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  چکیده
غیر سازه اي بودن . ي خشکسالی، باعث شده به سادگی زمان شروع و اتمام خشکسالی تعیین نگردد ساختار آرام و خزشی پدیده     

عی بر سر راه تخمین صحیح و قابل اعتماد شدت و در نهایت مانعی در برابر توسعه طرح هاي آمادگی بیشتر اثرات خشکسالی، مان
ریزي هاي اقتصادي اجتماعی را تحت شعاع خود  وقوع خشکسالی ابعاد زندگی کشاورزان و برنامه. در مقابل خشکسالی  شده است

بنابراین در زمان وقوع بحران خشکسالی،عدم وجود فرصت و  .ی دهدقرار داده و کشاورزان را در شرایط بحرانی و اضطراري قرار م
اي از اقدامات واکنشی می باشد، درحالیکه  منابع کافی موجب مدیریت  ضعیف آن می گردند،مدیریت بحران در برگیرنده مجموعه

ي مزایاي منحصر به فردي فرآیندهاي این دو نگرش مدیریتی دارا. مدیریت ریسک به کنش در مقابل خطر خشکسالی می پردازد
می باشد با ادغام این دو نگرش البته با تاکید بر مدیریت ریسک می توان به یک سیستم مدیریت اثربخش و جامع خشکسالی دست 

در این مقاله ضمن تعریف مفاهیم مدیریت ریسک و بحران به فرصت ها وچالش هاي پیش روي کاربرد آنها درکاهش اثرات . یافت
حاضر، بر اساس روش مطالعه کتابخانه اي و مطالعه اسناد مدارك علمی همچنین جستجوي   ي مقاله. اخته می شودخشکسالی پرد

  .گسترده اینترنتی در پایگاه هاي اطالع رسانی انجام گرفته است
  

  مدیریت ریسک، ، خشکسالی، مدیریت بحراناستراتژي: کلیدي کلمات
  

  مقدمه
. درصد از آب مصـرفی کشـور در هنگـام خشکسـالی بیشـترین آسـیب را خواهـد دیـد         90بخش کشاورزي با اختصاص بیش از     

مدیریت درازمدت منابع آب،نیازمند استفاده اقتصادي از آن است از طرفی مسـایل و مشـکالت خشکسـالی هـیچ گـاه بـدون انجـام        
  . تحقیقات مداوم و برنامه ریزي، عملی نیست

پـذیر تولیـدات دربرابـر خشکسـالی اسـت کـه        ت کشـاورزي، طبیعـت آسـیب   هاي مهم و پـیش روي تولیـد محصـوال    یکی از چالش
هاي زیادي را براي کشاورزان و روستائیان در پی دارد البته خسارات ثانویه و یا غیـر مسـتقیم در اثـر رفتـار خـود مـردم از        خسارت

  . یجاد شده و شدت می گیردتصمیم گیري غلط  مدیران گرفته تا نحوه اجراي مجریان و در نهایت عکس العمل ذینفعان ا
در هر صورت باید فرایندي از مدیریت بحران مطرح شود که همۀ عناصر فوق را در بر داشته باشد چـون هـر کـدام از آنهـا قسـمت      

اگرچه ممکن است براي کنترل ریسک و میـزان خطرپـذیري محصـوالت کشـاورزي،     از طرف دیگر. مهمی از مدیریت بحران هستند
مـدیریت  “هاي علمـی و عملـی در بسـیاري از کشـورهاي جهـان، توجـه بـه         وجود داشته باشد، ولی بر پایه تجربه هاي گوناگونی راه

مدیریت ریسک دسـتیابی بـه سـازوکارهاي    . توان به آن استناد کرد هائی است که می ترین شیوه یکی ازبهترین و خردمندانه” ریسک
هاي نـامعین و   باش براي رویاروئی با وضعیت به دیگر سخن، آماده. زا است مؤثر براي تخمین زمان وقوع یک پیشامد منفی و خسارت
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هاي مختلف احتماالتی را  پردازد، بلکه گزینه بینی صرف نمی البته گفتنی است این نگاه مدیریتی تنها به پیش. آید شمار می خطرزا به
  ).1382خلیلی، لو ویقین(دهد نیز که براي پدید آمدن خطر در آینده وجود دارد، موردنظر قرار می

  
  هاروش
حاضر، بر اساس روش مطالعه کتابخانه اي و مطالعه اسناد مدارك علمی همچنین جستجوي گسترده اینترنتی در پایگاه  ي مقاله

  .هاي اطالع رسانی انجام گرفته است
  نتایج و بحث

نده و پویا موجب برهم خوردن تعادل مابین توانمندي هرآنچه با تاثیر خود بر یک سیستم متعادل ز :تعریف عامل ایجاد بحران  - 1
در این مقاله عامل ایجاد بحران وقوع یک خشکسالی می .هاي و نیازمندي هاي سیستم گردد عامل ایجاد بحران نامیده میشود 

  ).1999گرینوالد،(باشد 
یله مشاهده سیستماتیک خشکسالی کاربردي است که بوس علمی مدیریت بحران خشکسالی: تعریف مدیریت بحران خشکسالی 1- 1

وتجزیه وتحلیل آن در جستجوي یافتن ابزاري است که بوسیله آنها بتوان از بروزبحران خشکسالی پیشگیري نموده ویادرصورت بروز 
  ).1999گرینوالد،(آن،در خصوص کاهش آثار خشکسالی درجهت آمادگی الزم ،امدادرسانی سریع وبهبودي اوضاع اقدام نمود

کلیه اقداماتی است که موجب پیشگیري از بحران ها وجلوگیري از اثرات مخرب آن بر  شامل :گیري ازبحران خشکسالیپیش 2-1
  .گردد الزم به ذکر است بخش پیشگیري از اهم فعالیت هاي چرخه مدیریت بحران محسوب می.شود  جامعه می

امع کاهش اثرات بحران خشکسالی در یک منطقه کلیه عملیاتی که تحت یک برنامه منسجم وج:کاهش اثرات خشکسالی 3-1
بطور مثال کاربرد آیین نامه هاي مربوط به مدیریت منابع آبی از جمله . خاص را سبب می شود را کاهش اثرات محسوب می شود

  . برنامه هاي کاهش اثرات خشکسالی می باشد 
است که افراد ویا ارگان ها راقادر به انجاع عکس العمل شامل کلیه عملیات واقداماتی  :آمادگی در برابر بحران خشکسالی 4-1 

این اقدامات می توانند تهیه یک برنامه ضد بحران ،برآورد دقیق منابع وهمچنین . سریع وکار آمد در مواقع بروزبحران ها می نماید
خطر می باشد که اولی  تهدید)اخطاررسانی ب)آموزش جامعه باشد نکته اینکه بخش مربوط به آمادگی شامل دوزیر بخش الف

شامل زمانی است که خطر بحران خشکسالی تشخیص داده شده ولی زمان وقوع آن در محل خاص هنوز مشخص نمی باشد ولی 
  .در اخطاررسانی عالوه براینکه محل وقوع خطر خشکسالی مشخص گردیده مکان آن نیز مشخص است

بحران خشکسالی شامل کلیه عملیات واقداماتی است که به منظور  این بخش از چرخه مدیریت :بازسازي پس از خشکسالی 5-1 
عادي سازي شرایط در زمان پس از بحران خشکسالی صورت می گیرد این بخش از چرخه معموالً با بهسازي نیزهمراه میباشد در 

ماتی که جهت یاري این بخش اقداماتی همچون برقراري مجدد سرویس ها وخدمات ضروري ،استقرارمجدد عملیات زراعی،اقدا
  .دادن به جسم وروان افراد مصیبت دیده انجام می گیرد

شناسایی و . هاي متعدد مواجه ساخته است عدم اطمینان محیطی و شدت خشکسالی ، جامعه را با چالش :مدیریت ریسک -2
لی مورد استفاده قرار می مدیریت ریسک یکی از رویکردهاي جدید است که براي تقویت و ارتقاي اثربخشی کاهش اثرات خشکسا

هاي   به طورکلی، ریسک با مفهوم احتمال،متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندي. گیرد
  . متنوع دارد

مدیریت ریسک فر آیند شناسائی ریسک،کاهش آن تا سطحی قابل قبول و در نهایت ارزیابی نتایج  :تعریف مدیریت ریسک 2- 1
  ).2002استانبورنروهمکاران،(روي سیستم است

  :ویلیامز و هینز،مدیریت ریسک را به صورت زیر تعریف می کنند

 

 



 

٣ 

هاي اتفاقی بالقوه اي است که مشخصا پیامدهاي ممکن آن خسارت  مدیریت ریسک، فرایند شناسائی ،ارزیابی و کنترل ریسک
ها را به وسیله کنترل آنها و تامین مالی خسارت هایی که به رغم مدیریت ریسک ، ریسک. یاعدم تغییر در وضع موجود می باشد

  ).1382ویلیامز و هینز،(تالشهاي کنترل خسارت ، اتفاق افتاده اند ،اداره می کند
گیرد،  اصطالح ریسک بصورت گسترده اي مورد استفاده قرار می: انواع مختلف ریسک: اهداف مدیریت ریسک و اهمیت آن 2-2

بنابراین ریسک می تواند داراي دو نوع تقسیم ). 1990کلومان،(ولی مخاطبان مختلف اغلب تعبیرهاي نسبتاً مختلفی ازآن دارند
  .ریسک خطرناك وریسک سوداگرانه  :فرعی دیگر باشد

. ا می توانید یک سودآوري تحقق یافته یا بهبودي در روال شرایط نسبت به وضع موجودتان داشته باشیددر ریسک سوداگرانه، شم 
در مقابل، . طور همزمان نیز امکان بالقوه اي براي تجربه یک زیان یا بدتر شدن شرایط نسبت به وضع موجود را داشته باشید و به

  . ارد و هیچ فرصتی براي بهبود روال شرایط فراهم نمی سازدریسک خطرناك فقط یک امکان بالقوه زیان به همراه د
هاي پیوسته  صورت یک سري فعالیت پارادایم یا الگوي مدیریت ریسک مجموعه اي از وظایف که به: پارادایم مدیریت ریسک 2- 3

  :در سرتاسر چرخه عمر یک مأموریت می باشند و عبارتنداز
  . کنترل- 4پیگیري   - 3ریزي برنامه  -3تحلیل  -2شناسایی ریسک ها  -1
هایی براي  طور کلی، مدیریت ریسک فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژي به :مدیریت ریسک خشکسالی - 3

انتقال ریسک به بخشهاي دیگر، اجتناب از ریسک، کاهش اثرات : کار رفته شامل هاي به در مجموع، استراتژي. اداره ریسک است
هاي  مدیریت ریسک سنتی، تمرکزش روي ریسک. پذیرش قسمتی یا تمامی پیامدهاي یک ریسک خاص هستندمنفی ریسک، و 

  ). مثل حوادث طبیعی نظیر خشکسالی(جلوگیري کننده از علل قانونی و فیزیکی بود 
دهی و باالترین  هایی با بیشترین زیان در مدیریت ریسک مطلوب، یک فرایند اولویت بندي منظور گردیده که بدان طریق ریسک

  . گیرند دهی پایین تر در ادامه مورد رسیدگی قرار می احتمال وقوع در ابتدا و ریسک هایی با احتمال وقوع کمتر و زیان
ها، و ابزاري براي اداره ریسک درشرایط  در نتیجه می توان مدیریت ریسک در خشکسالی را وظیفه اي شامل فرایندها، روش

هاي پیشتازانه و غیر منفعل در موارد زیر فراهم می  یط منضبط براي تصمیم گیريخشکسالی دانست که یک مح
  .)1990کلومان،(دآور
  

  
  

 

 



 

٤ 

هاي ناشی از خشکسالی شناسایی و ارزیابی شدند، تمامی  وقتی که ریسک :هاي مدیریت ریسک خشکسالی استراتژي 3- 1
 - 4)یا تسکین(کاهش  - 3اجتناب- 2انتقال -1: ار می گیرندهاي اداره ریسک در یک یا چند طبقه از چهار طبقه اصلی قر تکنیک

  ) یا نگهداري(پذیرش 
عنوان مثال می  به. کارگیري شیوه هایی که باعث کاهش شدت زیان می شود استراتژي کاهش، یعنی به  :کاهش ریسک 1-3- 1

  . اهی را کاهش می دهدتوان به آموزش در زمینه مقابله با خشکسالی، اشاره کرد که ریسک زیان ناشی از عدم آگ
تضمینی یا تضمین شخصی  -در واقع خود. استراتژي پذیرش، یعنی قبول زیان وقتی که آن رخ می دهد  :پذیرش ریسک 3- 2-1

هاي کوچک است که هزینه حفاظت در مقابل  پذیرش ریسک یک استراتژي قابل قبول براي ریسک. در این طبقه جاي می گیرد
هایی که قابل اجتناب و انتقال نیستند، ضرورتاً  کلیه ریسک. هاي حاصله باشد نی بیشتر از کلیه زیانریسک ممکن است از نظر زما

  ). 1382ویلیامز و هینز،(قابل پذیرش هستند
استراتژي انتقال، یعنی موجب شدن اینکه بخش دیگري ریسک را قبول کند، معموالً بوسیله بستن قرارداد   :انتقال ریسک 1-3- 3

بیمه کردن محصوالت در زمان خشکسالی، یک نوع از استراتژي هاي انتقال ریسک با استفاده از بستن . قدامات احتیاطییا انجام ا
  . قرار داد است

پذیر  هاي مهم و پیش روي تولید محصوالت کشاورزي، طبیعت آسیب یکی از چالش :مدیریت ریسک خشکسالی درکشاورزي -4
این امر شاید از مهمترین . هاي زیادي را براي کشاورزان و روستائیان در پی دارد ارتتولیدات دربرابر خشکسالی است که خس

در این راستا، . روستائیان  ، سبب شده است هاي کشاورزي را از سوي عواملی باشد که کاهش انگیزه براي حضور پویا در فعالیت
گذاري در  رواندکه در مقایسه با سرمایه طمینان در تولید، روبهکشاورزان و تولیدکنندگان کشاورزي همواره با نوعی ناباوري و نبود ا

اگرچه ممکن است براي کنترل ریسک و میزان . گذاري کمتري برخوردار است صنعت و خدمات از امنیت اقتصادي و سرمایه
ی در بسیاري از هاي علمی و عمل هاي گوناگونی وجود داشته باشد ، ولی بر پایه تجربه خطرپذیري محصوالت کشاورزي، راه

. توان به آن استناد کرد هائی است که می ترین شیوه یکی ازبهترین و خردمندانه” مدیریت ریسک“کشورهاي جهان، توجه به 
به دیگر سخن، . زا است مدیریت ریسک دستیابی به سازوکارهاي مؤثر براي تخمین زمان وقوع یک پیشامد منفی و خسارت

  ). 2002استانبورنروهمکاران،(آید شمار می هاي نامعین و خطرزا به ضعیتباش براي رویاروئی با و آماده
  

  پیشنهادات نتیجه گیري و
درمدیرت ریسک و بحران . گذارد هاي زیادي برآن اثر می بدون شک ماهیت خشکسالی با عدم قطعیت هایی روبرو است و فاکتور

طور  ان هاو ریسک هاي خشکسالی و عدم قطعیت ها بهخشکسالی ،استراتژیی موفق است که با ارائه تعریف دقیقی ازبحر
در خشکسالی کشاورزي که .همزمان،باکنترل تهدیدات و استفاده از فرصتها براي رسیدن به اهداف، امکانات موجود را به کار گیرد 

هاي کاهش  طرح ناپذیر مدیریت برنامه ها و به عنوان پرخطرترین امر محسوب می شود نیز برنامه مدیریت ریسک بخش جدایی
اثرات خشکسالی کشاورزي را تشکیل می دهد که با توجه به رواج دیدگاه نوین ذکر شده از مدیریت ریسک و طبیعت پیچیده و 

به تنهایی بر نمی آید و تمامی ... ) مدیر مزرعه ، مروج ، مشاور، کشاورز ، دولت و ( غیرقابل پیش بینی ریسک از عهده فرد خاصی 
ایست در تعریف ، شناسایی ، ارزیابی و پاسخ به ریسک هاي خشکسالی کشاورزي با هم همکاري جدي و نزدیک این افراد می ب

ها و تهدیدها به  ها و تهدیدهایی که پیش روي کشاورزان قرار دارد خواه این فرصت در عین حال می بایست ازفرصت.. داشته باشند
رکتهاي مشاوره و توسعه کارآفرینی باشد یا به تشخیص سایر دست تشخیص خود کشاورزان ، مروجین ، مدیران ترویج و ش

  .اندرکاران، به خوبی آگاه و جهت بهره برداري صحیح از آنها گام بردارند
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