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مروری بر اقدامات كشور در مديريت خشکسالی و 

 های آبیظرفیت آنها برای مواجهه با بحران

 

 *0سعید مريد
 
 

 چکیده
های مستمری را تجربه کرده یآبطی دو دهه اخیر، کشور خشکسالی و کم

وضعیت اقدامات متنوعی به انجام رسیده است که است. در پاسخ به این 
زند. بدین منظور ابتدا آنها بررسی بخشی از آنها، هدف این مقاله را رقم می

( 2آوری، ( تحقیقات و فن2( سازمانی، عملیاتی، 0شامل:  دسته 5به 
های توسعه ( رویکردهای برنامه5( مدیریت خشکسالی و 5های مالی، حمایت

بندی شدند. سپس، هر یک بطور مجزا مورد ارزیابی قرار ستهساله کشور د 5
ای با سوابق مشابه در دیگر کشورها به عمل گرفتند و همزمان نیز مقایسه
های صورت گرفته، این اقدامات رغم تالشآمد. نتایج نشان داد که علی

نتوانسته کشور را به ساختاری مناسب برای برخورد با این وضعیت برساند، 
که حتی هنوز یک سیستم پایش ملی خشکسالی وجود ندارد. در وریطهب

زم در های الپاسخ به مدیریت تقاضا، بسیاری از اقدامات جاری، بدون ارزیابی
بررسی ظرفیت آنها برای کاهش مصرف آب هستند. ازطرفی نیز اهدافی برای 

ساله تعریف شده که مصرف  5های توسعه امنیت غذایی بخصوص در برنامه
بین امنیت آبی و غذایی هستند.  0کسیابرند که در واقع پاردآب را باال می

واند تنهایتاً اینکه کامالً مشهود است که شرایط حاضر حکمرانی آب کشور نمی
های خشکسالی کشور و شرایط حادتر آن تحت تأثیر پاسخگوی چالش

ن مجموعه یافزایش مصرف، کاهش منابع و پدیده تغییر اقلیم باشند. ارتقاء ا
 برای توسعه پایدار کشور و امنیت ملی کامالً ضرورت دارد.  
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Abstract 
Iran has experienced continuous drought over the past two 

decades. Different measures have been implemented to 

respond this situation. The present research was undertaken to 

evaluate these measures, which can be classified as 

organizational, operational, research and technology, financial 

support and relief. The drought management and approaches 

of the five-year development plans to face water sparsity and 

drought are also examined. The measures have been evaluated 

and compared with similar experiences of other countries. The 

results show that, despite considerable effort, the nation has not 

been able to institute a relevant structure to cope with water 

scarcity and, as yet, there is no a national monitoring system. 

For demand management, the suggested measures have not 

undergone the necessary evaluation of their capacity to reduce 

water demand. In fact, some of the objectives for food security 

are inconsistent those of water security. It appears that the 

current water governance of country cannot adequately 

respond to drought and water crises should be expected in the 

future as a result of increasing water demand and climate 

change. Policies that address these deficiencies are urgently 

needed.  
 

 

 

 
Keywords: Drought Management, Water Crises, Climate 

Change, Five-Year Development Plan, Water Governance. 
 

 

Received: May 18, 2017 
Accepted: January 8, 2018  

 

1- Professor at Water Resources Engineering Department, Tarbiat Modares 

University, Tehran, Iran. Email: morid_sa@modares.ac.ir 

*- Corresponding Author 

 تحقیقات منابع آب ايران

Iran-Water Resources  
Research 

 

 0367، بهار 0سال چهاردهم، شماره 
Volume 14, No. 1, Spring 2018 (IR-WRR) 

 252-229 

mailto:morid_sa@modares.ac.ir


 

 

  0367، بهار 0تحقیقات منابع آب ايران، سال چهاردهم، شماره 

Volume 14, No. 1, Spring 2018 (IR-WRR) 

252 

 

 مقدمه  -0

 ۀای دارد، اما از اواخر دهدیرینه شکسالی و کمبود آب در ایران سابقۀخ
مایی نشمسی شرایط خاص و مستمری از این پدیده در کشور رخ 0272

دار در متغیرهای اقلیمی و نمود. استمرار و وقوع روندهای معنی
های آبی، خسارات (، زوال پهنهTorabi, 2015هیدرولوژیکی )

( Keshavarz et al., 2013اقتصادی گسترده و تبعات اجتماعی آن )
وضعیت بوده است. در این راستا، سازمان آمدهای این تنها بخشی از پی

، خسارات خشکسالی 2220ماه نخست سال  6ملل متحد نیز تنها برای 
 (.(Macfarquhar, 2001برآورد کرد میلیارد دالر  6/2ایران را حدود 

ها و کمبودهای آبی مربوط، طی این دوره و متعاقب این خشکسالی 
ری آونجام شده است. جمعاقدامات مختلفی برای مدیریت این پدیده ا

تواند، اطالعات مناسبی را برای و ارزیابی این اقدامات می
های آینده فراهم آورد. رویکردی که در دیگر کشورها نیز ریزیبرنامه

هایی که برای اقدمات آمریکا مورد توجه بوده است. مانند بررسی
(Wilhite et al., 2001) ی الــکســو استرالیا در پاسخ به خش

(Kiem, 2013) ز توسط ـــده و بخشی از آنها نیـــام شــــانج
Morid (2001)  وMorid and Moghaddasi (2005) آوری جمع

دارد  قرار ایاند. از منظری دیگر، کشور ایران در منطقه جغرافیاییشده
 ن دارد ری برای آــــی بیشتــــات منفـــتبع” مـــر اقلیــتغیی“که 

(Lane et al., 1999.)  سیاستی در هایچارچوب“راهنمای بر طبق 

یه شده ته” ها و اقداماتسازگاری تغییر اقلیم: توسعه راهبردها، سیاست
در تدوین راهبردهای سازگاری با این پدیده، یکی از  UNDP2 توسط

تواند ظرفیت سازگاری را در کشورها تعیین مهمترین اطالعاتی که می
ار هایی است که انتظدر برخورد با پدیده نماید، بررسی سوابق قبلی

ود، جزء پیامدهای تغییر اقلیم باشد. به عنوان مثال سوابق برخورد رمی
با سیل )به عنوان یکی از مهمترین تبعات این پدیده در اروپا( راهنمایی 

در سازگاری با تغییر اقلیم. به همین است برای بررسی ظرفیت آنها 
ها و ایران؛ پاسخ به خشکسالی خاورمیانهترتیب برای شرایط منطقۀ 

اشد ــــابی بــــن ارزیــــرای ایـــای بتواند پیمانههستند که می
(Lim and Siegfried, 2004.)  
 

ای از اقدامات کشور در پاسخ به حاضر تالش دارد تا سابقه ۀمقال
شمسی )جهت اختصار  0272 خشکسالی و بحران آب بعد از اواخر دهه

و سپس، نقاط کرده بندی را دسته گردد(اطالق می” این دوره“مه در ادا
ت و ضعف آنها را براساس رویکرد مدیریت ریسک خشکسالی قوّ

ارزیابی و ظرفیت آنها را برای آمادگی با شرایط حادتر مانند تغییراقلیم 
تحلیل نماید. الزم به ذکر است که مدیریت ریسک خشکسالی مفهوم 

شوند که براساس آنها بتوان آثار سوء این اد میهایی قلمدو فعالیت
ت ی سیستمی اسفعاالنه کاهش داد. این مفهوم فرآیند پدیده را بطور

های انسانی، سازمانی و عملیاتی؛ امکان که در آن با ارتقاء ظرفیت
( آبیکم ها در برخورد با خشکسالی )وسازی راهبردها، سیاستپیاده

   (.Wilhite et al., 2001)گردد میسر و تسهیل می

 

 منابع اطالعاتی  -8

ز بر اما تمرک ،برای این تحقیق منابع مختلف مورد بررسی قرار گرفت
 های دولت واقداماتی بود که به شکلی رسمی و در چارچوب فعالیت

ه این ق بهای متعلّسایت . لذا عمدتاًقرار داشتندشورای اسالمی  مجلس
مجلس شورای اسالمی، نهاد ریاست های نهادها مانند مرکز پژوهش

کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و -جمهوری، وزارت جهاد
 ،همچنینشرکت مدیریت منابع آب ایران مورد توجه قرار گرفتند. 

موارد الزم منعکس  ف نیز طی این مدت درلّؤتجربیات و مشاهدات م
 شده است. 

 

بندی اقدامات كشور در خصوص مديريت دسته -3

 الی و كم آبیخشکس

تمر های مسآبیو کم واکنش و اقدامات کشور در برخورد با خشکسالی
 بندی نمود:کلی مطابق زیر دسته ۀدست 5توان به این دوره را می

 سازمانی -

 ای و عملیاتیبرنامه -

 آوری تحقیقات و بسترهای فن -

 های مالی مجلس شورای اسالمیحمایت -

 ساله 5 ۀهای توسعبرنامه -

 اقدامات فوق:ری از شرح مختص
 

 اقدامات سازمانی -3-0

 هایلویتودهی مدیریت خشکسالی همواره از مهمترین اسازمان
تشکیل سازمان برای اخیر ها بوده است. در ایران نیز طی دو دهه دولت

مدیریت و هماهنگی بین دستگاهی مورد توجه قرار گرفت که در ادامه 
 گردد. به مهمترین آنها اشاره می

 

 0370، ستاد مقابله با بحران خشکسالی -3-0-0

و اواخر دولت ششم، هیئت وزیران تشکیل  28/02/0275  در سال
ایی اجر لاومعاون  را با عضویت:” ستاد مقابله با بحران خشکسالی“
 یسئیس جمهور و رئمعاون ر، به عنوان ریاست ستاد(یس جمهور )ئر

 ،ورکش، نیرو، اد سازندگیجه، کشاورزیو وزرای  سازمان برنامه و بودجه
 تصویب نمود )بدون حضور سازمان  یس کل بانک مرکزیئرو  بازرگانی

 د از:دنهواشناسی کشوری(. بخشی از وظائف این ستاد عبارت بو
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 ،ررسی و شناسایی زمینه و ابعاد بحران در مناطق مختلف کشورب -

های مقابله با بحران در مناطق مختلف راه ۀبررسی و مطالع -
 ر،کشو

 ،های اجراییبررسی و تصویب پیشنهادات واصله از دستگاه  -

 ،وبهای مصبینی و تصویب اعتبارات مورد نیاز اجرای طرحپیش  -

 ،ات ستادنظارت بر اجرای مصوبّ -

 و گزارش ماهیانه به هیأت دولت ۀارائ -

 .های دولتیایجاد هماهنگی بین دستگاه -

 20/9/0277تاریخ این ستاد کمتر از دو سال بعد از تشکیل آن و در 
 ای هم از اقدامات آن یافت نشد. منحل گردید. سابقه

 

 0387ستاد خشکسالی كشور،  -3-0-8

نظور ها، دولت نهم به مقبل و با استمرار خشکسالیستاد  انحاللپس از 
ی هماهنگاتخاذ تصمیمات الزم برای کاهش آثار ناشی از خشکسالی، 

ستاد “بله با این پدیده، تشکیل های اجرایی و مدیریت مقابین دستگاه
ر جلسه درا با مسئولیت معاون اجرایی رئیس جمهور ” خشکسالی کشور

به تصویب رساند. اعضاء آن عبارت بودند از: وزرای  25/0/0287 مورخ
نیرو، جهاد کشاورزی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی، بهداشت،  کشور،

زی و نظارت راهبردی رئیس ریامور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه
جمهور، رئیس بانک مرکزی، رئیس دفتر مناطق محروم کشور و رئیس 

 سازمان هواشناسی کشور. 
 

 0387 مركز  ملی پايش و هشدار خشکسالی،

خود به ریاست معاون  ۀدر پنجمین جلس” ستاد خشکسالی کشور“
مرکز “تصویب نمود که  08/5/0287اجرایی رئیس جمهور در تاریخ 

در سازمان هواشناسی کشور ” ی مطالعات، پایش و هشدار خشکسالیمل
 وظایف زیر برای این مرکز ابالغ شد: ایجاد شود و متعاقباً

    ها و اطالعات خشکسالیجمع آوری داده -

 بینی، پیش آگاهی و صدور هشدار خشکسالیپایش پیش -

های رسانی مناسب و مؤثر به کاربران عمومی و دستگاهاطالع -
 یاجرای

کار خود تالش کرد تا سامانه پایش کشوری را با  یاین مرکز در ابتدا
اندازی نماید که پس از هکشاورزی را-همکاری وزارت نیرو و جهاد

ز در حال حاضر نیو  موفق به انجام این مهم نشد نهایتاًد، جلسات متعدّ
. مرکز و 2دهدارائه می گزارشاتی را از وضعیت خشکسالی به تنهایی

اکنون جایگاه چندان مشخصی در مدیریت جاری این دات آن همتولی
 باشد.  بلیه در کشور دارا نمی

تشکیل كارگروه تخصصی خشکسالی و سرمازدگی،  -3-0-3

0360   

کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و “ این کارگروه بخشی از 
( قانون 9) به استناد بند )الف( مادۀاست که ” مخاطرات کشاورزی

( با 22/2/0287یل سازمان مدیریت بحران کشور )مصوب تشک
مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و با هدف مدیریت مخاطرات و بحران 
 بخش کشاورزی تشکیل گردید. قسمتی از اهداف آن عبارت است از: 

، سرمازدگی، آفات، امراض و سایر خشکسالی ۀکاهش اثرات پدید -
 ی امنیت غذایی کشورمخاطرات بخش کشاورزی در راستای پایدار

های بخش کشاورزی از طریق ایجاد امنیت برای تحقق سیاست -
 صاحبان سرمایه در شرایط بحرانی

با  بخش کشاورزی بردارانبهره ارتقاء سطح آگاهی و آمادگی -
 برقراری سیستم پایش خطر و هشدار

ارتقاء جایگاه مدیریت ریسک در بخش کشاورزی با برقراری  -
 اهی و هشدارسیستم پایش، پیش آگ

 

 آوریتوسعه تحقیقات و بسترهای فن -3-8

کشور  یارتقاء دانش فنّبیست سال اخیر، شاید از مهمترین دستاوردهای 
 گردد. در این خصوص باشد که در ادامه به مواردی از آن اشاره می

 

 تحقیقات دانشگاهی و ايجاد مراكز خاص برای خشکسالی

دی را به موضوع خشکسالی کردند. ها توجه زیاطی این مدت، دانشگاه
های دکتری نامه و رسالهکه پایان IRANDOC5که در پایگاه طوریهب

نامه در سال پیرامون پایان 22رساند، در مواقعی تا را به ثبت می
ات مرکز تحقیق“آن  موضوعات خشکسالی قابل مشاهده است. عالوه بر

رت وابسته به وزاآبی و خشکسالی در منابع طبیعی و کشاورزی )کم
یگر از د” مرکز مطالعات خشکسالی دانشگاه شیراز“و ” کشاورزی( جهاد

مراکزی بودند که طی این دوره بوجود آمدند. الزم به ذکر است که 
ه بمقام معظم رهبری طرح مرکز مطالعات خشکسالی در سفر استانی 

 .رسید تصویببه  0287در سال شیراز 
 

 يستزسالی، فرسايش و محیطوری آب، خشکآفن ۀستاد توسع

ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و “عالوه بر موارد فوق، 
های راهبردی به عنوان یکی از ستادهای فناوری ”محیط زیست

و با هدف  0289 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در مردادماه
ز اایجاد یک نهاد فرابخشی و هماهنگ کننده شروع به فعالیت نمود. 

آب، “های سند راهبردی توسعه فناوری ۀاولین اقدامات این ستاد، تهی
  بود. این سند تهیه و هم اکنون” خشکسالی، فرسایش و محیط زیست
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 برای تصویب در دستور کار شورای عالی فرهنگی کشور قرار دارد. 
 

 IDI(0(المللی خشکسالی برنامه ابتکار بین

دول الی بیناشور ۀجلس نوزدهمیناین برنامه به پیشنهاد ایران در 
در  (UNESCO)سازمان آموزش، علوم و فرهنگ سازمان ملل متحد 

آن عبارت  ۀ( تشکیل گردید. بخشی از اهداف عمد0289) 2202سال 
گذاری و مدیریت خشکسالی است از: مساعدت فنی در تدوین سیاست

 تاقدامات و تجربیا ۀاز طریق به اشتراک گذاشتن دانش فنی، ارائ
اینکه بتوان مدیریت این پدیده را در جوامع از رویکرد  نهایتاًموفق. 

را  ها کاست و سطح آمادگیپذیریانفعالی به فعال تغییر داد، از آسیب
اکنون زیر نظر وزارت نیرو در مرکز مدیریت آب باال برد. این برنامه هم

 شهری قرار دارد. 
 

 ای و عملیاتیاقدامات برنامه -3-3

 هایی برای مدیریت ریسکهایی شد تا برنامهر موارد فوق، تالشدر کنا
خشکسالی در کشور عملیاتی گردد. در ادامه به سه مورد از آنها که در 

 :گرددهای دولتی بودند، اشاره میهای اجرایی دستگاهچارچوب برنامه
 

كشاورزی متناسب ابالغ وزارت نیرو برای كاهش حقّابه بخش

 با شدت خشکسالی

ت ( معاونت حفاظ0272 ۀفوق )اواخر ده ۀهای دورر آغاز خشکسالید
از  0278برداری سازمان مدیریت منابع آب کشور در اسفند ماه و بهره

تا  02ای درخواست نمود تا چگونگی کاهش های آب منطقهسازمان
درصدی مصرف آب را در محدوده خود متناسب با شدت  22

در نشستی رویکردهای ممکن ها بررسی کنند و سپس و خشکسالی
رغم سفانه، علیأ(. متMorid and Arab, 2003ارائه و بررسی شوند )

 های این نامه، پاسخ و اقدامات بعد آن مشخص نیست و کارظرفیت
 عملیاتی برای آن به انجام نرسید. 

 

راهبرد ملی و برنامه اقدام، آمادگی مديريت و تسکین 

  (0380خشکسالی در بخش كشاورزی )

کشاورزی و سازمان -این برنامه با همکاری معاونت زراعت وزارت جهاد
. طی آن درخواست شد تا (FAO, 2007) تهیه گردید خواربار جهانی
های اجرایی مانند وزارت نیرو و سازمان هواشناسی نیز در دیگر دستگاه

سال به طول  2ساختار پیشنهادی وارد شوند. تدوین این برنامه حدود 
ف های متعدد و تعامالت مختلو تالش شد تا با تشکیل کارگاهانجامید 

ها، مشارکت حداکثری را در بر داشته های اجرایی و دانشگاهبا دستگاه
 ت ــویلوباشد. انتهای برنامه مصادف شد با تشکیل دولت نهم که در ا

 کاری قرار نگرفت و مسکوت ماند.  
 

 (0360) برنامه مديريت ريسک خشکسالی درياچه ارومیه

طرح )” آبخیز دریاچه ارومیه ۀمدیریت جامع حوض“ ۀپس از تدوین برنام
( با مشارکت CIWP, 2009 -های ایرانالمللی حفاظت از تالببین

و تصویب آن طی  (UNDP-GEF)صندوق توسعه سازمان ملل 
 زیست، وزارت نیرو،بین سازمان حفاظت محیطماای فینامهتفاهم
انداران سه استان واقع در حوضه؛ هیئت وزیران کشاورزی و است-جهاد

این برنامه را  29/0/0289مورخ  07082/55272طی مصوبه شماره 
ریزی و مدیریتی در سطح این حوضه های برنامهعنوان محور فعالیتهب

 آبخیز معرفی نمودند. 
 

ریت مدی برنامه“، های مستمر در حوضهدلیل خشکسالیهو ب متعاقباً
 هایالمللی حفاظت از تالب)طرح بین” ی دریاچهریسک خشکسال

( جهت تکمیل برنامه فوق در دستور کار CIWP, 2012 -0290ایران، 
 تیریمد“از تغییر رویکرد های آن تالش برای از ویژگیقرار گرفت. 

مین أبا هدف ت” یخشکسال یسکر یریتمد“به  یبحران خشکسال
 رین خسارات اقتصادیزیست محیطی دریاچه و در عین حال کمت ۀحقاب

های اجرایی و اجتماعی به حوضه بود. در تدوین این برنامه، سازمان
مع ج ”مدیریت پایدار منابع آب و کشاورزی“حوضه که تحت کارگروه 

مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس  ۀشده بودند، همراه با پژوهشکد
اید شهای استثنایی این برنامه آن بود که ویژگی مشارکت داشتند. از

مند و در چارچوب یک برای اولین بار، نهادهای دولتی بطور وظیفه
موافقت فرابخشی در طرحی برای مدیریت خشکسالی در کنار هم 

با تشکیل دولت  FAOحضور داشتند. این برنامه نیز مانند برنامه 
 لویت توجه قرار نگرفت.ویازدهم در ا

 

   میاقدامات حمايتی )مالی( مجلس شورای اسال - 3-5

مجلس شورای اسالمی در مواردی مصوباتی خاص برای خشکسالی 
ر گردد،  اما داشاره می” پیشگیری“است. هرچند در قوانین به  داشته

عمل این اعتبارات برای جبران خسارات خشکسالی و یا پشتیبانی 
 گردد:صرف شده است. به مواردی از آنها در ادامه اشاره می

 

پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی قانون جبران خسارات و 

 (0376)سال 

این قانون به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از 
تا  ه شدخشکسالی تهیه شد و تنها در بخشی از آن به دولت اجازه داد

بودجه، تسهیالت و اعتباراتی را تا  براساس پیشنهاد سازمان برنامه و
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ک ل از منابع تعریف شده در اختیار بانهزار و پانصد میلیارد ریامبلغ یک
 . دهدصورت تسهیالت تخصیص هکشاورزی قرار دهد تا ب

 

قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران 

 (0380)سال  خسارات

به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارات 
ریف تعمحل منابع  به میزان چهار هزار میلیارد ریال از شد،ف مکلّ دولت
 . اختیار ستاد خشکسالی قرار دهد در شده

 

قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از 

 (0383)سال  خشکسالی و يا سرمازدگی

به منظور کاهش مشکالت این قانون آمده است که  0در ماده 
اند، خسارت شده متحمل رمازدگیسهائی که از خشکسالی و یا استان
 رشده دبینیعالوه بر اعتبارات پیش 0282موظف است در سال  دولت

( 02اعتبار ماده ) محل مبلغ یک هزار میلیارد ریال از ،قانون بودجه
 اجرای برای 0282دولت مصوب  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

های ظاره آبالنّهای تأمین آب، جبران بخشودگی آب بهاء و حقطرح
و توسعه بیمه محصوالت باغی دربرابر  %022 نمیزا کشاورزی به
 تخصیص دهد.  (  %022) صددرصد صورت سرمازدگی به

  

ل )سا جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگیقانون 

0387) 

 حمایت ازبرای شود به دولت اجازه داده میدر این قانون 
 ربرداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی کشودیدگان، بهرهخسارت

 جبران خساراتناشی از خشکسالی و سرمازدگی  هایدر برابر خسارت
 عالوه بر ارقام جداول مندرج در بودجه سالکشاورزان و تولیدکنندگان 

 معادل ارزی چهل و پنج هزارمیلیارد ریال از محل ،کل کشور 0287
های تخصیصآمده در قانون، حساب ذخیره ارزی برداشت و به نحو 

 هد. الزم را انجام د
 

 ساله كشور 0های توسعه برنامه -3-0

 قابلبرای اهداف این مقاله کشور از دو منظر  ۀسال 5های توسعه برنامه
جه خشکسالی در آنها چگونه مورد تو ۀتوجه بودند. ابتدا اینکه اصل پدید

قرار گرفته شده است؟ و دوم اینکه با توجه به شرایط اقلیمی کشور بعد 
ها و نگاه تدوین برنامه های منابع آبحد  محدودیتاز این دوره؛ تا چه 

رتی به عبا عاع قرار داده است.الشّگیران را تحتریزان و تصمیمبرنامه
)عبارتی که در برنامه ششم به ” بحران آب در کشور“دیگر پذیرش 

 کاهش ها در جهتصراحت آمده است(، چگونه توانسته روی برنامه

آبی(  هاییا پیکره ع حفظ منابع آب )وو مدیریت تقاضا به نف مصرف
 اثرگذاری کند؟ کشور در حال زوال 

 
 های توسعه بعد از ورودبا توجه به موارد فوق، این مقاله تنها به برنامه

پردازد. اجرای چهارم تا ششم می آبی جدید و مشخصاًبه شرایط کم
ها( یببرنامه سوم در این دوره بود، ولی تدوین آن در شرایط قبل )پرآ

از  هاییبخش ،شود که در این ارزیابیمی تأکید صورت گرفت. مجدداً
 آب اثر گیرند که بر مدیریت منابعها مورد بررسی قرار میبرنامه
های آب، کشاورزی و محیط زیست . بدین منظور نیز بخشاندداشته

 اند.آنها مورد توجه قرار گرفته
 

 (0385-0388)چهارم  ساله 0توسعه  برنامه -3-0-0

کارهای مد نظر در مدیریت خشکسالی و ، اهم محورها و راه0جدول 
دهد که در ادامه با شرح عرضه و تقاضای آب را در این برنامه نشان می

 شوند. می بیشتری توضیح داده
 

 هابرخورد مستقیم با خشکسالی در برنامه

لس . مجمستقیماً مورد توجه قرار گرفت” خشکسالی“در برنامه چهارم، 
” ی“ساله چهارم و در بند  5قانون برنامۀ  07شورای اسالمی در ماده 

رساند و مقرر را به تصویب  ”خشکسالى مدیریت“ آن، تدوین برنامۀ
 سازمان و نیرو وزارت پیشنهاد با اجرایی آن هاینامه نمود که آیین

آنطور که  .برسد وزیران هیأت تصویب به کشور ریزیو برنامه مدیریت
ای بود که ر ادامه نیز نشان داده خواهد شد، این تنها قانون و برنامهد
تخصیص تسهیالت و جبران “جای رویکردهای معمول قبلی یعنی به

؛ رویکرد مدیریت این پدیده را مورد توجه قرار داد. متأسفانه ”خسارات
م رفوق دیر هنگام و در اواخر برنامه چها نامۀنویس اولیۀ آئیننهایتاً پیش

 تدوین شد، ولی به هیئت دولت و مراحل تصویب آن نرسید. 
 

 عرضه و تقاضای آب در برنامه

مدیریت منابع آب مورد  در برنامۀ چهارم، محورهای مهمی از منظر
در  پایدار، کار ۀتوجه قرار گرفت که مهمترین آنها مواردی مانند: توسع

 برداشت و تغذیه بین تعادل ایجاد مقیاس حوضه آبریز و مشخصاً

منفی  منفی )بهبود تراز با تراز هایدشت در زیرزمینی آب هایسفره
 و عمومی سازیآگاه طی برنامه(، %25تا  زیرزمینی آب هایسفره

(. 0)جدول  شدبرنامه به آن پرداخته  07مردم بود که در ماده  مشارکت
کارهایی را مورد توجه گذار برای عملیاتی شدن این اهداف راهقانون

 تقاضا و عرضه توأم و جامع توان به مدیریتباره می این قرار داد که در

نظام  استقرار و آب مصرف ساختار آب، اصالح ۀچرخ کل در
آبیاری و توسعه  های نوینروش از استفاده مناسب، برداریبهره
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ا در ادامه و مواردی مانند های آبیاری و زهکشی اشاره داشت. امّشبکه
شود که افزایش مصرف را بدنبال ن، اهدافی تببین میآ 69و  08ماده 

 کشاورزی، توسعه محصوالت اساسی تولید در دارد، مانند: خودکفایی

 و دارشیب اراضی در باغات کشاورزی، توسعه صادرات محصوالت
 هایجنگل و سبز فضای هکتار، توسعه میلیون یک به میزان مستعد

 چوب زراعت هکتار و توسعه هزار پانصد حداقل میزان به کاشت دست

، محیط زیست 67در ماده  ،هکتار. همچنین هزار یکصد حداقل میزان به
 اجرایبر گیرد و و بطور خاص احیای دریاچه ارومیه مورد توجه قرار می

شود. بدیهی است که می تأکیدبومی در برنامه  زیست مدیریت ۀبرنام
ی های جدیدصیصهای آبی داخلی نیاز به تخحفاظت و احیای پیکره

 شدند. مین نمیأت داشتند که قبالً

 

 (0386-0365پنجم ) ساله 0توسعه  برنامه -3-0-8

های تعادل بخشی سفره"نگاه این برنامه کم و بیش مانند قبل است. 
ی خودکفای"، "وری آبافزایش راندمان آبیاری و بهره"، "آب زیرزمینی

 "سعه زراعت چوبآبخیزداری و تو"و  "محصوالت اساسی کشاورزی
به مواردی از مواد مربوط اشاره  2باشند. در جدول هایی از آن میبخش

 شده است. 

 

 برخورد مستقیم با خشکسالی در برنامه

ذیل بند  225در این برنامه، خشکسالی تنها بطور مستقیم در ماده  
های مالی و جبران خسارات مورد )ش(، آن هم تنها از منظر حمایت

گرفته است.   توجه قرار

 
Table 1- Issues and measures considered in preparing the fourth 5 years development plan of Iran 

 ساله چهارم توسعه كشور 0كارهای مد نظر در تنظیم قانون برنامه محورها و راه -0جدول 

Fourth Plan (2005-2009) 
Solutions 

  

Considered issues to promote drought and 

water scarcity management 
Article 

 
Preparing draft of executive regulations by Ministry 

of Energy and Management and Planning 

Organization and then approval by the Cabinet  

Drought Management 
 

17 

 

Solutions 

 

Considered issues to promote water resources 

management with the goal of demand 

management and reducing water consumption  

- Comprehensive and integrated supply and demand 

management throughout the entire water cycle 

- Modify the water use structure and establish a proper 

operation system 

- Application of modern irrigation systems and 

development of irrigation networks 

- Deficit Irrigation 

- Providing financial facilities 

- Modifying water rights  

- Sustainable development approach in natural units 

- Establishment of the balance between recharge and 

groundwater exploitation in plains with negative 

balance 

- Restoration of groundwater aquifers with negative 

budget up to 25% during the plan 

- Public awareness and participation 

Solutions Considered issues to increase agricultural 

productions and promoting food security 

 (increasing water use) 

18 & 

69 

- Reduction of crop losses 

- Insurance 

- Providing financial facilities 

- Self-sufficiency in the production of strategic   

agricultural crops 

- Export development of  agricultural products 

- Transfer of natural lands to agricultural use 

- Modernization of existing gardens, development of 

gardens with priority in sloping and prone areas to the 

extent of one million hectares 

- Development of green landscape and man-made 

forests by at least five hundred thousand hectares 

- Extending tree farming by least one hundred thousand 

hectares 

Solutions Considered issues to protect environment 
67 Implementation of ecosystem management programs in 

the sensitive ecosystems especially Lake Urmia 
Protection of inland waters bodies  
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 عرضه و تقاضای  آب در برنامه

خرید آب های پنجم، عرضه آب از طریق اقداماتی مانند در برنامه
آب  ،گذاران داخلی و خارجیشده از سرمایه استحصالی و پساب تصفیه

های سطحی و آوری آبجمع، دارانجویی حقابهمازاد ناشی از صرفه
های وری نزوالت آسمانی در فصلآهای پراکنده و جمعهرز آب

تراز منفی بینی شده بود. برای جبران ( پیش052)ماده  غیرزراعی
نیز برنامه چهارم  ای آب زیرزمینی نسبت به سال آخرهسفره
از  %5/02) %25به میزان  حداقلگذاری گردیده که این مقدار هدف

از طریق آبخیزداری و  %5/02و های سطحی محل کنترل آب
(. در ادامه برنامه 052( مورد اشاره قرار گرفته است )ماده دارینآبخوا

وری آب و راندمان آبیاری بتواند به هدف انتظار دارد تا با افزایش بهره
خودکفایی محصوالت کشاورزی نائل آید. در بخش محیط زیست نیز 

ت ی نشده، ولی بر حفظ کیفیها توجهچندان به تخصیص حقابه تاالب
 (.087گردیده است )ماده  آنها تأکید

 

 (0360-66ساله ششم ) 0برنامه توسعه  -3-0-3 

ششم از ابعادی که در این مقاله مد نظر بوده،  ۀساختار برنام
خصوص چهارم دارد. در ههای قبل و بهای زیادی با برنامهمشابهت

های جلوگیری از افت تراز سفره“صوص، راهبرد و اقداماتی مانند: این خ
خودکفایی در “، ”های آبیاری نوینتوسعه سامانه“، ”مینیزیرز آب

 ، ”صادرات محصوالت کشاورزی“، ”محصوالت راهبردی کشاورزی
در هر دو ” توسعه زراعت چوب“، ”توسعه باغات در اراضی شیبدار“

 نظر برنامه کارهای مدّاند. برخی از محورها و راهتکرار شده برنامه عیناً
 اند.خالصه شدهبندی و دسته 2در جدول 

 

 برخورد مستقیم با خشکسالی در برنامه

مستقیماً مورد توجه قرار نگرفت، ولی در ” خشکسالی“ در این برنامه
جایگزین آن گردید. این ” مدیریت بحران آب“این برنامه واژه  25ماده 

سۀ اما از مقای کشور به این بحران واقف شده است؛ بدین معناست که
د که توان به این نتیجه رسیهای قبل میمه با برنامهمشترکات این برنا

 رویکرد حکمرانی در حل این بحران چندان تفاوتی با قبل نکرده است.

 

 عرضه و تقاضای  آب در برنامه

ششم مورد توجه  ۀآب در برنام محورهای مهمی از منظر مدیریت منابع
ه آب کاهش مصرف ساالن( که شاید اهم آن 2قرار گرفته است )جدول 

آن باشد.میلیارد مترمکعب تا پایان  00به میزان 

 

Table 2- Issues and measures considered in preparing the fifth 5 years development plan of Iran 
 ساله پنجم توسعه كشور 0كارهای مد نظر در تنظیم قانون برنامه محورها و راه -8جدول 

Fifth Plan (2010-2014) 
Solutions 

  

Considered issues to promote drought and water 

scarcity management 

Article 

Financial  facilities Drought Damage Compensation 224 

Solutions Considered issues to promote water resources 

management with the goal of demand management 

and reducing water consumption 

140 

& 

141 

- Protective measures,  installation of meters and 

closing/preventing from unauthorized 
groundwater withdrawals  

- Watershed management, aquifer management, 

Restoration of Qanats, improvement of irrigation 

methods and establishment of operation system 

- Increased agricultural water productivity 

Balance between recharge and discharge of 

groundwater aquifers by compensating for the 

negative balance of aquifers storage compared with 

the last year of the fourth program by at least 25% 

(12.5% by surface water management and 12.5% by 

watershed management) 
 

Solutions Considered issues to increase agricultural 

productions and promoting food security 

 (increasing water use) 
143 

& 

148 

- Increasing irrigation efficiency by at least 40% 

- Volume-based delivery of farmers’ water 

requirements with respect to cropping pattern  

- Self-sufficiency in the production of strategic   

agricultural crops 

- Export development of  agricultural products 

- Extending tree farming by least one hundred 

thousand hectares 
Solutions Considered issues to protect environment 

187 - Quality control of aquatic systems  Compilation and implementation of the integrated 

ecosystem management  

http://fastdic.com/word/Revival
http://fastdic.com/word/Revival
http://fastdic.com/word/qanats
http://fastdic.com/word/Improve
http://fastdic.com/word/irrigation
http://fastdic.com/word/methods
http://fastdic.com/word/and
http://fastdic.com/word/volumes
http://fastdic.com/word/based
http://fastdic.com/word/based
http://fastdic.com/word/of
http://fastdic.com/word/water
http://fastdic.com/word/pattern
http://fastdic.com/word/Quality
http://fastdic.com/word/control
http://fastdic.com/word/Aquatic


 

 

  0367، بهار 0تحقیقات منابع آب ايران، سال چهاردهم، شماره 

Volume 14, No. 1, Spring 2018 (IR-WRR) 

256 

 

Table 3- Issues and measures considered in preparing the sixth 5 years development plan of Iran 
 ساله ششم توسعه كشور 0كارهای مد نظر در تنظیم قانون برنامه محورها و راه -3جدول 

Sixth Plan (2015-2019) 

Solutions Considered issues to promote drought and 

water scarcity management 

Article 

Insurance and financial facilities Management of water sacristy crisis  

35 

Solutions Considered issues to promote water resources 

management with the goal of demand 

management and reducing water consumption 
- Development of modern irrigation systems, water 

harvesting systems by at least six hundred thousand 

hectares per year 

- Supporting development of greenhouses and 

transfer of cultivation from open to controlled 

space and recycling wastewater, unconventional 

and virtual water management 

- Installation of smart meters and volume-based 

water delivery 

- Changing water consumption of industrial 

cooling systems 

Reducing annual water consumption by 11 billion 

cubic meters by the end of the plan 

 

Solutions Considered issues to increase agricultural 

productions and promoting food security 

 (increasing water use) 

31 

& 

32 

& 

33 

-Expand protecting agriculture, development of 

intercropping 

-Breeding and cultivating, producing and 

application of resistant varieties 

- Insurance and financial facilities 

- Development of pressured irrigation systems 

 

- Providing food security and achieving self-

sufficiency in strategic crop, livestock and aquatic 

productions by 95% * 

- Renovation of existing gardens and development 

of new gardens with priority in sloping and prone 

areas up to one million hectares * 

- Increase production of strategic goods and 

conversion of 500,000 hectares of sloping lands to 

gardens * 

- Increasing agricultural production, especially 

those with export advantage, achieving positive 

trade balance * 

- Extending tree farming  
Solutions Considered issues to protect environment 

53  

3

8 

- Strategic Environmental Assessment (SEA) in 

developmental plans and Environmental Impact 

Assessments (EIA) for major projects 

- Indication of environmental water rights for 

basins 

- Implementation of the conservation  plans and 

restoration for twenty percent (20%) of the critical 

wetlands of country 

  

*) These cases are very similar with the fourth plan, and also they did not exist in the government bill sent to the Islamic Islamic Parliament of 

Iran(Compared with government site information; http://dolat.ir/detail/281959). 

 

توسعه  ،های آبیاری نوینتوسعه روشبدین منظور نیز اقداماتی از قبیل 
جمی حتحویل نصب کنتور هوشمند و و  هابازچرخانی پساب، هاخانهگل

این برنامه(. اما مشابه  25جهت تحقق آن تعریف شده است )ماده  آب
واد شود )مانند مچهارم، برای بخش کشاورزی اهدافی تبیین می ۀبرنام
 افزایش مصرف را بدنبال دارد، مانند: خودکفایی ( که مجددا22ًتا  20

صادرات  کشاورزی، توسعه محصوالت اساسی لیدتو در 95%
 دار.شیب اراضی در باغات کشاورزی و توسعه محصوالت

دارد. ای را معطوف میتوجه ویژه” محیط زیست“در ادامه، برنامه به 
های آبی کشور از دالئل تبعات ریزگردها و خشک شدن پهنه ماًمسلّ

قابه مشخص و ها حتاالب ۀباشد. در این خصوص برای کلیآن می
 در اردیبهشت ماه سال ،کند. همچنینمی تأکیدمین آنها أبرنامه بر ت

الیحه حفاظت، احیا و “ 2ماده نیز مجلس شورای اسالمی  0296
 سازمانآن  اساس برنمود که را تصویب  ”های کشورمدیریت تاالب

ها محیطی تاالبف شد که نیاز آبی زیستحفاظت محیط زیست مکلّ

http://fastdic.com/word/Unconventional
http://fastdic.com/word/management
http://fastdic.com/word/Breeding
http://fastdic.com/word/and
http://fastdic.com/word/cultivating
http://fastdic.com/word/producing
http://fastdic.com/word/and
http://fastdic.com/word/supplying
http://fastdic.com/word/resistant
http://fastdic.com/word/varieties
http://fastdic.com/word/Renovation
http://fastdic.com/word/of
http://fastdic.com/word/existing
http://fastdic.com/word/gardens
http://fastdic.com/word/and
http://fastdic.com/word/development
http://fastdic.com/word/of
http://fastdic.com/word/gardens
http://fastdic.com/word/with
http://fastdic.com/word/priority
http://fastdic.com/word/in
http://fastdic.com/word/sloping
http://fastdic.com/word/and
http://fastdic.com/word/prone
http://fastdic.com/word/areas
http://fastdic.com/word/up
http://fastdic.com/word/to
http://fastdic.com/word/one
http://fastdic.com/word/million
http://fastdic.com/word/hectares
http://fastdic.com/word/Increased
http://fastdic.com/word/production
http://fastdic.com/word/of
http://fastdic.com/word/strategic
http://fastdic.com/word/products
http://fastdic.com/word/and
http://fastdic.com/word/conversion
http://fastdic.com/word/conversion
http://fastdic.com/word/500
http://fastdic.com/word/000
http://fastdic.com/word/hectares
http://fastdic.com/word/of
http://fastdic.com/word/sloping
http://fastdic.com/word/lands
http://fastdic.com/word/to
http://fastdic.com/word/gardens
http://fastdic.com/word/Increasing
http://fastdic.com/word/agricultural
http://fastdic.com/word/production
http://fastdic.com/word/especially
http://fastdic.com/word/those
http://fastdic.com/word/with
http://fastdic.com/word/export
http://fastdic.com/word/benefits
http://fastdic.com/word/achieving
http://fastdic.com/word/positive
http://fastdic.com/word/trade
http://fastdic.com/word/balance
http://fastdic.com/word/Strategic
http://fastdic.com/word/Environmental
http://fastdic.com/word/Assessment
http://fastdic.com/word/in
http://fastdic.com/word/Developmental
http://fastdic.com/word/Programs
http://fastdic.com/word/Programs
http://fastdic.com/word/Environmental
http://fastdic.com/word/Impact
http://fastdic.com/word/Assessments
http://fastdic.com/word/Major
http://fastdic.com/word/Projects
http://fastdic.com/word/Implementation
http://fastdic.com/word/of
http://fastdic.com/word/the
http://fastdic.com/word/conservation
http://fastdic.com/word/plan
http://fastdic.com/word/and
http://fastdic.com/word/restoration
http://fastdic.com/word/twenty
http://fastdic.com/word/percent
http://fastdic.com/word/20
http://fastdic.com/word/of
http://fastdic.com/word/the
http://fastdic.com/word/critical
http://fastdic.com/word/wetlands
http://fastdic.com/word/of
http://fastdic.com/word/country
http://fastdic.com/word/These
http://fastdic.com/word/cases
http://fastdic.com/word/are
http://fastdic.com/word/very
http://fastdic.com/word/similar
http://fastdic.com/word/the
http://fastdic.com/word/fourth
http://fastdic.com/word/one
http://fastdic.com/word/And
http://fastdic.com/word/also
http://fastdic.com/word/did
http://fastdic.com/word/not
http://fastdic.com/word/exist
http://fastdic.com/word/in
http://fastdic.com/word/the
http://fastdic.com/word/government
http://fastdic.com/word/bill
http://fastdic.com/word/sent
http://fastdic.com/word/to
http://fastdic.com/word/the
http://fastdic.com/word/Islamic
http://fastdic.com/word/Compared
http://fastdic.com/word/with
http://fastdic.com/word/government
http://fastdic.com/word/site
http://fastdic.com/word/information
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یص آن مین و تخصأنسبت به تبایست میوزارت نیرو نیز را تعیین و 
مین أجویی ت. ولی، اینکه این تخصیص از محل کدام صرفهاقدام کند

 مسکوت است.  کامالًگردد، می
 

 و بحث  نتايج -5

و از آغاز  ردهه اخی 2همانگونه که مشاهده گردید طی حدود 
خ به در پاسهای مستمر و فراگیر کشور، اقدامات مختلفی خشکسالی

م مستقیم و غیر مستقی بطور های بسیار باالیی برای آنآن و هزینه
پرداخت شد. این مسیر و اقدامات شاخص آن که در این مقاله مورد 

باشند. شکل همچنین قابل مشاهده می 0 بررسی قرار گرفت در شکل
( Mostafavi, 2016همراه با منحنی افت ذخائر آب زیرزمینی کشور )

 توان به عنوان شاخصیباشد. وضعیت این ذخائر را میدوره میطی این 
گردد که در این دوره، برای عملکرد این اقدامات برشمرد. مالحظه می

های گیریو مجالس، جهت هاروند افت این منابع مستقل از دولت
ای هسیاسی، درآمدهای بسیار متنوع نفتی، اعتبارات حمایتی و برنامه

ه است. ادامه داد ور با رفتاری نسبتا ثابت زوال خود راساله توسعه کش 5
 رند.گییات بیشتری این اقدامات مورد بررسی قرار میدر ادامه با جزی

 اقدامات سازمانی -5-0

دهی مدیریت خشکسالی در هایی برای سازماندهه تالش طی این دو
الی و یا ن خشکسکشور شده است، مانند تشکیل ستاد مقابله با بحرا

دار ماما این اقدامات نتوانستند، بطور سامان ستاد ملی خشکسالی؛
مدیریت این بلیه را در کشور عملیاتی نمایند. رویکردی که تحت عنوان 

شود. شرح بیشتر اینکه برای اطالق می "6یادگیری سازمانی"عدم 
ها یادگیری رخ دهد عملیاتی شدن اقدامات الزمست تا در سازمان

 ق این یادگیرییری فردی متفاوت است(. برای تحقّبا یادگ کامالً)
 :لفه در یک سازمان ظهور و عینیت یابد که عبارتند ازؤم 5الزمست تا 

ا هفرآیندها، نقش آفرینی در توسعه زیرساخت سازی،رهبری، فرهنگ
 های الزم(.سازی نیروی انسانی )با حفظ اندرکنشو ظرفیت

 

نتیجه آن نیز سازمانی خواهد بود که برای مواجهه با محیط در حال 
ی دهد و دانش را عملیاتکند، دانش انتقال میتغییر خود؛ دانش خلق می

(. شاید مثالی از این یادگیری را در مدیریت Senge, 1992نماید )می
وق را در ف ۀلفؤم 5و فعال شدن  کرد های شهری بتوان بیانسیالب

گردد که در پی مالحظه می ها مشاهده نمود.برخی شهرداری
ای در ریف شدهــتعدارهای سازمان هواشناسی، اقدامات از پیشــهش

 

  
Fig. 1- The course of measures and plans over the past two decades in dealing with droughts and water crisis 

and reducing groundwater resources in the country 
های كشور طی دو دهه اخیر در برخورد با خشکسالی و بحران آب و كاهش ذخائر منابع آب سیر اقدامات و برنامه -0شکل 

 با عالئم لوزی( زيرزمینی كشور )منحنی

Lake Urmia Drought Risk Management  

in cooperation with UNDP 
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های مستمری برای کاهش سازمان آنها فعال شده و یا تالش
اما در خصوص  ؛گرفته استدر دستور کار قرار پذیری از سیالب آسیب

 رغم رشد یادگیری بدنه کارشناسیه علیگردد کخشکسالی مشاهده می
و رشد دانش فنی کشور، یادگیری سازمانی رخ نداده است. به عنوان 

مقاله به آن اشاره شد،  2-2که در بخش  ایمثال اگر امروز ابالغیه
 رسد که پاسخ تغییری کند. تکرار گردد، به نظر نمی

 

 ای و عملیاتی اقدامات برنامه -5-8

های عملیاتی متنوعی در جهت مدیریت ریسک نامهطی این دوره، بر
( UNDP (2012)یا  و FAOهای مشترک با خشکسالی )مانند برنامه

دردستور کار قرار گرفت. اما، هر دو آنها در مرحله عملیاتی شدن با 
 ،اهها مواجه شدند. اصوال این نوع برنامهمشکالتی مانند تغییر دولت

ها مسئولیت دارند، ای که دولتا در دورهنتایج آنه مدت و الزاماًبلند
طرفی بشدت به کار بین بخشی و تعامل  بخش نیستند. ازنتیجه

افی کۀ های اجرایی نیاز دارد که هنوز این مهم در کشور به اندازدستگاه
 اندازی حتی یکنهادینه نشده است. نمود عینی آن عدم توفیق در راه

ها نیز هاشد. اقدامات این برنامببخشی میسیستم پایش خشکسالی چند
همواره با اقدامات انقباضی در مصرف )مانند کاهش سطح زیر کشت( 

کنند، مانند همراه است که نهادهای سیاسی چندان از آن حمایت نمی
طرح )آنچه در طرح نکاشت در برنامه احیای دریاچه ارومیه رخ داد. 

مد ه باشد کمییه دریاچه اروماحیای یکی از مصوبات ستاد « نکاشت»
های زراعی حوضه آبریز دریاچه به هزار هکتار از زمین 52 نظر بود،

 اره دولت درآید و کشتی در آنها صورت نپذیرد(.اج
 

 آوریاقدامات توسعه تحقیقات و بسترهای فن -5-3

ای به مبحث ها و بخش تحقیقات توجه ویژهطی این مدت دانشگاه
ات های اجرایی از تحقیقحمایت دستگاهاند. آبی داشتهخشکسالی و کم

از دیگر  (IDI) المللی خشکسالیابتکار بیناندازی برنامه کاربردی و راه
آوری ریاست جمهوری این نیز معاونت فن اقدامات بوده است. متعاقباً

توان علمی کشور  ماًپدیده را در دستور کار قرار داد. این مجموعه مسلّ
وان تبندی مییار باال بردند. اما در جمعرا در مطالعات خشکسالی بس

و  سازیها نتوانستند در تصمیماذعان داشت که این ظرفیت
ها نقش قابل توجهی را ایفاد نمایند. دالیل آن نیز گیریتصمیم

 ( ضعف جنس2( مشکل ساختاری روابط دانشگاه با صنعت، 0: تواندمی
فنی  روی موارد تحقیقات انجام شده، به طوریکه عمده فعالیت ها

شناخته  ( نبود فرآیند به رسمیت2تمرکز یافت تا سازمانی و نهادی و 
شده مدیریت خشکسالی در سازمان حمکرانی آب کشور و در نتیجه 

( پیرامون 0-5بالاستفاده ماندن نتایج تحقیقات ) آنچه که در بخش )
 .ضعف سازمان خشکسالی اذعان شد(

 ی اسالمیاقدامات حمايتی مجلس شورا -5-5

مجلس طی این دو دهه اعتبارات قابل توجهی را برای پیشگیری و 
ت یاجزی ،هاجبران خسارات خشکسالی تخصیص داده است. بررسی

دهد که این اعتبارات کمتر در قوانین و مستندات موجود نشان می
اند. همانگونه که آمد، پس از راستای مدیریت ریسک این پدیده بوده

این پدیده، هنوز کشور فاقد یک سامانه ملی پایش دو دهه چالش با 
 مقابل اعتبارات تخصیص یافته، آن در ۀباشد که هزینخشکسالی می

گردد که این اعتبارات مالحظه می باشد. اصوالًنمی دارمعنی مطلقاً
 ۀر تبصراند. دپذیری به خشکسالی داشتهکمتر نقشی در کاهش آسیب

گیری عوارض ناشی از خشکسالی در ذیل قانون جبران خسارات و پیش
استفاده از اعتبارات این ماده جهت خرید “نیز آمده که  0282بودجه 

ره . این تبص”ساختمان و زمین ممنوع استتجهیزات اداری و اتومبیل و
گذار در استفاده از این اعتبارات برای تواند ناشی از نگرانی قانونمی

 یی بوده باشد تا مدیریتهای اجرارفع مشکالت لجستیکی دستگاه
 خشکسالی. 

 
اشد که بها میاما نکته قابل توجه دیگر، کارکردهای سیاسی این کمک

 ینشست، 2225آن در جهان وجود دارد. به عنوان نمونه در سال  سابقۀ
بحث مورد ور این کش سیاست خشکسالی تشکیل شد تا ی در استرالیاملّ

ا مورد توجه قرار داد که توسط ای رمقاله ،نشست و ارزیابی قرار دهد.
است که سی از آنجاگردد، در آن اشاره می .بود شده مستقل تهیهگروهی 

باشد و می 7”شرایط استثنایی خشکسالی“خشکسالی تابع اعالم 
 و سیاسی یتا حداین اعالم ، شودها بر اساس آن فعال میکمک

 ستا شدهاب در انتخابات زی باال بردن موقعیت احافرصتی بر
Botterill and  Wilhite, 2005)) .های مالی خشکسالی برای کمک

مطالب مشابهی را از اهداف نمایندگان  Wilhite (2006)در آمریکا نیز 
ای در مصاحبه و اظهار نظر کنگره بیان نموده است. چنین سابقه

 کشورمان نیز سابقه دارد. مدارانسیاست
 

ای مالی از خسارت دیدگان هکارکرد حمایت اینکه اصوالً نهایتاً
خشکسالی همواره از ابعاد مختلف مورد تردید بوده است و آن را 

 جهت با رویکرد مدیریتمدت، موجب اتکای بیشتر به دولت و همکوتاه
 این راستا  در. (Wilhite, 1997)دانند ریسک خشکسالی نمی

Wihite (2006) تا  0988که کنگره آمریکا از سال  کردعنوان می
به خشکسالی اختصاص داده  میلیارد دالر برای کمک 22حدود  2226

 پذیری به اینها نقشی در کاهش آسیباست، در حالیکه این کمک
 اند. بلیه نداشته
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 ساله 0های توسعه اقدامات در برنامه -5-0

ها؛ زمان، هماهنگی و تدبیر باشد که در تدوین این برنامهانتظار می
برای  تریتوانند، محک مناسبرو میباشد. ازاینبیشتری بکار رفته 

ای این هگیران باشند. مهمترین یافتهتصمیم ارزیابی رویکردها و دیدگاه
 قسمت مطابق زیر قابل ارائه هستند: 

؛ هاهای مرتبط با آب، کشاورزی و محیط زیست برنامهبخش در -
ندگان آن نکمشارکتی بین تهیه کارنوعی انفکاک، عدم ارتباط و نبود 

 ثرمؤ فرآیند"قابل مالحظه است. لذا، ضرورت دارد تا بتوان 
ها تقویت نمود. را در تدوین برنامه (Newig, 2016) "8یمشارکت

مصادیق آن زیاد است، ولی به عنوان نمونه در برنامه چهارم مالحظه 
 و” مدیریت جامع )منابع آب(“گردد که برای بخش آب آن پاردایم می

. در رودبکار می” بومی مدیریت زیست“محیط زیست آن برای بخش 
 بایست با یکبخش )همراه با کشاورزی( می که مدیریت این دوحالی

نظریه مشترک هدایت گردد. در بخش محیط زیست برنامه ششم نیز 
ارزیابی راهبردی "جای خود را به ” بومیمدیریت زیست“

داده  " (EIA)یطیمحارزیابی اثرات زیست"و  " (SEA)زیستمحیط
های جامع آب کشور است. تجربیات گذشته مانند آنچه که در طرح

دهد، این معانی زیر ساخت نظری و نهادی الزم اتفاق افتاد، نشان می
هایی نو و جذاب در متن را برای عملیاتی شدن نداشته و تنها واژه

ظری ناست که توسعه این زیرساخت  تأکیداند. الزم به ها بودهبرنامه
ر تافزاری مهمآورانه و سختهای فنآنها در کشور؛ به مراتب از توسعه

تر است. در عین حال بدون آنها، مشکالت زیست و در عین حال پیچیده
ری گیها(  و آتی )مانند شدتمحیطی فعلی )مانند خشک شدن تاالب

 اثرات تغییر اقلیم( قابل حل نخواهند بود. 

ه سشد، نوع مدیریتی است که موسّمشکلی که در باال اشاره  -
آن را به عنوان معضلی برای منابع  (IWMI) 9المللی مدیریت آببین

ند کنفع تالش میکند. مدیریتی که در آن هر ذیآب در جهان یاد می
وری را از آب موجود در حوزه کاری خود به عمل آورد، تا بیشترین بهره

 02نفعان ارزیابی نمایدیذ نکه تبعات رفتار خود را بر دیگربدون آ
(Seckler, 1999)ًا هاین مشکل فراتر از صرف تدوین برنامه . مسلما

 گردد.است و به حکمرانی آب در کشور باز می

در بخش کشاورزی و تقابل امنیت غذایی و امنیت آبی )یا بحران  -
ی به نفع امنیت غذای کامالًها آب بنا به تعبیر برنامه ششم(، برنامه

 کند. درششم خودنمایی می ۀبرنام اند. نمونه آن دربودهمتمایل 
کمبود آب تهدیدات امنیتی و اجتماعی خود را نمایان  ۀشرایطی که سای

محصوالت کشاورزی و توسعه باغات دیم  %95کرده است، خودکفایی 
کاهش مصرف گیرد، در عین حال برنامه در دستورکار برنامه قرار می

دهد رار میـدف قــرا همیلیارد مترمکعب  00ساالنه آب به میزان 
 برنامه ششم(.    25)ماده 

 های آب زیرزمینی و تعهداتشاید در پاسخ به بیالن منفی سفره -
ه چشم ها ببیشتر برای بخش کشاورزی، مهمترین اقدامی که در برنامه

آن اعتبارات  های نوین آبیاری باشد که برایخورد، توسعه سامانهمی
ست ا های بالعوضی نیز دیده شده بود. این درحالیکمک قابل توجه و

 ( و هم خارجیNeirizi, 2016که هم منابع علمی داخلی )

(Törnqvist and Jarsjö, 2011) جویی از عدم توان آنها برای صرفه
عمدتا جزء دسته  های مشابه کشور ما کهقابل توجه در شرایط حوضه

گیرند، حکایت دارند. در این میقرار  )Molden et al., 2001( 00هبست
رار ــو تعرق ق دمت تبخیرــها منابع آبی از قبل در خنوع حوضه

 لعکساویی نیست و بــجرای صرفهــای چندانی بــرفته و جــگ
د ـاال ببرنــوانند مصرف را هم بــتا حتی میــهآورین فنــای
(Ward and Pulido-Velazquez, 2008جمع .)داد بندی نشست مر

ید ؤدر مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری نیز م 0295ماه سال 
آن هم وزیر نیرو با توجه به نتایج این نشست، در  تعاقبآن است. م
ای به ریاست جمهور ارسال داشتند و نسبت به نامه 0295تاریخ آذر 

کارکرد آن نگرانی وزارت نیرو را منتقل نمودند. اما، هیچ تغییری در 
ین اتفاق فاق نیافتاد. اها مربوط اتگذاریها و سیاستاین سیستم نگاه به

 باشد. دیگری از مشکالت حکمرانی آب در کشور می نیز گواه

اما نکته قابل توجه دیگر شکل ارائه و پایش اقدامات است. در  -
اصل باشد  ،ای بیش از آنکه هدف غاییهای توسعهبررسی برنامه

 گیرند )مانند تمرکز بر تعدادتوجه قرار میمقدمات آنها هستند که مورد 
کالس و یا دانشجو بجای تمرکز بر نتیجه نهایی یعنی باال رفتن 

ق ریزی فوهای توسعه فرهنگی و آموزشی(. سازمان ملل برنامهشاخص
 کند. ازرا به عنوان مشکلی عام در  کشورهای در حال توسعه یاد می

 02 ”محور-ریزی نتیجههبرنام“این بابت رویکردی را با عنوان 
(1UNDG, 201) 02  ،تأکیدارائه داده است. همانگونه هم که اشاره شد 

باشد. می 05ادهادها و برونجای نهادههب 05آن توجه به خروجی و اثرات
ای هاحیای پایدار سفره بایست، ابتدا هدف غایی )به عنوان مثاللذا می

 ها در حصولدامات و نهادهآب زیرزمینی( تعریف شده و سپس اثرات اق
اری گذها شود و برایشان سرمایهآن ارزیابی شود و در انتها وارد برنامه

 ریزی معکوس(.   صورت پذیرد )نوعی برنامه

 در برنامه ششم مانند برنامه چهارم، بحث توسعه اراضی دیم و -

دار مورد توجه قرار گرفته شده است. خصوص باغات در اراضی شیبهب
 شدبایکی از راهبردهای امنیت غذایی می ه از آب سبز مسلماًاستفاد

Sposito, 2013) ولی، کارکرد آن و اثر آن بر آب آبی باید مورد .)
تن تواند تبعات منفی بر باال رفبررسی قرار گیرد، در غیر این صورت می
ها داشته باشد. در این راستا، مصرف آب در حوضه و کاهش رواناب

خود را در مدیریت  06پارادایم )IWMI (لی مدیریت آبالملبین ۀسسؤم
اقدام  کند که هرگونه طرح میاین (Seckler, 1999)منابع آب 
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 ۀتحت معادل نهایتاًبایست برداری از منابع آب، میای در بهرهتوسعه
بیالن در مقیاس حوضه آبریز مورد ارزیابی قرار گیرد و بسنده کردن به 

 اکنون در سطح کشور)مانند گزارشاتی که همنتایج در مقیاس مزرعه 
ار گردد و به استناد آنها اعتبجویی در مصرف آب بیان میپیرامون صرفه

دنبال نخواهد هشود( جز خسارت به منابع آبی، چیزی را بدریافت می
 داشت.  

ا هاز مواردی است که در برنامه” وری آببهره“مانند قبل، ارتقاء  -
 حدی شم مورد توجه قرار گرفته شده است. درخصوص برنامه شهو ب

وری آب کشور مورد بررسی قرار که برای این مقاله گزارشات بهره
انند )مع معتبر جهانی ـــده در مراجـــه شـی توصیاسشنگرفت، روش

Molden et al., 2001) رای که بکار نرفته است. بدین معنیهدر آنها ب
 07لکرد بر میزان آب تحویلی به کشاورزوری؛ نسبت عممحاسبه بهره

وضه )مشخصا از ح 08ر تخلیه آبد عملکرد بایکه بالیمبنا است، درح
. (Molden et al., 2001)د اشمیزان تبخیر و تعرق واقعی( مبنا ب
های گذاریسبب نتایج و سیاست همین اختالف ساده در مخرج کسر

زی افزایش ساخصوص معادلچنانکه درآنغیر دقیق خواهد شد، 
 جویی آب اتفاق افتاده است. راندمان آبیاری و صرفه

در برنامه چهارم و ششم به توسعه صادرات محصوالت کشاورزی  -
اشاره شده که خود نوعی صادرات آب مجازی است. الزم به ذکر 

 22حدود  باشد که بنا به گزارش یونسکو واردات آب مجازی ایرانمی
میلیارد متر مکعب در سال  5/8عب و صادرات آن میلیارد متر مک

 27ه ــکباره آن است؛ درحالی د. نکته قابل توجه در اینــاشــبمی
ل آن ــی دارد، در مقابــآب ران منبع آبــدرصد واردات آب مجازی ای

ی دارد ــران منشاء آب آبــــد صادرات آب ایــدرص 82
(Mekonnen & Hoekstra, 2011.) رتیب این واقعیت مورد بدین ت

میلیارد متر مکعب  2/6ریزان قرار گرفته که ساالنه حدود پذیرش برنامه
دلیل بیالن منفی آب( به خارج هاز ذخائر استاتیک آب آبی کشور )ب

 منتقل گردد.  

ساله ششم  5به همین ترتیب مقایسه الیحه دولت برای برنامه  -
اری دید، تفاوت معنیو آنچه در مجلس شورای اسالمی به تصویب رس

نه گویا است. بخشی از این موارد در مجریه و مقنّ ۀقو را بین نگاه دو
اند. این گزارش در پی این با عالمت )*( نشان داده شده 2جدول 

نگاه را مورد ارزیابی قرار دهد، اما نبود نگاه مشترک  نیست که دو
عتبارات گیری اتواند اثرات قابل توجه منفی بر تغییر مصارف و جهتمی

  .داشته باشد

 

 بندی و پیشنهاداتجمع -0

های اجرایی، مجلس دهه تالش دستگاه 2این مقاله مروری بود از 
گیران کشور در مدیریت ها و تصمیمشورای اسالمی، دانشگاه

گردد. خشکسالی و آنچه امروز از آن تحت عنوان بحران آب یاد می
تقدیری در برخورد با این بلیه طی اقدامات قابل توجه و قابل  مسلماً

 هایتاًنثر و ؤاین مدت صورت گرفت، ولی اینکه برآیند آنها کافی، م
اهش دهد کرا خشکسالی  در مقابل پذیری کشور توانسته باشد، آسیب

های آبی و تغییراقلیم آماده کند، جای و آن را برای شرایط حادتر بحران
توانند ن مقاله موارد زیر میهای ایتردید جدی دارد. براساس یافته

بی های آهایی برای ارتقاء آمادگی کشور برای مدیریت بحرانتوصیه
 روی باشند:  جاری و پیش

بخش کشاورزی و آنچه از آن تحت عنوان  انتظارات از مسلماً -
گردد )و به همین ترتیب اشتغال این بخش(، یاد می "امنیت غذایی"

ی اباشد. حل این چالش در حوزهر میخارج از ظرفیت منابع آبی کشو
باالتر از وزارت نیرو و جهاد کشاورزی قرار دارد و ورود کلیت نظام را 

توان در پدافند غیر عامل ای از این ورود را میکند. نمونهطلب می
ور سیسات زیربنایی کشنمود که به واسطه آن بسیاری از تأمالحظه 

شدند. برای مدیریت  های الزم)مانند سدها(، صاحب برنامه
 های آب زیرزمینیهای آبی و تعادل بخشی سفرهخشکسالی، بحران

هایی با لحاظ تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نیز تدوین چنین برنامه
زیستی آن ضرورت دارد. بدیهی است که امنیتی، نهادی و محیط

های اجتماعی آن ورود کلیت نظام کشور را طلب پذیرش هزینه
و خارج از ظرفیت این دو وزارتخانه خواهد بود. در عین حال،  کندمی

ی انداز واقعترین وظیفه بخش آب و کشاورزی نیز ارائه چشماصلی
آب کشور به سطوح عالیه نظام و عدم ارسال عالئم مثبت برای حل 

مانند  باشد.آوری میاین معضل با درخواست اعتبارات بیشتر و یا فن
های نوین به عنوان هه تحت عنوان آبیارید آنچه که طی این دو

منجی امنیت آبی و غذایی به نمایش درآمده است و همچنان هم 
 ادامه دارد.  

 ایهیتپاسخ به واقع یآب کشور برا یحکمران ساختار ارتقاء -
ور کش آبیمنابع  یفعل هایواقعیت. است یضرور کامالًکمبود آب 

مختلف آن مانند:  اجزاء ؛آبریزحوضه  یککه در سطح  دهدنمی اجازه
در  هاتاالب و زیرزمینیآب هایسفره دشت، آبخیز، مدیریت
وند. ش مدیریتمختلف بدون توجه به اثرات متقابل آنها  هایسازمان

گاه اجزاء و ن از ارتباط دقیق شناختآن مستلزم  حصولکه  مدیریتی
از  شناخت نبود و یکپارچگیعدم  ینا نتیجه. باشدسیستمی به آن می

 ازنمود.  خودنماییساله  5توسعه  هایدر برنامه کامالًآنها  تعامالت
 هابتاال احیای و یرزمینیآب ز هایسفره منفی بیالن کاهش طرفی

بخش  یبرا وظائفی یزن یاز طرف و گیردمیدستور کار قرار  در
باال  را آبمصرف  یشاز پ یشب که گرددمی تصویب یکشاورز

 این ادایج یآب برا یعال شورای فعلی ظرفیتا، راست این در. برندمی
 دنیکشور در رس یتهدا یبرا یول باشد،نمی کافی مطلقا هماهنگی
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 باشد.  مؤثر تواندمیآب  یدر حکمران جدید یبه ساختار

ون ــاکناال همــــحداقل برای پاسخ به بخشی از مشکل ب -
 توسعه  افزاری مناسبی در سطح دنیاها و ابزارهای نرمپارادایم

های آبریز کشور )حداقل در خوبی نیز برای حوضههه که بـــافتــی
 Farokhnia (2015) اند. تالشسازی شدهبخش تحقیقات( پیاده

سازی یکپارچه حوضه برای شبیه Shadkam Torbati  (2017)و
ز باشد. بخش اجرا نیها میای از این تواناییآبریز دریاچه ارومیه نمونه

 ا استفاده از این معانی و ابزارها را در خود نهادینه نماید. الزم است ت

سیستم ملی و بین بخشی پایش خشکسالی در کشور از  ۀتوسع -
ی که هایباشد. توسعه چنین سیستمی در مقابل هزینهها میضرورت

قابل توجه  تاکنون برای جبران خسارات آن شده است، مطلقاً
از آنکه بخواهد به اعالم هشدارهایی  اندازی آن بیشا، راهباشد. امّنمی

ختم گردد، زمینه را برای ارتقاء فرهنگ کار جمعی، بین بخشی و به 
سازد. هدفی که در توسعه گذاری داده و اطالعات فراهم میاشتراک

 نیز مد نظر بوده است. 09پرتال ملی خشکسالی آمریکا

ی ها، بخشسازی جامعه برای سازگاری با این محدودیتآماده -
آبی ضروری مدیریت مواجهه با خشکسالی و شرایط جدید کم

سفانه طی این مدت در بدترین شرایط آبی، حتی در متأباشد. می
شهرها نیز تغییری حاصل نشد. این  نگهداری و توسعه فضای سبز

ست که در موارد مشابه حتی در کشورهای توسعه یافته ا درحالی
شود. نمونه آن اتخاذ می محسوسی برای آن کامالًهای محدودیت

 22چمن در ایاالت غربی آمریکاکشت هایی برای حذف ارائه مشوق
 باشد. می

علمی، مالی و عملیاتی دهه  یهارغم تالشاینکه علی نهایتاً -
 "مدیریت ریسک خشکسالی"اخیر در برخورد با این پدیده؛ همچنان 

دارد که نفع نقش و جایگاهی را نهای ذیرسمی سازمان فرآینددر 
تی باشد. مدیریمی "مدیریت بحران خشکسالی"نتیجه آن توقف در 

 های آبی آتی و تغییر اقلیم فراهمکه نه تنها ظرفیتی را برای بحران
 تر نیز خواهد نمود. ت آنها را سختیآورد بلکه مدیرنمی
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