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  هچکید
 باشند هاي پیوسته در سرتاسر چرخه عمر یک مأموریت میصورت یک سري فعالیت مجموعه اي از وظایف که به الگوي مدیریت ریسک عبارتست از

 مدیریت ریسک به صـورت  در این مقاله ابتدا به مفهوم ریسک و .کنترل* پیگیري،  * برنامه ریزي،  * تحلیل، * ها،  شناسایی ریسک:* و عبارتنداز
 ارزیـابی ریسـک فرآینـدي   . صورت اختصاصی در ارتباط با خشکسالی مورد بحث و بررسی قرار میگیردعام پرداخته خواهد شد سپس این مفهوم به

 .هاي موثر مدیریت ریسـک خشکسـالی، مهـم و حیـاتی  اسـت      سیاست ها واري توسعه راهبردبراي تعیین ماهیت و میزان خطر است، براي پایه گذ
 در مـدیریت ریسـک، خشکسـالی داراي تعـدادي از     .سـازد  فرایند انجام ارزیابی ریسک امکان شناسایی، برآورد و رتبه بندي خطرات را فـراهم مـی  

 شروع بسیار آهسته اي است به طوري که یک کاهش آب به کمبـود  الی دارايخشکس. هاي مشخص است که مقابله با آن را دشوار می سازد ویژگی
 اقدامات آمادگی، ازجمله اقدامات قبل از شـروع خشکسـالی، راه قطعـی   . د که به  آن خشکسالی می گویندشو مید و به چیزي تبدیل شو میتبدیل 

 الزم خواهد بود، اما بیشترین تالش مدیریت ریسک خشکسالی بایداقدامات اضطراري پس از شروع خشکسالی همیشه  .براي کاهش اثرات آن است
   .قبل از شروع خشکسالی باشد

  
 پذیري آسیبمدیریت ریسک، خشکسالی، ارزیابی، خطر، : کلیدي هاي واژه
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 مقدمه
 مدیریت ریسـک خشکسـالی  هدف از ارائه این مقاله معرفی اجزاي فرایند مدیریت ریسک خشکسالی و مفاهیم مرتبط و سازوکار اجراي 

 بـر  هـا  ریسک تأثیر کاهش و  پایش ،ارزیابی ،شناسایی هاي شامل فعالیت و است نااطمینانی مدیریت ریسک، مدیریت از هدف.  باشد می
 هـایی بـراي اداره ریسـک    طور کلی، مدیریت ریسک فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سـپس طـرح اسـتراتژي    به. شود می فعالیت یک

 انتقال ریسک به بخشهاي دیگر، اجتناب از ریسـک، کـاهش اثـرات منفـی ریسـک، و     : کار رفته شامل هاي به در مجموع، استراتژي. است
 در مدیریت ریسک مطلوب، یک فرایند اولویت بندي منظور گردیـده کـه  . پذیرش قسمتی یا تمامی پیامدهاي یک ریسک خاص هستند

در  تر یی با احتمال وقوع کمتر و زیاندهی پایینها و باالترین احتمال وقوع در ابتدا و ریسک هایی با بیشترین زیاندهی بدان طریق ریسک
 در عمل، این فرایند ممکن است خیلی مشکل باشد و همچنین در اغلب اوقـات ایجـاد تـوازن میـان    . گیرند ادامه مورد رسیدگی قرار می

 هایی که احتمال وقوع شان پایین و زیاندهی شان باالست، ممکـن  و ریسک هایی که احتمال وقوع شان باال و زیاندهی شان پایین ریسک
 .بنـدي کـرد   طبقـه  د نیزهاي موجود در سازمان را از این دو بع درنتیجه می توان ریسک. طور مناسبی مورد رسیدگی قرار نگیرند است به

 .هاي سازمانی دانست اري براي اداره ریسک در فعالیتها، و ابز اي شامل فرایندها، روش توان مدیریت ریسک را یک وظیفه در نتیجه می
  

 روش انجام کار
ارتباط با صورت اختصاصی در  مدیریت ریسک به صورت عام پرداخته خواهد شد سپس این مفهوم به در ابتدا به مفهوم ریسک و

  .خشکسالی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد
  

  الگوي مدیریت ریسک
باشند  هاي پیوسته در سرتاسر چرخه عمر یک مأموریت میصورت یک سري فعالیت اي از وظایف که به الگوي مدیریت ریسک مجموعه

  . کنترل* پیگیري،  * ریزي،   برنامه* تحلیل، * ها،  شناسایی ریسک*   :عبارتنداز و
  

  : وظایف پیوسته در مدیریت ریسک
کنـد، ولـی    طور متوالی طی می طور طبیعی این وظایف را به اند و هر ریسکی به وظایف پیوسته مدیریت ریسک که در زیر معرفی گردیده

هاي جدیدي شناسایی و تحلیل  که به موازاتش ریسک هایی پیگیري می شوند در حالی مثالً ریسک(صورت پیوسته، همزمان  ها به فعالیت
در سرتا سر چرخه حیات یک ) اي براي یک ریسک ممکن است براي ریسک دیگري مفید باشد ثالً برنامه کاهندهم(، و تکراري )شوند می

  . مأموریت اتفاق می افتند
  .ساز شدن آنها ها، قبل از مشکل یابی ریسک جستجو و مکان: شناسایی* 
هـا و   محـدوده زمـانی ریسـک    ان اثـر، احتمـال وقـوع و   ارزیابی میز. گیري هاي ریسک به اطالعات تصمیم تبدیل داده): ارزیابی(تحلیل* 

  . ها بندي ریسک بندي و اولویت طبقه
بررسـی  : پیگیـري *  .هـا  کارگیري آن فعالیت و به) هم حال و هم آینده(ها  ها و فعالیت ترجمه اطالعات ریسک به تصمیم: ریزي برنامه* 

  .هاي کاهنده هاي ریسک و فعالیت نمایانه
  .هاي کاهنده ریسک ت نسبت به برنامهاصالح انحرافا: کنترل* 
  .سازد هاي پدید آمده فراهم می هاي موجود و ریسک هاي ریسک، ریسک اطالعات و بازخورهاي بیرونی و درونی از فعالیت: ارتباطات* 
  

  هاي مدیریت ریسک استراتژي
  : گیرند د طبقه از چهار طبقه اصلی قرار میهاي اداره ریسک در یک یا چن ها شناسایی و ارزیابی شدند، تمامی تکنیک وقتی که ریسک

بعضی از آنها ممکن . پذیر نباشد ها شاید امکان استفاده مطلوب از این استراتژي). یا نگهداري(پذیرش، )یا تسکین(کاهشاجتناب، انتقال، 
  .نباشد کند، قابل قبول یري میگ هایی باشد که براي فرد یا سازمانی که در زمینه مدیریت ریسک تصمیم است مستلزم بده بستان

  . شود استراتژي اجتناب، یعنی انجام ندادن فعالیتی که باعث ریسک می: اجتناب از ریسک
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  . یی که باعث کاهش شدت زیان می شودها کارگیري شیوه استراتژي کاهش، یعنی به: کاهش ریسک
 تضمینی یا تضمین شخصی در این طبقه-در واقع خود .دهد استراتژي پذیرش، یعنی قبول زیان وقتی که آن رخ می: پذیرش ریسک

 هاي کوچک است که هزینه حفاظت در مقابل ریسک ممکن است پذیرش ریسک یک استراتژي قابل قبول براي ریسک. گیرد جاي می
  .هاي حاصله باشداز نظر زمانی بیشتر از کلیه زیان

  
 ریسک ارزیابی

 براي تصمیم با ارزشی يها داده و شده مشخص موجود کنترلی يها اثربخشی روش و کارآمدي میزان ریسک ارزیابی طریق از حقیقت در
 ریسک ارزیابی .گردد می فراهم آنها به واکنش براي ریزي برنامه و ي کنترلیها سیستم بهسازي خطرات، ریسک، کاهش زمینه در گیري
 احتمال آوردن وزن به دست براي .است رخداد آن دادن روي احتمالِ و رخداد شدت پیامد یعنی ریسک مؤلفه دو محاسبه نیازمند کمی

 :دارد وجود روش سه پیامد شدت وزن یا
 .شود می منتهی عدد یک به نهایت در نتیجه که :کمی يها روش
 بود؛ خواهد ریسک زمینه در خاصی کیفیت از حاکی نتیجه که :کیفی يها روش
  .شود می استفاده ریسک ماتریس از ها روش این بیشتر در که :کمی شبه يها روش

 عددي به معیار از سپس و گردد می برآورد یا محاسبه آن پیامدهاي خاص و حادثه یک وقوع احتمال کمی، ریسک ارزیابی روش در
 روش لذا است، مشکلی کار عددي برآورد انجام .دشو می خطرات استفاده ریسک بودن پذیرفتنی مورد در قضاوت براي آمده دست
 با و تیمی کار قالب در باید و بوده دقت باال و تخصص تجربه، نیازمند که است فرایندي ریسک، ارزیابی .دارد بیشتري کاربرد کیفی،

 عالوه ارزیاب، تیم که یافت خواهد دلخواه دست نتیجه به زمانی تیمی فعالیت این .پذیرد انجام کارشناسان مسئولین و توان از گیري بهره
 از مختلف افراد .باشند برخوردار استفاده ي موردها روش و مفاهیم درك در نیز مشترکی زبان از الزم، تخصص تجربه و از برخورداري بر

 ریسک ریاضی معادالت آماري و نتایج با غیرعلمی افراد سوي از ریسک نرخ برآورد .گوناگونی دارند يها برداشت مشخص، ریسک یک
 :گیرد می بر در را گوناگون جنبه دو مفهوم ریسک اساس، این بر .ندارد خوانی هم

 .گویند می) درکی یا(  ذهنی  ریسک آن به که ریسک میزان از غیرعلمی افراد برداشت
 .گویند می واقعی ریسک  آن به که ریسک، نرخ از آماري عاتالاط پایه بر علمی برآورد
 بین در این. گیرد صورت ناآگاهانه یا آگاهانه است ممکن ریسک ارزیابی. باشد واقعی ریسک از کمتر یا بیشتر است ممکن ذهنی ریسک
  .شناخته شوند عوامل این است الزم پذیري، ریسک سطح اصالح براي هستند و مؤثر افراد ناصحیح قضاوت بر که دارند وجود عواملی

  
  مدیریت ریسک خشکسالی

  خشکسالی در مدیریت ریسک اتصیوها و خص ویژگی
اي است  شروع بسیار آهسته خشکسالی داراي. سازد هاي مشخص است که مقابله با آن را دشوار می تعدادي از ویژگی خشکسالی داراي

با این حال، هیچ . گویند به  آن خشکسالی می د کهشو مید و به چیزي تبدیل شو میبه طوري که یک کاهش آب به کمبود تبدیل 
ي مختلف ذینفعان زمانی که در ها بخشد به طوري که گروه پذیري آنرا معنی می آسیبتعریف جهانی از خشکسالی وجود ندارد، محل و 

یافته و اغلب یک تاخیر زمانی  یک خشکسالی به آرامی توسعه .ي متفاوتی خواهند داشتها گیرند برداشت وضعیت خشکسالی قرار می
همان  است که تعیین  شروع یک خشکسالی دشوار است به این به این معنی  .تجربه شوند وجود دارد آنکه اثرات قابل توجهی قبل از

  .الزم است تا رشد گیاه تجربه شود حتی زمانی که رطوبت خاك دوباره برگشته، زمان .یک خشکسالی میزان نیز پایان
ولت براي اعالم شرایط اضطراري است، که در آن د گیري شدت یکی از پارامترهاي تصمیم. ثبت شدت خشکسالی نیز مشکل است

  .حمایت از بخش کشاورزي و دام و ذخیره آب در تانکرها کند به یک سري از اقدامات کاهشی مانند شروع می
پس از آنکه سطح  ها متفاوت است و اثرات ممکن است براي مدت طوالنی احساس شود حتی ها تا سال مقیاس زمانی خشکسالی از ماه

اثرات اغلب متنوع و مناطق بزرگی مانند نواحی و  و پارامترهاي آنها دشوار است و هاي اخطار ایجاد سامانه .باران رخ دهدمتوسط 
  گیرند  کشورها را در بر می
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ي برق، کاهش رشد گیاه و یا پژمردگی به علت کسري رطوبت خاك، از ها کننده نیروگاه در تولید برق آبی، خنک» دستپایین« اثرات
منابع آب شرب اغلب . دشو میظاهر  ها و تغییرات جدي در اکوسیستم ها رودخانهدست دادن مناطق چراي دام، کاهش کیفیت آب 

ي منحصر به فرد اقتصادي، اجتماعی و ها بنابراین، اثرات با ویژگی .بندي شود عرضه اضطراري الزم است جیره تحت تاثیر قرار گرفته و
 .)FAO .2015( ندشو میزیست محیطی براي هر مکان خاص تعریف 

عدم مشهود بودن و توسعه آهسته، در  .با چیزي سرو کار داریم که درآنجا نیست در مقایسه با سیل کمتر مشهود است وخشکسالی 
 .مقایسه با سایر حوادث و یا بالیاي طبیعی جدي جلب حمایت را دشوارکرده است

 
 تعریف ریسک خشکسالی. 1 شکل

  
ي پیشگیرانه یا کاهش ریسک است که اثرات رویدادهاي خشکسالی آتـی  ها راهبرد هدف از مدیریت ریسک خشکسالی ترویج اقدامات و

ي آمـادگی قصـد دورکـردن    هـا  ي خشکسالی و طرحها سیاست .پذیري اجتماعی شوند را کاهش دهند و به نوبه خود باعث کاهش آسیب
  . ریت ریسک فعالتا یک رویکرد مدی اند مدیریت بحران را دارند که واکنشی به طبیعت جوامع  از رویکردهاي سنتی

 برخی از اقدامات ممکن اسـت در  ند،شو میي فضایی مختلف استفاده ها ي زمانی مختلف بلکه در مقیاسها این اقدامات نه تنها درمقیاس
ارزش حیاتی داشته تواند  دهنده اولیه براي کاهش خطرات و آمادگی میي هشدارها سامانه .سطح کشور اجرا شوند و برخی محلی باشند

  )FAO ،2015 ( .شندبا
رویکـرد  . اي وجود دارد نیازبه یک رویکرد چند وجهی است، اجماع گسترده) DRM(مدیریت ریسک خشکسالی برسر این واقعیت که در

تاکیـد   هـا  ، سـطوح و رشـته  هـا  ي مدیریتی منسجم در تمام بخـش ها اي از خشکسالی و در نتیجه اجراي استراتژي باید بر دامنه گسترده
رویکـرد  . دارد )قبل از تأثیر، در طی و بعـد از تـأثیر  (بندي مداخالت  عالوه بر این، کاربرد یک رویکرد خاص بستگی به زمان .باشدداشته 

ي مـدیریت منـابع طبیعـی    هـا  ي امـرار معـاش و تـالش   ها در رابطه با استراتژي پذیري آسیببر بهترکردن عوامل  محلی تمایل به تاکید
 )2012حد،برنامه عمران ملل مت(دارد

 در .پس امکان مدیریت و کاهش آن  به طور موثرهم نیسـت  ،اگر ریسک نا شناخته باشد. گیري است ارزیابی ریسک مبنایی براي تصمیم
در نهایت، باید اشاره کرد که، حتی اگر اطالعات خوبی وجود داشته باشد، فشارهاي  .ضمن این آگاهی از ریسک باید به عمل منجر شود

د اگر آن به  نیازهـاي سیاسـی،   شو میبه خصوص، تعریف علمی خشکسالی بی ربط تلقی  .ندشو میغیر اقلیمی به طور منظم مانع عمل 
  .)2012برنامه عمران ملل متحد(توجه نداشته باشد  ها و خواسته ها برنامه
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  مدل مفهومی مدیریت ریسک خشکسالی  .2شکل

  
ایرادات  مدیریت بحران را  درك  و کسانی که  در حال حاضر ها بسیاري از دولت . آمادگی و کاهش تاکید دارد این تغییر پارادایم  بر

پذیري اجتماعی  آسیببراي کاهش  ریسک مناسبي مدیریت ها ي به کاربردن تکنیک کرده اند در حال تالش براي یادگیري نحوه
  )Wilhite،2010( .مرتبط با خشکسالی آتی هستند خشکسالی و در نتیجه کاهش اثرات

  
  ارزیابی ریسک خشکسالی چیست
اي است، که به شناسایی، کمی کردن و درك درستی از ماهیت، وسعت و اثرات ریسکی که یک  ارزیابی ریسک یک فرآیند چند رشته

 پذیري در جامعه یا اجتماع متاثر بینی نشده و آسیب و با رویدادهاي شدید پیش ،مواجه است اجازه می دهدآن  جامعه  یا اجتماع با
 .شده همراه است

هاست و باید شامل و نیازمند همکاري نزدیک سیاستگذاري و اجراي آن/گیري ناپذیر از فرآیندهاي تصمیم ارزیابی ریسک بخشی جدایی
  .ي جامعه باشدها میان تمام بخش

  .)2014بانک جهانی، ( ترین شکل خود، ریسک خشکسالی یک تابع با سه مؤلفه است در ساده
  .به شدت، مدت، فراوانی وقوع و وسعت خشکسالی اشاره دارد :خطر

کشاورزي، هاي  مینزاز جمله مردم، ( براي ذینفعان مختلف ها و ارزش منابعی اشاره دارد که به موقعیت، ویژگی :در معرض قرارگرفتن
  .گیرند معرض خطر قرار می که در ها منابع محیطی و اکوسیستم

مثالً، شرایط اجتماعی و اقتصادي می تواند پاسخ . در مواجهه با یک رویداد خطرخشکسالی است واکنش منابع و جوامع :پذیري آسیب
 .به یک رویداد خطر را آسان تر و یا  مشکل تر کند
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هاي موثر مدیریت ریسک  سیاست گذاري توسعه راهبردها و یین ماهیت و میزان خطر است، براي پایهارزیابی ریسک فرآیندي براي تع
این شامل . سازد بندي خطرات را فراهم می رتبه فرایند انجام ارزیابی ریسک امکان شناسایی، برآورد و .است خشکسالی، مهم وحیاتی

به طور کلی،  .در جامعه است شان یشت و محیط زیست، و ارزیابی اثرات بالقوهضرر و زیان بالقوه به جمعیت، تولید، اموال، خدمات، مع
ارزیابی ). 2014بانک جهانی، (کنند گیري استفاده می از این ارزیابی براي تصمیم بهره بردار، قانونگذار و یا یک نماینده منتخب یا دولتی

فرایندي علمی،  شفاف و ساختمند و مستقل از تغییرات سیاسی  ریسک داراي ابعاد مختلف نهادي، و مستلزم اجماع ذینفعان بوده و
 . است

نقش ارزیابی ریسک انجام تجزیه و تحلیل، برآورد ریسک و پیش بینی چگونگی تغییرریسک تحت اقدامات مختلف و ارائه راهنمایی در 
عه یافته و با ذینفعان و اشخاص دست اندرکار تواند بیشتر توس از آن پس می. باشد ي جانبی میها قالب سند، معیار، نشانه و راه حل

 ).به عنوان مثال، دولت و جوامع محلی(ارتباط برقرارکند 
  

تعیین سطوح قابل  -الف .توانند بر اساس نتایج ارزیابی ریسک صورت گرفته اتخاذ شوند تصمیمات می :گیري در مورد ریسک تصمیم
  .گیردحلیل ریسک مبتنی بر یک پایش بلند مدت صورت میي پذیرش ریسک براساس تها تعیین آستانه :قبول ریسک

هاي اقتصادي و اجتماعی یک  قالب نگرانی هاي کاهش خطر مقرون به صرفه در شناسایی گزینه: و اقدامات ریسک تعیین سناریوها - ب
 .جامعه و ظرفیتش براي کاهش ریسک

هاي  و آغاز برنامه) مالی یا انسانی(بندي، تخصیص منابع  اولویت :هاي عملیاتی یا بازنگري راهبردهاي کاهش ریسک و برنامه تدوین -ج
  ) AS / NZS ،2009 ) .(UNDP ،2010 ( کاهش ریسک بال

  
اي مربوط به  هاي مشاهده آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات و داده ارزیابی خطر شامل جمع: )Hazard Assessment(ارزیابی خطر

 .شان مشخص میشود ارزیابی خطر برحسب درجه شدت، مدت، وسعت اثر و ارتباط. فناوري استخطرات هواشناسی، هیدرولوژیکی، یا 
  ). ADPC،2012 ( .جامعیت ارزیابی خطر بستگی به عوامل زیر دارد

 ي  معرف خطرها ي حوادث و دادهها قابلیت دسترسی به  داده 
 قابلیت دسترسی به منابع وفرصت زمانی 
 ي خطرها نوع و ویژگی 
 ز ارزیابی خطر توسط کاربران نهاییاستفاده ا. 
 

  ي قابل اندازه گیري خطرات، که براي شناسایی ریسک مفید هستندها ویژگی
، )جدول زمانی توسعه(، مدت زمان، مساحت زمینی، سرعت شروع )تصادفی/ اي دوره/ فصلی(شدت، فراوانی، فاصله زمانی  / مقدار

 توزیع/ پراکندگی فضایی 
 

 )Exposure Assessment(قرار گرفتنارزیابی در معرض 
ها، منـابع اقتصـادي    استفاده اززمین، زیرساختبه عنوان مثال مردم، (ارزیابی در معرض قرار گرفتن شامل نقشه سازي  عناصر اجتماعی 

ی در معـرض  یک ارزیـاب .  است که ممکن است تحت تاثیر خطر قراربگیرند، اغلب با اطالعات شدت خطر همراه هستند) و منابع طبیعی
دیگري آمار در معـرض   و) فضایی وسعت  و شدت خطردهنده  ارائه(یکی الیه خطر قرار گرفتن نیازمند دو قطعه اطالعات مفهومی است،

ارزیابی در معرض قرار گرفتن ممکن است مبتنی بر  مناطق باحداکثر خطر، مناطق مبتنی بـر سـناریو،   ).  عناصر اجتماعی (قرار گرفتن 
تحلیل آماري ممکن است براي شناسایی تغییرات حساسیت جمعیتی در کل جامعه مبـتال بـه   . ناریوهاي چندخطره باشدو متشکل از س

تواند درطی  زمان براي تجزیه و تحلیل اقتصادي و اجتماعی،  ارزیابی در معرض قرار گرفتن می. خطرات طبیعی مورد استفاده قرار گیرد
  ).ADPC، 2012( علی و آتی  صورت بگیردي  فها استفاده از زمین و سایر روند
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  )Vulnerability Assessment(پذیري آسیبارزیابی 
  :می تواند در دو سطح صورت بگیرد پذیري آسیبارزیابی 
در ... جانور و انسان، عنصر به درجه خسارت فیزیکی بالقوه به عناصر مدنظر تحت ریسک مانند گیاه، پذیري آسیب: عنصر پذیري آسیب

 .رویداد خطر با یک شدت مشخص اشاره دارد برابر
سیاسی و  اجتماعی، سیستم به شرایط تعیین شده توسط عوامل و فرایندهاي فیزیکی، اقتصادي، پذیري آسیب: سیستم پذیري آسیب

  .دشو میسیستم بشرزاد نسبت به اثر یک خطر محیط زیستی اشاره دارد که موجب   افزایش حساسیت یک 
منـابع مشـترك در مقابلـه بـا تغییـرات خـارجی در محـیط         عملکرد ساختارهاي نهـادي متنـوع در ایجـاد و حفـظ     مطالعات اولیه روي

، Ostrom، 2005( پـذیري  آسـیب بتواند براي تحلیل  بیوفیزیکی نشان می دهد که هیچ قانون دولتی فراگیر  کارآمد ي وجود ندارد که
  .بر مورد یا زمینه در سطح محلی تاکید دارند پذیري آسیب يها گیري اینرو اندازه از .استفاده شود) 2010، 2009

آگاهی خشکسالی، عدم تلفیق مناسب روشهاي ریسک خشکسالی و ارزیابی خسارت، فقدان تهیه نقشه  فقدان پایش و پیش
انتقال . باشند ل میهایی از این قبی هاي خشکسالی مثال پذیري خشکسالی و عالوه بر همه اینها فقدان هماهنگی نهادینه فعالیت آسیب

و  ها تنوع ماهوي داده،حجم. ارزیابی خشکسالی است دیدگاه مدیریت خشکسالی به سمت مدیریت ریسک نیازمند یک سیستم پایش و
پردازش و  نگهداري، اطالعات، محدودیت زمانی و گستردگی سرزمینی ضرورت وجود یک سیستم مدیریت اطالعات به منظور ثبت،

 . کند ب میدهی را ایجا گزارش
  

  بحث و نتیجه گیري
ریسک  پردازد بعبارت دیگر ي آینده بیش از رویدادهاي گذشته میها ریسک هنر اتخاذیک تصمیم مناسب می باشد، هنري که به رویداد

از شروع  ازجمله اقدامات قبل اقدامات آمادگی،). ریزي دوره برنامه(عبارتست از احتمال عبوراز یک پدیده بحرانی در مدت زمان معین
 مقدار گیري خطرات، که براي شناسایی ریسک مفید هستند هاي قابل اندازه ویژگی .خشکسالی، راه قطعی براي کاهش اثرات آن است

، پراکندگی )جدول زمانی توسعه(، مدت زمان، مساحت زمینی، سرعت شروع )تصادفی /اي دوره/فصلی(شدت، فراوانی، فاصله زمانی /
اضطراري پس از شروع خشکسالی همیشه الزم خواهد بود، اما بیشترین تالش مدیریت ریسک خشکسالی باید اقدامات  توزیع/فضایی

اشکال مختلفی صورت گیرد، مانند حفاظت از آب، تغییر  اقدامات کاهش خطر و آمادگی ممکن است در .قبل از شروع خشکسالی باشد
هاي زمانی مختلف  این اقدامات نه تنها مقیاس .عرضه اضطراري آبتنوع بخشی به معیشت،  هاي اجتماعی و کشاورزي محلی، شیوه

شوند، برخی از اقدامات ممکن است در سراسر کشور اجرا شوند و برخی محلی هاي مختلف فضایی به کار گرفته می بلکه در مقیاس
ه مدیریت بر پایش و هشدار زود هنگام به منظور اقدام قبل از شروع، برخی از اقدامات به عنوان یک بخش ضروري از یک برنام .باشند

  .خشکسالی تکیه دارند
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