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 چکیده
هاي اخیر، با توجه به تکرار خشکسالی در ایران و تشدید آثار آن در دهه

قانونگذار ایران در برخی قوانین به تنظیم برخی قواعد حقوقی در زمینه این 
مخاطره طبیعی پرداخته است. با این حال بنا به دالیل چندي رویکرد تقنینی 

که  رددا یاشکاالت اساس یبرخقانونگذار نسبت به مدیریت خشکسالی 
ن پدیده را گیري یک نظم حقوق مشخص و سازنده در مدیریت ایشکل

سازد. این مقاله با بررسی عناصر پنجگانه الزم براي ارائه الگویی ناممکن می
اي همطلوب در قانونگذاري براي مدیریت خشکسالی از رویکرد حقوق بحران

گیرد که اوالً خشکسالی هنوز تبدیل به یک مسأله حقوقی طبیعی نتیجه می
ذرا بطور کامالً ناقص و گ براي قانونگذار نشده است و قوانین تصویب شده

 اند، دوم اینکه قوانین موجود راهکارهاينسبت به این پدیده واکنش نشان داده
مقتضی و سازنده براي پیشگیري، کاهش آثار، نهادسازي و تصریح 

ند اهاي ناشی از خشکسالی ارائه نکردهها و جبران مناسب خسارتصالحیت
  شود.  ندهیآ يهایثر خشکسالؤو م یاصول تیریمانع مد تواندو این امر می
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Abstract 
Due to the frequency of drought in Iran and acceleration of its 
impacts during the last decades, Iranian legislator has enacted 

some laws to control the droughts. However, this kind of 

legislative approach to the management of drought faces some 

challenges that hinder establishment of a determinant and 
constructive legal order in this field. Introducing five elements 

of a suitable model for legislation in drought management, the 

article found out that firstly the drought has not yet been 

problematized as a legal matter for the country’s legal system 
and the current laws regarding the drought have addressed it in 

a deficient and haphazard manner. Secondly the current body 

of laws have not provided appropriate legal mechanisms for 

prevention, mitigation, adaptation, institutionalization and 
empowerment, and compensation of drought which makes the 

country vulnerable to future droughts. To overcome these 

challenges some legal reforms are needed. One of the 
necessary steps is enactment of a comprehensive law on 

drought management to address these deficits and also 

integration of drought management into the related laws like 

the development plan laws to achieve a comprehensive and 
collaborated legal order in management of this natural disaster.   
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 مقدمه  -7

 خشکسالی یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی در ایران است که اساساً
هاي اخیر به دلیل مداخالت ناشی از عوامل طبیعی بوده ولی در دهه

ن را آانسانی تشدید یافته است. این پدیده چند ویژگی خاص دارد که 
سد رسازد. نخست اینکه به نظر میمتمایز از دیگر مخاطرات طبیعی می

 هم به لحاظ دامنه و هم به لحاظ تکرار افزایش یافته خشکسالی وقوع 
هاي بعد احتمال وقوع آن به دلیل دگرگونی اقلیمی زیاد و در سال

ک و خش سرزمین ایران اقلیمی عموماًخواهد بود. به لحاظ اکولوژیکی 
ها بیشتر مستعد پدیده این گونه اقلیم مه خشک دارد و معموالًنی

(. بدین ترتیب خشکسالی یکی Kardavani, 2008خشکسالی هستند )
در کشور است که بطور مستمر در بسیاري  پرتکراراز مخاطرات طبیعی 

دهند که طی مطالعات متعددي نشان میدهد. از مناطق کشور رخ می
کشور درگیر خشکسالی هستند  ز مناطقهاي مختلف بسیاري اسال

(FRWMO, 2000)( ،Kheiri et al., 2012( ،)Sobhani & 

Safarian Zangir, 2021).  
 

 هاي اقلیمی،در اثر دگرگونی دهد کهمی نشان دیگر نیز مطالعات
 دما، خشکسالی و هاينوسانعادي شدید مانند اقلیمی غیرهاي پدیده

ایران به سمت گرم و  سیل در ایران رو به افزایش بوده و آب و هواي
شدت  و فراوانیاحتمال دارد  و بدین ترتیب رودتر شدن پیش میخشک

(، Ashraf Vaghefi et al., 2019ها افزایش یابد )خشکسالی
(Madani et al., 2016در همین راستا .) سسه اقتصاد طبق گزارش مؤ

هاي باالي قرار گرفتن در معرض مخاطرات لح، ایران یکی از رتبهو ص
طبیعی مانند تنش آبی و امنیت غذایی را در جهان و در خاورمیانه دارد 

(Institute for Economics & Peace, 2020همچنین .)، 
خشکسالی بخشی معمول از چرخه اقلیمی است هرچند که شدت و 

اما معموالً مقامات  کند؛صلی فرق مین در هر منطقه و فدوره تناوبی آ
 World) کنندگیر این پدیده را امري اتفاقی و موقتی فرض میتصمیم

Meteorological Organization, 2006 و در نتیجه راهکارهاي )
 کنند. مقطعی یا بخشی براي حل آن انتخاب می مدتکوتاه

 
هر چند خشکسالی یک پدیده طبیعی اقلیمی بوده که در  دوم اینکه

هاي اخیر عوامل داده است، اما در دهههاي مختلف روي میدوران
انسانی و اجتماعی نیز در بروز و تشدید این پدیده و افزایش ضریب 

ند اپذیري در برابر آن و تبدیل به یک بحران طبیعی تأثیر داشتهآسیب
اسب از منابع آب و زمین و انتشار گازهاي برداري نامنبهرهمانند 
ی و ین پدیده به دلیل گستردگاهاي انسانی. اي توسط فعالیتگلخانه

و بلند  مدتکوتاهی، اقتصادي و اجتماعی زیستمحیطتکرار آثار منفی 
مدت زیادي در پی دارد که نباید نادیده گرفته شوند. به دلیل این 

ین مخاطره باید متفاوت از هاي خاص خشکسالی، مدیریت اویژگی
دیگر مخاطرات طبیعی باشد و اقدامات تقنینی نیز باید با توجه به این 

ها تنظیم شود. البته مقابله با خشکسالی یک امر چند بعدي ویژگی
توان صرفا با استفاده از نمی اقتصادي و اجتماعی است و لزوماً

حال دولت براي  راهکارهاي حقوقی با این پدیده مقابله کرد. با این
کارها ومدیریت مسأله خشکسالی به عنوان یک امر اجرایی نیازمند ساز

 کند. هاي حقوقی است که قانونگذار مشخص میو صالحیت
 

با توجه به لزوم مقابله و آمادگی در برابر این مخاطره، قانونگذار در 
برخی قوانین بطور مستقیم یا گذرا به مسأله خشکسالی پرداخته است 

 ساراتخ جبران و خشکسالی از ناشی عوارض از پیشگیري قانونانند م
پیچیدگی مسأله خشکسالی از لحاظ (. با این حال به دلیل 94/9/1914)

اکولوژیکی و اجتماعی، قانونگذاري در این زمینه مشکالت و 
ن تواند مانع به ثمر نشستن ایهایی داشته است که در نهایت میچالش

ایجاد نظم حقوقی مطلوب در مدیریت این مخاطره اقدامات تقنینی و 
 هايتوجهی به ویژگیها به بیاي از چالشطبیعی شود. بخش عمده

 گردد. خاص مخاطره خشکسالی می
 

به عنوان مثال قانونگذار به دلیل موقتی فرض کردن خشکسالی، 
تصویب یک قانون جامع و اتخاذ سیاست تقنینی مشخصی در خصوص 

اطره را ضروري ندانسته است. در نتیجه هیچ قانون مدیریت این مخ
یده ویب نرسجامع و منسجمی در خصوص مدیریت خشکسالی به تص

قانونی، با آنکه دولت اقدامات زیادي در راستاي  است. به دلیل این خأل
هاي گذشته انجام داده اما این اقدامات و مدیریت خشکسالی در دهه

حدي پیروي نکرده و همیشه بسته هاي دولت از نظم حقوقی واسیاست
یري از پذاین میزان تغییر کند و طبیعتاًبه اوضاع و احوال تغییر می

سد که رنظر ثبات حقوقی قابل نقد است. با این حال به نظر مینقطه
خشکسالی بنا به دالیل متعددي مانند دگرگونی اقلیمی، کاهش 

آب و  رویهرداشت بیبارندگی و رطوبت و مداخله عوامل انسانی مانند ب
پوشش گیاهی تبدیل به یک مخاطره پرتکرار در کشور شده است و در 

مصوبه سی و دومین جلسه شوراي عالی آب  6بند همین راستا 
مردم باید بدانند که خشکسالی »دارد که ( اذعان می11/14/1936)

 بعد باید با این شرایطدیگر جزو شرایط عادي کشور شده و کشور من
  «.شود اداره

 
هاي حقوقی مختلفی در زمینه خشکسالی قابل بطور کلی چالش

توان به بررسی آنها پرداخت شناسایی است که از زوایاي مختلف می
هاي قانونگذاري، نظام اجرایی و قضایی. در این مقاله به مانند چالش

هاي تقنینی در ایجاد یک چارچوب اساسی براي مدیریت بررسی چالش
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هاي حقوقی کالن و اولیه در این شود که چالشپرداخته میخشکسالی 
ایی هاي اجرایی و قضزمینه هستند که تا هنگامی که حل نشوند، چالش

هم حل نخواهد شد. چرا که ایجاد یک نظم حقوقی دقیق و جامع در 
زمینه مدیریت خشکسالی نیازمند قوانین مقتضی است. بدین ترتیب 

پردازد که آیا خشکسالی در ایران ته میاین مقاله به بررسی این نک
تبدیل به یک مسأله حقوقی شده است یا نه؟ آیا قوانین موجود در زمینه 

ند اخشکسالی به نحو مقتضی تمام ابعاد تقنینی این پدیده را پوشش داده
ایی هیا نه؟ بطور کلی نظام تقنینی در مدیریت خشکسالی با چه چالش

ها قابل رفع هستند یا نه؟ در ابتدا الگوي شرو بوده و آیا این چالروبه
پس شود و سمطلوب براي قانونگذاري در زمینه خشکسالی ترسیم می

هاي موجود در قوانین ناظر بر این ها و خألبر مبناي این الگو چالش
گیرد. هدف این مقاله تالش براي تبدیل مسأله پدیده مورد بررسی می

و نقد رویکرد قانونگذار در  خشکسالی به عنوان یک مسأله حقوقی
 مقابله با این مخاطره است.

 

  هاروشمواد و  -8

سی شناسی حقوقی به برراین مقاله با روش توصیف، تحلیل و آسیب
هاي هاي تقنینی در پیشگیري، کنترل و جبران خسارتچالش

پردازد. بدین ترتیب که ابتدا الگوي مناسب براي خشکسالی می
پنج امل این الگو ششود که ه خشکسالی ترسیم میقانونگذاري در زمین

 شناسایی خشکسالی به عنوان یکایجاد بستر حقوقی الزم براي  رکن
کارهاي حقوقی الزم براي پیشگیري، ومخاطره طبیعی، ایجاد ساز

اي هاي الزم برآمادگی و سازگاري در برابر خشکسالی، ایجاد صالحیت
بر ها را درجبران خسارتمقامات اجرایی، کاهش آثار و سرانجام 

هاي موجود در این زمینه به بررسی مهمترین چالش ،گیرد. سپسمی
یعنی نبود یک قانون جامع براي متعیّن ساختن تمام قواعد حقوقی ناظر 

داري هاي ابر کلیه مراحل مدیریت خشکسالی، ایجاد نکردن صالحیت
ریت مدیکافی و مقتضی، پیوند ندادن مدیریت بهینه آب و خاک با 

آوري و سازگاري کارهاي الزم براي تابوخشکسالی، ارائه نکردن ساز
توجهی به ابعاد اجتماعی و الگوهاي نامناسب محاسبه با خشکسالی، بی

 شود.هاي ناشی از خشکسالی پرداخته میو پرداخت خسارت
 

 هابحث و يافته -3

به  سمتق پنج در  با توجه به الگوي تقنینی پیشنهادي در این مقاله
اي هبررسی استلزامات قانونگذاري در مدیریت خشکسالی و چالش

 شود.پیش روي آن پرداخته می
 

 ايجاد چارچوب حقوقی اولیه -3-7

نخستین وظیفه قانونگذار در زمینه خشکسالی، شناسایی این پدیده به 
کارهاي اولیه و اساسی براي تکلیف وعنوان یک مخاطره و ایجاد ساز

مقابله با این پدیده است. این چارچوب حقوقی اولیه براي دولت به 
که  الزم است تعیین دقیق سیاست تقنینی و راهنمایی مقام مجري

از طریق تصویب یک قانون جامع براي تصریح ابعاد اصلی  معموالً
 با وجود تکرار خشکسالی در ایران گیرد.مدیریت خشکسالی صورت می

ونی جامع و فراگیر در زمینه مدیریت هاي هنگفت، قانو تحمیل خسارت
این پدیده به تصویب نرسیده و قانونگذار صرفا به تصویب برخی قوانین 

 از ريپیشگی قانون»پراکنده در این خصوص بسنده کرده است مانند 
( که 94/9/1914« )خسارات جبران و خشکسالی از ناشی عوارض

ص نحوه تخصی برخالف عنوان کلی آن، فقط به ذکر کلیاتی در مورد
 ها بسنده کرده است. اعتبار براي جبران این خسارت

 
( نیز از مسأله 1/5/1931« )قانون مدیریت بحران کشور»حتی 

اعد الزم براي مدیریت جامع این خشکسالی کامال گذرا رد شده و قو
رسد قانونگذار هنوز خشکسالی مخاطره را ایجاد نکرده است. به نظر می

رسمیت نشناخته و  ی بهزیست محیطأله حقوقی و را به عنوان یک مس
حقوقی خاص  نظامتوان از یک نمی هاي حقوقی موجودبا توجه به خأل

 هاي اصلی درچالش مدیریت خشکسالی در ایران سخن به میان آورد.
 این زمینه عبارتند از:

 

 ابهام در تعريف خشکسالی -3-7-7

 ؛ودشروشن تلقی می با وجود آنکه عموماً خشکسالی مفهومی ساده و
اما ارائه تعریفی دقیق از آن در امر مدیریت خشکسالی عمالً دشوار و 

و بسیاري از پژوهشگران اذعان دارند که تعریفی یکسان  پیچیده است
 & Colesو مورد پذیرش براي همه در مورد این مفهوم وجود ندارد )

Eslamian, 2017) .ه مسأله در حقوق ایران قوانین و مقرراتی که ب
اند، تعریفی دقیق و روشن و یا الاقل یک تعریف خشکسالی پرداخته

اند و همین امر مدیریت جامع و حداقلی از این پدیده به عمل نیاورده
بود نعملی  تمشکالکند. یکی از کامل این پدیده را دچار مشکل می

ر د تعریفی روشن از این عبارت عالوه بر سردرگمی مقام مجري قانون
کند مبلغی اي مقرر میاین است که هنگامی که مصوبه ،اجراي آن

صرف  «هاي خشکسالیجبران هزینه»یا « مقابله با خشکسالی»جهت 
ده شخشکسالی معلوم نیست و مشخص ننوع در اینجا منظور از  شود،
 لاص که این مبلغ باید صرف چه اموري شود که این مسأله با است

 مغایرت آشکار دارد تفصیل بودجه و نویسیشفافیت بودجه
(Randjbari & Badamchi, 2009).  
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با آنکه انواع مختلفی از خشکسالی مانند خشکسالی هواشناسی، 
هیدرولوژیکی و اقتصادي وجود دارد، تلقی قانونگذار از خشکسالی، 

خشکسالی کشاورزي بوده است چرا که در بیشتر قوانین جبران  عمدتاً
ناشی از خشکسالی را مد نظر قرار داده و از  هاي کشاورزيخسارت

م بود بنابراین الزاجتماعی آن غافل مانده است.  -تنظیم ابعاد اقتصادي
شناختی تا قانونگذار حسب مورد ابعاد اقتصادي، اجتماعی و بوم

رسانی و جبران داد تا امکان کمکنظر قرار میخشکسالی را هم مد
دیده از ي و اجتماعی آسیبهاي مختلف اقتصادخسارت براي بخش

 شد. خشکسالی هم فراهم می
 

 ابهام در معیارهای اعالم وقوع خشکسالی -3-7-8

هاي خاص خود را دارد مانند وقوع تشخیص وقوع خشکسالی پیچیدگی
تدریجی، دشواري در تعریف و دشواري در شناسایی دامنه وقوع آن 

(Wilhite & Buchanan-Smith, 2005همچنین .)،  عدم قطعیت و
بینی وقوع این پدیده و شناخت عوامل و آثار آن از دشواري در پیش

اي ههاي خاص این مخاطره است. به دلیل این پیچیدگیدیگر ویژگی
خاص مدیریت خشکسالی و تصویب قواعد حقوقی ثابت براي آن دشوار 

د نشوند تا اتخاذ تدابیر دقیق، معتبر، زمانماین عوامل باعث می شود.می
 ،هاي آمادگی در برابر این مخاطره دشوارتر شود. بنابراینو تنظیم برنامه

تعریف معیارهاي تعیین اعالم وقوع خشکسالی یک گام اساسی در 
طی در چه شرایکند مدیریت خشکسالی است. این معیارها مشخص می

توان خشکسالی را یک بحران طبیعی یا شرایط اضطراري اعالم می
اجرایی بتوانند اقدامات الزم را براي مقابله و کنترل این کرد تا مقامات 

پدیده انجام دهند. خشکسالی باید تمام شرایط یک بحران طبیعی را 
 داشته باشد تا بتوان آن را یک مخاطره و وضعیت اضطراري برشمرد. 

 
اعمال قواعد حقوقی خاص  به تواندچرا که اعالم وضعیت اضطراري می

د. شو منجرساساً اعمال نشدن مقررات عادي وضعیت اضطراري یا ا
مهمترین این شرایط عبارتند از غیرمترقبه بودن خشکسالی و نبود 

ي راواتفاقی و ناگهانی بودن؛ دشآمادگی اولیه براي مقابله با این پدیده؛ 
 دیده از خشکسالی به دلیل گستردگیهاي آسیبدر تعیین آثار و بخش

هاي متعدد ها و بخشدادن حوزهجغرافیایی و تحت تأثیر قرار 
(Buckle, 2005)ًقوانین و مقررات ایران چارچوبی  . با این حال اساسا

اند و در عمل اعالم وقوع براي معیارهاي اعالم خشکسالی ارائه نداده
. سازمان هواشناسی بستگی داردتشخیصی و دامنه این پدیده به نظر 

ی ارها به صالحیت تشخیصتوان ادعا کرد تعیین این معیهرچند که می
این نهادها بستگی داشته و امري تقنینی نیست، اما تعیین معیارهاي 

ه بدر قوانین و مقررات نیز حداقلی براي اعالم وضعیت خشکسالی 
در نبود معیارهایی دقیق کند. تر این مخاطره کمک میمدیریت دقیق

 راز انواع خشکسالی در مناطق مختلف کشور، ممکن است دولت د
ا را هها نتواند اولویتتوزیع بودجه براي کاهش اثرات این خشکسالی

 رعایت کند و به مناطقی کمک کند که نیاز کمتري به کمک دارند.
 

 پراكندگی قوانین -3-7-3

دت مبلند مسألهیک دهد اما با آنکه بطور اتفاقی رخ میخشکسالی 
ی حالی که یکمدت مدیریت شود. در که باید با راهکارهاي بلند است

هاي اساسی حقوق ایران در امر خشکسالی وجود قوانین و از چالش
مقررات پراکنده و موقتی مانند قوانین برنامه پنجساله توسعه است که 

مورد  هادهکنون تاشود. گیري یک نظم حقوقی مشخص میمانع شکل
یده خشکسالی به تصویب رس ارتباط باقانون و مصوبه هیأت وزیران در 

جامع و یکپارچه نبوده و فقط ناظر بر ابعاد محدودي از مدیریت ت که اس
ابله ها و تشکسل ستاد مقخشکسالی یعنی بودجه جبران برخی خسارت

 زا ناشی عوارض از پیشگیري قانونمانند  .اندبا خشکسالی بوده
( و مصوبه هیأت وزیران در 94/9/1914) خسارات جبران و خشکسالی
 (.36/13/1915) خشکسالی بحران با ابلهمق ستاد تشکیلخصوص 

أموران ل مپراکندگی قوانین و نبود سیاست تقنینی یکسان در عم
ن کند. به عنواثر با این پدیده دچار مشکل میاجرایی را در مقابله مؤ

مثال در مورد موقتی بودن یا تداوم حکم برخی قوانین و مقررات در 
 این خصوص همواره ابهام وجود دارد. 

 
بنابراین بهتر بود که به جاي تصویب این همه قوانین و مقررات متنوع 
در زمینه خشکسالی، یک قانون جامع و یکپارچه براي مدیریت این 

شد و یا الاقل فصلی جداگانه در قانون مدیریت پدیده تصویب می
 ،یافت که نیافته است. همچنینبحران به این مسأله اختصاص می

روز رسانی مداوم مقررات ناظر زم اصالح و بهمدیریت خشکسالی مستل
بر مقابله با خشکسالی است. چرا که خشکسالی به عنوان یک پدیده 

که ثبات و ناپذیر دارد. در حالیبینیطبیعی حالتی متغیر و پیش
پذیري اندک شاخصه اصلی مقررات حقوقی بوده و یکی از تحول

نسبی آنها است هاي مهم قواعد حقوقی، ثبات مهمترین ویژگی
(Wacks, 2006 از این منظر، وضع قواعد موقتی و .)براي  مدتکوتاه

گیري یک نظم حقوقی مشخص مدیریت یک معضل دائمی، مانع شکل
رات مستقیم و غیر مستقیم براي کاهش خسا در آن حوزه خواهد شد.

مدت حاصل از خشکسالی، یک نظام مدیریت جامع مدت و بلندو کوتاه
 روز و ساختارهايکسالی مشتمل بر قوانین و مقررات بهخشو دائمی 

 .، نه وضع قوانین و مقررات مقطعی و پراکندهنیاز استاداري مقتضی 
پیشگیري از راهکارهاي راهبردي و بلندمدت براي  بایدقانونگذار لذا 

رابر و آمادگی در ب خشکسالیهاي بیشتر در تشدید آثار و بروز آسیب
مدت مقطعی در این زمینه اتخاذ راهبردهاي کوتاهداده و از ارائه  آن



 
 

 
 

 7655، پايیز 3تحقیقات منابع آب ايران، سال هفدهم، شماره 

Volume 17, No. 3, Fal 2021 (IR-WRR) 

191 

 

البته این چالش در نظام حقوقی دیگر کشورها هم به  خودداري کند.
مشی خشکسالی آمریکا با نوعی وجود دارد. به عنوان نمونه قانون خط

کند تدابیر قانونگذاري غیر جامع و موقتی مانع آنکه تصریح می
ود، اما شمدیریت خشکسالی میگیري یک نظم حقوقی در زمینه شکل

هاي اصلی مدیریت برخالف عنوان کلی آن به جاي ایجاد چارچوب
شی ماین پدیده فقط به تصریح مقررات مربوط به ایجاد کمیسیون خط

 (.USA, 1998هاي آن اکتفاء کرده است )ملی خشکسالی  و صالحیت
 

گذاري در زمینه خشکسالی در درجه نخست مستلزم وضع مقررات
قانون یا قوانین جامع و پایه است که قواعد و هنجارهاي کلی مدیریت 

، یهایی که امور جزیخشکسالی را مشخص کند و دوم مقررات و برنامه
تفصیلی و فنی مدیریت این پدیده را تعیین نماید. بخشی از این مقررات 

مدت و بلندمدت تنظیم شوند تا هاي کوتاهباید در قالب برنامه
ي تشخیصی الزم براي مدیریت این پدیده را با توجه هاصالحیت

هاي خاص اقلیمی و انسانی آن در اختیار مقامات اجرایی قرار ویژگی
اده رخ د ایراناست که همواره در دهند. خشکسالی یک پدیده طبیعی 

کسالی خشبنابراین . و از این جهت وقوع این پدیده دور از انتظار نیست
و این گونه نیست که فقط  ایران است تزیس محیطیک چالش ذاتی 

به صورت گهگاه و در برخی مناطق خشک ایران رخ دهد. بنابراین با 
پذیري ایران در برابر خشکسالی و احتمال تداوم آن در توجه به آسیب

هاي آینده، تصویب یک برنامه ملی واکنش و آمادگی در برابر سال
را مشخص کند هاي ذیربط خشکسالی که تکالیف همه دستگاه

 ضروري است. 
 

كارهای حقوقی الزم برای پیشگیری و وايجاد ساز -3-8

 آمادگی در برابر خشکسالی

 هايوظیفه دوم قانونگذار در امر مدیریت خشکسالی، ایجاد چارچوب
قانونی براي پیشگیري از تشدید آثار و افزایش آمادگی در برابر این 

ء جزین مخاطره ارتباط دارد. مخاطره است که به مرحله پیش از وقوع ا
ف را مکلوزارت نیرو « قانون مدیریت بحران کشور» 14بند )پ( ماده  3

 .نسبت به پیشگیري از خشکسالی اقدامات الزم را انجام دهد کند تامی
توان از وقوع خشکسالی تصور قانونگذار بر این بوده است که می

که  طبیعی استخشکسالی یک مخاطره که پیشگیري کرد. در حالی
ها اما با اتخاذ برخی راهکار، پیشگیري از وقوع آن تقریبا ناممکن است

 ،پذیري در برابر آن را کاهش داد. بنابراینتوان شدت وقوع و آسیبمی
 به معناي به پیشگیري از تشدید آثار پیشگیري از خشکسالی عمالً

 هاي کمتر در صورت وقوع است. احتمالی و تحمل آسیب
 

مینه زاقدامات پیشگیرانه یکی از رویکردهاي مهم مدیریتی در  اتخاذ
که امروزه نظر به شرایط حساس و محیط زیست است. چرا حفاظت

تري یدهتر و پیچگسترده آثاری مخاطرات طبیع شکننده محیط زیستی،
اي هناپذیر است. بنابراین صرف هزینهگذارند که گاه جبرانبه جاي می

ر از تتر و ضروريمنطقی نامطلوب، آثاربراي پیشگیري از این اولیه 
ه شود. پدیدتلقی می هاخسارت هاي هنگفت براي جبرانهصرف هزین

اي بسیار پیچیده و تا حدود زیادي خارج از خشکسالی با آنکه پدیده
مشخصه  آبیکمتغییرات بارشی و اختیار بشري است، ولی در ایران که 

بنابراین و  وجود دارداین پدیده یشه احتمال وقوع ، هماست بارز آن
هاي الزم و هماهنگی با نهادهاي مرتبط، ریزيبا برنامه دولت باید

بینی و هشدار به موقع از بروز خشکسالی اقدامات مناسب را جهت پیش
تصویب قوانینی است که راهکارهایی براي که الزمه آن  ددهانجام 
  .ارائه دهد ري با این مخاطره طبیعیاسازگو ریزي بلندمدت برنامه

 
 گیرند:در دو زمینه صورت میاقدامات پیشگیرانه در خشکسالی 

پیشگیري از تشدید آثار خشکسالی مانند مدیریت بهینه آب و خاک، و 
سازي و پیشگیري از بروز خسارت از طریق سازگاري، آماده

لب در قا پذیر است کهتوانمندسازي نهادهاي ذیربط و اشخاص آسیب
گیرد آمادگی در برابر خشکسالی پیش از وقوع صورت می

(Kampragou et al., 2011 .) در همه قوانین و مقرراتی که در
 بودنتوان اند به وضوح میتصویب شدهدر ایران خصوص خشکسالی 

ی آمادگلزوم کاهش عوامل تشدید آثار و مقررات و قواعد مقتضی براي 
  هده کرد.خشکسالی را مشا در برابر

 

 كاهش عوامل تشديد آثار -3-8-7

وان تخشکسالی به عنوان یک امر طبیعی قابل پیشگیري نیست، اما می
در تشدید خشکسالی را کاهش داد. یکی از دالیل  مؤثرعوامل انسانی 

اصلی تبدیل خشکسالی به یک مخاطره و بحران طبیعی، دخالت عوامل 
و بیش از حد از منابع آب و برداري غیر اصولی انسانی مانند بهره

چرا  لی نقش زیادي دارند؛در تشدید خشکسا کشاورزي ناپایدار است که
که خشکسالی فقط کمبود بارندگی نیست، بلکه کمبود رطوبت در 

 ,Smith & Petleyها و مخازن آب هم است )خاک، رودها، آبخوان

ها، ( و یکی از دالیل کاهش رطوبت خاک و میزان آب رودخانه2008
ویه رهاي بشري مانند کشاورزي، تخریب خاک و برداشت بیدستکاري

آوري در برابر افزایش تابهاي سطحی و زیر زمینی است. از آب
برداري پایدار و منطقی از منابع آب و خاک خشکسالی مستلزم بهره

هاي آب و ( و بدون حفاظت از اکوسیستمStein et al., 2016است )
ی موفق نخواهد بود. بنابراین یک بخش عمده خاک مدیریت خشکسال
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کارهاي حقوقی مدیریت خشکسالی باید به کنترل عوامل بروز واز ساز
 یا تشدید خشکسالی اختصاص یابد. 

 
ذیري پمهمترین مرحله در پیشگیري، شناسایی و کاهش عوامل آسیب

را  دستانه آثار آندر برابر خشکسالی است تا بتوان با اقدامات پیش
ی نیستند، بلکه عوامل زیستمحیطش داد. این عوامل فقط عوامل کاه

پذیري دخالت دارند اقتصادي و اجتماعی نیز در میزان آسیب
(Annagylyjova, 2013 مانند میزان جمعیت ساکن در مناطق دچار )

برداري از منابع آب. بخش خشکسالی، نوع معیشت آنها و نحوه بهره
دار برداري ناپایه و آثار خشکسالی به بهرهاي از عوامل تشدید دامنعمده

منابع آب و کشاورزي ناپایدار ارتباط دارد و با اصالح نظام مدیریت این 
هاي خشکسالی توان تا حدود زیادي از بروز آسیبمنابع است که می

پیشگیري کرد. با وجود تصویب برخی قوانین و مقررات در زمینه آب 
از این منابع در راستاي پیشگیري از برداري و کشاورزي، نظام بهره

 تشدید آثار خشکسالی و آمادگی در برابر آن هنوز اصالح نشده است.  
 

 برداری ناپايدار از منابع آبیبهره -3-8-7-7

اي در خشکسالی اهمیت دارد که مسأله مدیریت بهینه آب به اندازه
ظام نآمادگی و سازگاري در برابر خشکسالی به اصالح توان گفت می

یه روبرداري بیچرا که بهره برداري از آب بستگی دارد؛حفاظت و بهره
ذیر پآسیب و نادرست از منابع آب، کشور را در مواقع خشکسالی کامالً

ن ، همچنابه مناطق خشک اختصاص ندارد سازد و این مسأله صرفاًمی
شته، ذهاي گبهاي زیرزمینی در دههرویه از آبرداري بیکه به دلیل بهره

پذیرتر شده است ایران بیش از پیش در برابر خشکسالی آسیب
(Ashraf et al., 2021.) منتظره است یعنیخشکسالی یک پدیده غیر 

هایی با تواند در سرزمینکاهش ناگهانی بارش و رطوبت که می
هاي مختلف حتی مناطق معتدل و مرطوب هم روي دهد اقلیم

(Kaviyani & Alidjani, 2015 و ) از این لحاظ مدیریت منابع آبی
آب باشد، بلکه کل مناطق کشور، نباید محدود به مناطق خشک و کم

 اعم از خشک و مرطوب باید تابع مقررات سختگیرانه حفظ و مصرف
هاي الزم براي مواقع بروز خشکسالی انجام بینیآب باشد و پیش بهینه
 شود.

 
 در اتحادیه اروپا نیزدر زمینه خشکسالی که مهم رویکردهاي یکی از 

مورد توجه قرار گرفته، گنجاندن مسأله خشکسالی در قوانین و 
 ,.Kampragou et alبرداري از آب کشور است )هاي بهرهسیاست

هاي ناظر بر منابع آب و ( تا بدین وسیله میان قوانین و برنامه2011
مینه زراستایی وجود داشته باشد. در مقابله با خشکسالی هماهنگی و هم

کنترل منابع آب در برابر خشکسالی رویکردي که در برخی کشورها از 

شود کاهش نیاز آبی و اصالح الگوهاي مصرف جمله آمریکا اعمال می
ر آوري در برابها، افزایش تابآب از طریق بازیافت و بازچرخانی پساب

هاي آب زیر زمینی است سازي آب و مدیریت سفرهآبی، شیرینکم
(Carter & Stern, 2017 در ایران با آنکه در زمینه حفاظت و .)

یده سبرداري از منابع آب در کشور قوانین و مقرراتی به تصویب ربهره
ه قانون توزیع عادالن»ي این قوانین مانند آوراست اما به نحو شگفت

راهبردهاي بلندمدت توسعه بخش آب از »و ( 16/13/1961« )آب
به مسأله خشکسالی و لزوم  (11/1/1931) «منظر آمایش سرزمین

و اساساً د انآبی ناشی از خشکسالی نپرداختهآمادگی در برابر شرایط کم
روي مدیریت آب و کشاورزي کشور یک مخاطره پیش ناعنوه را ب آن

استفاده بهینه از آب و آبیاري اصولی با آنکه  اند.نشناختهبه رسمیت 
است اما هنوز در قوانین و ر یکی از ضروریات حفظ منابع آب کشو

مقررات جنبه الزامی نیافته و از ضمانت اجراي حقوقی مناسبی برخوردار 
 برداري پایدار شوند. برداران آب مکلف به بهرهنیست تا بهره

 
آب در مناطق مستعد خشکسالی و در مواقع و تأمین حفظ  ،بنابراین

آمادگی در برابر  است. از این رو وز این مخاطره دچار چالش اساسیبر
خشکسالی و کاهش اثرات منفی آن برخی اصالحات در حقوق آب را 

 کند از جمله:ایجاب می
سازي قوانین آب کشور از طریق تصویب قانون جامع آب ( یکپارچه1

( تصویب 3آبی، با توجه به رویکردهاي استفاده بهینه و سازگاري با کم
ع برداري بهینه و منطقی از منابتنظیم بهرهبراي مدت یک برنامه بلند

الزام به اصالح الگوهاي  (9، مدیریت بهینه عرضه و تقاضاي آبآب و 
 بازیافت و بازچرخانیالزام به  (4، آبیاري و کاهش مصرف آب

 بینیاي به پیشهاي آب منطقه( الزام شرکت5ها، ها و پسابفاضالب
( 6، ینحوه تأمین آب آشامیدنی در شرایط اضطراري خشکسال

مدسازي مجازات آلودگی و مصرف غیر معقول آب در مناطق کارآ
 حساس در برابر خشکسالی.

 

 كشاورزی ناپايدار  -3-8-7-8

از  کهکننده خشکسالی است و هم اینکشاورزي هم از عوامل تشدید
با  آید. بدین ترتیب که کشاورزي ناپایدارقربانیان اصلی آن به شمار می

در  کند وهاي خشکسالی را تشدید میآسیب اتالف منابع آب و خاک
 یهاي کشاورزي و قحطمقابل خشکسالی نیز موجب نابودي فرآورده

هاي مخرب کشاورزي بر این منابع، گذار از شود. به دلیل آسیبمی
هاي کشاورزي همساز با طبیعت و کشاورزي ناپایدار به سوي نظام

اي ضرورت جدي بر ایجاد تعادل میان تولید و حفظ تنوع زیستی یک
(. کشاورزي پایدار بر پایه نوسازي بخش Westra, 2000جوامع است )

هاي هاي اکولوژیکی از طریق اعمال روشکشاورزي و رعایت ارزش
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شامل تدابیر مختلفی مانند  زیست محیطمدیریت کشاورزي سازگار با 
 گیري از منابع جایگزین، کنترل کودها و موادکنترل دامداري و بهره

(. Guangyong, 2011شیمیایی آالینده، حفاظت از خاک است )
ی، مناسب زیست محیطکشاورزي پایدار نظام کشاورزي است که از نظر 

و سودمند باشد و ساختار اجتماعی جوامع روستایی را حفظ کرده، مبتنی 
بر مدیریت صحیح منابع در کشاورزي بوده و ضمن تأمین نیازهاي 

ر تولید ها ببخشد. این نظام ءا حفظ کرده یا ارتقاانسان، منابع طبیعی ر
و صرف منابع کمتر و بهینه متکی هستند،  زیست محیطپایدار همساز با 

هاي کشاورزي موسوم به کشاورزي تجاري و یا معیشتی، بر اما نظام
زیست  با صرف منابع بیشتر و تخریب محیط مدتکوتاهتأمین اهداف 

توان در بخش ( که نمونه بارز آن را میBabadjani, 2004تکیه دارند )
 کشاورزي ایران مالحظه کرد. 

 
هاي ایران براي کشاورزي بسیار درصد زمین 4/4که که تنها در حالی
درصد ضعیف،  4/11درصد متوسط،  3/1درصد مناسب،  3/3مناسب، 

 Mesgaran et) درصد نامناسب است 64درصد بسیار ضعیف و  9/6

al., 2017 ،)هر  کشیهاي کشاورزي ناپایدار و مبتنی بر بهرهفعالیت
ت الگوي کشیابد. هنوز چه بیشتر از آب و خاک در کشور افزایش می

قانون » 95با وجود تأکید برخی مصوبات دولت مانند ماده  ایران در
در شور یک ک همسو با شرایط اقلیمی «برنامه پنجساله ششم توسعه

 ,Organization of Plan & Budget) نیست سالیخشکمعرض 

کشت انتقال و توزیع نادرست آب و  نمونه بارز آن تداومو  (2019
تایج . یکی از ناستدر مناطق مختلف کشور نیاز آبی باال  با  گیاهان

ور، اتالف منابع آب و حاکمیت الگوي کشاورزي ناپایدار و غیر بهره
در  یشتر آنچه بپذیر شدن هرخاک، تهدید منابع آبی کشور و آسیب

هاي کشاورزي که با اتخاذ روشموارد بروز خشکسالی است. در حالی
پایدار و کاهش وابستگی به آب کشاورزي، منابع آب و مواد غذایی 

 توان براي مواقع خشکسالی ذخیره کرد. بیشتري می
 

ترین قربانی خشکسالی به منظور بخش کشاورزي به عنوان اصلی
مند دیدگی نیازپدیده و کاهش میزان آسیبآمادگی و سازگاري با این 

اصالحات اساسی در ابعاد حقوقی، مدیریتی، فنی، اجرایی و اجتماعی 
پذیري آسیب هاي کشاورزيفعالیت ویژه در ایران کهآن است، به

رزي توسعه کشاوهرچند که  .دارنددر برابر خشکسالی زیادي اقتصادي 
 ,.Latifi et alفناوري و دانش فنی )پایدار با موانع متعددي مانند نبود 

رو بوده و بطور کلی پایداري منابع کشاورزي آن ضعیف ( روبه2017
پذیري کشاورزي توجه به آسیب(. باKouchaki et al., 2014است )

 صالح نظام کشاورزي همساز با محیطایران در برابر خشکسالی، ا
 را نیاز دارد. اززیست راهکارهاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و حقوقی 

لحاظ حقوقی توسعه کشاورزي پایدار مستلزم قوانین پایه مناسب براي 
هاي اداري نهادهاي متولی و الزامات روشن براي صالحیتتصریح 

ه کپایدار است؛ چراتغییر الگوهاي کشاورزي رایج به سمت کشاورزي 
هاي کشاورزي توسط اشخاص خصوصی انجام بخش زیادي از فعالیت

هاي شود و الزام به اتخاذ الگوهاي کشاورزي پایدار در زمینمی
کشاورزي خصوصی به دلیل تعارض حقوق خصوصی و حقوق عمومی 

رار الزم را در اختیار دولت ق است تا صالحیتمستلزم قوانین مقتضی 
ي عالوه بر قوانین بر تغییر الگوي دیگر دهد. البته عوامل مختلف

شناسی عوامل فنی، اقتصادي و خاک کشاورزي تأثیر دارند مانند
(Sabzevari et al., 2020که هر کدام از آنها چالش ) هایی براي تغییر

کنند. حل این الگوي کشت به سمت کشاورزي پایدار ایجاد می
کارهاي حقوقی وویژه سازها مستلزم راهکارهاي فرابخشی و بهچالش

ي ابزارهامقتضی است که ضمن احترام به حقوق مالکیت شخصی، 
 می ــویقی الزم براي تغییر الگوهاي کشت همساز با وضعیت اقلیـتش

 مناطق ارائه دهد. 
 

وري بخش قانون افزایش بهره کشاورزي مانندقوانین  بطورکلی
مقتضی براي  کارهايو( از ساز39/4/1913) کشاورزي و منابع طبیعی

از منابع آب و خاک در  مؤثروري در کشاورزي و حفاظت الزام به بهره
اورزي نابراین اصالح نظام کشبهاي کشاورزي برخوردار نیستند. فعالیت

ر در پذیري کمتبه منظور آسیبو حفظ منابع آب و خاک حیاتی کشور 
ازي سبرابر آثار ناشی از دگرگونی اقلیمی و خشکسالی اصالح و مقاوم

یت ی در مدیریک ضرورت اساس نظام کشاورزي در برابر این تغییرات
خشکسالی و آمادگی در برابر آن است که در این راستا نظام حقوقی 

روز رسانی قوانین کشاورزي و الزام به باید از طرق مختلف از جمله به
  برداري بهینه از منابع آب و خاک دست به این اصالح بزند.بهره

 
رزي اوهاي مورد نیاز وزارت جهاد کشدر این زمینه قانون باید صالحیت

دهی و سازگاري در اصالح نظام کشاورزي را ایجاد کند از قبیل جهت
با شت ک سطح زیر تناسبکشاورزي کشور با خشکسالی،  هايفعالیت

 ، اصالحکشاورزي حفاظتیعملیات  منابع آب و خاک موجود، تقویت
هاي ی در فعالیتزیستمحیطتعیین ضوابط هاي آبیاري، روش

داري، آبخوانهاي آبخیز و از حوزه مؤثرهاي حفاظت، کشاورزي
ه و تجویز تغییر کم بازدهاي کشاورزي زمینجلوگیري از افزایش 

ها، جلوگیري از کاشت محصوالت کشاورزي ناسازگار کاربري این زمین
اي هاتخاذ تدابیر الزم براي حفظ باروري خاک با شرایط اقلیمی منطقه،

بهینه آب،  توزیع و مصرف ،قالانت هايوسعه و آموزش فناوريت، کشور
 کشت گیاهان مقاوم بهتشویق به ، آب هاي کاهش تبخیرترویج روش

آبی، اولویت تحقیقات کم انتخاب ارقام مقاوم به شوري و خشکی و
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سعه تولید، تو جاي افزایشتوسعه کشاورزي به کاهش مصرف آب به
 ن،هاي بازیافت آب و جلوگیري از اتالف و آلوده شدن آيفناور

و سرانجام کاهش وابستگی معیشتی و  واقعی آب گذاريقیمت
  اقتصادي به کشاورزي.

 
اصالح نظام کشاورزي و تأمین راهکارهاي فوق نیازمند اصالحات 

اي در بخش کشاورزي با رویکرد افزایش بازدهی تقنینی پایه
سازي مصرف آب و محصوالت کشاورزي و کاهش اتالف منابع، بهینه

آور ساختن این بخش در برابر مخاطراتی مانند خشکسالی خاک و تاب
و دگرگونی اقلیمی است. در این راستا قوانین و مقررات جاري بخش 

ند قدیمی هست کشاورزي که همگی پراکنده و نامنسجم بوده و اکثراً
باید با اتخاذ این رویکردها همسو با تحوالت اقلیمی، اقتصادي و 

سس وزارت جهاد قوانین مؤ ،د. همچنیناجتماعی روز کشور اصالح شون
( 6/14/1913) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزيکشاورزي مانند 

 زوم ــاید وظایف این وزارتخانه را متناسب با مسأله خشکسالی و لـــب
 آمادگی در برابر آن به روشنی و دقت تعریف کنند. 

 

 رسانیآموزش و اطالع -3-8-8

هاي عمومی و خشکسالی مستلزم آموزشمقابله و آمادگی در برابر 
رسانی مناسب است. آموزش مردم و به ویژه تخصصی و اطالع

 هاي آنکشاورزان براي آمادگی در برابر خشکسالی و کاهش خسارت
رسانی قانون نظام اطالع»توان از در این راستا میدارد. ضرورت 

مکاري همثال زد که یک سیستم « یکپارچه در زمینه خشکسالی آمریکا
هاي اجرایی ذیربط و رسانی میان دستگاهسازمانی براي اطالعمیان

 ,USAکند )آموزش مردمی در خصوص مدیریت خشکسالی ایجاد می

عمومی و تخصصی در زمینه مقابله با این حال مسأله آموزش (. 2006
و آمادگی در برابر خشکسالی در قوانین این حوزه نادیده مانده است. از 

هاي ذیربط مانند وزارت جهاد کشاورزي الزم است تا دستگاهاین جهت 
برنامه ملی اختصاصی براي آموزش عمومی و مکلف به تهیه و اجراي 
 ند. همچنین هشدار وشودر برابر خشکسالی  تخصصی براي آمادگی

ینی برسانی در زمینه وقوع خشکسالی به دلیل دشواري در پیشاطالع
د. به این دلیل الزم است تا نهادهاي هاي خاص خود را دارآن چالش

کارهاي وذیربط مانند سازمان هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزي ساز
رسانی در خصوص وقوع تسهیل اطالعهماهنگی و مقتضی براي 

  خشکسالی را فراهم کنند. 
 

 آمادگی و سازگاری با خشکسالی -3-8-3

آب و  شاملچرخه اقلیمی  هاي خشکسالی این است کهیکی از ویژگی
 زیست محیطتواند نیازهاي انسان و میرطوبت در یک دوره مشخص ن

تواند به نوعی را تأمین کند. در واقع خشکسالی آب و هوایی، می
خشکسالی اجتماعی بینجامد، نوعی از خشکسالی که در آن انسان قادر 

هنگامی که اقلیم  ،به تأمین نیازهاي عادي خود نیست. بنابراین
زیست را تأمین کند، انسان نیز باید نیازهاي انسان و محیط تواندنمی

نیازهاي خود را متناسب با توان اقلیم کاهش دهد. یکی از مهمترین 
تهدیدهاي خشکسالی این است که در اثر خشکسالی تغییراتی در میزان 

 هاي وابسته مانند خاک و پوششآید که اکوسیستمرطوبت به وجود می
با آن سازگار شوند و در نتیجه دچار  مدتکوتاهدر توانند گیاهی نمی

 شوند. اختالل یا نابودي می
 

د را توانند خوهاي اقتصادي و اجتماعی نیز نمیبه همین ترتیب نظام
با خشکسالی سازگار سازند. با این حال مشکل اصلی در  مدتکوتاهدر 

م سازي نیازهاي انسان با توان اقلیهمین سازگارسازي و هماهنگ
ند ااي شکل گرفتههاي اقتصادي و اجتماعی به گونهچراکه نظام ؛است

ادگی پذیر هستند و به سکه در برابر تغییرات ناگهانی اقلیمی آسیب
توانند خود را با این تغییرات سازگار سازند. مسأله آمادگی و نمی

سازگاري از این جهت بیشتر اهمیت دارد که در مناطق خشکی مانند 
ا پذیر نبوده و یقابله با خشکسالی در برخی موارد یا امکانایران، م

اي هشود که در سالبینی میپیش ،هاي سنگینی دارد. همچنینهزینه
آینده دگرگونی اقلیمی آثار منفی زیادي بر اقلیم کشور از جمله کاهش 
میزان بارندگی، افزایش دما و تبخیر و تشدید خشکسالی در مناطق 

اگر  ،(. بنابراینKouchaki et al., 2015باشد )خشک در پی داشته 
خشکسالی در حال تبدیل شدن به یکی از مخاطرات معمول در کشور 

اي جز تحول مدیریت کنونی خشکسالی به سوي سازگاري باشد، چاره
و آمادگی در برابر این پدیده و اتخاذ الگوهاي مبتنی بر مصرف حداقلی 

رزي و اقتصادي همساز با شرایط هاي کشاوآب و خاک و انجام فعالیت
 خشکسالی نیست. 

 
تقویت آمادگی و سازگاري با خشکسالی از لحاظ حقوقی مستلزم 

هاي حساس مانند آب، کشاورزي، صنعت کارهایی است که بخشوساز
رویی با این مخاطره توانمند سازد. و مناطق شهري و روستایی را در رویا

ی و زیستمحیطهاي سازگاري کاروکارها شامل دو دسته سازواین ساز
هاي اخیر ی در سالزیستمحیطشوند. در بعد اجتماعی می-اقتصادي

و نیمه  قلیم خشکپذیري در برابر اسازگاري با شرایط اقلیمی و آسیب
ی در بخش آب و کشاورزي تا حدودي مورد توجه خشک بطور استثنای

قانون » 95 ماده (الفقانونگذار واقع شده است. بدین ترتیب که بند )
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وري در بهره کند تادولت را مکلف می« برنامه پنجساله ششم توسعه
با اولویت محصوالت داراي مزیت نسبی را تولید محصوالت کشاورزي 

و ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوري، مقاوم 
دهد.  کشت مناسب با منطقه افزایش به خشکی و رعایت الگوي

 «تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه ملی سازگاري با کم آبی»
( نیز با آنکه تدبیر خاصی در مورد خشکسالی اتخاذ 6/13/1936)

به منظور هماهنگی، انسجام و پیگیري اجراي قوانین و اما  کند؛نمی
آبی و تعادل منابع و مصارف مقررات مؤثر در تحقق سازگاري با کم

ا کند و وظایفی ررا ایجاد می «اري با کم آبیسازگ»آب، کارگروه ملی 
د تواندهد که در صورت اجراي مناسب میبر عهده این کارگروه قرار می
هاي مختلف شهري، کشاورزي و صنعت تا حدودي به سازگاري بخش

با این حال سازگارسازي الگوهاي مصرف آبی کمک کند. در برابر کم
پذیر در برابر آن، مستلزم آب و خاک در کشور با خشکسالی و آسیب

تر براي الزام یا الاقل تشویق مؤثرقوانین داراي ضمانت اجرایی 
کشاورزان و واحدهاي تولیدي و خدماتی به اصالح یا تغییر الگوي 

ی توان این آمادگمصرف آب و خاک است و گرنه با قوانین کنونی نمی
 و سازگاري را به نحو مطلوب ایجاد کرد. 

 
 شکسالی ابعاد اجتماعی و اقتصادي نیز دارد مانند کاهش سازگاري با خ

پذیري اقتصاد و جوامع در برابر خشکسالی، مشاغل کمتر وابسته آسیب
صرف هشدار اولیه وقوع  به آب و شهرنشینی همساز با خشکسالی.

خشکسالی به مناطق در معرض این مخاطره کافی نیست و باید 
در رویارویی با این پدیده و کاهش راهکارهایی براي توانمندسازي مردم 

که در این زمینه نیز قانونگذار تدابیر  پذیري در برابر آن شوندآسیب
مقتضی به کار نبسته است. بطور کلی رویکرد قانونگذار در رویارویی با 

بدین ستانه. دمسأله خشکسالی واکنشی بوده است نه پیشگیرانه و پیش
ه و ها متمرکز شدله جبران خسارتبر مسأ ترتیب که قانونگذار عمدتاً

ی، اجتماعی و اقتصادي آمادگی و زیستمحیطهاي از تنظیم جنبه
هاي سازگاري با این مخاطره مانند توانمندسازي و آموزش گروه

دي ریزي براي ذخیره منابع راهبرپذیر در برابر خشکسالی، برنامهآسیب
سازگاري هاي کشاورزي، تسهیل آمادگی و آب، خاک و فرآورده

هاي مهاجرت بران با آثار خشکسالی و کاهش زمینهکشاورزان و آب
دیده از این مخاطره غافل مانده است. بخشی از این افراد آسیب

ی از هاي اقتصادي و اجتماعمدي حمایتها به ضعف یا ناکارآچالش
گردد که در نتیجه جامعه کشاورزي میکشاورز و فعالیت کشاورزي بر

 سازد. پذیر میخشکسالی آسیبرا در برابر 
 

مدیریت خشکسالی، یک نظام مدیریتی مستمر و یکپارچه را ایجاب 
بینی، کاهش اثرات و هاي ذیربط در امر پیشکند تا همه بخشمی

آمادگی در برابر این پدیده را هماهنگ و فعال سازد. لوازم این نظام 
(: توجه به ابعاد .Emadodin et al, 2019مدیریتی عبارتند از )

اي هاکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادي خشکسالی در مقررات و برنامه
 اجتماعی -مدیریت این پدیده؛ ایجاد توازن میان نیازهاي اقتصادي

برداري از منابع طبیعی؛ آموزش و توانمندسازي روستاییان کشور و بهره
ع آب و مشارکت جوامع محلی و نهادهاي غیر دولتی در مدیریت مناب

تدابیري که نیاز به مجوز قانونگذار دارند مانند انتقال و خاک. 
اي آب از مناطق پرآب به مناطق دچار خشکسالی، الزام به حوضهمیان

هاي آب زیرزمینی و ذخایر آب و خاک سالم و محصوالت حفظ سفره
کشاورزي در مناطق مستعد خشکسالی، تغییر الگوهاي ساخت و ساز 

رابر پذیري کمتري در بی، توسعه مشاغلی که آسیبهمساز با خشکسال
 خشکسالی دارند.

 

 های اداریايجاد صالحیت -3-3

هاي نظام اداري ایران در امور فرابخشی اتخاذ مدیریت یکی از چالش
منسجم و هماهنگ در امور فرابخشی است. اهمیت این مسأله به خوبی 

چندپارچه و فرابخشی ی که ذاتاً زیستمحیطدر زمینه مدیریت امور 
هستند کامالً نمود دارد. مدیریت و کنترل خشکسالی نیز به عنوان یک 

هاي اداري خاصی است که در آن به امر فرابخشی مستلزم صالحیت
و یکپارچه، نهادهاي متعددي باید مشارکت داشته  مؤثرمنظور مدیریت 

اک خ باشند. مدیریت خشکسالی همزمان نیازمند صیانت از منابع آب،
برداري از منابع طبیعی، و پوشش گیاهی کشور، اصالح نظام بهره

ر در براباصالح نظام کشاورزي و توانمندسازي اجتماعی و اقتصادي 
این مخاطره است. بدیهی است که چنین مدیریت چندپارچه مستلزم 

حوه ن ،هماهنگی میان نهادهاي مختلف است. به دلیل این پیچیدگی
اجرایی و ایجاد سازوکارهاي همکاري  ،گذاريتقسیم وظایف مقررات

هاي مرتبط با پدیده خشکسالی همواره یکی از مهمترین میان دستگاه
(. Wilhite, 1993) شودمشکالت اداري مدیریت خشکسالی تلقی می

 : شود وشنر دیباچند مسأله  یخشکسال تیریمد ينهاد ابعاد دربنابراین 
 

 خشکسالینهاد مسئول مديريت  -3-3-7

خشکسالی یک پدیده پیچیده است که مدیریت آن نیازمند همکاري 
هاي اقتصادي، صنعتی، کشاورزي، تخصصی و فرابخشی شامل بخش

ترتیب زیست است. بدین هري و روستایی، هواشناختی و محیطش
مدیریت چنین پدیده فرابخشی پیچیده از عهده یک نهاد اجرایی خاص 

کار نهادهاي چندبخشی یا همان وید از سازبیرون است و بنابراین با
شورایی استفاده کرد. نظر به  این پیچیدگی اداري، به منظور هماهنگی 
بهتر قانون باید مسئولیت اصلی مدیریت خشکسالی را بر عهده یک 
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نهاد اداري خاص بگذارد و از سوي دیگر، نهادهاي متعدد مرتبط با 
با این نهاد شوند. اما  اريخشکسالی نیز در این زمینه ملزم به همک

نظام اداري ایران در مدیریت اجرایی خشکسالی دچار نوعی 
ط با هاي مرتبگیر در زمینهکاري است و تعدد نهادهاي تصمیمپراکنده

هاي نیرو، جهاد کشاورزي، راه و این مخاطره مانند وزارتخانه
و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان مدیریت بحران 

سازمان هواشناسی وجود دارد. مطالعه حقوق ایران در زمینه کنترل 
ند: ادهد که قوانین یک رویکرد دوگانه اتخاذ کردهخشکسالی نشان می

در مدیریت خشکسالی از یکسو وحدت نظام مدیریتی و از سوي دیگر 
 رو هستیم. از یکسو سازمان مدیریتبا تکثر و تعدد نهادهاي ذیربط روبه

هاي آن شده تصدي آمادگی در برابر بحران و کاهش آسیببحران م
است، از سوي دیگر هیأت وزیران در چندین مصوبه اقدام به ایجاد یک 

سازمانی براي خشکسالی کرده است، اما در سوي دیگر ستاد میان
هاي جهاد کشاورزي، نیرو، صنعت، معدن، شوراي عالی آب، وزارتخانه
هاي مرتبط در زمینه زیست محیطظت حفا تجارت و کشور و سازمان

 هایی دارند. با خشکسالی ذیربط بوده و مسئولیت
 

با اینکه فعالیت آنها کامالً با خشکسالی در ارتباط است اما صالحیت یا 
دغدغه کافی براي رسیدگی به مسائل خشکسالی را ندارند و مدیریت 

یریت این مخاطره را به عنوان یک بحران در صالحیت سازمان مد
گیري این بحران )یعنی تبدیل دانند در حالی که شکلبحران می

ا در همد این دستگاهیک بحران( ناشی از عملکرد ناکارآ خشکسالی به
 برداري و مدیریت منابع طبیعی بوده است. اصالح نظام بهره

 
چه ریت یکپارتوان در مدییکی از مهمترین مصادیق ناهماهنگی را می

هاي ذیربط ها و سازمانکنون وزارتخانهکه تاآب مالحظه کرد 
اند در این خصوص به سیاستی واحد و اقدام مشترک دست نتوانسته

 قانون تشکیل وزارت جهاد» 11ماده به موجب پیدا کنند. با آنکه 
هاي الزم بین وزارت ترتیبات و هماهنگی»( 1/14/1913)« کشاورزي

اضا، تأمین و مصارف آب نیرو و وزارت جهاد کشاورزي در زمینه تق
ظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب  پروريو آبزيکشاورزي 

کنون چنین ترتیبات اداري براي اما تا« هیأت وزیران خواهد رسید
 يستادها ایجادآنکه  ضمننشده است. هاي الزم ایجاد هماهنگی

 أتیچند مقرره ه درکنون  تا که زین یخشکسال تیریمد یسازمانانیم
تواند به هماهنگی امر می با آنکه در بادي ،صورت گرفته رانیوز

گاه جای ،سازمانی کمک کند، اما از آنجا که این نهادها موقتی بودهمیان
وجود ندارند، بنابراین  و در حال حاضر نیز عمالً نداشتهسازمانی قوي 

ي براي مدیریت مستمر خشکسالی و ایجاد یک رویه اداري مؤثرکمک 
 د.نکندر این زمینه نمی مشخص

 های الزم برای نهاد متصدی خشکسالی صالحیت -3-3-8

هاي سازمانی خاصی نهادهاي متصدي مدیریت خشکسالی صالحیت
( پایش، ارزیابی و 1را براي ایفاي این وظیفه الزم دارند از جمله 

رسانی ( اطالع4( واکنش؛ 9( آمادگی و کاهش آثار؛ 3بینی؛ پیش
(Motha, 2011 در هر فرایند مدیریت خشکسالی، نهاد مسئول باید .)

مشخص کند که آغاز و پایان خشکسالی چه زمانی است و چه 
هشدارهایی باید داده شود، مدت تداوم و تکرار خشکسالی چقدر است، 

ها چقدر بوده است اند، میزان خسارتچه مناطقی دچار خشکسالی شده
و چه نهادهایی باید در امر خشکسالی اند و چه اشخاصی تحت تأثیر بوده

ها را کاهش داد. با این حال توان خسارتمشارکت کنند و چگونه می
قوانین ایران به دلیل همان موقتی تلقی کردن مسأله خشکسالی، از 

هاي جامع مقتضی براي نهادهاي متصدي خشکسالی ایجاد صالحیت
هاي صالحیت هبانجام این وظایف را  اند و احتماالًغافل مانده

اند که در این صورت کیفیت اجراي آنها تشخیصی این نهادها سپرده
خواهد بود. بدان معنا که دولت بر اساس متغیر  بسته به شرایط موجود

ر اساس کند نه باین قبیل امور را مدیریت میی خود صیتشخصالحدید 
 هاي تکلیفی روشنی که قانونگذار مشخص کرده است. صالحیت

 
مالی مدیریت خشکسالی نیز یکی دیگر از مسائل اساسی نهادي  تأمین

بر دارد هاي زیادي دردر این زمینه است. مدیریت خشکسالی هزینه
هاي مربوط به هشدار و آمادگی، اقدامات الزم براي کاهش مانند هزینه

هاي ناشی از خشکسالی آثار و اقدامات الزم براي جبران خسارت
(World Meteorological Organization, 2017 به .) منظور

ین هاي الزم براي تأمین ابینیآمادگی در برابر خشکسالی باید پیش
ه بودج نیقوان مانندها انجام شود. با این حال در قوانین ایران هزینه

قانون جبران و پیشگیري عوارض ناشی از خشکسالی  وساالنه 
 طعی بوده و یک مقررهمق ها معموالًبینی این هزینهپیش( 15/4/1911)

 .اردها وجود ندبینی این هزینهدائمی و بلند مدت مشخص براي پیش
 

 یدولت ریغ ینهادها نقش -3-3-3

مقابله با خشکسالی یک امر چند بعدي و فرابخشی است و از این رو 
مشارکت تمام اشخاص ذیربط در این امر ضرورت دارد. با این حال 

تمامی مراحل مدیریت خشکسالی بر عهده نهادهاي دولتی  تقریباً
گذاشته شده و نهادهاي مردمی محلی و غیر دولتی نقش مشخصی در 

قانون برنامه پنجساله ششم  91این امر ندارند. با وجود تأکید ماده 
مبنی بر لزوم مشارکت مردمی در حفاظت  (14/13/1935) توسعه
توانمندسازي این نهادها فراهم  ، هنوز زمینه الزم برايزیست محیط

نشده است. حال آنکه در رویکردهاي جدید در مدیریت آب و 
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 ؤثرمکارهاي مختلف با مشارکت وخشکسالی بر ضرورت استفاده از ساز
شود یعنی نوعی تمام اشخاص عمومی و خصوصی ذیربط تأکید می

هاي مدیریت دولتی از طریق حکمرانی آب که هدف آن کاهش کاستی
(. لذا Bressers et al., 2016رکت جمعی در حفاظت آب است )مشا

اي هکارهاي الزم براي تقویت و توانمندسازي انجمنوقوانین باید ساز
هاي کشاورزي در راستاي مدیریت مشارکتی مردمی و تشکل

 خشکسالی را ایجاد کنند. 
 

 كاهش و تعديل آثار -3-6

ر از کنترل پیچیده فراتوقوع خشکسالی به یک عنوان یک پدیده طبیعی 
 قاطع به مقابله توان بطور کامالًانسان است و از این جهت هرگز نمی

توان با اتخاذ محو کرد. اما می با آن پرداخت و آثار آن را کامالً
 برداري بهینه آب و اقتصادراهکارهایی براي مدیریت پایدار زمین، بهره

 هايدرست آسیب هاي اجتماعی حمایتیپایدار کشاورزي و سیاست
ایی زکنوانسیون مقابله با بیابان 1ماده ناشی از وقوع آن را کاهش داد. 

(UNCCD, 1994 )هاي مربوط به فعالیترا  کاهش اثرات خشکسالی
معه و پذیري جاکه براي کاهش آسیبداند میبینی خشکسالی پیش

کاهش  . البتهندوشمیاعمال  خشکسالی هاي طبیعی در مقابلسیستم
آثار خشکسالی صرفا به اقدامات پیش از وقوع خشکسالی محدود نیست 

ار تأمین پاید گیرد از قبیلو اقدامات پس از وقوع آن را نیز در بر می
کاالها و محصوالت غذایی راهبردي به منظور پیشگیري از آسیب در 

کاهش آثار پس از وقوع خشکسالی مانند صورت بروز قحطی، 
توزیع اضطراري آب براي  ت کشاورزي وآوري سریع محصوالجمع
هاي در ها و محصوالت کشاورزي حساس، آبیاري مصنوعی خاکدام

قانون بهبود » 1116ن نمونه بند )آ( ماده . به عنوامعرض خشکسالی
آمریکا این صالحیت را در اختیار مقام مسئول قرار « هاي آبزیرساخت

، سالی در یک ایالتالعاده خشکدهد که در صورت بروز وضعیت فوقمی
بتواند اقدامات و تدابیر الزم را براي حفاظت و تداوم تأمین آب اتخاذ 

دامات الزم براي کاهش آثار (. با وجود اهمیت اقUSA, 216کند )
کار مشخصی در این خصوص ایجاد وخشکسالی، قوانین ایران ساز

اند و همانگونه که عنوان شد، عمده توجه قانونگذار در امر هنکرد
 ها معطوفجبران خسارت یعنیخشکسالی به مرحله بعد از وقوع آن 

 بوده است.  

 
 زیست محیطحفاظت از بخش مهمی از مرحله کاهش و تعدیل آثار به 

 که خشکسالی آثار زیانبارچرابرابر آثار خشکسالی اختصاص دارد؛  در
افزایش دما و کاهش رطوبت  گذارد، مثالًی زیادي به جا میتزیس محیط

خاک در اثر خشکی بیش از حد باعث از بین رفتن حاصلخیزي خاک 

(. در اثر خشک شدن زمین و پوشش Blanco & Lay, 2016شود )می
 Smithها و مراتع وجود دارد )سوزي در جنگلگیاهی، احتمال آتش

& Petley, 2008)خشکسالی از طریق کاهش بیوماس  ،. همچنین
تولید شده توسط گیاهان و مواد آلی خاک در اثر کاهش رطوبت منجر 

یا کاهش تخریب (. Djafari et al., 2010شود )می به تخریب خاک
ابسته هاي جانوري وزیستگاهتخریب  شدید پوشش گیاهی نیز منجر به

 .شوددر سطح زمین می سیالبشدت افزایش  به پوشش گیاهی و
(، کاهش آب رودخانه و Kardavani, 2012ها )خشک شدن قنات

ی خشکسالی زیستمحیطهاي حیاتی آبزیان از دیگر آثار تغییر در چرخه
دستورالعمل ساختاري آب اتحادیه  4ماده  6بند به همین دلیل هستند. 

خواهد تا در شرایط خشکسالی و کمبود آب، هاي عضو میاروپا از دولت
را در برابر این شرایط به  زیست محیطزم براي حفاظت اقدامات ال

هاي سنگین (. با این حال و با وجود آسیبEU, 2000عمل آورند )
کار مقتضی براي حفاظت وایران، قوانین ساز زیستمحیطخشکسالی بر 

 اند.هاي خشکسالی ارائه ندادهدر برابر آسیب زیست محیطاز 
 

 خشکسالیهای جبران خسارت -3-0

 ویژه کشاورزيهاي مختلف، بههاي زیادي به بخشخشکسالی خسارت
اي اساسی در کند که نحوه شناسایی و جبران آنها مسألهوارد می

قانونگذاري براي مدیریت خشکسالی است. براي اینکه اگر قرار باشد 
هاي ناشی از خشکسالی را بر عهده گیرد، که دولت پرداخت خسارت
قانون باید نحوه پرداخت این  بودجه، صرفاًطبق اصل قانونی بودن 

ها را براي دولت مشخص کند. قانونگذار به منظور تصریح خسارت
هاي دولت در این زمینه در تصویب قوانین مربوط به روشن صالحیت

هاي خشکسالی باید تکلیف موارد زیر را روشن نحوه جبران خسارت
ود؟ مسئول شهاي خشکسالی شامل چه مواردي میکند: خسارت

ها چگونه است؟ ها کیست؟ نحوه محاسبه این خسارتجبران خسارت
گیرد؟ چه اشخاصی ها در چه مناطقی صورت میجبران خسارت

شوند؟ قواعد ناظر بر بیمه کشاورزي در برابر مشمول جبران خسارت می
م و زیاد هر ساله با شدت ک خشکسالی چیست؟ پدیده خشکسالی تقریباً

هاي مختلفی وارد هایی به بخشدهد و خساراتیدر کشور روي م
 کند. می
 

دولت نیز در واکنش به این مسأله به منظور کاهش و جبران این 
اما با وجود اهمیت  دهد؛ها بودجه قابل توجهی را اختصاص میخسارت
بهم ها همچنان ممند ساختن جبران خسارت، تکلیف این پرسشضابطه

متعددي که در چند دهه اخیر براي جبران  است و قانونگذار طی قوانین
هاي ناشی از خشکسالی تصویب کرده است، هیچگاه الگو و خسارت

روشی مشخص و منتظم براي شناسایی، محاسبه و پرداخت این 
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با اصل دقت در قانونگذاري  ها تعیین نکرده است که کامالًخسارت
 مغایرت دارد. 

 
بحران به منظور نظارت بر قانون مدیریت  35ماده به عنوان مثال 

کند تا تحقق اهداف این قانون، سازمان مدیریت بحران را موظف می
هاي کالن ارزیابی هاي مشمول این قانون، شاخصبا همکاري دستگاه

اثربخشی مدیریت بحران شامل میزان خسارات اقتصادي مستقیم 
مکاري ناشی از حوادث و مانند آن را تهیه و گزارش ساالنه آن را با ه

ها و نهادهاي مذکور تهیه و منتشر کند. با این حال در خصوص دستگاه
این  درها نکته خاصی تصریح نکرده است. نحوه محاسبه این خسارت

یت مدیر حقوقرسد در اساسی وجود دارد که به نظر می ابهامزمینه چند 
 قانون تأسیس صندوق بیمهو مورد توجه واقع نشده  هاي طبیعیبحران

قانون بیمه محصوالت و ( 5/1/1933انی حوادث طبیعی )همگ
 مؤثريی کار جبرانونیز ساز ( با اصالحات بعدي1/9/1963کشاورزي )

 هاي تقنینی در این زمینهعمده چالش. اندهدنداارائه در مورد خشکسالی 
 عبارتند از:

 

 هاتعريف خسارت -3-0-7

قانونگذاري و هدایت بهتر  در روشن تعاریف ارائه لزوم به توجه با
قانونگذار در قوانین مربوط به خشکسالی در آغاز باید  مقامات اجرایی،

 ،هاي ناشی از این پدیده را و انواع آن را مشخص کندمنظور از خسارت
 . با این حال درشوندهایی مشمول دریافت خسارت میاینکه چه بخش

اشی هاي ناز خسارت منظور اساساً ی،قوانین موجود مرتبط با خشکسال
ا هاز خشکسالی تعریف نشده است و به همین دلیل جبران این خسارت

مثالً  .ممکن است بر اساس سلیقه و صالحدید مقام دولتی صورت گیرد
. دیده از دریافت خسارت محروم بمانندهاي خسارتبرخی بخش

 نظر قانونگذارزیستی نیز مدمحیطهاي جبران خسارتالزام به همچنین 
 نبوده است.

 

 هامسئول جبران خسارت -3-0-8

شود این است که چه کسی باید جبران نخستین پرسشی که مطرح می
کند و مبناي حقوقی این جبران چیست؟ چرا دولت باید دولت مسئول 
جبران خسارتی که خودش مسبب نبوده باشد؟ اهمیت این پرسش در 

خشکسالی توسط آیا جبران خسارات کند اینجاست که مشخص می
دیدگان است یا اینکه صرفاً کمک دولت، وظیفه دولت و حق خسارت

اي در این حمایتی و اختیاري از سوي دولت است که دولت وظیفه
خصوص ندارد؟ اگر خشکسالی را یک پدیده طبیعی بدانیم چرا پرداخت 
خسارت باید بر عهده دولت قرار گیرد و اگر عوامل انسانی در بروز این 

آفرین است چرا این عوامل انسانی )که اغلب همان ان نقشبحر
ا ها نباشند؟ به عبارت بهتر چرکشاورزان هستند( مسئول جبران خسارت

دولت باید مسئول جبران خساراتی باشد که خودش به بار نیاورده است؟ 
تمال بینی نادرست و نابهنگام احبینی و یا پیشآیا اگر در اثر عدم پیش

ی توسط مرجع متولی خشکسالی، خسارتی متوجه بروز خشکسال
توان دولت را مکلف به جبران خسارت دانست؟ آیا کشاورزان گردد، می

توان با استناد به نظریات کالسیک مسئولیت مدنی دولت را مسئول می
ها دانست؟ در مسئولیت مدنی، شخص هنگامی مسئول جبران خسارت

سارتی خ اینکه ز او سر بزند؛ دومخطا یا فعالیتی خطرناک ا است که اوالً
بر شخصی دیگر وارد شود؛ و سوم اینکه بین آن خسارت و آن خطا یا 

 ه سببیت وجود داشته باشد. فعالیت خطرناک رابط
 

فعل تعیین  آثار فعل یا ترکبینی مسئولیت مدنی قابلیت پیشتحقق در 
که نی کند بی. یعنی اگر شخص بتواند بطور متعارفی پیشکننده است

از فعالیت او ضرري به بار خواهد آمد، باید در قبال آن ضرر مسئول 
هاي خشکسالی این رابطه باشد. حال آنکه در بحث جبران خسارت

ترین عامل در بروز خشکسالی اصلی چرا کهبرقرار نیست.  مشخصاً
کمبود بارش، یعنی یک اتفاق طبیعی است نه دولت. در عوامل انسانی 

هاي متعددي از افراد انسانی از سالی نیز گروهدر بروز خشک مؤثر
هاي کشاورزي سهیم هستند که کنندگان فراوردهکشاورزان تا مصرف

قانون » 11بر طبق ماده بنابراین د. شومستقیماً به دولت مربوط نمی
توان به مسئولیت دولت در جبران ( نمی1/3/1993« )مسئولیت مدنی
چار باید به مواد دیگري استناد کرد. ها استناد کرد و ناحمایتی خسارت

 ،رسد چاره کار را باید در مسئولیت دولت در اعمال حاکمیتبه نظر می
ی کشور جستجو کرد. زیستمحیطو صیانت از امنیت  حمایت از مردم

قانون مدیریت خدمات کشوري از باب اعمال  1دولت به موجب ماده 
 هاي طبیعی را بررانحاکمیت، مسئولیت حفاظت از مردم در برابر بح

 عهده دارد. 
 

از سوي دیگر وظیفه صیانت از منابع آب و خاک کشور و کنترل 
هاي طبیعی هم به موجب قوانین مختلف به خود دولت محول بحران

ورد رسانی در ماز آنجا که مسئولیت پایش و اطالع ،شده است. همچنین
ت و گرفته اسخشکسالی نیز بر عهده دولت )سازمان هواشناسی( قرار 

هنگامی که این سازمان به وظایف خود عمل نکرده باشد باید مسئولیت 
آن را نیز بر عهده بگیرد. افزون بر این تحول رابطه مردم و حکومت و 

 هاي وارده به مردم نیز دولتسیبآزوم پاسخگو بودن حکومت در برابر ل
 اعد آنکند تا به منظور حمایت از مردم و کسب نظر مسرا مجبور می

 ,Elsanهاي این چنینی را بر عهده بگیرد )مسئولیت جبران خسارت

 حیطم(. بنابراین دولت مسئولیت اصلی در پیشگیري از تخریب 2010
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سازي و ها و مخاطرات طبیعی و آمادهبینی بحران، پیشزیست
ها را بر عهده دارد و از این منظر توانمندسازي مردم در برابر این بحران

هاي ناشی از خشکسالی را نیز بر عهده سئولیت جبران خسارتباید م
بگیرد. مگر آنکه دولت اقدامات احتیاطی الزم را انجام داده و 

موقع را داده باشد که در این صورت دلیلی براي مسئولیت هشدارهاي به
 ها نیست.   دولت براي جبران خسارت

 
جبران این نوع  باید توجه داشت که اگر مبناي حمایتی دولت را در

، «قانونی»ها بپذیریم، این شیوه جبرانی باید مبنایی خسارت
داشته باشد. قانونی باشد یعنی اینکه بنا به « عادالنه»و « مشخص»

تجویز قانون صورت گیرد و از اعمال صالحیت تشخیصی دولت در 
 بدان اًها بطور خارج از قانون جلوگیري کند؛ مشخصپرداخت خسارت

وارد و نحوه پرداخت صریح و معین باشد؛ عادالنه در آن معنا معنا که م
دیدگان و نه فقط برخی از آنان به نحو عادالنه مشمول که همه خسارت

ها مانند استرالیا، صرفاً در هاي حمایتی شوند. برخی دولتجبران
استثنایی و زمانی که شرایط خشکسالی  هايضرورت بروز خشکسالی

هاي مالی به کشاورزان اعطاء ي است کمکحادتر از مواردي عاد
کنند. در ایران اما رویه چندان مشخص نیست. از یکسو به موجب می
( در هر 11/1/1939مصوبه سیزدهمین جلسه شوراي عالی آب ) 9بند 

هاي سخت( در صورتی که سهم آب شرایطی )مانند خشکسالی
 ختصاصهاي مصرف مانند صنعت و شرب اداران به سایر بخشحقابه

ران بداران و سهمها مکلف به تأمین خسارت به حقابهیابد، این بخش
هستند. اما از سوي دیگر قوانین متعددي مانند قانون پیشگیري از 

اند که خشکسالی و جبران خسارات تصویب شدهعوارض ناشی از
هاي همانگونه که اشاره شد مبالغ کالنی را براي جبران خسارت

اند بدون آنکه میزان شدت الی اختصاص دادهکشاورزان از خشکس
 دیدگی از آن را مشخص کنند.خشکسالی و سطح آسیب

 

 نحوه جبران خسارت -3-0-3

 ،اهقوانین ناظر بر خشکسالی با وجود تصریح به جبران این خسارت
اند که میزان خسارات وارده چگونه و با استفاده از چه مشخص نکرده

شوند؟ آیا خسارات پنهان و طوالنی معیارهایی باید محاسبه و پرداخت 
هاي خسارت شود یا اینکه صرفاًمدت خشکسالی هم محاسبه می

ه نظر گرفتمانند تخریب محصوالت کشاورزي در فیزیکی و عینی
ه یک اندازه مشمول جبران خسارت ها بشوند؟ آیا همه انواع خسارتمی

هستند یا اینکه برخی از آنها در اولویت قرار دارند؟ به کدام دسته از 
دیده از خشکسالی خسارت پرداخت هاي کشاورزي زیانفعالیت

هاي دامداري یا زنبورداري نیز مشمول این جبران شود؟ آیا فعالیتمی
خشکسالی چگونه  دیده ازشوند یا نه؟ اشخاص خسارتها میخسارت

هاي در قوانین پرداخت جبران خسارت شوند؟ معموالًتعیین می
یین تع ها دقیقاًخشکسالی محل مصرف یا خرج و نحوه پرداخت خسارت

موجب  بهاین قوانین باید شود. حال آنکه همانگونه که عنوان شد نمی
اصل شفافیت مالی، صریحاً باید موارد پرداخت و اشخاصی که این 

را مشخص کند یا الاقل ضوابط تعیین این  کنندا دریافت میر وجوه
 .موارد را مقرر نماید

 
مبتنی بر  دیگر این است که الگوي جبران خسارت عمدتاً چالش

ا هدیدگان است و این شیوه جبران خسارتپرداخت وجوه مالی به زیان
ویژه آنکه شیوه نظارت بر نحوه تخصیص بودجه و مناسب نیست، به

کنندگان آنها نیز که از اصول مهم رف وجوه جبرانی توسط دریافتمص
چراکه  نیست؛مشخص  ( دقیقاBakhshi, 2011ًریزي است )بودجه

 هاي مالی دولت، باعثدیدگان به کمکقانون با وابسته کردن خسارت
اي براي خود تنظیمی و اصالح شود تا این اشخاص انگیزهمی

ر کاهش آسیب از خشکسالی نداشته هاي کشاورزي خود به منظوروش
ها باید کمک به باشند. در حالی که هدف از این جبران خسارت

اشخاص خسارت دیده به نحوي باشد که بتوانند خود را در برابر 
نیاز از کمک دولت شوند. در خشکسالی آماده و مصون ساخته و بی

هاي عمل نیز تخصیص اعتبارات براي مقابله یا جبران خسارت
 داشتهنشکسالی در سالیان گذشته در قوانین مالی کشور فایده خاصی خ

ار هاي تولید و کشت سازگو جنبه بازدارندگی و تشویق به اصالح روش
منجر به اصالح  هاي جبران خسارت عمالًنداشته است. این روش

 شود. هاي بعد نمیها در سالها و کاهش میزان خسارترویه
 

اي تواند گویه و اعتبارات تخصیص یافته میهاي وارد شدحجم خسارت
 بیشتري وارد هاياین باشد که هر سال با وقوع خشکسالی خسارت

 کاهشی محسوس داشتهها میزان و کیفیت خسارتشود بدون آنکه می
اي هدهد که الگوي جبران خسارت. این چالش نشان میباشد

دگان دیخسارتمد نیست. در عمل آخشکسالی در کشور اثربخش و کار
کشاورزان هستند، بعد از دریافت خسارت  از خشکسالی، که عموماً

دهند و ملزم به دوباره همان شیوه کشت ناسازگار خود را ادامه می
هاي آبیاري و کشت خود به منظور احتراز از تحمل اصالح روش

 هاي خشکسالی نیستند.خسارت
 

اي ناشی هجبران خسارتبنابراین به منظور پیشگیري از تشتت رویه در 
از خشکسالی و نیز پیشگیري از تحمیل ناعادالنه مسئولیت جبران این 

هاي خشکسالی ها به دولت الزم است تا نظام جبران خسارتخسارت
بینی شده و شرایط تعیین مسئول جبران، در یک قانون مشخص پیش

 محاسبه، نحوه و موارد پرداخت و مصرف مبالغ خسارت مشخص شود. 
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 نتیجه -6 

خشکسالی در ایران یکی از مخاطرات طبیعی رایج است که همه ساله 
مسأله مقابله با خشکسالی یک مسأله  ،دهد. بنابراینکمابیش رخ می

تمر دائمی است که راهکارهاي یک مسبلکه موقتی و گذرا نیست، 
یکی از مهمترین راهکارها ایجاد یک نظم و نظام مدت را نیاز دارد. بلند

ی در مدیریت خشکسالی از طریق تصویب یک قانون جامع و یا حقوق
قوانین مناسب دیگر در این زمینه است تا همه ابعاد مختلف مدیریت 

ظم ها تابع یک نخشکسالی از پیشگیري و آمادگی تا جبران خسارت
 حقوقی مشخص باشند. 

 
را سأله تکلیف پنج م درابتدابراي ایجاد این نظم حقوقی قانونگذار باید 

ناسایی شدر قوانین ذیربط مشخص کند: ایجاد بستر حقوقی اولیه براي 
کارهاي حقوقی الزم براي پیشگیري، وایجاد ساز ،خشکسالیو تعریف 

رایی، اج هايصالحیتتعیین آمادگی و سازگاري در برابر خشکسالی، 
با توجه به اهمیت مسأله خشکسالی . هاکاهش آثار و جبران خسارت

، اما است متعددي به بحث خشکسالی پرداخته قوانیندر  قانونگذار
ادهایی ها و ایررویکرد تقنینی قانونگذار به مدیریت این پدیده چالش

بله، و مقتضی براي مقا مؤثرنظام حقوقی یک گیري مانع شکلدارد که 
نج در واقع این پشود. می کنترل و آمادگی در برابر این مخاطره طبیعی

ایجاد نظم حقوقی در مدیریت خشکسالی در حقوق عنصر الزم براي 
ی را لکه قانونگذار اساسا خشکسا اند. بدین ترتیبایران شکل نگرفته

ام ابعاد تم بتواندنظر نگرفته است تا به عنوان یک مسأله حقوقی در
  ماید.نرا تنظیم ها از پیشگیري تا جبران خسارت مدیریت این مخاطره

 
انونگذار اند، قدر زمینه خشکسالی تصویب شدهکه قانونی  مفاد در تمام 

براي ن بودجه تأمی بعدبه فقط بطور بسیار کلی بعدي با یک رویکرد تک
 این پدیده پس از وقوع، یعنی مرحله هاي خشکسالیجبران خسارت

ابعاد مدیریت خشکسالی را به عهده دولت  دیگرمتمرکز شده و تنظیم 
تکلیفی الزم را براي  هايگذاشته است، بدون آنکه صالحیت

 چالش بعدي این هاي اجرایی ذیربط تعریف و مشخص کند.دستگاه
پیشگیري از تشدید آثار  راهکارهاي اساسی براي است که قانونگذار

 و اجتماعی خشکسالی، پیشگیري از وقوع خسارت، توانمندسازي

و تکالیف دولت را در این ده ارائه نداآمادگی در برابر آثار خشکسالی 
 است. زمینه مشخص نکرده 

 
هاي اجتماعی خشکسالی مانند وضعیت همچنین قوانین موجود به جنبه

ل و توسعه مشاغدیده از خشکسالی زندگی و معیشت اشخاص آسیب
حتی قواعد موجود در اند. توجه مطلوبی نداشتهکمتر وابسته به آب 
 ها هم نظم حقوقی مطلوب را نداشته و عمالًزمینه جبران خسارت

هاي ناشی از خشکسالی هاي آسیباي به حل ترمیمکمک سازنده
اینکه حتی در قوانین ناظر بر آب و خاک و کنند. چالش دیگر نمی

اي که با پدیده خشکسالی ارتباط دارند، توجه شایانی به قوانین برنامه
 ایجاد ارتباط و همبستگی میان آب، خاک و خشکسالی نشده است. 

 
بدیهی است که تصویب برخی مفاد قانونی پراکنده در امري فرابخشی 

 مهم مدیریت اینمانند خشکسالی و فروگذاشتن بسیاري از ارکان 
تواند یک نظام و نظم حقوقی مطلوب ایجاد کند و تداوم این پدیده نمی

هاي آینده و تواند کشور را در برابر خشکسالی در سالها میچالش
اي هپذیر سازد و همان اندک تالشنشده آن آسیب بینیشرایط پیش

 حل اصلیبنابراین راهاثر نماید. گذاري را هم بیتقنینی و مقررات
شناسایی خشکسالی به عنوان یک مسأله حقوقی در بادي امر است تا 

کارهاي حقوقی مناسب براي مدیریت این مخاطره ایجاد وبتوان ساز
 یشنهادهایی که در این مقاله طرحبا توجه به پ بدین ترتیب کهکرد. 

 کارهاي پیشگیري، مدیریتوتواند چارچوب کلی سازشد قانونگذار می
را با وضع یک هاي آن و جبران خسارتو آمادگی در برابر خشکسالی 

ا و نهاد اصلی مدیریت خشکسالی ر قانون یکپارچه و جامع تعیین کند
 . تعیین نماید

 
تر و ؤثرمآفرینی یر را براي نقشتعیین این چارچوب کلی حقوقی مس

کار راه ،همچنین مند دولت در مدیریت خشکسالی باز خواهد کرد.قاعده
مهم بعدي که مکمل قانون فوق خواهد بود، گنجاندن مسأله 
خشکسالی در قوانین و مقررات کالن مانند قوانین برنامه پنجساله 

است تا  زیست محیطو حفظ  ، کشاورزيتوسعه و قوانین آب، خاک
 همگرایی و هماهنگی الزم میان این دو دسته قوانین ایجاد شود.
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