیسـت، تغذیـه مصـنوعی          
از معایب این روش احتمال شستشوي . این روش مشابه روش پخش سیالب است. گیرد صورت می

الزمـه اجـراي ایـن روش،    . مواد غذایی خاك از ناحیه ریشه گیاهان و حمـل آن بـه آبخـوان اسـت    
  .هاي تشویقی استرسانی و حتی سیاستن از طریق اطالعجلب مشارکت کشاورزا

  چاه هاي تزریق) و
هـاي   دهنـد، چـاه   هایی که اجازه ورود آب از سطح زمین به داخل سفره آب شـیرین را مـی   چاه

هاي سطحی خاك، وجود طبقات غیرقابـل نفـوذ یـا    کم نفوذپذیري الیه. شوند تزریق نامگذاري می
رزش اقتصادي زمین، عدم وجود زمـین مناسـب و عمیـق بـودن سـطح      کم نفوذ در باالي آبخوان، ا
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  تغذیـه مصـنوعی از طریـق    . شـوند  ایستابی عواملی هستند که باعث بـه کـار بـردن روش مزبـور مـی     
توان فشار  هاي محصور است و همچنین به کمک این روش میهاي تزریقی تنها روش در سفرهچاه

البته بـراي  . ها جلوگیري کردروي آننمود و از پیش هاي شور را اعمالآب شیرین روي جبهه آب
یک راه دیگر براي . هاي دیگري نیز وجود داردروي جبهه شور و ممانعت از آن روشکنترل پیش

هـا در فصـل زمسـتان از چـاه و پمـپ      استفاده از این روش تشویق کشاورزان داراي چاه است تا آن
  .اده کنندخود براي تزریق مصنوعی آب به آبخوان استف

  طریقه گودال یا گوراب) ز
درشت نظیـر شـن کـه داراي    هاي دانهدر این روش معموالً با حفر یک گودال در داخل آبرفت

هاي غیرقابل نفـوذ  در صورت وجود الیه. شوند سرعت نفوذ باالیی هستند، باعث تغذیه آبخوان می
هـاي مزبـور بـه الیـه     گـذر از الیـه   هاي رسی با حفر گودال وهاي سخت یا الیهسطحی از قبیل الیه
از نقـاط ضـعف ایـن روش، بـاال     . توان دست یافت که از مزایاي این روش اسـت  تراواي زیرین می

گـذاري ذرات ریزدانـه و   بودن هزینه حفاري، گودبرداري، کاهش تراوایی گـودال بـر اثـر رسـوب    
  .نام برد توان ها را میهاي بعدي براي افزایش دادن تراوایی کف گودالهزینه

  هاي طبیعی نفوذها و حفرهاستفاده از گودال) ح
شناسـی و ترانشـه و یـا فعالیـت     هاي ناشی از عوامل زمینها و حفرهدر بسیاري از مناطق، گودال

هـاي  ها به تغذیه سـفره هاي سطحی و سیالب در آنتوان با انحراف آب جانوران وجود دارد که می
  هـا و  گـذاري و کورشـدگی ایـن گـودال    لـوگیري از رسـوب  بـه منظـور ج  . زیرزمینی کمـک نمـود  

  .شود ها استفاده میگیر قبل از ورود آب به آنهاي رسوبهاي طبیعی، معموالً از حوضچهحفره
  
  احداث سدهاي زیرزمینی) ت

در این روش با ایجاد یک ترانشه عرضی در بسـتر رودخانـه تـا عمـق مناسـب و احـداث بنـد از        
هـدف از احـداث چنـین    . آیـد  آن، مانعی تقریباً غیرقابل نفوذ بـه وجـود مـی   جنس مصالح بنایی در 
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هـاي فصـلی و مـوقتی و دادن    بندهایی جلوگیري از خروج سریع آب زیر قشـري از بسـتر رودخانـه   
  .باشد فرصت کافی براي نفوذ بیشتر آب به الیه آبخوان می

ري مـواد ریزدانـه و   گـذا از مزایاي ایـن روش کـاهش تبخیـر از سـطح آزاد آب، عـدم رسـوب      
  بـرداري از آب بـه صـورت مسـتقیم در     کورشدگی آبخـوان، کـاهش آلـودگی آب و امکـان بهـره     

استفاده از این روش در کشورهاي آفریقایی و هند . باشد دست و یا حفر چاه موقتی در آن میپایین
  .باشد و مناطق خشک و بیابانی بسیار مرسوم می

هـاي سـطحی بـه    هاي آبریز واقعند جریـان ان در ابتداي حوضههاي استکه اکثر دشتنظر به این
هـاي آب  هاي سطحی بـه سـفره  جهت افزایش نفوذ آب. گردند ها خارج میسرعت از محدوده آن
. هاي تغذیه مصنوعی و پخش سـیالب از راهکارهـاي سـودمند خواهـد بـود     زیرزمینی، اجراي طرح

فرادنبه و سفیددشـت در اسـتان چهارمحـال     -هاي بروجنهاي تغذیه مصنوعی دردشتاجراي طرح
وبختیاري نمونه موفقی در این خصوص است که باعـث خیـزش محسـوس آب زیرزمینـی در ایـن      

هـاي فصـلی وسـیالبی در    هاي سطحی دائم و وجود جریانعدم وجود جریان. مناطق گردیده است
انتقـال آب، اجـراي    هـاي هاي ممنوعـه؛ همچنـین بـاال بـودن هزینـه     هاي استان بویژه در دشتدشت
هـاي  هـاي انجـام شـده، در دشـت    براساس بررسی. سازد پذیر میهاي تغذیه مصنوعی را توجیهطرح

هاي طبیعی مناسبی براي استفاده از این راهکار تغذیه مصـنوعی  میرزا و کیار، پتانسیلشهرکرد، خان
  . وجود دارد

  هاي زیرزمینی هاي تأمین آب جایگزین آبطرح -3-9-5
بدین معنـا  . باشد ها میل اساسی در زمینه آب درکشور، نامناسب بودن زمان و مکان بارشمشک

ها کمتر از حـد نیـاز   ها را داریم و در بسیاري از مناطق نیز بارشترین بارشکه در زمان مصرف کم
در ایـن اسـتان در   . استان چهارمحال و بختیاري نیز شرایطی مشابه کـل کشـور را داراسـت   . باشد می

هـاي جمعیتـی، صـنعتی و کشـاورزي و کمتـرین میـزان آب       هاي با مصرف باال تمرکـز قطـب  مکان
آب و مصرف بـه منـاطق کـم   یکی از راهکارهاي مهم، انتقال آب از مناطق پرآب وکم. وجود دارد
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هاي انتقال آب استان همچـون طـرح انتقـال آب سـبزکوه بـه      در این راستا طرح. باشد پرمصرف می
باشـد و طـرح انتقـال آب     انتقال آب از کوهرنگ به شـهرکرد در دسـت اجـرا مـی     چغاخور و طرح

ــن ــک بــه دشــت خــان  -محــور ب   میــرزا و لردگــان توســط شــرکت بــروجن و طــرح انتقــال آب ون
هایی در اینست که از یـک  اهمیت اجراي چنین طرح. باشنداي استان در دست مطالعه میمنطقهآب

هـاي  گردد و از سوي دیگر تغذیـه بیشـتر سـفره   یرزمینی میهاي زسو سبب کاهش وابستگی به آب
  .آب زیرزمینی را در پی دارد

  سازي و تأمین آب نیازي براي ذخیرهآبخیزداري پیش -3-9-6
هـا اسـت کـه     هاي نوین حفاظت آب و خاك، مهار و پخـش سـیالب   آبخیزداري یکی از شیوه

امـروزه  . شـود  هـاي آب زیرزمینـی مـی    هاي مخرب و نفوذ آب به داخل سـفره  باعث کنترل سیالب
هـاي سدسـازي، انجـام    رفـت از چـالش  نظـران معتقدنـد راه حـل اساسـی بـراي بـرون      اغلب صاحب

هاي هاي تأمین آب و طرحلذا اجراي توأمان پروژه. داري استاقدامات مؤثر آبخیزداري و آبخوان
حتـی برخـی مـدافعان    . ا باشـد هـ رفت از این چالشتواند راه حلی اساسی براي برونآبخیزداري می

-دانند که موجب بحران براي آیندگان مـی سازي را یک اشتباه بزرگ انسان میمحیط زیست، سد

هاي خاموش که خوشبختانه به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده، این مسئله در کتاب رودخانه. شود
تامین آب بایـد منـوط بـه    سازي و به بیان دیگر اجراي هر طرح ذخیره. مورد بحث قرار گرفته است

  .انجام اقدامات مؤثر آبخیزداري باشد
کـم آبـی   مانند اي  خشک ایران و بروز مشکالت عدیدهبا توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه

توسـعه   تـرین راهکارهـا بـراي مقابلـه بـا خشکسـالی       سـازنده  جملـه  در بسیاري از منـاطق کشـور، از  
کنـد و موجـب    هاي آب کمـک مـی   یالب به تغذیه سفرهراهبرد اساسی کنترل س. آبخیزداري است

هاي کشـاورزي بیشـتري را بـه     د زمیننها با تولید آب بیشتر بتوانها و چاه ها، چشمه شود که قنات می
خشک و حواشی کویر که هر از گاهی با این شیوه به ویژه در مناطق خشک، نیمه. ببرندزیر کشت 

  .اي باال، مواجه هستند، بسیار مؤثر و راهگشا است هاي مخرب با دبی لحظه جاري شدن سیالب



� Ø  156 ی و راههاي مقابله با آنخشکسال پیامدهاي ×

  استفاده از ابزار تخصیص آب -3-9-7
هر اقدامی که در زمینه مدیریت آب براي مهار و مدیریت خشکسالی به کار رود، بازهم میـزان  

تر از میزان کاهش منابع آب، نحـوه  مسئله مهم. آب قابل دسترس در این دوره کاهش خواهد یافت
توان با استفاده در واقع تخصیص آب یک ابزار کارآمد است که می. تخصیص آب استمدیریت 

مناسب از آن، ریسک خشکسالی را به نحو مطلوب مدیریت کرد و خسارات و تبعات منفـی آن را  
به این ترتیب که . کندزیستی با خشکسالی را عملی میاین روش همان مفهوم هم. به حداقل رسانید
کننـدگان آب و میـزان تبعـات اقتصـادي، اجتمـاعی و      درجه حساسـیت مصـرف   با درك صحیح از

کننـدگان  بندي را براي مصرفترین اولویتتوان مناسبمحیطی ناشی از عدم تأمین آب، میزیست
. بندي، نسبت به تدوین و اجراي برنامه تخصیص آب اقدام نمـود انجام داد و متناسب با این اولویت

کنندگان اصلی آب به ترتیـب اولویـت عبارتنـد    که در کشور ما مصرف تجارب حاکی از آن است
  امـا در بسـیاري از کشـورهاي توسـعه یافتـه نیـاز       . از شرب، صـنعت، دامپـروري، باغـات و زراعـت    

شود دبـی رودخانـه در یـک    در این موارد سعی می. محیطی رودخانه قبل از شرب قرار داردزیست
اگر این اقدام باعث شد نیاز شـرب منطقـه بـه انـدازه کـافی       محیطی حفظ شود وحداقل نیاز زیست

بنـدي انجـام   هاي دیگر از جمله اسـتفاده از آب بسـته  تامین نشود، جبران کمبود آب شرب با روش
هاي چهارمحـال و بختیـاري،   در بسیاري مناطق از جمله استان) 1386-88(در خشکسالی اخیر . شود

هـاي شـرب و صـنعت    تابسـتانه، سـعی گردیـد بـه بخـش      هايخوزستان و اصفهان، با کاهش کشت
توان بـه کـاهش تخصـیص آب بـه کشـاورزي در اسـتان اصـفهان        همچنین می. کمبودي وارد نشود

هـزار   290رود که سطح زیرکشت آبی در حوضـه زاینـده   1372-73اشاره کرد که در سال زراعی 
یل یافتـه و مجـدداً در سـال آبـی     هزار هکتار تقل 176به  1379-80هکتار بوده است، در خشکسالی 

دهد که سطح زیرکشت محصـوالت  این ارقام نشان می. هزار هکتار رسیده است 261به  85-1384
زیسـتی بـا   درصـد کـاهش داشـته اسـت و ایـن بـه معنـی هـم         40آبی در دوره خشکسالی در حدود 

  . باشدخشکسالی از طریق تخصیص آب می



Ø � 157 هاي سطحی و زیرزمینیخشکسالی و منابع آب: فصل سوم ×

هـاي فصـلی   بینـی نه تخصیص آب، الزم است با انجام پیشیابی به یک برنامه بهیلذا براي دست
برداري از سیستم منابع آب سازي بهرهدر مورد میزان آورد رودخانه یا منابع آب قابل دسترس، شبیه

حوضه در سناریوهاي مختلف تخصیص آب انجام گیرد و بهترین سناریو براي اقدام نهائی انتخـاب  
هاي منابع آب متعـددي در  سازي سیستمسازي و بهینههاي شبیهخوشبختانه در این زمینه، مدل. شود

توان با اطمینان و دقت بسیار زیاد قالب نرم افزار تهیه و ارائه شده که با استفاده از این نرم افزارها می
افزارهـاي منـابع آب   ها و نـرم در ادامه به معرفی مدل. برداري منابع آب را انجام دادریزي بهرهبرنامه

  .شودداخته میپر
  
  سازي منابع آب براي مدیریت خشکسالیهاي مدلاستفاده از تکنیک - 3-10

کنندگان متعدد و متنوعی تحت تـأثیر قـرار   در شرایط خشکسالی، در یک حوضه آبریز مصرف
امـروزه  . باشـد اي مـی آبی، کار پیچیـده ریزي منابع آب براي مدیریت بحران کمگیرند که برنامهمی

ریـزي مـدیریت منـابع آب، از امکانـات کـامپیوتري      د براي پرهیز از هر اشتباه در برنامهشوسعی می
افزارهاي تخصصی زیادي تهیه شده و در اختیار کاربران قرار داده شود و در این ارتباط نرماستفاده 

   .شودافزارهاي منابع آب اشاره میدر این قسمت لیست و مشخصات کلی نرم. شده است

  سازي منابع آبهاي مدلروش -1- 3-10
توان به سه دسته اصلی تقسـیم   سازي منابع آب حوضه رودخانه را میهاي مدلبطور کلی روش

  :کرد
  سازي شبیه) الف
  سازي بهینه) ب
  سازيسازي بر اساس بهینهشبیه) ج

روابط  هاي مرتبط با آن و همچنینها نیازمند بیان رفتار سیستم طبیعی و زیرساختهمه این مدل
کننـد کـه اگـر از     سازي مشخص مـی هاي شبیه  مدل. باشد اجتماعی موجود در سیستم می -اقتصادي
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یک گزینه و سیاست خاص اسـتفاده شـد، در طـول زمـان و در گسـتره مکـان احتمـاالً چـه اتفـاقی          
 مطرح "1گاه چهآن –اگر"سازي، مسائل به صورت سناریوهاي به همین دلیل در شبیه. خواهد افتاد

هـاي    مدل. توان یک مسأله را بهتر مورد ارزیابی قرار داد سازي میبنابراین به کمک شبیه. گردند می
بینـی رفتـار سیسـتم    شـود بـه پـیش    سازي با استفاده از متغیرهایی که توسط کـاربر مشـخص مـی   شبیه
رایط دهنده شـرایط خاصـی اسـت و مـدل نیـز تحـت ایـن شـ        در واقع مقدار متغیرها نشان. پردازد می

  .نماید خاص، رفتار و کارآیی سیستم را بیان می
هـاي خـوب از بـین     اي از جـواب سازي یعنی انتخاب بهتـرین جـواب یـا حـداقل مجموعـه     بهینه
به عبـارت دیگـر حـل یـک مسـأله      . کنند مسأله را جبران می هاي هایی که همگی محدودیت جواب
سـازي بـر پایـه    هـاي بهینـه  لـذا روش . بهینهگیري سازي یعنی به دست آوردن متغیرهاي تصمیمبهینه

هـا در مرحلـه طراحـی    محدودکننـده اسـتوار اسـت، بـه همـین دلیـل از آن        هـاي تعداد زیادي فرض
هـا انتخـاب   شمار اقدام مدیریتی موجـود، بهتـرین  گردد تا از بین بی ریزي استفاده میمطالعات برنامه

سازي هسـتند کـه   هاي شبیه  سازي اساساً همان مدلهاي بهینه  توان گفت مدل طور کلی میبه. گردند
باشند تا در نهایت بهترین جواب  داراي ساختار سیستماتیک تولید و ارزیابی سناریوهاي متفاوت می

هـاي آبریـز، در   هـاي موجـود در بسـیاري از حوضـه    با توجه به پیچیدگی. ممکن را به دست آورند
  هـاي  ریـزي منـابع آب، اسـتفاده تـوأم از مـدل     رنامـه اغلب موارد مفیدترین روش بـراي مـدیریت و ب  

گیـري را بـر    هـاي تصـمیم  سـازي بهتـرین گزینـه   جا که بهینهاز آن. باشد سازي میسازي و شبیهبهینه
هـا  توانیم بهترین راه حل را به وسیله آن کند، ما نمی هاي محدودکننده زیادي تعیین میاساس فرض

هاي بهتر را مشـخص کنـیم، سـپس بـه وسـیله      داد محدودي از گزینهتوانیم تع تعیین نماییم، بلکه می
ها را جداگانه ارزیابی کرده و در نهایت بهترین گزینـه را انتخـاب   سازي هر کدام از این گزینهشبیه

  .نماییم 
  

                                            
1. If-what 
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  افزارهاي منابع آب حوضهنرم لیست -2- 3-10
چنان این کـار تکـرار   کرده و همافزارهاي بسیاري را تهیه در اقصانقاط دنیا محققین مختلف نرم

افزارهاي تهیه شده، تنها تعداد کمی بـه صـورت تجـاري مـورد توجـه      اما از بین تمامی نرم. شودمی
  :توان به موارد زیر اشاره کردها میکه از جمله آن کاربران قرار گرفته است

  RIBASIM  افزارنرم -الف
  MODSIM1 افزارنرم -ب
  MikeBasin افزارنرم -ج
  HEC-5 افزارنرم -د
   HEC-PRM2 افزارنرم -هـ
   WEAP افزارنرم -و
  SWAT افزارنرم -ز
 CALSIM3 افزارنرم -ت

  ARSP4 افزارنرم -ي
  .باشد تري در اختیار میافزارها مطالب کاملدر کتابچه راهنماي این نرمبدیهی است که 

  
  
  
  
  

                                            
1. Generalized River Basin Model 
2 -Prescriptive Reservoir Model 
3. California Simulation Model 
4. Acres Reservoir Simulation Program 









  





Ø � 163 خشکسالی و آب شرب: فصل چهارم ×

  
  
  
  
  
  
  
  
  مقدمه - 4-1

سهم بسیار کم آب شیرین تجدیدپذیر . ، مصرف شرب آن استترین مصارف آب یکی از مهم
تغییرات آب و هوا، در کره زمین نسبت به کل منابع آب جهان، رشد روزافزون جمعیت، 

هاي زیادي در و افزایش منابع آالینده آب باعث شده است نگرانی گذاريمحدودیت سرمایه
رو در تأمین آب شرب بوجود  ها و مشکالت جدي پیشاقصانقاط جهان در خصوص محدودیت

آید و این امر براي کشورهائی که داراي منابع آب مشترك هستند، احتمال جنگ را در آینده 
میلیارد نفر از مردم  2/1بالغ بر  2006که در سال برآورد شده است در این راستا . افزایش داده است

 8/2به  2025این رقم در سال  واند جهان از دسترسی به آب شرب سالم و بهداشتی محروم بوده
تصفیه آب و بهداشتی بودن آن در امروزه  .رسدمیلیارد نفر می 4به  2050میلیارد نفر و در سال 

هاي  میلیون انسان را به بیماري 3 که ساالنه مرگ و میر تقریباًجهان بسیار اهمیت دارد تا جایی
  . دانندمی 1998میلیون انسان در سال  4/3و نمونه آن را مرگ و میر اند ربط دادهمرتبط با آب 
که این شود در حالیمکعب پساب تولید می میلیارد متر 1500دهد ساالنه ها نشان میبررسی

  تواند براي آبیاري و تولید انرژي مورد استفاده مجدد قرارحجم عظیم پساب می
مسأله آب . شودجدي دنبال نمی گیرد، اما به دلیل عدم وجود قوانین و منابع الزم، این کار به طور

 22( روز جهانی آبهر ساله در  باشد که سازمان ملل و کمبود و آلودگی آن به قدري جدي می
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این شعار در . کندرا با شعار اصلی آن مشخص میاستراتژي آب  )فروردین ماه 2مارس مطابق با 
آب تجارت هر کسی است؛ آب  مراقبت از منابع: به ترتیب عبارت بوده از 2010تا  1994هاي سال

و زن؛ آیا آب در جهان کافی است؟؛ آب براي شهرهاي تشنه؛ آب زیرزمینی به عنوان منبعی 
؛ آب براي زندگی سالم؛ آب براي 21کند؛ آب براي قرن دست کسی زندگی مینامرئی؛ در پائین

  همزیستی با توسعه؛ آب براي آینده؛ آب و بالیاي طبیعی؛ آب براي زندگی؛ آب و فرهنگ؛ 
که  2004سال در . هاي مشترك و آب پاك براي جهان سالمآبی؛ دفع بهداشتی پساب؛ آبکم

المللی آب معرفی  به عنوان دهه بین 2015تا  2005دهه  شد، گذاري اي طبیعی نامیالسال آب و ب
د و شهرنشینی انتخاب ش ، آب2011شایان ذکر است که شعار روز جهانی آب براي سال  .گردید

هاي خود المللی اعم از دولتی یا خصوصی، بخشی از فعالیتهاي ملی و بینتا مؤسسات و سازمان
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاه و همچنین . را پیرامون این موضوع متمرکز نمایند

اي را پذیرفت که با هدف تمرکز بیشتر بر روي مسایل  نویس قطعنامه ششمین جلسه خود، پیش
همچنین هر سال تعدادي از نمایندگان حاکمیتی، متخصصین، مدیران آب  باشد ومی به آبمربوط 

ل ئآیند تا در مورد مسا کشور جهان در کنفرانس هفته جهانی آب گرد هم می 100از بیش از ... و 
آب منبع امنیت غذایی  ،نیز) 2002اکتبر  16(نشست روز جهانی غذا حتی در . مهم آب بحث کنند

در نیل به دنیایی بدون  FAOهاي  مهدهنده نقش مهم آب در برنا ري شده بود که نشانگذا نام
هاي قابل استحصال، صرف درصد آب 70در این نشست عنوان شد که حدود . گرسنگی است

مجمع جهانی  .پذیر نیستشود و تولید غذا بدون آب امکانها میتولید مواد غذایی و تغذیه انسان
. شود سال آینده تمدن ما با ورشکستگی آبی مواجه می 20 اعالم کرد که طیاقتصاد در گزارشی 

انجامد؛ بدین  غذایی به شکست می اي فراگیر است که تولید جهانی مواد کمبود بارش به اندازه
، اما الزم  معنی که به اندازه کل تولید غالت ایاالت متحده و هندوستان مواد از دست خواهد رفت

سال خشکسالی در حوضه رودخانه  12استرالیا پس از . منتظر این واقعه باشیمسال  20نیست ما 
ها  همراه ده ماري دارلینگ شاهد کاهش تدریجی و در نهایت نابودي کامل کشاورزي این منطقه به
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اي مستعد اشتعال تبدیل شده؛  این منطقه، اکنون به منطقه. میلیارد دالر خسارت بوده است
 .کشته بر جاي گذاشته است 160هاي وسیع بیش از  که آتش سوزي طوري به

شود  که گفته میبه طوري ،اي مهم مطرح است آب به عنوان مسأله نیز در کشورهاي خاورمیانه
به طور مثال کشورهاي سوریه و عراق با . جنگ بر سر آب خواهد بود ،جنگ بعدي در خاورمیانه

اردن در تأمین آب مورد نیاز خود باختري کرانه رژیم اشغالگر قدس با فلسطینیان ساکن در  ترکیه،
مسأله آب در خاورمیانه با چند واقعیت انکارناپذیر مواجه  .باشند همواره با مشکالتی روبرو می

که رشد باشد، و با توجه به این منطقه جزء مناطق کم آب دنیا میاین از یک طرف . باشد می
از  .باشد مصرف آب رو به تزاید است ان میهاي رشد جمعیت جهجمعیت آن از باالترین نرخ

هاي موجود و هاي زیرزمینی و باالرفتن میزان نمک آبسوي دیگر با پایین رفتن سطح آب
هاي جدي و خطرناك منطقه تبدیل شده ها، مسأله آب به یکی از چالشآلودگی روز افزون آن

به اهمیت آب در معادالت  ترکیه که یکی از کشورهاي غنی در زمینه آب است، با وقوف .است
با کشورهاي همجوار خود عراق و سوریه که آب مورد نیاز خود را از دو رود بزرگ  ،آینده منطقه

کنند، سر ناسازگاري گذاشته  گیرند تأمین می هاي ترکیه سرچشمه میدجله و فرات که از کوه
روژه بزرگ آناتولی هاي وسیعی را در چارچوب پطرح ،ترکیه براي کنترل آب در منطقه. است

)P.A.G( ها به طور مستقیم امنیت و رشد اقتصادي به مورد اجرا گذاشته است که اجراي این طرح
هایی را بین این کشورها به وجود دهد و تنش دو کشور همسایه ترکیه را تحت تأثیر قرار می

به آب و صادراتی  ترکیه در تفکر نوین اقتصادي خود، به عنوان یک منبع ارزساز کشور. آورد می
  از طریق در حال حاضر در بسیاري از کشورهاي خاورمیانه، بخشی از آب مورد نیاز . نگرد می
ه بهاي هر متر ککن  شیرین هاي آباستفاده از دستگاهشیرین کردن آن با دریا و هاي شور آب

  . گرددأمین میتشود میدالر  2بیش از  مکعب
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  شرب در جهان و ایران هاي فراروي بخش آبچالش - 4-2
دانند که این سیاره، وارد دوران حساسی شده که نسبت اکنون بسیاري از مردم کره زمین می

  بومی نسبت به به دو یا سه قرن پیش وضعیت بحرانی دارد و در حقیقت زمین از لحاظ زیست
امکانات و منابع  هاي قبل با تحوالت عظیمی مواجه است، عدم تطابق نیازهاي انسان امروزي باسده
  با وجود  .است شدهچالش بزرگ بشر امروزي است که موجب نگرانی اندیشمندان  ،زمین
که براي طرح مسایل مربوط به آب در سطح جهان به عمل آمده است، مدیریت  زیاديهاي تالش

  . اي نیاز داردواقعی منابع و مصرف آب هنوز به تغییرات قابل مالحظه
متر میانگین بارش میلی 750متر در سال به نسبت میلی 250گین بارش ساالنه میاندر کشور ایران 

هاي زیرزمینی، عدم توانایی مهار جهانی، محدویت منابع آب شیرین، استحصال غیراستاندارد آب
هاي خانگی، کشاورزي، هاي سطحی و جاري، افزایش آلودگی منابع آب ناشی از پسابآب

ل و مشکالت ناشی از نارسایی ئدرازمدت مدیریت منابع آب، مسابرنامه  عدم ،صنعتی و غیره
  اقتصادي و مالی، کمبود مراکز تحقیقاتی، علمی و مطالعاتی منابع آب و باالخره عدم وجود 

هاي به عنوان چالشتوان میهاي اطالعاتی دقیق از آمار ذخایر، منابع و مصرف آب را بانک
به گفته کارشناسان از مجموع میانگین بارندگی . کرد فراروي مدیریت پایدار منابع آب تلقی

 درصد 80 شود ودرصد آن صرف شرب، مصارف صنعتی و کشاورزي می 20ساالنه کشور فقط 
  .گردداز دسترس خارج میبه دلیل عدم مدیریت منابع آب شده یا  تبخیربقیه 

ف کننده آب بزرگترین مصر ،درصد 90سهم حدود  بخش کشاورزي بادر کشور ما اگرچه 
اي که در سالمت جامعه دارد، حائز العادهلحاظ نقش فوقاما بخش شرب به  رودبه شمار می

یک نفر در سال، یک مصرف آب شرب بر اساس اعالم بانک جهانی براي . اهمیت بیشتري است
بر . است نیاز در سال آب متر مکعب 100متر مکعب و براي بهداشت در زندگی به ازاي هر نفر، 

با توجه به راندمان . شود درصد بیشتر از الگوي جهانی آب مصرف می 70این اساس، در کشور ما 
درصد از اتالف  15چه چنان ،به عقیده بسیاري از کارشناسانپائین آبیاري در عمده مناطق کشور، 

در بخش شرب ، دیگر شاهد کمبود و بحران آب شودمنابع آب در بخش کشاورزي جلوگیري 
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محصول  ،ضرورت انکارناپذیر توجه به آب به عنوان یکی از محورهاي توسعه پایدار. بودنخواهیم 
 ما. شود با جدیت توجه بایست به این مقولهنیز می تفکر نظام مدیریتی بشر امروز است که در ایران

  هاي بیالن و را نداریمهاي مختلف آب در بخشرف امصمنابع و بیالن حتی اطالعات دقیق 
 . دقیق نیستندبراي بسیاري از مناطق  شدهاعالم

مندي جمعیت شاخص بهرهدر مورد بحران کیفیت آب نیز باید اذعان نمود در حال حاضر 
پاسخگویی به نیاز حال و آتی است و درصد  31سیسات مدرن آب و فاضالب أاز ت کشور شهري

کاهش . متمرکز شود مین و تقاضاأمدیریت ت در دو محورب آکند که مدیریت کشور ایجاب می
چون هرچه آب شهري کمتري . کندمصرف آب شرب به حفظ کیفیت منابع آب کمک می
مقدار مصرف سرانه در حال حاضر . مصرف شود، میزان فاضالب کمتري هم تولید خواهد شد

متر مکعب در سال است که از مصرف  142کشی آشامیدنی در شهرهاي ایران در حدود آب لوله
 105(و بلژیک ) سال مکعب در متر 108(شورهاي اروپایی پرآب، مانند اتریش سرانه برخی ک

است که در ایران از آب آشامیدنی ، این که یکی از دالیل آن باشدمیبیشتر نیز ) مترمکعب درسال
 ،کشورها بسیاري ازکه در در حالی. شوداستفاده میهم  مصارف غیرآشامیدنیشده براي تصفیه

  .ستا رسد، جدابی که به سایر مصارف میآب آشامیدنی از آ
چالش . خواهد بودبرو با دو چالش عمده روهاي ایران نیز شهرمین آب شهري کالنأآینده ت

است که موجب افزایش تقاضاي  و عدم رعایت الگوي بهینه مصرف آب اول، افزایش جمعیت
هاي محدودیت ب،هاي آب و فاضالپروژه چالش دوم، تامین منابع مالی براي. آب شده است

مشکالت مربوط و روز رسانی شبکه توزیع آب و به اجراي شبکه فاضالببراي حفاري و ترافیک 
ها در مواقع خشکسالی نمود بیشتري دارد و این مسئله این چالش .باشدمی عرضه آبمدیریت به 

  . زنگ خطري براي آینده است
بوده مدیریت مناسبی ن گذشتهشور در کارشناسان معتقدند مدیریت منابع آب کاز سوي دیگر 

هاي سفرهبرآورد شده ( هاي زیرزمینی هاي اخیر کاهش منابع آب طی سال و گواه آن این است که
و نیز کاهش سطح  )میلیارد متر مکعب تراز منفی روبرو است 6 بیش از باکشور  آب زیرزمینی
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امر بر کمیت و کیفیت تأمین بوده است و این  بسیار محسوسزیرکشت کشاورزي در برخی مناطق 
قدر هاي کشور آناین معضل در اکثر دشت. آب شرب بسیاري از مناطق تأثیر بسیار گذاشته است

ها، در این سال. کرده استهاي ممنوعه معرفی  عنوان دشتها را بهآنوزارت نیرو جدي است که 
اشته است و در مورد رویکرد غالب در مدیریت آب کشور، بر عرضه آب یا آبرسانی تأکید د

کافی است میزان اعتبارات مصوب . گذاري مناسب و کافی انجام نشده استمدیریت تقاضا سرمایه
هاي عرضه و تأمین آب را با اعتباراتی که در بخش مدیریت تقاضا درنظر در مورد اجراي پروژه

ر افراط شده گذاري در بخش عرضه آب آن قددر مورد سرمایه. گرفته شده است، مقایسه کرد
ه آب ضه به حوضانتقال حوهاي هاي زیادي صرف پروژههاي گذشته هزینهاست که در سال

ها و راهکارهاي منابع آب ه آب یکی از شیوهضه به حوضانتقال حوکه حال آن. گردیده است
بایست پس از انجام کلیه اقدامات مدیریت تقاضا و مصرف آب در حوضه مقصد می است که

تواند بر کمیت و کیفیت آب ها میکه اجراي این گونه پروژهقرار گیرد و به دلیل آن مورد توجه
گیري نهائی باید با حساسیت و احتیاط ي مبدأ اثرات سوء بر جاي بگذارد، طراحی و تصمیمحوضه

ی ئها در این رابطه طرح .وارد کندمناطق مبدأ کمترین خسارت را به در آینده  تا ،صورت گیرد
مین آب سمنان از چشمه روزیه، طرح أرود، ت ه کوهرنگ به زایندهضاز حوآب انتقال همچون 

رود و شهرهاي قم و ساوه مهاي دز در الیگودرز به ق گامیشان در کرمانشاه، انتقال آب از سرشاخه
دنبال اند، تبعاتی را براي منطقه مبدأ بهبرداري رسیدههستند یا به مرحله بهره در حال انجامکه 
ها حول استراتژي بردن آب براي جمعیت و نه بردن جمعیت در کنار به هر حال این طرح. اندشتهدا

اي حوضههاي انتقال آب بیناست که طرحله آب تهران أمساند و نمونه بارز آن آب اجرا شده
شهر زیادي براي آبرسانی به تهران اجرا شده و نتیجه آن رشد بی حد و حصر جمعیت در این کالن

شد و می هاي بیشتري در خصوص تأمین آب شرب این شهر اعمالحدودیتمچه بسا اگر . است
یافت و امروز گرفت، قطعاً مهاجرت به این شهر کاهش میسیاست تمرکززدائی مد نظر قرار می

اي به تهران نه تنها مشکل بحران آب را حوضههاي انتقال آب بینشاهد آن نبودیم که طرح
. پذیرتر شودبلکه باعث شده این شهر به دلیل جمعیت بسیار زیاد به مراتب آسیببرطرف نکرده 
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هاي مرکزي ها براي برخی مناطق دیگر کشور نظیر استانمتأسفانه امروز نیز با طرح  این پروژه
ها ایران، همین اشتباه در حال تکرار شدن است و بدون توجه به توان اکولوژیک این مناطق، برنامه

براي غلبه بر . آوردها فراهم میپذیري را براي آنگیرد که زمینه مهاجرتماتی  صورت میو اقدا
هاي مدیریتی جدید و در ساختار مدیریتی آب ایران ناگزیر است با توجه به نظریهها، چالشاین 

د را هاي خوبرنامه ،)محیطی، مالی، اجتماعی و اداريفنی، زیست(نظر گرفتن الزامات توسعه پایدار 
  هاي مختلف مدیریتی در موفقیت این توجه سطوح حوزه. به صورت سیستماتیک ارائه دهد

هاي پراکنده ها در حوزهرسد که این چالشدر حال حاضر به نظر می. موثر است ها کامالًبرنامه
سسات، ؤست که اندیشمندان، متخصصان، ما از این رو ضروري .آشکار است مدیریتی کامالً

ا و مدیران ارشد مرتبط با مدیریت آب کشور براي تحقق مدیریت پایدار منابع آب و هسازمان
  .هاي جهانی در مدیریت منابع آب گامی جدي و اساسی بردارندرسیدن به شاخص
به شرح توان میرا  کشورآب  هاي بنیادي پیش رو در توسعه چالشچه گفته شد، با توجه به آن

  :مد نظر قرار دادزیر 

 عدم توازن بارندگی -1- 4-2

میزان نزوالت جوي هم از بعد زمانی و هم از نظر کمیت و میزان استفاده در جغرافیاي 
میزان بارندگی سالیانه بین مناطق کویري تا خطه  کهطوريبه. کشورمان به شدت متفاوت است

ل منابع آب درصد ک 70ست الزم به ذکر ا. متر متغیر است میلی 1800تا  50سرسبز شمال ایران بین 
در نواحی مرکزي، آن درصد  30و  باکیفیت مناسب در مناطق شمالی و غربی کشور قرار دارد

فصل  کشور در زمان غیرلیانه درصد بارندگی سا 75که ضمن آن. باشدمیشرقی   شرق و جنوب
   .افتداتفاق میکشاورزي 

 محدودیت ذاتی آب  -2- 4-2

کشور ما به علت . هاي بخش آب در کشور است لشترین چااز مهم بمحدودیت ذاتی منابع آ
 درو این  را داراستدنیا شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی، سهم ناچیزي از آب شیرین 
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میلیارد مترمکعب منابع آب تجدیدشونده خود را مورد  130درصد از  71که حدوداً است حالی 
   .استفاده قرار داده است

 جمعیت و مصرفرشد  -3- 4-2

و عدم تناسب بین روند افزایشی دارند یت و مصرف هر دو متغیرهایی هستند که همواره جمع
عنوان مثال طی صد سال اخیر جمعیت حدوداً ه ب. کند هاي مربوط به آب را تشدید میچالش ،هاآن

جمعیت کشور ما طی . برابر افزایش یافته است 6اما تقاضاي جهانی آب به بیش از  ،سه برابر شده
درصد  71است این افزایش جمعیت باعث شده . میلیون نفر رسید 70میلیون به  6ل اخیر از سا 50

دهد که جمعیت کشور در افق سال  ها نشان می بینی پیش. منابع آبی کشور به خدمت گرفته شوند
میلیارد متر مکعب  130میلیون نفر خواهد رسید و مقدار آب مورد نیاز برابر  95بیش از  به 1400
و باید به فکر  پذیر نیست د بود که تأمین این میزان آب از منابع تجدیدپذیر آبی کشور امکانخواه

  .کاهش مصرف آن بود

 متقاضیان -4- 4-2

. آورند بزرگی را به وجود میمشکالت کنندگان نیز  بعد از محدودیت ذاتی منابع آب، مصرف
اي که از این  استفاده و صدمه هاي کمیت و کیفیت مصرف، رقابت در مصرف، عدم تعادل در شیوه

ریزي و مدیریت اصولی در  آید، نیاز به برنامه حیث به منابع آب و نهایتاً محیط زیست وارد می
کنندگان، بخش کشاورزي است که  مصرفترین بزرگاز جمله . کاهش تبعات و اثرات آن دارد

هاي  درصد از آب 54و هاي سطحی  در صد از آب 46نیاز آبی خود را به میزان  1380در سال 
هاي با  ینیم که بخش کشاورزي سهم عظیمی از آبببنابراین می .تزیرزمینی تأمین کرده اس

وري آب در این اما راندمان مصرف و بهره کیفیت و قابلیت باال را به خود اختصاص داده است
  .بخش با شرایط مطلوب فاصله زیادي دارد
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 کاهش کیفیت منابع آب -5- 4-2

رویه همواره در معرض آلودگی و یا کاهش کیفیت  برداري و استفاده بی آب در اثر بهره منابع
هاي مصرف اعم از شرب، صنعت، خدمات و  در تمامی عرصهآب رشد  به  مصرف رو. بوده است

 میلیارد 29در حال حاضر حدود . کشاورزي پیامدهاي تغییر و کاهش کیفیت را به دنبال دارد
اي  نشده وجود دارد که خطر بالقوهکنترل تیي و صنعري، شهزاي کشاورمترمکعب از پساب ه

به حدود  این روند در آینده نه چندان دور. شود بینی می براي کاهش کیفیت منابع آب است و پیش
هاي مختلف کاهش کیفیت و آلودگی منابع آب باعث شیوع بیماري. میلیارد مترمکعب برسد 40
ها،  ها، فاضالب زباله. پذیر است ها امکان دگی با کاهش در سهم آالیندهلومقابله با این آ .شودمی

از  یهای گونه... ، سموم دفع آفات، کودهاي شیمیایی و )ها دترجنت(شوینده  ها، مواد پساب
  .هاي مهم آب هستند آالینده

 هاوقوع خشکسالی -6- 4-2

هایی از کشور در بخش دشدیهاي  محدودیت ذاتی منابع آب، زمینه را براي بروز خشکسالی
اي غیرطبیعی نیست، اما ابعاد و اثرات تخریبی آن به نسبت  خشکسالی پدیده. بیشتر کرده است

کشور ما یک دوره خشکسالی اقلیمی دارد که غالباً در . شدت و موقعیت جغرافیایی متفاوت است
توان مینیست، اما ا ساخته کاري از مجلوگیري از آن براي افتد و  ساله اتقاق می 30و  10هاي  دوره

بینی  مقابله با پیامدهاي خشکسالی زمانی موفق است که با پیش. کردبا پیامدهاي خشکسالی مقابله 
هاي الزم، هم در بعد تأمین و هم در بعد  هاي خشکسالی و ایجاد ظرفیت ریزي دوره و برنامه

  .مصرف با روشی پایدار به عبور از دوره خشکسالی نایل آئیم
  

  الگوي مصرف و تلفات آب شهري در ایران - 4-3
متر مکعب در ماه  5/22طبق برنامه سوم توسعه اقتصادي کشور، الگوي مصرف آب هر خانوار 

. لیتر آب مصرف نماید 150تواند روز میتعیین شده که در نتیجه هر نفر به طور متوسط در شبانه
با توجه به رشد .  ن داده شده استنشا) 1-4(هاي مختلف در نمودار شکل این مصرف در بخش



� Ø  172 خشکسالی و راههاي مقابله با آن پیامدهاي ×

سازي مناسب براي کاهش مصرف آب، آمار چند ساله رویه شهرنشینی در کشور و عدم فرهنگبی
براساس . دهدروز میلیتر در شبانه 300تا بیش از  200اخیر نشان از مصرف سرانه به طور متوسط 

روز بوده لیتر در شبانه 352معادل  1375آمار و اطالعات موجود، مصرف سرانه شهر تهران در سال 
متأسفانه هنوز هم .  روز بوده استلیتر در شبانه 209معادل  1355که این مقدار در سال در حالی

نکته قابل توجه این است که . لیتر در روز است 300مصرف سرانه آب شهر تهران بیش از 
صرف آب با رشد ساالنه درصدي جمعیت شهر تهران در این دوره، م 5/2برخالف رشد حدود 

  .درصد همراه بوده است 6الی  5تقریباً 
  

  
  1390شده مصارف سرانه خانگی در برنامه توسعه سوم کشور تا سال الگوي توصیه )1- 4(شکل 

کاهش تقاضا و مصرف، کاهش تلفات آب، (هاي مدیریت تقاضاي آب مطالعه و اجراي روش
نه تنها فشار بر منابع ...) دید توزیع آب در شهر و هاي جاستفاده مجدد از آب و فاضالب، شیوه

اي از حوضهانتقال بین(هاي جدید تأمین آب تر از پروژهدهد، بلکه کم هزینهآب را کاهش می
بوده و این رویکرد هزینه مدیریت فاضالب را نیز کاهش ...) هاي دور، احداث سدهاي جدید و راه
  .دهدمی

  نیامده است که رقم آن در حسابشور، میزان آب بهمسئله دیگر در بخش آب شرب ک
طبق استانداردهاي جهانی براي . درصد گزارش شده است 60تا  25هاي مختلف  بین استان
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نیامده در یک شبکه توزیع حسابآب، حداکثر آب بهخشک و کمکشورهاي خشک و نیمه
طبق این استاندارد، . تدرصد توصیه شده اس 25درصد و براي کشورهاي پرآب حدود 15حدود 

گذاري براي درصد تجاوز کند، سرمایه 15نیامده از میزان حساببهچه آب براي شرایط ایران چنان
هاي شهري در برخی کشورهاي دنیا نظیر نیامده شبکهحسابآب به. بازیافت آن الزامی است

نیامده حسابتوسط آب بهدرصد است و متأسفانه کشور ما با م 7آلمان، چین و سنگاپور در حدود 
این به معناي . درصد نسبت به بسیاري از کشورهاي دنیا در وضعیت بدي قرار دارد 30در حدود 

هاي تأمین، انتقال، تصفیه و هاي کالنی که در زمینهگذاريدرصد از سرمایه 30آن است که حدود 
. آوردیز به وجود میشود، بلکه ضایعاتی را نشود نه تنها تلف میتوزیع آب شرب صرف می

گذاري الزم براي رساندن مقدار آب به حساب نیامده به حدود استانداردهاي بنابراین سرمایه
   .جهانی الزامی است

  
  عوامل مؤثر بر کاهش تقاضاي آب شهري - 4-4

نیامده، کاهش فشار در شبکه، نوع سیستم حساببه طور کلی در مدیریت تقاضا، کاهش آب به
کشی آب منازل، استفاده از قطعات و وسایل کاهنده شهر، اصالح سیستم لولهتوزیع آب در 
هاي مناسب جویی در مصارف آب شهري، روشگذاري آب و آموزش صرفهمصرف آب، نرخ

باشند که باید از طریق ابزار قانونی، فنی، مالی و نیز برنامه براي کاهش تقاضا و مصرف آب می
  .طور فعال و مستمر پیگیري گرددآگاه کردن و آموزش همگانی به 

جویی در مصرف آب، به نگرش و میزان آگاهی آنان عملکرد و رفتار مردم نسبت به صرفه
هاي مدیریت تقاضاي که فعالیترو، براي ایناز این. نسبت به مسائل مربوط به آب بستگی دارد

  ي مردم نسبت به هاها و نگرشآمیز اجرا شوند، الزم است که آگاهیآب به طور موفقیت
ها بیشتر ها در اجراي این برنامهجویی در مصرف آب اصالح شود تا همکاري آنصرفه
کمبود اطالع از میزان مصرف و الگوي بهینه مصرف آب، کمبود اطالعات کافی در مورد .شود

عوامل افزایش تقاضا، پایین بودن قیمت آب، تصور مردم از آب به عنوان یک کاالي اجتماعی و 
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  هاي عرضه آب، کمبود درك مفاهیم، قلمرو و تر بودن اجراي برنامهقیمت، راحتارزان
هاي مدیریت هاي مدیریت تقاضا، پایین بودن قابلیت پذیرش جامعه براي اجراي فعالیتپتانسیل

هاي آبی براي هاي آبی، مقاومت سازمانتقاضا، کمبود همکاري و هماهنگی بین نهادها و سازمان
  زایی بیشتر اقدامات عرضه آب از جمله موانع اجراي ر سیستم سنتی خود و اشتغالتغییر د
هاي آموزش و بسیاري از این موانع به آسانی به واسطه برنامه. باشندهاي مدیریت تقاضا میفعالیت

  .شوندآگاهی عمومی و ابزارهاي قانونی برداشته می
تعیین . باشدت تقاضاي آب، نرخ آب مییکی از پارامترهاي مؤثر بر الگوي مصرف و مدیری

کنندگان و کاربرد بهینه آن در جویی آن توسط مصرفقیمت مناسب براي آب هم موجب صرفه
هاي آب و فاضالب مصارف تجاري و صنعتی شده و هم درآمد حاصل از فروش آن براي شرکت

از طرفی . را تأمین کنندهاي خدمات آبرسانی و تصفیه آن اي از هزینهشود تا بخش عمدهباعث می
رعایت بهداشت و سالمتی شهروندان به شدت به عرضه آب بستگی دارد و گرانی آب، بهداشت 

گذاري آب در درجه اول در ایران وضعیت موجود سیستم نرخ. سازدعمومی را با مشکل مواجه می
اقتصادي از درجه باشد و به تبع آن عملکردهاي مالی و اجتماعی می - تحت تأثیر مالحظات سیاسی

هاي مختلف کشور، میانگین فروش آب، درصدي از در استان. اهمیت کمتري برخوردار است
رود توان به هزینه طرح آبرسانی به یزد از زایندهبه عنوان نمونه می. باشدشده آن  میقیمت تمام

از . آن است برابر قیمت فروش 10اشاره کرد که هزینه آن به ازاي هر متر مکعب آب در حدود 
یعنی عدم » کشش بودن تقاضاي آببی«طرف دیگر در بعضی از نقاط کشور از جمله شهر تهران، 

گذاري بنابراین در این شرایط، قیمت. تأثیرپذیري کاهش مصرف آب با افزایش قیمت وجود دارد
در  جوییکنندگان به صرفهتصاعدي آب به تنهایی سیاست مؤثري براي ایجاد انگیزه در مصرف

در مورد مناطقی که آبرسانی با هزینه بسیار زیاد همراه است اگر . مصرف آب نخواهد بود
ها اقتصادي این طرح -هاي اجتماعیگیرندگان اطالع کافی از هزینهکنندگان آب و تصمیممصرف

 جویی بیشترها به صرفهمندي و رویکرد آن ، عالقه)محیطیهاي زیستغیر از هزینه(داشته باشند 
  اي و یا از موضوع بسیار مهم در مدیریت آب این شهرها که انتقال بین حوزه. خواهد شد
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برداري از این شود این است که قبل از طراحی، اجرا و بهرهها انجام میهاي طوالنی به آنمسافت
سئله با انتقال آب و افزایش منابع آب این شهرها، م. ها، مطالعات جامع آب شهري انجام شودپروژه

تواند موجب افزایش مدت حل خواهد شد؛ اما رسیدن آب به این شهرها، میکمبود آب در کوتاه
جمعیت و تقاضاهاي آبی از طریق مهاجرت و نیز تغییر الگوي مصرف شود و مجدداً این شهرها را 

یه جویی، تههاي آموزشی در راستاي صرفهرو، لزوم اجراي طرحاز این. با کمبود آب مواجه کند
  .باشدقوانین جدید و تعیین قیمت واقعی آب از ضروریات این دوره می

  
  جوئی در مصرف آبهاي کاربردي براي صرفهتوصیه - 4-5

. سازي و مدیریت تقاضاي آب استآبی، توجه به بهینهدر کشور ما کلید مدیریت بحران کم
را بدون توجه به اهمیت  هاي خودهاي مصرف آب، فعالیتهاي گذشته، تمامی بخشزیرا در سال

لذا  پتانسیل قابل توجهی در اعمال . اندهاي صحیح مصرف آب، انجام دادهو جایگاه اصول و روش
  اگر بتوان در کلیه . ها وجود داردکاهش میزان مصرف آب بدون کم کردن سطح فعالیت

اردهاي موجود هاي مصرف آب، اقدمات مدیریت تقاضا را به نحو مطلوب و منطبق با استاندبخش
انجام این اقدامات بدون تغییر . در دنیا انجام داد، میزان مصرف آب به نصف تقلیل خواهد یافت

الگوي مصرف و فرهنگ زندگی مردم ممکن نخواهد بود و البته تغییر این الگو نیازمند اجراي 
ارکان مهم سازي مصرف آب است که آموزش، یکی از هاي کوتاه، میان و بلندمدت بهینهبرنامه

  . آن است
جوئی در مصرف آن بسیار آسان هاي صرفهدر مورد آب شرب، اجراي راهکارها و برنامه

. صورت یک عادت درآیدکه ابتدا این راهکارها آموزش داده شود و سپس بهاست، مشروط به این
  . شوداي از این موارد اشاره میدر اینجا به گزیده
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  کودکانلزوم آموزش بویژه به  -1- 4-5
ü جوئی آب را هاي صرفهها تمامی راهامروز به آن کودکان امروز ما، والدین فردا هستند و باید

هاي حفاظت آب که ممکن است در محل کلیه قوانین و محدودیتها را از آن. آموزش دهیم
د، چون نبعیت کناین قوانین تاز  ها را تشویق نمائیدکرده و آنزندگی اعمال شود، آگاه 

  . گی ما به آن وابسته استزند
ü  گاه آب را هدر بها است، هیچفرد دیگري مسوول پرداخت آب کهآن اببه کودکان یاد دهید

  .دننده
ü ها به آن. کنندآموزش دهیم تا با بستن به موقع شیر، از هدر رفتن آب جلوگیري  هابه آن

ها را آن و ه شودبراي نظافت حیاط به جاي مصرف آب بهتر است از جارو استفادبگوئیم 
هایی که به یک جریان ثابت آب نیازدارند، ها و سرگرمیبازياز خرید اسبابمتقاعد کنیم 
  . منصرف شوند

ü  به اطفال و دانش آموزان محدودیت منابع آب بخواهیم مدارس از مسئولین در مراکز آموزشی
جوئی هاي صرفهنامهها را در زمان اجراي برآن .ندجویی آن را آموزش دههاي صرفهو روش

 . آب، بالدرنگ تشویق کنیم

  انهآشپزخجوئی آب در صرفه -2- 4-5
ü  که نیازمند باز گذاشتن شیر آب هستند، آب  يبراي انجام دادن آن دسته از اموردر آشپزخانه

جریان آب را به . اي باز بگذارید و شیر را تا آخرین حد آن باز نکنیدرا به صورت قطره
  . جویی کنیدلیتر آب صرفه 5شیدنی نگه دارید و در هر دقیقه باریکی یک نی نو

ü توان می. ها را در ظرفی بخیسانید و سپس آب بکشیدها ابتدا آنبهتر است براي شستن سبزي
کشی و شود، به وسیله لولهها و دست و صورت استفاده میاز آبی که براي شستن سبزي

یا به آبیاري باغچه منزل اختصاص  فاده نمودتانک، در توالت استهدایت آن به سمت فالش
   .داد
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ü از جریان آب به منظور آب شدن یخ گوشت یا دیگر مواد غذایی منجمد استفاده نکنید. 

ü پس از جمع بنابراین اگر . کنندمقدار زیادي آب مصرف میالً هاي لباس شویی معموماشین
در  ماشین لباسشویی بکاهید، عمالًاز تعداد دفعات کاربرد هاي بیشتر براي شستشو، شدن لباس

  . ایدجویی کردهمصرف آب صرفه
ü یخچال نگهدارید تا مجبور نباشید شیر آب را  آب خنک مورد مصرف خود را همواره در

براي نوشیدن  اگر در یخچال آب خنک ندارید، .بگذارید تا آب خنک شود براي مدتی باز
ارید، بهتراست ابتدا چند قطعه یخ در لیوان که شیر آب را مدت زیادي باز بگذآب به جاي آن

 .قرار دهید و سپس شیر آب را بازکنید

  نکاتی در مورد مصرف آب در حیاط خانه -3- 4-5
ü هاي بومی و مقاوم به خشکی که به آب کمتري نیازها و چمنباغچه خانه، درختان، بوته در 

از روش ها آنآب دادن به  برايو  هاي گرم تابستان را دارند، بکاریددارند و تحمل ماه
  . اي استفاده کنیدآبیاري قطره

ü اجتناب کنید) مثل فواره ها(هاي آب تزئینی نصب سیستم از.  
ü هاي منزل هستید با شنیدن صداي زنگ تلفن یا زنگ زمانی که سرگرم آب دادن باغچه و گل

  . ها پاسخ دهیددر ابتدا شیر آب را ببندید و بعد به آن
ü توان به هرگز آبی را که می و آب شرب براي فضاي سبز استفاده نشود تا حد امکان از

  . شو رسانید، فاضالب حساب نکنید مصارفی نظیر آبیاري و یا شست و
ü باغچه را شب یا صبح زود آبیاري کنید تا از تبخیرآب جلوگیري شود سعی کنید .  
ü اي یک عادي، هفته یک زمین چمن معمولی با گل و گیاه. بیش از حد به باغچه آب ندهید

مرتبه و به مدت یک ساعت به آبیاري نیاز دارد، مگر اینکه هوا بسیار گرم و گیاهان از نوع 
  . خاصی باشند که به آبیاري روزانه نیاز داشته باشند
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ü بهاتومبیل خود را لذا بهتر است . شوددر زمان شستشوي اتومبیل آب زیادي مصرف می 
لیتر آب کمتر از زمانی  440اي با وسایل مخصوص حدود ههاي حرفکارواش. کارواش ببرید

در غیر این صورت توجه داشته باشید . کنندشویید، آب مصرف میکه خودتان خودرو را می
  . توان استفاده کردبه جاي شستن اتومبیل با شیلنگ آب، از یک سطل آب هم می

ü روي مقابل شوي پیاده شود، لزومی به شست ودرحالی که کمبود آب در شهر احساس می
 .مغازه و منزل نیست

ü  هنگام احداث ساختمان از کارگران ساختمانی بخواهید از آب تصفیه شده استفاده نکنند. 

  نکاتی در مورد مصارف بهداشتی آب -4- 4-5
ü   هنگام استحمام در فاصله بین شستن بدن و سرشویی، لزومی ندارد که شیرآب به طور

دقیقه  5ش گرفتن در حمام، زمان بگیرید و آن را به کمتر از براي دو .پیوسته باز باشد
تا حد امکان از وان  و سرعت دوش گرفتن خود را افزایش دهید به بیان دیگر. برسانید

ضمناً  .جویی خواهد شدلیتر آب صرفه 4000با این روش ماهیانه حدود . استفاده نکنید
پر از ثانیه یک ظرف چهار لیتري را  20اگر دوش حمام شما در طی کمتر از آزمایش کنید 

 .آن را با یک سردوش کاهنده مصرف تعویض کنید اًدر آن صورت حتمکند آب می

ü یک لیوان را از آب پر کنید با مسواك  .موقع مسواك زدن جریان آب را قطع کنید  
و ید و باالخره با همان یک لیوان آب دهان خود را شستشو نها را مسواك بزشده دندانخیس

  . دیهدر دهکمتر لیتر آب را  11توانید با این کار می. تمیز کنید
ü جریان و در زمان وضو گرفتن  هنگام وضو گرفتن توجه کنید شیر آب بدون استفاده باز نباشد

   .نگه دارید کمآب را 
ü  مقداري آب گرم براي این کار . آب جلوگیري کنیدممتد در زمان اصالح صورت از جریان

  . اي بریزید و تیغ صورت تراشی را در آن شستشو دهیدبه داخل کاسه
ü چون جریان دائم آب  .شیر آب را به طور مداوم باز نگذارید ،هنگام استفاده از دستشویی

با قرار دادن یک بطري پالستیکی در درون مخزن سیفون ضمناً . شودموجب هدرروي آن می
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شن و یا سنگ ریزه به داخل بطري  ابتدا مقداريقبل از آن . مقدار آب آن را کاهش دهید
متري کف بطري را پر کند سپس باقیمانده بریزید به طوري که تقریباً تا ارتفاع پنج سانتی

در درون مخزن آب اي و آن را بگونه فضاي بطري را با آب پر کنید و در آن را محکم ببندید
یا ان حدود بیست لیتر شاید توبا این شیوه می. نشوددیگر سیفون قرار دهید که مزاحم قطعات 

که به کارایی دستگاه سیفون و جویی کرد بدون آنشتر در مصرف آب روزانه صرفهبی
توان حتی دو بطري اگر مخزن آب سیفون بزرگ باشد می. بهداشت توالت لطمه وارد شود

 .را بر طرف کنیدعیب آنفالش تانک نشتی دارد، اگر  .پالستیکی قرار داد

  کشیدر مورد سیستم لولهنکاتی  -5- 4-5
ü ها مؤثر استفاده از شیرهاي کاهنده و شیرهاي هوشمند براي کاهش مصرف آب در همه زمینه

  .است

ü کشی، سرشیرهایی که خاصیتی مشابه دوش دارند تهیه کنید و به سر خرید لوازم لولههنگام  در
 . شیرهاي خانه ببندید

ü را در نزدیکی محل مصرف آب گرم نید آنککه از آبگرمکن دیواري استفاده میدر صورتی
  . قرار دهید

ü تا از نشتی آب جلوگیري شود به طور مرتب کنترل  بایدها، اتصاالت و شیرها تمام شیلنگ
 .گردد

ü لیتر آب هزار  12کند در سال شیري که چکه می. جلوي چکه کردن شیرهاي آب را بگیرید
  .پالستیکی نیاز استواشر یک ض تعویرفع این نشتی تنها به  براي .دهدبه هدر می

ü آب، الزم نباشد  بندي کنید تا براي رسیدن آب گرم به شیرهاي آب منزل خود را عایقلوله
که همه شیرهاي آب بسته است، دلیل کارکرد کنتور در زمانی. بگذارید جهت بازآن را بی

دي آب به هدر هاي داخل ساختمان است که در نتیجه آن، مقدار زیاتلف شدن آب در لوله
   .و هزینه گزاف آن را شما خواهید پرداخت رودمی
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ü روید، ضروري است شیر فلکه بعد از کنتور آب را ببندید تا از وقوع زمانی که مسافرت می
  .هرگونه حادثه پیشگیري شود

ü استفاده از پوشش مناسب و جلوگیري از نشت آب کولرهاي آبی، باعث  ،نصب کولر در سایه
 .ادي در مصرف آب می شودجویی زیصرفه

ü خواه در منزل ها و هدر رفتن آب در هر نقطه هرگونه اتالف قابل توجه آب، شکستگی لوله
 . اده شوداطالع د) 122تلفن (به مرکز ارتباطات مردمی یا خیابان 

 
  خشکسالی و آب شرب استان چهارمحال و بختیاري - 4-6

نفر جمعیت  843784و بختیاري داراي  ، استان چهارمحال1385براساس آمار سرشماري سال 
  درصد را جمعیت روستائی تشکیل  22/47درصد را جمعیت شهري و  78/52بوده است که 

که این استان داراي با آن. عدد است 920و کل روستاهاي استان  26کل شهرهاي استان . دهدمی
در ارتباط با آب شرب ، اما نکته مهم )آب کشور% 10در حدود (هاي سطحی است منابع غنی آب

درصد آب شرب شهري و روستائی از منابع آب زیرزمینی تأمین  95استان این است که بیش از 
رویه از این منابع، گونه که در فصل منابع آب گفته شد، به دلیل برداشت بیشود که همانمی

هاي استان ن دشتتریباشد و مهمهاي زیرزمینی منفی میمتأسفانه بیالن آب بسیاري از آبخوان
لذا این . میرزا ممنوعه بحرانی هستندهاي شهرکرد، بروجن، فرادنبه، سفیددشت و خانشامل دشت

پذیر بوده و به ویژه در مواقع خشکسالی این مشکل به طور حاد استان از نظر منابع آب شرب آسیب
آب شرب حدود ) 88و  87هاي سال(که در جریان خشکسالی اخیر طوريبه. دهدخود را نشان می

روستا و شهر  با مشکل جدي مواجه شد، چنانچه براي این مناطق، با تانکر سیار آبرسانی انجام  200
شود مسائل و مشکالت بخش آب با توجه به اهمیت موضوع در این بخش سعی می. گرفتمی

توجه قرار شرب شهري و روستائی استان در خشکسالی اخیر به عنوان یک مطالعه موردي مورد 
  . گیرد
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  بر آب شرب شهري 1386-87تأثیر خشکسالی  -1- 4-6
، استان چهارمحال و بختیاري داراي 1385طور که اشاره شد براساس آمار سرشماري سال همان

نفر است که آب شرب مورد نیاز تمامی آنها عمدتاً از منابع آب  445322شهر با جمعیت  26
در . ن شهرها تحت پوشش شرکت آب و فاضالب قرار دارندتمامی ای. شودزیرزمینی تأمین می

 132حلقه است که از این تعداد  153هاي آب شرب شهرهاي استان حال حاضر تعداد کل چاه
  .مورد آن فعال است
  که بخش آب شرب، سهم بسیار کمی از کل مصرف آب استان را تشکیل با توجه به این

د از نظر کمیت، برداشت آب شرب از منابع آب زیرزمینی روانتظار می) درصد 5کمتر از (دهد می
 در مقایسه با حجم ذخیره موجود، ناچیز باشد و به این دلیل در زمان وقوع خشکسالی، مشکل حاد

هاي هاي آب شرب، در آبخواناما چون عالوه بر چاه. بوجود نیاید آبی براي آب شربکم
ي تأمین مصارف کشاورزي حفر گردیده است و این امر زیرزمینی استان تعداد زیادي چاه نیز برا
آبی در تأمین آب هاي مهم استان شده است، لذا خطر کمموجب منفی شدن بیالن آب عمده دشت

به منظور بررسی موضوع، . باشدشرب، به ویژه در مواقع خشکسالی تهدیدي جدي براي استان می
جزیه و تحلیل قرار گرفت و براساس نمودار آمار و اطالعات شرکت آب و فاضالب استان مورد ت

، 1387مشخص شد دبی کل منابع آب شرب شهرهاي استان در اثر خشکسالی سال ) 2-4(شکل 
که بارندگی در حد نرمال بوده است، باز  1388حتی در سال . درصد کاهش داشته است 11حدود 

  ناپذیري منابع آب در هم این روند کاهشی ادامه یافته است که این موضوع نشانگر برگشت
   .پذیر استتوان گفت آب شرب شهري استان آسیبمدت است و از این جهت میکوتاه

تهیه شده است و شهرهاي ) 3-4(همچنین براساس آمار و اطالعات موجود، نمودار شکل 
 1387شود در خشکسالی سال مالحظه می. اندآبی لیست گردیدهاستان به ترتیب وقوع مشکل کم

هاي شرب کلیه شهرهاي استان به جز دو شهر چلگرد و آلونی کاهش داشته دهی چاهار آبمقد
درصد کاهش بیشترین افت منابع آب شرب  54درصد کاهش و شهر بن با  63شهر گهرو با . است
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اند، در لیست شهرهایی که با کاهش آبدهی مواجه بوده. اندرا در خشکسالی اخیر تجربه کرده
و شهرهاي پرجمعیت استان از جمله بروجن، لردگان و فارسان نیز دیده ) ستانمرکز ا(شهرکرد 

دهی شرب به عنوان وضعیت بحرانی درصد آب 15که رقم کاهش باالي در صورتی. شوندمی
تلقی شود براساس این آمار، شهرهاي گهرو، بن، گندمان، مالخلیفه، فرادنبه، بروجن، بلداجی، 

، سفیددشت، فارسان و  شهر، باباحیدر، اردل، سامانجونقان، فرخ، ناغان، سورشجان،  سودجان
شلمزار به عنوان شهرهاي بحرانی از نظر کمبود آب شرب مطرح هستند و الزم است در مورد 

اي درازمدت و اصولی کاهش وابستگی آب شرب این شهرها به منابع آب زیرزمینی چاره
 . اندیشیده شود

  
  النه مجموع دبی منابع آب شرب کل شهرهاي استان روند تغییرات سا) 2- 4(شکل 

  
هاي آب شرب نیز آمار و اطالعات موجود حاکی از آن است که خشکسالی از نظر تعداد چاه

هاي آب شرب استان از مدار تولید خارج شوند و براي حلقه از چاه 30اخیر باعث شده است 
گونه که در مار و اطالعات، همانبراساس آ. آبی تعدادي چاه جدید حفر شده استجبران کم

، فرادنبه، هفشجانشود براي مقابله با خشکسالی اخیر در شهرهاي دیده می) 4-4(نمودار شکل 
درصد بوده است، اما این  40تا  67، افزایش تعداد چاه به میزان لردگانو  چلگرد، سفیددشت

آبی در این ز عمق بحران کماند و این موضوع نیز نشان ادهی داشتهشهرها باز هم کاهش آب
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اند در شهرهاي شهرکرد، فارسان و سامان نیز تعدادي چاه از مدار تولید خارج شده. شهرها است
که دلیل آن براي دو شهر شهرکرد و فارسان اجراي خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد است و 

این نمودار آورده مابقی شهرهایی که در . علت خشک شدن چاه بوده است  براي شهر سامان،
   .ها رخ نداده استاند، هیچ تغییري در تعداد چاه شرب آننشده

ریزي منابع آب هر منطقه مورد سرانه مصرف آب شرب پارامتر مهم دیگري است که در برنامه
در مناطقی که سرانه مصرف آب شرب باالیی دارند، ممکن است براي رفع . گیردتوجه قرار می

وري مصرف آب و در نتیجه کاهش سرانه مصرف آب یک راه حل یش بهرهآبی، افزامشکل کم
در استان چهارمحال و بختیاري آمار مربوط به سرانه مصرف آب مورد بررسی قرار . مناسب باشد

شود سرانه مصرف آب در این نمودار مالحظه می. بدست آمد) 5-4(گرفت و نمودار شکل 
هاي بعد روند لیتر در روز بوده است اما این رقم در سال 160معادل  1382شهري در استان در سال 
با وقوع  1387در سال . به حداکثر رسیده است 1386که در سال طوريصعودي داشته است، به

توان گفت بنابراین می. درصدي داشته است 3/5خشکسالی شدید، سرانه مصرف آب کاهش 
یکی از عوامل اصلی آن، اشاعه خشکسالی باعث شده است نرخ مصرف آب کاهش یابد که 

روند افزایشی  1388اما از سال . جوئی آب براي مقابله با خشکسالی بوده استفرهنگ صرفه
مجدداً آغاز شده است که شاید یکی از دالیل آن غفلت مردم و مسئولین به واسطه افزایش 

  . بارندگی در این سال بوده است
ر مصرف سرانه آب، اگرچه وضع این استان نسبت به در مورد جایگاه و رتبه شهرهاي استان د

تر است اما این نرخ هنوز از استانداردهاي جهانی نظیر ها نظیر تهران و اصفهان مناسببرخی استان
-لیتر بر روز توصیه کرده است، به طور قابل مالحظه 120بانک جهانی که مصرف سرانه را در حد 

سازي مصرف آب در استان اقداماتی انجام گیرد و بهینهاي باالتر است و الزم است در زمینه 
مسئله دیگر میزان هدررفت آب در شبکه توزیع . گذاري الزم در این بخش صورت پذیردسرمایه

  درصد  27هاي اخیر میزان هدررفت آب به طور متوسط و انتقال آب شرب است که در سال
  .توزیع آب نیز اقدام الزم بعمل آیدباشد و الزم است در زمینه بهبود و اصالح شبکه می
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  نسبت به سال قبل 87خشکسالی  شهرهاي استان در هاي شربتغییر آبدهی چاه درصد) 3- 4(شکل 

 

  
  نسبت به سال قبل 87خشکسالی  شهرهاي استان در هاي شربچاه تعدادتغییر  درصد) 4- 4(شکل 

   

 
  هاي مختلفشده در کل شهرهاي استان و در سالمیزان آب توزیعسرانه مصرف و ) 5-4(شکل

ب توزیع 
حجم آ



Ø � 185 خشکسالی و آب شرب: فصل چهارم ×

چرا که کیفیت آب . عالوه بر کمیت آب شرب، مسئله کیفیت آن نیز حائز اهمیت زیاد است
- در مواقع خشکسالی با کاهش آب. نقش اساسی دارد ،شرب در حفظ و تضمین سالمت جامعه

هاي آب و  هر چند که شرکت. شودیدهی منابع آب شرب، کیفیت آن نیز دستخوش تغییر م
فاضالب وظیفه دارند دائماً کیفیت منابع آب شرب را کنترل کنند، با این حال امکان بررسی تأثیر 

نتایج آنالیزها نشان داده خوشبختانه در . خشکسالی بر کیفیت منابع آب شرب وجود دارد
ام گرفته است، اما غلظت ها به خوبی انجخشکسالی اخیر، عمل گندزدائی آب و حذف میکروب

ها هاي معمولی امکان حذف آنخانهکه در تصفیه) کیفیت شیمیائی آب(مواد محلول در آب 
از جمله در منابع آب شرب . وجود ندارد، در برخی مناطق استان دستخوش تغییر شده است

مواد محلول  ترین مرکز جمعیتی استان، در مواقع خشکسالی میزان سختی وشهرکرد، به عنوان مهم
براین اساس هم در . این مسئله منعکس شده است) 6-4(در نمودار شکل . آب افزایش داشته است

، میزان سختی کل و مواد محلول آب افزایش 1386-87و هم در خشکسالی  1379-80خشکسالی 
، نسبت به )1386-87(همچنین وضعیت کیفیت شیمیائی آب در خشکسالی اخیر . داشته است

این بدان معنی است که  کیفیت شیمیائی آب . افت پیدا کرده است) 1379-80(ی قبلی خشکسال
کیفیت در حد مجاز است اما با این شود و اگرچه هنوز شرب این منطقه به مرور دچار افت می

  . هاي آتی، میزان شوري آب از حد مجاز فراتر رودادامه این روند ممکن است در سال

  
  ساالنه میانگین سختی کل و شوري منابع آب شرب شهرکردتغییرات ) 6- 4(شکل 
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  بر آب شرب روستائی 1386-87تأثیر خشکسالی  -2- 4-6
روستا با جمعیت  920، استان چهارمحال و بختیاري داراي 1385براساس آمار سرشماري سال 

 هاي مختلف مطابق نمودار شکلتوزیع جمعیت روستائی استان در شهرستان. نفر است 398462
درصد  82معادل ( نفر 328133حدود جمعیت روستا با  602از کل روستاهاي استان، . است) 4-7(

روستا تحت پوشش  323ند و  از نعمت آب شرب بهداشتی برخوردار )از کل جمعیت روستائی
شود مشاهده می) 1-4(طور که در جدول همان. شرکت آب و فاضالب روستائی استان قرار دارند

روستا با مشکل خشک شدن کامل منبع آب شرب و  126روستا در خشکسالی اخیر،  از این تعداد
اند که این شرکت براي تأمین آب شرب روستا با کاهش شدید منابع آب مواجه شده 70بیش از 

را اجاره کرده است و هر تانکر به ) هزار لیتري 2و  5،  10(تانکر  22روستا،  200مورد نیاز این 
شود در بر این اساس مالحظه می. سرویس آبرسانی انجام داده است 6ه حدود طور متوسط روزان

اند و بیشترین و کمترین درصد از روستاهاي تحت پوشش با کمبود آب مواجه شده 61کل استان، 
هاي لردگان و شهرکرد اتفاق افتاده درصد خشک شدن منبع شرب روستائی به ترتیب در شهرستان

ها در جریان خشکسالی پراکنش روستاهائی که منابع آب شرب آن) 8-4(در نقشه شکل . است
نقشه ) 10-4(و ) 9-4(هاي اخیر خشک شده است، در کل استان نشان داده شده است و در شکل

. هاي لردگان و کوهرنگ ارائه شده استمربوط به دو شهرستان بحرانی استان یعنی شهرستان
 1385-86هاي آبی ابع آب شرب روستاها در سالدهی منمیزان آب) 2-4(همچنین در جدول 

به تفکیک هر شهرستان آورده شده ) همان خشکسالی اخیر( 1386-87و ) سال قبل از خشکسالی(
. دهی منابع آب روستائی در جریان خشکسالی اخیر محاسبه شده استاست و درصد کاهش آب

شهرستان نشان داده شده شده روستاهاي هر درصد منابع آب خشک) 11-4(در نمودار شکل 
شود سه شهرستان کوهرنگ، بروجن و لردگان در وضعیت بدتري نسبت به سایر مالحظه می. است

البته شهرستان . باشندهاي اردل، فارسان و شهرکرد میها قرار دارند و پس از آن شهرستانشهرستان
باید به می) 12-4شکل ( دار از نظر آب شربلردگان به لحاظ باالتر بودن تعداد روستاي مشکل

توان گفت بر اساس آمار مذکور، می. آبی مورد توجه باشدعنوان اولویت اول در رفع بحران کم



Ø � 187 خشکسالی و آب شرب: فصل چهارم ×

درصد کاهش یافته  41آبدهی منابع آب شرب روستاهاي کل استان، در خشکسالی اخیر حدود 
که در به ویژه آن .است که رقم باالئی است و این امر نشان از عمق بحران آب شرب روستائی دارد

   .شده استروستا با تانکر سیار آبرسانی  200خشکسالی اخیر، حدود 
  

  
  

  هاي مختلف استان چهارمحال و بختیاريتوزیع جمعیت روستائی در شهرستان) 7-4(شکل
  

  ب روستائی استاندر روستاهاي تحت پوشش آب و فاضال1386- 87بررسی تاثیر خشکسالی ) 1- 4(جدول

  نام شهرستان
  نوع منبع شرب

تعداد روستا که منابع   جمع
  قنات  چشمه  چاه  ها خشک شدهآب آن

  3  83  1  18  24  شهرکرد
  74  104  5  61  38  لردگان
  24  37  -  36  1  کوهرنگ
  12  49  3  43  3  اردل
  10  23  -  10  13  بروجن
  1  27  2  15  9  فارسان
  126  323  11  183  128  کل استان

  

  بروجن
3/8% 

  
  شهرکرد

7/17% 
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  دهی منابع آب شرب روستاهاي استان به تفکیک هر شهرستانوضعیت آب) 2-4(جدول 
  )متر مکعب میلیون( 

  سال
  نام شهرستان

  1385-86سال آبی 
  )سال قبل از خشکسالی(

  1386-87سال آبی 
  درصد کاهش  )سال وقوع خشکسالی(

  3/32  576/13  04/20  شهرکرد
  7/47  08/12  08/23  لردگان
  2/57  021/2  721/4  کوهرنگ
  6/38  064/8  141/13  اردل
  1/55  838/2  73/4  بروجن
  7/35  998/3  221/6  فارسان

  8/40  576/42  933/71  روستاهاي کل استان
  

  
  

   1386-87نقشه پراکنش روستاهاي استان آبرسانی شده با تانکر سیار در خشکسالی ) 8- 4(شکل 

 سیارروستاهاي تحت آبرسانی
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  86- 87اکنش روستاهاي شهرستان لردگان آبرسانی شده با تانکر سیار در خشکسالی نقشه پر) 9- 4(شکل 

  

  
  86-87شده با تانکر سیار در خشکسالینقشه پراکنش روستاهاي شهرستان کوهرنگ آبرسانی) 10- 4(شکل 
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   1386-87 شده روستاهاي هر شهرستان در خشکسالیدرصد منابع آب خشک) 11- 4(شکل 

  

  
   خشک شده است 1386- 87تعداد روستاهائی که کل منابع آب شرب آنها در خشکسالی ) 12- 4(شکل 

کننده آب شرب به مراتب نسبت شود در مورد روستاهاي استان وضعیت منابع تأمینمالحظه می
نه تأمین پذیري باالتر روستاهاي استان در زمیبه آب شرب شهري بدتر است و این به معناي آسیب

گذاري کافی است و در این ارتباط بدیهی است رفع این بحران منوط به سرمایه. آب شرب است
هائی مد نظر قرار ها و پروژهآبی روستاهاي استان، طرحریزي رفع مشکل کمالزم است در برنامه

به . ین کنندتأم) درصد 95بیشتر از (گیرند که آب شرب منطقه مورد نظر را با درجه اطمینان باال 
بایست از منابع آبی آبی روستاها میهاي رفع بحران کمبیان دیگر در تعریف و اجراي پروژه
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  پذیري را داشته باشد و در مواقع استفاده شود که از نظر کمی و کیفی کمترین آسیب
شود، هرگز خشک نشود و کیفیت آن از آب میهاي خیلی شدید هم اگر این منابع کمخشکسالی

   .تر نیایداستاندارد پائین حد
 
  مدیریت آب شرب استان در شرایط خشکسالی  - 4-7

  مدیریت آب شرب شهري در استان  -1- 4-7
ها و آمار و اطالعات موجود، راهبردهاي مدیریت آب شرب شهري در استان با توجه به بررسی

  : تواند به شرح زیر در نظر گرفته شودمی
رویه از در استان براي مصارف شرب با توجه به برداشت بیتأمین آب از منابع زیرزمینی  )1

    .تواند به عنوان منابع آب مطمئن مد نظر باشدهاي قبل، نمیاین منابع در سال
لذا از نظر کیفی نیز در استفاده از این منابع . هاي زیرزمینی در حال تغییر استکیفیت آب )2

 .ردآب براي مصارف شرب باید جانب احتیاط را رعایت ک

ها و هاي سطحی، رودخانهاعم از منابع آب(در انتخاب منابع آب شرب جایگزین  )3
ی و کیفی توجه کردباید به پایداري آن)  هاي پرآبچشمه ها از نقطه نظرهاي کم . 

باشد و هاي شدید در آینده محتمل میبا توجه به سوابق اقلیمی استان، تکرار خشکسالی  )4
مدیریت ریسک و بحران خشکسالی تدوین شود و براي  هاي عملی برايباید برنامه

 .اندکاران داده شودهاي الزم به دستها آموزشاجراي هرچه بهتر این برنامه

جویانه آب، کاري سازي مصرف صحیح و صرفهاصالح الگوي مصرف آب و فرهنگ )5
بود و شده، ممکن خواهد تعییناست که انجام آن در طول زمان و براساس برنامه از پیش

در این راستا جلب مشارکت عمومی و مردمی باید به عنوان محور اصلی برنامه در نظر 
 . گرفته شود

آبی مناطق مختلف استان مطرح بدیهی است موارد فوق به عنوان راهبردهاي رفع معضل کم
است و تحقق اهداف آن منوط به انجام یکسري اقدامات است که به سه گروه کوتاه، میان و 
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هائی است که در زمان وقوع مدت شامل فعالیتاقدامات کوتاه. شودبندي میمدت تقسیمبلند
گیرد و غالباً این اقدامات به صورت موقت و موضعی بخشی از خشکسالی مورد توجه قرار می

ها در یک دوره هائی است که انجام آنمدت شامل فعالیتاقدامات میان. کندمشکل را حل می
گروه سوم . کندباشد و نسبت به گروه اول در درازمدت مؤثرتر و بهتر عمل مییچندساله ممکن م

ها با صرف وقت و هزینه باال ممکن است اما در که اقدامات بلندمدت است، اگرچه انجام آن
براین . شودها، مشکل موجود به طور اصولی و درازمدت حل میصورت عملی شدن این برنامه

   .زیر مورد توجه قرار گیرد بایست اقداماتاساس می

  اقدامات در زمینه افزایش تولید آب) الف
Ø حفر چاه جدید 

Ø تجهیز و بهسازي چاه 

Ø شکنیکف 

Ø حفر گالري 

Ø جابجایی و تعویض چاه  
Ø خرید و اجاره چاه کشاورزي 

Ø مبادله پساب با چاه کشاورزي 

Ø بهسازي چشمه 

Ø الیروبی قنوات 

Ø  هاي آبخانهافزایش ظرفیت تصفیه 

Ø کن قدیمکن جدید و بهسازي آب شیرینننصب آب شیری 

Ø احداث و راه اندازي ایستگاه پمپاژ 

Ø احداث مخزن ذخیره آب 

Ø احداث و توسعه خطوط انتقال آب 
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 کاهش مصرف آب) ب

Ø قطع انشعاب آب غیرمجاز 

Ø شناسایی و محدود نمودن انشعاب پرمصرف 

Ø تعیین الگوي مصرف مراکز دولتی 

Ø يجداسازي آب فضاي سبز از آب شرب شهر 

Ø تعویض کنتورهاي خراب 

Ø نصب کنتورهاي حجمی 

Ø تعدیل فشار شبکه آب 

Ø نصب وسایل کاهنده فشار آب مشترکین 

Ø سازي در مصرف بهینه آبفرهنگ 

Ø هاي آموزشی اصالح الگوي مصرف در مراکز آموزشی به ویژه براي اجراي برنامه
 کودکان و نوجوانان

Ø بندي آب در شرایط اضطرارجیره 

 کاهش هدر رفت آب اقدامات در زمینه) ج

Ø  اصالح و بازسازي خطوط انتقال آب 

Ø اصالح و بازسازي شبکه توزیع آب 

Ø اصالح و بازسازي مخزن ذخیره آب 

Ø هاي شبکههاي تخصصی گشت براي شناسائی نقایص و خرابیتشکیل گروه 

 اقدامات پدافندي در شرایط بحران) د

Ø در پمپاژ آب خرید ژنراتور برق اضطراري براي جلوگیري از هرگونه وقفه 

Ø هاي آب شرباختصاصی نمودن خطوط انتقال برق چاه 

Ø خرید تانکر ثابت و سیار و آبرسانی سیار 

Ø بنديخرید آب بسته 
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Ø هاي خودکنترلی و اسکادااجراي سامانه 

Ø هاي آب کشاورزي که داراي کیفیت مناسب شرب هستنداجاره چاه 

Ø هاي غیرمجازالمنفعه نمودن چاهپیگیري مسلوب 

Ø  ذخایر سدها به منظور استفاده براي آب شرب در شرایط اضطرارمدیریت  
با توجه به اثرات غیرمنتظره و شدید خشکسالی اخیر بر منابع آب شرب شهري، شرکت آب و 
فاضالب استان پس از بررسی، لیستی از اقدامات مورد نیاز براي مقابله با خشکسالی را فراهم آورد 

  .میلیارد ریال برآورد کرد 215ها را شدن این برنامهو کل بودجه مورد نیاز براي عملی 
مدت بایستی انجام گیرد، در راستاي راهبردهاي عالوه بر اقدامات پیشین که در کوتاه و میان

باشد و ها میمورد اشاره، الزم است منابع آب موجود شرب که در حال حاضر عمدتاً وابسته به چاه
هاي اجرائی لذا دستگاه. سط منابع آب مطمئن جایگزین شودها روند کاهشی دارد، تودهی آنآب

اند آبی در بخش شرب انجام دادهذیربط استان مطالعات گسترده و جامعی در زمینه رفع بحران کم
توان به موارد ها میهاي آبرسانی متعدد در استان است که از جمله آنو حاصل آن تعریف پروژه

 .زیر اشاره کرد

  متر مکعب بر ثانیه 2از محور بن تا بروجن به ظرفیت طرح انتقال آب  -1
 هاي بلدلجی، بروجن، فرادنبه و سفیددشتکوه به دشتطرح انتقال آب سبزه -2

 طرح انتقال آب چشمه آب سفید به شهرها و روستاهاي شهرستان لردگان -3

 لیتر بر ثانیه  120رود با دبی طرح تأمین آب سامان از زاینده  -4

 لیتر بر ثانیه 100سازي آب از چشمه برم به لردگان با دبی طرح انتقال و ذخیره -5

 طرح انتقال آب چشمه سفید به شهرها و روستاهاي شرقی شهرستان اردل -6

 لیتر بر ثانیه 80هاي دهنو به ناغان با ظرفیت طرح انتقال آب از چشمه -7

 آباد به روستاهاي مسیر سودجان تا سورشجانطرح انتقال آب چشمه غالم -8

لیتر بر  200ال آب چشمه باغ رستم به شهر اردل و روستاهاي مسیر به ظرفیت طرح انتق -9
 ثانیه
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روند و به عنوان هاي مهم استان به شمار میهاي فوق از نظر هزینه و زمان، غالباً جزو طرحطرح
ها در یک راهکار اساسی و بلندمدت مطرح هستند که در صورت تأمین بودجه، امکان اجراي آن

  . پذیر استساله امکان 5 دوره زمانی

  مدیریت آب شرب روستائی در استان  -2- 4-7
 440لیتر در ثانیه است و تعداد کل منابع آب روستایی استان  650آب روستاهاي داراي شبکه، 

پذیري عمده منابع آب شرب این روستاها، مشکل اصلی آسیب. باشدحلقه چاه، چشمه و قنات می
در حدود  1386-88در جریان خشکسالی . مواقع خشکسالی استها به ویژه در خشک شدن آن

روستاي استان با مشکل خشک شدن کامل منبع آب شرب خود مواجه شده اند و در این سال  143
   .نفر، نیازمند آبرسانی با تانکر سیار بوده اند 145650روستا با جمعیت حدود  200حدود 

زمینه بهبود وضعیت آب شرب روستاها صورت  اقداماتی که باید در مقابله با خشکسالی در
ها در بعضی نقاط اجراي برخی برنامه. گیرد، در شرایط طبیعی واجتماعی مختلف، متفاوت است

. باشدکه در برخی نقاط دیگر مشکل و بسیار محدود میپذیر و بسیار مؤثر است، در حالیامکان
کشی براي هترین اقدام ایجاد شبکه لولهکشی آب هستند، ببدیهی است روستاهایی که فاقد لوله

ها قطع کشی آناما اگر روستاهایی وجود دارند که به علت خشک شدن منابع، آب لوله. آنهاست
شکنی و شده، باید به طور موقت از تانکر آب استفاده شود و یا براي بعضی روستاها با کف

ی و قابل شرب، شبکه آب را مجدداً ها و یا حفر چاه جدید براي رسیدن به آب کافالیروبی چاه
  . انتقال آب از سایر نقاط، راه دیگري است که باید مد نظر قرار گیرد. آبدار نمود

یکی از کارهاي مقدماتی براي مدیریت بحران آب شرب این است که مناطق مختلف از نظر 
در استان . رد توجه باشدتر بیشتر موبندي شوند و انجام اقدامات در مناطق بحرانیبحرانی بودن دسته

هاي مربوطه در قسمت قبلی ارائه چهارمحال و بختیاري این بررسی انجام گرفته است و نقشه
ها است و در بر این اساس شهرستان لردگان داراي شرایط حادتري نسبت به سایر شهرستان. گردید

. تأمین آب شرب دارد نفر بیشترین مشکل را از نظر 7015این شهرستان، منطقه سردشت با جمعیت 
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در این منطقه تنها یک رشته قنات براي تأمین مصارف شرب و حتی کشاورزي وجود دارد که در 
دهی قنات مذکور به میزان دو لیتر در ثانیه رسیده است، که حتی ، آب1386-88جریان خشکسالی 

ب به همین علت شرکت آب و فاضال. جوابگوي مصرف شرب اهالی منطقه هم نبوده است
لیتري در منطقه و با سه  5000تا 3000دستگاه تانکر ثابت با ظرفیت  29روستایی استان با نصب 

بدین . دادهزار لیتر آب در اختیار اهالی قرار می 350لیتري روزانه  10000دستگاه تانکر سیار 
اي تعیین تر از حداقل هلیتر بر روز بود که پائین 50ترتیب سرانه مصرف آب این منطقه در حدود 

عالوه بر . تواند بر سالمت منطقه تأثیر منفی داشته باشدباشد که این امر میشده سرانه مصرف می
این در . گونه آبرسانی خطر آلوده شدن آب و بالتبع ایجاد مشکل براي اهالی را به همرا داردآن این

دهی مطمئن وجود دارد بحالی است که در فاصله نه چندان دور از این منطقه، آبشار آتشگاه با آ
شد، چنین بحرانی براي منطقه که اگر قبل از وقوع خشکسالی آبرسانی از این منبع آب انجام می

  . آمدبوجود نمی
مدت و درازمدت اثربخش ، میانتواند در کوتاهاقدامات انجام گرفته در مقابله با خشکسالی می

  ها در اقداماتی که اثربخشی آن. استدر عمل نیز انجام همه این اقدامات ضروري . باشد
شود که منطقه آمادگی قبلی براي مدت باشد معموالً در زمان وقوع بحران و موقعی انجام میکوتاه

از طرف دیگر باید توجه داشت هرچه اقدامات درازمدت در . برخورد با بحران را نداشته باشد
مدت است و این به ي به انجام اقدامات کوتاهمنطقه مورد نظر، بیشتر انجام گرفته باشد، نیاز کمتر

  . ها استپذیري کمتر منطقه و کاهش هزینهمعناي آسیب
مدت اثربخشی دارد و به عنوان اقدامات مدیریت به منظور آشنائی با اقداماتی که در کوتاه

گیرد، به موارد زیر که توسط شرکت آب و فاضالب بحران در زمان وقوع خشکسالی انجام می
  :گرددانجام گرفته، اشاره می 1386-88وستائی استان چهارمحال و بختیاري در جریان خشکسالی ر

Ø حفر چاه  
Ø تجهیز چاه و تاسیسات پمپاژ  
Ø بهسازي چاه و تاسیسات پمپاژ  
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Ø جابجایی یا تعویض چاه  
Ø شکنی چاهکف  
Ø خرید یا اجاره چاه کشاورزي براي تأمین آب شرب  
Ø خرید تانکر ثابت و سیار  
Ø هبهسازي چشم  
Ø الیروبی قنوات  
Ø آبرسانی سیار  
Ø قطع انشعابات غیر مجاز  
Ø  شناسایی و محدود نمودن انشعابات پرمصرف  
Ø تعویض کنتورهاي خراب  
Ø خرید ژنراتور برق اضطراري 

Ø ها و رفع نواقص تر براي اعالم حوادث واتفاقات شبکهنظارت دقیق  
ائی الزم است پذیري آب شرب روستمدت، براي کاهش آسیبدر کنار اقدامات کوتاه  

اقدامات اساسی که در میان یا بلندمدت اثربخشی داشته باشند و بتوانند از وقوع بحران آب در 
توان این اقدامات را به براساس تجارب موجود می. مواقع خشکسالی پیشگیري کنند، انجام داد

  :بندي نمودشرح زیر دسته
Ø تـوان بـه مـوارد    ها مـی مله آنهاي ممکن که از ججویی در مصرف آب از طریق راهصرفه

 :زیر اشاره کرد

بـدیهی اسـت ایـن    . تعیـین اسـتاندارد مصـرف بـر اسـاس نیازهـاي اولیـه زنـدگی        ) الف
در ایـن  . توانـد تغییـر نمایـد   استاندارد یا الگوي مصرف بر حسب شرایط اقلیمی می

پـس  . الگوها مصارف تجاري، فضاي سبز، بیمارستانی و غیره نیز باید منظور گـردد 
از تعیین استاندارد مصرف الزم است مشخص شود آیا منـابع آب موجـود قـادر بـه     

 .که باید از منابع آب جدید استفاده کردتأمین این نیازها خواهد بود یا این
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شـده از طـرق مختلـف از جملـه     ملزم ساختن مردم به رعایت استانداردهاي تدوین) ب
هاي جمعی، اصالح ژه در رسانهرسانی به ویسازي از طریق آموزش، اطالعفرهنگ
بخشـودگی بـراي   (هـاي تشـویقی   هاي آب و فاضـالب و اسـتفاده از سیاسـت   تعرفه

جریمـه بـراي   (و تنبیهـی  ) کننـد افرادي کـه در حـد اسـتاندارد آب را مصـرف مـی     
  .هادر تعیین این تعرفه) کنندافرادي که بیش از حد استاندارد آب را مصرف می

ا فرآیندهاي تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب آشـامیدنی و  آگاه کردن مشترکین ب) ج
ایـن کـار از   . کنـد هاي گزافی که این فرآیندها به بودجه عمومی تحمیـل مـی  هزینه

هاي تلویزیونی به سادگی قابل اجراسـت  هاي گروهی و از طریق کانالطریق رسانه
سازي مصـرف آب  و به مرور اثربخشی الزم را براي ترغیب و عادت مردم در بهینه

  .به دنبال خواهد داشت
  بکارگیري لوازم کاهنده مصرف در مراکز عمومی) د
  نصب وسایل کاهنده فشار آب انشعابات براي کاهش مصرف آب) هـ

Ø    تـرین  مساله حفاظت و حراست از منابع آب موجود نباید نادیده گرفته شـود و شـاید مهـم
هـا بـه طـور    زیـرا آلـودگی آب   هاسـت هـا جلـوگیري از آلـودگی آن   امکان حفاظت آب

  . گذاردوسیعی بر سالمت جامعه اثرات منفی برجاي می
Ø هنگام در شبکه انتقال و توزیع آب و انجام تغییراتـی  هاي فنی و اجرایی بهاستفاده از روش

هاي آبرسانی و مصرف آب براي بـه حـداقل رسـاندن هـدر رفـت آب در کـل       در سیستم
  .سیستم

Ø ،ی و کیفـی نظاز (دائم و مطمئن  جستجوي منابع آب جدیدو اسـتفاده از ایـن منـابع    ) ر کم
  براي آب شرب

Ø هاي قـانونی دربـاره   برخورد قاطع و سیستماتیک با انشعابات غیر مجاز و استفاده از ظرفیت
  متخلفین
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  مقدمه - 5-1

دت از به شـ  این بخشعلت همین  به، وجود آب است و کشاورزيهاي اساس انجام فعالیت
ترین عواملی که همواره این بخش را تحت تأثیر خود یکی از مهم. پذیرد ثیر میأهاي آبی تتنش

ترین بالیاي طبیعی ترین و ناشناختهاین پدیده در زمره پیچیده. قرار داده، پدیده خشکسالی است
ارشـات  در گز. دهـد است که نسبت به سایر بالها، افراد بیشـتري را تحـت تـأثیر خـود قـرار مـی      

ــل متحــد    ــار کشــاورزي ســازمان مل ــز اشــاره شــده اســت  ) FAO(منتشــره ســازمان خــوار و ب نی
  .»نیستخشکسالی، یک پدیده سیاه و سفید «

کننـده آب در کشـورهاي در   ترین بخش مصـرف به عنوان یک قاعده کلی، کشاورزي مهم
گذارد، از می هاي مختلف بر کشاورزي آثار زیان بخشحال توسعه است و خشکسالی در زمینه

هـاي دیـم، کمبـود آب آبیـاري، افـزایش آفـات       توان به کمبود بارندگی براي زراعـت جمله می
هاي هرز در مزارع و عدم امکان اسـتفاده کـافی از کـود شـیمیایی     گیاهی، زیاد شدن نسبی علف
هـا، کـاهش محصـول و پـایین بـودن کیفیـت آن و گـاهی فقـدان         اشاره کرد که نتیجه همه ایـن 

ل و وخیم شدن اوضاع کشاورزي و نیز کاهش درآمد ملـی کشـور از طریـق کشـاورزي     محصو
برند، شرایط کشاورزي متفاوتی بـا  آبی رنج میعموماً مناطق خشک که از خصیصه کم. شودمی
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هـاي  کشاورزي در مناطق خشک به علت بروز خشکسالی و سـیل در سـال  . مناطق پرباران دارند
  هـاي اقلیمـی   هاي سـازگار بـا ایـن نـوع پدیـده     ها و برنامهاستراتژيمختلف، نیازمند به کارگیري 

کارهایی جهت کاهش تنش خشکی در کشـاورزي بـه کارگرفتـه    امروزه عملیات و راه. باشدمی
شود، منتهی کشورهاي در حال توسعه به علت فقدان مدیریت هوشمند بـر منـابع آب و عـدم    می

ها، بیشـتر آسـیب   هاي آبی و خشکسالیمراتب از تنش کارها و عملیات فوق، بهبه کارگیري راه
  .می بینند

هاي جهـان در مقابـل سـه    یک سوم میانگین بارندگیمیانگین بارندگی معادل کشور ایران با 
 34برابـر ( درصد مساحت کل کشور به مناطق بیابـانی  20برابر میانگین تبخیر جهانی و اختصاص 

عالوه بر پـائین بـودن   . ي جهان را در خود جاي داده استهادرصد از بیابان 4/2، )میلیون هکتار
هـاي پـی در پـی از جملـه     و وقـوع خشکسـالی   توزیع نامناسـب نـزوالت جـوي     مقدار بارندگی،

براسـاس  . شـود هاي اساسی تلقـی مـی  هاي طبیعی کشور است که امروزه به عنوان چالشویژگی
ر و صـادرات محصـوالت کشـاورزي    به منظور رفع نیـاز غـذایی کشـو   ، آمار و اطالعات موجود

میلیـون   200میزان تولید محصوالت کشاورزي و دامـی بـه   باید  1400در سال  شودمیبینی پیش
کشـاورزي  درصـد رشـد در تولیـد محصـوالت      60بـراي نیـل بـه ایـن هـدف،      . تن افزایش یابـد 
  تــرین در حــال حاضــر کــارایی مصــرف آب در بخــش کشــاورزي کــه عمــده . ضــروري اســت

 باشدننده آب می باشد کمتر از یک کیلوگرم به ازاي مصرف یک متر مکعب آب میکمصرف
بینـی شـده تولیـد محصـوالت     مقـدار پـیش  بـه همـین رونـد باشـد،     که مصرف آب در صورتی و

 تحققهاي موجود و قابل استحصال در آینده به هیچ وجه با حجم آب 1400کشاورزي در سال 
  . یافتنخواهد 

هـاي  م توزیع یکنواخت زمانی و مکانی بارش در کشور ما، توجه بـه شـیوه  لذا با توجه به عد
  زیســتی و مقابلــه بــا خشــکی و خشکســالی ضــروري اســت و اســتراتژي درازمــدت  تفــاهم، هــم
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هاي عمرانی، صنعتی و کشاورزي ما باید بر اساس راهکارهاي تفـاهم و مقابلـه بـا خشـکی     برنامه
  . استوار باشد
ثیرات کالن آن در أثیر خشکسالی در بخش کشاورزي اعم از تألف ت، ابعاد مختفصلدر این 

  و سـعی شـده    سطح ملی و در سطح استان چهارمحال و بختیاري مورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت    
  .شودارائه کشاورزي  کارها و پیشنهاداتی در راستاي مقابله با خشکسالیراه

  
   ایران در آبیاري و کشاورزي وضعیت - 5-2

 جهت اراضی مناسب را هکتار میلیون 37 حدود ،کشور کل مساحت هکتار نمیلیو 165 از

 کشت اراضی همه این آب منابع محدودیت دلیل به که دندهمی تشکیل زرع و کشت عملیات

 میلیـون  6 و فاریـاب  صـورت  میلیون هکتار از اراضـی بـه   8/7 حدود حاضر حال درو  شودنمی

 بـاقی  آیـش  صـورت  بـه  دیگر میلیون هکتار 5/4و می شود  کشت دیم صورت به دیگر هکتار

 ایـران  در غـذائی  مـواد  تولید و ملی اقتصاد در حیاتی و اساسی نقش کشاورزي بخش. ماندمی

 با مرتبط ر،کشو کار نیروي درصد 23 و ملی ناخالص تولید درصد 27 حدود کهطوريهب دارد،

 و زمانی نامناسب پراکنش ر وکشو اقلیمی خاص موقعیت دلیل  به میان این در. است بخش این
 تقریباً وسعت وجود با. باشد می مواد غذایی تولید در اصلی محور آبی کشت بارندگی، مکانی

 در کهطوريهب .شودمی حاصل فاریاب بخش تولید از بیشترین کشور، آبی و دیم کشت یکسان

 ایـران  کشاورزي محصوالت تولید کل درصد 90 به همواره نزدیک تقریباً گذشته سال 5 طول

  ).1382احسانی و خالدي، (است  حاصل شده آبی هايکشت از
میلیـارد متـر    87میلیارد متر مکعب آب استحصـالی سـاالنه در ایـران، بـیش از      95از مجموع 

 3/6میلیون هکتار سطح زیر کشت آبی شـامل   5/7مکعب آن در بخش کشاورزي براي آبیاري 
ریـزان کشـاورزي   برنامـه . یون هکتار باغ مصـرف مـی شـود   میل 2/1میلیون هکتار زمین زراعی و 

(FAO)    معتقدند براي تأمین مواد غذایی سه نفر در سال، یک هکتار زمین کشاورزي مـورد نیـاز
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میلیون جمعیت فعلی کشور، سطح زیر کشـت آبـی بایـد بـه میـزان قابـل        70بنابراین براي . است
باشـد، بـین   ي که عمدتاً به صورت غرقابی مـی در حال حاضر راندمان آبیار. توجهی افزایش یابد

ایـن امـر باعـث شـده میـزان مصـرف آب بـراي آبیـاري         . شـود درصد تخمین زده می 40الی  20
) 1-5(جـدول  . هاي جهـانی بسـیار بـاال باشـد    محصوالت مهم کشاورزي کشور در مقایسه با نرم

ا مصرف جهـانی نشـان   مقدار متوسط مصرف آب اقالم مهم کشاورزي در کشور را در مقایسه ب
وري مصرف آب در بخش کشاورزي پایین است و این امر یکـی  شود بهرهمالحظه می. دهدمی

  . آیدحساب میهاي کشاورزي ایران به از چالش
  مقایسه مصرف آب کشاورزي در آبیاري انواع محصوالت) 1-5(جدول 

  پارامتر
  )متر مکعب در هکتار( مصرف در ایران  )متر مکعب در هکتار(مصرف جهانی   محصول

  6400  4500-6500  )شتوي(گندم 
  17900  7000-10500  جاتصیفی

  10000-14000  5500-7500  چغندرقند
  8000-10000  4500-7000  برنج
  18000-20000  15000-25000  نیشکر
  10000-12000  5000-8000  ذرت

  
  پایدار کشاورزيو مدیریت منابع آب  - 5-3

مدت و منحصـر بـه فـرد آن،    دلیل ماهیت طوالنیه است که ب یدر کشاورزي ویژگپایداري 
رشد اقتصادي و پایداري بـه صـورت دو جانبـه بـا     . نیاز به توجه ویژه، وراي مسایل روزمره دارد

ماهیـت و  . شـود  مشـاهده ها تضـادهایی  بین آن ممکن است یکدیگر در تضاد نیستند اما در عمل
هاي جهانی در خصـوص  اکی از اختالف در دیدگاهشدت این تضادها از نظر زمانی و مکانی ح

ها و فشـار جمعیـت انسـان و    نحوه استفاده از منابع طبیعی، طرز تلقی جامعه درباره استفاده از آن
  . استاندارد زندگی مردم است



Ø � 205 خشکسالی و بخش کشاورزي: فصل پنجم ×

تـوان آن را  مـی  ندکه یک هدف مشخص شده در نظر  بگیرکشاورزي پایدار را به جاي این
که نگـران درك  آنتوانند بدون گزاران میکه کشاورزان و سیاستیک مسیر کلی، فرض کرد 

هـاي خـود را در آن   فعالیـت  ،متفاوتی از مفاهیم کشاورزي پایدار در سطح ملی یا جهانی باشـند 
تـوان بـه صـورت    پیشـرفت را مـی  . ریزي و مدیریت نمایند و پیشرفت حاصل  کننـد جهت برنامه

تغییرات ناشی از جانشینی و باالخره تغییرات مربـوط   ،)راهاولین وآسانترین ( تغییرات در کارایی
مـدت نیـاز   پیشرفت تدریجی به سوي پایداري، حداقل در کوتاه. به طراحی مجدد مشخص کرد

بـا تغییـر دادن عملیـات تولیـد توسـط مـدیران مزرعـه،        . ها، از نوع مدیریت داردبه افزایش نهاده
تا این تغییرات  بودنیاز به مدیریت بیشتري خواهد  ،دتغییرات کارایی، جانشینی و یا طراحی مجد

  . )1387تدین، ( ها را فراهم کنندبتوانند نتایج مورد انتظار آن
کشاورزي به علت . مدیریت پایدار منابع آب نیز یک نقش اساسی در کشاورزي پایدار دارد

منابع آبی یـک   بزرگترین مصرف کننده ،ماهیت بیولوژیکی آن و وابستگی شدید آن به طبیعت
آبیـاري   .شـود مصـرف مـی  درصد منابع آبی در کشاورزي  90بیش از  در کشور ما. استکشور 

بـراي   )2001( براي مثـال جـین و یانـگ    .کند امروزه نقش مهمی را در اقتصاد کشورها بازي می
  :کنندهاي زیر را ذکر میآبیاري در کشاورزي چین نقش

ــذایی -1 ــت غ ــر  : امنی ــذایی م ــت غ ــأمین امنی ــاري   ت ــه آبی ــادي ب ــزان زی ــه می دم چــین ب
  .بستگی دارد

ــی -2 ــازي     : فقرزدای ــد کشــاورزان چــین ب ــزایش درآم ــش مهمــی را در اف ــاري نق آبی
ــی ــاال و بــا کشــت         . کنــد م ــا تولیــد و عملکــرد ب ــزایش درآمــد کشــاورزان ب اف

  .کند بسیاري از محصوالت نقدي تحقق پیدا می
ــازار غلــه جهــان نقــش مه : المللــیاهمیــت بــین -3  75. کنــد مــی را ایفــا مــیچــین در ب

  . آید هاي آبی بدست میدرصد تولید غله چین از زمین
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هاي آبی نیازمند به کارگیري اصـول  حفظ پایداري سیستم ،آب در کشورهاي خشک و کم
آبـی بـر کشـاورزي منـاطق خشـک تـأثیر قابـل        خشـکی و کـم  . باشـد  تري میریزي دقیق و برنامه

بخــش اول شــامل . گـردد  آب در دو بخــش اعمـال مــی  امـروزه مــدیریت منـابع  . تـوجهی دارنــد 
محدودیت منـابع آب و  . گردد مدیریت عرضه آب و بخش دوم شامل مدیریت تقاضاي آب می

ر آبی موجب شده است تا توجه زیادي به مدیریت کارآمد و بهینه منـابع آبـی   ئفشار زیاد بر ذخا
قـال آب از طریـق کانـال،    چـون انت مـدیریت عرضـه شـامل عملیـاتی هـم     . در بخش تقاضا گردد

و زیرزمینـی   سـطحی  هـاي آبمنـابع  اسـتفاده تلفیقـی از    و استفاده از آب زیرزمینـی در آبیـاري  
مدیریت تقاضـا مـواردي همچـون کـاهش مقـدار آب مصـرفی در آبیـاري، تغییـرات         . گردد می

 کیجنـی، ( گـردد امر مدیریت منابع آب می نهادي و اصالحات سازمان، مشارکت کشاورزان در
ر آبـی، انتقـال آب   ئهایی همچون کمبود آب و آلودگی ذخاامروزه کشاورزي با بحران). 2001

باشـد و نیازمنـد    ها و کارایی پایین مصرف آب در کشاورزي روبرو میکشاورزي به سایر بخش
  ).2001جین و یانگ، (است نگاه دقیق به این موضوعات 

بازده آبیـاري  . وري آب استبیاري و بهرهبازده آ در بحث مدیریت تقاضا، دو مقوله اصلی، 
گـردد اطـالق    شود به مقـدار آبـی کـه مصـرف مـی      به حاصل نسبت مقدار آبی که مفید واقع می

وري آب مفهومی است مربوط به مقدار درآمدي که از هر واحد آب مصـرفی در   بهره. شود می
. باشـد  صـرف آب مـی  کـارایی م  ،وري آبنزدیکتـرین واژه بـه بهـره   . دگـرد  کشاورزي عاید می

. آیـد  شد که از هر واحد حجم آب بدست مـی  کارایی مصرف آب به مقدار محصولی گفته می
بـدیهی  . دهـد  وري آب نقش هر واحد آب را در تولید ناخالص ملی تحت پوشش قرار مـی بهره

وه وري آب عالشود اما بهرهوري آب نیز بیشتر میاست هرچه راندمان آبیاري باالتر باشد، بهره
بسـتگی دارد و  ... بر راندمان آبیاري به عوامل دیگري همچون الگوي کشت، مدیریت کشـت و  

در مـدیریت تقاضـاي آب توجـه بـه ایـن دو مقولـه بایسـتی در        . باشدتري میداراي مفهوم وسیع
  .رأس امور قرار گیرد
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  بررسی ابعاد و اثرات خشکسالی در بخش کشاورزي  - 5-4
  هـاي  تفـاوت  ،هـاي هواشناسـی، کشـاورزي و هیـدرولوژیکی    سـالی توأم با خشکاثرات پیامد 

دلیـل  ه شـود، بخـش کشـاورزي بـ    که خشکسـالی آغـاز مـی   زمانی. کندها را بیشتر آشکار میآن
وابستگی بیش از حد به ذخیره رطوبتی خاك، معموالً نخستین بخشی است که تحت تأثیر قـرار  

مبود بـارش ادامـه یابـد، رطوبـت خـاك بـه       چه کهاي ممتد خشکی چناندر طی دوره. گیردمی
شود در این صورت اتکاء مردم به سایر منابع آبی بایستی تأثیرات این کمبود را سرعت تخلیه می

) هانظیر مخازن و دریاچه( هاي سطحی هایی که متکی به منابع آبآن که طوريبه .مرتفع سازد
  . گیرندتحت تأثیر قرار می هاي زیرزمینی هستند معموالً دیرتر از سایرینو آب

بسـته بـه خصوصـیات     ،انجامـد ماه به طول می 6تا  3 حدوداً  مدت کهیک خشکسالی کوتاه
. گذاردمیها احتماالً تأثیرات اندکی بر این بخش ،هیدرولوژیکی سیستم و نیازهاي مصرف آب

یرد، تا زمان احیاء پذگردد و خشکسالی هواشناسی پایان میکه بارش به حالت نرمال برمیزمانی
در ابتـدا  . یابـد ایـن پدیـده ادامـه مـی      پیامـدهاي سـوء   ،هاي سطحی و زیرسطحیمجدد منابع آب

هاي زیرزمینی ها و آبهاي سطحی، مخازن و دریاچهر رطوبت خاك و به دنبال آن جریانئذخا
  . شودجایگزین می

بـه رطوبـت خـاك     ممکن است اثرات خشکسالی در بخش کشاورزي به دلیل وابستگی آن
ها که متکی به ذخایر سطحی و یا زیرسطحی آب هسـتند تـا   در سایر بخشاما از بین برود  سریعاً 

هاي زیرزمینی که معمـوالً آخـرین   کنندگان از آباستفاده .کشدمیها طول یا حتی سالو ها ماه
رتـر از سـایرین   دی ،گیرنـد افرادي هستند که به هنگام بروز خشکسالی تحـت تـأثیر آن قـرار مـی    

طـول دوره تجدیـد ذخیـره    . کننـد  بازگشت به وضعیت عادي سطح آب زیرزمینی را تجربه مـی 
توجـه داشـت کـه     بایـد . تابعی از شدت و تداوم خشکسالی و مقدار بـارش دریـافتی اسـت    ،منبع

 منـابع در  هاي کشت، کاهش ذخیره دانه، نابودي سـرمایه و خشکسالی موجب مختل شدن برنامه
  ).  1991 ویل هیت،. سیواکیومار و ا( شوداورزي میبخش کش



� Ø  208بله با آن پیامدهاي خشکسالی و راههاي مقا ×

، افـزایش  ) FAO(و بار کشاورزي سـازمان ملـل متحـد     بر اساس گزارش اخیر سازمان خوار
اي چشمگیر است که این ، به گونه2008هاي جهانی غذا و محصوالت کشاورزي در سال قیمت

به عنوان نمونه، قیمـت جهـانی   . ه استقابل مقایس 1970ها در دهه با افزایش قیمت اًافزایش صرف
به  2007درصد رشد داشته است، قیمت این محصول در فروردین  181سال گذشته  4گندم طی 

بـا   2008دالر در هر تن در بازار آمریکا مبادله شده است، در ماه مشـابه سـال    210طور متوسط، 
بـرنج در مقطـع زمـانی     قیمـت جهـانی  . دالر در هر تن رسـیده اسـت   480درصد افزایش به  130

دالر در هـر تـن افـزایش     800سـابقه دالر در هر تن به رقم بـی  345از رقم  2008و  2007آوریل 
 ،گران مسایل جهانی، عالوه بر افـزایش قیمـت انـرژي و سـایر عوامـل     تحلیلگفته به . یافته است

یمـی و بـروز   هـاي جهـانی، تغییـرات اقل   تـرین عوامـل افـزایش قیمـت    ترین و اساسـی یکی از مهم
باشد کـه کـاهش   خشکسالی در بسیاري از کشورهاي تولیدکننده از جمله استرالیا و اوکراین می

هـا و  دغدغـه  گرانـی محصـوالت غـذایی،    و ثیر قرار داده استأها را تحت تتولید، صادرات آن
کـرده  ها و مـردم جهـان، مخصوصـا کشـورهاي جهـان سـوم       هاي زیادي را متوجه دولتنگرانی
  .است

بـراي کـاهش   . ها در سطوح مختلف نیـاز دارد آمادگی در برابر خشکسالی به حمایت دولت
به . اثرات شدید حوادث غیرمترقبه و بالیاي طبیعی، باید برنامه مدون و مستدل وجود داشته باشد

ــین ســال   ــال ب ــوان مث ــاي عن ــا 1970ه ــت اســترلیا  1984ت ــران   925دول ــون دالر  صــرف جب   میلی
  ).1986ویلهات، (خشکسالی کرد  هاي ناشی ازخسارت

  
  کشور پیامدهاي تاثیرخشکسالی در بخش کشاورزي - 5-5

خشک گردیده توزیع نامتقارن بارندگی در مناطق مختلف منجر به ظهور اقلیم خشک و نیمه
بـر اثـر    ، هـاي بـالقوه  رغـم برخـورداري از توانمنـدي   خشک علـی هاي خشک و نیمهاقلیم. است

هـا را بسـته دیـد بلکـه بـا      حال نبایـد راه . در توسعه و پیشرفت موفق نیستند ،کمبود آب مورد نیاز
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تـوان شـاهد    ریـزي دقیـق و اعمـال مـدیریت همـه جانبـه حتـی در منـاطق خشـک هـم مـی            برنامه
  ).1388مردانی، ( شکوفایی اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی بود

درصـد   27کـه حـدود   طـوري هبخش کشاورزي نقش حیاتی در اقتصاد ملی دارد، بـ در ایران 
 صـادرات غیـر  %25غذاي جامعـه،  %  85اشتغال، تامین بیش از درصد  23تولیدات ناخالص ملی، 

 بـدیهی اسـت   نـد و کفـراهم مـی   ایـن بخـش  مورد مصـرف در صـنعت را    مواد اولیه%  90نفتی و
منوط به اسـتفاده صـحیح و منطقـی از منـابع آب      ،هرگونه تولید مواد غذایی و کشاورزي پایدار

  .باشدمیحدود کشور م
میلیـارد دالر خسـارت بـه     6/2و  5/3پدیده خشکسالی به ترتیـب   2001و  2000هاي در سال

 بخـش کشـاورزي کشـور متحمـل    ) 1386-87(همچنـین در خشکسـالی اخیـر    . بـار آورده اسـت  
بـه اسـتناد   در ایـن سـال   . هـاي مختلـف شـده اسـت    خسارت در زیربخش دالرمیلیارد  10 حدود

 ،مقایسـه بـا میـانگین دوره بلندمـدت    در میـانگین بارنـدگی   ، ن هواشناسـی کشـور  گزارش سازما
هـاي فـارس، خوزسـتان،    شـامل اسـتان  کشـور  اسـتان   14داشته است و درصد  42کاهشی معادل 

 ،یراحمد، چهارمحال و بختیـاري ولیویه و بگخراسان جنوبی، کرمان، خراسان رضوي، ایالم، که
  هـایی محسـوب   ان، یـزد و سیسـتان و بلوچسـتان جـزو اسـتان     کرمانشاه، بوشهر، هرمزگان، اصـفه 

در این سال کاهش تولیدات کشاورزي . ها از نوع شدید بوده استخشکسالی در آن اند کهشده
میلیارد ریال از محل صـندوق ذخیـره ارزي    20000به قدري بود که واردات مواد غذائی به مبلغ 

ایـن خسـارت را دو   افـزایش قیمـت جهـانی غـذا      بحرانبا  آن زمانیهمبه کشور تحمیل شد که 
  . چندان کرد

تواند خسارات بخش کشاورزي را زمانی خشکسالی با برخی رخدادهاي طبیعی دیگر میهم
در کشـور   سـابقه سـرماي بـی  وقوع  1386-87به طور مثال در خشکسالی . به مراتب افزایش دهد

شـود   گاز در بعضی از مناطق کشـور  یقطع باعث شد مصرف گاز افزایش یابد و این امر موجب
، دولـت را نـاگزیر بـه تولیـد بـرق      برقی گرمایشیبه استفاده از وسایل  این مناطق گرایش مردمو 
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برقابی خوزستان و سایر مناطق کرد و چـون  سدهاي سازي هرچه بیشتر آب از رهابیشتر از طریق 
سـدها همزمـان شـد،     این رویداد با خشکسالی و کـاهش منـابع آب سـطحی ورودي بـه مخـازن     

هـاي کشـاورزي بـه    ، فعالیت1387لذا در تابستان . ذخیره آبی مخازن عمده سدها از دست رفت
زمانی سرما و خشکسالی در تولیـد محصـوالت بـاغی    همچنین هم. اي کاهش یافتسابقهطور بی

  .اثرات زیادي گذاشت و خسارات باغداران را افزایش داد
توان از جمله تأثیرات منفی خشکسالی در بخـش کشـاورزي،   با توجه به تجارب موجود می 

   .به موارد زیر اشاره کرد
  کاهش کیفیت محصول -1
  کاهش درآمد زارعین و باغداران -2
  کاهش تولید -3
  افزایش حمله آفات -4
  رویهخسارت به گیاهان در اثر چراي بی -5
  افزایش هزینه آبیاري -6
  آب کردنافزایش هزینه فراهم  -7
  هاجرت روستائیان به شهرهااثرات اجتماعی به ویژه م -8

  
  خشکسالی کشاورزيمدیریت  و وري آبافزایش بهره - 5-6

مدیران، کارشناسـان  بلکه  ،شود امروزه آب به عنوان یک نعمت الیتناهی و فراوان تلقی نمی
بـرداري را بـا کمتـرین     ر آبی باید حداکثر بهـره ئاند که از ذخا پی به این نکته بردهو پژوهشگران 
ریزي توسعه کشورها تلقـی   بخشی از برنامه ،مدیریت منابع آب. یعات به عمل آورداتالف و ضا

شود و هر کشوري بر مبناي میزان منابع آب در دسترس، استراتژي و برنامـه خاصـی را بـراي     می
کشاورزي به علت ارتباط مسـتقیم آن بـا آب و طبیعـت بـه     . نماید برداري بهینه آبی اجرا می بهره
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امـروزه عملیـات و راهکارهـایی جهـت کـاهش تـنش       . پـذیرد  ثیر مـی أآبی تـ  هايشدت از تنش
منتهی کشورهاي در حال توسـعه بـه علـت فقـدان     . شوند خشکی در کشاورزي به کار گرفته می

  بـه مراتـب از    ،راهکارهـا و عملیـات  ایـن  مدیریت هوشمند بـر منـابع آب و عـدم بـه کـارگیري      
  ). 1388مردانی، ( بینند ها بیشتر آسیب می هاي آبی و خشکسالیتنش

هـا و  کـارگیري روش ه لـزوم بـ   ،در شرایط خشکسالی خصوصاً در مناطق خشک و کم آب
حفـظ رطوبـت و منـابع آب بـا     . باشـد  هاي رطوبتی ضـروري مـی  دهنده تنشهاي کاهشتکنیک

حـال بـا وقـوع خشکسـالی و     . ناپـذیر اسـت  هاي فعلی امري الزامی و اجتنـاب توجه به محدودیت
کننـده بیشـتر ضـرورت پیـدا     هـاي مقابلـه  ها و تکنیککارگیري روشه ب ،اي آبی مداومکمبوده

  .کند می
. تواند به عنـوان یـک راهکـار کلیـدي مطـرح باشـد      وري آب میدر این ارتباط افزایش بهره

 جغرافیـاي  محـدوده  یـک  و معـین  دوره یـک  ویـژه،  تولیـد  فرآینـد ) Productivity(وري بهره

 هـاي شـاخص  و وريبهـره  مفهـوم . باشدمی مربوط شده اهداف تعیین هب دستیابی براي مشخص

 در تولید عوامل یا هانهاده از استفاده چگونگی و میزان کشاورزي به در آب مصرف وريبهره

 جهـت  مـؤثر  روش یک توانمی را وريبهره رو این از .شودفعالیت کشاورزي مربوط می یک

بـاال بـودن سـهم     دلیـل  به.  )1375کاظمی،  و ابطحی( دانست تولید در هانهاده عملکرد سنجش
 اهمیـت ، خشـک  منـاطق  در دسـترس  در آب منـابع  کمبود و کشاورزيآب مصرفی در بخش 

  . شودمی احساس بیشتر روز به روز آب کم و خشک براي مناطق کشاورزي آب وريبهره
 و مـالی  ن،رانـدما  مختلـف  ايهـ دیـدگاه  از تـوان مـی  را کشـاورزي  آب وريبهـره  غالبـاً 

 دیـدگاه  از محصول، بیشتر تولید: راندمان دیدگاه از. داد قرار بررسی مورد هاي اشتغالفرصت\

 ،حجـم آب  واحد مصرف ازاي به بیشتر اشتغال ایجاد :فعالیت  دیدگاه از و بیشترین سود :مالی
 ،آب بحران با ههمواجو  خشک مناطق در کشاورزي آب وريبهره نگرش .باشدمی نظر مورد
 از( خـالص  سـود  بـاالترین  کسـب  بـا  کـه  معنـی  بدین .شودمی شامل مالی را و نیف دیدگاه دو
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 رواین از. گردد بردارانبهره نصیب) نیف دیدگاه از( آب میزان مصرف کمترین ،)مالی دیدگاه

 ضـمن  یابـد،  سـامان  خشـک  منـاطق  در فـوق  شـرایط  بـا  زراعی مطابق ترکیب و الگو چهچنان

 و تخریبـی  آثـار  بـدون  آب منـابع  از بهینـه  استفاده بخش کشاورزي، در ادياقتص رشد افزایش
  .)1382احسانی و خالدي، (شد  خواهد منتج نیز زابحران

میلیـارد   130قابل استحصال تجدي شونده در ایران حدود آب بر اساس آمار موجود، مقدار 
 water( ارایی مصرف آبدرصد و ک 32راندمان آبیاري در ایران قریب به . باشدمتر مکعب می

use efficiency ( مقدار متوسـط تولیـدات محصـوالت    . کیلوگرم بر متر مکعب است 7/0حدود
 150بـه   1400شـود در سـال   بینی مـی میلیون تن بوده و پیش 56حدود  1382کشاورزي در سال 

بـی در  رشد مورد نیاز بخش کشاورزي نیاز باشد ولی چنین منـابع آ میلیارد متر مکعب آب براي 
اي اسـت  گذاري در مورد آن مقولهبنابراین تولید بیشتر آب و سرمایه. کشور قابل دستیابی نیست

گذاري زیادتر در مورد زیرا سرمایهکند ریزان را بیش از این به خود مشغول که نباید ذهن برنامه
شـاورزي  اهداف تعریف شده سـطح تولیـدات ک  براي نیل به و  به دست نخواهد داداي آن نتیجه

آب  مکعـب  کیلـوگرم بـر متـر   3/1بـه حـدود    کارائی مصـرف آب الزم است که ، 1400در افق 
بنابراین بیشترین کوشش مسئولین باید به نحوه استفاده از منابع آب موجود . افزایش یابد مصرفی

در این موارد همواره از اتالف آب در کشـاورزي و پـایین بـودن بـازده آبیـاري      . معطوف گردد
یاد دهاي نوین آبیاري و ازکارگیري روشه ب ،آبی هاي مبارزه با کمشود و یکی از راهبحث می

اما آیا به واقع بازده آبیاري در کشور پایین است؟ آیا آبـی کـه در   . شودبازده آبیاري قلمداد می
 شود در حد قابل توجه است؟ اگر بازده آبیاري، به فرض پایین بودن،هرها تلف مینمزارع و در 

که مسأله کمبود آب و حل افزایش پیدا کند آیا مشکل کم آبی در کشور حل خواهد شد یا این
بحـث پـایین   تنهـا  له آب در ایـران  ئرسد که مسـ به نظر می. مشکل آن را باید به نحو دیگري دید

وري آب وري آب در ایـران پـایین اسـت و افـزایش بهـره     بهره ،بودن بازده نیست، بلکه در اصل
   .اي از تمهیدات داردافزایش بازده آبیاري حل نخواهد شد، بلکه نیاز به مجموعه تنها با
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 یـا  عامل ابتداوري آب در بخش کشاورزي الزم است هاي افزایش بهرهبه منظور بررسی راه
 عوامـل  یـا  عامـل  آن وريارتقـاي بهـره   جهـت  در و سـپس  کـرده  شناسـایی  را »تولید «عوامل

 گرانـی  و زمـین  دلیـل فراوانـی   بـه  آمریکا در مثال عنوان به .دگیر صورت ریزيبرنامه ،کمیاب

 همـین  بـه  و بوده استوار کار وري نیرويبهره بهبود راستاي در ریزيبرنامه و تحقیقات ،رکارگ

 بـه  ژاپـن  کشور در. است کرده پیدا توسعه فراوانی کشور این در کشاورزي آالت ماشین دلیل

 از اسـتفاده  راسـتا  ایـن  در. یابـد  افـزایش  زمـین  وريا بهرهت است شده سعی زمین، کمبود دلیل

 آب منـابع  بـودن  محـدود  دلیـل  بـه  ایـران  در. اسـت  کرده پیدا توسعه زیادي شیمیایی کودهاي

  .باشد آب وريبهره افزایش جهت در بایستی تحقیقات ها وریزيبرنامه ،شیرین
ه کلـی شـامل عوامـل فنـی و     تـوان در سـه گـرو   را می وري آبافزایش بهره عوامل مؤثر در

  .بندي کرد، عوامل اقتصادي و عوامل اجتماعی تقسیممدیریتی

 مدیریتیعوامل فنی و  -1- 5-6

آب، تأسیسات و ابنیه مدرن انتقـال   احداث ها،کانال توان به پوششاین اقدامات می از جمله
، ویـل حجمـی آب  هاي تحها به سیستمبازسازي و بهسازي تأسیسات موجود آبیاري و تجهیز آن

ازنگري اي، بـ هاي مدرن گلخانـه هاي سنتی به کشتهاي نوین آبیاري، تغییر کشتتوسعه روش
بـرداري و نگهـداري تأسیسـات     هاي موجود و تدوین استانداردهاي الزم براي بهـره دستورالعمل

بنـدي، تسـطیح و احـداث     قطعـه (سـازي اراضـی   ساماندهی و یکپارچـه  ،ضرورت تجهیز، آبیاري
تغییر و اصالح قوانین در جهـت جلـوگیري از خـرد شـدن      ،)هاي فرعی آبیاري و زهکشی هشبک

هـاي زراعـی و    هـاي اقتصـادي عـالوه بـر جنبـه      تغییر الگوي کشت و لحاظ کردن جنبـه اراضی، 
انتخاب ارقامی که به ازاء هر واحد آب مصرفی حداکثر محصـول  به ویژه اقلیمی در انتخاب آن 

هاي مکانیزه کردن عملیاتباشند،  مقاوم به خشکیکه  یارقامد و استفاده از تولی و را تولید کنند
تنظـیم تقـویم دور   ، )Pilot(و منـاطق نمونـه    آزمایشی احداث مزارع، کاشت، داشت و برداشت

، وريبهـره  ءارتقـا  منظـور  بـه  آبیـاري  کـم  انجام، آبیاري بر اساس الگوي کشت و تقاضاي آب
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 ،بیـاري محصـوالت کشـاورزي   آهـا در امـر   حاصل از تصفیه آنها و پساب بکارگیري فاضالب
هـاي الزم جهـت تحویـل    اعمـال راهکارهـا و بنـاي زیرسـاخت    ، هاي نوین آبیـاري توسعه روش
ها جهت کنتـرل  اي و استفاده از اطالعات حاصل از آن هاي مزرعه آوري داده جمع، حجمی آب

توسـعه  ، وري از آب کشـاورزي  هبود بهرههاي آبیاري در ب مداوم و ارزیابی منظم عملکرد شبکه
آبیـاري در   و اولویـت  ریـزي صـحیح آبیـاري   برنامه ،داري و تغذیه مصنوعی هاي آبخوانفعالیت
ورزي در که گیاه از نظر تولید محصول به شدت به آب نیـاز دارد، انجـام عملیـات خـاك    زمانی

نگهـداري بهتـر    ،هـا و بـاغ  از کود حیـوانی در مـزارع   بیشتر جهت ذخیره آب در خاك، استفاده
بـرداري  در بهره توسعه تشکیالت غیردولتی براي مشارکت مردمی و ها و تجهیزات آبیاريکانال

   .هاي آبیاري اشاره کرداز شبکه

 عوامل اقتصادي -2- 5-6

  ي تـوان بـه مـوارد    مـی نیـز  اقدامات و عوامل اقتصادي مؤثر بر کـارایی مصـرف آب   از جمله 
چارچوب قانون و تحویل حجمـی آب بـه متقاضـیان بـر اسـاس      در بازار آب اندازي راهچون هم

پرداخـت و هدفمنـد کـردن    ، گذاري واقعی متناسب با واقعیـات بـراي آب   ارزش، تعرفه مناسب
، وري و کـارایی مصـرف آن   بخش کشاورزي با لحاظ داشتن ارزش آب و میزان بهـره  دریارانه 

بـرداري بهینـه و پایـدار از     حقق اهداف همسو با بهرههاي تشویقی بر اساس میزان تاعمال سیاست
بران بـراي اسـتفاده بهینـه    هاي تشویقی دولت جهت افزایش انگیزه آباعمال سیاست، منابع آب

ایجـاد  ، )معرفی کشاورز نمونه بر اساس معیار حداکثر برداشت از واحد مصـرف آب براي مثال (
گـذاري بخـش خصوصـی در    ت جهت سـرمایه انگیزه و تسهیل شرایط و برقراري ضمانت و امنی

هماهنـگ  و  آزادسـازي بـازار محصـوالت و کوتـاه کـردن دسـت دالالن      ، هاي کشاورزيطرح
اشـاره   وري آبهاي بازرگانی، قیمتی، ارزي، پولی و اقتصادي در امر بهبود بهـره کردن سیاست

  .کرد
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  عوامل اجتماعی -3- 5-6
وري مصرف آب بر عهـده دارنـد   افزایش بهره اي درنیز نقش کلیدي و پایه عوامل اجتماعی

توسـعه و ارتقـاء فرهنـگ حـاکم بـر جامعــه      تـوان بـه مـواردي همچـون     هـا مـی  کـه از جملـه آن  
بـه ویـژه    کشـاورز  انآموزش و ترویج روستائی، برانهمکاري و مشارکت آب ، جلبکشاورزي
ن در تمـامی مراحـل   بـردارا  مشـارکت وسـیع بهـره   ، هاي رسمی و قـانونی استقرار تشکلدر زمینه 
احـداث،  (مین مـالی  أبـرداري و نگهـداري و تـ    ریزي، طراحی، ساخت، بهره گیري، برنامه تصمیم

 .، اشاره کردهاي آب و خاك پروژه) توسعه و ترمیم

  
  نقش مدیریت زراعی و تغییر الگوي کشت در مقابله با خشکسالی  - 5-7

کـه در   )Monoculture( صولیمحهاي کشت تکهاي کشت را به نظامنظامدر کشاورزي، 
ــه طــور   ــه ب ــک گون ــی  آن تنهــا ی ــین کشــت م ــداوم در زم  هــاي چندمحصــولیشــود و نظــامم

)Polyculture (اصوالً در . نمایندشود تقسیم میکه بیش از یک گیاه زراعی در زمین کشت می
ل مین غـذاي آنـان، بـه دلیـ    أرغم فشار جمعیـت انسـانی و اهمیـت تـ    علی ،جوامع سنتی و معیشتی

تبدیل یک سیستم زراعی به نـوع  ... و  ها، رسوم، عقاید، مسایل اجتماعی، اقتصاديآداب، سنت
جمعیت کافی  فشار عامل توجه به اما براي تغییر یک نظام زراعی صرفاً. مشکل استبسیار دیگر 
گیري از مـدیران کارآمـدي کـه    هاي زراعی بدون بهرهامروزه توسعه و تحول اکوسیستم. نیست
  . )1387تدین، ( ها و بازدهی مورد انتظار را درك کرده باشند ممکن نیستاط منطقی نهادهارتب

ز نظـر ماهیـت   اهاي زراعـی،  هاي طبیعی و زراعی، بوم نظامبا وجود تشابه زیاد میان بوم نظام
هاي طبیعی خودنگهدارنده بـوده و دسـته بزرگـی    که نظامدر حالی. کنترل سیستم متفاوت هستند

کننـد امـا کنتـرل    هاي بازخورد داخلـی بـراي کنتـرل و متعـادل نمـودن آن عمـل مـی       نیسماز مکا
هاي زراعی، تا اندازه زیادي متکی به عوامـل خـارجی بـوده و گـرایش بـه سـمت هـدفی        سیستم
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تـدین،  ( باشـد هاي مورد عالقه انسـان مـی  دارند که همانا کاربري موثر منابع براي کسب فراورده
1387( .  

   روشی کارآمد براي مقابله با تنش خشکی الگوهاي کشتیت رعا -1- 5-7
  جــایگزین کــردن آیــش و نیــز  ا محوریــت، بــیافتــهبهبــود  الگوهــاي کشــتاجــراي امــروزه 

کـه  شـود  مورد توجه است و از ایـن طریـق سـعی مـی     هاي غیرعلمی توسط موارد مناسبتناوب
   .گردد میسربراي کشاورز امکان استفاده بهتر از زمین و آب 

هاي خاصی از گیاهان زراعی که با جهت ارائه یک الگوي مناسب کشت الزم است ترکیب
معرفـی گیاهـان   ، بنـابراین . شرایط تکنولوژیکی و اقتصادي در مزرعه سازگار باشند انتخاب کرد

هـاي  تقریبـاً همـه مـدل   . هاي تولیدي موجود خواهد شـد زراعی جدید، منجر به تغییراتی در مدل
  اي بـه عنـوان گیـاه جدیـد بهبـود      کشاورزي، بوسیله گنجانیدن گیاهـان علوفـه   محصوالت تولید
  . یابندمی

در مـدیریت   متـر اسـت بایـد   میلـی  400 تـا  250خشک که میزان بارندگی بـین در نواحی نیمه
متـر اسـت   میلـی  300در شرایطی کـه بارنـدگی کمتـر از     .تغییرات بنیادي اعمال شود کشاورزي

 میـزان  نقـاطی کـه  در  کهحالی در .ترین نوع نظام زراعی استمناسب ،یشاستفاده از غالت با آ
 میـزان  با افزایش. متر است امکان کشت ممتد غالت وجود داردمیلی 400تا  300 هاآن بارندگی

. اي را در تناوب وارد کـرد توان کشت بقوالت علوفهمیو بیشتر متر میلی 400بارندگی به سمت 
متأسـفانه مشـاهده   . مقاومت کمتري به خشکی و سرما دارنـد  ،سه با غالتعموماً بقوالت در مقای

باشـند و از تـنش خشـکی بیشـتر متـاثر      شود که در مناطقی از استان که مواجه با تنش آبی میمی
اي بـا نیـاز آبـی زیـاد ماننـد ذرت و یونجـه       اند تمایل کشاورزان به کشت گیاهان علوفـه گردیده

  . افزایش یافته است
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  الگوي کشتگیري در رابطه با نوع گیاهان زراعی درنحوه تصمیم -2- 5-7
هاي فشـرده بـوده اسـت امـا     هاي اخیر ناشی از زراعتبخش اعظم افزایش عملکرد در سال 

هاي فشرده نه تنها دیگر باعـث افـزایش عملکـرد نخواهنـد شـد      دهد که زراعتشواهد نشان می
  . دنبال خواهند داشته لکرد را نیز بمحیطی، کاهش عم هايبروز تنشحتی در شرایط 

هاي تولیدات کشاورزي، انتخاب یک گیاه زراعی که بتوانـد  به منظور افزایش پایداري نظام
بـراي  . کولوژیکی مناسب خود، در منطقه مورد کشت قرار گیرد اهمیت زیـادي دارد اآشیانه  در

شتر گیاهان زراعـی موجـود کـه    بی. این منظور، انتخاب گیاه زراعی به عوامل زیادي بستگی دارد
ها و یا گـاهی براسـاس آزمـون و    کنند در اثر فرایند درازمدت معرفی گونهاي رشد میدر منطقه

که براي معرفی یـک گونـه گیـاهی    در حالی. اندخطا توسط کشاورزان با آن محل سازگار شده
هـاي رشـد   ل ویژگیجدید و حتی گاهی ارقام جدید گیاهان زراعی و باغی، نیاز به شناخت کام

  . باشدآن می و آبی و نموي گیاه و درك نیازهاي اقلیمی و خاکی
گیـري در مـورد انتخـاب گیـاه     به طور مثال، آگاهی از وضعیت آب خـاك، بـراي تصـمیم    

پذیر باشد یکی از چند عامل مهم و تأثیرگذار که آبیاري امکانزراعی و کاربرد آب در صورتی
تواند به عنوان یک ابزار مـدیریت بـراي طراحـی و    ها در کشاورزي، میاستفاده از مدل. باشدمی

بنـدي و  یک مدل مدیریتی براي بودجه ،بنابراین. استفاده کارآمد از آب مورد استفاده قرار گیرد
هـاي  هایی براي تعیـین و چگـونگی روانـاب   همچنین مدل .بندي عملیات زراعی الزم استزمان

  . باشدوري میضر  ... شیمیایی، آبشویی و

  ریزي و طراحی الگوي کشتنقش آب در برنامه -3- 5-7
هاي فشـرده افـزایش   ، براي آب در سیستمیدر مناطقی که تقاضاي بخش صنعت و شهرنشین

تقاضـاي زیـاد موجـب    . کنندگان و کشاورزان شـدت خواهـد یافـت   یابد رقابت میان مصرفمی
. گـذارد زیرزمینی رو به کـاهش مـی   آب ذخایرکه طوريبهبرداري مفرط از منابع آب شده بهره

موجب تواند میمنجر به کاهش سطح زیر کشت شده و یا ، محدودیت تأمین آبدر این شرایط 
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هـا در واحـد   کنند و بـازده محصـول آن  می هایی شود که آب کمتري مصرفتوسعه کامل نظام
ارزیـابی  ( بـانی مکـرر  ههاي فشـرده فاریـاب، نیـاز بـه دیـد     نظام. حجم آب مصرفی حداکثر باشد

  در رابطـه بـا وضـعیت آب دارنـد تـا بـدین وسـیله        ) بینـی شـرایط آینـده   وضعیت موجود و پـیش 
  . ریزي آبیاري به منظور استفاده در مصارف کشاورزي با سهولت انجام شودبرنامه

از گیاهان است  کشتی رقابت براي آب یکی از اجزاي مهم در هر ترکیبدر شرایط مزرعه، 
افتـد کـه یـک گونـه     بـه نـدرت اتفـاق مـی    در شرایط مزرعه . کنندار یکدیگر رشد مینک که در
یا باعث بهبـود شـرایط    بتواند محیط خود را از نظر وضعیت آب، در بعد مثبت تغییر دهدی گیاه

به دلیل باقی ماندن میزان رطوبت قابل توجـه از   در برخی موارد اما. رطوبتی خاك و محیط شود
 کاهش تبخیر موجبها، کشتیافزودن گیاه زراعی دوم به بعضی از تکخاك،  زراعت قبلی در

راه حلی بـراي حفـظ و یـا اسـتفاده     ی شده که استفاده از آب باقیمانده در خاك از زراعت قبل و
   .روداز آب به شمار می موثرتر

  نقش آیش در الگوي کشت -4- 5-7
بعضی مطالعات انجام . ال استخیزي خاك و ذخیره آب مورد سؤنقش آیش از نظر حاصل

دهد که بعد از آیش مقدار نیترات و تا حدود کمتري آمونیم شده در سوریه و مراکش نشان می
توان به گیري شده است که مزایاي ناشی از آیش را به تنهایی نمییابد و نتیجهخاك افزایش می

از طرفـی  . ه نبـوده اسـت  ذخیره رطوبت در این منـاطق قابـل توجـ   زیرا ذخیره رطوبت نسبت داد 
دار در از مقدار کافی کودهاي نیتـروژن ، که اگر هر ساله اندنشان داده هادیگر پژوهشبعضی از 

است کـه   آنسوال اصلی . زراعت غالت استفاده شود هیچ دلیل منطقی براي آیش وجود ندارد
ترکیه در طـول   در بعضی مناطق مانند. در چه مقداري از بارندگی به کارگیري آیش مفید است

کـاهش سـاالنه اسـتفاده از    %  50اما آیش موجب  ه استرطوبت خاك افزایش یافت ،دوره آیش
تـا   300هر چند که در نقاطی که بارندگی بین . ه استزمین و خطر فرسایش آبی و بادي گردید
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ور متر است امکان کشت ممتد گیاهان وجود دارد اما هنوز به تحقیقات بیشتري به منظـ میلی 400
  . باشدهاي جایگزین براي نظام سنتی آیش احتیاج میمعرفی روش

   زراعی معایب وارد کردن گیاه جدید به تناوب -5- 5-7
تغذیه ، پی در پیدر صورت کشت دو محصول در شرایط تنش خشکی و بروز خشکسالی، 

اد همچنـین میـزان آبـی کـه جهـت رقیـق شـدن مـو        . یابدمی کاهشمنابع آب زیرزمینی  و ذخائر
  . گرددروبرو میکاهش با ها الزم است آالینده در خاك و یا آبشویی نمک
  اتفـاق   هـم  هـایی کـه خشکسـالی   در سـال  بـه ویـژه  ، خشـکی  گاهی مواقع و در شرایط تنش

 ،بـه طـور مثـال   . خـاك شـود  در آب  میـزان  تواند منجـر بـه کـاهش   کشت گیاه دوم می ،افتدمی
  . کرد محصول بعد از آن خواهد شدریز منجر به کاهش عملکاشت غالت دانه

  براي مدیریت الگوي کشتاطالعاتی سیستم  نیاز به -6- 5-7
منظور از . هنگام استنیازمند وجود یک سیستم اطالعاتی بهیر و یا اصالح ترکیب کشت یتغ

هاي مختلف و موثر بر الگوي کشت، شامل مزایا و سـودمندي  اطالعاتی، آگاهی از جنبهسیستم 
نحـوه اسـتفاده از منـابع آبـی و افـزایش رانـدمان       ب زراعی مبتنی بـر اصـول علمـی،    رعایت تناو

هـاي مبـارزه   نحوه استفاده و مزایاي کاربرد کود حیوانی، کود سبز، به کـارگیري روش آبیاري، 
که همگی نیاز بـه تفکـر،    باشدمی ...و  ها، تغذیه صحیح گیاهان زراعیتلفیقی با آفات و بیماري

که در کشاورزي صنعتی به آسـانی  در حالی. ري اطالعات و تحلیل شرایط داردتحقیق، جمع آو
در  ولـی شـود  ها، بسـیاري از مشـکالت آنـی تولیـد حـل مـی      نهاده حتی بیش از اندازه با مصرف

چـون آلـودگی محـیط زیسـت و شـکنندگی      بلندمدت عوارض ناخواسـته و جـدي دیگـري هـم    
 . اه خواهد داشتپایداري تولید محصوالت کشاورزي را به همر

هـا، تـأمین نیـاز    ، کـاهش هزینـه  مـدیریتی مزرعـه و آبیـاري    هـاي روش هدف نهایی از ارائـه 
ها، افزایش کمک به پاکی و نگهداري محیط زیست و حفاظت از آب و خاك و کنندهمصرف
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. گیري در این ارتباط منوط به وجود سیستم جامع اطالعـاتی اسـت  و تصمیم سالمتی انسان است
  کــاري و داري، گــلشــود در تمــام مــوارد اعــم از زراعــت، باغبــانی، مرتــعتوصــیه مــی اینبنــابر

   .مورد توجه قرار گیرد مهماین  و حتی دامپروري کاريدرخت

  کشت هايسیستمدر طراحی و اجراي  پژوهشنقش  -7- 5-7
 قـدم  پژوهش، هاي محیطیبه ویژه در شرایط بروز تنش کشت هايدر توسعه و بهبود سیستم

  درك بهتـر عوامـل اقلیمـی، مطالعـه روابـط اقلـیم بـا        . باشـد اول و سنگ زیربناي شـروع آن مـی  
هـاي گیاهـان زراعـی و بـاغی،     هاي هواشناختی، شناخت ویژگـی روش هاي محیطی، بهبودتنش

تعیـین نقـش   . بینی واکنش گیاهان به محیط با تغییرات محیطـی اهمیـت خاصـی دارد   امکان پیش
بر محیط زیست و تولیـد محصـوالت کشـاورزي و بررسـی بازتـاب اثـرات        انسان در اثرگذاري

  . بایست به طور مداوم مورد توجه قرار گیردهاي انسانی میمحیطی و تولید گیاهان بر فعالیت
توانـد حـول   هـاي خشـکی مـی   جهت مقابله بـا اثـرات تـنش    پژوهشینیازهاي در این ارتباط 

  : محورهاي زیر تعریف شود
  ). سطحی و زیر زمینی(منابع آب  شناسایی کمیت -1
 . شناسایی کیفیت منابع آب -2

  . شناسایی نیاز آبی گیاهان -3
 . هاي شوري و خشکیشناخت مکانیزم تحمل و مقاومت گیاهان به تنش  -4

 .  هاي گسترش کشت گیاهان براساس کم آبیاريبررسی راه -5

ط فیزیکی و شرایمنابع عناصر غذایی، شوري، قلیایی، عمق خاك،  –هاشناسایی خاك -6
 .شیمیایی در مناطق مختلف

بررسی فعالیت موجودات ریزگیاهی و جانوري براي افزاش قابلیت فراهمی عناصر  -7
 . غذایی در خاك و امکان استفاده بیشتر براي گیاهان
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هاي تداخلی احتمالی بین گیاهان مورد استفاده در تناوب در راستاي بررسی مکانیزم -8
هاي نیاز به ویژه از جنبه نامطلوب گیاهان بر یکدیگر رقابتی کاهش حداقل تاثیرات

 . آبی گیاهان

  
  همزیستی با خشکسالی راهکار موثر در کشاورزي پایدار  - 5-8

کنـد و همزیسـتی بـا    آبی در بیشتر مناطق در مواقع خشکسالی نمود پیدا مـی مشکل اصلی کم
  . آیدنابع آب به حساب میخشکسالی یک رویکرد موثر مقابله با خشکسالی و مدیریت پایدار م

در دهـه اخیـر بـا    . شود سال یکبار با خشکسالی مواجه می10تا  7کشور ما به طور معمول هر 
مواجـه شـدیم کـه ایـن پدیـده در       1387و 1379هـاي  هاي سنگین و پرخسـارت سـال   خشکسالی

بیشـتر  شـود،  چون این واقعه هرچند سـال یکبـار تکـرار مـی    . بیشتر مناطق کشور به وقوع پیوست
در واقـع  . اند چگونه بـا ایـن بحـران مقابلـه کننـد     مردم با کسب تجربه از پیشینیان خود یاد گرفته

آبـی را  یابد که با کمتـرین خسـارت بحـران کـم    اي تغییر میها به گونهرفتار مردم در خشکسالی
ت توان گفـ این رویکرد همان همزیستی با خشکسالی است و به جرأت می. گذارند پشت سر می

  . آبی در مواقع خشکسالی، راه همزیستی با خشکسالی استهاي مقابله با کمیکی از بهترین راه
ریـزي در  همزیستی نه به معناي قبول خسارت، بلکـه منظـور پـذیرفتن تکـرار واقعـه و برنامـه      

جـا کـه تـأثیر    از آن. باشـد  جهت کـاهش هـر چـه بیشـتر مشـکالت و خسـارت ناشـی از آن مـی        
شناسـی و  بع آب زیرزمینی و سطحی متفاوت است و با توجـه بـه شـرایط زمـین    خشکسالی بر منا

کنــد، بنــابراین بــراي همزیســتی بــا  هــا بــه خشکســالی تغییــر مــیموقعیــت مکــانی، حساســیت آن
ها الزم است تا میزان حساسیت هر منبع آبی در برابر کمبود بارندگی مشخص شود و خشکسالی
ها هم کنندگان آب هستند که آنروي دیگر سکه مصرف. دها در هر منطقه تعیین گردناولویت

ها و درجه اهمیت منـابع  لذا با مشخص کردن اولویت. آبی دارندحساسیت متفاوتی نسبت به کم
در ایـن  . ریـزي بـراي مقابلـه بـا بحـران را انجـام داد      توان برنامـه و مصارف آب در هر منطقه، می
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پـذیري منـابع و مصـارف آب هـر منطقـه و      ن آسـیب آوري اطالعات مربوط به میـزا ارتباط جمع
ها و تبدیل این اطالعات به نقشه، اولـین اقـدام مـؤثر در ایـن همزیسـتی      بندي حساسیت آندرجه
سپس با در نظر گرفتن این اطالعات باید سیاست تخصیص آب هر منطقه تعیـین شـود تـا    . است

ــر   بیشــترین انعطــاف ــرین آســیب و خســارت در براب ــذیري و کمت ــوع  پ ــدگی و وق کــاهش بارن
در بیشـتر منـاطق روسـتائی کشـور، مـردم تـا حـدودي ایـن         . هـا ممکـن و میسـر شـود    خشکسالی

مردم از گذشته با توجه به میزان حساسیت منبع . گیرند حساسیت را به صورت تجربی در نظر می
ایـن  . کردنـد  آبی هر روستا، سیاست کاشت خاصی را براي همزیستی با خشکسالی رعایـت مـی  

هـاي ادواري بـاز هـم پایـداري     رویه به یک دانش بومی تبدیل شده است و با وجود خشکسـالی 
شناخت این تجارب، به عنوان دانـش بـومی همزیسـتی بـا     . گردد جمعیت روستایی را موجب می

به طور مثال، بسـیاري از مـردم   . اي برخوردار استخشکسالی و کاهش خطر آن از اهمیت ویژه
ز اراضی خود را به محصوالت باغی، بخشی را به کشت غـالت، قسـمتی را   در روستاها قسمتی ا
در . دادنـد  اي را به کشت صـیفی اختصـاص مـی   هاي دیرپا، مانند یونجه و قطعهبه کشت زراعت

. گرفتنـد کردنـد و محصـول مـی   الـذکر را آبیـاري مـی   هاي فوقصورت بروز ترسالی همه عرصه
د، معموال کشت صیفی را متوقف و اگر خشکسـالی  کرچنانچه خشکسالی با شدت کم بروز می

هاي شـدید حتـی   کردند و در خشکسالی حادتر بود، فقط آبیاري درختان و غالت را انتخاب می
شـدند و یـا اینکـه غـالت را در      کردند و فقط درختان آبیاري مـی نظر میاز کشت غالت صرف

این جهت نیـز داراي انعطـاف   این الگوي کشت از . کردند باغات و به صورت تلفیقی کشت می
دهی چشمه یا قنات عالوه بر نگهداري باغات مقـداري  بود که بعد از فصل بهار، متناسب با آب
ترتیـب سـطح زیـر کشـت خـود را بـدون       کردنـد و بـدین   از مزرعه یونجه یا صیفی را آبیاري می

ت متوجـه  دادنـد و کمتـرین خسـار    تحمل خسارت و متناسب با دبی قنـات یـا چشـمه تغییـر مـی     
هاي دائمی، سالیانه و فصلی مورد نظـر مـردم   در حقیقت ترکیبی از کشت. شده است زارعین می

ایـن  . رنـج ایشـان کمتـرین آسـیب را ببینـد     بوده است تـا در برابـر خشکسـالی، سـرمایه و دسـت     
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توانـد  هاي مردم بدست آمـده اسـت، مـی   همزیستی با خشکسالی که به مرور و بر حسب آموخته
گـذاري  بخش ایجاد الگوهاي مناسبی در سیاستهاي بزرگتر، الهامر مناطق و در مقیاسبراي سای

ــق آمــوزش و مــدیریت آب در بخــش ــف مصــرف باشــد و از طری   هــاي ترویجــی و هــاي مختل
هـاي  ها و غیره توسـط دسـتگاه  هایی مثل واگذاري زمین، تسهیالت بانکی و تخصیص نهادهاهرم

  . دولتی به مرحله اجرا درآید
براي مقابلـه بـا شـرایط تـنش خشـکی       آن برداري مفید ازحفاظت آب و بهرهاز طرف دیگر 

اسـت کـه کشـاورز،     آنالزمه حفـظ و اسـتفاده کارآمـد از منـابع آب      .یکی از ضروریات است
  از دانــش، اصـول علمــی و فنــی   هــاي خـاك واقلــیم منطقـه تولیــدي خــود را بشناسـد و   ویژگـی 

پذیر باشد تا بتواند حتـی  به اندازه کافی انعطاف و نیز ع داشته باشدبرداري از منابع آب اطالبهره
. نیـز اسـتفاده کنـد    مانده در خاك از زراعـت قبلـی  و یا رطوبت باقی هاي غیرمعمولاز بارندگی

و منـابع آب قابـل   اندیش، در زمان برداشت گنـدم، رطوبـت خـاك مزرعـه     کشاورزان مصلحت
بـه   خـاك مزرعـه   اگـر رطوبـت  . کننـد ریزي مـی اساس برنامه را ارزیابی نموده و بر ایندسترس 

جـات را بـه صـورت دو    ذرت و صـیفی  –چغندرقنـد  –علوفـه تواننـد  ها مـی اندازه کافی باشد آن
تواننـد تصـمیم خـود را بـراي     زراعت متوالی کشت کنند و اگر رطوبت به اندازه کافی نباشد می

که بارندگی در شرایطی. اندازند تأخیربه  ئیزگیاه زراعی بعدي در پاتا زمان کاشت کاشت زمین 
توانند گندم را کشت کنند و اگر بارندگی در پائیز کافی نباشد ها میپائیزه به حد کافی باشد آن

آیـش را در ایـن دوره    ،توانند کشت را تا تابستان بعد به تأخیر اندازند و براساس مبناي علمیمی
  . به اجرا گذارند

مسـائل اقتصـادي و معیشـتی و    به علـت  ها و برنامهها جزاي این گونه نظامپذیري در اانعطاف
  اراضـی و یـا عـاملین     مـوجران هـایی کـه توسـط    یـا بـه سـبب محـدودیت     نیاز به حداقل درآمـد 

ــک ــه حــداکثر   شــودکننــده اعمــال مــیدهنــده و مشــارکتهــاي وامبان   کــه کشــاورز را وادار ب
هـا و امکـان   فیف اثر فشارهاي اقتصـادي، کـاهش هزینـه   برداري از آب و زمین به منظور تخبهره
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بـا  . پـذیر نباشـد  ممکن است توسط تمـام کشـاورزان امکـان    نماید،ها میبازپرداخت بدهی بانک
 ءافـزایش تولیـد محصـوالت کشـاورزي بـه ازا      رسدهاي بالقوه، به نظر میوجود این محدودیت

بـه ویـژه در شـرایط خشکسـالی      تولیـد تـرین روش  مقرون به صـرفه  ،ترین میزان آب مصرفیکم
هــاي هـاي دولتـی بــه کشـاوزرانی کـه در سـال     هـا و یارانـه  در ایـن شـرایط، ارائـه کمــک   . باشـد 

دهند و فشـار کمتـري بـه    خشکسالی سطح کشت کمتري را به محصوالت زراعی اختصاص می
و خسـارت  شود از فشار شـدید بـه منـابع آبـی کاسـته شـده       نمایند موجب میمنابع آبی وارد می

  . وارده به کشاورزان نیز تا حدي جبران شود
زراعت واکنشـی نامیـده    جهت همزیستی با تنش خشکی و خشکسالی، دیگر مدیریتیروش 

  بینـی  توسـط سـازمان هواشناسـی پـیش    احتمـالی فصـلی،    هـاي بارنـدگی  ایـن روش در . شـود می
اسـتفاده مناسـب از ایـن    ها در جهـت   گیريچه بارندگی زود شروع شود تصمیمچنان. گرددمی

هـا در جهـت امکـان    گیـري چه بارندگی دیرهنگام باشد تصـمیم مقدار باران فراوان است و چنان
  بعبـارتی کاشـت در زمـانی انجـام     . افزایش شانس بقـاء گیاهـان در شـرایط بارنـدگی کـم اسـت      

ن روش شـرط اعمـال چنـی   . شود که بتوان از حداقل بارندگی، بیشترین تولید را بدسـت آورد می
هـاي الزم  کشتی، به کارگیري اصول مدیریتی و فراهم بودن کلیه ماشین آالت و ادوات و نهاده

توسط کشاوزر بوده تا با احتمال نزول بارش مناسب، امکان سریع کاشت گیاهـان زراعـی را در   
  . ترین زمان داشته باشدکوتاه

هـا در کشـور مـا، تحـت     لیگیري کرد که خشکسـا توان نتیجهبا توجه به مجموع مطالب، می
  تواند به عنوان تهدید جدي در ابعـاد اجتمـاعی،  تأثیر اقدامات غیراصولی مدیریت منابع آب، می

تـرین راهبردهـا،    محیطی و حتـی سیاسـی مطـرح باشـد و در ایـن ارتبـاط یکـی از مناسـب        زیست
ت جـوي و  همزیستی با خشکسالی از طریق انتخاب راهکارهاي کاربردي به ویـژه ذخیـره نـزوال   

  هــاي معمــولی و ترســالی و  هــاي ســطحی از طریــق مــدیریت بــارش و روانــاب در ســالروانــاب
هـاي پرمصـرف از   لـذا حـذف کشـت   . سازي الگوي کشت و مـدیریت مصـرف آب اسـت   بهینه
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  ) رودمثـل حـذف بـرنج و ذرت از الگـوي کشـت حوضـه زاینـده       (آب الگوي کشت مناطق کـم 
  .را کاهش و مقدمات همزیستی با خشکسالی را فراهم نمایدتواند وابستگی به  منابع آب می

  
  گذاران براي مدیریت در شرایط خشکسالیها به مدیران و سیاستتوصیه -5-9

خشکسالی را بـه صـورت زیـر    آبی و در شرایط کمهاي مدیریت استراتژي) 2000(ساستري 
  :داندمی

  مدیریت تقاضاي آب -1
  آبی و خشکسالیهاي مقاوم به کم استفاده از واریته -2
  برداشت از آب باران و زیرزمینی -3
  کاربرد آبیاري تکمیلی -4
  هاي هرزمدیریت علف -5
  هاي صحیح عملیات کشاورزياستفاده از روش -6

براي مقابلـه بـا اثـرات نـامطلوب خشـکی را      اران بخش کشاورزي کشور ذگسیاستاهداف 
حصـوالت کشـاورزي بـا    اصالح وضعیت موجـود تولیـد م  : اول: توان به دو دسته تقسیم کردمی

ثیرات شـدید  أاز تـ  که بتـوان ها و کاهش منابع آبی موجود در مناطق تولیدي توجه به محدودیت
کاسته و نیز تا حـدي وضـعیت منـابع آبـی را در همـین حـد        محصوالت این محدودیت بر تولید

ف ممکـن  که دستیابی به این هدنمود جلوگیري آبی بر منابع  بیشتر فعلی حفظ و از تشدید فشار
 :دوم. است از طریق کاهش سطح زیر کشت بعضی از محصوالت کشاورزي امکان پـذیر باشـد  

است کـه   محصوالت کشاورزي ه الگوي کشتئاران بخش کشاورزي اراذگاگر هدف سیاست
نیـاز بـه    ،پایداري تولید را در درازمدت به همراه داشته باشد و برآورنده نیازهاي جامعه نیز باشد

  باشـد کـه بـراي هـر یـک از ایـن اهـداف و مبتنـی بـر ایـن          از الگوي کشـت مـی   طراحی جامعی
  . باشدوابزارهاي مدیریتی و حمایتی الزم می هاکارها، روشها نیاز به راهسیاست 
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هـاي هواشناسـی مطمـئن و    وجـود داده در شرایط خشکسـالی،  طراحی و اجراي کشت  براي
مراه بـا اظهارنظرهـاي فنـی و دقیـق کارشناسـی      ه کشاورزي رسانی جامع به تولیدکنندگاناطالع

همچنـین تـأمین لـوازم، ادوات و    . ضـرورت دارد  گیري کشاورزاندرخصوص کمک به تصمیم
  . باشدضروري می اندمواجه با تغییرات و نوسانات متفاوت اقلیمی که هاییسال ها جهتنهاده

و صـنایع  ادارات و  ايمنطقـه  هـاي آب شـرکت جهاد کشـاورزي و   هاياکنون سازماناز هم
فشـار،  هاي تحـت هاي آبیاريمانند طرح( بخشیچه درون ،هاي منفکباید از اجراي طرحمعادن 

و  بـرداران دار، واگذاري اراضی به بهـره طرح طوبی، شناسایی اراضی مستعد باغ در اراضی شیب
اث و یا ایجـاد  هایی در قالب طراحی کاشت گیاهان در زیر سدهاي در حال احدو چه طرح ) ...

خـودداري نمـوده و تمـام     بـه صـورت غیرهماهنـگ    تکمیلی بخـش کشـاورزي   صنایع تبدیلی و
مدت به صورت جامع و هماهنگ با یکـدیگر باشـد   مطالعات و تصمیمات آنان حداقل در کوتاه

  غیرعلمـی بـه حـداقل رسـیده و در بلندمـدت اجـراي        هـاي طـرح ثیرات نامطلوب حاصـل از  أتا ت
  . جامع استان و یا منطقه خاص باشد هايسیاستلب ها در قاطرح

ه الگـوي کشـت وجـود داشـته     ئکه امکان مطالعات جامع براي ارارسد در شرایطیبه نظر می
هاي بحرانی داده شـود زیـرا اولـین عامـل محدودکننـده تولیـد در       اولویت مطالعه به دشت ،باشد

 .  باشدهاي آبی میمحدودیت) و خصوصاً استان(کشور 

  هــاي خشکســالی در کشــور، مطالعــات و طراحــی الگــوي کشــت  توجــه بــه وجــود دوره بــا
هاي نرمال و خشک انجام پـذیرد تـا الگـوي پیشـنهادي بـراي هـر دو       بایست در دو قالب سالمی

 . قابلیت اجرایی داشته باشد ،شرایط

ر سـطوح  بایست بر اساس افزایش رانـدمان آبیـاري د  هاي نوین میهاي آبیاريتوسعه سیستم
  افـزایش رانـدمان، بعضـی از سـطوح کشـت محصـوالت       در صورت بوده و حتی  کشت موجود

منجـر بـه   شده به دلیل افـزایش رانـدمان آبیـاري،    جوییآب صرفه کهبازده کاهش یابد نه اینکم
بـه دلیـل    افزایش سطح زیر کشت بیشتر گردد تا امکان ذخیره آب بیشتري در منابع محدود آب
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کـاهش سـطح زیـر کشـت و     (براي تحقـق ایـن امـر    . فراهم شود و خشکسالی هاي خشکیتنش
 . باشدهاي کالن ضروري میاريذگسیاست) افزایش تولید در واحد سطح

) بدون پوشش مـالچ (االمکان بایستی از اعمال آیش لخت در صورت بروز خشکسالی، حتی
دید دام خودداري کرد تـا  خودداري نمود و از آتش زدن بقایا، برداشت کاه و کلش و چراي ش

هـاي  بتوان در صورت تداوم خشکسالی از فرسایش بادي و آبی و نیز رواناب ناشی از بارنـدگی 
  . سیالبی جلوگیري نمود

  
 هاي ساده به کشاورزان براي مقابله با خشکسالی توصیه - 5-10

اال وري و همچنـین بـ  در زمینه کاهش مصرف آب و رساندن آن بـه سـطحی پایـدار از بهـره    
انـد کـه بـه دلیـل سـاده و در      هائی را ارائه کردهبردن کارایی آب، مراجع و منابع مختلف توصیه

هـا را بـراي کشـاورزان ارائـه     توانند آنها، مروجین بخش کشاورزي میعین حال مؤثر بودن آن
تواند در مواقع خشکسـالی، خسـارات را بـه حـداقل کـاهش      ها میقطعاً رعایت این توصیه. کنند

  :شودها به طور خالصه به شرح زیر بیان میاین توصیه. هدد
 )باشد تبخیر حداقل می(آبیاري در ساعات اولیه روز و شب صورت پذیرد  -1

کاهش کوددهی در زمان خشکسالی و استفاده از کودهاي شیمیائی مناسب که موجب  -2
  )کود پتاسه و فسفاته(گردد  مقاوم شدن گیاه می

و تنظیم میزان ) ازته(کننده رشد و باالبرنده توقع آبی عتعادل در مصرف کودهاي سری -3
  کود و کود دادن به شیوه مناسب

هاي موئینه رو شدن زمین جهت از بین بردن لولهانجام شخم سطحی پس از آبیاري و گاو -4
  ايو استفاده از چیزل چنگکی به جاي چیزل بیلچه

  آبداشت کودهاي پوسیده و آلی در راستاي نگه اضافه کردن -5
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زمینی و یونجه و ذرت در مواقع خشکسالی و هاي پرمصرف مثل سیبپرهیز از کشت -6
  استفاده از ارقام مقاوم به خشکی، مثالً گندم رقم بک گراس روشن

  رعایت تراکم صحیح -7
  هاحفظ و نگهداري مزارع بذري و اولویت دادن به آن -8
  جلوگیري از کشت محصوالت بهاره که نیاز آبی باالئی دارند -9

  محیط و مزرعهي متناسب با رشد گیاه وانطباق زمان و میزان آبیاري با شرایط ام آبیارانج - 10
 آبیاري یک در میان فاروها - 11

  کارهاکشت درون جوي مانند کشت با عمیق - 12
آب براي هاي هرز براي آبیاري مجدد و بازچرخانی آب واستفاده از هرزاستفاده از آب  - 13

  آبیاري دیم
   -چغندرذرت  -بیاري تیپ در زراعت سیب زمینیهاي نوین آ ز روشاستفاده ا - 14

  فرنگیگوجه
  استفاده از پوشش پالستیکی در سطح مزارع مانند سطوح صیفی - 15
  کاريزراعی و گسترش نشاءهاي کشت و رعایت اصول بهاصالح روش - 16
  استفاده از بذور زودرس در محصوالت بهاره و پائیزه - 17
  رویج کشت محصوالتی که نیاز آبی کمتري دارندت - 18
  هاي کشت به جهت کاهش تبخیر سطحیکاهش فاصله ردیف - 19
 زمینیدهی مناسب در محصوالتی نظیر سیبخاك - 20

  توسعه کشت با ماشین آالت وکشت مکانیزه - 21
  ایجاد بادشکن در حاشیه مزارع - 22
  پاشیکاهش تنش خشکی با تغذیه مزارع به روش محلول - 23
  کاري و کاهش آبیاريکشت برنج به صورت خشکه - 24
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  کاريهاي سیب زمینی و استفاده از نشاءمودن غدهدار نجوانهپیش - 25
  ها در اراضی دیم و باغاتبه کارگیري سوپر جاذب - 26
  در شرایط دیم کارهاي عمیقتوسعه کشت حبوبات با دستگاه - 27
  ها و فاروهاي آبیاريکوتاه کردن طول کرت - 28
  هاي سنگینطوالنی کردن دور آبیاري در خاك - 29
و مدیریت  تهاي کشت در راستاي حفظ رطوبیفاستفاده از بقایاي گیاهی در بین رد - 30

  مانده محصول با پخش کردن آن بر روي زمین به منظور کاهش تبخیر از سطح خاكپس
 )زراعی و باغی(لزوم بیمه نمودن محصوالت کشاورزي  - 31

هاي هرز در ها وعلفمبارزه به موقع در برابر آفات، بیماري ه وبررسی مراقبت از گیا - 32
  راستاي حفظ محصول

  )سامانه آبگیر(ها در باغات ایجاد میکروکچمنت - 33
استفاده از کودهاي آلی، پوشال و سوپرجاذب در اطراف ریشه درخت به منظور جذب  - 34

  آب و در اختیار قراردادن به ریشه
  زده در باغاتآفت ن مسن وقطع درختا - 35
  اي درختانآبیاري کوزه - 36
کاه و کلش و یا کود حیوانی  ایجاد یک الیه مالچ در زیر درختان با پهن کردن پالستیک - 37

  در اطراف تنه درخت بعد از آبیاري
 هاي خشکیده و غیر ضرورهرس سرشاخه - 38

  در هزار 6سوین  حذف و تنک کردن میوه با استفاده از - 39
  افزایش فاصله و دوره آبیاري در آبیاري باغات - 40
  هانها و سیلیکوها، التکسدهند مانند موم به کارگیري موادي که تعرق را کاهش می - 41
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گردد مانند  به کارگیري موادي که سبب انعکاس نور و در نتیجه کاهش دماي برگ می - 42
  کائولینت

  ايهاي گلخانهه کشتافزایش توسع - 43
  برانهاي آبتوسعه مشارکت مردم و افزایش تشکل - 44
هاي زینتی، اي، گلها، گیاهان گلخانهپروش قارچ: هاي جایگزین مثلانجام فعالیت - 45

  در مواقع خشکسالی... ورش انواع دام و گیاهان دارویی، پر
فراهم کردن امکان چادر : هاي اقتصادي غیر تولیدي مربوط به مزرعه مثلانجام فعالیت - 46

  هائی براي استراحت گردشگران، اردوهاي تابستانه در مزرعه، زدن و ایجاد مکان
هاي پروژه :گذاري از طریق کار در خانه از جملهاندازي بازارهاي محلی و سرمایهراه

  هاي دیگربافی، تهیه غذاي سنتی براي گردشگران و ایدهخیاطی، صنایع دستی، قالی
  
  اثرات خشکسالی در بخش کشاورزي استان چهارمحال و بختیاري - 5-11

هـاي توسـعه   هاي مهم و حیاتی کشـور اسـت، کـه در برنامـه    بخش کشاورزي یکی از بخش
در اسـتان  . ان محـور توسـعه شـناخته شـده اسـت     اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی کشـور بـه عنـو    

هـاي سـطحی و زیرزمینـی، از    دشت مسطح و منابع آب 10چهارمحال و بختیاري به دلیل وجود 
باشد و براساس آمار موجود، در ایـن اسـتان   هاي مهم مردم، کشاورزي میدیرباز یکی از فعالیت

بـه کشـت   ) درصـد  42(تـار  هـزار هک  83هزار هکتار اراضی کشـاورزي، حـدود   197از مجموع 
به کشت دیم محصـوالت زراعـی و   ) درصد 36(هزار هکتار  70محصوالت زراعی آبی، حدود 

در بین تمام محصوالت زراعی، گندم بـا سـطح   . به باغات تعلق دارد) درصد 22(هزارهکتار  44
راضـی  درصد سطح ا 50برابر ) هزار هکتار دیم 48هزار هکتار آبی و  28(هزار هکتار  76حدود 

هـزار تـن    618از کـل  . زراعی استان، بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصـاص داده اسـت  
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 32از کشـت آبـی و حـدود    ) درصد 95(هزار تن  586تولیدات محصوالت زراعی استان حدود 
  . از کشت دیم بدست آمده است) درصد 5(هزار تن 

  برآورد خسارت در بخش کشاورزي استان -1- 5-11
میزان خسارت ناشی از خشکسالی در درجه اول نیاز بـه اطالعـات مسـتند و در     براي محاسبه

هر چه خسارت ناشی از خشکسالی بیشـتر  . شناسی محاسبه خسارت استدرجه دوم نیاز به روش
هاي مقابله با خشکسـالی اهمیـت بیشـتري    باشد، انجام محاسبات میزان خسارت براي انجام برنامه

کـه ابعـاد خسـارات بـه ویـژه در بخـش       و ایـن  1387کسـالی در سـال   با رخداد خش. کندپیدا می
قدري زیاد بود که لزوم تالش در جهـت پـژوهش و گـردآوري آمـار و اطالعـات      کشاورزي به

هـاي ذیـربط در   لذا سـازمان . پیرامون روند تولیدات محصوالت کشاورزي بیشتر احساس گردید
  . آوري شداطالعات جمع  اند و بخشی از آمار و هائی کردهاین زمینه تالش

هاي متنـوعی وجـود   در ارتباط با محاسبه خسارات خشکسالی در بخش کشاورزي نیز روش
بر اساس تجارب موجود یک روش متداول در محاسبه خسارت کاهش محصول به شـرح  . دارد

  :باشدزیر می
v هاي عادي با رابطه زیر محاسبهها در سالابتدا میزان درآمد هر یک از محصول 

  :می گردد
میانگین عملکرد محصوالت × هاي عاديمیانگین سطح زیر کشت محصوالت در سال(

  )قیمت محصول× هاي عاديدر سال
v آیدسپس میزان درآمد در سال خشکسالی با رابطه زیر بدست می .  

میانگین عملکرد محصوالت × میانگین سطح زیر کشت محصوالت در سال خشکسالی (
  )محصول قیمت× در سال خشکسالی 

v  تعیین سطح خسارت در برآورد هزینه خشکسالی در بخش کشاورزي اهمیت
یکی پیمایش مستقیم . براي این منظور دو روش کلی وجود دارد. زیادي دارد
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) بردارينقشه(است که از طریق انجام بازدید، مصاحبه و حتی عملیات میدانی 
اي اویر ماهوارهشود و دیگري استفاده از تصسطوح خسارت دیده تعیین می

توان پیمایش مورد اي متنوع در تصویربرداري میهامروزه با وجود ماهواره. است
  . اي انجام دادنظر را با صرف وقت و هزینه کمتر با استفاده از تصاویر ماهواره

در استان چهارمحال و بختیاري، از روش اول بـراي بـرآورد خسـارت بخـش کشـاورزي در      
در ایـن  . ارائـه شـده اسـت   ) 2-5(استفاده شد که نتـایج در جـدول    1386-87جریان خشکسالی 
 92هزار هکتار اراضی زراعی آبـی و دیـم اسـتان، بـیش از      153شود از مجموع جدول دیده می
درصد آن مربوط به اراضی دیم  60اند که حدود درصد خسارت دیده 100تا  20هزار هکتار از 

 722هـزار تـن بـه ارزش     316ر ایـن سـال برابـر بـا     کل خسارت محصوالت زراعی د. بوده است
شـود در بـین   براساس همین آمار مشاهده می.  میلیارد ریال بوده است که رقم قابل توجهی است

از نظر وسعت اراضی ) یونجه، شبدر و ذرت علوفه(محصوالت آبی، دو محصول گندم و علوفه 
خسارت، براي ایـن دو محصـول بـه    ارزش این . دهنددیده، بیشترین سطح را پوشش میخسارت
در بین محصوالت دیم نیز دو محصول گنـدم و جـو   . میلیارد ریال بوده است 173و  255ترتیب 

  . اندبیشترین سطح خسارت را داشته
در مورد خسارت به باغات مشخص است کـه بیشـترین خسـارت وارده    ) 2-5(مطابق جدول 

ردو و کمترین آن مربـوط بـه زردآلـو بـوده     مربوط به محصول گ 87ناشی از خشکسالی در سال 
یک علت آن سطح زیر کشت دو محصول است که گردو سـطح زیـاد و زرداآلـو سـطح     . است

از نظر ارزش خسارات نیز باغـات گـردو بیشـترین خسـارت را     . دهدکم را به خود اختصاص می
سارت محصوالت در مجموع کل خ. پس از آن محصول بادام در رتبه بعدي قرار دارد. اندداشته

میلیارد ریال بـوده کـه رقـم قابـل      1223بالغ بر  1386-87کشاورزي استان در جریان خشکسالی 
  .توجهی است
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  1386- 87سطح اراضی کشاورزي خسارت دیده در خشکسالی ) 2-5(جدول 

  برآورد خسارت 
 )میلیون ریال (

میزان محصول 
 دیدهخسارت
 )تن(مقدار 

سطح خسارت 
 )هکتار(دیده 

  برداران د بهرهتعدا
 دیدهخسارت

 موضوع خسارت

 گندم 15717 53430 61683 172712

عی
زرا

ت 
وال
حص
م

 

 جو 5125 14000 14140 45248

 کلزا 406 1200 1152 8064

 علوفه 9308 17000 155000 255000

 حبوبات 3352 3500 9550 90725

 چغندر قند 535 980 18724 11234

 سایر 435 2500 55800 139500

 جمع 34878 92610 316049 722483

 سیب  3990 3388 32100 96840

غی
ت با

وال
حص
م

 

 گردو 2900 6345 6645 200105

 بادام 2690 2526 6560 164276

 هلو 2585 635 3250 10300

 زردآلو 590 250 515 2635

 انگور 2200 1800 12449 24898

 سایر 365 300 600 1800

 جمع 15320 15244 62119 500854

  هاي اقتصادي استانمقایسه خسارت بخش کشاورزي با سایر بخش -2- 5-11
تـوان بـه   هاي اقتصادي که در اسـتان متـأثر از خشکسـالی اسـت مـی     ترین بخشاز جمله مهم

، امـور  ....)دام، طیـور، آبزیـان و   (دامپـروري  ) زراعت و باغبـانی (هایی همچون کشاورزي بخش
آب و خـاك، امـور دام و   (و امـور زیربنـایی   ) جنگل و مرتع و آبخیـزداري (عشایر، منابع طبیعی 
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بــه منظــور مقایســه میــزان خســارت . کــه در ارتبــاط بــا کشــاورزي اســت، اشــاره کــرد) شــیالت
ایـن نمـودار میـزان    . تهیـه شـد  ) 1-5(ها، نمودار شکل و سایر بخش خشکسالی بخش کشاورزي

دهـد و بـر ایـن اسـاس مالحظـه      هاي اقتصادي را نشان مـی خسارات خشکسالی هر یک از بخش
بیش از یک سوم خسارات را بـه خـود اختصـاص    ) زراعت و باغبانی(شود بخش کشاورزي می

هـاي زراعـت، باغبـانی،    خسـارت در بخـش  در مجموع میزان کـل  . داده و بیشترین سهم را دارد
و ) جنگـل و مرتـع و آبخیـزداري   (، امور عشایر، منابع طبیعی ...)دام، طیور، آبزیان و (دامپروري 

و  4480بـه ترتیـب    1388و  1387هاي در سال) آب و خاك، امور دام و شیالت(امور زیربنایی 
قیم و غیرمـادي ناشـی از خشکسـالی    این ارقام، خسارت غیر مست. میلیارد ریال بوده است 10171

گیرد؛ با این حال خسارات ذکر شده چند برابر کل را در بر نمی...) ها و النفع، بیمارينظیر عدم(
کمتـر از  (شوند و بخش کوچکی از آن را خود مردم متحمل میبودجه استان است که عمده آن

  . توسط دولت جبران شده است) درصد آن 5
   

  
  1388و  1387هاي هاي مختلف اقتصادي در سالن خسارات خشکسالی بخشمیزا) 1-5(شکل
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    شهرستان تفکیک به خشکسالی خسارات -3- 5-11
، 1387طبق طرح آمارگیري سازمان جهاد کشاورزي استان چهارمحـال و بختیـاري در سـال    

. ارائه شـده اسـت  ) 3-5(هاي مختلف و به تفکیک شهرستان در جدول میزان خسارت در بخش
هاي مورد اشاره، دو شهرستان شهرکرد و بـروجن بیشـترین خسـارت    شود در کل بخشدیده می

در بخش زراعـت  . هاي کوهرنگ و لردگان قرار دارنداند و پس از آن شهرستانرا متحمل شده
و باغبانی نیز دو شهرستان شهرکرد و بروجن بیشترین خسارت را متحمل شده اند اما از نظر دام، 

ایـن آمـار و اطالعـات    . وهرنگ پس از شهرسـتان شـهرکرد، در رده دوم قـرار دارد   شهرستان ک
از نظـر  (هـا  هاي بعدي مـدیریت خشکسـالی بـا عنایـت بـه اولویـت      کند در خشکسالیکمک می

  .    اعمال شود) شدت خسارت
   1386- 87در سال  شهرستان تفکیک به خشکسالی خسارات برآورد)  3-5(جدول 

  )میلیون ریال(
 تانشهرس

 شرح
 جمع کیار لردگان اردل کوهرنگ فارسان بروجن شهرکرد

 722458 0 173726 62875 25320 39330 198755 222452 زراعی 

 500857 0 60782 79935 56330 54304 99780 149726 باغی 

 1160230 96479 110714 121008 201660 99896 120937 409536 دام 

 220805 0 38385 6330 3950 16610 51870 103660 زیربنائی 

 355000 17870 71000 53250 159750 18550 16830 17750 عشایر 

 86000 4250 4000 36550 32350 4300 0 4550 شیالت 

 434000 40000 85800 67550 86800 45350 43400 65100 منابع طبیعی 

 1005000 100500 130650 100500 100500 100500 150750 321600 عدم النفع 
 4484350 259099 675057 527998 666660 378840 682322 1294374 جمع کل 
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  اقدامات انجام شده در کاهش اثرات خشکسالی در بخش کشاورزي در استان  -4- 5-11
هاي مختلف در معـرض آسـیب قـرار گرفتنـد و     ، بخش1386-87ر جریان خشکسالی سال د

اقـدامات عمـدتاً در راسـتاي    . ود آمـده را انجـام داد  هر بخش اقدامات متناسـب بـا مشـکل بوجـ    
، اطالعـات  1386-87هاي درگیر در خشکسالی سال به منظور بررسی بخش. مدیریت بحران بود

هـاي اجرائــی کـه در مــدیریت   دســتگاه. آوري و تحلیــل شـد مربـوط بــه توزیـع اعتبــارات جمـع   
ب روســتایی، آب و خشکسـالی درگیــر شـدند شــامل سـازمان جهــاد کشـاورزي، آب و فاضــال    

ها و ستاد حوادث غیرمترقبـه اسـتان بـود کـه سـهم هـر کـدام از ایـن         فاضالب شهري، شهرداري
. نشـان داده شـده اسـت   ) 2-5(ها از اعتبارات دولتـی تخصـیص یافتـه، در نمـودار شـکل      دستگاه

هاي جهاد کشاورزي، اداره کل امور عشایر، اداره هاي معاونتبخش کشاورزي شامل زیربخش
شـود بیشـترین   باشد و مالحظـه مـی  کل دامپزشکی، اداره کل منابع طبیعی و مدیریت شیالت می

هـا و  اعتبارات به بخش کشاورزي اختصاص یافته است و این خود نشـان از گسـتردگی فعالیـت   
 . باشدپذیري این بخش در استان میآسیب

  ي مقابله با خشکسالیسهم بندي اعتبارات دولتی تخصیص یافته به استان برا) 2- 5(شکل 
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 :در ارتباط با مدیریت خشکسالی در بخش کشاورزي سه دسته اقدام انجام گرفت

 اقدامات مدیریتی و ستادي •

  اقدامات ضروري و فوري •
 اقدامات اساسی و زیرساختی •

تـوان بـه طـور    آیـد مـی  با نگاهی به عملکرد مقابله با خشکسالی در اسـتان کـه در ادامـه مـی    
را بـه شـرح زیـر بیـان      1386-87قدامات انجام شده  براي مقابله با خشکسالی ترین اخالصه مهم

شود عمده این اقدامات در راستاي مـدیریت بحـران خشکسـالی بـوده و نـه      کرد که مالحظه می
  . مدیریت ریسک

 )باغی، زراعی و دام وطیور(هاي کشاورزي تامین یارانه مورد نیاز نهاده )1

 والت کشاورزيافزایش اعتبار صندوق بیمه محص )2

 ايدیده فاقد پوشش بیمهپرداخت خسارت به کشاورزان خسارت )3

 فشار هاي آبیاري وتوسعه آبیاري تحتهاي فنی و اعتبار اصالح شیوهکمک )4

  پرداخت سود وکارمزد تسهیالت بانکی کشاورزان خسارت دیده )5

 اقدامات مدیریتی و ستادي -الف

ها و مدیران مدیران کل ادارات تابعه، معاونت تشکیل ستاد خشکسالی در سازمان با عضویت -1
  جلسه کاري 17ها و برگزاري جهادکشاورزي شهرستان

ایجاد تعامل سازنده و مؤثر با مجموعه دست اندرکار درسطح کشور و استان اعم از وزارت  -2
  متبوع واستانداري استان

ها، ها باتوجه به شاخصدیده استان و تعیین اولویتبندي مناطق خسارتشناسایی و پهنه -3
هاي ستاد حوادث کشور، ستاد ویژه نمایندگان رئیس جمهور و ها و ابالغیهدستورالعمل
  وزارت متبوع

  برآورد ریالی خسارت وارده به بخش و انعکاس آن به مراجع ذیربط کشور و استان -4
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هاي و بودجههاي توجیهی براي تعیین سهم مناسب از اعتبارات تهیه مستندات و گزارش -5
  اختصاص یافته به خشکسالی از سوي دولت

مشارکت فعاالنه در برگزاري همایش خشکسالی با مشارکت ستاد حوادث استانداري و ارائه  -6
  مقاالت علمی و تخصصی در زمینه خشکسالی

 اقدامات فوري و ضروري  - ب

استان حدود یک از محل سرجمع اعتبارات ابالغی به استان، براساس مصوبات ستاد حوادث 
ها سوم از اعتبارات براي انجام اقدامات فوري و ضروري اختصاص یافت  که طبق ابالغیه

ترین زمان ممکن در سطح کل استان هاي ذیل در کوتاههاي اعالم شده، فعالیتودستورالعمل
 :به انجام رسید

و توزیع آب به هاي مختلف جهت انتقال متر لوله در اندازه135000خرید و توزیع بیش از  -1
ترین رسانی موقت از نزدیکدیده براي آبمناطق خسارت دیده با اولویت باغات خسارت

  منابع آب موجود در منطقه 
  هکتار با روش تانکر  5074انجام آبیاري تکمیلی باغات در سطح  -2
  بندان در سطح استانمورد آب 25اصالح و بهبود  -3
  چشمهرشته قنات و  61بهسازي و مرمت  -4
  راس دام سبک از دامداران 9503خرید  -5
  دار اعم از جو، ذرت وکنسانتره بین دامدارانتن علوفه یارانه 4050توزیع  -6
  مترمربع  2170000کننده دام و عملیات ذیربط در سطح تأمین سموم و مواد ضدعفونی -7
 هکتار 559مبارزه با سن گندم در سطح  -8

  هکتار  12017ات در سطح مبارزه با ملخ و سایر آف -9
  راس  6810تامین واکسن دامی و واکسیناسیون جهت  - 10
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دستگاه تانکر ثابت و سیار تحویلی از ستاد  40آبرسانی به عشایر استان با اختصاص  - 11
تانکر ثابت و سیار از محل اعتبارات متمرکز ستاد حوادث  62حوادث استانداري و 

  اغات استانداري براي آبرسانی تکمیلی ب

 اقدامات اساسی و زیرساختی - ج

اقدامات اساسی در مقابله با خشکسالی شامل مواردي است که منجر به توانمندسازي بخش 
از جمله اقدامات . هاي بعدي، خسارت کاهش یابدکه در خشکسالیطوريمورد نظر شود به

  :توان به موارد زیر اشاره کرداساسی در بخش کشاورزي، می
  وین آبیاريهاي نروش -1
  هاي فرعی آبیارياحداث شبکه -2
  هاي آبیاريانتقال آب با لوله، پوشش انهار و کانال -3
هاي کوچک و زودبازده تأمین آب، استخرهاي ذخیره آب، توسعه و بهسازي اجراي طرح -4

  هاي تأمین آب کشاورزي و احیاء و مرمت قنواتآب بندها، بهسازي چشمه
  داري آبخیزداري و آبخوان -5
  تجهیز و نوسازي اراضی  -6
   تأمین آب عشایري و دامی -7

که اقدامات فوق در این استان براي مقابله با خشکسالی مورد نیاز بوده ولی به دلیل با آن
. یافته، امکان انجام همه اقدامات در استان وجود نداشته استهاي تخصیصعدم کفایت بودجه

فشار بوده است که اطالعات آن جام گرفته، توسعه آبیاري تحتبیشترین فعالیت ان در این ارتباط
نشان داده شده ) 3-5(هاي قبل از آن در نمودار شکل و همچنین سال 1387-88براي سال آبی 

روند ) 1387و  1379هاي سال(هاي بعد از وقوع هر خشکسالی شود در سالمالحظه می. است
 1384-85هاي هاي پرآبی مثل سالدر سال. استتوسعه آبیاري تحت فشار سیر صعودي داشته 

ها فرصتی هستند این به منزله این است که خشکسالی. این روند سیر نزولی به خود گرفته است



� Ø  240بله با آن پیامدهاي خشکسالی و راههاي مقا ×

که کشاورزان انگیزه الزم براي انجام اقدامات کاهش مصرف آب را به دست آورند و دولت 
سازي در این زمینه به اهداف مدیریت باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کند و با فرهنگ

  .بهینه منابع آب دست یابد
  

  
  در استان چهارمحال و بختیاري) ايبارانی و قطره(فشار روند توسعه آبیاري تحت) 3- 5(شکل 
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  مقدمه - 6-1

دهد ولی هاي طبیعی است که در تمامی مناطق اقلیمی رخ میخشکسالی یکی از پدیده
یکی از محورهاي . باشداي به منطقه دیگر کامالً متفاوت میصات و آثار آن از منطقهمشخ

شود، اقتصادي و مهم کشور که همواره در پی وقوع پدیده خشکسالی متحمل آسیب جدي می
جمعیت . است) شامل گوسفند، بز، گاو، انواع طیور، آبزیان و زنبور عسل(صنعت دامپروري 

ریزي دقیق یت باالي آن در وابستگی به خوراك، بیانگر اهمیت برنامهبزرگ دامی کشور و حساس
توجهی و تدارك امکانات براي پاسخگویی به نیازهاي روزمرة این صنعت است و در صورت بی

کاهش میزان تولیدات دامی، کاهش . ریزي نامناسب، شاید هرگز مجال جبران نباشدیا برنامه
ها از برخی ها قبل از رشد کامل و فروش آنف اجباري دامها، افت الشه و حذباروري در دام

که تولیدات دامی و بویژه جاییاز آن. باشندعوارض عمده خشکسالی در روند تولیدات دامی می
ها در تولید که گوسفند و بز بیشترین وابستگی به مراتع را دارند و این دامگوشت قرمز، به دلیل این

  باشند، با بروز پدیده خشکسالی با کاهش تولید مواجه را میگوشت قرمز سهم عمده را دا
با . تر به عمل آیدهاي دقیقریزيگردند لذا ضرورت دارد در این بخش توجه بیشتر و برنامهمی

توجه به وابستگی شدید مراتع به بارش در فصول مختلف، بروز خشکسالی، کاهش شدیدي در 
ت که این امر بر تولید علوفه در اراضی کشاورزي نیز اثر تولیدات مراتع را به دنبال خواهد داش
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که خشکسالی یک خسارت عمده براي صنعت دامپروري و بویژه براي جائیاز آن. سوء دارد
بینی الزم را انجام ندهند خواهد بود، الزم است دامداران در دامدارانی که در دورة ترسالی پیش

گذاري کنند و همچنین اي با عملکرد باال سرمایههاي پرباران در کشت گیاهان علوفهسال
. هاي دولتی و خصوصی وجود داشته باشدهاي الزم جهت مقابله با خشکسالی در بخشآمادگی

گردد که هر چرها باعث میها و پسها به علوفه، مراتع و چراگاهوابستگی شدید غیر قابل انکار دام
  . م با کاهش مقدار تولیدات دامی مرتبط باشدگونه کاهشی در تولیدات فوق به صورت مستقی

  
  اهمیت آب در بخش دام - 6-2

مقدار آب بدن حیوانات . حیات انسان، حیوان و تمام گیاهان بستگی به وجود و تعادل آب دارد
از دست دادن آب به . دهددرصد از وزن بدن را تشکیل می 73تا  71که طوريتقریباً ثابت بوده، به

درصد  50که از دست دادن تمام چربی و حال آن. سبب مرگ دام خواهد گردید درصد، 10میزان 
. توان به اهمیت تأمین آب کافی و تمیز پی بردرو میاز این. از پروتئین، باعث مرگ نخواهد شد

دهد درصد حجم خون را تشکیل می 80هاي شیمیائی بوده بوده و آب یک واسط در همه واکنش
مصرف آب در حیوانات جوان و در . کربن دخالت دارداکسیدسیژن و ديو در نقل و انتقال اک

ها تولیدات دام. باشدحال رشد بسیار مهم است، زیرا تأثیر منفی کمبود آب بر رشد، بسیار بیشتر می
کمبود آب سبب کاهش مصرف غذا، افت . رابطه مستقیمی با مقدار و کیفیت آب آشامیدنی دارد

بر اثر کمبود آب، دفع مواد زاید از طریق . شودنی و دفاعی حیوانات میتولید و تحلیل توان بد
  . ادرار و مدفوع کاهش یافته و به دنبال آن بدن با اختالالت رو برو خواهد شد

  
  ماهیت خشکسالی و اثرات آن در روند تولیدات دامی  - 6-3

افتد و در این مواقع اي است که هر چند سال یک بار اتفاق میکه خشکسالی پدیدهجاییاز آن
. گذاردهاي مختلف اقتصادي، اثرات زیادي بر جاي میشود لذا در بخشمنابع آب محدود می

هاي مختلف و خشکسالی بر روي موجودات زنده و به ویژه گیاهان و به طبع آن جانوران و گونه
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یکی از . اردها، حیوانات و جوامع انسانی اثرات متفاوتی دهمچنین بر روي میکروارگانیسم
المللی مقابله اي، ملی و بینابزارهاي مطمئن براي کاهش اثرات، تدوین و اجراي راهبردهاي منطقه

هاي مقابله، اقدامات اجرائی مورد نیاز و در این زمینه باید تمام مفاهیم، روش. باشدبا خشکسالی می
هاي ین وظایف بخشمنابع در دسترس جهت مقابله و کاهش خسارات احتمالی وارده و همچن

مختلف دولتی و خصوصی در آن کامالً مشخص باشد و دست اندرکاران ملزم و متعهد به صحیح 
هیچ شکی وجود ندارد که در میان اثرات مخرب خشکسالی، اثر آن بر . اجرا نمودن آن شوند

هاي لذا ارائه راه حل. کشاورزي و دامپروري شدیدتر بوده و از اهمیت باالیی برخوردار است
ها از مقابله با این پدیده و تعدیل اثرات آن بویژه در کشورها و مناطقی که پدیده خشکسالی در آن

اي اگرچه پدیده خشکسالی در هر منطقه. باشدفراوانی باالتري برخوردار است، الزم و ضروري می
سعه، شمال یا یافته یا در حال تواز کره زمین، در کشورهاي غنی و فقیر، مرطوب و خشک، توسعه

ها افتد ولی در کشورهاي توسعه یافته، خشکسالی تنها از لحاظ اقتصادي، زیاناتفاق می... جنوب و
که در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نیافته، خشکسالی، کند، در حالیو خساراتی را وارد می
ی نه تنها روي اثرات خشکسال. کندها را تهدید میسازد و سالمت انسانحیات را مختل می

هاي مرتبط با صنایع تبدیلی و تولیدات محصوالت کشاورزي، بلکه همزمان بر روي کلیه فعالیت
اعم از اهلی و (هاي گیاهی و جانوري تکمیلی کشاورزي، تمام موجودات زنده از قبیل گونه

هاي صدر نتیجه در دست داشتن ابزارها و شاخ. باشدها اثر گذار میو همچنین انسان) وحشی
مقابله با اثرات مخرب خشکسالی و ایجاد پارامترهاي مکانی و زمانی جهت توسعه پایدار یک 

هاي مورد نیاز، وضعیت اقتصادي، گزارياجتماع و آمادگی کامل کل جامعه در رابطه با سیاست
اکولوژیکی، اجتماعی و همچنین رفتارهاي خصوصی اشخاص و عمومی جامعه الزم به نظر می 

هاي تولیدي دیده خشکسالی چه بصورت مستقیم و چه غیر مستقیم بر دامپروري و فعالیتپ. رسد
حیوانات از کمبود آب شرب و همچنین از هواي گرم که بصورت مداوم . گذاردبخش اثر می

ها و مدت بر روي گونهالعمل خشکسالی طوالنیلیکن عکس. برندوجود داشته باشد، رنج می
عمده اثرات مستقیم خشکسالی زمانی است که . باشدها با هم یکسان نمیهاي مختلف دامواریته
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ها ها و تأثیر آن بر سالمت داماي و همچنین کاهش ظرفیت مراتع و چراگاهکمبود اقالم علوفه
این امر در کنار کمبود آب شرب خنک و باکیفیت، اثرات قابل توجهی بر رشد و . مشهود شود

در . وري صنعت دامپروي خواهد داشتها و نهایتاً بر سوددهی و بهرهتولید مثل حیوانات و دام
مدت بر کیفیت هاي طوالنیباشد و لذا اثر خشکسالیهمین راستا کیفیت آب نیز داراي اهمیت می

بر حسب آمار و برآورد کارشناسان در . آب نیز بایستی مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار گیرد
% 40هاي وقوع خشکسالی گاهی بیش از اورزي و دامی در سالکشور، تولید محصوالت کش

تواند شامل کاهش اثرات خشکسالی بر روي تولیدات دامی می. دهدکاهش را نشان می
حاصلخیزي مراتع،کاهش تولید شیر، کاهش نیروي چارپایان، محدودیت اراضی ملی براي چرا، 

نابع آب، هزینه باال یا عدم وجود غذا براي هزینه باال یا عدم وجود آب براي دام، هزینه توسعه م
دام، افزایش هزینه حمل و نقل و غذا براي دام، نرخ باالي مرگ ومیر دام و اختالل در سیکل تولید 

بهترین روش مدیریت دام در شرایط . باشد) گیري، سقط جنینبه تأخیر انداختن جفت(مثل
هاي قبل از یریت چرا در طی سالمد. باشد اي دام می خشکسالی، کاهش احتیاجات علوفه

بعضی . باشد خشکسالی عامل بسیار مهمی در پاسخ و مقاومت گیاهان مرتع به خشکسالی می
اند در نتیجه نرخ  کنند که چون تعداد حیواناتشان را بر روي مرتع زیاد نکرده دامداران فکر می

نه که تعداد دام در مرتع مهم است، گواما باید بدانیم همان. ها نیز تغییر نخواهد کرددامگذاري آن
زیرا حیوانات با افزایش جثه به میزان غذاي بیشتري نیاز دارند و . باشد اندازه حیوانات نیز مهم می

هاي  در طی دهه. ها و تعداد روز چرا نیز بستگی داردشده در مرتع، به اندازه دامغذاي مصرف
ها و  ها از جمله گاوها، گوسالهدازه متوسط دامنژادي، ان گذشته به علت عوامل مدیریتی و اصالح

تا  10ها باعث درصدي در متوسط وزن دام 40تا  10افزایش . ها افزایش پیدا کرده است حتی بره
درصد افزایش در میزان فشار به  40تا  10درصد افزایش در مقدار غذاي مورد نیاز و به تبع آن  40

ع باعث چراي بیش از حد شده و توان گیاهان را قبل از افزایش فشار بر روي مرت. گردد مرتع می
بنابراین دامدار باید عالوه بر تعداد دام، وزن آنها را نیز به دقت ارزیابی . دهد خشکسالی کاهش می
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کند تا بتواند تعداد دام متناسب با ظرفیت مرتع را وارد مرتع نماید یا به عبارتی دیگر او باید واحد 
  .ر داده و بر اساس آن عمل کنددامی را مد نظر قرا

  
  تجزیه و تحلیل آثار خسارات ناشی از پدیده خشکسالی  - 6-4

  اثرات بر تولیدات دامی -1- 6-4
ها را تحت تأثیر قرار داده و به طور خشکسالی به طور مستقیم گیاهان و حیوانات و تولیدات آن

بنابراین در مواقع خشکسالی، از طرفی  .سازدغیر مستقیم، صنایع وابسته به این تولیدات را مختل می
با کمبود غذا و تولیدات خام دامی و گیاهی مواجه هستیم و از طرف دیگر، بسیاري از صنایع و 
کارخانجات با مشکل مواجه شده که منتج به بیکاري جمع کثیري از کارگران و کارکنان این 

  توان اثرات آن بر میاز اثرات مخرب و زیانبار خشکسالی، . گرددبخش از صنعت می
کنندگان محصوالت کشاورزي و دامی را بیان نمود که در این بین، اثرات اقتصادي زیانبار مصرف

ها مدت یافتن راهکار مقابله با آنخشکسالی از اولویت خاصی برخوردارند که شاید درکوتاه
از خشکسالی و اثرات آن ها و خسارات حاصل تر باشد، زیرا بیشتر کشورها نیز عمده ارزیابیساده

در این شرایط به لحاظ . دهندبر تولید محصوالت کشاورزي، دامی و جنگلی را مد نظر قرار می
توان با افزایش واردات کاالهائی چون مواد اولیه و علوفه که مفهوم آن تحمیل اقتصادي می

در جهت . ران شودباشد، خسارات داخلی و مالی جبها و دولت میمخارج اضافی بر مردم، شرکت
. جانبه این موارد بر اقتصاد ملی نیز بایستی محاسبه گرددتوسعه پایدار و توازن اقتصادي، اثرات همه

پدیده خشکسالی بر ظرفیت بالقوه یک منطقه اثر کاهنده دارد، زیرا بیکاري را در منطقه افزایش 
ص در مناطقی که وضعیت این امر باالخ. یابدداده و استاندارد سطح زندگی مردم کاهش می

تواند به در این حالت پدیده خشکسالی می. عمومی زندگی در سطح پائینی باشد، خطرناك است
اي را عنوان عامل ناپایدارکننده شرایط سیاسی نیز در یک منطقه محسوب شده و مشکالت عدیده

  .در روابط و امور خارجی ایجاد کند



� Ø  248 خشکسالی و راههاي مقابله با آن پیامدهاي ×

موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی . ناخته نیستدر کشور ما خشکسالی یک پدیده نو و ناش
هاي متفاوت اتفاق هایی با شدتهاي گذشته خشکسالیاي است که در طول زمانکشور به گونه

هاي کشور سایه افکنده است، از هاي اخیر که تقریباً بر اکثر مناطق و استانخشکسالی. افتاده است
هاي مختلف به همراه داشته است که انی را در زمینههاي فراونوع شدید آن به شمار رفته و زیان

ها و ها باعث تخریب مراتع و جنگلمنشا اصلی آن اینست که در مواقع خشکسالی کمبود بارش
گونه که بیان گردید یکی از طرفی همان. شودخسارات شدیدي بر محصوالت زراعی و باغی می

پدیده خشکسالی متحمل آسیب جدي  از محورهاي اقتصادي و مهم که همواره در پی وقوع
هرچند که خودکفایی در تولیدات دامی و سایر محصوالت . شود، صنعت دامپروري است می

در چگونگی دستیابی ... وابسته، هدفی استراتژیک است، ولی نوع برخورد و تخصیص امکانات و
اران، افزایش کاهش تولید، وخامت اوضاع اقتصادي کشاورزان و دامد. به این هدف مؤثر است

نندگان -هاي مورد نیاز و به تبع آن محصوالت و انتقال اثرات ناخوشایند آن به مصرف نرخ نهاده
در سالیان اخیر تولیدکنندگان اعم از . روندها به شمار میهاي خشکسالیترین نشانهاز ملموس

بیعی و کاهش نزوالت کشاورز و دامدار و در نهایت سایر اقشار مردم به دلیل تغییر در تحوالت ط
  . جوي، از نزدیک عوارض تلخ خشکسالی را بارها لمس کرده اند

  مشکالت تغذیه دام در خشکسالی -2- 6-4
جایی که خشکسالی اثر مستقیم بر مراتع طبیعی دارد بنابراین تأثیرش بر دامداري سنتی که از آن

در نتیجه با کاهش علوفه . ار زیاد استکنند، بسیاز مراتع به ویژه مراتع بهاره و تابستانه تغذیه می
ها با گیاهان خوراك و جایگزین شدن آنها و نیز کاهش گیاهان خوشمرتعی مورد نیاز براي دام

ها و همچنین خاردار و مقاوم به خشکی و دیگر گیاهان بدخوراك یا حتی غیر خوراکی براي دام
. گیردها به شدت تحت تأثیر قرار میآلوده شدن گیاهان مرتعی به آفات و امراض، سالمت دام

شود  هاي مرغوب در اثر شرایط خشکسالی با محدودیت روبرو می که دسترسی به علوفههنگامی
ها خوداري آورند که تحت شرایط طبیعی از مصرف آن حیوانات به مصرف گیاهانی رو می
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هاي مختلف مبتال  شود که تعداد حیواناتی که به مسمومیت همین موضوع سبب می. نمایند می
گیري  آبی سبب افزایش تجمع نیترات در گیاه شده و خطر شکل تنش کم. شوند افزایش یابد می

کزاز علفی نیز از دیگر مشکالت . یابد هاي گیاهی افزایش می اسیدپروسیک در بسیاري از گونه
کاهش  هاي موجود در مراتع نیزدر طی دوران خشکسالی کیفیت آب. باشد دوران خشکسالی می

اگر آب . یابد ها افزایش میبه علت افزایش تبخیر و عدم جایگزینی آب، میزان نمک آب. یابد می
باشد بایستی تا قبل از شروع فصل گرما، حیوانات از  موجود در مرتع تنها آب مورد استفاده می

ر که کیفیت آب نامناسب باشد، مصرف آب حیوان کاهش یافته و دزمانی. مرتع خارج گردند
حیوان شدیداً تشنه باشد ممکن است مقدار زیادي آب شور وقتی . آید نتیجه عملکرد نیز پایین می

این مورد زمانی احتمال بیشتري براي . شود مصرف کند که این عمل سبب مرگ سریع حیوان می
 سوء عوارض. وقوع دارد که حیوانات مجبور شوند از گیاهان حاوي نمک زیاد استفاده نمایند

 مصرف نتیجه در گوارشی هايبیماري ایجاد متابولیک، اختالالت و کمبودها صورت به هتغذی

 هاییخراش و زخم سمی، علوفه از هادام تغذیه و مراتع کاهش غالت، نظیر جدید هايخوراك

  .شودمی سبب دام براي خشک، گیاهان هايریشه با تغذیه اثر در حیوان بینی و دهان اطراف در
ش سطح زیر کشت و یا عدم امکان کشت محصوالت کشاورزي و عملکرد در مجموع کاه

آورد که از ها و کاهش ذخایر گیاهی مراتع در زمان خشکسالی مسائل متعددي پیش میپایین آن
  : توان به موارد زیر اشاره نمودها میجمله آن
Ø  ها آنعدم فعالیت مناسب زنبورهاي عسل و اثرات مضر ناشی از عدم یا کاهش فعالیت

  بطور مستقیم و غیر مستقیم 
Ø هاالغر و در نتیجه مریضی دام  
Ø ها و وقوع سقط جنین در گیري مناسب و در نتیجه آبستن نشدن دامانجام نشدن جفت  

  هاآن
Ø ها نامرغوب شدن پشم، مو و پوست دام  
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Ø ها که در چنین شرایطی، دام براي فروش یا خریدار ندارد یا به نامرغوب شدن گوشت دام
  قیمت خیلی نازل امکان فروش آن وجود دارد 

Ø ها در طی مسیرهاي طوالنی براي یافتن علوفه در زمان مشکالت عدیده دامداران و دام
  خشکسالی

Ø لک افتادن جگر دام بر اثر "ها بخاطر تشنگی و به اصطالح دامداران معیوب شدن دام
   "تشنگی

Ø خشکسالی و عدم امکان  هاي جدید پس ازمشکالت جدي دامداران در تامین دام
 ها از نظر کمی و کیفی جایگزین دام

  مشکالت تجمع نیترات در بدن دام در خشکسالی -3- 6-4
به علت وقوع خشکسالی، گیاهان . شود اهمیت گیاهان سمی در دوران خشکسالی بیشتر می

برخی . شوند و ممکن است که حیوان از گیاهان سمی تغذیه نماید مناسب براي خوردن یافت نمی
با در . کنند گیاهان سمی به خشکسالی مقاوم بوده و ساقه و برگ سبزي در طی خشکسالی تولید می

وجود گیاهان . یابد نظر گرفتن کمبود علوفه مناسب، احتمال استفاده از این گیاهان افزایش می
وره در د. حاوي نیترات باال نیز مسأله دیگریست که در دوره خشکسالی با آن مواجه هستیم

خشکسالی به علت کاهش رشد یا متوقف شدن رشد گیاهان، مقدار زیادي نیترات در گیاه انباشته 
نیترات ماده حد واسط تولید . استفاده از کودهاي نیتروژنه خطر را افزایش خواهد داد. شود می

انباشته پروتئین در گیاه بوده که با کاهش رشد گیاه، تبدیل آن به پروتئین متوقف شده و در گیاه 
پیوندد که  ها به وقوع می در شرایط معمول گاهی اوقات تجمع نیترات در برخی علوفه. گردد می
ها قادرند باعث ها قطع نظر از منبع آن نیترات. زا باشدتواند براي حیوانات مزرعه مسمومیتمی

ور گزارش هاي اخیر مسمومیت با نیترات در برخی از مناطق کش در سال. مسمومیت در دام شوند
شده است و در برخی از مناطق دیگر که دچار خشکسالی هستند، خیلی از تلفات ناشی از این نوع 

  :یابد که در شرایط خشکسالی نیترات هنگامی در گیاه تجمع می. باشد مسمومیت می
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  .مقادیر زیادي نیترات در خاك موجود باشد )1
 .د در محیط وجود داشته باشددهن برخی از عوامل که رشد گیاه را تحت تأثیر قرار می )2

تجمع نیترات در گیاه هنگام استفاده از کودهاي نیتراته خیلی بیشتر از هنگامی است که از مثالً 
دار با تأخیر که از کودهاي نیتروژندر همین ارتباط هنگامی. آمونیوم سولفات یا اوره استفاده شود

آبی براي گیاه هنگامی پیش  اگر شرایط کم. استفاده شود تجمع نیترات در گیاه بیشتر خواهد شد
. آید که گیاه مقادیر زیادي نیترات جذب کرده باشد، تجمع نیترات در پیکره گیاه بیشتر خواهد بود

افشانی و یا بالفاصله بعد از آن بوقوع بپیوندد در این صورت تجمع نیترات  آبی حین گرده اگر کم
آبی تحت تأثیر آبیاري یا  ه بعد از یک دوره کمرشد مجدد گیا. در گیاه افزایش خواهد یافت

تحت چنین شرایطی الزم است مثالً . گردد که تجمع نیترات در گیاه کاهش یابد بارندگی سبب می
اگر خشکسالی در مورد . روز به تأخیر افتد تا از تجمع نیترات کاسته شود 4تا  3در ذرت، برداشت 

. توان در یک سوم تحتانی گیاه مشاهده نمود ترات را میذرت بوقوع بپیوندد مقادیر زیادي تجمع نی
دار تسریع حال اگر شرایط رطوبتی براي گیاه بهبود یابد تبدیل نیترات به سایر ترکیبات نیتروژن

البته باید در نظر داشت که همه . گردد شده و ظرف مدت چند روز شرایط به حالت طبیعی بر می
به عنوان مثال اگر رطوبت خاك بیش از حد کم . شود یشرایط خشک نیز سبب تجمع نیترات نم

  .تواند توسط ریشه گیاه جذب گردد باشد نیترات نمی
ها  اما تبدیل نیترات. ها سبب بروز مسمومیت گردد تواند در دام النفسه نمیها فی مصرف نیترات

د گیاهان، از حیوانات همانن. تواند موجبات بروز مسمومیت را فراهم کند به نیتریت است که می
در گاوها و گوسفندان و بطور کلی . کنند نیتروژن نیترات براي ساخت پروتئین استفاده می

هاي موجود در آن  نشخوارکنندگان تبدیل نیترات به نیتریت در درون شکمبه و توسط باکتري
اگر میزان  .پذیرد گیرد و در اسب، قاطر و االغ این تبدیل در ناحیه سکوم حیوان انجام می انجام می

نیترات وارد شده به دستگاه گوارش بیش از ظرفیت باشد یعنی میزان تبدیل نیترات به نیتریت بیش 
باشد حیوان با ) تواند براي ساخت پروتئین مصرف گردد که می(از تبدیل نیتریت به آمونیاك 
ها به  ن و اسبها خیلی بیشتر از گوسفندا تحت چنین شرایطی گاو. شود مسمومیت نیتراتی روبرو می
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سطح مسمومیت بستگی به این موضوع دارد که چه مقدار و با چه . مسمومیت با نیترات حساسند
به عنوان مثال اگر نیترات از طریق یک کود شیمیایی وارد بدن . سرعت نیترات مصرف شده است

نده شود نشخوارکننده شود و سبب مرگ وي شود اگر بنا باشد از طریق علوفه وارد بدن نشخوارکن
در مورد علوفه مسمومیت زمانی آشکار . گرددبا دو برابر شدن مصرف آن، همان تأثیر ایجاد می

درصد و یا بیشتر نیترات داشته باشند، مصرف  76/1شود که مقادیر زیادي علوفه که حاوي  می
مقادیر کمتر  اي باشد و یا اینکه آبستن باشد، هاي تغذیه البته اگر حیوان داراي سایر استرس. نماید

  .تواند کشنده باشد نیترات نیز براي وي می
ها مصداق دارد، تجمع گونه که در مورد سایر علوفههاي مرتعی نیز، همان در مورد علوفه

شرایط خشکی، تگرگ و سرمازدگی که . پیوندد نیترات تحت شرایط خاص محیطی به وقوع می
کمبود مواد . گردند ات در گیاه نیز میشوند سبب تجمع نیتر همگی باعث توقف رشد گیاه می

ها که بر متابولیسم طبیعی گیاه  کش نیاز و یا فقر فسفر و یا اسپري کردن برخی از علفمعدنی کم
در برخی مناطق، کوتاه بودن مدت . اند گذارند نیز ندرتاً سبب تجمع نیترات در گیاه شده تأثیر می

بطور کلی نیترات موجود در . ر گیاه شده استتابش نور خورشید بر گیاه سبب تجمع نیترات د
یابد بدین ترتیب گیاهان  پیکره گیاه با سن گیاه مرتبط بوده و با بلوغ گیاه میزان نیترات کاهش می

  . دهند جوان نسبت به گیاهان بالغ خطر مسمومیت را افزایش می

  راهکارهاي کاهش خطر مسمومیت با نیترات -4- 6-4
درصد باشد تا  76/1بایست بیش از  اي، سطح نیترات خوراك می تحت شرایط معمول تغذیه

هاي رایج در تغذیۀ دام  خطر مسمومیت با نیترات حادث شود و این سطح از نیترات کمتر در علوفه
هاي خشکسالی  اما در برخی شرایط استثنایی همانند استرس. شود تحت شرایط معمول مشاهده می

توان با بکار بستن تمهیداتی از  واجه شویم و در این شرایط میممکن است با این سطح از نیترات م
  .هایی جلوگیري نمود بروز چنین مسمومیت
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نشان داده شده است که میزان . باشداي می یکی از راهکارها، اقدام به سیلوسازي مواد علوفه
ده تا تکمیل تغذیه علوفۀ سیلو ش. یابد نیترات در علوفه ذرت با سیلو کردن به یک سوم تقلیل می

هفته ممکن است به طول  4فرآیند سیلوسازي بایستی به تعویق افتد و این زمان بسته به شرایط تا 
توان سطح نیترات را بطور  کیلوگرم آهک به هر تن مواد سیلویی می 10با اضافه نمودن . انجامد

یفیت سیلو و البته اضافه نمودن بیش از این مقدار سبب کاهش ک. اي کاهش داد قابل مالحظه
که جاییاز آن .شود سیلو می pHآهک سبب افزایش . گردد جلوگیري از فرآیندهاي تخمیر می

توان فقط دوسوم فوقانی را  سوم تحتانی گیاه ذرت در بیشترین میزان است میسطح نیترات در یک
به این ترتیب  اي اگر چه مقداري از مواد علوفه. سوم تحتانی را در مزرعه رها کردچاپر نمود و یک

از طرفی، باقیمانده گیاه در مزرعه . باشد ها می رود ولی در مجموع بهتر از از بین رفتن دام از بین می
از اضافه نمودن آمونیاك به  .تواند به عنوان منبع نیتروژنه براي سال بعد مورد استفاده قرار گیرد می

تواند شکستن نیترات  نیتروژنۀ دیگر می چنین سیلوهایی بایستی خوداري شود زیرا افزودن یک منبع
  .را در شکمبه تسریع کند و این روند تحت شرایط محدود بودن منبع انرژي، مخاطره آمیز است

ها را براي تعیین ترکیب شیمیایی هاي حاوي نیترات الزم است آن قبل از شروع به تغذیۀ علوفه
آبی داراي نیتروژن بیشتر و در نتیجه  معلوفۀ رشدیافته در شرایط ک. به آزمایشگاه ارسال نمود

بایستی از علوفه . بایست در فرموله کردن جیره به آن توجه داشت باشند که می انرژي کمتر می
ها را با دانۀ غالت یا ترکیب با سایر حاوي نیترات به تنهایی در تغذیه استفاده نشود و بهتر است آن

ود، بدین ترتیب غلظت نیترات در کل جیره کاهش علوفۀ بغوالت در جیره مصرفی دام فرموله نم
شود، سبب  که باعث ترقیق نیترات جیره میاستفاده از دانۀ غالت افزون بر این. کند پیدا می

گردد که با فراهم آمدن منبع انرژي در شکمبه حیوان، عمل تبدیل نیترات به آمونیاك به  می
تولید پروتئین میکروبی استفاده خواهد صورت کامل انجام شود، سپس آمونیاك تولیدي براي 

شود و براي تبدیل نیترات به  اي پرانرژي محسوب می بطور معمول علوفه ذرت، علوفه. شد
تواند  انرژي است و نمیاي کم که سودانگراس، علوفهدر صورتی. آمونیاك کفایت الزم را دارد

  .نی نمایدعمل تبدیل نیترات به آمونیاك را بطور کامل در شکمبه پشتیبا
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. علوفۀ حاوي نیترات بهتر است در مقادیر کم و دفعات زیاد در اختیار دام قرار داده داده شود
قدر افزایش شده آناي مصرف به این ترتیب غلظت نیترات در شکمبه به علت حجم کم مواد علوفه

حتماً از مکمل  براي گاوهاي شیرده نیز. یابد که از ظرفیت شکمبه براي تبدیل آن فزونی یابد نمی
درصد استفاده  44/0اي با غلظت یون نیترات بیش از  که از علوفههنگامی. غالت استفاده شود

هاي آبستن  شود، بایستی مراقبت شدید در مصرف این نوع علوفه براي گاوهاي خشک یا تلیسه می
و مقدار زیادي  بطور معمول بیش از یک وعده از این نوع علوفه در جیرة روزانه منظور نشود. شود

اي  هاي جوان به هیچ وجه از چنین علوفه براي تلیسه. ها در نظر گرفته شوددانۀ غالت براي آن
  .استفاده نشود

براي . پذیري حیوان به انجام رسانیده شودارائه علوفه حاوي نیترات بهتر است همراه با عادت
در یک . بایست حتماً رعایت شود میهفته زمان مناسبی است و حداقل زمان یک هفته  2این منظور 

هاي  درصد در گوساله 29/2آزمایش نشان داده شد که خوراندن علوفۀ سبز ذرت با غلظت نیترات 
ساعت به شدت افزایش  5/1تا  1ها در مدت شده سبب شد که غلظت نیترات در شکمبۀ آناخته
 . ات کمتر از روز قبل شده استگیري در روزهاي بعد نشان داد که هر روز غلظت نیتر نمونه. یابد

از توازن جیرة مصرفی بایستی اطمینان حاصل شود زیرا نشان داده شده است که مشکالت 
هایی است که در  کننده جیره متوازن به مراتب کمتر از جیرههاي مصرف ناشی از نیترات در دام

البته استفاده . ساز باشد تواند مشکل می Aکمبود ویتامین . دهند برخی مواد مغذي کمبود نشان می
   .تواند مفید باشد نیز نمی Aبیش از حد از ویتامین 

 
  اثرات سودمند خشکسالی - 6-5

پدیده خشکسالی ممکن است اثرات سودمندي نیز داشته باشد که به دلیل ضعیف بودن اثرات 
یاي این پدیده الزم است در هر بخشی مزا. آن از نظر اقتصادي و یا سیاسی مد نظر قرار نگرفته اند

هاي منفی و مثبت آن ایجاد شده و هر دو طرف معادله نیز مورد مطالعه قرار گیرد تا توازن بین جنبه
ها، توان به کاهش جمعیت پشهاز اثرات سودمند مرتبط با بخش دامپروري می. نشان داده شود
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حفاظت و هاي مرتبط با کاهش جمعیت میکروبی موجود در محیط و تالش در جهت فعالیت
تواند سبب ایجاد الگوي مصرف بهینه و بهبود راندمان کاربرد و که این امر می(نگهداري آب 

خشکسالی ممکن است کنترل و مهار تولید بیش از حد . اشاره کرد) کنترل کیفی آب شود
ها و بقاء آن گروه ها را باعث شود و سبب تثبیت بیشتر قیمتمحصوالت کشاورزي و یا سایر بخش

جمعیت تولیدکنندگانی که در اثر تولید بیش از حد مورد تهدید و نابودي و حذف قرار دارند،  از
  . براي تعیین مزایا و اثرات سودمند پدیده خشکسالی به تحقیقات وسیعی نیاز است. گردد
  

  یمواجهه با شرایط خشکسال يبرا آمادگی - 6-6
تصمیمات مدیریتی مناسب در  ی،مواجهه با شرایط خشکسال يبرا در برخی کشورها آمادگی
براي جلوگیري از بروز صدمات شدید مالی، تحت و در خالل آن  اوایل بروز دوره خشکسالی

ابزاري مدیریتی  به شرح زیر اهنماراین  .تدوین شده است عنوان راهنماي بازیابی از خشکسالی
 .باشدبراي کشاورزان می

 یط خشکسالیاز شرا هاي الزم براي رهاییریزيبرنامه - 

ها پس از خشکسالی، مدیریت خاك پس از ها پس از خشکسالی، مدیریت چراگاهچراي دام -
سازي براي تولید محصول پس از خشکسالی و از بین ، آمادهسوزي و سیالبآتش خشکسالی،
هاي تولید محصول زمستانه در اراضی خشک، تولید محصول زمستانه ها، فرصترفتن چراگاه
 الی، استفاده ازغالت براي چرا، کنترل آفاتپس از خشکس

ها در گاوها، مسمومیت ناشی از اسید سیانیدریک، ها پس از خشکسالی، مسمومیتسالمت دام -
 هامسمومیت ناشی از نیترات و نیتریت در دام

مدیریت مالی در خالل دوره بهبود از خشکسالی، مالیات براي دامداران در خالل و پس از  -
  هاي آتیریزي براي خشکسالیمنابع اطالعات بازار، برنامه خشکسالی،

توان در را می تعامرهاي مدیریت خشکسالی و کاهش اثرات مضر آن بر اکوسیستم برنامه
هاي الزم، منابع مالی و امکانات و ریزيبینی نموده و بر اساس آن برنامههاي زیر پیشغالب برنامه



� Ø  256 خشکسالی و راههاي مقابله با آن پیامدهاي ×

این . انین و ضوابط مورد نیاز را تهیه و مورد استفاده قراردادتجهیزات مورد نیاز و همچنین قو
  : ها عبارتند ازبرنامه

غییر تریزي انجام شده، شراکت دامداران در برنامه کوچک کردن گله، کوچ، فروش دام،
ترکیب گله، تغییر منبع درآمد، متغیر نگهداشتن تعداد دام، بیمه مراتع، توزیع علوفه، تغذیه متمرکز، 

هاي چرا، تعلیف دستی با جیره نگهداري و جیره ها، مدیریت چرا و سیستموم کردن داممعد
تولیدي، مواد مغذي خوراکی بصورت مکمل، اطالع رسانی به دامداران، برنامه غذا براي کار 

(Food for work) توزیع آب، امکانات بهداشت و سالمت دام، تعویق بازپرداخت وام، توزیع وام ،
 ه پائین براي دامگذاري پس از پایان خشکسالی، ایجاد انگیزه براي کاهش تعداد دام،با نرخ بهر

تسهیالت براي پرداخت مالیات، اجاره مرتع، صندوق توزیع علوفه اضطراري، آموزش دامداران، 
هاي بالعوض، نگهداري و توزیع مواد غذایی اضطراري، یارانه انتقال آب، دام و علوفه، کمک

گذاري خارج از مراتع، کشت درختان براي ، سرمایهآب استحصالهاي اجراي پروژهذخیره علوفه، 
اندازي صندوقی براي واریز مبلغ فروش علوفه، اصالح و احیاء مرتع، یارانه دامگذاري مجدد، راه

هاي انتظار و نگهداري دام در ایستگاه دام در شرایط خشکسالی تا از آن در شرایط نرمال وام دهند،
  .لیف دام توسط نهادهاي مردمی، استفاده از ضایعات مواد غذایی مورد مصرف انسانیا تع

  
  هاي مردمی و ترویج در زمان بروز خشکسالینقش تشکل - 6-7

. توانند ایفا نمایندها نقش اساسی را در این زمینه میهاي مردمی در زمان بروز خشکسالیتشکل
کشور  بخش مهمی از نیاز غذاییت در عرصه دامپروي به واسطه فعالی هاي دامدارانتعاونیاعضاي 

 ات دامیها براي ارتقاي سطح کمی و کیفی تولیدآموزش اعضاي این تعاونی .نمایندرا تامین می
- ها دامپروري است و عملکرد آنعشایر نیز جامعه دیگري است که شغل اصلی آن. ضروري است

ریزي برنامه. خشکسالی اثر مستقیم داشته باشدتواند در میزان خسارات ها در زمان خشکسالی می
. باشدهاي این بخش میصحیح آموزش این افراد، مستلزم شناخت صحیح مشکالت و نیازمندي

استان چهارمحال و بختیاري، تعاونی دامداران به صورت ها از جمله بسیاري از استانسفانه در أمت
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د یا وجود ندارد و در صورت موجود بودن بسیار هدفمند و یا با تشکیالت متناسب با نیازهاي موجو
اند که دالیل آن به دقت باید مورد بررسی و عملکرد ضعیفی را در این زمینه از خود بروز داده

هاي بررسی .استانی مالك عمل قرار گیرد -ايهاي منطقهریزيدر برنامه و کنکاش قرار گیرد
 ،دام اصول بهداشت رعایت دامپروري، حیحص هايدهد، آموزش اصول و روشاجمالی نشان می

هاي ها در دامپروري و آموزش اصالح جایگاهاصالح نژاد، اقتصاد دامپروري و نقش تعاونی تغذیه،
  . باشداین بخش می عضاءاز مهمترین نیازهاي آموزشی ا ،نگهداري دام در استان

  :بایست مدنظر قرار گیردیهاي موجود، پیشنهادهاي زیر مدر این بخش، با توجه به نیازمندي
ریزي دقیق و منسجم و در مکان و هاي آموزشی با برنامهها و دورهارائه و برگزاري کالس -1

  .زمانی مناسب به لحاظ دسترسی بهتر و حضور بیشتر اعضاء
هاي زیربط در امور دام جهت ارائه ها و سازمانخانهها و وزارتسویی ارگانهم هماهنگی و -2

  .هاي دامداران و عشایراعتبارات و تسهیالت الزم به اعضاي تعاونیخدمات، 
هاي دامداران و عشایر به استفاده هر چه بیشتر از وسایل تشویق و آگاه سازي اعضاي تعاونی -3

ارتباط جمعی جهت باال رفتن اطالعات و دانش فنی و عمومی آنان و در نتیجه بهبود سطح زندگی 
  . و ارتقاي کیفیت تولیدات

ها و مسائل روز در مورد دامداري در قالب بروشور، اطالعیه، تهیه و نشر اطالعات، توصیه -4
  . جهت باال بردن میزان آگاهی افراد ذینفع... خبرنامه، ماهنامه و

سواد هستند، ضروري است که نزدیک به نیمی از مخاطبان دراین بخش بیسواد یا کمنظر به این -5
  . هاي چهره به چهره براي این افراد اقدام شودکالسکه نسبت به برگزاري 

ها و که از سویی میزان تماس میان مروجان امور دام با اعضاي تعاونیبا توجه به آن -6
تولیدکنندگان کم بوده و از سوي دیگر، ارتباط مثبت بین نیازهاي آموزشی دامداران و میزان 
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ت به برقراري تماس بیشتر بین مروجان امور تماس با مروجان وجود دارد، ضروري است که نسب
  . کنندگان اقداماتی صورت پذیرددها و تولیدام و اعضاي تعاونی

در نهایت، با توجه به نیازها و کمبودهاي موجود و به منظور بهبود وضعیت دامپروري، به 
  یر پیشنهاد هاي دامداري در روستاها، موارد زمسئولین زیربط بویژه متولیان امر آموزش تعاونی

  :گرددمی
بویژه طرح جامع نیازسنجی (هاي مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه دامداري نسبت به انجام طرح -1

  .اقدامی اساسی صورت پذیرد) هاي دامدارانزنان روستائی و عضو تعاونی
هاي هاي بالقوه اعضاي تعاونی در قالب پروژهها، عالئق، نیازها و پتانسیلمشکالت، خواست -2

  .بندي شوندتحقیقی سنجیده و اولویت
هاي ها و ارگانهاي آموزشی از سوي دستگاهارزیابی و نظارت دقیق بر حسن برگزاري دوره -3

هاي آموزشی وجود مسئول صورت گیرد تا بدین وسیله مشکالت و نواقصی که احتماالً در فعالیت
   .قدام گرددها ادارد سریعاً شناسایی شده و نسبت به حل و رفع آن

  
 اثرات خشکسالی بر بخش دامپروري استان چهارمحال و بختیاري - 6-8

  جمعیت دامی در استان چهارمحال و بختیاري -1- 6-8
هاي مهم دامپروري کشور با باالترین تراکم دام در واحد استان چهارمحال و بختیاري از قطب

نشان داده شده  1388ان، در سال هاي موجود در استتعداد دام) 1-6(در جدول . باشدسطح می
میلیون رأس است  3شود تعداد کل دام سبک و سنگین در این استان در حدود مالحظه می. است

در مقایسه با سهم جمعیت استان از کل کشور، . باشدهاي کل کشور میدرصد دام 6/3که معادل 
دهد و از این م پرورش میبرابر اندازه جمعیتی خود، دا 5/3شود این استان بیش از مشخص می

اي جهت در استان چهارمحال و بختیاري، دامپروري مورد توجه خاص است و رشد قابل مالحظه
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همچنین براساس این آمار، دام سبک بیشترین سهم را در استان به خود اختصاص داده . داشته است
   .است

  1388تان در سال جمعیت دام استان چهارمحال و بختیاري به تفکیک شهرس) 1-6(جدول 
  )هزار واحد دامی: واحد(

  شهرستان  ردیف

جمع دام   دام سنگین  دام سبک
سبک و 
  سنگین

  گوسفند و بره
با ضریب تبدیل (

1(  

  بزوبزغاله
با ضریب ( 

  )75/0تبدیل

جمع دام 
  سبک

  اصیل گاو
با ضریب (

  )5/9تبدیل

 دورگ گاو
با ضریب (

  )5/6تبدیل

 بومی گاو
با ضریب (

  )4تبدیل

  جمع
م دا 

  سنگین
 68/194 26/23 13/9 54/10 59/3 42/171 98/73 44/97 بروجن  1
 11/639 52/98 68/10 40/59 44/28 60/540 04/256 56/284 شهرکرد  2

 65/266 36/21 94/0 89/17 53/2 29/205 12/28 17/177 فارسان  3
 31/342 76/13 58/9 12/4 06/0 56/328 80/141 76/186 لردگان  4

 72/328 31/18 66/11 60/6 05/0 41/310 71/130 71/179 اردل  5
 41/1196 34/22 49/3 83/18 03/0 07/1174 72/536 35/610 کوهرنگ  6

 38/147 72/12 58/2 81/7 33/2 66/134 65/38 02/96 کیار  7
 26/3075 26/210 06/48 18/125 02/37 2865 1233 1632 کل استان

درصد استان به 
 کشور

1/3% 8/4% 7/3% 9/3% 9/2% 6/1% 6/2% 6/3% 

  اثرات خشکسالی بر روند تولید گوشت قرمز در استان  -2- 6-8

  وضعیت تولید گوشت قرمز در استان - 1- 8-2- 6
واحـد پـرواري شـامل     299بالغ بـر   1388در زمینه تولید گوشت قرمز به شیوه صنعتی، تا پایان سال 

ظرفیت واحدهاي . به بهره برداري رسیده استواحد گوساله پرواري  165واحد بره پرواري و  134
رأس  46050تن و ظرفیت واحدهاي بره پـرواري   2309رأس با توان تولید  10490گوساله پرواري 

). 2-6جـدول  (باشـد  هـاي مختلـف اسـتان مـی    تـن گوشـت قرمـز در شهرسـتان     1014با توان تولید 
واحد پرواربندي بره با ظرفیـت   109رأس و  8445واحد پرواربندي گوساله با ظرفیت  142همچنین 

انــدازي واحــدهاي رأس، پروانـه تأســیس دریافــت نمــوده انــد کــه درصــورت تکمیــل و راه 35000
بـالغ بـر    1388در سـال  . تن به ظرفیت تولید صنعتی گوشت قرمز اضافه خواهـد شـد   2733مذکور، 
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تن، بروجن  148سان تن، فار 890هاي شهرکردبه ترتیب در شهرستان(تن گوشت قرمز نیز  8/1462
توسط واحدهاي صنعتی گـاو شـیري تولیـد    ) تن 53تن و کیار  8/4تن، اردل  129تن، لردگان  208

تن بـوده اسـت کـه در پایـان      17810نزدیک به  1368تولید گوشت قرمز استان در سال . شده است
رسـید  تـن مـی   32700تن افزایش یافته که طبق برنامه مصوب باید به رقم  29100به رقم  1388سال 

). 1-6نمـودار  (نسبت به برنامه مصوب، روبـرو بـوده اسـت     88تنی در سال  3000بنابراین با کاهش 
در مـورد اثـرات    .باشـد تـن مـی   2600، بالغ بـر   87براساس این نمودار، میزان کاهش تولید در سال 

  .استارائه شده خشکسالی بر عشایر که جامعه دامپروري استان است در فصل هشتم اطالعات بیشتر

  1388وضعیت واحدهاي صنعتی تولید گوشت قرمز در استان به تفکیک شهرستان در سال  )2- 6 ( جدول

 شهرستان
  بره پرواري  گوساله پرواري

  ظرفیت تعداد
 )رأس(

ولیدگوشت تمقدار 
  ظرفیت تعداد )تن(قرمز 

 )رأس(
مقدار تولیدگوشت 

 )تن(قرمز 
 196 8900 28 1119 5085 76 شهرکرد
 431 19550 61 562 2555 41  بروجن
 33 1500 3 120 545 10  فارسان
 248 11300 29 172 780 11  لردگان
 18 800 2 99 450 8  اردل

 31 1400 5 0 0 0  کوهرنگ 
  57  2600  6  237  1075  19  کیار

 1014 46050 134 2309 10490 165  کل استان

  
  1376- 1388هاي روند تولید گوشت قرمز طی سال )1- 6 ( نمودار
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   خسارات ناشی از خشکسالی بر روند تولید گوشت قرمز در استان - 2- 8-2- 6
گردد می چرها باعثها و پسها، مراتع، چراگاهها به علوفهوابستگی شدید غیر قابل انکار دام
ها به صورت مستقیم با کاهش میزان تولید گوشت قرمز مرتبط که هر گونه کاهشی در تولیدات آن

این امر نه تنها به دلیل خشکسالی بلکه بر اثر گرد و غبارهاي موجود در هوا و کاهش رشد . باشد
توجه  بایدراتع م تولیدآن بر  ثیرأتو  خشکسالی در مدیریت. گیاهان مرتعی نیز اتفاق افتاده است

متفاوت بوده  رویشیو اشکال  هاي گیاهیاز گونه یکبر هر  بارندگیکاهش  تاثیر اوالًداشت که 
علوفه  تولیدالزم است جهت کاهش  افتد، بنابرایناي اتفاق میبه صورت ناحیه خشکسالی ثانیاًو 

 یکنظر گرفتن مساحت هر با در . ارائه شود هاي انجام شده رقم میانگینیمراتع با توجه به بررسی
هر هکتار  برايدر هکتار  کیلوگرمعلوفه بر حسب  تولیدمتوسط کاهش  ،هواییاز مناطق آب و 

  .است کیلوگرم 36/1از متوسط درازمدت،  بارندگیمتر میلی یککاهش  ازايمرتع به 
و  1386، 1379هاي متوجه کاهش تولید در خشکسالی سال) 1-6(با توجه به نمودار 

واهیم شد که متأسفانه اثرات خشکسالی در سال بعدشان نیز ادامه یافته است، زیرا دامداران خ1387
هاي تأمین ریزياین امر بخصوص در برنامه. هاي مولد خواهند شدمجبور به کاهش تعداد دام

گوشت قرمز مورد نیاز جامعه در سال پس از خشکسالی بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد، در غیر 
این . رویه خواهد داشتصورت در سال بعد از خشکسالی قیمت گوشت قرمز افزایش بینای

این . هاي اخیر درسطح جامعه ملموس و قابل توجه بودافزایش قیمت در پی وقوع خشکسالی
ها داراي وضعیت مناسب بوده و مراتع بارندگی 88موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که در بهار سال 

خسارت مستقیم وارده بر ) 3-6(براساس اطالعات موجود در جدول . قبولی بودند نیز در حد قابل
میلیارد  71/915معادل  1386-88هاي زراعی تولید گوشت قرمز استان، ناشی از خشکسالی در سال

   .ریال بود
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  برآورد خسارت ناشی از خشکسالی در بخش تولید گوشت قرمز در استان ) 3-6(جدول 

  وفهاقالم عل  ردیف
کاهش 
  تولید

  )تن( 

نیاز هر 
واحد 
  دامی 

)Kg(  

معادل 
واحد 
دامی 

ازدست 
  رفته

متوسط 
وزن هر 
واحد 
دامی 

)Kg(  

ارزش هر 
 کیلوگرم
 دام زنده

برآورد 
خسارت 

میلیون (
  )ریال

  62160  علوفه زراعی بدون جو  1

260  

497280  

38  27000  

472416  
  178313.1  187698  23650  علوفه مرتعی  2
  102411  107801  15200  ايدانه علوفه  3

کاه (بقایاي زراعی   4
  162570.7  171127  24300  ...)و

  915710.8  خسارت کاهش وزن دام  963906    125310    
  

  راهکارها  - 3- 8-2- 6
کند، تلفیق از مهمترین عواملی که پیشرفت در هر فعالیت تولیدي و اقتصادي را تضمین می

ها اي علمی با امکانات در دسترس و قابل استفاده، بخصوص در شرایط بروز خشکسالیهدانسته
محاسبه ظرفیت مراتع، . هاي دامپروري الزم و ضروري استاین امر به ویژه در فعالیت. باشدمی

ها از طریق هاي مورد نیاز دامها و تامین ریزمغذيچر مزارع و نحوه تغذیه دستی دامها و پسجنگل
تواند در کاهش خسارت ناشی از خشکسالی هایی است که میها، از برنامهل نمودن آنمکم

هاي مولد و ها و بخصوص دامتوان با بهبود وضعیت تغذیه دامدر این شرایط می. اثربخش باشد
هاي مواد هاي مختلف تولید و نیز استفاده از مکملتأمین احتیاجات مواد مغذي در فصول و دوره

از . ها و آموزش تولیدکنندگان به این مهم نائل شدها، همزمان با فرآوري خوراكویتامینمعدنی و 
توان در شرایط بروز خشکسالی با کاهش تولید گوشت قرمز و خسارات مرتبط هایی که میبرنامه

هاي اصالح نژادي در شرایط ترسالی است که باعث افزایش طول عمر ها و طرحمواجه نشد، برنامه
با توجه به تولید بخش عمده گوشت قرمز . شودها میهاي مولد و افزایش عملکرد آنادي داماقتص

ها به مراتع، بروز خشکسالی یک و وابستگی این دام) گوسفند و بز(هاي سبک در استان توسط دام
  بردارانی که در زمان ترسالی خسارت عمده براي تولیدکنندگان این بخش و به ویژه بهره
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از اهداف مدیریت بنیادي . هاي الزم را انجام نداده باشند، در پی خواهد داشتنیبیپیش
توان به مواردي از قبیل کاهش خسارت به مراتع در خالل و بعد از خشکسالی ها میخشکسالی
. توان تعادل دام و مرتع را صورت دادهاي مازاد در شرایط بحرانی میبا تعیین تعداد دام. اشاره کرد

ید بتوان تعداد دام مازاد را تعیین کرده و جهت انجام این مهم، آگاهی از نیازهاي غذایی پس با
هاي سبک و تعیین ظرفیت تولید مراتع در شرایط بحرانی از اقدامات ضروري در زمان دام

شده به ازاي کاهش هر یک درصد از نزوالت، بایستی با توجه به محاسبات انجام. خشکسالی است
زیرا در زمان . هاي مولد با همراهان آن از ترکیب گله از مرتع خارج شونددام یک درصد از

هاي گیاهی و شیوع آفات، توازن منفی ها گرایش مراتع منفی بوده و با افزایش بیماريخشکسالی
همچنین باید . شوداي، باعث از بین رفتن مرتع و فرسایش آن میرشد و نمو گیاهان پرکیفیت علوفه

زیرا . اي از بروز مشکالت اقتصادي دامداران جلوگیري کردهاي مناسب منطقهروش با اتخاذ
هاي تولیدي، نگهداري افتد و تبعات ناشی از آن شامل مهاجرت از قطبکاهش تولیدات اتفاق می

شود، که بر شرایط اقتصادي و اجتماعی و می... بیش از حد دام براي جبران خسارت گله و
اگر مقدار علوفه کافی باشد ولی کیفیت آن . ومی جامعه اثر گذارخواهد بودبهداشت و سالمت عم

پروتئین و انرژي،  .به خاطر کمبود پروتئین پایین باشد استفاده از تغذیه تکمیلی سودمند خواهد بود
دو ماده غذایی بسیار مهم هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و در زمان استفاده از مکمل 

همچنین بلوغ گیاهان نیز یک . علوفه مرتع در نظر گرفته شود) میزان مواد مغذي(ترکیب باید 
درصد پروتئین خام  15تا  12گیاهان نابالغ بر حسب ماده خشک، . آید فاکتور کلیدي به حساب می

هر چه نسبت ساقه به . درصد پروتئین خام هستند 10تا  7دارند و در مرحله اوایل رویش حاوي 
که با نیتروژن غیر پروتئینی زمانی. یابد ها کاهش میهان افزایش یابد محتواي پروتئینی آنبرگ گیا
که علوفه به مقدار کافی در صورتی. کیفیت استفاده شود کارآیی پایینی خواهد داشتعلوفه کم

هاي پروتئینی باعث افزایش قابلیت هضم، میزان مصرف و وجود داشته باشد، استفاده از مکمل
ها براي  هر چه تعداد روزهاي چرا کمتر شود ارزش علوفه. گردد ایش عملکرد حیوان میافز

توان دو تا سه بار  هاي پروتئینی را میمکمل. یابد عملکرد حیوانات به طور قابل توجهی افزایش می
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، وقتی که علوفه به مقدار کافی وجود دارد. بخشی مورد استفاده قرار داد در هفته با نتایج رضایت
دهند بنابراین وضعیت انرژي  شده از جیره را نیز افزایش میها میزان انرژي دریافتاین مکمل

. توانند کمبود پروتئین جیره را جبران کنند هاي انرژي نمیاما مکمل. بخشند حیوان را نیز بهبود می
یت هضم هاي انرژي حتی باعث کاهش قابلاگر مقدار پروتئین ناکافی باشد، استفاده از مکمل

ها که محتواي پروتئینی آنها از لحاظ تأمین انرژي، زمانی معموالً علوفه. شوند علوفه مصرفی نیز می
استفاده از مقدار زیادي کنستانتره که از لحاظ انرژي و پروتئین متعادل . باال باشد مشکلی ندارند

به هنگام خشکسالی کمبود  معموالً. تواند دوره استفاده از علوفه مرتعی را افزایش دهد باشد می
که حیوان به علوفه سبز به مقدار کافی دسترسی ندارد باید از مکمل وجود دارد و زمانی Aویتامین 
ها باید گیري نسبت به سایر دام هاي نر در فصل جفتتغذیه تکمیلی دام. استفاده شود Aویتامین 

شوند و به واسطه باروري به  گیري برخوردار زودتر شروع شود تا از شرایط مناسب جهت جفت
خصوصاً نرهاي یکساله به این تغذیه تکمیلی نیاز . ها، از اتالف غذا جلوگیري گردد موقع ماده

 . بیشتري دارند

  مدت و هاي کوتاهتوان برنامهدر رابطه با کاهش اثرات مخرب اقتصادي و اجتماعی می
  :مدت ذیل را پیگیري و اجرایی نمودبلند

  . هاي خشکسالی به دامداران و تولیدکنندگانپرداخت هدفمند یارانه واگذاري و -1
 . پرداخت یارانه علوفه به منظور تقویت بنیه مالی دامداران پس از خشکسالی -2

هـاي بـا عملکـرد بـاال و     هـاي سـنگین و دام  هاي مالی براي نگهداري دامایجاد انگیزه و حمایت -3
غیر اقتصادي و الزام به رعایـت مـدیریت صـنعتی و علمـی در      بازده وهاي کماقتصادي به جاي دام

 . تولید

 . هاي الزم در این خصوصهاي منسجم دامپروري و حمایتایجاد تشکل -4

هـاي قبلـی و اتخـاذ    آمـده از خشکسـالی  استفاده از تجربیـات سـایر کشـورها و تجـارب بدسـت      -5
 .وضعیت موجوداي و ملی بر اساس تجارب گذشته و تصمیمات مناسب منطقه
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ــاه   -6 ــدون کوت ــاي م ــین راهکاره ــان تعی ــدت و می ــوان     م ــه عن ــروز بحــران ب ــرایط ب ــدت در ش   م
 .هاها و اجرایی نمودن آنهاي مدیریت تولید در زمان خشکسالیدستورالعمل

هاي حفاظت از آب و خاك و احیاء و نگهداري مراتع در دسـتور کـار کلیـه    قرار گرفتن برنامه -7
 .هاریزيبرنامه

ایجاد مراکز مشاوره تخصصی رفع بحران و کاهش خسارات خشکسالی به خصوص در منـاطق   -8
هـاي تولیـد   روستایی و عشـایري بـا اسـتفاده از امکانـات دانشـگاهی و مراکـز تحقیقـاتی در کـانون        

هـاي یارانـه غـذایی بـراي افـراد متـأثر از       محصوالت دامی مناطق مختلـف اسـتان و برقـراري برنامـه    
  .خشکسالی

انداز براي تنوع در ترکیب گله، پس ، شامل)پیش از وقوع(گیرانه اجراي مدیریت پیش -9
هاي گاه علوفه در سالبلندمدت، ایجاد ذخیره کارانهمحافظه دامگذاريمدیریت بحران خشکسالی، 

  .هاي بحران، توجه به هشدارهاي اولیه هواشناسینرمال براي سال
 .اي مقاومهاي علوفهدام در آغل، استفاده از گونه تعلیفد دام، کاهش تعدامدیریت بحران با  - 10

  احیاء مجدد مرتع، افزایش تعداد دام در مرتعمدیریت پس از خشکسالی با  - 11
ها، تواند همیشه و بخصوص در خشکسالیهاي الزم میگسترش پوشش بیمه دام و حمایت - 12

  وسیله گزاران قرار دهد تا بدینو سیاست ریزانراهکار حمایتی مناسبی را در اختیار برنامه
با توجه به . هاي الزم را مستقیماً در اختیار تولیدکنندگان قرار دهندهاي دولتی و حمایتکمک

شود تا زمان پوشش بیمه کل جمعیت دامداران راه زیادي باقی مانده مشخص می) 2-6(نمودار 
ی از این بیمه حمایتی نشان ندادند که دالیل آن البته تولیدکنندگان به دالیل مختلف استقبال. است

  .هاي کارشناسی و جامعه شناسی تولید را داردنیاز به بررسی
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  76- 87هاي شده به کل جمعیت دام سبک طی سالنسبت بین جمعیت دام سبک بیمه) 2- 6(نمودار 

  اثرات خشکسالی بر تولید شیر در استان  -3- 6-8

  چهارمحال و بختیاري  تولید شیر در استان - 1- 8-3- 6
توان یافت که در هر روز از آن یا یکی از از محصوالت مهم دامی که کمتر کسی را می

باشد که تولید آن شدیداً وابسته به آب، علوفه و محصوالت هایش استفاده نکند، شیر میفرآورده
با وقوع صنعت شیر یکی از صنایع دامی بسیار با اهمیت است که . اي کشاورزي استدانه

  هاي بررسی .گردداي دامنگیر تولیدکنندگان این صنعت میها، مشکالت عدیدهخشکسالی
کل مصرف پروتئین روزانه یک % 50ی از آن است که باید کحا FAO و WHO شده توسطانجام

: کننده پروتئین حیوانی عبارتند ازفرد را پروتئین حیوانی تشکیل دهد و مهمترین منابع تامین
که با توجه به مقایسه قیمت محصوالت گوشتی  ،هاي آنوردهآماهی، تخم مرغ، شیر و فر گوشت،

شیر همچنین  .باشدآن می هايفرآوردهترین منبع پروتئین حیوانی، شیر و و ارزان با شیر، بهترین
و بهترین منبع  بودههاي محلول در چربی و مواد معدنی بویژه کلسیم در حد مناسب حاوي ویتامین

کلسیم رژیم % 85که بطوريسایر اقالم غذایی است با کننده این ماده ضروري در مقایسه مینأت
دهد که هاي محققان نشان میبررسی. کندمین میأیافته تغذایی مردم را در کشورهاي توسعه

فسفر،  ،و نیز کلسیم B2و  A ,D هايلیوان شیر در روز مقدار انرژي، پروتئین، ویتامین 3مصرف 
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مین میأم روي و پتاسیم را در افراد معمولی افزایش داده و در حد باالیی نیاز به این مواد را تینیزم
کلسیم بعد نکته توجه کنیم که  شود که به ایناهمیت مصرف مواد لبنی وقتی بیشتر آشکار می. کند

ه وزارت مردم ایران، توسط دفتر بهبود تغذی% 90از آهن دومین عنصري است که کمبود آن در 
حداقل مصرف سرانه شیر براي هر ایرانی از  .بهداشت درمان و آموزش پزشکی گزارش شده است
کیلوگرم توصیه شده است که هم اینک  150 ،طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کیلوگرم  166نیز حداقل مصرف سرانه شیر را   FAO همچنین .کیلوگرم است 95حداکثر در حد 
 دتوسعه، باید سهم پروتئین حیوانی در سب هايکه در برنامهبا توجه به این .نمایدیه میدر سال توص

حداقل به بایستی مصرف سرانه شیر و لبنیات نیز لذا گرم در روز افزایش یابد،  29به  22خانوار از 
موضوع  هاي آن، خواه و ناخواه باافزایش تولید شیر و فرآوردهاز طرفی همین نسبت افزایش یابد، 

در . یابدجا با موضوع مرتع، خاك، آب، آبخیزداري و محیط زیست سالم ارتباط میدام و از آن
هاي میزان مصرف سرانه شیر در استان طی سال) 4-6(میزان تولید شیر و در نمودار ) 3-6(نمودار 

  .آورده شده است 1376- 88
    

  
  1388تا 1376هايبختیاري طی سال میزان تولید شیر در استان چهارمحال و )3- 6 ( نمودار
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  1388تا  1376هاي تولید سرانه شیر در استان چهارمحال و بختیاري طی سال )4- 6 ( نمودار

  
هاي گذشته میزان تولید و تولید سرانه شیر در استان، طور که از نمودارها پیداست در سالهمان

بر  1386-88هاي اند که رشد آن در سالهاي مصوب داشتهروند رو به رشدي را در راستاي برنامه
  .هاي حادث شده دچار اختالل شده استاثر خشکسالی

  خسارات ناشی از خشکسالی در زمینه تولید شیر - 2- 8-3- 6
مانده، آمادگی در مقابل با توجه به عدم توان جلوگیري از وقوع خشکسالی، راه حل باقی

جویی در مصرف صرفه. باشدیل اثرات آن میهایی براي کاهش و تعدخشکسالی و داشتن برنامه
هاي حاصل از بارندگی و جلوگیري از هدر رفتن آن، اولویت بخشی و آب، ذخیره کردن آب

هاي اخیر، در سال. باشندمدیریت مصرف، از راهکارهاي مفید و مؤثر در گذر از خشکسالی می
دامدار و سایر اقشار جامعه به ، تولیدکنندگان اعم از کشاورز، 86-88هاي زراعی خصوصاً سال

کاهش تولید و افزایش . اندعلت کاهش نزوالت جوي، عوارض تلخ خشکسالی را لمس نموده
ها، وخامت اوضاع اقتصادي کشاورزان و دامداران و افزایش قیمت محصوالت در قیمت نهاده

هاي ز چالشیکی ا. باشندها و عوارض خشکسالی میترین نشانهکننده، از ملموسسطح مصرف
هاي مرغوب اساسی در پرورش گاو شیري و افزایش تولید شیر خام در استان بحث تولید علوفه
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سازمانی مورد توجه کافی قرار هاي درون و برونریزيباشد که باید جهت برنامهمورد نیاز می
  .گیرد

هاي فهگزارشات موجود در استان حاکی از آن است که خشکسالی باعث کاهش تولید در علو
) کاه و کلش(اي و بقایاي زراعی ، علوفه مرتعی، علوفه حاصل از گیاهان دانه)بدون جو(زراعی 

ها افزایش یافته و با کاهش میزان تولیدات محصوالت کشاورزي، قیمت بسیاري از آن. شده است
اختالل در درصد بوده است که این امر باعث بروز  100تا  50این افزایش در مورد برخی از اقالم، 

شده به ازاء یک کیلوگرم شیر در سطح استان روند تولید شیر و تحت تأثیر قرارگرفتن قیمت تمام
، 1386- 88برآورد کاهش تولید شیر در استان بر اثر خشکسالی طی سال زراعی . گردیده است

ثیر قرار برداران تحت تأهزار تن نسبت به برآوردهاي برنامه چهارم بوده و تعداد بهره 10حدود 
بر طبق این برآوردها، خسارت ریالی وارده بر تولیدکنندگان . نفر گزارش شده است 7500گرفته 

هاي دامپروري همچنین در منابع تأمین آب مجتمع. باشدمیلیون ریال می 188000شیر در استان، 
هاي چاه کههاي شدید حادث شد، بطوريهاي تولید شیر نیز کاهشاستان، به عنوان یکی از قطب

هاي دامپروري بروجن، بن و بلداجی کامالً خشک گردید که این امر کننده آب مجتمعتامین
خسارات عمده نامطلوبی در روند تولید شیر در مجتمع بروجن و تأخیر در احداث واحدهاي 

  . هاي دامپروري بن و بلداجی بر جاي گذاشتمجتمع

  راهکارها - 3- 8-3- 6
ري براي طی دوره خشکسالی باید برخی اقدامات اختصاصی در در واحدهاي پرورش گاو شی

هاي خود دقت نموده و آب قابل گاوداران باید در تأمین و عرضه آب شرب دام. نظر گرفته شود
ها و دیگر منابع آب که براي شرب را براي شستشو و نظافت واحد مصرف نکنند، بلکه از آب چاه

براي آبیاري فضاي سبز محوطه . آیند، استفاده کنندب میها، ناسالم به حسامصرف آشامیدن دام
شده واحد دامداري خود استفاده نمایند و بهتر است براي جلوگیري از گاوداري، از پساب تصفیه

هاي اتوماتیک، همچنین استفاده از آبخوري. بان استفاده گرددتبخیر آب در آبشخورها نیز، از سایه
ها، آب را به مقدار الزم براي باشد زیرا این آبخوريیار مؤثر میجویی آب قابل شرب بسدر صرفه
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. آیدمصرف دام در اختیار او قرار داده و بنابراین از تبخیر و آلوده شدن آب جلوگیري به عمل می
آوري رواناب حاصل از بارندگی در سطح زمین و همچنین انبار براي جمعاحداث حوض و آب

ها از اقدامات مؤثر براي تأمین آب مورد نیاز براي شستشوي بامآوري آب باران از سطح جمع
تأمین آب قابل شرب حیوانات ) با رعایت مالحظاتی(واحد دامداري و آبیاري فضاي سبز و حتی 

توان آب هایی در سطح زمین، که به گورآب معروف هستند میهمچنین با حفر چاله. باشدمی
فوذ داد و باعث تقویت و افزایش منابع آب زیرزمینی شده و حاصل از بارندگی را به درون زمین ن

اي براي آبیاري درختان استفاده از سیستم آبیاري قطره. ها را افزایش دادآب قابل استحصال از چاه
  هاي از راه. نمایدهاي مستقر در فضاهاي سبز واحدها، از هدر رفتن آب جلوگیري میو بوته
توان به نظافت و تمیز نمودن سالن از مواد جامد از قبیل کود، جویی آب در دامداري میصرفه
حتی با در نظر . ها، اشاره نمودو سپس اقدام به شستشوي سالن... ها و غذاها و مانده علوفهباقی

توان احتمال خطر و خسارت را به صفر کاهش داد، گرفتن و رعایت تمامی تدابیر الزم، باز هم نمی
ن خسارات احتمالی ناشی از خشکسالی بهتر است که دامداران حیوانات خود را بنابراین براي جبرا

  ).1387فرجی، (در مقابل اثرات خشکسالی بیمه نمایند 

  اثرات خشکسالی بر تولید عسل در استان چهارمحال و بختیاري -4- 6-8

  وضعیت پرورش زنبور عسل در استان  - 1- 8-4- 6
 بودمیلیون تن  3/1برابر  2006عسل در سال  یجهان دیتول ،FAOتشره توسط نبر اساس آمار م
گزارش عمده تولیدکننده عسل در دنیا  رکشو 5مریکا، ترکیه و اوکراین آ ،که چین، آرژانتین

بر اساس همین . رت گرفته استوکشور ص 5درصد تولید دنیا توسط این  48 کهبطوري ندگردید
 نصادرکنندگا 2005تن عسل در سال هزار  80لید وتهزار تن و آرژانتین با  305با تولید  ، چینآمار

از  .صورت پذیرفته است کشوراز صادرات دنیا توسط این دو % 40 و عمده عسل دنیا معرفی شدند
ین گکه میانمقام اول قرار دارد بطوري کانادا در ،لحاظ متوسط تولید عسل به ازاء هر کندو در سال

ین براي کل دنیا در سال گاین میان .آورد شده استبر کیلوگرم 53تولید هر فروند کندو برابر 
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استرالیا بیشترین  ،ه عسل دنیانراساز نظر مصرف . کیلوگرم بوده است 35 تا 30برابر با  ،2006
نکته قابل توجه و ) گرم 500(به خود اختصاص داده است  سایر کشورهامصرف عسل را نسبت به 

 220ساالنه عسل برابر  ، میانگین مصرف سرانهباالي عسل این است که در آرژانتین عالوه بر تولید
و ددهد که میانگین تولید عسل از هر کننشان مین آمده از استامتوسط آمار بدست .گرم است

 35تا  30در مقایسه باکیلوگرم  11آمار استان (تر است هانی خیلی پایینجنسبت به میانگین 
شی با میانگین تولید عسل از هر کندو در کشورهاي آمار استان همچنین تفاوت فاح .)کیلوگرم
هاي بروجن و انتدر استان چهارمحال و بختیاري، شهرس. دارد) کیلوگرم 39میانگین (صنعتی 
. بیشترین میانگین تولید عسل از هر کندو را دارند) کیلوگرم 45/11و  97/16به ترتیب ( لردگان

ه تولید کندو عسل، پایین بودن متوسط تعداد هاي عمدریکی از علل باال بودن تولید در کشو
آرژانتین، متوسط تعداد کندوي  کندوي نگهداري شده توسط هر فرد است براي مثال در

. باشدفروند است که این متوسط کندو، در استان چهارمحال وبختیاري باالتر می 78شده نگهداري
گرم در سال نسبت به  60و  50ب با از طرفی مقایسه مصرف سرانه عسل در کشور و استان به ترتی

کیلوگرم عسل را  8/1مقدار مصرف  FAO. مقادیر جهانی، حاکی از پائین بودن مصرف آن است
داند و لذا با افزایش مصرف سرانه عسل، نیاز به افزایش تولید این محصول در طول سال الزم می

کلنی زنبور عسل شامل  91136اد ، تعد1388ها در سال طبق آمار سرشماري زنبورستان. خواهد بود
 1388کندوي بومی، در استان وجود دارد که در مجموع، درسال  198کندوي مدرن و  90938
هاي بروجن، شهرکرد و کیار به ترتیب مقام اول، دوم شهرستان. اندتن عسل تولید کرده 634مقدار 

  .و سوم را در تولید عسل استان دارند

  تولید عسل در استان  اثرات خشکسالی در - 2- 8-4- 6
هاي خاص استان چهارمحال و بختیاري به خاطر وجود باغات متنوع و مراتع زیاد و گونه

حیات و بقاي . اي در امر تولید عسل برخوردار استگیاهان مرتعی از جمله گون، از جایگاه ویژه
خشکسالی . نخواهد شدها تقریباً عسلی تولید زنبورداري وابسته به باغات و مراتع است و بدون آن

ها باعث کاهش تولید عسل و از بین رفتن زنبورها و با تأثیر بر روي باغات و مراتع و تخریب آن
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هاي مهم اقتصادي است که با شدت زیادي تحت تأثیر زنبورداري از فعالیت. گرددها میزنبورستان
حال و بختیاري در نواحی درصد از مساحت استان چهارم 80قرار گرفتن . گیردخشکسالی قرار می

کوهستانی، وجود مراتع و پوشش گیاهی متنوع و شهدخیز و وجود درختان میوه و باغات 
. گوناگون، این سرزمین را به عنوان جایگاه مهمی براي پرورش زنبور عسل مطرح نموده است

دي ها و خسارات شدی، باعث تخریب مراتع و جنگل1386-88هاي زراعی کمبود بارش در سال
هکتار از  92385بر اساس گزارشات موجود در استان، . بر محصوالت زراعی و باغی استان شد
هکتار از باغات استان تحت تأثیر خشکسالی قرار  15244اراضی زیر کشت محصوالت زراعی و 

در بخش منابع طبیعی نیز مراتع و . ها وارد گردیدگرفته و خسارات زیادي به محصوالت آن
هکتار جنگل، تحت تأثیر اثرات و  336000هکتار مرتع و  1093000نی سطحی معادل ها، یعجنگل

با توجه به وابستگی شدید زنبور عسل به مراتع و باغات و با در . عوارض کمبود بارش قرار گرفتند
، در 1386-88هاي زراعی نظر گرفتن خسارات وارده به این دو بخش، تولید عسل نیز در سال

 1000حدود  1387طبق برآوردهاي موجود در استان، در سال . روبرو شده استاستان با چالش 
کلنی دیگر تحت درمان و  79000کلنی زنبور عسل تحت تأثیر عوارض خشکسالی نابود شده و 

تن نسبت به سال قبل مواجه  200تغذیه قرار گرفتند که در نتیجه آن، تولید عسل با کاهشی حدود 
بهبود تولیدات دامی استان، مقدار تولید کل و سرانه عسل در استان  طبق گزارش معاونت. گردید

  .باشدمی) 4-6(به شرح جدول  1388تا  1376هاي طی سال
   1388تا  1376هاي مقدار تولید عسل در استان چهارمحال و بختیاري طی سال )4-6( جدول

  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  1377  1376  سال
  مصوب برنامه

  )تن(
374  380  387  401  451  501  551  601  640  680  710  750  780  

  عملکرد
  )تن(

384  272  457  350  371  455  493  616  700  794  901  697  634  
تولید سرانه 

  )کیلوگرم(
5/0  45/0  49/0  46/0  37/0  56/0  6/0  74/0  83/0  93/0  04/1  8./0  7/0  
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است، مقدار تولید کل و سرانه عسل در استان طی دهه  طور که از جدول فوق مشخصهمان
نسبت  1386که میزان تولید کل و سرانه آن در سال گذشته روند رو به رشدي داشته است، بطوري

که خشکسالی در استان چهارمحال و  1379در سال . ، حدوداً دو برابر شده است1376به سال 
همچنین در . درصد کاهش داشته است 24لید عسل، گردد که توبختیاري اتفاق افتاد، مالحظه می

مانده از خشکسالی سال قبل، میزان تولید عسل به نیز به علت اثرات باقی 1380سال بعد، یعنی سال 
نیز به واسطه خشکسالی میزان  1386- 88هاي خشکسالی در سال. مقدار قابل توجهی افزایش نیافت

در . د کاهش داشته و تولید سرانه نیز به شدت افت کرددرص 23هاي قبل از آن تولید نسبت به سال
باعث تداوم خشکسالی در استان شده و از طرفی پدیده  افت میزان بارش 1387-88سال زراعی 

  .گردید 1388گرد و غبار در استان نیز اتفاق افتاد که این امر باعث کاهش تولید عسل در سال 

  راهکارها  - 3- 8-4- 6
ها ها و درختچهها، درختجان مؤثر بر تخریب جنگلترین عامل بیرگخشکسالی به عنوان بز

به همین دلیل بررسی . شناخته شده است و بنابراین در زندگی ساکنین منطقه اهمیت بسزایی دارد
هاي ناشی از آن، باید در غالب هاي موجود و ارزیابی خرابیاثرات مختلف خشکسالی بر جنگل

به  عسل با توجه به وابستگی شدید پرورش زنبور. ي، انجام پذیردامنطقه -یک استراتژي ملی
هاي ی کشاورزي مشکلی در جهت افزایش کمی تعداد کلنیاراضتخریب  و محیط، تخریب مراتع

هاي تواند ضایعات زیادي را بر اکوسیستمکمبود آب می .پرورش در استان خواهد بود مورد
ترین آثار خشکسالی، ضایعاتی است که بر مخرب ترین ویکی از خطرناك. جنگلی وارد سازد

سازد زیرا انسان عمالً قادر به انجام ها وارد میها و اکوسیستممحیط زیست و منابع طبیعی، زیستگاه
بنابراین جلوگیري . شده و مرده نیستهاي تخریبهیچ کاري براي جایگزینی و جبران اکوسیستم

در . ق حساس به خشکسالی، باید سر لوحه اقدامات قرار گیرداز نابودي منابع طبیعی بویژه در مناط
اي از مسائل بسیار مهم وجود دارد که بستگی به طول دوره رشد رابطه با پدیده خشکسالی، پاره

بررسی اثر گیاه یا گیاهان قبلی در تناوب کشت و تعیین بهترین . هاي گیاهی دارندها و واریتهگونه
اوب کشت در منطقه، که سبب به حداقل رساندن اثرات خشکسالی گیاهان و برترین وضعیت تن
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. شوندگیاهان بسیار متراکم سبب افزایش حساسیت گیاهان به خشکسالی می. شده، ضرورت دارد
هاي حفاظت خاك، هاي مورد استفاده در زراعت، از جمله شخم، روشآورياثر دیگر فن

شکی . نیز باید مورد پژوهش قرار گیرند... هی وهاي گیاهاي هرز و بیماريحفاظت در برابر علف
نیست که تاکنون امکانات و اقدامات متعددي براي مقابله با خشکسالی، مورد استفاده قرار گرفته 

  توان چنین نتیجه گرفت که، در بیشتر مواقع این اقدامات است ولی با ارزیابی این اقدامات می
گرفته همچنین بیشتر اقدامات انجام. اندسبی برخوردار نبودهپایه و اساس بوده و از یکپارچگی منابی

طور که قبالً همان. اندبخش و جبران خسارت بودهبازدارنده و یا کاهنده نبوده بلکه اقدامات التیام
ذکر شد، حیات زنبور عسل به حیات مراتع و باغات بستگی دارد بنابراین هر اقدامی که بتواند مراتع 

. بخشدها نیز دوام میمقابل خشکسالی و اثرات آن حفظ نماید به حیات زنبورستانو باغات را در 
شود، کمبود آب براي آبیاري در مواقع خشکسالی، از عمده مشکالتی که براي باغات ایجاد می

ریزي کاهش آثار این خسارات در باغات، نقش موثري در تولید عسل باشد که برنامهدرختان می
به طور کلی با در نظر گرفتن تمامی تدابیر الزم، باز هم احتمال خسارت وجود  .ایفا خواهد کرد

هاي احتمالی بر اثر دارد لذا زنبوردار باید با بیمه کردن کندوهاي خود، از جبران خسارت
  در نمودار شکل . خشکسالی اطمینان یابد و با خیالی آسوده به فعالیت تولیدي خود ادامه دهد

  هاي هاي استان طی سالشده به کل جمعیت زنبورستانهاي زنبور عسل بیمهنسبت کلنی) 6-5(
هاي استان تحت شود درصد کمی از جمعیت زنبورستانمالحظه می. آورده شده است 1376- 87

هاي دقیق، علل و عوامل موثر بر آن شناسائی و پوشش بیمه هستند و الزم است با انجام پژوهش
  .مودنسبت به رفع موانع اقدام ن
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  هاي استان شده به کل جمعیت زنبورستانهاي زنبور عسل بیمهنسبت کلنی) 5- 6(نمودار 

  1376- 87هاي طی سال

هاي شایانی تواند به توسعه این بخش کمکموارد زیر میهاي الزم در راهکارها و آموزش
  :ارائه نماید

  هاي گرده و تغذیه به موقع استفاده از جایگزین -
 ع مهاجرت به موق -

 حوادث طبیعی و پاشیجلوگیري از تلفات به واسطه سم -

 گیر زنبور عسلهاي مسري و همهپیشگیري و درمان بیماري -

تلقـیح مصـنوعی   ماننـد  هاي نوین مدیریتی جهت افزایش جمعیـت کنـدو   استفاده از روش -
 ...ملکه و

  استفاده از نژادهاي خارجی با تولید باال  -
 یات رکوردگیري و انتخاب لید از طریق انجام عملوافزایش ت -
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   و هاکرده جهت نظارت بر مدیریت زنبورستاناستفاده از نیروهاي متخصص و تحصیل -
هاي ي جهت نظارت بر تولید زنبورستانرورکرده در بخش دامپکارگیري افراد تحصیلبه

   .داشته باشد به همراه تواند افزایش چشمگیر در تولیدات رامی ،استان
  :عباتند از استان عسل در صنعت پرورش زنبور رويهاي پیش تنگناها و چالش

در ) عسـل (عدم وجود بازار مناسب براي فروش مهمترین محصـول تولیـدي ایـن صـنعت      -1
  کشور  و استان

مثـل مـوم، بـره مـوم      عسل زنبور عدم وجود صنایع وابسته جهت استفاده از تولیدات دیگر -2
 ... و

ن صـنعت مثـل کندوسـازي،    یـ جهیـزات اولیـه ا  هـاي تولیدکننـده برخـی از ت   نبود کارگـاه  -3
 ج موم و تجهیزات مورد نیاز آاستخراج موم، 

اهمیت سایر تولیدات زنبـور عسـل بـه اسـتثناي     و عدم توجه و آگاهی زنبورداران از نقش  -4
 عسل 

کـه  (تحقیقات علمـی کـافی در زمینـه اسـتفاده از نژادهـاي زنبـور عسـل خـارجی          کمبود -5
 )سه با نژاد بومی استان گاهی چند برابر استمیانگین تولید عسل در مقای

 پایین بودن سطح اطالعات علمی افراد شاغل در این صنعت -6

هـا و دیگـر   عدم تخصیص به موقع امکانات و اعتبارات الزم در این بخـش توسـط بانـک    -7
 موسسات اعتباري 

 هـاي شـدید، سـرماي   بـاران (امـل طبیعـی   وایجاد صدمات و تلفات سـالیانه زیـاد در اثـر ع    -8
 )هاسمپاشی مزارع و باغ و بهاره زودرس

 هاي رسمی و غیر رسمی شزآموزش ناکافی افراد شاغل در این حرفه از طریق آمو -9

 دم توجه به توسعه کیفی به جاي توسعه کمی در این بخشع - 10
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کندوي نگهداري شده توسط هـر فـرد در اسـتان     دباید توجه داشت که باال بودن متوسط تعدا 
سل برداشت شده از عباعث کاهش متوسط نیز این امر که مدیریتی شده  تمشکال باعث ایجاد

  . هر کندو خواهد شد

  اثرات خشکسالی بر پرورش و تولید ماکیان در استان چهارمحال و بختیاري -5- 6-8

  وضعیت صنعت پرورش ماکیان در استان - 1- 8-5- 6
میلیون قطعه  9/2یت حدود واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرف 149در استان،  1388تا پایان سال 

واحد مرغ گوشتی با ظرفیت  94ریزي به بهره برداري رسیده اند و براي در هر دوره جوجه
همچنین تعداد . ریزي نیز مجوز تاسیس صادر شده استقطعه در هر دوره جوجه 1.620.000
 212.000ظرفیت واحد با  7باشند، برداري میهاي تخمگذار استان که داراي پروانه بهرهمرغداري

واحد مرغ تخمگذار با ظرفیت  10تعداد . تن تخم مرغ در سال است 3600قطعه و تولید اسمی 
تن  2063تولید تخم مرغ استان  1388در سال . اندقطعه نیز مجوز تأسیس دریافت کرده 320.000
در حال قطعه مرغ مادر  95000واحد پرورش مرغ مادر گوشتی با ظرفیت  2در استان . بوده است

قطعه طیور سنتی با  650.000بر اساس آخرین آمارهاي موجود بالغ بر . برداري وجود داردبهره
در استان سه واحد . باشدتن تخم مرغ در استان موجود می 1000تن گوشت و  720تولید تقریبی

د به باشند و یک واحبرداري میقطعه داراي پروانه بهره 9000پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت 
همچنین یک واحد پرورش بوقلمون . قطعه نیز مجوز تأسیس دریافت کرده است 2000ظرفیت 

واحدهاي پرورش شتر مرغ، بلدرچین، . برداري استقطعه نیز در حال بهره 2000مادر به ظرفیت 
) 5-6(در جدول . برداري در استان به ثبت نرسیده استکبک و سایر ماکیان داراي مجوز بهره

، ارائه گردیده است 1388شده استان تا پایان سال برداريحدهاي پرورش طیور صنعتی بهرهآمار وا
  ).1387فرجی، (
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واحدهاي پرورش طیور صنعتی بهره برداري شده استان چهار محال و بختیاري به تفکیک  )5-6(جدول 
  قطعه/واحد: ارقام   1388شهرستان تا پایان سال 

  شهرستان
 یانسایر ماک بوقلمون مرغ

 مولد گوشتی مادر تخمگذار گوشتی
 ظرفیت تعداد

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 13 بروجن

 5000 1 0 0 7000 2 95000 2 192000 6 1465000 62 شهرکرد

 0 0 2000 1 2000 1 0 0 0 0 344000 25 فارسان

 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 1 270000 16 لردگان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270000 17 اردل

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140000 9 کوهرنگ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160000 7 کیار

 5000 1 2000 1 9000 3 95000 2 212000 7 2899000 149 کل استان

  
را   76-88هاي در استان طی سال نمودارهاي زیر روند تولید و مقدار تولید سرانه گوشت مرغ

  .دهندنشان می

  
  در استان 1376-87هاي مقدار سرانه تولید گوشت مرغ طی سال) 6- 6(شکل 
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  در استان 1376- 87هاي روند تولید گوشت مرغ طی سال) 7- 6( شکل

  اثرات و خسارات خشکسالی بر صنعت پرورش طیور استان  - 2- 8-5- 6
هاي کشاورزي و دامپروري، از خشکسالی و بخصوص سایر بخش صنعت طیور استان نیز مانند

هاي فراوانی گردیده که نوسانات قیمت مواد تولیدي ها و چالشهاي اخیر دچار آسیبخشکسالی
آب آشامیدنی از فاکتورهاي مغذي . بر کسی پوشیده نیست) گوشت سفید و تخم مرغ(این صنعت 

حرارت بدن طیور ضروریست و باید همیشه در و حیاتی است که براي رشد مطلوب و کنترل 
تر از حیوانی که اهمیت آب به حدي است که حیوانی که از آن محروم شود سریع. دسترس باشد

درصد وزن زنده مرغ  55آب، حداقل . روداز تمام مواد غذائی دیگر محروم شده باشد، از بین می
  وجه تازه متولدشده را تشکیل درصد وزن بدن یک ج 85درصد وزن تخم مرغ و حدود  65و 
مقدار مصرف آب تحت تأثیر دماي محیط و فاکتورهاي دیگر متغیراست و در تمام اوقات . دهدمی

ها نتوانند آب که مرغدر صورتی. باید آب شیرین فراوان و تمیز و خنک در دسترس طیور باشد
آب باید عاري از . کنندمورد نیاز خود را بدست آورند به همان نسبت خوراك کمتري مصرف می

هنگام بروز خشکسالی کمبود یا غیر قابل . ها باشدهاي مضر، مواد جامد و ناخالصیباکتري
افزاید استحصال شدن آب در مناطق محل استقرار واحدهاي پرورش طیور، بر شدت مشکالت می

  .شودیابد، مزید بر علت میکه کیفیت آب نیز کاهش میو این امر به خصوص در زمانی
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توان اثرات مخرب و زیانبار را به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم در صنعت طیور نیز می
هاي هاي خام مورد نیاز خود را از فعالیتکه صنعت پرورش طیور، نهادهاز آنجائی. بندي نمود

روند، لذا ینماید و در طول دوره خشکسالی این مواد کاهش یافته و یا از بین مکشاورزي تامین می
گذارد و باعث افزایش قیمت در پدیده خشکسالی بصورت مستقیم بر روي مواد پروتئینی تأثیر می

گردد و از طرفی کمبود آب آشامیدنی مورد نیاز و یا کیفیت نامطلوب آن نیز مزید واحد تولید می
محصولی با وري و سوددهی در این صنعت شده و بر علت گردیده که نهایتاً باعث کاهش بهره

کننده اثرات اقتصادي و قیمت باال تولید خواهد شد که بصورت غیر مستقیم بر جامعه مصرف
این موضوع کاهش قدرت خرید مردم و نارضایتی از کیفیت . اجتماعی نامطلوبی خواهد گذاشت

ر هائی را نیز دو قیمت محصوالت تولید و عرضه شده را در پی خواهد داشت و این امر ناپایداري
  از سایر اثرات غیر مستقیم . آوردهاي مختلف صنایع تبدیلی و تکمیلی تهیه غذا پدید میشاخه
توان به کاهش تولید مواد اولیه و اثرات آن بر وضعیت داد و ستد محصوالت و بویژه صادرات می

ر با توجه به مطالب ذکر شده و نظر به اهمیت کیفی و کمی آب د. و واردات کاالها اشاره کرد
صنعت پرورش طیور، با بروز هرگونه نقصان و اشکال در تهیه و دسترسی به آب کافی و با کیفیت، 
تولیدات طیور شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته و نهایتاً منجر به وارد شدن ضرر و زیان فراوان به 

  ). 1387فرجی، (گردد وري آن میآوري و بهرهاقتصاد این صنعت و کاهش سود
ت وارده بر اثر بروز پدیده خشکسالی در استان به صنعت پرورش طیور، به شرح مقدار خسار

ها به دلیل خشک شدن یا کاهش شدید ریزيباشد که ناشی از کاهش جوجهمی) 6-6(جدول 
واحد پرورش طیور  32به تعداد (واحدهاي پرورش طیور ) هاها و چشمهچاه(دهی منابع آب آب

و همچنین خسارت واردشده به بخش طیور ) ریزير دوره جوجهقطعه در ه 000/460با ظرفیت 
در تولید تخم مرغ بدلیل تولید بسیار کم در استان در بخش صنعتی، خسارات وارده . باشدسنتی می

  .باشدقابل توجه نمی
بدیهی است خسارت برآورد شده فقط خسارت وارده بصورت مستقیم بر صنعت طیور استان 

کنندگان به ده بصورت غیر مستقیم، هم بر تولیدکنندگان و هم بر مصرفباشد و خسارات وارمی
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ها، مواردي از قبیل اشاعه بیماري(دلیل متنوع بودن و غیر قابل دسترس بودن، عنوان نشده اند 
ها، کاهش مصرف سرانه به سوءتغذیه طیور، کاهش نامحسوس تولید، کاهش فعالیت کشتارگاه

بر اساس آمار ...). هاي اجتماعی وتغال و افزایش بیکاري، تنشدلیل افزایش قیمت و کاهش اش
واحد بطور کامل  17مورد واحد پرورش طیور مورد مطالعه در استان،  منبع آب  32موجود از 

ها خشک واحدهائی که منبع آب آن. آبی شدید شده استمورد نیز دچار کم 15خشک شده و 
  . سانی شدنداند و یا با تانکر آبرشده یا تعطیل شده

  1386- 88برآورد خسارت وارده به صنعت طیور استان در اثر خشکسالی سال زراعی ) 6-6(جدول 

  تولید  واحد  شرح نوع خسارت
  جمع کل خسارت  میزان خسارت  )شرایط عادي(

  )میلیون ریال(
  32000  770000  10215000  قطعه  تولید قطعه مرغ

  

  راهکارها - 3- 8-5- 6
د آب در صنعت پرورش طیور و جایگاه ویژه این بخش در اقتصاد نظر به اهمیت بسیار زیا

گذاري را به خود اختصاص داده است، راهکارهاي کشور که بعد از صنعت نفت، رتبه دوم سرمایه
  .هاي مختلفی در نظر گرفتتوان در بخشپیشنهادي را می

توان از این جنبه می هاي مصرفی در صنعت پرورش طیور استان،با توجه به وارداتی بودن نهاده
ها اشاره کرد که در نهایت به کاهش سودآوري و احیاناً باعث ضرر به افزایش یا نوسان قیمت نهاده

 1388تا  1376هاي ها طی سالبر طبق گزارشات مصرف نهاده. گرددو زیان در این صنعت می
در مقابله با خشکسالی،  هاي عمومیتوصیه. باشدها مشخص میدراستان، وارداتی بودن این نهاده

در اقداماتی نظیر پیشگیري و آمادگی الزم جهت کاهش خسارات وارده در اثر خشکسالی و 
. شوندتر خالصه میگاهی حذف یا اغماض از برخی خسارات وارده جزئی و کم اهمیت

هاي فنی و اعتباري دولتی به صنعت طیور در مواقع بروز ها و کمکاختصاص هدفمند یارانه
هایی که مستمراً براي شاخص. تواند تداوم تولید در این صنعت را در پی داشته باشدحران، میب
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اي براي نحوه اختصاص تواند به عنوان پایهشوند، میکاهش خسارات ناشی از خشکسالی تعیین می
ن از تواهاي عمومی نیز میبه منظور اطالع رسانی و ایجاد آگاهی. هاي دولتی محسوب شوندیارانه

ها، مجالت، رادیو و ها، روزنامهوسائل مختلف سمعی و بصري همچون نشریات ترویجی، خبرنامه
تواند این روش می. هاي الزم استفاده کردتلویزیون و ارتباط مستقیم با متخصصین و ارائه مشاوره

 از. هاي آگاهی دادن جهت جلوگیري از اثرات مخرب خشکسالی باشدیکی از موثرترین روش
ها در توان به مواردي از قبیل استفاده مجدد از پسابهاي اختصاصی صنعت مرغداري نیز میتوصیه

  همچنین . ها، اشاره کردها پس از گندزدائی دقیق پسابآبیاري فضاي سبز و شستشوي محوطه
صرف جوئی در مها را در استفاده بهینه و صرفههاي الزم به تولیدکنندگان، آنتوان با آموزشمی

ها، کنترل مصرف آب کشیآب با اصالح سیستم آبرسانی و کاهش تلفات آب در سیستم لوله
ها، کاهش استفاده از آب آشامیدنی در هاي درون و بیرون ساختماننشده، انجام کنترلحساب

ها و آبیاري فضاي سبز و شستشوهاي غیر ضرور و استفاده از آب غیر قابل شرب در آبیاري
هاي مصرف آب قبل در همین راستا، بایستی فهرستی از اولویت. نیاز، هدایت نمود فضاهاي مورد

که خشکسالی اتفاق افتد، تهیه نمود تا هر تولیدکننده در صنعت طیور بداند که در شروع ازآن
همچنین با . ها و در زمان محدودیت آّب در دسترس، آب را براي چه مصارفی بکار بردخشکسالی

هاي جایگزین ضدعفونی و گندزدائی، مصرف آب را نیز در این بخش کاهش شاستفاده از رو
توان به گسترش پوشش بیمه در صنعت طیور نیز اشاره کرد که متأسفانه بصورت جدي به می. داد

شده به مشهود است نسبت طیور بیمه) 8-6(که از نمودار همانطوري. آن اهمیت داده نشده است
  که از بهترین در صورتی. دهداي را نشان نمیایش قابل مالحظهجمعیت کل طیور صنعتی افز

باشد هاي جبران خسارات این صنعت، بخصوص در خشکسالی، شبکه بیمه محصوالت دامی میراه
  شده نسبت به ، تعداد جمعیت بیمه1387جالب اینجاست که در خشکسالی ). 1387فرجی، (

  .تر در این زمینه امري ضروري استی دقیقهاي قبل کاهش داشته است که انجام بررسسال
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  1376- 87هاي شده استان به کل جمعیت طی سالنسبت جمعیت طیور صنعتی بیمه) 8- 6(شکل 

  در استان چهارمحال و بختیاري پروريآبزياثرات خشکسالی بر صنعت  -6- 6-8

  در استان  پروريآبزيوضعیت صنعت  - 1- 8-6- 6
هاي منابع یاز به مواد غذایی از یک طرف همچنین محدودیترشد روز افزون جمعیت دنیا و ن

باعث گردیده ...) هاي زیست محیطی وهاي قابل کشت، آلودگیآب، جنگل، مرتع، زمین(طبیعی 
هاي مهم از استراتژي ها وهاي مهم دولتتهیه غذا بخصوص پروتئین مورد نیاز بشر یکی از دغدغه

کیلوگرم در دهه هفتاد  2از  ،نه مصرف آبزیان در کشور ماسرا. ها محسوب گرددریزي آنبرنامه
 15البته این میزان مصرف در کشورهاي اروپایی به  .رسیده است 1386کیلوگرم در سال  7به 

کیلوگرم در  25کیلوگرم و در کشورهایی مثل ژاپن، چین، مالزي و کشورهاي اسکاندیناوي به 
ورود ، WHOو  FAOشده از سازمان رهاي ارائهها و آمابه استناد گزارش. سال رسیده است

، ها، تجارت و حمل و نقل دریاییصنعتی در دریاها و اقیانوس هاي زیستی وها و آلودگیآالینده
هاي ماهی صید بیش از حد و قاچاق از این منابع آبی موجب تهدید جدي و انقراض بعضی از گونه

تا سال  1950دهد که از سال آمارها نشان می. است منجر به کاهش ذخایر آبزیان گردیده اًنهایتو 
. است رفتهپس از آن رو به کاهش  بیشترین میزان ماهی تولیدي از طریق صید از دریا بوده و 2000

روند ) 9- 6(در شکل . طریق پرورش افزایش پیدا کرده است میزان تولید آبزیان از 1990اما ازسال 
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. رو به کاهش سرانه صید ماهی در دنیا نشان داده شده است پروري و روندرو به رشد سرانه آبزي
  آالي هاي مهم ماهیان موردپرورش در دنیا و به خصوص کشور ایران، قزلیکی از گونه

  ).1387پیرعلی و همکاران، (باشد کمان میرنگین

  
  پروري و روند رو به کاهش سرانه صید ماهی روند رو به رشد سرانه آبزي) 9-6( شکل 

توان را می گذاري در بخش شیالتهاي داخلی به منظور سرمایهالیل ضرورت توجه به آبد
 :به شرح زیر بیان نمود

  رشد رو به تزاید جمعیت و نیاز روزافزون به مواد غذایی .1
  ها هاي دریایی و اقیانوسمحدودیت صید از منابع آب  .2
   تولیـد و ایع جـانبی پـیش  زایی مستقیم و غیـر مسـتقیم و بـه حرکـت در آوردن صـن     اشتغال .3

 تولید پس

   با قابلیت پرورش آبزیانو بال استفاده در کشور وجود منابع آبی وخاکی مستعد  .4

  ارزش غذایی باال و خواص منحصر به فرد گوشت آبزیان .5
ت و مرغوبیت گوشت آبزیان دلیل دیگري بر توسعه این صنعت است، بطوري که از لحاظ کیفی

ت داشته و همچنین از نظر کیفیت پروتئین نیز بدان پروتئین، گوشت آبزیان ب ر گوشت قرمز ارجحی
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گونه است که تمام اسیدهاي آمینه ضروري بدن را تأمین کرده و میزان اسیدهاي آمینه ضروري 
اگر استخرهاي پرورش ماهی . لیزین، ترئونین و تریپتوفان آن نسبت به گوشت قرمز بیشتر است

تواند آثار ن آب ورودي پایین طراحی نشده باشند، خشکسالی میبراي آب و هواي خشک و میزا
  . مخربی بر استخرها بگذارد

  گذاري در بخش استان چهارمحال و بختیاري بعنوان استان پیشرو، فعالیت و سرمایه
تن  10000با تولید  1386آغاز و در پایان سال  1365تن ماهی در سال  25پروري را  با تولید آبزي

ولی این . درصد تولید کل کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است 20آال و ماهی قزل
 منابع وها نشان داده که بررسی. پروري استان استتولید تنها سهم کوچکی از پتانسیل آبزي

عداد توان به وجود تها میوجود دارد که از جمله آن استانزیادي در استعدادهاي آبزي پروري 
، کیلومتر مربع 500دریاچه سد با وسعت  4تعداد ، کیلومتر 4086دخانه دائمی به طول رشته رو 134

 2وجود ، حلقه چاه کشاورزي 3000بیش از  رشته قنات و 450، بیش از دهنه چشمه1500تعداد 
با . مطالعه و احداث اشاره کردسد مخزنی دردست  تعداد زیاديوجود ، المللی در استانتاالب بین
هاي اولیه براي استفاده از ریزيپروري، برنامههاي فوق و نیاز کشور به توسعه آبزيانسیلتوجه به پت
پیرعلی، (ها انجام گردید و در این ارتباط سه محور اصلی زیر مورد توجه قرار گرفت این پتانسیل

1387:(  
  هابع آبی جدید و توسعه مزارع پرورش ماهی در قالب مجتمعاهاي منمطالعه پتانسیل .1
   SPFگذاري جهت احداث مراکز تکثیر سرمایه .2
  آالبندي و فرآوري ماهی قزلگذاري دربخش بستهسرمایه .3

و تأکید به این روش توسعه، به دالیل مشروحه زیر  هاریزي جهت احداث مجتمعدالیل برنامه
  :است

  گذاريهاي سرمایهکاهش هزینه •
  سایر امکانات موجود زمین و استفاده بهینه ازآب، •
  متمرکز مدیریت واحد و •
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  مهندسی آبزیان رعایت اصول فنی و •
  بهداشتی بصورت متمرکز امکان نظارت فنی و •
  غیرمستقیم درمناطق محروم ایجاد اشتغال مستقیم و •
  التحصیالن رشته شیالتالزام بکارگیري فارغ •
 جلوگیري ازهجوم متقاضیان بصورت منفرد وکاهش فواصل •

هاي توسعه فته توسط مدیریت شیالت استان، پتانسیل سایتبر اساس مطالعات اولیه انجام گر
هاي استان، مالحظات مدت و با در نظر گرفتن حداقل جریان رودخانهپروري در میانآبزي

  . باشدمی) 7-6(محیطی به شرح جدولهاي زیستاقتصادي و محدودیت
  پروري در استان چهارمحال و بختیاريپتانسیل توسعه آبزي)7-6(جدول 

m(دبی   شهرستان رودخانهنام  دیفر
3
/s(  ظرفیت)تن( 

  2000  2  اردل  بالد 1

  3000  4  لردگان -بروجن  کره بس و تنگ زندان 2

  1000  3  لردگان  1ارمند 3

  1000  3  کیار  برنجگان  4

  500  1  بروجن  سولقان 5

  1000  *  اردل  4منابع آبی مخزن کارون 6

  400  4  اردل  کاوند 7

  500  1  اردل  2ارمند  8

  1000  2  لردگان  کتا 9

  400  1  اردل  دوپالن 10

  1000  2  اردل  آبدود لندي 11

  1500  5  کیار  چوب تخته 12

  2000  *  سطح استان  سدهاي مخزنی 13

 5202 9 شهرکرد- کوهرنگ زاینده رود 14

  20502  37  کل استان
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تن در سال است که  15300مدت، شود کل ظرفیت توسعه در میانمیبر این اساس مالحظه 
با عملی . پروري در استان استدرصد پتانسیل نهائی توسعه آبزي 30این رقم تنها معادل حدود 

گذاري مورد نیاز براي نفر و سرمایه 2170زائی مستقیم شده، اشتغالهاي شناسائیشدن این سایت
مجموع وسعت استخرها در . باشدمیلیارد ریال می 1200ا در حدود ها و استخرهایجاد زیرساخت

  .هکتار است 195ها، این سایت

  استان  پروريآبزياثرات خشکسالی بر تولید صنعت  - 2- 8-6- 6
شود که خشکسالی موجب اثرات مستقیم و غیر مستقیم زیادي بر استخرهاي پرورش ماهی می

کاهش ورودي آب تازه به استخر، افزایش درجه حرارت  توان بهترین این آثار میاز جمله مهم
آب، کاهش میزان اکسیژن محلول آب، افزایش میزان گازهاي سمی، کاهش شفافیت و کیفیت 

ها و گیاهان در ها، افزایش رشد جلبکها و شیوع برخی بیماريآب، افزایش حساسیت ماهی
 . استخرهاي بتونی و خاکی و کاهش رشد اشاره کرد

  جا که میزان دبی آب رابطه مستقیم با میزان تکثیر و پرورش دارد، لذا کاهش از آن
اي داشته هاي اخیر و بروز پدیده خشکسالی بر تولید این بخش تأثیر قابل مالحظههاي سالبارندگی
. درصد کاهش یافته است 38به میزان  1386در مقایسه با سال  1387که تولید ماهی در سال بطوري

هزار ریال  79743000بالغ بر  1387پروري در سال رت واردشده نیز بر صنعت آبزي مبلغ خسا
  .برآورد گردیده است

. تأمین آب براي پرورش ماهی است آید،که در اثر خشکسالی به وجود میمشکل اساسی دیگر
تواند سبب ضرر و زیان قابل توجهی در تولید ماهی شود که کمبود آب میاین مورد در جایی

  .گرددکه خود سبب ایجاد مشکالت زیر می کندمیت بیشتري پیدا میاه
 پرورش براي قبول غیرقابل حد تا آب EC رفتن باال و هارودخانه آب کیفیت کاهش •

 فراوان مشکالت بروز و جو ویژه به هانهاده قیمت شدید بسیار افزایش همچنین و ماهی

  ماهی دهندگانپرورش براي
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هـا  که منبع آبـی آن یی هادخارج شدن از چرخه تولید واح(ال کاهش تعداد واحدهاي فع •
  ) اقتصادي نیست هاتولید آن ،کامالً خشک شده یا به دلیل کاهش بیش از حد آب

کاهش تولید در واحد  فعال موجود و شده وکاهش تعداد رهاسازي در واحدهاي احداث •
  سطح

 پروري گذاري دربخش آبزيکاهش رغبت کشاورزان به سرمایه •

  بلندمدت  مدت وکوتاه يهاشده در برنامهبینیعدم دستیابی به تولید پیش •
 کنندگان تسهیالت عدم توان بازپرداخت اقساط بانکی توسط دریافت •

 هاي مرتبط با بخش شیالت ها وتشکلفعالیت شرکت کاهش رونق اقتصادي و •

  عدم ایجاد اشتغال مناسب در بخش آبزیان کاهش اشتغال موجود و •

  راهکارها  - 3- 8-6- 6
ریزي تولید با بکارگیري توان به اقداماتی نظیر مدیریت و برنامهدر پی وقوع خشکسالی می

هاي مکانیزه در مزارع پرورش ماهی جهت جبران پروري و بکارگیري سیستمهاي نوین آبزيشیوه
رگیري برداران، بکاهاي حمایتی دولت در زمینه آموزش بهرهکاهش تولید و همچنین سیاست

هاي کادر فنی مجرب در مزارع پرورش ماهی، حمایت از بخش بیمه و آماده نمودن زیرساخت
  . دار اشاره داشتهاي موجود، به عنوان اقدامات اولویتالزم جهت حفظ و توسعه سرمایه

  مدیریت استخرهاي پرورش ماهی در هنگام خشکسالی) الف
فراوان به منابع پروتئینی مناسب و همچنین رشد سریع جمعیت در جهان و نیز ایران و نیاز 

کاهش ذخایر ماهیان و سایر آبزیان باعث شده تا نیاز شدیدي به تکثیر و پرورش آبزیان احساس 
پروري نیاز به آب فراوان و دائم دارد، لذا بسیار سریع تحت تأثیر که صنعت آبزيبه دلیل این. شود

هاي اخیر خشکسالی پدیده جا که در سالاز آن. گیردخشکسالی و عوارض ناشی از آن قرار می
اي ساخت و مدیریت رایجی در کشور ما بوده است، بایستی استخرهاي پرورش ماهی را بگونه

مدیریت استخر شامل مسائل مربوط به . کرد تا خشکسالی حداقل آثار سوء را بر جاي گذارد
دگی، نوع خاك، ورودي و خروجی از قبیل منبع آب، عمق استخر، تراکم و فشر(طراحی استخر 
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مقدار آب ورودي، درجه حرارت آب، میزان (، مسائل کمی و کیفی آب )آب و ناحیه پخش آب
، درجه سختی آب و میزان گازهاي سمی بویژه نیتریت و آمونیاك، pHاکسیژن محلول در آب، 
باکتریایی،  اي، انگلی،ها، تغذیهمحیطی، مسمومیت( هاي ماهی، بیماري)رنگ و شفافیت آب

  .باشدو سایر موارد می) ویروسی
داري آب به میزان کافی و داشتن ارتفاعی همچنین جهت طراحی استخري مناسب براي نگه

مناسب از آب، باید به مواردي از جمله نوع و تراکم خاك، منبع آب، عمق استخر و ناحیه پخش و 
  .ورود آب توجه نمود

دهد هر نوع تغییري در کمیت و کیفیت ها را تشکیل مییکه آب، بستر زندگی ماهجاییاز آن
در یک استخر شود، لذا ضروري است مدیریت %) 100تا (تواند منجر به تلفات جدي آب می

ها به مزارع بخوبی بر کمیت و کیفیت آب استخر نظارت داشته و در صورت تغییرات در آن
توان به درجه رامترهاي مهم آب استخر میاز جمله پا. بهترین نحو اقدامات الزم را انجام دهد

، درجه سختی آب و میزان گازهاي سمی بویژه نیتریت و pHحرارت آب، میزان اکسیژن محلول، 
  خشکسالی بر اغلب معیارهاي فوق اثرات زیادي . آمونیاك و رنگ و شفافیت آب اشاره کرد

  . گذاردمی

  در زمان خشکسالی توجه به معیارهاي کنترل استخرهاي پرورش آبزیان) ب

  کنترل اکسیژن محلول آب استخر -1

هاي پرورش آبزیان، کمبود سطح اکسیژن محلول در ترین خطر در محیطترین و جديمعمول
دهنده ترین عالمت رفتاري نشانبلع هوا بخصوص در طی ساعات اولیه روز، مهم. باشدآب می

ها و جلبک. داردز آب سرد نگه میآب گرم اکسیژن کمتري ا. کمبود اکسیژن محلول آب است
اگر چه گیاهان در ساعات روشنایی . کنندگیاهان آبی در آب گرم و به میزان کم، بیشتر رشد می

وقتی . کنندکنند ولی در شب و آب و هواي ابري، اکسیژن را مصرف میروز اکسیژن تولید می
مکن است موجب تخلیه تابش نور خورشید زیاد باشد منجر به شکوفایی جلبکی شده که م

بسته به موقعیت و در دسترس بودن . ها در شب یا اوایل صبح گردداکسیژنی و مرگ ماهی
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امکانات، همه اقدامات الزم بایستی سریع انجام شود تا باعث افزایش سطح اکسیژن محلول استخر 
  :گردددر این مورد اقدامات زیر پیشنهاد می. شود

  )چاه(استخر با پمپ از منابع نزدیک اضافه کردن آب تازه به  -1-1
  ppm 3-2استفاده از پرمنگنات پتاسیم به میزان  -1-2
  ) پمپ هوا(ها هوادهی آب استخر با استفاده از روش به هم زدن آب و سایر روش -1-3
  عالیم هشداري براي نقصان اکسیژن در استخرهاي پرورشی -2

شده بخصوص در استخرهاي پرورش ماهیان صبح زود زمانی است که کمترین اکسیژن حل  -2-1
  .گرمابی وجود دارد و باید هر روز صبح استخرها را چک کرد

دهنده این اي یا خاکستري نشانتغییر رنگ از سبز تا قهوه: مشاهده تغییر رنگ در استخر -2-2
  .ساعت گذشته رخ داده است 24- 48اند و نقصان اکسیژن در ها مردهاست که جلبک

اگر . دهدابري مقدار نور در دسترس براي تولید اکسیژن از گیاهان را کاهش می هواي -2-3
  .روز باشد، ممکن است یک نقصان اکسیژن در روزهاي بعدي ایجاد کند 2-3هواي ابري به مدت 

شده توسط هاي دفعوقتی اکسیژن کم است بایستی غذادهی متوقف شود زیرا متابولیت -2-4
ها نیز نیاز به اکسیژن برند و عمل هضم و جذب غذا و دفع متابولیتاال میماهی نیاز اکسیژنی را ب

هاي ماهی در نظر گرفته پس باید رفتار غذایی حیوان بواسطه کمبود اکسیژن یا بیماري. دارد
  .همچنین در استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی بایستی کوددهی هم متوقف گردد. شود

که ) Pipping(بلعند ها به سطح آب آمده و هوا را میود؛ ماهیوقتی نقصان اکسیژن ایجاد ش -2-5
  .دهی یا هوادهی صورت گیرددر صورت مشاهده این رفتار بایستی بالفاصله اکسیژن

  شفافیت آب در استخرهاي پرورشی -3

ها، بدلیل کاهش حجم آب و کاهش سرعت آب طی خشکسالی و افزایش تراکم ماهی
  آالي ها بخصوص قزلابد که موجب کاهش دید ماهییشفافیت آب استخر کاهش می

  . شودکمان شده و نهایتاً منجر به کاهش رشد بخاطر عدم غذاگیري مناسب توسط ماهی میرنگین
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  سطح آب استخر -4

کند و خطوط کناري نمایان شده و حجم در طی خشکسالی سطح آب شروع به پایین رفتن می
ها و افزایش رشد ین وقایع منجر به ازدحام و شلوغی ماهیترکیب ا. یابدآب استخر کاهش می

. ها برداشت شوندمتر برسد بایستی ماهی 1که عمق آب استخر به قبل از این. شودگیاهان آبی می
متر کمتر شد بایستی از منابع نزدیک،  25/1در استخرهاي پرورش ماهیان گرمابی اگر سطح آب از 

مثل چشمه یا (بینی شده باشد ناسب براي چنین مواقعی باید پیشمنبع م. آب به استخر اضافه کرد
   .شود، افزایش یابدبرداشت ماهی بایستی از وقتی خشکسالی شروع می). چاه
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  مقدمه - 7-1

چرا . اي استشرایط محیطی موجود جهان به طور عام و کشور ما به طور خاص، وضعیت ویژه
، جمعیت استبه هم خوردن در حال ، تعادل چرخه حیات بوده تخریب فزایندهدر حال ابع منکه 

هایی که زندگی و حیات اکنون تخریب زیست بوم ناشی ازگرسنگی و فقر  اي دارد ورشد فزاینده
زمین و  موارد فوق عواملی هستند که .در حال گسترش است و آینده بشر به آن وابسته است

زندگی بشر بسیار ي برا شیرین قابل شرب آب زانیم .دنکنشت و دریا را تهدید میآسمان، کوه و د
شکی نیست که آب به عنوان رکن مهم حیات و محدودیت منابع آبی به عنوان یکی  .است محدود
 درصد 53/2 حدود در تنها .باشدهاي زندگی بشر در آغاز هزاره سوم مطرح میترین چالشاز مهم

 درصد 11/30 نیز تنها مقدار نیا از که باشدیم نیریش آب صورت به جهان رد موجود آب کل از
 نیا از .هستند هاخچالی صورت بهی مابق و رودخانه شکل به درصد 01/0 ،ینیرزمیز آب شکل به

  . است بشر اریاخت دری کم اریبس زانیم زین ریمقاد
ش گیاهی، اقلیم و مثل آب و خاك، پوشمختلف یک اکوسیستم هاي بخشدر حالت طبیعی 

هرگاه بخشی از این محیط از تعادل خارج . انسان در یک ارتباط منطقی و متعادل با همدیگر هستند
 در پی خواهد، اثرات زیانباري را )افتداتفاقی میچنین  رفتارهاي انسانیتحت تاثیر  اًعمدتکه ( شود

بین رفته و تأثیر از  مناطق تحتپوشش گیاهی در بخش وسیعی از  ،به علت خشکسالی .داشت
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  را فراهم  ویرانگريهاي موجبات وقوع سیل ،خاك خاصیت نفوذپذیري خود را از دست داده
، گسترش هااي در حاشیه رودخانه که به تبع آن تخریب اراضی و ایجاد فرسایش کنارهآورد می

یدي در اثر ها، تخریب ناشی از تغییر بستر رودخانه، کاهش ارزش محصوالت تول بستر رودخانه
نقش عوامل اقلیمی، وجود انسان و برخورد  عالوه بر. از آن جمله است گرفتگی و مسایل دیگرآب

عدم استفاده بهینه از  هاي غلط آبیاري،کنی، روشاو با طبیعت از طریق اعمال چراي مفرط، بوته
سیل و از  یناش نیز موجب افزایش شدت معضالت... عدم توجه به توسعه پایدار و ، قابلیت اراضی

مندان و از جمله پوشش گیاهی که حیات کلیه زیست تخریببه عنوان مثال  .شده است  خشکسالی
  عواقب وخیم و  ،انسان در ارتباط تنگاتنگ با ثمرات مستقیم و غیرمستقیم آن قرار دارد

ی از آن را و معضالت ناش هاانسان دسته جمعیهاي زیستی، کوچ ناپذیري نظیر انهدام کانونجبران
  .گذاردبر جاي می

نیز به  1خشکسالیپدیده  ه،دممساحت ایران به شمار آ دو سومخشکی به عنوان ویژگی بارز 
تعادل نسبی  ،هر چند سال یکبار در کشور حادث شده خزنده و اي آرام، مرموزعنوان یک پدیده

ها بررسی خشکسالی. خود را به همراه داردو مشکالت خاص شکننده موجود در طبیعت را تهدید 
هایی بوده است سال 1387تا  1335ساله از سال  54دهد که در یک دوره می در کشور ایران نشان

و  1349هاي درصد کل کشور را فرا گرفته است که حداکثر آن در سال 60که خشکسالی بیش از 
کسالی سال هاي انجام شد، خشبر اساس بررسی. به وقوع پیوسته است 1386- 87سال زراعی 

بر . سابقه بوده استسال اخیر بی 50از نظر وسعت و میزان خسارت، در طی  1386-87زراعی 
 30هاي کشور زیر میانگین بلندمدت درصد استان 60اساس آمار سازمان هواشناسی، بارش حدود 

  . ساله قرار گرفت
عی و محیط از جمله منابع طبیهاي مختلف هر ساله خسارات متعددي به بخشخشکسالی 

مسائل در پی آن سازد و وارد میزیست، منابع آبی اعم از شرب، منابع آبی کشاورزي و صنعت 

                                            
1 -Drought 
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هاي بر بخشوضعیت خشکسالی و اثرات آن  .کندمتعددي را ایجاد میاقتصادي  -اجتماعی
. شودبندي میبحرانی طبقهو شرایط  کمبود آبی ،تنش آبی، در چهار وضعیت قابل تحملمختلف، 

لزوم گردد، اما هاي اندك، جزئی از رفتار عادي طبیعت محسوب میچند بروز خشکسالی هر
شرایط کمبود آبی و شرایط بحرانی خشکسالی که هر چند سالی ممکن است آمادگی و عبور از 

هاي مقابله با خشکسالی و در این راستا طرح .استآشکار و امري ضروري بر همگان  بروز نماید،
معقوالنه آن طراحی و به مرحله اجرا در خواهد آمد تا اثرات مخرب خشکسالی به  و مدیریت فعال

  هاي اقتصادي فعالی از جمله منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزي که از ویژه در بخش
منظور معموالً بدین .گردند به حداقل برسدها محسوب میپذیرترین بخشترین و آسیبحساس
  ها شده از آنکه اطالعات استخراجآید به مرحله اجرا در میو طراحی پایش  هايسیستم
 هاییچنین سیستم. باشدنوع عملیات مقابله با خشکسالی میخشکسالی و کننده زمان شروع تعیین

  اکنون پردازند که همبه ارزیابی خشکسالی میهاي خشکسالی با استفاده از شاخصاغلب 
هایی که میزان خسارات را همچنین با ارائه مدل .است هاي متفاوتی براي آن تعریف شدهشاخص

توان بسترهاي الزم براي کاهش اثرات اجتماعی و اقتصادي نماید میدر تمام جوانب ارزیابی می
هاي اي پایدار براي اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و ترویج راهخشکسالی را فراهم نمود و زمینه

  .ایه گذاري کردکاهش اثرات مخرب خشکسالی را در کشور پ
هاي در این فصل به بررسی اثرات مخرب خشکسالی در بخش منابع طبیعی پرداخته شده و راه

  .گیردهمزیستی و مقابله با اثرات نامطلوب آن مورد توجه قرار می
  

    هاخشکسالی و جنگل - 7-2
 جانوران اب همراه که است علفی هايگونه و هادرختچه درختان، از پوشیده وسیعی منطقه جنگل

 و اقلیمی عوامل ثیرأت تحت و داده تشکیل را جانوري و گیاهی حیاتی اشتراك نوعی وحشی
   .کند حفظ را خود طبیعی تعادل است قادر خاکی
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 درختی، گونه نوع به بسته است الزم علمی نظر از جنگل تشکیل براي که سطحی داقلح

. است هکتار 3/0 حداقل معمولی یطشرا در مساحت این. کندمی تغییر غیره و محیطی شرایط
 جنگل طبیعی، جنگل جنگل بکر، به ساختاري خصوصیات و آن پیدایش نوع به بسته جنگل

   .شودمی بنديطبقه کاشتدست جنگل یا مصنوعی

کاهد و با ریشه گیاهان، خاك را حفظ جنگل به کمک شاخ و برگ درختان، از سرعت باد می
ها، بخصوص جنگل در تعدیل حرارت محیط یتنوجود رس. شودیکند و مانع ایجاد فرسایش ممی

  کند و باعت اعتدال آب و هوا موثر است و حرارت فعلی و روزانه سطح زمین را متعادل می
بستان قسمتی از انرژي حرارتی خورشید را جذب نموده و باعث تقلیل حرارت اگردد، زیرا در تمی

وپوشی براي آن به شمار رفته و مانع از دست دادن حرارت گردند و در زمستان به منزله ر زمین می
پوشش یک جنگل با مقایسه نقاطی که عاري از درخت می باشد  ،بنا به اصل فوق. گردندآن می

گردد و چون در دو جهت مخالف باعث پایین آوردن ماکزیمم حرارت و باال بردن مینیمم آن می
شود، بلکه آب و هواي محیط را حاصل نمیگیرد، در معدل کلی حرارت تغییري صورت می
از این گذشته تبخیر ناچیز و باال بودن رطوبت نسبی هوا در جنگل نیز به این امر . دسازمتعادل می
علت آرام بودن هواي داخل جنگل تبخیر بسیار ناچیز بوده و خطر خشک شدن ه ب  .کنندکمک می

نزوالت آسمانی در مناطق فاقد گیاه . رود خاك که از شرایط مهم آغاز فرسایش است از بین می
  بر خود اشوند و چون مقاومتی در برآسا جاري میهاي سیلدر روي زمین به صورت هرز آب

کنند و بتدریج در مسیر خود و یا در پشت سدها و بینند ذرات ریز و درشت خاك را حمل مینمی
گردند و خسارات جانبی و مالی ها می دهند، گاهی سبب طغیان رودخانهها رسوب می دریاچه
در مناطقی که پوشش گیاهی وجود دارد، هنگام بارندگی قطرات باران به . آورند بار میبزیادي 

توانند موجب کنند و میثیر قوه جاذبه زمین کسب میأعلت انرژي که در مسیر خود و همچنین ت
و برگ گیاهان به ذرات بجایی آن شوند در اثر برخورد به شاخ امتالشی شدن ذرات خاك و ج

از طرفی بقایاي نباتی کف جنگل و . رسندبسیار ریز تبدیل گشته و به آهستگی روي خاك می
خود جذب نموده و به آهستگی روي خاك  آب حاصل از بارندگی را در ،مراتع همچون اسفنجی
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  د نقشدر مور. شودتشوي خاك از بین رفته و خاك حفظ میسوسیله خطر ش کند و بدینرها می
  مربوطه  ازمتخصصین  یکی  توسط  آزمایشی  باران  قطرات  ضربه  در کاهش  خاك  سطح  پوشش

)Hadson (با دست  موجود زمین  بتدا علفهايا  آزمایش  در این.  است  گرفته  انجام  زمین  در دو قطعه  
تور   دو الیه  قطعات از  کیی  روي.  است  شده  تقسیم  مساوي  دو قطعه  به  زمین  و سپس  شده  کنده
  قطرات  صورت  به و  شده  شکسته  در اثر برخورد با آن  باران  شد قطرات  قرار داده  ریز بافت  سیمی

  صورت  هم  گیاهی پوشش  و برگ  شاخه  عیناً توسط  قطرات  شدن  شکسته(درآمد   بسیار ریزي
در )  لخت  قطعه و  با تور سیمی  شده  پوشیده  قطعه(  دو قطعه  از این  رفته  از دست  خاكو ) گیرد می
  از   خاك  که داد  نشان  آزمایش  سال 10از   آمده  بدست  نتایج.  شد  گیري اندازه  سال 10  طول
  .باشد دار می پوشش  از قطعه  فرسایش یافته  بر خاكابر 100از   بیش  لخت  از قطعه  رفتهبین

دارد   دیگر تفاوت  در مناطق  خاك  با فرسایش  جنگلی  در منطقه  خاك  فرسایش  از این  گذشته
بسیار   جنگلی  مناطق  هايخاك  شود ولی وارد می  بر خاك  که  است  هر دو بالیی  اگرچه

در   متمادي  سالیان  طی  که  مواد حاصلخیزي  خاك  با فرسایش  .دیگر است  مناطق حاصلخیزتر از
 New(آمریکا   هاي از ایالت  در یکی  شده  انجام  در تحقیقات. رود می  دستاند از  شده  ذخیره  خاك

Hampshire (از   حاصل  آب  ، جریان جنگل  یک  درختان  از بریدن  پس  که  است  شده  بتاث
 را از بین  کلسیم  کیلوگرم 89و   نیتراتی  ازت  کیلوگرم 95 ،در هر هکتار  دو سال  در عرض  بارندگی

در هر   بلکه  نرفته  تنها از بین  نه  ازت  میزان  نخوردهدست  جنگل  در یک  کهدر حالی  است  برده 
.  است  شده  دریافت  از باران  مقدار ازت  این.  است  شده  افزوده  آن  میزان  نیز به  کیلوگرم 2، هکتار

  . است  در هکتار بوده  مکیلوگر 7  و مقدار آن  بوده  بسیار کم  رفته  از بین  کلسیم همچنین
ها و مراتع در اثر فعالیت جانوران و ریشه دواندن گیاهان و درختان به داخل آن عرصه جنگل

میزان . داراي منافذ متعددي است و قادر است مقدار زیادي آب را در خود نفود داده و ذخیره کند
شود هکتار برآورد می متر مکعب در سال و در هر 2000تا  500آب نفوذي بر حسب نوع جنگل 

به طور مثال براي نفوذ یک لیتر آب در . هاي غیرجنگلی استکه این مقدار به مراتب بیشتر از زمین
 4دقیقه و در محیط خارج از جنگل  46دقیقه، در زمین کشاورزي  7برگ اراضی جنگلی پهن
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ر زمین لیتر، د 4/8برگ در عرض یک ساعت در زمین جنگل پهن. ساعت وقت الزم است
شود یعنی خاصیت لیتر آب وارد خاك می 22/0لیتر و در محیط خارج از جنگل  29/1کشاورزي 

چه چنان. باشدبر بیشتر از خاك زمین غیرجنگلی میابر 40 ،برگهاي پهننفوذپذیري خاك جنگل
که مانع از فرسایش و حمل مواد معدنی به حوضه آبخیز سدي پوشیده از جنگل باشد ضمن این

مشکلی که براي بسیاري از سدهاي (کند شود از غیر اقتصادي شدن آن جلوگیري میخل سد میدا
شود در نواحی گرمسیري از کاشتن درختانی که آب زیادي احتیاج توصیه می .)ایران وجود دارد

دارند خودداري شود و به جاي آن براي تثبیت خاك و دارند و باران بیشتري را در خود نگه می
وضع آب و هوا درختچه بکارند که با دارا بودن خواص یک جنگل، آب کمتري مصرف بهبود 
ارزش جنگل در ذخیره کردن آب مخصوصاً  براي کشورهاي صنعتی و کشورهائی که . کنندمی

بل مقایسه با وظایف دیگر جنگل اباشد و قجمعیت آن بسرعت رو به افزایش است بسیار مهم می
میلیون دالر و درآمد  300هاي دولتی را از لحاظ ذخیره آب نه جنگلدر آمریکا ارزش ساال. نیست
که از زنند در صورتیمیلیون دالر تخمین می 40هاي جنگلی ها و پاركرا از محل گردشگاهآن

که این ارقام  ناگفته نماند(دست آمده است ه میلیون دالر ب 23محل فروش چوب ساالنه فقط 
   .)اشد ولی از نظر مقایسه وظایف جنگل کامالً گویا استبمربوط به سه دهه گذشته می

ها ها و درختچهها، درختموثر بر تخریب جنگل به عنوان یکی از عوامل مهمخشکسالی  پدیده
به همین دلیل بررسی اثرات مختلف . دارد به دنبالاهمیت بسزایی در زندگی ساکنین یک منطقه 

هاي ناشی از این پدیده باید در چهارچوب یک رابیهاي موجود و ارزیابی خخشکسالی بر جنگل
تواند ضایعات شدیدي را مدت میکمبود آب و تنش طوالنی. اي انجام پذیرداستراتژي ملی منطقه

هاي جنگلی همچون از بین رفتن برگ گیاهان، زوال تاج گیاهان و درختان وارد کند بر اکوسیستم
     .لیانه درختان و میزان تولید الوار شودرشد سا دوایرو در نتیجه سبب کاهش ضخامت 

اند اغلب اوقات مورد حمله درختانی که تحت تنش حاصل از پدیده خشکسالی قرار گرفته
ها از این رو مراقبت از جنگل. گیرندهاي ثانویه قرار میها به عنوان آفات و بیماريحشرات و قارچ

    . و اکولوژي اهمیت بسزایی دارد از نظر اقتصادي... در برابر حمله آفات، حشرات و 
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برگ گیاهان در حال  ،هاي وسیعی از اروپابر این نکته اشاره دارد که در بخش) 1997(سزدالك 
در بعضی از مناطق باالخص در اروپاي . از بین رفتن است و این امر باید مورد توجه قرار گیرد

عامل اصلی در از بین رفتن برگ جنوبی دوره هاي خشکسالی طوالنی مدت بوده و به عنوان یک 
. اثرات ترکیبی متقابلی وجود داردی هوا و پدیده خشکسالی گبین آلود. گیاهان محسوب می شود

حال آنکه . در مناطقی که آلودگی هوا کمتر است مقاومت گیاهان در برابر خشکسالی زیادتر است
بر اساس گزارش  .می کند غلظت باالي آلودگی هوا حساسیت گیاه را نسبت به خشکسالی تشدید

از بین رفتن برگ درختان در مناطق اطراف اقیانوس ) برنامه بین المللی تغییر اقلیم( IPSSسازمان 
نیمه و جنگل ها در مناطق نیمه مرطوب . درصد بوده است 34و  38اطلس و قاره اروپا به ترتیب 

  .می دهندخشک در برابر تکرار پدیده خشکسالی حساسیت زیادي از خود نشان 
مکان نفوذ در خاك اگردند که نزوالت آسمانی فرصت و  جنگلها و مراتع موجب می بنابراین

هاي را پیدا نموده و از جاري شدن آب در سطح زمین کاسته شود و بدین وسیله در کنترل آب
هاي هاي زیادي وجود دارد که موید این واقعیت است که پوششمثال .سطحی نقش موثري دارند

ها داشته و این اي در کنترل و نفوذ منابع آبی و افزایش پایدار دبی پایه رودخانههی نقش عمدهگیا
پوشش گیاهی، خود، کارکرد و نقشی . باشدها از هر کارکرد دیگري ارزشمندتر میکارکرد آن

، اينمایند که عالوه بر جلوگیري از فرسایش پاشمانی، ورقهچون سدهایی زیرزمینی را ایجاد می
چه نظیر سدهاي بتنی موجب تبخیر و اي و خندقی، نفوذ منابع آبی را افزایش داده، از آنآبراهه

نماید و از دهد، جلوگیري میتعرق بخش زیادي از آب در پشت حوضچه وسیع سدها روي می
ر هاي آبخیز، با نفوذ و دهاي انتقال مجدد آب را به نقاط باالدست حوضهطرف دیگر معموالً هزینه

اختیار قرار دادن تدریجی آب به شکل دبی پایه، کاهش داده و موجب پایداري بیشتر اکوسیستم و 
توان قضاوت کرد که همزیستی با به طور کلی می. گردندکاهش اثرات زیانبار خشکسالی می

   . تر اتفاق خواهد افتادخشکسالی از طریق پوشش گیاهی خیلی آسان
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 عاثرات خشکسالی بر مرات - 7-3

هاي طبیعی در مناطق بیابانی به علت کمبود بارندگی و رقابت بر سر به طور کلی، رویشگاه
با این وجود، همین رویش گیاهی . کسب منابع محدود محیطی، بسیار پراکنده و ناچیز است

چنانچه اراضی مناطق . اندك، قادر است سطح زمین را به میزان زیادي تثبیت و نگهداري کند
 40تا  20خشک تخریب نیافته باشند، همیشه مقداري پوشش پراکنده به میزان حداقل خشک و نیمه
که از توانایی حفظ سطح خاك برخوردار هستند، ) ها ها و علف بوته(هاي دائمی  درصد از گونه

  که در نتیجه خشکسالی مقداري از این پوشش تحلیل رفته و یا تخریب اما زمانی. وجود دارد
در این مرحله، . شود بادي حاصل شده و سبب از بین رفتن خاك سطحی می گردد، فرسایشمی

گردد و کاهش ذخیره آب ناشی از کم عمق  تداوم زندگی گیاهان دائمی، احتماالً غیرممکن می
شدن الیه خاك از تداوم و حیات گیاهان به ویژه گیاهان جوان با عمق ریشه کم در اولین 

  .نمایدخشکسالی مداوم بعدي جلوگیري می
آساي  هاي سیل کاهش پوشش گیاهی، به میزان زیادي سطح خاك را در معرض برخورد باران

). 1-7شکل(دهد  هاي بارشی مناطق خشک است، قرار میبا شدت زیاد که معموالً جزء ویژگی
کند که سبب پرشدن منافذ  هاي ریز خاك سطحی را پراکنده می قطرات درشت باران خاکدانه

آب و در پی آن فرسایش دن و کاهش شدید نفوذپذیري خاك و افزایش روانخاك، سیمانی ش
این پدیده سبب افزایش خشکی . شود دار می اي و خندقی به خصوص در سطوح شیب آبی ورقه

ها شده و مانده، یا سبب ایجاد مشکالتی در احیاء مجدد آن خاك، تحلیل رفتن گیاهان منفرد باقی
اي شدن پوشش گیاهی شده و این امر موجب لکه لکه. دهداهش مینهایتاً تولیدات گیاهی را ک

قطعات عاري از پوشش گیاهی که خیلی فرسایش . دهدنقاط عاري از پوشش گیاهی را افزایش می
یافته ممکن است تدریجاً بیشتر شده و به اقلیم بیابانی که سبب گسترش بیابان یا اصطالحاً 

  .شدن است، منجر شود بیابانی
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  هاي بارندگی مختلف رابطه پوشش گیاهی با جریان سطحی آب در شدت) 1-7(شکل

  )1384مقدم،  به نقل از(

 4و فرسایش کشور مراتع ها و هکتار پوشش جنگل 1500تخریب روزانه ها حاکی از گزارش
ه الزم ب .باشدهاي طبیعی ایران میدر عرصه )برابر حد مجاز آن در جهان 5/7(در سال  یمیلیارد تن

اي و به طور ناگهانی اتفاق این امر تنها بر اثر تخریب مستقیم خاك و به شکل حاشیهذکر است که 
نیز امکان رخداد بیابانی  یک مرتع خوب به مرتع فقیر کیفی  تخریبافتد بلکه با کاهش و نمی

هکتار  1650000سالیانه حدود  ،زایی ناشی از این عواملمیزان بیابان. شدن و تشدید آن وجود دارد
. اضافه شده است ي کشورهادرصد به سطح بیابان 30 ،در سی ساله اخیر. برآورد گردیده است

هاي زیستی و عدم تجدید  بین رفتن گونه زایی و از تهدید محیط زیست و تشدید پدیده بیابان
  .ناشی از خشکسالی استعوارض  مدت از دیگرحیات پوشش گیاهی و جانوري در کوتاه

ثیر خشکسالی بر أبررسی ارزیابی تبا هدف ) 1387(ی که توسط شکرالهی و همکاران در تحقیق
شرقی تهران کیلومتري شمال 40مراتع ییالقی منطقه پلور واقع در گیاهی  تولیدتغییرات پوشش و 

-Thymusمتر در سال و تیپ غالب گیاهی میلی 7/598ساله بارش  28اي با میانگین در منطقه

Agropyron متري انجام گرفت، تأثیر تغییرات بارش بر روي سانتی 60*50هاي ثابت التبا پ
ها براي بررسی تغییرات تولید و پوشش گیاهی، به مدت آن. پوشش گیاهی و تولید به اثبات رسید

نتایج به . کوادرات نصب شده آماربرداري به عمل آوردند 40از تعداد ) 1386تا  1381(سال  5
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درصد بین شرایط  6/8درصد پوشش تاجی را به مقدار ) P≤0.05(دار یدست آمده تفاوت معن
با متوسط تاج (هاي خشک با مدت مشابه در سال) درصد 7/50متوسط (نسبتاً نرمال تا ترسالی 

کیلوگرم علوفه خشک در هکتار در اوایل سال  393تولید نیز از مقدار . را نشان داد) 1/42پوشش 
که  85کیلوگرم بر هکتار در اوایل سال  976متري بوده به مقدار میلی 463که حاصل بارش  84

  . متري بود تغییر یافتمیلی 582حاصل بارش
به نظر . تحقیقات موجود در رابطه با اثر چراي دام بر گیاهان در شرایط خشکسالی ناچیز است

  خیر و هاي تبرسد که چراي سبک در مقایسه با عدم چراي مراتع به دلیل برداشت بافتمی
شود، اما چراي متوسط و کننده گیاهان موجب کاهش اثرات مخرب خشکسالی بر گیاهان میتعرق

گانسکوب و (دهد سنگین طی دوره خشکسالی سیر قهقرایی گیاهان مرتعی را به شدت افزایش می
، رسد که تأثیر خشکسالی در مراتع با بافت خاك مختلف نیز یکسان باشدبه نظر نمی). 1981بدل، 

تر از مراتع با خاك شنی عمق، تجدید حیات پوشش گیاهی سریعشنی کم در مراتع داراي خاك
هربل و (احتماالً این امر ناشی از تفاوت میزان آب موجود در خاك باشد . افتدعمیق اتفاق می

  ).1996گیبنس، 
 

  هاراهکارهاي مقابله با خشکسالی در مراتع و جنگل - 7-4
گیري در سطح مرتع و راتع یکی از ابزارهاي ضروري براي تصمیمارزیابی خشکسالی در م

  . باشداي و ملی میآگاهی براي جلوگیري و کاهش اثرات خشکسالی در سطح منطقهپیش
گیري در مورد تغییر نحوه چراي دام، نوع دام ویا کوچ دام بین مراتع مختلف باید براساس تصمیم
دیده و یا بیمه پرداخت غرامت یا وام به دامداران خسارت. دها باشهاي دقیقی از خشکسالیارزیابی

آمیز و مثمر ثمر خواهد بود که براساس نتایج حاصله از ها در صورتی موفقیتمراتع و دامداري
ها به پایان برسد و سپس در مورد عواقب که صبر شود تا خشکسالیاین. ها باشدارزیابی خشکسالی

باشد و الزم است برنامه مقابله با خشکسالی از رمعقول و غیرعلمی میریزي شود کاري غیآن برنامه
  .قبل از وقوع آماده شده باشد
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خشک، به هنگام خشکسالی اگر تعادل بین دام و مرتع نیز رعایت در مناطق خشک و نیمه
چرا که در شرایط خشکسالی به دلیل کمبود . ناپذیر استنگردد، تخریب مراتع امري اجتناب

ی و نامساعد بودن شرایط جوي، شرایط رشد و نمو گیاه فراهم نبوده و در صورت همراه بارندگ
برداري از مراتع و به دنبال آن شدت چراي ناشی از عدم تعادل علوفه شدن با مدیریت غلط بهره

  .ها بیش از پیش خواهد بودتولیدي و مصرف دام، شکنندگی این اکوسیستم
که مراتع مناطق ر مراتع مناطق مختلف متفاوت بوده به طوريبدیهی است که تاثیر خشکسالی ب

متوسط  تاثیر خشکسالی در این مراتع. شوندقشالقی بیشترین صدمه را از خشکسالی متحمل می
ثیر أبند تمیاندر مراتع  .یابدبه شدت کاهش می هاات گیاهی و دامی در آنبوده ولی تولید

تاثیر ییالقی  این در حالی است که در مراتع. دیابخشکسالی متوسط ولی تولید کاهش می
   .دیابخشکسالی شدید ولی تولید کمتر کاهش می

کاهش  تاثیر اوالًتوجه داشت که  بایدمراتع  تولیدآن بر  ثیرأتو  خشکسالی در بحث مدیریت
به صورت  خشکسالی ثانیاًمتفاوت بوده و  رویشیو اشکال  هاي گیاهیاز گونه یکبر هر  بارندگی

علوفه مراتع با توجه به  تولیدکاهش محاسبه الزم است جهت  افتد، بنابرایناي اتفاق میناحیه
هر چند به هنگام خشکسالی امکان کشت و تهیه . ارائه شود شده رقم میانگینیهاي انجامبررسی

 علوفه مورد نیاز براي دامداري صنعتی نیز با مسائل و مشکالتی همراه خواهد بود، اما تأثیر
خشکسالی بر مراتع و بر دامداري سنتی وابسته به مراتع، بویژه مراتع بهاره و تابستانی به دلیل 

  . ها بیشتر خواهد بوداثرپذیري مستقیم آن
گیرد، این امر موید این واقعیت است که در انجام تحقیقاتی که در زمینه خشکسالی صورت می

این دیدگاه سبب . ی وابسته به مراتع صورت پذیردباید تأکید بیشتري بر مراتع و بر دامداري سنت
ها در مورد تغییر نحوه چراي دام، نوع دام و یا گیريها و تصمیمریزيخواهد شد که در برنامه

  هاي دقیقی که از مکان، زمان و شدت کوچ دام بین مراتع مختلف بر اساس ارزیابی
  .گیرد، تمهیداتی صورت پذیردهاصورت میخشکسالی
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وجه به اثرات مستقیم و فاحشی که مقدار بارش بر کمیت و کیفیت مراتع و در نتیجه با ت
دامداري و معیشت روستائیان و عشایر بر جاي گذاشته و با آگاهی از اثرات مخرب کاهش آن، 

هاي اقلیمی بر مراتع بایستی مطالعات و تحقیقات بیشتري در زمینه بررسی اثرات نوسان در شاخص
دامداران را براي مقابله با بحران آن در مواقع خشکسالی آموزش داد تا با ایجاد تعادل انجام شده و 
پذیرد، از آبی صورت میبرداري و تولید مرتع که با کاهش تعداد دام در مواقع کمبین میزان بهره

متر مکعب زیرا خاك با ارزشی که هر سانتی. تخریب منابع تجدیدشونده جلوگیري به عمل آورد
شود در زمانی کوتاه پس از زوال پوشش گیاهی سال حاصل می 700تا  300به طور متوسط در  آن

باشد، کننده خاك در برابر انرژي جنبشی قطرات باران و رواناب حاصل از آن میکه الیه محافظ
 .از دست رفته و ممکن است با شرایط جدید هرگز جایگزین نشود

ها، بذرکـاري در حین ن آب مــورد نیاز براي دامبا انجام اقداماتی همچون قرق، تامی
کاري، ذخیره نزوالت، احداث آبشخور و ایجاد تعادل دام و مرتع براي حفظ خشکسالی، بوته

توان مانع از ها و مرتع در شرایط مختلف به همراه  سایر کارهاي مدیریتی دیگر میحیات دام
ات منفی خشکسالی بر بخش دامپروري تخریب سریع پوشش گیاهی مراتع و جلوگیري از اثر

گیري در خصوص نوع عملیاتی که براي فلوچارت تصمیم) 2- 7(در شکل . متکی بر مراتع گردید
اقتباس از هولچک و (گردد، نشان داده شده است کاهش اثرات خشکسالی بر مراتع اتخاذ می

  ).2004همکاران، 
ها از نابودي در ینه مدیریت دام و نجات آناي یا سازکارانه با خشکسالی در زماقدامات مقابله

مدت و مدت، میانتواند به صورت فوري و کوتاهاین اقدامات می. شرایط مختلف متفاوت است
ها توان اقداماتی انجام داد که به برخی از آنها و مراتع میبلندمدت باشند که براي حفظ حیات دام

  :شوددر زیر اشاره می
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  مدت کاهش اثرات نامطلوب خشکسالی در مراتعدیریتی کوتاهم هايبرنامه -1- 7-4
بازه بوده و تنها متکی بر یک روش نباشد، بلکه معموالً مدت بایستی بسیار زودهاي کوتاهبرنامه

ها براي کاهش اثرات نامطلوب خشکسالی چه بر گیاه و چه دام اعمال گردد که بسته ترکیبی از آن
منطقه وقوع خشکسالی، امکانات موجود، شدت و مدت خشکسالی  به نوع دام، میزان خشکسالی،

 :باشدمدت میموارد زیر از جمله اقدامات در کوتاه. ممکن است متفاوت باشد.... و 

و ) هواشناسی(بینی به موقع کاهش بارش و تغییرات اقلیمی توسط سازمان ذیربط پیش •
 برداران و دامداران اعالم به بهره

ابع آبی مناسب درمرتع، احداث آبشخور که بسته به شرایط، نحوه تامین تأمین و توزیع من •
ها متفاوت است ولی به طور کلی راهکارهایی همچون مرمت و آب مورد نیاز دام

عمیق، هاي عمیق و نیمهها، حفر چاهچا ها، کف شکنی یا گودکردنبازسازي چشمه
ذخیره شدن آن به طور طبیعی، آوري آب باران و ایجاد آبخیز مصنوعی به منظور جمع

  اي که آب کافی براي شرب ها به منطقهانتقال تانکر آب به همراه گله و انتقال دام
  .توان در نظر گرفتها وجود دارد را میآن

 جهت جبران بخشی از خسارات هاي بالعوض، تسهیالت و بیمهکمک •

  ظرفیت ( حسب ظرفیت و متغیر نگهداشتن تعداد دام بر  برقراري تعادل دام و مرتع •
 در شرایط سالیانه و یا کمتر ) مدتکوتاه

 شناسایی و کنترل مناطق بحرانی و جلوگیري یا تعدیل چرا در این مناطق •

 رسانی به دامداران اطالع •

 ایجاد انگیزه براي کاهش تعداد دام  •

 فروش دام به ویژه در ابتداي دوره خشکسالی و کوچک کردن گله  •

 دیدهالی به مناطق کمتر آسیبکوچ از منطقه خشکس •

 هاي غذاییتوزیع علوفه مکمل و مکمل •

 تغذیه متمرکز و جلوگیري از هدر رفت انرژي در اثر راهپیمایی  •
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 هاي چرایی اعمال مدیریت چرا و سیستم  •

 تعلیف دستی با جیره نگهداري و جیره تولیدي  •

 فراهم آوردن امکانات بهداشت و سالمت دام  •

 هاي احتمالی ازپرداخت واماستمهال و تعویق ب •

 اري پس از پایان دوره خشکسالی توزیع وام با نرخ بهره پائین براي دامگذ •

 در صورت وجود، اجاره سایر مراتعی که دام ندارند  •

 تشکیل صندوق توزیع علوفه اضطراري  •

 توزیع مواد غذایی اضطراري  •

 سوبسید انتقال آب، دام و علوفه  •

  نگهداري و ذخیره علوفه •

 ستفاده از ضایعات مواد غذایی همچون تفاله سیب درختی و سایر محصوالت ا •

 شراکت دامداران  •

 ها به خشکسالیغییر ترکیب گله متناسب با شرایط موجود بر حسب مقاوت دامت •

 هاي پیر  هاي مازاد حساس به خشکسالی مثل دامکشتار دام •

 ها در حد جیره نگهدارينگهداري جیره غذایی دام •

مدت و بلندمدت جهت کاهش اثرات نامطلوب خشکسالی در هاي مدیریتی میانبرنامه -2- 7-4
  مراتع
 کاهش سهم پرداخت مالیات  •

 و یافتن منابع جدید آبآب  استحصالهاي اجراي پروژه •

 گذاري خارج از مرتع سرمایه •

 اي کشت گیاهان چندساله و درختان علوفه •

 ه خشکی و چرا با تولید زیاد هاي مقاوم باصالح و احیاء مراتع با گونه •
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 سوبسید جهت دام گذاري مجدد  •

راه اندازي صندوقی براي واریز پول فروش دام در شرایط خشکسالی تا از آن در شرایط  •
 نرمال وام دهند

الخصوص مراتع ییالقی از نقطه نظر رعایت مدیریت چراي دام در کلیه مراتع کشور علی •
  هاي مرتعداريو ظرفیت مجاز، کنترل پروانه زمان مناسب ورود دام، مدت استفاده

هاي ذخیره نزوالت مانند کنتور فارو، پیتینگ و پخش سیالب در مرتع، و اجراي پروژه •
  هاها و خشکسالینست جهت افزایش تولید در ترسالیتورکی

  داري، جهت تغذیه و آبخوان) بیولوژیکی و مکانیکی(انجام عملیات آبخیزداري  •
زیرزمینی با دیدگاه افزایش علوفه مراتع و افزایش پوشش گیاهی همچنین هاي آب سفره

  در مواقع خشکسالی …تأمین آب مناسب جهت مصارف کشاورزي، آشامیدنی و
برداران مرتعی، دامداران و کشاورزان و همچنین آموزش و ترویج و آگاهی دادن به بهره •

  عموم مردم 
  ها ازاد بر ظرفیت تولید در ترسالیریزي جهت ساماندهی دام متوجه به برنامه •
هاي صنعتی، کشاورزي تشکیل کمیته مدیریت بهینه استفاده از منابع آبی کشور در بخش •

  و آشامیدنی 
تغییر الگوي کشت آبی و کمک به ارائه الگوهاي کشاورزي متناسب با مناطق خشک در  •

  کشور 
کاشت به راتع دستبازده به مسیاستگذاري کالن در خصوص تبدیل اراضی دیم کم •

لحاظ حفظ آب و خاك، تولید علوفه، تولید گیاهان داروئی، پایداري تولید و باالبردن 
  نسبت به تولید گندم  درآمد دامداري

ترویج و توسعه صنعت بیمه مراتع، محصوالت کشاورزي، دامی و تولیدات مرتعی از نقطه  •
  هانظر کاهش بار مالی دولت در پرداخت غرامت
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ریزي براي افزایش تولید در واحد سطح و مدیریت بهتر در امر واگذاري برنامهتوجیه و  •
  اراضی کشاورزي و توسعه سطح زیرکشت 

کاري به روش بذرکاري عملیات اصالحی و احیایی نظیرمدیریت چراي دام و قرق، مرتع •
، )ایجاد کنتور فارو(، ذخیره نزوالت آسمانی )کشت مستقیم(و بذرپاشی) کاريکپه(
  مین و توسعه منابع شرب دام در مرتعتأ

 
  گیري در خصوص نوع عملیات براي کاهش اثرات خشکسالی بر مراتع فلوچارت تصمیم) 2- 7(شکل 



Ø � 311 هاي منابع طبیعی و آبخیزداريخشکسالی در بخش: فصل هفتم ×

  هاي کاربردي براي مدیریت مراتع در شرایط خشکسالیتوصیه - 7-5
ناپذیر دانند که خشکسالی واقعیتی اجتنابکنند میدامدارانی که از مراتع طبیعی استفاده می

  .یابدبا افزایش خشکی، شدت و فراوانی خشکسالی نیز افزایش می. است
و بیولوژیکی مبارزه با خشکسالی بجاي نگهداري دام با علوفه دستی،  اقتصاديبهترین راهکار 

زیرا با شدت یافتن خشکسالی هزینه علوفه دروشده . کاهش تعداد دام بر اساس علوفه موجود است
گذاري هر قدر دامداران براي خرید علوفه بیشتر سرمایه. یابدت دام کاهش میدستی افزایش و قیم

شوند که این امر کنند، و هر چه قیمت دام پایین بیاید، دامداران بیشتري به فروش دام راغب می
ناشی از شدت یافتن تخریب مرتع و در بسیاري از موارد مرگ و میر دام به دلیل ناتوانی دامدار 

کنند، براي دامدارانی که دام خود را با علوفه دروشده تغذیه می. علوفه اضافی استبراي خرید 
بعضی . هاي خود در اصطبل و یا آغل هستندجلوگیري از خسارت به مرتع مجبور به نگهداري دام

هاي خود را بدون داشتن علوفه ذخیره به امید بارندگی در مرتعی نگهداري دامداران مجبورند دام
درصد وزن نرمال  25تا  15ها ها باید بدانند که اگر دامآن. علوفه آن از بین رفته است کنند که

درصد وزن نرمال  30حیواناتی که . ها کند و پرهزینه استبدنشان را از دست بدهند، بازپروري آن
شرایط  هایشان بهدامدارانی که اجازه دهند دام. خود را از دست بدهند، به احتمال زیاد خواهند مرد

با فروش سریع دام و یا تهیه علوفه نگهداري، . ها هستندضعیفی برسد، به زحمت قادر به فروش آن
  .باید از تلف شدن آن جلوگیري کرد

  تولید علوفه و مدیریت چرا -1- 7-5
ها در حد متوسطی هایی باشد که بارندگیباید تعداد دام پایه گله، بر اساس تولید علوفه در سال

ها کمتر از حد هایی که بارندگیهاي پربارش در سالمانده از سالن ترتیب علوفه اضافیبدی. است
هاي قبل فشار هنگام خشکسالی، گیاهان سالم و قوي که در سال. شودمتوسط است، مصرف می

اند در مقایسه با گیاهان ضعیف، مواد مغذي بیشتري را براي دام چرایی زیادي را تحمل نکرده
پس از پایان خشکسالی، مرتعی که طی دوره خشکی با احتیاط و با ظرفیت . نندکفراهم می
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محافظتی چرا شود، در مقایسه با مرتعی که تحت چراي سنگین قرار گیرد، با سرعت بیشتري 
  .شودتجدید می

تجربه، میزان کاهش علوفه مراتع خود را به هنگام وقوع خشکسالی بسیاري از دامداران کم
خشکسالی، تولید علوفه را در مقایسه با سال متوسط، بیش از . کنندعمول برآورد میکمتر از حد م

  . دهددرصد کاهش می 50

  ها در محیط بسته در شرایط خشکسالیتغذیه دام-2- 7-5
شوند یا در محلی محصور، گله را هاي شدید، دامدارن مجبور به فروش گله میدر خشکسالی

ي برنامه تغذیه دستی غالباً بر فروش دام مزیت دارد زیرا هنگام اجرا. کنندبطور دستی تغذیه می
کنند و به دلیل عرضه باال، قیمت دام هاي خود را از مرتع خارج میخشکسالی، سایر دامداران دام

  .شوداي سالم و با کیفیت باال مشکل میمعموالً بعد از خشکسالی تهیه گله. آیدپایین می
ها به هنگام خشکسالی، از فشار بر گیاهان و تغذیه دستی آن ها در آغلمحصور کردن دام

ها در آغل اما اگر نگهداري دام. شودکاهد و در نهایت موجب بهبود تولیدات دامی میمرتعی می
  .شودهاي علوفه دستی بطور نسبی از ارزش دام بیشتر میبیش از چند ماه ادامه یابد، هزینه

  وقوع خشکسالیاصول مدیریت دام هنگام  -3- 7-5
در این مراتع، . ریزي پیشرفته، کلید بقا دامداري متکی به مراتع به هنگام خشکسالی استبرنامه

  :هاي مدیریت به شرح زیر خالصه شده استاصول و روش
 .هایی که گریزناپذیرند، ذخیره شودهمواره علوفه به حد کفایت براي مواقع خشکسالی •

اي خوب دارند، هنگام هستند و سیستم ریشه گندمیان چندساله که شاداب و قوي •
پوشش این گیاهان . کنند که تولیداتی داشته باشندخشکسالی، مراتع را تا حدي حفظ می
 .شودپس از بارندگی به سرعت تجدید می

هاي سبک اگر مقادیري الشبرگ و باقیمانده گیاهان در سطح مرتع بماند، بارندگی •
 .موثرتر خواهند بود
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دهد و این گیاهان براي تعیین زمان هاي گیاهی خاصی را ترجیح میدام، گونه هر نوعی از •
 .کنندبرداري و سالمت مرتع عمل میتعدیل به عنوان شاخص درصد بهره

پذیري انعطاف. رو براي آن باید طرح الزم آماده شودخشکسالی گریزناپذیر است، از این •
  هاي بازاریابی و غیره به دام، استراتژيدر میزان استفاده از علوفه، تعداد دام، نوع 

 .انجامدتري میهاي صحیحگیريتصمیم

 .هاي قابل فروش در نظر گرفته شوندهاي گله به عنوان دامالزم است درصدي از دام •

 .برداري یکنواخت از مرتع الزم است توزیع دام صحیح باشدبراي بهره •

 .به اندازه کافی آن را ذخیره کرددر مواقعی که علوفه فراوان و ارزان است باید  •

بعضی از گیاهان خاردار هستند که در صورت سوزاندن خارهایشان با شعله افکن و یا  •
 ).شبیه کنگر( ها، قابل استفاده براي چراي دام خواهند بود چیدن آن

 .اي سازگار باید بذرکاري کرداراضی و مراتع مخروبه را با گیاهان علوفه •

  .خشکسالی اولویت به تجدید پوشش مرتع داده شودبه محض برطرف شدن  •
  .هاي پیر یا داراي پتانسیل تولید پایین شروع شودکاهش تعداد دام در گله از دام •
  .هاي جایگزین کاهش یابدتعداد دام •
  .هایی با وزن معمولی فروخته شوندتر زودتر از دامهاي سبکها یا گوسالهبره •
  .خرید غذاي دام مشخص شود شده برايمقدار پول درنظر گرفته •
با این روش تغذیه، . تغذیه دستی و مواد کنستانتره براي نگهداري دام در نظر گرفته شود •

از مصرف بیهوده انرژي دام براي یافتن گیاهان جهت چرا جلوگیري و به گیاهان مرتعی 
از رشد هاي سبک حداکثر استفاده را ببرند و لذا پس شود که از بارندگیاجازه داده می

 .کافی یا پایان گرفتن دوره خواب، گیاهان مورد استفاده دام قرار خواهند گرفت
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  هاي دولتی براي تغذیه دامبرنامه کمک-4- 7-5
وزارت کشاورزي ایاالت متحده امریکا با مهیا کردن  1990تا اواسط دهه  1950از اوایل دهه 

از اواخر . سالی به دامداران کمک کردهاي پولی مستقیم براي مقابله با خشکغذاي دام و کمک
درصد هزینه غذاي اضافی  50این یارانه که برنامه غذاي اظطراري خوانده شد، حدود  1960دهه 

. این برنامه به دلیل مخالفت عموم متوقف شد 1996در . کردها را تأمین میمورد نیاز در خشکسالی
هاي امداران در بعضی از مناطق حتی در سالیکی از انتقادات وارد شده به برنامه این بود که د

هاي ممتد بعضی از دامداران که در خشکسالی. کردنددرصد سوبسید را دریافت می  50مرطوب
هاي خود متکی به برنامه غذاي اظطراري بودند از لحاظ مالی بیش از دامدارانی زیان دیدند که دام

ی موفقیت و شکست دامداران طی خشکسالی همچنین هنگام ارزیاب. کردندرا از مرتع خارج می
  .در جنوب غرب ایاالت متحده امریکا، مشاهدات مشابهی بدست آمد 1950دهه 

با . برنامه غذاي اظطراري به واسطه وقوع چراي مفرط در مراتع شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت
  رتع نگهداري ها طی خشکسالی به مدت بیشتري در ماجراي برنامه غذاي اظطراري دام، دام

توصیه شده . یافتشدند که بدین ترتیب پتانسیل تخریب منابع آب و خاك در مرتع افزایش میمی
است که به جاي یارانه غذاي دام، سیاست در جهت خروج سریع دام در آغاز خشکسالی باشد که 

  .قرار گیردبراي این منظور کمک نقدي به دامداران پرداخت شود و یا علوفه دراختیار دامداران 

  توجه به مسائل مربوط به گیاهان سمی-5- 7-5
درصد برآورد  5تا  2متوسط میزان مرگ و میر دام ناشی از مصرف گیاهان سمی مراتع بین 

ها یا سایر عوامل سمی عالئم مسمومیت در دام ممکن است با عالئم ناشی از بیماري. شده است
  بعضی از گیاهان بدون هیچگونه مشکلی چرا  در اکثر موارد دیده شده که. دیگر اشتباه شود

مسمومیت دام . هاي خاصی کامالً سمی باشندشوند ولی ممکن است همین گیاهان در زمانمی
  . ناشی از گیاهان ممکن است زمانی در مراتع مرطوب و زمانی دیگر در مراتع خشک باشد

باشند و در نتیجه عالئم  هاي متعددي از گیاهان ممکن است داراي ترکیبات سمی مشابهگونه
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همچنین یک گونه خاص ممکن است ترکیبات سمی متفاوتی داشته . مشابهی را نیز بوجود آورند
باشد و در نتیجه عالئم آن بر حسب نوع ترکیبی که در آن شرایط خاص بیشترین فعالیت را دارد، 

  .متفاوت باشد
مدیریت، شرایط بد مرتع و نوع خسارت وارد شده به دام در اثر گیاهان سمی ناشی از ضعف 

کنند که مرتع ها هنگامی از گیاهان سمی تغذیه میمعموالً دام. کنددامی است که در مرتع چرا می
  هاي سمی، اکثر گونه. خوراك آن بسیار کم باشددر وضعیت ضعیف و علوفه خوش

ر دسترس هستند خوراك نیز هستند ولی چون دام گرسنه و این گیاهان نیز به راحتی دخوشغیر
خورند و ها با میل و رغبت میاما برخی از گیاهان سمی را بعضی از دام. خوردها را میدام آن

خوراك هاي مطلوب و خوشکه گونهزمانی. ممکن است حتی نسبت به سایر گیاهان ترجیح دهند
ا ممکن است همرتع در حالت خواب هستند بعضی از گیاهان سمی، آبدار هستند لذا برخی از دام

هایی که به مرتعی جدید وارد شوند، احتماالً با خوردن دام. ها رغبت نشان دهندبه خوردن آن
در . شوندهاي بومی معموالً مسموم نمیکه دامگیاهان سمی آن مرتع مسموم خواهند شد در حالی

ر باشد، در باتواند بالفاصله بعد از مصرف کامالً مرگمواردي، مقادیر کمی از یک گیاه می
که ایجاد که ماده سمی موجود در گیاهی دیگر ممکن است حالت تجمعی داشته و براي آنحالی

حتی تغییر ناگهانی در هوا ممکن است سبب سمی . مسمومیت کند، باید چندین دفعه چرا شود
  .شدشدن گیاهی شود که پیش از آن بدون مشکل چرا می
الی و خشکی گیاه افزایش یافته و موجب غلظت برخی از مواد سمی به هنگام خشکس

  .شودها اشاره میشوند که در زیر به برخی از آنها میمسمومیت دام
این مواد معموالً . آلکالوئیدها قویترین مواد سمی هستند که در گیاهان وجود دارند: آلکالوئیدها

مد شدن گیاه، در آن شوند و حتی پس از رشد کامل یا منجهاي گیاه منتشر میدر سرتاسر اندام
هاي عصبی مانند لرزش شوند، عالئم نارسائیهایی که بر اثر این مواد مسموم میدام. مانندباقی می

مسمومیت . دهندعضالت، مسمومیت، ترشح بزاق، بادکردن و مشکالت تنفسی از خود نشان می
مدت کوتاهی بهبود چه به مقدار کشنده مصرف نشده باشد، دام در اغلب بحرانی است اما چنان



� Ø  316 خشکسالی و راههاي مقابله با آن پیامدهاي ×

گونه پادزهري براي اغلب آلکالوئیدها وجود ندارد، تنها طریقه درمان، چون هیچ. یابدمی
  .جلوگیري از مسمومیت و مراقبت کامل هنگام بیماري است

این ترکیبات در حالت . دومین گروه مواد سمی در گیاهان گلیکوزیدها هستند: گلیکوزیدها
براي . آیدها بوجود میشوند و مواد سمی از آنیط خاص تجزیه میعادي سمی نیستند ولی در شرا

شوند و حوادث طبیعی اي از این مواد در اثر آبکافت به سیانیدریک اسید تبدیل میمثال، دسته
. شوندمانند یخ زدن، پژمردن یا خرد شدن موجب آزاد شدن سیانیدریک اسید در این گیاهان می

تواند این اسید را در شکمبه گاو، گوسفند و بز بوجود ده نیز میهمچنین فعالیت آنزیمی در رو
  جا که آب از آن. میردحیوان پس از مصرف مقدار کشنده سم، به فاصله چند دقیقه می. آورد
تواند سبب آزاد شدن سیانیدریک اسید شود، احتمال زیادي هست که الشه حیوان یا مرده آن می

که این اسید آزاد شدن اکسیژن در خون را متوقف به دلیل این. در نزدیک منابع آب افتاده باشد
عالئم . کند، خون وریدي حیوان مسموم تا مدتی پس از مرگ به رنگ قرمز روشن استمی

مسمومیت عبارتند از عصبی شدن، تنفس غیرطبیعی، لرزش، آبی شدن سطح زبان، اسپاسم یا 
  .شوك منتهی به مرگ

. شودد نیترات در گیاهان به کرات باعث بروز مسمومیت در دام میوجود مقادیر زیا :هانیترات
اغلب موجب مسمومیت  .Chenopodium sppو  Amaranthus spp.  ،Salsola kaliگیاهانی مانند
گیاهانی که در . توانند این مسمومیت را بوجود آورندشوند ولی سایر گیاهان نیز مینیتراتی می

کنند، حاوي مقادیر زیادي ر شرایط خشکی و نور کم رشد میهاي غنی از نیتروژن یا دخاك
گیرند نیز قرار می D-4-2هایی مانند کشهمچنین گیاهانی که تحت تأثیر علف. نیترات هستند

خوراك نیز باشند و ممکن است مقدار زیادي نیترات در خود ذخیره کنند و در عین حال خوش
درصد نیترات داشته باشند  5/1گیاهانی که بیش از . لذا امکان مسمومیت دام را افزایش دهند

در مسمومیت . دهدبالفاصله بعد از بروز عالئم، مرگ رخ می. ممکن است موجب مرگ دام شوند
با نیترات، خون قادر به حمل اکسیژن نیست و دلیل اصلی مرگ در این حالت، مانند مسمومیت با 
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ز نیترات، خون بسیار تیره و شکالتی رنگ در مسمومیت ناشی ا. سیانیدریک اسید، خفگی است
  .شوداي میرنگ و سفیدي چشم قهوهغشاي مخاطی آبی کم. شودمی

بر حسب مورد ممکن است مسمومیت  Sorghum halepenseهاي گیاهی مانند برخی از گونه
براي درمان، بررسی نحوه و مراحل مسمومیت ضروري . نیترات یا سیانیدریک اسید ایجاد کنند

هایی که گرفتار هاي درمان مسمومیت ناشی سیانیدریک اسید براي دامکارگیري روشت زیرا بهاس
  .اند، خطرناك و کشنده استمسمومیت نیترات شده

. ناپذیر در گیاهان وجود دارندپذیر و انحاللها به دو حالت، انحاللاکساالت: هااکساالت
  .ناپذیر، براي دام سمی هستندي  انحاللهاپذیر، بر خالف اکساالتهاي انحاللاکساالت

این مواد در حیواناتی که . بعضی از گیاهان حاوي مواد حساس به نور هستند: حساسیت به نور
که در معرض نور خورشید قرار گیرند، باعث تورم سر و داراي رنگ روشن هستند، هنگامی

جگر نیز شده و در جریان این قبیل مواد موجب مسمومیت . شوندها و افتادن پوست میگوش
هاي جذب شده وارد خون رنگدانه. کنندگوارش غذا از شکسته شدن مواد رنگین جلوگیري می

هایی که رنگ روشن دارند، شوند و با قرار گرفتن حیوان در مقابل نور خورشید، بویژه در داممی
ع حساسیت عبارتند از برخی از گیاهان مرتعی ایجاد کننده این نو. کندپوست شروع به خارش می
Hypericum perforatum.  
کنند، ممکن است مقادیر سمی این سلنیم رشد می ppm 2هایی با بیش از گیاهانی که در خاك

  . Atriplex و  Aster sp: برخی از این گیاهان عبارتند از. عنصر را در خود جمع کنند

  جلوگیري از مسمومیت دام-6- 7-5
ریت چرایی صحیح، بهترین راه جلوگیري از مسمومیت دام بر اثر سالم نگه داشتن دام و مدی

دار براي مبارزه با گیاهان سمی، پادزهرهاي کمی وجود دارد، اما مرتع. گیاهان سمی مراتع است
  .تواند با پیروي از اصول زیر از بروز تلفات زیاد دام جلوگیري کندمی
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خوراك گیاهان سمی، نسبتاً غیرخوش غالب. ها علوفه با کیفیت خوب ذخیره شودبراي دام -1
ها مسمومیت ایجاد کنند که در آناي مصرف نمیها در اکثر موارد به اندازهنیز هستند و دام

آید که دام از گیاهان سمی نیز تغذیه البته هنگام گرسنگی حالت استثنایی پیش می. کند
توان دام مراتع پایین است، نمیمثالً در آغاز بهار یا مواقع دیگري که کیفیت علوفه . کندمی

بنابراین در چنین . الرشد بازداشترا از روي آوردن به گیاهان سمی همیشه سبز و سریع
 .ها را با مواد غذایی ذخیره شده سیر کردمواقعی باید دام

هایی که دام از نمک و سایر مواد معدنی به مقدار کافی تغذیه کند، زیرا ممکن است دام -2
غذایی خاصی نیستند، به گیاهان سمی داراي مقادیر زیادي نمک یا  هايتحت رژیم

 .ترکیبات فسفري روي آورند

دام قبل از بردن به مرتعی که داراي گیاهان سمی است باید دستی تغذیه شود و این موضوع  -3
هاي دار باید از به کار کشیدن داممرتع. هاي بارکش باید رعایت کردرا بویژه براي دام

 .اند، پرهیز کندهاي متراکمی از گیاهان سمی ذخیره شدهمحلی که ساقه گرسنه در

مها با چرا در مرتعی دا. ها را به مراتعی هدایت کرد که گیاهان سمی زیادي داردنباید دام -4
 .افتدهاي بومی اتفاق نمیاین مورد براي دام. شوندناآشنا به سرعت دچار مسمومیت می

همچنین داشتن . ش گیاهان سمی در مرتع خود آگاه باشددار باید از زمان رویمرتع -5
که کدام قسمت از گیاه سمی است؟ مثالً این. اطالعاتی درباره گیاهان سمی ضروري است

شود؟ چه زمانی بیشترین سم در گیاه وجود دارد؟ در چه شرایطی مسمومیت دام ایجاد می
مسمومیت دام و طرق درمان و  شود؟ و یا عالئمکدام نوع دام با خوردن گیاه مسموم می

 هاي کنترل گیاهان سمی چیست؟روش

ها را از مرتعی که براي از بین بردن گیاهان سمی، سمپاشی شده در مواردي الزم است دام -6
  تر و سمی ها بعضی گیاهان خوشخوراكکشپس از مصرف علف. است بیرون برد

 .شوندمی
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که گیاهان مطلوب به مرحله مناسبی از رشد هایی از سال وارد کردن دام به مرتع در فصل -7
هایی از سال که گیاهان بیشترین مقدار سم را اند و پرهیز از وارد کردن دام در فصلرسیده

به منظور دور نگه داشتن دام از مناطقی که مورد هجوم گیاهان . دارند، بسیار مهم است
 .سمی است، حصارکشی سودمند است

لذا بهتر است قبل از . آور به مرتع جلوگیري کردگیاهان زیانباید در حد امکان از ورود  -8
ساعت در آغل نگهداري کرد تا بذرهاي  48ها را به مدت هاي جدید به مرتع، آنورود دام

 .ها چسبیده است جدا شودغیربومی که احتماالً به بدن آن

ابل هضم، ممکن هاي پیونددهنده، از جمله رس، رزین و الیاف غیرقبا تغذیه دام با عامل -9
 .است جذب بعضی از مواد سمی تعدیل شود

  در این زمینه . توان تعلیم داد که از بعضی گیاهان اجتناب کنندها را میبعضی از دام - 10
طرح توان به منابع و مراجع مربوطه از جمله گزارش هاي مختلفی وجود دارد که میروش

 .کردمراجعه  مطالعات و نظارت بر خشکسالی در سطح کشور،

  

  خشکسالی و آبخیزداري  - 7-6
  هاي آبخیز، شامل آگاهی کامل از مسائل توان مدیریت مؤثر حوضهآبخیزداري را می

شناسی، شناسایی ظرفیت و توان تولید منابع موجود در حوضه آبخیز شناسی، جامعهشناسی، آببوم
برداري از منابع ت و بهرههاي کاربردي حفاظها، اقدامات عملی و روشها سیاستکه بر اساس آن

یکی از بهترین راهکارها براي کاهش اثرات خشکسالی و سیالب، . گردد، تعریف کرداتخاذ می
باشد؛ زیرا نگرش سیستمی به مدیریت حوضه آبخیز به عنوان واحد مطالعاتی و اجرایی طبیعت می

رفتارهاي مدیریتی ها و نگرش سیستمی بهترین روش براي وحدت بخشیدن به اطالعات، برداشت
هاي آبخیز را به صورت یک مجموعه و در نگرش سیستمی، حوضه. حاکم بر حوضه آبخیز است
دهنده براي شناخت این مجموعه، شناخت اجزاء و عناصر تشکیل. دهندسیستم مورد توجه قرار می
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ء بدون در این سیستم هر جز. هاي میان اجزاء و عناصر آن ضروري استآن و نیز روابط و کنش
  تواند به طور مؤثر عمل کند و هر تغییري که در یک قسمت این سیستم اتفاق اجزاء دیگر نمی

شود زیرا طبیعت زنده متشکل از سطوحی است که در افتد بر کل محیط آن مؤثر واقع میمی
توان یک قویاً حاکم است که هر سطح را می  "سلسله مراتبی"ها خصوصیت مجموعه آن
توان با آن  به صورت از سلسله مراتب باالتر دانست، بنابراین نمی) زیرسیستم(رعی اکوسیستم ف

سعی و خطا برخورد کرد، بلکه باید تمام سامانه را به صورت یک سیستم در پیشگیري و یا درمان 
پیشگیري قبل از درمان یا "توان سیاست دیدگاه مدیریت جامع را می. مشکالت در نظر گرفت

بر اساس چنین نگرشی بدون شک آبخیزداري به لحاظ تأثیر اصولی و درازمدت . برشمرد "وقوع
توان در این صورت می. ترین و برترین روش مقابله با خشکسالی، مطرح استآن به عنوان مهم

در این نوع مدیریت عقیده بر آنست که اگر . گفت از مدیریت جامع آبخیزداري استفاده شده است
هاي آبخیز به دست فراموشی سپرده شود؛ خیزداري در مناطق باالدست حوضههاي آبانجام فعالیت

ها، اثرات نامطلوب آن در پایاب بسیار زیانبار خواهد بود که از آن جمله باال آمدن بستر رودخانه
هاي ها، کاهش زمان تمرکز، رژیم ناپایدار آبی، از بین رفتن خاكافزایش فراوانی سیالب

  . توان نام بردالدست، فرسایش شدید و انتقال رسوب از مناطق سراب را میحاصلخیز با ارزش با
خشک در کشور ایران، سدهاي مخزنی به عنوان مهمترین به دلیل وجود اقلیم خشک و نیمه

برداري بهینه از منابع آب سطحی مطرح بوده، لذا در سطح کشور سدهاي سازه در کنترل و بهره
ولی توجه به این نکته ضروري است که عمر . باشندساخت میزیادي احداث شده یا در دست 

مفید این سدها به دلیل نرخ باالي رسوبگذاري محدود بوده و در صورت پر شدن مخزن سد از 
محیطی و اقتصادي، امکان احیاء مجدد مخزن سد وجود هاي زیسترسوبات به دلیل محدودیت

سب براي احداث سد، محدود و امکان احداث هاي منااز طرف دیگر تعداد سایت. نخواهد داشت
  علت اصلی عدم موفقیت در استفاده صحیح از . باشدمجدد سد در همان مکان غیر ممکن می

گونه سدها، عدم توجه به حوضه آبخیز به عنوان یک سیستم جامع و یکپارچه و به عبارتی این
به استان چهارمحال و  بختیاري  باشد زیرا اگر مثالًدیگر عدم نگرش سیستمی به حوضه آبخیز می
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رود توجه بیشتري شود و با اعمال هاي آبخیز کارون و زایندهبه عنوان منطقه باالدست حوضه
دست هاي صحیح آبخیزداري پدیده فرسایش آن کنترل شود؛ مسلماً سدهاي مخزنی پایینروش

بروجنی، صمدي(یافت  دیرتر از رسوب پر شده و به این ترتیب عمر مفید سدها افزایش خواهد
هاي آبخیز موجب شده ولی متأسفانه در ایران عدم وجود نگرش سیستمی  مدیریت حوضه). 1385

رود؛ در زمانی دیگر اثرات که در یک برهه از زمان آب به صورت سیالب هدر میاست در حالی
زدگی به ی از سیلمتوسط خسارات ناش. ناپذیري را به بار آوردناشی از کمبود آن، خسارات جبران

درویشی و (میلیارد ریال برآورد شده است  1000تأسیسات عمومی و مردمی ایران ساالنه 
، حدود 60مورد، در دهه  200، حدود 40هاي مهم کشور در دهه تعداد سیالب). 1387همکاران، 

 40 دهنده آنست که در طیمورد بوده که این ارقام نشان 480، حدود 70مورد، و دردهه  350
درویشی و همکاران، (برابر اولین دهه آن شده است  4/2هاي مهم در دهه آخر سال، تعداد سیالب

1387.(  
  هاي آبخیزداري در سطح حوضه قابل انجام در مجموع اقداماتی که تحت عنوان فعالیت

سیم به شرح زیر تق) ايسازه(باشند را می توان در سه دسته مدیریتی، بیولوژیکی و مکانیکی می
  :نمود

 1عملیات مدیریتی -1- 7-6

ها انجام پذیراست هاي مدیریتی با هزینه کمتر نسبت به سایر روشروشاعمال به طور معمول 
شرایط اقتصادي،  در موردانجام مطالعات دقیق  هاآمیز این روشولی الزمه اجراي موفقیت

  اجراي صحیح و منظم  شده و نهایتاًریزي دقیق و حساباجتماعی و فرهنگی حوضه، برنامه
قرق مراتع، تأمین سوخت، آموزش ساکنین . دباششده و اعمال مدیریت قوي میهاي تدوینبرنامه

حوضه، وضع قوانین بازدارنده در رعایت اصول آبخیزداري بویژه در امور کشاورزي، جاده سازي 
  .روداز جمله اقدامات مدیریتی به حساب می... و 

                                            
1 -Management Measures 
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 1یکیعملیات بیولوژ -2- 7-6

هاي بسیار مؤثر براي حفاظت از آب باران و افزایش نفوذ آب در خاك حفظ، یکی از روش
زیرا با افزایش پوشش گیاهی، خاك . باشدتقویت و گسترش پوشش گیاهی حوضه آبخیز می

قدرت جذب و نگهداري مقدار آب بیشتري دارد در نتیجه آب باران نفوذ کرده و باعث تغذیه 
دهی حوضه و ی، کاهش دبی اوج، افزایش زمان تمرکز، یکنواختی رژیم آبمخازن آب زیرزمین

  .در نهایت کاهش خطر خشکسالی و سیالب خواهد شد
اقدامات بیولوژیکی در جاهایی که شرایط براي کشت و احیاء پوشش گیاهی فراهم باشد قابل 

کاري، ي، نهالکارقلمه. شودهاي آبخیزداري میانجام است که شامل طیف وسیعی از پروژه
کاري، کشت نواري و کشت ترازي از جمله عملیات متداول بیولوژیکی بذرکاري، بذرپاشی، کپه

هستند که انتخاب نوع روش به خصوصیات اقلیمی، خاکشناسی و فیزیوگرافی مناطق مختلف 
  هاي طبیعی از بین رفته است، توسعه باغات مثمر دیم یا در مناطقی که جنگل. بستگی دارد

ها را برداري از عرصهتوان بهرهزیرا در این صورت می. تواند بهترین روش باشدمصرف میمک
  .بدلیل اقتصادي بودن به اهالی منطقه سپرد

   2ايسازه - عملیات مکانیکی -3- 7-6

بندي، پیتینگ، ریپرینگ و پخش سیالب از جمله مهمترین بندي، بانکتسدسازي، تراس
لی آبخیزداري یک علم سبز است و همیشه اولویت اول با اقدامات و. اقدامات مکانیکی هستند

هاي مدیریتی و بیولوژیکی است و تنها وقتی حوضه آبخیز چنان تخریب شده باشد که با روش
که اکوسیستم یک منطقه شکننده و شدت را احیاء نمود یا زمانیمدیریتی و بیولوژیکی نتوان آن

مکن است براي حل معضالت ناشی از خشکسالی و سیالب ها زیاد باشد، مها و سیالببارش
بر بوده و نسبت به دو واقعیت اینست که اینگونه عملیات هزینه. اقدامات مکانیکی مورد نیاز باشند

  .روش دیگر اثر بخشی کمتري دارند
                                            
1 -Biological Measures 
2- Stractural Measures 
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  اثرات خشکسالی در بخش منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاري - 7-7

  هاي استان گلوضعیت مراتع و جن -1- 7-7
کیلومترمربع در بخش میانی  هزار و پانصد 16الغ بر وسعتی ب استان چهارمحال و بختیاري با

. درصد از وسعت آن از مناطق کوهستانی تشکیل شده است 70و حدود  زاگرس واقع شده است
هاي پرآبی در آن تشکیل شود که این هاي اقلیمی و توپوگرافی باعث شده رودخانهویژگی

این استان . آیندرود به حساب میها سرچشمه اصلی دو رودخانه مهم کارون و زایندهدخانهرو
  . باشد درصد آب کارون می 70رود و حدود درصد آب زاینده 80کننده بیش از تأمین

شود، بیشترین وسعت استان دیده می) 3-7(گونه که در شکل از نظر کاربري اراضی، همان
کیلومتر و  212 اراضی جنگلی، در یک طول. اضی مرتعی اختصاص داردبه ار) درصد 66حدود (

درصدي در رتبه دوم  19، با سهم شرقیغربی به جنوبکیلومتر از سمت شمال 45تا  3عرض بین 
درصد به اراضی مسکونی،  3درصد از اراضی نیز اراضی کشاورزي است و تنها  12. قرار دارد

دهد که عمده اراضی استان جزو این توزیع کاربري نشان می. جات اختصاص داردجاده و کارخانه
  . اراضی مرتعی است

هاي گذشته مدیریت استان چهارمحال و بختیاري حول محور توسعه دامپروري بوده در سال
حاصل این . اندهاي کشاورزي و صنعتی آن رشد الزم را نداشتهاست و به همین دلیل، بخش

برداري بیش از دهه ادامه داشته است، از یک طرف موجب بهره رویکرد مدیریتی، که براي چند
هاي استان گردیده است و از طرف دیگر به باال رفتن نرخ بیکاري و پائین حد از مراتع و جنگل

مهاجرت به مناطق دیگر روند رو به افزایش داشته . ماندن سرانه درآمد ناخالص منجر شده است
. هاي اجتماعی و اقتصادي استان مطرح استن یکی از چالشاست و این موضوع امروزه به عنوا

دهد در گذشته سال گذشته و ارزیابی مشاهدات پیشینیان، نشان می 50هاي هوائی بررسی عکس
به صورت جنگل بوده است و در حال حاضر این رقم به ) درصد 60بیش از (عمده اراضی استان 
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دهد که زندگی ساکنین استان وابستگی  ن میاین نکته نشا. درصد کاهش یافته است 19حدود 
هاي استان بطور شدید به منابع طبیعی داشته است و این امر باعث شده بخش قابل توجهی از جنگل

  . بازده تبدیل شوندکامل از بین رفته و به مراتع کم
  

3% 12%

19%

66%

اراضی مسکونی، جاده و ... اراضی کشاورزي

اراضی جنگلی اراضی مرتعی
  

  کاربري اراضی در استان چهارمحال و بختیاري) 3- 7(شکل 
  

توان به نمودار در این ارتباط می. در حال حاضر مراتع استان در وضعیت نامناسبی قرار دارند
درصد از اراضی مرتعی استان از نوع  48شود توجه کرد که بر اساس آن مشاهده می) 4-7(شکل 

  درصد مرتع خوب ارزیابی  3درصد متوسط و تنها  37درصد مراتع فقیر،  12مرتع خیلی فقیر، 
را اند که علت اصلی آنبازده شدهدهد عمده مراتع استان ضعیف و کماین ارقام نشان می. ودشمی
  جمعیت چراکه . حد و حصر از این منابع ارزشمند طبیعی دانستبرداري بیتوان در بهرهمی
است که با توجه به وسعت  واحد دامیمیلیون  53/2با  خانوار 17000در مراتع استان  برداربهره
که ظرفیت حال آن. رسدمی هکتار مرتع 64حدود  خانوار، به هر )هکتار 1093000معادل (اتع مر

 7/3برداري از مراتع، دهد بهرههزار واحد دامی است و این نشان می 680نهائی مراتع استان تنها 
در  برداري از عرصه مراتعبهرهزمان مناسب مدت عالوه بر آن . پذیرد برابر حد مجاز صورت می

شود و این مسائل باعث شده عشایر از نظر برآورد شده، رعایت نمی روز 100این استان که حدود 
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بازده فعلی، سودآوري الزم را داشته باشند و جاي دارد دولت با اقتصادي نتوانند از مراتع کم
تی به گذاري در جهت سوق دادن بخشی از فعالیت دامپروري عشایر از دام سبک و شیوه سنسرمایه

در . موجبات کاهش فشار بر مراتع استان را فراهم آورند) هاگاوداري(دام سنگین و شیوه صنعتی 
که زندگی عشایر در آینده با تهدید جدي غیر اینصورت و با ادامه روند موجود، عالوه بر این

متوجه  ها که فرسایش تشدیدشونده را به دنبال دارد،همراه است، تبعات نابودي مراتع و جنگل
ها از رسوب و از دست رفتن منابع ارزشمند خاك دست و پرشدن مخارن سدهاي آنمناطق پائین

  .  حوضه خواهد شد
باشد و در حال حاضر پوشش گیاهی هاي استان نیز بهتر از مراتع نمیمتأسفانه وضعیت جنگل

کل شود، از دیده می) 5- 7(گونه که در شکل همان. هاي استان در وضع نامناسبی قرار داردجنگل
 3070حدود % 50هاي با تاج پوشش بیش از سطح جنگل ،هاي استانهکتار جنگلهزار  307

 142890حدود % 5تا  25با تاج پوشش ، هکتار 32100حدود % 25تا  50با تاج پوشش  ،هکتار
ردهاي این در حالیست که برآو .باشدمی هکتار 128940حدود %  5کمتر از  هکتار و با تاج پوشش

هاي هکتار از جنگل 1000دهد ساالنه حدود کارشناسی اداره کل منابع طبیعی استان نشان می
  .استان در حال نابودي است

3%

37%

48%

12%

مرتع خوب مرتع متوسط

مرتع فقیر مرتع خیلی فقیر
  

  وضعیت پوشش گیاهی در مراتع استان چهارمحال و بختیاري) 4- 7(شکل 
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1% 10%

47%

42%

تاج پوشش بیشتر از %50 تاج پوشش 50 تا 25 %

تاج پوشش 25 تا 5 % تاج پوشش کمتر از %5
  

  ال و بختیاريهاي استان چهارمحوضعیت پوشش گیاهی در جنگل) 5- 7(شکل 

بنابراین حفاظت از منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاري به دالیل زیر در سطح ملی و 
  :استانی حائز اهمیت است

دهد، از دیرباز زندگی جامعه عشایري استان که سهم مهمی از عشایر کشور را تشکیل می )1
ها و رشد جمعیت آن ها وابسته بودهبطور مستقیم به منابع طبیعی، بویژه مراتع و جنگل

برداري بیش از حد، ناخواسته زمینه افت و حتی نابودي این منابع باعث شده که با بهره
لذا در مواقع خشکسالی، کاهش بارندگی بشدت بر منابع طبیعی اثرگذار . بوجود آید

 . گردداست و این امر باعث بروز بحران اجتماعی غیر قابل کنترل براي جامعه عشایري می

رود بوده تان چهارمحال و بختیاري به عنوان سرشاخه اصلی دو رودخانه کارون و زایندهاس )2
شود و کاهش بیش از حد پوشش گیاهی در آن بویژه در مواقع خشکسالی باعث می

گذاري در مخازن سدهاي فرسایش خاك افزایش یابد و این امر موجب تشدید رسوب
رود در ن در حوضه کارون و سد زایندهاي کارودست مثل سدهاي زنجیرهمهم پائین

لذا با توجه به جایگاه ویژه سدهاي مذکور، حفاظت از منابع . گرددرود میحوضه زاینده
 . تواند منافع ملی زیادي را به دنبال داشته باشدطبیعی استان می

برابر حد مجاز  7/3هاي منابع طبیعی استان، حدود در حال حاضر تراکم دام در عرصه )3
و  کلید اصلی در حفاظت از منابع طبیعی استان منوط به اینست که وابستگی  است



Ø � 327 هاي منابع طبیعی و آبخیزداريخشکسالی در بخش: فصل هفتم ×

گذاري معیشتی جامعه عشایري به منابع طبیعی کاهش داده شود و این امر بجز سرمایه
  .  توأم با مدیریت آبخیزها ممکن نیست

ري است از کند و این هشداهاي وقوع خشکسالی نمود بیشتري پیدا میالبته موارد فوق در زمان
که اقدامات آبخیزداري انجام گرفته در حوضه هاي آبخیز استان بویژه آنوضعیت وخیم حوضه

ها و هاي آبخیز، ناکافی بودن بودجههاي اجتماعی ساکنان حوضهبدلیل مشکالت و پیچیدگی
 ها، به انجام برخی اقداماتهاي نیروي انسانی شاغل در ادارات آبخیزداري شهرستانمحدودیت

لذا در این قسمت به اثرات خشکسالی در . شوداي و مکانیکی محدود میپراکنده عمدتاً سازه
    .شودبخش منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاري پرداخته می

  اثر خشکسالی در پوشش گیاهی مراتع  -2- 7-7
ایران،  ریکی از مشکالت مدیریت منابع طبیعی به طور عام و مراتع به طور خاص، به ویژه د

پدیده . باشدعدم توجه به روند تغییرات پوشش گیاهی در اثر عوامل طبیعی و غیرطبیعی می
هاي گیاهی مراتع را دستخوش تغییرات خشکسالی از جمله عوامل طبیعی مخربی است که پوشش

  .کاهدطرز وسیعی میه ها بدر اکثر موارد از کمیت و کیفیت آن نامطلوب نموده و
افتد ها میاهی مستقیماً وابسته به بارندگی بوده و اولین اتفاقی که در خشکسالیزیرا پوشش گی

ثیر اطالعات دقیقی از تا 1عدم وجود سیستم پایش مراتع به دلیل متأسفانه. کاهش بارندگی است
هاي ارزیابی به همین دلیل گزارش. محال و بختیاري وجود نداردخشکسالی بر مراتع استان چهار

هاي غیرعلمی و گاهاً مبتنی سالی نیز عمدتاً مبتنی بر برآوردهاي غیردقیق و تخمینخسارات خشک
  . باشدبر تصورات کارشناسی می

همچون مراتع،  یغیریکنواخت هاي گیاهی وسیع، ناهمگن ومنظور بررسی پوششه امروزه ب
نیز دخیل بودن  هاي قدیمی ارزیابی به علت نیاز به صرف هزینه و زمان زیاد وگیري از روشبهره

هاي اخیر با وقوع خشکسالی. مورد استفاده قرار می گیرندهاي شخصی در نتایج آن، کمتر قضاوت

                                            
1- Rangeland Monitoring 
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استان چهارمحال و بختیاري، توجه به روند تغییرات پوشش مراتع براي همچنین  در سراسر کشور و
سنجش از دور براي  است و در این ارتباط استفاده از ابزارمدیریت بهتر این منبع طبیعی ضروري 

 بجاي نماید وتر میتر و سادهارزیابی تغییرات پوشش گیاهی ناشی از بروز خشکسالی کار را دقیق
اي، فرصتی هاي رقومی ماهوارهداده آوري اطالعات صحرایی،هزینه کردن زیاد براي جمع

اهی و تغییرات کمی ، ارزیابی پوشش گیتا با سرعت و دقتی قابل قبول آوردمیاستثنائی را فراهم 
هاي اي بطرز وسیعی در ارزیابی پوششامروزه از تفسیر کامپیوتري تصاویر ماهواره .انجام گیرد آن

موت و  ؛1989 ،سینگ(هاي متعددي توسعه یافته است گیاهی استفاده شده و براي انجام آن روش
سرپیکو و  ؛1998، وئان و همکارانی ؛1996، کوپین و بائور ؛1995، دییر ؛ 1993 ،همکاران
  ). 2007؛ ابراهیمی 1999 ،بروزون

 خالص تشعشع گیرياندازه که کندمی ایجاد را فیزیکی ابزارهاي دور، از سنجش کلی به طور
بیالن  رطوبت دسترسی قابلیت ارزیابی براي را مستقلی وسیله رواین از و سازدمی پذیرامکان را

 شناسایی براي مهمی و مفید عامل گیاهی هايپوشش بررسی، نوع دراین .آوردبوجود می انرژي
   .)1992 آپارائو و همکاران،(شود می محسوب کشاورزي خشکسالی

Change detection ک موضوع یا پدیده یعبارتست از فرایند تعیین تغییرات یابی تغییر ای
هاي ادهشامل استفاده از سري د یابی،طور کلی تغییره ب). 1989، سینگ(خاص در طول زمان 

چه این امر به موقع و باشد و چنانها میبر روي پدیده چندزمانه به منظور آنالیز کمی اثرات زمانی
 هاي طبیعی وتوان از آن براي درك بهتر روابط و تعامالت بین پدیدهبا دقت صورت پذیرد می

  . و مطلوبی انجام گیردنحه اثرات انسانی بهره جست تا در نهایت مدیریت منابع و استفاده از منابع ب
از طرف دیگر بررسی تغییرات مراتع نیز به دلیل نقش مهمی که در تامین نیازهاي بخش زیادي 

این تغییرات در زمان وقوع خشکسالی، به دلیل . از جامعه دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است
در تحقیقی توسط ابراهیمی و . اي استالعادهها، حائز اهمیت فوقوابستگی شدید مراتع به بارندگی

همکاران اثر خشکسالی بر روي منابع پوشش گیاهی در بخش شرقی استان چهارمحال و بختیاري 
رفت در این بخش از استان به دلیل دارا بودن اقلیمی خشک، انتظار می. مورد بررسی قرار گرفت



Ø � 329 هاي منابع طبیعی و آبخیزداريخشکسالی در بخش: فصل هفتم ×

 1385هاي از تصاویر سالجهت انجام این تحقیق . که خشکسالی تاثیر زیادي بر جاي گذاشته باشد
در این مطالعه  متري بوده و 24این تصاویر داراي قدرت تفکیک . استفاده شد IRSماهواره  1387و 

استفاده ) 3باند ( در محدودة طیف مرئیو باند قرمز ) 4باند (از باندهاي مادون قرمز نزدیک 
توپوگرافی هاي همذکور با استفاده از نقشهاي دادهپس از زمین مرجع کردن  .گردید

، رقومی سازمان جغرافیایی، با رسم محدودة اراضی زراعی و بافت مسکونی شهرها1:25000
 87و  85هاي اي سالمنطقه موردمطالعه از تصاویر ماهواره و اراضی مسکونی هاي زراعیپوشش

با استفاده از سپس  .حذف شدند تا محاسبات بعدي فقط بر روي اراضی مرتعی صورت گیرد
 )1فرمول شماره( NDVI1گیاهی پوشش شاخص ، (Infra-red) و مادون قرمز (Red) اندهاي قرمزب

فرمول (دو سال  NDVI مشاهده تغییرات، اختالف منظوره ب .براي تصاویر هر دو سال محاسبه شد
 پیکسل به پیکسل تصویر در آن که 2با استفاده از روش تفاضل تصاویر .نیز بدست آمد )2شماره
  . هاي تغییر مشخص گردیددهد، محدودهرا مورد مقایسه قرار می بعد وبل تاریخ ق
  =BAND4+BAND3 /BAND3-BAND4 NDVI   :1فرمول شماره    
    =NDVI 1387                NDVI 1385- NDVIdiff     :2فرمول شماره    

 یستم اطالعات جغرافیاییافزار سبا استفاده از نرمتواند می الزم به ذکر است که کلیه این مراحل
3.4, ITC, The Netherland ILWIS Ver. یردانجام گ. 

اي از منطقه شرق استان، دهد  بخش عمدهآمده، نشان می) 6-7(گونه که در شکل نتایج همان
درصد از  5/85که در مجموع حدود طوريبا کاهش پوشش گیاهی مواجه گردیده است، به

درصد از  8/11که حال آن. اهش پوشش گیاهی مواجه شده استمساحت منطقه موردمطالعه با ک
درصد از منطقه با افزایش پوشش  7/2منطقه دچار تغییري در پوشش گیاهی نشده است و تنها 

  .گیاهی مواجه شده که این افزایش پوشش گیاهی عمدتاً افزایش ناچیزي بوده است

                                            
1 - Normalized Difference Vegetation Index 
2 -  Image Differencing 
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   1387 براثر خشکسالی تانشرق اسهاي پوشش مراتع کالس تغییراتدرصد  )6-7(شکل

 1385در مقایسه با سال 

 تغییرات حاصله در پوشش گیاهی منطقه مذکور موید این واقعیت است که خشکسالی سال

دستخوش تغییر کرده و  1385تا حدود زیادي پوشش گیاهی منطقه را در مقایسه با سال  1387
  . موجب کاهش آن گردیده است

تأثیرات  1387گیري کرد که کاهش بارش و بروز خشکسالی توان چنین نتیجهدر مجموع می
  . نامطلوب زیادي بر کمیت و مسلماً کیفیت پوشش گیاهی مراتع مناطق شرقی استان داشته است

ایستگاه (درصدي میزان بارش در این بخش از استان  78که تا حدودي به نسبت کاهش طوريبه
  .   ه است، پوشش گیاهی نیز کاهش یافت)سینوپتیک بروجن

  )سوزيآتش(خشکسالی و حریق  -3- 7-7
ناپذیر سرچشمه گرفته، یا سوزي عبارت از آتشی است که از یک منبع حرارتی کنترلآتش

اي را ترك کرده و با نیروي حرارتی خود گسترش و توسعه یافته  منبع حرارتی معین کنترل شده
رویه انسان در طبیعت از و دخالت بیامروزه گرم شدن زمین و ازدیاد جمعیت از یک طرف  .باشد

محیطی و طغیان برخی از عوامل مخرب از جمله طرف دیگر، موجب برهم خوردن تعادل زیست
ترین بالیایی است که  سوزي یا حریق یکی از قدیمی آتش. سوزي گردیده استحریق و آتش

  .تواند در زمانی کوتاه، دارایی و سالمتی افراد را به خطر اندازد می



Ø � 331 هاي منابع طبیعی و آبخیزداريخشکسالی در بخش: فصل هفتم ×

گاه . گردد که به موقع مهار نشود، موجب خسارات زیادي میسوزي در صورتی تشآ
دهد و  ها رخ می همراه بوده و یا بالفاصله پس از آن زلزلهسوزي، با سایر حوادث طبیعی مثل  آتش

در بسیاري از موارد، خسارات حریق ثانویه، . دهدمل طبیعی مثل انسان روي میگاهی توسط عا
در بخش منابع طبیعی حریق عاملی . باشد آورنده آن میحتی بیش از خسارات حادثه اولیه بوجود

باشد که منجر به از بین رفتن بخشی از هاي گیاهی و بطور کلی براي مراتع میمخرب براي گونه
پذیر یا غیر قابل برگشت ر در ترکیب و یا ساختار گیاهی و گاهی تغییر برگشتغذاي دام، تغیی

  .شودپوشش گیاهی می
که طوريشود بهتأثیر خشکسالی بر حریق به دو شیوه افزایشی و یا کاهشی نمایان می

خشکسالی از طرفی موجب کاهش میزان پوشش گیاهی، کاهش پیوستگی و میزان مواد احتراقی 
که با کاهش میزان آب سوزي را کاهش خواهد داد، حال آنرو تعداد و شدت آتشنشده و از ای

سوزي موجود در گیاه به دلیل خشکسالی و خشکی پیش از موعد گیاهان احتمال افزایش آتش
  . وجود دارد

هاي پربارش و نگاهی به آمار حریق در استان چهارمحال و بختیاري و مقایسه آن در سال
  افتاده در هاي اتفاقجهت دستیابی به آمار حریق. دهنده واقعیات جالبی استخشکسالی، نشان

شده در استان و  داده و گزارشهاي رخسوزيهاي خشکسالی و ترسالی، از طریق ثبت آتشسال
یاب ها ثبت و به کمک سیستم موقعیتها و محل آنسوزيبازدیدهاي صحرایی، تعداد آتش

در مناطق ) ناشی از عوامل طبیعی و یا عوامل انسانی(جاد شده ، مساحت حریق ایGPSجهانی 
سوزي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که هاي مختلف آتشآمار سال. مختلف برآورد گردید

) 7-7(در شکل  1389تا  1385هاي سوزي طی سالنمودار آن در قالب تعداد و مساحت آتش
فوق مشخص است، بیشترین میزان آمار حریق، هم طور که در نمودار همان .نشان داده شده است

سال  1387هرچند که سال . است 1386از لحاظ تعداد و هم از لحاظ مساحت مربوط به سال 
دو عامل مواد . هاي قبل می باشدخشکسالی بود، اما میزان آمار حریق در این سال کمتر از سال
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هاي خشکسالی به دلیل در سال. ی استسوزي طبیعآتشی و رسیدن به درجه احتراق الزمه هر آتش
کمبود بارش به ویژه به هنگاهی که با پراکنش نامناسبی هم همراه شود میزان تولید پوشش گیاهی 

دهند در نتیجه میزان اي را به شدت مورد چرا قرار میها نیز این منابع تغذیهشود و چون دامکم می
سوزي گسترش در صورت وقوع عمدي آتش سوزي کم است بنابراین حتیمواد الزم جهت آتش

 ,Bromus tectorum, Heterantelum piliferumگیاهانی نظیر. آن نیز کم خواهد بود

Thaeniaterum crinitum, Agilops spp., Bromus dantoniae  از جمله گیاهانی هستند که به
یابند، معموالً تکثیر نمی بارش و خشکسالیهاي کمیابند در سالکه از طریق بذر تکثیر میدلیل آن

کنند که اي را ایجاد میهاي پربارش به شدت افزایش یافته و پوشش پیوستهکه در سالدر صورتی
گیرند و به هاي گیاهی مرغوب مورد چرا نیز قرار نمیمعموالً توسط دام نیز در صورت وجود گونه

در چنین . یابندرش میسوزي هستند و در صورت بروز آتش به سرعت گستشدت مستعد آتش
گردد گسترش آتش برهایی که عمود بر جهت گسترش باد غالب ایجاد میشرایطی با ایجاد آتش

برمبناي این اصل، به دلیل خشکسالی میزان رویش گیاهان و . شوددر صورت بروز کنترل می
. یافته استخیلی کم شده و به تبع آن میزان حریق نیز کاهش  1387سطوح به هم پیوسته در سال 

  .ارائه شده است) 8-7(سوزي، نمودار شکل همچنین به منظور بررسی توزیع ماهانه آمار آتش
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  شده در بخش منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاريهاي حادثآمار حریق) 1-7(شکل
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  شده در بخش منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاريهاي حادثد حریقآمار ماهانه تعدا) 2- 7(شکل 

، 1388و 1387هاي افتاده در طی سالهاي اتفاقبا توجه به آمار به دست آمده از تعداد حریق
 1387از سال  1388افتاده در سال هاي اتفاقسوزيمشخص است که به طور کلی تعداد آتش

هاي خرداد، تیر، مرداد و شهریور به طرز چشمگیري در سال ر ماهبیشتر بوده است و این تعداد د
  هاي آبان و فروردین تعدد که در ماهحال آن. بیشتر بوده است 1387در مقایسه با سال  1388
در  88هاي سال سوزيبیشتر بودن تعداد آتش. بوده است 88، بیش از 87سوزي در سال آتش

دانست که سالی  1388یزان و پراکنش مناسب بارندگی در سال توان به مرا می 87مقایسه با سال 
ساله، دامن در این سال پوشش گیاهی غنی به خصوص از گیاهان یک. استثنایی را ایجاد نمود

سوزي را که قبالً به آن اشاره شد به خوبی ایجاد طبیعت را سبزپوش نموده و همین امر شرایط آتش
هاي خرداد، تیر، مرداد و سوزي در ماهها و مساحت آتشيسوزبروز بیشترین آتش. نموده بود

ها بیشتر است، اتفاق هاي خشک سال محسوب شده و درجه حرارت نیز طی این ماهشهریور که ماه
به دلیل خشکسالی دقیقاً عکس قضیه فوق رخ داده و  1387این در حالی است که در سال . افتاد

 87دهد که در سال نشان می) 7-7(نگاهی مجدد به نمودار  .سوزي فراهم نبودمواد الزم براي آتش
ها کم سوزي، نه تنها تعداد آتش سوزيبه دلیل خشکسالی و عدم پیوستگی مواد الزم براي آتش

) سوزيمساحت متوسط هر آتش(هاي سوزي–سوزي در مقایسه با تعداد شده بلکه مساحت آتش
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تواند بیانگر و موید این واقعیت باشد که ین امر نیز میهاي قبل کاهش بیشتري را داشته که ااز سال
. باشدزا که همان الشبرگ گیاهان است میسوزي پیوستگی مواد آتشالزمه گسترش آتش

به تفکیک  88و  87هاي رخ داده در سالسوزيشده در مورد آتشهمچنین نگاهی به جزئیات ارائه
  سوزي رود نقش عوامل انسانی در بروز آتشدهنده آن است که احتمال میهاي سال نشانماه
هاي طبیعی در مناطق خشک و نیمه خشک سوزيتواند مهم باشد، چرا که معموالً بیشتر آتشمی

  بایستی در تیرماه که هم میزان بقایاي گیاهی و هم درجه حرارت شرایط مساعدي را براي 
بیشتر در مردادماه اتفاق افتاده و خصوصاً که این امر کند، اتفاق افتد؛ حال آنسوزي ایجاد میآتش

البته ذکر این نکته نیز الزم . سوزي در تیرماه مقدار نسبتاً کمتري بوده استمیزان مساحت آتش
سوزي نقش مهمی تواند در مساحت آتشهاي رخ داده نیز میسوزياست که کنترل به موقع آتش

  .را ایفا نماید
  هاي گیاهی بر اساس نمودار شکل ر یک از پوششهاي رخ داده در هسوزيتفکیک آتش

سوزي هاي رخ داده در استان در مراتع اعم از نمایانگر آن است که بیشترین بخش آتش) 7-9(
 54/689با مساحتی معادل حدود ) اي و درختیاي و درختچهبوته(مراتع علفی و مراتع مشجر 

هر چند . سال ترسالی بوده، اتفاق افتاده استکه  1388این میزان باز هم در سال . هکتار بوده است
شده گواه باشد ولی آمار و ارقام ارائهها میبرابر سطح جنگل 3نسبت سطح مراتع در استان حدود 

. باشدها میبسیار بیشتر از جنگل) مراتع علفی و مشجر(سوزي در مراتع آن است که سطح آتش
   .مله موارد زیر برشمردتوان موارد متعددي از جدلیل این امر را می

  .   تجمع جمعیتی بیشتر در بخشی از استان است که اراضی آن پتانسیل مرتعی دارند )1
پیوستگی بیشتر پوشش اراضی مرتعی در مقایسه با اراضی جنگلی، علیرغم پتانسیل بیشتر در  )2

که در بخش زیادي از زیر اشکوب اراضی جنگلی استان اراضی جنگلی به دلیل این
گیرد  و این امر باعث برداشت کشت دیم و کاهش علوفه در زیر ي دیم صورت میکشاورز

 . شودها میاشکوب جنگل
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هایی با تاج پوشش درختی نامتراکم است و این امر پیوستگی هاي استان، جنگلعمده جنگل )3
زا به خصوص در صورت شخم و کشت دیم در زیر اشکوب را کم کرده و حتی مواد آتش

 .ز آتش، تداوم آن خیلی کم خواهد بوددر صورت برو

 Astragalus adscendeceزار نظیرهاي گیاهی گوندر بخشی از مراتع استان به ویژه در تیپ )4

هاي شمالی و شمال غربی رویش یافته و بخش زیادي از مراتع استان را تشکیل که در شیب 
هاي خشبی، کنترل گونهاند که براي دهند، مردم به صورت تجربی به این نتیجه رسیدهمی

ها شده و گیاهان علفی چندساله اي موجب کاهش قدرت رقابتی آنسوزاندن گیاهان بوته
ها خواهد کرد که از لحاظ را جایگزین آن Bromus tomentellusو  Agropyron sppنظیر 
ترند، هر چند ممکن خوراکی و ارزش غذایی علوفه و براي دامداري بسیار با ارزشخوش
 .   که ارزش حفاظت خاکی بسیار کمتري داشته باشند است
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  هاي مختلفبه تفکیک کاربري 89تا  87شده از سال هاي حادثاي از حریقمقایسه)  9-7(شکل

هاي دهنده آن است که شهرستانهاي استان نیز نشانمقادیرآتش سوزي به تفکیک شهرستان
که شهرستان دهند در حالیخود اختصاص میشهرکرد و بروجن بیشترین سطح حریق مراتع را به 

سوزي در آن اتفاق که وسعت زیادي را داراست ولی کمترین میزان آتشرغم آنکوهرنگ علی
ها را دارا شهرستان لردگان و اردل که به ترتیب بیشترین سطوح جنگل).  10-7شکل (افتاده است 
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که در بخش بازفت حال آن. ندابیشتري در بخش جنگل داشته سوزيهستند نیز آمار آتش
سوزي جنگل را شاهده هاي بلوط است، آتششهرستان کوهرنگ که پوشش عمده آن جنگل

جداي از این که . سوزي مراتع نیز با توجه به وسعت این شهرستان ناچیز استنبوده و آتش
دارد ولی سوزي کوهرنگ به دلیل داشتن ارتفاع زیاد و سرماي هوا شانس کمتري براي وقوع آتش

با این وجود و با توجه به ارتفاع نسبتاً کم بخش عمدتاً جنگلی دهستان بازفت، آمار موجود بر این 
تر است، صحه سوزي محتملاند وقوع آتشفرض که در مناطقی که تراکم جمعیتی بیشتري داشته

وي انسانی به رساند که جا دارد بر روي آموزش نیراین امر ما را به این واقعیت می. گذاردمی
سوزي کار بیشتري صورت پذیرد و این مسئله که حفظ محیط زیست از عنوان عامل وقوع آتش

  .  تخریب وظیفه همگانی است، براي عموم مردم روشن شود
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  هاشده به تفکیک شهرستانهاي حادثاي از حریقمقایسه)  3-7(شکل

  
  اي آبخیزداري در استان چهارمحال و بختیاريهها و چالشفرصت - 7-8

درصد کل آب آن  10درصد کل کشور حدود  1استان چهار محال و بختیاري که با مساحت 
موجب بروز  1387خشکسالی سال . باشدآبی مواجه میرا در اختیار دارد، نیز با معضل کم
حال و بختیاري که در هاي غربی در استان چهارمبخش .خسارات زیادي در این استان گردید

هاي شرقی بدلیل همجواري با گیرد، داراي میزان بارش زیاد ولی بخشزاگرس مرکزي قرار می
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که بویژه آن. هاي آن در حد کم استخشک بوده و بارشفالت مرکزي ایران داراي اقلیم نیمه
. واجه استآبی مبیشترین جمعیت استان در بخش شرقی متمرکز است و این منطقه با مشکل کم

برداري بیش ها در این منطقه، یکی افت بیش از حد منابع آب زیرزمینی بدلیل بهرهترین چالشمهم
چه تأمین چنان. هاي سطحی منطقه و نیاز آبی استاز حد است و دیگري عدم تطابق زمانی بین آب

به عنوان هاي غربی آن هاي سطحی  قسمتهاي شرقی استان از منابع آبآب مورد نیاز دشت
اي استان هاي هیدرومتري، بیشتر آوردهاي رودخانهسناریویی مطرح گردد، به استناد آمار ایستگاه
هم در فصل زمستان و اوایل بهار بوده که با رود آنمربوط به دو رودخانه مهم کارون و زاینده

ب مورد نیاز  شود براي تامینگردد و در این ارتباط  نیاز میماهه خارج می 2تا  1تأخیري    آّ
هاي استان از منابع سطحی، مجموعه اقداماتی انجام شود که قبل از هرچیز منابع آب سطحی دشت

هاي قابل طرح در افزایش نگهداشت آب یکی از گزینه. متناسب با نیازهاي آبی استان تنظیم شود
هاي پایه رودخانه هاي آبخیز باالدست و یا به عبارتی کاهش دبی سیالبی و افزایش دبیدر حوضه

در این گزینه . هاي آبخیزداري متکی بر کارهاي بیولوژیکی استموجود در استان، انجام فعالیت
ها تغییر داده شود و دبی دهی رودخانهشود با افزایش سهم نفوذ آب در خاك، رژیم آبسعی می

اري در سطح استان به این امر از طریق انجام عملیات جامع آبخیزد. ها تقویت شودپایه رودخانه
هاي جوي، همچنین افزایش زمان تأخیر منابع آبی و تغذیه بیشتر منظور افزایش نگهداشت ریزش

تواند مورد استقبال این روش می. باشدپذیر میهاي استان پس از نفوذ در خاك امکانآبخوان
مات آبخیزداري در هاي آبخیز استان باشد زیرا با توسعه اقدادست حوضهبرداران پائینبهره

. یابددست کاهش میگذاري در مخازن سدهاي پائینباالدست، فرسایش کنترل شده و نرخ رسوب
به (بیشترین رسوب ورودي به مخزن سد شهیدعباسپور ) 11-7(که مطابق نمودار شکلبویژه آن

تیاري از محدوده استان چهارمحال و بخ) کننده آب در حوضه کارونعنوان مهمترین سد تنظیم
اما متأسفانه به علت فقدان مطالعات جامع آبخیزداري و نبود ). 1387ابراهیمی، (گیرد نشأت می

انسجام در مطالعات خشکسالی و سیالب در کل کشور به طور عام و در استان چهارمحال و 
هاي سیل و خشکسالی بختیاري به طور خاص، با عبور موقت از یک دوره بحرانی حاصل از پدیده
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عدم توجه به دالیل نهفته در بروز چنین خساراتی، اصل بحران حاصله به دست فراموشی سپرده و 
شود تا مجدداً پس از مدتی رخداد جدید باعث تشدید بحران قبلی شود، به بیانی دیگر به جاي می

هاي مدیریت ریسک و یا تلفیق مدیریت ریسک و بحران، مدیریت بحران براي مواجهه با پدیده
که انجام اقدامات موثر آبخیزداري در گردد در صورتیسیل و خشکسالی انتخاب می مخرب

  .تواند اثرات بلندمدت و اساسی به دنبال داشته باشدراستاي مدیریت ریسک می

  
  هاي مختلف از نظر سهم آورد آب و رسوب به مخزن سد عباسپورمقایسه استان) 11-7(شکل

  مروري بر مطالعات گذشته -1- 7-8
اراضی ) درصد از سطح استان 6/20معادل (هزار هکتار  340ر استان چهار محال و بختیاري د
خورده و رهاشده وجود دارد، که نقشی اساسی در بروز سیالب و همچنین فرسایش خاك به شخم

داري در تحقیقات متعددي نشان داده است که این اراضی فاقد پوشش،  نقش معنی. عهده دارند
، )1385؛ مؤمنی و همکاران، 1385رضایی، (رواناب، افزایش شدت سیالب افزایش ضریب 

و ) 1374؛ اسکندري و همکاران، 1385عضدي و همکاران، (هدررفت منابع آبی، فرسایش خاك 
، حتی در مقایسه با مراتع با پوشش فقیر و )1385مؤمنی و همکاران، (فسفر محلول همراه رسوبات 

  .در زمستان دارند
در  شیفرسا زانیمدر حوضه سردشت لردگان نتیجه گرفتند ) 1387(امی و همکاران چنانچه بهر

در  تن 15/34 حداکثر و یمرتع يهاهضرحویزهکتار در سال در  درتن  26/15 حداقل ،حوضه نیا
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برابر  7/3این در حالی است که مراتع این منطقه حدود . است  بوده زارهامید درهکتار در سال 
 افقی آل ماده مقدار يدرصد 5/75شواهد حاکی از کاهش  .شوندبرداري میهرهظرفیت مجازشان ب

 بلوط پراکنده جنگل و مرتع يکاربر با مرتفع یاراض به نسبتي منطقه زارهامید در خاك یسطح
  .باشدمی

هزار هکتاري مراتع شخم خورده و رها  340رو مدیریت صحیح و احیاء پوشش گیاهی از این
قش بسزایی در کاهش میزان رسوب، افزایش نفوذ پذیري، کاهش دبی پیک و تواند نشده، می

برداري بهینه از توان به طور کلی بهره. ها در استان داشته باشندافزایش زمان تأخیر بارش
هاي مدیریتی مختلفی نظیر اصالح شخم، اصالح کاربري اکولوژیکی این اراضی نیاز به اهرم

  .هاي آبخیزداري داردهاي مدیریتی پروژهان جنبهاراضی و حفاظت و قرق به عنو
دهند و بخش اعظم درصد از مساحت استان را مراتع تشکیل می 66که بنابراین با توجه به این

تواند تأثیر شگرفی ها وضعیت پوشش گیاهی خیلی فقیر، فقیر و متوسط دارند؛ بهبود مراتع میآن
رواناب، پهن شدن شکل هیدروگراف سیل و تأخیر بر سرعت نفوذ نهایی آب، تأخیر زمان شروع 
ها و کاهش ریسک اثرات خشکسالی وسیالب بر آن، کاهش میزان رسوب، تغذیه بیشتر آبخوان

  .بخش کشاورزي داشته باشد

  چهارمحال و بختیاري  پیشنیازها در حفاظت منابع آب و خاك استان  -2- 7-8
ها در یک وضعیت بحرانی از از مراتع و جنگل هزار هکتار 930در استان چهارمحال و بختیاري 

ها از طریق اقدامات مؤثر نظر پوشش گیاهی قرار دارند که الزم است منابع آب و خاك در آن
ها در سایر مناطق نیز باید پیشگیري الزم انجام گیرد تا پوشش گیاهی آن. آبخیزداري حفاظت شود

درصد بصورت رخنمون سنگی با  25 از وسعت اراضی بحرانی استان، حدود. حفظ گردند
هزار  700حساسیت پائین در برابر فرسایش بوده، لذا اقدامات آبخیزداري در یک وسعت حدود 

گرفته، براي انجام با توجه به برآوردهاي صورت. مدت انجام گیردهکتار باید در کوتاه و میان
هزارهکتار، قرق  300ت حدود اقدامات آبخیزداري از جمله توسعه باغات دیم و آبی در یک وسع
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ها از طریق تأمین علوفه و سوخت مورد نیاز ساکنان حوضه و تقویت و مدیریت مراتع و جنگل
هاي اسکان عشایر در مناطق دشت زري، دشت ها، اجراي طرحپوشش گیاهی در مراتع و جنگل

اي حداقل هزینه.  ..، توسعه کشت گیاهان داروئی، حمایت و توسعه صنایع دستی و ...دیناران و 
میلیون ریال در هکتار خواهد بود که بر این اساس بودجه الزم براي انجام آبخیزداري در  10معادل 

آید که این بودجه به مراتب کمتر از هزینه میلیارد ریال بدست می 7000اراضی بحرانی استان، 
  بر بودن اجراي با توجه به زمان. است) 4نظیر سد کارون (ساخت یک سد بزرگ در کشور 

ساله در نظر گرفته شود، نیاز ساالنه بودجه  10هاي آبخیزداري، اگر براي انجام آن یک دوره برنامه
یافته هاي تخصیصمیلیارد ریال در سال است که در مقایسه با بودجه 700آبخیزداري استان معادل 

  شود با بینی میپیش .باشدبرابر می 15نزدیک به  1388به بخش آبخیزداري استان در سال 
کرد این بودجه در امر آبخیزداري استان، براي بیش از یکصد هزار نفر شغل پایدار در سطح هزینه

شود بلکه فرسایش خاك حوضه بوجود آید و از این طریق نه تنها مشکل اشتغال استان برطرف می
  . شوددر استان بطور مؤثر کنترل می
ن پیشنیازهاي انجام اقدامات مؤثر آبخیزداري در استان را به شرح توابا توجه به موارد باال، می

  :زیر بیان نمود
  تأمین بودجه کافی )1
 سازيایجاد دفاتر آبخیزداري در مناطق مختلف با هدف هماهنگی، مدیریت و فرهنگ )2

 جلب مشارکت مردمی در انجام اقدامات آبخیزداري )3

 اولویت دادن به اقدامات مدیریتی و بیولوژیکی )4

 ساله آبخیزداري در استان 10ریزي و ارائه یک طرح جامع امهبرن )5

 هاي آبخیزداري درآمدزا استفاده از روش )6



Ø � 341 هاي منابع طبیعی و آبخیزداريخشکسالی در بخش: فصل هفتم ×

  هاي تأمین بودجه مورد نیاز آبخیزداري استانروش -3- 7-8
هاي ملی، با احتساب بودجه 1388یافته به بخش آبخیزداري استان در سال بودجه تخصیص

میلیارد ریال است که این بودجه فاصله زیادي با نیاز  49ادل استانی و حتی خشکسالی مجموعاً مع
در واقع باید بودجه فعلی آبخیزداري استان . اعتباراتی براي انجام مؤثر و صحیح آبخیزداري دارد

هم در موجود آبخیزداري آن هايبرابر شود و قطعاً این افزایش بودجه در قالب ردیف بودجه 15
هاي اي باید از راهبنابراین بخش قابل توجهی از نیازهاي بودجه. ودمدت ممکن نخواهد بکوتاه

هاي زیر را مورد توان راهها و مطالعات موجود میبر اساس تجارب، بررسی. دیگر تأمین شود
  :تأکید قرار داد

هـاي آبخیـزداري درآمـدزا از طریـق اعطـاي      هاي مردمی در اجراي طـرح جلب مشارکت )1
 هاي مناسبوام

شی از درآمدهاي حاصل از اسـتفاده از منـابع آب خروجـی از اسـتان شـامل      تخصیص بخ )2
هـاي  دست، درآمد صنایع بزرگ سودآور از جملـه مجتمـع  هاي آبی پائیندرآمد نیروگاه

 .... فوالد، سیمان، پتروشیمی و 

 هاي اعتباراتی موجود در حد کافیهاي ردیفافزایش بودجه )3

هاي توسعه باغات اشاره کرد که بصورت دیم یا آبی در رحتوان به طدر ارتباط با بند اول، می
هزار هکتار از اراضی  300دهد گرفته نشان میهاي انجامیابیاستان قابل توسعه هستند و پتانسیل

هاي قانونی مناسب در حال حاضر برخی ظرفیت. کار استعداد مناسب دارنداستان براي انجام این
ولی الزم است با افزایش تسهیالت و کاهش بروکراسی اداري  براي انجام این کار وجود دارد

و منطقی بتوانند تسهیالت الزم را  موجود، انگیزه الزم براي مردم ایجاد شود تا در یک زمان کوتاه
توان به طور مشابه با مبحث در این راستا می. جذب و توسعه باغات را با سرعت بیشتري انجام دهند

هاي بالعوض انجام ها بصورت کمکري تحت فشار که بخشی از هزینههاي آبیاتوسعه سیستم
ها هاي آبخیزداري حمایت الزم را انجام داد تا خود مردم تمایل به اجراي آنگیرد، از طرحمی

  . داشته باشند
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بند دوم مربوط به این مسئله است که انجام آبخیزداري در استان چهارمحال و بختیاري منافع 
ها و افزایش دبی پایه گذاري در مخازن سدها، کاهش شدت سیالبه کاهش رسوبزیادي از جمل

بدیهی است . دست نظیر خوزستان و اصفهان به همراه داردهاي پائینبراي استان.... ها و رودخانه
هاي آبخیزداري باید از محل درآمدهاي حاصل از آب خروجی از استان تأمین بخشی از هزینه

دست استان برداري پائینبرداري یا در شرف بهرههاي آبی در دست بهرهوگاهدر مورد نیر. شود
که تولید برق این ) رود، شهیدعباسپور، مسجد سلیمان و زاینده4و  3هاي کارونشامل نیروگاه(

گیگاوات ساعت در سال است، درآمد فروش برق حدود  14000ها بطور متوسط مجموعاً نیروگاه
خواهند داشت که طبق قوانین جاري ) 1387بر مبناي قیمت سال (ر سال میلیارد ریال د 3500

شود و مابقی در جهت توسعه برداري و نگهداري میهاي بهرهبخشی از این درآمدها صرف هزینه
برداري و نگهداري این هاي بهرهچه مهم است تعریف هزینهآن. شودهاي آبی مصرف مینیروگاه

هاي نگهداري سد به گذاري جزو هزینهاري مخزن و کاهش رسوبسدها است که متأسفانه نگهد
  ها، هزینه کنترل رسوب مخزن اضافه شود، که در تعریف این هزینهحساب نیامده و در صورتی

دست، در جهت انجام اقدامات آبخیزداري باالدست هاي آبی پائینتوان از محل درآمد نیروگاهمی
ریال  10هاي آبی، اگر ا توجه به مصرف مخصوص نیروگاهدهد بمحاسبات نشان می. مصرف کرد

دست به امر آبخیزداري هاي آبی پائینبه ازاي هر متر مکعب آب خروجی از توربین نیروگاه
در این . رسدها نمیدرصد درآمد این نیروگاه 10باالدست اختصاص یابد مجموع این مبالغ به 

هاي آبخیزداري استان اضافه خواهد شد که این دجهمیلیارد ریال در سال به بو 330صورت معادل 
  . باشداي بخش آبخیزداري استان میدرصد کل نیازهاي بودجه 47رقم معادل 

هزار  30مصرف آب در صنایع نیز داراي ارزش افزوده زیادي است که این ارزش بیش از 
قتصادي آب در نظر شود و به عنوان ارزش اتومان به ازاي هر متر مکعب آب مصرفی برآورد می

درصد از ارزش اقتصادي آب صنایع براي انجام اقدامات حفاظت آب  5/0اگر تنها . شودگرفته می
ریال به ازاي هر متر مکعب آب مصرفی  1500معادل( و خاك حوضه باالدست اختصاص یابد

به بخش میلیارد ریال در سال به عنوان حق حفاظت منابع آب  150از این محل در حدود  ،)صنایع
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اي آبخیزداري درصد کل نیاز بودجه 21این رقم حدودأ خواهد شد و آبخیزداري استان پرداخت 
  .دهدرا پوشش میاستان 

 32 و کننددرصد نیازهاي اعتباراتی بخش آبخیزداري استان را تأمین می 68حدودأ موارد فوق 
اي موجود و همچنین بودجههاي تواند از طریق افزایش اعتبارات ردیفدرصد باقیمانده هم می

  . هاي مردمی تأمین شودجلب مشارکت
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  مقدمه - 8-1
امروزه جامعه عشایري به عنوان یک واقعیت اجتماعی در کشـور، بخشـی از سـاختار تـاریخی،     

ن کمتـر از جمعیـت شـهر    هر چند نسبت جمعیت آنـا . فرهنگی و عضو فعال پیکره جامعه ملی است
و  روستا است، لیکن تأثیر فرهنگی، اجتمـاعی و اقتصـادي آنـان انکارناپـذیر بـوده و بـدون تردیـد        

هاي گرانقدر هستند که چندین برابر نسـبت جمعیتیشـان در تـأمین مـواد پروتینـی بـه       یکی از میراث
  .هاي دامی کشور نقش دارندویژه گوشت قرمز و سایر فرآورده

به عنوان ذخیره ژنتیکی دام کشور، فرهنگ ایلی به عنوان میراث ارزشـمند و بخشـی    دام عشایر
کوشـی آحـاد عشـایر بـراي     از سرمایه ملی، دانش همزیستی سازگاري بـا طبیعـت، تـالش و سـخت    

هـا، طـی بـیش از    اما با همه استعدادها و استحقاق. هاي اجتماعات عشایري استاز قابلیت... تولید و
ریـزي متناسـب بـا نسـبت جمعیتـی،      مند در ایران، جامعه عشایري از برنامـه ریزي نظامهپنج دهه برنام

  .ها برخوردار نبوده استها و میزان نیازمنديتوانمندي
و همچنـین متغیـر   ) زمـان بـارش  (هاي مرتعی  ناشـی از توزیـع نامناسـب    عدم رشد مطلوب گونه

هـا نسـبت بـه ظرفیـت مراتـع کـه       عیـت دام آن و بیشتر بـودن جم ...) برف، باران و (بودن نوع بارش 
هاي کاهش وابستگی عشایر به مراتع اسـت، باعـث شـده اسـت     خود ناشی از عدم ایجاد زیرساخت

از طـرف دیگـر وابسـتگی بـیش از     . بستر تولید و اشتغال جامعه عشایري با خطر جـدي روبـرو شـود   
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در پـی آن ذخیـره نـزوالت    حد عشایر به منابع طبیعی باعـث شـده اسـت در مواقـع خشکسـالی کـه       
ــی رشــد گیاهــان مرتعــی کــاهش   هــا، گــردابآبهــا، رواندهــی چشــمهآســمانی، آب هــا و حت
بنـابراین جوامـع عشـایري از    .  ها به شـدت تحـت تـأثیر قـرار گیـرد     یابد، زندگی آنچشمگیري می

هـا دچـار مشـکل و خسـارت     هاي اجتماعی هستند کـه بـیش از دیگـران در خشکسـالی    جمله گروه
شـود  در این فصل با تأکیـد بـر جامعـه عشـایري اسـتان چهارمحـال و بختیـاري سـعی مـی         . شوندیم

هـا، راهکارهـاي مقابلـه بـا خشکسـالی مـورد       ضمن پرداختن به مشکالت عشایر در زمان خشکسالی
    .توجه قرار گیرد

  
  کلیاتی در مورد عشایر استان چهارمحال و بختیاري - 8-2

تیـاري از اقـوام بختیـاري، قشـقایی، جرقویـه و بـویر احمـد سـفلی         عشایر استان چهارمحال و بخ
  درصـد عشـایر را تشـکیل     1/99خـانوار،   14520هـا ایـل بختیـاري بـا     تشکیل شده اند که از بین آن

به طور کلی قلمرو ایل بختیاري در ناحیه بین خوزسـتان واصـفهان قـرار دارد ورشـته کـوه      . دهدمی
  . گذردشرقی از میان سرزمین بختیاري می زاگرس در جهت شمال غربی و جنوب

  جمعیت عشایر استان  -1- 8-2
، جمعیـت  1387اقتصادي عشایر کوچنده کشـور در تیرمـاه سـال    -براساس سرشماري اجتماعی

نفــر و  36025نفــر و در محــل اســتقرار قشــالقی  90014عشــایري اســتان در محــل اســتقرار ییالقــی 
و  132331به ترتیـب   1377عیت در سرشماري تیرماه سال این جم. نفر بوده است 126039مجموعاً 

درصـد در سـال    67/3دهنـده نـرخ کـاهش    نفر بوده است که نشـان  183274نفر و مجموعاً  50843
مجبـور بـه    1386-87بخشـی از جمعیـت عشـایري بـه خـاطر خشکسـالی        1387البته در سـال  . است

خشکسالی مجدداً به زندگی عشـایري بـاز   هاي بعد با اتمام مهاجرت شده اند و ممکن است در سال
ریـزان و  باشـد و الزم اسـت برنامـه   گردند، اما قطعاً نـرخ رشـد جمعیـت عشـایري اسـتان منفـی مـی       

  .   گزاران ذیربط در این خصوص بررسی و اقدامات ویژه انجام دهندسیاست
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ر قشـالق  و د  53/61، درصـد باسـوادي عشـایر در یـیالق     1387براساس سرشماري تیرماه سـال  
درصـد   60بـوده کـه     7/62همچنـین درصـد باسـوادي عشـایر یـیالق و قشـالق       . بوده اسـت  53/65

  . دهنددرصد را زنان عشایر تشکیل می 40جمعیت باسواد را مردان و 
  .نشان داده شده است) 1-8(پراکنش مکانی عشایر استان نیز در شکل 

  
  ان چهار محال وبختیاريپراکندگی  جمعیت ییالقی عشایر در است) 1- 8(شکل 

  مسیرهاي کوچ عشایر استان  -2- 8-2
بـه  . کننـد هاي فرعی مختلـف اسـتفاده مـی   عشایر استان براي کوچ از مسیرهاي اصلی و انشعاب

. گوینـد راه مـی هایشان از ییالق به قشالق و بـالعکس ایـل  هاي مواصالتی براي عبور عشایر و دامراه
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فالـه،  راه تنگراه دزپارت، ایلاز ایل: م شناخته شده است که عبارتراه مهایل 5در استان به تعداد 
  راه تاراز چمه و ایلراه هزارسفید، ایلراه کوهایل
  ایلراه دزپارت) الف

-هـاي منطقـه اسـت و قـدمت آن بـه دوره هـاي باسـتانی مـی        این راه یکـی از قـدیمیترین ایلـراه   

ایف عشایر دورکی تا ایذه منطقه قشـالق حـدود   طول راه از چغاخور محل ییالق برخی از طو.رسد
-ها و محورهاي ارتباطی ییالقی و قشالقی و کوچ عشـایر بشـمار مـی   کیلومتر از قدیمیترین راه 300

طول این ایلراه . باشدمی) اتابکان(نام دیگر این ایلراه . رسدهاي باستانی میرود و قدمت آن به دوره
در استان چهارمحال و بختیاري ) برخی از طوایف دورکی محل ییالقی(مذکور حد فاصل چغاخور 

این راه در عین حال در زمان سابق و قـدیم  . باشدکیلومتر می 300تا ایذه در استان خوزستان حدود 
مسیر عبور کاروانیان و قافله ها بوده و قسمت مهمی از مال التجاره ایالت و والیات مرکزي کشـور  

و در همین رابطه کمپـانی معـروف لیـنچ بـر روي تعـدادي از      . ردیدحتی تهران از این مسیر حمل گ
هاي مالرو فلزي نموده که آثار و شواهد آن هنوز پابرجا و هاي مسیر مبادرت به احداث پلرودخانه

ایـن ایلـراه روسـتاها و    . گـذرد جاده اصفهان، شهرکرد، خوزستان از این مسیر می. باشدمشخص می
ن چغـاخور، سـولگان، ناغـان، اردل، بـاجگیران، دوپـالن، گنـدمکار،       مناطق عشایري دشتک دینارا

چهارطاق، بره مرده، شلیل، گلشور،سرتنگ، تلتاك، تلخاب، گوزلک، واقع در شهرسـتانهاي اردل  
و بروجن و مناطق فارسان خرسانک، کوههاي ده چشمه و گوجان و بیدکل در شهرستان فارسان از 

ناطق ایذه، دهدز، مرغا، مورتل، نوترکی، الپهن، تلی تران، پـاي  استان چهارمحال و بختیاري را به م
  .سازدگج، میان دلی، رامهرمز، رمه، چو، سرراك، راستوند در استان خوزستان، مرتبط می

 ایلراه تنگ فاله) ب

-قندعلی-ململی -گورویی -سعید: این ایلراه یکی از مسیرهاي مهم کوچ عشایر بویژه طوایف 
هاي صعب العبـور و سـخت گـذري میباشـد کـه      باشد و داراي گذرگاهدي میبویري و عالی محمو

هـاي  همواره خطرات زیادي مواقع کـوچ بـراي عشـایر بـدنبال داشـته ایـن ایلـراه منـاطق و دهسـتان         
بازفت در استان چهارمحال و بختیـاري را بـه منـاطق    -پشتکوه -بیرگان -دوآب صمصامی -دیناران
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شیمن در استان خوزستان مـرتبط  -جنگه-فاله-زردلیمه-وروديد -چم -مرغا -سوسن -حومه ایذه
  .کنندخانوار رفت و آمد می 2556در مجموع از این محور تعداد . سازدمی
 ایلراه کوه سفید) ج

ایلراه کـوه سـفید یکـی از سـخترین و مشـکلترین محورهـاي ارتبـاطی یـیالق و قشـالق عشـایر           
یکی از ارتفاعات معروف و صعب العبور سلسله جبـال  این مسیر از کوه سفید که . باشدبختیاري می

زاگرس میباشد عبور کرده و در حال حاضر ییالق و قشالق صرفاً بوسیله چهارپایان انجام و اغنام و 
نمایند و بعلت عدم وجود احشام و خانوارهاي عشایري بصورت پیاده و منزل به منزل طی طریق می

ایـن ایلـراه   . نقلیه حتی خودروهاي کمک دار مقـدور نیسـت  راه دسترسی مناسب استفاده از وسایل 
مناطق کوله سرخ، شاه منصوري، نازي، بـاز خواجـه انـور، بیرگـان، گزسـتان، کـوه سـفید، چـري،         
دوآب از استان چهارمحال و بختیاري را به مناطق دشت ابدار، اوند، دست سوسن، دشت بـی آب،  

اللی، تنباکو کار، جنگه در استان خوزستان را به سوسن مال، مرغا، پیون، دشت گل، اندیکا، دشت 
 .هم مرتبط میکند

 ایلراه هزار چمه) د

. گـردد هـاي بختیـاري محسـوب مـی    این ایلراه یکـی از صـعب العبـورترین و دشـوارترین ایلـراه     
که در مسیر این . هاي این ایلراه استارتفاعات معروف هزار چمه از جمله سخت گذرترین قسمت

و . گیـرد عبور از این ایلراه صرفاً با چهارپایان و اغنـام و احشـام صـورت مـی    . ه استمحور واقع شد
و بعلت مشکالت فراوان کوچ از این مسیر . باشدعبور ماشین و وسائط نقلیه به هیچ وجه مقدور نمی

ها و تلفات مالی و بعضاً جانی خواهد هاي فراوان  و مصادف با ناراحتیها و سختیمستلزم دشواري
ها مناطق بیرگان، شاه منصوري، بازفـت، کوهرنـگ، شـوراب، کـاج، کـوه سـوخته،       این ایلراه. بود

سولگان، تنگ درکش ورکش، صمصامی، دوآب، باغ چندار، دره موال، چم قلعه، تبرك، کچوز، 
شرمک، ارته خیار کار از استان چهارمحال و بختیاري را به منطقه اندیکا، دشت اللی، شـیرین بهـار   

  .، چلو، شعیبیه، هفت تپه، مالمیر، تنباکو کار در استان خوزستان متصل و مرتبط میسازد)ارشیمب(
  ایلراه تاراز) هـ
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هاي پنجگانه عشایري میباشد که عمدتاً مـورد اسـتفاده و مسـیر    این ایلراه یکی از اصلیترین ایلراه
گردنـه  . گیـرد قـرار مـی  کوچ طوایف عالی انور، موري، بابادي، بابا احمدي گله، پبـدنی و سـهونی   

صعب و خطرآفرین منار که در گذشته از حادثه سازترین معبر کوچ عشایر بوده است در این مسـیر  
هـاي عشـایري منـاطق بازفـت، دوآب، بیرگـان، شـوراب و تنگـزي  و        این ایلراه دهسـتان . قرار دارد

و مسـجد سـلیمان در   فارسان در استان چهارمحال و بختیاري با نواحی عشـایر انـدیکا، دشـت اللـی     
  .دهداستان خوزستان را با یکدیگر ارتباط می

  فرهنگ و سنن عشایر استان -3- 8-2
هـاي  حضور عشایر بختیاري با شیوه زندگی خاص، آثار و صنایع دسـتی، سـیاه چادرهـا، لبـاس    

باشد کـه بـا تلفیقـی از پـاکی،     هاي چشمگیر منطقه میزیباي رنگارنگ و گویش بختیاري از جاذبه
  . کندنوازي، هر انسانی را مجذوب خود میکوشی و مهمانآالیشی، دلیري، سختاقت، بیصد

چگونگی برپایی مراسم عروسی و سوگواري، اعیاد ملی مـذهبی و خصوصـی، موسـیقی بـومی     
) مانند مراسم طلـب بـاران  (ها و مراسم ویژه محلی ، رقص)مقام 25الی  20(هاي آن بختیاري و مقام
منـد و گردشـگر را بـه موضـوعات     ها و روزها وقت افراد عالقـه تواند ساعتایی میهر کدام به تنه

تـوان از شـعر و   در کنـار ایـن عوامـل مـی    . فرهنگی، هنري و اجتماعی عشایر در این استان پـر کنـد  
ادبیات عشایر بختیاري در ایـن سـرزمین نیـز سـخن بـه میـان آورد کـه لطافـت شـعر و ادب عشـایر           

هـاي پـاك دارد و   اي خودرو وحشی، ریشه در احساس، مهر و عواطـف انسـان  هبختیاري مانند گل
هاي بختیاري و محلی عشایر نسل بـه نسـل و   المثلها و ضربها، مثلافسانه. سرشار از صداقت است

تحقیق در زندگی مشـاهیر  . سینه به سینه همچون گنجینه ارزشمند از گذشتگان به ارث رسیده است
و اشعار محلـی بختیـاري   ...) حسین پژمان بختیاري، داراب افسر بختیاري و  از جمله(ادب این خطه 

صـفري،  (هاي فرهنگی جامعه عشایري استان مورد توجه قرار گیرد تواند به عنوان یکی از جاذبهمی
1387.(  
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  اقتصاد عشایر  - 8-3
بـرداري از  هـره اقتصاد از نوع معیشتی و اساساً مبتنی بـر نگهـداري و پـرورش دام بـا اسـتفاده و ب     

در بین عشایر، کشاورزي غـالت بیشـتر   . مراتع و منابع طبیعی در قالب کوچ به ییالق و قشالق است
اي پاسخگوي نیاز درونـی ایـل بـوده    دهد و تا اندازهبه صورت دیم، شغل جانبی آنان را تشکیل می

اند و بـه  اورز نبودهابزار کشاورزي در گذشته از خود ایل نبوده است، چرا که در گذشته کش. است
اند به همین دلیـل  کردندهکردند از ابزار کشاورزي همان منطقه استفاده میاي که کوچ میهر منطقه

آشنا هستند که هر کدام مناسب منطقه و خاك خاصی ) گاو آهن(عشایر بختیاري با سه نوع خیش 
  .اي است که ایل در آن اطراق داشته استاست و مربوط به دوره

هـاي  شت زمان و ورود تکنولوژي بـه درون جامعـه عشـایري، توسـعه و بازگشـایی جـاده      با گذ
مواصالتی به مناطق عشایر و ارتبـاط بیشـتر مردمـان عشـایر بـا جوامـع شـهري و کارهـاي اساسـی و          
زیربنایی عمرانی انجام گرفته بعد از پیروزي انقالب در اکثر منـاطق، کشـاورزي از دیـم بـه آبـی و      

  .جایگزین ابزارآالت سنتی گردیده است... مکانیزه همچون تراکتور، کمباین و  ادوات کشاورزي
ــرداري از گیاهــان داروئــی، درآمــد حاصــل از مشــاغل جــانبی همچــون صــنایع دســتی، بهــره  ب

عوامل تولیـد  . باشدزنبورداري، زراعت و باغکاري مکمل اقتصاد و معیشت خانوارهاي عشایري می
 .اساسی انسان، دام و مرتع استوار است در جامعه عشایري بر سه رکن

  انسان -1- 8-3
افـزون شـهرها و همچنـین کـاهش درآمـدهاي بخـش       با توجه به رشد تکنولوژي و توسعه روز 

کشاورزي باالخص دامپروري، بخش عظیمی از جوانـان عشـایري بـه روسـتاها و شـهرها مهـاجرت       
الزم به عنـوان قشـرهاي سـربار در حاشـیه      هايهاي فنی و سرمایهاند و به دلیل نداشتن مهارتکرده

این مهاجرت عالوه بر کاهش تولید در جامعه عشـایري باعـث   .  اندشهرها و روستاها سکنی گزیده
  .گردیده است... هاي اجتماعی مثل قاچاق و اعتیاد و بروز مشکالت و ناهنجاري
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  دام -2- 8-3
بـه دلیـل خصوصـیات خـاص و      عمده دام عشایر استان از گوسـفند و بـز تشـکیل شـده اسـت و     

هـاي  افزایش راندمان تولید گوشت باالخص در گوسـفندان و همچنـین تـوان اسـتفاده بـز از علوفـه      
چه به این موضوع توجه شود که چنانمراتع کوهستانی و سنگالخی، یک مزیت نسبی محسوب می

اي بـیش از حـد در   هاي اخیر که چـر در سال. توان کاهش تولید در جامعه را جبران نمودگردد می
شود موضوع جایگزینی دام سنگین با بخشی از دام سبک از طریق ایجـاد واحـدهاي   مراتع انجام می

  .دامپروري صنعتی و توسعه کشاورزي در مناطق عشایرنشین، مورد توجه قرار گرفته است

  مرتع -3- 8-3
یـد مـواد پروتئینـی،    تـوان گفـت تول  ترین ارکان تولید در جامعه عشایري است و میمرتع از مهم
در حـال حاضـر در اسـتان    . در جامعـه عشـایري وابسـته بـه وضـعیت مراتـع اسـت       ... لبنی، الیـاف و  

االیـام  عشایر نیز از قـدیم . درصد از اراضی به مراتع اختصاص دارد 66چهارمحال و بختیاري حدود 
حفـظ و احیـاي آن    بـرداري و همچنـین  اند و به منظور حـداکثر بهـره  هاي خاص بودهداراي چراگاه

  .شده استاند و بر همین اساس با برنامه منظم بین مراتع کوچ انجام میتالش فراوان کرده
  هـاي خـوانین و رؤسـاي قبایـل بـوده انـد کـه مـدیریت         مراتع تا قبل از ملـی شـدن، جـز دارائـی    

به عنوان رعیـت و   بردارانعشایر و بهره. گردیده استبرداري مراتع نیز به وسیله آنان اعمال میبهره
بـرداري تـابع شـرایط خـاص محیطـی رویـش       اند و این بهـره برداري کردهمستأجر از این مراتع بهره

گیاهان، وضعیت کیفی مراتع، شرایط آب و هوایی و سوددهی مراتع براي مالکین بـوده اسـت کـه    
  .اندکردهها تعیین میزمان استفاده از مراتع و همچنین مدت آن را آن

هـا بـه اراضـی دیـم،     برداران و روستائیان با شخم زدن مراتع و تبدیل آنشدن مراتع، بهره با ملی
مالکیت اراضی را بدست آوردند و متأسفانه ضربه بزرگی به مراتع وارد نموده و بخـش عظیمـی از   

پس از ملی شدن مراتع، روز به روز از سطح و کیفیـت   .مراتع عمالً از دسترس عشایر خارج گردید
  :کاهش از نظر وسعت به دالیل زیر بوده است. تع در اختیار عشایر کاسته شده استمرا
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  . (تبدیل مراتع به اراضی زراعی که عموماً حتـی بـازده کمتـري نسـبت بـه مرتـع دارنـد        -1
 )زارهادیم

 ...ها و احداث خطوط برق، گاز، آبرسانی، جاده -2

 )سدها دریاچه(احداث سدها و به زیر رفتن مراتع باال دست سدها  -3

 ...هاي صنعتی و واگذاري مراتع جهت احداث شهرها، شهرك -4

 هاراهتوسط روستائیان و همچنین حریم ایل) بندییالقی، قشالقی و میان(تصرف مراتع  -5

  :کاهش کیفیت مراتع به دالیل زیر است -6
و جلـوگیري از رشـد   ...) چراي زودرس، چراي مفرط و (عدم رعایت نحوه چراي دام  -7

 و مراتع و نمو گیاهان

 زایی و تکثیرلگدمال شدن گیاهان، عدم دانه -8

 ...)ها، رانش زمین، سیالب و خشکسالی( شرایط جوي  -9

، سـوخت و  ...)کـرفس و  (ها و درختان جهت مصارف خوراکی قطع گیاهان، درختچه - 10
 صنعتی

رقابت جهت استفاده از مراتع بین عشایر و روستائیان و حتـی عشـایر در یـک محـدوده      - 11
 عرفی

  )برداري از مراتعمدیریت بهره(خوردن ساختار اجتماعی بهم  - 12
به هر حال فشار بیش از حد به مراتع باعث شده است مراتـع اسـتان در وضـعیت نامناسـبی قـرار      

درصد مراتع  12درصد از اراضی مرتعی استان از نوع مرتع خیلی فقیر،  48که طوريبه. داشته باشند
دهـد عمـده   این ارقام نشان می. شودمرتع خوب ارزیابی می درصد 3درصد متوسط و تنها  37فقیر، 

  .اندبازده شدهمراتع استان ضعیف و کم
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 مشکالت معیشت عشایر - 8-4

هاي توسعه انسانی در جامعه عشایري از جملـه پـایین بـودن میـزان     پایین بودن شاخص -1
اه هـاي آب آشـامیدنی بهداشـتی، بـرق، ر    برخورداري از سواد، عدم وجود زیرساخت

جانی، انتظامی، تهیه سوخت، تهیـه مایحتـاج    -مناسب، پوشش ارتباطات و امنیت مالی
هاي ارتباط جمعی و حل و فصل مشکالت بـه  زندگی، مسکن، عدم دسترسی به رسانه

  همان روش کدخدامنشی
هاي جامعه عشـایر، عـدم دسترسـی بـه     وري نیروي کار در فعالیتپایین بودن نرخ بهره -2

  اي و کار و دانشحرفههنمایی و دبیرستان، فنیمقاطع تحصیلی را
اي، در حرفـه هـاي سـازمان فنـی   آموزي اعـم از عـدم پوشـش آمـوزش    مشکالت حرفه -3

دسترس نبودن ابـزار کـار، عـدم دسترسـی آمـوزش جهـت بـاال بـردن کمـی و کیفـی           
هـاي ویـژه منـاطق ماننـد     محصوالت کشاورزي، توسعه باغات، عدم آگاهی از قابلیـت 

 ن داروئیکشت گیاها

پـذیري شـدید در مقابـل حــوادث و سـوانح طبیعـی مثـل سـیل و خشکســالی و        آسـیب  -4
پیوندد، عدم مقاومت و اسـتحکام  اي که در زمان کوچ به وقوع میتصادفات بین جاده

  هاي پزشکی و دامپزشکیمسکن عشایري، عدم دسترسی به فوریت
هـا و بسـترهاي ایـن    زمینهنشینی و از بین بردن محدودیت در مقتضیات و الزامات کوچ -5

 نوع معیشت، حمل بار به شیوه سنتی، عدم دسترسی سریع به کشتارگاه

 کمبود مواد غذایی مورد نیاز جهت تعلیف دام عشایر -6

  هاي عشایريها و تنگناهاي قانونی در حفظ عرصهمحدودیت -7
العبـور  رسانی در مناطق عشایري به علت صـعب هاي خدماتعدم حضور سایر دستگاه -8

 هادن مناطق و یا حضور کمرنگ آنبو

آالت، نیروي انسـانی،  هاي ماشینکمبود امکانات اداره کل امور عشایر استان در زمینه -9
  فضاي اداري در راستاي خدمات رسانی
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 مشکالت دام عشایر - 8-5

  فقر مراتع -1
 ها، سیل و حوادث قهري طبیعتخشکسالی -2

 ایريهاي عشدست یازیدن روستائیان به مراتع و محدوده -3

 بندجلوگیري روستائیان از استفاده عشایر از مراتع میان -4

 ها و پایین بودن درآمدازدیاد هزینه -5

 )تراکم دام در واحد سطح(استفاده بیش از ظرفیت مراتع  -6

عدم آموزش و اطالعات کافی عشایر از نحوه تولید بهینه و فرآوري تولیدات و کاهش  -7
 هزینه 

 همچنین خرید به موقع آنعدم تضمین خرید محصول تولیدي و  -8

عدم تضمین خرید تولیدات عشایر و خرید دام مازاد عشـایر در نیمـه دوم اردیبهشـت و     -9
  شودخرداد ماه که باعث کاهش فشار بر روي مراتع می

  
  رسانی به عشایرضرورت خدمت - 8-6

ن هزینـه  عشایر به دلیل مهارت در استفاده از منابع طبیعی تجدیدشونده و تولید گوشت با کمتری
تولید مـواد الیـافی، لبنـی و    (و یارانه تخصیصی از جانب دولت، سهم بزرگی در تولید ناخالص ملی 

انـد  هاي خاص بـوده از دیرباز عشایر داراي مراتع و گذرگاه. دهدرا به خود اختصاص می) پروتئینی
با ماشینی شدن زنـدگی و  . انداند و به ادامه حیات امیدوار بودهکردهکه از این طریق امرار معاش می

گرایش جامعه به تجمالت و افزایش توان جوامع شهري و روستایی در استفاده از امکانات صـنعتی  
گذاري و تصرف مراتع عشایر، توسعه صـنعتی  و فنی و همچنین به دلیل تمایل اقشار دیگر به سرمایه

ایر کاسـته شـده اسـت و بـه     و کشاورزي و توسعه شهرها، روز به روز از سطح اراضی در اختیار عش
. کنـد اي بر پیکره تولید وارد میگردد که این امر ضربههاي صنعتی افزوده میسطح شهر و شهرك
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به دلیل نداشتن بنیه مالی و آگاهی فنی، روز به روز بر فاصله طبقاتی بین جوامع شـهري و روسـتایی   
  .گرددبا جامعه عشایري افزوده می

ي در خدمت تولید محصوالت کشاورزي و دامی است و کمتـرین  جامعه مولد و محروم عشایر
باشـند از  کننـده مـی  که جوامع شهري چون جوامعی مصـرف هزینه را بر دوش دولت دارد در حالی

عشایر کمترین انتظار را نسـبت بـه جوامـع    . کننداستفاده می... ها، خدمات و ها، یارانهبیشترین رانت
باشند وان بخشی از جمعیت کشور که در سرنوشت کشور سهیم میشهري و روستایی دارند و به عن

هاي تولیـد در  متأسفانه روز به روز هزینه. جانبه دولت و ارائه خدمات می باشندنیازمند حمایت همه
ترین حادثه و یا بالیاي طبیعی بخشی از زندگی عشـایر  یابد و با کوچکجوامع عشایري افزایش می

  .گرددنابود می
پرداخت تسهیالت بانکی، بدلیل شـرایط و قـوانین دسـت و پـاگیر و نداشـتن وثیقـه و       در بخش 

بنابراین جامعه عشایري شدیداً نیازمند دریافت خـدمات  . مندي را ندارندتضمین، عشایر توانایی بهره
کند که به این قشر محروم باشد و عدالت اجتماعی نیز حکم میمردان میجانبه و کمک دولتهمه

چه اقدامی بهتر و بیشـتر از اقـدامات کنـونی صـورت نگیـرد مسـائل و       کمک شود و چنان و شریف
  .ناپذیري بر پیکره تولید مملکت وارد خواهد کردمشکالتی بوجود خواهد آمد که لطمات جبران

  
 اثرات خشکسالی بر جامعه عشایري - 8-7

  مدت اثرات کوتاه -1- 8-7
اسب بودن پراکنش نزوالت جوي، رابطـه مسـتقیم   ها، نامنکاهش شدید بارندگی در خشکسالی

شود کـه مراتـع در زمـان خشکسـالی کـاهش قابـل       بارش با میزان تولید علوفه در مراتع، موجب می
توجه داشته باشند و این امر تأثیر مستقیمی بـر تولیـد محصـوالت عشـایري و همچنـین محصـوالت       

  :توان به موارد زیر اشاره کردیفرعی مراتع در جوامع عشایري دارد که از تأثیرات آن م
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ها ها، خشک شدن چشمهآبکمبود آب شرب انسان و دام به خاطر کاهش میزان روان -1
 هاي سطحیها و آبها، گورابو قنوات، کاهش شدید آب تاالب

کـه  ) زایـی دانـه (کاهش تولید علوفه در مراتع عشایري، عدم به بار نشستن و تولید دانـه   -2
 .ید علوفه در سنوات بعد داردتأثیر بسزایی در تول

 )گیاهان دارویی و خوراکی(کاهش تولید محصوالت فرعی مراتع  -3

 زارهاي عشایريکاهش رشد و یا عدم رشد زراعت دیم و دیم -4

گرم شدن هوا و کوچ زود هنگام عشایر و هجوم به مراتع ییالقی و نهایتاً تخریب مراتع  -5
 ییالقی

هاي مرتعی به دلیـل عـدم   کثیر گیاهان و علوفهچراي زود هنگام مراتع و جلوگیري از ت -6
 هارشد و نمو علوفه

 هاي مشتركهاي دامی و واگیردار و بیماريشیوع بیماري -7

ناشی از سـوء  ) اندازي دام عشایربره(کاهش تولید گوشت به خاطر افزایش سقط جنین  -8
رضـه بـه   تغذیه و فروش زودهنگام بره و بزغاله قبل از رسیدن به وزن مطلوب و قابـل ع 

  بازار گوشت
  عدم باروري دام عشایر به دلیل سوء تغذیه و عدم انجام لقاح  -9

  فروش اجباري دام عشایر به دلیل عدم توان مالی در خصوص تعلیف دستی دام  - 10
  هاي تولید محصوالت دامیهاي تولید در جامعه عشایري باالخص هزینهافزایش هزینه  - 11
 کاهش درآمد خانوارهاي عشایري - 12

ه این موارد تولید گوشت به دلیل عدم توان نگهداري دام عشایر و همچنـین کـاهش تولیـد    با توجه ب
  .   شوددر جامعه عشایري در سنوات بعد باعث وابستگی کشور به وارادات گوشت می
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  اثرات بلندمدت  -2- 8-7
خـوراك مرتعـی بـه دلیـل عـدم رشـد و نمـو و        هاي خوشمنقرض شدن برخی از گونه -1

 ویش در سنوات بعدتولید بذر جهت ر

 ... )خار، بهمن و (ارزش در مراتع هاي غیرخوراکی و کمافزایش گونه -2

 شوداز بین رفتن دام عشایر که به عنوان ذخیره ژنتیکی از آن یاد می -3

 فروش اجباري دام مولد عشایري و کاهش تولید گوشت قرمز در سنوات بعدي -4

 کار شدن تعداد زیادي از عشایرهاي شغلی در جامعه عشایري و بیاز بین رفتن فرصت -5

 نشینیمهاجرت به شهرها و حاشیه -6

 هانشینیافزایش جرم و جنایت در مناطق عشایري و حاشیه -7

 وابستگی کشور به واردات گوشت قرمز و مواد لبنی و الیاف حیوانی -8

 
  برآورد خسارات خشکسالی بر جامعه عشایري - 8-8

ریـزي در مـدیریت   ریات اولیـه بـراي برنامـه   برآورد خسارات خشکسالی به عشایر یکی از ضرو
هاي خاص خود برخـوردار اسـت و الزم اسـت    انجام این کار از پیچیدگی. بحران خشکسالی است

النفـع کـاهش   یک راه این اسـت کـه عـدم   . هاي مناسب انتخاب شوندبراي انجام آن روش یا روش
ا به منظور بررسی بیشتر در ارتبـاط  جدر این. هاي روز برآورد شودتولیدات جامعه عشایري با قیمت

در ایـن  .  گیـرد با برآورد خسارات، جامعه عشایري استان چهارمحال و بختیاري مورد نظر قـرار مـی  
خسـارات ناشـی از خشکسـالی در    . باشدأس  دام سبک می ر 77استان متوسط دام هر خانوار عشایر 

  :جامعه عشایري استان شامل موارد زیر است
  اشی از افت تولیدخسارات ن) الف
  خسارات ناشی از افزایش هزینه تأمین خوراك دام) ج
  خسارت تلفات دام حمل شده) د
  خسارت کرایه پرداختی ) هـ
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به منظور برآورد خسارات تولید گوشت الزم است درصد تلفـات و میـزان کـاهش وزن دام بـه     
. آیـد هاي عشایر بدسـت مـی  دلیل خشکسالی برآورد شود که این کار بر مبناي آمارگیري از خانوار

که به دلیل ناچیز بودن بارش بهاره، آسیب جدي به مراتع و عشـایر   1386-87در جریان خشکسالی 
گوسـفند  (وارد آمد، بر مبناي اطالعات اداره کل امور عشایر استان، خسارت کاهش تولید گوشت 

لید، شامل سایر محصـوالت  این خسارت غیر از  کاهش تو. میلیارد ریال برآورد شد 93معادل ) و بز
 –پشـم   –مـو  (، الیـاف دامـی   ...)قـارا و   –کشـک   –روغـن   –شـیر   –پنیر (جنبی همانند مواد لبنی 

عـالوه بـرآن کـاهش مراتـع     . است... هاي مرتعی و جنگلی، داروهاي گیاهی و و فرآورده) کرك 
درصـد   50رآوردها بـالغ بـر   با توجه به ب. باعث شد هزینه تأمین علوفه باالتري به عشایر تحمیل شود

ریـال و   4000هاي تولید مزارع پرورش دام و با در نظر گرفته هزینه هر کیلـوگرم جـو معـادل    هزینه
 180هاي تعلیف دستی دام در فصـول سـرد برابـر    کیلوگرم جو، هزینه 30متوسط تعلیف دام معادل 
  . آیدمیلیارد ریال بدست می

بند ت دام در زمان حمل و نقل که به دلیل فقر مراتع میانعشایر، متحمل خسارات مربوط به تلفا
با در نظر گرفتن یـک درصـد تلفـات و قیمـت یـک میلیـون       . شوندناشی از خشکسالی است نیز می

میلیارد ریال و خسارت کرایه پرداختی معـادل   3ریال براي هر رأس دام، خسارت تلفات دام معادل 
  ترتیـب کــل خســارات دام عشـایر در جریــان خشکســالی    بــدین. شــودمیلیـارد ریــال بــرآورد مـی   6

هـاي دیگـر از جملـه دارو،    که هزینـه در صورتی. آیدمیلیارد ریال بدست می 282معادل  87-1386
درمان، چوپان و نیروي کار عشایري، سود تسهیالت بانکی، استهالك سـرمایه، هزینـه بازگشـت و    

عمـده  . شـود شود این رقم به مراتب بیشتر نیـز مـی   در نظر گرفته... تعلیف احشام در فصل قشالق و 
هاي دولت به عشایر بابت خسارات خشکسالی تنهـا  شود و کمکاین هزینه متوجه جامعه عشایر می

دهد و جاي دارد با توانمندسـازي عشـایر، زمینـه الزم را    درصد کمی از خسارات کل را پوشش می
  .ت به حداقل کاهش یابدهاي بعدي این خسارابوجود آورد تا در خشکسالی
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  راهکارهاي پیشنهادي در خصوص کاهش اثرات خشکسالی -8-9
برابر ظرفیت مجاز است و عدم توجه بـه عشـایر    5/3در حال حاضر تراکم دام در مراتع بیش از 

تبعاتی از جمله مهاجرت، فرسایش خاك، بوجود آمدن سـیالب، رانـش زمـین، پـر شـدن دریاچـه       
را به دنبال دارد که این امر نیز موجبات تخریب سـرمایه ملـی و   ... اي و گهسدها، تخریب مزارع جل

 .آوردعدم رعایت حقوق میراث آیندگان را فراهم می

تواند در قالب سه مرحله قبـل از خشکسـالی،   راهکارهاي پیشنهادي براي مقابله با خشکسالی می
ــه شــود  ــدامات قبــل از . حــین خشکســالی و بعــد از خشکســالی ارائ ــوع خشکســالی در زمــره  اق   وق

کــه بــر پایــه اطالعــات صــحیح ارائــه شــود  باشــد و در صــورتیکارهــاي مــدیریت ریســک مــیراه
اقـدامات حـین خشکسـالی همـان مـدیریت بحـران خشکسـالی        . تأثیرگزاري باالئی خواهـد داشـت  

ر بایست در راستاي توانمندسازي جامعه باشد تا دشود و اقدمات پس از خشکسالی میمحسوب می
  .دوره خشکسالی بعدي، خسارات کاهش یابد

  راهکارهاي قبل از وقوع خشکسالی  -8-9-1
 هاي هشدار اولیه خشکسالیطراحی و ایجاد سیستم -1

 هاي ناپایداري مراتع کشورایجاد شبکه سنجش و ارزیابی شاخص -2

هـاي  بررسی تعیین محدوده و اعالم قرق به ویژه در مراتع فاقد شایستگی چـرا در سـال   -3
 سالیخشک

هاي خشکی، شوري و هاي بومی و سازگار با تنشتاکید بر شناسایی و استفاده از گونه -4
 جهت عملیات بیولوژیک احیاء و اصالح مراتع در هر ناحیه رویشی... 

و تقویت حمایت از ... ) کاري، قرق و بذرپاشی، کوددهی، کپه(احیاء و اصالح مراتع  -5
هـاي  ایر عملیـات بیولوژیـک تـوأم بـا پـروژه     کاري، بذرکاري و ساجراي عملیات بوته

 هاي عرفیها در هر یک از سامانآوري رواناب و مدیریت هرزآبمناسب جمع
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برداري از مراتع به ویـژه بـا تأکیـد بـر     حرکت به سمت اقتصادي کردن واحدهاي بهره -6
ایجاد تعادل بین ظرفیت مراتع و جمعیت انسانی وابسته به مرتع و ترویج کشت گیاهان 

 مقاوم به خشکی و کشت گیاهان داروئی 

هـا بـه   کاهش وابستگی عشایر به مراتع با تـأمین آب اراضـی دیـم عشـایر و تبـدیل آن      -7
اي، بارانی و قطره( هاي نوین آبیاري اراضی آبی باالخص کشت علوفه و ترویج روش

 (... 

 هاي توزیع آببهسازي و نوسازي شبکه -8

 علوفهافزایش سطح زیر کشت علوفه و تولید  -9

 ها و قنواتها، احداث استخرهاي ذخیره آب، الیروبی چاهبهسازي و نوسازي چشمه - 10

 ...داري و احداث بندهاي خاکی، سدهاي خاکی، اجراي عملیات آبخوان - 11

 نظیم پراکنش منابع آب شرب دام در مرتع  - 12

هاي جدید شغلی در مناطق عشایري به منظور کاهش وابستگی اقتصادي ایجاد فرصت - 13
 به دام و مرتععشایر 

 طراحی سیستم چرایی مناسب - 14

 ممیزي مرتع - 15

  توسعه بیمه مراتع - 16

  راهکارهاي حین خشکسالی  -8-9-2
مدت و آبرسانی دائمـی در  رسانی سیار در کوتاهآب( ها تأمین آب عشایر و احشام آن -1

 )درازمدت

لـد و  اي به منظور جلـوگیري از فـروش اجبـاري دام مو   قیمت و یارانهتأمین علوفه ارزان -2
 جلوگیري از خروج دام مولد از چرخه تولید

 تهیه و توزیع کنسانتره و علوفه دامی ارزان قیمت جهت تعلیف دستی دام -3
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 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و اقدامات دامپزشکی -4

خرید دام عشایر به منظور جلوگیري از کاهش قیمت فروش دام و سوء استفاده دالالن  -5
 بازار گوشت

هـا بـه عشـایر و تمدیـد و     د و سـود تسـهیالت اعطـایی توسـط بانـک     بخشودگی دیرکر -6
 هاي عشایرياستمهال وام

تأمین اعتبارات مورد نیاز جهت خرید تانکرهاي ثابت و سیار آب رسانی بـه عشـایر بـه     -7
 هامنظور تأمین آب شرب عشایر و احشام آن

 رسانی به عشایرتأمین اعتبارات جاري جهت آب -8

هـاي  شتی و درمانی و اکیپ دام پزشکی جهـت درمـان بیمـاري   هاي بهدااستقرار اکیپ -9
 دامی و انسانی

 هاي خرید دام هاي تولیدي عشایر و یارانه علوفهتأمین یارانه - 10

 مدیریت مرتع حین خشکسالی - 11

جهت تحقق این مهم ... ها و خرید و کشتار دام مازاد متکی به مراتع و تمرکز حمایت - 12
  کوتاهدر سطح وسیع و در زمان

  راهکارهاي بعد از خشکسالی  -8-9-3
  هابررسی و شناسایی نوع، سهم و شدت عوامل تخریب خشکسالی -1
طراحـی نظـام حمــایتی متکـی بـه یارانــه جهـت حمایـت از دامــداران عشـایري کــه در         -2

 کنندها از کوچ به قشالق پرهیز میخشکسالی

 کنترل شدید دام متکی به مرتع حسب تغییرات ظرفیت مرتع -3

هـاي  داقل در سال اول ترسالی جهت ایجاد زمینـه بـراي برگشـت گونـه    استمرار قرق ح -4
 تحت تنش شدید خشکسالی

 تغییر شیوه معیشت عشایر و کاهش وابستگی اقتصادي به دام و مرتع با ایجاد شغل -5
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 ...)ها و آموزش، ترویج، تامین نهاده(هاي تولید و فناوري محصوالت بهبود روش -6

ث بند خاکی، پمپاژ آب، کانال، تسـطیح اراضـی و   احدا(هاي تولید احداث زیرساخت -7
 اندبه ویژه در مناطقی که در خشکسالی بیشتر مشکل داشته...) 

 بازاریابی و فروش تولیدات) تعاونی تولید(هاي تولیدي، خدماتی ایجاد تشکل -8

 ...)تامین اجتماعی، بیمه دام و زراعت و ( اي افزایش پوشش خدمات بیمه -9

  
  1386-87ام شده در استان در خشکسالی اقدامات انج - 8-10

انـد و بسـیاري از   ، مراتع استان بـه شـدت آسـیب دیـده    1386-87سابقه در جریان خشکسالی بی
ها مصارف شرب خـود و دامشـان را   سارهاي کوچک و پراکنده استان که  عشایر از آب آنچشمه

اسـتان انجـام اقـداماتی را در    کردند به طور کامل خشک شده  لذا اداره کل امـور عشـایر   تأمین می
بـر ایـن اسـاس در    . دستور کار خود قرار داد تا بحران را مدیریت کند و از شدت خسـارات بکاهـد  

میلیارد ریال در سال بودجه براي مقابله بـا خشکسـالی در اختیـار     5دوره خشکسالی اخیر در حدود 
اقداماتی از جمله مـوارد زیـر انجـام    اداره کل امور عشایر استان قرار گرفت و از محل این اعتبارات 

  :گرفت
 آبرسانی با تانکر سیار -1

 تأمین علوفه و توزیع جو -2

 تأمین سوخت -3

 توزیع برخی اقالم کاالهاي اساسی مثل آرد، قند، شکر و روغن -4

 تمام تامین آب هاي اجرائی نیمهتکمیل بخشی پروژه -5

 هاي انتقال آب کشاورزياحداث و مرمت کانال -6

 مین آب مورد نیاز در برخی مناطق حفر چاه براي تأ -7

 احداث استخر ذخیره آب و احداث آبشخور دامی در نقاط مختلف -8

 احداث شبکه توزیع آب شرب -9
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  هاي توزیع گاز مایع در مناطق عشایري و توزیع کپسول گازاحداث جایگاه - 10
 بیمه دام عشایر  - 11

  بیمه خانوارهاي عشایر - 12
  خرید دام مازاد - 13
 هاي آموزشیبرگزاري کالس - 14

  
  دار براي توسعه پایدار در مناطق عشایرياولویت هايبرنامه - 8-11

آمده به منظور حفظ مراتـع و تـداوم پایـدار زنـدگی عشـایر در اسـتان       هاي بعملبا توجه بررسی
  : بایست مورد توجه مدیران ذیربط استانی و کشوري باشددار زیر میهاي اولویتاجراي برنامه

  مدیریت تقویم چرایی-1- 8-11
کنند بنابراین الزم جایی که در زمان خشکسالی مراتع آمادگی زودتري براي چرا پیدا میاز آن 

ریزي گردد که زمان ورود و خروج دام نیز براساس آمادگی مرتع براي چـرا  است که طوري برنامه
  از . برنامه تقویم چرایی بـه منظـور تنظـیم زمـان ورود وخـرج دام تهیـه گردیـده اسـت        . تنظیم گردد

هاي عادي زمان ورود دام اول خرداد و زمـان خـروج دام اواخـر شـهریور مـاه      جایی که در سالآن
باشد، در زمان خشکسالی به دلیل آمادگی زودتر مراتـع بـراي چـرا، بهتـر اسـت زمـان ورود دام       می
  .شهریور در نظر گرفته شود 15اردبیهشت و زمان خروج دام  15روز زودتر یعنی 15

  علوفه غیرمرتعی  اعطاي -2- 8-11
تواند مشکالت کمبود علوفـه و کثـرت تعـداد دام را حـل     برنامه حذف دام هرگز به تنهایی نمی

در واقـع بـا   . اعطاي علوفه غیرمرتعی برنامه دیگري است که بایستی در دستور کار قرار گیـرد . کند
ر مشـکل کمبـود   شود و از طـرف دیگـ  این کار از فشار بیش از حد دام بر روي مرتع جلوگیري می

آمـده از شـرکت پشـتیبانی امـور دام در     براساس آمار به دسـت . گردداي حل میعلوفه دام تا اندازه
  .تن علوفه غیرمرتعی در اختیار دامداران استان قرار داده شده است 3000خشکسالی اخیر در حدود 
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  برنامه تعدیل ظرفیت چرایی و کاهش دام -3- 8-11
کاهش یافتـه اسـت  و از طرفـی    % 50ان خشکسالی میزان تولید به میزان که در زمبا توجه به این

اي اجرا گردد  بایستی برنامهظرفیت چرایی نیز به نوبه خود به همین مقدار کاهش یافته است، لذا می
که تعداد دام مازاد از مرتع خارج شود تا هم از تخریب مراتع جلوگیري شود و هم مانع اتـالف دام  

این برنامه بایستی طـوري اجـرا گـردد کـه دامـدار      . یزان کافی در اختیار ندارد، گرددکه علوفه به م
یعنی دام دامدار با قیمت باال و بیش از قیمت بـازار از  . انگیزه الزم براي فروش دام خود داشته باشد

براساس آمار بدست آمده از شرکت پشتیبانی امور دام در خشکسالی اخیر . دامدار خریداري گردد
  . رأس دام خریداري گردیده است 10000زدیک به ن

 هاي توسعه منابع آباجراي طرح -4- 8-11

سـازي و آمـوزش بـه عشـایر     هاي تأمین آب و فرهنـگ بایست با اجراي پروژهدر درازمدت می
ها به مراتع اسـتان  براي روي آوردن به کشاورزي و دامداري صنعتی، موجبات کاهش وابستگی آن

هـاي جدیـد عشـایر، داراي    با توجه به تحوالت انجام گرفته در جامعه امـروز، نسـل   .را فراهم آورد
زمینه پذیرش تغییر در نحوه زندگی خود هستند و باید در مواد آموزشی، مطالب کاربردي متناسب 

هـاي منـابع آب و   خوشبختانه در مناطق عشـایري پتانسـیل  . ها گنجانیده شودبا فرهنگ و زندگی آن
یـابی نیـز در بیشـتر    مطالعـات پتانسـیل  . سعه کشاورزي و دامـداري نـوین وجـود دارد   خاك براي تو

زائـی  تواند اشـتغال دار که میهاي اولویتها و طرحبرخی پروژه.  مناطق عشایري انجام گرفته است
باشد که امید است عـزم جـدي   می) 1-8(پایدار در مناطق عشایري به وجود آورد به ترتیب جدول 

  . ها بوجود آیدکردن این پروژهدر اجرائی 
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  دار مناطق عشایريهاي اولویتها و طرحلیست و مشخصات پروژه) 1- 8(جدول
 

 عنوان طرح
حجم 

  تامین آب 
)MCM( 

 توسعه منبع تامین آب
کشاورزي 

)ha( 

 موقعیت طرح

 X (m) Y (m) نام منبع نام حوضه
 3603724 423331 3312 خوربه. ر زاینده رود 18.2 سد مخزنی خوربه
 3546958 438895 3500 دره کل. ر کارون میانی 25.6 سد مخزنی دیناران

 3576853 435203 330 نصیر آباد. ر زاینده رود 2.5 سد نصیر آباد و شبکه آبیاري 

 3558534 448302 1035 کوهرنگ. ر کوهرنگ 8 پمپاژ دشتک و آلیکوه

 3588868 440981 1154 اشکناننعل. ر دزاینده رو 8.1 طرح تامین آب اراضی میهه 
طرح تامین آب اراضی 

 3561861 433826 600 صمصامی. ر کوهرنگ 4.2 آباد و دزكسیاوش

 3549160  450250 1200 کوهرنگ. ر کوهرنگ 8.4 تأمین آب اراضی کوران آباد

 3504647 474480 143 کارون. ر کارون میانی 1.001 تامین آب اراضی بوگر

 3535984 455436 606 کري. ر کارون میانی 4.242 ب اراضی سرمورتامین آ
طرح تامین آب اراضی دشت 

 زري
 3580831 430375 1570 زاینده رود. ر زاینده رود 11

-تأمین آب اراضی زرمیتان
 قلعه درویش

 3554212 453484 565 کوهرنگ. ر کوهرنگ 3.955

تأمین آب اراضی قلعه رشید 
 3551803 454388 487 کوهرنگ. ر رنگکوه 3.409 و شکرآباد

تأمین آب اراضی دوازده امام 
 3540225 455443 770 کاج. ر کارون میانی 5.39 سرچاه -

 3549942 457526 943 کوهرنگ. ر کوهرنگ 6.601 تأمین آب اراضی رستم آباد

تأمین آب اراضی کاج، دره 
 3544288 462636 1666 بند اردل کوهرنگ 11.66 آقا و دره باغ

تأمین آب اراضی نیساق 
 3560709 449629 781 کوهرنگ. ر کوهرنگ 5.467 دشتک

 3532056 451663 570 عزیزآباد. ر کارون میانی 4 طرح تامین آب ارجل

 3533348 456589 100 عزیزآباد. ر کارون میانی 0.7 طرح تامین آب بالد

 3507989 463282 122 سرخون. ر کارون میانی 0.854 طرح تامین آب چلدان

 3542500 435241 300 سرخون. ر کارون میانی 2.1 طرح تامین آب چویالن
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 عنوان طرح
حجم 

  تامین آب 
)MCM( 

 توسعه منبع تامین آب
کشاورزي 

)ha( 

 موقعیت طرح

 X (m) Y (m) نام منبع نام حوضه
طرح تامین آب ده کهنه 

 3536908 459223 400 کاج. ر کارون میانی 2.8 رویگر

طرح تامین آب اراضی 
 روستاي سرخون

 3512877 458392 650 سرخون. ر کارون میانی 4.55

طرح تامین آب اراضی 
 خون قیصريروستاي سر

 3510667 456917 625 سرخون. ر کارون میانی 4.375

طرح تامین آب اراضی 
 3509694 450422 200 صمصامی. ر بازفت 1.4 روستاي شکر آباد

طرح تامین آب اراضی 
 روستاي عزیز آباد

 3536461 445918 437 عزیزآباد. ر کارون میانی 3.059

طرح تامین آب اراضی 
 نروستاي کاوند درویشا

 3532779 455289 325 عزیزآباد. ر کارون میانی 2.275

طرح تامین آب اراضی 
 3511417 459876 225 سرخون. ر کارون میانی 1.575 روستاي ورزرد

 3557236 442981 662 کوهرنگ. ر کوهرنگ 4.634 تأمین آب اراضی کریم آباد

طرح تامین آب اراضی 
 روستاي چمن گلی

 3565296 410152 280 بازفت. ر بازفت 1.96

 3597695 424761 560 چشمه دیمه زاینده رود 3.92 طرح تامین آب اراضی دیمه

طرح تامین آب اراضی 
 روستاي فانی آباد

 3600060 422340 550 آب تونل اول کوهرنگ 3.85

طرح تامین آب اراضی 
 3561262 407176 140 چشمه تبرك بازفت 0.98 روستاي تبرك

ی طرح تامین آب اراض
 3593015 421663 450 کوهرنگ. ر کوهرنگ 3.15 روستاي قلعه تک

طرح تامین آب اراضی 
 روستاي کوله سرخ

 3561948 415520 150 بازفت. ر بازفت 1.05

طرح تامین آب اراضی 
 روستاي مورز

 3557999 415695 755 مورز. ر بازفت 5.285

طرح تامین آب اراضی 
 3504894 481353 198 کارون. ر کارون میانی 1.386 روستاي ارمند

طرح تامین آب اراضی 
 3501779 477823 550 ارمند. ر کارون میانی 3.85 روستاي سر آسونه ارمند
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 عنوان طرح
حجم 

  تامین آب 
)MCM( 

 توسعه منبع تامین آب
کشاورزي 

)ha( 

 موقعیت طرح

 X (m) Y (m) نام منبع نام حوضه
طرح تامین آب اراضی 
 3487840 471687 650 لردگان. ر لردگان 4.55 روستاي گوشه وکرف

طرح تامین آب اراضی 
 روستاي سونک

 3505356 479071 174 ارمند. ر کارون میانی 1.218

طرح تامین آب اراضی دره 
 گرم دشتک

 3558619 447413 464 کوهرنگ. ر کوهرنگ 3.248

  طرح تامین آب اراضی 
 3579288 402568 421 بازفت. ر بازفت 2.947 ده ناش

طرح تامین آب اراضی 
 بیدامین

 3571092 428018 185 کوهرنگ. ر کوهرنگ 1.3

  --  --  28805  --  --  198.7  جمع کل
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  مقدمه -1- 9

 فضاي مجموعه شدت، تداوم، درجه فراوانی، نظر ازخشکسالی به عنوان یک پدیده پیچیده، 

 از بیشتر جامعه، در درازمدت اجتماعی اثرات و اقتصادي جانی، خسارات تلفات پوشش، تحت

فیف و کاستن از این خسارات، ارائه تخکند و براي زندگی انسان را تهدید می ،طبیعی بالیاي سایر
در این زمینه داشتن . ضروري است کامالً ،هاي الزمهاي مقابله با خشکسالی و تهیه پاسخطرح

  .باشدابعاد مختلف آن مورد توجه می مل از خسارات ناشی از خشکسالی و شناخت کا
Wilhite  کردندو همکاران خسارت ناشی از خشکسالی را به سه نوع تقسیم بندي:  

  خسارات اقتصادي ناشی از وقوع خشکسالی -1
  خسارات وارد بر محیط زیست در اثر وقوع خشکسالی -2
 .گرددخسارات اجتماعی که با وقوع خشکسالی متوجه جوامع می -3

شود که باعث ایجاد اثرات سوء چه گفته مینوع سوم خسارت، یعنی خسارات اجتماعی به آن
هاي مختلف  افزایش بیماريتوان به در این زمینه می. شودبر روي سالمت روحی و جسمی افراد می

افزایش جنگ و  کم آب شدن بدن و سایر امراض مرتبط، بروز قحطی،  ریه،  از جمله عفونت
   .اشاره کرد... درگیري در زمان خشکسالی بر سر آب، مهاجرت و 
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هاي از سندرمدرصد  4/2میالدي سازمان بهداشت جهانی، حدود  2002بر اساس گزارش سال 
میالدي در مناطق مختلف جهان مربوط به  2000درصد از ماالریاي انسانی در سال  6اسهال و 

 2030شود در سال بینی میبر اساس همین گزارش پیش. تغییرات آب و هوایی کره زمین است
  .درصد نیز برسد 10میالدي افزایش سندرم اسهال ناشی از تغییرات آب و هوایی به 

ها ، کاهش کند که از جمله آنخشکسالی بر محیط زیست نیز خساراتی وارد میهمچنین 
هاي کمیاب شود بسیاري از نسلهاي گیاهی و حیوانی است که در مواردي موجب میگونه

سیستم . ها با طبیعت استریشه اساسی بحران آب در چگونگی رفتار انسان. حیوانات از بین بروند
در شرایط متعادل هر یک از این . متداخل و پیچیده انرژي است هايطبیعت متشکل از چرخه

زده انسان با جا که رفتار شتابکند، اما آنها نقشی در بهبود شرایط زندگی انسان بازي میچرخه
لویی معتقد . شودزند، انرژي در جایی انباشت و از جایی کاسته میطبیعت نظم سیستم را بر هم می

ها به الت طبیعی در اثر دخالت دانش ناقص و غیر تخصصی بشر به سیستماست که بسیاري از مشک
  .داندها میها در اقیانوسی از نادانستهاي از دانستهاو دانش مدرن را به عنوان جزیره. آیدوجود می
هاي طبیعی خودبقا و خودمیزان هستند اما از عهده تمام نامالیمات تحمیلی از طرف سیستم

در این . رودها فراتر میمحیطی از حد بردباري سیستمند و گاهی نامالیمات زیستآیانسان بر نمی
تواند سیل و کاستی آن خشکسالی را به همراه داشته صورت تخلیه ناگهانی انرژي انباشته شده می

  .باشد
  

   پیامدهاي زیست محیطی خشکسالی -2- 9
وامع انسانی، گیاهی و بطور باري است که همواره جخشکسالی از حوادث استثنایی و تأسف

کند و بیان دقیق تمامی اثرات خشکسالی کلی اکولوژي محیط را دستخوش تغییرات شگرف می
که به نحوي با عناصر اصلی محیط زیست همچون اثرات کمی و کیفی پدیده بر آب، خاك، هوا 

  به نظر  و در نهایت سالمت جامعه ارتباط دارد، ضروري) گیاهی جانوري(و موجودات زنده 
  .توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله پیامدهاي زیست محیطی خشکسالی می. رسدمی
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  افت کمیت و کیفیت آب و تبعات ناشی از آن -2-1- 9
بنابراین تالش براي . امروزه آب در پیشبرد اهداف توسعه در همه کشورها نقش محوري دارد

هاي زیرزمینی و  بع موجود آب، تقویت سفرهوري از منا هاي سطحی، ارتقاي سطح بهرهمهار آب
هاي  گیري اصولی از آب در نواحی گرم و خشک از جمله ضروریات است و وجود عرصه بهره

بیابانی وسیع و نیز پراکنش نامناسب بارندگی که باعث شده است تا هر ساله بخشی از مناطق کشور 
ولی استفاده ناصحیح سبب . آیدمی ها به حسابآبی روبرو باشند از چالش با مشکل خشکی و کم

آبی روبرو باشند و همچنین  شده است تا هر ساله بخشی از منابع کشور با مشکل خشکی و کم
هاي فصلی از دسترس خارج شوند، به صورت سیالب بخش زیادي از همین منابع اندك آبی به

ارع کشور به درصد از آب مصرفی در سطح مز 30که براساس آمار موجود فقط حدود طوري
  ).1387رنج و همکاران، پاي(رود  رسد و بقیه به دالیل مختلف به هدر می مصرف گیاهان می

، پایین رفتن )دبی پایه(ها دهی ممتد رودخانهاثرات هیدرولیکی خشکسالی همچون کاهش آب
ین هاي زیرزمینی، پایهاي سطحی و افزایش امالح در آبسطح ایستابی و افزایش آلودگی درآب

ها و افزایش غلظت مواد هاي ذخیره آب، خسارت به تاالبآمدن سطح آب مخازن و حوضچه
  ها  نیز از جمله مواردي است که بر محیط زیست تأثیرات سوء برجاي آالینده در رودخانه

  . گذاردمی

سابقه بوده است و  سال اخیر بی 30آبی اخیر در کشور در  براساس اطالعات موجود، بحران کم
یکی از از اولین پیامدهاي . اند بیش از نیمی از جمعیت ایران از این بحران خسارت دیده

هاي آب زیرزمینی و تخریب پوشش گیاهی به علت چراي پیش  خشکسالی، فشار به منابع و سفره
هاي هاي منابع طبیعی است، پیامد بعدي آن افزایش احتمال بروز سیالب از حد دام بر عرصه

ها و پایین رفتن سطح  ها و آب چاهکمبود آب در پشت سدها و خشک شدن قنات.ناگهانی است
  .باشد ها نیز از جمله پیامدهاي این عامل زیانبار می هاي زیرزمینی و شور شدن سفرهآب
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 خسارت به گونه هاي گیاهی و جانوري و تنوع زیستی -2-2- 9

و جانوري حساس از منطقه  هاي گیاهیبا شروع خشکسالی و کمبود آب، بسیاري از گونه 
ها در نزدیکی ها در زنجیره غذایی و یا تجمع آنشوند و به علت کاهش بعضی از گونهحذف می

موارد زیر . یابداي کاهش مییابند و به این ترتیب تنوع گونهها نیز کاهش میآب، شکارچیان آن
    .دآیب میستی گیاهی و جانوري به حساازجمله پیامدهاي خشکسالی بر تنوع زی

  اي گیاهی و جانوريخسارت به تنوع گونه -
  شده بوسیله درختانخسارت به درختان، کمربندهاي سبز و مناطق حفاظت  -
  کاهش و تخریب زیستگاه ماهی و حیات وحش-
  افزایش بیماري -
  مرگ و میر بیشتر حیات وحش در نتیجه افزایش ارتباط با تولیدات کشاورزي -
  هاي در معرض خطر گونهافزایش تنش در  -
  )هاي نزدیک آببه دلیل تمرکز گونه(پذیري شکار افزایش آسیب -
خسارت به جوامع گیاهی، خسارت به چشم اندازهاي شهري، کمربندهاي سبز، مناطق  -

  را به دنبال دارد که خود موجب کاهش درآمدهاي گردشگري ... حفاظت شده و 
  . شودمی

 زایی   و بیابانافزایش فرسایش خاك  -2-3- 9

هایی مثل آب و خاك، هاي مختلف است، بخش اي از بخش که محیط مجموعهبا توجه به این
هرگاه بخشی از . پوشش گیاهی، اقلیم و انسان در یک ارتباط منطقی و متعادل با همدیگر هستند

ت زیانباري شود، اثرا این محیط از تعادل خارج شود که عمدتاً تحت تأثیر اعمال انسانی چنین می
اکنون به علت خشکسالی در بخش وسیعی از  که همطوري شود، بههاي دیگر وارد میبه بخش

کشور پوشش گیاهی از بین رفته است و خاك خاصیت نفوذپذیري خود را از دست داده است و 
گیري و تخریب اراضی  تر را فراهم آورده است که به تبع آن سیلهاي مخربموجبات وقوع سیل
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ها، تخریب ناشی از تغییر  ها، گسترش بستر رودخانهاي در حاشیه رودخانه یجاد فرسایش کنارهو ا
  گرفتگی و مسایل دیگر را فراهم بستر رودخانه، کاهش ارزش محصوالت تولیدي در اثر آب

     .آوردمی
 هکتار رسیده است و میزان 1500اکنون میزان تخریب پوشش جنگل ومراتع کشور روزانه به  هم

در سی . برابر حد مجاز آن در جهان رسیده است 5/7میلیارد تن در سال، یعنی  4فرسایش نیز به 
زایی موجب  ازبین رفتن  تشدید پدیده بیابان. ها اضافه شده استدرصد به سطح بیابان 30ساله اخیر 

  .مدت شده استهاي زیستی و عدم تجدید حیات پوشش گیاهی و جانوري در کوتاه گونه
هاي  درصد از گونه 40تا  20ناطق خشک همیشه مقداري پوشش پراکنده به میزان حداقل در م
  اما . که از توانایی حفظ سطح خاك برخوردار هستند، وجود دارد) ها ها و علف بوته(دائمی 
که در نتیجه خشکسالی مقداري از این پوشش برداشته و یا منهدم شود، فرسایش بادي زمانی

در این مرحله، زندگی گیاهان دائمی، . گرددب از بین رفتن خاك سطحی میشود و سبحاصل می
مانده، ممکن است از زنده  احتماالً غیرممکن شده و به علت عدم ذخیره آب در الیه کم عمق باقی

  .ماندن گیاهان جوان در اولین خشکسالی مداوم بعدي ممانعت شود
آسا  هاي سیل معرض برخورد باران کاهش پوشش گیاهی، به میزان زیادي سطح خاك را در

قطرات درشت باران خاك . دهد آید، قرار می که معموالً در چنین مناطقی از پی خشکسالی می
ها کند که سبب پرشدن منافذ و سیمانی شدن آن هاي ریز خاك سطحی را پراکنده می دانه
یابد، بنابراین موجب آب افزایش میدهد، روانشده میزان نفوذ را کاهش میسطح سفت. گردد می

این پدیده سبب افزایش . گردد دار می اي و خندقی به خصوص در سطح شیب فرسایش آبی ورقه
شود، یا باعث ایجاد مشکالتی در احیاء مجدد  مانده می خشکی خاك و انهدام گیاهان منفرد باقی

ی فرسایش یافته است هایی از زمین که خیل تکه. یابد ها شده و نهایتاً تولید گیاهی کاهش میآن
  .زایی است بپیوندد ممکن است تدریجاً بیشتر شود و به اقلیم بیابانی که سبب گسترش بیابان یا بیابان
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همچنین تشدید فرسایش خاك باعت افزایش گرد و غبار می شود و این امر بر روي کیفیت 
لت تنفس هواي آلوده ها به عو بیماري هوا از طریق گرد و خاك، افزایش سرعت انتشار آلودگی

  . گذارداثرات مستقیم برجاي می

  اثرات گرد و غبار ناشی از خشکسالی-2-4- 9
یکی از پیامدهاي دیگر خشکسالی، افزایش گرد و غبار در مناطق مختلف است و قاره آسیا از 

. هاي همراه با گرد و غبار استجمله مناطقی از جهان است که به شدت در معرض وقوع طوفان
برداري بیش از حد از منابع آب و کاهش زائی و علت دیگر بهرهلت مهم آن افزایش بیابانیک ع

اي، در مواقع طبق تصاویر ماهواره. هاي ذخیره آب استها و دریاچهآب ورودي به تاالب
شود، ابر غبار ها خشک مییابد و رسوبات بستر آنها کاهش میخشکسالی که سطح تاالب

هایی از چین، ، بخش)کل خاور میانه(ره افریقا، عراق، سوریه، عربستان، ایران آسیایی در شمال قا
از طرفی صحاري شمال آفریقا و . شودمغولستان، افغانستان، پاکستان و بخشی از روسیه مشاهده می

اگر بادي نوزد غبارها به مدت چند روز در اتمسفر مجاور سطح . عربستان نیز خاستگاه غبار است
این غبارها براي سالمتی انسان معضالتی . نشیندماند و به تدریج به روي زمین فرو میمی زمین معلق
هاي اپیدمیک مرگ هایی هستند که سبب شیوع برخی بیماريکنند و حامل ویروسایجاد می

  ها مشترك بین انسان و دام هستند و به هر دو خسارت وارد آورند که بعضی از این بیماري
دهد و رشد محصوالت کشاورزي را با ها را کاهش میغبارها معلق کارکرد دستگاهاین . کنندمی

غباري که قابلیت تعلیق موقت در هوا یا سایر گازها را دارد، داراي قدرت . سازداشکال مواجه می
فرونشست مقادیر قابل مالحظه غبار روي . شودنشین مینفوذ نیست و تحت تأثیر نیروي گرانشی ته

  تبعات و تأثیرات . هاي محلی استدرازمدت عامل تغییر کیفیت خاك و سنگزمین در 
شناسی پزشکی مورد توجه قرار گرفته قدر زیاد است که علم زمینمحیطی گرد و غبار، آنزیست
شناسی با سالمت شناسی پزشکی علمی است که به بررسی ارتباط بین عوامل زمینزمین. است
  هاي مرتبط محیطی بر پراکندگی جغرافیایی بیماريعوامل زیست ها و جانوران و تأثیرانسان
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  فلزات و نافلزات اگر به مقدار غیر طبیعی وارد بدن شوند منجر به بروز مشکالت . پردازدمی
فعالیت . گروهی از فلزات براي سالمتی ما سودمند و گروهی مضر هستند .گردندتوجهی میقابل

شود که در آینده براي ها میلزات از جایگاهشان به دیگر مکاني باعث انتقال فهاي جوسامانه
این عناصر از طریق غذا یا نوشیدن . ها و جانوران مشکالتی را به وجود خواهند آوردسالمت انسان
عمدتاً متأثر از ژئوشیمی محلی ، شودبه طور محلی تأمین میکه آب آشامیدنی . شوندوارد بدن می

هاي آشامیدنی باعث بروز زه برخی ترکیبات غیرآلی به بدن از طریق آبورود بیش از اندا. است
رسیدن  ها باعثهاي اسیدي در این مکانهمچنین باران. استمشکالتی در برخی از کشورها شده

پذیري فلزات سنگین مانند جیوه و در نتیجه جذب روند دسترسغبارهاي آلوده به زمین شده و 
  .کنندتسهیل میها را در زنجیره غذایی آن

هاي مربوط به توان به گواتر و بیماريشناسی پزشکی میهاي جهانی مربوط به زمیناز بیماري
عروقی مرتبط  - قلبی هايبیماري. فزونی یا کمبود عناصري خاص مانند فلورین یا سلنیم اشاره کرد

  ها مانند از سنگبسیاري . نیز از آن جمله است) هاي جغرافیاییمتأثر از محیط(با سختی آب 
تنفس یا بلع . ها داراي سطوح باالي اورانیم هستندهاي خاص و پگماتیتهاي زاجی، گرانیتشیل

هایی ایجاد مقادیر غیرعادي گاز رادیواکتیو رادون که از منابع طبیعی رادیواکتیو از چنین سنگ
شی از رادون رو به شود و آمار سرطان ریه ناشود، خطري مهم براي سالمت عموم محسوب میمی

دهد که نوشیدن آب مملو از رادون خطرات قابل توجهی را براي مطالعات نشان می. افزایش است
آورد، میزان رادون هاي خاص مثل کودکان و سالخوردگان به وجود میانسان ها به ویژه گروه

کمبود برخی عناصر با توجه به . شودموجود در آب، مستقیماً به شرایط جغرافیایی محلی مرتبط می
در برخی نقاط شمالی ) از جمله رادون(و باال بودن رادیواکتیویته طبیعی ... مثل روي، آهن، ید 

هاي کشور، معضالت بهداشتی در دام ناشی از کمبود مس در برخی نقاط کشور و وجود آنومالی
  ان را ضروري شناسی پزشکی در ایرشیمیایی در بسیاري از نقاط کشور، انجام مطالعات زمین

هاي شایع در کشور که متأثر از جنس زمین است اشاره به برخی بیماري) 1-9(جدول . نمایدمی
  ).1387عزتیان و راستگو، (دارد 
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  هاي شایع ناشی از جنس زمینبرخی بیماري)  1-9(جدول

 عامل بیماري اسم علمی نام بیماري

 کمبود ید goiter گواتر

 Black-foot بلک فوت

  بیش از حد مجاز آرسنیکغلظت 
 10مقدار آرسنیک در آب آشامیدنی : حد مجاز

 میکروگرم بر لیتر

 Dental- fluorosis فلورسیز دندانی

فزونی غلظت یا مصرف بیش از حد فلوراید به مدت 
  طوالنی

 میلی گرم در هر لیتر آب 5/1: حد مجاز 

عروقی ایسک  –بیماري قلبی 
 میک

Ischemic heart 
disease 

هاي هاي سبک و آببود کلسیم و منیزیم در آبکم
 طبیعی

 Kbd: kaschin-beck کاشین بک
disease 

هاي غلظت کم سلنیم در سنگ بستر، خاك و آب
  هاي اسیديطبیعی در محیط

 میلی گرم 04/0کمتر از : حد مجاز روزانه

 غلظت بیش از حد مجاز آرسنیک Keratosis کراتوسیز

 Skeletal fluorosis فلورسیز استخوانی

فزونی غلظت یا مصرف بیش از حد فلوراید به مدت 
  طوالنی

 

 Asbestosis disease آزبستوسیز

هاي سیلیکات فیبري شکل گروهی از کانی( آزبست
  مثل پنبه

 )نسوز، پنبه کوهی ، آسبست، آمیانت

 Keshan disease کشان

هاي غلظت کم سلنیم در سنگ بستر، خاك و آب
  هاي اسیديطبیعی در محیط
 

 Mesothelioma disease مزوتلیوما

  آزبست
هاي سیلیکات فیبري شکل مثل پنبه گروهی از کانی( 

 )نسوز، پنبه کوهی ، آزبست، آمیانت

 گرد و خاك حاصل از زلزله حامل هاگ هاي قارچ Valley fever ولی فور
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 عامل بیماري اسم علمی نام بیماري

 Lung cancer سرطان ریه
اال و غیرعادي مواد رادیواکتیو، افزایش سطح تشعشع ب

 رادون ناشی از وجود گاز رادون در مدت طوالنی

 آلومینیم alzheimer آلزایمر

 کمبود مس osteoporosis تخلخل استخوان یا استئوپروسیز

 ارگانیسم متفاوت 140هاي ریزدانه و بیش از کانی Respiratory disease بیماري هاي تنفسی

یدگی سیستم هاي آسیب د
 عصبی ناشی از آلودگی جیوه

 افزایش جذب ترکیبات آلی جیوه به ویژه متیل جیوه 

بیماري هاي پوستی ناشی از 
 آلودگی جیوه

Skin disease افزایش جذب ترکیبات آلی جیوه به ویژه متیل جیوه 

  هاتاثیرات سوء بر جنگل -2-5- 9
ها و ها، درختاست که بر تخریب جنگلهاي طبیعی ترین پدیدهخشکسالی از جمله مهم

هاي موجود و به همین دلیل بررسی اثرات مختلف خشکسالی بر جنگل. ها تأثیر دارددرختچه
اي انجام هاي ناشی از این پدیده باید در چهارچوب یک استراتژي ملی منطقهارزیابی خرابی

هاي جنگلی بر اکوسیستم تواند ضایعات شدیدي رامدت میکمبود آب و تنش طوالنی. پذیرد
همچون از بین رفتن برگ گیاهان، زوال تاج گیاهان و درختان وارد کند و در نتیجه سبب کاهش 

  .هاي رشد سالیانه درختان و حتی میزان تولید الوار شودضخامت دوره
درختانی که تحت تنش حاصل از پدیده خشکسالی قرار گرفته اند، اغلب اوقات مورد حمله 

ها از این رو مراقبت از جنگل. گیرندهاي ثانویه قرار میها به عنوان آفات و بیماريقارچحشرات و 
  . از نظر اقتصادي و اکولوژي اهمیت بسزایی دارد... در برابر حمله آفات، حشرات و 

هاي وسیعی از اروپا، برگ گیاهان در بر این نکته اشاره دارد که در بخش) 1997(سزدالك 
در بعضی از مناطق باالخص در اروپاي . تن است و این امر باید مورد توجه قرار گیردحال از بین رف
مدت بوده است و به عنوان یک عامل اصلی در از بین رفتن هاي خشکسالی طوالنیجنوبی دوره

. اي وجود داردبین آلودگی هوا و کاهش پوشش جنگل نیز رابطه. شودبرگ گیاهان محسوب می
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  حال . دگی هوا کمتر است مقاومت گیاهان در برابر خشکسالی زیادتر استدر مناطقی که آلو
بر اساس . کندکه غلظت باالي آلودگی هوا، حساسیت گیاه را نسبت به خشکسالی تشدید میآن

از بین رفتن برگ درختان در مناطق اطراف ) المللی تغییر اقلیمبرنامه بین( IPSSگزارش سازمان 
مرطوب، ها در مناطق نیمهجنگل. درصد بوده است 34و  38روپا به ترتیب اقیانوس اطلس و قاره ا

افزایش تعداد . دهندخشک در برابر تکرار پدیده خشکسالی حساسیت زیادي از خود نشان مینیمه
  . کندها بروز میها نیز از جمله مواردي است که در خشکسالیسوزيآتش

  اثرات بر سالمت جامعه -2-6- 9
عاملی است که اعمال فیزیولوژیکی بدن  انسان، حیوانات و گیاهان به وسیله آن آب مهمترین 

آب بیش از هر ماده دیگري در ساختمان بدن وجود دارد و زندگی بیشتر آبزیان . شودانجام می
ها با افت کیفیت آب شرب و پائین آمدن در خشکسالی. مانند ماهی به فراوانی آن بستگی دارد

  .یابدها افزایش میو شیوع بیماريسطح بهداشت، خطر 
  

  مدیریت منابع آب و سالمت جامعه -3- 9
 2/97میلیارد مکعب است که همه آن قابل مصرف نمی باشد و  357/1حجم کل آب در دنیا 

درصد باقیمانده کل  8/2. دهند که قابل شرب نیستها تشکیل میدرصد از آن را آب اقیانوس
ها به صورت یخ است و ها در قطبدهند اما دو سوم این آبمیهاي شیرین تشکیل ها را آبآب

  .باشدتنها بخش کمی از آن قابل مصرف و در دسترس انسان می
درصد از وزن  90آب یکی از عناصر ضروري حیات در سیاره زمین است که حدود 

. دارد درصد آب وجود 70ها حدود در ساختمان بدن ما انسان. دهدموجودات زنده را تشکیل می
توانیم براي چند هفته بدون غذا زندگی می. یابدشود و با آب ادامه میحیات ما از آب آغاز می

آب همراه و الزمه . کنیم، اما به زحمت قادریم بیش از چند روز به زندگی بدون آب ادامه دهیم
ال ها در کشورهاي در حدرصد از کل بیماري  80هاي موجود،بر طبق گزارش. بهداشت است
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شدگان بیمارستان ها، ناشی از گیرد و حدود یک سوم از بستريتوسعه، از آب آلوده نشأت می
ها هر بر طبق همین گزارش. ها به نحوي با آب مرتبط هستندهایی است که عامل مولد آنبیماري

 میرند و نزدیک به سههزار کودك به علت ابتالء به اسهال ناشی از مصرف آب آلوده می 10روز 
. شوندهایی هستند که از طریق آب منتقل میمیلیارد نفر از مردم جهان در معرض ابتالء به بیماري

هاي مهلک ناشی از وبا، حصبه، اسهال، هپاتیت و شیستوزوما فقط تعداد معدودي از این بیماري
ها را ناین حقایق میزان عجز و درماندگی انسا. شده هستندآب هستند که امروزه به خوبی شناخته
  امروزه تهیه آب سالم و کافی به عنوان یکی از . دهددر اثر مصرف آب آلوده نشان می

شود، زیرا برخورداري از هاي توسعه بهداشت در کشورهاي در حال توسعه محسوب میشاخص
آب . تسهیالت بهداشتی مناسب، ذاتاً با توسعه اجتماعی و اقتصادي جوامع پیوندي ناگسستنی دارد

که یک ماده ضروري براي ادامه حیات است، نقش مهمی نیز در توسعه اقتصادي و بر آن عالوه
هاي ناشی از بخش، آب آلوده و بیماريدر کنار این نقش سازنده و حیات. اجتماعی جوامع دارد

  .باشدمی) به خصوص در کشورهاي در حال توسعه(ترین مسایل بهداشتی جوامع آن یکی از مهم

  ه آب و سالمت انسانتصفی - 1 -3- 9
آب پس از چراکه . فعالیتهاي انسانی بطور مستقیم و غیرمستقیم، منشأ اصلی آلودگی آبها است

 شود که حاوي مواد پروتئینی،صنعتی و کشاورزي تبدیل به فاضالبی می ،مصارف شهري
 باشد و اگر بدونها میکشها، چربی، روغن، صابون، دترجنت، کودها و آفتکربوهیدرات

ها به محیط زیست تخلیه شود، باعث آلوده شدن آب و احیاناً هوا و به طور جداسازي این آلودگی
  .کلی محیط زیست خواهد شد

هایی هستند که معموالً حاوي آلودگی ،هاي منابع عمیقهاي طبیعی به استثناء آبآببنابراین 
اي آب سرد معموالً ه در چشمه. شوند در جریان حرکت آب در سطح زمین به آن وارد می

مهمترین عامل تأثیرگذار در . موادآلی و باکتري وجود ندارد ولی کنترل آن در آب ضرورت دارد
مهمترین شاخص ارزیابی . هاي باکتریولوژیکی در آب استسالمت جامعه، وجود آلودگی
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رمی است و در آب شرب نباید هیچ کلیف هاي آب گیري کلیفرمکیفیت باکتریولوژي آب، اندازه
ها،   هاي اشریشیا، استروپتوکوکوس، فکالیس یا آنتروکوك موارد دیگر باکتري. وجود داشته باشد

. و کلستریدیومی است که باید در آزمایشات میکروبیولوژي آب مورد بررسی قرار گیرد
 بایست درزا نیز از جمله سالمونالها، شیگالها، ویبروکلرایا وویبرویوکما می هاي بیماري میکروب

در صورت وجود آلودگی الزم است تصفیه آب بوسیله . آزمایشات آب شرب مورد توجه باشند
زا، بایستی هاي بیماريها و میکروببجز باکتري. هاي دیگر انجام شودعمل کلرزنی و یا روش

زا نیز در آب  هاي بیماري ها و ویروس ها، کرم ها، انگل زا از جمله اسپیروکتعوامل دیگر بیماري
  . ب مورد بررسی قرا گیرندشر

به راحتی و ) سطحی و زیرزمینی(هاي موجود در طبیعت اگر در گذشته نه چندان دور آب
ها بدون توانست مورد استفاده انسان قرار گیرد، امروزه استفاده از آببدون نیاز به اعمال تصفیه می

ه شده توسط سازمان جهانی آمار ارائ اساسبر. قیمت مقدور نیستهاي خاص و گراناعمال تصفیه
هزار نفر در سراسر جهان به علت کمبود آب سالم و بهداشتی و  30، در هر روز )WHO(بهداشت 
درصد  WHO ،80همچنین بر طبق آمار . میرندهاي ناشی از مصرف آب آلوده، میبیماري
وجود آب کند، رابطه مستقیمی با عدم هایی که در حال حاضر جهانیان را تهدید میبیماري

متأسفانه در حال حاضر حدود یک سوم مردم دنیا از نعمت آب سالم . بهداشتی و سالم دارند
    .محروم هستند
. شوندمنتقل می) و در برخی موارد حیوان(هاي عفونی عمدتاً از طریق مدفوع انسان بیماري

ها در جامعه وجود و یا ناقلین آن) حالت حاد بیماري(هاي عفونی که موارد فعال بیماريزمانی
. شوندزا در چرخه آب میداشته باشند، آلودگی مدفوعی منابع آب منجر به حضور عوامل بیماري

هاي منتقله بوسیله آب را در پی زا مدفوعی، بروز و شیوع بیماريمصرف آب حاوي عوامل بیماري
ي کلرا از طریق عدد باکتر 1013به عنوان مثال یک شخص مبتال به وبا، روزانه . خواهد داشت

 106که براي ابتالء یک شخص سالم به بیماري وبا فقط حدود در حالی. کندمدفوع خود دفع می
تواند در طول تئوري یک شخص مبتال به وبا می  بنابراین از لحاظ. عدد باکتري کلرا کافی است
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صفیه و دفع فاضالب با هاي بهداشتی تسیستم. میلیون نفر را بیمار کند 10دوره بیماري خود بیش از 
زا جلوگیري انسان، از آلودگی منابع آب به میکروارگانیزم هاي بیماري -تداخل در چرخه آب

    .شوندکند و مانع انتقال این عوامل به انسان میمی
هاي شود نه تنها از منابع آب به دلیل فقدان سیستمدر اکثر کشورهاي در حال توسعه دیده می

هاي مصرفی نیز، به خصوص در نواحی شود بلکه اغلب آبالب حفاظت نمیبهداشتی تصفیه فاض
به عنوان مثال فقط . شوندروستایی و حومه شهرها، به حد الزم تصفیه نشده و یا اصالً تصفیه نمی

 90شوند و بیش از ها در کشورهاي آمریکاي التین تصفیه میدرصد کل فاضالب 10کمتر از 
اي به محیط و و صنعتی این مناطق بدون کوچکترین فرآیند تصفیه هاي خانگیدرصد از فاضالب

استفاده از این چنین آبی براي آشامیدن، تهیه مواد غذایی . شوندبه خصوص در منابع آب تخلیه می
هایی خواهد شد که عوامل شماري از افراد به بیماريو یا مقاصد بهداشتی باعث ابتالي تعداد بی

هاي ناشی از آب از طریق بیماري. تقیم یا غیر مستقیم با آب ارتباط دارندها به طور مسمولد آن
. ها باشدتواند آب، غذا و یا هر دوي آندر این چرخه، راه انتقال می. شونددهان منتقل می - مدفوع

ها، به آب سالم نیاز دارد و آب سالم قابل اعتماد نیز بدون ممانعت از انتقال وگسترش این بیماري
جاست که نقش تصفیه آب در ارتقاء سطح سالمت جامعه و در آید و اینم تصفیه بدست نمیانجا

    .شودنهایت در توسعه اجتماعی و اقتصادي کشورها روشن می

  گذاري براي آب سالملزوم سرمایه -3-2- 9
هاي الزم گذاري و صرف هزینه است و عدم اختصاص بودجهتولید آب سالم مستلزم سرمایه

هاي تهیه دارو و هاي هنگفتی را چه بطور مستقیم به شکل هزینهولید آب سالم نیز، هزینهبراي ت
درصد مراجعین به پزشکان بعلت ابتالء به  80ها و شدگان در بیمارستانیک سوم بستري(درمان 
و چه بطور غیرمستقیم به شکل کاهش ظرفیت تولید و توان کاري افراد در بر خواهد ) اسهال
هش ظرفیت تولید، کاهش درآمد و در نتیجه کاهش ثروت جامعه را بدنبال دارد که در کا. داشت

شود و بدین ترتیب این چرخه معیوب گذاري در زمینه بهداشت مینهایت منجر به کاهش سرمایه
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ترین ابتکار کشورهاي صنعتی در توسعه بهداشت عمومی شاید تهیه آب سالم، مهم. شودتکرار می
ها، آوري و تصفیه فاضالبدر کشورهاي صنعتی در اثر تصفیه آب و جمع. اشددر قرن حاضر ب

  هر ساله با احداث . اندهاي ناشی از آب تقریباً محو شدهحصبه، وبا، اسهال و سایر بیماري
هاي بهداشتی دفع فاضالب، در کشورهاي در حال توسعه افراد بیشتري هاي آب و شبکهخانهتصفیه

هاي نامناسب که اغلب از آورياین مشکل با بکارگیري فن. یابندمی به آب سالم دسترسی
کشورهاي صنعتی اخذ شده است و با نیازهاي کشورهاي در حال توسعه نیز منطبق نیستند، تشدید 

بسیاري از مردم فقیر جهان، بخصوص ساکنان نواحی روستایی کشورهاي در حال توسعه . شودمی
  هاي کم عمق برباشد، آب مورد نیاز خود را از چاهیلیارد نفر میها بالغ بر یک مکه جمعیت آن

. ها معموالً مشکل و پرهزینه استکنند که تصفیه آنها، نهرها، آب باران و امثال آن تامین میکه
میالدي که از سوي  1980گذاري براي تأمین آب سالم و دفع بهداشتی فاضالب در دهه سرمایه

در این دوره . عنوان دهه آب معرفی شده بود، به اندازه کافی نبوده است سازمان جهانی بهداشت به
میلیارد دالر در سال بوده  10شده براي تهیه آب سالم و دفع بهداشتی فاضالب، هاي صرفهزینه

قیمت براي شهرهایی شده است که قبالً از درصد آن صرف خرید تجهیزات گران 80است که 
ها، به فقط بخش اندکی از این سرمایه. اندفاضالب برخوردار بودههاي انتقال آب و دفع شبکه

. هاي مناسب و کم هزینه براي نواحی روستایی و حومه شهرها رسیده استآوريمصرف فن
هاي کوچک آبرسانی و حفاظت از منابع ساکنین این مناطق نیاز فوري به حداقل گندزدایی شبکه

 80حالی است که در کشورهاي در حال توسعه بیش از  آبی در مقابل آلودگی دارند و این در
هاي و یا مراقبت) هاي عمومیبیمارستان(هاي ثانویه بهداشتی ها صرف مراقبتدرصد از هزینه

هاي شود و فقط مبالغ ناچیزي به مصرف مراقبتمی) هاي اختصاصیدرمان(پیشرفته بهداشتی 
  .رسدمیبهداشتی اولیه، پیشگیري و داروهاي پیشگیرانه 

بینی شده است که پیش. عالوه بر آن مشکالت زیادي نیز به دلیل افزایش جمعیت وجود دارد 
سرمایه . میلیارد نفر به جمعیت جهان افزوده خواهد شد 7/3میالدي  1990-2030هاي طی سال

ود الزم براي فراهم کردن آب سالم و دفع بهداشتی فاضالب براي همه افراد کره زمین، ساالنه حد
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این در حالی است که . باشد که تأمین این مقدار سرمایه به آسانی ممکن نیستمیلیارد دالر می 50
هاي میلیارد دالر صرف تهیه آب آشامیدنی سالم و اجراي شبکه 10ساالنه فقط  1980در دهه 

درصد آن نیز صرف خرید تجهیزات گران  80آوري و دفع بهداشتی فاضالب شده است که جمع
هاي تأمین آب و دفع بهداشتی فاضالب برخوردار براي مناطقی شده است که قبال از شبکه قیمت
  .ترین مسایل محیطی استدر عصر ما تهیه آب سالم و کافی، یکی از مهمترین و پیچیده. اندبوده

که بسیاري از کشورهاي صنعتی به آب جمعیت جهان مرتباً در حال افزایش است و در حالی
وان دسترسی داشته و از تأسیسات بهداشتی تصفیه و دفع بهداشتی نیز برخوردارند، هنوز سالم و فرا

  .آب سالم و کافی براي بیش از نیمی از جمعیت جهان وجود ندارد
  
    کارهاي حفظ سالمت آب و محیط زیستراه -4- 9

ار شده و ها بخدر چرخه هیدرولوژي، ذرات آب بر اثر تبخیر عمدتاً از سطح دریاها و اقیانوس
ها مستقیماً در سطح بخشی از بارندگی. کنندسپس به صورت برف و باران، مجدداً ریزش می

کرد، اما قسمت دیگري که در سطح  توان از آن استفادهدهد که نمیها رخ میدریاها و اقیانوس
ر بیشتر موارد د. برداري قرار دادتوان مورد استفاده و بهرهریزد، آبی است که میها فرو میخشکی

گردد صورت آب برگشتی به طبیعت باز میکنندگان، بهشده توسط مصرفبخشی از آب استفاده
گردد، چون آب برگشتی به طبیعت باز می. تر از منبع آب استو غالباً کیفیت آب برگشتی پائین

. بیاندازد هاي طبیعی موجود را به خطرامکان دارد کیفیت پائین آن، سالمت و کیفیت منابع آب
تواند تهدیدي براي زندگی افراد وابسته به این منابع آب باشد و بایستی  به منظور حفظ این امر می

  :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله این اقدامات می. سالمتی منابع آب اقدامات الزم انجام گیرد

  جویی در مصارف آبصرفه -4-1- 9
  یات است و در استفاده از آن باید نهایت دقت و گونه که اشاره شد آب مایه حهمان

توان اندیشید، که در جویی در مصرف آب نیز تمهیداتی میبه منظور صرفه. جویی بعمل آیدصرفه
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ها ها بحث به میان آمد ولی به طور خالصه در ذیل به برخی از آنفصل سوم و پنجم در مورد آن
  .شوداشاره می

  ري و کشاورزي جویی در آب آبیاصرفه) الف
گردد، لذا مراقبت در که بخش عمده منابع آب، صرف آبیاري مزارع و باغات مینظر به این

اي را رقم عمده) با توجه به ابعاد گسترده اراضی (جویی حتی به مقدار اندك امر آبیاري و صرفه
صرف آب اضافی بنابراین باید به اندازه نیاز آبی گیاه، به آن آب داد و از م. دهدتشکیل می

چه بسا که مصرف اضافه آب منجر به پوسیدگی ریشه و بروز ضایعات در . خودداري بعمل آورد
تواند ها و تغییر شیوه آبیاري در جهت کاهش مصرف آب میاصالح روش. شودگیاهان نیز می

ها را باید در مورد فضاي سبز شهرها نیز این روش. موجب تقلیل حجم آب مورد مصرف باشد
    .کار بستب

تواند در هنگام آبیاري، میزان مصرف آب را تقلیل استفاده از اراضی کشاورزي مناسب نیز می
  .دهد

از طرفی . شود آب کافی به گیاهان نرسدکشت در اراضی رسی و با نفوذپذیري کم، باعث می
هاي شنی و با بافت درشت باعث نفوذ سریع آب و افزایش حجم آب دیگر، کشت در زمین

محدودیت زمین براي کشاورزي کمتر وجود  آب که معموالًلذا در مناطق کم. گرددرفی میمص
  . خوبی استفاده کردتوان از این راهکار بهدارد می

  جویی در مصرف آب شربصرفه) ب
شود که گردد و اغلب مشاهده میجویی نمیمتأسفانه در استفاده از آب شهري رعایت صرفه

متأسفانه گاهی ممانعت از . شودجوئی در آب شرب جدي گرفته نمیرفههاي مربوط به صتوصیه
اي به افتد لولهکه اتفاق میطوريشود، بههرزروي آب، توسط مسئولین امر نیز جدي گرفته نمی

ضرورت دارد قوانین سخت و . عللی شکسته شده است و چند روزي به همان حال باقی بماند
شوند، اسراف آب و هدر دادن آن مقصر تشخیص داده می جرایم سنگین براي افرادي که در

بایستی استانداردهاي  ضمناً. تدوین کرد تا اهمیت موضوع براي مصرف کنندگان روشن شود
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که با عدم استفاده از آب، شیرها نحويکشی شهري و خطوط انتقال تدوین کرد، بهباالیی براي لوله
هاي شوند و یا گیرندهمیرهاي آبی که با پدال، باز و بسته شی تعبیهبه طور خودکار بسته شوند، نظیر 

-توصیه). شودکه با دور شدن فرد استفاده کننده از دستشویی یا حمام، شیر آب قطع می(الکترونی 

اما تنها کاهش مصرف . مهم در کاهش مصرف آب شرب در فصل چهارم ارائه شده است هاي
کنندگان، از مواد آالینده نظیر مواد یستی مصرفآب براي حفظ محیط زیست کافی نیست و با

بیش از حد نیاز استفاده ) پودر لباسشوئی، مایع ظرفشوئی، مایع سفیدکننده و جوهر نمک(شوینده 
امروزه . زیرا ورود این مواد به سیستم فاضالب مشکالت زیادي را به همراه خواهد داشت. نکنند
توان سطح بهداشت را که با مصرف کم آب می هاي بهداشتی بر این اصل مبتنی استتوصیه

دانند که زیرا همه متخصصان خوب می. که این کار آگاهانه انجام شودافزایش داد به شرط آن
تواند براي محیط زیست و در کننده میاستفاده بیش از حد از آب و مواد شیمیائی ضد عفونی

  .نهایت سالمتی جامعه خسارات بیشتري به بار آورد

  جویی در مصرف آب صنعتیصرفه) ج
این کار را باز چرخش . توان دوباره استفاده کردآب مورد مصرف در صنایع را اغلب می

)RECYCLING (توان میزان نامند و در این روش با استفاده چندباره از یک حجم آب معین میمی
تر هاي پیشرفتهولوژيدر جهان صنعت، با گذشت زمان از تکن. نیاز را به همان نسبت پایین آورد

ممکن است به کارگیري این . شود تا مصرف آب کاهش بیشتري داشته باشداستفاده می
- گذاري در این زمینه توجیهبر باشد، اما اگر هزینه تأمین آب باال باشد، سرمایهها هزینهتکنولوژي

ریت مصرف آب در در کشور ایران که صنعت در مراحل رشد خود قرار دارد، مدی. شودپذیر می
ها با صرف تواند بر اساس مطالعات جامع آمایش سرزمین و عملی کردن این برنامهاین بخش می

بر مثل یکی از این راهکارها، عدم استفاده از صنایع آب. ها و تبعات کمتر صورت پذیردهزینه
آب مرکزي ایران مثالً در مناطق کم. آب استصنایع فوالد، پتروشیمی و نظایر آن در مناطق کم

بر جلوگیري شود و سمت و هاي اصفهان، یزد و کرمان، بهتر است از توسعه صنایع آبمثل استان
همچنین با .  بر مثل صنایع هایتک تغییر جهت داده شودآبسوي توسعه صنعت به سمت صنایع کم
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کرد که این  توان در فضاي سبز واحد صنعتی استفادهشده پساب صنعت میاستفاده از آب تصفیه
  .شود به محیط زیست صدمات کمتري وارد آیدکار عالوه بر صرفه جوئی آب باعث می

  عدم استفاده از آب آشامیدنی براي مصارف غیرشرب -4-2- 9
شده نظیر آب بسیاري از شهرهاي ایران از جمله تهران که داراي کیفیت استفاده از آب تصفیه

مصارف دیگر نظیر شستشو، آبیاري یا عملیات عالی و مناسب مصرف آشامیدن است براي 
هایی با توان از آبچنین نیازهایی را می. گرددساختمانی و غیره نوعی اتالف آب محسوب می

کار یک راه. شده را جهت استفاده شرب اختصاص دادتر تأمین کرد و آب تصفیهکیفیت پایین
شهرها است که در بسیاري از  براي جلوگیري از این امر جداسازي آب شرب و غیرشرب در

کار از دو شبکه انتقال و توزیع آب استفاده در این راه. کار استفاده شده استکشورها از این راه
کننده یکی براي آب شرب و مصارف پخت و پز که با دبی خیلی کم در اختیار مصرف. شودمی

شود مقدار آب مر باعث میبهاي مصرف این آب بسیار گران است که این اگیرد و آبقرار می
سیستم دوم مختص مصرف غیرشرب از جمله مصارف شستشو، . مصرفی به شدت پائین آید

کیفیت و غیر بهداشتی هاي کمتواند از آباین آب می. استحمام، آبیاري باغچه و نظایر آن است
بسیاري از آب شرب  توجه به اینکه شبکه توزیعبا . شده از فاضالب تأمین شودمثل آب تصفیه

شهرهاي ایران قدیمی است، بهتر است از سیستم قدیم براي تأمین آب غیرشرب استفاده شود و 
  .سیستم جدید با دبی کم تنها براي شرب و آشامیدن احداث شود

  یابی مناسب براي صنایع داراي آالیندگی زیاد مکان -4-3- 9
ی آنار دارند و پسابکننده سر و کتعیین محل تأسیسات صنعتی که با مواد آلوده ها از نظر کم

این تأسیسات نظیر  . اي برخوردار استیا کیفی براي محیط زیست خطرآفرین است، از اهمیت ویژه
کنند، محیط که پساب زیاد و آلوده ایجاد میپاالیشگاه، صنایع فوالد و پتروشیمی با توجه به این

بنابراین باید . کنندد را به شدت آلوده میزیست و به ویژه منابع آب محیط و مناطق زیردست خو
در تعیین محل احداث چنین صنایعی و هرگونه صنایع دیگر که با مواد شیمیایی سر و کار دارند، 
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کننده آب هاي آبریزي که تأمینالعاده مبذول داشت و به ویژه در مناطق باالدست حوضهدقت فوق
  . خودداري کرداز ایجاد چنین تأسیساتی  شرب هستند،  مطلقاً

  هاها و فاضالبتصفیه پساب -4-4- 9
سازي منابع آب سطحی و زیرزمینی نقش بسیار مؤثري هاي شهري و صنعتی در آلودهپساب

هاي گونه موارد ایجاد سیستمدر این. دهندوري از آن را به شدت کاهش میدارند و قابلیت بهره
هاي تصفیه فاضالب مواردي که سیستمباشد و عالوه بر آن در تصفیه فاضالب ضروري می

بایست با وضع قوانین سخت به گیرد، میباشد و یا مورد استفاده قرار نمیکارخانجات، معیوب می
کنندگانی که حساسیتی شده در مصرفاستفاده از پساب و فاضالب تصفیه. این وضعیت پایان داد

تواند در جهت حفظ محیط زیست مؤثر می) آبیاري درختان غیرمثمر(نسبت به کیفیت آب ندارند 
  .باشد

  هاي شهري و جلوگیري از آلودگی آبمدیریت زباله -4-5- 9
هاي آبریز هاي شهري در مجاورت منابع آب به ویژه در مناطق باالدست حوضهانباشتن زباله

به همین لحاظ . گرددهاي سطحی و زیرزمینی میموجب آلوده ساختن محیط زیست و منابع آب
- ها به مناطق مشخص و مورد تأیید سازمان محیط زیست، انتقال داده شود و یا ایناست زباله الزم

  . اقدام نمود) کمپوست(ها به مواد دیگر آوري و تبدیل آنکه نسبت به عمل

  کنترل اثرات کشاورزي بر محیط زیست-4-6- 9
آثار ناشی از . در جهان امروز اصل اول در توسعه، رعایت اصول حفاظت محیط زیست است

توسعه بیش از حد کشاورزي و فشار جمعیت بر محیط زیست در طی قرن گذشته بسیار نامطلوب 
هاي چمنی، در معرض فرسایش قرار هاي علفها، حذف گونهچراي بیش از حد دام. بوده است

کاهش ، هاگرفتن خاك، تخریب ساختمان خاك در اثر کاهش ماده آلی و فعالیت میکروارگانیزم
  . باشندهویه خاك و کاهش میزان نفوذ آب به خاك از جمله  این عوارض ناخواسته میت
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این ادوات به . گرفتعمق انجام میهاي کمورزي توسط گاو آهندر گذشته عملیات خاك
شدند و به حفظ آب و ماده آلی در خاك و به حاصلخیزي میزان کمی باعث برگرداندن خاك می

هاي اخیر ضریب مکانیزاسیون کشاورزي به اما در طی سال. ردندکو پایداري خاك کمک می
- که ادوات جدید در عمق بیشتري از خاك عمل  مینحويگونه چشمگیري افزایش یافته است به 

، در نتیجه تلفات ماده آلی انددادهافزایش ي خاك را به میزان زیاد هايگردانیدن الیهکنند و بر
همچنین مشکل . اندشدهرا سبب  ت آب در اثر تبخیر زیادخاك در اثر اکسیداسیون و تلفا

  . افزایش یافته استدر این شرایط  )Hard  plow(فشردگی خاك 
کش در بخش مسئله دیگر مدیریت، بیشتر در کاربرد کودهاي شیمیائی و سموم آفت
استفاده از سموم . کشاورزي است که این امر در حفظ سالمت محیط زیست نقش مؤثري دارد

هاي باشند و یا در زمانناپذیر میها به خصوص سمومی که تجزیهکشدفع آفات نباتی و حشره
زیست ، محصوالت کشاورزي، علوفه و گوشت دام و شوند، منابع آب، محیططوالنی تجزیه می

المصرف گونه سموم در حال حاضر ممنوعبسیاري از این. سازندهمچنین منابع آب را مسموم می
المقدور استفاده بجاست که در مقدار و نوع مصرف سم توجه کافی مبذول گردد و حتی. دباشنمی

  .گرددهاي بیولوژیک استفاده میاز روش ًامروزه براي دفع آفات عمدتا. ها کاهش یابداز آن

  هاتوجه به خطر سایر آلودگی -4-7- 9
هاي پیشین پدید آمده گیهاي دیگري نیز عالوه بر آلودامروزه با توسعه تکنولوژي آلودگی

هاي اسیدي، هاي ناشی از سوختن مواد نفتی، بارش بارانتوان به آلودگیاست که از آن جمله می
، پراکندگی مواد )هاي نفت یا باال بودن آلودگی هوادر زمان سوختن چاه(هاي سیاه بارش باران

، )ا را نیز آلوده کرده استههاي موجود در قلل کوهکه حتی برف(رادیواکتیو در محیط و فضا 
  هاي جاري آلوده، باعث آلودگی مخازن آب مصرفی از جمله منابع باران و آب. اشاره کرد

اي در سطح جهانی اندیشید و براي حل این معضل باید چاره. گرددهاي زیرزمینی میآب
  .تصمیمات مناسب و موثري در این زمینه اتخاذ کرد
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  توسعه آبخیزداري -4-8- 9
 است هاسیالب پخش و مهار خاك، و آب حفاظت نوین هايشیوه از یکی خیزداريآب 

. شودمی زیرزمینی آب هايسفره داخل به آب نفوذ و مخرب هايسیالب کنترل باعث که
 که شودمی موجب و کندمی کمک آب هايسفره تغذیه به سیالب کنترل اساسی راهبرد

 زیر به را بیشتري کشاورزي هايزمین بتوانند بیشتر آب تولید با هاچاه و هاچشمه ها،قنات

 شرایط به توجه با. ایفاءکنند را مهمی نقش بیشتر، غذایی محصوالت تولید در و برده کشت

 روند تشدید با است و آبیکم نظیر ايعدیده مشکالت شاهد ایران، که خاص اقلیمی

یابد، می افزایش مخرب طحیس هايآبروان نهایت در و خاك نفوذپذیري میزان فرسایش،
برنامه با کهحالی در است، استفاده قابل غیر سیالبی هايآبروان بخشی از حالت این در

ها، بخشی این آب برداريبهره با ها،رودخانه پایه دبی تقویت و آبخیزداري مدیریت و ریزي
  .توان برطرف نمودآبی مناطق مختلف کشور را میاز مشکالت کم

   و قنوات آب افزایش که زیرزمینی هايسفره تغذیه به کمک و هاآبانرو کنترل
 خواهد امکانپذیر آبخیزداري عملیات انجام داشت، با خواهد همراه به را کشاورزي هايچاه

 را اشتغال ایجاد و درآمد و تولید افزایش زیرکشت، سطح افزایش زمینه آبخیزداري زیرا بود،
  .صل هفتم به این موضوع بیشتر پرداخته شده استدر ف .آورد خواهد ارمغان به

  
  زیست و سالمتتغییر اقلیم و تاثیر آن بر محیط -5- 9
اي در طول  هاي منطقه به نوسان در اقلیم جهانی زمین یا در اقلیم(Climate change)  تغییر اقلیم  

یا آب و هواي  -يپذیري یا شرایط میانگین جوکند و این تغییرات را در نوسان زمان اشاره می
ها  ها تا میلیون کند که در فاصله زمانی بین دهه هاي زمانی تشریح می در مقیاس  –)متعارف(متوسط 

. شودتغییر اقلیم موجب طوالنی شدن خشکسالی و اثرات آن بر سالمت می. باشد سال در نوسان می
هاي اقتصادي و وجب چالشزیستی نیست بلکه به طور گسترده متغییر اقلیم صرفاً یک پدیده محیط

  .هاي زندگی فردي تاثیرگذار استشود که بر کلیه جنبه اجتماعی می
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از جمله موج گرمایی که . هاي زیادي از اثرات تغییر اقلیم در اقصانقاط جهان وجود داردمثال
یش گراد نسبت به میانگین سی ساله افزادرجه سانتی 10در اروپا اتفاق افتاد و دما  2003در سال 

درصد مرگ و میر مربوط به   60در فرانسه. کشور شد 5هزار نفر در  35تا  21یافت، منجر به مرگ 
که طوريدر آسیا نیز قربانیان زیادي داشت به 2003گرماي سال . سال بود 75افراد مسن و باالي 

ال ایالت سیچوان چین در س. کشته بر جاي گذاشت 3000هند  "آندهاراپرادش"تنها در ایالت 
میلیون  8این خشکسالی سبب مرگ . اش را  در عصر حاضر تجربه کردبدترین خشکسالی 2005

  .میلیون راس از احشام شد 7نفر انسان و 
هاي اسهال و درصد از سندرم 4/2طبق آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی، حدود 

ها تلف جهان مربوط به خشکسالیمیالدي در مناطق مخ 2000درصد از ماالریاي انسانی در سال  6
میالدي افزایش  2030شود در سال بینی میهمچنین  پیش. و تغییرات آب و هوایی کره زمین است

  . درصد برسد 10سندرم اسهال ناشی از تغییرات آب و هوایی به 
  هاي انسانی را هاي آب و هوایی در ارتباط با سالمت جمعیتدگرگونی هاي ناشی ازپیامد

ها بندي کرد که از جمله آنوان در دو دسته خسارات مستقیم و حسارات غیرمستقیم تقسیمتمی
  :)1387صادقی، (موارد زیر اشاره کرد  توان بهمی

Ø هاي هاي ناشی از استرسصدمات فیزیکی به دلیل گرماي زیاد از جمله مرگ و بیماري
  هاي طبیعی از جمله خشکسالی و سیلحرارتی و تشدید پدیده

Ø ناشـی  ) هاي منتقلـه از آب و غـذا  نظیر بیماري(هاي عفونی رات غیرمستقیم شیوع بیمارياث
 افزایش گرد و غبار و آلودگی هوا  از 

Ø هاي قلب و عروق و ریويافزایش مرگ و میر ناشی از بیماري  
Ø هاي هایی که از قبل وجود نداشته است و یا به صورت محدود در کانونشیوع بیماري

  روز داشتند اقلیمی خاصی ب
Ø  پائین آمدن کمیت و کیفیت آب آشامیدنی  
Ø هاافزایش آلودگی هوا و آلرژن 
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Ø استفاده بیش از حد از سموم وکودهاي شیمیائی 

Ø هاي بومی منطقه نظیر ماالریا و سالک بویژه در مناطق خشک که مبادرت افزایش بیماري
 شود به احداث سدهاي مخزنی و افزایش مصنوعی رطوبت هوا می

Ø اجتماعی منطقه و مخاطرات بهداشتی ناشی از آن یرات در شرایط اقتصادي وتغی 

Ø هاي مناسب و اثرات پذیر در پی یافتن مکاندیده و یا آسیبمهاجرت از مناطق آسیب
  روانی ناشی از مهاجرت و ازدست دادن خانه و کاشانه

Ø سوء تغذیه به دلیل کاهش مواد غذایی 

Ø  ناشی از آنافزایش سطح آب دریاها و مشکالت  
Ø گسترش مناطق بیابانی در کشورها 

 
  چرخه بال، محیط زیست و توسعه  -6- 9

ناسازگاري، بالیاي . گذاردهاي گوناگونی بر انسان و طبیعت تاثیر میبال و مصیبت از جنبه
پذیري ناشی از مصیبت طبیعی، افزایش جمعیت و مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها، آسیب

  .کندمیوارده را تشدید 
. باشدسالمتی، تحصیالت و کاهش فقر می توسعه وابسته به موضوعاتی از جمله مساله آب، 
  ها و مراتع، وضعیت هوا ، آب و اراضی همچنین محیط زیست تابع توسعه و گسترش جنگل

شود یک نوع زیست توجه میکه از منظر بال و مصیبت به مقوله توسعه و محیط هنگامی. باشدمی
. شوندگردد که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از هم متأثر میگی درونی میان این دو مشاهده میوابست

ایمنی . زیست و بالیا، ایجاد ایمنی و پایداري در زندگی انسان استهدف اصلی از مدیریت محیط
به معناي محافظت گسترده و جهانی از بالیاي طبیعی و خطرات وابسته به آن و همچنین کاهش 

اي دارد که شامل تعامل پایداري مفهوم گسترده. و میر و صدمات ناشی از بالي طبیعی است مرگ
پایداري به طور اخص به معنی  . هاي فرهنگی در مواجهه با خطرات استبین اقتصاد، اجتماع و جنبه

  . توانایی پایدار درکسب درآمد و معیشت مطلوب است
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چرخه بال، محیط زیست و  "زیست، محیط به منظور مدیریت خشکسالی با محوریت حفظ 
در این . تواند راهبرد مناسبی براي تهیه برنامه عمل باشدارائه شده، می) 1-9(که در شکل "توسعه

  نوسازي، پاسخگویی،   بازسازي،  شامل) خشکسالی(شکل چرخه بین توسعه و بال 
از وقوع حادثه و آمادگی تعدیل و پیشگیري است که سه قسمت آخر مربوط به بعد  دهی،سازمان

المللی و نهادهاي بین  هاي دولتی و غیردولتی،ارگان. باشدبراي مواجه با حوادث و بالیاي بعدي می
که در این چرخه مهمترین درحالی. کنندبال  ایفا می –ها نقش مهمی را در چرخه توسعه دانشگاه

الی بستگی مستقیم به میزان جلب بازیگران، مردم هستند لذا میزان موفقیت در مدیریت خشکس
زیست و توسعه در محیط توان گفت که در چرخه ذکر شده،میهمچنین . مشارکت مردم دارد

در فصل دهم به تفصیل به مدیریت بحران . شوندواقع چتري براي سالمتی انسان محسوب می
  .هاي مدیریت پرداخته شده استخشکسالی و چرخه

  
  ، محیط زیست و توسعه)خشکسالی(یا چرخه مدیریت بال) 1- 9( شکل

 
  هاي منتقله آبچند توصیه بهداشتی جهت پیشگیري از ابتال به بیماري -7- 9

ü هاي سطحی به هر طریق ها و سایر آبدر صورت استفاده از منابع ذخیره آب رودخانه
  .ها نریزیدممکن، مواظب باشید  و به هیچ عنوان زباله و یا فاضالب را به داخل آب
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ü جویی نمایید تا سایر هموطنان ما نیز بتوانند از آن شده، صرفهمصرف آب تصفیه در
کند بلکه آبی را تشدید میرویه آب نه تنها بحران کمزیرا مصرف بی. استفاده کنند

محیطی و اقتصادي فراوانی را شود و مشکالت زیستموجب تولید فاضالب بیشتري می
 .آورددر دفع بهداشتی آن بوجود می

ü چه به سالمت آب مصرفی اطمینان ندارید آب را جوشانده و یا با استفاده از قرص چنان
 .را ضدعفونی و سپس مصرف کنیدندرصد آ 1کلر و یا محلول پر کلرین 

ü   درصد را در یک لیتر آب  70پرکلرین ) گرم 15(در تهیه کلر، یک قاشق مرباخوري
از این محلول را به یک لیتر آب زالل حل کنید و براي ضد عفونی کردن آب، سه قطره 

 .قطره از محلول را به یک لیتر آب کدر اضافه کرده، پس از نیم ساعت مصرف شود  7یا 

ü  در صورت عدم دسترسی به کلر، آب را به مدت یک دقیقه بجوشانید و پس از سرد
 .جهت شرب استفاده کنید  شدن

ü ست نگهداري کنیدآب آشامیدنی خود را در ظرفی تمیز که داراي درب ا.   

ü  آب را از منبع آب به داخل لیوان یا ظروف مصرف خود بریزید و لیوان خود را وارد منبع
   .آب نکنید

ü هاي خود را در موارد ضروري از جمله پس از توالت رفتن یا شستن شستشوي دست
بون فرزندتان، پیش از تهیه غذا، پیش از غذا دادن به فرزندتان و قبل از صرف غذا با صا

هاي دست از جمله کف، ها دقت کنید که تمام قسمتهنگام شستشوي دست. بشویید
 .ها خوب شسته شوندپشت دست، بین انگشتان و زیر ناخن

ü تر از پاکیزه کردن آن پس از آلودگی است، محافظت منابع آب از آلوده شدن، آسان
به همین جهت ما حفاظت از آب به معنی جلوگیري از ورود میکروب به داخل آن است 

ها و خود آب هاي اطراف منابع آبباید کامالً مطمئن شویم که انسان و حیوانات با زمین
   .تماس حاصل نکنند
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ü اگر شکی به سالم بودن آن دارید،  پیش از . براي تهیه غذا حتماً از آب سالم استفاده شود
شود، یه یخ استفاده میافزودن مواد غذایی که بعداً پخته خواهند شد یا آبی که براي ته

 .بجوشانید و باالخص در مورد آب مصرفی براي تهیه غذاي نوزادان مراقب باشید

ü باشند کننده آب آشامیدنی و آب فضاي سبز میها به تابلویی که مشخصدر پارك
 توجه کنید و از مصرف آب مخصوص آبیاري فضاي سبز جداً) تابلوهاي هشدار دهنده(

   .خودداري گردد

ü از آشامیدن . باشدهاي کشاورزي آلوده میها، قنوات، رودخـــانه و چاهغلب چشمهآب ا
   .ها خودداري شودها قبل از جوشاندن آنگونه آباین

ü براي شستشوي مواد غذایی مثل میوه نیز از آب سالم و بهداشتی استفاده کنید.   

ü سازي سبزیجات مبراي سال. سازي و سپس مصرف کنیدقبل از مصرف، سبزیجات را سالم
لیتر  5شده را در سپس سبزي پاك. ها را بخوبی پاك کنید و شستشو دهیدابتدا سبزي

پس از آن نصف . داري کنیددقیقه در آن نگه 5آب حل کنید و سبزیجات را به مدت 
لیتر آب  5را در ) العملیا یک عدد قرص کلر طبق دستور(خوري پرکلرین قاشق چاي

در خاتمه سبزي را . داري کنیددقیقه در آن نگه 5را به مدت حل کنید و سبزیجات 
 . بخوبی شستشو و آبکش نمائید

ü کارد، سینی، سبد و سایر وسایل مورد استفاده براي پاك کردن سبزیجات را پس از اتمام 
   .شوییدکار با مایع ظرفشویی به خوبی ب

ü خودداري کنید ها، انهار، معابر و اماکن عمومی جداًاز ریختن زباله در جوي. 

 
  پیامدهاي زیست محیطی خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاري -8- 9

  تأثیر خشکسالی بر تاالب ها -8-1- 9
، به معنی اراضی خیس و غرقابی و متشکل از دو wetlandتاالب از نظر لغوي معادل واژه  

یفی که در کنوانسیون مطابق تعر. باشدکلمه تال و آب بوده است که در اصل به معنی آبگیر می
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به مناطق پست باتالقی، مردابی، آبگیرهاي «: جهانی رامسر مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است
شور یا شور و مناطق  طبیعی یا مصنوعی، دائمی یا موقت داراي آب ساکن یا جاري، شیرین، نیم

کند، تاالب  نمیمتر تجاوز  6ها در حالت جزر کامل از هاي دریایی که عمق آنداراي آب
ها در تعادل بخشی محیط طبیعی، زیستگاه حیات بسیاري از با توجه به اهمیت وجود تاالب. »گویند

به طور کلی . ها از اهمیت بسیاري برخوردارندها، تاالبموجودات و تأثیر آن بر زندگی انسان
ها عالوه از بین رفتن آن ها دانست که باتوان شاخص با اهمیتی در تعادل اکوسیستمها را میتاالب

دهد و ناپذیر بر محیط طبیعی، بخش کشاورزي را نیز تحت تأثیر قرار میبر بروز صدمات جبران
مثالً خشک شدن تاالب هامون و تأثیر آن بر (گیرد حیات انسانی نیز در معرض خطر قرار می

  .و اقتصاد را نیز ممکن است تحت تأثیر قرار دهد) حیات مردم منطقه
هایی طبیعی قرار دارند که در حفاظت  خیزترین اکوسیستمترین وحاصلها در زمره غنی البتا

  برابر  10ها که ارزش اکولوژیک تاالبطورياي دارند، به العاده زیستی اهمیت فوق از تنوع 
ي آنها در واحد سطح  هاي زراعی برآورد شده است و تولید خالص اولیهبرابر زمین 200ها وجنگل

ها توان تولیدي تاالب. بیشتر است) هاي بارانی به جز جنگل(هاي جهان  سازگان  ز تمامی دیگر بوما
این درحالی است . هاي کشاورزي پرتولید همچون نیشکر و ذرت است نزدیک به دو برابر عرصه

ها براي رسیدن به چنین سطح چشمگیري از تولید، بر خالف کشتزارها، هیچ نیازي به  که تاالب
هاي پژوهشی و ي یافته بر پایه. هاي کشاورزي، یعنی آب، کود و سم ندارندزریق نهادهت

ها، به تنهایی  هاي آب شیرین دنیا، تولید خالص تاالب اي از تاالب شده روي پاره هاي انجام بررسی
اهمیت این تولید و بزرگی . دهد ي زمین را تشکیل می هاي کره درصد از کل تولید خشکی 14تا 
هایی سهم  تاالب ي قلمرو چنین محدوده: تر خواهد بود که بدانیم لمس م آن، هنگامی قابلسه

درصد آن را  02/0ي زمین، یعنی تنها اندکی بیش از  هاي کره ناچیزي از مجموع مساحت خشکی
 .گیرددر بر می

وع زیستی سازي آب، حفظ و توسعه تنتوان به تولید و ذخیرهها میاز جمله فوائد بیشمار تاالب
هاي گردشگري، تثبیت آب وهواي گیاهی و جانوري، مهار سیل و فرسایش، پاالیش آب، کانون
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هاي شیالتی و پرندگان، محل محلی به ویژه تعدیل درجه حرارت، تأمین غذا و تولید فرآورده
بوم،  ها در زیستي آن ریزي و زادآوري آبزیان، پاکسازي سموم، نقش مثبت و چندجانبهتخم
، ، تولید علوفه در مزارع و مراتع  اطراف)بانک ژن(لیدات زیستی، اهمیت زیستگاهی و ژنتیکی تو

 -هاي زیرزمینی، تثبیت اراضی ساحلی، افزایش کیفیت آب واهمیت تحقیقاتیتخلیه و تأمین آب
. هاي کارکردي  اشاره کرد ي آب در طبیعت و سرانجام ارزش هاي اولیه)فیلتر(علمی، نقش صافی 

  . ها کمتر مورد توجه قرار گرفته اندأسفانه علیرغم اهمیت زیاد، تاالبمت
هاي هاي سنگینی بر تاالبزیان  86- 87طی چند سال گذشته و به ویژه در خشکسالی سال آبی 

کشور تحمیل شده است و به طور حتم با روندي که در حال حاضر در ارتباط با حفظ منابع طبیعی 
  ها از وضعیت قرمز امري بعید به نظر ته شده است خروج تاالبو محیط زیست در پیش گرف

  . رسدمی
بیش از (در استان چهار محال و بختیاري به دلیل کوهستانی بودن و وضعیت خاص توپوگرافی 

هاي متعددي ایجاد شده هاي جوي زیاد، تاالب، همچنین بارش)درصد استان کوهستانی است 75
بخشی زیست محیطی، تأثیر قابل توجهی بر بخش شده همچون تعادل است که عالوه بر منافع اشاره

تأثیر نامطلوب  86-87متأسفانه خشکسالی سال زراعی . کشاورزي و اکوتوریسم منطقه نیز دارند
ها، متأسفانه بررسی رغم اهمیت این تاالبهاي استان داشت، اما علیزیادي بر اکوسیستم تاالب

ها صورت نگرفته است و ثرگذاري خشکسالی بر روي این تاالبدقیق و کمی بر روي میزان ا
هاي گندمان ولی شواهد حاکی از آن بود که تاالب. اطالعات دقیقی در این خصوص وجود ندارد

  .و سولقان به طور کامل خشک شدند و تاالب چغاخور به شدت کم آب شد
هاي شهرستان ر از تاالباي که به مدت دو سال بر روي کیفیت آب تاالب چغاخودر مطالعه

انجام گرفت، آثار خشکسالی تقریباً از اواخر بهار رویت  1387و  1386هاي بروجن در سال
گردیده است و اواخر فصل تابستان با توجه به تبخیر شدید آب تاالب که ناشی از تابش شدید نور 

که طوريفت بهباشد ذخیره آبی تاالب به شدت کاهش یاخورشید و افزایش درجه حرارت می
در این مطالعه طی دو فصل بهار . ها، کامالً فاقد هرگونه آبی براي اندازه گیري بودیکی از ایستگاه
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تغییرات کیفی آب تاالب بررسی شد که نتایج در نمودار  1387و  1386هاي و تابستان در سال
فیت آب تاالب به شود در خشکسالی، کیارائه شده است و مالحظه می) 3- 9(و ) 2- 9(هاي شکل

  ).1387شیوندي و همکاران، (شدت افت کرده است 

 

  آب تاالب چغاخور BODبررسی تغییرات ) 2- 9( شکل

  

  آب تاالب چغاخور NH4بررسی تغییرات ) 3- 9( شکل

  اثرات خشکسالی بر مناطق حفاظت شده -8-2- 9
ها در مناطق البها و تاها، رودخانهیکی از اثرات دیگر خشکسالی، کاهش میزان آب چشمه

کامالً احساس شد که نمونه  1378این موضوع در جریان خشکسالی سال . باشدحفاظت شده می
آباد و سولقان، کاهش بارز و قابل لمس آن خشک شدن جریان رودخانه کیار، تاالب علی
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ها و قنوات استان با اثر مستقیم بر روي حیات چشمگیر حجم آبی تاالب چغاخور و اکثر چشمه
ها زحمت و رنج حفاظت از این سرمایه وحش،  باعث مرگ و میر و مهاجرت شده است و سال

هرچند بعضی از وحوش از جمله پرندگان قادر به پرواز و مهاجرت . ملی را به نابودي کشانده است
  اي مانند کل و بز و قوچ و میش کمتر به  مهاجرت دست جثهخواهند بود لیکن وحوش بزرگ

گر هم چنین شود از دست شکارچیان غیرمجاز جان سالم به در نخواهند برد و یا آبزیان زنند و امی
در این میان مناطق حفاظت شده محیط زیست به لحاظ . همگی محکوم به مرگ خواهند بود

لذا در بررسی اثرات خشکسالی بر این . حفاظت از تنوع زیستی از اهمیت بیشتري برخوردارند
پذیر شناسایی و بر این جه به پراکندگی مناطق حفاظت شده، مناطق آسیبمناطق الزم است با تو

  ). 1387شیوندي و نظریان، (بندي شونداساس اولویت
. پس از انتخاب منطقه و شناسائی آن، گام بعدي بررسی نقاط قوت و ضعف در انجام کار است

ابل توجهی در پیشبرد تواند کمک قها در منطقه نیز میها و نحوه آرایش آنپراکندگی چشمه
در این ارتباط ترمیم و الیروبی مسیرهاي انتقال آب و احداث آبشخورهاي . برنامه داشته باشد

ها و آبرسانی با تانکر سیار کافی است تا آب الزم  تأمین شود و این سیمانی و فلزي و نصب آن
 .اقدامات در شرایط اضطرار تنها راه نجات حیات وحش است

مدیریت آب الزم است که سایر فاکتورهاي یک زیستگاه لحاظ گردد تا منجر دراجراي طرح 
بنابراین . به نتیجه مطلوب یعنی حفظ حیات وحش در منطقه شود، فاکتورهائی مثل غذا و امنیت

هاي تأمین آب، احداث پاسگاه و انبار علوفه جهت ذخیره علوفه و بذرکاري، به عالوه اجراي طرح
آید در این صورت ح نجات حیات وحش مناطق حفاظت شده به شمار میکننده طرنحوي تکمیل

  ).1387نظریان، (شودکلیه شرایط یک زیستگاه خوب و محیطی امن براي وحوش مهیا می
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  نقشه پراکندگی مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاري) 4- 9(شکل 

  بختیاريو محال در استان چهارمرتبط با خشکسالی  هايبیماري -8-3- 9
هاي اخیر در استان چهارمحال و بختیاري منجر به مرگ و میر نشده ولی خوشبختانه خشکسالی

بررسی شیوع دو بیماري پدیکلوزیس و اسهال خونی . ها شده استمنجر به گسترش برخی بیماري
زیس در خشکسالی دهد که بیماري پدیکلو نشان می) 5-9(در شکل 1388تا  1379هاي در سال

شدت شیوع این بیماري  1387در خشکسالی . با تأخیر افزایش داشته است 1387و  1379هاي سال
به مراتب کمتر شده و این نشان از افزایش آمادگی ) 1379سال (نسبت به خشکسالی قبل از آن 

الی شیوع جالب است بیماري اسهال خونی در مواقع ترس. استان در کنترل این بیماري بوده است
ها مقدار آن کاهش یافته است که بررسی علل آن در یک بیشتري داشته است و در خشکسالی

  .  رسدطرح پژوهشی ضروري به نظر می
سالک، . استنشان داده شده 1379-88هاي بیماري دیگر در سال 4بروز ) 6-9(شکلدر 

که در سال طورياهش داشته بهکاالآزار، تیفوید و ماالریا در کل دوره مورد بررسی در استان ک
افزایش یافته،   86تا سال  84اما در مورد بیماري سالک که از سال . به صفر رسیده است 88
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چون روند افزایشی آن از دوره ترسالی . به بعد روند کاهشی داشته است 87خوشبختانه از سال
که در خشکسالی قبلی ژه آنبوی. را ناشی از خشکسالی دانستتوان افزایش آنشروع شده، لذا نمی

  . دهد، این بیماري افزایش نشان نمی1379در سال 
توان اذعان داشت که در استان، بایستی در کنترل بیماري پدیکلوزیس با توجه به موارد فوق می

ها نیز مثل یابد، اقدامات ویژه انجام داد و در مورد سایر بیماريکه در مواقع خشکسالی افزایش می
  . امات روتین بهداشت ادامه یابدقبل اقد

  
  روند بیماري ها در استان ) 5- 9(شکل 

  
  ها در استانروند بیماري) 6- 9(شکل 
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  گرد و غبار در استان  -8-4- 9
اگرچه استان چهارمحال و بختیاري به عنوان یک استان با هواي پاك معروف است و این 

گران مورد توجه است ولی در زمان ب گردشهاي اصلی استان در جذمزیتمسئله به عنوان یکی از 
ها، این استان نیز همچون بسیاري از مناطق کشور از گزند گرد و غبار در امان نبوده و خشکسالی

وقوع گرد و غبار در . باشدبررسی این موضوع براي انجام اقدامات پیشگیرانه مهم و ضروري می
ید محلی است و دیگري حرکت عمومی دو منشاء اصلی دارد که یکی وقوع بادهاي شد استان

. باشدگرد و غبار از نواحی غربی و جنوب غربی کشور و رسیدن این گرد و غبار به استان می
شدن غربی کشور در مواقع خشکسالی ناشی از خشکپدیده گرد و غبار مناطق غرب و جنوب

گرد و غبار در کشورهاي ها از جمله تاالب هورالعظیم و همچنین وجود مناطق مستعد ایجاد تاالب
اي به خود گرفته و ابعاد منطقه 1386-87این مسئله در خشکسالی . عراق، سوریه و عربستان است
  . اي انجام شودمنطقهها و اقدامات در مقیاس فرادر این ارتباط الزم است بررسی

اصلی، در مورد گرد و غبار محلی که منشأ آن از خود استان یا مناطق نزدیک آنست، علت 
به منظور بررسی بیشتر در این زمینه، گلباد ایستگاه شهرکرد در دوره . هاي شدید استوقوع طوفان

. ارائه شده است) 7-9( در مقایسه با متوسط درازمدت در شکل 1388فروردین تا شهریور سال 
ین متربرثانیه و در حالت میانگ 95/2برابر   1388شود متوسط سرعت باد در سال مالحظه می
که نتیجه آن. درصد است 63و  35درصد باد آرام نیز به ترتیب . متربرثانیه است 43/1درازمدت 
نسبت به میانگین درازمدت بیشتر باشد که این مسئله در  1388رود گرد و غبار در سال انتظار می

 1387شود تعداد روزهاي گرد و غبار در سال مالحظه می.  قابل رؤیت است) 8-9(نمودار شکل 
به مراتب از خشکسالی  1387بیشتر بوده و علت آن اینست که خشکسالی  1388حتی نسبت با سال 

رسانی به موقع و صحیح، به لذا جاي دارد در مواقع خشکسالی، با اطالع. شدیدتر بوده است 1388
مثالً (د دات الزم را در نظر بگیرنهاي تنفسی دارند هشدار داده شود تمهیافرادي که زمینه بیماري

    .تا کمتر در معرض آسیب قرار گیرند...) استفاده از ماسک و 
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  :گلباد ایستگاه شهرکرد از فروردین تا  شهریور در دو حالت) 7- 9(شکل

  1388سال ) میانگین بلند مدت ، ب) الف 

  
  مدتنسبت به بلند 88و  87هاي مقایسه تعداد روزهاي داراي گرد و غبار سال) 8- 9(شکل 

 1388گلباد سال ) ب

 گلباد میانگین درازمدت) الف 
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  مقدمه - 10-1
 مختلفـی  بـه دالیـل  . توان مانع از وقـوع آن شـد  نمیپدیده خشکسالی از جمله بالیایی است که  
کـه ایـن   نخسـت ایـن  . ین حادثه با دیگر حوادث طبیعی از قبیل سـیل، زلزلـه، طوفـان تفـاوت دارد     ا

طـوالنی در  نسـبتاً  تـدریج و در یـک دوره زمـانی      هو تـأثیر آن بـ  شـود  مـی پدیده به کنـدي شـروع   
محیطـی   هاي مختلـف ماننـد آب، کشـاورزي و منـابع طبیعـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و زیسـت        بخش

 از سوي دیگر، تعیین دقیق زمان شروع و پایان این پدیده تا حـدودي مشـکل اسـت   . گردد ظاهر می
   . کننداي خزنده توصیف می هخشکسالی را پدید ،اغلب هابا توجه به این ویژگی لذا

اي  گرچــه بســیاري بــه اشــتباه آن را واقعــه. خشکســالی حــالتی طبیعــی و مســتمر از اقلــیم اســت
دهـد،   ایـن پدیـده بـه صـورت تقریبـی در تمـام منـاطق اقلیمـی رخ مـی         . پندارنـد  تصادفی و نادر می

شکسـالی یـک   خ. کنـد  مـی  فـرق گرچه مشخصات آن از یک منطقه به منطقه دیگر به طـور کامـل   
زیـرا خشـکی تنهـا محـدود بـه منـاطقی بـا بارنـدگی          ،اختالل موقتی است و با خشکی تفاوت دارد

  .و حالتی دایمی از اقلیم است باشدمیاندك 
آن در اثـرات  . اي فیزیکـی یـا طبیعـی درنظـر گرفـت     خشکسالی را نباید تنها بـه عنـوان پدیـده     
بارش کمتر از حد مورد انتظار بـه دلیـل تغییـرات    (ی نتیجه ایفاي نقشی بین یک رخداد طبیع ،جامعه
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خشکسـالی لطمـه   آثـار  هـا بـه طـور معمـول از      انسـان . و نیاز مردم به منابع تأمین آب اسـت ) اقلیمی
نتـایج   ،یافتـه و در حـال توسـعه   هـاي اخیـر در هـر دو گـروه کشـورهاي توسـعه       خشکسالی. بینند می

هـا  آني مشخصی به بار آورده اسـت کـه جملگـی    ها محیطی و دشوارياقتصادي، تأثیرهاي زیست
  . بخش طبیعی، مدنظر قرار گیردپذیري تمام جوامع از این پدیده زیانباعث شده آسیب

افتـد و اثـرات   با توجه به اینکه پدیده خشکسالی در بیشتر مناطق و کشورهاي جهـان اتفـاق مـی   
زیـادي در اقصـانقاط دنیـا     باشـد، طـی سـالیان گذشـته تجـارب     هاي مختلف عمیق مـی آن بر بخش

هاي مختلفی بـراي مـدیریت و مقابلـه بـا خشکسـالی ارائـه       بوجود آمده است و بر این اساس، روش
پــس از وقــوع (هــا را در دو گـروه کلــی، یکــی مــدیریت بحــران  تــوان ایــن روشمــی. شـده اســت 

قـرار   قبـل از وقـوع واقعـه مـورد رسـیدگی     ( و دیگري مدیریت ریسـک  ) شودخشکسالی انجام می
تـوان از وقـوع تمـامی    چـون بـا انجـام اقـدامات مـدیریت ریسـک نمـی       . بندي کـرد تقسیم) گیردمی

شود آن را بـه حـداقل رسـانید،  لـذا توجـه بـه هـر دو رویکـرد         خسارات جلوگیري کرد و فقط می
تـوان گفـت از   در ایـن صـورت مـی   . مدیریتی براي مقابله اصولی با خشکسالی ضروري خواهد بود

  .جامع خشکسالی  استفاده شده استمدیریت 
  

  رویکردهاي مدیریت خشکسالی - 10-2
دو راهکار و رویکرد کلی براي مقابله با خشکسالی وجـود دارد کـه یکـی مـدیریت ریسـک و      

در علـوم پزشـکی، بـه مـدیریت ریسـک، پیشـگیري و بـه مـدیریت         . دیگري مدیریت بحران اسـت 
در کشـور  . گردد کـه پیشـگیري بهتـر از درمـان اسـت     شود و همیشه بیان میبحران، درمان گفته می

نـد کـه فراگیـر شـده     فتگرهایی نظیر خشکسالی زمـانی مـورد توجـه قـرار مـی     پدیدهما و در گذشته 
ایـن روش   براي کنترل بحران، پاسـخ سـریعی بـه آن بدهنـد کـه      شدندمیباشند و مسؤوالن مجبور 

ا در  . شـت بـه دنبـال دا  نیـز  اي را  الحظـه م هـاي قابـل   ، هزینـه اثربخشـی آن  عالوه بر مقطعی بـودن  امـ  
هـاي مـدیریت ریسـک تشـریح و توصـیه شـده       هاي اخیر از سوي مجامع علمـی کشـور، روش  سال
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رود در آینده بـراي مقابلـه بـا بحـران خشکسـالی، از روش مـدیریت ریسـک کـه         است و انتظار می
  .روش کارآمدتري است در اولویت قرار بگیرد

  خشکسالی مدیریت بحران -1- 10-2
شود که پـس از حـادث   هایی گفته میمدیریت بحران خشکسالی به مجموع اقدامات و سیاست

  ایــن نــوع مــدیریت از . رودشــدن واقعــه خشکســالی، بــراي کــاهش اثــرات منفــی آن بــه کــار مــی 
هـاي اداره  هـر   هاي مختلف زیاد شد به صـورت یکـی از اولویـت   که اثر خشکسالی بر بخشزمانی

آگـاهی از  هاي فـردي مـدیران وابسـته اسـت و هـیچ پـیش      مدیریت بحران به توانایی. کشور در آمد
مشـکالت  زا و هـاي تـنش  بیشـتر جنبـه   ،مـدیریت بحـران  . زمان وقـوع و ابعـاد بحـران وجـود نـدارد     

اجتماعی و اقتصادي ناشی از بروز خشکسـالی و اقـدامات اضـطراري و واکنشـی بـراي کنتـرل ایـن        
. امروزه کـاربرد ایـن نـوع مـدیریت بـه تنهـایی مـورد نکـوهش اسـت         . دهدینظر قرار مپدیده را مد

در حالـت برخـورد   . شـود چون در ایـن نـوع مـدیریت برخـورد منفعالنـه بـا خشکسـالی انجـام مـی         
کـه منـابع   نشان داده شده است، تا هنگـامی ) 1-10(منفعالنه که مراحل آن بطور شماتیک در شکل 

هـا نگرانـی وجـود نـدارد و در بـی تفـاوتی و       ورد کمبـود آن آبی در وضعیت مناسبی هستند، در مـ 
) آغـاز خشکسـالی  (که خشکسالی در مراحل ابتدایی خـود قـرار گرفـت    وقتی. بریم غفلت به سر می

بـه مـرور و بـا تشـدید     . کنـیم  هـا توجـه نمـی    هنوز نسبت به وقوع آن اطالع نداریم و چندان به نشانه
شــویم و شــدت یــافتن خشکســالی مــا را نگــران  مــیکمبودهــا بــاالخره متوجــه شــروع خشکســالی 

اما معموالً تا این مرحله هنوز وخامـت اوضـاع مـا را وادار بـه یـک واکـنش جـدي نکـرده         . کند می
کــه پــس از آن  در مرحلــه بعــد،. هــاي زیــادي از دســت رفتــه اســتاســت و تــا ایــن زمــان فرصــت

در ایـن  . شـود  ئولین حاکم مـی خشکسالی به شدیدترین مراحل خود رسید، اضطراب در مردم و مس
اقـدامات مـدیریت   (موقع هر اقدامی که بتواند از شدت بحران کم کند و خسارت را کـاهش دهـد   

شـود و چـون هـیچ خشکسـالی، همیشـگی نیسـت بـاالخره بـا رخ دادن بـارش،          استفاده مـی ) بحران
پرآبـی آغـاز    یابـد، لـذا در ایـن رویکـرد مـدیریتی، دوبـاره دوران       خشکسالی بـه تـدریج پایـان مـی    
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کـه پـس از چنـد سـال دوبـاره خشکسـالی       شود و مجدداً دوره غفلت ما شروع خواهد شد تا این می
  .حادث شود

  

  
  چرخه برخورد منفعالنه با خشکسالی) 1- 10(شکل 

بایست چهار مرحلـه مـورد توجـه    با توجه به تجربیات موجود در مدیریت بحران خشکسالی می
نشـان داده  ) 2-10(باشـد و شـماتیک آن در شـکل    باشد که این مراحل به صورت یک چرخه مـی 

  . شده است
در ایـن  . بایسـت انجـام شـود   مرحله اول ارزیابی اثرات است که پـس از وقـوع خشکسـالی مـی    

هاي متأثر از خشکسالی شناسائی شـود و درجـه تـأثیر هـر بخـش مـورد       شود بخشمرحله، سعی می
  . بندي شوندپذیري الویتیرد و از نظر میزان خسارت یا آسیبتوجه قرار گ

مرحله دوم واکنش و پاسخ است که با توجه بـه امکانـات موجـود و قابـل دسـترس و همچنـین       
هـا بـراي تقلیـل خسـارات     ها و پاسخترین واکنششود مناسبنتایج مرحله ارزیابی اثرات، سعی می

  . شود و به کار رودو تبعات انتخاب 
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گیـرد تـا نقـاط    رحله سوم توانمندسازي است که پس از اتمام خشکسالی مورد توجه قرار مـی م
   .پذیري آن در مقابل خشکسالی کاهش یابدضعف موجود کاهش یابد و آسیب

مرحله چهارم بازسازي است کـه بـا انجـام ایـن مرحلـه، کلیـه اثـرات منفـی خشکسـالی در هـر           
حله به امکانات زیادي نیاز خواهد بود و اگـر ایـن مرحلـه    براي انجام این مر. شودبخش برطرف می

  . هاي بعدي، خسارات، کاهش چشمگیري خواهد یافتقطعاً در خشکسالی  به درستی انجام شود،

  
  چرخه مدیریت بحران خشکسالی) 2- 10(شکل 

  
و بازســازي غفلــت شــود،  امــا اگــر پــس از پایــان خشکســالی، در انجــام مراحــل توانمندســازي

چـرا کـه نیازهـاي    . تر و مهار آن دشـوارتر خواهـد شـد   خسارات خشکسالی بعدي به مراتب سنگین
انـد، پـس از اتمـام خشکسـالی بیشـتر      هـایی کـه از وقـوع خشکسـالی خسـارت دیـده      حمایتی بخش
ــت ) 3-10(در نمــودار شــکل . خواهــد شــد ــه حمای  هــاي مــالی و معنــوي در زمــان نیــاز ذینفعــان ب

در ایـن حالـت   . شده از سوي دولت نشان داده شده اسـت هاي ارائهخشکسالی در مقایسه با حمایت
هاي دولت در طول مدتی که خشکسالی حاکم اسـت، رونـد افزایشـی    شود که حمایتمالحظه می

ها نیز روند کاهشی دارد و این بـه معنـاي آن اسـت    داشته است اما پس از اتمام خشکسالی، حمایت
  ایـن اتفـاق زمــانی روي   . احـل توانمندســازي و بازسـازي توسـط دولــت انجـام نشـده اســت     کـه  مر 

  .دهد که رویکرد دولت در مدیریت خشکسالی صرفاً رویکرد مدیریت بحران باشدمی
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  شده از سوي دولت مقایسه روند نیاز مردم به حمایت در زمان خشکسالی و حمایت ارائه) 3- 10(شکل 

توانـد تبعـات زیـر را بـه دنبـال      بعدي به مدیریت بحران مـی شین، نگرش تکبا توجه به موارد پی
 : داشته باشد

که غالباً این منابع (کاهش خوداتکایی و افزایش اتکا و وابستگی به منابع مالی و معنوي سایرین  -1
  )محدود است

هاي  ازمانهدررفت منابع مالی و معنوي به دلیل فقدان برنامه و عدم هماهنگی الزم میان س -2
  مختلف داخلی و خارجی، دولتی و غیر دولتی

گیري و در نتیجه تن دادن به روش سعی و خطا  هاي مختلف در روند تصمیم وارد شدن سلیقه -3
  در رفع مشکالت

انجام نشدن وظایف محوله بدلیل فقدان زمان کافی، منابع انسانی متخصص، نبود انسجام کاري  -4
  ي مختلفها و فکري میان افراد تیم

  زده به دلیل نبود زمانهاي شتاب گیري سازي و تصمیم تصمیم -5
گیري کرد که روي آوردن به مدیریت بحران براي کاهش خسارت توان نتیجهبر این اساس می

کـه ایـن خسـارت    ( تلفـات و خسـارات زیـاد   یکی . در زمان وقوع خشکسالی دو اشکال عمده دارد
کـه  بـدون ایـن   صرف منابع مالی زیاد براي جبران خسـارات گري و دی ) شودعمدتاً متوجه مردم می

 . اثربخشی الزم را داشته باشد
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  مدیریت ریسک -2- 10-2
 بـه  مربـوط  فرآینـدهاي  و هارویه هاي مدیریتی،سیاست سیستماتیک کاربرد ریسک مدیریت

 همـان  مـدیریت ریسـک  در واقـع   .باشـد مـی  ریسـک  کنتـرل  و ارزیـابی  هـاي تحلیـل،  فعالیـت 
شـامل   اسـت کـه   اطمینـان  عـدم  هرگونـه  بـه  گـویی پاسخ و تحلیل شناسایی، با مرتبط یندهايفرآ

 رسـاندن  و نـامطلوب  وقـایع  نتـایج  حـداقل رسـاندن   به و مطلوب رخدادهاي نتایج حداکثرسازي

 و هـاي ناشـی از شـروع   کلیـه پدیـده  باشد تـا بـر ایـن اسـاس بتـوان      قبول می قابل به سطحی ریسک
بینـی و مقابلـه   مدت براي پـیش مدت و بلندثر میانؤو راهکارهاي م کردررسی ب را تداوم خشکسالی

هـا  هاي افراد یـا گـروه  در مدیریت ریسک بایستی از مهارت. کردتبیین  آن راهاي مختلف با حالت
ــان از شناســایی تمــام ریســک   ــه منظــور حصــول اطمین ــراي  ب ــات ب ــه کــارگیري کلیــه امکان هــا و ب

شـود بـا یـک    زیرا در مدیریت ریسک سعی می. ها در سیستم استفاده شود گیري و اجراي آن اندازه
اي تهیـه   هـا شناسـایی و کنتـرل گردنـد یـا برنامـه      تالش جامع، رویدادهاي ریسک، قبل از وقوع آن

  . ها مقابله شودشود که در زمان وقوع این رویدادها با آن
ریـزي مقابلـه بـا آن،    و برنامـه آگاهی از وقوع خطـر  بنابراین در مدیریت ریسک دو عنصر پیش

آگـاهی از وقـوع   گیرد  و این نـوع مـدیریت بـه دلیـل پـیش      قبل از وقوع بحران مورد توجه قرار می
ریزي هاي قبلـی بـراي کنتـرل و مواجهـه بـا آن، مسـتقل از تـوان و تجربـه         خطر و مطالعات و برنامه

   .دنبال داشته باشد تواند بهشخصی مدیران است و بیشترین نتیجه و اثرگذاري را می
  :توان با یک رابطه ساده به صورت زیر تعریف نموددر مدیریت ریسک، مقدار ریسک را می

 
پـذیري کـاهش یافتـه و آمـادگی جامعـه      اگر مدیریت ریسک به طور مؤثر انجام شـود، آسـیب  

هش لذا در رابطه فـوق اگـر صـورت کسـر کـا     . یابدبراي رویاروئی با بحران خشکسالی افزایش می
شود عدد کوچکی در خطـر ضـرب شـود و در ایـن     و مخرج کسر افزایش یابد، این امر موجب می

برعکس اگر مدیریت ریسک انجام نشود، صـورت کسـر افـزایش    . یابدصورت ریسک کاهش می
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ترتیب عدد بزرگتري در خطر ضرب شـده و ریسـک افـزایش    یابد و بدینو مخرج کسر کاهش می
  . شوداه مدیریت ریسک به خوبی نمایان میجا جایگدر این. یابدمی

  :توان به موارد زیر اشاره کردپذیري می از جمله پارامترهاي آسیب
Ø هاي نهادي و سازمانی چارچوب  
Ø تکنولوژيو ها  پشتیبانی زیرساخت، عوامل اقتصادي  
Ø آگاهی اجتماعیو  هاي انسانی ظرفیت  
Ø تغییرات جمعیتیو  روند شهرنشینی  
Ø محیطی تخریب زیستتغییرات کاربري زمین،  ،و قوانین هاسیاست  

  :توان به موارد زیر اشاره کردهمچنین از جمله پارامترهاي آمادگی می
Ø هاي نهادي و سازمانی آمادگی ظرفیت  
Ø آمادگی مدیران  
Ø دیدهآمادگی روانی جامعه و جامعه آموزش  
Ø  قدرت تخصیص اعتبارات  

 حـاکم  ریسـک  همـواره مـدیریت   یدبا خشکسالی آن چیزي که اهمیت دارد این است که در

 در زیـرا . اسـت  خـاص  شـرایط  به مربوط موقتی مدیریت که نوعی بحران مدیریت فقط نه  باشد

 حـال  اسـت،  طبیعـی  حـوادث  بـا  مقابله باش درآماده صورت به همواره کشور ریسک، مدیریت

باعـث   مـدیریت ریسـک  . اسـت  انجـام  قابـل  دهندهتسکین اقدامات فقط مدیریت بحران در کهآن
رو، افـزایش میـزان   رساندن مسایل غیرمترقبه و مشکالت پـیش  ها، به حداقل رساندن بحران به حداقل
هـا و برنامـه زمـانی کـار مطـابق برآوردهـا و        ها و بـاالخره انجـام هزینـه    ها، کاهش شکستموفقیت
  :مطرح استدر مدیریت ریسک سؤاالت زیر . گرفته خواهد شد هاي صورت بینی پیش

 پیوندد؟وقوع می چه موقع به خشکسالی -1

 در صورت وقوع خشکسالی، چه کسی مسئولیت مدیریت آن را بر عهده دارد؟ -2
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 چگونه باید مردم را آگاه ساخت؟ -3

 چگونه باید میزان مصرف آب را تعدیل کرد؟ -4

هدف و نقش دولت در کسب آمادگی در برابر خشکسالی، ارزیابی اثرات و مقابله با آن  -5
  چیست؟

 بایست به تولید، حفظ  یا گسترش وضعیت تغذیه در جامعه شود؟می چه توجه خاصی -6

 بینند، کدامند؟مناطقی از کشور که بیشترین آسیب را در برابر خشکسالی می -7

 ترین بخش اقتصادي کشور در برابر خشکسالی کدام است؟پذیرآسیب -8

 اند؟هاي  جمعیتی در برابر خشکسالی کدامپذیرترین گروهآسیب -9

ریزي تخصیص را در فرآیند برنامه) منابع انسانی و مالی(ارد چه منابعی دولت قصد د - 10
 ؟دهد

 مـدیریت معرفـی   دانـش  اصلی کلیـات  سطح هشت از یکی عنوان ریسک به امروزه مدیریت

 تحلیـل  و گیـري انـدازه  شناسـایی ریسـک،   ریـزي، برنامـه  شـود کـه چرخـه آن شـامل فازهـاي     می

  ) 4-10مطابـل شـکل   (ریسـک   کنتـرل  و )ریسـک  لمقابـ  در العمـل عکـس ( پاسـخ  ارائـه  ریسک،
  : توضیح بیشتر در مورد این مراحل به شرح زیر است. باشدمی

  . ریــزي اســتتــرین وظیفــه هــر نــوع  مــدیریت، برنامــهتــرین و مهــماصــلی: ریــزيبرنامــه) الــف
ی بـه  هـا و اقـدامات آتـی بـراي دسـتیاب     ریزي، به عنـوان فرآینـد تعیـین اهـداف و انتخـاب راه     برنامه

کمـک بـه موفقیـت، تعیـین مسـیر و      : ریزي عبارتند ازدالیل نیاز به برنامه. اهداف تعریف شده است
جهت، کمک به مـدیران جهـت مقابلـه بـا تغییـرات، تسـهیل رونـد انجـام دیگـر وظـایف مـدیریت            

ریزي، شامل تعیین هدف و وضع خـط مشـی، تبـدیل هـدف، بـه      برنامه). 1381بافورد و همکاران، (
ریـزي  بـه عبـارت دیگـر، برنامـه    . باشدها میبینی چگونگی اجراي آنبرنامه عملیات و پیشصورت 

که براي رسیدن بـه هـدف معینـی چـه کـاري و چگونـه،       گري درباره اینبینی و درونبراساس پیش
). 1382اقتـداري،  (در طی چه مدت زمان و به وسیله چه افرادي بایستی انجـام شـود، اسـتوار اسـت     

جـا کـاهش ریسـک و خسـارات خشکسـالی از اهـم       ریزي ها باید اهداف، که در ایـن نامهدر این بر
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مـدت و  مـدت، میـان  ایـن اهـداف کـه معمـوالً بـه سـه دسـته کوتـاه        . باشد مشخص گـردد ها میآن
کـه بـراي رسـیدن بـه     شوند و اینهاي عملیاتی تبدیل میشود در نهایت به برنامهبلندمدت تقسیم می

اري و چگونه، در طی چه مدت زمان و بـه وسـیله چـه افـرادي انجـام شـود       اهداف مشخص، چه ک
  .گرددتعیین می
ــایی) ب ــئله       : شناس ــده در مس ــاي عم ــایی پارامتره ــک، شناس ــدیریت ریس ــدي در م ــه بع مرحل

 یـا  رویداد مطلوب یک وقوع احتمال تخمین فرایند از شناسایی ریسک عبارت. خشکسالی است

 هـاي و فرصـت  تهدیدها ریسک، شناسایی ابزار از استفاده با. باشدمی آن تأثیر میزان و نامطلوب

 شناسـایی  باشـند،  تأثیرگـذار  مـورد نظـر   فراینـد  پروژه یا طرح، خروجی بر توانندمی که ايعمده

 مـدیریت  مراحـل  ورودي سـایر  هـاي داده واقـع  در شناسـایی ریسـک   از حاصل نتایج. گردندمی

کـه ممکـن اسـت    (بایـد نـوع خشکسـالی     سـالی در شناسـائی خشک . شـوند مـی  محسـوب  ریسـک 
هـاي  شـاخص . مـورد توجـه باشـد   ) کشـاورزي باشـد   و یـا  هیـدرولوژیکی  خشکسـالی هواشناسـی،  

هـا  متعددي براي شناسائی ریسک خشکسالی وجود دارد که در فصل دوم بـه تفصـیل در مـورد آن   
  .  بحث شد

  
  مراحل مدیریت  ریسک)  4- 10(شکل 

  
 هر نتایج و وقوع تواتر مورد در شناسایی، نیاز است ارزیابی دقیقیبعد از مرحله : تحلیل) ج

بندي رتبه آمده مقادیر بدست براساس مختلف، هايریسک پذیرد و سپسانجام  هاآن از یک
فرایند  بعدي فازهاي در و شودمی فراهم یکدیگر با هامقایسه ریسک امکان وسیله بدین .شوند
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گیري نمود ها تصمیمبه ریسک واکنش مناسب روش مورد در توانمی ریسک، مدیریت
در واقع این بررسی و تحلیل عالوه بر شدت و مدت خشکسالی، ابعاد ). 2007میکونگ، (

هاي تخصصی تشکیل کارگروه. گیرداقتصادي و اجتماعی اثرات خشکسالی را نیز در بر می
. ین فاز نقش مؤثري داشته باشدتواند در انجام امتشکل از کارشناسان مجرب و مسئولین مطلع می

تواند ابزار کارآمدي براي ریزي ارزش و مهندسی ارزش میهاي برنامههمچنین برگزاري کارگاه
 . انجام این مهم باشد

هاي کـاهش خسـارات خشکسـالی بایـد     ریزي روشدر مدیریت و برنامه: گویی و کنترلپاسخ) د
. مـدیریت بحـران بـه مـدیریت ریسـک باشـد      گویی و کنتـرل در جهـت تبـدیل    سعی کرد که پاسخ

گوئی مناسب به اثرات خشکسالی، کلیه اقـداماتی کـه در کـاهش خسـارات خشکسـالی      براي پاسخ
  . تواند مؤثر باشد، در این مرحله بایستی مورد توجه باشدو کنترل اثرات آن می

  بـراي شــناخت بهتــر مراحـل مختلــف مــدیریت ریســک، فلوچـارت مربوطــه در نمــودار شــکل   
  ). 1387عرب، (نشان داده شده است ) 10-5(

  
 فلوچارت مراحل مختلف مدیریت ریسک خشکسالی) 5- 10(شکل 

 

 

 ریزي ریسکبرنامه

 ارزیابی ریسک

 مدیریت ریسک
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  خشکسالی  مدیریت جامع - 10-3
شـود ایـن   چـه باعـث مـی   آن. افتـد اي است که در بیشتر مناطق جهان اتفاق میخشکسالی پدیده

هم تلقی شود، میزان وابستگی زندگی ساکنان آن منطقـه بـه منـابع    پدیده در یک کشور یا منطقه، م
امروزه مدیریت جامع خشکسالی به عنـوان راهکـار اساسـی مقابلـه بـا خشکسـالی مـورد        . آب است

هـاي موفـق در دنیـا در زمینـه مـدیریت      یکـی از تجربـه  . توجه بسیاري از کشورها قرار گرفته اسـت 
آمریکـا و بـه خصـوص منـاطق     کشـور  . آمـده اسـت   جامع خشکسالی در کشور آمریکـا بـه دسـت   

شرقی و جنوبی آن همواره مورد تهدید خشکسالی قرار دارند و آخـرین خشکسـالی گسـترده قـرن     
بـه   1986سـال    خشکسـالی .  به وقوع پیوسته است 1996و  1985هاي  گذشته در این مناطق طی سال

سـال   7تـا   6رخی از مناطق را حـدود  ب ،متوالی  صورت مستمر تا چند سال ادامه داشت و خشکسالی
هـاي سـنگینی بـر جـاي      نیـز در برخـی منـاطق خسـارت     1996خشکسالی سـال  . تحت تأثیر قرار داد

هــاي گســترده بــراي کنتــرل پدیــده  هــاي انجــام مطالعــات و اقــدامچنــین شــرایطی زمینــه. گذاشــت
ربردي مـؤثر بـه منظـور    هـاي کـا  ه راهکارها و توصـیه ئفراهم آورد و به ارارا خشکسالی در آمریکا 

ایـن راهکارهـا و     بررسـی و ارزیـابی   .بهبود عملکرد دولت در مقابله با خشکسالی منجر شده اسـت 
بهنگـام شـدن آمـار و اطالعـات     : توان به ها میاي دارد که از جمله آن نکات قابل استفاده ،ها توصیه

هـاي مختلـف    پـذیري بخـش   بندي آن، ارزیابی صحیح از میـزان ضـربه   از وضعیت خشکسالی و پهنه
هـاي مقابلـه بـا خشکسـالی کـه از قبـل        ، داشـتن طـرح  )به خصوص بخش کشاورزي( از خشکسالی
هـاي مختلـف دولتـی و غیـر دولتـی در       باشند، نحوه همـاهنگی و سـازماندهی سـازمان     طراحی شده

ا بـا  محققـان در آمریکـ   .زمان وقوع خشکسالی و تأسیس مرکز ملی مقابله با خشکسالی اشاره کـرد 
در سـطح آمریکـا و عملکـرد دولـت را در ایـن بـاره       به وقوع پیوسته هاي  نگاه مدیریتی، خشکسالی
در تحقیقات صورت گرفتـه در مـورد نحـوه مقابلـه دولـت بـا خشکسـالی        . مورد بررسی قرار دادند

بـه صـورت مؤکـد توصـیه شـد کـه الزم اسـت،         ،1986-1992هـاي   و سـال  1987-1989هاي  سال
همچنـین بـه دنبــال   . شکسـالی بـراي مقابلــه بـا خشکسـالی طراحـی و تــدوین شـود      سیسـتم پـایش خ  

، گزارشــی توســط آژانــس مــدیریت انــرژي ایــالتی درخصــوص مــدیریت 1996ســال   خشکســالی
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ه کـرد کـه   ئـ هـایی را در گـزارش خـود ارا    ایـن آژانـس توصـیه   . خشکسـالی ایـن دوره تـدوین شـد    
از قبـل  یـد کـرد کـه مـدیریت خشکسـالی بایـد       نخستین آن تهیه سیستم پایش خشکسالی بود و تأک

عالوه بر این تحقیقـات، دفتـر ارزیـابی هـاي      .شروع آن آغاز شود نه پس از وقوع وضعیت بحرانی
اي خاص را به درخواست کنگره آمریکا انجام داد کـه بررسـی کنـد آمریکـا      مطالعه ،تکنولوژیکی

دفتـر در ایـن مطالعـات، خشکسـالی را بـه      ایـن  . در مقابله با تغییرات اقلیمی چگونه باید عمـل کنـد  
یکـی  . نتیجه بدست آمده از این تحقیقـات حـول دو اقـدام اصـلی بـود     . اي مد نظر داد طور گسترده

هـاي وسـیعی بـراي کنتـرل      تأسیس مرکز ملی مقابله بـا خشکسـالی کـه تـاکنون تحقیقـات و برنامـه      
ی مناسـب بـراي مـدیریت    خشکسالی، از جمله سیستم پایش کشوري خشکسالی و همچنـین الگـوی  

تـدوین برنامـه جـامع مقابلـه بـا       دیگـري، اسـت و    جامع مقابله بـا خشکسـالی در آمریکـا ارایـه داده    
در  1997، تـا سـال    بود و پـس از آن  شده تنها در سه ایالت انجام  1987که تا سال  خشکسالی است 

هـا باعـث شـد کـه      این برنامه رشد. ایالت به مورد اجرا گذاشته شد 30در  1999ایالت و تا سال  27
در برنامـه   .براي نخستین بار مثبـت ارزیـابی شـود    1996عملکرد دولت در مقابله با خشکسالی سال 

 :آمریکا، محورهاي زیر به صورت ویژه مـورد توجـه قـرار گرفتـه انـد     مقابله با خشکسالی در جامع 
    هاي مقابله با خشکسالی به صورت استانی تهیه برنامه -1
هـا بـراي بـدترین شـرایط ممکـن و در صـورت امکـان آزمـون         رسی و ارزیابی عملکرد برنامهبر -2

  هاعملی آن
    ایجاد شوراي بالیاي طبیعی  -3
هاي مختلـف  هاي اجرایی استانها و تبیین چگونگی ارتباط دستگاهتفکیک وظایف و مسئولیت -4

هـا در مواقـع   جلوگیري از بروز ناهماهنگیها با مرکز به منظور با یکدیگر و رابطه هر کدام از استان
  بحرانی

هاي مقابله با خشکسالی و آمادگی بـراي  برداران عمده آب به داشتن طرحتوصیه و ترغیب بهره -5
    مواجهه شدن با کمبود آب 
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قابـل بررسـی و    "مدیریت یکپارچـه منـابع آب  "مدیریت یکپارچه خشکسالی در قالب پارادایم 
قتصادي و اکولوژیکی منطقه، مدیریت یکپارچه منـابع و سـاختارها، بـا لحـاظ     پایداري ا. تبیین است

هــاي مـدیریتی، از رویکردهــاي مــدیریت   و اجتمـاعی و سیاســت طبیعــی   پیوسـتگی اثــرات  هــم  بـه 
را درك کـرده باشـد و بتوانـد جایگـاه و     بایستی هر نهاد بخوبی آن یکپارچه منابع آب است که می

توانــد در موقــع بــروز بحــران  گــاه یــک نهــاد مــیآن. آن تبیــین کنــدنقــش خــود را در ارتبــاط بــا 
سـازد بـه تشـریح وظـایف خـود پرداختـه و در        خشکسالی که نهادهاي متعدي را درگیـر خـود مـی   

هاي نهـادي مشـترك بـا سـایر نهادهـا، بـر مبنـاي رویکردهـاي مـدیریت یکپارچـه، بـه جـاي              محیط
ك پرداختـه، اقـدامات مـوثر را تعریـف کـرده و بـه       هـاي مشـتر   تعارض، به ارزیابی پتانسیل توانـایی 

عـرب و  (نهادهـاي ذینفـع در اجـراي آن اسـتفاده نمایـد        هـا بپـردازد و از ظرفیـت   بنـدي آن  اولویت
  ).1387سهرابی، 

مدیریت جامع بحران خشکسالی همانند ماهیـت پدیـداري آن، فراینـدي سیسـتمی، چندبعـدي        
ــده ــی و پیچی ــدیریت جــامع بحــر . باشــد اي م ــه م ــد برنام ــردي و   ان خشکســالی، نیازمن ــزي راهب ری

مـدت اسـت کـه در سـطوح     مـدت و کوتـاه  هاي زمـانی بلندمـدت، میـان    ریزي عملیاتی در افق طرح
ریـزي مـدیریت بحـران     برنامـه . رسـد  اي و حتـی جهـانی بـه انجـام مـی      اي، ملی، منطقـه  محلی، ناحیه

مرحلـه  (پـذیر و اقتضـایی    فبایسـت بـه صـورت مشـارکتی، انعطـا      خشکسـالی در سـطح عمـل، مـی    
و بــر پایــه شــناخت موقعیــت ...) خشکســالی، علــل و پیامــدها، شــدت و حــدت، وضــعیت منطقــه و

اجتمـاعی، فرهنگـی، اکولـوژیکی و غیـره و بـا پرهیـز از پیـروي          مربوطه از ابعاد مختلف اقتصادي،
ت و تـدوین برنامـه   زمـان مناسـب بـراي انجـام مطالعـا     . صرف از برنامه کار استاندارد به انجام رسد

چـه قابـل توجـه اسـت در اکثـر کشـورها       هاي گسترده اسـت؛ امـا آن   جامع، قبل از بروز خشکسالی
شود که بـه شـدت، یعنـی نزدیـک بـه بحـران، حـادث         زمانی پدیده خشکسالی مورد توجه واقع می

ار و هر چند براي مقابلـه بـا خشکسـالی بـه یـک نظـام مـدیریتی پایـد        ). 1997هیت، ویل(شده باشد 
هاي انجـام شـده در زمینـه خشکسـالی، حـاکی از آن اسـت        حال ارزیابیجانبه نیاز است، با اینهمه
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نتیجــه منجــر  ، ناکــافی و بــی هــاي عجوالنــه کـه اعمــال مــدیریت بحــران معمــوالً بــه انجــام واکــنش 
  ). 1387حسینی و همکاران، (گردد  می

دسـتیابی بـه سیاسـتی اصـولی و      منظور کاهش خسارات حاصل از خشکسـالی و   بدیهی است به
مطالعـه و پـایش خشکسـالی    . مدت و بلندمـدت صـورت پـذیرد    منطقی نیاز است اقداماتی در کوتاه

این امکان را در اختیار مسئولین قرار خواهد داد که در هر برهه زمـانی بتواننـد وضـعیت موجـود را     
هـاي مقابلـه،   بـه کـارگیري روش  بینی شـرایط آب وهـوایی و    هاي قبل مقایسه کنند و با پیشبا سال

  .هاي احتمالی ناشی از آن گردندخسارات را به حداقل ممکن برسانند و مانع ایجاد بحران
هـائی را در بـر گیـرد کـه     ها و برنامـه باید مجموعه فعالیتبنابراین مدیریت جامع خشکسالی می

در . ت پشت سـر گذاشـت  ها بتوان یک رخداد خشکسالی را با کمترین هزینه و خساربه واسطه آن
مدیریت جامع خشکسالی اگرچه مدیریت ریسـک بـه عنـوان اولویـت اول مـورد تأکیـد اسـت امـا         

چـرا کـه بـا اجـراي هـر برنامـه مـدیریت        . استفاده از راهکارهاي مدیریت بحران نیز ضروري اسـت 
 هایی هر چنـد کمتـر، متوجـه   ریسک، در زمان وقوع بحران خشکسالی باز هم مشکالت و خسارت

هـا و  شـود کـه بـراي مقابلـه بـا ایـن عواقـب الزم اسـت از تکنیـک         هاي مختلف مصـرف مـی  بخش
در واقـع مـدیریت ریسـک و مـدیریت بحـران الزم و ملـزوم       . اقدامات مدیریت بحران استفاده کرد

  در شـکل  . تـوان بهتـر درك کـرد   این موضـوع را بـا مقایسـه ایـن دو نـوع مـدیریت مـی       . هم هستند
همچنـین چرخـه تلفیقـی    . ین دو نـوع مـدیریت خشکسـالی نشـان داده شـده اسـت      مقایسه ا) 10-6(

نشـان داده  ) 7-10(مدیریت ریسک و بحران که الزمه مدیریت جـامع خشکسـالی اسـت در شـکل     
  .شده است

  
  مقایسه مدیریت ریسک و مدیریت بحران خشکسالی) 6- 10(شکل 
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  )Wilhite,2000(چرخه مدیریت جامع خشکسالی ) 7- 10(شکل 

طــور کــه در چرخــه مــدیریت جــامع خشکســالی مشــخص اســت، مــدیریت ریســک بــر  همــان
با ایـن هـدف کـه اثـرات منفـی آن      . بینی قبل از وقوع خشکسالی تاکید دارد آمادگی، مقابله و پیش

: بـه ایـن چرخـه اشـاره شـده اسـت کـه       نیـز  ) UNSO) ،1999در گزارش. پس از وقوع کاهش یابد
مدت و بلندمدتی اسـت کـه در ارتبـاط بـا خشکسـالی صـورت       ي کوتاههامنظور از مقابله، فعالیت"

بـا  . ها اسـت هاي گذشته و بررسی آن اولین قدم براي این کار، شناسایی اثرات خشکسالی. گیرد می
هاي مخصـوص جهـت کـاهش اثـرات خشکسـالی آینـده قابـل شناسـایی خواهـد          این عمل فعالیت

  ".بود
یی اشاره دارد که قبل از وقوع خشکسـالی بـراي افـزایش    هاآمادگی، در این چرخه، به فعالیت 

هـاي   گیـرد؛ ماننـد برنامـه    هاي سازمانی و اجرایی صورت مـی  توانایی در برابر آن، با افزایش پتانسیل
ــی و نظــام هشــداردهنده  ــیش. اجرای   آگــاهی، حاصــل اطالعــاتی اســت کــه توســط مســئولین و     پ

ــق آمارهــاي هواشناســی جمــع  سیاســت ــوع    گــزاران از طری ــن اطالعــات وق آوري شــده اســت؛ ای
کنـد کـه بـه موقـع، عملیـات الزم       گیرندگان کمک می بینی می کند و به تصمیمخشکسالی را پیش

هایی اسـت کـه طـی انجـام     منظور از ارزیابی اثرات، فعالیت. را انجام دهند و برنامه را طراحی کنند
البتـه بـه واسـطه    . شـوند  ن زده مـی ها و خسارات ناشی از خشکسـالی بـه سـرعت تخمـی     ها، هزینهآن

منظـور از واکـنش و پاسـخ    . باشـد  خصوصیات ویژه خشکسالی، کمی نمودن اثرات آن مشکل مـی 
هـا صـورت   هایی است که معموالً هنگام وقوع بالیـاي طبیعـی توسـط دولـت    در این چرخه فعالیت
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  گـر  ن چرخـه نشـان  ایـ . بهـره مـدت و کـم   پرداخـت بلنـد   هـایی بـا بـاز   گیـرد، ماننـد پرداخـت وام     می
کنـد؛ ماننـد    دیده را به حالـت نرمـال نزدیـک مـی     هایی است که زندگی بحرانی افراد آسیبفعالیت

. هـاي اولیـه و تهیـه و تـأمین آب مـورد نیـاز      فراهم کردن تسهیالت حمل و نقـل، ارتباطات،کمـک  
ریـزان   برنامـه تـر  دهنـده واکـنش مـوثرتر و سـریع     هرچه زمان رسیدن به این مرحله کمتر باشد نشـان 

طـور کـه مشـخص اســت تـرمیم خسـارات وارده مـد نظــر       در مـورد بازسـازي نیــز همـان   . باشـد  مـی 
سیاسـی و اقتصـادي ناشـی     هـاي اجتمـاعی،   زا و بحران هاي تنش مدیریت بحران بیشتر جنبه. باشد می

ــراي کنتــرل ایــن پدیــده را مــد نظــر قــرار    از بــروز خشکســالی و اقــدامات اضــطراري و واکنشــی ب
هاي ناشی از شـروع، تـداوم و شـدت خشکسـالی بررسـی       در مدیریت ریسک، کلیه پدیده. دهد یم

هـاي مختلـف   بینـی و مقابلـه بـا حالـت     مدت براي پیش مدت و بلندمی شود و راهکارهاي مؤثر میان
تردیـد اثربخشـی سـاز و کارهـاي راهبـردي و       بـی ).  1380میرابوالقاسمی،(شود  خشکسالی تبیین می

نگـر بـا خشکسـالی در گـرو تلفیـق ایـن سـازوکارها در یـک         راي مقابله آگاهانـه و پـیش  عملیاتی ب
       . پذیر و فراگیر است ریزي و مدیریتی راهبردي، انطباق چرخه برنامه

چراکه ایـن کـار بـه یـک      ،باشد تعیین اقدامات کاهش خشکسالی همیشه با مشکالتی همراه می
بـا توجـه بـه    ). 2002پیـونیر،  ( این مـورد کمتـر وجـود دارد    رهیافت سیستماتیک نیاز دارد و معموالً

لـذا انجـام یـک برنامـه سـازگاري ریسـک خشکسـالی در         ،باشد پذیري، دینامیک میکه آسیباین
کنـد و   پذیري چگونـه تغییـر مـی    که آسیبفواصل معین سودمند خواهد بود تا در مورد ارزیابی این

، نیـز  بـراي انتخـاب اقـدامات مناسـب     .گـردد م اقـدا چگونه حفظ شـود  یک سطح آمادگی مناسب 
  :استپاسخ به سؤاالت زیر مؤثر 

 باشد؟ هاي هزینه به فایده چقدر مینسبت -1

 کدام اقدامات از دید مردم عامه مناسبت و کاربرد بیشتري دارد؟ -2

 ؟)هاي پایدار از قبیل شیوه( کدام اقدامات نسبت به محیط محلی بیشتر حساس است -3

 دهند؟ دامات ترکیب مناسبی از عوامل را براي کاهش اثرات مربوطه مورد لحاظ قرار میآیا اق -4

 دهند؟ مدت را ارائه می مدت و بلند هاي کوتاهحل راه ،آیا اقدامات -5
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پذیر را نمایندگی  ها و افراد آسیبکدام اقدامات بصورت منصفانه و بیطرفانه نیازهاي گروه -6
  کنند؟ می
 

  خشکسالی  ریت جامعمراحل مدی - 10-4
 گـام  شـش بـر مبنـاي   را برنامه مدیریت جـامع مقابلـه بـا خشکسـالی      )1998(ناتسون و همکاران 

  .اندارائه کردهزیر  اساسی
بـارش،  (هـاي محیطـی   در ایـن مرحلـه بایـد اطالعـات کـافی در زمینـه      : مرحله شروع -1مرحله 

ــابع آب و  ــد اقتصــاد و مســائل اقتصــ  (، اقتصــادي ...)من ــی  (و اجتمــاعی ) اديفهــم رون مســائل کل
  .داشته باشیم) اجتماعی

هـاي  در این مرحلـه اثـرات خشکسـالی را بـر روي بخـش     : ارزیابی اثرات خشکسالی -2مرحله 
  .کنیممختلف بررسی می

هـاي مختلـف بایـد اثـرات را     با توجه به اثرات خشکسالی در بخـش : بندي اثراترتبه -3مرحله 
  .بندي کنیمحل رتبهبا توجه به فعالیت موجود در م

هـاي  پذیري، چارچوبی را براي شناسـایی علـت  ارزیابی آسیب: پذیريارزیابی آسیب -4مرحله 
  .آوردمحیطی اثرات خشکسالی فراهم میاقتصادي، اجتماعی و زیست

پـذیري یـک بخـش، بایـد     در این مرحله بـا توجـه بـه آسـیب    : شناسایی اقدام مناسب -5مرحله 
  .این اقدام باید بتواند باعث کاهش خشکسالی شود. بخش شناسایی گردد اقدام مناسب براي آن

پـس از شناسـایی اثـرات خشکسـالی و علـل آن، بایـد اقـدامات        : انجام اقدام مناسـب  -6مرحله 
هـا،  ایـن اقـدامات بایـد بـر اسـاس هزینـه      . مناسب جهت کاهش خطرات خشکسالی صـورت گیـرد  

  .پذیري و مؤثر بودن آن انجام شودامکان
برنامـه مـدیریت جـامع مقابلـه بـا       ،)2004و  2000(هایت و همکاران دو تحقیق ویلدر همچنین 
بـر مبنـاي   که در دو گروه اصلی مدیریت ریسک و مدیریت بحـران قابـل اجـرا هسـتند،     خشکسالی 

  .   تدوین کردند اصلی زیر) برنامه( گام ده
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 تشکیل کمیته کاري خشکسالی: 1گام 

 کشور اصد طرح خشکسالیهدف و مقتعیین : 2گام 

  جلب مشارکت ذینفعان و حل مناقشات: 3گام 
 هاي در معرض خطر شناخت گروه بندي منابع و طبقه: 4 گام

  :که شامل موارد زیر است ارایه و نوشتن برنامه خشکسالی: 5گام 
  بینی پایش، هشدار اولیه و کمیته پیش) الف
 کمیته ارزیابی خطر) ب

 يگروه کار تشکیل: 1 اقدام

 ارزیابی اثرات مخرب خشکسالی: 2 اقدام

 مخرب بندي اثرات رتبه: 3 اقدام

 پذیري ارزیابی میزان آسیب: 4 اقدام

 شناخت کار: 5 اقدام

 ایجاد فهرستی ازکارهاي در دست اقدام: 6 اقدام

 تکمیل تجزیه و تحلیل خطر: 7اقدام 

 کمیته کاهش و پاسخگویی به خشکسالی) ج

 نوشتن برنامه) د

  هاي سازمانی ها یا شکاف تحقیقاتی و پرکردن نارسایی شناخت نیازهاي :6گام 

ــد زدن  و ســازي یکپارچــه: 7گــام  ــش سیاســتپیون ، پوشــانیدن خلــل ســازمانی و توســعه  و دان
 تشکیالت سازمانی

برنامـه و   ایجـاد آگـاهی و اجمـاع عمـومی     و خشکسـالی پیشـنهادي  اعالم عمومی برنامه : 8 گام
 هاارزیابی واکنش

 هاي آموزشی گسترش برنامه: 9 گام

  خشکسالی ارزیابی و اصالح برنامه: 10گام
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  ارزیابی مداوم) الف
  هاي گذشته ارزیابی خشکسالی) ب

هاي اتخاذ شده سعی بر ایـن دارد کـه ریسـک موجـود      در مدیریت جامع خشکسالی، استراتژي
ریسـک حـداقل بـاقی    را حذف نمایـد و یـا حـداقل، آن را کـاهش دهـد، امـا بـا ایـن وجـود یـک           

کـردن،   بیمـه (براي ریسک باقیمانده سعی بـر ایـن اسـت کـه آن را بـه یـک سیسـتم دیگـر         . ماند می
انتقـال داد و در نهایـت در صـورت بـاقی مانـدن ریسـک، اجبـار در پـذیرش آن         ...) نامه و  ضمانت

ایی را در بـر  هـ  هـا منـافع و هزینـه    باشـد کـه هرکـدام از ایـن روش     نکته قابل توجه این مـی . باشد می
بـراي مقایسـه و   . باشـد  ها مبتنی بر تحلیل منافع و هزینه مـی  اخذ هریک از این روش. خواهند داشت

در نمـودار شـکل   . بنـدي ریسـک بهـره بـرد    توان از مکانیسـم مـاتریس رتبـه    ها میبندي ریسکرتبه
هـاي  اي ریسـک شود بـر مالحظه می. بندي ریسک ارائه شده استاي از ماتریس رتبهنمونه) 10-8(

اجـراي برنامـه مـدیریت جـامع ریسـک ضـروري و       ) هاي با اثر و احتمال وقوع زیادریسک(بزرگ 
هـاي  ها به دلیل گستردگی جوامع و مناطق تحـت تـأثیر و خسـارت   ناپذیر است و خشکسالیاجتناب

  ). 1387عرب، (گیرد ها قرار میسنگین و بلندمدت آن جزو همین دسته از ریسک

  
  بندي ریسکشماتیک ماتریس رتبه) 8-10(شکل
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  ان ایرخشکسالی در  مدیریت - 10-5
نـوع حادثـه غیـر مترقبـه بـه ثبـت        40از  است چـرا کـه    دهمین کشور بالخیز جهان ایرانکشور 

هـا خشکسـالی   تـرین آن در ایران به وقوع پیوسته است و یکی از مهـم نوع آن  31 ،رسیده در جهان
در کمربنـد خشـک   ي ریـ به علـت قرارگ  هاي کشور است که ارشاین پدید ناشی از ماهیت ب. است

هـاي   نوسـان  دیگـري  کمبـود و یکـی   کـه  دو ویژگی عمده برخوردار است ازآب و هوایی جهان، 
هـاي   هـایی بـا شـدت و ضـعف     هـا موجـب ایجـاد خشکسـالی     هـاي منفـی بـارش    نوسان. است شدید

هـاي اکولـوژیکی، اقتصـادي بـه      ماي را بـر نظـا   هاي گسترده شود که خسارت مختلف در کشور می
در صـورت عـدم توجـه بـه بـیالن آب ورودي و       ،هـاي زیرزمینـی   ویژه منابع پایه از جملـه آبخـوان  

داراي فراوانـی بـاال،   در ایـران   خشکسـالی تـوان گفـت   بـراین اسـاس مـی   . کنـد  خروجی تحمیل می
هـاي یادشـده در    البتـه ویژگـی  . هـاي تـداوم طـوالنی اسـت     هاي زیاد، گسترش وسـیع و دوره  شدت
به طـور اصـولی پراکنـدگی قابلیـت خشکسـالی      . هاي زمانی مختلف یکسان نیست ها و مقیاس مکان

هـاي   هـاي جنـوبی بـه طـرف عـرض      کند و هر قـدر از عـرض   در کشور از حالت مداري پیروي می
زمـانی رخـداد    کـه هـم  نکته قابـل توجـه ایـن   . شودکم میرویم، شدت و دوره تداوم آن  شمالی می

زمـانی بـین منـاطق شـرقی و غربـی بیشـتر جلـوه         شکسالی بین شمال و جنوب کشور نسبت به هـم خ
هـاي   پهنـه . هـاي جـوي در پهنـه کشـور اسـت      کند که این امر ناشی از دینامیـک خـاص سیسـتم    می

. و همـواره رخـداد آن در همـه منـاطق محتمـل اسـت       یسـتند مختلف کشور مصـون از ایـن پدیـده ن   
و هـاي اصـلی    ي خشکسالی ایران این است کـه وقـوع ایـن پدیـده از ویژگـی     ها از خصیصهبنابراین 

ــی  عمــومی  ــران محســوب م ــواي ای ــن. شــود آب و ه ــراي کــاهش   از ای ــدهایی ب رو، اعمــال تمهی
و بـا توجـه بـه شـناخت حاصـل از       رسـد  آن ضروري به نظـر مـی   و اجتماعی هاي اقتصادي خسارت

ــدها مــی  ــف کشــور، ایــن تمهی ــب روشتوا قابلیــت منــاطق مختل ــد در قال هــایی همچــون انتخــاب  ن
هاي خشکسالی، تنظـیم تقـویم کشـت زراعـی، تغییـر شـرایط        هاي مناسب گیاهی، توسعه بیمه گونه

طـی دو دهـه گذشـته      کشـور مـا  بـه هرحـال   . صـورت گیـرد  ... و) به طور مثال نوع خاك(محیطی 
و ضـروري اسـت   اسـت   رو بـوده  اي با خشکسـالی روبـه  بیش از ده سال به صورت گسترده یا منطقه
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. گار باشـد زهــاي تــوسعه اقتصـادي و اجتماعی کشور در مقولـه آب بـا ایـن مسـأله سـا      که بـرنـامه
هـائی همچـون حفـر قنـوات     به همین خاطر در طول تاریخ، ایرانیان براي مقابله با خشکسالی از ایـده 

. افتخـار هـر ایرانـی اسـت    اند کـه امـروز موجـب    هاي آبیاري استفاده کردهو احداث سدها و کانال
اي نظیر اسـتفاده از الگـوي کشـت مناسـب و     اي، از اقدامات غیر سازهها بجز این  اقدامات سازهآن

انـد و راه همزیسـتی بـا خشکسـالی را برگزیدنـد کـه       جوئی در مصرف آب نیز استفاده کـرده صرفه
ا بـا افـزایش    . امروزه به عنوان یک راه حل پایدار مورد توجـه اسـت   جمعیـت در کشـور و عـدم    امـ
بـرداري از منـابع آب   بهـره رویـه  توسـعه بـی   توجه کافی بـه مـدیریت مصـرف آب، امـروزه شـاهد     

روز بـه روز  را پـذیري کشـور در مقابـل خشکسـالی      میـزان آسـیب  محدود کشور هستیم و این امـر  
دي خـود  بحران آب بـه طـور جـ   اي نه چندان دور، شود در آیندهبینی میپیشاست و  دادهافزایش 

هـاي اخیـر   آب و حتی خشک شدن دریاچه ارومیه در سـال کم. دهد نشان  در بیشتر مناطق کشور را
هـاي  اي از این بحران آب است که در صورت عـدم کنتـرل آن، آسـیب   نمونه) 1389به ویژه سال (

   .    باشدمحیطی آن تهدیدي براي زندگی ساکنان مناطق اطراف آن میزیست
ناشی از خشکسالی و کمبود آب در آینده، نیازمند مـدیریت کارآمـد، جـامع    هاي  پیامدکاهش 

در ایـران مسـایل مـرتبط بـا     کـه  بـه ویـژه آن   .وري آب استبهرهمدیریت و افزایش و هماهنگ در 
انـد  خشکسالی و پیامدهاي آن کمتر از یک دهه است که به صورت جدي مورد توجه قـرار گرفتـه  

گیـرد متکـی بـر مـدیریت      مورد نظر قرار می ،گیري مراکز تصمیم و اغلب راهکارهایی که از طرف
در مقابل ایـن روش، مـدیریت فعـال خشکسـالی     . هایی براي جبران کمبود آب است بحران و اقدام

هـاي   ریـزي  هـا و برنامـه   قـرار دارد کـه بـا ارایـه مـدل      شـود،  مـی چه مـدیریت ریسـک نامیـده    یا آن
هـاي الزم را بـراي مقابلـه بـا خشکسـالی فـراهم        آمـادگی هـاي مناسـب،    بینی طرح درازمدت و پیش

  .آورد می
گونه که در ابتداي این فصـل بیـان شـد، مـدیریت جـامع خشکسـالی بهتـرین روش بـراي         همان

در منـاطق مختلـف    طرح جامع خشکسـالی مقابله با خشکسالی است و الزمه اجراي آن، مهیا کردن 
ریـزي  حلقـه گمشـده در برنامـه   ما بـه عنـوان    کشور است و این همان موضوعی است که در کشور
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  اکنون در رویـارویی بـا مقولـه خشکسـالی،    به همین خاطر هم. مطرح است مدیریت منابع آب ایران
. شود که ضـمن پـر هزینـه بـودن، کـارائی الزم را نـدارد      عمدتاً از روش مدیریت بحران استفاده می

ان در زمینـه همزیسـتی بـا خشکسـالی،     شود ضـمن ارائـه تجربیـات گذشـتگ    در این قسمت سعی می
    .هاي عملی مقابله  با خشکسالی در کشور تشریح شودراه

  همزیستی با خشکسالی به عنوان راهکاري پایدار -1- 10-5
ســال یکبــار بــا 10تـا   7اشــاره شــد کشـور مــا بــه طـور معمــول هــر    5طــور کــه در فصـل  همـان 

شود، بیشتر مـردم بـا کسـب    یکبار تکرار میچون این واقعه هرچند سال . شود خشکسالی مواجه می
در واقـع رفتـار مـردم در    . انـد چگونـه بـا ایـن بحـران مقابلـه کننـد       تجربه از پیشینیان خود یاد گرفته

آبـی را پشـت سـر    یابـد کـه بـا کمتـرین خسـارت بحـران کـم       اي تغییـر مـی  هـا بـه گونـه   خشکسـالی 
تـوان گفـت یکـی از    و بـه جـرأت مـی   این رویکرد همان همزیستی با خشکسالی اسـت  . گذارند می

  . آبی در مواقع خشکسالی، راه همزیستی با خشکسالی استهاي مقابله با کمبهترین راه
جا که تأثیر خشکسالی بـر منـابع آب زیرزمینـی و سـطحی متفـاوت اسـت و بـا توجـه بـه          از آن

بنـابراین بـراي    کنـد،  ها به خشکسالی تغییـر مـی  شناسی و موقعیت مکانی، حساسیت آنشرایط زمین
ها الزم است تـا میـزان حساسـیت هـر منبـع آبـی در برابـر کمبـود بارنـدگی          همزیستی با خشکسالی
آوري اطالعـات مربـوط   در این ارتبـاط جمـع  . ها در هر منطقه تعیین گردندمشخص شود و اولویت

یل ایـن  هـا و تبـد  بنـدي حساسـیت آن  پذیري منابع و مصارف آب هر منطقه و درجهبه میزان آسیب
سـپس بـا درنظـر گـرفتن ایـن اطالعـات       . اطالعات به نقشه، اولین اقدام مؤثر در این همزیستی است

پـذیري و کمتـرین آسـیب و    باید سیاست تخصیص آب هر منطقه تعیین شـود تـا بیشـترین انعطـاف    
تـوان  بر این اساس مـی . ها ممکن و میسر شودخسارت در برابر کاهش بارندگی و وقوع خشکسالی

ت سیاست همزیستی با خشکسـالی یـک راهکـار مـدیریت ریسـک خشکسـالی اسـت و از ایـن         گف
  . هاي مقابله با خشکسالی این روش مد نظر باشدجهت بایستی در رأس برنامه
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  ها در ارتباط با مدیریت خشکسالی در کشورقوانین و سیاست -2- 10-5
 و قـوانین هـا،  سیاسـت ع در نظر بـه اهمیـت و فراوانـی وقـوع خشکسـالی در ایـران، ایـن موضـو         
مروري بر اسناد باالدسـتی بـه ویـژه    . استقرار گرفته هاي مختلف و ساالنه کشور مورد توجه برنامه

منظـور حـل    دهد کـه بـه   هاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران در مورد منابع آب نشان می سیاست
شـده  ازین پذیرفتـه هـاي مـدیریت آب کشـور در یـک بسـتر منطقـی و منطبـق بـا مـو          و فصل چالش

هـاي کلـی    سیاسـت . سـت ارویکرد به مـدیریت یکپارچـه منـابع آب     ، بینانه  المللی، راهکار واقع بین
   :به شرح زیر است» منابع آب«درمورد 

ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایـدار و آمـایش سـرزمین     -1
  هاي آبریز کشور در حوضه

وري و توجــه بــه ارزش اقتصــادي، امنیتــی و سیاســی آب در استحصــال، عرضــه،   هارتقــاي بهــر -2
  نگهداري و مصرف آن

افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رسـاندن ضـایعات طبیعـی و غیرطبیعـی آن در کشـور       -3
  از هر طریق ممکن

ــت تناســب در اجــراي طــرح   -4 ــه منظــور رعای ــزداري و  تــدوین برنامــه جــامع ب هــاي ســد و آبخی
هـاي غیرمتعـارف و    هاي آبیاري و تجهیـز و تسـطیح اراضـی و اسـتفاده از آب     داري و شبکه آبخوان

  برداري ارتقاي دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره
  هاي مشترك شود و اولویت استفاده از منابع آب هایی که از کشور خارج می مهار آب -5

اصـول مشخصـی تعیـین و    بر مبنـاي   ها سیاست ،بخش آب با توجه به موارد فوق، الزم است در
گـذاري،  هـاي مختلـف قـانون    هـاي حاکمیـت و نظـام در زمینـه     هـا، اقـدام  تا براساس آن شوداعالم 

گذارنـد، در راسـتاي تحقـق     قضایی و اجرایی که بر توسعه و تخصیص و توزیع منابع آب تأثیر مـی 
هنمـاي مشـخص و معینـی بـراي قـواي مختلـف،       هـا، خطـوط را   این سیاسـت  .انداز قرار گیرند چشم
هـاي اعتبـاري و    بـرداران، مؤسسـه   هـاي بهـره   هـا و تشـکل   بردار و ذینفع مانند تعـاونی  هاي بهره گروه
  .شوند تلقی می... هاي عمومی و  ها، صنعتگران بومی و محلی، رسانه بانک
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  :توجه داشتنیز زیر مات باید به الزا  هاي آب براي تدوین سیاست
گونـه امکانـات در   کانات منابع آب کشور را منعکس کنـد تـا شـرایطی فـراهم شـود کـه ایـن       ام -

  .هاي دولت مورد لحاظ قرار گیرد هاي اجرایی و تصمیم برنامه ها،  سیاست
هـاي اجرایـی و اخـذ     چارچوب اصول و مفاهیم منطقـی و کـاربردي الزم را بـراي تنظـیم برنامـه      -

بـرداري و مـدیریت    وري، توسـعه بهـره   هـا ارتقـاي بهـره   هایی فراهم آورد که هدف آن تصمیم
  .منطقی آب کشور باشد

منظــور بهینــه کــردن ســاختار اداري و  نگــري، تمرکززدایــی و کــاهش تصــدي دولــت بــه  جــامع -
  .تشکیالتی آب

برداري بهینه از آن در راستاي تحقق  جلوگیري از تخریب منابع آب و حفظ، احیا، توسعه و بهره -
  .رتوسعه پایدا

  .هاي مرزي و منابع آب مشترك برداري بهینه از رودخانه بهره -
  .وري عوامل و منابع تولید در بخش آب تجهیز و توسعه منابع انسانی و افزایش بهره -
  .گذاري در بخش ارتقاي امنیت سرمایه -
  .هاي حمایتی از تولید در بخش آب شفافیت و ثبات در سیاست -
  .رسانی آموزش و ترویج و تقویت نظام اطالع اولویت دادن به تحقیقات، -
  .توسعه صادرات آب و خدمات مربوط -
  .فقرزدایی و توسعه اقتصادي  ها با سیاست هاي مدیریت آب در تمام جنبه ارتباط کامل بین برنامه -
ریزي ملی،  ها و برنامه هاي بخش آب در سیاست پیوسته آب و پیوند برنامه مدیریت جامع و به هم -

منظور بسترسازي توسعه پایدار و آمایش سـرزمین و تعـادل پایـدار بـین       تصادي و اجتماعی بهاق
  .بعرضه و تقاضاي آ

گذاري و لحاظ کردن  کار قیمت و حرکت به سمت بازیافت سرمایه در بخش آب از طریق ساز -
  .آب به عنوان کاالي اقتصادي و اجتماعی
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هاي عمومی و غیردولتی براي تـأمین   طریق ظرفیت بخش بخشی تأمین منابع مالی از  افزایش تنوع -
  .منابع مالی در بخش آب

صـورت غیرمتمرکـز در سـطح     بـرداري و نگهـداري بـه    گیري، اجرا، بهره گسترش فرآیند تصمیم -
  .محلی

  .ها تقدم پیشگیري از آلودگی آب بر رفع آلودگی -
  .هاي آبریز حوضههماهنگی پایدار با طبیعت و ذینفعان و ذیمدخالن در سطح  -
محیطـی آب بـا اسـتفاده از نظـام      هاي اقتصادي، اجتماعی و زیست ایجاد تعادل منطقی بین ارزش -

  .تخصیص آب
  .وري آب هاي کمی و کیفی در راستاي توزیع عادالنه و افزایش بهره تعیین هدف -
  .)حکمرانی آب(هاي حاکمیت مؤثر آب  تقویت جنبه -
  .ی در خصوص منابع و مصارف آبارتقاي دانش و آگاهی عموم -
رطوبـت  (هاي استحصـال آب   گیري از سایر روش برداري بهینه و موزون از منابع آب و بهره بهره -

  .... )هوا، باروري ابرها، بازچرخانی پساب و 
  .ویژه تبخیر اعمال مدیریت مصرف با تأکید بر کاهش تلفات به -

کننـده اهـداف مـدیریت    هـا، تـأمین  ایـن سیاسـت  توان دریافت کـه اجـراي   تر میبا بررسی دقیق
هـاي مختلـف   پـذیري بخـش  هـا، آسـیب  زیرا با پیـاده شـدن ایـن سیاسـت    . ریسک خشکسالی است

یابـد و ایـن بـه معنـاي کـاهش خسـارات در صـورت وقـوع         آبـی کـاهش مـی   مصرف نسبت به کم
  .خشکسالی است
اجتمـاعی و اقتصـادي،    هـاي  بـه لحـاظ اهمیـت روزافـزون نقـش آب در فعالیـت       براین اساس و

مدیریت منابع آب کشور بایـد بـه صـورتی اعمـال شـود کـه بتوانـد در تالقـی و ارتبـاط متقابـل بـا            
هــاي اجتمــاعی، اقتصــادي،  هــا و ذینفعــان، جنبــه هــاي مختلــف اقتصــادي، نهادهــا و ســازمان بخــش

حظـه قـرار   صـورت منسـجم و یکپارچـه مـورد توجـه و مال      محیطی و بهداشتی را به فناورانه، زیست
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هاي پنج سـاله توسـعه کشـور، بـه مقولـه خشکسـالی توجـه زیـادي مبـذول شـده           لذا در برنامه .دهد
  .است

هـا تأکیـد   دیـدگان خشکسـالی  به لزوم حمایت از خسـارت قانون برنامه سوم توسعه   60ماده در 
، آمـده اسـت   1380قانون تنظیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت مصـوب       10ماده  شده است و در

رسـانی، بازسـازي و نوسـازي منـاطق      هـا، پیشـگیري، امـداد    آگـاهی  دولت مجـاز اسـت بـراي پـیش    
  .  دیده از حوادث غیرمترقبه اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه ساالنه منظور کند آسیب

قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف شد بـه منظـور پیشـگیري، امدادرسـانی،      181مطابق ماده 
دیـده در حـوادث غیـر مترقبـه طـی برنامـه، اعتبـارات الزم را در        ازي مناطق آسـیب بازسازي و نوس

مترقبـه کشـور قـرار دهـد و      کنـد و در اختیـار سـتاد حـوادث غیـر      بینـی  لوایح بودجـه سـنواتی پـیش   
پـذیري بـه منظـور کـاهش اثرهـاي بالیـاي طبیعـی و         درصدي از اعتبـارات را بـراي مطالعـه آسـیب    

  .کندی هزینه از حوادث غیرمترقبه از قبیل خشکسال هاي پیشگیري اجراي پروژه
دولـت مکلـف    ،1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت مصـوب سـال     75مطابق ماده 

هـاي جدیـد    گـذاري  هاي آب و هـوایی خشـک در کشـور، در سـرمایه     با توجه به وجود دوره شده
هـاي آب شـهري    برنامـه (وسـتایی  هاي کشاورزي، منابع طبیعی، منابع آب و عمران شهري و ر فصل

و تقویـت  ) هاي غیـر دولتـی   با همکاري بخش(هاي آبیاري  ها، اصالح روش ، مهار آب)و روستایی
  .نظام بیمه محصوالت کشاورزي، کشور را براي مقابله با عوارض خشکسالی مجهز کند

ایـی مـدیریت   قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است، برنامـه اجر  17ماده » ي« مطابق بند
خشکسالی را تهیه و تدوین کند که این امر به عهـده وزارت نیـرو اسـت تـا ایـن موضـوع را عملـی        

  .کند
، بـراي مـدیریت مقابلـه بـا     1387فروردین مـاه سـال   هیأت وزیران در جلسه همچنین در نشست 

ا سـتاد خشکسـالی بـ    هـاي اجرایـی،   هـاي الزم و همـاهنگی بـین دسـتگاه     خشکسالی و اتخاذ تصمیم
دبیرخانـه آن در وزارت کشـور تعیـین     و ها تشکیل شد مسؤولیت معاون اجرایی و عضویت دستگاه

در . شـد  جمهوري و هیـأت وزیـران تلقـی   هاي رییس این ستاد در حکم تصمیمهاي تصمیم. گردید
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آن تکـالیفی بـراي    شـد کـه در   بنـدي ابـالغ   14اي  ، مصوبه1387در اردیبهشت  نامه نخستین تصمیم
  . گیري شدو در خصوص اختصاص منابع مالی نیز تصمیمگردید ها منظور  دستگاه

هـا و   تـرین مـوارد مصـوب در سـتاد خشکسـالی را از نظـر فعالیـت        تـوان مهـم  به طـور کلـی مـی   
  :عنوان کرد  ها، به قرار زیر وظایف دستگاه

  ارایه خدمات تخصصی اضطراري –
  دیدهرسانی در مناطق آسیب آب –
  و خوراك دام مدیریت امور دام –
  هاي بانکی قبلیاستمهال بدهی –
  اعمال مدیریت بهینه مصرف آب –
  بیمه محصوالت کشاورزي –

خشکسـالی مـرتبط    مـدیریت ، دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع اعتبـارات  دولتهیأت همچنین 
قـانون بودجـه   مـاده واحـده    59هاي مرتبط، موضوع بند و سایر طرح آبو  کشاورزيهاي با بخش

دسـتورالعمل اجرایـی نحـوه توزیـع اعتبـارات      «متعاقـب آن  . ، را تصویب کردکل کشور 1388سال 
 2هـاي مـرتبط موضـوع    و سـایر طـرح   آبو  کشـاورزي هـاي  خشکسالی مرتبط بـا بخـش   ریتمدی

ــد  ــانون بودجــه ســال  مــاده واحــده  59درصــد بن ــه شــد» کــل کشــور 1388ق ــن  . تهی ــر اســاس ای ب
ــغ  ــارد  358هــزار و  19دســتورالعمل، مبل ــالمیلی ــه  اعت ری ــوط ب ــار مرب ــدیریتدرصــد بودجــه  2ب  م

 1388قـانون بودجـه سـال    مـاده واحـده    59موضـوع بنـد   ( دولتخشکسالی از محل بودجه عمومی 
پـذیري  آسـیب  ،و روسـتایی  آب شرب شهريهاي جمعیت برخوردار براساس شاخص) کل کشور

آب ، مصـرف سـالیانه   بخـش کشـاورزي  ، میـزان سـطح زیرکشـت، تعـداد بهـره بـرداران       آبابع من
 مـدیریت بودجـه   محـل . فـت ایاختصـاص  هاي مختلـف کشـور   به استاننزوالت جوي و  کشاورزي

 بخـش کشـاورزي  سـهم   ، خشکسـالی  مدیریتهاي خشکسالی این دستورالعمل، براي اجراي برنامه
بودجـه خشکسـالی بـه    ها در هزینه کرد اولویتتعیین شد و درصد  35 آبدرصد و سهم بخش  65

  :قرار زیر تعیین گردید
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هـاي اضـطراري    دامخشکسالی شامل اقـ  مدیریتراري ضطاولویت در اجراي برنامه هاي ا )1
هـاي جدیـد، خطـوط    هاي قدیمی، حفـر و تجهیـز چـاه   تعویض تجهیزات چاه( آبمین أت

تـامین  هـاي  رسانی سیار، بهسازي چشمهآبهاي پمپاژ، انتقال مرتبط، تامین و تجهیز ایستگاه
مصرف شامل خرید  مدیریتفضاي سبز شهري،  آباز  آب شرب، جداسازي آب شرب

اصـالح الگـوي   ، آبجـویی  ، راهکارهـاي صـرفه  مصرف آبو نصب ابزارآالت کاهنده 
هـاي  برداري شامل اصالح و نوسـازي شـبکه  و حفاظت و بهره) هاو نظایر آن آب مصرف

یاري و زهکشـی،  آبهاي ها، ترمیم کانالهاي سنتی و رودخانهی کانالوب، الیرآبده وفرس
ها، نصب کنتورهاي هوشمند، تعمیر و نوسازي سـدها، بنـدها و   هبرداري چانظارت بر بهره

 هاگیرها، باروري ابرها و نظایر آنآب

شـهري و   مین آب شـرب أتـ شـامل   آبخشکسـالی در بخـش    مـدیریت هـاي  تامین برنامـه  )2
مین و أهـاي ملـی و اسـتانی و تـ    داراي ردیف تمامهاي نیمهطرحروستایی به منظور تکمیل 

در  ضمناً( هاي ملی و استانیبه منظور تکمیل سدهاي داراي ردیف آب کشاورزيعرضه 
  رســانی منــاطق روســتایی و عشــایري در اولویــت قــرار آبالغــی اعتبــار توزیــع اعتبــارات اب

 ) گیردمی

هـاي  حیط زیست شامل اجراي روشو م بخش کشاورزيدار در هاي اولویتاجراي برنامه )3
، آبمین أهاي کوچک تیاري، اجراي طرحآبشبکه ) ايتحت فشار و قطره(یاري آبنوین 

ها و اسـتخرهاي  بندانآبیاري مزارع و باغات و آبهاي گذاري و کانالپوشش انهار، لوله
 آبخیـزداري و احیا و مرمت قنـات،   مین آب کشاورزيأتهاي ، بهسازي چشمهآبذخیره 

داري، تجهیز و نوسازي اراضی، حفاظـت محـیط زیسـت و بخشـودگی سـود و      خوانآبو 
داران ناشــی از دامـ و  کشـاورزان شـده بـه   یالت پرداخــتهکـارمزد و جـرایم دیرکـرد تسـ    

   خشکسالی 
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مین أهاي کشاوري و محیط زیست شـامل تـ  خشکسالی در بخش مدیریتهاي مین برنامهأت )4
ســازمان  مــدیریتشــده تحــت منــاطق حفاظــت و جــوش علوفــهو  آب دامعشــایر و  آب

   حفاظت محیط زیست
هـاي آتـی و   به منظور اتخاذ تمهیداتی براي مقابله بـا خشکسـالی  مقرر شد ه، وبمصاین بر اساس 

  احتمـال تـداوم خشکسـالی در برخـی منـاطق کشـور در        با توجـه بـه موقعیـت جغرافیـایی کشـور و     
ی آبـ و تسریع در اجـراي آن در منـاطق بـا تـنش      تمامهاي نیمهطرحهاي آینده، اولویت تکمیل سال

    :شودناشی از خشکسالی با شرایط زیر انجام 

 .هایی که داراي ردیف ملی و یا استانی باشندطرح )1

درصد که بـا اختصـاص ایـن اعتبـار در سـال       75پیشرفت فیزیکی حداقل  هاي دارايطرح )2
 .برداري برسندبه بهره 1389جاري و حداکثر تا پایان سال 

خانـه یـا   تکمیـل تصـفیه   ،رسانی شامل خـط انتقـال  آبهاي امکان تکمیل اجراي اصلی طرح )3
اي طـرح بـراي تولیـد و    بـرداري مرحلـه  هـا و بهـره  تکمیل سدها و نظایر آن ،پمپاژایستگاه 

 .بینی شده در اهداف طرح وجود داشته باشدپیش آبانتقال بخشی از 

  .که و نظایر آنبندي در شبتمام تکمیل خطوط و زونتسریع در تکمیل مخازن ذخیره نیمه )4

رسـانی  آبهـاي  تمام روستایی و عشایري با اولویت مجتمـع رسانی نیمهآبهاي تکمیل مجتمع )5
ها تا پایان سال جاري و یا سال مجموعه آنهاي زیرهایی که پروژهملی و یا استانی و طرح

  . به اتمام برسد 1389
توسـعه  در مـورد   کـل کشـور   1388قـانون بودجـه سـال    ماده واحده  21با توجه به بند همچنین 

 بـا و  وبدر سـقف اعتبـارات مصـ    شـد مکلف  صندوق بیمه محصوالت کشاورزي، کشاورزي بیمه
افـزایش   ،شـدگان بیمـه افـزایش میـزان   ( کشـاورزي  بیمهتوجه به اهداف کمی و کیفی براي توسعه 

هـاي مناسـب   داماقـ  ،)هـا جبران خسارات وارده و نظایر آن، باال بردن سقف بیمهافراد تحت پوشش 
در اختیـار دبیرخانـه سـتاد     اد کشـاورزي وزارت جهـ گزارش عملکـرد خـود را از طریـق    انجام و را 

  . خشکسالی و سرمازدگی کشور قرار دهد
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گیـرد، امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه در       اگرچه بیشتر اقدامات در قالب مدیریت بحـران قـرار مـی   
تـوان از مـدیریت ریسـک    هائی وجود دارد که براي مقابله با خشکسالی مـی قوانین موجود، ظرفیت
 ،بـا توجـه و اهتمـام بیشـتر    ذیـربط    هـاي اجرایـی   دستگاهزمه آن این است که نیز استفاده کرد که ال

  .را اجرا نمایندقوانین مربوط به خشکسالی 

  هاي مدیریت خشکی و خشکسالی در ایرانچالش -3- 10-5
ترین موضوع در مـدیریت خشکسـالی و قبـل از هـر گونـه اقـدام، ایجـاد اراده        ترین و اصلیمهم

برخـورد   ايگـذاري، اجرایـی، علمـی و بخـش مردمـی کشـور بـر       ، قانونکافی در مدیریت سیاسی
ضـرورت   توجـه بـه ایـن مـوارد    با  .باشداي با مساله خشکسالی میبرنامه و اي، مستمراساسی و ریشه

علمـی و  (توجه ویژه و گسترده نسـبت بـه مسـایل خشکسـالی و ایجـاد یـک مـدیریت جـامع، توانـا          
  . ش نمود پیدا می کندفعال بیش از پی ، هوشمند و)اجرایی

  هاي پیش رو کدامند؟براي تحقق این منظور چالش

  مرتبط با خشکسالیعمومی آگاهی  و اطالعات کمبود) الف
 .و در مواردي غیر قابل استناد نشدهبندي نشده، هماهنگاطالعات محدود، پراکنده، جمع )1

ونـاگون از  عدم تعریف مشخص، جامع، متناسب با اقالیم مختلـف کشـور و محصـوالت گ    )2
 .خشکسالی

ــه  و مستندســازي عــدم مطالعــه  )3 ســوابق و تاریخچــه خشکســالی در کشــور بــراي کمــک ب
 .شناسایی دوره خشکسالی، مدت و شدت خشکسالی

خشکسـالی بـر اسـاس تنـاوب،     ( هاي مرتبط با خشکسـالی عدم تهیه استانداردها و شاخص )4
 ).شدت، مدت، منطقه، محصول و رطوبت خاك باید کمی گردد

 .ط موارد غیر مرتبط با خشکسالی از نظر توجیه کمبودهاارتبا )5

دانش بومی در ارتباط با از  آوري، آنالیز، آزمایش سازگاري و امکان استفاده مجدد جمع )6
 .انجام نگرفته است اقدامات پیشینیان در مورد خشکسالی
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 در بعضـی از  .تنش آبـی گیاهـان بـه دلیـل عـدم تعریـف خشکسـالی مغفـول مانـده اسـت           )7
روزه بارنـدگی تمهیـدات الزم اتخـاذ     10 -20خیر أهاي اروپاي غربی حتی براي تـ کشور

 .گردیده است

 غالبـاً . عدم اطالع کافی کشاورزان و حتی کارشناسان از راهکارهاي مقابله بـا خشکسـالی   )8
انتخـاب نـوع کشـت،    مثال . گیرددر شرایط خشکسالی تمهیدات الزم و ویژه صورت نمی

بـه همـان صـورت و     معموالً ،بیاري مزارع در شرایط خشکسالیآانجام عملیات زراعی و 
 .هاي عادي صورت می گیردمنوال سال

شـته روسـی،   (عدم شناسایی و توجه کافی به عوارض جانبی خشکسالی نظیر طغیان آفات  )9
 .باد و توفان ،هاي هرزعلف...) کنه، سن، موش و

  خشکسالی در ارتباط با مدیریتکافی سازماندهی و هماهنگی  عدم) ب
له أکـه در مسـ   نهادهـایی  اي بـین مسـوولین  عدم ارتباط منسجم، قانونی، مشـخص و برنامـه   )1

 .دار وظایفی هستنداالصول عهدهخشکسالی علی

عدم وجود یک واحد و مرجع مسئول که طبق قانون موظف به پیگیري مسایل خشکسـالی   )2
و  بایست مسـتمراً این مرجع می ،توانند این منظور را برسانندها نمیستادها و بخشنامه. باشد

کمیته . در طول زمان و در قالب یک برنامه و شرح وظایف مشخص به انجام امور بپردازد
حوادث غیرمترقبه وزارت کشور مسایل را پـس از وقـوع بـه منظـور تسـکین آالم انسـانی       

 ).مدیریت بحران(کند پیگیري می

 .خشکسالیدر مدیریت  )NGO(هاي بخش خصوصی عدم حضور تشکل )3

و بـویژه دانشـگاهیان   اجرایی موجود در کشـور   -از ظرفیت هاي علمیکافی عدم استفاده  )4
 .همچنین ایرانیان متخصص و داوطلب همکاري مقیم خارج از کشور

  عدم ارتباط کـافی بـا مراجـع علمـی و اجرایـی خـارج از کشـور، خاصـه کشـورهایی کـه            )5
 .توانند کمک کنندمی
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است حل این مشکل به همکـاري و همـاهنگی کلیـه صـنوف     خشکسالی مقوله بین بخشی  )6
جایگـاه و وظـایف و نـوع ارتبـاط بـا یکـدیگر مشـخص        . دولتی و غیردولتی نیازمند است

 .باشدنمی

باشـد و  رسانی در مورد خشکسالی محدود به مدت بروز شرایط حاد خشکسالی مـی اطالع )7
 .بیشتر جنبه تشریح مسایل بعد از وقوع خشکسالی دارد

  :قدان برنامه جامع خشکسالی کشور که واجد شرایط ذیل باشدف) ج
 هاي مرتبطمورد توافق همه دیسیپلین )1

 قابلیت اجرایی کافی )2

 منعطف با همه اقالیم کشور )3

هـاي  هاي مؤثر و مناسب براي مناطق، محصوالت و در شدتآوري یا تکنولوژيشامل فن )4
 مختلف خشکسالی

درگیر در مساله خشکسالی و عناصر داوطلـب داشـته   هاي ظرفیت استفاده از کلیه دیسیپلین )5
 باشد

 هاي بلندمدت، مدیریت ریسک و مدیریت بحران در آن منظور شده باشدبرنامه )6

 شامل الگوي کشت مناسب بسته به شدت خشکسالی در هر منطقه باشد )7

  اي حاوي دستورالعمل مقابله با خشکسالیبراي هر محصول در هر منطقه بسته )8

   رویکرد مدیریت بحران خشکسالی نگري در امععدم ج -4- 10-5
 له خشکسالی و رفتار با خشکسـالی در حـال  أال اساسی این است که برداشت از مسؤجاي س    

  حاضر در کشور ما چگونه است؟
   :پاسخ به این پرسش در موارد زیر قابل طرح است

مــردم و  العمـل دولـت درمقابـل خشکسـالی بــه نحـوه و میـزان و زمـان اعتراضـات        عکـس  )1
 .گرددولین مناطق مربوط میؤمس
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 .اي صورت می گیردسلیقه )2

 ،چون کمترین زحمـت را دارد  ،باشدمین اعتبار معطوف میأبه تقاضاي ت ها عمدتاًراه حل )3
پـول حـالل همـه مشـکالت     « :باور مسـئولین ایـن اسـت کـه    . به نتایج آن اندیشه نمی شود

 .»است

 .باشدبخش و مقطعی میدهنده، التیامها عمدتا تسکینراه حل )4

همـان اقـدامات    شـود و مسئله خشکسالی فرامـوش مـی   ،با فروکش کردن التهابات مردمی )5
 .گرددنیز دنبال نمیناتمام مقطعی اولیه 

 .تا خشکسالی بعدي اوضاع آرام است )6

  .شودهمین سناریو تکرار می خشکسالی بعدي مجدداًوقوع با  )7
گیـرد  رفـع مشـکالت جـاري خشکسـالی صـورت مـی      اقدامات مقطعی صرفاً به خاطر تمایل بـه  
  .باشندلکن تمایل و اراده دو مقوله متفاوت از هم می

اي مقابلـه بـا خشکسـالی را بـر     ، دولت نقـش اصـلی در تـأمین بودجـه    وقوع خشکسالیدر زمان 
یکـی میـزان اعتبـارات و بودجـه تخصـیص      . جا دو موضوع حـائز اهمیـت اسـت   در این. عهده دارد

اگر رویکرد مدیریت ریسـک محـور اصـلی باشـد، بیشـتر      . کرد آن استي نحوه هزینهیافته و دیگر
کـرد در راسـتاي توانمندسـازي    شـود و ایـن هزینـه   اعتبارات خشکسالی قبل از وقوع آن، هزینه مـی 

  با مقایسـه رونـد تخصـیص اعتبـارات خشکسـالی و زمـان وقـوع خشکسـالی در یـک کشـور           . است
ــه رویکــرد مــدیریتی آ مــی ــوان ب ــردت ــوع  . ن کشــور پــی ب اگــر اعتبــارات خشکســالی در زمــان وق

توان دریافـت رویکـرد مـدیریت بحـران مـورد توجـه       خشکسالی زیاد و پس از آن کاهش یابد، می
نشـان داده  ) 9-10(در مورد کشور ما وضـعیت اعتبـارات خشکسـالی در نمـودار شـکل      . بوده است
هـاي شـدید   کـه خشکسـالی   1386-88و  1378-80شود در دو مقطع زمانی مالحظه می. شده است

کـه   1384و فراگیر در کشور رخ داده است، اعتبارات خشکسالی افـزایش داشـته اسـت و در سـال     
تقریباً تمامی مناطق کشور سال پرآبی را تجربه کـرده انـد اعتبـارات خشکسـالی بـه حـداقل رسـیده        

  . باشداین امر گویاي رویکرد مدیریت بحران در کشور می. است
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  هاي مختلفروند تخصیص اعتبارات خشکسالی کشور در سال) 9-10(شکل

 
  کشور مدیریت جامع خشکسالینیازها در انجام پیش - 10-6

مدیریت جامع خشکسالی برخالف بسیاري از حوادث غیرمترقبه دیگر، از جمله مواردي 
بط و بدون هاي اجرائی ذیراست که بدون مشارکت مستقیم مردم، هماهنگی ادارات و دستگاه

زمان مناسب براي انجام . باشدخشکسالی ممکن نمیمقابله با هاي جامع ریزيبرنامهانجام 
 ،هاي گسترده است و از دیدگاه مدیریتقبل از بروز خشکسالی ،مطالعات و تدوین برنامه جامع

مدیریت کنترل خطرات  یابرنامه جامع با مدنظر قرار دادن مدیریت بحران، مدیریت ریسک 
هاي اجتماعی و اقتصادي زا و بحرانهاي تنشمدیریت بحران بیشتر جنبه. شودحتمالی تدوین میا

ناشی از بروز خشکسالی و اقدامات اضطراري و واکنشی براي کنترل این پدیده را مدنظر قرار 
شود میتداوم خشکسالی بررسی و هاي ناشی از شروع دهد و در مدیریت ریسک کلیه پدیدهمی
هاي مختلف خشکسالی بینی و مقابله با حالتمدت و بلندمدت براي پیشثر میانؤارهاي مراهک و

توان به از جمله پیش نیازها در اعمال مدیریت جامع خشکسالی در کشور می. شودتبیین می
  :موارد زیر اشاره کرد

  آموزش همگانی-1- 10-6
به د، جامعه نیاز کنیجاب میاهاي مدیریت تقاضاي آب را که خشکسالی، اجراي برنامهوقتی
هاي کاهش مصرف، براي ارتقاي آگاهی جامعه باید اطالعات درباره روش .داردآگاهی 
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به ) اندازه میزان تغییر( هاي مصرف آب و دستورالعمل براي دستیابی به یک واریانسجایگزین
یط محلی را نیز در اي باشد که شراتواند به گونهمراحل دقیق آموزش جامعه می. جامعه داده شود

  . بر گیرد
کشور ما بیش از هرچیز، نیازمند آموزش همگانی است و این نیاز از فرهنگ ناصحیح و 

وري ها از مصرف برق، گاز و آب گرفته تا راندمان و بهرهي زمینهگونه مصرف در همهاسراف
  . گیردهاي مختلف تولید نشأت میها در بخشمصرف آب و سایر نهاده

  رویکرد مدیریت خشکسالی در مطالعات جامع منابع آب کشور -2- 10-6
اغلب راهکارهایی که تاکنون براي مدیریت مقابله با خشکسالی مورد توجه قرار گرفته 

مریکا می آ هاي خارجی به ویژه کشورریزي کشورهاي مراکز مطالعاتی و برنامهتجربهاست، 
ریزي هاي برنامهها و روشنیازها و ضرورتباشد که اطالعاتی جامع و مفید در زمینه کمبود 

بررسی براي  کشور ما با سایر کشورها، هاي اقلیمی و اجتماعیدلیل تفاوته ب اما. کنندارایه می
و راهکارهاي مقابله با آن به مطالعاتی گسترده و اختصاصی  شدت، تداوم و پدیده خشکسالی

بینی، کنترل و مقابله با شده ارزیابی، پیش هئها اراچه در این تجربهاز طرفی آن. استنیاز 
ها پدیده خشکسالی به صورت مستقل مورد توجه قرارگرفته ست و در آنا پیآمدهاي خشکسالی

تواند از عوامل خشک نظیر ایران، خشکسالی میهاي خشک و نیمهکه در اقلیمدر حالیاست 
خرین آمار رسمی منتشر شده براساس آ. اصلی تاثیرگذار بر مدیریت جامع منابع آب باشد

درصد  300حدود  1368-1378هاي سطحی کشور در دهه کمترین و بیشترین حجم جریان
خصوص براي مدیریت استراتژیک هتوجه به ارقام بیشینه و کمینه، بو  داشته است اختالف

ع آب ریزي منابهاي برنامهگذاريم به خشکسالی و سیل، سیاستأاهمیت دارد و چه بسا توجه تو
هاي بزرگ و دیربازده ها و پروژهثیر قرار دهد و گرایش عمومی از اجراي سازهأکشور را تحت ت
 داريهاي آبخیزداري و آبخوانبه ویژه طرح هاي کوچک و زودبازدهها و پروژهبه سمت طرح

به شک هاي ختبدیل بیابانکه شاهکارهاي ایرانیان قدیم توان به در این ارتباط می .دارد معطوف
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هاي کوچک و عامل این موفقیت استفاده از پروژه ، اشاره کردهاي سرسبز بودهسرزمین
سازي و هاي ذخیرهاجراي طرحلذا . باشدبرداري از آب در سطحی گسترده میاستحصال و بهره

خواهد داشت و ثر در پی ؤاي منتیجه ،آننزدیک در مناطق و ها مصرف سیالب در کنار آبراهه
توجه  م موردأآبی به صورت توهاي سیل و کمپدیدهنیز کنترل یت سنتی منابع آب ایران در مدیر

ریزي جامع آب ها و برنامهگذاريست که در حال حاضر سیاستا این درحالی. داشته استقرار 
کشور با استفاده از نتایج مطالعات طرح جامع آب و بر مبناي شرایط عادي و میانگین درازمدت 

تواند به اتالف شود که با توجه به تفاوت ارقام بیشینه و کمینه، چنین روشی مینجام میها اداده
پذیري در شرایط پرآبی منجر ها در شرایط خشکسالی و یا آسیبهزینه یا بازدهی کم پروژه

شود در شرایط ها باعث میبه طور مثال، احداث سدها بر مبناي متوسط آورد رودخانه .شود
داشته باشیم اما آبی براي پر کردن آن در اختیار نباشد و این امر بر شدت  خشکسالی مخزن

جاي طرح ه ریزي منابع آب کشور بدر این حالت طرح جامع مدیریت و برنامه .افزایدبحران می
انجام مطالعات طرح جامع سیل و طرح تواند نتایج بهتري داشته باشد و البته میجامع آب کشور 

  ها ایناند و م و منطقیأگیري توپذیر براي تصمیمناضرورت اجتنابجامع خشکسالی دو 
در این ارتباط توجه به . باشدمنابع آب ایران میجامع مدیریت  و ریزيشده برنامهگم هايحلقه

تواند یک توان اکولوژیک هر منطقه یک اصل اساسی است و توسعه متناسب با این توان می
  . داشته باشد توسعه پایدار را به دنبال

  هاي مدیریت خشکسالیتوسعه ساختار سازمانی براي اجراي برنامه -3- 10-6
ریزي مدیریت مقابله با خشکسالی کشور در صورتی موفق برنامهگونه که گفته شد همان

و اي مستقل خشکسالی پدیدهکه  باشد دیدگاهاین خواهد بود که پاسخگوي مسایل مرتبط با 
مطالعات الزم در این زمینه را در سه سطح . است اء مدیریت منابع آباثرگذار بر سایر اجز

اي از مطالعات مرتبط با مرحله ارزیابی از سطح اول مجموعه. بندي کردتوان طبقهمختلف می
مدت  ،ارزیابی شدت ،برنامه جامع مقابله با خشکسالی و به طور عمده تعیین شاخص خشکسالی
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ریزي براي تحقق گیري و برنامهوم، شامل نیازهاي تصمیمسطح د. و فراوانی خشکسالی است
ها و سناریوهاي مختلف مدل ،در این مرحله .بخشیدن به راهکارهاي مقابله با خشکسالی است

  ها به وسیله اطالعات و گیرد و پس از بررسی و ارزیابی آنریزي مورد توجه قرار میبرنامه
د و در نهایت کلیات وشمیها سنجیده کدام از برنامهثیر هر أمیزان و سطح ت ،هاي گذشتهداده

هاي خشکسالی و پس از مشخص شدن ویژگی. گرددیمبرنامه مقابله با خشکسالی تدوین 
مناسب به هاي کلی و تصویب قوانین تدوین سیاست ،محورهاي برنامه جامع مقابله با خشکسالی

امکانات الزم جهت تدوین و  ،ن مراحلپس از انجام ای. بودمورد نیاز خواهد عنوان سطح سوم 
و اي یا استانی فراهم خواهد شد اجراي برنامه جامع مدیریت مقابله با خشکسالی به صورت منطقه

شده شامل سه مؤلفه اصلی یعنی هاي تدوینساختار سازمانی مورد نیاز براي عملی کردن برنامه
  . باشدن میکمیته پایش خشکسالی، کمیته برآورد ریسک و کمیته تسکی

هاي بینییک برآورد مورد اعتماد در مورد میزان آب قابل استحصال و پیش :کمیته پایش
در . باید ارائه کندآبی میآبی و پرهاي کممدت و درازمدت و اطالعات با ارزشی در دورهکوتاه

گانی از نمایند. یابداي افزایش میهنگام خشکسالی ارزش این اطالعات به نحو قابل مالحظه
. هاي مسئول نظارت بر اقلیم و منابع آب بایستی در کمیته پایش حضور داشته باشندسازمان

مانند بارش، (هاي کاربردي هاي شاخصشود که اطالعات در مورد هر کدام از پارامترتوصیه می
  هاي درازمدت هواشناسی، رطوبت خاك، دبی بینیدرجه حرارت، تبخیر وتعریق، پیش

در کمیته و ) ها و مشخصات پوشش برفی ها، ترازآب زیرزمینی، تراز مخازن و دریاچهخانهرود
هاي کمیته جلسه. در رابطه با ارزیابی از وضعیت آب و هواي هر منطقه مورد بررسی قرار گیرد

کمیته، . پایش باید به طور منظم برگزار شود و قبل از فصل اوج مصرف، جلسات تشکیل شود
هاي پژوهشی براي دست یست از توان مراکز علمی و پژوهشی و در قالب طرحباحسب نیاز می

هاي مربوطه آماده شود و به پس از هر جلسه گزارش. تر استفاده نمایدیافتن به اطالعات دقیق
سرپرست کمیته پایش . ها ارسال گرددهاي مرتبط استانی، ملی و رسانهکمیته تسکین، سازمان

کمیته پایش باید همکاري نزدیکی با متخصصین . می کمیته تسکین باشدبایست از اعضاي دائمی
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همچنین کمیته پایش . منظور دادن آگاهی مؤثر و کارآ به مردم داشته باشدرسانی بهاطالع
آوري اطالعات اقلیم و مدیریت منابع هاي جمعهاي الزم براي توسعه و تکمیل ایستگاهتوصیه

 Onlineهاي باال براي ثبت و نمایش هاي مجهز با تکنولوژيیستمامروزه س. دهدآب را ارائه می
بینی که وقوع خشکسالی پیشمردم نیز بایستی در اولین فرصت، پس از آن. ها وجود داردداده

 . گردید، در جریان امر قرار گیرند

دهد و هاي مختلف جامعه را مورد توجه قرار میاثرات خشکسالی بخش: کمیته برآورد ریسک
ریسک، حاصل احتمال . کندرا درگیر می) محلی، استانی وملی(گیري سطوح مختلف تصمیم

  اجتماع عوامل اقتصادي، (پذیري اجتماعی وقوع خشکسالی در شدت حاصل در آسیب
پذیري در مقابل خشکسالی، بنابراین به منظور تسکین آسیب. باشدمی) محیطی و اجتماعیزیست

اعضاي کمیته برآورد ریسک از . ها شناسایی شوندات و دالیل آنترین اثرالزم است که مهم
. شوندباشد، انتخاب میهایی که بیشتر در خطر میاجتماعی اکوسیستم -هاي اقتصاديبخش
هاي کار پذیري و ارزیابی اثرات خشکسالی، تشکیل گروهترین راهکار براي تعیین آسیبمؤثر

هایی که متأثر همچنین کمیته برآورد ریسک، بخش .مختلف در کمیته برآورد ریسک می باشد
بندي مالحظاتی از قبیل هزینه، در اولویت. کندبندي میاز خشکسالی هستند را اولویت

گستردگی، روند زمانی، افکار عمومی، برابري اجتماعی و قابلیت منطقه تحت تأثیر در جبران 
اي تسکین ریسک قبل از وقوع هشناسائی راه. بایست در نظر گرفته شودها میخسارت

مانند شناسائی و . بایست صورت پذیردخشکسالی نیز از اقداماتی است که توسط این کمیته می
 . هاي گیاهی مقاوم در مقابل کم آبیمعرفی گونه

باید از اطالعات و تجربه الزم براي درك فنون اقدامات تسکین اثرات : کمیته تسکین
گیري در هاي تصمیمو پروسه) محیطی و اجتماعیدي، زیستاقتصا(خشکسالی، تحلیل ریسک 

ها، اجراي اقدامات کاهنده خوردار باشد و بتواند توصیهمورد خشکسالی در تمام سطوح دولتی بر
هاي خاص کمیته تسکین از جمله مسئولیت. گذار ارائه کندو تقاضاي کمک را به مراجع قانون

براي هر ) مدت و بلندمدتکوتاه( قدامات کاهنده واکنشی تعیین ا) 1توان به مواردي همچون می
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  شود؛هاي اصلی که با همکاري نزدیک با کمیته برآورد ریسک ممکن میکدام از بخش
هاي الزم شوند، مانند ارائه راهنماییمدتی که در حین خشکسالی اجرا میاقدامات کوتاه) 2 

هاي کمک اضطراري، براي ارزیابی تقاضاجویی داوطلبانه آب، روال اداري کارآ براي صرفه
هاي مدیریت اطالعات از قبل آماده شده براي کشاورزان و شهروندان در مورد بهترین روش

هاي آموزشی که هاي درازمدت مدیریت خشکسالی مانند ارائه برنامهانجام پروژه) 3خشکسالی، 
خشکسالی در مردم ایجاد کند هاي مختلف زمینه الزم را براي تفسیر اخبار خشکسالی و شاخص

و یا تشویق مردم به انجام اقداماتی از قبیل افزایش مواد آلی خاك، ذخیره آب و غیره که 
  .پذیر در مقابل خشکسالی شوندهاي طبیعی و اجتماعی آسیبموجب افزایش مقاومت سیستم

سطح ملی  که در اشکال مختلف در) فنی، کاهنده و امدادي( هاي خشکسالی تعریف کمک) 4 
همکاري با کمیته پایش و برآورد ریسک به منظور تعریف ) 5. باشندو استانی قابل ارائه می

هاي مختلف مدیریت خشکسالی که بر اساس تعیین قسمت) 6شرایط آغاز اقدامات مختلف 
تواند بندي میآبی که این تقسیممالحظات سیاسی، هیدرولوژیکی، اقلیمی یا احتمال وقوع کم

بایست یک پایگاه اینترنتی همچنین کمیته تسکین می. یریت خشکسالی مفید واقع شوددر مد
  . رسانی در مورد خشکسالی ایجاد نمایدبراي انتشار اخبار و اطالع

 راهکاري نوین به عنوان  بیمهاستفاده از  -4- 10-6

و هاي کشاورزي هاي اقتصادي در برابر خشکسالی، بخشترین بخشپذیریکی از آسیب
  آبی کاندید آبی براي اعمال تنش کمدامپروري است، چرا که اولین بخشی که در مواقع کم

به عنوان یکی از گیري از بیمه با بهرهامروزه ثابت شده است که . شود، بخش کشاورزي استمی
به تولید ادامه  ،همزیستی با پدیده خشکسالی توان ضمنمی، کلیدي مدیریت ریسک ابزارهاي

، توانایی پذیر بودن آنمدیریتبیمه به دلیل  دیدگاه مدیریت کالن بخش کشاورزي، از .داد
بیمه در واقع . آوردرا پدید می استمرار آن در اقتصاد کشور و مند از تولیدحمایت نظام

هاي آب وهوایی و کشاورزي را به منظور خشکسالی اثرات زیانبارکشاورزي به طور مستقیم، 
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ثر ؤراهی م و دامی بیمه محصوالت کشاورزيبنابراین  .دهدداران کاهش میپادار بودن بهره بر
هاي اقتصادي در طول  بخش کلمناطق و در و دامداران ریسک در میان کشاورزان  تقسیمبراي 

زمان است و براي کشاورزان توانایی محافظت در برابر ریسک، جلوگیري از آسیب دیدن و از 
و در نتیجه حفظ شغل و جلوگیري از مهاجرت رداخت حق بیمه، بین رفتن محصول را در برابر پ

  .آورد به ارمغان میروستائیان را 
به دلیل نقش  ،هاي اقتصادي در میان بخش و دامپروري بخش کشاورزيدر کشور ما دو 

اي  پایه منابع داخلی و همچنین حفاظت از منابع تولید از اهمیت ویژه مین غذا و امنیت غذایی برأت
برداري از منابع و  در راستاي بهره هاي زیاديریزي در دو دهه اخیر برنامه. دار استبرخور
 ،هاي حمایتی کارگیري سیاسته بسعی شده با و انجام شده هاي بالقوه این بخش  ظرفیت
ا ادامه ام فراهم شودبهبود وضعیت تولید و شکوفایی بخش کشاورزي در اقتصاد کشور  اتموجب

و  بخش کشاورزيدو گذاري در  و ایجاد بستر براي توسعه از نظر سرمایهفرایند رو به رشد 
از  .هاست به دلیل ماهیت خطرپذیري آن، نیازمند امنیت و تضمین در برابر ریسک دامپروري،

، )برداران از طریق توزیع آن در میان بهره(رو استفاده از ابزار بیمه به منظور کم کردن ریسک این
براي حمایت از کشاورزان و دامدارانی که  لذا. کند زیادي پیدا می جایگاه خاص و اهمیت

در راستاي کمک به  و دید محصوالتشان بر اثر حوادث و سوانح طبیعی غیرمترقبه خسارت می
اي به نام صندوق کمک به  قانون تشکیل صندوق ویژه 1358ادامه فعالیت تولید، در سال 

ورزي و دامی در بانک کشاورزي به تصویب رسید دیده محصوالت کشاتولیدکنندگان خسارت
هاي بالعوض از طرف دولت در اختیار این صندوق  و اعتباراتی به صورت تسهیالت و کمک

، از طریق پوشش در حال حاضر این صندوق .قرار گرفت تا بین خسارت دیدگان توزیع کند
عمده محصوالت زراعی شامل ( فعالیت تولیدي و پرورش انواع محصوالت کشاورزي 88 ، بیمه

گذار تجارتی و مرغ تخم ،زنبورعسل ،گوسفند، بزاز جمله دامپروري و تولیدات ) و باغی مهم
 را )آبی و میگوي پرورشیماهیان سردآبی، ماهیان گرم، شترمرغ ،مادر گوشتی، بوقلمون گوشتی

پوشش قرار با تحت  و در برابر خطر خشکسالی، تنش خشکی، گرما و باد گرم بیمه کرده است
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 در کاهش طور غیر مستقیم بهسعی نموده  بردار،میلیون بهره 5/1دادن بیمه حمایتی بیش از 
هاي هاي هیدرولوژیکی و اقتصادي، اجتماعی از طریق تأمین بخشی از زیانخشکسالی اثرات
طرح بزرگ هاي اخیر در سالصندوق  این. ، نقش مؤثري را ایفا نمایدبر محصوالت وارده
محصوالت (دیدگاه بیمه کشاورزي ایران  بندي اقلیمی ایران ازپهنه "قاتی تحت عنوان تحقی

 را "هاي سیل آسا بخش و بارشسرماي زیان هاي خشکسالی،در مقابل آسیب) زراعی باغی
خشکسالی  پدیده ،ابزار بیمه کشاورزي استفاده از با ه است تا با انجام این طرح، بتواندآغاز کرد

پوشش بیمه در مقابل عامل  سال اخیر در کشور ما، سطوح تحت 10طی  .هبري کندرا بهتر را
میلیون هکتار  4/4،  85 -86زراعی  خشکسالی در حال افزایش بوده است، تا جایی که در سال

هاي مختلف این سطح تحت پوشش در سال اما. زیر پوشش بیمه خشکسالی قرار گرفته است
به دلیل شرایط اقلیمی حاکم بر کشور این  86-87ال زراعی و در ساست وده بدستخوش تغییر 

میزان غرامت پرداختی از سال زراعی قبل هم بیشتر  البته در این سال. سطح کاهش داشته است
زاي خشکسالی، سرما و یخبندان که همیشه عامل خسارت چرا که در این سال دو بوده است،

خسارت  اي توأماً به محصوالت کشاورزيقهساب، به طور بیشتندگذاخالف جهت هم اثر می
  از  %92در این سال زراعی، دو عامل خشکسالی و سرما و یخبندان . وارد کرده است

هنوز تا  اما. استزا را به خود اختصاص داده پرداختی از مجموعه عوامل خسارت هايخسارت
ست که فاصله زمانی ا اینفراگیر شدن این بیمه راه زیادي باقی مانده است و شاید یک علت آن 

باشد و الزم است سال می 10طوالنی و در مواردي حتی تا  وقوع مجدد خشکسالی نسبتاً
کشاورزان از مزایاي فراگیر بیمه خشکسالی اطالعات بیشتري کسب کنند و بپذیرند که بیمه به 

زمینه  ،درازمدتدر تواند کار مدیریت ریسک و پیشگیري بحران خشکسالی می عنوان یک راه
تواند در تشویق گذاري مناسب میدولت نیز با سیاست. یک کشاورزي پایدار را بوجود آورد

تغییر در  ،یکی از این موارد. کشاورزان در استفاده از بیمه خشکسالی نقش مؤثر داشته باشد
به منظور کمک به کشاورزان در  1387طور مثال در سال ه ب. هاي بیمه خشکسالی استتعرفه
درصدي سهم کشاورزان  20تا  10تمهیداتی مبنی بر کاهش  ،خشکسالینه خسارت ناشی از زمی
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ست که ا واقعیت آن. درصدي سهم دولت لحاظ شده است 20در پرداخت حق بیمه و افزایش 
وناگون، موجب ایجاد نگرانی کشاورزان و عدم امنیت ه بخش کشاورزي با خطرات گهمواج

و چون بخش قابل توجهی از این خطرات به شرایط اقلیمی و تغییرات غیر است ها شده شغلی آن
تواند امنیت شغلی را براي کشاورزان به گردد لذا  بیمه خشکسالی میبینی آن بر میقابل پیش

نیاز مهم و براي ایجاد امنیت غذائی کشور یک پیشاین امنیت شغلی و البته  ال داشته باشدبدن
  .اساسی است

  ریزي ارزش بحران خشکسالی برگزاري کارگاه برنامه -5- 10-6
گیرد و در هنگام بروز   مدیریت خشکسالی در کشور به صورت مدیریت بحران صورت می

الی همواره در شرایط خشکس. کند خشکسالی، هر نهاد با آن به صورت بخشی برخورد می
شود ولی  ها جهت تسکین اثرات خشکسالی تزریق می هاي کالنی در سطح ملی به استان بودجه

هاي تزریقی، تأثیر الزم را  شود، متأسفانه این بودجهچون از رویکرد مدیریت بحران استفاده می
در تسکین اثرات خشکسالی به دنبال ندارد و در حل مشکالت اجتماعی و روانی جامعه 

ها بر اساس یک برنامه مدیریت جامع حال اگر این بودجه. ، کارائی الزم را ندارددیده آسیب
  هاي عمرانی کشور به مراتب بیشتر  شد، تأثیر آن در رشد اقتصادي و اجراي طرحهزینه می

  ). 1387عرب، (گردید می
اي تسکین اثرات خشکسالی، که  هاي منطقه از زاویه نگاه متخصصین، توجه به پتانسیل

اي به منطقه دیگر  اي، از منطقه تناسب با شرایط اقتصادي، اجتماعی، نهادي، طبیعی و سازهم
تواند تأثیر بسزایی در همگرایی اقدامات الزم براي حل بحران خشکسالی داشته  متفاوت است می

هاي توافق شده در راستاي انجام اقدامات الزم جهت تسکین اثرات خشکسالی  سیاست. باشد
طور که گفته شد هر همان. اي باشد هاي منطقه پذیري ها و آسیب متناسب با پتانسیل بایستی می

هاي مجموعه ذینفعان خود است و با تجمع  نهاد، محل تجمع بخشی از دانش و خرد و مهارت
کند، در راستاي ارتقاي منافع ذینفعان خود عمل  هایی که ساختار آن نهاد مشخص می پتانسیل
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اي نیازمند تجمع دانش، خرد و  هاي منطقه پذیري ها و آسیب پتانسیل کند، اما شناختمی
هاي مؤثر در تجمع دانش جمعی در مورد یکی از راه. اي است هاي کلیه نهادهاي منطقه مهارت

به طور معمول . ریزي ارزش استهاي مقابله با آن، برگزاري کارگاه برنامهخشکسالی و راه
ها حضور داشته باشند، نمایندگانی از طرف نهادها و کارگاه شود در اینافرادي که الزم می

لذا برگزاري کارگاه . باشندهاي اجرائی و همچنین ذینفعان مردمی و بخش خصوصی میدستگاه
نهادي مشترك و  هاي بین ریزي ارزش، مبنائی براي گفتگو و توافق نهادها، شناخت محیطبرنامه

  . راستاي به کارگیري آن در مدیریت بحران خشکسالی است نهادي در هاي بین استفاده از ظرفیت
هاي  شناسی ارزش، یک ابزار منعطف تعامل و گفتگو است که با توجه به توانایی روش

توان در یک فرآیند پویا و فرابخشی، با همگرا ساختن خرد و دانش جمعی، شناسی آن، می روش
نهادهاي درگیر و مشارکت مردمی را   در چارچوب ضوابط قانونی، زمینه استفاده از ظرفیت

  . شناسائی کرد و در مدیریت هرچه بهتر خشکسالی به کار برد
شناسی ارزش با توجه به مقدمه ذکر شده بصورت زیر  کارکردهاي مورد انتظار از روش

  :است
هاي ذیربط در مدیریت بحران  ایجاد یک محیط تعامل و گفتگو براي کلیه نهاد - 

 خشکسالی

 ها و نهادهاي درگیر در خشکسالی افق در مورد نقاط مشترك گروهشناخت و تو - 

 هاي مختلفشناسائی اثرات خشکسالی در بخش - 

 بندي اثرات خشکسالیاولویت - 

 یافتن راهکارهاي مدیریت خشکسالی - 

 هاي بین نهادي پر ظرفیت باشند هایی که باید درگیر طرح شناسایی کامل نهاد - 

 ) شدهدر چارچوب زمانی تعیین(ترك ي مشها ح شناخت پتانسیل اجراي طر - 

 نهادي مشتركهاي بین هاي نهادي و تسریع در انجام طرح همگرا ساختن ظرفیت - 
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گام اول مطالعه . شودگام انجام می 3ریزي ارزش مدیریت بحران خشکسالی در  مطالعه برنامه
رح اولیه، مطالعه، شامل معرفی جامع و مانع طریزي ارزش یا مرحله پیش مدیریت و برنامه

هاي مطالعه و  ارزش شامل محدودیت ریزي برنامه آوري اطالعات الزم براي انجام مطالعات  جمع
  الزامات کارفرمایی، معیارهاي ارزیابی پروژه، محدوده زمانی و مکانی مطالعه مدیریت و 

ابتدا همچنین در این گام براي انتخاب تیم کارگاه، الزم است در . باشد ارزش می ریزيبرنامه
  نقش  ها در دوره خشکسالیهاي ذیربط مسائل آب که رویکرد مدیریتی آن ها و سازمان شرکت
ها، راهکارها،  بایستی با اطالع کامل از ظرفیت نمایندگان هر نهاد می. کند، مشخص شودایفا می

وطه هاي در دست اجرا و حوزه عملکرد نهاد خود، نماینده نهاد مرب هاي قانونی، طرح محدودیت
ها و یک لذا بهتر است رئیس یا مدیر عامل نهادهاي ذیربط به همراه دو نفر از معاونین آن. باشند

  .یا دو نفر کارشناس خبره در جلسه حضور داشته باشند
و ) کارجمعی، کارکردگرایی و خالقیت(به دلیل حفظ و تلفیق ارکان مهندسی ارزش 
مطالعه  پیش  اي علمی اجراي طرح در مرحلهمدیریت یکپارچه منابع آب، الزم است رویکرده

بایستی با رویکردهاي مدیریت  به عنوان مثال کلیه اعضاي تیم می. شودمشخص و تدقیق 
یکپارچه منابع آب آشنایی اولیه داشته باشند تا از تعداد وسیع راهکارها و ابزارهایی که مدیریت 

را با  زي به طور خالقانه استفاده کنند و آن پردا دهد در ایده یکپارچه در اختیار مدیران قرار می
ها را در  سنجی اجراي طرح اي کارکردگرا،  امکان دانش و خرد خود تلفیق کرده و به گونه
 . ریزي ارزش، در نظر بگیرند چارچوب ضوابط مطالعه مدیریت و برنامه

 6ش است که شامل ریزي ارز ریزي ارزش، گام مطالعه یا کارگاه برنامه گام دوم مطالعه برنامه
. باشد ها و ارایه نتایج می ها، توسعه ایده پردازي، ارزیابی ایده گام اطالعات، تحلیل کارکرد، ایده

ریزي ارزش است که در قالب  خروجی این مرحله در حقیقت، نتایج مطالعات مدیریت و برنامه
  . شود تعدادي گزینه مهندسی و مدیریتی به کارفرما جهت تصمیم گیري ارایه می

تواند در مدت سه تا پنج روز ریزي ارزش مدیریت بحران خشکسالی می کارگاه برنامه
توان از استانداري، شرکت سهامی آب از جمله نهادهاي ذیربط در این کارگاه می. برگزار شود
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اي، شرکت آب و فاضالب شهري، شرکت آب و فاضالب روستایی، سازمان جهاد  منطقه
ع و معادن، اداره کل حفاظت محیط زیست، سازمان هواشناسی و ستاد کشاورزي، سازمان صنای

حوادث غیر مترقبه، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل عشایر، اداره کل شیالت و همچنین 
هاي مشاور، کارشناسان مطلع، اساتید دانشگاه، محققان مراکز تحقیقاتی نمایندگانی از شرکت

ایجاد یک محیط تعامل و . رگیر مسئله خشکسالی نام برداستان مربوطه و نمایندگان اصناف د
کنندگان رویکردهاي مدیریت یکپارچه منابع آب گفتگو در کارگاه مهندسی ارزش که شرکت

را به خوبی دریافته، با ضرورت آن آشنایی داشته باشند و بتوانند جایگاه نهادهاي خود را در 
  .ارکنندگان کارگاه امري ضروري استارتباط با آن تعیین و تفسیر کنند، توسط برگز

در فاز اطالعات، وضع موجود منابع آب و خشکسالی منطقه، از طریق ارائه گزارشات 
هاي حاضر در جلسه کارگاه قابل تبیین و  ها و شرکت مکتوب رؤسا و مدیران عامل سازمان

محدوده مطالعه،  تدقیق است و بر سر مبانی مطالعه مهندسی ارزش شامل اهداف مطالعه، ذینفعان،
  .بایست توافق الزم حاصل شودالزامات کارفرمایی و معیارهاي ارزیابی می

هدف از فاز تحلیل کارکرد، شناسایی و تعمق در اهداف طرح، تعیین ارتباط بین 
کارکردهاي طرح، تعیین هزینه هر کارکرد و شناسایی کارکردهاي با پتانسیل باال از نظر حفظ 

به منظور استفاده . باشد هاي پرهزینه و پرریسک براي فاز خالقیت میمنابع آبی و کارکرد
اعضاي تیم از راهکارها و ابزارهاي مختلف و متنوع مدیریت یکپارچه منابع آب در فاز خالقیت، 

هاي مدیریت یکپارچه منابع آب، توسط برگزارکنندگان کارگاه، به کارکرد  الزم است دیسیپلین
ها به دقت تبیین گردد و در قالب نمودار تکنیکی سیستم تحلیل آن تبدیل شود و ارتباط میان

  .کارکر ترسیم شود و مورد بازدید اعضاي تیم جهت استفاده در فازهاي بعدي قرار گیرد
  شود ولی در فاز ارزیابی تعداد محدودتري ایدهدر فاز خالقیت تعداد زیادي ایده مطرح می

  .شودبراي فاز توسعه انتخاب می
هاي منتخب از فاز  از فاز توسعه، گردآوري اطالعات واقعی و عملی در مورد ایدههدف 
ها به صورت دقیق و قابل  سنجی فنی و اقتصادي ایده باشد و عمالً در این فاز امکان ارزیابی می
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به عبارت . گردد بندي می ها و مالحظات کالن انجام می پذیرد و اولویت اتکا با توجه به ظرفیت
شده در مرحله ارزیابی در این فاز انجام  هاي انتخاب یه و تحلیل همه جانبه بهترین ایدهدیگر تجز

  . گیرد می
دیده و در معرض  ها و مناطق آسیب به طور خالصه با استفاده از محاسبه بیالن آبی، دشت

گردد و بر اساس معیارهاي هاي داراي افت کمی و کیفی، مشخص میآسیب و رودخانه
. شودبندي می ، اقتصادي و اجتماعی تأمین مصارف هر دشت و هر منطقه اولویتمحیطی زیست

هاي مؤثري  پس از شناسایی مجموعه اقداماتی که هر سازمان، متولی آن است و همچنین فعالیت
: بندي اقدامات بر اساس معیارهایی نظیر شود، الزم است اولویتکه در فاز خالقیت استخراج می

هاي مختلف  بندي اقدامات در دشت بخشی تعیین گردد و در نهایت اولویتهزینه، زمان و اثر
) هاي تخصیصی به خشکسالی بر اساس میزان بودجه(براي تأمین مصارف مختلف در سه گزینه 

  . در پایان وظایف هر سازمان در قبال هر سناریو قابل تعیین خواهد بود. صورت پذیرد
ترین توان به مناسبریزي ارزش بحران خشکسالی میبدین ترتیب با برگزاري کارگاه برنامه

کرد را براي دستیابی به ترین راهکارهاي مقابله با خشکسالی دست یافت و نحوه هزینهو صحیح
 .  بیشترین نتیجه هدایت کرد

  
  هاي مهم براي توانمندسازي استان در برابر خشکسالیپروژه - 10-7

ها به شدت هاي کشور است که در خشکسالیاناستان چهارمحال و بختیاري از جمله است
  . افتددرصد اتفاق می 60پذیر بوده و کاهش بارندگی و منابع آب آن تا بیش از آسیب
سازي مدیریت ریسک خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاري با توجه به مطالب اشاره پیاده

در درجه دوم تهیه طرح جامع شده در درجه اول منوط به توجه به این رویکرد در سطح ملی و 
رغم دارا این استان علی. است) شامل مدیریت ریسک و مدیریت بحران(مدیریت خشکسالی 

هاي کم عمق  براي رفع درصد منابع آب کشور، به دلیل رویکرد حفر چاه در آبخوان 10بودن 
و متأسفانه باشد پذیر مینیازهاي آبی، در بخش کشاورزي، در برابر خشکسالی به شدت آسیب
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پذیري در خشکسالی این آسیب. پذیري جدي قرار دارددر بخش شرب نیز در معرض آسیب
  . آوري در استان نمود داشتطرز حیرت به) 1386- 88(اخیر 

سال اخیر انجام  5پذیري، مطالعات زیادي در زمینه منابع آب در به منظور کاهش این آسیب
ها، طرح تأمین آب است که در صورت اجراي آنگرفته است که حاصل آن تعریف تعدادي 

توان امیدوار بود که به ویژه در بخش آب شرب، در مواقع خشکسالی مشکل جدي بوجود می
هاي زیرزمینی است که در حال حاضر ها، کاهش وابستگی به آبمبناي تعریف این طرح. نیاید

الی استان، اولین اقدام عملی بنابراین در مدیریت ریسک خشکس. به مرحله بحرانی رسیده است
  ها توسط شرکت این طرح. دار تأمین آب شرب و صنعت استهاي اولویتاجراي طرح

هاي آب و فاضالب شهري و روستائی مورد اي استان چهارمحال و بختیاري و شرکتمنطقهآب
آبرسانی هاي هاي تأمین آب شرب روستائی استان در قالب مجتمعطرح. مطالعه قرار گرفته است
هاي آبرسانی هستند که سیماي کلی ترین آنها طرحاز نظر جمعیت، مهم. در حال پیگیري است

  انتقال وتوزیع آب ، مینأتترین مورد طرح ها، مهمدر بین این طرح. ها به شرح زیر استآن
دهد و به نظر درصد جمعیت کل استان را پوشش می 40است که جمعیتی در حدود  بروجن -بن
اجراي آن شروع شود که اگر بودجه کافی براي این  1390رسد با توجه به اهمیت، از سال می

در این . برداري برسدسال این طرح به بهره 4یا  3رود پس از مدت طرح منظور گردد، انتظار می
توان امیدوار بود در خشکسالی بعدي، بحرانی که در خشکسالی اخیر براي تأمین آب صورت می
  .  ترین منطقه استان که همان ناحیه شرق استان است، اتفاق افتاد، تکرار نشودعیتشرب پرجم

  بروجن - بنتامین وانتقال وتوزیع آب طرح  -1- 10-7

     :پروژه /اهداف اصلی طرح) الف
شامل شهرهاي شهرکرد، ) بروجنبن تا  از(روستاهاي شرقی استان  وها تامین آب شرب شهر

 296، کیان، فرادنبه، سفیددشت، طاقانک و نافچ با جمعیت فعلی بروجن، فرخشهر، هفشجان، بن
آباد، چشمه، الرك، بهرامها شامل یاننفر و روستاهاي واقع در محدوده آن 600هزار و 
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هزار  19وردنجان، تومانک، پیربلوط، شیخ شبان، حیدري، پهنا و آزادگان با جمعیت  هرچگان، 
  )عیت استاندرصد کل جم 40مجموعاً در حدود (نفر 

   2فاز : وضعیت طرح)  ب

  : پروژه/نام کارفرماي طرح) ج
  چهار محال و بختیاري اي استانمنطقهشرکت سهامی آب

     پروژه/موقعیت جغرافیائی طرح)د
32ْ       10 '   عرض جغرافیایی 32ْ       45 ' تا            ّ   شمالی   ّ
  شرقی   51ْ       00 ' تا            50ْ       07 '    طول جغرافیایی

  :خط انتقال مشخصات ) هـ
  لیتر بر ثانیه 2228: آبگیر
  متر 215لیتر بر ثانیه و ارتفاع پمپاژ  2228: 2و1هاي شماره خانهتلمبه
  لیتر بر ثانیه 2228با ظرفیت : خانهتصفیه

  زالل سازي، فیلتراسیون، ضد عفونی : روش تصفیه
  متر لیمی 500تا  1400: قطر لوله خط اصلی

     فوالدي: جنس
  :پروژه/کننده طرحمشخصات مصرف) و

   1415نفر در افق  500هزار و  466مناطق شرقی استان از بن تا بروجن با جمعیت : نام محل -
  میلیون  متر مکعب بر سال 55.3: روستائی مورد نظر/تأمین آب شرب مناطق شهريحجم  -

  چغاخور به انتقال آب سبزکوهطرح  -2- 10-7

     :پروژه /اهداف اصلی طرح) فال
  افزایش سطح زیر کشت  –تأمین آب صنایع مناطق شهرستان بروجن

  اجرائی  :وضعیت طرح)  ب
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  : پروژه/نام کارفرماي طرح) ج
  چهار محال و بختیاري اي استانمنطقهشرکت سهامی آب

  پروژه /موقعیت جغرافیائی طرح)د
  الیشم  31ْ      48 '     00"    عرض جغرافیایی
  شرقی  50ْ      52 '     60"     طول جغرافیایی

  :مشخصات سد) هـ  
    خاکی با هسته رسی :جنس بدنه سد

  متر 100 ):متر(ارتفاع سد
    میلیون مترمکعب 70: حجم کل مخزن

  :پروژه/کننده طرحمشخصات مصرف) و
  میلیون متر مکعب بر سال 5.4 :روستائی مورد نظر/تأمین آب شرب مناطق شهري -
  میلیون متر مکعب بر سال 29.3: تأمین آب صنایع مورد نظر -
  ) توسعه(هکتار  4500: وسعت اراضی کشاورزي -
  میلیون متر مکعب بر سال 10.54: تأمین نیاز زیست محیطی-
  متر 3.6: قطر تونل انتقال آب-

   میرزاانتقال آب به خانسد ونک و  -3- 10-7

     :پروژه /اهداف اصلی طرح) الف
  چنار محمودي و منج ،میرزاهاي خاندشتمین آب شرب، صنایع و کشاورزي محدوده تأ -

  مرحله دوممطالعات  :وضعیت طرح)  ب

  

  : پروژه/نام کارفرماي طرح) ج
  اي استان چهارمحال و بختیاريمنطقهشرکت سهامی آب
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  پروژه /موقعیت جغرافیائی طرح)د 
  شمالی  31ْ     36 '     00"   عرض جغرافیایی
  شرقی  51ْ     07 '     60"     طول جغرافیایی

  :مشخصات سد) هـ 
    خاکی با هسته رسی :جنس بدنه سد

  متر 59.5 :ارتفاع سد
    میلیون مترمکعب 184 :حجم کل مخزن
  میلیون مترمکعب 143 :حجم مفید سد

  متر 2060: برداري مخزن حداقل تراز بهره
    متر 2102: برداري مخزن حداکثر تراز بهره

  :پروژه/کننده طرحمشخصات مصرف) و
  میلیون متر مکعب 5.3 :شرب منطقهتأمین آب  -
  میلیون متر مکعب 5.4 :تأمین آب صنایع مورد نظر -
  هکتار  24000: میزرا، چنار محمودي و منجهاي دشتهاي خاندشت اراضی محدوده -
  مترمکعب در سال   میلیون 150 :تأمین آب به میزانحجم  -

  اردل به رستم باغ چشمه آب طرح انتقال -4- 10-7

     :پروژه /اهداف اصلی طرح) الف
تامین آب  -آباداردل و شهرك مسیر اردل و ناغان و روستاي بهشت تامین آب شرب شهر

  آبادشهرك تخصصی آب معدنی بهشت

  اجرائی: وضعیت طرح)  ب

  : پروژه/نام کارفرماي طرح) ج
  بختیاري چهار محال و استانو فاضالب شرکت آب 
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    :پروژه /موقعیت جغرافیائی طرح)هـ
  شرقی  50ْ  37'طول جغرافیایی 

  شمالی 32ْ  03'عرض جغرافیایی 

  :خط انتقال مشخصات ) و
  لیتر بر ثانیه 200: ظرفیت آبگیري از چشمه تا ایستگاه

  لیتر بر ثانیه 150: دبی پمپاژ 
    متر 400: ارتفاع پمپاژ 
  نیهلیتر بر ثا 150ظرفیت: تصفیه خانه

  زالل سازي، فیلتراسیون، ضد عفونی : روش تصفیه 
  کیلومتر 7.5: طول خط انتقال اصلی
  مترمیلی 350:قطر خط انتقال اصلی

     فوالدي: جنس

  :پروژه/کننده طرحمشخصات مصرف) ح
  آباداردل و شهرك مسیر اردل و ناغان و روستاي بهشت شهر: مصرفنام محل  -
  میلیون متر مکعب بر سال 5/3: ستائی مورد نظررو/تأمین آب شرب مناطق شهري -
  میلیون  متر مکعب بر سال 5/0: مورد نظر صنایعتأمین آب  -
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