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 -مقاله علمي 403بنابراين . هدف از اين مطالعه، بررسي و تعيين دستاورد مطالعات خشكسالي در ايران است

ه، مقاله داراي هدف و نتيجه قابل استناد بود

ايران  نواحي مختلفخشكسالي در  ،)

را در چند دهه اخير با شدت هاي مختلف تجربه 

ه نيز با شدت اين پديده در ارتباط با برآورد سناريوهاي تغيير اقليم چه خوش بينانه و چه بد بينانه در آيند

كاهش موجب بحران  ،خزشيبه شكل آرام و 

سيب آآب زير زميني، خالي شدن روستاها و 

 ارزيابي حقيقات خشكسالي در سالهاي اخير، حاكي از كفايت

بنابراين محيط طبيعي ). اكوسيستم تشنه و مريض ايران

اين  كه دارد، هاي محيطي براي كاهش آسيب

 . داردن ي، وجودبا بحران هاي محيط

Analysis of   

Abstract: 
 The purpose of this study is to investigate and determine the achievements of drought 

Iran. Therefore, 403 scientific-
investigated. A total of 391 articles have 
the research, are distinguished in five se
drought in different regions of Iran. The findings showed that Iran has experienced drought periods in 
different decades in recent decades.
of estimating climate change scenarios in both the optimistic and the semblance of the future.
the effects of past droughts, slowly and creeping, have led to a crisis of sharp decline in water resources, 
the drying up of wetlands and lakes, the salinity of groundwater resources, the abandonment of villages, 
and socioeconomic damage in Iran.
adequacy of mere drought evaluation, as the final result is clear (the thirsty ec
the natural environment of Iran needs a practical solution, the production of technology (medicine), 
attention to native knowledge to reduce environmental damage.
various fields and group research related to environmental crises.
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هدف از اين مطالعه، بررسي و تعيين دستاورد مطالعات خشكسالي در ايران است

مقاله داراي هدف و نتيجه قابل استناد بود 391تعداد . شد بررسي از مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي

)درصد 78(تحقيقات عمده .مجزا مي شوندبخش  5در  يافته تحقيق،

را در چند دهه اخير با شدت هاي مختلف تجربه  اليايران دوره هاي خشكس داد،ها نشان  يافته

اين پديده در ارتباط با برآورد سناريوهاي تغيير اقليم چه خوش بينانه و چه بد بينانه در آيند

به شكل آرام و  هاي گذشته، طبيعتاً پيامد خشكسالي. هاي مختلف ادامه خواهد داشت

آب زير زميني، خالي شدن روستاها و  عشديد منابع آبي، خشك شدن تاالب ها و درياچه ها، شور شدن مناب

حقيقات خشكسالي در سالهاي اخير، حاكي از كفايتكاهش ت.گرديددر ايران اجتماعي و غيره 

اكوسيستم تشنه و مريض ايران(نتيجه نهايي مشخص است چرا كه ،

براي كاهش آسيب ، توجه به دانش بومي)دارو(به راه حل عملي، توليد تكنولوژي

با بحران هاي محيط مرتبطو پژوهش هاي گروهي  حوزه هاي مختلف جمع متخصصان

Analysis of Drought Researches of Iran
  

The purpose of this study is to investigate and determine the achievements of drought 
-research articles from the scientific information database (Sid)

A total of 391 articles have contains the goal and result, which according to the findings of 
, are distinguished in five sections. Major researches (78 percent) have been evaluating the 

drought in different regions of Iran. The findings showed that Iran has experienced drought periods in 
different decades in recent decades. This phenomenon will continue with varying intensity i
of estimating climate change scenarios in both the optimistic and the semblance of the future.
the effects of past droughts, slowly and creeping, have led to a crisis of sharp decline in water resources, 

nd lakes, the salinity of groundwater resources, the abandonment of villages, 
and socioeconomic damage in Iran. The reduction of drought research in recent years suggests the 
adequacy of mere drought evaluation, as the final result is clear (the thirsty ecosystem of Iran).
the natural environment of Iran needs a practical solution, the production of technology (medicine), 
attention to native knowledge to reduce environmental damage. This is not the case with experts from 

research related to environmental crises. 

Droughts, Scientific Researches, Crisis, Iran.

ايران در موقعيت جغرافيايي خاص در جنوب منطقه معتدله و شمال منطقه حاره 

اقيانوس ها از يك طرف و خشكي ها گرم و سوزان از  در جنب دريا ها و درجه شرقي 65تا  44

بزرگترين كمربند كوهستاني جهان(هيماليا - طرف ديگر با توپوگرافي پيچيده در كمربند كوهستاني آلپ

شرايط موجب شده تا اقليم ايران نيز شرايط متنوعي را تجربه كند و در ارتباط با مخاطرات طبيع

                           

استاديار اقليم شناسي گروه جغرافيا دانشگاه فردوسي مشهد               

  
 

  :چكيده

هدف از اين مطالعه، بررسي و تعيين دستاورد مطالعات خشكسالي در ايران است

از مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي پژوهشي

يافته تحقيق، كه بر اساس

يافته. اند كرده ارزيابيرا 

اين پديده در ارتباط با برآورد سناريوهاي تغيير اقليم چه خوش بينانه و چه بد بينانه در آيند. كرده است

هاي مختلف ادامه خواهد داشت

شديد منابع آبي، خشك شدن تاالب ها و درياچه ها، شور شدن مناب

اجتماعي و غيره - هاي اقتصادي

،دارد خشكساليصرف 

به راه حل عملي، توليد تكنولوژيايران نياز 

جمع متخصصان بجز باامر 
 
  

  
 

The purpose of this study is to investigate and determine the achievements of drought researches in 
information database (Sid) were 

according to the findings of 
have been evaluating the 

drought in different regions of Iran. The findings showed that Iran has experienced drought periods in 
This phenomenon will continue with varying intensity in the context 

of estimating climate change scenarios in both the optimistic and the semblance of the future. Naturally, 
the effects of past droughts, slowly and creeping, have led to a crisis of sharp decline in water resources, 

nd lakes, the salinity of groundwater resources, the abandonment of villages, 
The reduction of drought research in recent years suggests the 

osystem of Iran). Therefore, 
the natural environment of Iran needs a practical solution, the production of technology (medicine), 

This is not the case with experts from 
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44درجه شمالي و   40

طرف ديگر با توپوگرافي پيچيده در كمربند كوهستاني آلپ

شرايط موجب شده تا اقليم ايران نيز شرايط متنوعي را تجربه كند و در ارتباط با مخاطرات طبيع
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يكي از اين مخاطرات، خشكسالي است كه از گذشته ). مخاطره ثبت شده در جهان 43مخاطره از  33(حادث گردند

فالت ايران دوره . هاي دور با نام ديو خشكسالي، در برخي سالها بر فالت ايران حاكم بوده و تاكنون هنوز ادامه دارد

هاي مختلف بر روي اين فالت با اين  نسر گذاشته و تمدهاي خشكسالي مختلفي را در طي زمانهاي گذشته پشت 

مخاطره روبرو بوده اند و بعضي از نمود هاي نبوغ و مديريت ايرانيان مرتبط با بحران كم آبي در مناطق مختلف ايران 

امروزه نيز  .مي باشد، از انجمله، قنات، آب انبارها در مسير هاي رفت و آمد و شهرها، باغ هاي تاريخي و غيره مي باشند

 و با افزايش جمعيت و رشد در بخش هاي مختلف و بعضاً استاين مخاطره در ايران هر ساله بر مناطقي از فالت غالب 

را به  اجتماعي، مهاجرت و غيره -، اقتصاديكم آبيگتري به نام رنبال خود بحران بزدمديريت و پيش بيني، به  ءسو

محققان مختلف بخش هاي متفاوتي از اين مخاطره را مطالعه كرده اند،  ،موضوع بنابراين با توجه به اهميت. همراه دارد

واقعيت اين است كه در چند دهه گذشته با ورود كامپيوتر و نرم افزارهاي مختلف و داده هاي در دسترس، تحقيقات 

جام شده، اما دستاورد اين اين بحران در ايران ان هاي مختلفبخش و داده ها با اين ابزار  آسان تر شده است، طبيعتاً

از طرف محققين  فالت ايران بحران براي اين )نسخه و دارو(را ه حل عمليمطالعات چه بوده و از همه مهم تر آيا 

پيچيده شده است يا نه؟  اين مطالعه مروري دارد بر مطالعات در ارتباط با خشكسالي در طي چند سال گذشته و 

  .دستاورد آنها

  

پژوهشي داخلي در مجالت مختلف كه - مقاله علمي 403در اين تحقيق به منظور فوق، تعداد  :كارداده ها و روش 

به عنوان يكي از مهم  )sid(سايت مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهيواژه خشكسالي در عنوان مقاله وجود داشته،  از 

ت و پراكنش حوزه هاي علمي مختلف قيقادر ادامه پراكنش زماني تح .ترين منابع تحقيقات داخلي ايران دريافت شد

با مطالعه مقاالت و نتايج حاصله از مقاله، فراواني . كه به تحقيق در ارتباط با خشكسالي پرداخته اند، مشخص گرديد

  . گرديدو تحليل  مقاالت در زمينه هاي مختلف مطالعاتي تعيين 

  

طبق آمار ثبت شده در پايگاه  1379از سال  ،)1شكل(حاكي است خشكسالي طي سالهاي گذشتهتحقيقات   :نتايج

و  1392در سال . دارندروند صعودي زيادي داشته و تحقيقات خشكسالي افزايش چشمگيري  1391، تا سال )sid(فوق

به بعد  1394اين تحقيقات از سال . افزايش زيادي داشته است 1394نسبت به قبل كاهش دارد، اما در سال  1393

به سرعت كاهش يافته و به مرحله كمتر  1396و  1395مي دهد و در دو سال گذشته،  نا نشاروند كاهشي شديدي ر

  . مقاله در سال در بخش هاي مختلف مي رسد 10از 

  

  

  
  )1sid(مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي: منبع آمار                        توزيع زماني تحقيقات خشكسالي در ايران: 1شكل 

_____________________________________________________________________________________ 
١ - www.sid.ir 
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، بيشترين تحقيقات 1396تا  1379از مهر ماه  ،)1جدول(اتي خشكسالي در ايرانگروهاي تحقيقدر ارتباط با 

، رتبه اول و در مرتبه بعد حوزه علوم )درصد 2/41(مقاله  403مقاله از  166كشاورزي با  حوزه علومخشكسالي در 

كمترين تعداد مقاالت . يقات خشكسالي را دارنددرصد تحق 3/29مقاله،  118انساني و طبيعتاً علوم جغرافيايي با 

درصد مطالعات را به خود  5و  2، 2/0مهندسي به ترتيب با  - خشكسالي مرتبط با حوزه هاي پزشكي، علوم پايه و فني

اين نشان مي هد كه بخش غالب تحقيقات در حوزه علوم كشاورزي و علوم جغرافيايي در ايران . اختصاص مي دهند

  . تانجام شده اس

  
  ميمطالعات خشكسالي در بخش هاي مختلف عل: 1جدول 

  )1396-1379(تحقيقات خشكسالي

علوم   پزشكي  گروه

  انساني

علوم 

  پايه

فني و 

  مهندسي

هنر و   كشاورزي

  معماري

  غيره

  90  0  166  19  9  118  1  تعداد

  3/22  0  2/41  5  2  3/29  2/0  درصد

  )sid(مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي: منبع آمار
 

 391پژوهشي در ارتباط با خشكسالي،  –مقاله علمي  403از مجموع : تحقيقات خشكساليبخش هاي عمده 

بخش مطالعاتي  5 در ، اين مطالعاتيافته هاي تحقيقكه در ارتباط با . مقاله داراي نتيجه قابل قبول و علمي بوده اند

درصد مطالعات، خشكسالي را در نقاط مختلف ايران چه در سطح  78از اين تعداد،  ،)2شكل(دمجزا قرار مي گيرن

پيامدهاي ناشي از به درصد مقاالت خشكسالي،  11در مرتبه بعد، . ارزيابي كرده اند ايستگاهو يا  خيزبآمنطقه، حوضه 

 همچنين .اختصاص دارنداين پديده اقلمي در بخش هاي مختلف آب، كشاورزي، آسيب هاي مختلف اجتماعي و غيره 

درصد  2و  5/2و ، درصد مطالعات خشكسالي به پيش بيني اين پديده با مدل هاي مختلف آماري پرداخته 7نزديك به 

  .اختصاص دارند ايران در مناطق مختلف مطالعات خشكسالي به  ترتيب به مديريت و پهنه بندي خشكسالي

  

  
  خشكساليتوزيع بخش هاي مختلف مطالعات : 2شكل

  

غالب مطالعات مربوط به خشكسالي در سطح منطقه اي و استاني انجام شده است، چنانكه به ترتيب  كل ايران، 

، كه بيشترين مطالعات خشكسالي را اصفهان و كرمانشاه مناطقي هستند خراسان، فارس، سيستان و بلوچستان، تهران،

مقاله، مطالعات در مناطق مختلف، حوضه هاي  9فراواني كمتر از ، اما در ديگر نقاط ايران نيز با )1جدول( داشته اند

در همه مناطق ايران  مطالعه و ارزيابي هاي  خشكسالي پديده اين حاكي است،. گرديدانجام  و غيرهآبخيز رودخانه ها 

  .خشكسالي انجام گرديده است
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  مناطق بيشينه مطالعات خشكسالي در ايران: 2جدول

 تهران اصفهان كرمانشاه
سيستان و 

 بلوچستان
 ايران خراسان فارس

9 16 16 16 19 22 30 

2  4  4  4  5  7  8  

  

  : دستاورد تحقيقات خشكسالي

و سال  19اواخر قرن  ايران در وناحيه خشكسالي در ايران وجود دارد،  8تا  7 مطالعات حاكي است،:ارزيابيبخش 

از مساحت ايران با وقوع ) درصد 61(چنانكه بخش غالبي ،.ها را تجربه كرده است خشكسالي بيشترين 2000

شديدترين از طرفي  .شديدترين خشكسالي ها در كشور حادث شد 2001و1999، 1966 بوده وخشكسالي، درگير 

و  غرب، شرقمناطق با بيشينه خشكسالي در . ندبارش نيست هاي خشكسالي و ترسالي مترادف با وقوع كمينه و بيشينه

ه هاي كوتاه در تمركز در باز خشكسالي با تداوم هاي مختلف، معمول است، اما ايران ناطقدر همه م ه وبودجنوب شرق 

روند افزايش سري هاي زماني حاكي از . مي باشد اقليم بارشي نيمه شمالي متغييرتر از جنوب نيمه شمالي بيشتر و

خشكسالي هاي شديد بلند مدت در درحاليكه  .درصد ترسالي را تجربه مي كنند 4درصد ايران و فقط  60درخشكسالي 

جنوب شرقي خشكسالي هاي همچنين . تمركز دارند نيمه شماليدر خشكسالي خفيف و ماليم نيمه جنوبي كشور و 

تر  و نامنظم بيش تشد با ، كه77تكرار دوره هاي خشك از نظم بهتري نسبت به بعد ، 1377 سال قبل ازايران شديد و 

را خشكسالي نرمال مناطق، درصد  32درصد خشكسالي شديد و  48 مقابل در شمال غربي ايران، در ،.گرديدحادث  تر

انتقال از خشكسالي شديد به احتمال از طرفي . در آينده افزايش خشكسالي بيشتر از ترسالي است ، كهتجربه كرده اند

از در شرق ايران  همچنين. زياد و كم مي باشد ايران شمال و جنوبترتيب در به  از خشكسالي شديد به شديد،و غير

در دهه اول  ي شمال ايرانخشكسالي هااز طرفي  .زمستان مرطوب حادث شد 19زمستان خشك و  28زمستان ،  47

 .مناطق نزديك به هم شرايط يكساني را تجربه مي كنند يوسته و ناپيوسته وخشكسالي پ،درصد افزايش 50 ،قرن

با سيكل هاي  نوسانات رطوبتي  بسيار زياد، عمدتاًخزر شرقي دچار خشكسالي با درصد مساحت  13، هر سالهمچنين 

جنوب  هاي خشكسالياز طرفي  .حادث مي گردددر هر سال )وضعيت 3(مختلفرطوبتي هاي وضعيت   ساله و  11

 .مي باشد 1388- 1386ر سال فراگير ترين خشكسالي د بوده وغرب ايران با تداوم هاي كوتاه نسبت به بلند، كمتر 

، شمال و شمال شرقي خراسان جنوبي ،نوب غربي خراسان رضويجنوب و ج يشديد ترين خشكسالي هاهمچنين 

تا  71در خراسان  خشكسالي احتمال دوره خشك متواليخشكسالي، و  فراگير ترين 1380شديد ترين و  1387سال 

طي سه دهه آخر  و ،1379و  1378الي ها كرمان در سال خشكسشديدترين  در مناطق داخلي ايران، .استدرصد  98

در  هاي دوره هاي بازگشت خشكسالي .درصد اصفهان درگير خشكسالي است 50، همواره 21و ابتداي  20قرن

. مشهود استدوره خشك كم و تداوم طوالني تر با  درصد همدان 67افزايش خشكسالي در  و سال 4،)كردستان(غرب

غالباً در پايش . مي باشند ساليخشك پايش براي هر ناحيه شاخص هاي خاصي مناسب حاكي است، ها ارزيابي شاخص

خشكسالي ها هواشناسي، شاخص بارش استاندارد و در خشكسالي هاي بلند مدت شاخص ديگر مرتبط با پوشش 

 .آبريز اثر مي گذارندحوضه هاي  برسي با تاخير يك ماهه اخشكسالي هواشنغالباً  .گياهي و تبخير و تعرق كارآيي دارند

در ارتباط با تعيين پهنه . اهميت دارند در مطالعات محيطيبا تفكيك مكاني بهتر داده هاي سنجش از دور  همچنين

 غالب خشكسالي ها مرتبط با .مي باشندكريجينگ عمومي بهترين روش براي درون يابي هاي خشكسالي روش هاي 

ي پرفشار جنب حاره جابجايي غرب سو مي باشند، چنانكه نسبتاً قوي در سطح زمين پشته قوي سطوح باال و پرفشار 

ادغام پرفشارهاي جنب حاره و سيبري در عرض  ،جنوب شرقي ناوه شرق مديترانه- ، جهت شمال غربيبر روي عربستان

مديترانه، غرب درياي سرخ، شرق بنابراين مناطق . اد جنب حاره در شمال شرقي آفريقا استرودبموقعيت ، و 15-45

باال با ناهنجاري منفي و مثبت سطوح در سطح زمين و  غرب عربستان، جنوب و جنوب غرب ايران، شمال درياي خزر

   .در ايران مي گردندبه ترتيب موجب ترسالي و خشكسالي 
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واني و غيره ر –اجتماعي، زيست محيطي، روحي  -آسيب هاي اقتصادي  ايران موجبدر خشكسالي هاي  :پيامد

با كاهش ارزش افزوده كشور درصدي  8/1كاهش ، 79- 78خشكسالي  يميليارد ريال 10840برآورد  از جمله. مي شوند

كاهش  ،گرگاندرعملكرد منفي محصول در اصفهان، درصد  4/1با گندم كاهش توليد درصدي توليد زراعت،  26

سطح آب در آبخوان  يافت يك مترو  غربآبهاي سطحي روند كاهشي دبي وضعيت اقتصادي كشاورزان نهبندان 

سانتي متري تراز آب در دشت اردبيل و نزديك به  18كاهش  ،سروك-در آبخوان ايالمافت شديد كارستي آسماري و 

سانتي  49افت  ،دشت مساحت 44 در آب زيرزميني زياد شوري و  دشت مرند متري 3افت  ،متر در خليفه لوشيخ93/1

آبهاي زير زميني شمال شرقي و جنوب غربي حوضه قره  افت ،دشت قروه و چهاردوليساالنه آبهاي زير زميني  يمتر

كاهش بده قنات، چاه و چشمه به ، افت سطح آب درياچه پريشان، بهاي سطحي حوضه كشكانآكاهش كيفيت ، سو

و  كاهش تعامالت اجتماعي شهرواندان ،ب زاينده رودخشكي آگناباد، درصد كاهش در 31و 40، 48ب با ميزان ترتي

شدت و پيشروي ماسه هاي روان سيستان،  ماسه هاي روان بندريگ كاشان، افزايش ،تخريب تمدن و فرهنگ با كم آبي

، هرسانتي متر روستا در حال خالي شدن در داراب 32روستا متروك و  14، شهرهاحاشيه در  سكونتمهاجرت و 

درصد افزايش و افت  5/5زنجان، افزايش مقدار  هدايت الكتريكي و نسبت جذب سديم در  نفر مهاجر  4بارش با  كاهش

با كاهش  حلقه هاي درختي درصومعه سراي گيالن  يميليمتر 3/2قطر كاهش زندگي مردم در سيستان و بلوچستان، 

وان گيالن با آتش سوزي جنگل سرادرصد پوشش گياهي كردستان،  11، تضعيف ميليمتر 800به  1200بارش از 

   .، مي باشدكاهش رطوبت و افزايش دما

مثبت نوسان اطلس شمالي، فاز فاز سرد انسو و  درپيش بيني ها در ارتباط با خشكسالي حاكي است،  :پيش بيني

با فرض هر وضعيتي از بارش در ماه  ،نشان داد ي آماريهمچنين مدل ها. ، كاهش دارندافزايش و برعكس خشكسالي

. دارند روند افزايشي در ايران خشكسالي شديدبوده و ، )درصد9(و خشكسالي شديد) 87(آتي امكان وضعيت نرمال

و  15-5ساله و خشكسالي متوسط و شديد، به ترتيب  10و  3خشكسالي ماليم، همچنين مدل هاي آماري از رفتار 

سال  30در  ايران خشكسالي هايافزايش مدل هاي جوي حكايت از از طرفي  .دحكايت دارن فارسدر ساله  10-15

الگوهاي  و ريزگرداني داده هاي اقليميرا پيش بيني كرده، و سال خشكسالي ايران  بحراني تر 2039و داشته آينده 

، نوسان 3نينوشاخص در ارتباط با الگوهاي پيوند از دور نيز  .خشكسالي مفيد مي باشندگردش جو در پيش بيني 

خشكسالي هاي جنوب شرق ايران مي براي پيش بيني دورپيوند ها بهترين  ،جنوبي و نوسان چند دهه اي اطلس

   .باشند

ارقام مقاوم به خشكي، تغيير  كاشت بيمه، سيستم پيش اگاهي، ،تنوع معيشتي ،تحقيقات حاكي است :مديريت

 .استدر ارتباط با خشكسالي بيشتر متغيير هاي مهم در تاب آوري  ،الگوي كشت، آبياري تحت فشار و دانش بومي

برنامه ريزي در جهت تغيير در نگرش نسبت به بوده و ادراك محيطي ساكنان روستايي از خشكسالي متفاوت هرچند 

سطح  ، مقدار افتآبهاي زير زميني درصدي برداشت 20با كاهش همچنين . مي باشدخشكسالي در كشاورزان مفيد 

در ارتباط با كاهش پيامدهاي  در روستاهاي مختلف يراهبردهاي متفاوت البته. داردكاهش  -3/1به  -05/2از  ايستابي

توسعه فعاليت هاي با ، چنانكه در بخشي آسيب پذيري كم و در بخشي ديگر آسيب پذيري زياد. وجود دارد خشكسالي

و جايگزين كشاورزي، سوق به سمت فعاليت هاي با  توسعهيكي از راهبردهاي . كاهش مصرف آب پيشنهاد ميگردد

مديريت ريسك خشكسالي مهم بنابراين . است در مناطق مختلف ايران انرژي خورشيديوابستگي كمتر به آب از جمله 

   .است خشكسالي در ايرانترين عامل در كاهش اسيب پذيري 

 

  : نتيجه گيري

در اين  و كيفي حكايت از اين دارد، كه تحقيقات زيادي به لحاظ كميكاهش تحقيقات خشكسالي در سالهاي اخير 

خشكسالي با شاخص هاي مختلف در مناطق مختلف ايران مطالعه و ارزيابي  انجام شده و 1395حوضه قبل از سال 

كه اين كه هرساله بخشي از ايران، پديده خشكسالي را تجربه مي كند،  ،واقعيت اقليم ايران نشان مي دهد. شده است

. استكره زمين روي ثر بر اين عرض ها در ؤويژگي ذاتي اقليم ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي و الگوهاي جوي م
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چنانكه بخشي از شته، پيامد خشكسالي نيز در بخش هاي مختلف زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و غيره نمود دا

به نظر مي رسد، بخش غالبي از . ي اين پديده اقليمي داردخبر روزنامه ها در سالهاي اخير حكايت از خسارتها

كه اين مسأله ريشه (واقعي مديران و مردم  از اين پديده همراه مي باشدعلمي و پيامدهاي اين پديده با ادراك غير 

عدالت عدم برنامه ريزي صحيح و  ،در دهه هاي اخير شديد و فراگير ها خشكسالي پيامد ،در حال حاضر. )فرهنگي دارد

از طرفي پيامدهاي منفي گرمايش جهاني براي اقليم هاي . است بخش هاي مختلف كشورو غيره، بحران در  محيطي،

بنابراين ضروري است، تا راه حل هاي عملي و كاربردي جاي ارزيابي . ايران و مشابه، بيشتر و نگران كننده تر مي باشد

ي در ارتباط با اين بحران ها توليد تكنولوژي و برنامه عملياتي و راه حل هاي عملي. ها و مطالعات صرف را بگيرد

مطالعه جداگانه هر بخش از اين بحران ها . نياز به تحقيقات گروهي در زيربخش هاي مرتبط با هر بحران دارد ،محيطي

مثالً بحران ، .و مخاطرات، فقط ارزيابي است و راه عملي و كاربردي حل بحران براي مديران و برنامه ريزان نمي باشد

البته  .دارد كشاورزي، مديريت شهري و روستاييمحققان هيدرولوژي، اقليم شناسي، هواشناسي، جمعي از نياز به آب 

كه محققان ما براي كار گروهي آموزش و عادت نكرده اند و فكر كار گروهي كردن در فرهنگ ما  ،ه ذكر استالزم ب

شروع  ابتدايي و مدارسبهتر است از كودكستان ها شايد . ، اما چاره اي نيست و بايد از يك جا شروع كردضعيف است

       .گردد ساز ي، راه حل چارهسال آينده با محققان و تيم هاي تحقيقات 20تا حداقل در  ،كنيم
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