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 دهکیچ
 

آن  تبع بهت جهان و یش جمعیو افزا یاراض یاربرکر یی، تغیلیفس یها سوختاز  ازحد یشباستفاده 

ش یموجب افزا ن،یره زمکت یجمع یازهاین رفاه و نیتأم یبرا یصنعت های یتفعالگسترش روزافزون 

 282ن گاز از یغلظت ا که یطور به. ر شده استیدر چند دهه اخ Co2 یژهو به یا گلخانه یغلظت گازها

ه ک دهد یمقات نشان یاست و تحق یافته یشافزا 2227در سال  353به  1572ون در سال یلیقسمت در م

ش یبه ب تواند یم 21ان قرن ین گاز تا پای، غلظت ایلیفس یها سوختمصرف  ینونکدر صورت ادامه روند 

مقدار آب شیرین موجود به ازای هر نفر در جهان به دالیل مختلفی  .ون برسدیلیقسمت در م 022از 

های فرامرزی و عملکرد ناکارآمد  ریزی نامناسب آب افزایش جمعیت، آلودگی آب، برنامه ازجمله

اگر روند فعلی در مصرف آب و  جهیدرنت. و توزیع آب، روزانه در حال کاهش است ینتأمهای  سیستم

یابد، احتمال درگیری اجتماعی در سراسر جهان برای بحران کمبود آب  ادامههای مدیریتی آن  شیوه

یک معضل در  عنوان به وهوا آبتغییرات  همچنین. یابد افزایش می توسعه درحال یکشورهابخصوص در 

همه کشورهای جهان  موردتوجهاسی اجتماعی، روانی و سی-زیست، مسائل اقتصادی توسعه محیط

پیش رو در  یها چالش ینتر مهمیکی از  عنوان بهپدیده تغییر اقلیم و اثرات آن، بنابراین  .است قرارگرفته

ناشی از این  های یبآسو باید با این پدیده سازگار شد تا . است شده شناختهمدیریت منابع آب و انرژی 

آب باران  یآور جمعو  استحصالها برای تعامل با این پدیده، راهکار ازجمله. پدیده به حداقل برسد

به بررسی تغییر  یا کتابخانهدر این تحقیق سعی شده که از دیدگاه تحلیلی و توصیفی و مطالعات . هست

مختلف پرداخته و جهت مقابله و تعامل با این پدیده استحصال آب  یها بخشاقلیم و اثرات این پدیده بر 

 .گردد یمباران پیشنهاد 

. 

  ، سازگاری، چالشآبتغییر اقلیم، استحصال، کمبود : ها د واژهیلک
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Rainwater harvesting is an inevitable solution to tackle water scarcity 

under climate change 
Abstract 
 
Overuse of fossil fuels, changing land use and population growth, and consequently increasing 

industrial activity to provide for the welfare and needs of the world's population, have 

increased greenhouse gas concentrations, especially Co2, in recent decades. The amount of 

fresh water available per person in the world is decreasing daily due to population growth, 

water pollution, inappropriate transboundary water planning, and the inefficient functioning of 

water supply and distribution systems. As a result, if the current trend in water consumption 

and its management practices persists, the likelihood of social conflict around the world for the 

water shortage crisis, especially in developing countries, will increase. Climate change has also 

been a concern of all countries around the world as a problem in environmental development, 

socio-economic, psychological and political issues. Climate change and its effects, therefore, 

are recognized as one of the most important challenges facing water and energy resources 

management. And it must be adapted to minimize the damage caused by this phenomenon. 
One of the ways to deal with this phenomenon is to collect and collect rainwater in cocro and 

micro conditions. In this research, it has been attempted to analyze climate change and its 

effects on different sectors from an analytical and descriptive perspective and library studies 

and it is suggested to deal with this phenomenon of rainwater harvesting. 
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 مقدمه
 

ن یزم یسو بهد یخورش یه از سوکوتاه ک موج طولن نسبت به امواج با یموجود در جو زم یا گلخانه یگازها

. کنند یمرا جذب  شود یمن ارسال یه از طرف زمک یبلند موج طولامواج با  ی، شفاف بوده ولشوند یمل یگس

ن یبه سطح زم ها آن یاز انرژ یتوجه بلقامقدار  یتدرنهان گازها شده و یا ین امر باعث باال رفتن دمایا

ن یه اک شود یمن یسطح زم یش دماین سبب افزایبه سطح زم ییگرما ین انرژیبرگشت ا. شود یمبازگردانده 

 ی، دمایا گلخانه یه در حضور گازهاک دهد یممطالعات نشان (. IPCC, 2007)نام دارد  یا گلخانهده، اثر یپد

زان یش مین اساس در صورت افزایبر ا. ن گازها استیط بدون ایاز شرا رت گرم گراد یسانتدرجه  33ن یزم

ن امر سبب یشده و ا ین نگهداریدر زم یدیخورش یاز انرژ یشترین، بخش بیدر جو زم یا گلخانه یگازها

 2221م در سال یر اقلییتغ الدول ینبات یه(. 1380، یفیو شر کیوچک)ن خواهد شد یره زمک یش دمایافزا

ن درجه حرارت جهان از سال یانگیم. در حال وقوع است یش جهانیر و گرماییم در حال تغیه اقلک گزارش داد

درجه ( 0/2±2/2)ن یش بین افزایز این یالدیستم میدر قرن ب یداشته و حت یشیافزا یروند یالدیم 1801

 1357و  1397تا  1312 یها سالو در فاصله  یالدیست میز در قرن بینوسانات ن ترین یشب. بوده است گراد یسانت

 ینتر مهمیکی از  عنوان بهپدیده تغییر اقلیم و اثرات آن، (. 1331دسترنج، )است بوده  یالدیم 2222تا 

 گیری یجهنتتغییر اقلیم  المللی ینبهیئت . است شده شناختهپیش رو در مدیریت منابع آب و انرژی  یها چالش

با افزایش اثرات پدیده تغییر  ها یالبسو  ها یسال خشککرده است که فرکانس و شدت وقایع حدی مانند 
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منجر  تواند یماین در حالی است که حتی تغییر کوچکی در متغیرهای هیدرولوژیکی . اقلیم، رو به افزایش است

 طیمح ساختار بر میاقل رییتغ هک یتیاهم به توجه با. به تغییرات محسوسی در عملکرد سیستم منابع آب شود

 یرخدادها یچگونگ تر یشب چه هر جهت شناخت در تالش داشت خواهد و داشته آن نینکسا و نیره زمک

 یجد مسئله یک به یجهان گرم شدن بحث هک یفعل زمان در یژهو به ضرورت نیا. است مسلم یامر میاقل رییتغ

 یزیر برنامه و اساسی در یاقلیمی نقش کلید یبررسی تغییرات پارامترها. گردد یمار کآش است، دهیگرد لیتبد

عامل  ینتر مهمرشد جمعیت (. 1339توکلی، )دارد کشت و مدیریت مصرف آب  یو اصالح الگو یکشاورز

 ها بخشعاملی است که در تمامی  ییتنها بهو مشکالت مرتبط با آب است، زیرا افزایش جمعیت خود  ها یتفعال

عالوه بر این تغییرات (. زی و تفریحتقاضا در مصرف خانگی، صنعتی، کشاور)شود  یمباعث افزایش تقاضا 

تأثیرات دقیق آن . عامل مؤثر بر آینده منابع آب و سطح آب دریاها و اقیانوس هاخواهد بود ینتر مهم وهوا آب

بحران چرخه آب را تشدید نموده و  وهوا آباست و بر اساس اکثر دانشمندان تغییرات  بینی یشپقابل  یسخت به

تغییرات آب و هوایی عالوه بر (. 1339اسالمیان، )شود  یمو سیل  یسال خشکانند سبب وقوع بالیایی طبیعی م

در تابستان، نفوذ شوری و افزایش سطح دریا بر میزان منابع آبی مؤثر  ازحد یشب، تبخیر یرمعمولغبارش 

 ینتر مهمیکی از  عنوان بهبنابراین پدیده تغییر اقلیم و اثرات آن، (. Ahmad and Haider, 2011)هست 

 گیری یجهنتتغییر اقلیم  المللی ینبهیئت . است شده شناختهپیش رو در مدیریت منابع آب و انرژی  یها چالش

با افزایش اثرات پدیده تغییر  ها یالبسو  ها یسال خشککرده است که فرکانس و شدت وقایع حدی مانند 

 .اقلیم، رو به افزایش است

   

 ها مواد و روش

 

به بررسی تغییر  یا کتابخانهسعی شده از طریق مطالعات . هستقیق تحلیلی و توصیفی این پژوهش یک تح

سپس جهت مقابله و تعامل با این پدیده استحصال . مختلف پرداخته شود یها بخشاقلیم و اثرات این پدیده بر 

 .گیرد یمقرار  یموردبررسیک پیشنهاد  عنوان به آب باران
 

   

 نتایج و بحث
 

 :مختلف یها بخشبر  وهوا آبرات ییاثرات تغ

 

 ییت غذایو امن یشاورزک  -

الت ک، مشوخاک آباهش منابع ک. خواهد شد رو روبهالت کاز مش یارینده با بسیآ یها دههدر  یجهان یشاورزک

ن است با کمم ها مشکلن یو ا کند یمجاد یدر حال رشد ا های یتجمع یبرا ییت غذایبه امن یابیدر دست یجد

بر  یر مهمیتأث گراد یسانت درجه 7/2متر از کتا  یجهان یش گرمایاگرچه افزا. شوند تر یجد هواو آبر ییتغ

 ییغذا های ینههزاهش و کرا  ییمنابع غذا تواند یم گراد یسانت درجه 7/2شتر از یب ید غذا ندارد، اما گرمایتول

د قرار یدر معرض تهد وهوا آبر ییبا تغ یاز نواح یدر برخ یشاورزک(. 1385، یهند یدب)ش دهد یرا افزا
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ر ییر تغیتأث. د واقع شودیمف یگرید ینواح یر برایین تغین است اکه ممکاست  یطین در شرایو ا گیرد یم

 .ار مهم استید، بسیمحصوالت و تول یبر بازده وهوا آب

 

 یساحل یو نواح ها یانوساقاها، یسطح در -

تا  1ش، یمقدار افزا. است یافته یشافزا متر یسانت 22تا  12اها یسطح در یسال گذشته، متوسط جهان 122در طول 

سال گذشته صورت  3222در  ازآنچهشتر یش ده برابر بین افزایموارد ا یدر سال بوده است و در برخ متر یلیم 2

 درجه 0/2±2/2ش یاها مربوط به افزایشتر موارد مقدار باال رفتن سطح دریدر ب. رسد یمگرفته است، به نظر 

در حال حاضر اثرات مربوط و . است 1802ن، از سال ییدر اتمسفر پا یمتوسط جهان یدر دما گراد یسانت

است یدر ییه غذاکر در شبییشتر و تغیر بی، تبخها یخاها، ذوب شدن ی، شامل گرم شدن سطح آب درموردتوجه

ت آب یمکت و یفکی، شور آب یشرویش و با پیافزا یش ساحلیل و فرسایب سین ترتیبد(. 1385، یهند یدب)

د مانند جزر و مد، امواج یع شدین موجب رخ دادن وقایا همچنیباال آمدن سطح در. یابد یماهش کن یریش

 .به بار خواهد آورد یفراوان های یرانیوه ک شود یم( یتسونام) ییایدر یها زلزلهو  یتوفان

 

 ها یستماکوسو  یستیتنوع ز -

 وهوا آبع یر سرییاست، در اثر تغ یو فرهنگ ی، اقتصادحیطیم یستز بشمار یها ارزشه منبع ک یستیتنوع ز

خاص نسبت به  یها گونهنش کبا وا ها یستماکوس ییایجغراف یندگکو پرا یختگیآم. گیرد یمد قرار یمورد تهد

ن است کمم ها یستگاهز، زمان هم طور به. شود یم، دگرگون وهوا آبرات یید به وجود آمده توسط تغیط جدیشرا

د یط جدیبا شرا سرعت بهخود را  توانند ینمه ک ییها گونهشوند و  یز متالشیبشر ن های یتفعالگر یدر اثر د

 .ن است منقرض شوندکمم  ق دهند،یتطب

 

 منابع آب -

 یها عرضد برف و باران در یشد یها بارش. دهد یمر قرار یرا تحت تأث ی، منابع آبیبارندگ یر الگوهاییتغ

در  یه بارندگکاست  ین در حالیا. شود یمافزوده  یعیوس طور به یشمال یمکرهنباال و متوسط در  ییایجغراف

ش بارش منجر یبه افزا وهوا آبرات ییتغ. است یافته کاهشره کمیدر هر دو ن یا حارهمه یو نـ یا حـارهمناطق 

را  تر مرطوب در مناطق یآب چرخش سرعت یل، افزاکز به همراه دارد و به طول یر را نیش تبخی، اما افزاشود یم

 .ابدیاهش کگر ید یش و در برخیافزا ینواح ین است در برخکمقدار بارش مم. شود یمموجب 

 

 یعیطب یای، حوادث و بالوهوا آبر ییتغ -

مانند  یخارج یروهایرات توسط نیین تغیا. کند ینمر ییتغ یزمان های یاسمق یدر تمام یعیطب طور به وهوا آب

نش و کحاصل  ینچن همو  آید یمبه وجود  یدیخورش ید انرژیر در تولییغت براثرا ی ها فشان آتشفوران 

خ یده از یپوش یها قسمتوسفر ی، بها یانوساقاتمسفر، ) وهوا آبستم یمختلف س یها بخش یداخل یها واکنش

 ینوسان شمال/ ینون الدة یمانند پد ی، نوسانات منظمیداخل یها واکنشنش و کن یا. ز استین( نیو سطوح زم

د حوادث یاغلب به تشد وهوا آب یعیر طبییتغ. آورد یمرا به وجود  وهوا آبدر  یتصادف ظاهر بهرات ییتغ ای
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خبندان، ید، یشد ین است گرماکمم وهوا آبر ییروز، ماه و سال، تغ یزمان های یاسمقدر . انجامد یم ییوهوا آب

د از یجه انحراف شدینت یعین وقایچن. د به همراه داشته باشدیشد یها توفان، بهمن و یسال خشکل، یس

رة ک یولوژکا ایموجودات  یآن بر زندگ یر واقعی، بدون در نظر گرفتن تأثییوهوا آبستم یت متعادل سیوضع

 .اند یشافزاوسته در حال ید پین حوادث شدیا این است و در تمام نقاط دنیزم

 

 وهوا آبر یینسبت به اثرات تغ یریپذ انطباق -

( ها یانوساق ییر گرمایتأخ) یر زمانیتأخ یکبا  یا گلخانه یر غلظت گازهاییابل تغدر مق وهوا آبستم یس

ست و یدر قرن ب ییرات آب و هوایین را به حداقل تغیو حال، زم درگذشتهانتشار گازها . دهد یمنش نشان کوا

رعت نسبت به دامنه و س یو جوامع بشر یعیطب های یستماکوسن یهمچن. سازد یمم مبتال ساخته و یک

 طور به تواند ینمهم  یا گلخانه یگازها یع در انتشار جهانیاهش وسک یحت. نش نشان خواهند دادکرات واییتغ

ه از کرد کد تالش یاست، با یاتینترل انتشار حک ینکهباوجوداپس . ندک یریجلوگ وهوا آبر ییامل از اثرات تغک

 یکیولوژکو ا یاجتماع -یاقتصاد های یستمس شتریب .ن حد رساندیمترکرا به  ها خسارت یریپذ انطباقراه 

نسبت به  یریپذ انطباق یرا برا ییتوانا ینتر کمو  وهوا آبر ییت را نسبت به تغیحساس ترین یشب، پذیر یبآس

ستم را یس یکدر  وهوا آبر ییاز تغ یناش یها خسارتا دامنة ی، مقدار پذیری یبآس. دارند وهوا آبر ییاثرات تغ

 یبستگ هم یریپذ سازشآن در  ییست و به توانایستم وابسته نیت سین تنها به حساسیه اک کند یممشخص 

 یش مقدار تقاضا برایو افزا یت نامناسب انسانیریل اعمال مدیبه دل فشار تحت های یستماکوساز  یاریبس. دارد

 های یستماکوسل ی، پتانسیانسان های یتفعاله کن است کمثال مم یبرا. شوند یم پذیر یبآسمنابع، حساس و 

، ها یستماکـوسشدن  ین مـتالشیهمچن. نندکمحدود  وهوا آبرات ییبا تغ یعیطب یریپذ سازش یرا برا یجنگل

در  یو اجتماع یاقتصاد های یستمس. شود یم یریپذ سازشنة یبشر در زمـ یها تالشده شدن یچیسبب پـ

 یمردم درمجموع. پذیرترند یبآسدارند،  تری یفضع یو اقتصاد یالتکیه ساختار تشک توسعه درحال یشورهاک

و  درخطرند کنند یم یزندگ کوچکر یا جزای خیز یلس یو نواح ی، ساحلخشک یمهن، کخش یه در نواحک

حساس به  یشدن نواح پذیرتر یبآسجهان سبب  یها بخشاز  یاریت در بسیشتر جمعیم بکن ترایهمچن

نسبت به  یریپـذ انـطباق یبرا یهـبرد عـمومشش را. شود یم یسال خشکل و یچون طوفان، س ییخطرها

مثال  یبرا)از ضرر انجام داد  یریجلوگ صورت به توان یمرا  یریپذ انطباق یاقدام برا. وجود دارد وهوا آبر ییتغ

 ٔ  ینهدرزم توان یم ینچن هم(. پست یها دامنهدر  ییزدا جنگلا یا یش سطح آب دریساختن سد در مقابل افزا

ا پخش یم ی، با تقسوهوا آبر یین دو روش در اثر تغیم بر ایفشار مستق. ردکاقدام  قبول ابلقاهش ضرر در حد ک

ا با یندارد و  یه دوام طوالنک یتیا فعالی یاربرکر ییق تغیاز طر توانند یمجوامع  ینچن هم. شود یمضرر آسان 

 های یتفعالا انتقال یدارد  یشتریه آب بک یانکبه م یآب برقروگاه ین یکمثال انتقال  یت برایان فعالکر مییتغ

ار، کن یبهتر یگاه. نندکاقدام  یریپذ انطباق ٔ  ینهدرزم، تر پست یبه نواح ها دامنهتند  های یبشاز  یشاورزک

 درهرحال. است شده یبتخرل یه در اثر سک یخیتار یبنا یک یمثال بازساز یبرا. است یانکم یبازساز

. ق را به دنبال دارندی، آموزش و تحقی، اقتصاد، فناورها یهسرمان، یموفق، توسعه و گسترش قوان یراهبردها

. کند یمفراهم  یشاورزکمثل منابع آب و  یتیریمد های یستمس یبرا یدیارات جدکاغلب ابت یشرفت فناوریپ

ت ید محدودیجد های یفناوربه اطالعات و  یدسترس ازلحاظاز مناطق جهان در حال حاضر  یاریبس ینباوجودا
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، یتیری، مدی، آموزشیاست و اقدامات فرهنگ یضرور یبه منابع مال یهمچون دسترس یانتقال فناور. دارند

 .مهم هستند یو جهان یانطباق مؤثر در دو سطح مل یبرا یو مقررات ی، قانونیالتکیتش

 

  در شرایط تغییر اقلیم یت بر بارندگیریمد یبرااستحصال آب باران، روشی  -

 یازهاین ینتأماهان قادر به یزان بارش گیبودن م مک یلبه دلران، یشور ما اکلطبع ا و بایدن کدر مناطق خش

نامناسب  یعین مناطق با توزیوقوع بارش در ا که یآنجائاز . باشند ینمد محصول یتول یخود برا یه و ضروریاول

 یشاورزک ندهکن ینتضمعامـل  تواند ینم رو ینازا، گیرد یماهان صورت یش گیو خارج از دوره رشد و رو

 یجهدرنتو  شده خارجر از دسترس یل رواناب و تبخکاز بارش به ش یادیگر بخش زید یاز سو. باشد یاقتصاد

از دست رفتن  .(1331چکشی و همکاران، )شود  یماهان مالحظه یمراحل رشد گ یط یآب کمو  کیدوران خش

دات یر تولیاهش چشمگکاهان و یدر گ ید رطوبتیشد یها تنشسبب بروز  یآب بارندگ کزان اندین میهم

جهت مصارف  یسب منافعک، اتالف آب بدون مؤثر یو اجتماع یعالوه بر مسائل فرهنگ. شود یم یاهیگ

هستند  یار مهمیعوامل بس درمجموع یح اراضـیت صـحیریو عـدم وجـود مـد یو خانگ ی، دامداریشاورزک

ل به ین منظور به رو ینازا .گذارند یم یرتأث کطق خشزان فقر منایش میو افزا زایی یابانبده یه در بروز پدک

در مصـرف  ییجو صرفهسـت ضـمن ا ـران، الزمیازجملـه ا کدار در مناطق خشیپا یشاورزکاهداف توسعه و 

ند یان توجه به فرآین میدر ا. ردیقرار گ مدنظر وخاک آبت مناسب منابع یری، مدیاز بارندگ یآب ناشـ

در واحد سطح  دسترس قابلزان آب یش میافزا یـ تارأسمطمـئن و مناسـب در  یاستحصال آب بـاران روشـ

 یایمنجر به حصول مزا یتدرنها یسال خشکو  کیل اثرات نامطلوب خشیه ضمن تقلکبوده  یزراع یاراض

 یها روشقت مجموعه یاستحصال آب در حق. نه از رواناب در مصارف مختلف خواهد شدیاستفاده به

 های یستمسا به کرا بدون ات یازموردنآب  توان یمه کاست  بارشب باران در مجـاورت محـل از آ یبردار بهره

از  .(1331چکشی و همکاران، )نمود  ینتأمق شده همان منطقه ینفوذ و عا یرقابلغاز سطوح  یرسان آبز کمتمر

 مناطقن یا نینکسا الزم استو مداوم است، لذا  یبحران جد یک کمبود آب در مناطق خشک که یآنجائ

ن منظور، استحصال آب یدن به ایرس یبرا. نه آب داشته باشندیـره و مصـرف بهیدر خصـوص ذخ یاطالعـات

 یآور جمعگوناگون  های یستمسق درباره یسب اطالعات دقکو  شود یمد مطرح یو مف یاقتصاد یهدف عنوان به

 .باشند یمن مبحث یعمده ا یازهایمربوط به آن از ن یها روشن یآب و همچن

 

   
 

 گیری یجهنتبحث و 
 

موجب افزایش  یتدرنهاکه  هست یا گلخانهدر حال حاضر اتمسفر در مرحله بارگذاری انواع مختلف گازهای 

، زیست یطمحیک معضل در توسعه مشترک،  عنوان به وهوا آببنابراین تغییرات . زمین خواهد شد کرهدمای 

 .است قرارگرفتهجهان  یکشورهاهمه  موردتوجهی اجتماعی، روانی و سیاس–مسائل اقتصادی 

و باال آمدن  ها یخچالافزایش میانگین درجه حرارت هوا، ذوب گستره برف و  شواهد قابل استنادی همچون

 ,Eriksen)دهد  یمنشان  وضوح بهاخیر را  یها دههسطح آب دریاها در سراسر جهان، گرم شدن کره زمین در 
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. شود یریناپذ جبرانمنجر به اثرات ناگهانی و  تواند یمسته به میزان و شدت آن ب یوهوا آبتغییرات (. 2008

 .دهد یمناشی از اثرات پدیده تغییر اقلیم به ازای هر میلیون جمعیت را نشان  یروم مرگتعداد ( 1)شکل 

 
 (McMichael, 2004و  1339اسالمیان و همکاران، ) یماقلتلفات جانی تخمینی ناشی از پدیده تغییر (: 1)شکل 

مختلف زندگی مردم همچون مسائل  یها جنبهمطالعات نشان داده است که تغییرات آب و هوایی تأثیر جدی بر 

پیامدهای منفی ناشی از تغییر  ینتر متداولاز . خواهد داشت ها آن امرارمعاشاجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 

شاره نمود که نتیجه آن کاهش محصوالت کشاورزی و ا کننده یرانو های یالبسو  یسال خشکبه  توان یماقلیم 

بر اساس آخرین  پذیری یبآسنقشه (. 1339اسالمیان و همکاران، )است تغییر در سیستم کشاورزی  یتاًنها

جهان و سه شاخص اساسی افزایش بالهای طبیعی مرتبط با  نقاطدر سراسر  داده رخشواهد و رویدادهای 

 Wheeler( 2211)توسط و کاهش محصوالت کشاورزی  ها یانوساقا و ، افزایش سطح آب دریاهوهوا آب

که هر چه از رنگ زرد به سمت قرمز پررنگ، اثرات . گردد یممالحظه ( 2)شده است که در شکل  یبند پهنه

 .هستتغییر اقلیم بیشتر 

 
 (Wheeler, 2011) یماقلفیزیکی ناشی از پدیده تغییر  پذیری یبآس یبند پهنه(: 2)شکل 

کشورها در برابر پدیده تغییر اقلیم و همچنین توانایی این کشورها  پذیری یبآسمیزان ( 3)شکل مچنین ه

 .دهد یمبرای مدیریت آن را نشان 
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 ,Wheeler)آن فیزیکی ناشی از پدیده تغییر اقلیم با در نظر گرفتن توانایی مدیریتی انطباق با  پذیری یبآس یبند پهنه(: 3)شکل 

2011.) 

( 1339اسالمیان و همکاران،)است  شده اثباتدرصد افزایش شدت گرمای زمین در سراسر جهان  32زان به می

این پیامدها . انسانی و مسئله کیفیت پایین آب خواهد شد یروم مرگگسترده،  یسوز آتشکه منجر به افزایش 

همچنین وضعت منطقه و  یوهوا آبکه به  باشند یمدارای شدت بیشتری  توسعه درحالدر کشورهای 

توسعه منابع  محیطی یستزاثرات اجتماعی، اقتصادی و . جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وابسته است

حتمی کمبود آب از سوی دیگر توأمان با پدیده تغییر اقلیم لزوم ایجاد  بینی یشپو  طرف یکاز درگذشتهآب 

گرانی در مورد کمبود آب و تغییر اقلیمی، افزایش با ن. سازد یم ازپیش یشبالگوی جدید مدیریت منابع آب را 

ستم یس. سراسر جهان به اجرا رسیده است و در آغازشدهعمده و متعددی  یها تالش، ها یریدرگو  ها بحران

نش نشان کوا( ها یانوساق ییر گرمایتأخ) یر زمانیتأخ یکبا  یا گلخانه یر غلظت گازهاییدر مقابل تغ وهوا آب

م مبتال یکست و یدر قرن ب ییرات آب و هوایین را به حداقل تغیو حال، زم درگذشتهازها انتشار گ. دهد یم

 یریپذ انطباقه از راه کرد کد تالش یاست، با یاتینترل انتشار حکه ک ینباوجوداپس . سازد یمساخته و 

زان یبودن م مک یلبه دلران، یشور ما اکا و بالطبع یدن کدر مناطق خش. ن حد رساندیمترکرا به  ها خسارت

ل ین منظور به رو ینازا .باشند ینمد محصول یتول یخود برا یه و ضروریاول یازهاین ینتأماهان قادر به یبارش گ

در  ییجو صرفهسـت ضـمن ا ـران، الزمیازجملـه ا کدار در مناطق خشیپا یشاورزکبه اهداف توسعه و 

ند یان توجه به فرآین میدر ا. ردیقرار گ مدنظر اکوخ آبت مناسب منابع یری، مدیاز بارندگ یمصـرف آب ناشـ

در واحد سطح  دسترس قابلزان آب یش میافزا یـ تارأسمطمـئن و مناسـب در  یاستحصال آب بـاران روشـ

 یایمنجر به حصول مزا یتدرنها یسال خشکو  کیل اثرات نامطلوب خشیه ضمن تقلکبوده  یزراع یاراض

بحران  یک کمبود آب در مناطق خشک که یآنجائاز  .رف مختلف خواهد شدنه از رواناب در مصایاستفاده به

نه آب یـره و مصـرف بهیدر خصـوص ذخ یاطالعـات مناطقن ین اینکسا الزم استو مداوم است، لذا  یجد

و  شود یمد مطرح یو مف یاقتصاد یهدف عنوان بهن منظور، استحصال آب یدن به ایرس یبرا. داشته باشند

 یازهایمربوط به آن از ن یها روشن یآب و همچن یآور جمعگوناگون  های یستمسق درباره یدق سب اطالعاتک

 .باشند یمن مبحث یعمده ا
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 یمنابع فارس
 

سطوح  یها سامانه .1339 .نگاه کمی به پدیده تغییر اقلیم و راهکارهای سازش با آن. س ،اخروی س؛ ،اسالمیان -

 20-17 (:3) 3 .ر بارانیآبگ

برای  LIDمؤثرترین روش  عنوان بهاستحصال آب باران . 1339. میان، س؛ ملکیان جبلی؛ اخروی، ساسال -

. و گردشگری زیست یطمحتوسعه پایدار با محوریت کشاورزی،  المللی ینب کنفرانس. مقابله با تغییرات اقلیمی

 .یورماهشهر 27-20. ایران. تبریز

 .28-78، ص 25مجله نیوار، شماره . "پیدایش و گسترش: تغییر اقلیم ". 1380. کوچکی، ع؛ شریفی، ح -

سازی اقلیم و مقایسه  مدل. 1337. ش ،جعفری ، ا؛صالح نسب م؛ ،محسنی ساروی ، ع؛شهبازی ؛ع ،دسترنج -

مجله علوم ومهندسی  .SDSM شمالی و جنوبی البرز با استفاده از مدل جبههتغییرات پارامترهای اقلیمی در 

 20-11 (:32) 12. آبخیزداری ایران

چهارمین . یسال خشکاستحصال آب باران در کاهش اثرات تغییر اقلیم و  یها روشنقش . 1339. توکلی، ع -

 .ماه بهمن 28-23. ایران. مشهد. سطوح آبگیر باران یها سامانههمایش ملی 

وری بر مفاهیم و پیامدهای تغییر آب و هوا با مر ". 1385. نبی بیدهندی، غ؛ محمدنژاد، ش؛ عبادتی، ف -

 .انتشارات دانشگاه تهران. "مالحظات پروتکل کیوتو

به منظور  یجهت استفاده از دانش بوم ای یوهشاستحصال آب باران . 1331. چکشی، ب؛ طباطبایی یزدی، ج -

 .آذر ماه. مشهد ایران. اولین همایش ملی سطوح آبگیر باران. کآب در مناطق خش ینتأم
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