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بشمار می رود كه نتیجه مستقیم آن گرم شدن  21لیمی بزرگترين چالش قرن تغییر اقلیم و نوسانات اق

زيست، منابع آب، كشاورزی، منابع طبیعی را در اكثر كره زمین و بدنبال آن تهديد های جدی محیط

بر روی داده های مشاهداتی دما،  IPCCهای اولیه نقاط جهان از جمله ايران به همراه دارد. بررسی

ش برف و سطح آب درياها حاكی از وجود تغییرات در اين متغیرها می باشد. بارندگی، پوش

درجه  6/2معادل  22های بعدی نشان داد كه میزان افزايش متوسط دما درسطح كره زمین در قرن بررسی

های های متفاوت، توپوگرافی بسیار پیچیده، تفاوتبرخورداری از اقلیم سانتیگراد افزايش داشته است. 

های سینوپتیک و توپوگرافی كشور بینی میان سیستمهای غیرقابل پیشكنشارتفاعی و برهممشخص 

های متفاوت مناطق جغرافیايی مختلف كشور به تغییرات اقلیم در عنوان عوامل اصلی پاسختواند به می

ای اخیر هايران باشد. تغییر اقلیم جهانی و افزايش دما از مسائل مهم زيست محیطی است كه در سال

محیطی، اقتصادی و مطالعات زيادی بر روی آن صورت گرفته است. اين موضوع به دلیل اثرات زيست

های انسانی مانند كشاورزی، صنايع ومانند آن اجتماعی از اهمیت بااليی برخوردار است. چرا كه فعالیت

راهبرد ملی كه برای تمامی باشند. در اين وضعیت تهیه يک بر مبنای ثبات و پايداری اقلیم استوار می

های ملی در زمینه سازگاری كشور كاربرد داشته باشد بسیار ضروری است. در راستای اجرای استراتژی

های كشاورزی، ارائه راهکار های پتانسیل يابی با تأثیرات تغییر اقلیم و گرم شدن كرة زمین بر فعالیت

ت كشور محسوب می شود. تحقیق حاضر نیز منابع تامین آب در عرصه های مختلف يکی از ضروريا

در همین راستا و به دلیل اهمیت آن به منظور بررسی راهکارهای سازگاری با تغییرات اقلیم كه كمتر 

منظور بهبود وضعیت و ايجاد مورد توجه واقع شده، صورت پذيرفته است و راهکارهای محوری به

ايی كه عامل اصلی تغییر اقلیم فعالیت های بشری سازگاری با شرايط جديد را دنبال می كند. از آنج

باشد لذا تحقیق حاضر ضمن اشاره اجمالی به شناخت، اثرات و مسائل و مشکالت تغییر اقلیم در می

 راهکار مديريتی به منظور استفاده بهینه از پتانسیل منابع آب  12راهکار اجرايی و  12ايران وجهان، به تبین 
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 :مقدمه  -1

-رويه انسان به ويژه فعالیتبی  مهمترين دلیل تغییر اقلیم، فعالیت

ای است. طی قرن بیستم های صنعتی و افزايش گاز های گلخانه

(، متان ) CO2سیدكربن)ای از قبیل دی اكمقدار گازهای گلخانه

(CH4 ( و اكسید نیتروژنNO  در اتمسفر افزايش يافته است و )

شود كه اين روند در آينده نیز ادامه يابد. رشد صنايع بینی میپیش

ها از يک طرف وجنگل زدائی وتخريب محیط زيست وكارخانه

ای ازطرف ديگر باعث افزايش روز افزون گازهای گلخانه

های اخیرشده است. با افزايش گاز دی طی دههدرسطح كره زمین 

های فوقانی جو و جلوگیری از خروج تابش اكسید كربن در اليه

آيد. ای بوجود میزمین تاب و افزايش درجه حرارت، اثر گلخانه

درصد در  2/4اكسید كربن با سرعتی معادل افزايش غلظت دی

گی در سال باعث باالرفتن درجه حرارت و تغییر الگوی بارند

مناطق مختلف جهان شده و در نتیجه در آينده بركاركرد 

های زراعی و تولید محصوالت مختلف تاثیر خواهد اكوسیستم

گذاشت. تحقیقات مختلف نشان از تاثیراين افزايش برروی اقلیم 

كره زمین دارد. مهمترين اثر اين افزايش برروی درجه حرارت 

علمی ازآن به عنوان گرم های اتمسفركره زمین بوده كه درنوشته

تاثیراين  .( اطالق میکنندGlobal Warmingشدن كره زمین )

افزايش تنها برمیزان درجه حرارت اتمسفرزمین نبوده 

وديگرمتغیرهای اقلیمی رانیزتحت تاثیرخود قرارداده كه پديده 

افزايش دما يا  .را شکل میدهد  (Climate Change)تغییراقلیم

شود، بلکه شواهدی به دوران اخیر نمیگرمايش جهانی مربوط 

های باال، گسترش ريفت های مانند رسوبات ذغال در عرض

مرجانی، تغییر مکان پوشش گیاهی، باال آمدن سطح آب درياها و 

ها، و يک دوره شواهد ايزوتوپی دال بر افزايش دمای اقیانوس

 6ها حدود گرم در كرتاسه میانی است. اين افزايش دمای اقیانوس

گراد برآورد شده است. عوامل متعددی در اين درجه سانتی 12تا 

ها و اند كه يکی از آنها گسترس كف اقیانوسامر دخیل بوده

های آتشفشانی بوده است، كه باعث آزاد شدن مقادير فعالیت

به نقل از عزيزی و  1994گرديده است )بارون  Co2زيادی 

 (. 1334همکاران، 

ضمن تبیین كمبود آب كشاورزی كه  بنابر اين تحقیق حاضر

حاصل دو عامل طبیعی و بشری می باشد به پتانسیل يابی منابع 

تامین آب در عرصه های كشاورزی، صنعت، شرب و منابع طبیعی 

منظور بهبود وضعیت و ايجاد می پردازد و راهکارهای محوری به

سازگاری با شرايط حاصل از نوسانات اقلیمی موجود را دنبال می 

 كند.

 : مواد و روش ها -2

پتانسیل يابی منابع تامین در تحقیق حاضر به منظور ارزيابی 

با آب در عرصه های كشاورزی، صنعت، شرب و منابع طبیعی 

رويکرد سازگاری با تغییر اقلیم از مطالعات كتابخانه ای و گزارش 

تدوين زير برنامه راهبردی بررسی  -1نهايی زير برنامه های 

سازگاری با تغییر اقلیم در كشاورزی و منابع طبیعی  راهکارهای

تدوين زير برنامه راهبردی  -2( 1391)حسینی و همکاران، 

)بهروان و  شناخت شواهد تغییر اقلیم در كشاورزی و منابع طبیعی

تدوين زير برنامه راهبردی شناخت اثرات  -3( 1391همکاران، 

انمنش و همکاران، )ايرتغییر اقلیم در كشاورزی و منابع طبیعی 

 ( استفاده شده است.1391

 مبانی نظری تحقیق: -3

 عامل اصلي گرمايش جهاني :الف

آنچه كه مسلم است عامل اصلی گرم شدن زمین فعالیت های 

خودخواهانه او بر روی اين كه خاكی است. بنا به گزارش 

گروهی از دانشمندان بین المللی كه در اجالس جهانی تغییرات 

 91ی در استکهلم، پايتخت سوئد منتشر شد، با قاطعیت آب و هواي

توان گفت كه فعالیت انسانی عامل اصلی گرمايش درصدی می

های صنعتی و به ويژه تولید زمین است. احتمال تاثیر فعالیت

های پیشین اين گروه در ای، در گزارشگسترده گازهای گلخانه

عنوان شده بود. درصد  66و  92به ترتیب  2221و  222۲سال های 

دهد كه روند گزارش اين گروه كارشناسی همچنین هشدار می

افزايش دمای زمین كه از ابتدای قرن بیستم شروع شده، برای 

يابد، اگرچه طی پانزده سال اخیر روند ای طوالنی ادامه میدوره

گرمايش كره خاكی بر اثر عوامل طبیعی كند شده است. بنا به اين 

تداوم روند كنونی، در پايان قرن بیست و گزارش، در صورت 

درجه  1يکم، دمای هوای كره زمین میان سه دهم تا نزديک به 

سانتی متر باال  23تا  26سانتیگراد افزايش يافته و سطح درياها بین 

 خواهد آمد.

چرخه كربن در سطح سیاره زمین شامل انتشار از منابع وجذب 

گیرد، ها وجو صورت میباشد .مهمترين تبادل بین سطح آبمی

در هر يک به دمای آب بستگی زيادی  CO2كه میزان 

ها يکی از متغیرهای مهم داری دمای آب اقیانوسدارد.قابلیت نگه
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باشد، هر چه دمای آب در چرخه كربن و میزان آن در جو می

تر دارد.با افزايش دمای بیش Co2تر باشد قدرت جذب پايین

شود كه اين شده و وارد جو می محلول درآن آزاد Co2آب، 

خود باعث گرمتر شدن سیستم اقلیمی و تاثیر مضاعف بر آزاد 

دارد.طبق نتايج بدست آمده يک درجه افزايش دمای  CO2شدن 

افزايد جو می Co2به   PPM، 23ها در حدود آب اقیانوس

(Ahlbeek, 2003) . 

اقلیم  بنا به تحقیقات انجام شده فوق االشاره عامل اصلی تغییر

می باشدكه گرم شدن زمین را به همراه دارد.  CO2افزايش گاز 

افزايش اين نوع گاز ارتباط مستقیم با فعالیت بشری دارد. لذا به 

منظور دستیابی به روشی علمی و واقع گرايانه چند راه حل وجود 

دارد كه در دو مقوله گنجانده می شود. يکی كاهش تولید گاز 

تفاده از انرژی های پاك همچون انرژی های های گلخانه ای با اس

بادی و خورشیدی كه هزينه برو زمان بر هستند و ديگری استفاده 

از روش های جذب آالينده های حاصل از سوخت های فسیلی 

 همچون افزايش كشت گیاهان سازگار با هر منطقه می باشد.

 Chap again and Hoekstraتحقیقات انجام شده توسط 

میزان متوسط  1991 – 1999دهد كه در سالهای ن مینشا (2003)

ساالنه آب مجازی در حال جريان توسط تجارت برخی از 

 691كیلومتر مکعب بوده است كه  1231محصوالت آب بر 

 336كیلومترمکعب آن مربوط به تجارت محصوالت كشاورزی و 

كیلومتر مکعب آن مربوط به تجارت دام و محصوالت مشتق شده 

آب مصرف شده برای  %13دهد كه ده است.اين نشان میاز آن بو

تولید كاالهای كشاورزی بصورت مجازی وارد بازار تجارت شده 

 است. 

(،  اثر تغییر اقلیم بر منابع آب، 1334مساح بوانی و مريد )

كشاورزی و محیط زيست حوضة رودخانة زاينده رود را مورد 

-ان داد كه تغییر اقلیم میها نشسازیمطالعه قرار دادند. نتايج شبیه

تواند اين حوضه را بیش از پیش با مسائل و مشکالت جدی ناشی 

های سازگاری از كمبود آب مواجه سازد. در بین استراتژی

مختلف كه در اين تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند، تغییر الگوی 

كشت به عنوان بهترين راهکار ممکن برای كاهش اثرات منفی 

های معرفی گرديد. نتايج همچنین نشان داد كه سیستمتغییر اقلیم 

-سازی سیستمسازی )مدلینگ( توانايی قابل توجهی در شبیهشبیه

 الوصول دارند.های منابع آب با استفاده از اطالعات سهل

 

 

 اثر تغییر اقلیم بر منابع آبی و کشاورزی ایرانب: 

بر منابع آبی ايران،  اثرات گرم شدن زمینبرای بررسی میزان 

تحقیقات مختلفی بااستفاده از داده های آبی ا هواشناسی و 

مدلهای رواناب مختلف كه با سناريوهای انتشار و تغییرات دمايی 

های رواناب دوره ای است. نتیجه دادهاند، انجام شدهنیز ادغام شده

دهد اند، نشان میايستگاه آب سنجی گردآوری شده 393 كه از

آنها تغییر كرده است. مدل درازمدت  %4۲كه شاخص سیالب در 

دهد حوضه رودخانه ای استفاده شد، نشان می 32رواناب كه برای 

كه افزايش دما، حجم رواناب را در زمستان، به دلیل تبديل بارش 

شدن سريع برفها افزايش برف به باران و در بهار، به دلیل آب 

دهد. همچنین مشخص شده است كه افزايش دما بر رواناب می

حوضه های آبگیر تاثیر گذاشته و نوسانات رواناب ناشی از 

 بارندگی را كاهش می دهد. 

 پتانسیل تامین آب در عرصه های مختلفج: 

قطع به يقین همه فعالیت های بشری در عدم تعادل منابع طبیعی و 

آشفتگی در بهره برداری منابع آبی بطور مستقیم و غیر همچنین 

مستقیم نقش دارند و روز به روز به اين آشفتگی افزوده می شود. 

آنچه كه مسلم است وضع قوانین كارآمد، اصالح ساختار نظارت، 

پايش وضعیت موجود منابع و ... از اهمیت ويژه ای برخوردار می 

االشاره لزوم شناخت پتانسیل باشد. بهر حال عالوه بر موارد فوق 

منابع موجود، جلو گیری از هدر رفت آنها و برنامه ريزی در 

جهت بازچرخانی و بهره برداری بهینه از آن منابع از اهمیت 

راهکار  12شايانی برخوردار می باشد. در مقاله حاضر به تبین 

راهکار مديريتی به منظور استفاده بهینه از پتانسیل  12اجرايی و 

وجود پرداخته می شود. لزوم تحلیل هر كدام از پتانسیل های م

موجود و بررسی اقتصادی آنها در قالب طرح های جامع تحقیقاتی 

 مبرهن می باشد. 
 

 راهکار های اجرایی:

 بهره برداری از منابع آب غیر متعارف  -

كمبود گسترده و افزايش آلودگی منابع آب همراه با افزايش 

وسیعی از بحران در سراسر جهان منجر  سريع تقاضای به طیف

شده است با توجه به جريان، روند جمعیتی و پیش بینی رشد در 

از جمعیت جهان تا  ٪12آينده ، تخمین زده شده است كه بیش از

از كمبود آب رنج خواهند برد. اخیرا در بسیاری از  2221سال 

بود نقاط دنیا تکنیک های بهره وری از منابع آب غیرمتعارف به

http://www.climate-change.ir/fa/concept/#gw#gw
http://www.climate-change.ir/fa/concept/#gw#gw
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های مواجه با چالش كم آبی با استفاده از منابع يافته است و كشور

اند. اين آب غیر متعارف تا حدی موفق به كاهش كمبود آب شده

منابع آبی از طريق نمک زدايی از آب دريا و آب های زيرزمینی 

بسیار شور، جمع آوری آب باران و استفاده از منابع آب های 

ند فاضالب، آب زهکشی كشاورزی حاشیه ای با كیفیت همان

 برای آبیاری قابل دسترسی است. 

 
 استفاده از فاضالب -

ملیارد متر مکعب آب از طريق فاضالب شهری،  32ساالنه حدود 

صنعتی و زه آبها جريان پیدا میکند كه  اين آب قابلیت استفاده 

مجدد برای تامین آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز و جنگلکاری 

آبها از آلودگی های زيادی   ه علت اينکه اين گونهرا دارد. ب

برخوردار هستند قبل از هرگونه استفاده بايد تصفیه شده، وارد 

شبکه مصرف شونديکی از ابزارهای مهم در تدوين برنامه های 

جامع كاربرد پساب تصفیه خانه های فاضالب در كشاورزی، 

محیطی آن به  ارزيابی پتانسیل تأمین آب و پیش بینی اثرات زيست

خصوص از نظر تأثیرگذاری بر خصوصیات خاك و سالمت 

بنابر اين ايحاد شبکه مناسب بهره برداری و تصفیه   جامعه است.

ملیارد متر مکعب آب قابل برگشت به چرخه  32آن میزان 

 كشاورزی، صنعت و حتی شرب می باشد.

 
 استفاده از آب باران  -

خشک، ناشی از  مشکل كمبود آب در مناطق خشک و نیمه

بارندگی كم و نیز توزيع نامناسب آن می باشد كه باعث شده 

است كشاورزی در اين مناطق اقتصادی نباشد. منابع معمول تامین 

ها هم در صورت وجود، اغلب دچار اضافه برداشت آب نظیر چاه

هستند كه بايد برای جبران عواقب اقتصادی و اجتماعی ناشی از 

میلیارد متر مکعب آبهای  121. از مجموع ای انديشیدآن چاره

 13سطحی )با احتساب آب ورودی از مرزهای كشور( حدود 

میلیارد متر مکعب آن در مسیر جريان به داخل خاك نفوذ كرده و 

میلیارد متر مکعب  41وارد آبهای زيرزمینی می گردد، حدود 

ا مصرف می شود و بقیه وارد دريا و درياچه ها و كويرها شده و ي

 11توسط رودخانه های مرزی از كشور خارج می گردد. بنابر اين 

میلیارد آب قابل استحصال در اين بخش وجود دارد كه با برنامه 

ريزی مناسب میتوان آن را در سرشاخه ها استحصال نمود و مانع 

 اتالف آن شد.
  
 

 

 

 استفاده از آب دریا   -

ره زمین در درصد از آب موجود در ك 9۲بر اساس آمار منتشره، 

در صد از سطح كره زمین لم يزرع يا نیمه  43درياهاست و 

در صد از زمین های باير در مناطق ساحلی و  11خشک است كه 

صحرا های شوره زار محصور در خشکی می تواند برای پرورش 

 31محصوالت با استفاده از آب شور مناسب باشد و به اين ترتیب 

كشاورزی  .حاصل می شود ملیون هکتار زمین های كشت جديد

با آب دريا به مفهوم پرورش محصوالت مقاوم در برابر نمک و 

 امالح  زمین با استفاده از پمپاژ آب دريا برای آبیاری است. 

 

 بکار گیری روشهای نوین آبیاری   -

سیستم كشت گلخانه ای میزان  ها نشان داده است دربررسی

بارتی با گسترش اين برابر كمتر می شود. و به ع 12مصرف آب 

برابر افزايش دهیم.  12روش سطح زير كشت را می توانیم تا 

نکته جالب توجه اين است كه با وجود كاهش مصرف آب، 

برابر افزايش می يابد. با احتساب  1۲میزان تولید به طور متوسط 

در صدی آب مصرفی در بخش كشاورزی می توان گفت در  92

درصد مصرف آب  32خانه ای صورتی كه بتوانیم با كشت گل

میلیارد متر مکعب در  6/2۲كشاورزی را كاهش دهیم می توانیم 

سال صرفه جويی كنیم و اين میزان آب را برای گسترش 

كشاورزی آبی استفاده كنیم. سیستم آبیاری قطره ای از جمله 

روشهای نوين آبیاری است كه توسعه آن به نوبه خود به عنوان 

يش كارايی مصرف آب كشاورزی مطرح می راهکاری برای افزا

 باشد. 

 بهره برداری از سیالب و تغذیه آبخوان ها  -

ملیارد متر مکعب بارش  413در ارزيابی منابع آب كشور از میزان 

  2۲2كیلومتر مربع، بخش عمده ای در حدود  1612222بر وسعت 

 12میلیارد متر مکعب به عنوان تبخیر و تعرق لحاظ و حدود 

شود، در باور وارد اراضی با كیفیت پائین می متر مکعب، میلیارد

نوين مديريت جامع آبخیزها بازگرداندن بخش قابل توجهی از 

گذاری میشود. كه يکی از اين آب به چرخه تولید، هدف

های آبخوانداری است. راهکارهای اصلی و پربازده، اجرای طرح

 1332سال های پخش سیالب از عرصه 32گیری میزان حجم سیل

ملیون  1232نشان داده شده است به طوريکه استحصال  1392تا 

ملیون متر مکعب  ۲12متر مکعب را به همراه داشته است. كه 

در صد آن سهم تغذيه می  ۲9استحصال شده كه از اين میزان 

باشد. با گسترش فرهنگ استفاده از سیالب میزان استحصال آب 

 میلیارد می توان افزايش داد.  3/12برابر معادل  12سیالبی را تا 
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 افزایش راندمان آبیاری -

بنا بر اظهارات معاون امور آب و خاك وزارت كشاورزی وصنايع 

درصد می  42تبديلی و تکمیلی میزان راندمان آبیاری در كشور را 

درصد با  21باشد و راندمان آبیاری در بخش كشاورزی در ايران 

ندمان آبیاری كشاورزی در هیچ را .استاندارد جهانی فاصله دارد

درصد نیست و به دلیل تبخیر، تعرق،  ۲2تا  61جای دنیا بیش از 

شود كه در ايران نفوذ و ... بازده آبیاری در اين بخش كاسته می

  .درصد است 42اين میزان به طور متوسط 

ملیون هکتار را تحت  1/2با اصالح شبکه آبیاری پاياب سدها كه 

د، می توان شاهد كمترين هدر رفت آب و پوشش قرار می ده

افزايش راندمان كشاورزی باشیم. عالوه بر آن در انتقال سنتی آب 

در صدی مواحه  ۲2تا  62در اراضی كشاورزی روستايی با تلفات 

هستیم. در صورتی كه میزان آب مورد استفاده در كشاورزی را 

به  42ری از میلیارد متر مکعب بدانیم و بافزايش راندمان آبیا 41

 میلیارد آب استحصال نمود. 2/3در صد می توان  62

 استفاده از فن آوری باروری ابرها   -

هاای جاوی و تغییارات آن )از قبیال     تحت اختیار درآوردن پدياده 

ايجاااد باااران مصاانوعی در سااالهای كاام بااارانی و خشکسااالی و    

جلوگیری از تگرگهای مضرومه و تقلیل شدت طوفانها( از ديربااز  

مال و آرزوی انسان بوده اسات. از جملاه فواياد بااروری ابار هاا       آ

تغییر شکل بارش تگار  باه بااران و بارف و جلاو       -1عبارتند از 

 -2گیری از خسارات ناشی از تگر  باه محصاوالت كشااورزی    

های آبريز و برطرف نمودن مه های حوضهايجاد برف در سرشاخه

اعاام از مراتااع و  تجديااد حیااات منااابع طبیعاای  -3اسااتفاده نمااود. 

تغذياه مصانوعی آبهاا زيرزمینای از طرياق       -4زارها و جنگلها بوته

 سدها و بندها.

 کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی -

با توجه به برنامه های اخیر وزارت جهاد كشاورزی در زمینه 

توسعه سطح زير كشت و خودكفايی در محصوالت غذايی 

ی روغنی، و شکر، استراتژيک نظیر گندم، برنج، ذرت، دانه ها

تحقق اين اهداف نیازمند منابع اضافی آب می باشد كه اين مقدار 

آب به راحتی از طريق كاهش ضايعات محصوالت كشاورزی 

قابل تامین می باشد. طرح كاهش ضايعات محصوالت كشاورزی 

فاز به شرح تدوين  شده  3توسط وزارت جهاد كشاورزی در 

كلیه فاز های آن اجرايی شده است و امید است در آينده نزديک 

و موجباب كاهش ضايعات محصوالت كشاورزی و به تبع آن 

كاهش مصرف آب را فراهم آورد. مطالعات اولیه رقم قابل 

اطمینانی از میزان ضايعات دربخش كشاورزی وجود ندارد ولی 

كل ضايعات بخش درصد از  92 براساس ارقام تخمینی حدود

درصد  21 تا 22زراعت، باغبانی، دام و طیور و شیالتی در

در حال حاضر برای كلیه  .محصوالت تولیدی بروز می كند

مورد مطالعه می شود و بدين  26 محصوالت بخش كشاورزی

محصول خاص در كدام   ترتیب مشخص می شود كه برای يک

بی به اين قسمت ضايعات ايجاد می شود و درنهايت با دستیا

امرپروژه های ترويجی و طرح های مطالعاتی برای آن تعريف و 

  .اجرا می شود

 کشت گیاهان مقاوم به خشکی و شوری -

يکی از روش های كاهش اثرتغییراقلیم كشت گیاهان مقاوم به 

های مقاوم خشکی و شوری در مورد درختان میوه استفاده از پايه

از درختان، در مکانهای به خشکی،  شوری و يا كشت ديم برخی 

روش ديگری كه در اين ضمینه قابل ذكر است،  مناسب می باشد.

پرتو دهی بذور می باشد.  با پرتودهی بذرها می توان آنها را در 

برابر آب و خاك شور و مناطق سرد  مقاوم كرد و از اين طريق 

در مناطق كويری هم می توان گیاهان مقاومت را كاشت و بارور 

ين اقدام زير نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور ا  .كرد

افزايش سطح زير كشت در زمین های شور و مناطق خشک در 

مناطقی از استان های خوزستان، گلستان و يزد در حال انجام 

 است. 
 استفاده از آب مجازی -

گردد آب آبی كه در مراحل مختلف تولید يک كاال استفاده می

شود. تجارت جهانی كاالها در كاال نامیده میمجازی ذخیره شده 

-المللی از آب مجازی را بوجود میيک جريان بین

توانند با واردات محصوالت آب بر، آورد.كشورهای كم آب می

نظیر مواد غذايی، آبی را كه برای تولید آن نیاز است را 

دربخشهای ديگر مصرف كنند.اين تجارت با در نظر گرفتن مزيت 

رهای صادر كننده در تولید محصوالت غذايی صورت نسبی كشو

پردازد كه از گیرد از اينرو كشوری به صادرات مواد غذايی میمی

نظر منابع و عوامل تولید شرايط بهتری در تولید محصوالت نسبت 

واردات آب مجازی بخشهای  كشورهای وارد كننده داشته باشد.

-اثیر قرار میمختلف اقتصادی و اجتماعی يک كشور را تحت ت

 .دهد و با امنیت غذايی آن ارتباط مستقیم دارد
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 مقابله باتغییرات اقلیم در مزرعه     .1

كشت  -3تغییر الگوی كشت -2كاهش سطح زيركشت -1

 كشت گلخانه  -4 گیاهان زمستانه بجای گیاهان تابستانه  

كشاورزان در كشورهای در حال توسعه نیازمند تعديل با اقلیمی 

در حال تغییر است و اين تغییر در آينده افزايش خواهد هستند كه 

داشت .عملیات زراعی در بسیاری از مناطق بايستی تغییر 

توانند نوع كشتشان را عوض كنند.به يابد.همچنین زارعین می

توانند سورگوم عنوان مثال درمناطق گرم و خشکتر آفريقايی می

د.استراتژی را جايگزين ذرت سازند كه نیاز آبی كمتری دار

توانند برگزينند، كشت محصوالت مقاومتر ديگری كه زارعین می

،  نسبت به گرما و خشکسالی است. كاهش تبخیر از سطح خاك

كاهش تبخیر در آبیاری زير سطحی، اثر خاكپوش سنگريزه ای بر 

فرآيند تبخیر از سطح خاك،كاربرد خاك پوش پالستیکی در 

 ه با تغییر اقلیم است.  كشاورزی  هم از راهکارهای مقابل

 احداث سدهای زیرزمینی  .2

ها مناطق متعددی وجود دارند كه با تاسیس در اغلب رودخانه

ی آب و استفاده از آن در موقع سدهای زيرزمینی امکان ذخیره

به دلیل اينکه اينگونه آبها در اعماق زمین ودر   بحران وجود دارد.

ند از دسترس تبخیر دور داخل آبرفتهای رودخانه ای قرار می گیر

بوده و به علت عبور از منافذ وآبرفتها تصفیه فیزيکی پیدا میکنند 

ودر شرايط مناسب به صورت مستقیم قابل استفاده خواهند بود. در 

اين خصوص الزم است كلیه پتانسیل آب های زير سطحی كه به 

رودخانه ها منتهی می شود و همچنین موقعیت های توپوگرافی 

برای ايجاد سد های زير زمینی شناسايی و مورد ارزيابی مناسب 

 اقتصادی واقع شود.
 الگوی کشت  اصالح  .3

تغییر الگوی كشت راهکار اساسی برای اصالح الگوی مصرف 

الگوی كاشت به معنی سهم .آب در بخش كشاورزی است

زيركشت و نوع محصوالت مختلف زراعی در يک منطقه می 

ام محصول با استفاده از چه عوامل باشد و تصمیم به اين كه كد

تولیدی، با چه روشی و به چه مقدار تولید گردد از برنامه های 

مهم آن می باشد.  با تغییر الگوی كشت در كشور از محصوالتی 

كه به آب زياد در طول دوره رشد خود نیازمند هستند مانند 

چغندرقند به سمت محصوالت با مقاومت باالتر نسبت به كم آبی 

و محصوالتی كه سازگاری بیشتری با شرايط اقلیمی و منطقه ای 

دارند می توان گامی در جهت مديريت صحیح مصرف آب و 

 افزايش بهره وری در استان برداشت. 

 
 جلو گیری از برداشت غیر مجاز از منابع زیر زمینی  .4

و تعداد دشت های ممنوعه را  629تعداد دشتهای كشور حدود 

میلیارد متر مکعب از منابع آب  44باشد و دشت می  2۲2حدود 

زير زمینی در كشور برداشت می شود كه كسری مخزن متوسط 

میلیارد متر مکعب در سال است. اثرات  3/3اين دشت ها حدود 

منفی ناشی از افت سطح آب زير زمینی را، كاهش آبدهی چاهها،  

نشست زمین، تغییر محل، كف شکنی مکرر چاهها و افت كیفی 

ابع آب و شور شدن تدريجی آنها می باشد. نصب كنتور و من

فروش قیمت واقعی آب به بهره برداران می تواند كمک شايانی 

در جلوگیری از برداشت غیر مجاز از منابع زير زمینی نمايد و بهره 

 برداران را به سمت استفاده بهینه منابع آب نمايد.

الچ پاشی، اصالح الگوی كشت، كاهش تبخیر از سطح خاك، م

زراعت جنگلی و... از جمله ساير روشهای اجرايی در خصوص 

 می باشد.

 راهکارهای مدیریتی   -ب

های زيانبار راهکارهای مديريتی الزم برای كاهش اثرگذاری

 شود:ناشی از تغییرات اقلیم به شرح زير پیشنهاد می

ايجاد و توسعه بیمه محصوالت كشاورزی برای انواع  .1

اند كمک شايان توجهی به تامین محصوالت می تو

امنیت محصوالت كشاورزی نمايد. كشاورز با آسودگی 

خاطر می تواند فعالیتهای خود را انجام دهد و در شرايط 

وقوع خشکسالی امکان جبران خسارتها از طريق شركت 

بیمه امکان پذير است. اختصاص يارانه از طرف دولت 

ند در توسعه برای تامین بخشی از هزينه بیمه می توا

فعالیتهای كشاورزی گام مهمی در ايجاد انگیز الزم برای 

 كشاورزان باشد. 

برای كاهش « عمل در سطح ملی»ارائه برنامه كار  .2

های ناشی از تغییر اقلیم در تولیدات ها و زيانآسیب

كشاورزی و منابع طبیعی كشور و نیز سازگاری به تغییر 

ابع طبیعی جنگلی و اقلیم در قالب محافظت بیشتر از من

مراتع به عنوان مخازن ترسیب كربن، ترغیب و تشويق 

برداران و كشاورزان در به كارگیری اقتصادی بهره

های مناسب و آزمون شده كشاورزی در سطح روش

ورزی( برای های مناسب خاكجهانی )برای مثال نظام
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جلوگیری از انتشار بیشتر كربن و جذب آن برای تولید 

 های كشاورزی.و فرآوردهمحصوالت 

آگاهی از ايجاد ساختارهای الزم برای پايش و پیش .3

رخداد اقلیم در آينده به منظور ارائه راهکارهای مناسب 

 های ويرانگر آن.برای سازگاری و كاهش اثرگذاری

های های سوء تغییر اقلیم در برنامهتوجه به اثرگذاری .4

با آگاه  ها و مراكز علمی كشور همراهدرسی دانشگاه

آموزان در سطوح مختلف تحصیلی با اين ساختن دانش

 رويداد.

رسانی و آگاهی به جامعه و توانمندسازی آنها در اطالع .5

 چگونگی برخورد با مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم.

ريزی برای ايجاد توازن منطقی بین تالش در جهت برنامه .6

 شناختی )اكولوژيکی( كشور.توسعه و توان بوم

های كشاورزی از ش در جهت تغییر روند پژوهشتال .7

وضع رايج به وضعیتی متناسب با تغییرات اقلیمی و 

شرايط تحت تنش )برای نمونه اصالح ارقام زراعی 

های گرمايی و خشکی و نیز سازگار به مقاوم به تنش

های های ناشی از شیوع گسترده آفات و بیماریتنش

گیری از بهرههای هرز، جديد و تشديد رقابت علف

الگوهای متنوع زيستی )گیاهی( برای كاهش مخاطرات 

ها برای يافتن های ناشی از تغییر اقلیم، بررسیتنش

ها محصوالت جايگزين و غیره( و درنهايت تغییر نگرش

از كشاورزی رايج به نوع كشاورزی جايگزين و بوم 

 سازگار.

رای های مختلف بتوجه به امکانات بالقوه كشور از جنبه .8

های سوء تغییر اقلیم با اتکا رويارويی مناسب با اثرگذاری

گیری از های بوم سازگار و نیز بهرهبه علوم و فناوری

 ها و دانش بومی در سطح كشور.تجربه

تواند پا میتوجه به نقشی كه كشاورزی دهقانی و خرده .9

به علت وجود تنوع در ساختار تولید در كاهش 

های حدّیِ اقلیمی و محیطی و ههای سوء پديداثرگذاری

 همچنین سازگاری به آنها داشته باشد.

تشويق جامعه به تغییر الگوی مصرف مواد غذايی بر پايه  .11

ای نقشی كه تولید اين مواد در انتشار گازهای گلخانه

دارند )نمونه بارز آن كاهش مصرف گوشت قرمز 

 است(.

و آثار  ارتقای توان پژوهشی كشور در زمینه تغییر اقلیم .11

 آن بر كشاورزی و منابع طبیعی كشور.

تأسیس شورای عالی تغییر اقلیم به منظور ايجاد  .12

های الزم در رابطه با مقابله گیریها و تصمیمهماهنگی

 با آثار سوء تغییر اقلیم بر كشاورزی و منابع طبیعی كشور.

 :بحث و نتیجه گیری  -4

های فعالیت تغییرات اقلیمی آنچه كه مسلم است عامل اصلی

های حل اين مشکل با كم كردن فعالیت بشری است. اگرچه راه

بشری میسر است لیکن از بین بردن عوامل اصلی آن يعنی كم 

ای عمالً كاری بسیار پیچیده و غیرممکن كردن گازهای گلخانه

است. لذا تنها راه فائق آمدن بر موضوع تغییر اقلیم و يا نوسانات 

 12با آن است كه اين تحقیق راهکارهای  اقلیمی همان سازگاری

با استفاده از كشت  -1گانه اجرايی به شرح ذيل ارائه میگردد. 

میلیارد  6/2۲درصدی مصرف آب میزان  32ای با كاهش گلخانه

های با استفاده از آب -2مترمکعب آب قابل استحصال میباشد. 

ان میلیارد مترمکعب(، آب بار 32غیرمتعارف همچون فاضالب )

میلیارد مترمکعب( جمعاً   6/4)میلیارد مترمکعب( و آب دريا  11)

ريزی با برنامه -3برداری میباشد. میلیارد مترمکعب قابل بهره 4/3۲

میلیارد  3/3برداران غیرمجاز حداقل و نصب كنتور برای بهره

كنترل و استفاده  -4مترمکعب آب كشاورزی قابل مديريت است. 

از  -1ارد مترمکعب قابل دسترس میباشد. میلی 3/12از سیالب 

 2/3درصد  32درصد به  42طريق افزايش راندمان آبیاری از 

با كاهش ضايعات  -6میلیارد مترمکعب قابل استحصال است. 

میلیارد مترمکعب آب را در چرخه تولید  12كشاورزی میتوان 

برداری آب از نگهداشت. بنابراين میزان بهبود، استحصال و بهره

میلیارد مترمکعب میباشد  3/111ش روش فوق جمعاً به میزان ش

كه در مديريت منابع آب كشور و در جهت سازگاری با پديده 

تغییر اقلیم به كشاورزی و منابع طبیعی كشور كمک كند. اين مهم 

گذاری مناسب در بندی و سرمايهريزی، اولويتمستلزم برنامه

بهطور دقیق قابل استناد  بخش كشاورزی میباشد. اگرچه آمار فوق

نیست اما اين رقم چالش برانگیز است و مسئولین را به تفکر 

آبی رفت از اين وضعیت كم حل برون گذاری و ارائه راهسرمايه

وا میدارد. برای كمی كردن ساير روشها همچون، استفاده از 

فنآوری باروری ابرها، كشت گیاهان مقاوم به خشکی و شوری، 

محصوالت كشاورزی، استفاده از آب مجازی، كاهش ضايعات 
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مقابله با تغییرات اقلیم در مزرعه و احداث سدهای زيرزمینی نیاز 

به مطالعات و طرحهای تحقیقاتی بیشتری میباشد. در اين راستا 

روشهای مديريتی همچون بیمه محصوالت كشاورزی، پايش 

ی از آموزی و دانشگاهسازی جامعه دانشنوسانات اقلیمی، آگاه

برداری بهینه از منابع آبی مخاطرات تغییر اقلیم نقش مهمی در بهره
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Climate change and climate fluctuations are the biggest challenge of the 21st 

century, with direct consequences of global warming and consequent serious 

environmental, water, agriculture, and natural resources in many parts of the 

world, including Iran. Initial IPCC surveys on observational data on temperature, 

rainfall, snow cover and sea level indicate changes in these variables. Subsequent 

studies showed that the average temperature increase in the Earth's surface in the 

20th century increased by 0.6 ° C. Different climates, very complex topography, 

distinct elevation differences and unpredictable interactions between synoptic and 

topographic systems of the country can be the main factors for the response of 

different geographic regions to climate change in Iran. Global climate change and 

temperature increase are important environmental issues that have been studied in 

recent years. This issue is of great importance due to environmental, economic 

and social impacts. Because human activities, such as agriculture, industry, and so 

on, are based on the stability and sustainability of the climate. In this situation, it 

is essential to develop a national strategy that applies throughout the country. In 

order to implement national strategies to adapt to the impacts of climate change 

and global warming on agricultural activities, providing water potential solutions 

in various fields is one of the country's priorities. The present study has been 

conducted in this regard due to its importance in order to investigate climate 

change adaptation strategies that have been considered less, and to pursue pivotal 

strategies to improve the situation and to adapt to the new conditions. Since the 

main cause of climate change is human activities, the present study, with a brief 

overview of the effects, and problems and problems of climate change in Iran and 

the world, has brought together 12 executive strategies and 12 management 

solutions to use the potential of existing water resources. 
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