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مقدمه 
تغییر اقلیم به تغییرات جهتدار میانگین پارامترهای اقلیمی در یک دورة طوالنیمدت گفته میشود (سازمان جهانی
هواشناسی)6؛ به همین جهت ،تغییر در مقادیر حدی و میانگینهای پارامترهای اقلیمی از پیامدهای مهم تغییر اقلیم است
( )0460 ،IPCCکه با نوسانات اقلیمی تفاوت علمی دارد .نوسانات اقلیمی دورهای است و انحرافات پارامترهای اقلیمی از
میانگین را بیان میکند و در دورههای زمانی مختلف میتواند متفاوت باشد؛ ولی تغییر اقلیم نوسان کلی و گسترده در
آبوهوای یک منطقه است؛ در حال حاضر ،روند گرمشدن دمای کرة زمین بخشی از تغییر اقلیم قلمداد میشود (هاجرپور
و همکاران .)0460 ،افزایش  0درجة سانتیگراد دمای شبانهروزی ایران در صد سال گذشته و افزایش میانگین دمای
کمینه در یک دهه برای تهران تا حدود  4/16درجة سانتیگراد نشاندهندة این است که عواملی (انسانی و طبیعی) اقلیم
کرة زمین را دچار تغییر میکنند (کریمی و همکاران .)6911 ،حتی تحقیقات ثابت کردهاند که در چهار سدة گذشته مناطق
نیمهخشک در ایران به مناطق خشک تبدیل شدهاند (غالمی و همکاران .)0461 ،ایران با انتشار کل گازهای گلخانهای
( )GHGنزدیک به  106،161میلیون تن  CO2اولین کشور مسئول تغییرات آبوهوایی در خاورمیانه و هفتمین در جهان
* نویسندة مسئول ،تلفن41906690190 :

Email: Std_sayad@khu.ac.ir
)1. World Meteorological Organisation (WMO
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است .سهم سطح باالی ایران در انتشار گازهای گلخانهای به تولید قابل توجهی از نفت ،گاز ،و شهرنشینی سریع بستگی
دارد (دانشور و همکاران.)0461 ،
در سالهای اخیر ،بهعلت پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،و خسارات مالی مربوط به رویدادهای جوی ،تغییرات اقلیمی
اهمیت زیادی پیدا کرده است (محمدی و تقوی .)6960 ،طبق اظهارات کمیتة بینالدول تغییر اقلیم ،6دخالت انسان در
تغییر آبوهوای جهان انکارناپذیر است؛ هرچند در گوشه و کنار برخی محققان هنوز بر آناند که بعضی عوامل تغییر اقلیم
ناشناختهاند و نباید اثر صرف انسان در آبوهوا را تأیید کرد (نوریان)6911 ،؛ اما چالشی که در دهههای اخیر با عنوان
تغییر اقلیم مطرح شده با تغییرات اقلیم در دهههای گذشته بسیار متفاوت است؛ یکی اینکه دخالت انسان در طبیعت زیاد
شده است و دیگری روند شتابان تغییر اقلیم که روند سازگاری با آن را با مشکل مواجه کرده است (نصرآبادی .)6919 ،در
نتیجه ،درک سازگاری با تغییر اقلیم به یک نگرانی عمده برای تسهیل اقدامات سازگاری و بهبود ظرفیت سازگاری تبدیل
شده است (آزاد و همکاران.)0461 ،
تغییر اقلیم همانگونهکه از فعالیتهای گوناگون انسانی تأثیر میپذیرد ،اثرهایی گوناگون بر فعالیتهای انسانی
برجای میگذارد؛ یکی از عوامل مهم تغییرات اقلیمی در دهههای اخیر افزایش فشار فعالیتهای انسانی بر محیط زیست
است (نجفپور .)6961 ،با توجه به وقوع تغییرات آبوهوایی در مناطق مختلف جهان در سالهای اخیر ،نگرانی عمدة
فعاالن محیط زیست و جنگلداری و سیاستگذاران بررسی تأثیرات مخرب مستقیم و غیرمستقیم این پدیده بر وجوه
مختلف اکوسیستم جنگل و جوامع محلی بوده است (کریم و همکاران .)0404 ،افزایش غلظت گازهای گلخانهای موجب
تغییر متغیرهای اقلیمی کرة زمین شده و پیشبینی میشود این تغییرات در آینده نیز ادامه یابد (حصیرچیان و همکاران،
 .)6911رشد صنایع و کارخانهها باعث افزایش گازهای گلخانهای مخصوصاً گاز  co2در چند دهة اخیر شده است؛
بهگونهای که پیشبینی شده غلظت این گاز از  ppm 064در سال  6174به  ppm 144در پایان قرن  06برسد (،IPCC
 .)0460تغییرات در چرخة آب از مهمترین پاسخهای زمین به گرمایش تحمیلی به آن است .نوسانات شدید بارش و
الگوهای بارش ،پراکنش نامناسب زمانی و مکانی نزوالت آسمانی ،تبخیر و تعرق زیاد ،افزایش محسوس وقوع
خشکسالی ،و سیل و فراوانی آنها ازجمله تغییرات در چرخة آبی است ( .)0460 ،IPCCگزارشهای مشاهداتی و
بررسیهای اقلیمی حاکی از آناند که منابع آب آسیبپذیر بوده و قابلیت آن را دارند که بر اثر تغییر اقلیم دستخوش
تغییرات شگرفی شوند و عواقب زیادی برای جوامع انسانی و اکوسیستمها دربر داشته باشد (عجمزاده و مالیینیا.)6910 ،
اولین گام در بررسی اثرهای تغییر اقلیم بررسی تأثیر این پدیده در پارامترهای اقلیمی است (نوده فراهانی و همکاران،
 .)6911بارش و دما مهمترین عناصر اقلیمیاند که بهطور مستقیم تحت تأثیر تغییر اقلیماند (مدرسی و همکاران6914 ،؛
یعقوبزاده و همکاران6911 ،؛ ذهبیون و همکاران .)6961 ،کاهش میزان بارندگی و افزایش دما هر یک بهتنهایی یا به
کمک هم میتوانند موجب خشکسالیهای شدیدی شوند (نوده فراهانی و همکاران .6911 ،همانطورکه مشخص است،
دمای متوسط سطح زمین طی قرن گذشته به میزان  %1درجة سانتیگراد افزایش یافته که به افزایش تبخیر و تعرق زیاد
منجر شده است ( .)0460 ،IPCCهمچنین ،بارش یکی از فاکتورهای بسیار مهم و مؤثر در مدیریت آب کشاورزی،
بهخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک جهان ،نظیر ایران ،محسوب میشود (موسوی و همکاران .)6917 ،افزایش درجة
حرارت از یک سو و کاهش احتمالی بارش از طرف دیگر باعث بهوجودآمدن شرایط پیچیدة اقلیمی در ایران بهویژه در

1. IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change.
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مناطق گرم و خشک خواهد شد (علیزاده و همکاران .)6961 ،با وجود این ،الگوهای آبوهوایی ،باد ،تابش ،و پارامترهای
مشابه آن نیز تحت تأثیر تغییر اقلیماند .اقلیم میتواند گرمتر یا سردتر شود و مقادیر ساالنة بارندگی یا برف میتواند افزایش
یا کاهش یابد .در مقیاس کلی ،افزایش تدریجی دمای کرة زمین و اقیانوسها در اثر افزایش گازهای گلخانهای مهمترین
عامل تغییر اقلیم است (مدرسی و همکاران .)6914 ،همچنین ،بحران آب همراه اثرهای منفی تغییر اقلیم بر آن یکی از
دغدغههای جهانی است .تغییرات درازمدت مؤلفههای مهم اقلیمی در درازمدت درنتیجة انتشار گازهای گلخانهای تأثیر
معنیداری در حجم منابع آب تجدیدپذیرِ بخشهای مهم خواهد داشت (کالنکی و کاراندیش.)6910 ،
در بین ده عامل تهدیدآمیزی که بشر را در قرن  06تهدید میکنند ،اکنون پدیدة تغییر اقلیم در رتبة نخست قرار دارد.
مسئلة اصلی در بروز این پدیده پیامدهای آن برای طبیعت و زندگی بشر است (لیاقتی .)0460 ،با اینکه تأثیرات تغییرات
آبوهوایی در کشاورزی هنوز با عدم اطمینان همراه است ،انتظار میرود تغییرات آبوهوا از طریق تغییر در میزان
بارندگی ،دما ،و دیاکسید کربن بر عملکرد کشاورزی ایران تأثیر منفی بگذارد (کریمی و همکاران .)0466 ،این در حالی
است که اقتصادِ بیشتر مناطق ایران بر کشاورزی استوار است .باید هر چه زودتر به فکر مقابله با عوارض تغییر اقلیم
باشیم و برای آن چارهای بیندیشیم؛ زیرا تحقیقات نشان میدهد تغییرات اقلیم در کشور ما بر منابع آبی تأثیرات ناخوشایند
و محسوسی دارد (لیاقتی .)0460 ،تاکنون مطالعات در رابطه با تغییر اقلیم در ایران بهصورت پراکنده و موردی بوده است
و یک بررسی جامع و تحلیلی در این مورد انجام نشده است؛ با توجه به اهمیتی که تغییر اقلیم در ساختار کرة زمین و
زندگی انسانها داشته است و از سوی دیگر ضرورت پیشبینیهای اقلیمی برای استفاده در برنامهریزیهای کالن کشور،
شناخت و بررسی جامع آن بسیار ضروری است .بنابراین ،هدف از این مقاله مرور مطالعات انجامشده در ایران و تحلیل
جامع این مطالعات است .در نتیجه ،انجامدادن پژوهشهای مرتبط با تغییر اقلیم برای آمادگی هر چه بیشتر جهت
سازگاری با این پدیده و نیز کاهش هزینههای خسارتبار ناشی از این تغییرات بسیار ضروری است.

موادوروشﻫﺎ 

کشور ایران ،به لحاظ موقع جغرافیایی خاص خود نسبت به گردش عمومی جو ،در کمربند خشک جهان قرار گرفته و در
مجاورت با پُرفشار جنب حارهای بیشتر بخشهای کشور دارای اقلیم خشک و نیمهخشک است .هرچندکه با توجه به تنوع
خصوصیات توپوگرافی و تغییرات فصلی مکانگزینی سامانههای گردش عمومی جو ،خشکسالی و ترسالیهای
هواشناسی متناوب رخ می دهد و معضل کمبود منابع آب در کشور همواره وجود داشته و امنیت اقتصادی و غذایی را
تهدید میکند.
در این مطالعه ،با استفاده از روش کتابخانهای و جستوجو در منابع معتبر علمی -پژوهشی به مرور و تحلیل
تحقیقات انجامشده در مورد تغییر اقلیم در ایران پرداخته شده و از روشهای دادهپردازی در این پژوهش استفاده نشده
است .به این گونه که تغییرات زمانی و مکانی تغییر اقلیم در طی چند سال در ایران بررسی و تحلیل شده و نتایج بر
اساس مطالعات انجامشده در زمینههای مختلف تغییر اقلیم به زیربخشهای اقلیم کشاورزی ،هیدرولوژیکی ،شهری،
اجتماعی ،اقتصادی ،و مخاطرات تقسیمبندی و تحلیل شده است.
دادههای مورد استفاده ماحصل جستوجو در پایگاههای اینترنتی استنادی علمی مگیران ،ScienceDirect ،SID ،و
پایاننامههای کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران است .کلیدواژههای مورد جستوجو شامل کلمات تغییر اقلیم ،اثرهای تغییر اقلیم،
گرمایش جهانی ،و ایران بوده است .مجموعاً در پایگاه استنادی مگیران ،با جستوجوی پیشرفتة عبارت «تغییر اقلیم» در عنوان
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و کلیدواژة مقاالت علمی  6709مقاله بین سالهای  6916تا 6044؛ در پایگاه استنادی  443 ،SIDمقاله بین سالهای  6964و
6911؛ در پایگاه  Science Directبا کلمات کلیدی « »Climat Change + Iranفقط  00مقاله با این عناوین بین سالهای
 0466تا  0406یافت شد .هرچندکه تعداد مقاالت در سالهای اخیر ( 0461و  )0404افزایش یافته است .شایان ذکر است که
علت فیلتر سال  6044مقاالت پذیرفتهشده در این سال است .پس از اعمال فیلترهای دیگری همچون لحاظ صرفاً مجالت
علمی -پژوهشی ،حذف مقاالت تکراری در پایگاههای استنادی مگیران و  ،SIDفیلتر پیامدهای تغییر اقلیم و حذف نتایج
پُرتکرار ،نهایتاً  070منبع علمی معتبر در این پژوهش مطالعه ،تحلیل ،و بررسی شده است .نکتة درخور تأمل این است که در
همة این پژوهشها بحث آشکارسازی و رخداد تغییر اقلیم مورد پذیرش و اجماع پژوهشگران حوزههای مختلف همچون علوم
پایه ،علوم انسانی ،علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم پزشکی ،معماری و  ...بوده است .و البته همة منابع مورد بررسی به
افزایش دما در دهههای اخیر در ایران اذعان داشتهاند؛ هرچند در مورد تغییرات روند بارش در برخی ایستگاهها روندهای ایستا و
حتی بعضاً افزایشی در برخی منابع موجود دیده شد .در گام بعدی منابع منتخب به بخشهای مطالعاتی جداگانه دستهبندی و به
تعاریف مختلف در مورد تغییر اقلیم پرداخته شد .علت انتخاب این زیرحوزهها ،اوالً جامعیت موضوعات و ثانیاً اهمیت ملی
تکتک آنهاست .در این پژوهش به روشهای مختلف مورد استفاده در مطالعات تغییر اقلیم در کشور ایران پرداخته شد.
درنهایت ،نتیجهگیریهای مختلف جمعبندی و تحلیل شد .در نمودار  6فلوچارت اجرای مراحل این پژوهش آورده شده است.

نﻤودار.1مﺮاحلاﺟﺮايپژوﻫﺶ 

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

امروزه ،پدیدة تغییر اقلیم ذهن بسیاری از پژوهشگران در علوم پایه ،علوم انسانی ،علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم
پزشکی ،معماری ،و  ...را به خود مشغول کرده است .ایران ،بهعنوان کشوری که در کمربند بیابانی خشک قرار دارد،
بهشدت از اثرهای تغییر اقلیم تأثیر پذیرفته است و به همین دلیل مطالعات زیادی در زمینههای مختلف تغییر اقلیم در
ایران انجام شده است که بهصورت نتایجی که در ادامه میآید تقسیمبندی شدهاند .همانطورکه پیشتر اشاره شد ،بهطور
کلی ،میتوان مطالعات تغییر اقلیم را به دو گروه عمدة آشکارسازی و مدلسازی تغییر اقلیم و گروه دوم مطالعات
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پیامدهای تغییر اقلیم تقسیم کرد (قربانی و همکاران )6917 ،که در این پژوهش مشخصاً به مطالعة گروه دوم مطالعات در
ایران پرداخته شده است .بنابراین ،در مرحلة اول موضوعات به چند دسته تقسیم شد که شامل اثر تغییر اقلیم بر وقوع
مخاطرات محیطی ،منابع آب ،کشاورزی و اقتصادی است؛ همچنین ،اثر آن بر پیامدهای اجتماعی و سکونتگاهی که
تاکنون در ایران انجام شده و نتایج تحلیل شدهاند.

ارزشیﺎبﯽسﺎبقةمطﺎلﻌﺎتتﻐﯿﯿﺮاقلﯿمدرایﺮان 

.ﻃﺒقهبنديو

نﻤودار2

در نمودار  ،0نخست حوزههای مطالعاتی تغییر اقلیم به چند موضوع مورد مطالعه تقسیم شده است :هیدرولوژی،
مخاطرات ،اجتماعی و سکونتگاهی ،اقتصادی و کشاورزی ،و همچنین روش مورد مطالعهـ که هر یک از این موضوعات
خود شامل زیرشاخههایی است .سپس ،هر کدام از مقاالت مربوط به تغییر اقلیم در زیرمجموعة مطالعاتی خود قرار گرفته
شده و همچنین نشان داده شده که در هر یک از مقاالت از چه روشی استفاده شده است و در آخر درصد مطالعة هر یک
از موضوعات مطالعاتی محاسبه و جمعبندی شده است.

بخﺶﻫﺎيمختلفعلﻤﯽدرمطﺎلﻌﺎتتﻐﯿﯿﺮاقلﯿم 

نﻤودار.5سهم
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طبق نمودار  ،9مالحظه میشود که بیشترین مطالعات در حوزة تغییر اقلیم مربوط به مخاطرات محیطی است و حدود
 91درصد از کل مطالعات داخل ایران را شامل شده است که بیشترین زیرشاخة تحقیقاتی آن مطالعة پدیدههای حدی در
اثر تغییر اقلیم است و این  91درصد شامل دما ،بارش ،و خشکسالی است که بهترتیب  66درصد 60 ،درصد ،و  1درصد
مطالعات در زمینة شاخة مخاطرات است .زمینة مطالعاتی بعدی اثر تغییر اقلیم در منابع آب است که حدود  97درصد از
مطالعات را به خود اختصاص داده است که شامل زیرشاخههای تبخیر و تعرق ،میزان آبدهی حوزهها و روانابها و
آبهای زیرزمینی است و بهترتیب  6درصد 67 ،درصد ،و  60درصد از مطالعات در زمینة مطالعات منابع آبی را به خود
اختصاص داده است .عوامل اقتصادی و کشاورزی زمینة مطالعاتی بعدی است و تحت تأثیر تغییر اقلیم حدود  61درصد از
مطالعات را شامل میشود که شامل گندم ،پوشش گیاهی ،و سایر محصوالت است و بهترتیب  1درصد 0 ،درصد ،و 64
درصد از مطالعات زیرشاخة عوامل اقتصادی و کشاورزی را شامل میشود و سرانجام مطالعات اجتماعی و سکونتگاهی با
 1درصد در مرحلة بعدی قرار دارد که  1درصد آن مربوط به مطالعات شهری است.

تﻐﯿﯿﺮاقلﯿمدرایﺮان
با وجود اینکه چالشهای فراوانی در کاربرد مدلهای مختلف اقلیمی وجود دارد (فولر و همکاران0441 ،؛ خو،)6111 ،
مدلهای گردش عمومی جو یکی از بهترین و متداولترین تکنیکهای مورد استفاده در پیشبینی تغییر اقلیم در جهان
است .مدلهای جهانی ( 6)GCMsو منطقهای اقلیم ( 0)RCMsمعموالً برای تعیین اثرهای تغییر اقلیم بهکار میروند
(آرنل0449 ،؛ کریستینسن و لتن مایر0441 ،؛ پرودوم و دیویس0446 ،؛ هاگنمن و همکاران.)0441 ،
یکی از دغدغههای اصلی استفاده از مدلهای اقلیمی فقدان دقت کافی در تفکیک مکانی آنهاست .بنابراین ،باید از
روشهای مختلف ریزمقیاسنمایی برای پیشبینیها استفاده کرد (آبکار و همکاران .)6910 ،دو نوع تکنیک برای
بهدستآوردن متغیرها در مقیاس محلی (ریزمقیاسنمایی) از روی مقیاس جهانی وجود دارد :یکی روش دینامیکی که
شامل حل صریح معادالت دینامیکی سیستم است و دیگری روش آماری که از رابطههای استخراجشده از دادههای
مشاهدهشده استفاده میکند (قربانی و همکاران .)6917 ،در این رابطه روشهای دینامیکی جزو روشهای هزینهبر است
که در ایران در دسترس نیستند .مهمترین ابزار برای ریزمقیاسکردن دادههای  GCMدر کشور ما استفاده از روشهای
آماری است (خسروانیان و همکاران .)0467 ،ریزمقیاسنمایی آماری با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره روابط بین
متغیرهای مستقل و وابسته را مشخص میکند (آبکار و همکاران.)6910 ،
همانطورکه پیشتر اشاره شد ،رخدادهای فرین ،که دارای تغییرات شدید زمانی -فضاییاند ،مهمترین پیامد تغییر
اقلیم محسوب میشوند .بنابراین ،در ادامه به مرور مخاطرات محیطی بهعنوان پیامد تغییر اقلیم پرداخته شده است.
بهعنوانپﯿﺎمدتﻐﯿﯿﺮاقلﯿم 
مخﺎﻃﺮاتمحﯿطﯽ 

افزایش رخدادهای حدی در سالهای اخیر به بزرگترین دغدغة اقلیمشناسان تبدیل شده است (بابائیان و همکاران،
 .)6966اولین اثر تغییر اقلیم بر عناصر جوی بهویژه دما و بارش است (آبکار و همکاران .)6910 ،بنابراین ،بررسی تغییرات
این متغیرها برای تعدیل خسارت یا سازگاری با پدیدة تغییر اقلیم از اهمیت خاصی برخوردار است .با توجه به تفاوتهای
اقلیمی جغرافیایی سرزمین ایران ،مشخص شده است که در منطقة شمال غرب تغییرات بارش کاهشی ،کاهشی -نوسانی،
1. Global Circulation Models
2. Regional Climate Models
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و کاهشی -انتقالی و دما افزایشی و در منطقة غرب و جنوب غرب تغییرات بارش کاهشی ،کاهشی -نوسانی ،و افزایشی و
تغییرات دما افزایشی پیشبینی شده است .منطقة جنوب و جنوب شرق دارای تغییرات کاهشی ،کاهشی -نوسانی ،نوسانی،
و افزایشی-نوسانی بارش و تغییرات افزایشی دما خواهد بود .در منطقة شرق و شمال شرق تغییرات بارش نوسانی و
کاهشی -نوسانی و تغییرات دما افزایشی-نوسانی است .در منطقة سواحل شمالی ،تغییرات بارش کاهشی و افزایشی-
نوسانی و دما افزایشی و افزایشی -نوسانی و منطقة جنوب البرز و مرکز ایران نیز دارای تغییرات کاهشی ،نوسانی،
افزایشی -نوسانی بارش ،و تغییرات افزایشی دما خواهند بود (کریمی و همکاران .)6911 ،در ادامه به رخدادهای فرین
دورههای مختلف در ایران اشاره و سپس تحلیل خواهد شد .طبق مطالعات ،میزان شدت پُرفشار سیبری در دورة تشدید
گرمایش جهانی ( 6119به بعد) کم شده است (صفر راد و همکاران )6910 ،و این موضوع باعث عقبنشینی این پُرفشار و
تقویت و پیشروی سلول هدلی و پُرفشار جنب حاره بر روی ایران شده است (خوشاخالق و همکاران .)6916 ،مطالعة
روند دما در ایستگاههای مرکزی ایران در طی نیم قرن گذشته نشان داد که همة تغییرات از نوع جهشی و ناگهانی بوده
است و از نوسانات اطلس شمالی پیروی میکنند (خوشرو و همکاران6917 ،؛ باهک و همکاران )6910 ،و این خود باعث
شده است که میانگین دما و بارش در مناطق خشک افزایش یابد (آبکار و همکاران6919 ،؛ آبکار و همکاران.)6910 ،
نمونة این حالت افزایش میزان تبخیر و تعرق و دما در استان فارس و کاهش بارش در این استان است (امانی و
همکاران6917 ،؛ کوهی و ثنایینژاد6910 ،؛ صالحنیا و همکاران .)6919 ،تحقیقات نشان داده است که در دهههای آتی
بر میزان بارشهای سنگین و ناگهانی افزوده خواهد شد و بهدلیل افزایش دما بارشها از حالت جامد به مایع تغییر شکل
خواهد داد (باباییان و همکاران .)6966 ،بررسی طول بازة تر و خشک در استان کرمان نشان داد که اگرچه طول بازة تر
در تابستان برای همة ایستگاهها رو به افزایش است ،در فصل زمستان بارش رو به کاهش است (هاشمی نصب خبیصی و
همکاران .)6910 ،همچنین ،تغییر اقلیم باعث افزایش غیریکنواخت بارش در دو مقیاس زمانی و مکانی در بخش اعظم
کشور خواهد شد (موسوی و همکاران .)6917 ،دماهای فرین گرم رو به افزایش و دماهای فرین سرد رو به کاهش است
و بسامد بارشهای فرین رو به افزایش است (دارند .)6910 ،تحقیقات ثابت کردهاند که میانگین دمای کمینة ایران بین
سالهای  0467تا  0407در حال افزایش است (محمدی و همکاران .)6917 ،در دهههای آینده سرمای فرین در نیمة
غربی و نوار ارتفاعی (کوهستان و کوهپایه) بیشتر از نواحی داخلی و سواحل جنوبی کشور خواهد بود .کمینة رخداد فرین
سرد ایران مربوط به ناحیة دشت کویر و بیشینة آن نیز در ناحیة شمال غرب مشاهده میشود (امیدوار و همکاران.)6917 ،
افزایش بارش و دما برای دورههای  0407و  0474و طوالنیترشدن فصل رشد و نمو گیاهان ،افزایش تبخیر و تعرق،
کاهش بارش جامد ،افزایش بارشهای همرفتی ،و درنهایت افزایش پتانسیل سیالب از دیگر آثار این تغییرات اقلیمی
است (روشن و همکاران .)6916 ،در ادامه تحلیل مؤلفة روند بلندمدت سریهای زمانی نشان میدهد که در طول دورة
آماری از بارش متوسط ساالنة جلفا کاسته میشود ،اما روند ناهنجاریهای دمایی کرة زمین روندی افزایشی دارد (قویدل
رحیمی .)6961 ،در تحلیلی پیشبینی شده که تغییر اقلیم باعث افزایش جریان در عرضهای جغرافیایی باال (بهدلیل
افزایش بارش و ذوب برف) و کاهش جریان در عرضهای جغرافیایی پایین میشود و این حالت باعث افزایش بارش در
زمستان و کاهش بارش در تابستان میشود (باگیس و همکاران .)0464 ،در حالی که همة مطالعات در مورد تغییرات
احتمالی دما و بارش در دهههای بعدی بحث میکنند ،میتوان تناقضات جدی را در نتایج آنها مشاهده کرد .همچنین،
الگوی کلی تغییرات در بیشتر موارد متفاوت است .این موضوع ممکن است تأثیر قابل توجهی در باورهای عمومی دربارة
تغییر اقلیم داشته باشد که میتواند هشداری جدی برای فعاالن این حوزه باشد (رحیمی و همکاران.)0461 ،
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پیشبینیهای آینده احتمال بیشتری از شدت خشکسالی شدید را نشان میدهد .پیشبینی شده است مدت زمان و
فراوانی خشکسالی مبتنی بر بارش کاهش یابد .با این حال ،بهدلیل تأثیر افزایش دما ،مدت زمان و فرکانس آن
پیشبینی میشد که تشدید شود و ثابت شده است باالترین شدت در قسمت خشکسالی کشاورزی اتفاق بیفتد (کمالی و
همکاران .)0461 ،با توجه به روند احتمالی افزایش خشکسالی در جهان در اثر تغییر اقلیم ،بررسی این پدیده در هر
منطقه برای دورة آتی ضروری مینماید .پدیدههای حدی مانند خشکسالی بیش از سایر پدیدهها تحت تأثیر تغییر اقلیم
قرار میگیرند،خشکسالی بهمنزلة یک بیتعادلی طبیعی اما موقتی موجودی آب تعریف میشود که با وقوع مداوم
بارندگیهای کمتر از میانگین ،فراوانی ،تداوم و شدت نامعین و رخدادهای غیرقابلپیشبینی همراه است و سبب کاهش
موجودی منابع آب و کاهش ظرفیت برد اکوسیستمها میشود (پریرا و همکاران .)0440 ،بروز خشکسالی در عرضهای
پایین و میانی (پاری و همکاران )0441 ،موجب کاهش سریع جریانهای سطحی ،افت مخازن زیرزمینی ،فرسایش آبی و
بادی خاک ،تغییر کیفیت منابع آبوخاک ،افزایش بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی و نشست زمین (نوده فراهانی و
همکاران )6911 ،و همچنین باعثِ بروز خسارتهای زراعی و هیدرولوژیکی میشود (قمقامی و همکاران.)6910 ،
افزایش خشکسالی و شدت آن در آینده و تأثیر آن بر پارامترهای هواشناسی بهطور عمده بهعنوان یک نتیجه از کاهش
بارش بوده و بهدلیل افزایش تبخیر به گرمشدن زمین شدت میدهد (شفیلد و همکاران .)0460 ،بر اساس سناریوهای
اقلیمی ،تا اواخر قرن  ،06خشکسالیها از یک درصد در شرایط فعلی به  94درصد مساحت خشکیهای کرة زمین خواهد
رسید (زیرکزاده و بذرافشان .)6916 ،آشکارسازی تأثیر تغییر اقلیم بر خشکسالیهای هواشناسی در شمال غرب ایران
نشان میدهد که در شرایط افزایش دما و کاهش بارندگی ،بهمنزلة بدبینانهترین وضعیت ،تأثیر پدیدة تغییر اقلیم بر وقوع
طبقات خشکسالی هواشناسی ،حتی به شکل تغییر طبقه ،نمود پیدا میکند (قمقامی و همکاران .)6910 ،تحقیقات دیرینة
اقلیمشناسی نشان داده است که ایران یک دورة خشکسالی سیصدساله داشته است و همچنین تغییرات اقلیمی اخیر
باعث میشود که یک دورة خشکسالی شدید و طوالنیمدت در پیش باشد (شیخبگلو اسالم .)6911 ،بررسی رابطه بین
ضخامت هواسپهر نیمکرة شمالی و ایران نشان میدهد که در طی دورة 97ساله ضخامت هواسپهر ایران حدود 0/1متر
بیش از میانگین ضخامت نیمکرة شمالی افزایش یافته است؛ یعنی سرعت روند افزایش گرمایش ایران بیش از میانگین
نیمکرة شمالی است (مسعودیان و منتظری .)6910 ،اما در این میان مطالعاتی نیز وجود دارد که در آنها یک دورة
ترسالی کوتاهمدت در آینده دیده میشود و این خود شبهههایی در وقوع خشکسالی ایجاد کرده که با عدم قطعیت مواجه
است و نشان داده است که در آینده آبوهوای مرطوب بر ایران حاکم میشود و از میزان خشکسالیها کاسته میشود
(پورعلی حسین و مساح بوانی .)6910 ،از جمله عوارض خشکسالی وقوع پدیدة گردوغبار استریال طوفان گردوغبار
پدیدهای مضر در سرزمینهای کویری است .این پدیده در مناطقی با آبوهوای خشک و نیمهخشک مانند خاورمیانه
شدیدتر است .گاهی اوقات میزان دید را به کمتر از  044متر کاهش میدهد .در سالهای اخیر ،تغییرات شدید آبوهوایی
همراه با شهرنشینی و صنعتیشدن ،خشکسالی و آلودگی هوای ناشی از گردوغبار را افزایش داده است ( Keyantash,

 .)2002گردوغبار یکی از مشکالت مهم زیستمحیطی است که در اثر تغییرات آبوهوا و خشکسالی ایجاد میشود .با
خشکشدن منابع آبی ،پوشش گیاهی از بین میرود و بستر دریاچهها و تاالبها را ذرات ریز مانند رس فرامیگیرد که
بهراحتی توسط بادهای شدید موسمی در هوا معلق شده ( )Draxler and Gillette, 2001و در مناطق اطراف طوفان
ایجاد میکند .همراه با خشکسالی چندسالة اخیر ،بسیاری از بحرانهای زیستمحیطی ناشی از گردوغبار در ایران و
خاورمیانه بهوجود آمدند؛ این پدیده بر بسیاری از مشکالت ایجادشده از نظر بهداشتی ،اجتماعی ،و اقتصادی تأثیر
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میگذارد .ذرات ریز گردوغبار هنگامی که با آالیندههای شهری مخلوط شوند باعث ایجاد مه دود میشوند ( Wang,

 .)2004پیش از این ،بیشترِ گردوغبار در بهار و تابستان و در غرب ایران طوفانهای گردوغبار وجود داشت .اما اکنون
وقوع آن به حدود هشت ماه از سال رسیده است و منطقة نفوذ آن تا مرکز و جنوب ایران گسترش مییابد و باعث ایجاد
مشکالت زیادی برای ساکنان این مناطق میشود و سالمت آنها را تهدید میکند ( .)Keramat et al., 2011در
سالهای اخیر ،گردوغبار مهمترین بحران زیستمحیطی در استان خوزستان بهشمار میآید و از آنجا که روند روزهای
غباری در منطقه نیز به دالیل مختلف از جمله ساختن سد و خشکسالیهای گستردة ناشی از تغییر اقلیم افزایش
چشمگیری داشته است (زراسوندی و همکاران0466 ،؛ عزیزی و همکاران6916 ،؛ شاهسونی و همکاران ،)6916 ،این
پدیده نگرانیهای زیادی بهوجود آورده است .استفادة بیرویه از منابع آب در مناطق بیابانی ،از بین رفتن نیزارها و جنگ،
کاهش بارندگی ،کاهش رطوبت نسبی جو از جمله عواملی است که به خشکی تاالبها و دریاچههای شرق سوریه و
عراق و گسترش طوفانهای گردوغبار به سمت ایران منجر شده است ( .)Orlovsky and Orlovsky, 2002در ایران
حدود  66استان و  60شهر کانون اصلی فرسایش بادی شناسایی شدهاند .بررسی طوفانهای گردوغبار در ایران نشان
میدهد که عوامل انسانی و مصنوعی در وقوع و تداوم این پدیده دخیلاند .مطالعة مرکز تحقیقات  NOAAدر عراق
نشان داده است که علت اصلی طوفانهای شدید گردوغبار در ایران بیابانزایی در مناطق مرکزی و شمال غربی عراق
است که این عامل خود از تغییر اقلیم تأثیر پذیرفته است ( .)NOAA, 2009همزمان که پدیدة تغییر اقلیم در ایران باعث
افزایش خشکسالیها شده ،به افزایش فراوانی طوفانهای رعد و برق (ناشی از گرمایش همرفتی) نیز منجر شده است
(علیزاده و همکاران.)0466 ،
بر اساس مطالعات انجامشده ،میتوان استنباط کرد که در دهههای اخیر روند گرمایش جهانی باعث تضعیف پُرفشار
سیبری و تقویت پُرفشار جنب حاره شده و این حالت موجب عقبنشینی پُرفشار سیبری به سمت عرضهای جغرافیایی
باالتر و پیشروی بیشتر جنب حاره بر روی ایران شده است (علیپور و همکاران )6911 ،که این خود باعث از بین رفتن
عامل صعود برای رخداد بارش و در نتیجه خشکسالی میشود .گواه این امر افزایش دما ،کاهش بارش ،و به دنبال آن
افزایش تبخیر و تعرق و همچنین افزایش بسامدهای فرین در سطح کشور است .به دنبال افزایش دما ،ضخامت اتمسفر
نیز افزایش یافته است (اکبری و همکاران .)6916 ،عالوه بر این ،تغییر اقلیم باعث توزیع غیریکنواخت بارش در
مقیاسهای زمانی و مکانی شده است و در دهههای آتی باید در انتظار تابستانهای گرمتر از نرمال و همچنین
زمستانهای سردتر از نرمال بود ،که موجب دامنة تغییرات دمایی بسیار زیاد میشود و از سویی مقدار بارشهای مایع
بیشتر از بارشهای جامد میشود (مفاخری و همکاران.)6911 ،
مدیﺮیتمنﺎب آبدرﺷﺮایطتﻐﯿﯿﺮاقلﯿم 

سازمان جهانی آبوهوا بر لزوم تحقیق بر منابع آب بسیار تأکید دارد (مدرسی و همکاران .)6914 ،برهمخوردن تعادل
سیستم اقلیمی ناشی از افزایش گازهای گلخانهای بر اهمیت بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی پارامترهای هیدرولوژیکی
همچون تبخیر و تعرق میافزاید (دانشفراز و رزاقپور6919 ،؛ کالنکی و کاراندیش .)6910 ،تبخیر و تعرق از اصلیترین
اجزای بیالن هیدرولوژیکی و بسیار متأثر از مؤلفههای اقلیمی مهم همچون دما بوده و تحت تأثیر تغییر اقلیم میتواند
واکنشهای مختلفی از خود بروز دهد (گویال .)0460 ،گرمشدن جهانی زمین ممکن است چرخة هیدرولوژی را تسریع و
منابع آب جهانی را دوباره توزیع نمایدـ که این حالت موجب تغییر بیشتر پارامترهای اقلیمی میشود (کمال.)0441 ،
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کاهش غیرطبیعی پدیدههای بارشی و افزایش غیرطبیعی تابش موج بلند و دما اثرهای گرمشدن کرة زمین و تأثیرات
تغییرات آبوهوایی را بر منابع آب تأیید میکند (دانشور و همکاران .)0461 ،تغییر اقلیم و خسارات ناشی از آن مهمترین
عامل مخرب در مدیریت منابع آب است ( )0460 ،IPCCکه با تغییر در میزان بارش و دمای هوا بر سیستم هیدرولوژی
یک حوضه و بهدلیل تعامل میان سیستمها بر زیرسیستمهای کشاورزی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و زیستمحیطی اثرگذار
است (انصاری و همکاران .)6911 ،بهطورکلی ،تغییرات اقلیمی بر میزان آبدهی رودخانه اثرگذار است که میتوان با
بررسی نوسانات دبی رودخانه در بازدهی زمانی نقش تغییر اقلیم بر دبی رودخانه را مشخص کرد (پزشکی و همکاران،
 .)6911در طی قرنهای اخیر ،منابع آب زیرزمینی یکی از اصلیترین منابع تأمینکنندة آب موردنیاز جوامع انسانی بهشمار
میآید .متأسفانه ،استحصال بیرویة آب از این منابع در بسیاری از مناطق باعث سیر نزولی سطح آب شده است و ادامة
این روند موجب تهدید جدی برای اکوسیستم و جوامع انسانی موجود در منطقه میشود (برزگری .)6911 ،در بسیاری از
مناطق خشک و نیمهخشک جهان ،منابع آب زیرزمینی اصلیترین منبع آبی تضمینگر ادامة حیات اکوسیستمهای طبیعی
و انسانسازند .هجوم بخشهای درحالتوسعه به سمت آبخوانها این منابع عظیم را چه از نظر پایداری چه از نظر کیفی
با تهدیداتی مواجه کرده است .بهطوریکه بررسی وضعیت سطح آبهای زیرزمینی در بسیاری از نقاط جهان بیانگر روند
نزولی است ( .)0441 ،IPCCدر برنامهریزی بهرهبرداری از سدها ،که متأثر از آبدهی و رواناب ورودی به این مخازناند،
مسئلة تغییر اقلیم ،که بارش و دما از مهمترین عناصر آن به شمار میروند ،یکی از فرازسنجهای اصلی تأثیرگذار است
(یعقوبی و همکاران6911 ،؛ جهانبخش اصل و همکاران .)6917 ،محدودیت منابع آب و توزیع نامتجانس آن در مناطق
مختلف ایران سبب شده است که در مقایسه با بسیاری از کشورها نسبت به پدیدة تغییر اقلیم آسیبپذیرتر باشد (گودرزی
و همکاران .)6911 ،تاالبها اکوسیستمهای باارزشی هستند که از کارکردهای بسیار متنوعی بهمنظور حفاظت از تنوع
زیستی ،ارزشهای طبیعی ،اقتصادی ،و اجتماعی متعدد برخوردارند .اهمیت تاالبها ،بهویژه در مناطق خشک و
نیمهخشک ،مانند ایران ،بیشتر است .تاالبها از طرق مختلف میتوانند اثرهای تغییر اقلیم را کاهش دهند .بنابراین ،زوال
و نابودی تاالبها اثرهای تغییر اقلیم را تشدید میکند (فالح و فاخران .)6911 ،مطالعات ارزش اقتصادی تاالبها بیانگر
آن است که یک تاالب در شرایط مساوی حدود  64برابر جنگلها و  044برابر زمینهای زراعی ارزش اقتصادی دارد.
عالوه بر آن ،تنظیم آبوهوا ،جلوگیری از سیل ،حفاظت از تنوع گیاهی و جانوری ،زیبایی و جاذبههای بصری ذاتی
تاالب ،جاذبههای توریستی و ایجاد فضایی برای زندگی پرندگان مهاجر و مکانی غنی برای بررسیهای تحقیقاتی و
علمی متخصصان و دانشمندان از مهمترین موضوعات وجود یک تاالب است (وزارت نیرو.)6914 ،
تغییرات اقلیمی از طریق تأثیر در چرخة هیدرولوژی بر میزان دبی حوضه و تبخیر و تعرق سطح آن اثرگذار است .همچنین،
در اثر فرسایش زیاد و جاریشدن آب بارش ،نفوذپذیری خاک در سطح حوضه کاهش مییابد و در نتیجه سطح آبهای
زیرزمینی نیز پایین میرود و به دنبال آن افزایش حجم روانابها موجب کاهش سطح بهرهوری سدها میشود .وجود تاالبها
نیز عاملی برای تعدیل اثرهای تغییر اقلیم است که متأسفانه با نابودی آنها اثرهای تغییر اقلیم تشدید شده است.
در ایران ،تاکنون ،مطالعات بسیاری در زمینة تأثیر تغییر اقلیم بر منابع هیدرولوژیکی انجام شده است که پژوهشگران
در آنها به نتایج زیر دست یافتهاند .ارزیابی اثرهای تغییر اقلیم بر رواناب رودخانهها در ایران نشان داد که تغییر شرایط
آبوهوایی موجب کاهش رواناب شده است (عجمزاده و مالیینیا6917 ،؛ یعقوبی و مساح بوانی .)6910 ،بر اساس
یافتهها ،افزایش دما و کاهش میزان بارش در طی سالهای آینده به کاهش رواناب و منابع آبی موجود بهواسطة فرایند
تبخیر و خشکی بیشتر حوزههای آبخیز و سدها منجر خواهد شد که بهتبع آن با تأثیرگذاری بر اقلیم منطقه در آیندهای
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نهچندان دور ،تعداد و شدت وقایع سیل و خشکسالی افزایش خواهد یافت (رزاقیان و همکاران6917 ،؛ بخشایی و
همکاران6911 ،؛ پناهی و همکاران0466 ،؛ جهانبخش اصل و همکاران6917 ،؛ قربانی و همکاران6917 ،؛ اکبریان اقدم
و همکاران6910 ،؛ یعقوبی و همکاران6917 ،؛ نصرتی و همکاران .)6969 ،درواقع ،میزان رواناب در پاییز و بهار افزایش
مییابد؛ درحالیکه در زمستان و تابستان در طول دورههای آینده کاهش مییابد .چنین تغییر فصلی در سطح رواناب ناشی
از عواقب تغییر آبوهوا در اشکال افزایش دما ،ذوب برف ،تغییر الگوی بارش ،و غیره است (شاهواری و همکاران.)0461 ،
همچنین ،در ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش در کشور مشخص شد که در آینده میانگین دمای حداکثر و حداقل
ماهانه در همة ماههای سال تقریباً بهصورت یکسان افزایش خواهد یافت (حصیرچیان و همکاران6911 ،؛ یعقوبزاده و
همکاران6911 ،؛ نوده فراهانی و همکاران6911 ،؛ زارعی و همکاران6911 ،؛ داودی و مرادجانی .)6911 ،در ادامه بررسی
روند زمانی -مکانی بارش طی شرایط تغییر اقلیم نشان داد که تا چند دهة آتی بهجز نواحی مرطوب خزری بقیة نواحی
ایران با کمبود بارش مواجه خواهند شد (شیفته و همکاران0460 ،؛ موسوی و همکاران6917 ،؛ خوشروش و همکاران،
6917؛ دسترنج و همکاران .)6917 ،در سالهای اخیر گرمایش جهانی موجب آزادشدن مقدار قابلتوجهی گازهای هیدراته
و متان از سطح دریای خزر شده است (گریوانی و گریوانی .)6917 ،در شرایط تغییر اقلیم در دورة آتی ،میزان آب موجود
در مخزن سدها کاهش مییابد .باید گفت نادیدهگرفتن اثر تغییر اقلیم و استفاده از نحوة بهرهبرداری از مخزن دورة پایه
برای دورة آینده موجب کاهش درصد تأمین آب برای تخصیصهای درنظرگرفتهشده خواهد شد (نوری و مساح بوانی،
6911؛ حافظپرست و همکاران .)6911 ،پیشبینی تغییرات فصلی و ماهانة تبخیر و تعرق پتانسیل و پارامترهای اقلیمی با
استفاده از ریزمقیاسنمایی در دو ناحیة خشک و نیمهخشک تبخیر و تعرق پتانسیل در همة ماهها و فصلهای گرم سال
در هر دو ناحیه افزایش یافته است (جمالی و خورانی6917 ،؛ کالنکی و کاراندیش6910 ،؛ کابلی .)6917 ،نتایج بررسی
دادههای مشاهداتی بارش ،دمای کمینه و بیشینه ،ساعات آفتابی منطقه در دورة پایه و به کمک نوسانات اقلیمی حاکی از
بحرانیبودن وضعیت تبخیر و تعرق در استان آذربایجان غربی است (دانشفراز و رزاقپور .)6919 ،اثرهای تنوع
آبوهوایی بر تغییر در حوضة دریاچة ارومیه موجب شده است که میانگین بارندگی  1.0درصد کاهش و میانگین حداکثر
درجة حرارت  4.6درجة سانتی گراد در عرض چهار دهه افزایش یابد و این تغییرات بهویژه در زمستان و بهار
مشاهدهشدنی است (دلجو و همکاران .)0469 ،پدیدة تغییر اقلیم تبعات منفی در اقلیم حوضة دریاچة ارومیه داشته است
که باعث کاهش تا  04درصدی بارش ماهیانه و افزایش تا  0درجة سلسیوسی دما میشود،با وجود این ،برآوردها حاکی از
افزایش رواناب رودخانة نازلوچای در دورة آتی تحت سناریوهای انتشار مذکور به میزان  06و  01درصد بوده است
(لکزائیانپور و همکاران .)6917 ،نتایج مطالعة رواناب حاصل از ذوب برف در حوزة دریاچة ارومیه نشان داد که در اواخر
بهار میزان رواناب کاهش مییابد .همچنین ،دبی اوج در مقایسه با دورة پایه زودتر ظاهر میشود و میزان آن افزایش
یافته است (جهانبخش اصل و همکاران .)6917 ،مطالعة پتانسیلهای تغییرات آبوهوایی و تأثیر آن بر منابع آب در
استان آذربایجان شرقی نشان داده است که بهطور نگرانکنندهای جریان آبهای سطحی در حال کاهش است (زرغامی
و همکاران .)0466 ،شبیهسازی پیامدهای تغییر اقلیم بر روی دما و بارندگی حوضة آبخیز باراندوزچای نشان داد که در
دورههای آتی مؤلفة دما نسبت به سایر مؤلفهها افزایش خواهد یافت .با این حال ،تغییر در الگوی زمانی بارندگیها
مشاهده میشود .ولی افزایش دما میتواند این افزایش بارندگی را با افزایش میزان تبخیر و تعرق و افزایش نیاز آبی
گیاهان خنثی کند (محمدلو و همکاران .)6919 ،در حوضة قرهسو ،مقایسة دادههای مشاهداتی و دادههای پیشبینیشده
نشان میدهد که میزان دما بین  6تا  0درجه نسبت به دورة پایه افزایش مییابد و همچنین بارش نیز تغییری حدود 94
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درصد خواهد داشت (ذهبیون و همکاران6961 ،؛ خسروانیان و همکاران .)0467 ،شبیهسازیها نشان از تغییر رسوب
روزانه بین  -7تا  01درصد در حوضة آبخیز شهرکرد را دارندـ که پیشبینی شده است در دورههای آتی همچنان بر میزان
رسوب این حوزه افزوده خواهد شد (قضاوی و همکاران .)6911 ،در بررسی میزان آبدهی حوضة رودخانة گرگانرود
یافتهها نشان داد که در سی سال آینده با وجود سیر صعودی بارش میزان آبدهی رودخانه کاهش خواهد یافت (مدرسی و
همکاران .)6961 ،همچنین ،افزایش روند دبی در اثر تغییر اقلیم در حوضة رودخانة سردآبرود باعث افزایش میزان رسوب
و درنتیجه افزایش فرسایش شده است (مطیعی و تفکری .)6917 ،پیشبینی میشود با وضعیت موجود آبخوان هشتگرد با
توجه به افت ساالنة  19سانتی متری در زمان حال این میزان افت در آینده به بیشتر از این مقدار نیز نزول کند و آبخوان
را از حالت بحرانی به حالت فوق بحرانی تبدیل نماید (مرتضویزاده و گودرزی .)6911 ،مطالعات نشان میدهد که حوضة
جنوبی دریای خزر نیز با افزایش دما مواجه خواهد شد که خود با پیامدهای ناگوار مواجه خواهد بود (باباییان و همکاران،
 .)6911در مشهد ،در سالهای آینده ،روند تغییرات دبی افزایش چشمگیری نسبت به سی سال دبی پایه داشت و میتوان
یک دورة ترسالی را در آینده برای ایستگاه مشهد پیشبینی کرد .اما در کل ،مکان روند کاهشی دبی و افزایش
خشکسالی هیدرولوژیکی نسبت به دورة پایه مشاهده میشود (پزشکی و همکاران .)6911 ،همچنین ،میزان دبی حوضة
آبخیز کن کاهش یافته است و این روند در آیندهای نهچندان دور تشدید میشود (گودرزی و همکاران .)6911 ،در صورت
ادامة روند فعلی برداشت بیرویه از ذخیرة آبخوان ،تا پایان سال  ،0499افت نُهمتری سطح آبخوان را خواهیم داشت .ادامة
این وضعیت تخریب جدی ذخایر زیرزمینی را از نظر کمّی و کیفی دربر خواهد داشت (برزگری بنادکوکی .)6911 ،مطالعات
نشان داد که شرایط خوبی از نظر کیفیت آب بر تاالب انزلی حاکم نبوده و نیاز به چارهاندیشی و اعمال سیاستهای
مدیریتی جهت بهبود وضعیت این اکوسیستم منحصربهفرد بیش از هرزمانی ضروری بهنظر میرسد (فالح و فاخران
اصفهانی .)6911 ،بررسی تأثیرات تغییرات اقلیمی در بارش و دمای بیشینه و کمینة حوضة کرخه در دورة  0464تا 0491
نشان میدهد هرچه از شمال حوزه به سمت جنوب (مناطق سردتر به گرمتر) حرکت کنیم تأثیر تغییرات اقلیمی بر درجة
حرارت حداکثر و حداقل کمتر خواهد شد (گودرزی و همکاران .)6917 ،ارزیابی اثرهای تغییر اقلیم بر شرایط
هیدرولوژیکی حوضة گالیکش با استفاده از مدلسازی هیدرولوژیکی نشان داد که در شرایط اقلیمی آینده میزان بارش و
دما بهترتیب کاهش و افزایش خواهد یافت (سهرابیان و همکاران .)6910 ،هرچه به انتهای قرن بیستویکم نزدیک
میشویم ،احتمال وقوع بارشهای سیلزا در استان گلستان تحت تأثیر پدیدة تغییر اقلیم افزایش مییابد و با توجه به
پتانسیل سیلخیزی استان ،که در کشور مقام پنجم را دارد ،نیاز است که به این مسئله بیش از پیش توجه شود (یازرلو و
همکاران .)6910 ،معیارهای پایداری در ارزیابی مدیریت یکپارچة منابع آب حوضة آبریز ارس نشان داد مناطق شرقی
حوضه پایداری کمتری دارند .در این راستا ،بر اساس تحلیل گزینهها افزایش راندمان آبیاری کمک شایانی به تعادل
پایداری حوضه بر اساس شاخصهای بررسیشده در این منطقه میکند (حافظپرست و همکاران.)6910 ،
با مطالعة اثر تغییر اقلیم بر روانابها و آبدهی رودخانهها و همچنین میزان آب موجود در مخزن سدها در ایران بهنظر
میرسد میزان آنها کاهش یافته است که دلیل آن کاهش بارش و تغییرپذیری زمانی و مکانی این فاکتور اقلیمی است.
گرمشدن جهانی و افزایش میزان تبخیر و تعرق نیز خود مزید بر علت کمشدن آبهای جاری است .همچنین ،پدیدة تغییر
اقلیم باعث کاهش چشمگیر حوضة آبی دریاچههای کشور و حتی خشکشدن آنها شده است؛ از جمله مهمترین آن دریاچة
ارومیه است که مساحت آن حدود  04درصد کاهش یافته است .مطالعاتی که در آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی ،مشهد،
حوضة کرخه ،استان گلستان ،و تاالب انزلی در زمینة اثرهای تغییر اقلیم انجام شده است کاهش میزان بارش و افزایش دما
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و به دنبال آن افزایش تبخیر و تعرق و همچنین کاهش آبهای سطحی در حوضههای آبخیز و وقوع خشکسالیها و
سیلهای شدید را ثابت کرده است .با وقوع سیل ،میزان فرسایش در سطح حوضهها نیز افزایش مییابد .با وجود این ،از
پیامدهای اساسی تغییر اقلیم کاهش آبخوانها در دهههای اخیر است که میتواند آخرین امید کشاورزان باشد.
اقتصﺎدوکشﺎورزيدرﺷﺮایطتﻐﯿﯿﺮاقلﯿم 

در دهههای آتی ،تغییر اقلیم در امنیت غذایی و اقتصاد اثر خواهد گذاشت .شواهد محکمی مبنی بر اینکه کشورهای
درحالتوسعه متحمل فشار ناشی از پیامدهای زیانبار تغییر اقلیم میشوند وجود دارد (مؤمنی و زیبایی .)6910 ،تحقیقات
ثابت کردهاند که کمبود آب بر امنیت غذایی از طریق تغییر در بازدهی کشاورزی ،تغییر ترکیب کاالهای تولیدی و
صادرشده ،و از طریق افزایش قیمت مواد غذایی بر روی بازار و مصرفکنندگان در کشورهای درحالتوسعه اثرگذار خواهد
بود (رحمانی و همکاران .)6911 ،همچنین ،تغییرات در بارندگی تأثیر قابل توجهی در عملکرد محصول ،آب مورد نیاز
محصوالت ،و درآمد و رفاه خانوادههای مزرعه خواهد داشت (کریمی و همکاران .)0466 ،در صورت کاهش بارندگی توأم
با افزایش درجة حرارت ،مازاد رفاه مصرفکنندگان ،تولیدکنندگان ،و در نتیجه مازاد رفاه کل جامعه کاهش خواهد یافت و
مصرفکنندگان نسبت به تولیدکنندگان رفاه بیشتری را از دست خواهند داد (خلیلیان و همکاران .)6919 ،همچنین،
افزایش در فراوانی خشکسالی دارای اثرهای بسیار مهمی در مدیریت منابع طبیعی ،برنامهریزی در شرایط کمبود آب ،و
استراتژیهای مدیریت تقاضای آب است (سیاری و همکاران .)6914 ،یکی از مهمترین مسائلی که طی دهههای اخیر در
بخش کشاورزی نمود یافته و تولید محصوالت زراعی را با محدودیت مواجه کرده تغییرات اقلیم است .این پدیده منابع
آبی هر منطقه را در طول زمان دستخوش تغییر قرار میدهد (پرهیزگاری و همکاران )6911 ،و در نتیجه شناخت
نوسانات زمانی و مکانی پارامترهای هواشناسی (نظیر دما ،بارش ،و رطوبت نسبی) و تأثیر آن در بخش کشاورزی برای
مدیریت منابع آبی و کشاورزی و اتخاذ استراتژیهای مناسب بسیار ضروری است (فوهر .)0449 ،با افزایش دما ،نیاز
گیاهان به آب بیشتر میشود و بهرهبرداری از منابع آب افزایش مییابد .افزون بر این ،کاهش نزوالت آسمانی و عدم
تغذیة صحیح آبخوانها و سفرههای آب زیرزمینی از دیگر عواملی است که به بهرهبرداری بیشازحد منابع آب منجر شده
است .پیشبینیها در این راستا ،حاکی از آن است که تا سال  0474مسئلة مدیریت منابع آب اصلیترین موضوع
موردبحث در کشورهای گوناگون جهان خواهد بود .کشور ایران نیز بر اساس پیشبینیهای انجامشده تا سال  0407به
فهرست کشورهایی که با وضعیت کمبود آب مواجهاند اضافه خواهد شد (پرهیزکاری .)6919 ،یکی از عوامل مهم که
نقش اساسی در مدلسازی هیدرولوژیکی ،مدیریت و پیشبینی خشکسالی ،تجزیهوتحلیل تغییر اقلیم ،و پشتیبانی از
تصمیمگیریهای کشاورزی ایفا میکند تخمین رطوبت خاک است (اللهزاری و همکاران .)6911 ،با مقایسة رطوبت
اعماق خاک متوجه میشویم مقادیر رطوبت خاک در عمق  14سانتیمتری نسبت به عمق  94سانتیمتری در آینده بیشتر
خواهد بود (یعقوبزاده و همکاران .)6911 ،رطوبت در دورة آتی  0494نسبت به دورة پایه افزایش اما در دورة 0414
نسبت به دورة پایه کاهش خواهد یافت (اللهزاری و همکاران .)6911 ،تغییرات و پراکنش نامناسب بارش باعث تغییرات
ساالنة میزان عملکرد در زراعت دیم میشود (سهرابی مالیوسف و همکاران .)6916 ،عالوه بر این ،عملکرد محصول دیم
بدون تغییر قابل توجهی در عملکرد محصول آبی و باغی کاهش مییابد (شاهواری و همکاران .)0461 ،طبق مطالعات
انجامشده ،شدت خشکسالی در مناطق خشک و نیمهخشک بهشدت افزایش خواهد یافت و این امر کشاورزی در این
مناطق را بهشدت تحت تأثیر قرار خواهد داد (خورانی و جمالی .)6917 ،بهدلیل کمبود آب ،بسیاری از مناطق ایران قابلیت
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کشاورزی خود را از دست داده یا در آیندة نزدیک از دست خواهند داد .از این رو ،شمار فزایندهای از مردم روستایی منابع
درآمد خود را در حال کاهش یا ناپدیدشدن میبینند (رحمانی و همکاران .)6911 ،بنابراین ،گرمایش جهانی میتواند
بهواسطة افزایش دما اثرهای منفی در رشد گیاه و توسعة آن داشته باشد؛ زیرا دما یکی از مؤلفههای مهم و اساسی در
زندگی گیاه است ( .)Luo, 0466بررسی سناریوهای اقلیمی در اثر تغییرات آبوهوا بر منابع آبی و بارش در سطح کشور
نشان داده است که همچنین بر میزان فرینهای آبوهوایی افزوده میشود (بابائیان و همکاران .)0441 ،برخی از نواحی
زیست اقلیمی ایران واقع در محورهای کوهستانی زاگرس و البرز ،ارتفاعات آذربایجان ،و خراسان شمالیـ که دارای چهار
فصل منظم و دارای تیپ اقلیمی معتدل سرد هستندـ بیشترین تغییرات زیستاقلیمی در شرایط گرمایشی را دارند و
حساسیت زیادی نسبت به سایر گروهها در برابر افزایش دما دارند .این زیستبومهای جنگلی همچنین نسبت به کاهش
بارش حساستر بوده و نسبت به سایر زیستبومها از آسیبپذیری بیشتری برخوردارند (شائمی .)6961 ،جنگلهای
زاگرس و شمال ایران بهترتیب با  79درصد و  96.1درصد بهدلیل تغییرات آبوهوایی بهشدت تحت تأثیر قرار گرفتهاند
(کریم و همکاران .)0404 ،نتایج مطالعات نشان داده است که تغییر نوع کشت از مرتع به محصوالت کشاورزی و باغی
باعث کاهش کربن آلی خاک شده است (آزاد و همکاران .)6916 ،در همین راستا ،با اضافهکردن بقایا به خاک سبب
افزایش ترسیب کربن نسبت به شرایط فقدان بقایا شده است (مرادی و همکاران .)6910 ،افزودن بیوچار ،مادهای با
ویژگیهای منحصربهفرد ،به خاک دارای این ویژگی است که به ترسیب کربن اتمسفر و کاهش گرمایش جهانی منجر
خواهد شد (عظیمزاده و نجفی .)6911 ،در مقابل اضافهکردن کود نیتروژن به خاک پتانسیل گرمایش جهانی را افزایش
داده است (مرادی و پورقاسمیان .)6911 ،در نتیجه مطالعات نشان داده است که شیوة صحیح مدیریت مزرعه در نظام
تولید فشرده به کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،پتانسیل گرمایش جهانی ،و ردپای کربن منجر شده است (دستان و
همکاران .)6917 ،تغییر اقلیم ناشی از کاهش بارش به کاهش منابع آب در دسترس ،افزایش ارزش اقتصادی آب آبیاری،
کاهش مجموع سطح زیر کشت محصوالت آبی ،و کاهش سود ناخالص کشاورزان منجر شده است (پرهیزکاری و
همکاران .)6911 ،اثرهای تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی حاکی از عدم روند منظم صعودی یا نزولی در تغییرات ماهانة
بارندگی است و نیاز آب آبیاری محصوالت موردمطالعه نیز تحت تأثیر تغییر اقلیم افزایش خواهد یافت (مهرآذر و
همکاران .)6911 ،اثرهای احتمالی تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق در آینده و الگوی کشت گیاهان نشان داد که دما (حداقل،
حداکثر ،و میانگین) در دورههای پیشبینی نسبت به دورة پایة  6114افزایش خواهد یافت و توزیع بارش نیز تغییر خواهد
کرد .نتایج نشان می دهد که در صورت افزایش دمای هوا نیاز آبی الگوی کشت گیاهان افزایش پیدا خواهد کرد (علیزاده
و همکاران6961 ،؛ سیاری و همکاران .)6914 ،در نتیجه ،در دهههای آتی رطوبت خاک کاهش خواهد یافت و همزمان
تبخیر و تعرق افزایش خواهد یافت و این امر رشد گندم را بهشدت تحت تأثیر خواهد داد (یعقوبزاده و همکاران6911 ،؛
یارمحمدی و همکاران6911 ،؛ جهانتیغ و همکاران6917 ،؛ سلیمانی نمادگانی و همکاران6916 ،؛ عرفانیان و همکاران،
6911؛ کهیش و همکاران .)6961 ،پس افزایش دما و کاهش بارش بیشترین تأثیر را در عملکرد محصول گندم خواهد
داشت و موجب کاهش آن خواهد شد (آبابایی و همکاران .)6961 ،همچنین ،مشخص شده است که تولید گندم به تولید
گازهای گلخانهای بیشتر منجر میشود (رجبی و همکاران .)6916 ،بهدلیل افزایش دیاکسید کربن و به دنبال آن
گرمایش هوا و افزایش مقادیر درجة روز در ماههای پاییز ،که حتی دیگر فصول سال از آن مستثنا نیستند ،به جای آغاز
دورة کشت گندم پاییزه از اواسط و اوایل پاییز که این فرایند با کمی تغییرات در بیشتر مناطق کشور دیده میشود،
میتوان این دوره را کمی جلو انداخت و آن را با درنظرگرفتن مناطق آبوهوایی مختلف به اواخر تابستان تغییر داد
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(روشن و همکاران .)6914 ،افزایش تقاضای اتمسفری در ماههای پُربارش میتواند با کاهش ذخیرة رطوبتی خاک برای
کشتهای بهاره و افزایش کمبود آب سبز در کشتهای پاییزه کشاورزی را در هر دو بخش دیم و آبی به مخاطره بیندازد
(شبستانی و همکاران .)6917 ،در نتیجه با توجه به کاهش بارش و افزایش دما در طول دورة رشد نیاز آبی گیاه باید از
طریق آبیاری تأمین شود (باعقیده و همکاران .)6911 ،بر اساس تحقیقات ثابت شده است که افزایش دما و کاهش بارش
همچنین موجب کاهش بهرهوری گیاه ذرت در دورة  0464تا  0491خواهد شد (روستایی و همکاران .)6916 ،در مقابل
مقایسة ترکیب اسانس گل محمدی در شرایط تغییر اقلیم نشان داد که در طول دورة تغییر اقلیم میزان اسانس این گل
افزایش یافته است (جاللی چیمه و همکاران .)6911 ،در بخش کشاورزی بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،کشاورزان
برای تأمین امنیت غذایی و تأمین معیشت پایدار باید تصمیمات طوالنیمدت را برای سازگاری با تأثیرات تغییر اقلیم اتخاذ
کنند (قانیان و همکاران .)0404 ،در این راستا دانش عاملی ضروری برای رفتار موفقیتآمیز گروههای مختلف ازجمله
کارشناسان و محققان کشاورزی بهشمار میآید .با توجه به نقش ویژة کارشناسان و محققان کشاورزی در آموزش
رویارویی با تغییرات اقلیم به کشاورزان و لزوم بررسی مسائل کشاورزی ،تحلیل دانش آنان در مورد وجود تغییرات
آبوهوا ،علل ،پیامدها و راهکارهای سازگاری با آن ،در مرکز مداخلههای در راستای حمایت از سازگاری با این پدیده قرار
دارد (یزدانپناه و همکاران .)0461 ،هدف اصلی توسعهدهندگان برنامة آموزش محیط زیست تربیت متخصصان متبحر
برای کار ،مطالعه ،و حل مسائل زیستمحیطی است .بنابراین ،تطابق دانش و مهارتهای آموزشی متناسب با نیاز کشورها
همراه با پیشرفت علمی و فناوری ضروری است (احمدی و همکاران .)0406 ،همچنین ،نتایج ارزیابی راهکارهای
سازگاری با تغییر اقلیم بر اساس نشانگرهای اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی امنیت آبی نشان میدهد که برای
کاهش آسیبپذیری سیستم در دورة آتی میبایست ،ضمن افزایش بهرهوری اقتصادی آب در بخش کشاورزی توسط
افزایش راندمان آبیاری ،فعالیت کشاورزی نیز کاهش یابد و بهمنظور جبران خسارت اقتصادی و اجتماعی فعالیت در بخش
خدمات و صنعت افزایش یابد (انصاری و همکاران .)6911 ،نظر به ارتباط معنیدار میزان آب مصرفی و تولید محصول،
بیتوجهی به افزایش تبخیر -تعرق پتانسیل ،با اعمال خسارتهای شدید اقتصادی ،امنیت غذایی را تهدید خواهد کرد
(کالنکی و کاراندیش .)6910 ،نتایج رگرسیون عوامل مؤثر بر انتخاب راهبردهای سازگاری با کمبود آب نشان داد که
متغیرهای اندازة مزرعه ،تمایل به حفاظت آب ،اهمیت خطر و سرمایة اجتماعی میتواند  01درصد تغییرات متغیر
راهبردهای سازگاری با کمبود آب را پیشبینی کنند (رحمانی و همکاران.)6911 ،
کشاورزی از مهمترین مسائلی است که از شرایط تغییر اقلیم بسیار تأثیرپذیر است .دما و بارش از مهمترین
فاکتورهایی هستند که از تغییر اقلیم تأثیر میپذیرند .با افزایش دما ،نیاز گیاهان به آب بیشتر میشود و بهرهبرداری از
منابع آب افزایش مییابد .متعاقباً تغییرات و توزیع نامناسب بارش باعث کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی در دهههای
اخیر در ایران شده و باعث شده که بسیاری از مناطق کشور بازدهی خود را از نظر کشاورزی خصوصاً محصول گندم از
دست بدهند .از طرفی ،تغییر نوع کشت از مرتع به محصوالت کشاورزی و باغی باعث کاهش کربن آلی خاک شده که
دلیل مضاعفی برای کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی است .در همین راستا ،دانش کشاورزی عاملی مهم برای مقابله
با تغییر اقلیم و در نتیجه سازگاری یا تعدیل با پیامدهای آن است؛ برای این منظور کارشناسان پیشنهاد دادهاند که با
اضافهکردن موادی که به ترسیب کربن در خاک منجر میشود تدابیری اندیشیده شود تا به کاهش اثرهای گرمایش
جهانی بر محصوالت کشاورزی منجر شود.
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در دهههای اخیر روند تغییرات صنعتیشدن بهصورت شگفتانگیزی شتاب گرفته است .رشد جمعیت و نیاز روزافزون به
غذا توسعة کمّی و رشد صنایع و کارخانهها را اجتنابناپذیر نمود و این امر پدیدة دگرگونی اقلیمی را از یک موضوع
لوکس به مسئلهای حائز اهمیت و بسیار جدی تبدیل کرده که این موضوع در صدر مذاکرات سران کشورهای بزرگ و
کوچک قرار گرفته است (گودرزی و همکاران .)6917 ،در گذشته ،تحقیقات در مورد تغییر اقلیم بیشتر مربوط به بررسی
میانگین پارامترهای اقلیمی بود (کاپریو .)0441 ،اما اکنون بیشتر توجهها به سمت پدیدههای حدی معطوف شده است که
دلیل آن خسارتهای اجتماعی و انسانی است که این پدیدهها بهبار میآورند (کاتتنبرگ و جورجی .)0446 ،ریشة بسیاری
از جنگها و ناامنیها در کشورهای خاورمیانه مسائل زیستمحیطی و بحرانهای طبیعی است که درنتیجة تغییر اقلیم
اتفاق افتاده است .ایران نیز بهعنوان یکی از کشورهای خاورمیانه از این تغییرات آبوهوایی و اثرهای زیانبار آن در امان
نبوده است (داودی و مرادجانی .)6911 ،روندهای خشکترشدن و کمبود منابع آب ،فرسایش شدید و کاهش حاصلخیزی
خاک ،و به دنبال آن بحران و ناامنیهای غذایی همگی میتوانند به مناقشات امنیتی و سیاسی منجر شوند که نمونة
آنها در خاورمیانه و در برخی از کشورهای افریقای مرکزی از جمله ایران در حال مشاهده است (بنی -دومی.)0447 ،
کمبود آب یکی از عوامل اصلی تهدیدکنندة بقای بشر و اکوسیستمهای طبیعی است .بهطوریکه امنیت غذایی ،بهداشت
انسانها ،و اقتصاد کالن تحت تأثیر کمبود آب بهشدت صدمه میبینند (رحیمیان .)6917 ،شهرنشینی و توسعة شهرها به
همراه افزایش جمعیت و توسعة فعالیتهای صنعتی و مصرف بیرویة سوختهای فسیلی ،آلودگی هوا را بهشدت افزایش
داده است که پیامدهای آن در کوتاهمدت بروز بیماریهای گوناگون است و در بلندمدت تشدید برخی نوسانات اقلیمی و
تأثیرات زیستمحیطی آن ،ازجمله تغییر دورههای زمانی مناسب از نظر اقلیم آسایش ،است (نگهبان و همکاران.)6966 ،
در این میان تحقیقات ثابت کردهاند که حتی بافت شهری و شکل و طرز قرارگیری ساختمان های شهری تأثیرات اساسی
بر روی تغییرات آبوهوای شهری و عواقب ناشی از آن دارد (رامیار و همکاران .)0461 ،اگر روند فعلی در مصرف آب و
شیوههای مدیریتی آن ادامه یابد ،احتمال درگیری اجتماعی در سراسر جهان برای بحران کمبود آب بهخصوص در
کشورهای در حال توسعه افزایش مییابد .همچنین ،تغییرات آبوهوا بهعنوان یک معضل در توسعة زیست ،مسائل
اقتصادی -اجتماعی ،روانی ،و سیاسی موردتوجه همة کشورهای جهان قرار میگیرد (اسالمیان و اخروی.)6910 ،
بنابراین ،بدون توجه به اثرهای اقلیم در طرحهای مختلف موفقیت کمتری نصیب طراحان و کارشناسان در امر
برنامهریزی میشود (باهک و همکاران .)6910 ،در این راستا دانش پیششرطی ضروری برای انجامدادن رفتار در هر فرد
و پیشنیازی مهم برای کمک به تنظیم و سازگارشدن با شرایط جدید است (فریک و همکاران0440 ،؛ سان بلند و
همکاران .)0441 ،همچنین ،در مواردی که جنبة نوآوری دارند دانش بهعنوان ابزاری برای غلبه بر بازدارندههای
روانشناختی مانند نادانی و اطالعات نادرست درنظر گرفته میشود و بهعنوان پیششرطی ضروری هرچند ناکافی برای
انجامدادن موفقیتآمیز یک رفتار دیده میشود (فریک و همکاران .)0440 ،بنابراین ،برخورداری از دانش و اطالعات نقش
مهمی در بروز رفتارهای حفاظتی و پیشگیرانه دارد .دانش میتواند به عبور از بیتفاوتی زیستمحیطی یا این باور که
بیشتر افراد در بیشتر موارد دربارة تغییرات اقلیمی بهکلی فکر نمیکنند کمک کند .افزون بر این ،خطرهای مرتبط با
تغییرات اقلیمی نمونهای از «خطرهای پنهان» هستند و دانش به افراد کمک میکند تا دربارة تغییر اقلیم جهانی فکر کند
و خطرهای آن را برجسته کند (میلفونت .)0460 ،نتایج بررسیها نشان میدهد دانش مردم در مورد بسیاری از مسائل
علمی ،ازجمله تغییرات آبوهوا ،به نسبت محدود است (همیلوسکی .)0460 ،پزشکان توسعة روستایی میتوانند سیاستها
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و برنامههای مؤثری را بهمنظور کاهش آسیبپذیری جوامع محلی در برابر تأثیرات تغییرات آبوهوایی طراحی کنند
(سایمحمدی و همکاران .)0461 ،در این راستا بیشترین نگرانیهای زیستمحیطی متخصصان بهترتیب در مورد
مسئلههای آلودگی هوا ،آلودگی آب ،و استفاده از کودها و سموم شیمیایی در کشاورزی بوده است (یزدانپناه و همکاران،
 .)0461همچنین ،تغییر اقلیم بر روی زندگی ساحلنشینان اثرگذار است و خطرهای جدی از نظر اقتصادی و رفاهی برای
آنها به بار آورده است (گوهرنژاد .)6911 ،بنابراین ،گسترش پدیدة تغییر اقلیم به سراسر جهان و تأثیر آن بر منابع آب،
کشاورزی ،و پارامترهای اقلیمی در کشوری چون ایرانـ که با توزیع نامناسب مکانی و زمانی آب ،رشد جمعیت و گسترش
شهرنشینی ،و توسعة بخشهای کشاورزی و صنعت مواجه است و انتظار میرود وقوع پدیدة تغییر اقلیم باعث محدودیت
بیشتر منابع آب موجود شودـ مدیریت منابع آب موجود برای جلوگیری از مواجهه با بحران آب الزامی است (پناهی و
همکاران .)0466 ،راه مستقیم کُندکردن روند افزایش دمای جهانی و تغییر اقلیم کاهش چشمگیر استفاده از سوختهای
فسیلی و تالش برای سازگاری با اثرهای تغییر اقلیم ازجمله افزایش شدت و تواتر خشکسالیهاست (میشل.)0449 ،
توسعة فیزیکی شهرها فرایندی پویا و مداوم است که طی آن توسعة افقی و عمودی رخ میدهد .این روند توسعه به
تغییرات فراوانی در ویژگیهای فیزیکی سطح زمین ،انرژی آزادشده ،آلودگی هوا ،دما ،و درنتیجه تغییر اقلیم در شهرها
منجر میشود .یکی از بزرگترین تهدیدات توسعة شهرنشینی ،که باعث تغییر اقلیم شهری شده ،پدیدة جزایر حرارتی
است .این پدیده ناشی از گسترش نابودی پوششهای طبیعی سطح زمین است که جای خود را به جادهها ،ساختمانها،
کارخانهها ،و سایر تأسیسات شهری میدهد (شیروانی مقدم و سعیدی مفرد .)6911 ،معموالً ،پیشرفت و توسعة شهرها
مؤثرترین عامل در شدت جزیرة گرمایی شناخته میشود .از عوامل مهمی که سبب افزایش شدت اثر جزیرة گرمایی و
درنتیجه تغییر اقلیم شهری شده رشد جمعیت است (امیدوار و همکاران .)6917 ،نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که
رابطه ای نسبی میان توزیع فضایی جمعیت و شدت جزایر حرارتی وجود دارد که در برخی مناطق این رابطه مستقیم و در
برخی دیگر دارای رابطة معکوس است .بررسی دقیقتر با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشاندهندة ارتباط
مستقیم و مطلق تراکم خالص جمعیت با بیشینة شدت جزایر حرارتی شهری است (شیروانی مقدم و سعیدی مفرد،
 .)6911بهدلیل افزایش دما در دهههای آتی گمان میرود فصول سرد سال از نظر آسایش و راحتی برای فیزیولوژی
انسان مناسب باشد .همچنین ،مطالعات ثابت کردهاند که بیشترین درجة ساعتهای نیاز گرمایش مربوط به ماه ژانویه و
فوریه در بخشهای کوهستانی شمال غرب و زاگرس مرکزی به میزان  1444-7444درجة ساعت است .از نظر نیاز
سرمایش در ماههای ژوئن ،جوالی ،و اوت بخش کوهستانی شمال غرب و بلندیهای کشور کمترین ساعت سرمایش
 744-4و سواحل جنوبی بهویژه جلگة خوزستان بیشترین درجة ساعت سرمایش را داراست (امیدوار و همکاران.)6910 ،
اثرهای تغییر اقلیم طی دهة گذشته الگوی زندگی بسیاری از مردم کرة زمین را آشفته کرده و این عاملی مهم در
مهاجرتهای جمعی بوده است .بنابراین ،رویکرد «سازگاری» در حال حاضر مؤثرترین راهحل موجود برای متعادلسازی
این اثرهاست .در نتیجه ،بسیاری از محققان در تالشاند دریابند که چگونه میتوانند ظرفیت سازگاری افراد و جوامع را در
پاسخ به تأثیرات تغییرات اقلیمی افزایش دهند (خانیان و همکاران.)0461 ،
پدیدة تغییر اقلیم فقط در مسائل طبیعی تأثیرگذار نیست .یکی از مهمترین پیامدهای آن تأثیرگذاری در مسائل
اجتماعی و اقتصادی است ،از جمله مهمترین آن بروز جنگ و ناامنیهایی است که در اثر بحران آب بهوجود میآید.
بنابراین ،برخورداری از دانش و اطالعات در مورد تغییرات اقلیمی و اثر آن بر مسائل اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی در
بروز رفتارهای حفاظتی و پیشگیرانه در برابر این پدیده دارد ،از جمله مهمترین اقدامات در این زمینه افزایش بهرهوری
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اقتصادی آب ضمن کاهش محصوالت کشاورزی و افزایش نقش خدمات و صنعت برای جبران خسارت بخش اقتصاد
است .در دهههای اخیر افزایش جمعیت در شهرها و فعالیت آنها در بخشهای مختلف باعث بروز مشکالت اساسی شده
که از جمله مهمترین آن ایجاد جزیرة حرارتی در شهرهاست که در طوالنیمدت در تغییرات اقلیمی تأثیرگذار است؛ حتی
این حالت آستانة اقلیم آسایش را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.

نتﯿجهگﯿﺮي 

بحثو
با توجه به تحقیقات انجامشده در ایران از آغاز وقوع پدیدة گرمایش جهانی ،بهصورت کلی دما رو به افزایش است و
بارش نیز با وجود تغییرپذیری زمانی و مکانی زیاد کاهش مییابد .مهمترین اثر پدیدة تغییر اقلیم افزایش فرینها بوده
است؛ به این صورت که یا بازة زمانی و مکانی الگوهای آبوهوایی تغییر کرده است یا رخداد آنها بیشتر یا کمتر از
میانگین بوده است .اما پدیدههای حدی مانند خشکسالی بیش از سایر پدیدهها تحت تأثیر تغییر اقلیم قرار میگیرند؛ این
امر باعث شده است که کمفشار سیبری تضعیف و پُرفشار جنب حاره تشدید شود .همچنین ،وقوع پدیدة گرد و غبار و
افزایش بازة زمانی و مکانی آن در کشور از پیامدهای مهم تغییر اقلیم و اثر آن در ایجاد خشکسالیهاست؛ هرچند در
بعضی مطالعات نشان داده شده است که در برخی مناطق بارش افزایش مییابد؛ اما افزایش دما موجب افزایش تبخیر و
تعرق شده و همچنان با کمبود منابع آبی در آینده مواجه خواهیم شد .بدین گونه که از میزان جریانهای سطحی کاسته و
سطح ایستابی آبهای زیرزمینی فروکش خواهد کرد ،سدها به مرور کارکرد خود را از دست خواهند داد ،وضعیت
آبخوانها از حالت بحرانی به حالت فوق بحرانی تبدیل خواهد شد ،متعاقباً تعداد و شدت وقایع سیل و خشکسالی افزایش
خواهد یافت و به دنبال آن افزایش فرسایشهای شدید هم دور از انتظار نخواهد بود .در این راستا افزایش تبخیر و تعرق
باعث افزایش نیاز آبی محصوالت کشاورزی شده و با وجود اینکه طول دورة کشت افزایش یافته و همچنین زمان کشت
محصوالت تغییر کرده است ،اثرهای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی موجب کاهش راندمان کشت محصوالت شده است؛
این اثرها متعاقباً باعث تغییر الگوی کشت و نوع محصوالت شده است و امنیت غذایی ،بهداشت انسانها ،و اقتصاد کالن
تحت تأثیر کمبود آب بهشدت صدمه دیده است .در این میان کارشناسان پیشنهاد دادهاند که بهمنظور افزایش راندمان
محصوالت کشاورزی باید دانش کشاورزی را افزایش داد تا بتوان اثرهای تغییر اقلیم را تعدیل یا با آن سازگاری کرد.
افزودن مواد آلی به خاک یکی از این پیشنهادهاست .در شهرها نیز تغییر اقلیم باعث افزایش آلودگی هوا ،به وجود آمدن
جزیرة حرارتی ،و در نهایت از بین رفتن آسایش اقلیمی شده است .همچنین ،تغییرات اقلیمی به بروز مناقشات امنیتی و
سیاسی منجر شده است که این حالت بیشتر مربوط به مناقشات بر سر بحران آب است .بدون توجه به اثرهای اقلیم در
طرحهای مختلف ،موفقیت کمتری نصیب طراحان و کارشناسان در امر برنامهریزی میشود .راه مستقیم کُندکردن روند
افزایش دمای جهانی و تغییر اقلیم کاهش چشمگیر استفاده از سوختهای فسیلی و تالش برای سازگاری با اثرهای تغییر
اقلیم ازجمله افزایش شدت و تواتر خشکسالیهاست .همچنین ،برخورداری از دانش و اطالعات نقش مهمی در بروز
رفتارهای حفاظتی و پیشگیرانه در مقابل تغییرات اقلیمی دارد .در نهایت ،نتایج ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم
بر اساس نشانگرهای اجتماعی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی امنیت آبی نشان میدهد که جهت کاهش آسیبپذیری
سیستم در دورة آتی میبایست ،ضمن افزایش بهرهوری اقتصادی آب در بخش کشاورزی با افزایش راندمان آبیاری،
فعالیت کشاورزی نیز کاهش یابد و بهمنظور جبران خسارت اقتصادی و اجتماعی ،فعالیت در بخش خدمات و صنعت
بیشتر شود .در این راستا تالشهای دولت در زمینة بهبود بهرهوری کشاورزی و توسعة آبیاری بر اساس فناوری فعلی،
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توسعة فناوریهای جدید و اصالحات سیاست متمایز شده است .همچنین ،عملکرد سازگاری کشاورزان نیز مشخص شده
است و برخی از نتیجهگیریها و توصیهها برای افزایش ظرفیت سازگاری کشاورزان و کاهش تأثیرات منفی تغییرات آب
و هوایی ارائه شده است .میتوان پیشنهاد کرد که توازنی بین ظرفیت انطباقی ذهنی و درک تأثیر تغییرات آبوهوایی
بهوجود آید که در آن عامل پیوست مکانی میتواند تعادل را به نفع سازگاری بیشتر و مهاجرت کمتر متمایل کند .با توجه
به اینکه تاکنون جامعترین ارزیابی تغییرات اقلیمی جهانی توسط  IPCCانجام شده است ،نتایج مطالعة حاضر را با
گزارش پنجم  IPCCمقایسه میکنیم .گزارش تلفیقی ،محصول نهایی ارزیابی گزارش پنجم ( )AR5شورای بینالمللی
تغییرات اقلیمی ( )IPCCبا نام تغییرات اقلیمی  0460منتشر شده است .این گزارش شامل تأثیر مستقیم تغییرات
آبوهوایی در سیستمهای طبیعی و همچنین اثرهای مستقیم و غیرمستقیم بر سیستمهای انسانی مانند سالمت انسان،
امنیت غذایی ،و امنیت اجتماعی است .بر اساس گزارش تلفیقی ( ،)SYRنفوذ انسان در سیستم آبوهوایی بدیهی و در
حال رشد است و اثرهای آن در همة قارهها و اقیانوسها دیده میشود .بسیاری از تغییرات مشاهدهشده از دهة 6174
نسبت به دههها تا هزاران سال پیش بیسابقه بوده است .عالوه بر این ،گزارش تلفیقی میگوید که فعالیتهای انسانی
بیشتر آبوهوا را مختل میکند و اثر خطرهای شدید ،فراگیر ،و غیرقابلبرگشت برای مردم ایجاد میکند و اکوسیستم و
تغییرات طوالنیمدت را در همة اجزای سیستم آبوهوایی بهوجود میآورد .گرمشدن سیستم آبوهوایی یک پدیدة بدیهی
است و از دهة  6174بسیاری از تغییرات مشاهدهشده در طول دههها تا هزاران سال پیش بیسابقه بوده است .جو و
اقیانوس گرم شدهاند ،میزان برف و یخ کاهش یافته و سطح آب دریا افزایش یافته است .بهطور میانگین ،بارندگی از سال
 6146در اواسط ماههای زمستان در نیمکرة شمالی (بعد از سال  )6176افزایش یافته است .برای عرضهای دیگر ،روند
متوسط مثبت یا منفی درازمدت در سطح منطقه با اطمینان کم همراه است .در طول سالهای  6110تا  ،0466صفحات
یخچالهای گرینلند و قطب جنوب ذوب شدند که احتماالً طی سالهای  0440تا  0466مقدار آن افزایش یافته است.
اندازة یخچالها تقریباً در سراسر جهان کاهش یافتهاند .پوشش برف بهاره در نیمکرة شمالی به میزان کم ادامه دارد .از
اوایل دهة  6164در اثر افزایش دمای سطح زمین و تغییر پوشش برف ،دمای هوا در همة نقاط جهان افزایش یافته است.
در بسیاری از مناطق ،تغییر نوع بارش یا ذوبشدن برف و یخ ،تغییر سیستمهای هیدرولوژیکی ،تأثیرگذاری در کیفیت و
کمیت منابع آبی بسیار مشاهده شده است .بسیاری از گونههای زمینی ،آبهای شیرین و دریایی ،پهنههای جغرافیایی،
فعالیتهای فصلی ،الگوهای مهاجرت ،فراوانی و ارتباطات گونهها در واکنش به تغییرات اقلیمی جاری تغییر کرده است.
اثرهای منفی تغییرات اقلیمی بر تولید محصول بیشتر از اثرهای مثبت آن بوده است .تغییر در بسیاری از رویدادهای شدید
آبوهوا و شرایط آبوهوایی از سال  6174دیده شده است .برخی از این تغییرات به تأثیرات انسانی مرتبط است ،ازجمله
کاهش شدید دما در مناطق سرد ،افزایش شدید درجة حرارت در مناطق گرم ،افزایش بیش از حد سطح آب دریا ،و
افزایش تعداد بارشهای سنگین در بسیاری از مناطق .احتمال زیادی وجود دارد که در بعضی مناطق تعداد بارندگیهای
سنگین که کاهش یافته بود افزایش یافته باشد .تشخیص اخیر روند افزایشی بارش شدید و تخلیة برخی از حوضهها
خطرهای ناشی از سیل در مقیاس منطقهای را نشان میدهد .همچنین ،بر میزان و شدت طوفانها در دهههای اخیر
افزوده شده است .محدودکردن تغییرات آبوهوایی نیازمند کاهش شدید و پایدار در انتشار گازهای گلخانهای است که
همراه با انطباق میتواند خطرهای تغییرات اقلیمی را محدود کند .انتشار گازهای گلخانهای انسانی بهطور عمده در اثر
افزایش جمعیت ،فعالیت اقتصادی ،شیوة زندگی ،مصرف انرژی ،الگوهای استفاده از زمین ،تکنولوژی ،و سیاست آبوهوا
است .پیشبینی میشود تغییرات آبوهوایی موجب تضعیف امنیت غذایی شود .با توجه به پیشبینی تغییرات آبوهوایی
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در اواسط قرن  06و فراتر از آن ،توزیع مجدد گونههای دریایی در سطح جهان و کاهش تنوع زیستی دریایی در مناطق
حساس میتواند به تأمین پایدار بهرهوری و دیگر خدمات اکوسیستم کمک کند .در زمینة تولید محصوالتی مانند گندم،
برنج ،و ذرت در مناطق گرمسیری و معتدل ،تغییرات آبوهوایی بدون انطباق ،در صورت افزایش درجة حرارت به بیش از
 0درجة سانتیگراد از اواخر قرن بیستم به تأثیرگذاری منفی در تولید منجر خواهد شد اگرچه مکانهای مختلف ممکن
است با هم تفاوت داشته باشند .پیشبینی میشود در مناطق شهری تغییرات آبوهوایی خطرها را برای انسان ،داراییها،
اقتصادها ،و اکوسیستمها افزایش دهد که شامل گرما ،طوفان و بارشهای شدید ،سیالبهای داخلی و ساحلی،
لغزشهای زمینی ،آلودگی هوا ،خشکسالی ،کمبود آب ،افزایش سطح دریا و طوفان است .زیانهای اقتصادی با افزایش
دما تشدید میشود .پیشبینی میشود تغییرات آبوهوا جابهجایی جمعیت را افزایش دهد .سازگاری و مقابله با تغییر اقلیم
استراتژیهای مکمل برای کاهش و مدیریت خطرهای تغییرات آبوهوایی است .کاهش شدید انتشار گازهای گلخانهای
طی چند دهة آینده میتواند خطرهای آبوهوایی را در قرن بیستویکم کاهش دهد و موجب کاهش هزینهها و کاهش
چالشهای درازمدت شود و به مسیرهای انعطافپذیری برای توسعة پایدار کمک کند.
با توجه به مطالعات تغییر اقلیم در ایران و مطالعات جهانی ،مالحظه میشود که نتایج حاصل از این مطالعه دقیقاً
مطابق با مطالعات جهانی است؛ بدین گونه که در هر دو مطالعه ثابت شده است که تغییر اقلیم باعث افزایش دما ،کاهش
بارش ،افزایش فرینها میشود .با توجه به روند کاهشی بارش و روند افزایشی دما در درصد بسیار باالیی از پهنة سرزمین
ایران ،رخداد مخاطرات اقلیمی و محیطی ناشی از آن همانند امواج گرمایی ،خشکسالی ،و سیل نیز میتواند در آینده
افزایش یابد .همچنین ،تغییر اقلیم تهدیدی جدی برای انسانها چه در زمینة اقتصادی چه در زمینههای سیاسی و امنیتی
خواهد بود .هم مطالعات داخل ایران هم مطالعات جهانی تنها راه مقابله با تغییر اقلیم را افزایش دانش در این زمینه
دانسته و پیشنهاد دادهاند که با کاهش استفاده از سوختهای فسیلی تا حدی از پدیدة تغییر اقلیم جلوگیری شود تا بتوان
با آن سازگاری کرد یا اثر آن را کاهش داد .در این راستا ،تحقیقات و مطالعات باید روشهای جدیدی برای کشف
برنامههای انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانهای درنظر بگیرند تا بر افزایش خطر اثر تغییرات
آبوهوایی غلبه کرد .برای کاهش تأثیرات مخرب آبوهوا و گرمشدن کرة زمین در جامعة انسانی و محلی ،توصیه
میشود استراتژیهای مدیریت تطبیقی تغییر اقلیم در این مناطق در اولویت قرار گیرد.
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منﺎب 
آبابایی ،ب.؛ سهرابی ،ت.؛ میرزایی ،ف.؛ رضاوردینژاد و کریمی ،ب .)6961( .اثر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم و تحلیل ریسک ناشی
از آن (مطالعة موردی :منطقة روددشت اصفهان) ،دانش آب و خاک( دانش کشاورزی).674-697 :)9(6/04 ،
آبکار ،ع.؛ حبیبنژاد ،م.؛ سلیمانی ،ک .و نقوی ،ه .)6910( .بررسی میزان کارایی مدل  SDSMدر شبیهسازی شاخصهای دمایی در
مناطق خشک و نیمهخشک ،مهندسی آبیاری و آب ایران.61-6 :)60(0 ،
آبکار ،ع.؛ حبیبنژاد ،م.؛ سلیمانی ،ک .و نقوی ،ه .)6919( .حساسیت مدل ریزمقیاسنمایی  SDSMبه دادههای بازتحلیـلشـده در
مناطق خشک ،خشک بوم.01-66 :)0(0 ،
آزاد ،ب.؛ افضلی ،س .و قنبریان ،غ .)6916( .مدلسازی تأثیر تبدیل پوشش گیاهی و تغییر اقلیم بر دینامیک ذخیرة کربن آلی خاک
در یک اکوسیستم پیچیده ،مجلة الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار.11-69 :)6(1 ،
اسالمیان ،س .و اخروی ،س .)6910( .نگاه کمّی به پدیدة تغییر اقلیم و راهکارهای سازش با آن ،سامانههای سطوح آبگیـر بـاران،
.01-67 :)9(9
اکبری ،م.؛ ناصرزاده ،م .و صیاد ،و .)6916( .بررسی روند تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیلی اتمسفر و دمای شهر تهـران در شـرایط تغییـر
اقلیم ،همایش بینالمللی تغییر اقلیم ،پیامدها ،سازگاری و تعدیل.
اکبریان اقدم ،ا.؛ احمدوند ،ع .و علیمحمدی ،س .)6910( .تولید سناریوهای بلندمدت جریان تحت تأثیر تغییر اقلیم و تحلیل آنهـا
(بررسی موردی :حوضة آبریز سد کارون  ،)0علوم محیطی.91-09 :)0(69 ،
امانی ،ز.؛ دیهیم فرد ،ر .و مختصی بیدگلی ،ع .)6917( .بررسی خشکی تحت شرایط افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم در گندم دیم
استان فارس با استفاده از شاخص خشکی ،تولید گیاهان زراعی( مجلة الکترونیک تولید گیاهان زراعی).610-676 :)0(1 ،
امیدوار ،ک.؛ ابراهیمی ،ر .و مزیدی ،ا .)6917( .واکاوی اثر گرمایش جهانی بر درجة ساعتهای گرمایش و سرمایش ماهانة ایـران،
برنامهریزی و آمایش فضا( مدرس علوم انسانی).10-06 :)0(04 ،
امیدوار ،ک.؛ ابراهیمی ،ر.؛ داداشی رودباری ،ع .و ملک میرزایی ،م .)6910( .واکاوی زمانی -مکانی فرینهای سرد ایران تحت تأثیر
گرمایش جهانی بهمنظور کاهش مخاطرات ،مدیریت مخاطرات محیطی.091-009 :)0(0 ،
انصاری ،ث.؛ مساح بوانی ،ع .و باقری ،ع .)6911( .ارزیابی راهکارهای سازگاری با تغییـر اقلـیم بـر اسـاس نشـانگرهای اجتمـاعی،
اقتصادی ،و زیستمحیطی امنیت آبی ،تحقیقات منابع آب ایران.079-091 :)7(60 ،
باباییان ،ا.؛ نجفی نیک ،ز.؛ زابل عباسی ،ف.؛ حبیبی نوخندان ،م.؛ ادب ،ح .و ملبوسی ،ش .)6966( .ارزیـابی تغییـر اقلـیم کشـور در
دورة  0464-0491میالدی با استفاده از ریزمقیاسنمایی دادههای مدل گردش عمومی جو  .ECHO--Gجغرافیا و توسعه،
(1پیاپی .670-697 ،)61
باباییان ،ا.؛ فهیمینژاد ،ا.؛ باعقیده ،م.؛ کریمیان ،م.؛ مدیریان ،ر .و بیاتانی ،ف .)6911( .چشمانداز اقلیم حوضة جنـوبی دریـای خـزر
تحت شرایط گرمایش جهانی ،مطالعة موردی :مدل گردش کلی  ،HadCM3مخاطرات محیط طبیعی.90-61 :)60(1 ،
باعقیده ،م.؛ عسگری ،ا .و کاشکی ،ع )6911( .ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم بر روند و ساختار پارامترهای آبوهوایی مؤثر بـر تولیـد
پسته مطالعة موردی :سبزوار ،مطالعات جغرافیایی مناطق خشک.61-90 :)01(6 ،
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باهک ،ب.؛ احمدی ،م .و صفردوست ،م .)6910( .بررسی تغییرات درجة حرارت و بارش ایستگاه بندرعباس بـا روش مـن -کنـدال،
علوم جغرافیایی( جغرافیای کاربردی).01-67 :)00(66 ،
بخشایی ،ش.؛ غفاری ،گ .و خدامرادپور ،م .)6911( .ارزیابی تغییر اقلیم در حوضة سد قشالق در دهة آینده با استفاده از ریزگردانی
دادههای مدل گردش عمومی جو ،مخاطرات محیط طبیعی.94-67 :)69(1 ،
برزگری بنادکوکی ،ف .)6911( .پیشبینی تغییرات سطح آبخوان زیرزمینی دشت یزد -اردکان با استفاده از مدلهای شبکة عصـبی
و مدل تجزیةرگرسیون چندگانة خطی هیدروگراف آبخوان ،مجلة علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.666-640 :)00(60 ،
پرهیزکاری ،ا.؛ محمودی ،ا .و شوکت فدایی ،م .)6911( .ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب در دسترس و تولیدات کشـاورزی در
حوضة آبخیز شاهرود ،تحقیقات اقتصاد کشاورزی( 6(1 ،پیاپی .01-09 :))99
پرهیزکاری ،ا.؛ صبوحی ،م.؛ احمدپور ،م .و بدیع برزین ،ح )6919( .شبیهسازی پاسخ کشـاورزان بـه سیاسـتهـای قیمـتگـذاری و
سهمیهبندی آب آبیاری (مطالعة موردی :شهرستان زابل) ،مجلة اقتصاد.611-610 :)0(06 ،
پزشکی ،آ.؛ اسماعیلی ،ک .و فرید حسینی ،ع .)6911( .تأثیر خشکسالی بر روند تغییر و پیشبینی خصوصیات هیدرولوژیکی حوضة
آبریز مؤثر بر دبی مطالعة موردی (حوضة کشفرود) ،نشریة آبیاری و زهکشی ایران.001-091 :)0(60 ،
پورعلی حسین ،ش .و مساح بوانی ،ع .)6910( .پیشبینی خشکسالی استان آذربایجان شرقی در دورة  0469-0400میالدی ،مجلة
جغرافیا و توسعه.040-661 :)96(69 ،
پورکریمی ،ز.؛ مقدسـی ،م.؛ محسـنی موحـد ،س .و دالور ،م .)6911( .بررسـی اثـرات تغییـر اقلـیم بـر خصوصـیات خشـکسـالی
هیدرولوژیکی و کشاورزی حوضة زرینهرود با استفاده از شاخصهای  SRIو  SSWIو مدل  ،SWATتحقیقات آب و خاک
ایران( علوم کشاورزی ایران).6671-6607 :)7(01 ،
جاللی چیمه ،ز.؛ گندمکار ،ا.؛ خداقلی ،م .و بتولی ،ح .)6911( .مقایسة ترکیبهای تشکیلدهندة اسـانس گـل محمـدی در شـرایط
تغییر اقلیم مطالعة موردی :باغستانهای کاشان ،کامو ،برزک ،قمصر ،نیاسر ،و نطنز ،فصلنامة تحقیقات جغرافیایی:)6(90 ،
.74-06
جمالی ،ز .و خورانی ،ا .)6917( .پیشبینی تغییرات فصلی و ماهانـة تبخیـر و تعـرق پتانسـیل و پارامترهـای اقلیمـی بـا اسـتفاده از
ریزمقیاسنمایی دادههای مدل گردش عمومی جو  9HADCMدر دو ایستگاه خشک و نیمهخشک ،مجلة ترویج و توسعه
آبخیزداری ،پیاپی .60
جهانبخش اصل ،س.؛ خورشیددوست ،ع.؛ عالینژاد ،م .و پوراصغر ،ف .)6917( .تأثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش با درنظرگرفتن عدم
قطعیت مدلها و سناریوهای اقلیمی (مطالعة موردی :حوضة شهرچای ارومیه) ،هیدروژئومورفولوژی.600-641 :)1(9 ،
جهانبخش اصل ،س.؛ دینپژوه ،ی .و عالینژاد ،م .)6916( .تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعة موردی :حوضـة
آبریز شهرچای ارومیه) ،نشریة جغرافیا و برنامه ریزی.641-16 :)11(09 ،
جهانتیغ ،م.؛ کاراندیش ،ف .و دلبری ،م .)6917( .تحلیل اثرات تقویم کشت بر نیاز آبی گندم در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در
شرایط تغییر اقلیم ،مجلة آبیاری و زهکشی ایران.016-061 :)0(64 ،
حافظپرست مودت ،م.؛ بافکار ،ع .و پناهی ،ا .)6911( .ارزیابی عدم قطعیت تغییر اقلیم و اثرات آن بر احتمـال تـواتر آبـدهی ورودی
سد جامیشان ،حفاظت منابع آب و خاک.06-61 :)9(1 ،
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حافظپرست ،م.؛ عراقینژاد ،ش .و شریفآذری ،س .)6910( .معیارهای پایداری در ارزیابی مدیریت یکپارچة منابع آب حوضة آبریز
ارس بر اساس رویکرد  ،DPSIRنشریة پژوهشهای حفاظت آب و خاک.11-16 :)0(00 ،
حصیرچیان ،م.؛ ذهبیون ،ب .و خزائی ،م .)6911( .ارزیابی عملکرد مدل SDSMدر بررسی اثر تغییر اقلیم بر بارش و دما ،مهندسی
آبیاری و آب ایران.604-646 :)90(1 ،
خلیلیان ،ص.؛ شمشادی ،ک.؛ مرتضوی ،ا .و احمدیان ،م .)6919( .بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییر اقلیم بر روی محصول گنـدم
در ایران ،اقتصاد و توسعة کشاورزی.944-010 :)9(06 ،
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خورانی ،ا .و جمالی ،ز .)6917( .اثر تغییر اقلیم بر شدت و مدت خشکسالی در ایستگاههـای خشـک و نیمـهخشـک (بنـدرعباس و
شهرکرد) تحت مدل  ،HADCM3جغرافیا و برنامه ریزی.696-667 :)71(04 ،
خوشاخالق ،ف.؛ احمدی ،ن .و کریمی احمدآباد ،م .)6916( .واکاوی همدید اثر گرمایش جهانی بر روند دمای ترازهـای جـوّی در
ایران ،اطالعات جغرافیایی.000-066 :)641(06 ،
خوشرو ،ع.؛ گندمکار ،ا .و حاجیان ،ع .)6917( .مطالعة روند تغییرات دمای حداکثر در ایران مرکزی طی نیم قرن گذشته و رابطة آن
با نوسان اقیانوس اطلس شمالی و جنوبی ،فصلنامة جغرافیا( برنامه ریزی منطقه ای).90-61 :)9(1 ،
خوشروش ،م.؛ میرناصری ،م .و پسرکلو ،م .)6911( .آشکارسازی روند تغییرات بارش شمال کشور با استفاده از آزمون غیرپارامتری
من -کندال ،پژوهشنامة مدیریت حوزة آبخیز.096-009 ،)61(6 ،
دارند ،م .)6910( .ارزیابی و شناخت تغییر اقلیم در ایران زمین طی دهههای اخیر ،مجلة علوم و مهندسی آبخیزداری ایـران:)94(1 ،
.60-6
دانشفراز ،ر .و رزاقپور ،ه .)6919( .ارزیابی اثرات تغییر اقلـیم بـر تبخیـر و تعـرق پتانسـیل در اسـتان آذربایجـان غربـی ،فضـای
جغرافیایی.066-611 :)01(60 ،
داودی ،ع .و مرادجانی ،ش .)6911( .تحلیل فضایی تغییرات آبوهوایی ایران طی دهـههـای اخیـر ،علـوم جغرافیـایی( جغرافیـای
کاربردی).14-60 :)01(60 ،
دستان ،س.؛ سلطانی ،ا.؛ نورمحمدی ،ق.؛ مـدنی ،ح .و یـدی ،ر .)6917( .تخمـین ردپـای کـربن و پتانسـیل گرمـایش جهـانی در
نظامهای تولید برنج ،علوم محیطی.06-61 :)6(60 ،
دسترنج ،ع.؛ شهبازی ،ع.؛ محسنی ساروی ،م.؛ صالحنسب ،ا .و جعفری ،ش .)6917( .مدلسازی اقلیم و مقایسة تغییرات پارامترهای
اقلیمی در جبهة شمالی و جنوبی البرز با استفاده از مدل  ،SDSMمجلة علوم و مهندسی آبخیـزداری ایـران-66 :)90(64 ،
.07
دوستان ،ر .و علیجانی ،ب .)6910( .تغییر اقلیم در ایران با رویکرد سینوپتیک ،جغرافیا و توسـعة ناحیـهای( 0(69 ،پیـاپی -61 :))07
.669
ذهبیون ،ب.؛ گودرزی ،م .و مساح بوانی ،ع .)6961( .کاربرد مدل  SWATدر تخمین رواناب حوضه در دورههای آتی تحـت تـأثیر
تغییر اقلیم ،پژوهشهای اقلیمشناسی.14-07 :)0 -9(6 ،
رجبی ،م.؛ سلطانی ،ا.؛ زینلی ،ا .و سلطانی ،ا .)6916( .ارزیابی انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمایش جهـانی ناشـی از آن در
تولید گندم در گرگان ،تولید گیاهان زراعی( مجلة الکترونیک تولید گیاهان زراعی).00-09 :)9(7 ،
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رحمانی ،ص.؛ یزدانپناه ،م.؛ فروزانی ،م .و عبدشاهی ،ع .)6911( .بررسی باورها و راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط کمبـود
آب و عوامل مؤثر بر آنها در شهرستان ممسنی ،پژوهش آب در کشاورزی( علوم خاک و آب)( 0(90 ،ب)).904-906 :
رحیمیان ،م .)6917( .عوامل اثرگذار بر مدیریت پایدار منابع آب در بین گندمکاران آبی شهرستان کوهدشت ،علوم ترویج و آموزش
کشاورزی ایران.001-099 :)0(60 ،
رزاقیان ،ه.؛ شاهدی ،ک .و حبیبنژادروشن ،م .)6917( .ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوزة آبخیـز بابـلرود بـا اسـتفاده از مـدل
 ،IHACRESمهندسی آبیاری و آب ایران.610-671 :)01(1 ،
رضایی زمان ،م.؛ مرید ،س .و دالور ،م .)6910( .ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدروکلیماتولوژی حوضة سیمینهرود ،آب و
خاک( علوم و صنایع کشاورزی).6071-6001 :)1(01 ،
روستایی ،م.؛ سهرابی ،ت.؛ مساح بوانی ،ع .و احدی ،م .)6916( .بررسی عملکرد و بهرهوری آب گیاه ذرت در سطوح مختلف ریسک
تحت تأثیر تغییر اقلیم در دورة  ،0464-0491آب و خاک( علوم و صنایع کشاورزی).916-916 :)0(01 ،
روشن ،غ.؛ اوجی ،ر.؛ نجفی ،م .و شاهکویی ،ا .)6914( .دورنمای تأثیر گرمایش جهانی بر تغییرات درجه -روز مورد نیاز گندم بـرای
خوشههای آب و هوایی مختلف ایران ،برنامهریزی منطقهای.646-19 :)0(6 ،
روشن ،غ.؛ خوشاخالق ،ف .و عزیزی ،ق .)6916( .آزمون مدل مناسب گردش عمومی جو برای پـیشیـابی مقـادیر دمـا و بـارش
ایران ،تحت شرایط گرمایش جهانی ،جغرافیا و توسعه(64 ،پیاپی .97-61 :)01
زارعی ،آ.؛ اسدی ،ا.؛ ابراهیمی ،ع.؛ جعفری ،م .و ملکیان ،آ .)6911( .بررسی تغییرات پارامترهـای بـارش و دمـا تحـت سـناریوهای
اقلیمی در مراتع استان چهارمحال و بختیاری ،مرتع.091-001 :)0(60 ،
زبیدی ،طاهره؛ زائری ،هاجر و یزدانپناه ،مسعود ( .)6911دانش کارشناسان و محققان کشاورزی استان خوزستان نسـبت بـه تغییـر
اقلیم ،پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی.01-60 :)00(1 ،

doi: 10.22092/jaear.2017.108541.1324

زیرکزاده ،س .و بذرافشان ،ج .)6916( .تحلیل زمانی -مکانی شدت خشکسالی در دورههای آتی تحت تأثیر تغییر اقلیم با استفاده
از مدل ( )CGCM3در استان اصفهان ،نیوار.10-71 :)60-69(91 ،
سلیمانی نمادگانی ،م.؛ پارسینژاد ،م.؛ عراقینژاد ،ش .و مساح بوانی ،ع .)6916( .بررسی رخـداد تغییـر اقلـیم و تـأثیر آن بـر زمـان
کاشت ،طول دورة رشد ،و نیاز آبی گندم زمستانه (مطالعة موردی :بهشهر) ،مجلة پژوهش آب ایران.04-66 :)64(1 ،
سهرابی مالیوسف ،س.؛ فاخریفرد ،ا .و بزرگ حداد ،ا .)6916( .بررسی تأثیر نوبتی بارشهای پاییز و زمستان بـر عملکـرد سـاالنة
دیم با استفاده از شاخص زمان– بارش ( ،)RTIآب و خاک( علوم و صنایع کشاورزی).60-17 :)6(01 ،
سهرابیان ،ا.؛ مفتاح هلقی ،م.؛ قربانی ،خ.؛ گلیان ،س .و ذاکرینیا ،م .)6910( .بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر آبدهی حوضـه بـا دخالـت
مدل هیدرولوژی (مطالعة موردی حوضة گالیکش در استان گلستان) ،مجلة پژوهشهای حفاظت آب و خاک-666 :)0(00 ،
.607
سیاری ،ن.؛ علیزاده ،ا.؛ بنایان اول ،م.؛ فریدحسـینی ،ع .و حسـامی کرمـانی ،م .)6914( .مقایسـة دو مـدل گـردش عمـومی جـو
( )CGCM2،HadCM3در پیشبینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحـت تغییـر اقلـیم (مطالعـة مـوردی :حوضـة
کشفرود) ،آب و خاک( علوم و صنایع کشاورزی).107-160 :)0(07 ،
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سیاری ،ن.؛ علیزاده ،ا.؛ بنایان اول ،م.؛ فریدحسینی ،ع .و حسامی کرمانی ،م .)6914( .بررسی روند خشکسالی تحت شرایط تغییـر
اقلیم در حوضه کشف رود (ایستگاه مشهد) در دورههای آتی با اسـتفاده از مـدل  HadCM3و دو سـناریوی انتشـار  A2و
 ،B2پژوهشهای اقلیمشناسی.00-06 :)6-1(0 ،
شاهسونی ،ع.؛ یاراحمدی ،م.؛ مصداقینیا ،ع.؛ یونسیان ،م.؛ جعفرزاده ،ن.؛ نعیمآبادی ،ا.؛ ثالثی ،م .و ندافی ،ک .)6916( .تحلیل روند
گرد و غبار ورودی به ایران با تأکید بر استان خوزستان ،حکیم.040-610 :)9(67 ،
شائمی ،ا .)6961( .ارزیابی حساسیت مناطق بیوکلیمایی ایران به گرمـایش جهـانی بـا اسـتفاده از مـدل هولـدریج ،مـدرس علـوم
انسانی(جغرافیا)( 0(60 ،پیاپی .661-11 :))71
شبستانی ،ع.؛ درزی نفتچالی ،ع .و کاراندیش ،ف .)6917( .پیشبینی و تحلیل عدم قطعیت تبخیر -تعرق گیـاه مرجـع در شـرایط
تغییـــر اقلـــیم در شـــیرا ،مجلـــة پـــژوهشهــــای حفاظـــت آب و خـــاک.610-671 :)7(09 ،

doi:

10.22069/jwfst.2017.10585.2501

شیخبیکلو اسالم ،ب .)6911( .تأثیرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر جوامع انسانی ایـران از نوسـنگی تـاکنون ،سـیزدهمین کنگـرة
انجمن جغرافیایی ایران ،تهرانhttps://civilica.com/doc/860430 ،

شیروانی مقدم ،س .و سعیدی مفرد ،س .)6911( .سنجش اثرگذاری توزیع فضایی جمعیت بر تغییر اقلیم شهری با تأکید بـر جزایـر
حرارتی) مطالعة موردی :کالنشهر مشهد ،معماری و شهرسازی پایدار.66-11 :)6(1 ،
صالحنیا ،ن.؛ علیزاده ،ا .و سیاری ،ن .)6919( .مقایسة دو مدل ریزمقیاسنمایی  LARS-WGو  ASDدر پیشبینـی بـارش و دمـا
تحت شرایط تغییر اقلیم و در وضعیتهای آبوهوایی متفاوت ،نشریة آبیاری و زهکشی ایران.007-099 :)0(6 ،
صفرراد ،ط.؛ عزیزی ،ق.؛ محمدی ،ح .و فرجی سبکبار ،ح .)6910( .تغییرپذیری شـدت پُرفشـار سـیبری در دورة تشـدید گرمـایش
جهانی ،جغرافیا و مخاطرات محیطی.10-11 :)69(0 ،
عجمزاده ،ع .و مالیینیا ،م .)6917( .ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب رودخانة فیروزآباد استان فارس ،با ریزمقیاسنمایی خروجی
مدلهای گردش جوی به وسیلة نرمافزارهای  SDSMو  ،LARS-WGتحقیقات منابع آب ایران.641-17 :)6(60 ،
عرفانیان ،م.؛ انصاری ،ح.؛ علیزاده ،ا .و بنایان اول ،م .)6911( .ریسک تولید گندم پاییزه متأثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشـی از
تغییر اقلیم (مطالعة موردی :استان خراسان رضوی) ،مخاطرات محیط طبیعی.610-617 :)61(1 ،
عزیزی ،ق.؛ میری ،م .و نبوی ،س .)6916( .ردیابی پدیدة گرد و غبار در نیمة غربی ایران ،مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:)1(0 ،
.66-19
عظیمزاده ،ی .و نجفی ،ن .)6911( .بیوچار ،مادهای با ویژگیهای منحصربهفرد برای ترسـیب کـربن اتمسـفر و کـاهش گرمـایش
جهانی ،مدیریت اراضی.19-76 :)6(7 ،
علیپور ،ی.؛ حجازیزاده ،ز.؛ اکبری ،م .و سلیقه ،م .)6911( .بررسی تغییرات پُرفشار جنب حاره تراز  744هکتوپاسکال نیوار ایران با
رویکرد تغییر اقلیم ،مجلة مخاطرات طبیعی محیط زیست.61-6 :)66(1 ،

doi: 10.22111 / jneh.2017.3206

علیزاده ،ا.؛ سیاری ،ن.؛ حسامی کرمانی ،م.؛ بنایان اول ،م .و فریدحسینی ،ع .)6961( .بررسی پتانسیل اثرات تغییر اقلیمی بر منابع و
مصارف آب کشاورزی (مطالعة موردی :حوضة آبریز رودخانة کشفرود) ،آب و خـاک( علـوم و صـنایع کشـاورزی):)0(00 ،
.697-667
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فالح ،م .و فاخران اصفهانی ،س .)6911( .ارزیابی کیفیت آب تاالب بینالمللی انزلی با استفاده از شاخصهای کیفی ،نشـریة آب و
توسعة پایدار.94-09 :)0(0 ،
قربانی ،خ.؛ سهرابیان ،ا.؛ ساالری جزی ،م .و عبدالحسینی ،م .)6917( .پیشبینی اثر تغییر اقلیم بر رونـد دبـی ماهانـة رودخانـه بـا
بهکاربردن مدل هیدرولوژیکی ( IHACRESمطالعة موردی :حوضة آبریز گالیکش) ،حفاظت منابع آب و خـاک-61 :)0(7 ،
.90
قضاوی ،ر.؛ غفاری ،ع .و دخانی ،س .)6911( .بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی آینده برآورد رسوب معلـق حـوزههـای آبخیـز (مطالعـة
موردی :حوزة آبخیز شهرکرد) ،پژوهشنامة مدیریت حوزة آبخیز.069-016 :)66(1 ،
قمقامی ،م.؛ قهرمان ،ن .و حجابی ،س .)6910( .آشکارسازی تأثیر تغییراقلیم بر خشکسالیهای هواشناسی در شمال غرب ایـران.
فیزیک زمین و فضا.660-611 ،)6(04 ،

doi: 10.22059/jesphys.2014.36704

قویدل رحیمی ،ی .)6961( .آشکارسازی آماری اثر گرمایش جهانی بر ناهنجاریهای بارش ساالنة جلفا بـا اسـتفاده از شـبکههـای
عصبی مصنوعی ،جغرافیا و برنامهریزی محیطی( مجلة پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)( 0(06 ،پیـاپی -17 :))96
.60

کابلی ،ح .)6917( .تصویرسازی دمای هوا و تبخیر از مخازن آب ،در شرایط تغییر اقلیم آتی (مطالعة موردی :سد دز) ،مجلة پژوهش
آب ایران.646 :)09(64 ،
کریمی ،م.؛ کاکی ،س .و رفعتی ،س .)6911( .شرایط و مخاطرات اقلیمی آیندة ایران در تحقیقات اقلیمی ،نشـریة تحلیـل فضـایی
مخاطرات محیطی.00-6 :)9(7 ،
کالنکی ،م .و کاراندیش ،ف .)6910( .پیشبینی اثرات بلندمدت تغییر اقلیم بر مؤلفههای اقلیمی در منطقة مرطوب ،مجلة مهندسی
آبیاری و آب ایران.696 :)04(7 ،
کوهی ،م .و ثنایینژاد ،ح .)6910( .بررسی سناریوهای تغییر اقلیم بر اساس نتایج حاصل از دو روش ریزمقیاسگردانی آماری بـرای
متغیر تبخیر -تعرق مرجع در منطقة ارومیه ،مجلة آبیاری و زهکشی ایران.771 :)0(1 ،
کهیش ،ن.؛ اندرزیان ،ب .و دادنیا ،م .)6961( .شبیهسازی تأثیر تنش خشکی بر رشد و عملکرد گندم تحت شـرایط تغییـر اقلـیم بـا
استفاده از مدل  ،CERES-WEATنشریة نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،ش .01
گریوانی ،ه .و گریوانی ،ب .)6917( .گازهای هیدراته در دریای خزر و ارزیابی تأثیرات گرمایش جهانی بـر آنهـا ،اقیـانوسشناسـی،
.06-99 :)01(1
گودرزی ،م.؛ حسینی ،م .و پارهکار ،م . (1395).کاربرد روش ریزمقیاسگردانی آماری در برآورد تغییر اقلیم حوزة کرخه تا محل سد،
مجلة علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.10 51-: 10(35)،
گودرزی ،م.؛ خسروانیان ،ج .و حجازی ،س .)6910( .کاربرد مدل  LARS-WGدر پیشبینی پارامترهای هواشناسی حوضة قرهسو،
فضای جغرافیایی.011-019 :)76(67 ،
گودرزی ،م.؛ معتمدوزیری ،ب .و میرحسینی ،م .)6911( .ارزیابی کاربست مدل  IHACRESبهمنظور شبیهسازی رواناب سطحی در
شرایط تغییر اقلیم :مطالعة موردی حوزة آبخیز کن ،مجلة علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.10-69 :)96(66 ،
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گوهرنژاد ،ح .)6911( .پهنهبندی مناطق در معرض پیشروی سطح آب دریا در اثر تغییر اقلیم (مطالعة موردی :بنـدر شـهید رجـایی)،
https://civilica.com/doc/863907

اللهزاری ،ر.؛ یعقوبزاده ،م .و حقایقی مقدم ،ا .)6911( .ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رطوبت خاک مزارع به کمک مدلهای  SWAPو
 ،AOGCMدانش آب و خاک.641-17 :)6(01 ،
لکزائیانپور ،غ.؛ محمدرضاپور ،ا .و مالمیر ،م .)6917( .ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر میزان رواناب رودخانـة نازلوچـای در حوضـة آبریـز
دریاچة ارومیه ،جغرافیا و توسعه.616-669 :)00(60 ،
محمدلو ،م.؛ حقیزاده ،ع.؛ زینیوند ،ح .و طهماسبیپور ،ن .)6919( .ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر روند تغییرات روانـاب حوضـة آبخیـز
باراندوزچای در استان آذربایجان غربی با استفاده از مدلهای چرخش عمومی جو .اکوهیدرولوژی.90-07 :)6(6 ،
محمدی مزرعه ،ح .و تقوی ،ف .)6960( .روند شاخصهای حدی دما و بارش در تهران ،پژوهشهای جغرافیایی.610-676 :)79(91 ،
محمدی ،ح.؛ رنجبر ،ف .و مقبل ،م .)6917( .اثرات گرمایش جهانی بر دمای کمینة ایران ،جغرافیا( 60 ،دورة جدید)(.911-976 :)76
مدرسی ،ف.؛ عراقینژاد ،ش.؛ ابراهیمی ،ک .و خلقی ،م .)6914( .بررسی اثر تغییر اقلیم بر میزان آبدهی ساالنة رودخانهها (مطالعـة
موردی :رودخانة گرگانرود) ،آب و خاک( علوم و صنایع کشاورزی).6911-6917 :)1(07 ،
مدرسی ،ف.؛ عراقینژاد ،ش.؛ ابراهیمی ،ک .و خیاط خلقی ،م .)6961( .بررسی منطقهای پدیدة تغییر اقلیم با استفاده از آزمونهـای
آماری مطالعة موردی :حوضة آبریز گرگانرود -قرهسو ،آب و خاک( علوم و صنایع کشاورزی).061-011 :)9(00 ،
مرادی ،ر .و پورقاسمیان ،ن .)6911( .بررسی انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمـایش جهـانی ناشـی از مصـرف نهـادههـای
شیمیایی در زراعت محصوالت مهم استان کرمان .بوم شناسی کشاورزی.047-961 ،)0(1 ،
مرادی ،ر.؛ کوچکی ،ع.؛ نصیری محالتی ،م .و منصوری ،ح .)6910( .تأثیر خاکورزی ،مدیریت بقایا و کود نیتروژن بر بیالن کربن
و پتانسیل گرمایش جهانی در کشت ذرت ،دانش کشاورزی و تولید پایدار( دانش کشاورزی).00-01 :)6(07 ،
مرتضویزاده ،ف .و گودرزی ،م .)6911( .ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر روی رواناب سطحی و آب زیرزمینی با استفاده از مدل اقلیمی
( HadGEM2مطالعة موردی هشتگرد) ،آب و خاک.001-099 :)0(90 ،

doi: 10.22067/jsw.v32i2.67160

مسعودیان ،س .و منتظری ،م .)6910( .گرمایش جهانی و ستبرای نیمة زیرین هواسپهر ،تحقیقات جغرافیـایی( 0(94 ،پیـاپی :))661
.66-6
مطیعی ،ه .و تفکری ،م .)6917( .ارزیابی آماری تأثیر تغییر اقلیم بر رودخانههای پاییندست یخچـالهـا مطالعـة مـوردی :رودخانـة
سردآبرود چالوس ،علوم مهندسی آبیاری( مجلة علمی کشاورزی).10-67 :)9(91 ،

مفاخری ،ا.؛ سلیقه ،م.؛ علیجانی ،ب .و اکبری ،م .)6911( .مخـاطرات ناشـی از تمرکزگرایـی بـارش در ایـران ،نشـریة جغرافیـا و
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نجفپور ،ب .)6961( .نقش اقلیم در برنامهریزی و مدیریت محیط (با تأکید بر ایران) ،پیک نور -علوم انسانی(0(7 ،ویـژة جغرافیـا)):
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نصرآبادی ،ا .)6919( .آموزش و مهارتهای تدریس :برداشتهای غیرعلمی از مفهوم تغییر اقلیم ،رشد آموزش جغرافیا96-90 :646 ،
نصـــــرتی ،ک.؛ اســـــالمیان ،س .و شـــــهبازی ،ا .)6969( .بررســـــی اثـــــر تغییـــــر اقلـــــیم بـــــر خشـــــکســـــالی
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نوده فراهانی ،م.؛ راسخی ،آ.؛ پرماس ،ب .و کشوری ،ع .)6911( .بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دما ،بارش و خشـکسـالیهـای دورة
آتی حوضة شادگان ،تحقیقات منابع آب ایران.619-614 :)9(60 ،

نوری ،ن .و مساح بوانی ،ع .)6911( .بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منحنی فرمان بهرهبرداری سدها (مطالعة موردی سد دز) ،تحقیقات
منابع آب ایران.691-601 :)0(69 ،
نوریان ،ع .)6911( .تردیدهای علمی در تغییر اقلیم کرة زمین ،تحقیقات جغرافیایی.60-1 :07 ،
وزارت نیرو ( .)6914مطالعات تعیین حد بستر و حریم تاالب انزلی( گزارش زیستمحیطی) ،شرکت مدیریت منابع آب ایران.
هاشمینسب خبیصی ،ف.؛ موسوی بایگی ،م.؛ بختیاری ،ب .و داوری ،ک .)6910( .پیشبینـی تغییـرات بـارش  04سـال آینـده در
استان کرمان با استفاده از مدلهای ریزمقیاسکنندة  LARS-WGو گردش عمومی  ،HadCM3نشریة علمی -پژوهشی
مهندسی آبیاری و آب ایران.76-09 :)0(9 ،
یارمحمدی ،س.؛ ذاکرینیا ،م.؛ قربانی ،خ .و سلطانی ،ا .)6911( .بررسی اثر تغییر اقلیم بر تبخیر -تعرق و نیاز آبی گنـدم در منطقـة
بجنورد ،مهندسی منابع آب.641-11 :)97(64 ،
یازرلو ،ب.؛ ذاکرینیا ،م .و عبدالحسینی ،م .)6910( .پیشبینی بارشهای سـنگین بـا توجـه بـه تـأثیرات تغییـر اقلـیم قـرن  06در
ایستگاههای منتخب استان گلستان ،مجلة پژوهشهای حفاظت آب و خاک.674-691 :)9(00 ،
یعقوبزاده ،م.؛ امیرآبادیزاده ،م.؛ رمضانی ،ی .و پوررضا بیلندی ،م .)6911( .بررسی عدم قطعیت سناریوهای انتشار تغییـر اقلـیم در
برآورد رطوبت خاک در طی هفتههای رشد گندم ،نشریة آبیاری و زهکشی ایران.711-761 :)0(66 ،
یعقوبزاده ،م.؛ امیرآبادیزاده ،م.؛ رمضانی ،ی .و پوررضابیلندی ،م .)6911( .بررسی عدم قطعیت مدلهای گـردش عمـومی جـو در
برآورد رطوبت خاک تحت تأثیر تغییر اقلیم ،تحقیقات آب و خاک ایران( علوم کشاورزی ایران).6661-6641 :)7(06 ،
یعقوبی ،ب.؛ حسینی ،س .و نظیف ،س .)6911( .اثرات تغییر اقلیم بر رواناب خروجی از حوضة آبخیز گاوهرود با درنظرگـرفتن عـدم
قطعیت ،مهندسی منابع آب.67-16 :)90(64 ،
یعقوبی ،م .و مساح بوانی ،ع .)6910( .مقایسه و ارزیابی منابع مختلف عدم قطعیت در مطالعة اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضـههـای
نیمهخشک (مطالعة موردی :حوضة رودخانة اعظم -هرات یزد) ،تحقیقات منابع آب ایران(9(66 ،مسلسل .694-669 :))90
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