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Drought is among disasters that caused a large amount of financial burden to Iranian economy. How-
ever, drought management strategies have focused on crisis management instead of risk management. 
Drought risk management strategies take early warning system as a its focal point in order to dissemi-
nate information to drought-affected individuals which in turn reduces drought risk. The purpose of this 
qualitative study is to analyze mechanisms needed to deploy the production and diffusion of drought 
early warning system information in Kermanshah Township. Using case study as well as documentary 
approach, a critical case sample of 26 specialist from Meteorological, Agricultural Organization, Regional 
Water Company, Agricultural and Natural Resource Engineering System, Agricultural Bank, Regional 
Sound and Vision Broadcasting and Crisis Department and Municipalities participated in the study. The 
findings revealed that drought early warning system is not unified in a systematic manner and the stake-
holders use their own method of disseminating information independently with limited knowledge of 
local context and poor knowledge of farmers’ needs and reactions. The findings of this study have impli-
cations to design drought early warning system in Kermanshah Province as well as farmers’ empower-
ment in terms of drought risk reduction.  
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Extended Abstract

1. Introduction

ran is located in dry and semi-arid cli-
mate. Consequently, dry years are more 
prevalent than wet years which led to 
prolonged drought hazard into the coun-

try in every few years or even continuous years. Recently, 
the head of the National Center for Climatology in Iran 
announced that over the next 40 years, the Middle East re-
gion including Iran, will face severe drought for 30 years. 
This creeping hazard has extended throughout the coun-
try more specifically in the western part of Iran including 
Kermanshah province. According to recent statistics, dur-I
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ing the past 20 years, Kermanshah province has suffered 
from precipitation for 11 years.  

Moreover, the effect of drought phenomenon in rural 
areas is more extensive causing significant challenges 
to rural economy in general and agricultural production 
in particular. In fact, reducing rainfall and its impact on 
surface and underground water flows, along with inap-
propriate water management, have caused farmers expe-
rience worst drought and thus become more vulnerable. 
Studies show that vulnerability of rural community is in 
fact related to crisis management in Iran. A large number 
of researchers have clearly indicated that crisis manage-
ment is significantly non-productive, untimely, and is not 
economically viable; however, some scholars believe that 
planning should be based on risk management for effec-
tive hazard management such as drought. Although re-
searchers have contended that it is imperative to launch 
early warning for risk management strategy, this strategy 
is not among disaster policy-makers in Iran. Therefore, 
the purpose of this study is to analyze the production and 
diffusion mechanisms of drought early warning system in 
Kermanshah.

2. Methodology

This study has applied qualitative paradigm and docu-
ment analysis method. The samples include meteorologi-
cal personnel, agricultural organization specialist, Sound 
and Vision Organization, Crisis Administration and 
Council (n=26 experts). Purposeful critical sampling is 
also applied. This research has used purposeful sampling 
method. Besides, a semi-structured interview is used to 
collect data.

3. Results 

In this research, the organizations involved in the pro-
duction, monitoring and dissemination of drought infor-
mation has been identified and the mechanisms for their 
activities have been reviewed. The results indicate that 8 
departments and organizations act as actors in the produc-
tion and dissemination of drought information. Some of 
these organizations play a key role in producing informa-
tion and alert; others organizations publish information 
and warnings. Some agencies also coordinate these orga-
nizations for risk management.

4. Discussion

Results revealed that drought early warning has not yet 
been developed as a system in Kermanshah Township 
and organizations have developed their own method to 

convey information to stakeholders. In other words, lim-
ited attention has been paid to the context and reactions of 
farmers in the region. In fact, some organizations (actors) 
are more active and well-coordinated, it is clearly seen in 
many cases that organizations are independent and het-
erogeneous. Their activities in the form of the system can-
not be justified.

Perhaps this is due to the fact that there is no trustee who 
manages drought early warning system. A majority of 
these organizations consider themselves to be responsible 
for this. Therefore, they are doing something unplanned. 
However, the goals of organizations are different and 
each one has a different definition of drought which pro-
vide information based on their own organizational needs.

5. Conclusion

Effective and sustainable early warning system, actors 
of producers and publishers of information must coordi-
nate with each other in a systematic manner and provide 
timely information for farmers. In this regard, Pulwarty 

and Sivakumar (2014) state that an effective warning sys-
tem depends on the coordination between different de-
partments. However, the link among different organiza-
tions is usually weak, which causes the effectiveness of 
the alert system to be disrupted.

The result of this study has implications for drought 
management practitioners in Kermanshah Township. 
For example, the results can help policymakers to design 
early warning system in order to reduce risk and empower 
farmers to become resilient.
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خشكسالی ازجمله بالیایی است که بیشترین خسارات مالي را در ایران برجاي مي گذارد. بااین وجود، برنامه هاي مدیریت خشكسالي عمدتاً 
بر پایه مدیریت بحران استوار است. درحالی که مي بایست جهت گیري برنامه ریزي هاي خشكسالي به سمت مدیریت ریسک که یكی از 
مهم ترین ارکان آن، سامانه هشدار زودهنگام است، تغییر جهت یابد. در سامانه هشدار زودهنگام، اطالعات به موقع برای افرادی که در 
معرض مخاطره قرار دارند، فراهم می شود تا بدین طریق بتوانند ریسک را کاهش دهند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی سازوکار تولید و نشر 
اطالعات سامانه هشدار زودهنگام خشكسالی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. بدین منظور، از رویكرد کیفی )روش مطالعه موردی و روش 
اسنادی( بهره گرفته شد. جامعه موردمطالعه شامل کارشناسان سازمان هواشناسی، جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ای، نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی، بانک کشاورزی، صداوسیما، اداره بحران و فرمانداری )26 نفر( بودند که با استفاده از روش نمونه گیری موارد 
ویژه انتخاب شدند. نتایج نشان داد ارائه اطالعات و هشدار خشكسالی و مدیریت آن در قالب یک سیستم سازمان یافته در شهرستان 
کرمانشاه توسعه پیدا نكرده و گاهی سازمان ها به صورت مستقل و جزیره ای، اقداماتی را انجام می دهند و اطالعاتی را به بهره برداران منتقل 
می کنند، بدون اینكه به شرایط محلی منطقه، نیازها و واکنش کشاورزان نسبت به این هشدارها توجهی داشته باشند. دستاوردهای این 
تحقیق می تواند گامی مؤثر در راستای طراحی سامانه  هشدار زودهنگام خشكسالی در استان کرمانشاه باشد که به توانمندسازی کشاورزان 

جهت اقدامات به موقع و مناسب جهت کاهش ریسک خشكسالی منجر گردد.

کلیدواژه ها: 
خشكسالي، ریسک، سامانه 
هشدار زودهنگام، مدیریت 

ریسک
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مقدمه

و  خشک  آب وهوای  قلمروی  در  ایران  اعظم  قسمت 
نیمه خشک جهان قرار دارد؛ ازاین رو، سال هاي خشک به مراتب 
بیشتر از سال هاي مرطوب است؛ به گونه ای که تحلیل فضایی 
برخی  در  می دهد  نشان  ایران  در  بلندمدت  خشكسالی های 
است  بوده  خشكسالی  وضعیت  درگیر  کشور  تمام  سال ها،  از 
ملی  مرکز  رابطه، سرپرست  این  در   .(Babaee & Alijani, 2013)

اقلیم شناسی  در ایران اظهار می دارد در 40 سال آینده، ایران با 
30 سال خشكسالی شدید مواجه خواهد شد که این خشكسالی 

 .(Jamshidi, 2016) در سال های اخیر آغاز شده است

در این راستا، بر اساس شواهد و گزارش های موجود، استان 
کرمانشاه در بازه های زمانی متعدد، خشكسالی را با شدت های 
مختلف تجربه نموده است. این روند در سال های اخیر به طور 

سفره های  آب  سطح  افت  به صورت  دشت ها  در  مشهودی 
پژوهش   .(Jamshidi, 2016) است  کرده  خودنمایی  زیرزمینی 
شرفی )2017( از وضعیت خشكسالی در شهرستان کرمانشاه 
بیانگر آن است که بیشتر ایستگاه های باران سنجی بیش از 15 
سال خشكسالی هواشناسی را در 30 سال اخیر تجربه کرده اند و 
تعداد خشكسالی در سال های اخیر تداوم بیشتری یافته است و 
زندگی کشاورزان را تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع بیانگر 
این واقعیت است که مدیریت فعلي ایران که بر اساس مدیریت 
بحران است (Karami, 2009) به میزان قابل توجهی غیر اثربخش، 
 (Thurow & نابهنگام بوده و ازلحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نیست
(Taylor, 1999. به عبارتی رد پای مدیریت ریسک در ایران که نمود 

بارز آن ایجاد سامانه هشدار زودهنگام خشكسالی است، کم رنگ 
است؛ به نحوی که سامانه هشدار مناسب خشكسالی که مستلزم 
هماهنگی و انسجام بین سازمان ها و ارگان های مختلف است، 
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توسعه پیدا نكرده و جامعه نظاره گر اقدامات جزیره ای و گسیخته 
 .(Sharafi, 2017) از سوی این سازمان هاست

این در حالی است که سیاست گذاران می توانند با ایجاد شبكه ای 
هماهنگ بین سازمان های دخیل در امر مدیریت خشكسالی، 
عالوه بر کاهش خسارات، از اتالف هزینه های سنگینی که در 
جریان مدیریت بحران ایجاد می شود، جلوگیری به عمل آورند 
(Wilhite & Svoboda, 2000). بنابراین آشكار است که سامانه های 

هشدار به عنوان سرمایه گذاری های ارزشمند و ضروری برای هر 
یک   .(Rogers & Tsirkunov, 2011) می شود  محسوب  کشوری 
سامانه  هشدار در صورتی می تواند به صورت مؤثر و پایدار عمل 
نماید که تمامی کنشگران، وظایف خود را به  درستی انجام دهند 
و به طور نظام مند با یكدیگر در تعامل باشند تا اطالعات به موقع 
در دست کاربران قرار گیرد. لذا هدف از پژوهش اکتشافی حاضر، 
واکاوی سازوکار تولید و نشر اطالعات سامانه هشدار زودهنگام 
خشكسالی در شهرستان کرمانشاه است. به منظور دستیابی به این 

هدف، پرسش های زیر مطرح می گردد: 

کدام سازمان ها در تولید و ارائه هشدارهای زودهنگام خشكسالی 
نقش دارند؟

نشر  و  تولید  راستای  در  اقداماتی  چه  درگیر،  سازمان های 
اطالعات جهت هشدار زودهنگام خشكسالی انجام می دهند؟

مروری بر ادبیات موضوع

مباحث مربوط به سامانه های هشدار در طول چند دهه اخیر 
در ادبیات تغییرات اقلیم توسعه پیدا کرده است. این سامانه ها 
در دهه 1970 و 1980 در جریان قحطی و خشكسالی غرب 
آفریقا موردتوجه قرار گرفتند. مطابق با تعریف راهبرد بین المللی 
کاهش ریسک بالیا1 )2005(، سامانه هشدار زودهنگام عبارت 

1. International Strategy for Disaster Risk Reduction (ISDR)

است از فراهم کردن به موقع اطالعات از طریق نهادهای مشخص 
به افرادی که در معرض مخاطره قرار دارند، تا بدین طریق آن ها 
بتوانند از ریسک اجتناب کنند یا آن را کاهش دهند و در مقابل 
آن واکنش نشان دهند. این سامانه ها، به تصمیم گیران این اجازه 
 (Glantz, را می دهد که با تأمل بیشتری اقدامات الزم را انجام دهند

 .2003)

خصوص  در  که  بین المللی  کنفرانس  در   2005 سال  در 
کاهش بالیا در ژاپن برگزار گردید، بر اهمیت توسعه سامانه های 
هشدار مردم محور2 تأکید شد. در مدل ارائه شده از سوی راهبرد 
بین المللی کاهش ریسک بالیا، چهار عنصر کلیدی برای طراحی 
یک سامانه هشدار تعریف شده است. این عناصر عبارت اند از: 
1( شناخت ریسک در منطقه3؛ 2( سازوکار پایش خشكسالی 
و خدمات هشداردهنده به افراد4؛ 3( انتشار و انتقال اطالعات و 
هشدار به افرادی که در معرض ریسک قرار دارند5؛ و 4( توانایی 
 (EWC )1 واکنش افراد نسبت به پیام های هشدار6 )تصویر شماره
(III, 2006. بنابراین آشكار می گردد که در طراحی سامانه هشدار 

 (GFDRR7, زودهنگام بایستی دو بُعد فنی و مدیریتی لحاظ شود
 .2012)

ارائه این مدل، بازتاب وسیعی در محافل علمی داشته است و آن 
را چارچوبی مناسب برای طراحی و راه اندازی سامانه های هشدار 
می دانند و مبنایی برای پژوهش محققان حوزه های مختلف قرار 
 (Shamano, 2010; Chang Seng, 2010; Lamichhane, گرفته است
 2011; Rogers & Tsirkunov, 2011; Hettiarachchi & Weeresinghe,

.2014; Delshad et al., 2015)

2. People centered
3. Risk knowledge
4. Monitoring and Warning Service
5. Dissemination and Communication
6. Response Capability
7. Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)

سازو کارهاي تولید و نشر  شناخت ریسک در منطقه 
اطالعات مربوط به هشدار 

 زود هنگام

واکنش نسبت به پیامهاي 
 هشدار زود هنگام

شیوهها و کانالهاي ارتباطی 
 ارائه پیامهاي هشدار زود هنگام 

EWC III, 2006 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدل ارائه شده سامانه هشدار زودهنگام توسط راهبرد بین المللی کاهش ریسک بالیا. منبع

»لیدا شرفی و همكاران. واکاوی سازوکار تولید و نشر اطالعات سامانه هشدار زودهنگام خشكسالی در شهرستان کرمانشاه«



745

 زمستان 1398 . دوره 10. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

»لیدا شرفی و همكاران. واکاوی سازوکار تولید و نشر اطالعات سامانه هشدار زودهنگام خشكسالی در شهرستان کرمانشاه«

در مقاله حاضر، فاز دوم سامانه هشدار که مربوط به سازوکار 
راستای  در  مختلف  سازمان های  توسط  اطالعات  نشر  و  تولید 

هشدار زودهنگام خشكسالی است، مورد وارسی قرار می گیرد. 

نقش سازمان های مختلف در تهیه اطالعات درست و دقیق 
و توزیع به موقع این اطالعات یكی از مراحل مهم سامانه هشدار 
است. بنابراین به منظور طراحی یک سامانه هشدار پایدار و مؤثر، 
نه تنها رعایت اصول علمی و فنی از اهمیت برخوردار است، بلكه 
بایستی ارتباطات و تعامالت بین سازمان های مختلف و ذی نفعان 
نكته   .(Wilhite et al., 2014; Basher, 2006) شود  لحاظ  جامعه 
واقعی،  اطالعات  و  دانش  تولید  به منظور  اینكه  قابل مالحظه 
همكاری و تالش  مؤسسات و سازمان ها مختلف در حوزه های 
علمی متفاوت مانند هواشناسان، جامعه شناسان، روان شناسان، و 
متخصصان رسانه اهمیت دارد. به بیان دیگر، ترکیبی از سازمان ها 
و بخش های متعدد نظیر هواشناسی، آب، کشاورزی، محیط زیست 
و اقتصادی - اجتماعی در قالب یک نظام و شبكه سازمان یافته در 

 .(Tokarczyk et al., 2015) سطوح مختلف سازمانی ضروری است

بررسی متون و ادبیات در خصوص سامانه هشدار زودهنگام 
خشكسالی بدون توجه به تجارب کشورهای مختلف که چنین 
سامانه هایی را دارا هستند، بیهوده است. لذا در ادامه به سامانه 
سامانه های  پیشرفته ترین  از  یكی  که  آمریكا  در کشور  هشدار 

هشدار در جهان است، اشاره می شود.

ملی  مرکز  و  ملی8  اطالعات خشكسالی  آمریكا، سیستم  در 
کاهش خشكسالی9 به طور مشترک سنجش اثرات، پیش بینی، 
مدیریت و توسعه آبریزها را انجام می دهند. تیم مذکور پس از 
از  بهره گیری  با  مربوطه،  سازمان های  سایر  با  هماهنگی  ایجاد 
پورتال های اطالعاتی و دیگر منابع اطالعات محلی، سامانه هشدار 
زودهنگام خشكسالی را مدیریت می کنند. در مرحله اجرا، سامانه 
پایش، اطالعاتی را در خصوص شرایط خشكسالی در سطح ملی و 
ایالتی به صورت نقشه های قابل درک برای عموم  تهیه می کند و بر 
روی سایت های معتبر قرار می دهد. عالوه بر این، گزارشی مختصر 
در مورد پیش بینی وضعیت خشكسالی در هفته آتی ارائه می شود 
آمریكا  پایش خشكسالی  (Pulwarty & Sivakumar, 2014). سامانه 

(USDM)، بهترین سامانه ارزیابی خشكسالی در جهان است که 
در حال حاضر وجود دارد. این سامانه با بهره گیری از شاخص های 
کیفی و کمی، به طور مرتب نقشه های هفتگی، ماهیانه و سالیانه 

 .(Buurman et al., 2014) خشكسالی را تهیه می نماید

اطالعات  تولید  حوزه  در  صورت پذیرفته  پژوهش های  اکثر 
اقلیمی کشاورزی به طور اخص،  اقلیمی به طور اعم و اطالعات 
تولید اطالعات را از منظر سخت افزاری موردبررسی قرار داده اند 
(Rijks & Baradas, 2000). به عبارتی، این تفكر اشتباه وجود دارد که 

8. National Integrated Drought Information System
9. National Drought Mitigation Center (NDMC)

سامانه  هشدار را با پیش بینی یكسان می دانند و تنها از شاخص های 
فیزیكی )شدت مخاطره، عملكرد، میزان رشد محصول، پیش بینی 
خشكسالی و غیره( برای طراحی سامانه هشدار بهره گرفته اند؛ 
درحالی که پیش بینی شدت مخاطره )خشكسالی( تنها بخشی 
 (Buurman et al., از سامانه هشدار زودهنگام محسوب می شود

 .2014)

به بیانی دیگر، عالوه بر ابعاد سخت افزاری، ایجاد شبكه های 
الزم برای تولید و نشر اطالعات و نیز نیازهای مردم محلی بایستی 
موردتوجه قرار گیرد. با توجه به اینكه مطالعات اندکی در راستای 
سازوکار تولید و نشر اطالعات مربوط به هشدار زودهنگام صورت 
پذیرفته، در ادامه به برخی از مطالعات متناسب با تولید اطالعات 

اقلیمی و سامانه هشدار زودهنگام اشاره می گردد. 

پژوهش کرژیژانوسكایا10 و همكاران )2011( نشان داد که 
سامانه هشدار زودهنگام مستلزم متخصصان خبره و فناوری های 
منحصربه فردی است. این الزامات عبارت اند از: تجهیزات سنسوری 
و نیز فناوری اطالعات و ارتباطات جهت انتقال داده ها؛ نرم افزارهای 
پایش داده ها؛ سیستم هایی جهت جمع آوری داده، ذخیره اسناد و 
آمارها، و ابزارهای تحلیل داده؛ مدل های کامپیوتری برای تحلیل 
داده؛ فناوری های تصویری پیشرفته؛ لحاظ نمودن تمامی موارد 

.(Buurman et al., 2014) فوق در تصمیم گیری ها

چانگ سنگ11 )2010( در پژوهش خود در رابطه با طراحی 
نتیجه  این  به  اندونزی،  در  سونامی  زودهنگام  هشدار  سامانه 
دست یافت که باوجود اینكه سازمان های مختلفی )نظیر سازمان 
بین المللی دریایی، سیستم نظارت جهانی سطح دریا، سازمان 
ملی اقیانوس و جو، مرکز هشدار سونامی اقیانوس آرام، سازمان 
هواشناسی، سیستم مخابرات، شبكه ها و رسانه های ملی و محلی( 
در تولید و انتشار اطالعات مربوط به سونامی دخیل هستند و 
تالش های فراوانی در راستای بهبود توسعه سامانه هشدار صورت 
گرفته، لكن سیاست های دولت و ساختار مؤسسات در حمایت 
از سامانه های هشدار به طور مؤثر و کارا توسعه پیدا نكرده است.  
زیمباوه، سامانه هشدار  در  مطالعه خود  در   )2010( شامانو12 
خشكسالی را موردبررسی قرار داد. نتایج مطالعه وی نشان داد که 
باوجود اینكه برنامه ریزی هایی به منظور سامانه هشدار در کشور 
انجام گرفته، لكن اجرای آن ها به طور مناسبی صورت نپذیرفته و 
ارتباط و تعامل بین سیاست گذاری های ملی و ساختارهای موجود 

در منطقه، با یكدیگر همخوانی ندارند. 

المیچان13 )2011( در تحقیق خود که در نپال انجام گرفت، 
دیدگاه مردم را در مورد  سامانه های هشدار سیل موردبررسی قرار 
داد. نتایج نشان داد که بر اساس قانون این کشور، کمیته کاهش 

10. Krzhizhanovskaya
11. Seng
12. Shamano
13. Lamichhane
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بالیا14، یک سازوکار دائمی در سطح ملی و منطقه ای است که 
اقدامات مربوط به هماهنگی و آمادگی در برابر بالیا را انجام می دهد. 
اعضای این کمیته نمایندگان ادارات و سازمان های مختلف دولتی 
هستند.  بهداشت  و  آموزش  هواشناسی،  آب،  سازمان  همچون 
عملیاتی  مفهوم  تعریف  برای  مناسبی  ابزار  دولت  بااین وجود، 
مدیریت بال در اختیار ندارد. در این رابطه، شریف زاده و همكاران 
عرصه  کنشگران  شناختي  ساختار  خود،  مطالعه  در   )2012(
تولید، ترویج و کاربران اطالعات سامانه اطالعات اقلیمي را بررسی 
نمودند. این محققان کنشگران سامانه اطالعات اقلیمی را شامل 
کنشگران تولیدکننده اطالعات و کنشگران ترویج کننده اطالعات 
اقیانوسی،  و  )سازمان هواشناسی و مرکز مطالعات علوم جوی 
سازمان جهاد کشاورزی، شرکت های خدمات مشاوره ای، سازمان 
صداوسیما، مخابرات( معرفی نمودند. نتایج پژوهش آنان نشان داد 
که پنج عامل اقتصادي )اعتبارات و تجهیزات(، پردازش و فناوري 
)تعامالت،  سازماني  اطالعات(،  دسترسی  و  )صحت  اطالعات 
پاسخگویی(، سیاسي - اجتماعي )اعتماد، ریسک پذیری(، و فني 
)ساختار شبكه ای پایش، مهارت به کارگیری( از دیدگاه کنشگران 
سامانه به عنوان تبیین کننده های سازوکار سامانه اطالعات اقلیمي 

کشاورزي محسوب می شوند. 

روش شناسی تحقیق

پدیده ای  خشكسالی  هشدار  سامانه  سازوکار  الزامات  تبیین 
پیچیده بوده و نظر به اینكه پژوهشی اکتشافی به شمار می رود، 
لذا از رویكرد کیفی و روش تحقیق مطالعه موردی15 بهره گرفته 
شد. مورد پژوهی عبارت است از مطالعه عمیق روی نمونه هایی 
از یک پدیده در محیط طبیعی آن و از دیدگاه افرادی که در 
آن پدیده مشارکت دارند. همچنین به منظور دستیابی به اهداف 
تحقیق و اطالعات تكمیلی از روش تحقیق اسنادی16 نیز استفاده 
شد. روش پژوهش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تكنیكی 
برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی 
موردتوجه بوده است. در این روش، پژوهشگر داده های پژوهشی 
از بین  خود را درباره کنشگران، وقایع و پدیده های اجتماعی، 

  .(Mogalakwe, 2006) منابع و اسناد جمع آوری می کند

جامعه موردمطالعه در این مرحله شامل مدیران، مسئوالن و 
کارشناسان سازمان ها و اداراتی بودند که به نوعی درگیر در فرایند 
تولید و اشاعه اطالعات مربوط به هشدار زودهنگام خشكسالی 
بودند و با مسائل اقلیم، خشكسالی و کشاورزی در ارتباط بودند. 
جهت انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند17 
از نوع موارد ویژه18 استفاده شد. نمونه گیری از موارد ویژه، روشی 

14. District Disaster Relief Committees (DDRC)
15. Case study
16. Documentary research
17. Purposed sampling
18. Critical case sampling

است که در آن نمونه ها به دلیل اهمیت فوق العاده ای که دارند و 
 (Ranjbar در مرکز موضوع موردبررسی هستند، انتخاب می شوند
افراد کلیدی  بدین صورت که در جریان مطالعه،   .et al., 2012)

سازمان های مربوطه شناسایی و به عنوان نمونه برگزیده شدند )26 
نفر(. برای دستیابی به اشباع نظری، مصاحبه ها تا حدی ادامه پیدا 
کرد که مصاحبه شوندگان به تمامی پرسش های محقق )سازوکار 
تولید و نشر اطالعات و چالش های پیش رو( پاسخ کامل دادند و 
پاسخ های آنان در راستای منابع نظری سامانه هشدار بود و عالوه 
بر این، هیچ داده جدیدی حاصل نشد. جهت جمع آوری داده ها 
از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. درمجموع، مصاحبه ها 
بیش از 15 ساعت به طول انجامید. عالوه بر این، اسناد و مدارکی 
در زمینه تولید و توزیع اطالعات و هشدار، از سوی کارشناسان 

ارائه گردید که توسط پژوهشگر گردآوری شد. 

قابلیت  یا  اعتمادپذیری  بررسی  به منظور  حاضر  پژوهش  در 
اعتماد19، از مثلث سازی منابع اطالعاتی20 و مثلث سازی روش های 
زمان های  در  داده ها  که  طریق  بدین  شد.  استفاده  مختلف21 
متعدد و به شیوه های متفاوت )مشاهده، اسناد و مدارک موجود، 
 .(Thurmond, 2001) مصاحبه انفرادی و گروهی( جمع آوری شد
عالوه بر این، نتایج توسط تیم تحقیق، مطالعه و بازبینی شد که 
درنهایت نظرات آنان در مورد نتایج به دست آمده اعمال گردید 
و همین امر، اعتبار کار را دوچندان نمود )تجدیدنظر به وسیله 
محققان مختلف22( (Merriam, 2002; Shenton, 2004). به منظور 
تجزیه وتحلیل داده ها، از تحلیل اسنادی و روش تحلیل محتوای 
با مصاحبه ها، اسناد  متعارف استفاده شد. به عبارتی، همزمان 
مربوط به اقدامات خشكسالی و هشدار در هر سازمان تهیه و 
مورد وارسی قرار می گرفت؛ همچنین اسناد با محتوای مصاحبه ها 
تطبیق داده می شد و درنهایت وجه تمایز بین اسناد و مصاحبه ها 
برای پی بردن به حقیقت مشخص می شد. الزم به ذکر است 
به منظور دستیابی به حقایق 21 سند معتبر شامل بولتن، نقشه، 
گزارش، دستورالعمل، اطالعیه، اخطاریه، صورت جلسه، بروشور 
و آیین نامه موردبررسی قرار گرفتند که این اسناد با مراجعه به 
سازمان های موردمطالعه و بررسی سایت سازمان های مربوطه به 

دست آمد. 

یافته ها

نتایج نشان داد که 8 اداره و سازمان شامل اداره کل هواشناسی، 
سازمان جهاد کشاورزی، شرکت سهامی آب منطقه ای، سازمان 
کشاورزی،  بانک  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  نظام مهندسی 
سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی، اداره کل مدیریت بحران 
)استانداری( و فرمانداری در تولید و انتشار اطالعات مربوط به 

19. Trustworthiness 
20. Data source triangulation
21. Methodological triangulation
22.Peer review

»لیدا شرفی و همكاران. واکاوی سازوکار تولید و نشر اطالعات سامانه هشدار زودهنگام خشكسالی در شهرستان کرمانشاه«
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خشكسالی مشارکت دارند. در ادامه سازوکار هر سازمان و اداره به 
تفكیک موردبررسی قرار می گیرد.

اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه

مهم ترین  از  یكی  کرمانشاه،  استان  هواشناسی  کل  اداره 
نخستین  به عنوان  و  اقلیمی  اطالعات  تولیدکننده  سازمان های 
حلقه تولید و اشاعه اطالعات اقلیمی کشاورزی به شمار می رود. 

استان  هواشناسی  کل  اداره  در  اقلیمی  اطالعات  تولید 
کرمانشاه در قالب نقشه های پیش بینی روزانه، سه روزه، هفتگی، 
پیش بینی های بلندمدت فصلی، تهیه نقشه های خشكسالی، انتشار 
فصلنامه هواشناسی و غیره تهیه می شود. پس ازآن، محصوالت 
دانشی تولیدشده در قالب اخطاریه، اطالعیه و هشدارهای اقلیمی 
به طرق مختلف )سایت، تلفن هواگو، بولتن، مكاتبات اداری و 

غیره( در اختیار کاربران اطالعات قرار می گیرد. 

با حضور کارشناسان تحقیقات کاربردی  هر هفته، جلساتی 
کشاورزی، کارگروه پیش بینی هواشناسی و کارشناسان سازمان 
جهاد کشاورزی در روزهای یكشنبه و چهارشنبه تشكیل می شود. 
در این جلسات، تغییرات جوی سه روزه به اطالع کارشناسان 
جهاد  کارشناسان  درنتیجه  می رسد.  کشاورزی  جهاد  سازمان 
کشاورزی، توصیه های فنی کشاورزی را در قالب بولتن پیش بینی 
هواشناسی با توجه به سه منطقه گرمسیر، سردسیر و معتدل 
استان تهیه می کنند و از طریق فاکس به تمامی مراکز خدمات در 

سطح استان مخابره می شود. 

نحوه  نسبت  اعتراض  نشانه  به  باغبانی  متخصصان  از  یكی 
طراحی و طرز اطالع رسانی بولتن ها، اظهار داشت: 

»کشاورزان، در صورتی توصیه ها را می بینند و به کار می گیرند 
که از سواد خواندن و نوشتن برخوردار باشند و به طور مرتب به 
مراکز خدمات مراجعه کنند. درصورتی که، در زمستان کشاورزان 
ارتباط زیادی با مرکز خدمات ندارند. بنابراین بهتر است که پیام ها 
و هشدارها از طریق صداوسیما، پیامک و بولتن های هواشناسی 
این توصیه ها به صورت زیرنویس  اطالع رسانی شود. درحالی که 

تلویزیونی هم پخش نمی شود!«

وی در ادامه بیان داشت:

دام،  امور  بخش  مانند  کشاورزی  بخش های  تمام  »حضور 
آب وخاک و ... در این جلسات ضروری است. درحالی که برخی از 
کارکنان سازمان جهاد حتی به هواشناسی نیز اعتقاد ندارند! عالوه 
بر کارشناسان جهاد کشاورزی، بایستی کارشناسانی از شرکت آب 

منطقه ای نیز در جلسات باشند.«

سازمان جهاد کشاورزی

در خصوص برنامه های جهاد کشاورزی در ارتباط با مدیریت 

خشكسالی باید اذعان داشت که در سال 1388 ستاد خشكسالی 
در کرمانشاه تشكیل شد. این ستاد به مدت 3 الی 4 سال فعالیت 
داشت و فعالیت چندانی انجام نداد. یكی از متخصصان سازمان 

جهاد کشاورزی که قباًل در ستاد فعالیت داشته، بیان می کند:

»متولی خشكسالی در کشور وجود ندارد. این یعنی اهمیت 
مسئله هنوز مشخص نیست، ازاین رو، ردیف اعتباری مشخصی 
برنامه ریزی های  سمت  به  دولت  است.  نشده  تعریف  آن  برای 
خشكسالی گام برنمی دارد! چرا که از سویی برای دولت بار مالی 
سنگینی به همراه دارد و از طرفی، نمی خواهد با پررنگ نمودن 

بحران خشكسالی، رعب و وحشت در جامعه ایجاد شود.«

متنوعی  فعالیت های  کشاورزی  جهاد  سازمان  راستا  این  در 
را در خصوص مقابله، کاهش اثرات و حتی پیشگیری هایی در 
زمینه خشكسالی انجام داده است. بسیاری از این فعالیت ها مانند 
بیمه، به نژادی مشارکتی، ارائه تسهیالت بانكی، زراعت محصوالت 
دیم، اجرای سیستم های آبیاری، اجرای برنامه های تلویزیونی در 
خصوص مصرف بهینه آب و سایر فعالیت ها است که در راستای 
هشدارهای زودهنگام خشكسالی هستند. این فعالیت ها در قالب 
برگزاری  پیامک،  ارسال  رادیویی،  و  تلویزیونی  برنامه های  تهیه 
کالس های آموزشی، توزیع سی دی های آموزشی، چاپ نشریه، 
راه اندازی مزارع نمایشی و غیره ارائه می گردد. در این میان، وجود 
برنامه های فرهنگی مانند سریال و یا مستندهای تلویزیونی مرتبط 
با خشكسالی که می تواند بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی را در 

بین کشاورزان ایجاد نماید، کمتر به چشم می خورد. 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

همسو با فعالیت های جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی که سازمانی غیردولتی با استقالل مالی 
و شخصیت حقوقی مستقل است، نیز اقداماتی را انجام داده است. 
در حقیقت شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی که 
بازوی اجرایی سازمان نظام مهندسی کشاورزی به شمار می روند، 
کشاورزی  جهاد  سازمان  و  کشاورز  بین  ارتباطی  پل  به نوعی 
به شمار می روند. یكی از متخصصان این سازمان در خصوص 

مدیریت بهینه منابع آب اشاره داشت:

»طبق قانون تأسیس نظام مهندسی )بند 4، ماده 3( بر تالش 
در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدیدشونده 
آب وخاک و ... تأکید شده است. بر این اساس، مدیریت آب ازجمله 
برنامه ها و فعالیت های سازمان نظام مهندسی است. در این راستا 
می توان به اقداماتی نظیر برگزاری کالس های آموزشی در ارتباط 
با آبیاری تحت فشار در روستاها، معرفی ارقام مقاوم، توسعه کشت 

زعفران و توسعه کشت کلزا اشاره کرد.«

وی معتقد است با توجه به اینكه کشور ما در منطقه خشک 
جهان واقع شده  و به لحاظ وضعیت آب، در شرایط بحرانی قرار 

»لیدا شرفی و همكاران. واکاوی سازوکار تولید و نشر اطالعات سامانه هشدار زودهنگام خشكسالی در شهرستان کرمانشاه«
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دارد، بایستی به توسعه کشت های گلخانه ای توجه ویژه مبذول 
داشت. ایشان هم چنین اشاره ای ضمنی به برنامه های بلندمدت 

مدیریت آب داشت:

باید  دولت  ندارد.  وجود  مناسب  کشت  الگوی  ایران  »در 
شهرک های کشاورزی )گلخانه ای( احداث و از آن حمایت کند. 
همین امر موجب اشتغال زایی و نیز صرفه جویی در مصرف آب 
می شود. ازجمله برنامه های دیگر که می تواند در دستور کار قرار 
گیرد، توسعه کشت کلزا و توسعه کشت هایی است که نیاز آبی 

کمتر دارند.«

شرکت سهامی آب منطقه ای

از دیگر سازمان هایی که در زمینه مطالعات مدیریت منابع آب و 
اجرای طرح های بزرگ تأمین آب، آب رسانی، بهره برداری از منابع 
آب های سطحی و زیرزمینی فعالیت دارد، شرکت سهامی آب 
منطقه ای است. شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دارای سه بخش 
اصلی شامل: دفتر مطالعات پایه منابع آب، معاونت حفاظت و 
بهره برداری، و معاونت طرح و توسعه است. در دفتر مطالعات پایه 
منابع آب، مطالعات مربوط به منابع آب استان انجام می شود و 
یكی از وظایف عمده در این بخش، تولید آمار و اطالعات مربوط به 
منابع آبی منطقه است. ازاین رو سایر معاونت ها بایستی بر اساس 
نتایج دفتر مطالعات منابع آب، روند کاری خود را دنبال کنند. 
به گفته یكی از متخصصان باتجربه دفتر مطالعات، »در شرکت 
آب منطقه ای، معاونت ها حرف همدیگر را نمی فهمند. معاونت 
مطالعات منابع آب و معاونت حفاظت و بهره برداری با هم در تضاد 

هستند و نظرات کارشناسی یكدیگر را قبول ندارند!«

نكته قابل تأمل دیگر اینكه، موازی با دفتر مطالعات منابع آب، 
معاونت حفاظت و بهره برداری نیز کار آماربرداری را انجام می دهد. 

شرکت آب منطقه ای به منظور دسترسی به اطالعات منطقه و 
انجام مطالعات خود، ایستگاه هایی را در سطح منطقه مستقر کرده 
است. کارشناسان هواشناسی معتقدند، بسیاری از ایستگاه های 
آب منطقه ای، موازی با ایستگاه های هواشناسی کار می کند و 
نیازی به وجود آن ها نیست. همین مسئله موجب شده که بین 
سازمان هواشناسی و شرکت آب منطقه ای چالش هایی به وجود 

آید. 

در خصوص ارتباط شرکت آب منطقه ای با سایر سازمان های 
مربوطه و تبادل اطالعات بایستی اذعان داشت که از گفته های 
کارشناسان آب منطقه ای این گونه استنباط می شود که تبادل 
اطالعاتی محدودی بین شرکت آب منطقه ای با دیگر سازمان ها 
وجود دارد. به طور مثال اطالعات آماربرداری، اطالعات ایستگاه ها، 
 ... و  منطقه  چاه های  وضعیت  منطقه،  توپوگرافی  نقشه های 
در دسترس بهره برداران، بر روی سایت  سازمان و حتی برخی 

سازمان های مرتبط قرار ندارد. 

بانک کشاورزی

امر  در  درگیر  سازمان های  از  یكی  به عنوان  کشاورزی  بانک 
مدیریت خشكسالی و کاهش ریسک کشاورزی به شمار می رود. 
بانک کشاورزی عالوه بر ارائه تسهیالت به کشاورزان، با ایجاد 
در  کشاورزان  اطالعاتی  نیازهای  برآوردن  جهت  فرصت هایی 
خصوص فعالیت های حرفه ای، گامی مهم در راستای تولید بخش 
کشاورزی برداشته است. در این راستا یكی از متخصصان بخش 

اعتبارات عنوان می کند:

»عالوه بر وام و تسهیالتی که پرداخت می کنیم، باید به خاطر 
منافع بانک )بازپرداخت وام(، به کشاورزان مشاوره بدهیم. به طور 
مثال، اگر پیش بینی شده که خشكسالی در پیش داریم، باید 
اطالع رسانی کنیم که کشاورزان به میزان کافی علوفه ذخیره 

کنند که مشكلی پیش نیاید.«

انجام  کشاورزی  بانک  که  دیگری  مهم  فعالیت های  ازجمله 
می دهد، بیمه محصوالت کشاورزی است. کار بیمه محصوالت 
توسط کارگزاران شرکت های خدمات مشاوره ای انجام می شود. به 

گفته متخصص بیمه استان:

»بیش از 38 میلیون تومان برای اطالع رسانی هزینه کردیم. 
عالوه بر هزینه بانک، سازمان جهاد کشاورزی نیز با هماهنگی 
بانک کشاورزی، در 3 نوبت پیامک برای کشاورزان کل استان 
ارسال کردند. در هر نوبت نیز 10 هزار بهره بردار مخاطب قرار 

گرفته است. بااین وجود، اطالع رسانی ها کم است.« 

راستای  در  کشاورزی  بانک  که  مهمی  فعالیت های  ازجمله 
مدیریت بهینه آب انجام می دهد، ارائه تسهیالت به منظور آبیاری 
همكاری  با  کشاورزی  بانک  رابطه،  این  در  است.  فشار  تحت 
با  را  قراردادهایی  کشاورزی،  جهاد  مانند  دیگر  سازمان های 

کشاورزان منعقد می کند. 

سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران - مرکز کرمانشاه

مرکز صداوسیمای کرمانشاه به عنوان یكی از سازمان های مؤثر 
در امر توزیع اطالعات مربوط به کشاورزی محسوب می شود که 
دارای سه بخش اصلی تولید )صدا، سیما، خبر( است. در مرکز 
مخاطب  با  خاصی  برنامه های  کرمانشاه،  استان  صداوسیمای 

روستاییان و کشاورزان تولید گردیده است. 

متخصص اطالعات و برنامه ریزی در سازمان صداوسیما معتقد 
است:

است.  کم  بگوییم،  کشاورزی  مسائل  به  راجع  قدر  چه  »هر 
مخاطبان  بیشتر  این،  بر  عالوه  ماست.  غذای  و  نان  کشاورزی 
ما روستاییان هستند که عالقه خاصی به شبكه محلی دارند. 
کنیم،  تمرکز  کشاورزی  مسائل  روی  بر  زیاد  اگر  بااین حال، 

موضوعات دیگر و مردم شهری چه می شوند!«

»لیدا شرفی و همكاران. واکاوی سازوکار تولید و نشر اطالعات سامانه هشدار زودهنگام خشكسالی در شهرستان کرمانشاه«
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و  مشارکت  با  برنامه ها،  تدارک  و  تهیه  که  است  شایان ذکر 
همكاری سازمان های مختلف انجام می شود. این مشارکت هم به 
لحاظ محتوایی و هم به لحاظ مالی صورت می گیرد. در این رابطه 

کارشناس برنامه ریزی افزود:

»ما کارشناس کشاورزی نیستیم و از مسائل کشاورزی خبر 
نداریم. بلكه باید از سوی جهاد کشاورزی اطالعات در اختیار ما 
قرار بگیرد که بتوانیم بر اساس نیاز جهاد و کشاورزان، برنامه 
برای  خاصی  بودجه  کشاورزی،  جهاد  سازمان  در  کنیم.  تهیه 
سرفصل های فرهنگی وجود دارد ولی آن ها فكر می کنند رفتن 
به روستا منطقی تر از ساختن فیلم و برنامه و... است! درصورتی که 
یک اطالع رسانی اثرگذار، باید در قالب کلیپ، موسیقی، نماهنگ 

و ... تهیه شود که هزینه بردار است.«

اداره کل مدیریت بحران استان )استانداری(

اداره کل مدیریت بحران استان وابسته به وزارت کشور است. 
بنابراین در هر استان، استاندار به عنوان رئیس ستاد بحران استان 
محسوب می شود. این سازمان، نقش هماهنگ کننده دستگاه های 
مختلف به منظور امدادرسانی را عهده دار است. به عبارتی، سازمان 

مدیریت بحران نقش ستادی و نظارتی را ایفا می کند. 

برای شناسایی تهدیدها و آسیب پذیری ها و ارائه راهكارهای 
شده  تشكیل  عملیاتی  و  تخصصی  کارگروه   چهارده  مناسب، 
است. یكی از این کارگروه ها، کارگروه خشكسالي، سرمازدگي و 
مخاطرات کشاورزي )زراعت، باغداري، دامداري، آبزیان و طیور( 
با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزي است. این کارگروه در سازمان 
جهاد کشاورزی استان یا شهرستان تشكیل می گردد. به منظور 
مدیریت جلسه، حضور یكی از کارشناسان اداره کل بحران در این 

جلسات الزامی است. 

بر اساس آئین نامه، جلسات کارگروه ها می بایستی در هر ماه 
تشكیل  شود. در این خصوص، متخصص مخاطرات خشكسالی با 

لحنی اعتراض آمیز ابراز داشت:

»امسال فقط یک جلسه در ارتباط با خشكسالی تشكیل شد. 
اداره بحران با ارائه یک هشدار به سازمان جهاد کشاورزی خواستار 
اطالع رسانی به کشاورزها در مورد کم آبی و خشكسالی بود. در این 
جلسه، بحث به انحراف کشیده شد و تنها بحثی که نشد، همین 

مسئله بود!«

متخصص کارگروه خشكسالی نیز در مورد تشكیل جلسات 
اعالم کرد:

»معموالً جلسات هر 2 ماه یک بار تشكیل می شود که از قبل، 
دستور کار جلسات اعالم می شود. اداره کل بحران در مورد تشكیل 

برخی از جلسات هشدار می دهد ولی ما گوش نمی دهیم!«

معاونت   3 اداره  این  در  به تازگی  متخصصان،  گفته  به  بنا 

پیش بینی و پیشگیری؛ آمادگی و مقابله؛ و بازتوانی و بازسازی 
تشكیل شده و وظایفی برای هر معاونت تعریف شده است. بر 
اساس مصاحبه هایی که با کارشناسان این سازمان صورت گرفت، 
کارشناس گروه پیشگیری، ازجمله فعالیت هایی که در این زمینه 
که  برد  نام  تمام سازمان ها  مدیران  آموزش  را  پذیرفته  صورت 
به منظور فرماندهی بحران، به صورت ستادی و میدانی برگزار شد. 
در زمینه بازسازی و بازتوانی، تأیید برآورد خسارت و صندوق بیمه 

کشاورزی نام برد. 

به گفته متخصص واحد پیش بینی و پیشگیری:

دیگر  سازمان های  بلكه  نیستیم؛  اطالعات  تولیدکننده  »ما 
به عنوان مثال، سازمان  قرار می دهند.  ما  اختیار  در  را  اطالعات 
... را هر روز برای ما  هواشناسی، اطالعات روزانه هواشناسی و 
ارسال می کند. ما نیز این اطالعات را به سازمان های دیگر ارسال 
می کنیم و ضمن هشدار به سازمان ها، به اقداماتی در خصوص 
هشدارها نیز اشاراتی می شود. اداره بحران باید یک بانک اطالعاتی 
از امكانات همه سازمان ها تهیه کند و این اطالعات به روز باشند. 
درحالی که ما سیستماتیک عمل نمی کنیم که نیاز نباشد هر دفعه 

با سازمان ها، مكاتبه کنیم.«

تأیید  در  بالیا  با  مقابله  و  آمادگی  متخصص  راستا  این  در 
صحبت های متخصص پیشگیری گفت:

»برخی از سازمان ها حاضر نیستند که با یكدیگر تعامل داشته 
باشند و به صورت بخشی و جزیره ای کار می کنند، به همین خاطر، 
قسمت مهمی از کارهای ما صرف رفع اختالف بین سازمان ها 

می شود.«

فرمانداری

فرمانداری، دستگاهی نظارتی است که یكی از وظایف آن رفع 
بحران های ناشی از حوادث غیرمترقبه در سطح شهرستان است. 
جلسات اصلی کارگروه های 14 گانه در فرمانداری تشكیل می شود 
و در این جلسات تصمیمات مهم در مورد مسائل پیش آمده اتخاذ 

می گردد. 

یكی از کارکنان در مورد وظایف فرمانداری در زمینه خشكسالی 
بیان می کند:

»هر اتفاقی که پیش می آید و تبدیل به پدیده ای می شود که 
تحمل آن برای مردم مشكل است، از طریق فرمانداری هدایت 
)خشكسالی،  کشاورزی  خسارت  مورد  در  می شود.  پیگیری  و 
آتش سوزی و ...( نیز کشاورزان به فرمانداری مراجعه می کنند 
مانند  مرتبط  سازمان های  با  نامه نگاری  طریق  از  فرمانداری  و 
جهاد کشاورزی، بانک کشاورزی و ...  مشكالت آن ها را پیگیری 

می کند.«

برآورد خسارت خشكسالی توسط فرمانداری با همكاری بانک 
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کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی صورت می گیرد و سپس 
سازمان بحران کشور، اعتباراتی را به منظور پرداخت خسارت به 
سازمان اداره کل بحران اختصاص می دهد. درنهایت، فرمانداری با 
هماهنگی بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی خسارت ها را پرداخت 

می نماید.     

نشان  گرفته  صورت  مصاحبه های  جمع بندی  به طورکلی، 

هشدارهای  ارائه  و  مدیریت  امر  در  سازمان   8 که  می دهد 
زودهنگام خشكسالی ایفای نقش می کنند. با استناد به مستندات 
و مصاحبه ها، سازوکار تولید و نشر اطالعات و هشدارها مشخص 
شد. به بیانی چه سازمان های در امر هشدار دخیل هستند و به 
شیوه ای با یكدیگر در تعامل هستند و چه اقداماتی انجام می دهند. 
در جدول شماره 1 و تصویر شماره 2 به طور خالصه، وضعیت 

موجود این سازمان ها آمده است.

جدول 1. وضعیت موجود کنشگران هشدارهای زودهنگام خشكسالی در شهرستان کرمانشاه.

اقداماتی که در راستای هشدار انجام می دهندنوع فعالیت هر سازمانکنشگران

- تولیدکننده هشدارهاسازمان هواشناسی استان
- توزیع کننده هشدارها

- تولید اطالعات و پیش بینی های بارش، دما و ...
- تولید نقشه های خشکسالی هواشناسی

- ارائه اخطار و هشدار در خصوص وضعیت اقلیمی )خشکسالی(
- ارائه اطالعات به عموم مردم و سازمان های دیگر

- تولیدکننده هشدارهاسازمان جهاد کشاورزی
- توزیع کننده هشدارها

- تولید اطالعات کشاورزی در خصوص خشکسالی
- برگزاری دوره ها، کارگاه های آموزشی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و ارائه اطالعات و مسائل فنی

- تولید و توزیع بروشور، ارسال پیامک در راستای تولید اطالعات و هشدار
- مسئولیت کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات

- تولیدکننده هشدارهاشرکت سهامی آب منطقه ای
- تولید آمار و اطالعات مربوط به آب های سطحی و زیرزمینی منطقه

- تولید نقشه های خشکسالی
- صدور پروانه چاه و پلمپ چاه های غیرمجاز

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان

- تولیدکننده هشدارها
- توزیع کننده هشدارها

- تولید اطالعات کشاورزی در خصوص خشکسالی
- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در راستای تولید اطالعات و هشدار
- تولید و توزیع بروشور، ارسال پیامک در راستای تولید اطالعات و هشدار

- تولیدکننده هشدارهابانک کشاورزی
- توزیع کننده هشدارها

- ارائه مشاوره اطالعاتی به کشاورزان
- ارائه تسهیالت به کشاورزان

- همکاری در اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار
- بیمه محصوالت کشاورزی

- توزیع کننده هشدارهاسازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی
- پخش اطالعات هواشناسی

- توزیع پیام ها و هشدارهای هواشناسی و کشاورزی
- پخش برنامه هایی در خصوص کشاورزی و خشکسالی

اداره کل مدیریت بحران استان 
)استانداری(

هماهنگی و نظارت بر سایر سازمان ها و 
ارگان های مرتبط با مدیریت بحران در 

سطح استان

- هماهنگی بین سازمان های مختلف جهت مدیریت بحران
- ارائه هشدار در خصوص بحران

- انجام اقداماتی جهت پیشگیری، آمادگی و مقابله، بازسازی و بازتوانی

فرمانداری
هماهنگی و نظارت بر سایر سازمان ها و 
ارگان های مرتبط با مدیریت بحران در 

سطح شهرستان

- هماهنگی بین سازمان های مختلف جهت مدیریت بحران
- ارائه هشدار در خصوص بحران

- انجام اقداماتی جهت پیشگیری، آمادگی و مقابله، بازسازی و بازتوانی
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تصویر 2. سازوکار تولید و نشر اطالعات در میان کنشگران سامانه هشدار زودهنگام خشكسالی در شهرستان کرمانشاه.
 منبع: یافته های تحقیق، 1396

فصلنامه پژوهش های روستایی

بحث و نتیجه گیری

نتایج حاکی از آن است که 8 اداره و سازمان شامل اداره کل 
هواشناسی، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت سهامی آب منطقه ای، 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بانک کشاورزی، 
سازمان صداوسیما، اداره کل مدیریت بحران و فرمانداری به عنوان 
کنشگران عرصه تولید و انتشار اطالعات مربوط به خشكسالی 
فعالیت دارند. برخی از این سازمان ها، در راستای تولید اطالعات و 
هشدار ایفای نقش می کنند و برخی دیگر اطالعات و هشدارهای 
نیز  ادارات  از  بعضی  نشر می دهند.  را  تولیدکننده  سازمان های 
هماهنگی و نظارت بین این سازمان ها را در خصوص مدیریت 
مخاطرات بر عهده دارند. در ادامه ماحصل نتایج این پژوهش در 
قالب وضعیت موجود و مطلوب کنشگران در خصوص ساز و کار 
تولید و نشر اطالعات سامانه هشدار زود هنگام خشكسالی در 

شهرستان کرمانشاه در ادامه ارائه شده است:  

سازمان هواشناسی تنها پیشگویی های هواشناسی را   •
بصورت اطالعات فنی در اختیار عموم قرار می دهد. این سازمان 
عالوه بر ارائه پیش بینی ها، بایستی بطور مستمر نقشه خشكسالی 

هواشناسی )SPI( در بازه های مختلف را تهیه و در اختیار عموم و 
سازمان ها قرار دهد. 

جلسات سازمان هواشناسی تنها با حضور چند تن از   •
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی تشكیل می شود و اطالعات 
فنی کشاورزی برای کشاورزان استان کرمانشاه تهیه و از طریق 
بولتن های هواشناسی در اختیار مراکز خدمات و کشاورزان قرار 
می گیرد. بایستی جلسات مستمری با حضور سازمان های مختلف 
نظیر شرکت آب منطقه ای، نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی، بخش های دیگر جهاد کشاورزی )امور دام، آب و خاک( 
و غیره تشكیل و بر اساس نظرات کارشناسی آنان، اطالعات و 
هشدارها تهیه شوند. مطالعات متعددی بر اثربخش بودن اطالعات 
دارند  داللت  کشاورزی  تولید  جریان  در  شده  ارائه  هواشناسی 

 .(Mahboubi et al., 2008)

به  کشاورزی  جهاد  توسط  متنوعی  فنی  برنامه های   •
منظور مقابله با خشكسالی و هشدار به کشاورزان در نظر گرفته 
شده است، لكن وجود برنامه های فرهنگی مرتبط با خشكسالی 
کمتر به چشم می خورد. تدوین برنامه های فرهنگی در کنار سایر 
فعالیت هایی که در مراحل مختلف بحران انجام می شود، می تواند 
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بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی را در بین کشاورزان جهت 
پیشگیری و بكارگیری هشدارها ایجاد نماید. بهتر است به علت 
بیسوادی و کم سوادی کشاورزان، توصیه ها از طریق برنامه های 
توسعه23  تحقیقات  المللی  بین  مرکز  شود.  ارائه  سیما  و  صدا 
موسیقی،  قالب  در  که  اطالعاتی  که  داد  گزارش  نیز   )2015(
توسط  سادگی  به  می گردند،  ارائه  فیلم  و  کلیپ  نمایشنامه، 

کشاورزان محلی درک می شوند. 

مرتب  بصورت  آماربردری  منطقه ای،  آب  در شرکت   •
و بروز انجام نمی شود و چندین سال یكبار و توسط بخش های 
و  منظم  بصورت  بایستی  آماربرداری  می گیرد.  انجام  مختلف 
تا داده های  انجام شود  مستمر توسط کارشناسان این سازمان 
بدست آمده در تهیه نقشه های خشكسالی هیدرولوژیكی مورد 
استفاده قرار گیرد. صاحب نظران و محققان مختلفی بر ارزیابی 
شاخص های هیدرولوژیكی در سامانه هشدار تاکید بسیار دارند 

.(Wilhite et al., 2014)

طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان   •
بیشترین توجه خود را معطوف به آماده نمودن دانش آموختگان 
زمینه  در  و  نموده  میدانی  فعالیت های  عرصه  به  ورود  برای 
اقدامات  بهره برداران  به  هشدار  و  اطالع رسانی  و  خشكسالی 
کمتری را انجام داده اند و در جلسات کمیته بحران و هواشناسی 
و ... حضور ندارند. این سازمان با دارا بودن کارشناسان متخصص 
بایستی همسو و همگام با سایر سازمان ها بویژه جهاد کشاورزی، 
در راستای اطالع-رسانی، تدوین برنامه هایی جهت پیشگیری و 

مقابله با خشكسالی اقدامات بیشتری را انجام دهد. 

بانک کشاورزی اطالع رسانی های چندان گسترده ای در   •
خصوص بیمه محصوالت، ارائه تسهیالت آّبیاری و مشاوره های 
فنی کشاورزی انجام نداده است. بانک کشاورزی بایستی دامنه 
فعالیت های خود را توسعه بخشد و همزمان با خدمات و تسهیالتی 
که ارائه می دهد، اقدامات بیشتری را در زمینه خشكسالی، ارائه 

مشاوره و هشدار به کشاورزان انجام دهد. 

بیشتر حول  سیما  و  سازمان صدا  برنامه های  تاکید   •
محور عمومی است تا مباحث کشاورزی. سازمان صدا و سیما 
بایستی بر برنامه های کشاورزی تاکید بیشتری داشته باشد چرا 
که اکثریت مخاطبان صدا و سیما را روستاییان تشكیل می دهند. 
مطالعه محبوبی )2009( نشان داد بین میزان استفاده زارع از 
تلویزیون با میزان اعتماد وی به اطالعات هواشناسی و اثربخشی 

این اطالعات، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 

فعالیت اداره بحران، در خصوص خشكسالی تنها به   •
ارائه اطالعیه های هواشناسی به کلیه سازمان ها، برآورد خسارت با 
همكاری سایر سازمان ها و تشكیل جلساتی معدود در این زمینه 

23. International Development Research Centre

محدود می شود. اداره بحران بایستی بر اساس مراحل چهارگانه 
)پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی( اقدامات مناسب 
را با همكاری و نظارت بر سایر سازمان ها در خصوص خشكسالی 

به انجام برساند.

وظایف  شرح  به  توجه  با  فرمانداری  و  بحران  اداره   •
سازمانی که برای آنان تعریف شده است این قابلیت را دارند که 
با برقراری هماهنگی، نظم و انسجام به عنوان متولی در رأس 
بین  ارتباط  نماید.  را هدایت  و جریان سامانه  گیرند  قرار  امور 
سازمان های مختلف ضعیف است و سازمان ها بصورت مستقل، 
ناهمگون و جزیره ای عمل می کنند. یک سازمان متولی که بتواند 
نظام هشدار زودهنگام خشكسالی را مدیریت نماید، وجود ندارد. 
به هماهنگی بین بخش های مختلف  یک سامانه هشدار مؤثر 
با  هماهنگ  و  شبكه  بصورت  بایستی  کنشگران  است.  وابسته 
 (Pulwarty & یكدیگر عمل نمایند و تبادل اطالعات داشته باشند

 .Sivakumar, 2014)

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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