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  چكیده
غییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش های قرن جاری است وقوع سیل های با شدت باال، گرم ، سرماهای بی موقع، تکرار بیشتر ت

 .می باشدمت الیه ازن، گرم شدن جهانی هوا خشکسالی ها، باال آمدن سطح آب دریاها، طغیان آفات و بیماریهای گیاهی، کاهش ضخا

ع و توزی توزیع پراکنش میزان بارندگی در طی سال در اغلب مناطق از شرایط مناسبی که برای رشد گیاه مفید باشد، برخوردار نیست.

ریزشهای جوی و  باید سعی کرد تا حد ممکن از  .ستقیما به شرایط حرارتی و رطوبتی آن بستگی داردم پراکنش گیاهان در هر اقلیم

دهی اراضی زراعی و تولید محصوالت را به  می تواند حاصلاقلیم هر نوع تغییراتی در های سطحی بنحو مطلوب استفاده شود.  جریان

کشور ایران با دارا بودن تنوع اقلیمی نسبتاً زیاد از حساسیت بیشتری در تغییر اقلیم و اثرات آن  دراین رابطه شدت تحت تأثیر قرار دهد

قلیمی، تاثیر آن را بر عملکرد تولیدات گیاهی بررسی نمود و با در این مقاله سعی شده با بررسی نزوالت ناشی از تغییرات ا .برخوردار است

 در حد بضاعت چاره اندیشی کرد. توجه به محدودیت های آب در ایران ،  مواجه با این بحران را 

 

 ، محدودیت آب .نوسان نزوالتتغییرات اقلیمی، تولیدات زراعی،  كلیدي: هايواژه

 

تغییرات اقلیمی    
یا تغییرات آب و هوایی به تغییر در توزیع آماری الگوهای اقلیمی یا آب و  limate changes)(C تغییرات اقلیمی

موضوع تغییر اقلیم از آغاز قرن کنونی توجه  .آورندشود. تغییراتی که برای یک دوره طوالنی مدت دوام میهوایی گفته می

آن نبودیم. شواهد تغییرات آب و هوایی حیرت انگیز  بسیاری را به خود معطوف کرده است. توجهی که تا پیش از این شاهد

ای شده است ای منجر به پدیدههای گلخانهاست. از زمان انقالب صنعتی به این سو، انتشار جهانی دی اکسید کربن و سایر گاز

های بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش  .شناخته شده است (Global Warming) که تاکنون با نام گرمایش جهانی

اقتصادی بوده که بدلیل تاثیر پذیری گسترده از محیط، بیشترین تاثیر را از پدیده تغییر اقلیم می پذیرد. بخش کشاورزی هم بر 

 [1]تغییر اقلیم اثر گذاشته و هم از آن تاثیر می پذیرد. 

شاورزی و منابع آب یک تغییر اقلیم و افزایش دما یکی از مسایل مهم زیست محیطی محسوب می شود که می تواند بر ک

منطقه اثر بگذارد. باتوجه به اهمیتی که تغییر اقلیم بر ساختار کره ی زمین و ساکنین آن به ویژه در مناطق خشک و نیمه 

خشک داشته، در سال های اخیر، به عنوان یکی از شایع ترین موضوعات، مورد توجه مجامع علمی بوده و مطالعات زیادی در 

رات آن صورت گرفته است در مقاله ی حاضر، با استفاده از روش مروری، آثار تغییر اقلیم بر منابع آب و زمینه ی بررسی اث

کشاورزی ایران مورد مطالعه قرار گرفت نتایج حاصل نشان داد کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی و نیز منابع و ذخایر آبی، به 

متاثر بوده و خواهد بود و به دلیل مشکل کمبود آب، الزم است الگوی  تغییرات اقلیمی ویژه در مناطق خشک ایران به شدت از
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بی کشور تغییر یابد. همچنین با توجه به این که در حال حاضر ایران رتبه ی سوم در آسیا و رتبه ی کشت، مطابق با شرایط آ

هفتم در جهان را در انتشار گازهای گلخانه ای به خود اختصاص داده، مصرف کمتر گازهای گلخانه ای و توجه بیشتر به 

ا ضروری است لذا کشاورزان باید به دنبال فعالیت های حفاظت از جنگل ها و پوشش گیاهی کشور، برای پایین نگه داشتن دم

باشند تا بتوانند اثرات نامطلوب این تغییرات را کاهش داده و از فرصت های جدید بوجود  تغییرات اقلیمی سازگارانه تر با شرایط

 [2].آمده استفاده نمایند

شناخت متغییرهای آب و هوایی و اثر آنها روی گیاهان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش عملکرد و پیرو آن باال بردن 

جهان در حال گرم شدن و اقلیم در حال تغییر است، تغییر اقلیم دارای  گازهای گلخانه ای به دلیل انباشت تولید می باشد.

پیامدهای محلی، ملی، منطقه ای و فرا منطقه ای است و یکی از مهمترین چالش های جهان در بخش کشاورزی و محیط 

با آن مواجه خواهد بود. اثرات تغییر اقلیم بر محیط و جامعه پیچیده و فراگیر است و  21زیست است که جامعه جهانی در قرن 

ان افزایش درجه حرارت و تغییر الگوهای بارش است که باعث گسترش اصلی ترین و بارزترین پی آمد آن در سراسر جه

بیابانزایی و نیز خشکسالی های پی در پی در جهان شده است، خشکسالی بخش جدایی ناپذیر تغییرات اقلیمی میباشد و از 

ست. تغییر اقلیم ویژگی های اصلی آب و هوایی ایران محسوب می شود در نتیجه تغییرات اقلیمی بر روی آن محسوس تر ا

همه بخش های اقتصادی را تا اندازه ای تحت تأثیر قرار می دهد و پیامدهای ناشناخته و گسترده ای بر اکوسیستم های 

طبیعی دارد همچنین عامل بسیار مهمی در تشدید وقوع گرد و غبار، اضمحالل تنوع زیستی، طغیان آفات و بیماریها در زیست 

یستی تاالب، تغییر در پراکندگی جغرافیای طبیعی جانوران و افزایش شوری می باشد از این رو بومها، تهدید عملکردهای ز

مساله تغییر اقلیم و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همچنین اکولوژیکی ناشی از آن به عنوان یک مشکل جهانی نیاز 

 [3].به بررسی و شناخت بیشتر دارد

مواد غذائی مورد نیاز روزبه روز موجب بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی می شود. روند روز افزون جمعیت و تأمین 

تغییرات اقلیمی و به تبع آن گرم شدن هوا نیز باعث تغییر در الگوی بارش و کاهش آن شده است، ذخایر برف کاهش پیدا 

ن کوتاه به صورت سیالب از دسترس خارج زما به صورت باران و رگباری تبدیل شده است که در مدت کرده، بارش ها بیشتر

بر فرسایش خاک و تخریب طبیعت باعث خسارات جانی و مالی جبران ناپذیر می شود. در سال های اخیر که  شده، عالوه

سطح آب های زیرزمینی پایین رفته، بیشتر چشمه ها و قنات ها خشک شده، حتی برخی از رودخانه های دائمی به فصلی و 

ده است. در نتیجه، مقدار آب های سطحی به طور فاحشی کاهش پیدا کرده، هر روز به طور چشمگیر افت موقت تبدیل ش

شدید سطح آب زیرزمینی اتفاق میافتد که بازگرداندن آن از اعماق زیاد به چرخه مصرف، مستلزم انرژی زیاد و گا ها 

قیمت، استحصال آب باران است که قبل از برخورد به غیرممکن و غیراقتصادی است. رسیدن به یک منبع آب پایدار و ارزان 

سطح خاک و نفوذ، از طریق سطوح غیرقابل نفوذ جمع آوری و در مخازن ذخیره کرد تا در مواقع کم آبی مورد استفاده 

ان درختان و گیاهان قرار گیرد. بررسی های انجام شده نشان می دهد، بسیاری از نقاط نیمه خشک واقع در استان آذربایج

شرقی با داشتن شرایط دشوار و محدودکننده اقلیمی و ویژگی های خاص آب و خاک، دارای پوشش گیاهی ضعیفی در مقابل 

فرسایش خاک می باشد. یکی از روش های معمول برای جلوگیری از فرسایش و تخریب این گونه اراضی و نیز تقویت منابع 

 [4].یاهی استطبیعی تجدیدشونده، جنگل کاری یا افزایش پوشش گ

طی دو قرن اخیر، فعالیت های صنعتی متراکم دولت ها از دوران پس از انقالب صنعتی ،منجر به ازدیاد تراکم گازهای 

در سال  .ازن انرژی زمین شده استگلخانه ای در هوا سپهر شده و این پدیده به تدریج سبب گرم تر شدن و به هم خوردن تو

مانند تغییرات آب و هوایی، چالش هایی اساسی را برای امنیت انسانی در سراسر جهان های اخیر، تغییرات زیست محیطی 

ایجاد کرده اند که تشدید روز افزون معضالت زیست محیطی همچون گرمایش جهانی، کاهش منابع آب و نابودی تنوع زیستی 

 [5]های بین المللی تبدیل شده اند. در قرون آتی، به یکی از مهم ترین دغدغه های بسیاری از کشورهای جهان و سازمان
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 بررسی نوسانات نزوالت در ایران
عناصر اقلیمی به ویژه میزان بارش به صورت معنی داری در مناطق مختلف تفاوت دارد. توزیع پراکنش میزان 

ع و پراکنش توزی بارندگی در طی سال در اغلب مناطق از شرایط مناسبی که برای رشد گیاه مفید باشد، برخوردار نیست.

 گیاهان در هر اقلیم ًمستقیما به شرایط حرارتی و رطوبتی آن بستگی دارد.

درجه با وسعت تقریبی  33تا  44درجه و طول جغرافیایی  44تا   25ایران در منطقه معتدل شمال از عرض جغرافیایی 

( 1های بلند پوشیده شده است )شکل از کل اراضی بوسیله سلسله کوه %54کیلومتر مربع قرار گرفته است. حدود  1354444

متر  5634متر در سواحل دریای خزر تا  -23و بخش وسیعی از مرکز را دشتهای خشک بوجود  میآورند. ارتفاع از سطح دریا از 

، تغییر اقلیم به عنوان یکی از خطرهای جدی که توسعه پایدار را در ابعاد مختلف زیست محیطی. در قله دماوند تغییر می نماید

سالمت انسان، امنیت غذایی، فعالیتهای اقتصادی، منابع طبیعی و  ساختارهای زیر بنایی تهدید می کند، مورد ارزیابی قرار 

گرفته است.اکوسیستمهای جنگلی در ابعاد جهانی یک نقش کلیدی در ارتباط با تغییر اقلیم با جذب گاز کربنیک جو و ذخیره 

 ارد. آن در پوشش گیاهی و خاک به عهده د

از مناطق ایران را می توان به  %54خشکی یا محدودیت آب یکی از مهمترین عوامل اقلیمی در ایران است. تقریباً 

مناطق خشک و یا نیمه خشک  تقسیمبندی نمود. عناصر اقلیمی، خصوصاً میزان بارش به صورت معنی داری در مناطق 

ر طول سال در اغلب مناطق از شرایطمناسبی که برای رشد گیاه مفید مختلف تفاوت دارد. توزیع پراکنش میزان بارندگی د

باشد، برخوردار نیست. نهتنها دمای زیاد در مناطق جنوبی، مرکزی و دشتها عامل محدود کننده  میباشد، بلکه دما پائین نیز 

بعضی از خصوصیات خاک، مثل  در مناطق شمالی، غربی و ارتفاعات به عنوان عامل محدود کننده رشد گیاهان عمل  مینماید.

زهکشی ضعیف، بافت بسیار سبک و غلظت زیاد نمک وقتی با بارندگی پایین تلفیق شود مشکالتی را برای رشد گیاهان در 

 [3]مناطق خشک و نیمه خشک بوجود می آورد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 قلمرو سامانه های جوی در ایران -خطوط هم بارش در قلمرو رطوبتی ایران 

 ثر تغییرات نزوالت بر تولیدات گیاهی ) كاهش نزوالت ، افزایش نزوالت (بررسی ا
 متنوع اقلیمی ایردا توپوگرافی، شرایط به توجه با و گرفته قرار خشک-نیمـه و خشـک منطقـه در ایـران پهنـاور کشور

 برای خاک و آب طبیعی منـابع از بنـامطلو و رویـه بـی استفاده بر را ای یندهافشارفز جمعیت، افزایش بین این در. باشد می

 بـا بـاالیی همبستگی دیم، کشت ویـژه کشـاورزی بـه محصـوالت تولیـد . سـازد می وارد کشـاورزی محصـوالت افزایش

 بـار زیـان اثرات که است حوادثی ترین- پرهزینـه جمله از خشکسالی. دارد اقلیمی عوامل وبرخی جـوی نـزوالت مقـدار

 بـه کمـک در هواشناسـی خـدمات اهمیـت دلیـل همین به. میسازد وارد کشاورزی و اقتصادی های بـربخش را اقتصـادی
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 شدت-بـه تولیـد وضعیت محیطی، شرایط تغییر با خشکسالی مواقــع در. شــود مــی بــارزتر کشــاورزی رانــدمان بهبـود

 مجاور خاک رطوبت کـاهش بـا خشکسـالی در. شـود مـی ولمحصـ کـاهش موجـب و گرفتـه قـرار جـوی عوامـل تـاثیر تحت

 قابل آب کمبود به رامیتوان عملکـرد کـاهش علـت.  مینمایـد افت محصول عملکرد پژمردگی، نقطه زیر به ریشه منطقه

 یهای حساسیت گیـاه هر. گردد فتوسـنتزمی توقـف یا کاهش و ها روزنه شدن بسته کـهموجب داد نسـبت گیـاه دسترس

 مـی فراهم را زراعت انجام جهـت مناسـب تصمیم اتخاذ امکان آنها شناخت و دارد هـوایی و آب شـرایط تغییـرات به نسبت

 افـزایش جهـت در بـارش و دمـا اقلیمـی عوامل تغییـرات داد نشـان مکزیـک در مطالعـات نتـایج راسـتا ایـن در.  سـازد

 . است مودهن عمل گذشته دهه سه طی عملکـردگندم،

 زمینه در را ای گسـترده تحقیقـات اقلیمشناسی و کشاورزی علوم متخصصـان و دانشـمندان گذشـته، هـای دهه در

 بــا اقلیمــی عوامــل عناصـرو ارتبـاط تبیین و شناسایی در سعی مختلف های روش ارائـه بـا و داده انجـام کشاورزی اقلیم

 علـوم در کـه هسـتند ی آمـار های مدل جمله از رگرسیونی مدلهای. اند داشته صوالتنمــومح و رشــد مراحــل و کشــت

 چنـد یا یک از طریق که است این بر سعی نمدلها ایـ در.  هسـتند برخوردار وسیعی کاربرد از درکشاورزی ویـژه بـه طـی محی

 بارش، محیطی عوامل با زمستانه گندم محصول کردعمل ارتبـاط تبیـین در . شـود بینـی پیش وابسته متغیر مستقل، یـریمتغ

. کردند اسـتفاده انگلسـتان 1993 تـا 1967 سـالهـای اطالعـات براســاس چندگانــه رگرســیون مــدل از تــابش و دمــا

 راستا مینه در. رشـدبود دوره از مقـاطعی در تـابش و حرارت درجه واثـراتمثبت بـارش منفـی اثـرات از حاکی آنان نتایج

 مالحظــه قابــل کاهنــده عوامـل جملـه از آن هـای برگشـت دوره و شدت افزایش واسـطه بـه را خشکسالی نیز برخی

 سناریوهای در مهمی بسیار عامل خشکسـالی پدیـده دلیل همین به. انـد دانسـته محصـوالت زیرکشــت ســطح و عملکــرد

 افـزایش برخی مطالعات در این زمینه حاکی از نتایج . باشـد مـی دیـم گندم عملکرد توجه قابل کاهش مویـد که است اقلیمی

 نسبی عملکرد بارندگی، افزایش وجود با سالها برخی در حتی و نبوده متناسب بارنـدگیهـا افـزایش بـا نسـبی عملکـرد

 [7] .اسـت داشـته کـاهش محصـول

 هر منطقه به شمار میرود. یکی از ویژگیهای مناطق خشک و نیمهبارش یکی از عناصر اصلی وضعیت آب و هوایی  

رو، تغییر در الگوهای بارش، ازجمله تغییرات مکانی و زمانی بارش، از  خشک، کمی بارش همراه با نوسانات زیاد است. از این

میکنند. شناخت چگونگی ای برخوردار است .الگوهای توزیع زمانی بارش، چگونگی بارندگی را طی زمان تعیین  اهمیت ویژه

تغییرات بارش از جمله مواردی است که در سالهای اخیر مورد توجه محققان علوم جوی و هیدرولوژی قرار گرفته است. بدون 

تواند بسیاری از مدیران  توجه به این که یک مکان در اقلیم مرطوب یا خشک قرار دارد، آگاهی از تغییرات بارش یک منطقه می

های عمرانی کمک نماید. با توجه  های آینده خود در ارتباط با اجرای پروژه گیری بع آب را نسبت به تصمیمو کاربران منا

قرارگیری ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان بحران آب موجود، آگاهی نسبت به روند تغییرات بارش از اهمیت 

های قابل توجه تغییرات اقلیمی است. کاهش یا افزایش  نشانهتغییر در میزان و رژیم بارش از جمله  .چشمگیری برخوردار است

های اقلیمی و محیطی مانند رواناب، سیالب، دمای هوا، رطوبت هوا و همچنین فعالیتهای  میزان بارش بر بسیاری از پدیده

یا تمرکز بارش در چند انسانی مانند کشاورزی، نوع مسکن و غیره تاثیرگذار میباشد. همچنین در رژیم بارش توزیع فصلی آن و 

مدت و بلندمدت بروز  تغییرات بارش در قالب نوسانات کوتاه. شودماه خاص میتواند فرصتها و تهدیدهای زیادی را موجب 

ای بهخصوص در مناطق  میکند. بارش، یکی از مؤثرترین متغیرهای اقلیمی است که تغییرپذیری زمانی و مکانی قابل مالحظه

دنبال پدیده گرم شدن زمین، الگوی  به. گذارد ،از طرفی تغییرات دما نیز بر الگوی بارندگی تأثیر میخشک دارد  خشک و نیمه

بارش جهانی نیز تغییر خواهد کرد، تغییر الگوی بارش متاثر از تغییرات در میزان تبخیر و الگوی گردش عمومی جو است که به 

شوند. تغییر در مقدار، زمان بارش، شدت و نوع بارندگی از  یتر م تر و بعضی دیگر خشک دنبال آن برخی نواحی مرطوب

 معنای تغییرات خصوصیاتی است که در مطالعه تغییرپذیری بارش مورد ارزیابی قرار میگیرد. تغییرات آب و هوا الزاماً به
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عواقب احتمالی . های باال در فصول سرد تمرکز بیشتری پیدا میکند همزمان بارش و دما نیست و احتماالً بارش در عرض

سال گذشته، تغییرات آب و هوا،  20تغییرات آب و هوایی خصوصاً در کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار جدی است و در طول 

به یک چالش جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. تغییر در برخی از انواع وقایع حدی، مانند افزایش در تعداد و شدت 

بارش سنگین در حال حاضر قابل مشاهده است. انتظار میرود در اثر تغییرات اقلیمی، نوع، تعداد و شدت موج گرما و رویدادهای 

سیل، خشکسالی و وقوع بارشهای سنگین، حتی با افزایش نسبتاً کوچک متوسط  ، های گرمسیری وقایع حدی، مانند طوفان

س برای محصوالت، بستگی به شروع، مدت بارش و پایان آن دما، افزایش یابند . مقدار رطوبت موجود در خاک و آب قابل دستر

دارد که در میزان درصد موفقیت برداشت محصول تاثیر گذار است .بدین ترتیب، درک پارامترهای آب هوایی بهویژه بارش، 

طالعات متعددی م .اجتماعی مردم یا کشاورزان منجر شود  -میتواند بهتوسعه استراتژیهای بهینه مؤثر در بهبود وضع اقتصادی

در زمینه تغییرپذیری بارش در ایران و خارج از کشور صورت گرفته است که در پژوهشی، با بررسی روند بارندگی ساالنه در 

های ناپارامتری  ایستگاه را با استفاده از آزمون 77خشک مرکزی و شرق ایران روند تغییرات بارندگی در  مناطق خشک و نیمه

مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در منطقه مورد مطالعه اثری از تغییر اقلیم در این دوره وجود ندارد، هرچند 

های با استفاده از مرزبندی مناطق آبی ایران به کمک ه در مطالع .که در برخی ایستگاهها کاهش بارندگی مشاهده شده است

جه بدین صورت شد که شاخص شانون ساالنه مرز نواحی بارشی را به خوبی نشان میدهد و همچنین ایشان شاخص شانون نتی

بیان نمود که نقشه شاخص شانون با نقشه نواحی اقلیم بارشی و نقشه بارش تطابق بهتری را نشان داده است. در پژوهشی دیگر 

ایستگاه کلیماتولوژی طی  174ایستگاه سینوپتیک و  152ار بارش مکانی بارش در ایران را با استفاده از آم -تغییرات زمانی

بررسی قرار دادند که در راستای این پژوهش ضمن تهیه نقشه  های ترسیمی، مورد و کاربرد تکنیک 2443تا  1731سال های 

ند، مشخص گردید همباران کشور بر اساس روش گریجینگ نواحی که طی دوره آماری مورد بررسی، متحمل تغییر قرار گرفتها

درصد از مساحت کشور در معرض تغییرات بارش قرار گرفتهاند که عمده این تغییرات در  4/51و نتایج نشان داد که حدود 

میلیمتر در  3/27نواحی کوهستانی و نیز نیمه غربی کشور رخداد بیشتری داشته است و میزان تغییرات به ازای هر سال از

ای در ایران، طی  در مطالعه .شتری نیز هستند یسراب بوده است که عموماً نواحی با بارندگی ب میلیمتر در -7/15کوهرنگ تا 

غرب کشور روند کاهشی و در در  های واقع در غرب و شمال یک دوره چهل ساله، نشان داده شد که بارش ساالنه در ایستگاه

تغییرات بارش در آینده دور و نزدیک و آمادگی برای  آگاهی از چگونگی .باشد  مناطق مرکزی و جنوبی دارای روند مثبت می

بینی تغییرات اقلیمی و کمیتهای اصلی آن  آن یکی از مهمترین اهداف محققان در این زمینه است. از طرفی کلید اصلی پیش

 .آگاهی از تغییرات این کمیتها در گذشته است (دما و بارش)

ی ارزیابی بالقوه منابع آب است. هر چند بارش ماهیت تناوبی دارد اما در ایران نیز بارش یکی از متغیرهای اساسی برا

توزیع زمانی و مکانی آن بسیار غیر یکنواخت است .نگهداری و مدیریت منابع آب هم تابعی از بارش دریافتی است و هم به 

 [6] تغییرپذیری بارش بستگی دارد.

 

 مدیریت محدودیت آب
مزرعه و توسعه کـشاورزی بـه یـک مـدیریت  اک، برای تأمین آب مورد نیـازبا توجه به محدودیت منابع آب و خ

صحیح کشاورزی سعی میشود  طور بهینه استفاده شود. بنابراین در مـدیریت صـحیح نیـاز ضـروری می باشد تا از این منابع به

هـای آب و خـاک دردسترس به نحو  لجهت تأمین مواد غذایی مـورد نیـاز وافزایش د رآمد و کارایی مـصرف آب از پتانـسی

 باید محصوالتی مورد استفاده قرار گیرند که به آب کمتـر نیـاز داشـته احسن استفاده شود.  به عبارت دیگر در الگوی کشت

است به علت محدودیت در منابع آب، مقـداری از  ولی درآمد بیشتری را به همراه داشته باشـند. از طـرف دیگـر ممکـن
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کل مزرعه در شرایط کم آبیاری  آیش درآمده تا محصوالت با کم آبیاری مواجه نشوند و یا ممکن است بـه صـورت مزرعـه

  [7]تحت کشت قرار گیرد. 

مواد ه ب عآب، به عنوان گرانبهاترین عنصر حیات به شمار می  رود. رشد سریع جمعیت و افزایش نیاز روز افزون جوام

فرسایش در عرصه های  دودیت منابع آبی کشورها و همچنین وجود رواناب های سطح  به علتغذای  و اشتغال، به همراه مح

 قاحت کشور ایران را مناطساعظم  از م رار دارد. بخشق  ینوی است که در راه توسعۀ جهان کنهای الشمنابع طبیعی ،  از چ

شکننده ستم  اکوسی ضعیتیشد که چنین وبا یم  ضعیفیپوشش  دارای منامنظ  دگییل بارنلدهد که به د یتشکیل م کشخ

این م ، نبود پراکنش منظ یعالوه بر کمبود بارندگق خشک صوصیات بارز مناطخما کرده است .از  فرحکم  یای را بر این نواح

ی لروبروست، و  یت آسمانزوالسیالب های عظیم  را به همراه دارد. هر چند کشورایران با محدودیت ن است کهه  یبارندگ

نه تنها به نعمت   قاطی  از نضو در بع  جارخاده از کشور  فبدون است ش هاراعمده ای از هرز آب های ناشی  از این ب بخش

 [14].مت نیز به همراه داردقشود، بلکه برای سیاکنان آن، ن یتبدیل نم

نابع آب است و باید سعی کرد تا یکی از راه های مهم سازگاری با خشکی و جلوگیری از روند بیابان زایی، استفاده مفید از م

حد ممکن از  ریزشهای جوی و  جریانهای سطحی بنحو مطلوب استفاده شود. تخریب شدید  منابع طبیعی، موجبات افزایش 

توجه به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به غذا، حفاظت  با فرسایش خاک و کاهش قابلیت  های اراضی را فراهم می آورد.

اراضی مستعد و قابل احیاء در حوزه های آبخیز الزامیست. عمده ترین مسئله آبخیزها، بدست آوردن مناسب خاک و نگهداری 

ترین روش برای جلوگیری از ایجاد فرسایش، رواناب و رسوب و افزایش ذخیره نزوالت آسمانی در خاک، به ویژه در شیب های 

شاخصترین تکنیک های  ظور استفاده از هرز آبها یکی ازدین منب .کمتر است تا بتوان موجبات احیای مراتع را فراهم کرد

مدیریت بهره برداری از آب باران برای احیای اراضی بیابانی  بهمنظور توسعه نخیالت، احیاء جنگل ها و تولید علوفه می باشد.  

قرار گونه های مرتعی در البته کمبود بارش و پراکنش نامناسب آن، شرایط محیطی سخت و نامناسبی را برای رویش و است

اغلب نقاط ایران بوجود آورده است، به طوری که برای باال بردن میزان موفقیت طرح های اصالحی و احیایی در مراتع مناطق 

نیمهخشک عالوه بر کشت گونه های سازگار، ذخیره نزوالت جوی ضروری می باشد. انواع روش های ذخیره و حفاظت  خشک و 

مالتی، پیتینگ، گوراب، پخش سیالب، کنتورفارو و هاللی  آبگیر می باشد. -بندسار، بند خاکی، بند سنگی آب شامل پروژه های

با توجه به تنوع  روشهای ذخیره نزوالت، هزینه باالی اجرا و عملکرد متفاوت آنها، نیاز به ارزیابی این  طرح ها برای یافتن 

س می شود. در شرایط خشکسالی بکارگیری روش های ذخیره نزوالت بهترین و  مناسبترین روش در اقلیم های خشک احسا

آسمانی برای افزایش میزان رطوبت خاک در جهت احیاء پوشش گیاهی ثمربخش خواهد شد. پوشش گیاهی مناسب بهترین 

 [11]وسیله برای جلوگیری از هدر رفتن آب بصورت جریانات سطحی است. 

خشک و نیمه خشک می تواند نقش بسزایی در تأمین نیاز آبی فضای سبز در  بهینه از نزوالت جوی در مناطق استفاده

فصول کم آب داشته باشد. از طرف دیگر، ضعیف بودن پوشش گیاهی در اراضی شیب دار باعث تخریب و فرسایش این گونه 

ف کرد. بارش های اراضی می شود که در صورت مدیریت صحیح منابع آب و خاک می توان بخشی از مشکالت مذکور را برطر

جوی از مهمترین منابع در تأمین آب برای مصارف مختلف هستند. یکی از روش های جمع آوری آب باران، غیرقابل نفوذ کردن 

سطح زمین و به بیشینه رساندن رواناب ناشی از بارش است. سطوح غیرقابل نفوذ می توانند مانند سطوح سنگی به صورت 

شاندن سطح زمین از موادی مانند آسفالت، بتن، ورقه های عایق مانند پالستیک، ژئوممبران و طبیعی وجود داشته، یا با پو

روند روز افزون جمعیت و تأمین مواد غذائی مورد نیاز روزبه روز موجب بهره برداری بی . کاموند به طور مصنوعی ایجاد شوندد

شدن هوا نیز باعث تغییر در الگوی بارش و کاهش آن شده  رویه از منابع طبیعی می شود. تغییرات اقلیمی و به تبع آن گرم

زمان کوتاه به  به صورت باران و رگباری تبدیل شده است که در مدت است، ذخایر برف کاهش پیدا کرده، بارش ها بیشتر

یر می بر فرسایش خاک و تخریب طبیعت باعث خسارات جانی و مالی جبران ناپذ صورت سیالب از دسترس خارج شده، عالوه

شود. در سال های اخیر که سطح آب های زیرزمینی پایین رفته، بیشتر چشمه ها و قنات ها خشک شده، حتی برخی از 
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رودخانه های دائمی به فصلی و موقت تبدیل شده است. در نتیجه، مقدار آب های سطحی به طور فاحشی کاهش پیدا کرده، هر 

ی اتفاق میافتد که بازگرداندن آن از اعماق زیاد به چرخه مصرف، مستلزم روز به طور چشمگیر افت شدید سطح آب زیرزمین

انرژی زیاد و گا ها غیرممکن و غیراقتصادی است. رسیدن به یک منبع آب پایدار و ارزان قیمت، استحصال آب باران است که 

ذخیره کرد تا در مواقع کم آبی قبل از برخورد به سطح خاک و نفوذ، از طریق سطوح غیرقابل نفوذ جمع آوری و در مخازن 

مورد استفاده درختان و گیاهان قرار گیرد. بررسی های انجام شده نشان می دهد، بسیاری از نقاط نیمه خشک واقع در استان 

آذربایجان شرقی با داشتن شرایط دشوار و محدودکننده اقلیمی و ویژگی های خاص آب و خاک، دارای پوشش گیاهی ضعیفی 

سایش خاک می باشد. یکی از روش های معمول برای جلوگیری از فرسایش و تخریب این گونه اراضی و نیز تقویت در مقابل فر

منابع طبیعی تجدیدشونده، جنگل کاری یا افزایش پوشش گیاهی است. الزمه اساسی این کار، جمع آوری و ذخیره نزوالت 

 گیاه را از این طریق تأمین کرد. آسمانی می باشد تا در فصول خشک بتوان قسمتی از نیاز آبی 

از جمله عوامل مهمی که نقش قابل توجهی در افزایش نگهداری رطوبت خاک به عهده دارد، می توان به استفاده 

تلفیقی از سطوح عایق برای تولید رواناب بیشتر از یک طرف و استفاده از مالچ گیاهی و یا فیلترهای شنی از طرف دیگر، برای 

استحصال شده اشاره کرد که بهبود شرایط رطوبتی خاک را فراهم می کند. استفاده از فیلترهای شنی در سامانه نفوذ رواناب 

های سطوح آبگیر بهدلیل اجرای ساده تر و در دسترس بودن مصالح امکان پذیر بوده، نقش قابل  توجهی در نفوذ سریع تر 

ج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که هرچه نفوذپذیری سطح آبگیر نتای .رواناب و افزایش رطوبت خاک در منطقه ریشه دارد

کمتر باشد، رواناب تولید شده بیشتر است و سطوحی که نفوذناپذیر باشند، بیشترین مقدار رواناب را ایجاد خواهند کرد. در 

ر با سطح کامالً صاف از صورتیکه، هدف جمع آوری باران و ذخیره آن برای مصارف مختلف در مخزن باشد، سطوح نفوذناپذی

و فلزی بهترین سطوح برای استحصال آب باران هستند و سطوح خیلی کم  (ژئوممبران و دکاموند)جمله ورق های پلیمری 

نفوذ مانند آسفالت، بتن که سطوح آن ها کمی زبر و ناصاف است، راندمان استحصال آب کمتری نسبت به سطوح کامالً صاف و 

تخاب نوع سطوح آبگیر بستگی به در دسترس بودن، شرایط اقلیمی و فیزیکی منطقه و مسائل اقتصادی و نفوذناپذیر دارند. ان

ارزش آب در منطقه دارد. نکته دیگر، حفاظت آب و خاک می باشد که یکی از روش های آن، پوشش سطح خاک با مالچ شنی 

            عث کاهش فرسایش و حفظ رطوبت در خاکاست. مالچ شنی با توجه به نتایج تحقیقات محدود که صورت گرفته، با

 [4]می شود.
باعث عدم توازن در میزان آب و درنتیجه آن کمبود آب، نابودی گیاهان،  ،نبود یا اندک بودن باران در یک دوره طوالنی

تفاق زمانی ، کاهش عمق آب های سطحی و خاک مرطوب می شود. این ا(برای نیروگاه های برق آبی)کاهش شدت جریان آب 
رخ می دهد که تبخیر سطحی و تبخیر آب از گیاهان از حد معمول در مدت معین بیشتر شود. خشکسالی جدی ترین معضل 
فیزیکی برای کشاورزی در همه جای دنیا است. برای مقابله با این پدیده، بارور کردن ابرها روشی مؤثر اما کوتاه مدت است. در 

طبیعی که زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است، فراوانی خشکسالی بیش از سایر حوادث دهه های اخیر از میان حوادث 
بدیهی است تغییرات آب و هوایی بر منابع و محصوالت غذایی، تأثیرات سوئی برجای خواهد گذاشت. مثالً تحلیل و  باشد.می 

کاهش چشمگیر  (سونامی(یا حوادثی چون آب لرزه مرگ ومیر ماهیان و دیگر آبزیان به دلیل شوری و آلوده شدن آب ها و 
غالت و سبزیجات و نیز خسارت ها در بخش دامداری و صنایع گوشتی به دالیل نوسانات بارندگی، بیابان زایی، آتش سوزی می 

غذا همراه تواند امنیت جهانی غذا را با بحران مواجه سازد. این وضعیت نیز هنگامی که با رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای 
کمبود منابع غذایی می تواند منجر به بروز تضاد میان مردمی باشد که بر سر کاالهای . گردد، وضعیت را بحرانی تر خواهد کرد

محدود با هم رقابت می کنند. این مساله به نوبه خود به افزایش ناگهانی و شدید قیمت محصوالت اساسی منجر گشته و آشوب 
تغییرات آب و هوایی نه تنها زیستگاه های طبیعی بلکه ترتیبات اجتماعی  .در پی خواهد داشت های سیاسی و اقتصادی را

جوامع را مختل می سازند و احتمال درگیری های خشونت آمیز را افزایش داده و صلح و امنیت بین الملل را با خطر مواجه 
اضر بررسی و شناسایی تهدیدات و عوامل زیست ساخته و عدالت زیست محیطی را تحت تأثیر قرارمی دهند. هدف پژوهش ح
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محیطی ناشی از تغییرات آب و هوایی بر صلح و امنیت نظام بین الملل است و میزان و مکانیسم چگونگی این تأثیرگذاری را 
جوامع مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که تغییرات آب و هوایی آتی بر همگرایی ملی 

منازعات  و صلح و امنیت پایدار و امنیت نظام بین الملل تأثیراتی غیر قابل انکار بر جای خواهند گذارد و منشأ انواع جدیدی از
 [5]خواهند شد . 

اقلیمی متنوع  خشک قرار گرفته و با توجهبه شرایط توپوگرافی، دارای-کشور پهنـاور ایـران در منطقـه خشـک و نیمـه      

را بر استفاده بـی رویـه و نـامطلوب از منـابعطبیعی آب و خاک برای  شد. در این بین افزایش جمعیت، فشارفزآیندهایمیبا

تولیـد محصـوالت کشـاورزی بـه ویـ ژه کشت دیم، همبستگی بـاالیی بـا مقـدار  افزایش محصـوالت کشـاورزیوارد میسـازد .

ترین حوادثی است که اثرات زیـان بـار اقتصـادی را -خشکسالی از جمله پرهزینـه نـزوالت جـوی وبرخی عوامل اقلیمی دارد. 

بـربخشهای اقتصادی و کشاورزی وارد میسازد. بههمین دلیـل اهمیـت خـدمات هواشناسـی در کمـک بـه بهبـودرانــدمان 

شدت تحت تـاثیر عوامـل -تولیـد بـه کشــاورزی بــارزتر مــیشــود. در مواقــع خشکسالی با تغییر شرایط محیطی، وضعیت

کـاهش محصـول مـیشـود. در خشکسـالی بـا کـاهش رطوبت خاک مجاور منطقه ریشه به زیر  جـوی قـرار گرفتـه و موجـب

نمایـد . علـت کـاهش عملکـرد رامیتوان به کمبود آب قابل دسترس گیـاه نسـبت  نقطه پژمردگی، عملکرد محصول افت می

 [7] گردد. ها و کاهش یا توقـف فتوسـنتزمی بسته شدن روزنه موجب داد کـه
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Abstract  
Climate change is one of the most important challenges of the current century. Occurrence of high 

intensity floods, hot, untimely colds, more frequent droughts, rising sea levels, outbreaks of pests and 

plant diseases, ozone depletion, global warming is. Distribution of rainfall distribution throughout the 

year in most areas does not have suitable conditions that are beneficial for plant growth. The 

distribution of plants in any climate depends directly on its thermal and humidity conditions. 

Atmospheric precipitation and surface currents should be used as much as possible. Any kind of 

change in climate can severely affect the yield of agricultural lands and crop production. In this regard, 

climate change and its effects in Iran with a relatively high climate diversity is more sensitive. In this 

article, by examining the precipitations caused by climate change, we try to study its impact on the 

yield of crop production and, considering the water constraints in Iran, face this crisis to the extent 

possible. 
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