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 چكیده

 زیست جهانی شناخته شده است که در ترین تهدیدها برای اقتصاد و محيطیكی از اصلی« اقليم تغيير»پدیده 

تر تر، بيشينییافتگی پابا سطح توسعهخصوص جوامعی  هب -آینده بشری مناسب، تبعات آن بر انجام صورت عدم

امنيت ملی خود؛ راهبردهای مختلفی را برای در نهایت . کشورها برای حفظ توسعه پایدار و شدنيز خواهد 

ترین آنها بوده است. بررسی سير ترین و اصلیاند که اقدامات تقنينی، اساسیسازگاری با این پدیده اتخاذ کرده

، قوانين متعددی درجهت 1997خصوص بعد از پيمان کيوتو در سال ه دهد که بقوانين کشورها نشان می

تر های اخير کموضع شده است. این روند طی سال« اقليم سازگاری با تغيير»و « ایکاهش گازهای گلخانه»

رفته های توسعه قرار گاین پدیده در اسناد باالدستی و برنامه« سازیجاری»تر به سمت شده و تمرکز آن بيش

های آنها را در سازگاری بكاهد، ظرفيت «تغييراقليم»پذیری جوامع به بتواند از آسيبدر نهایت است. رویكردی که 

های لویت دهد و در عين حال نيز از فرصتوزیست اآوری افزایش دهد، به توسعه با نگاه پایدار و حفظ محيطو تاب

ترین تبعات منفی از این عيت جغرافيایی کشور ایران که بيشجوید. دراین راستا و نظر به موق ممكن آن بهره

های ميانی جهان(، وضع یک قانون عمومی برای سازگاری با پدیده عرض شود )عمدتاًپدیده را متحمل می

های علمی و عملياتی رسد. قانونی که با اتكا به ظرفيتطور جدی ضروروی به نظر می هتغييراقليم در کشور ب

های الزم را در سازگاری سياستگذاری گ و هویت ملی، استفاده از تجربيات جهانی؛ تدوین راهبردها وکشور، فرهن

نيز با این  «بررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغيير اقليم و نقش قوه مقننه»با این پدیده سبب شود. طرح 

های مجلس پدیده، توسط مرکز پژوهشانگيزه و به منظور بررسی اقدامات تقنينی دیگر کشورها پيرامون این 

شود که در این خالصه، به مبانی نظری در های مختلفی را شامل میشورای اسالمی تعریف شد. طرح بخش

 ترین آنها عبارتند از:شود که مهمسازگاری با تغيير اقليم اشاره می

  ده،یپد نیجامعه به آثار ا یآورتاب شیافزا و یریپذبيآس کاهش. 1

حفظ خدمات آنها و یا تعریف جهت حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبيعی و تالش در  .2

 ،کارکردهای جدید و بهينه ازآنها

 ها و اقدامات مرتبط با سازگاری،سازی سياستهماهنگ .3

  ،های همسو با شرایط اقليمیوریابسترسازی برای تحقيق و خالقيت در جهت توسعه فن .4

 .يری، بررسی اثربخشی اقدامات، پایش و ارزیابیگسنجش، گزارش .5
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ت. نتایج نشان اس شده ساله ششم از منظر سازگاری و اصول فوق ارزیابی پنجدر ادامه، قانون برنامه   

های فعلی نسازگاری کشور را با این پدیده و حتی بحرا یارتقادهد، برنامه ششم ظرفيت کافی برای می

 رار گيرد. ست تا در برنامه هفتم، توسعه این اصول مورد توجه جدی قا محيط زیستی را ندارد و الزم

 

 مقدمه

ست ا اساس اصولی که الزم شده تا برخالصه حاضر بخشی از گزارش اصلی طرح است که در آن تالش

ساله پنجبرنامه توسعه »اقليم مد نظر باشند، موادی از قانون  های سازگاری با تغييرتا در تدوین برنامه

ها در و اميد دارد تا این یافته شوند ارزیابی « محيط زیست»و « کشاورزی»، «آب»مرتبط با « ششم

کيد است این است که قبل از تدوین أنظر قرار گيرد. نكته دیگری که در مراجع مورد ت برنامه هفتم مد

برای تدوین  ی؛ سازوکارذاتی قوای مقننه( یفوظاعنوان یكی از  برای نظارت بر قوانين )به یکاروساز

مند الزم به توجه است. این مهم در گزارش اصلی طرح به تفصيل و قوانينی با نگاه سيستماتيک و نظام

 شوند.در این خالصه به اختصار تشریح می

 

  اقلیم تغییر با سازگاري از اصولي اساس بر ششم برنامه ارزيابي .1

شود( قانون بعد به اختصار مواد برنامه ششم اطالق میاز این به ) «سالهپنجقانون برنامه ششم توسعه »

تواند های اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیكی کشور را میبخش تمامیبسيار مهم باالدستی کشور است و 

زیست و امنيت غذایی  ای به محورهای بحران آب، محيطالشعاع قرار دهد. در این قانون، نگاه ویژهتحت

. اندفتهگراقليم قرار  شرایط تغييرثير أتطور جدی تحت ه موضوعاتی که در کشور ما ب صورت پذیرفته،

توان نتایج و عملكرد های اصلی این متن نمایش این مهم است که مییكی از پيامگذشته از این هدف، 

طور کمّی ه سازی کرد و تبعات مثبت و منفی آن را بیک برنامه باالدستی را قبل از ابالغ و اجرا؛ شبيه

 های مربوط در مجلس شواری اسالمی قرار داد. قبل از اجرا مالحظه کرد و در اختيار کميسيون

در ادامه رویكردهای این برنامه و مواد فوق با برخی مبانی نظری الزم در تدوین قوانين مرتبط با 

 : شوندمیطور کمّی بررسی ه االمكان باند، حتیتغيير اقليم که در ذیل آمده

 اقليم ها از منظر سازگاری با تغييرتوجه در تدوین برنامه با  محورهای الزم -

 سازگاری با آثار تغيير اقليم 

 اقليم آوری به آثار تغييرپذیری و افزایش تابهای توسعه کشور در جهت کاهش آسيبتدوین برنامه -

یا تعریف کارکردهای جدید حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبيعی و تالش در حفظ خدمات و  -

  .آنها و بهينه از



 

 

 

 

 ارکان سياست ملی تغيير اقليم

 اقليم ها و اقدامات مرتبط با سازگاری با تغييرسازی سياستهماهنگ  -

 ها و ابزارهای مالی و اعتباری خاص توسعه سياست  -

 های همسو با شرایط اقليمی وریابسترسازی برای تحقيق و خالقيت در جهت توسعه فن  -

 تشویق و ترغيب فرهنگ سازگاری با تغيير اقليم  -

  .گيری، بررسی اثربخشی اقدامات، پایش و ارزیابیسنجش، گزارش  -

 

 ششم برنامه مواد ارزيابي شناسيروش .1-1

بختگان های مد نظر برای حوضه طشکهای گزارش، محاسبات و تحليلنمایش نتایج و توصيهمنظور  به

سازی (. بدین معنا که از طریق شبيه1رسد )شكل عنوان پایلوت به انجام می واقع در استان فارس به

در قانون « محيط زیست»و « کشاورزی»، «آب»شود که علمياتی شدن مواد مرتبط با نشان داده می

اقليم همسان و یا ناهمسان  های تغييربرنامه ششم در این حوضه، چگونه با اصول سازگاری و سياست

سازی مدیریت انجام شده است. این مدل برای شبيه 1SWATهای فوق با مدل سازیيهخواهد بود. شب

گذاری وزارت کشاورزی آمریكا آب و کشاورزی از ظرفيت باالیی برخوردار است که توليد آن با سرمایه

 د.انداشتهثری ؤمصورت گرفته و دانشمندان ایرانی نيز در توسعه آن نقش 

 

 ششم برنامه موارد اثرگذاري مكاني موقعیت و فارس استان بختگانطشک حوضه .1 شكل

 
 

                                                 
1. Soil and Water Assessment Tools  
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داری امعنهای کشور، تغييرات بختگان مانند بسياری از حوضهقابل ذکر است که در حوضه طشک

-2007وره د  های بعدی در دو دوره شاملسال اخير در منابع آبی آن رخ داده است. لذا، بررسی 10طی 

 شود.فكيک انجام میبه ت 2007-2014و دوره  1985

  آب ردپاي هايشاخص 

( Hoekstra et al., 2011ها و چارچوب پایداری ردپای آب )منظور تحليل برنامه ششم از شاخص به

قيم در شود که ردپای آب، مقدار آبی است که به صورت مستقيم و غيرمستشود. متذکر میاستفاده می

 شود. های آن در سراسر چرخه توليد( مصرف مییند توليد محصول )شامل مصرف آب و آلودگیافر

توليد آب  نيز به معنی توازن مصارف داخلی حوضه در مقایسه با توان« پای آبپایداری رد»مفهوم 

ت زوالنهمان  «ب سبزآ»پای آب در سه دسته سبز و آبی و خاکستری قابل تفكيک است. در آن است. رد

 یو ط جذب اهانيو توسط گ کنندینفوذ م نيزم خاک که در هستندمانند برف، باران و تگرگ  یآسمان

ر دو  است ستیز طينوع چرخه آب با مح نیآب سبز سازگارتر چرخه .دنشویم ريتبخ ،مصرف ندیفرا

های زیرزمينی و آب. ددار یادیز تي( اهممیبه روش د یکشاورز ژهیو )به یکشاورز محصوالت ديتول

عت نيازهای مختلف شرب، صن نيتأمتواند برای که می دهندرا تشكيل می «آب آبی»های سطحی، آب

 ستفادها ليبه دل فرایند مصرفاست که در  یهم پسماند آب «یآب خاکستر»و کشاورزی استفاده شود. 

. در این گرددیبازم طيمح به و شودیآلوده م، گرید ییايميها و مواد شکشآفت ،ییايميش یاز کودها

ها، این شاخص 1تر از مطالعه به بررسی پایداری کمی حوضه )آب سبز و آبی( پرداخته شد. مقادیر بيش

نيز  1تر از چکو مقادیر کو برداریبيانگر استفاده بيش از ظرفيت تجدیدپذیر آن منبع و  ناپایداری بهره

 آبی است. بيانگر شرایط پایدار بهره برداری از منبع 

  

 شده در قانون برنامه ششم توسعه كشورمواد ارزيابي .1-2

آبی و محيط زیست مورد توجه جدی برنامه ششم؛ بحران کم« محيط زیست»و « کشاورزی»، «آب»در مواد 

محيطی برای پایداری سرزمين، افزایش های زیستقرار گرفته است. در آنها نيز اقداماتی مانند رهاسازی حقابه

های زیرزمينی در دستور کار آمده است. بخشی سفرهوری آب و تعادلتوليد در بخش کشاورزی، ارتقای بهره

ترین راهبردهای بخش آب و کشاورزی قانون برنامه ششم در مطالعه حاضر به ارزیابی چهار اقدام از مهم

رسی کارکرد این مواد با استفاده آورده شده است. در ادامه به بر 1شود که فهرست آنها در جدول پرداخته می

 شود.های انجام شده در حوضه پایلوت تحقيق، پرداخته میسازیاز مدل



 

 

 

 

 كشاورزي و آب بخش در كشور ششم توسعه برنامه قانون در شدهبررسي اقدامات .1 جدول

 شماره عنوان راهبرد/ اقدام به بند برنامه توسعه ششم استناد

، جدول «ز»بند  (31)ماده  - بخش کشاورزی

 «ب»بند  (35)ماده  -بخش آب، 5

وری آب و خاک کشاورزی، بهره یکمی ارتقا اهداف

جویی در مصرف آب کشاورزی و مدیریت تقاضا صرفه

 (های نوین آبياریتوسعه سامانه)

1 

، «ز»بند  (31)ماده  -بخش کشاورزی

 -بخش محيط زیست و منابع طبيعی

 «خ»بند  (38)ماده 

اهداف کمی حفاظت و صيانت از منابع طبيعی کشور و 

) اقدامات توسعه آن در چارچوب اصولی توسعه پایدار 

 آبخيزداری(

2 

 «پ»بند  (31)ماده  -بخش کشاورزی
افزایش توليد محصوالت کشاورزی و تبدیل پانصد هزار 

 دار به باغاتهكتار از اراضی شيب
3 

، «ز»بند  -( 31)ماده  -بخش کشاورزی

 «الف»بند  -( 35)ماده  -بخش آب

سازی کمی راهبرد امنيت غذایی، سالمت و غنی اهداف

 (افزایش توليد محصوالتمحصوالت کشاورزی ) 
4 

 

 اعمال از قبل و بختگانطشک حوضه موجود شرايط در پايداري يهاشاخص بررسي .3-1

 ششم برنامه قانون

ر دو که با وجود پایداری آب سبز در ه آن است( حاکی از 2ی پایداری حوضه )شكل هاشاخصبررسی 

ب آبی، آب (، حوضه با ناپایداری آ1تر از دوره اول و دوم )مقدار شاخص کمبود آب سبز در منطقه کم

توان یمی و محيط زیست به ویژه در دوره دوم ) دوره خشكسالی(  مواجه است. بدین ترتيب نيرزمیز

فته، نه در شرایطی که به واسطه تغيير شرایط اقليمی، منابع آب قابل مدیریت حوضه کاهش یا گفت،

فزوده شده اشده آب در حوضه کاهش نداشته، بلكه به ميزان قابل توجهی نيز به آن تنها مصارف مدیریت

فشار هر دو  تحت ای بوده کهلفهؤکننده حقابه دریاچه، ممينأعنوان ت و در این بين، جریانات خروجی به

وضعيت  عالوه،  افزایش کسری مخزن آب زیرزمينی در دوره دوم، نشان ازهعامل قرار گرفته است. ب

 را دارد.  برداری از آنناپایدار بهره
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آستانه پایداری

 نشان از ناپایداری است( 1)مقدار باالی هاي پايداري شرايط موجود حوضه . شاخص2شكل 

 پايداري هايشاخص اساس بر كشور ششم توسعه برنامه قانون اقدامات بررسي .4-1

ساله ششم توسعه تنظيم پنجبرنامه  (38)و  (35)، (31)اساس اقدامات تعریف شده در مواد  این قسمت بر

طور کمّی و با استفاده  هسازی که در قسمت قبل به آن اشاره شد، باساس مدل ( و بر1شده است )جدول 

 کند. ری عملكرد برنامه را ارزیابی میهای پایدااز شاخص

 هاي نوين آبیاري توسعه سامانه. 1-4-1

ممكن  راهكارهایهای گذشته همواره به عنوان یكی از های تحت فشار آبياری طی برنامهتوسعه سامانه

 کشور به ساله بودجه قابل توجهی ازدر کاهش مصرف آب بخش کشاورزی مد نظر بوده است و همه

این »شود. اما سؤالی کليدی که قانونگذاران به آن توجه دارند، این است که توسعه آنها صرف میمنظور 

 اًسازمان جهانی کشاورزی و خوابار نيز اخير. «جویی آب شوند؟تواند باعث صرفهها تا چه ميزان میسامانه

 .(Perry and Steduto, 2017)را عنوان یكی از نشریاتش قرار داده استال ؤساین 

سازی این اقدام )توسعه سازی و پيادهتا با استفاده از شبيه شودمیدر این بخش نيز سعی 

آن در منطقه مطالعاتی پایلوت به  آثارهای آبياری تحت فشار( به استناد برنامه ششم و ارزیابی سيستم

آمده است. در  3های مربوط در شكل سازیپاسخ داده شود. نتایج این محاسبات و شبيه این پرسش

های کارگيری سامانههای پایداری حوضه و درصد تغييرات آن در اثر بهتغييرات شاخص چگونگیشكل 

طور ی( نشان داده شده است. هماناقطرهدرصد، مانندآبياری  80نوین آبياری )رسيدن با راندمان کاربرد 

های نوین آبياری راهكار توسعه سامانه منطقه با ارائه ، شاخص کمبود آب سبز و آبیشودیمکه مالحظه 

ی کاهش پيدا تا حدودتغيير محسوسی نكرده است. شاخص کمبود آب زیرزمينی با اعمال این راهكار 

شود. نمونه کرده، اما این تغيير باعث تغيير قابل توجهی در پایداری این منبع مهم آبی در حوضه نمی

ترین آن گزارش مهم ،گرددیمات انجام شده در این زمينه نيز مشاهده چنين نتایجی در سایر مطالع



 

 

 

 

جدید سازمان کشاورزی و خواربار جهانی است. بنابراین سياست مورد نظر در برنامه ششم، از منظر 

با  مسئلهثيری نخواهند داشت و این أهای منابع آب تجویی واقعی آب و افزایش پایداری سيستمصرفه

های دیگر برنامه توسعه نظير اهداف مربوط به بخش محيط زیست و منابع طبيعی )ماده اهداف بخش

بخشی و تعادل هاتاالبمحيطی مين حقابه زیستأبر ت ( مبنی(35) و بخش آب )ماده( «ب»بند  (38)

 ها در تناقض است.آبخوان

 

 ي نوين آبیاريهاكارگیري سامانههاي پايداري حوضه در شرايط بهتغییرات شاخص .3شكل 

 (است ناپایداری از نشان 1 باالی)مقدار  

 
 

 دارتوسعه باغات ديم در اراضي شیب .1-4-2

دار هزار هكتار از اراضی شيب 500های مهم بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه تبدیل كی از طرحی

شود، ذیربط عنوان میی که برای این طرح توسط برخی نهادهای از مزایای .کشور به باغات دیم است

توان به مقابله با فرسایش خاک، حفظ و احيای منابع طبيعی و جلوگيری از تصرف اراضی، پيشگيری می

های سطحی، استفاده از های کشاورزی و ملی، استفاده از روان آبهای نامناسب زميناز تغيير کاربری

خاک و اجرای عمليات آبخيزداری  آب و های دیم، حفاظت ازوری در باغآب سبز با هدف افزایش بهره

آن بر منابع آب آبی است؟ در این بخش سعی شده ريتأثال مهم در این طرح، نحوه ؤد. اما ساشاره کر

ال پاسخ داده شود. بدین منظور ؤهای مورد اشاره در قبل، به این سسازیاست تا با استفاده از شبيه

بختگان با قابليت کشت دیم )اراضی با شيب بين بخشی از اراضی دیم و همچنين مرتع حوضه طشک

( ، به باغات دیم انجير به عنوان محصول 1ميليمتر 300درصد و ميانگين بارندگی ساليانه باالی  50تا  12

                                                 
خصوص دستوالعمل احداث باغ در  جمهوری درریزی و نظارت راهبردی ریاستمعاونت برنامه 501ارقام بر اساس نشریه  .1

 .استدار اراضی شیب
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 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش 

 

های نحوه تغييرات شاخص 4هكتار تبدیل شد. در شكل  65000شاخص منطقه و در سطح حدود 

بختگان نشان داده شده دار حوضه طشکدیم در اراضی شيبپایداری حوضه در تحت تأثير توسعه باغات 

تر از آب که توسعه اراضی دیم در حوضه به واسطه مصرف بيش گرددیمبا توجه به شكل مالحظه  است.

سبز،  موجب افزایش ناپایداری آب سبز خواهد شد. همچنين با اعمال راهكار مورد نظر، شاخص کمبود 

یافته است، افزایش این ناپایداری به دليل کاهش آب آبی به واسطه  آب آبی در هر دو دوره افزایش

ی سطحی در منطقه است. همچنين مطابق با هاروانابی و نيرزمیزتغييرات ایجاد شده در تغذیه آب 

ی، مقدار شاخص کمبود آب زیرزمينی بين نيرزمیزتأثيرات منفی این راهكار بر تغذیه آب  ليبه دلشكل، 

محيطی زایش یافته است. اعمال این راهكار همچنين تأثير مثبتی بر پایداری نياز زیستدرصد اف 14تا  5

 یراهكار برای افزایش توليد محصوالت و ارتقا نیابختگان نخواهد داشت. بنابراین هر چند دریاچه طشک

بخشی آبخوان، احيای تاالب وری بخش کشاورزی مناسب است، ولی اثرات جانبی آن با اهداف تعادلبهره

( «ب»بند  (38)ی محيط زیست و منابع طبيعی ) ماده هابخشو افزایش جریان رودخانه که صراحتاً در 

 برنامه توسعه ششم اشاره شده، در تناقض است. ((35و بخش آب )ماده 

 

 هاي پايداري حوضه در شرايط توسعه اراضي ديم. تغییرات شاخص4شكل 

 نشان از ناپایداری است( 1)مقدار باالی  

 

 اقدامات آبخیزداري .1-4-3

در مهم در جهت صيانت از منابع آب و خاک کشور  یهاتیهای آبخيزداری یكی از اولواجرای طرح

های آبخيزداری در ی کشور از جمله برنامه پنجم و ششم توسعه یاد شده است. طرحاتوسعههای برنامه

منظوره )حفظ آب و خاک( و کمک به پایداری توسعه کشاورزی چندها به عنوان یک راهكار این برنامه
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گيرد. جهت بررسی اثر اقدامات آبخيزداری مطرح است که در این قسمت مانند قبل مورد بررسی قرار می

های پایداری حوضه در پاشی(، شاخصبندی، کنتور و مالچمنطقه، پس از اعمال آنها ) شامل تراس بر

که  دشویمقابل مشاهده است. مالحظه  5مقایسه با پيش از آن بررسی شد. نتایج این قسمت در شكل 

در حوضه، درصدی مقدار ذخيره آب سبز  8های آبخيزداری به واسطه افزایش تا حدود با اعمال سياست

شاخص کمبود آب سبز کاهش و پایداری آن تا حدودی افزایش یافته است. بررسی شاخص کمبود آب 

درصد را  4توان کاهشی تا حدود زیرزمينی نيز حاکی از آن است که به دليل افزایش تغذیه آبخوان می

ی که این راتيتأثه محيطی دریاچه به واسطانتظار داشت. این در حالی است که شاخص کمبود نياز زیست

درصدی داشته است. بنابراین  34ی سطحی حوضه خواهد داشت، افزایش حدود هاروانابسياست بر 

های آب زیرزمينی و بخشی سفرهاستفاده از اقدامات آبخيزداری برای حصول اهدافی همچون تعادل

، افزایش جریان هاتاالبی در جهت احيای مؤثرتواند اقدام تواند مناسب باشد، ولی نمیاحيای مراتع، می

( «ب»بند  (38)طبيعی )ماده  و منابعحصول اهدافی مشابه با آنچه در بخش محيط زیست  رودخانه و

 آمده است، باشد.

 هاي راهبردي امنیت غذايي  اثرات جانبي برنامه. 1-4-4

ومتی و برنامه های راهبردی کشور بوده که در برنامه اقتصاد مقاامنيت غذایی از محورهای اصلی در برنامه

يد، بدون افزایش کيد افزایش تولأای قرار گرفته است. نكته مورد تویژه ديتأکساله ششم نيز مورد پنجتوسعه 

مربوط فارس  استان مثال یكی از اسناد باالدستیبرای  وری آب است. کشت و صرفاً با افزایش بهرهسطح زیر

تار شرایط تن در هك 4آمده است. در این سند افزایش عملكرد از  2در جدول  گندم ديتول ییخوداتكابه 

بينی شده پيش« هاینهاده»ها، قابل مالحظه است. اما در بررسی برنامه 1404تن در هكتار برای  6جاری، به 

اجع و مدل مورد مر بر اساسر ادامه برای چنين تغييراتی یافت نشد. این نكته بسيار مهم و مغفولی است که د

 .  دشویمهای مورد نياز برای حصول چنين اهدافی بررسی استفاده در این گزارش، نهاده
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 آبخیزداري  هاياقدام هاي پايداري حوضه در شرايط توسعه. تغییرات شاخص5شكل 

 (است ناپایداری از نشان 1 باالی مقدار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گندم دیتول ييخوداتكا در فارس استان كمي اهداف .2 جدول

عملكرد )كیلوگرم در 

 هكتار(
 هدف هكتار -كشتسطح زير

 سال آبي ديم جمع آبي ديم

788 4026 407221 100801 306420 95-1394 

885 4545 384326 98798 285528 96-1395 

983 5136 362098 97463 264635 97-1396 

1040 5366 360763 96128 264635 98-1397 

1108 5514 359428 94793 264635 99-1398 

1162 5705 358093 93458 264635 1400-1399 

1177 5902 358093 93458 264635 01-1400 

1207 6055 358093 93458 264635 02-1401 

1238 6209 358093 93458 264635 03-1403 

1261 6386 358093 93458 264635 04-1403 

 

 رابطه افزايش عملكرد و مصرف آب ـ 

که در آن با اعمال سازی شد، به طوریتر در هكتار شبيههای ممكن برای توليد بيشبدین منظور، بررسی نهاده

ای به حداقل ممكن خود برسد. تغذیههای رطوبتی و مدیریتی بهينه )مانند مدیریت گياهی، آبياری و...( تنش
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در شرایط  متر مكعب آب 5200تن در هكتار به ازای  4عملكرد محصول گندم از حدود ارتقای مثال، برای برای 

کيلوگرم در متر  2/1 به  75/0وری آب این محصول از ، افزایش بهرهتن در هكتار 3/6به  جاری منطقه مطالعاتی

و با ارقام فعلی  تغيير در آب مصرفی گياهامكان افزایش عملكرد این محصول بدون . بررسی رودیمانتظار  مكعب

تن در هكتار است. در این شرایط برای حصول  5گندم در منطقه مطالعاتی و در بهترین شرایط به ميزان حدود 

لذا، برای تحقق اهداف کمی امنيت غذایی ناگزیر به  عملكرد باالتر نيازمند افزایش مصرف آب )تعرق( است.

نهاده برای افزایش توليد را  نیترمهمافزایش مصرف آب هستيم. مراجعه به برخی مراجع جهانی مانند فائو، نيز 

ی رابطه خطی بين خوببهقابل مشاهده است. شكل  6هایی در شكل ای از چنين تحليلدانند. نمونهآب می

است. در گزارش سازمان جهانی  مؤثردهد که بيش از هر نهاده دیگری ياهی را نشان میعملكرد و تعرق گ

 اشاره شده است.  نيز به این موضوع صراحتاً (Perry and Steduto, 2017)کشاورزی و خواربار 

(Steduto et al., 2012رابطه خطي عملكرد و میزان تعرق در تعدادي از گیاهان زراعي ) .6شكل 

 

 

 رابطه افزايش راندمان آبیاري و شوري  ـ 

 ن را برهای مرتبط با آب، تبعات آریزیتوان در برنامهای است که نمیشرایط آب و خاک کشور به گونه

(. 1397تيرماه  6مصوب  -الیحه حفاظت از خاکپایداری خاک و به خصوص شوری آن نادیده گرفت )هدف 

مدت ضربه دکنند و دربلنیند خاکشویی را حذف میاپی دارند، فر جویی را درهایی که صرفهبسياری از روش

های حوضه مورد مطالعه، برای یكی از دشت برای مثال زنند. ناپذیری را به این منابع ارزشمند میجبران

شود الحظه میبه نمایش درآمده است. م 3ای در جدول تغييرات بيالن نمک در اثر استفاده از آبياری قطره

ت. این افزایش داده اس درصد 100ای به علت حذف آب برگشتی تجمع نمک در خاک را تا ستم قطرهکه سي

ز آنها تحت اض منفی جانبی داشته باشد؛ آنچه که رکيدی بود بر راهكارهای سازگاری که نباید عواأبحث ت

 شود. یاد می  Maladaptationعنوان ناسازگاری یا 
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 خرامه دشت در ايقطره و سطحي آبیاري سیستم از استفاده در نمک بیالن تغییرات .3 جدول

 (1397 )رئیسي، فارس( )استان

 ايآبیاري قطره آبیاري سطحي هاي بیالن نمکلفهؤم

 5/742 1000 متر(مقدار آبياری )ميلی

 0 1/472 متر(مقدار زهكشی )ميلی

 7/15 1/21 هكتار(وسيله آبياری )تن در  هنمک ورودی ب

 0 14 وسيله زهكشی )تن در هكتار( هنمک خروجی ب

 7/15 1/7 کل تجمع نمک )تن در هكتار(

 100 34 تجمع نمک نسبت به ورودی نمک )درصد(

 

  اقلیم تغییر سیاست و سازگاري محورهاي اساس بر ششم برنامه بنديجمع

قابل  4شناسی باال در جدول مطابق با روشهای برنامه ششم سازیخالصه نتایج محاسبات و شبيه

اساس این نتایج و مبانی نظری سازگاری که در ابتدای فصل به آن پرداخته  مشاهده است. در ادامه بر

 شود. اقليم پرداخته می شد، به ظرفيت برنامه ششم در سازگاری با تغيير

 

 آب پايداري هايشاخص اساس بر توسعه ششم سالهپنج برنامه عملكرد ارزيابي خالصه .4 جدول

 (31)ماده  (35)و  (31) مواد
و  (31)ماده 

(38) 
 ماده در برنامه ششم (35)و  (31) مواد

افزايش تولید 

 محصوالت )آبي(

توسعه باغات 

 ديم
 آبخیزداري

هاي نوين سامانه

 آبیاري
 شاخص

 پایداری آب سبز * + _ *

_ _ o o پایداری آب آبی 

_ _ + o  زیرزمينیپایداری آب 

_ _ _ * 
مين تأجریانات سطحی و 

 آب محيط زیست

 اقليم سازگاری با آثار تغيير دار منفیمعنا( تغيير -دار مثبت و معنا(: تغيير جزئی، +( تغيير oدار، معنا*( عدم تغيير 

 

 اقليم: آوری جامعه به آثار تغييرپذیری و افزایش تابکاهش آسيب 

آب زیرزمينی و ميزان رهاسازی به محيط زیست را مالکی برای  هایسفره یرذخاچنانچه افزایش  -

آنها را ندارد و حتی تبعات یاین بند بدانيم، نتایج نشان داد که اقدامات برنامه ششم ظرفيتی برای احيا

 منفی هم دارد. 

 



 

 

 

 

 رکردهای حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبيعی و تالش در حفظ خدمات آنها و یا تعریف کا

 :آنها و بهينه از جدید

آب قابل  برد، ولی این هدف با افزایش مصرفبرنامه ظرفيت توليد محصوالت کشاورزی را باال می -

 تحقق خواهد بود و خالف پایداری است.

ذایی به توسعه باغات دیم نوعی تعریف خدمات جدید اکولوژیكی است و برنامه در راستای امنيت غ -

 د.ثير منفی بر رواناب سطحی و حقابه محيط زیستی دارأاقدام تآن اشاره داشته است، ولی این 

 ارکان سياست ملی تغيير اقليم

 اقليم: ها و اقدامات مرتبط با سازگاری با تغييرسازی سياستهماهنگ 

 محصوالت درصد95در تزاحم با هم هستند؛ مانند هدف خودکفایی  کامالًمحورهای برنامه  -

 های آب زیرزمينی.ميليارد متر مكعب آب به سود احيای سفره 11جویی راهبردی و صرفه

 های همسو با شرایط اقليمی: وریابسترسازی برای تحقيق و خالقيت در جهت توسعه فن 

اند )مانند دهشتكرار  عيناً های قبلی تفاوت فاحشی ندارد و حتی بعضاًرویكردهای برنامه با برنامه -

در بخش  های آب زیرزمينی(، لذامتر مكعب آب بسود احيای سفره ميليارد 11جویی باغات دیم و صرفه

 آب و کشاورزی که موضوع این گزارش بود، خالقيت جدیدی مالحظه نشد.

 گيری، بررسی اثربخشی اقدامات، پایش و ارزیابی:سنجش، گزارش 

شدند، ن های گذشته بودند و محقق همبا توجه به تكرار برخی از اهداف و موادی که در برنامه -

شد. مانند یمهای قبل پرداخته شناسی عدم تحقق برنامهالزم بود تا قبل از تدوین این برنامه به آسيب

های مختلف نشان ها و دولتزیزمينی را طی برنامههای آبتغييرات منفی تراز سفره 8آنچه در شكل 

 ها آمده بوده است.دهد. هدفی که به صراحت در برنامهمی

 کندا تهيه ریندی را برای نظارت بر عملكرد برنامه توسط دولت افرنياز دارد تا خودبرنامه ششم  -

تواند، می های آب زیرزمينیهایی بر مبنای تراز سفرهنظارتی خود را به انجام رساند. شاخص یفوظاو 

  طور کمّی تحقق بخشد. هبخشی از این وظيفه را ب
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. ارزیابی 2 آن مقننه در سازگاری با تغيير اقليم و نقش قوه ررسی الزامات و اقداماتبعنوان گزارش: 

 سازگاری با تغيير اقليم ساله ششم از منظر اصول و معيارهای برنامه توسعه پنج
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