
 
 ریزي خشکسالی کشاورزي، تغییر در درك مدیریت و برنامه

کشاورزي عامل اصلی صادرات و امنیت غذایی در فلسطین است و هشت درصد تولید ناخالص ملی و شانزده درصد از اشتغال را به خود 
ریزان بایستی  زمین است که برنامهرسی محدود به از محدودیتهاي اصلی کشاورزي در فلسطین کمبود منابع آب و دست .اختصاص داده است

 .دیدگاه خود را نسبت به مدیریت منابع تغییر دهند
اهداف کشاورزي شامل امنیت غذایی، مشاغل و درآمد، مشارکت در صادرات، حفاظت از محیط زیست، بازاریابی کشاورزي و حفاظت از زمین 

 .در مقابل مسکونی شدن است
 . لسطین به علت کم شدن بارندگی سبب خسارت چهارصد میلیون دالري  شدخشکسالی در ف 1999-1998در سالهاي  

خشکسالی نتیجه کاهش طبیعی در مقدار بارندگی در طول مدت زمان طوالنی است  و سایر عوامل آب و هوایی مانند درجه : مفهوم خشکسالی
 .تحت تاثیر قرار دهد حرارت باال و رطوبت نسبی کم و باد با آن همراه است و میتواند شدت رویداد را

بارش یا کمبود آب موقت بدلیل عدم  مربوط به مناطق کممی به دلیل اقلیم ئاصطالح خشکسالی با سایر مفاهیم از جمله کمبود آب دا باغل
 .شود انسانی اشتباه گرفته می موقت تعادل ایجاد شده توسط فعالیتهاي

 :شود بندي میهار گروه تقسیم با توجه به اثرات آن به چ خشکسالی
 .شود بر مبناي درجه خشکی و مدت زمان خشکی تعریف می: خشکسالی هواشناسی
 .شود برمبناي اثراتش بر کشاورزي و تمرکز بر کمبود بارش تعریف می: خشکسالی کشاورزي

 .شود هاي کمبود بارش  بر سطح آب یا آب زیرزمینی تعریف می با تاثیر دوره: خشکسالی هیدرولوژیکی
میزان عرضه و تقاضاي کاالهاي اقتصادي براساس خشکسالی هواشناسی، کشاورزي و هیدرولوژیکی تعریف : اقتصادي -اجتماعی خشکسالی

 .گردد می
 

 
 ),۲۰۰۶CSRE(ابعاد تاثیر خشکسالی

 ریزي و مدیریت دستورالعمل برنامه
ها در مدیریت خشکسالی  آب، تاسیسات سازمانی و ظرفیت توجه بیشتر به رویکردهاي پیشگیرانه از جمله نظارت بر تغییرات اقلیمی و تامین

مدت و بلندمدت تا زمان ایجاد شرایط عادي موثر در مدیریت  هاي کوتاه ریزي اجراي برنامه بسیار موثر است و در صورت احتمال خشکسالی،
پذیري شامل عوامل اجتماعی مانند  یبآس. شود پذیري جامعه تعیین می ریسک مربوط به خشکسالی در هر منطقه با آسیب .خشکسالی است
شناسایی این عوامل . آوري، رفتاراجتماعی، استفاده از آب و زمین و توسعه اقتصادي و فرهنگی است شناختی، فن هاي جمعیت جمعیت، ویژگی

گانه خشکسالی  ده ریزي رنامهمرکز ملی کاهش خشکسالی در آمریکا، فرآیند ب .تواند به اجراي برنامه براي کاهش تاثیر خشکسالی کمک کند می
ا و همچنین سازمان غذ. ارائه کرده است را یافته و در حال توسعه و راهنماي چگونگی کاهش خطرات خشکسالی براي کشورهاي توسعه

ریزي عملی مربوط به نیازهاي برنامه ریزان در مورد خشکسالی براي کشورهاي  اي که شامل یک روش برنامه کشاورزي یک فرآیند شش مرحله
 .ارائه کرده استباشد،  می) سوریه، ایران، اردن(خاور نزدیک 

 :تمامی روشهاي ارائه شده بر مسائل زیر تاکید دارد



ریزي، ایجاد یک زبان مشترك بین ذینفعان و استفاده از یک مجموعه مفاهیم براي توسعه یک برنامه  برنامهاهمیت تعریف هدف و روند  -1
 مدیریت جامع خشکسالی

 درك چهارچوب قانونی و نهادي در برنامه خشکسالی-2
  هاي عملی کاهش ریسک ، تحلیل ریسک و جنبهدرك خطر خشکسالی -3
 هاي اقتصادي هاي کشاورزي و دیگر بخش آب،سیستمهاي ریسک در منابع  توسعه شاخص -4
 ایجاد یک سیستم نظارت در مورد احتمال خشکسالی -5
 پذیري براي تغییرساختارهاي مدیریتی و تکنولوژي انجام ارزیابی آسیب -6
 هاي بلند مدت و کوتاه مدت براي کاهش اثرات خشکسالی شناسایی فعالیت -7
 ز رسانی توسعه برنامه خشکسالیتعریف روش براي اصالح و به رو -8

 :سیاست، استراتژي و اقدامات
ها  این استراتژي. مدت داریماتژي مدیریت جامع خشکسالی در درازبا توجه به افزایش تعداد خشکسالی، نیاز به طراحی و پیاده سازي استر

مدیریت  .ها و اقدامات مناسب دارد ر و اجراي سیاستي خشکسالی است که نیاز به کاربرد رویکردهاي مؤث هایی براي بهبود دوره شامل سیاست
استراتژي در مدیریت خشکسالی باید  .خشکسالی براي دستیابی به اهداف توسعه پایدارو بهبود معیشت افراد ساکن در مناطق خشک الزم است

 .رزمینی ترکیب شودهاي زی هاي حفاظت خاك، تنوع زراعی و مدیریت یکپارجه آب هاي کشاورزي پایدار، شیوه با سیاست
 هاي زیر باید از طریق همکاري ذینفعان و گفتگو براي بهبود توانایی مدیریت خشکسالی اجرا شود سیاست: 

 با اثرات منفی خشکسالی و تغییرات اقلیمیو تالش براي مبارزه سازماندهی  -
 مدیریت خشکسالی در مناطق روستایی هاي فنی، انسانی و نهادي در سطح ملی و در راستاي پشتیبانی و توسعه توانمندي -
 اي هاي خشکسالی در سطح ملی و منطقه ریزي و اجراي برنامه هماهنگی در برنامه -
 هاي مربوط به نظارت، ارزیابی و مدیریت خشکسالی توسعه یک مجموعه براي فعالیت -

 ها مورد نیاز است هاي زیر براي دستیابی به سیاست استراتژي: 
 ب براي آمادگی در برابر خشکسالیایجاد محیط مناس -
 تقویت مراکزدانش و اشتراك اطالعات در باب خشکسالی -
 پذیري جوامع نسبت به خشکسالی افزایش انعطاف -
 آوري و تامین مالی سازي، انتقال فن افزایش ظرفیت -

 ها باید اجرایی شود این فعالیت: اقدامات: 
خشکسالی به منظور مدیریت و کاهش تاثیرات نامطلوب خشکسالیهاي هشدار  نمودن سیستم ایجاد و فعال -
 بینی زمان صحیح خشکسالی به منظور پیشها  و زمیننظارت منظم بر مزارع  -
 محیطی در سطح ملی و منطقه پذیري و تاثیرات خشکسالی بر ابعاد اجتماعی، اقتصادي، کشاورزي و زیست ارزیابی ریسک، آسیب -
 هاي مربوط به آمادگی در برابر خشکسالی ها و اقدامات و سیاست مستمر شیوهمشارکت در بررسی  -
 سازي مانند سدها و مخازن هاي برداشت از آب باران و امکانات ذخیره کنترل خشکسالی از طریق استفاده بهینه از تکنیک -
 ها براي کاهش اثرات خشکسالی ها و اجراي برنامه ي همکاري توسعه -

عدم وجود . مدیریت بحران وجود دارد که ناکارآمد است ،هاي آمادگی در برابر خشکسالی  سیاستورها بجاي توسعه بلند مدت ي از کشسیاردر ب
. یت خشکسالی میباشدها، عدم هماهنگی بین مؤسساتی درگیر این مسأله و ناآگاهی در مفهوم مدیر ي مناسب ناشی از ضعف زیرساخت برنامه
 .باید مراقب کاهش هزینه هم باشند و تاثیرات ناشی از خشکسالی را به حداقل برسانند ریزان برنامه

تغییر الگوي کشاورزي میتواند راه حل . تواند منازعات اجتماعی و عواقب اقتصادي ایجاد کند همچنین انتقال آب از یک بخش به بخش دیگر می
شود یک  پیشنهاد می. ناامنی غذا، بیکاري، رها کردن زمین و مهاجرت داشته باشد مناسبی براي کاهش تقاضاي اب باشد اما پیامدهایی همچون

 .ریزي ایجاد شود هاي دولتی و غیر دولتی به منظور مدیریت و برنامه کمپین بین وزارت کشاورزي با همکاري سازمان
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