
  

  

  

  آمادگی و پاسخ در بالیاي طبیعی( خشکسالی) برنامه پیشنهادي

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

  معاونت بهداشتی دانشگاه

  گروه کاهش خطر در بالیا و حوادث

  با همکاري:

  مدیریت مبارزه با بیماري ها

  گروه بهبود تغذیه

  شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

  ل غربمرکز بهداشت شما

  

  

  

  



  :مقدمه

و انسان ساخت قرار داشته و  یعیکشورها در معرض انواع  مخاطرات طب نیتر ریپذ بیاز آس یکیعنوان ه ب ران،یا 

و قرار  ییایجغراف تیکشور با توجه به موقع نیمتحمل شده است. ا نهیزم نیرا در ا يناگوار يامدهایتا کنون پ

روبرو و متحمل خسارات و صدمات  خشکسالیبه نام  يا دهیبا پد ریخا يداشتن در منطقه گرم و خشک، در دهه ها

مدهاي پیابر کاهش خطر  یتحقق اهداف کالن نظام سالمت کشور مبن ياست. لذا در راستا دهیگرد يادیز

و  يزیآن بر بدنه ساختار بهداشت و درمان؛ برنامه ر يها بیدر سطح جامعه و به حداقل رساندن آس خشکسالی

مهم در موضوع  نیا یهی. بدرسدی به نظر م يضرور یطیو مح ،یانشگاهد ،یدر سطوح مختلف وزارت يساز تیظرف

 یابیپاسخ و باز ،یآمادگ ب،یشامل کاهش آس ا،یبال يدر چارچوب چرخه  یستیبا خشکسالیمقابله با بحران 

کمتر از حد  یالنمدت زمان طو يبرا یبارندگ زانیاست که در آن م یعیطب يا دهیپد خشکسالیشود. تیریمد

) اخیراً CRED 2015مرکز تحقیقات اپیدمیولوژي بالیا ( نمی باشد. یآب کاف نیتأم جهنتی در و استمتوسط 

اتفاق افتاده است.  2013و  1994واقعه بالیاي طبیعی در سراسر جهان بین سالهاي  6873گزارش داده است که 

نفر را و یک صد میلیون میلیارد یک  می شود که یک دهبوده و تخمین ز خشکسالیمورد  322از این حوادث ، 

  تحت تأثیر قرار داده است.

طبیعی متفاوت باشد.  بالیاي باعث می شود که از بسیاري دیگر ازخشکسالی  اختصاصیویژگی هاي با این حال، 

ن طوالنی ها اغلب در مدت زماخشکسالی توصیف کرد زیرا  "پدیده هاي خزنده"ها را خشکسالی ) 1950ژیلت (

به سر خشکسالی وضعیت می توانند بسیار کند رشد کنند و مسئوالن ممکن است که تا ماه ها یا حتی سال ها در 

 خشکسالیطبیعی ،  بالیاياین است که برخالف سایر  خشکسالی. ویژگی دوم  تشخیص ندهند و می برند

 خشکسالی ر هر مکان است . از آنجا که مختص منابع و مصارف آب د خشکسالیتعریف کمی و روشنی ندارد  بلکه 

تأثیرات بصري و چشمگیر سایر حوادث طبیعی را ندارند ، می توانند از توجه رسانه ها ، مردم و مسئوالن دور 

تا زمانی که تأثیرات آن  خشکسالیبمانند و این امر باعث می شود که چالش هاي پاسخ به موقع به یک رویداد 

  ظر مسئوالن قرار نگیرد. بسیار شدید نشده است مدن

 ریاز سا شیبکه  می باشد یعیطب بالیاي و ناشناخته ترین نیتر دهیچیپ از خشکسالی ،متخصصان از يارینظر بس به

 ریآب و هوا است و تکرار آن اجتناب ناپذ یعیطب يها یژگیاز و خشکسالی.دهد  یقرار م ریمردم را تحت تأث ، بالیا

 نیهم قاًیوجود دارد. دق يادیز یآن سردرگم اتیدرباره خصوص یاسیو س یامعه علم، هنوز در جوجود نیاست. با ا

 دهد. یم حیمناطق جهان توض شتریرا در ب خشکسالی تیریدر مد شرفتیعدم پ ياست که تا حد یسردرگم

 نیاول الرزه متفاوت است.  نیو زم ییاستوا ي، طوفان هالیمانند س یعیطب بالیاي ریجهات با سا ریاز سا خشکسالی

شود  یم حاصل یبه آرام یدر مدت زمان قابل توجه خشکسالیاثرات  رایز .دشوار است خشکسالیشروع   نیی، تعکه

 دهیخزنده نام دهیپد کیاغلب به عنوان  خشکسالی، ور نیبماند. از ا یباق دادیها پس از خاتمه رو و ممکن است سال



، هم از نظر شناخت و هم از نظر است از خشکسالی یجهان شده رفتهیو پذ قیدق فیشود. دوم، عدم وجود تعر یم

 وکاربرد  با منطقه مختص هر دیبا خشکسالی فی، تعارنانهیواقع بدر نگاه . دیافزا یمها  یشدت آن بر سردرگم

نسبت به  يتر عیوس ییایاست و در منطقه جغراف يساختار ریغ ،خشکسالی راتیسوم، تأث. باشد.متفاوت   ریتأث

قطعاً مانع  خشکسالی راتیتأث يساختار ری. مشخصه غمی یابدگسترش  یعیطب بالیاي ریاز سا یشخسارات نا

توسط  هاي احتمالی خشکسالی برايبرنامه  نیتدو نتیجه مانعو در  ،، قابل اعتماد و به موقع شدتقیبرآورد دق

  اکثر دولت ها شده است.

 .دهد  یرخ ممانند مناطق کم باران  باران پراطق در منحتی  ییآب و هوا يها مدلدر همه  باًیتقر خشکسالی

موقت  معضل کمی باشد خشکسالی یآب و هوا در مناطق کم باران  یدائم يهایژگیاز و یکیکه ی بر خالف خشک

است.  شتریب ایفصل  کیمعموالً در ی و طوالن یبارش در مدت زمان زانیم یعیکاهش طب جهینت است،. خشکسالی

همراه  اغلب با خشکسالی ،نییپا یو رطوبت نسب دیمانند درجه حرارت باال، وزش باد شد ییعوامل آب و هوا ریسا

به زمان و  نیچن هم خشکسالی کنند. دیتشد یرا به طور قابل توجه دادیتوانند شدت رو یعوامل م نی. امی باشد

 یاران با مراحل رشد اصلبارتباط زمانی بارش در شروع فصل باران،  ری، تأخبارش یفصل اصل ،باران ها یاثربخش

از نظر مشخصات و  ،، هر سال خشکنیبنابرا .شود یمربوط م یو تعداد حوادث بارندگ ی، شدت بارندگتمحصوال

 منحصر به فرد است. ییآب و هوا راتیتأث

نیازهاي بلکه به  ،دوره خاص خشکسالی کی ییاینه تنها به مدت، شدت و گستره جغراف خشکسالی شدت

 خشکسالی يها یژگیو دارد. یمنابع آب بستگمناطق داراي  یاهیو پوشش گ یانسان يها تیفعال توسط ایجاد شده

 یرا دشوار م ستیز طیاثرات آن بر جامعه، اقتصاد و مح تیکم نییو تع ییگسترده آن، شناسا راتیتأث در کنار

  .ستین رممکنیکند، هرچند غ

هر  يبرا خطر مرتبط با خشکسالی .رد دا یاجتماع یک مولفه و هم یعیطبپدیده  کیهم  خشکسالی

. است دادیرو نیجامعه در برابر ا يریپذ بیآس نیو همچن قرار گرفتن منطقه در معرض وضعیت از تلفیقی ،منطقه

ي در الگوو بزرگ  اسیوقوع اختالالت مداوم در مق جهی) نتیهواشناس خشکسالی (به عنوان مثال یعیطب رویداد

قرار گرفتن در معرض این خصوص از یک سو اقدامات محدود و متفاوتی براي در است.  اتمسفرگردش  جهانی

، تیمانند جمع یتوسط عوامل اجتماع ي جامعهریپذ بی، آسگرید ياز سووجود دارد و  یمکان در هر خشکسالی

 رییعوامل با گذشت زمان تغ نیا شود. یم نییتع یو رفتار اجتماع استی، سي، فناوریشناخت تیجمع يها یژگیو

 خشکسالی که به تبع آن شود. یم ادیز ایکم  راتییتغ نیاحتماالً در پاسخ به ا يریپذ بیآس نیکنند و بنابرا یم

ذکر این کرده است.  رییتغ یاجتماع يها یژگیو رایز خواهد داشت یاثرات متفاوت ،در همان منطقه يبعد يها



 قیاز طر جامعه در برابر خشکسالی يریپذ بیکاهش آس يبرا يادیز يتوان کارها یاست که م ضروري  نکته

 پاسخ انجام داد. ي برايزیفعال و برنامه ر یآمادگ داشتن

 :تعریف و مفهوم خشکسالی

به دلیل متغیرهاي مختلفی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در رخداد خشکسالی دخالت دارند،  

معی از این پدیده عنوان نگردیده است. براي تعریف این واژه مشکل می باشد. به همین دلیل تاکنون تعریف جا

میلی متر به عنوان آستانه رخداد خشکسالی در  033مثال در نظر گرفتن مقدار مطلقی مانند میانگین بارندگی

هاي بسیاري در قلمروهاي آب و هوایی گوناگون یافت می شوند که  ها قابل اعمال نیست، زیرا مکان همه مکان

ها خشکسالی را تجربه  میلی متر در سال است، ولی در عین حال در بعض سال 033بیش از میانگین بارندگی آنها 

ها وضعیت خشکسالی حکمفرما  ها با در نظر گرفتن ارزش مذکور می بایست در همه سال می کنند. در برخی مکان

مطلقی برخوردار باشد؛ باشد، در حالی که چنین امري امکان پذیر نیست. پس، تعریف این واژه نمی تواند از ارزش 

 بلکه این آستانه براساس شرایط محلی و هدف مطالعه فرق می کند 

  :از ندعبارت اتعاریف 

خشکسالی، دوره اي از ماه یا سال با ریزش کم باران است که موجب افزایش دماي منطقه، از بین رفتن -

  پوشش گیاهی و تلف شدن احشام می شود 

هاي  ه نحوي که باعث کمبود رطوبت در خاك و سبب کاهش آبکمبود بارش در دوره بلندمدت ب -

 هاي انسانی و حیات طبیعی گیاهی و حیوانی را برهم بزنند  جاري شود و بدین طریق فعالیت

خشکسالی را در یک دوره ي زمانی با میزان بارشی کمتر از حد معمول همان منطقه تعریف می  -

مر از اقلیم است، گرچه بسیاري به اشتباه آن را واقعه کنند. بنابراین خشکسالی حالتی نرمال و مست

این پدیده تقریبا در تمامی مناطق اقلیمی روي می دهد، گرچه  .اي تصادفی و نادر می پندارند

 تفاوت می کند  لنقه دیگر کاممشخصات آن را از یک منطقه به منط

صرفاً محدود به مناطقی خشکسالی یک اختالل موقتی است و با خشکی تفاوت دارد چرا که خشکی  -

 با بارندگی اندك است و حالتی دائمی از اقلیم می باشد 

یکی از جامع ترین و کاملترین تعاریف توسط پالمر ارائه شده است. به نظر وي خشکسالی عبارت  - 

است از کمبود رطوبت مستمر و غیرطبیعی. واژه ي مستمر حالت کمبود و واژه ي غیرطبیعی به 

می شود، به عبارت دیگر دوره اي که الق د نظر از شرایط طبیعی یا میانگین اطانحراف شاخص مور



در آن مقدار رطوبت و یا هر شاخص دیگري نسبت به شرایط میانگین منطقه از ناهنجاري منفی 

 برخوردار گردد، به عنوان خشکسالی تلقی می شود

  

  انواع خشکسالی:

 خشکسالی هواشناسی 

ساس درجه خشکی در مقایسه با مقادیر نرمال دوره اي که در آن تعداد این نوع خشکسالی معوال بر ا

روزهاي بدون بارش از حد مشخصی بیشتر است و این کاهش بارش نیز از سطح مشخص شده اي کمتر 

  است.

 خشکسالی کشاورزي 

خشکسالی کشاورزي در خصوص ارتباط بین فعالیت هاي کشاورزي( تقاضا) و رویدادهاي طبیعی ( عرضه) 

ی باشد. تقاضا به توزیع جمعیت هاي گیاهی، حیوانی و انسانی ، شیوه ي زندگی آن ها و کاربردي زمینه م

  هاي آن ها بستگی دارد.

خشکسالی کشاورزي معموال بعد از خشکسالی هیدرولوژیکی اتفاق می افتد. کشاورزي اولین بخشی است 

  که از خشکسالی تاثیر می پذیرد.

 خشکسالی اقلیم شناسی 

اه بارش دریافتی یک محل در یک دوره زمانی معین کمتر از میانگین بارش محل در همان دوره هرگ

زمانی باشد، خشکسالی اتفاق افتاده است. بنابراین آستانه بروز خشکسالی کمیتی جغرافیایی است که 

  مقدار آن از محلی به محل دیگر متفاوت می باشد.

  

  خشکسالی هیدرولوژیک 

کی کاهش سریع جریان هاي سطحی و افت سطح مخازن آب، دریاچه ها و رودخانه خشکسالی هیدرولوژی

ها را بررسی می کند. این نوع خشکسالی دیرتر از هواشناسی و کشاورزي اتفاق می افتد. خشکسالی 

هیدرولوژیکی را دوره اي در نظر می گیرند که طی آن جریانات آب براي تامین مصارف مشخص شده در 

  یت آب ناکافی باشد.یک سیستم مدیر

  

  

  



 اجتماعی -خشکسالی اقتصادي 

اجتماعی به صورت غیر مستقیم با کم آبی در ارتباط است و فعالیت انسانی را با  –خشکسالی اقتصادي 

عناصر خشکسالی اقلیمی، کشاورزي و آب مرتبط می کند و زمانی رخ می دهد که میزان نیاز براي آب از 

 خشکسالی تاثیرات اقتصادي، زیست محیطی و اجتماعی بسیار دارد. میزان عرضه آن پیشی می گیرد.

کمبود بارش  -یک فصل ، یک سال یا چند سال  -یک دوره طوالنی "خشکسالی به طور کلی به عنوان 

در مقایسه با میانگین آماري چند ساله براي یک منطقه تعریف می شود که منجر به کمبود آب براي 

  برخی فعالیت ها می شود.

  :اهداف و کارکردهاي سیستم آمادگی براي خشکسالی

سیستم ملی مدیریت بالیا به عنوان بخشی جدایی ناپذیر  وآمادگی در برابر حوادث یک فعالیت چند بخشی است 

، آمادگی ، پاسخ  کاهش خطراین سیستم وظیفه تدوین برنامه ها ، مدیریت ، پیشگیري ، می باشد. از فعالیت ها 

  اتخاذ استانداردها و مقررات ؛ ارزیابی خطر بالیا / خشکسالی کشور یا منطقه خاص ؛واهد داشت. و بازیابی را خ

      مکانیسم هاي هماهنگی ووجود اطمینان از  ، سازماندهی سیستم هاي ارتباطی ، اطالعاتی و هشدار دهنده 

، سعه برنامه هاي آموزش عمومیتودسترس بودن منابع مالی، اتخاذ تدابیري براي اطمینان از در ، گویی پاسخ

سیستم هاي مانیتورینگ و  که سازوکارهاي واکنش را آزمایش می کنند بالیا سازماندهی تمرینات شبیه سازي 

اقدامات پیشگیرانه  هاي ارزیابی تأثیر موثر روش  هشدار سریع براي ارائه اطالعات به موقع به تصمیم گیرندگان ؛

آمادگی براي  WHO .از اقدامات مهم هستند دگی با هدف افزایش ظرفیت مقابلهبرنامه هاي آما مدیریت ریسک ؛

   . خشکسالی جامعه محور را توصیه می کند

  

 :تأثیرات خشک سالی

به دلیل این که خشکسالی ها به عنوان خطري شناخته می شوند که عمدتاً با تأثیرات کشاورزي مرتبط است و 

نسبتاً کمی در یک منطقه خاص تأثیر می گذارد اغلب نادیده گرفته می شوند  این امر به نوبه خود بر معیشت افراد

.خشکسالی هاي اخیر ، ارتباط فزاینده خشکسالی ها و امنیت غذایی در سراسر جهان و تاثیر بر بازارهاي جهانی و 

خشکسالی در عالوه بر این ، خشکسالی هاي اخیر نشان می دهد که اثرات .تجارت بین المللی را نشان می دهد

پیچیدگی فراتر از بخش کشاورزي در حال رشد است، زیرا تقاضا براي آب و رقابت بالقوه براي کاهش منابع آب 

، نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال ، در ایاالت متحده ، تأثیرات در منابع آب شهري ، تولید انرژي ، تفریح 

زي و بهداشت عمومی در خشکسالیهاي اخیر رخ داده است. از گردشگري ، اکوسیستم ها ، حمل و نقل ، آتش سو

آنجا که آسیب پذیري در برابر    خشکسالی با توجه به موقعیت مکانی متفاوت است ، اثرات خشکسالی نیز براساس 



مکان متفاوت خواهد بود. فقط تعدادي از عوامل تأثیرگذار بر آسیب پذیري منطقه در برابر خشکسالی شامل سطح 

  ، شهرنشینی ، تراکم جمعیت و شیوه هاي استفاده از زمین است.  فقر

) سالمت 2) کیفیت آب و مقدار آب ، (1پیامدهاي خشکسالی براي سالمت عمومی در چهار دسته زیر قراردارند: (

) نفوذ حیات وحش. مثالهاي خاصی براي هر دسته شرح 4) گرد و غبار و عوامل بادي ، و (3روان و استرس ، (

  ه خواهد شد ، اما همانطور که در باال ذکر شد ، هم پوشانی بین این دسته ها معمول است.داد
 

  :اثرات کیفیت و کمیت آب

 

سالمتی به میزان آب و باکیفیت متکی است. بنابراین ، هنگامی که خشکسالی بر روي هر دو جنبه تأثیر بگذارد ، 

خشکسالی اتفاق می افتد ، اولین پیامدهاي مربوط به ممکن است باعث تأثیرات بر بهداشت عمومی شود. وقتی 

سالمتی احتماالً به مقدار آب مربوط می شود. در کشورهاي در حال توسعه ، خشکسالی می تواند مستقیماً امنیت 

غذایی را تهدید کند. کمبود مواد غذایی موجود می تواند منجر به سو تغذیه و مرگ و میر و همچنین بی حالی و 

ساسیت به بیماري شود. ، خشکسالی می تواند منجر به قحطی هاي گسترده شود. به همین ترتیب ، افزایش ح

کاهش در دسترس بودن منابع آب آشامیدنی اساسی براي جمعیت محلی در کشورهاي در حال توسعه ، سالمت 

فراد می شود که به دلیل این جمعیت را نیز تحت فشار قرار می دهد. کمبود غذا ، آب یا هر دو نیز باعث مهاجرت ا

افزایش ازدحام جمعیت و غالباً شرایط غیربهداشتی ، موارد بهداشتی عمومی دیگري را هم در هنگام مهاجرت و 

 هم در مقصد نهایی ایجاد می کند.

مسائل مربوط به میزان آب که بر سالمت عمومی تأثیر می گذارد در کشورهاي توسعه یافته کمتر مشاهده می 

این موارد در ایاالت متحده دیده شده است ، به عنوان مثال ، وقتی چاه هاي خانگی خشک می شوند ،  شود ، اما

 منبع تأمین آب براي آن افراد ، به ویژه در مناطق روستایی ، محدود می شود. 

اشت عمومی از آنجا که این تأثیرات بسیار کمتر مشهود است و غالباً نادیده گرفته می شود ، خطرات مربوط به بهد

ناشی از کاهش کیفیت آب و کمبود آب اغلب در حوادث خشکسالی تاثیرات مهمی دارند. این نوع تأثیرات می 

تواند در بسیاري از نقاط جهان و در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه رخ دهد. با کاهش سطح آب هاي 

ن ، پتانسیل افزایش دماي آب و افزایش سطح مواد زیرزمینی و منابع هیدرولوژیکی در نهرها ، دریاچه ها و مخاز

شیمیایی مضر بیشتر   می شود. این می تواند منجر به افزایش شوري و کاهش سطح اکسیژن در آب شود و گونه 

هاي آبزي را تهدید کند. کاهش کیفیت و کمیت آب در حوادث خشکسالی، نیاز به تصفیه آب را در صورت وجود 

افزایش غلظت سموم و آالینده ها ممکن است ناشی از تخلیه فاضالب صنعتی و دیگر  ظرفیت افزایش می دهد.

فاضالب باشد .این تأثیرات برکیفیت وکمیت آب می تواند براي سالمتی انسان و محیط زیست مضر باشد. کاهش 

 ی شود.م E. coliکیفیت آب هم چنین منجر به شیوع بیشتر بیماري هاي منتقله از طریق آب مانند وبا و 



یکی دیگر از مشکالت بهداشت عمومی مربوط به خشک سالی، در حین و بعد از آتش سوزي ها مشاهده می شود. 

آتش سوزي حوضه هاي آبخیز را در معرض خاکستر ، فرسایش و آوار قرار می دهد که می تواند به طور جدي 

  سیستم هاي آبی درون آن حوزه ها را تحت تأثیر قرار دهد. 

یفیت آب هر دو به طور غیر مستقیم بر سالمت عمومی در تفریحات مربوط به آب تأثیر می گذارند. کمیت و ک

خطرات کم آبی می تواند به قایق سواري و حوادث مرتبط با شنا کمک کند. کیفیت پایین آب می تواند بر فعالیت 

رد. تحقیقات نشان داد در نبراسکا هاي تفریحی ، بستن سواحل به دلیل غلظت باالي شیمیایی یا جلبک تأثیر بگذا

، غلظت باالي سیانوباکتریوم در دریاچه هاي محلی ناشی از کمبود آب ، تأثیرات مختلفی بر سالمت عمومی ایجاد 

  کرده است.

  

  اثرات بهداشت روان و استرس:

 

ه خوبی قابل خشکسالی هم چنین می تواند بر سالمت روان تأثیر بگذارد. شناخت این تأثیرات دشوار است و ب

درك نیست ، اما شواهد بسیاري بر تاثیر خشکسالی ها بر سالمت روان داللت دارد. این اثرات غالباً در جوامع 

کشاورزي ظاهر می شود که عواقب احتمالی خشکسالیبراي تولید محصوالت کشاورزي می تواند در خانواده ها 

جسمی تأثیر بگذارد ، منجر به مشکالت تغذیه اي شود و  استرس ایجاد کند ، که به نوبه خود می تواند بر سالمت

باعث افسردگی ، خشونت خانگی ، سو مصرف مواد و خودکشی شود. مطالعات در استرالیا خشکسالی را با خودکشی 

 در مناطق روستایی مرتبط دانسته است .

، به ویژه در مواردي که ممکن  اثرات خشکسالی بر سالمت روان و استرس می تواند فراتر از جامعه کشاورزي باشد

است فشارهاي مالی مربوط به تجارت ناشی از خشکسالی وجود داشته باشد. در ایاالت متحده ، نیاز به حمل آب 

به داخل منازل به دلیل خشک شدن چاه ها باعث افزایش همان اثرات مربوط به استرس در مناطق کشاورزي شد. 

سالمت روان و استرس در مردان ، زنان ، کودکان و سالخوردگان و در بین  مهم است که در نظر بگیریم که چگونه

  افراد فقیر متفاوت است. 

   

  :عوامل گرد و غبار و وزش باد
 

خشکسالی به انتشار گرد و غبار موجود در هوا کمک می کند که این موضوع می تواند تأثیر به سزایی در سالمت 

غبار هنوز هم عمدتا در مناطق خشک و نیمه خشک در سراسر جهان رخ   عمومی داشته باشد.  طوفان هاي گرد و 

می دهد. اما بروز این طوفان هاي گرد و غبار در طی وقایع خشکسالی، جایی که پوشش گیاهی کاهش می یابد و 

ر گرد زمین خالی در معرض آن قرار دارد ، افزایش می یابد و می تواند مناطقی را تحت تأثیر قرار دهد. اثرات مض

و غبار یا از طریق مواجهه مستقیم ذرات استنشاق شده و یا از طریق حمل پاتوژن رخ می دهد و بر حوادث بیماري 

  هاي تنفسی ، قلبی و ریوي تأثیر می گذارد .



دود ناشی از آتش سوزي مانند گرد و غبار می تواند مشکالت تنفسی قابل توجهی ایجاد کند. افراد مسن ، کودکان 

باردار و افراد مبتال به آسم ، بیماري قلبی و بیماري هاي ریوي به ویژه در معرض خطر مواجهه با دود قرار ، زنان 

دارند که از مخلوط پیچیده اي از گازها و ذرات تشکیل شده است. اثرات دود می تواند ناشی از آتش سوزي محلی 

  دثه آتش سوزي منتقل شود. باشد ، یا ممکن است دود صدها کیلومتر در پایین دست از یک حا

  
 

 :نفوذ حیات وحش

برخی از عواملی ناشی از خشکسالی که در بهداشت عمومی گزارش می شود افزایش ارتباطات بین حیات وحش و 

انسان حاصل می شود. در سال هاي اخیر ، این ارتباطات شامل شکارچیان بزرگی مانند خرس ها و گرگ ها است 

مناطق شهري سرگردان هستند . افزایش تصادفات حیوانات با اتومبیل ، افزایش  که در جستجوي آب و غذا در

تعداد مارها و افزایش نیش عنکبوت و بیماریهاي مشترك انسان و حیوان و ... از نمونه هاي قابل ذکر هستند. 

 بنابراین افزایش ارتباطات بین انسان و حیات وحش می تواند منجر به شیوع بیماري بیشتر شود.

رابطه بین خشکسالی و جمعیت پشه ها و در نتیجه بیماري هاي منتقله از پشه نیز پیچیده است. ممکن است 

حدس بزنید که جمعیت پشه ها در حوادث خشکسالی کاهش می یابد ، بنابراین تعداد افراد آلوده به بیماري هاي 

سالی و عوامل محیطی محلی ممکن است منتقله از پشه کاهش می یابد. اما فعل و انفعاالت بین پشه ها ، خشک

در واقع بیماري هایی مانند دنگ ، ویروس هاي آنسفالیت متعدد ، ویروس نیل غربی و ویروس تب دره ریفت را 

 افزایش دهد. چگونگی تاثیرخشکسالی بر وقوع ماالریا هنوز  ناشناخته است.



  :در نظام سالمت فرصت ها و تهدیدات

 ي کشورهانهاد تیو ظرف خشکسالی يبرا یآمادگ یفعل تیمورد وضع از موضوعات مشترك در یبرخ

 است: ریشامل موارد ز

 وجود ندارد. خشکسالیبه مسائل  یدگیرس يبرا یدولت ینهاد دائم چیه 

 شود. یانجام م یعیطب يایبال قیاغلب از طر خشکسالی به پاسخ 

  گرایش دارد یابیباز و يدیکل يها ییبه سمت کمک به انسان، حفاظت از دارا خشکسالیرفع. 

  شود. یپاسخ معموالً انجام نم یابیارز ، سالیکخشپس از 

 یینادر است و عمدتا در جهت اقدامات پاسخگو هاي احتمالی خشکسالی ی برايرسم يبرنامه ها 

 است.

 قرار می گیرندمعموالً در کنار هم  یو قحط خشکسالی عیهشدار سر يها ستمیس. 

 گروه ها و مناطق در معرض خطر اغلب وجود دارد. بخش ها، يریپذ بیآس یابیارز 

 و کاهش فقر متمرکز است. ياقتصاد تنوع بر آسیب اقدامات کاهش 

 ردیگ یاز روند توسعه مورد توجه قرار م یبه عنوان بخش يا ندهیبه طور فزا خشکسالی تیریمد. 

 است. کممعموالً  خشکسالی ي خاص مربوط بهها استیس 

مشخص هاي مرتبط و توسعه برنامه  خشکسالی هاي مربوط به استیس اتخاذ يبرا يادیز يها تیمحدود

  :زیر می باشدموارد  که شامل شده است

 ؛ یهواشناس يشبکه ها نییپا تیفیک 

 ؛خشکسالیاز اثرات  پایین درك 

 ؛ ينهاد تیظرف کمبود 

 مشارکت  نییپا سطح NGO؛سالیکخش تیریدر مد ها 

 ؛اهخانوار يریپذ بیاز آس صحیح درك عدم 

 ؛ یو توسعه منابع انسان خشکسالی تیریمد يبرا یبودن منابع مال یناکاف 

 ؛ گسترده و افتهیبه خدمات توسعه  ازین 

 ؛ نینابرابر به زم یدسترس 

 ی ؛دولت سازمان هاي نیمحدود ب یهماهنگ 

 خشکسالی خاص و برنامه استیسعدم وجود  لیبه دل آسیب پاسخ/کاهش ظرفیت کمبود. 



 هاي ذیربط  باید در برنامه هاي ارگان يزیبرنامه رپیش نیازهاي و  ندهیآ یخشکسال يها استیس

  .دیده شود

  :خشکسالیمدیریت  براي یآمادگ يزیبرنامه ر

  خشکسالی: انتصاب یک گروه ویژه ١مرحلھ 

  خشکسالی: بیان اھداف طرح ٢مرحلھ 

  : جلب مشارکت ذینفعان و حل تعارضات موجود ٣مرحلھ

  وجود و شناسایی گروه ھای در معرض خطر: براورد منبع م٤مرحلھ

  خشکسالی: تھیھ و نگارش طرح ٥مرحلھ

  : شناسایی نیازھای تحقیق و پر کردن خال ھای نھادی  ٦مرحلھ

  : ادغام علم و سیاست ٧مرحلھ

  و ایجاد آگاھی عمومی خشکسالی : تبلیغ طرح آمادگی برای ٨مرحلھ

  : تدوین برنامھ ھای آموزشی ٩مرحلھ

 خشکسالییابی و بازنگری طرح : ارز١٠مرحلھ

  

  خشکسالی: انتصاب یک گروه ویژه 1مرحله 

گروه  آغاز می شود.خشکسالی از طریق انتصاب یک گروه ویژه خشکسالی روند برنامھ ریزی  
دوم، پس از  نخست، گروه ویژه بر توسعھ برنامھ، نظارت و ھماھنگی خواھد داشت.  .ویژه دو ھدف دارد

 بر عھده دارد،اقدامات را ھماھنگی  ، گروه ویژهخشکسالیام فعال شدن آن در زمان تدوین برنامھ و سرانج
  . دنیاز را ارائھ می دھمورد نمی کند و توصیھ ھای  برنامھ ھای کاھش آسیب و پاسخ را اجرا

  

  خشکسالیبیان اهداف طرح مرحله دوم:

صیات فیزیکی، زیست البتھ در ھر کشوری متفاوت خواھد بود و باید خصوخشکسالی اھداف طرح 
شامل موارد زیر  گرفتھ شوداھدافی کھ باید در نظر  و سیاسی را منعکس کند.، اقتصادی، اجتماعی محیطی

  :است

  سیستماتیکبھ روشی خشکسالی جمع آوری ، تجزیھ و تحلیل و انتشار اطالعات مربوط بھ  .1
  گویی  ش و پاسخھای مختلف کاھ و ایجاد فعالیتخشکسالی تعیین معیارھایی برای اعالم  .2



 چنین با سازمان و ھم درون و برون سازمانیتشکیل یک ساختار سازمانی کھ جریان اطالعاتی را  .3
 خشکسالیھا را در مورد  ھای ھمھ دستگاه ھای غیر دولتی تضمین کند و وظایف و مسئولیت

  مشخص کند
استفاده می  الیخشکسگویی بھ شرایط اضطراری  تھیھ برنامھ ھای کمکی کھ در ارزیابی و پاسخ .4

  شود و ارائھ مجموعھ ای از توصیھ ھای کاربردی مناسب  
   ھای جمعیتی  گروهو ھای آسیب پذیر  و بخش خشکسالیشناسایی مناطق مستعد  .5
سالي  شناسایی اقدامات كاھش آسیب كھ مي توان براي رفع آسیب پذیري ھا و كاھش اثرات خشك .6

  انجام داد
بر کشاورزی ،  خشکسالیارزیابی بھ موقع و دقیق تأثیرات  ایجاد مکانیزمی برای اطمینان از .7

چنین گروه  تولیدات دامی ، صنعت ، امور شھری ، حیات وحش ، بھداشت و سایر حوزه ھا و ھم

  ھای خاص جمعیتی 
آگاه سازی مردم از شرایط فعلی و اقدامات واكنشی، با ارائھ اطالعات دقیق و بھ موقع بھ رسانھ  .8

  الکترونیکی.  ھا بھ صورت چاپی و

ایجاد و پیگیری استراتژی برای از بین بردن موانع تخصیص عادالنھ آب در ھنگام کمبود و ارائھ  .9
  برنامھ ھای برای صرفھ جویی در مصرف آب.

ایجاد مجموعھ ای از رویھ ھا برای ارزیابی و اجرای مداوم برنامھ و بازنگری دوره ای  .10
 .خانھ ھا باشد ارتگوی نیازھای مردم و وز آن، طوری کھ پاسخ

  

  : جلب مشارکت ذینفعان و حل تعارضات موجود3مرحله

ھای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی؛ اغلب با تشدید رقابت بر سر منابع کمیاب آب دچار  ارزش
ھای شھروندی کھ  بنابراین برای اعضای گروه ویژه، شناسایی کلیھ گروه تعارض با یکدیگر می شوند. 

و منافع آنھا سھیم ھستند(ذینفعان)، ضروری است. این گروه ھا باید بالفاصلھ  خشکسالیدر برنامھ ریزی 
را  خشکسالیو مداوم درگیر موضوع باشند تا بتوانند نمایندگی عادالنھ و مدیریت و برنامھ ریزی موثر 

دھد تا  در جریان نگرانی ھا قرار گرفتن خصوصا" در اوایل فرآیند، بھ اعضا فرصتی می داشتھ باشند. 
  .درک درستی از دیدگاه ھای مختلف یکدیگر و ارائھ راه حل ھای مشترک داشتھ باشند

  

  بع موجود و شناسایی گروه هاي در معرض خطرا: براورد من4مرحله

ست روند برنامھ از جملھ شناسایی محدودیت ھایی کھ ممکن ا (موجودی منابع طبیعی، بیولوژیکی و انسانی
توجھی ورد می شود. مقدار و تنوع اطالعات موجود بھ طور قابل برآط گروه ویژه توس ریزی را مختل کند)

در موقعیت ھای مختلف متفاوت خواھد بود. تعیین آسیب پذیری این منابع نسبت بھ دوره ھای کمبود آب 

کھ کجا  ناشی می شود بسیار مھم است. بارزترین و مھم ترین منبع طبیعی آب است. این خشکسالیکھ از 
  قع شده ، چقدر قابل دسترسی است و از چھ کیفیتی برخوردار است؟ وا



  منابع بیولوژیکی بھ کمیت و کیفیت مراتع ، چراگاه ھا ، جنگل ھا ، حیات وحش و غیره اشاره دارد. 

منابع انسانی شامل نیروی کار مورد نیاز برای توسعھ منابع آب ، نصب خطوط لولھ ، انتقال آب و خوراک 
  ی بھ شکایات شھروندان ، ارائھ کمک ھای فنی و ھدایت شھروندان بھ خدمات، می باشد. دام ، رسیدگ

  خشکسالی: تهیه و نگارش طرح 5مرحله

ھای مختلف برنامھ و نوشتن آن را شرح می  این مرحلھ روند ایجاد کمیتھ ھای مربوطھ برای توسعھ قسمت
باشد: نظارت و ھشدار سریع، ارزیابی  باید دارای سھ مولفھ اصلی خشکسالیطرح آمادگی برای  دھد.

در اینجا توصیھ می شود کمیتھ ھایی با  .می باشد و کاھش آسیب و پاسخگویی ات آنآسیب پذیری و تأثیر

برای اطمینان از برنامھ ریزی موثر، باید یک جریان ارتباطی و  وظایف و اھداف خاص خود ایجاد شوند.
  .برقرار باشد خشکسالیتلف و گروه ویژه اطالعاتی کامالً ثابت بین کمیتھ ھای مخ

  کمیته نظارت

ارزیابی دقیق از در دسترس بودن آب و چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت، اطالعات ارزشمندی در ھر  

، ارزش این اطالعات افزایش می خشک سالیدو دوره خشک و مرطوب محسوب می شود. اما در طول 
 ،گانی از متولیانی باشد کھ مسئولیت نظارت بر آب و ھوا و تأمین آبیابد. کمیتھ نظارت باید شامل نمایند

خدمات ھواشناسی، ھیدرولوژیک و کشاورزی را بر عھده دارند. توصیھ می شود داده ھا و اطالعات 

مربوط بھ ھر یک از شاخص ھای مربوطھ (بھ عنوان مثال ، بارندگی ، دما ، تبخیر و تعرق ، پیش بینی 
وربرد ، رطوبت خاک ، جریان آب ، آب زیرزمینی ، سطح مخزن و دریاچھ و برف ھای آب و ھوایی د

بستھ بندی) در ارزیابی کمیتھ از وضعیت آب و چشم انداز کشور در نظر گرفتھ شود. نمایندگان مسئول 

جمع آوری، تجزیھ و تحلیل و انتشار داده ھا و اطالعات با توجھ بھ زیرساخت ھای ھر کشور متفاوت 
  .بود. کمیتھ نظارت باید بھ طور منظم ، بھ ویژه پیش از فصل اوج تقاضا؛ جلسھ داشتھ باشدخواھند 

بشردوستانھ،  سازمان ھایچنین  و ھم خشکسالیپس از ھر جلسھ، گزارش ھا باید برای گروه ویژه 

 سازمان ھای غیردولتی و رسانھ ھا تھیھ و پخش شود. رئیس کمیتھ نظارت باید عضو دائمی گروه ویژه
در صورت   .در بسیاری از کشورھا این شخص از طرف سازمان ھواشناسی خواھد بود .باشد خشکسالی

 مسئول مربوطھمحتوای گزارش و ھر گونھ توصیھ برای اقدامات خاص را بھ  خشکسالیتأیید ، گروه ویژه 
رت باید از کمیتھ نظا ارائھ یک تفسیر کلی از تغییر شرایط برای عموم مردم ضروری است. می رساند.

کمیتھ نظارت شش  عمومی ھمکاری کند تا مردم را بھ خوبی آگاه نماید. آموزشنزدیک با متخصصان 

  :ھدف اصلی دارد

 خشکسالیرا کھ بتواند برای شروع و پایان برنامھ ھای فاز پاسخ بھ  خشکسالیتعریف اجرایی از  .1
در شناسایی تأثیرات  خشکسالیاز استفاده شود ارائھ دھد. ممکن است الزم باشد بیش از یک تعریف 

  ھای مختلف اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی اتخاذ شود. در بخش
منطقھ بندی کند (بھ عنوان مثال تقسیم کشور بھ مناطق بزرگ  خشکسالیکشور را از لحاظ مدیریت  .2

تر و دارای مرزھای سیاسی، ویژگی ھای ھیدرولوژیکی مشترک، ویژگی ھای آب و ھوایی یا 

  یا خطر) خشکسالیر فاکتور ھا مانند احتمال سای



را ایجاد کند.  مسئولیت جمع آوری، تجزیھ و تحلیل و انتشار داده ھا  خشکسالیسیستم نظارت بر  .3
خانھ ھا یا سازمان ھای مختلف تقسیم می شود. چالش کمیتة نظارت، ھماھنگی  اغلب بین وزارت

گیرندگان و مردم ھشدارھای اولیھ درباره شرایط و تلفیق تجزیھ و تحلیل ھا است. بنابراین تصمیم 
در حال پیدایش را دریافت می کنند. در بسیاری از کشورھا سیستم ھای ھشدار سریع  خشکسالی

و سایر سیستم ھای مکمل برای نظارت بر امنیت غذایی و مشکالت مربوط بھ قحطی  خشکسالی
 .وجود دارد

شبکھ ھای  عات مربوط بھ موجودی را تعیین کند. بر اساس مشاھدات موجود، کمیت و کیفیت اطال .4
داده ھای  مختلفی وجود دارد کھ عناصر اصلی سیستم ھیدرولوژیک را کنترل می کنند. اگرچھ

سایر  ھواشناسی مھم ھستند اما فقط یک قسمت از سیستم نظارت جامع را نشان می دھند. لذا

بر کشاورزی، خانوارھا، صنعت،  سالیخشکشاخص ھای فیزیکی نیز باید کنترل شوند تا تأثیرات 
 و سایر مصرف کنندگان آب را منعکس کنند. ، بھداشتتولید انرژی

نیازھای اطالعاتی مورد نیاز کاربران اصلی را تعیین کند. بررسی تقاضا برای محصوالت جدید   .5
بران یا گرفتن بازخورد درباره محصوالت موجود، برای اطمینان از برآورده ساختن نیازھای کار

آموزش نحوه  اصلی بسیار مھم است و بنابراین در تصمیم گیری ھا مورد استفاده قرار می گیرد.

 استفاده از محصوالت در تصمیم گیری معمول نیز ضروری است.
سیستم ھای فعلی گردش اطالعات و داده ھا را توسعھ داده و/یا اصالح کند. قاعده این است کھ بھ   .6

اطالعات باید بھ موقع  .مردم ھشدار داده شود اما اغلب چنین نیستبھ  خشکسالیمحض شناسایی 

 ورد استفاده قرار گیرد.مبھ دست افراد برسد تا در تصمیم گیری ھایشان 

  کمیته آسیب پذیري و ارزیابی تأثیر

خانھ ھای  عادی وزارت ھا فعالیت ھای ھا و بخش ، در بسیاری از قسمتسالیخشکتوجھ بھ اثرات  

گفتھ شد، تأثیرات؛  ٤طور کھ در مرحلھ  ھمان ).١٩٩٩افتھ است(ویلھیت و وانیارخو ، دولت کاھش ی
(بھ عنوان مثال ، احتمال وقوع) و ترکیبی از عوامل خشکسالیناشی از قرار گرفتن در معرض خطر 

، خشکسالیبنابراین ، برای کاھش آسیب پذیری در برابر  .اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی است

  تأثیرات مربوطھ و ارزیابی علل اساسی آنھا ضروری است. شناسایی

و  خشکسالیو علل آنھا برای کاھش خطر قبل از وقوع  خشکسالیاطالعات در مورد تأثیرات  
عضویت در کمیتھ آسیب پذیری و ارزیابی  .بسیار مھم است خشکسالیپاسخ مناسب در ھنگام 

ای اجتماعی و اکوسیستم ھایی باشد کھ بیشتر در تأثیر، باید نمایانگر بخش ھای اقتصادی ، گروه ھ
  .باشد خشکسالیرئیس کمیتھ باید عضوی از گروه ویژه  .ھستند خشکسالیمعرض خطر 

، ایجاد یک سری کارگروه خشک سالیموثرترین رویکرد برای تعیین آسیب پذیری و تأثیرات 
کارگروه ھای آن، ارزیابی بخش ھا  تحت نظر کمیتھ آسیب پذیری و ارزیابی تأثیر است. مسئولیت کمیتھ و

، گروه ھای جمعیتی و اکوسیستم ھایی است کھ بیشتر در معرض خطر ھستند و شناسایی اقدامات مناسب 
گروه ھای کاری متشکل از متخصصان فنی ای می باشند کھ  و منطقی برای کاھش این خطرات می باشد.

ر معرض خطر ھستند. رئیس ھر گروه کاری، بھ ھر یک نماینده بخش ھا ، گروه ھا یا اکوسیستم ھای د
عنوان عضوی از کمیتھ آسیب پذیری و ارزیابی تأثیر، مستقیماً بھ گروه دوم گزارش می دھد. طبق این 
مدل، مسئولیت کمیتھ؛ ھدایت فعالیت ھای ھر یک از گروه ھای کاری و ارائھ توصیھ ھایی بھ گروه ویژه 



طور قابل مالحظھ ای متفاوت ھ ھا ب است. تعداد این کارگروه در مورد اقدامات کاھش آسیب خشکسالی
  .ھای مھم تحت تأثیر ھستند بوده و انعکاس دھندة بخش

، در نتیجھ ھمکاری بین خشک سالیاخیراً یک روش برای ارزیابی و کاھش خطرات مرتبط با 
غربی  خشکسالی)و کارگروه کاھش و پاسخ شورای ھماھنگی NDMC(١خشک سالیمرکز ملی کاھش 

٢)WDCC(  ،ناتسون، ھیز و فیلیپس)بھ ثبت رسیده است. این راھنما بر شناسایی و اولویت  ٤)١٩٩٨

، تعیین علل اصلی آنھا و انتخاب اقدامات مناسب برای رفع علل اساسی متمرکز خشک سالیبندی تأثیرات 
شی بھ تجزیھ و تحلیل چنین تال .این روش می تواند توسط ھر یک از گروه ھای کاری استفاده شود .است

  .چندگانة تأثیرات و گزینھ ھای مدیریتی موجود نیاز دارد

 بھ منابع اقتصادی موجود و خشکسالیانتخاب اقدامات خاص برای مقابلھ با علل اساسی اثرات 
 نگرانی ھای معمول شامل ھزینھ و امکان سنجی فنی، ھای اجتماعی مرتبط بستگی خواھد داشت.  ارزش

خ ھای این فرآیند پتانسیل آن را دارد کھ بھ جای پاس .لت و دیدگاه ھای فرھنگی می باشداثربخشی، عدا

د؛ ھای آینده را کاھش ندھ خشکسالیموقت یا اقدامات کاھشی پیشین کھ ممکن است بھ طور موثر تأثیر 

شود کھ تأثیرات طوالنی مدت  خشکسالیمنجر بھ شناسایی فعالیت ھای موثر و مناسب کاھش خطر 
  .را کاھش می دھند خشکسالی

  

  کمیته کاهش آسیب و پاسخ

ای  باشد یا بھ کمیتھ خشکسالیاقدامات کاھش آسیب و پاسخ، می تواند تحت مسئولیت گروه ویژه  

ری / جداگانھ واگذار شود. گروه ویژه ، با ھمکاری کمیتھ ھای ارزیابی / ھشدار زودھنگام و آسیب پذی
 ، تجزیھ و تحلیل خطر (جنبھ ھایسالیخشکروش ھای کاھش آسیب در  تأثیر ، باید دانش و تجربة درک

ر درا داشتھ باشد.  فرایندھا  خشکسالیاقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی) و تصمیم گیری مربوط بھ 

 تتمام سطوح دولتی گروه ویژه، ھمانطور کھ در ابتدا تعریف شد؛ متشکل از سیاستگذاران ارشد وزار
وقعیتی مھا در  حتماالً نمایندگان سازمان ھای غیردولتی اجرا می شود. بنابراین، آنخانھ ھای مختلف و ا

ف، برنامھ ھای مختل          عالی برای ابالغ و اجرای اقدامات کاھش آسیب، درخواست کمک از طریق
ب و یگذاری یا نخست وزیر/ رئیس جمھور ھستند. اقدامات کاھش آس یا توصیھ ھای سیاستی بھ نھاد قانون

 ھای اصلی تحت تأثیر کھ توسط کمیتھ آسیب پذیری و ارزیابی تأثیر پاسخ باید برای ھر یک از بخش

  مشخص شده اند تعیین شوند.

  نوشتن طرح

کمک  با خشکسالیبا در دست داشتن نتایج اقدامات ھر یک از کمیتھ ھا و کارگروه ھا، گروه ویژه  
را بر عھده می  خشکسالیپیش نویس برنامھ آمادگی  متخصصان حرفھ ای برنامھ نویسی ، وظیفھ تھیھ

  گیرد. 
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  مرحله ششم: شناسایی نیازهاي تحقیق و پر کردن شکاف هاي سازمانی

ھای مربوط بھ مسئولیت ھای  نھادی، در طی روند برنامھ  از آنجا کھ نیازھای پژوھشی و خال 

با توصیھ  هدھا را تھیھ کرده و ھمراباید لیستی از این کمبو خشکسالیریزی آشکار می شود؛ گروه ویژه 
انجام شود. بھ  ٥و  ٤باید ھمزمان با مراحل  ٦مرحلھ  بھ وزارت مربوطھ تحویل دھد. ،ھایی جھت رفع

عنوان مثال، کمیتھ نظارت ممکن است ایجاد یا تقویت یک برنامھ نظارت بر آب زیرزمینی را توصیھ کند. 

توسعھ شاخص آب و ھوا یا آب، برای کمک بھ نظارت توصیھ دیگر ممکن است شروع تحقیق در مورد 
  .بر منابع آب و اقدامات خاص دولت باشد

  : ادغام علم و سیاست 7مرحله 

است.  خشکسالییک جنبھ اساسی از روند برنامھ ریزی، یکپارچھ سازی علم و سیاست مدیریت 

اغلب  خشکسالیمرتبط با درک سیاستگذار از مسائل علمی و محدودیت ھای فنی مربوط بھ رفع مشکالت 
اندک است. بھ ھمین ترتیب، دانشمندان معموالً درک محدودی از سیاست ھا برای پاسخ بھ تأثیرات 

دارند. برای موفقیت در روند برنامھ ریزی، بایستی ارتباط و تفاھم بین جوامع علمی و سیاست  خشکسالی

و سیاست ھای موضوعی مطلوب، و آنچھ  گذاری بھبود یابد. برای تفکیک آنچھ در طیف وسیعی از علوم
  ممکن است.

پارچھ  ارتباط خوب بین این دو گروه بسیار مورد نیاز است. در طی فرایند برنامھ ریزی نیز یک 
ھای مختلف مفید خواھد بود. گروه  سازی علم و سیاست در تعیین اولویت ھای تحقیق، و تلفیق برداشت

را برای گردھم آوردن این گروه ھا و حفظ یک رابطھ کاری قوی باید گزینھ ھای مختلفی  خشکسالیویژه 
  .بین آنھا در نظر بگیرد

  و ایجاد آگاهی عمومی خشکسالیمرحله هشتم: تبلیغ طرح آمادگی براي 

بروشورھا و اطالعات منتشر شده از طریق  جلب درک و ھمکاری عموم مردم بسیار حائز اھمیت است. 

 خشکسالیبرای از بین بردن اثرات  خشکسالیچگونھ برنامھ آمادگی برای رسانھ ھا باید توضیح دھند کھ 
ھایی  بھ کار می رود. در شرایط حاصل از محدودیت ھای استفاده از آب، ممکن است نیاز باشد تا زمان

  .مصرف آب محدود شده بود برای مردم یاداوری شود خشکسالیدر گذشتھ کھ بھ دلیل 

عمومی ھمکاری کند تا مردم را از وضعیت فعلی منابع  موزشآگروه ویژه باید با متخصصان  

و امنیت غذایی بھ خوبی آگاه سازد. برای درخواست از مردم جھت رعایت داوطلبانة  خشکسالیآب، تأثیرات 
توضیح داده شود. تمامی خسارت دیده  خشکسالیمحدودیت در استفاده از آب ، باید "نکات مھم و کلیدی" 

  .در مورد انواع کمک ھای موجود و چگونگی دسترسی بھ آنھا مطلع شوندباید  خشکسالیگان 

  : توسعه برنامه هاي آموزشی9مرحله 

بر کشاورزی ،  خشکسالیبرای آگاھی از مسائل مربوط بھ مدیریت آب، تأثیرات احتمالی  

ت غذایی مسئلھ امنی ھای جامعھ، یک برنامھ آموزش گسترده الزم است. و سایر بخش ، بھداشتدامپروری
عالوه بر این،  باید در کشورھا و مناطق حساس بھ کمبود غذا توضیح داده شود. خشکسالیدر رابطھ با 



این موضوع بھ حفظ ھوشیاری  .مردم باید از جزئیات نحوه آماده سازی خود در سطح خانوار مطلع شوند

  .ھای کمبود کمک خواھد کرد و آمادگی در طول سال

متناسب با نیازھای مدارس ابتدایی و متوسطھ ، مشاغل کوچک ، صنعت و  فراگیراطالعات باید 
گروه ویژه و نمایندگان شرکت کننده در این فرایند، بایستی  .، خانوارھا ، تاسیسات و سایر گروه ھا باشد

ببینند. مناسبت ھایی مانند ھفتة آب، روز محیط  کمطالب آموزشی برای مناسبت ھای خاص تھیھ و تدار
مایشگاه ھای تجاری مربوطھ، کارگاه ھای تخصصی و نیز سایر گردھمایی ھایی کھ بر روی زیست ، ن

  .نظارت و مدیریت منابع طبیعی تمرکز دارند

  خشک سالی: ارزیابی و بازنگري طرح آمادگی براي 10مرحله 

یابی برای اطمینان از ارز ،مرحلھ آخر در فرایند برنامھ ریزی، ایجاد مجموعھ ای دقیق از روش ھا 

، خشکسالیکافی برنامھ است. انجام آزمایش ادواری، ھمچنین ارزیابی و بھ روزرسانی طرح آمادگی برای 
برای بھ حداکثر رساندن اثربخشی سیستم،  برای پاسخگویی طرح بھ نیازھای محلی و ملی ضروری است. 

  .الیشکسخباید دو حالت ارزیابی وجود داشتھ باشد: ارزیابی مستمر  و ارزیابی پس از 

  

  ارزیابی مستمر

آیا تغییرات اجتماعی مانند ظھور فناوری ھای جدید،  دھد کھ نشان میارزیابی مستمر یا عملیاتی،  

و جنبھ  خشکسالیسیاست ھای دولت، رشد و جابجایی جمعیت، رھبری سیاسی و سایر عوامل، بر خطر 
معموال بھ طور مکرر  خشکسالیریسک  گذارند یا خیر. تأثیر می خشکسالیھای عملیاتی برنامھ آمادگی 

پیشنھاد می  کمتر ارزیابی شود.ممکن است  خشکسالیارزیابی می شود، ولی برنامھ آمادگی کلی برای 

(بھ عنوان مثال یک خشکسالی، یک ارزیابی در شرایط شبیھ سازی خشک سالیشود قبل از اجرای طرح 
ھای بیشتر باید بھ صورت دوره ای  ) انجام شود. در صورت لزوم شبیھ سازیخشک سالیتمرین 

  .سازماندھی شوند

  

  خشک سالیارزیابی پس از 

ھای مستمر و نحوة پاسخگویی  ، مستندات و اقدامات مربوط بھ ارزیابیخشکسالیارزیابی پس از  
دولت، سازمان ھای غیر دولتی و سایر کشورھا را تجزیھ و تحلیل کرده و برای ارتقای  سیستم توصیھ 

، یادگیری از موفقیت ھا و اشتباھات گذشتھ خشک سالیھ می دھد. بدون ارزیابی ھای پس از ھایی ارائ
   .می شود رنگ  دشوار است، زیرا حافظھ سیستم بھ مرور کم

باید شامل تجزیھ و تحلیل جنبھ ھای آب و ھوایی و زیست محیطی  خشکسالیارزیابی پس از 
، در کاھش خشکسالیه و تعیین کند کھ  برنامھ ریزی و پیامدھای اقتصادی و اجتماعی آن بود خشکسالی

تا چھ حد  خشکسالیکمک بھ مناطق آسیب دیده و ھمچنین بازتوانی پس از  -تسھیل امداد رسانی -اثرات
کارامد بوده و جوامع  خشکسالیھای مقابلھ با  ھایی کھ مکانیزم چنین باید بھ موقعیت مفید بوده است. ھم



رده اند توجھ نشان داد. بھ این معنی کھ ارزیابی ھا نباید فقط در موقعیت ھایی تاب آو خشکسالیدر برابر 
 خشکسالیمتمرکز شود کھ مکانیسم ھای مقابلھ ای با شکست مواجھ شده اند. ارزیابی پاسخ ھای قبلی بھ 

   .ھای شدید نیز کمک خوبی در برنامھ ریزی است

ت ھا تصمیم بگیرند مسئولیت ارزیابی برای اطمینان از ارزیابی بی طرفانھ، ممکن است دول
و واکنش جامعھ را در اختیار سازمان ھای غیر دولتی مستقل مانند دانشگاه ھا و موسسات  خشکسالی

  .تحقیقاتی تخصصی قرار دھند

  

  کارکردهاي تخصصی 

  کاهش خطر در بالیا و حوادث:

  خشکسالی ضد هاي تشکیل کمیته . 1

  کارآمد ، موقع به پاسخی از ناطمینا براي بخشی برگزاري جلسات درون . 2

  بهداشتی عملیات مرکز و عملیاتی فرماندهی سیستم یک تشکیل . 3

   بهداشت بخش مختلف مناطق ها مسئولیت و ها مشخص شدن نقش . 4

 براي اطالعات تحویل هاي سیستم و جهانی/  اي منطقه/  ملی هاي شبکه تقویت براي بیشتر همکاري . 5

 .کسالیخش براي آمادگی و عمومی درك بهبود

 .خشکسالی براي آمادگی هاي برنامه در خصوصی و دولتی در بخش مالی هاي استراتژي گنجاندن . 6

 .مدار مشتري و کارآمد ، موثر روشی به گویی پاسخ براي تالش و خشکسالی هاي برنامه هماهنگی .7

  عمومی بهداشت اضطراري موارد به پاسخ براي مشترك هاي روش و ها پروتکل از استفاده . 8

 یک باید بهداشت بخش ، بکشد طول ها سال حتی یا ها ماه توانند می ها خشکسالی که این به وجهت با . 9

 براي را هایی استراتژي و ها برنامه ، ها سیاست ، دهد قرار کار دستور در را دائمی و مداوم کاري روند

 سطح تقویت و تاختالال و ها بیماري رفتار در بالقوه تغییرات شناسایی براي سیستم حساسیت بهبود

 .ها آن گویی پاسخ توانایی و آمادگی

 تجزیه و بررسی ، خشکسالی وقوع سناریوي باید که ، اي منطقه و محلی بهداشت وضعیت تحلیل و تجزیه .10

 شناسایی و بهداشت بخش در موجود منابع ارزیابی و بررسی ، جمعیت اپیدمیولوژیکی مشخصات تحلیل و

 .بگیرد نظر در را نیازها

 بهداشت مدیران و متخصصان بین ارتباطی هاي راه ياجرا .11

  مردم عموم و غیردولتی هاي سازمان ، ها رسانه ، مدیران بین ارتباطی هاي راه اجراي .12

  آینده اقدامات تعیین منظور به پاسخ اقدامات مداوم ارزیابی .13



  

  : محیط بهداشت

 سازماندهی بنابراین. است بهداشت بخش براي چالش یک خشکسالی از ناشی عمومی بهداشت اضطراري شرایط

 با ، است ضروري اضطراري هاي برنامه تهیه و بالیا برابر در بهداشت محلی هاي کمیته ایجاد طریق از خدمات

 متخصصان و مردم سالمتی خطر و کند تضمین را موقع به اقدامات تواند می دهیسازمان چنین که این به توجه

 .دهد کاهش را بهداشت

 برنامه در را واکنشی اقدامات باید دلیل همین به و بیفتد اتفاق ناگهانی طور به که نیست دادهاییروی خشکسالی

 و موجود منابع موجودي ایجاد و ها خشکسالی تاریخی وقایع اساس بر سناریوها ساخت جمله از خود هاي ریزي

 پذیري آسیب کاهش باعث رونداین   کلدر د نکافی داشته باش پاسخ و.بگیرند نظر در ضروري موارد شناسایی

 خواهد شد  بهداشتی خدمات و جمعیت

 و ها آموخته درس ارزیابی و اطالعات ارائه براي بهداشتی هاي تیم و بهداشتی خدمات سازي آماده و سازماندهی

 .است مهم بسیار ، یابند توسعه دائم و مداوم طور به باید که کار فرآیندهاي بهبود براي چنین هم

 در شده تحویل آب بودن سالم از اطمینان هدف به دستیابی براي چنین هم آشامیدنی آب کیفیت بر نظارت

 با آب تأمین مسئله در درگیر هاي بخش تمام که چالشی ترین بزرگ. است روبرو زیادي موانع با اضطراري شرایط

 شرایط با مقابله براي رارياضط هاي آوري فن همچنین و پایدار و ساختاري هاي حل راه یافتن هستند روبرو آن

  .است آب کمبود

  

  وظایف کارکنان بهداشت محیط در خشکسالی 

 در خودیاري و طبیعی منابع بر صحیح نظارت اساس بر اضطراري رسانی و امداد  ایمنی شبکه شناسایی -1

 .مختلف سطوح

مردم با هدف هاي  هاي استفاده منطقی و صحیح از آب از طریق باال بردن سطح آگاهی گسترش برنامه -2

 هاي کشاورزي، صنعت و خدمات مشارکت بیشتر و ... در بخش

  هاي الزم ارتقاي سطح فرهنگی براي مصرف کنندگان آب از طریق انتشار اطالعات و دستورالعمل -3

هاي سوم و چهارم توسعه  هاي دراز مدت میان مدت و کوتاه مدت (برنامه اجراي طرح جامع آب و برنامه -4

  )سال 20و برنامه 



  هاي توسعه منابع آب کشور  به کارگیري سیاست -5

هاي سطحی، دفع فاضالب،  اجراي اصالحات و بازنگري در قانون آب، و قوانین مدیریت شهري (دفع آب -6

   .شهرسازي و گسترش نقاط شهري در نقاط کم آب

  مناسب واصالحات الزم،بازیافت ضایعات تصفیه  هاي آوري کاهش مصارف آب بااستفاده ازفن -7

a. ها در شرایط اضطراري در شهرها و روستا  هاي بروز و شیوع بیماري زمینه کاهش  

  توجه بیشتر به نواحی روستایی و کم درآمد حاشیه شهرها  -8

a. هاي مربوط به آب  کاهش خطرات تهدید کننده سالمت و کنترل بیماري 

b. هاي آب  افزایش و گسترش تجهیزات تشخیصی براي آالینده  

  نده آب کنترل پیشگیري عوامل آالی -9

  هاي بین بخشی  تقویت و توسعه همکاري -10

ها  وري از منابع و امکانات موجود در خدمات بهداشتی، توزیع آب، آموزش و سایر بخش افزایش بهره -11

  باالخص کشاورزي 

برداري پایدار از ذخایر آبهاي دریایی  هاي مربوط به توسعه منطقی و بهره ریزي تقویت مدیریت و برنامه -12

براي استفاده از پتانسیل هاي شیالتی و آبزي پروري مبتنی بر اصول محیط زیستی و  و آبهاي داخلی

 توسعه پایدار

 

  خشکسالی از ناشی عمومی بهداشت اضطراري شرایط به پاسخ تأمین براي محلی برنامه یک سازي آماده -13

 کمک و نظارت براي بهداشتی هاي تیم آموزش و توسعه -14

 .پذیر آسیب افراد براي هم و اي حرفه افراد براي هم بهداشت آموزش استراتژي تعریف -15

 ؛ بالیا برابر در بهداشت کمیته تقویت و ایجاد - 16

 .خطر معرض در جوامع در واگیر غیر و غذایی مواد ، آب طریق از منتقله هاي بیماري بر نظارت -17

 ، فقر کاهش به مربوط اهداف و اقدامات در مشارکت ، اي تغذیه و غذایی ایمنی با مرتبط اقدامات ارتقا -18

  سالم و مناسب غذاي به نسبت بشر حقوق تضمین و اجتماعی شمول

  اولیه هاي مراقبت و بهداشت با رابطه در نظارت اقدامات تشدید -19

 هاي مراقبت پیچیدگی کل و خدمات پوشش سطوح کلیه شامل سازي پارچه یک سازوکارهاي ایجاد -20

  بهداشتی

 بیمارستان در شدن بستري ، اولیه هاي مراقبت جمله از ، هداشتیب هاي مراقبت جریان سازي فعال و ایجاد -21

  داروسازي و آزمایشگاه ،



  گیر همه هاي بیماري و ها بیماري شیوع موارد در خدمات و تجهیزات استقرار برنامه ایجاد -22

 ارتقا و عملیات توصیف جمله از ، خشکسالی با مرتبط خطر شرایط مدیریت مراحل تمام در بهداشت بخش

 پیشگیرانه/  نگر آینده منظر از هم و) موجود خطر( اصالحی مدیریت منظر از هم ، سالمت از حفاظت اقدامات

 . دارد هایی مسئولیت

  : است زیر شرح به انسان مصرف براي آب کیفیت بر نظارت به مربوط اقدامات

   عموم براي شده تهیه آب کیفیت بر سیستماتیک نظارت . 1

   انسان مصرف براي آب تأمین مختلف اشکال از بهداشتی بازرسی . 2

   آب تأمین اشکال شرایط توسط شده تحمیل بهداشتی خطرات مدیریت و ارزیابی . 3

   مردم به بهداشتی خطرات و آب کیفیت مورد در اطالعات انتشار . 4

چنین  تهیه راهنمایی هاي فنی در مورد ضد عفونی ظرف هاي اضطراري آب و تجهیزات حمل و نقل و هم . 5

  اري آب تصفیه اضطر

 هماهنگی با  اداره منابع آب ، اطالعات تأثیرات مربوط به خشکسالی در تأمین منابع عمومی آب؛  . 6

  ارایه  اطالعاتی در مورد بهترین روش هاي انتقال آب از یک سیستم آب عمومی دیگر  . 7

 ، المتیس براي خطر رساندن حداقل به براي ها فعالیت و ها استراتژي تعریف حاوي عملیاتی برنامه یک . 8

  ، آب تأمین براي جایگزین جمعی حل راه یک طریق از یا آب سیستم مسئوالن با همراه

  پذیر آسیب نقاط بندي اولویت ، انسان مصرف براي آب کیفیت بر نظارت . 9

 استفاده با آب تأمین وظیفه که افرادي و بهداشت متخصصان سایر با همراه را بهداشتی آموزشی اقدامات .10

 ذخیره و استفاده نحوه مورد در مردم به مشاوره با رابطه در ویژه به ، دارند عهده بر را بآ هاي کامیون از

 مصرف براي شده گرفته نظر در آب تصفیه ، آب مخازن کردن عفونی ضد و کردن تمیز ، آب مناسب

  ها خانه در انسان

 با ها خانه تصفیه در آب گرفتن اولویت ،شوند تعیین را آب هاي کامیون تأمین براي آب اولویتی منابع .11

 یا زیرزمینی آب منابع از آب گرفتن اولویت ، امکان عدم صورت در و تصفیه متداول اشکال از استفاده

  جمعیت به توزیع از قبل کردن عفونی ضد و فیلتراسیون طریق از را آب تصفیه سطح حداقل. سطحی

 حاد موارد ویژه به ، آب طریق از منتقله يها بیماري موارد تعداد افزایش احتمال مورد در هشدار براي .12

 اورژانس واحدهاي با ، رفتاري و اجتماعی - روانی اختالالت موارد تعداد بالقوه افزایش و ، اسهال

 شود برقرار ارتباط) اورژانس هاي مراقبت و بیمارستان(



 ، بهداشت و سالم آب به جهانی دسترسی مورد در بحث به منجر خشکسالی مانند اضطراري شرایط .13

 اقدامات و اضطراري موارد در آب تصفیه ، ها زباله رساندن حداقل به براي جدید هاي آوري فن از استفاده

 .شود می آب مصرف در جویی صرفه

 

 در تغییراتی ، خانوارها و بهداشتی واحدهاي در آب مصرف در جویی صرفه و اتالف از جلوگیري جهت .14

 :زیر موارد مانند ، کنند ایجاد نگرش

 ببندند را شیر زدن مسواك هنگام . 1

 آشامیدنی آب از ها خیابان و امالك هاي جبهه ، روها پیاده ، ها اتومبیل شستن براي. باشید نشت مراقب . 2

 طبقه انسان مصرف براي که هایی فعالیت سایر یا استخرها کردن پر براي آشامیدنی آب از. نکنید استفاده

 کاسه در را سبزیجات و ها میوه). غذا تهیه و شخصی بهداشت ، نوشیدن( کنید استفاده اند نشده بندي

 .بشویید روان آب در ، بشویید برس و آب با ها

 .کنید یک جا شستشو داده شود  جمع شستن براي را کثیف هاي لباس . 3

 .کنید استفاده سطل از شلنگ جاي به حیوانات شستن یا گیاهان آبیاري براي . 4

 استفاده براي لباسشویی ماشین از را آب و باران آب آوري جمع تواند می بهداشت بخش ، این بر عالوه . 5

 مانند ، شود توصیه تواند می نیز دیگري اقدامات. کند تشویق غیره و روها پیاده شستن مانند ، عمومی

  بسته خود مدرن شیرهاي با معمولی شیرهاي تعویض

  

  :تغذیه بهبود گروه

د یـک جامعـه، در تمـام ادوارعمـر بـه غـذاي کـافی و سـالم بـراي          منیت غذایی به معنـاي دسترسـی همـه افـرا    ا

همـواره از اهـم دغدغـه هـاي دولـت هـا بـوده اسـت کـه عوامـل متعـدد اقتصـادي،             داشتن زندگی سالم و فعال 

اجتماعی، فرهنگی و ... بـرآن اثـر گـذار اسـت. یکـی دیگـر از عوامـل اثـر گـذار شـرایط اقلیمـی، کـم آبـی و بـه               

اســت کــه جهــت برقــراري امنیــت غــذایی در ایــن دوران بایــد شــیوه تهیــه، تولیــد و   تبــع آن بــروز خکســالی 

ــار ســازمان طبــق تعریــف مصــرف مــواد غــذایی را بــه ســمت برنامــه هــاي غــذایی پایــدار ســوق داد.    و خواروب

ــدار  " 2010 ســال در جهــانی، کشــاورزي ــایی "برنامــه هــاي غــذایی پای ــا کــه هســتند برنامــه ه ــرین ب ،  کمت

 هــاي نسـل  بـراي  را سـالم  و زنـدگی  کنـد  کمـک مـی   تغذیــه و غـذا  امنیـت  تحقـق  بـه  طـی محی زیسـت  اثـرات 

 ازنظـر اقتصـادي   قبـول،  قابـل  فرهنگـی  ازنظـر  پایـدار  غـذایی  برنامـه هـاي  . آورد مـی  بـه ارمغـان   آینـده  و حاضر



ــفانه ــرون و منص ــه مق ــرفه، ب ــل ص ــترس قاب ــراي دس ــه و ب ــافظ هم ــب و ح ــتی  مراق ــوع زیس ــتم و تن  اکوسیس

اسـتاي تـامین امنیـت غـذایی و اجـراي برنامـه غـذایی پایـدار نیـاز بـه مشـارکت و مـداخالت همـه              هستند، در ر

  جانبه اي در تمامی سطوح کالن و خرد است.  

خشکسالی تأثیرات اقتصادي ، زیست محیطی و اجتماعی قابل توجهی دارد. تأثیرات مستقیم خشکسالی شامل: 

که همگی در دسترسی . خواهد بودآب ه ب یدر دسترسکاهش  تنوع غذایی و در  کاهش   میزان کاشت، کاهش 

  می گردد. تغذیه و قحطی ء منجر به گرسنگی و سودر نهایت نیز  می گذارد.تأثیر آن و کیفیت به غذا 

خشکسالی به شدت بر الگوي مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه جوامع تحت تأثیر تأثیر می گذارد. اگر دولت ها 

سوء تغذیه به شدت انجام دهند  خشکسالی مداخالت مناسب منطقه خاص براي کاهش اثراتنتوانند به موقع 

افرادآسیب دیده به اجبار از تنوع غذایی خواهند کاست  خرید خانوارها شایع خواهد شد. به دلیل کاهش در قدرت

استفاده می  نند،که به صورت وحشی رویش می ک با ارزش غذایی کمتر و یا غیر معمول و از غذاهاي ارزان تر

خانوارها مجبور به اتخاذ راه کارهاي مقابله اي براي  کنند که منجر بروز انواع بیماري ها و گاها مرگبار می گردد.

کاهش تنوع غذایی و در نتیجه کمبود چند ریز مغذي منجر به سوء تامین نیازهاي غذایی فوري خود هستند. 

سال نیز  5. مرگ و میر سالمندان و کودکان زیر الی می شودتغذیه در گروه هاي سنی مختلف در طول خشکس

، ید ، روي و  Aآهن ، ویتامین  ی مانند های مهمترین کمبودها در ریز مغذيافزایش چشمگیري پیدا می کند. 

  .عامل اصلی مرگ و میر است 10و روي هر یک از  Aکمبود آهن ، ویتامین است. اسید فولیک 

ز مغذي ها  در مادر باردار باعث تولد نوزاد کم وزن، کاهش رشد در دو سال اول کمبود درشت مغدي ها و  ری

عفونت هاي تنفسی ،  زندگی می گردد که از عوارض جبران ناپذیر می باشد. با کمبود عناصر ریز مغذي خطر

بیماري  وافزایش می یابد. بیماري ها منجر به سوء جذب مواد غذایی  سرخک ، بیماري هاي اسهالی و حتی مرگ

به  ، اسید فولیک ، ریبوفالوین و چربی C، ویتامین  Aمانند ویتامین ها مغذي ریزاکثر  .هاي عفونی می شود

  شدت تحت تاثیر قرار می گیرد.

  حوزه مداخالت غذایی

  ارزیابی تغذیه اي-1

  توزیع یک جیره غذایی عمومی -2 

  پیشگیري و درمان سو ء تغذیه متوسط  -3 

  ذیه شدید در کودکان و بزرگساالنء تغ سو درمان -۴

  پیشگیري و درمان بیماري هاي ناشی از کمبود ریز مغذي ها  -5



پشتیبانی تغذیه اي براي گروه هاي خطرناك ، از جمله نوزادان ، زنان باردار و شیرده ، افراد مسن و افراد  -6

 HIVمبتال به 

  اقدامات  فوري

بران ناپذیر طوالنی مدت از خشکسالی خصوصاً در بین گروه هاي اقدامات فوري به صورت اضطراري از عوارض ج

براي ارسال کمک هاي غذایی خصوصا براي زنان و کودکان بسیار مهم است.  زمان  .آسیب پذیر جلوگیري می کند

ارزیابی هاي سریع از وضعیت تغذیه اي افراد ساکن در مناطق آسیب دیده از خشکسالی در موارد برنامه ریزي و 

ین استراتژي هاي مختلف مفید می باشد. رفع کمبود ریز مغذي ها از طریق مکمل یاري یکی از اقدامات  اصلی تدو

رژیم غذایی غذاي آماده با انرژي  دارنددر  در برنامه پاسخ می باشد. است. براي کسانی که سو ء تغذیه متوسط 

تند برنامه هاي ویژه تغذیه باید اجرا شود. حضور  . براي کسانی که دچار سوء تغذیه شدید هساست نیاز موردباال 

متخصص تغذیه با تجربه ، متخصص اطفال ارائه خدمات نجات بخش بسیار مهم است. ایجاد مراکز تغذیه ، آموزش 

بهداشت فشرده و درگیر کردن رسانه ها نیز نقش مهمی دارد. مراقبت هاي سرپایی می توانند مکمل اقدامات 

ذیه باشند. در مکان هایی که کودکان در معرض کمبود ریز مغذي ها هستند توزیع پودر هاي درمانی براي سو تغ

حاوي چند ریز مغزي  در دوره هاي خشکسالی و قحطی مناسب است.افزایش تاب آوري و انجام اقداماتی براي 

  تامین بهداشت روان در حمایت از جامعه آسیب دیده موثر است. 

  

 نیازمند  به حمایت غذایی شناسایی گروه هاي حساس و  

 شنایایی عوامل زیر بنایی تاثیر گذار بر شرایط تغذیه  

 شناسایی عوامل تعیین کننده کمبود مواد غذایی  

 پایش شرایط تغذیه جهت تعیین مسیر تغییر به سمت وخامت و یا ثبات  

 جمع آوري اطالعات مربوط به سوتغذیه از منابع اولیه یا ثانویه  

  تصمیم گیري و برنامه ریزيتحلیل اطالعات جهت  

 تعیین سطح کمبودهاي ریز مغذي ها مانند ویتامین آ، ید،؛ روي، آهن  

  تفسیر سطح سوتغذیه از طریق شاخص هاي سالمت، شاخص هاي افالم غذاییWHO  براي نوزادان و

 کودکان

 رفع نیازهاي فوري جامعه از طریق توزیع غذا 

 تدوین سیاست هاي گذار و خروج از منطقه 



 ارت بر پوشش بدون تبعیض کل جمعیت آسیب دیدهنظ 

  24تا  6اطمینان از دسترسی به غذاهاي مغذي، پرکالري و تکمیلی براي زنان شیرده، باردار و کودکان 

  ماهه

  اقدامات میان مدت 

  اگرچه کمک هاي غذایی به  رفع بحران فوري کمک می کند ، اما مشکالت اساسی را برطرف نخواهد کرد.

سی مانند فقر ، پایین بودن سطح بهداشت ، از بین رفتن دام و کمبود زیرساخت ها از مسائلی است مسائل اسا

که براي امنیت غذایی الزامی است. امکان استفاده از منابع غذایی متنوع،  در جوامع تحت تاثیر خشکسالی باید 

  وش هاي تغذیه و استفاده صحیحایجاد نمود. آموزش تغذیه در مورد غذاهاي مناسب ، روش هاي پخت و پز ، ر

غذاهاي کمکی یک مداخله مهم است. فرهنگ معموالً نقش مهمی در عادات / الگوهاي غذایی دارند از این رو 

  مسائل مربوط به فرهنگ باید در هنگام پاسخ به خشکسالی مورد توجه قرار گیرد. 

  

  اقدامات طوالنی مدت

شود ، تا نسل هاي متمادي ادامه پیدا خواهد کرد. صدور اگر چرخه گرسنگی با مداخالت مناسب شکسته ن

هشدارهاي به موقع خشکسالی ، ارزیابی خطر و اقدامات پیشگیرانه، توسعه زیرساخت ها از اقدامات آمادگی در 

برابر خشکسالی است. پیشگیري از بحران و کاهش خطر بالیا استراتژي ها بسیار ارزان تر از سرمایه گذاري در 

اي  پاسخ اضطراري به صورت مکرر هستند تالش براي حمایت از خانوارها قبل از بحران از طریق تالش برنامه ه

هایی مانند برداشت آب ، پرداخت وجه نقد و افزایش دسترسی به بازارها می توانند خانواده ها را  به اندازه کافی 

یع مواد غذایی فوري درزمان خشکسالی را قوي نماید. این موضوعات با بهبود وضعیت تغذیه جامعه نیاز به توز

کاهش خواهد داد. از آنجا که سطح امنیت اقتصادي خانوار عامل مهمی در تأثیر خشکسالی است بنابراین ضروري 

است که استراتژي بلند مدت دولت ها باید شامل تالش هاي آگاهانه براي رسیدگی به مسائل مربوط به پیش 

  اشدگیري از بی عدالتی اقتصادي ب

  ارزیابی سو،تغذیه در مناطق آسیب دیده از خشکسالی

در مناطق آسیب دیده از خشکسالی ، که میزان تأثیر قحطی بر وضعیت تغذیه اي جامعه نامشخص است ، 

  ارزیابی سریع از وضعیت تغذیه اي و نیازهاي بهداشتی مردم براي تخمین درجه سو تغذیه بسیار مهم است

  خشکسالی در جوامعاستراتژي هاي مقابله با 



شناخت عوامل خطر و عوامل محرك ایجاد خشکسالی هنگام طراحی استراتژي هاي مداخله مناسب بسیار مهم 

  هستند. عوامل مختلف فرهنگی اجتماعی ، محیطی ، سیاسی و اقتصادي در تدوین برنامه ها باید لحاظ گردد. 

ر را براي اکثر افراد حاد ارائه می دهند. با استفاده از برنامه هاي مراقبت درمانی مبتنی بر جامعه ، مراقبت موث

بسیج جامعه براي درگیر کردن جمعیت آسیب دیده ،  پوشش و انطباق را به حداکثر می توان رساند.  افرادي که 

سو تغذیه حاد شدید بدون عوارض پزشکی دارند، در یک برنامه درمانی سرپایی با غذاهاي درمانی آماده و داروهاي 

در یک بیمارستان بستري  WHOعمول درمان شوند. سو تغذیه با عوارض پزشکی مطابق پروتکل هاي استاندارد م

شوند. شیوه هاي انطباق و ایجاد  تغییرات در سیستم هاي کشاورزي ، انجام بیمه ،  ایجاد تنوع غذایی ،  ابداع 

نوآوري در  کشاورزي در جوامعی که  مکرر  روش هاي مختلف حفظ و نگهداري مواد غذایی ، تغییر در رژیم غذایی

تحت تأثیر خشکسالی هستند کمک کننده هستند. در مواردي که میزان مصرف غذا به میزان ناچیزي کاهش می 

یابد برنامه هاي دولتی مانند غذا براي کار ، ایجاد اشتغال فرعی و تقویت توزیع غذا در جامعه کمک کننده است. 

  نگی از ایجاد یک فاجعه جلوگیري می کند.شناسایی سریع شروع گرس

 
  

  : روان بهداشت

 توانمند سازي کارشناسان بهداشت روان  -1

 ،افسردگی،خشونت خانگی،سو مصرف مواد،خودکشی و ...استرس ایجادپیش بینی نرخ وضعیت  -2

 خشک سالیبرنامه ریزي جهت نحوه مقابله با بروز موارد بهداشت روان در زمان  -3

  : اي حرفه بهداشت

  سالیخشک با مرتبط هاي ریسک شناسایی -1

  موضوع شدت و احتمال کردن مشخص و خشکسالی ریسک ارزیابی -2

 آن کنترل نحوه خصوص در گیري تصمیم و ریسک تحلیل -3

  شناسایی و تعیین نقاط خطر رانش زمین،فرو رفتگی و ... -4

  :هامدیریت مبارزه با بیماري 

 به ویژه اسهال خونی هاي عفونی مانند وبا، اسهالبیماري کیفیت آب موجب بروز کسالی از یک سو و کاهششخ

تب تیفوید و التور نیز رشد ، هایی همچون سالک و ماالریاابتال به بیماري .شودهاي میکروبی میو انواع عفونت



 هاي بهداشتی هم تواند فعالیتآب فرد نمی مصرف جویی درصرفه از طرفی در زمان خشکسالی، با .خواهند داشت

دهد. ها را افزایش می خوبی انجام دهد و همین امر انتشار میکروبوشوي دست و ظرف را بهچون شست

موجب عواقب سالمتی ناخوشایندي  و نوروویروس روتاویروس هايو ویروس و سالمونالي کوال اي مانندهایی باکتري

چنین احتمال افزایش موارد  هم.دخواهدشحالت تهوع، استفراغ، گرفتگی شکمی، اسهال و مشکالت تنفسی  مثل

  می گردد. حیوان گزیدگی نیز وجود دارد. در این راستا کلیه اقدامات نظام مراقبت تشدید

  تنفسی و ریوي، قلبی هاي بیماري افزایشپیش بینی  -1

 نیل آنسفالیت، دنگ، تب ماالریا، وبا، مانند(غذا و آب از منتقله هاي بیماري افزایشپیش بینی  -2

 )ریفت هدر تب غربی،

 حیوان و انسان مشترك هاي بیماري افزایشپیش بینی  -3

 )عقرب و مار(زهري جانوران گزش مراقبت -4

 ماالریا بیماري کنترل -5

 بیماریابی ،اجراي موازین پیشگیري وپیگیري ودرمان بیماري هایی که باید تحت مراقبت باشند -6

 ها به گروه هاي هدف ( درون بخش و برون بخش ) آموزش بیماري -7

 جزوه و پمفلت هاي آموزشی جهت گروههاي هدف و درمعرض خطر تهیه -8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : برنامه عملیاتی گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی علوم پزشکی ایران1یوستپ

 سال 5 زیر نوزادان، کودکان( پذیر  آسیب هاي  گروه در انرژي و پروتئین تغذیه سوء پیشگیري و کنترل شیوع :هدف کلی 

  در خشکسالی)  ندانباردار و سالم مادران و

 پیشگیري و آمادگی در جهت کاهش عوارض سوء تغذیه ناشی از خشکسالی (مرحله آمادگی): 1هدف کمی 

  فعالیت  استراتژي  هدف اختصاصی

ارتقاء آمادگی -1-1

بخش بهداشت جهت 

ارائه مداخالت 

تغذیه  –بهداشتی 

  اي  هدفمند

  تعیین وضع موجود

 مناطق اي تغذیه–بهداشتی 

 شپوش تحت

اي براساس  تغذیه–ایجاد بانک اطالعاتی قابل دسترس در خصوص شاخص هاي بهداشتی 

  : هاي الکترونیک (سیب، سینا و ... )سامانه 

  سال ، زنان باردار و شیرده، سالمندان ومعلولین به   5شاخص هاي جمعیتی ( کودکان زیر

  مراکز بهداشتی درمانی  ) تفکیک هر استان / شهرستان /

 تن سنجی کودکان در صورت امکان به تفکیک استان و شهرستان هاي  شاخص  

 وضعیت  BMI ماهه اول بارداري  مادران باردار در سه  

  شایع در منطقهتغذیه اي الگوي شیوع بیماریهاي  

  سال 5میزان مرگ و میر کودکان زیر 

 تعداد کودکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی  

ارتقاء آمادگی -2-1

 سایر بخش هاي

مرتبط با ارائه 

  خدمات تغذیه اي

ایجاد هماهنگی درون 

بخشی و برون بخشی بین 

 خصوصیو  دولتیارگانهاي 

به منظور تامین و مدیریت 

 در.... و مالی–منابع انسانی 

 بحران در تغذیه کمیته قالب

  خشکسالی

 ث شناسایی کلیه  سازمان هاي دولتی و  غیر دولتی مسئول در امر غذا و تغذیه در حواد

  غیر مترقبه 

 در بحرانها  شناسایی شرح وظایف سازمانهاي مرتبط با امر غذا 

  تنظیم سبد غذایی مطلوب در حوادث غیر مترقبه  

 ،دستگاه  کارت رشد، قدسنج، تجهیز مراکز بهداشتی درمانی بر اساس نوع خدمات (ترازو

  و ...) سطح استان/ شهرستان اندازه گیري هموگلوبین خون و مکمل ها

ارتقاء سطح -3-1

دانش و آگاهی 

کارکنان بهداشتی و 

  عموم مردم

آموزش به پرسنل و جامعه 

در سه مرحله قبل، حین و 

  **بعداز بحران

 ،تهیه بسته هاي آموزشی در خصوص نحوه تغذیه گروههاي آسیب پذیردر بحران 

  بیماریهاي ناشی از تغذیه و راههاي مقابله با آن

 کارشناسان تغذیه و سایر کارشناسان در زمینه تغذیه  برگزاري کارگاههاي آموزشی براي

  دربحران 

  آموزش به کارشناسان سازمانهاي مرتبط با امر تهیه و توزیع غذا وNGO  ...ها و  

  آموزش تغذیه در بحران به دانشجویان و دانش آموزان در کلیه مقاطع تحصیلی 

 ن بحران در خصوص تهیه مجموعه آموزشی الزم جهت آشنایی حادثه دیدگان در زما

  سهمیه بندي، زمان دریافت مواد غذایی و ... 

  ارائه برنامه هاي آموزشی از طریق رسانه هاي عمومی 

تغذیه و پرسنل بهداشتی در خصوص ( تغذیه سالم، برنامه غذایی برپایه میوه و  کارشناسان سازي آموزش و توانمند**

ف مواد غذایی (پردازش و ذخیره سازي و ... )، برچسب گذاري، سبزي و مصرف محصوالت فصلی، کاهش ضایعات و اتال

کاهش مصرف گوشت و مواد غذایی فرآوري شده، کاهش مصرف نوشیدنی هاي شیرین با شکر افزوده، کاهش مصرف 

  روغن پالم)



  مدیریت و برنامه ریزي تغذیه در بحران (مرحله پاسخ): 2هدف کمی 

  فعالیت  استراتژي  هدف اختصاصی

گیري و پیش-1-2

کنترل وضعیت  

ناامنی غذایی در 

  منطقه حادثه دیده

  شناسایی نیازهاي 

  تغذیه اي آسیب دیدگان

شرایط آب و  -محاسبه انرژي مورد نیاز افراد جامعه با توجه به ترکیب سنی و جنسی -

  وضعیت تغذیه اي گروههاي آسیب پذیر  هوایی و

تنظیم سبد غذایی  

مطلوب با توجه به نیازهاي 

 ذیه اي حادثه دیدگانتغ

  تطبیق سبد غذایی با فرهنگ منطقه حادثه دیده-

 نظارت کامل بر توزیع غذا (پایش کمی و کیفی سبد غذایی ) -

 مکمل یاري در گروههاي سنی پر خطر -

ارزیابی وضعیت کمبود ریز مغذیها بر اساس اطالعات موجود و در صورت نیاز اجراي - پایش و ارزشیابی 

  و سایر مداخالت در منطقه (استان)مکمل یاري 

 ارزیابی وضعیت تن سنجی گروههاي آسیب پذیر پس از توزیع سبد  -

  

سال پس از بحران (مرحله  6ارتقاء وضع  تغذیه حادثه دیدگان به ویژه  مادران باردار و کودکان زیر : 3هدف کمی 

  بازسازي)

  فعالیت  استراتژي  هدف اختصاصی

ارتقاءوضعیت  -3 -2

ه گروههاي تغذی

  آسیب پذیر

بررسی وضعیت تغذیه 

جامعه و تعیین مداخالت 

  مورد نیاز

  بررسی تن سنجی کودکان و تفسیر نتایج مربوط به آن -

  بارداران در سه ماهه اول بارداري پس از دریافت سبدBMIبررسی -

 بررسی مقطعی الگوي مصرف مواد غذایی در جامعه حادثه دیده (از طریق پرسشنامه)- 

  یین نیازمندیهاي غذایی حادثه دیدگانتع-

  پایش، ارزشیابی و نظارت بر مداخالت طراحی شده -

بهبود وضعیت  -1-3

  –بهداشتی

تغذیه اي مبتالیان 

  به سوء تغذیه

و درمان  شناسایی

مبتالیان به سوءتغذیه 

کم PEM- ( شدید

  *** ...) گواتر و –خونی 

تغذیه با اولویت گروهها و مناطق  ه سوءغربالگري کلیه حادثه دیدگان از نظر ابتال ب-

  آسیب پذیر 

تغذیه شدید از طریق کمک  گروههاي مبتال به سوء ی بهدرمانارائه خدمات تغذیه اي -

  هاي غذایی مکمل و خدمات بیمارستانی  

ایجاد امنیت  3-3

غذایی  در جامعه 

حادثه دیده با 

  همکاریهاي سایر

  بخش هاي توسعه 

ایجاد خودکفایی در 

 طح جامعه محلیس

(دسترسی به تغذیه 

سالم و تولید محصوالت 

  گیاهی خانگی )

با سازمانهاي ذینفع در جهت برقراري امکان کار (راه  استانی هاي نشست برگزاري-

  اندازي فروشگاههاي تعاونی مواد غذایی، تخصیص وام، بذر و ... )

جهت تولید محصوالت  شناسایی، آموزش و توانمند سازي زنان خانوارهاي واجد شرایط-

  گیاهی خانگی (باغچه، باکس و ...)

 سالم و برداشت محصوالت گیاهی خانگی محصوالت داشت کاشت، عملیاتی اجراي-

  ***شناسایی و معرفی افراد در معرض خطر جهت دریافت مشاوره هاي تغذیه تکمیلی یا درمانی برحسب نیاز 

  گروه بهبود تغذیه                                                                                                                              

  معاونت بهداشت دانشگاه ایران


