
 



 ساصگاسی تِ تغییش اللین دس صساعت دین

 دکتشعلیشضا اسالهی

علوی  پژٍّطکذُ حفاظت خاک ٍ آبخیسداریعضَّیات   
سازهاى تحقیقات، آهَزش ٍ ترٍیج کطاٍرزی( سیل، خطکسالی ٍ تغییر اقلین)در زهیٌِ هخاطرات آب ٍ َّایی پژٍّطگر هرٍج ارضذ   

 
دینتخصصی جوع آٍری آب باراى برای هصارف کطاٍرزی ٍ باغات ٍبیٌار   

 
 پژٍّطکذُ هذیریت آب داًطگاُ هحقق اردبیلی

1399تیرهاُ  5  
 



 تغییش اللین ٍ تاثیش آى تش دها 
 همذهِ•

 گیاّاى تَلیذی تَاى تش هعوَل، ٍضعیت تِ ًسثت اللیوی ضشایط دس اًذن تسیاس تغییشات
 .گزاضت خَاّذ جذی تسیاس اثشات صساعی

(افضایص هتَسط دسجِ حشاست) تغییش عولکشد هحصَالت  

(Modeling experiments without 
Co2 effect) 



 (  فصلیتاسش تغییشات )تغییش اللین 

 

 .آى دس فصَل آتیاسی است% 25تاسًذگی ّا دس فصَلی است کِ آتیاسی صَست ًوی گیشد ٍ تٌْا % 75ًظش صهاًی حذٍد اص : ًکتِ



های گیاهیتغییرات اقلین و بروز بیواری   

ه ایتوسع رشد هرحله      

23-22 درجه )دها  
(سانتیگراد  

10باالی  بارندگی  
(هیلیوتر)  

به باال 75 رطوبت نسبی  
(درصد)  

(اردیبهشت و خرداد)بهار   فصل  
ی خاصهیکرو کلیوا  

هناطقی هانند بدرانلوی خراساى          
 شوالی، نوخنداى درگس

شرایط آب و 
 هوایی

 بیواری سفیدک انگورشرایط اقلیوی فعال شدى 

بارندگی،  )عواهل هحیطی 
  (..دها، رطوبت

 عاهل بیوارگر  هیسباىعاهل 

 هرم بیواری

هکتار   5000در سطح  بیواری سفیدک انگوربا وقوع  96در سال 
 .خراساى شوالی خسارت جدی وارد شددین هنطقه بدرانلو باغات 



 پیص تیٌی ضاخص کوثَد تاسًذگی

 2050 سال تشای اللین تغییش ضشایط دس تاسًذگی کوثَد ضاخص ضذُ تیٌی پیص هیضاى تشاساع
 سا خَد استعذاد دین گٌذم تَلیذ هٌاطك اص تسیاسی تشدیذ، تذٍى کطَس، خیض دین هٌاطك دس هیالدی
  .داد خَاٌّذ اصدست

 

مناطق 

 کشور
کاهش 

 میزان 

 بارندگی

 درصد
 

افزایش 

تبخیر و 

 تعرق

 درصد

%12 جٌَتی  32%  

%15 ضشلی  

 

29%  

در کطَر افسایص ضاخص کوبَد بارًذگی هیاًگیي پیص بیٌی ضذُ : ضکل
 (1394کَچکی ٍ ّوکاراى، )هیالدی  2050برای سال 

  تذست آب ّشهتشهکعة اصای تِ کیلَگشم 0/58 خشاساى ضوال دس دین ضشایط دس گٌذم آب هصشف کاسایی تطَسکلی،
 .است آهذُ



(تغییش اللین)کطَس ًاضی اص هخاطشات آب ٍ َّایی آیٌذُ دین صاسّای   

 
 
 
 

کاهش  سال

 عملکرد
 

2025 15- %27  

2050 21- %37  

 

 کاهش سطح سال
 

2025 16- %24  

2050 23- %33  

در هٌاطق   2050ٍ  2025سازی هیساى کاّص عولکرد گٌذم دین برای ضرایط اقلیوی سال ّای ضبیِ : ضکل 
 (1389کَچکی ٍ کوالی، )اصلی تَلیذ گٌذم دین در کطَر ٍ هقایسِ آى ًسبت بِ هیاًگیي عولکرد فعلی کطَر 



 هحصَل دینعولکشد خال   

 :عَاهل کاّص عولکشد هحصَل
 فشسَدگی خان-
 تخلیِ عٌاصش غزایی-
 تغییشات اللیوی-
 تا تغییشات ضشایط فصلی  هذیشیتی سٍضْای تٌاسة عذم -

اصَال تعریف عولکرد پتاًسیل در دین زارّا بِ هفَْهی است کِ در آى هحذٍدیت  رطَبتی 
 .داردٍجَد 

   .است آى پتاًسیل عولکشد ًصف اص تیطتش کوی تٌْا جْاى سطح دس دین گٌذم عولکشد - 

 دس است %50 اص کوتش دین گٌذم عولکشد خال کِ کطَسّایی دس :است تشایي عمیذُ
 (2011 ،فائَ ) کشد دٍتشاتش تَاى هی سا عولکشد ضَد اعوال تْیٌِ هذیشیت کِ صَستی

 .است درصد 70 تا 40 بیي پتاًسیل عولکرد بر ٍاقعی عولکرد از حاصل کسر ها کشَر در



(1392کَچکی ٍ ّوکاراى، ) پٌِْ بٌدی هیساى خالء عولکرد گٌدم در ایراى  



هذیشیت آب سثض   

  پذیذُ کِ اکٌَى ّن ٍ است دضَار ضرایطی چٌیي در سبس آب هذیریت اصَل•
 خَاّذ دٍچٌذاى هطکل ایي است کردُ برٍز جْاًی گرهایص ٍ اقلین تغییر

 .ضذ
سطح زیرکطت ّا         کاّص عولکرد          کاّص بارًذگی کاّص •

 هحصَالت دین
 .افضایص دسجِ حشاست تِ  ٍیظُ دس هشاحل سضذ صایطی گیاُ هٌجش تِ افت هحصَل خَاّذ ضذ•
 عولکشد گلذّی هشحلِ دس دها افضایص ساًتیگشاد دسجِ 1 ّش اصای تِ کِ است ضذُ تشآٍسد•

 (1395 ًصیشی ٍ کَچکی) یاتذ هی کاّص %16 گٌذم

  آینده ای در و است رسیده خود تحرانی حد ته آب موضوع ما کشور در است مسلم آنچه

  ترتیة،مدیریت تدین و رسید خواهد نصف ته موجود آب مقدار از کشاورزی سهم نسدیک

 .تود خواهد ترخوردار ویژه ای اهمیت از کشور در «سبس آب»



 ووتش سطَتت هحذٍدیت ػذم ضشایط دس ًژادی تِ طشیك اص غالت ػولىشد تْثَد همذاس•
 .(1395 حسیٌی، خَاجِ ٍ کَچکی اص ًمل تِ) است ضذُ گضاسش %1 اص

 دس ٍ تاضذ داضتِ ػولىشد خال واّص دس هَثشی تسیاس ًمص تَاًذ هی صساػی تِ ػولیات•
 وِ .است سطَتتی ًاهساػذ ضشایط دس صساػی ػولیات هْوتشیي ٍسصی خان ساتطِ ایي

 : ٍسصی خان صحیح اجشای دسصَست
 .داسد هَثشی ًمص خان سطَتت رخیشُ دس -

 .هیطَد سثض آب اص ای هالحظِ لاتل تخص حفظ تاػث ٍ ضذُ جلَگیشی تثخیش صَست تِ سطَتت تلفات اص -

 

...(اداهِ)سثض هذیشیت آب    

سعایت تاسیخ کاضت 

سعایت عوك کاضت 

سعایت تٌاٍب 



 (Conservation Agriculture)وطاٍسصی حفاظتی 

 سٍش ّای هذیشیتی ساصگاسی 



 تغییش اللین اص طشیك تاصگطت تمایای گیاّی تِ خانتسىیي •

  کطاٍسصی، هکاًیضاسیَى ٍّوچٌیي ّشص ّای علف کٌتشل ّای سٍش دس ّا پیطشفت

 خان تی یا ٍ ٍسصی خان کن کاضت ّای سٍش  کًٌَی ضشایط تا است دادُ اجاصُ

 حفظ تِ هٌجش کِ عولیات ایي .ضَد پزیش اهکاى صساعی گیاّاى کطت تشای ٍسصی

  تثخیش تلفات طشیك اص آتیاسی آب هصشف کاّص ًتیجِ دس ٍ خان دس گیاّی تمایای

 .ضَد هی استفادُ جْاى دس ای گستشدُ صَست تِ اهشٍصُ ضَد، هی

  تلفات تِ هٌجش هشسَم ضخن ّای سٍش طشیك اص خان خَسدگی تْن کِ آًجایی اص

 خان کن کاضت سٍش ضَد، هی گیاّی تمایای تجضیِ افضایص اص ًاضی خان کشتي

 ّوِ دس ًِ ٍ ّویطِ ًِ الثتِ ) خان کشتي حفظ تِ هٌجش اغلة ٍسصی خان تی یا ٍسصی

 .ضَد هی (ضشایط

تا تشخی ٍیظگیْا اص جولِ آلی خان رخیشُ کشتي استثاط هعٌی داسی تیي   
. داسدحفظ سطَتت خان ٍجَد تَاى   

(1396ضیذای کشکج ٍ ّوکاساى )ضذُ استفَق هطاّذُ هشاتع آرستایجاى ضشلی تیطتشیي اثش فی هاتیي دٍ فاکتَس دس : تَجِ  



دینسٍش ّای هذیشیتی ساصگاسی دس وطت حثَتات   

 
 سٍش ّای هذیشیتی ساصگاسی دس وطت حثَتات دین•
 تسشیغ دس واضت•
 استفادُ اص اسلام صٍدسس•
 تلفیك دٍ سٍش استفادُ اص اسلام صٍدسس ٍ تسشیغ دس واضت•

 :تِ دالیل صیشافضایص ػولىشد حثَتات هاًٌذ ًخَد 

واّص طَل دٍسُ سضذی گیاُ ٍ ػذم تشخَسد تا دهاّای فَق هطلَب دس  •
 ٌّگام پشضذى داًِ

 تَصیغ آب تیي فاص سٍیطی ٍ صایطی دس اثش ون ضذى دٍسُ سضذ سٍیطی•
 فشاس اص تٌص خطىی آخش فصل  •

  (1395 ّوىاساى ٍ حجاسپَس)ًخَد گیاُ دین وطت ساصگاسی ساّىاسّای اسصیاتی هطالؼِ
 دس وشتي اوسیذ دی دٍتشاتشی افضایص ٍ تاسًذگی دسصذی 10 واّص دها، گشادی ساًتی دسجِ چْاس افضایص ) اللین تغییش ضشایط تحت

 صًجاى استاى



گیشیًتیجِ   
تَاًٌذ هی ػوَهی تصَس تشخالف ضَد، اػوال تشآًْا ای تْیٌِ هذیشیت وِ دسصَستی ضىٌٌذُ، هحیط تاٍجَد دیوضاسّا: 

 پربازده محیطی       - 

   فاریاب های نظام با مقایسه در ها نظام بوم این بیشتری کارکردی خدمات-

   بیشتر پایداری و بودن نهاده کم-

 استما ػولىشد ٍ حفظ هٌاتغ آب ٍ خان ٍ افضایص واسایی  دس ساستای حفاظتی وطاٍسصی 

 هطلَبحفظ ٍ رخیشُ سطَتت تا سػایت تٌاٍب •

 گیاّیپَضص سطح خان تا تمایای •

 (  خان ٍسصی حذاللی)خان حذالل هذاخلِ دس •

. درصد عولکرد بالقَُ استت  30بطَرکلی خال عولکرد در دیوسارّا بسیار زیاد است ٍ در هَاردی عولکرد ٍاقعی تٌْا 

 :بٌابرایي کن کردى ایي خال ضرٍری است

رٍشْای حفظ رطَبت باید بِ ّر طریق هوکي اجرا شَد. 

هَاد آلی خاک از طریق ٍارد کردى تٌاٍبْای هطلَب ٍ عدم برداشت بقایای هحصَالت دین افسایش دادُ شَد . 



 دین ّای ٍیژگی سایش ٍ ػولىشد هساحت، تش هختلف ّای جٌثِ اص جْاًی گشهایص ٍ تغییشاللین  -

   .گزاضت خَاّذ سَ تاثیش صاسّا

 ٍسٍد  .ضَد دادُ تیطتشی تٌَع دین هٌاطك وطت الگَّای دس سَء، اثشات واّص تشای است الصم  -

 هذًظش تَاًذ هی ّا ػشصِ ایي تِ هٌاسة هثوش دسختاى تشخی هَاسدی، دس ٍ ای ػلَفِ داسٍیی، گیاّاى

 .ضَد هی آًْا پایذاسی تضویي ٍ دیوضاسّا چٌذواسوشدی خذهات استما تاػث هَضَع ایي .گیشد لشاس

...(اداهِ) گیشی ًتیجِ   



ًوًَِ کاس اجشایی کطاٍسصی حفاظتی تا سٍیکشد 
  آب سثضهذیشیت 



 پلتفشم ًصة ضذُ دس پشٍطُ اهٌیت غزایی
 حثَتات  سٍغٌی ٍ غالت، داًِ کطت دین   ّکتاسی 15اجشای پایلَت 

 

 



 

 (1396-97)خشاساى ضوالی  –هٌطمِ سیساب ضْشستاى تجٌَسد 



 صیشضىي اص استفادُ ٍ تمایا هذیشیت

 ٍسصی خان ون + (هاضه) تمایا هذیشیت

 (1396-97)خشاساى ضوالی  –هٌطمِ سیساب ضْشستاى تجٌَسد 



 وطت تحت اساضی خان سٍی تش تشف تیطتش هاًذگاسی دس آى ًمص ٍ گیاّی تمایای

 (1396-97)خشاساى ضوالی  –هٌطمِ سیساب ضْشستاى تجٌَسد 



 

دٍ تشاتش )تي دس ّکتاس  3هیاًگیي تَلیذ غالت تا : دستاٍسد 
 ّکتاس  80دین تِ هساحت دس عشصِ  (عولکشد صاسعیي هحلی



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 از توجه شما سرورانسپاس 


