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چکيده
خشکسالی از قدیم االیام یکی از بالیای طبیعی برای زندگی بشر بوده است.این پدیده می تواند
آثار اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی را به همراه داشته باشد.یکی از مهمترین آثار
خشکسالی کمبود منابع آب و کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی است.شناخت این پدیده،
آگاهی از امکانات ،توانمندی ها و استعدادهای مناطق از یک طرف و ارائه راهکارهای کوتاه مدت
و بلندمدت از طرف دیگر مدیریت منابع آب را برآن می دارد تا به منظور کاهش خسارات
خشکسالی آمادگی الزم را بوجود آورند.با توجه به خشکسالی های اخیر ،افزایش بهره وری از
آب های زیرزمینی تشدید شده و خسارت های غیرقابل جبرانی را بر منابع آب زیرزمینی کشور
وارد کرده است .در این راستا استفاده صحیح از منابع آبی بعنوان یکی از راهکارهای اساسی در
مقابله با بحران خشکسالی می تواند در سرلوحه برنامه های مدیریت منابع آب در کشور باید
قرار گیرد .این مطالعه که به صورت مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های
اینترنتی تدوین شده سعی دارد نقش مدیریت منابع آب را در کاهش روند خشکسالی نشان
دهد.
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مقدمه
آب یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورهاست  .کمبود آب آشامیدنی از یک سو و نیاز روزافزون به غذا از سوی دیگر ،منابع آب موجود
را با بحران جدی مواجه کرده است [ .]25خشکسالی بیدرنگ عنصر آب را کمیاب و چرخه آبی را شدیداً مختل می نماید.ابتدا خشکسالی آبی و سپس
با تشدید نیاز آبی و استرس فزاینده گیاهی ،خشکسالی زراعی را به دنبال دارد [.]21جهت مقابله با این بحران ها باید به مدیریت جامع منابع آب به
عنوان یک اصل مهم در کاهش اثرات خشکسالی توجه شود و در پی یافتن راهکارهایی برای آن باشیم [.]2خشکسالی در هر منطقه و کشوری با هر
شرایط اقلیمی (مرطوب یا خشک) اتفاق می افتد ولی امکان دارد که بر اثر رفتارها و اقداماتی از جمله اسراف در مصرف آب ،آلوده کردن آب بر اثر
مصرف زیاد و توسعه کشاورزی تشدید شود و شرایط نامطلوب و نامساعد را شدت بخشد [.]6از آنجایی که کشاورزی مهمترین بخش مصرف کننده
آب در کشورهای در حال توسعه است ،لذا خشکسالی در زمینه های مختلف بر کشاورزی اثرات زیانباری وارد می کند [.]10یکی از مهمترین آثار
خشکسالی بر بخش کشاورزی ،کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی و در پی آن ،کاهش تولید است [.]16خشکسالی کشاورزی می تواند عواقب شدید
اقتصادی و اجتماعی بخصوص در مناطق با آب محدود داشته باشد [ .]29خشکسالی به طور عمده بعنوان یک واقعه شناخته شده جهانی ،با کمبود
منابع آب در ارتباط می باشد .از آنجا که کمبود منابع آب در ایران بعنوان یکی از عوامل محدودکننده فعالیت های اقتصادی به شمار می رود.بنابراین
در سال های اخیر استفاده صحیح از منابع آبی بعنوان یکی از راهکارهای اساسی در مقابله با بحران خشکسالی در سرلوحه برنامه های مدیریت منابع
آب قرار گرفته است [ .]3به مجموعه ی روش ها ،تدابیر و برنامه های تدوین شده برای کنترل ،توسعه و بهره برداری بهینه از ذخایر آبی (سطحی یا
زیرزمینی) که با توجه به تمامی یا بخشی از جنبه های اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی ،سیاسی و...تنظیم و هدایت می شود ،مدیریت منابع آب
می گویند [ .]24امروزه منابع آب در کشوری مثل ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،وضعیت بارندگی و محدودیت منابع آبی و شرایط اقلیمی
کشور این واقعیت را نشان می دهد که باید برای پدیده خشکسالی برنامه داشت و به صورت جدی در زمان وقوع با آثار و پیامدهای آن مقابله نمود
[ .]19پیاده سازی نظام بهره وری آب کشاورزی در ساختار مدیریت آب کشور ،یکی از راهکارهای توصیه شده برای جلوگیری بحران خشکسالی ،باید
به سمت مدیریت بهینه ی آب در جهت کاهش روند خشکسالی برای رسیدن به توسعه کشاورزی حرکت کرد [.]12

بحران آب در جهان
تغییرات آب و هوایی در سراسر جهان جلب توجه کرده است و نشان می دهد که تغییرات در بارش ،خشکسالی های شدید را بطور فزاینده
بسیاری از مناطق را تهدید می کند [.]28بیش از یک میلیارد از مردم جهان به آب سالم آشامیدنی و نیمی از مردم جهان به بهداشت مناسب
دسترسی ندارند .بدون تغییرات اساسی  ،بسیاری از مناطق جهان آب کافی برای تولید غذا ورشد جمعیت علی رغم اعمال سیاست های کنترل
جمعیت ندارند .نابودی گونه های گیاهی و جانوری حقایق دیگری هستند که در بسیاری از نقاط جهان اتفاق افتاده و می توانند باعث تغییر روش
زندگی نسل های آینده بشوند [ .]20بحران آب هم اکنون به یک مسئله جهانی تبدیل شده است و قسمت های مختلف جهان از جمله افریقا ،بخش
هایی از چین و هند و کلیه کشورهای حاشیه خلیج به صورت جدی با کم آبی روبرو هستند [.]26در کشورهای خشک و کم آب حفظ پایداری
سیستم های آبی نیازمند بکارگیری اصول و برنامه ریزی دقیق تری می باشد .خشکی و کم آبی بر روی کشاورزی مناطق خشک تأثیر قابل توجهی
دارند [ .]11اکثر قاره در سراسر جهان در سه دهه گذشته خشکسالی را تجربه کرده اند و این وضعیت باعث تشدید توجه به رشد تقاضای آب با منبع
محدود آب و همچنین تغییرات زمانی -مکانی در الگوهای آب و هوایی شده است [.]27

وضعيت منابع آب در ایران
ایران با داشتن متوسط حدود  250میلیمتر بارندگی در سال ،از مناطق خشک و کم آب دنیا محسوب می شود.بارندگی کم ،خشکسالی های
پی در پی ،آبیاری سنتی ،افزایش سیل خیزی ،برداشت بی رویه از منابع آبی کشور و افت سطح آب های زیرزمینی در این کشور خشک و نیمه
خشک ،هر یک به نو عی می توانند منجر به تشدید بحران کمبود آب گردند [ .]23در اغلب مناطق ایران ،ریزش های جوی بصورت محلی و فصلی
است که نیاز چندانی به آب برای کشاورزی در پاییز و زمستان نیست.محدودیت منابع آب و توزیع فصلی نامناسب دال بر این است که بایستی منابع
آب های موجود سطحی و زیرزمینی را به خوبی شناسایی و مطالعه کرده و با برنامه ریزی دقیق ،بهره برداری صحیح از آنها صورت گیرد [.]7براساس
آمار اعالم شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران میزان برداشت از چاه های غیرمجاز سه میلیارد و  400میلیون مترمکعب بوده ،که موجب
خالی شدن سفره های آب زیرزمینی و بیالن منفی در دشت های بزرگ کشور شده است.از سویی ،متوازن نبودن تغذیه و برداشت و خشکسالی های
پی در پی موجب پایین رفتن سطح ایستابی سفره های زیرزمینی و فرونشست دشت های منطقه شده است [.]4محدودیت ذاتی منابع آب ،زمینه را
برای بروز خشکسالی های شدید در بخش هایی از کشور بیشتر کرده است.خشکسالی پدیده ای غیرطبیعی نیست.اما ابعاد و اثرات تخریبی آن به
نسبت شدت و موقعیت جغرافیایی متفاوت است [ .]5از مهمترین چالش های مدیریت آب کشور در آینده ،می توان به فقدان قوانین جامع و همه سو
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نگر که متناسب با تحوالت مدی ریت آب کشور و نظام بهره برداری از منابع آب به صورت رسمی و قانونی می باشد نیز از حلقه های مفقوده مدیریت
آب کشور می باشد [ .]8برداشت بی رویه آب از آب های زیرزمینی یکی از مسائل اساسی کشور در بخش آب به شمار می آید که در حال حاضر
مشکالت جدی را در کشور پدید آورده است .به همین دلیل در بسیاری از نواحی کشور سطح سفره های آب زیرزمینی افت کرده و با توجه به
خشکسالی های اخیر ،افزایش بهره برداری از آب های زیرزمینی تشدید شده و خسارت های غیرقابل جبرانی را بر منابع آب زیرزمینی کشور وارد
کرده است [.]13در ایران منابع آب را باید به عنوان محور توسعه و عامل کلیدی در توسعه پایدار قلمداد نمود.بدون شک تولید غذای کافی و مطلوب
از اهداف توسعه ملی و امنیتی هر کشوری محسوب می شود و توسعه کشاورزی پایدار رابطه تنگاتنگی با امنیت آبی دارد [.]9

ضرورت مدیریت منابع آب در مقابله با خشکسالی
آب از جمله نعمت های الهی است که ضمن اینکه ماده اساسی حیات ذکر شده است ،از سوی دیگر تولید و استحصال آب شیرین مقداری
است ثابت که به اقتضای موقعیت جغرافیایی و نوع آب و هوایی که هر منطقه دارد درصدی از کل آب شیرین به آن اختصاص می یابد.باتوجه به این
دو اصل اساسی یعنی ثابت بودن کل آب شیرین دنیا و مشخص بودن سهم هر منطقه تمام مسئولین و دست اندرکاران هرنظام باید بدانند که
مدیریتی صحیح و کارآمد بر این ماده حیاتی باید اعمال شود و کوچکترین غفلت و کم توجهی باعث می شود به خاطر کم یاب بودن این منبع
طبیعی ان منطقه کشور با بحران روبرو شود [.]26جریان آب از طریق سه رکن توسعه پایدار -اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی است.منابع آب
کلیدی برای کاهش فقر ،بهداشت عمومی ،موادغذایی ،امنیت برای همه و هماهنگی بادوام با اکوسیستم های ضروری زمین می باشد.آب برای ترویج
توسعه پایدار ضروری است و به عنوان پشتیبانی از جوامع انسانی ،حفظ توابع از اکوسیستم ها و تضمین توسعه اقتصادی است [.]30به گفته ی دانیل
الکس فراوانی ،کمبود و یا آلودگی آب از جمله شرایطی هستند که ضرورت برنامه ریزی و مدیریت منابع آب را در سراسر جهان نمایان می سازند.این
گفته به صورت غیرمستقیم اشاره به اول ین گام در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب دارد که همانا تعریف صورت مسئله و مشکلی است که مدیریت
منابع آب را ضروری ساخته است [ .]24مدیریت آب در زمان خشکسالی برای ذخیره سازی آب و سیستم های انتقال برای ذخیره آب در زمان مازاد
نیاز است [.]31خشکسالی به عنوان یک خط ر طبیعی بهتر است اقلیم های متعدد و پارامترهای هیدرولوژیکی مشخص شوند.بهبود درک ما از روابط
بین این پارامترها برای کاهش اثرات خشکسالی الزم است .بنابراین درک درستی از ارتباط خشکسالی با عوامل آب و هوایی ،اقیانوسی و محلی مانند
تقاضای آب و پارامترهای زیست محیطی به منظور مبارزه با اثرات خشکسالی ضروری است [.]27تکیه بر تشویق برای مصرف صحیح و در کنار آن
مدیریت توانمند ،عامل مهمی در کم کردن اثرات خشکسالی است .با توجه به اینکه منابع آبی قابل استفاده ،محدودتر می شود و تکرار دوره های
خشکسالی در حال افزایش است ،مدیریت م نابع آبی ،به عنوان مرجعی برای بررسی اوضاع گذشته ،حال و آینده الزم و ضروری به نظر می رسد [.]17

فرآیندهای برنامه ریزی و اجرا برای مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی []4
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موانع برنامه ریزي کارآمد براي خشکسالی
اگرچه برنامه ریزی دولت ها برای مواجه شدن با پدیده خشکسالی می تواند تا حد زیادی مؤثر باشد ،اما قبل از هرگونه برنامه ریزی باید مشکالت
اساسی که مانع اجرای فعالیت های موردنظر می گردد را شناسایی کرد .پنج مانع عمده که باید مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از :عدم شفافیت
تعریف خشکسالی ،تصادفی بودن خشکسالی ،پدیده خشکسالی ،هزینه ها و ضررهای خشکسالی و مالحظات سیاسی [.]15آثار اجتماعی خشکسالی
و هزینه های مربوط به آن و چگونگی نفوذ آن در سراسر جامعه و این که در نهایت چه کسانی را تحت تأثیر قرار می دهد نیز باید بهتر شناخته شود
که این مهم موضوعی است که به نظر می آید در سال های اخیر کمتر به آن پرداخته شده است [.]19یکی از چالش های مهم در مدیریت منابع آبی
تخصیص بهینه آب بین بخش ها و مصارف مختلف است .توسعه و مدیریت منابع آب بایستی بر رهیافتی مشارکتی شامل مصرف کنندگان ،برنامه
ریزان و سیاستگذاران در تمامی سطوح مبتنی باشد.وق تی که مردم در مدیریت منابع آبی درگیر می شوند ایجاد تغییر در عملکردهای آنها که تأثیرات
منفی بر مدیریت منابع آبی دارد راحت تر و سریعتر صورت می گیرد [ .]3بنابراین منابع آب به دلیل سوء مدیریت ها و عدم توجه به نیازهای آینده و
همچنین شرایط نامساعد ناشی از وضعیت طبیعی مناطق با چالش های فراوانی مواجه اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.]1[ :
 پایین بودن راندمان در کلیه مراحل تأمین ،انتقال و توزیع و تحویل آب آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی توسط پساب ها و فاضالب تصفیه نشده عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی مناسب برای کیفیت پساب های خروجی بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی -وجود مدیریت بحران به جای مدیریت ریسک

عوامل مؤثر براي مدیریت بهينه خشکسالی
در برنامه ریزی برای مدیریت منابع باید فاکتورهایی در نظر گرفته شود که پاسخ گویی به این موارد از قبیل وقوع خشکسالی ،چگونگی آگاه
ساختن مردم ،چگونگی تعدیل مصرف آب ،چگونگی کاهش حقابه ،باعث یک مدیریت کارا و توانمند شود [.]22ساختار سازمانی الزم برای مدیریت
منابع آب ،به سیاست ها ،قوانین و مدیریت بهره برداری کمی و کیفی خوبی نیاز دارد.در تمامی برنامه ریزی های اجرایی ،توجه به توانایی مردم در
اجرای اقدامات برنامه ریزی شده برای آنها ،از اهمیت باالیی برخوردار است [ .]18زمان مناسب برای انجام مطالعات و تدوین برنامه جامع قبل از بروز
خشکسالی های گسترده است و از دیدگاه مدیریت ،برنامه ریزی با مدنظر قراردادن مدیریت بحران ،مدیریت ریسک و مدیریت کنترل خطرات احتمالی
تدوین می شود [ .]14در تحوالت آتی جوامع ،عواملی که تأثیر بیشتری بر روی مدیریت منابع آب خواهند داشت شامل :ازدیاد حمعیت ،دگرگونی
سطح زندگی ،توسعه و رونق کشاورزی ،پیشرفت و توسعه صنایع ،آلودگی منابع آبی و محیط زیست و باالخره تغییرات آب و هوایی و نوسان در میزان
بارش های جوی می باشد [.]2

نتيجه گيري
کشور ایران به دلیل وضعیت جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی بارندگی ها از زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان
است.بارندگی کم ،خشکسالی های پی در پی ،برداشت بی رویه از منابع آبی کشور و افت سطح آبهای زیرزمینی هر یک به نوعی می توانند منجر به
تشدید بحران کمبود آب گردند .این مسأله خسارت های شدیدی را به دنبال دارد که می تواند معضالت اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی را در
پی داشته باشد.بنابراین تنها راه نجات از این بحران استفاده و بکارگیری برنامه های مدیریت منابع آب و اجرای روش های صحیح مدیریتی با توجه
به شرایط هر منطقه است .در مطالعه انجام شده ضمن بررسی وضعیت آب راهکارهای الزم جهت کاهش روند خشکسالی مورد کندوکاو قرار گرفت و
پیشنهاد های زیر ارائه گردید.

پيشنهادها
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

آموزش ،ترویج و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار برای کشاورزان توسط مدیریت جهادکشاورزی منطقه
بهره برداری بهینه از آب های سطحی
جلوگیری از برداشت های غیرمجاز آب های زیرزمینی و آب های سطحی
جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم بستر رودخانه ها
احداث سد برای جلوگیری از هدر رفتن آب با بررسی و مطالعات قبلی هر منطقه
آموزش و آگاه ساختن مردم در باره پیامدهای خشکسالی و افت آب سطحی و زیرزمینی
برنامه ریزی و آموزش ساکنان مسیر رودخانه جهت استفاده بهینه از آب رودخانه
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