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 متدولوژی  ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب،

 آسیب پذیری و سازگاری

 2محمد رحیمی 1*زهرا بیات

بع طبیعی ـ بیابانزدایی، دانشگاه سمنان، دانشکده کویر دانشجوی دکتری منا *-1

 شناسی

 استادیار  دانشگاه سمنان، دانشکده کویرشناسی -2

 چکیده

گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرار گرفته است و از آن جایی که تغییر دانیم، آب طور که میهمان

. به باشدای برخوردار میاقلیم بر منابع آب تاثیر محسوسی داشته است پرداختن به این موضوع از اهمیت ویژه

یاز به تعیین هدف مورد نظر منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی، سازگاری و ارائه راهکارها، در ابتدا ن

های بررسی اثرات و سازگاری، سپس نیاز به تعریف واحد مطالعاتی استاندارد و در مرحله در خصوص روش

باشد. اهداف این های تفکیک شده منابع آب میسوم نیاز به ارائه متدولوژی متناسب با هر یک از بخش

 و اقتصادیدر بخش بیوفیزیکی،  ررسی اثرات تغییر اقلیمهای مناسب به منظور بدولوژیمت ارائهپژوهش شامل 

و همچنین ارائه متدولوژی های مناسب به منظور سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم در دو بخش  اجتماعی

است. از جمع بندی متدولوژی های معرفی شده و تعیین واحدهای مطالعاتی به  بخش تقاضاو  بخش عرضه

 وص اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب، آسیب پذیری و سازگاری پرداخته شده است. ارائه مدل مفهومی در خص

 تغییر اقلیم، منابع آبی، مدل مفهومی، متدولوژیکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

از آن جایی که تامین آب در ایران از گذشته جز مهم ترین مسائل زندگی ساکنان در این منطقه محسوب 

میلیارد  3/1های اخیر دسترسی به آب فاکتور ضروری برای تأمین رفاه و تولید است. در سالمی شده است 

کشور در خاورمیانه و  19اند. میلیارد نفر از بهداشت کافی محروم بوده 2نفر دسترسی به آب سالم نداشته و 

ی کشورهای تحت تنش زمرهها را در اند که این امر آنشمال و جنوب آفریقا با کمبود شدید بارندگی مواجه

بنابراین هر عامل و پدیده ای که موجب تغییر در منابع آبی موجود گردد نیازمند مطالعه و دهد. آبی قرار می

بررسی است. یکی از این عوامل تغییر اقلیم است که هم آب های سطحی و هم آب های زیرزمینی را تحت 

تر ( که به ز نوسانات در میانگین آب و هوا ) دهه یا طوالنیتغییر اقلیم، عبارت است ا تاثیر قرار می دهد.

 بر اقلیم تغییر تأثیر دلیل تغییرات طبیعی یا مستمر انسانی در ترکیب جو یا کاربری زمین ایجاد شده است.

 شده المللیبین و ملی سطح در اندرکاراندست خاطر دغدغه باعث که است جدی موضوعی آب منابع روی

 شامل وابسته تأثیرات و دما افزایش شود، متوقف ایگلخانه گازهای انتشار امروز همین اگر حتی. است

 یافت خواهد ادامه آینده دهه چند برای هارودخانه طغیان و هاخشکسالی

در چند دهه اخیر تغییر اقلیم باعث ایجاد  ،IPCC)1(الدول تغییر اقلیم طبق آخرین گزارش هیئت بین

تغییراتی در رژیم هیدرولوژی در سطح جهان شده است. به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی، 

های بررسی اثرات و سازگاری و ارائه راهکارها، در ابتدا نیاز به تعیین هدف مورد نظر در خصوص روش

حد مطالعاتی استاندارد و در مرحله سوم نیاز به ارائه متدولوژی متناسب با سازگاری، سپس نیاز به تعریف وا

باشد. با توجه به اثرات مختلف تغییر اقلیم بر منابع آبی و های تفکیک شده منابع آب میهر یک از بخش

یط های مکانی مختلف، و بنابر هدف ارزیابی و مطالعه باید از متدهای مختلف متناسب با شرابندیتقسیم

 استفاده کرد. 

. در هر یک از این پژوهش ها در خصوص اثر تغییر اقلیم بر منابع آبی تحقیقات و طرح هایی انجام شده است 

 که به شرح ذیل می باشند:متدهای متفاوتی به کار گرفته شده 

                                                           
1 Intergovernmental Panel on Climate Change 
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 ـ طرح ها و تحقیقات ملی

 گذشته، توسط دانشگاه اصفهان به سده  های آبی ایران در نیمهای اقلیمی حوضهتحلیل روند خشکسالی

 حوضه آبی کشور 145 های اقلیمی درمنظور بررسی روند خشکسالی

  رودها در ایران توسط وزارت علوم و دانشگاه خوارزمی مطالعه تطبیقی تغییرات اقلیمی با تغییرات حوضه

 جمله از نیز طرح . اینبه منظورارزیابی تغییرات عناصر اقلیمی بارش، حداکثر دما و حداقل دما در ایران

 است بارش و دما عامل دو با ملی سطح در اقلیمی تغییرات آشکارسازی زمینه در ملی طرحهای معدود

 . باشد ارزش با بسیار میتواند آن نتایج که

  تغییر "بررسی امکان ارائه راهکارهای مقابله ای و انطباقی در برابر شرایط تحمیلی ناشی از پدیده جهانی

طرح . پویای آمایشگران های بین المللی ، توسط شرکتدر سیستم مدیریتی حفاظتی تاالب "اقلیم

طرح ) مذکور از معدود طرح های تحقیقاتی در خصوص راهکار های سازگاری در سطح ملی می باشد

 .(1393کالن ملی بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی، 

 ـ طرح های پژوهشی

تواند در زمینه شناسایی آثار باشد. تحقیقاتی که میانجام شده دارای دو دیدگاه میهای نگرش به پژوهش

های تغییر اقلیم، سازگاری با آن و کاهش اثرات نسبت به وضعیت موجود این پدیده انجام بگیرد و روش

ا و هبینیاصالحی مناسب جهت آنچه تاکنون صورت نگرفته، اخذ گردد، اما دیدگاه دوم مربوط به پیش

های نوین برای آگاهی از آینده تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر کره زمین و بطور ها و روشاستفاده از مدل

 باشد.ویژه کشور ما ایران می

 درایران را  رودها حوضه غییرات بات اقلیمی تغییرات تطبیقی تالی، طرحی تحت عنوان مطالعه قهرودی

 اقلیمی عناصر تحقیق،تغییرات این طرح مذکور بوده است. در انجام داده و دانشگاه تربیت معلم مجری

پذیری عناصر اقلیمی تغییر .است قرارگرفته بررسی مورد ایران  در دما حداقل و دما حداکثر بارش،

سازی شده است و با توجه به اهمیت تغییرات فصلی در ایران و تأثیر دو فصل بهار و زمستان در مدل
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طرح کالن ملی بررسی اثرات تغییر بوط به این دو فصل بررسی شده است )تغییرات مرمنابع آب کشور، 

 .(1393اقلیم و مدیریت خشکسالی، 

 هایمدل قطعیت عدم تاثیر تحت رواناب، بر اقلیم تغییر اثر بوانی، دو طرح با عناوین ارزیابی مساح 

AOGCM-AR4 عدم سو و آنالیزقره حوضه زیر موردی مطالعه: کردن مقیاس کوچک هایروش و 

شرقی با مجری گری  آیدوغموش،آذربایجان حوضه موردی ،مطالعه سیالب رژیم بر اقلیم تاثیر  قطعیت

 دانشگاه تهران انجام داده است. 

 توسط شرکتارومیه دریاچههای شور و شیرین و تأثیر آن روی تبخیر آب رابطه بین تخریب آب ، 

طرح کالن ملی بررسی اثرات تغییر اقلیم ) 81-83آذربایجان غربی در سال  استان ای منطقه آب سهامی

 .(1393و مدیریت خشکسالی، 

های مختلف جهت تعیین اثرات تغییر اقلیم بر در این پژوهش سعی در تعریف اهداف به منظور تدوین روش

سطحی و زیرزمینی( و سازگاری با آن، تعریف واحد مطالعاتی استاندارد، ارائه متدولوژی منابع آبی )منابع آب 

 باشد. و در آخر ارائه مدل مفهومی می

 

 مواد و روش ها -2

 اهداف -2-1

های مختلف بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر منابع آبی و سازگاری با آن است بایستی به منظور ارائه متدولوژی

ز منابع آبی و در واحدهای مطالعاتی تعریف شده متدولوژی متناسب تعیین گردد. آب در برای هر بخش ا

های توان آن را به دو دسته تقسیم کرد: آبهای مختلف وجود دارد که به طور کلی میطبیعت به صورت

ر بررسی ی زیهای متناسب به منظور بررسی اثرات در چند دستههای زیرزمینی. ارائه متدولوژیسطحی و آب

 گردد:می

 کمیتو  کیفیت در دو بخش بیوفیزیکی های مناسب به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیمدولوژیمت ارائه  -1

  آبی منابع
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 از تقاضا اجتماعی و اقتصادی  بخش دو در اقلیم تغییر اثرات بررسی منظور به مناسب هایمتدولوژی ارائه -2

  آب منابع مدیریت هایسیستمو  استفاده از آب در بازار هایبخش

 تقاضاو  بخش عرضهارائه متدولوژی های مناسب به منظور سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم در دو  -3

 واحدهای مطالعاتی  -2-2

ی آبریز دریای خزر، خلیج . حوضهشده استایران به شش حوضه آبریز اصلی تقسیم های سطحی: آب

مرکزی، خواف دشت مشکیل و سرخس شش حوضه آبریز اصلی هستند. فارس و دریای عمان، ارومیه، 

-اند. براساس تقسیمتقسیم شده 2حوضه فرعی یا حوضه درجه  30گانه در مجموع به های اصلی ششحوضه

های مختلفی به منظور ارزیابی اثر تغییر اقلیم، توان از متدولوژیبندی فوق و با توجه به شرایط هر منطقه می

  (. 1390بر منابع آبی کشور استفاده کرد )کردوانی،  کاهش اثرات سازگاری و

های اقلیمی را مبنا قرار های زیرزمینی در کشور در ابتدا بایستی پهنهدر مبحث آبهای زیرزمینی: آب

گیرند. بدین ترتیب داده، سپس دشت و آبخوان مبنای واحدهای مطالعاتی در این بخش از منابع آبی قرار می

 شوند. دو واحد مطالعاتی به کار برده میهای ارائه شده در بخش آب زیرزمینی در این ات و متدولوژیمطالع

 ها و اطالعات مورد نظرتعیین داده -2-3

 باشد. های متفاوتی میهای معرفی شده در هر بخش از منابع آبی نیاز به اطالعات و دادهبرای متدولوژی

 شود: به صورت زیر بیان میاطالعات مورد نیاز در هر بخش 

و آب از قبیل  هواشناسی اطالعات به نیاز: آبی منابع کمیت و آب کیفیت بخش دو در بیوفیزیکی بخش

تبخیر و تعرق، بارش، رواناب، درجه حرارت و نیاز به اطالعات پوشش سطح، خاک، کیفیت منابع آب سطحی 

 . و سایر امالح موجود در آب است های زیرزمینی از قبیل میزان شوری، عناصر سنگینو آب

نیاز به اطالعات : ریت منابع آبمدی هایسیستم و آب تقاضای بخش دو در اجتماعی و اقتصادی بخش

 هواشناسی و آب از قبیل اطالعات تبخیر و تعرق، بارش، جریان و رواناب، اطالعات کشاورزی و مالداری،

ادی و اجتماعی از قبیل جمعیتی، شغلی، میزان درآمد، اطالعات آب شهری، اطالعات مربوط به مسائل اقتص

 . منبع درآمد و مهاجرت است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


6 
 

 نتایج -3

 های مناسب تدوین و استانداردسازی تکنیک -3-1

متناسب با شرایط موجود در کشور ایران بایستی متدولوژی هایی معرفی گردد که پاسخ گوی نیازهای موجود 

در رابطه با تعیین اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی، سازگاری و کاهش اثرات آن باشد. این متدها بایستی در دو 

متدولوژی هایی به منظور بررسی اثرات  بخش منابع آب زیر زمینی و منابع آب سطحی ارائه شوند. در ابتدا

تغییر اقلیم در دو بخش بیوفیزیکی و اقتصادی و اجتماعی در هر دو بخش منابع آب سطحی و آب زیرزمینی 

 ارائه خواهد شد: 

 بررسی اثرات بیوفیزیکی  -3-1-1

روش ها و مدلسازی های ارائه شده در اینجا، دامنه ی وسیعی از مقیاس های زمانی و مکانی را ارائه می 

دهند. انتخاب ها، بستگی به شرایط هیدرواقلیمی، تخصص مدلسازی منابع آب، در دسترس بودن داده ها و 

 منابع )زمان و بودجه( اختصاص داده شده به ارزیابی منابع آب دارند. 

: چهار روش برای ارزیابی اثرات بر منابع آب شرح داده شده است: نظرات کارشناسی. ت منابع آبیکمیـ 

 روش های آنالوگ، مدل های پیش بینی، مدل های مبتنی بر پردازش. 

  قضاوت کارشناسی: نقش محدودی در ارزیابی دارد. اگر مدل ها غیرعملی باشند نظر کارشناسی با

بر نظر کارشناسی و مشاهدات کارشناس است و مدل ها در آن دخیل ارزش است. این روش مبتنی 

نیستند بنابراین از دقت باالیی در بررسی ها و مطالعات برخوردار نیستند و پیشنهاد می شود کمتر 

 مورد استفاده قرار گیرد. 

 اده از روش آنالوگ: نیاز به اطالعات وقایع شدید گذشته دارد. مشکل این روش در پیدا کردن و استف

 آنالوگ های مناسب است ولی به هر حال برای حوادث شدید مفید است. 

  مدل های پیش بینی: براساس روابط تجربی و آماری است.. در این روش دو مدل بر مبنای رابطه

بارندگی و درجه حرارت با رواناب، و رابطه بارندگی، تبخیر و تعرق و تبخیر و تعرق پتانسیل با رواناب 

 گردد. بیان می 
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  :مدل پیش بینی آب سطحی 

 ـ روش های سنتی پیش بینی: 

  مدل شاخص بارندگی(PIM) : 

 (1) Qs=aPw+b  

 Qsمی باشد.  (Pw)در این مدل رواناب حوزه در فصل پیش بینی تنها تابعی از بارش دوره پاییز و زمستان 

ضرایب  bو  aبارش حوزه در دوره قبل از پیش بینی و  Pwرواناب حوزه در فصل پیش بینی )میلیمتر(، 

 معادله رگرسیون هستند. 

  مدل بیالن آبی(WBM): 

 (2) Qs=a(Pw-Qw)+b  

طبق این رابطه در این مدل فرض شده که بخشی از بارندگی دوره پاییز و زمستان به رواناب در همان دوره 

(Qw) تبدیل می شود. بنابراین برای محاسبه رواناب دوره پیش بینی این رواناب باید از مقدار بارش کم ،

تخمینی از مقدار آب ذخیره شده در حوزه شامل ذخیره برف، آب زیرزمینی و رطوبت خاک  Pw-Qwشود. 

 است. 

  مدل تنگبرن ـ راسموسن(TRM): 

(3) Qs=aPw+b-Qw 

 را تابعی از بارش در فصل بارندگی در نظر می گیرد.  (Qs+Qw)در کل سال  این مدل در واقع رواناب حوزه

  مدل رگرسیون خطی چند متغیره(MLRM) : 

در این روش عالوه بر بارندگی، پارامتر آب معادل برف تعدادی از ایستگاه ها نیز برای پیش بینی جریان در 

 نظر گرفته می شود. 

 (4) 4S5+A3S4+A2S3+A1S2Pw+a1Qs=b+a 

آب معادل برف در چهار ایستگاه برفسنجی هستند. سایر پارامترها نیز قبالً تعریف شده  4Sتا  1Sکه در آن 

 اند. 
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  RSـ تهیه مدل های پیش بینی با استفاده از داده های 

، RSدر این بخش روش تهیه مدل های پیش بینی برای دوره های یک تا شش ماه با استفاده از داده های 

 به شرح زیر می باشد:  Qiد. مدل کلی پیش بینی جریان دوره تشریح می شو

 (5) )2-t, Q1-t, Q1-t, T0, T1-t, P0=f(SWE, PiQ 

SWE ،0: آب معادل برف حوزهP ،1: بارش پیش از شروع بارش برفP ،0: بارش دوره برفیT دمای دوره :

: جریان دومین ماه قبل می tQ-2: جریان ماه قبل tQ-1: دمای ماه قبل، tT-1: بارش ماه قبل، tP-1شروع ذوب، 

 .(1391باشد )باقری نیا و برهانی، 

  :مدل پیش بینی آب زیرزمینی 

 ـ مدل های رگرسیونی با داده های ترکیبی

اصوال داده های آماری به سه دسته داده های سری زمانی، مقطعی و ترکیبی تقسیم می شوند. در داده های 

ترکیبی، واحدهای مقطعی طی زمان مورد بررسی قرار می گیرند. استفاده از روش داده های ترکیبی نسبت 

ق این امکان را می دهد تا به روش های مقطعی و سری های زمانی دو مزیت عمده دارد: ابتدا اینکه به محق

ارتباط بین متغیرها و حتی واحدها را در طول زمان در نظر بگیرد و به بررسی آن ها بپردازد. مزیت و توانایی 

دیگر این روش در بهره مندی آن از اثرات انفرادی مربوط به واحدها است که قابل مشاهده و اندازه گیری 

بر عدم تجانس بین مقاطع تاکید می کند و هدف آنها بیشتر نیستند. روش تخمین در این مدل بیشتر 

متمایز کردن مقاطع از همدیگر با استفاده از تخمین عرض از مبدأهای مختلف است. این تمایز به سه صورت 

 اثرات مشترک، ثابت و تصادفی قابل انجام است. 

  روش اثرات مشترک 

( برای کلیه واحدها )مکان ـ سری iمبدأ توابع )اثرات مشترک بر این فرض مبتنی است که عرض از  روش

زمانی یک پیزومتر( ثابت بوده و با هم برابرند ) i این مدل با ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی .)

 n.Tبه وسیله حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. به عبارت دیگر تخمین معادله ذیل با استفاده از 

 مشاهده انجام می شود: 
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(6) 

n ،)تعداد پیزومترها( تعداد مقاطع :T ،)طول سری زمانی )طول دوره آماری :Y متغیر وابسته )تراز سطح آب :

 : جمله اختالل. : ضرایب متغیرهای مستقل و : متغیرهای مستقل،Xزیرزمینی(، 

  روش اثرات ثابت 

برای واحدهای )پیزومترهای( مختلف متفاوت می باشد. در  iروش اثرات ثابت بر این فرض استوار است که 

این روش برای هر یک از مقاطع یک عرض از مبدأ ثابت در نظر گرفته می شود. در این حالت در هر معادله 

 شود: عرض از مبدأ یک عامل مجهول است که باید تخمین زده 

(7) 

 روش اثرات تصادفی 

 در روش اثرات تصادفی فرض می شود که تفاوت میان واحدها می تواند در جمله اختالل ظاهر شود:

(8) 

iu جز تصادفی که در برگیرنده عواملی است که توسط متغیرهای مستقل تبیین نمی شود و کامالً تصادفی :

 است. 

در مدل های اثرات ثابت و تصادفی برای کارایی تخخمین از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته و در 

  .روش برآورد حداقل مربعات معمولی استفاده می شودمدل اثرات مشترک از 

  مدل های مبتنی بر پردازش: چهار مدل در این روش بیان می شود. مدل تصادفی، انتگرال فشرده

شده، انتگرال توزیع شده و مدل دیفرانسیل توزیع شده. برای مدل تصادفی نیاز به ورودی های بارش 

 ده شده نیاز به داده های بارش و رواناب می باشد. و درجه حرارت و برای مدل انتگرال فشر

: برای ارزیابی این بخش از منابع آبی نیاز به اطالعات کیفی آب است. در این رابطه از مدل کیفیت آبـ 

طرح کالن ) هایی استفاده می شود که ورودی آن ها داده های کیفیت آب به صورت ترکیبی و ماهانه است

 .(1393اقلیم و مدیریت خشکسالی، ملی بررسی اثرات تغییر 

 

TtniXY ititit ,...,2,1,,...,2,1;  

ititiit XY  

iiitit uXY  
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 مدل های ارزیابی کیفیت آب و موارد مورد نیاز  -1جدول 

مقیاس  مدل

 زمانی

فرآیندهای 

 مدلسازی

مدلسازی 

 مدیریت

 مزایا/معایب تخصص زمان هزینه

Qual2E استفاده به طور گسترده زیاد زیاد متوسط خیر حوضه آبریز چندگانه 

DESERT تا  حوضه آبریز چندگانه

 حوضه رودخانه

 بهینه سازی زیاد زیاد متوسط بله

STREAM-

PLAN 

حوضه آبریز تا  چندگانه

 حوضه رودخانه

مدلسازی اقتصادی از  متوسط زیاد متوسط بله

 گزینه های رفتاری

WEAP کیفیت و کمیت مدلسازی متوسط زیاد متوسط بله حوضه آبریز  ماه 

 

 بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی  -3-1-2

هیچ مدل و یا روشی به تنهایی وجود ندارد که برای همه ی ارزیابی های اقتصادی و اجتماعی اثرات تغییر 

اقلیم مناسب باشد. انتخاب یک روش به اثر خاصی از نگرانی بستگی دارد )به عنوان مثال، از دست دادن 

 شغل، تغییر در رشد اقتصادی، رشد نسبی بخش های مختلف در طول زمان(. 

 رسی این قسمت از ارائه متدولوژی بایستی برای هر دو بخش منابع آب سطحی و زیرزمینی صورت گیرد. بر

 ـ بررسی اثرات تقاضای آب 

به عنوان بخشی از  قاضای آب تابعی از رشد جمعیت، رشد اقتصادی، و تغییرات تکنولوژیکی می باشد.ت

ورد تقاضای آب در آینده و تغییرات مورد انتظار در ارزیابی منابع آب، حاالت اجتماعی و اقتصادی، برای برآ

تقاضای آب به عنوان نتیجه ی تغییرات اقلیمی استفاده می شوند. تغییرات اقلیمی ممکن است استفاده از 

 آب را در پنج بخش تقاضای آب تحت تاثیر قرار دهد: کشاورزی، صنعتی، انرژی، شهری و تلفات مخزن. 

 های مدیریت منابع آب ـ ارزیابی اثرات بر سیستم

  ،اثرات سیستم مدیریت آب می تواند با استفاده از دو روش مختلف تجزیه و تحلیل شود. نخست

مدلسازی سیستم منابع آبی می تواند برای تجزیه و تحلیل سیستم های مخزن و تعیین اینکه چگونه 

دوم، تجزیه و تحلیل های مفروضات طراحی و مدیریت ممکن است نیازمند تغییر باشد، استفاده شود. 
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اقتصادی می تواند برای ارزیابی اینکه چگونه تقاضای آب و ذخیره می تواند در میان استفاده های آب 

 .(1393طرح کالن ملی بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی، ) منتقل شود، استفاده شود.

 

 نیازخالصه روش های اقتصادی منابع آب و موارد مورد  - 2جدول

مقیاس  مدل

 زمانی

 مزایا/معایب تخصص زمان هزینه محدوده مدل

 شفاف، هزینه های کم تر متوسط متوسط متوسط مجموع عرضه و تقاضای آب ماهانه بخشی

مناطق عرضه آب و  زیاد زیاد زیاد آبخیزداری ماهانه تعادل فضایی

 استفاده

تصویرداری تعامالت  زیاد زیاد زیاد آب و اقتصاد کلی ساالنه اقتصاد کالن

 بخشی

 

 متدولوژی های مورد نیاز به منظور بررسی سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی -3-2

پس از انتخاب متدولوژی های مرتبط با اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی به انتخاب متدولوژی سازگاری و 

شود. سازگاری ها و کاهش اثرات منابع آبی می توانند به کاهش اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی پرداخته می 

 دسته اصلی تقسیم شوند:  2

 ـ سازگاری عرضه که می تواند به سه شکل زیر باشد: 

 اصالح زیرساخت های فیزیکی موجود 

  ساخت و ساز زیرساخت های جدید و 

 .مدیریت جایگزین سیستم های تأمین آب موجود 

 سازگاری تقاضا که می تواند به سه شکل زیر باشد: 

  حفاظت و بهره وری بهبود یافته 

  تغییرات تکنولوژیکی و 
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 ازار / قیمت به فعالیت های دیگر انتقاالت محور ب. 

متدهای مورد نیاز در مبحث سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی )سطحی و زیرزمینی( به 

  :می باشدصورت زیر 

 برنامه ریزی های استراتژیک  -

 بررسی ظرفیت انطباقی

  اهداف و شاخص ها 

  اتمام ارزیابی آسیب پذیری، سناریوسازی و توسعه استراتژی 

 برنامه ریزی و اجرای عملی 

  نظارت و ارزیابی 

 سناریوهای سازگاری  -

 تدوین معیارهای سازگاری شامل چندین مرحله بوده که به شرح زیر می باشند: 

 ـ شاخص اقتصادی 

 ـ معیار اجتماعی

 ـ سهولت اجرا 

 ـ انعطاف پذیری

کلیه متدهای معرفی شده در باال هم در بحث تعیین اثرات و هم در بحث سازگاری و کاهش اثرات بایستی 

در دو شرایط زمان حال و آینده مورد استفاده قرار بگیرد و بدین صورت اثرات تغییر اقلیم، کاهش اثرات و 

 ی مورد بررسی قرار بگیرد. سازگار
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 ارائه مدل مفهومی  -3-4
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 نتیجه گیری  -4

 ملی سطح در اندرکاراندست خاطر دغدغه باعث که است جدی موضوعی آب منابع روی بر اقلیم تغییر تأثیر

 شرایط و شود آب هیدرولوژیکی چرخه در تغییر به منجر تواندمی اقلیم در تغییر ..است شده المللیبین و

های اخیر در اقلیم و منابع آب کشور رخ اتفاقاتی که طی سال .نماید ایجاد ایمنطقه آب منابع در را ایویژه

محسوس  های متناوب و رواناب رودخانه ها کامالًداده و آثار آن با گرم شدن هوا، کاهش نزوالت، خشکسالی

آب کشور و تغییر اقلیم باید به عنوان یک اصل پذیرفته شود. نتایج دهند که کاهش منابع است، نشان می

. ستا بینی کردهای را برای آینده پیشتحقیقات و مطالعات ملی و بین المللی نیز چشم انداز نگران کننده

ت های باالی نظام نسببدین ترتیب شواهد به اندازه کافی قوی خواهند بود که الزم باشد در سطح ملی و الیه

بایستی متدولوژی متفاوتی به منظور مطالعه منابع  بدین منظور گذاری شود.ها تصمیم گیری و سیاستبه آن

آبی به کار برده شود. مطالعه دقیق در خصوص هر یک از بخش های منابع آبی مستلزم تعیین واحد 

ستی داده ها از نظر دقت مورد مطالعاتی و اطالعات مورد نیاز است. بعد از جمع آوری داده های مورد نیاز بای

ارزیابی قرار گیرند. ارائه متدولوژی بایستی با توجه به شرایط حال و آینده تدوین شود. سپس متدولوژی 

معرفی شده بایستی اعتبارسنجی گردد چرا که یک تحقیق گسترده و با دقت باال نیازمند اعتبارسنجی و دقت 

نابع آبی و ارائه مدل مفهومی در خصوص اثرات تغییر اقلیم بر تدوین متدولوژی های مرتبط با ممی باشد. 

منابع آبی کشور، آسیب پذیری و سازگاری با آن راهکاری مفید در زمینه تاثیر تغییر اقلیم بر در این خصوص 

 و مدیریت آن می باشد. 

 

 منابع

ها. دانشگاه و مسائل بهره برداری از آن (، منابع و مسائل آب در ایران، آب های سطحی و زیرزمینی1390کردوانی، پ. ) -1

 .75-78تهران، جلد اول، چاپ دهم. ص 

 حوضه موردی مطالعه "کشاورزی محصوالت تولید آب و منابع بر اقلیم تغییر اثرات" ،1384.س مرید، و .ع بوانی، مساح -2

 .چهارم نهم، شماره سال کشاورزی، فنون و علوم مقاالت مجموعه رود اصفهان، زاینده
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