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 چکیده
 یکشاورزدر حال وقوع است.  رانیکشور ا ازجملهاز جهان و  یعیوس مناطقمختلف، در  قاتیاست که بر اساس مطالعات و تحق ایدهیپد میاقل رییتغ
تولید پروتئین غذا بخصوص  دیهرچند خود مقوله تول رد،گییقرار م میاقل رییتغ دهیپد یرتأثاست که از ابعاد مختلف تحت  هاییاز بخش یاهیگ داتیو تول

یر   ن دهیر پد نیر ا درخردا  یبررا کربن از منابع نفتی(  اکسیدیدای عالوه بر سایر عوامل اصلی )نظیر تولید گاز گلخانه، ی داردیباال یآب مجازحیوانی که 
 طیدر شررا لرذا   شرود. محصوالت کشاورزی نی  مری  تولیدآن اف ایش نیاز آبی گیاه موجب افت  تبعبهدما و  یشبراف اتغییر اقلیم عالوه  بوده است.سهیم 
ن امنیت غذایی جمعیت همچنین تأمیو  میاقل رییتغناشی از   کمبوداین  یدکنندهتشدمواجهه با اثرات آب در کشور، برای کمبود با توجه به بحران  ،یکنون

 -2 "تسر ین " -1 :وجرود دارد  یو کلر  تروم  برای مواجهره برا تغییرر اقلریم دو روی ررد       در حال رشد کشور، باید بر سازگاری با تغییر اقلیم تأکید شود. 
 یرقابلغه اول مالیم نمودن اثرات در درج سازگاری هدف کهیدرحالباشد میای مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه تغییر اقلیم . تس ین"سازگاری"

ابتردا مرمن    مقالره  نیدر اگیرد. پذیر مورد توجه قرار میای از اقدامات در یک سیستم آسیباست که از طریق طیف گسترده یماقل ییرتغاجتناب ناشی از 
 تیر و امن یمرتبط برا آب، آب کشراورز   یهاحوزه در یو اسناد باالدست نیمجموعه قوانمنابع علمی مختلف در جهان و کشور و همچنین بر  یمرور کامل

هرای مردیریت آب کشراورزی و امنیرت     راهبردهای مواجهه با تغییر اقلیم از ابعاد تس ین و سازگاری با آن از جنبه و به معرفی و تشریح روی ردها ییغذا
 توانرد یمر با تغییرر اقلریم در بخرش مردیریت آب کشراورزی       سازگاریمرتبط با راه ارهای ها و راهبرد ،یبندطبقهبر اساس  غذایی پرداخته شده است.

مرتبط با حفاظت از آب  راهبردها و راه ارهای -2ی، اریآب نیدر کاربرد آب ح با کاهشمرتبط  راهبردها و راه ارهای -1باشد: زیر یهاحوزهمعطوف به 
راهبردهرا و   -4( آب یوربهرره صورت کسر شراخ    شی)اف ا دیتول شیامرتبط با اف  راهبردها و راه ارهای -3 از سطح خاک ادیز ریاز تبخ یریو جلوگ

و  هرا مشرو  پرداخرت   ارانره، یپرداخت  ،یمحصوالت کشاورز مهیکشاورزان، ب یدرآمدتنوع در منابع  جادیا قیاز طر یاقتصاد سکیکاهش ر راه ارهای
 هرحرال بره های سازگاری با تغییر اقلیم برای کشاورزان. شیوه سازییتظرفو آموزش و  آگاهییشپهای ایجاد سیستم راهبردها و راه ارهای -5و  رهیغ

در حروزه   میاقلر  رییر برا تغ  یراه ارها و اقردامات سرازگار   نه،یاز لحاظ نسبت سود به ه  صرفاًهای راهبردی و ی و از جنبهو تجارب جهان جیبر اساس نتا
 هستند. یزراع یراه ارها یو حت ایسازه یاز راه ارها اثرگذارترو  ترینهه کم مدتکوتاهدر  یتیریمد

 تغییر اقلیم، سازگاری، راهبرد، راه ار، کشاورزی :کلیدی یهاواژه

 

 1مقدمه
هرای  اسرت کره در بخرش    ی ناپذیریگرواقعیت  2یماقل ییرتغ

کشور ایران در حال وقوع بروده و ایرن    ازجملهمختلفی از جهان 
تغییر اقلیم برر   تیراتأثمناطق را دستخوش تغییرات نموده است. 

 باشد. تغییر اقلریم موجرب  انسان و بالع س دوسویه و متقابل می
 کره  شرده  محیطری یسرت ز مشر الت  و طبیعی بالیای اف ایش

باشرد را  تولید غذا و امنیت غذایی می یمتولبخش کشاورزی که 

                                                
دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان  1

: نویسنده مسئولتحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی؛ کرج؛ ایران. )* 

nrheydari@yahoo.com.) 

 24/2/89تاریخ دریافت: 
 15/5/89 تاریخ پذیرش:

2 Climate Change 

غرذا در   هرای تولیرد  فعالیت خود طرفی از. نمایدمی مش ل دچار
عوامرل مهرم؛ نظیرر تولیرد گازهرای      )عالوه بر سایر  بخش این

 کننرردهمصرررفهررای صررنعتی ای حاصررل از فعالیررتگلخانرره
 زیرا؛ است اقلیم تغییر ایجاد عوامل از فسیلی(، ی ی یهاسوخت
 ترا  زده زیرادی  هرای برر میان های اخیر،در سال خصوصبهبشر، 
 زیستیطمح و منابع به طریق این از کند و تولید یبیشتر غذای
 بره  رو جمعیرت  غذای تولید برای. استوارد آورده زیادی  آسیب
 6/8 بره  مریالدی  2252 سرال  ترا  شودیم برآورد کهجهان  رشد

 در را خود موردنظر محصوالت که آموخت باید برسد، نفر میلیون
 و وخرراکآب منررابع برره صرردمه برردون و اقلرریم تغییررر شرررایط

 .ییمنما تولید ،زیستیطمح
 حروزه  هفرت  ،2216 سال رد غذا جهانی روزمنشور  اساس بر
 تغییررات  هرا آندر  که دارد وجود غذا تولید و کشاورزی با مرتبط
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 غرذای  ینترأم  منظرور بره  و یماقلر  ییرر تغ برا  سرازگاری  با مرتبط
 از انرد عبرارت  گانههفت هایحوزه این. شود ایجاد باید گرسنگان
 دامری،  تولیردات  مردیریت  جنگل، ،(زراعت و باغبانی)کشاورزی 

 هرای سیسرتم  و شریالت،  طبیعری،  منرابع  غذا، مایعات و تلفات
 (.FAO, 2016)غذا فرآوری 

 بایرد  نیر   غرذا  و محصرول  تولید روش اقلیم تغییر شرایط در
 محصروالت  از غرذا  تولید تا گرددمی سبب اقلیم تغییر. یابد تغییر

عوامرل و  . شرود  ترر سرخت  جهان مناطق از بعضی در کشاورزی
 هرا، خش سالی و هایالبس نظیر یطبیع بالیای شامل آن دالیل
 ترر گر  هایدوره و هافصلطول  اف ایش و هابارش الگوی تغییر

 اقلریم  تغییرر  اثررات  با را خود بایدو تولید غذا  کشاورزی هستند.
 ینترأم  را جهران  رشد به رو جمعیت غذای بتوان تا نموده سازگار
 نمود.

برر   یرد تأک و مواجهه با اثرات تغییرر اقلریم   ،در شرایط کنونی
امنیت غذایی جمعیت در حرال رشرد    ینتأمبرای  سازگاری با آن

 یراتتأثهای مختلف جهانی، بر اساس مدل کشور مروری است.
 عمده بر کاهش بارنردگی،  طوربهاقلیم در کشاورزی ایران  تغییر

اف ایش نیاز آبی گیاه خواهد بود. لذا اثرات  یجهدرنتاف ایش دما و 
 بخرش  تولیردات  برر  یرمسرتقیم غ و سرتقیم م طرور بهاین پدیده 
 همچنین و بخشاین  آب مصرف در تغییرات از ناشی کشاورزی
 مرا، د) اقلریم  تغییرر  اثررات  سرایر  از ناشی ،آن از حاصله تولیدات
 منظرور بره لذا  .باشدمی اثرگذار( غیره و ایگلخانه هایگاز می ان
نیراز آب بخرش کشراورزی و حفر       ینترأم بررای   یر ی ربرنامه

بایرد از   ،امنیرت غرذا ی کشرور    ینترأم لیدات کشاورزی بررای  تو
های مناسب برای سازگاری و راهبرد ها، راه ارهاروش اکنونهم

هرای کشراورزی و آب   و کاهش اثرات سوء این پدیده در بخرش 
 اتخاذ نمود.را کشور 

برای تولید محصوالت کشاورزی  یازموردندر عصر حامر آب 
کره منرابع آب ناشری از تغییررات     شرود   ینترأم باید در شرایطی 

مردیریت آب   یجره درنتنامطلوب اقلیمی در حال کاهش هستند. 
وابسرتگی بره    فقرط نره برای بخش کشاورزی بحثی اسرت کره   

های مدیریت معمول آب دارد، بل ه ارتباط با تولیرد غرذا،   سیستم
توسعه روستایی و مدیریت منابع طبیعی نیر  خواهرد یافرت. لرذا     

های اقتصادی و اجتماعی مواجه سیاری از چالشتغییر اقلیم به ب
بر کمبود آب ناشی از اف ایش تقاما در شرایط  عالوه ،شده قبلی

در منراطق   باألخ معمول آب و هوایی مناطق مختلف جهان، )
(، خواهرد افر ود و بره آن شردت بیشرتری      خشکیمهنخشک و 
 .(Iglesias and Garroteb., 2015) بخشیدخواهد 

 یرک  عنروان بره  بایرد تغییرر اقلریم    پدیده که دباشبدیهی می
 طرور بره  کشرور آب  هایری یبرنامه و گذاریسیاست در واقعیت

 و گردد 1سازیجاری خاص طوربهکشاورزی  آب بخش در و عا 
 نیر لرذا در ا  .آیرد  به وجرود  آن با سازگاری در های الز ظرفیت
 تیر و اهم میاقلر  رییر برودن مومروع تغ   دیر با توجه بره جد  مقاله

بره  ترا   دیر کشور تالش خواهد گرد یبا آن در کشاورز یسازگار
هرای میردانی و نظررات خبرگران و کارشناسران،      استناد بررسری 

هرای  سازگاری با تغییرر اقلریم از جنبره   ی راه ارها و هاروی رد
، تبیرین و ارا ره   ییغذا یتامن ینتأممدیریت آب کشاورزی برای 

-گرذاری تدوین سیاستراهنمایی برای  منظوربهد. همچنین نشو

در نیر   ی یهرا های آتی کشور در سازگاری با تغییر اقلیم، راهبرد
 .این زمینه ارا ه گردید

 

 ییغذا تیو امن ، تولید کشاورزیمیاقل رییتغ
آن اف ایش نیاز آبری   تبعبهدما و  یشبراف اتغییر اقلیم عالوه 

شرود.  محصروالت کشراورزی نیر  مری     تولیرد گیاه موجب افرت  
گرمایش مالیرم )متوسرط( در منراطق برا      کهیدرحال، یلطورکبه

محصوالت زراعری   تولیدهای جغرافیایی باال، باعث بهبود عرض
گردد، ولی گرمایش حتی ج  ی در مناطق برا عررض   و مراتع می

خشک از سال  ایدر فصول عمدهجغرافیایی پا ین یا مناطقی که 
زیرادی برر   سبب تغییرات نرامطلوب   ،)نظیر کشور ایران( هستند

نترایج   بر اساسشود. محصوالت این مناطق میو تولید عمل رد 
 3تا  1 بین) دما، اف ایش مالیم و یا متوسط یسازمدلحاصل از 
در  ییررات و تغ 2COیوس( بره همرراه افر ایش گراز     سدرجه سل

 تولیدتوانند سبب بهبود های جغرافیایی باال میبارندگی در عرض
در  کره یدرحالن خیلی زیاد نیست. محصوالت گردد ولی مقدار آ

 Co) دمرا مناطق با عرض جغرافیایی پا ین حتی اف ایش مالیرم  
محصروالت   تولیرد تواند سبب اثرات منفی برر  ( محتمالً می2-1

( غیرره ذرت و غالت اساسری )نظیرر گنرد  و    یژهوبهکشاورزی و 
برر  اثرات نامطلوبی  مستمر صورتبه دماگردد. ولی اف ایش زیاد 

هرای  محصروالت در تمرامی منراطق )عررض    و تولیرد   عمل ررد 
 (.Bates et al., 2008( دارد )هر دو  ینو پا جغرافیایی باال 

در مناطقی که در حال حامرر کشراورزی بره دالیرل تلفیرق      
آب و فقرر روسرتایی )نظیرر     کمبرود عواملی نظیر خاک معیف، 

( ومرعیت تولیرد مناسربی    2جوامع در منطقه آفریقای زیر صرحرا 
 دیدهیبآسمنابع آب بیشتر  بر کاهشند، از اثرات تغییر اقلیم ندار
درنتیجه حتی تغییرات کوچرک ناشری از تغییرر اقلریم اثررات       و

زیادی بر کاهش محصول داشرته و مررد  بیشرتری در معررض     
 گیرند.خطر گرسنگی قرار می
و  نامطلوبدر باال ی ی از اثرات  شدهاشارهبا توجه به مباحث 

یم در کشاورزی به مخاطره افتادن امنیرت غرذایی   مهم تغییر اقل

                                                
1 Mainstreaming 
2 Sub-Saharan Africa 
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بخرش کشراورزی از دو جهرت بررای ترأمین       کشورها است.
آن ه، این بخرش   ترمهمغذایی کشورها مفید است، اول و امنیت 

آن ه آن منبع اصلی ترأمین   و دو نماید غذای مرد  را فراهم می
نیرروی کرار جهران اسرت. ایرن درصرد حتری در         %36یشت مع

متغیرر   %42- 52یت قاره آسیا و اقیانوسیه بین پرجمع کشورهای
جمعیرت کرار در    دوسو  صحرا یرزاست و درکشورهای آفریقای 

تولیردات کشراورزی    باشند. بنرابراین اگرر  یماین بخش مشغول 
ی آسریا و آفریقرا   هرا قارهدر  توسعهدرحالدرآمد -کشورهای کم

وب )کراهش  یرات تغییر اقلیم دچرار تغییررات نرامطل   تأثیله وسبه
یشت جمعیت ب رگی از مررد  فقیرر روسرتایی در    معتولید( شود، 
امنری غرذایی   به نرا  هاآنپذیری یبآسو  قرارگرفتهمعرض خطر 

های کشراورزی، جنگرل و شریالت    اف ایش خواهد یافت. بخش
لذا فرآیند تولیرد در ایرن    باشند.یمهمگی به تغییر اقلیم حساس 

 غییر اقلیم قرار خواهد گرفت.ها نی  محتمالً تحت تأثیر تبخش
تغییرات در الگوهای تولیرد محصروالت کشراورزی و میر ان     

تواند بره  بر امنیت غذایی، می هاآناز جنبه اثرات  هاآنمحصول 
 دو نوع زیر باشد:

تواند منبع ترأمین غرذا در سرطو     یرات بر تولید غذا میتأث -
انی افر ایش  قرار دهد. از ابعاد جهر  محلی و جهانی را تحت تأثیر

تواند محصول در مناطق معتدل و سرد )ناشی از اف ایش دما( می
کاهش محصول در مناطق حاره را جبران نماید. ولی بهرر حرال   

های کم مالی و در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و با ظرفیت
باشرند،  به تولیدات غذا ی خود وابسته مری  شدتبهیا تجاری که 

ی و یرا  آورتراب نابع محلی بدون افر ایش  جبران کمبود غذا از م
 باشد.ی غذا ی از بیرون مم ن نمیهاکمک
هرای تولیردات کشراورزی برر     یرات روی تمامی شر ل تأث -

ی هرا گرروه معیشت و دسترسی به غرذا تأثیرگرذار خواهرد برود.     
یدکننده که کمتر قابلیت آمادگی و مواجهه برا تغییرر اقلریم را    تول

(، بیشرتر  توسرعه درحالقیر در کشورهای دارند )نظیر روستا یان ف
 پذیر می باشند.یبآس

تولیرد و  )تمامی چهار ابعاد امنیت غذایی یعنی موجودیت غذا 
مصررف  »و « پایداری تأمین غذا»، «دسترسی به غذا»تجارت(، 

)فراینردهای واقعری کره در تهیره و مصررف غرذا دخیرل        « غذا
امنیرت غرذایی    گیرنرد. اقلیم قرار مری تغییر هستند(، تحت تأثیر 

یژه نه فقط بستگی به اثرات تغییر اقلیم و اثرات اقتصرادی و  وبه
اجتمرراعی آن دارد، بل رره برره تغییرررات جریرران تجررارت بررازار و 

های غذایی نیر  مررتبط اسرت. تغییرر اقلریم      های کمکیاستس
مخصوصاً منجر به اثرات درهم و پیچیده و از لحراظ جغرافیرایی   

نابراین دسترسی به غرذا خواهرد داشرت    متغیری بر تولید غذا و ب
(Bates et al., 2008 .)توسعهدرحالنمونه کشورهای  عنوانبه 

یفی ارامی فقیر و ککمّی  ازلحاظ هاآنکه خیلی از  1منطقه حاره
و منابع آب معیف دارند و قبالً نی  معضل عد  امنیت غرذا ی را  

پرذیرتر  یبآسر اند، از اثرات تغییر اقلیم برر امنیرت غرذا ی    داشته
  هستند.

 2الدول تغییر اقلریم ینبگ ارش چهار  ارزیابی هیات  بر اساس
(IPCCتغییر اقلیم در دهه ،) برر  ی توجهقابلهای آینده تغییرات
های مدیریت آب و تولید محصروالت کشراورزی و   ی سیستمرو

کشرور ایرران خواهرد     ازجملره یت امنیت غرذا ی کشرورها   درنها
ایررران پررس از کشررورهای  نطقررهمدر بررین کشررورهای داشرت.  

میلیرون ترن در    8/11 تولیرد گنرد    پاکستان و ترکیه با میانگین
بیشترین می ان تولید گند  ایران در سرال   .ی سو  قرار داردرده

آنچه کره   .3شده استمیلیون تن گ ارش 8/15با میالدی  222۲
بیش  یهای موردبررسدر آمار و ارقا  تولید گند  ایران طی سال

 یرپرذیری تولیرد و تأث  یر  وخخورد افرت ر چی ی به چشم میاز ه
 کره ینحرو تولید این محصول از می ان ن والت جوی اسرت، بره  

مریالدی( سربب    2229) 139۲وقوع خش سالی شدید در سرال  
خالردی و هم راران،   ) میلیون تن گردید ۲کاهش تولید تا حدود 

1384.) 
شرور را  های امنیت غذایی در کمش الت و چالش یطورکلبه

 .ملی مطر  نمود در دو بعد جهانی و توانیم
از  اندعبارتکشور  در ییغذا یتامن هایچالش از ابعاد جهانی

 (:1384 ،الف-نا یب)
تغییرات آب و هوایی ناشی از گر  شدن کره زمین و تهدید  -

خشرک،   هرای یسرتم کشاورزی جهان و اثرات سوء آن برر اکوس 
بخشی اعظم مسراحت کشرور    ها کهساحلی، کوهستانی و مسیل

 .شودیما را نی  شامل م
روغن نباتی،  یژهوهای مواد غذایی بهاف ایشی جهانی قیمت -
 روغنی، غالت و علوفه یهادانه
اف ایش استفاده از تولیدات غذایی در جهران جهرت تولیرد     -

 زیستی یهاسوخت
توسرعه و رونرد رو   تغییر الگوی غذایی در کشورهای درحال -

دامی و روغن نبراتی و افر ایش    یهاتقاما برای فرآورده به رشد
 رقابت برای جذب این قبیل کاالها

مختلف دامی و گیاهی در پی روند  هاییماریخطر انتشار ب -
 شدنیجهان
 طری  رویره یها به علت صید بتخلیه ذخایر آب یان اقیانوس -

                                                
1 Tropic 
2 Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) 
 یهاآبز این اف ایش تولید در اثر امافه برداشت از البته بخش زیادی ا 3

های زیرزمینی در سال یهاآباست که در اثر کاهش  آمدهزیرزمینی بدست 
 تولید را کاهش داده است. قطعاًبعدی 
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  اخیر یهاسال
 کشور شامل در یغذای امنیتهای چالش )ملّی(از ابعاد داخلی 

 (1384الف،  -)بی نا 
میلیون نفر است  92بر اکنون بالغرشد جمعیت کشور که هم-
-بینی مری یشپهای اصال  هر  جمعیتی ا توجه به سیاستکه ب

لحاظ محدودیت منرابع تولیرد نظیرر     شود که بیشتر شود و لذا از
ارامی مناسب کشت، چنین اف ایش جمعیتی فشار  آب شیرین و

 ؛وردوارد خواهد آزیادی بر منابع طبیعی کشور 
مایعات براالی محصروالت کشراورزی و توسرعه ناکرافی       -

صنایع تبردیلی، ت میلری و نگهرداری محصروالت کشراورزی و      
 ؛متناسب با اف ایش تولید سازییرهام انات ذخ

تولیرد نسربت    پذیرییبعد  مدیریت کافی منابع آب و آس -
اثررات  به ناپایداری ن والت جوی که در آینده به علت افر ایش  

 ترر بینری پیشیرقابلغو تغییر اقلیم ناشی از گر  شدن کره زمین 
 ؛نی  خواهد بود

وابستگی به واردات در برخی اقرال  غرذایی نظیرر روغرن      -
 ؛نباتی، برنج، علوفه و ش ر

 جامعه؛ عد  تنوع کافی در الگوی غذایی -
روند رو به رشد عرمه و مصرف روغن و قنرد و شر ر کره     -

های )نظیر دیابت و بیماریای های م من تغذیهگسترش بیماری
 ؛در کشور را تشدید خواهد نمودقلبی( 
درآمرد  توزیع نابرابر غذا و عد  دسترسی اقتصادی اقشار کم -

 ؛شهری و روستایی به غذای کافی و مغذی
درگیری بخشی از جمعیت کشور با دریافت ناکافی انرژی و  -

 یوزنو شیوع کم 2Bیتامین کلسیم و آهن و و یژهومواد مغذی به
و سررایر  یخررونکودکرران، پرروکی اسررتخوان، کررم یقرردو کوترراه

 یه؛ناشی از سوءتغذ هاییماریب
غذایی در کشور و عد  همراهنگی   هاییاستعد  وجود س -

هرای تولیرد، بازرگرانی، صرنعت و بهداشرت در      کافی بین بخش
 ؛ارتباط با امنیت غذایی

 .و سالمت غذاعد  توجه کافی به حوزه ایمنی  -
های ین امنیت غذایی کشور و توجه به مسا ل و چالشتأملذا 

آن در نگاه دولتمردان از اهمیت خاصری برخروردار بروده و ایرن     
اهمیت در درجه اول در قروانین و اسرناد باالدسرتی و همچنرین     

یافتره اسرت.   یتجلر توسعه مختلرف کشرور    سالهپنجهای برنامه
 مقراومتی برر ترأمین    اقتصاد کلی هاینمونه در سیاست عنوانبه

 یشبرافر ا  تأکیرد  برا  راهبردی ذخایر ایجاد و درمان و غذا امنیت
 موظرف  شده است. همچنرین دولرت  یحتصرتولید  کیفی و کمّی

افر ایش   قرانون  اجرراء  از حاصرل  سال نتایج تا هر گردیده است
 تولیرد  بهبرود  میر ان  ی بخش کشاورزی و منابع طبیعی،وربهره
 سرال  زراعی فصل طبیعی منابع و کشاورزی بخش کیفی و کمّی

برای تعیرین   گذاریی، سرمایهوربهره شاخ  بهبود می ان قبل،
 را غرذایی  امنیرت  و ییخودکفا مرایب و هاو بهبود این شاخ 

 مجلرس  طبیعری  منرابع  و آب کشراورزی،  کمیسریون  بره  و تهیه
 .(138۲نماید )ثقفیان و هم اران،  گ ارش اسالمی شورای
ی ری از  کشراورزی  بخرش  جه به اهمیت امنیت غذایی، با تو
 سرراله توسررعههررای پررنجاهررداف خررود را در برنامرره ینترررمهررم

، و حتری ششرم توسرعه(   چهار  و پرنجم  های برنامه خصوصبه)
تأمین امنیت غذایی قرار داده است و همواره سعی نمروده ترا برا    

 کشراورزی و  خود مناسرب  زعمهای بهاتخاذ راهبردها و سیاست
منرابع و عوامرل    یورغذایی از قبیل اف ایش تولید، اف ایش بهره

تولید، اف ایش تولید پروتئین حیوانی، اصال  الگوی تولید و ارتقاء 
های تحقق این مهم ایمنی و کیفیت محصوالت کشاورزی زمینه

 را فراهم سازد.
قانون برنامه چهار  توسعه اقتصرادی، اجتمراعی و فرهنگری    

( نی  ممن تأکید بر بهبود امنیت غرذا ی در  1394-1399کشور )
 1در بند )های کلی برنامه چهار  و ذکر موارد تأمین غذا سیاست

، سیاسی، رفراهی و امنیتری و نیر  ترأمین     (قسمت امور اجتماعی
تولید از منابع داخلی و دستیابی بره   بریهامنیت غذا ی کشور با ت 

 5دربنررد )خودکفررا ی در تولیررد محصرروالت اساسرری کشرراورزی 
، وظیفه بسیار اساسی تأمین امنیت غذا ی (قسمت امور اقتصادی

کشاورزی گذاشته است. در برنامه پنجم  کشور را به عهده بخش
نیر  بهبرود ومرعیت     (سرازندگی )موسو  به برنامه  کشورتوسعه 

شته امنیت غذایی در رمس اهداف توسعه بخش کشاورزی قرار دا
و افرق   توسرعه ی برنامه پنجم بسته امنیت غذایی برا»در  است.
هرای امنیرت غرذایی در کشرور و     ممن بررسی چرالش « 1424
سرال آینرده، الگروی     22انداز جهانی غذا و کشراورزی ترا   چشم

و اهداف  شدهیطراح 1424افق مطلوب عرمه مواد غذایی برای 
-ساله بخش کشاورزی در برنامه پنجم جهت بهبود شراخ  پنج

تعیررین و  1424افرق  اهرداف   هرای امنیرت غرذایی در راسررتای   
هرای مروردنظر   و اقدامات کلری جهرت تحقرق هردف     راه ارها

 شده است.ارا ه
هرای کلری نظرا  در    سیاست توجه به بحث امنیت غذایی در

 (28/28/1381در تراریخ  )ابالغی مقا  معظم رهبرری   کشاورزی

تولیرد از   برر یهتأمین امنیت غذایی با ت "ید شده است یعنی: تأک
خلی و نیل به خودکفایی در محصروالت اساسری، ارتقراء    منابع دا

بهینره  و سطح سالمت مواد غذایی تا استاندارد جهرانی، اصرال    
نمودن الگوی مصررف و حمایرت مرؤثر از تولیرد و صرادرات در      

جدیرد   هرای یرت های نسبی و ایجاد م محصوالت دارای م یت

 ."(در جهت تولید و صادرات هایارانه)ازجمله هدفمند نمودن 

یر ی ربرنامره گرذاری و  یاسرت سهای مسئولین یدگاهدبر اساس 
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کشورهایی که وابستگی غذایی دارند "وزارت جهاد کشاورزی 
 (.1384،الف-نا یب) ف  کنندرا حاستقالل خود  توانندنمی وقتیچه
یر ی در وزارت جهراد   ربرنامههای مسئولین یدگاهداساس  بر لذا

و مسئولین بره مسرئله امنیرت     گذارانیاستس توجه" کشاورزی،
یی باید در صدر اهداف برنامه ششم خودات اغذایی و خودکفایی/

هرای  (. در همین ارتباط برنامه1384 ،الف-نا یب) "قرار گیردنی  
یرد گردیرده   تأکامنیت غذایی کشور در برنامه ششم توسرعه نیر    

 است. نمونه آن دیدن مسا ل حف  و ثبات امنیت غذایی در ماده
 ؛ کره باشرد الف قانون برنامه ششم توسعه می 45 ماده و الف 41

ید گردیرده اسرت کره )ثقفیران و هم راران،      تأک هاآنبر اساس 
دولت موظف است برای حصرول بره اهرداف     :41 ماده"(: 1386

های اقتصراد مقراومتی در جهرت    بندهای ششم و هفتم سیاست
 سری اسا محصروالت  در ین امنیت غذایی و نیل به خودکفاییتأم

( در پایران  %85درصرد )  نرودوپنج و آب ی به می ان  زراعی، دامی
یرژه محصروالت دارای   وبره برنامه و اف ایش تولیدات کشاورزی 

م یت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویرت و ت میرل   
 وخاکآبی وربهرههای تولید و توسعه صادرات و ارتقای زنجیره

های کمی به ل به شاخ زیر را جهت حصو کشاورزی، اقدامات
 :شر  مندرج در جداول زیر انجا  دهد

توسعه کشاورزی حفاظتی، توسرعه کشرت نشرایی، بره      -الف
گیرری ارقرا  مقراو ،    کرار ین و بره تأمنژادی و به زراعی، تولید و 

یی در تولید بذر و نهال، اف ایش مریب ماشرینی کرردن   خودات ا

 "ه تاراسب بخار در  12/2ساالنه حداقل 
 یآبکم بحران با مقابلهمنظور به: دولت م لف است 45 ادهم"

 سررزمین،  پایرداری  بررای  محیطییستز هایحقابه رهاسازی و
 بره  بخشری  تعرادل  کشاورزی، بخش پایداری و اف ایش تولید در

وری و جبررران تررراز آب ارتقررای بهررره و زیرزمینرری یهرراسررفره
 میلیارد 11 ششم(می انی که در سال پایانی برنامه ) یرزمینی، بهز

 را به عمل آورد: زیر اقدامات شود مترم عب

ی در وربهرره سرطح و افر ایش    واحد در عمل رد اف ایش -الف
تولید محصوالت کشاورزی با اولویت محصروالت دارای م یرت   

با نیاز آبی کمتر و سازگار با  ارقا  و  نسبی و ارزش صادراتی باال
 برا  مناسرب  کشرت  الگروی  رعایرت  و شوری، مقاو  به خشر ی 

، البته الز  به ذکر است توجه به سیاسرت امنیرت غرذایی    منطقه
ین ترأم نمونره ترکیره بررای     عنروان بهباشد. ینمخاص کشور ما 

( 2212 -2214یر ی اسرتراتژیک )  ربرنامره امنیت غرذایی خرود   
ین امنیت تأمنموده است. این برنامه توسعه تولیدات کشاورزی و 

و گیرراه(، توسررعه روسررتایی و و سررالمت غررذایی )سررالمت دا  
سازی سازمانی را تحت پوشش قرار داده است. بر اساس ظرفیت

گروه هدف در بخش تولیرد   39هدف استراتژیک و  6این برنامه 

 ب،-نرا  یبر شده است )یفتعرمحصوالت کشاورزی شناسایی و 
(. همچنین در نقشه راه علمی جدید برای غذا و کشاورزی 1384

در سراختار ایرن    شرده گرفتهاجتماعی در نظر  آمری ا از نیازهای
های غذا و کشاورزی برا در نظرر   نیاز به پایداری سیستم "نقشه 

نیراز   "و  "محیطی و اجتماعییستزهای اقتصادی، گرفتن جنبه
باشرد  می "به امنیت غذایی و مقابله با گرسنگی در سطح جهانی

 (.  1384 ج،-نا یب)
ای وهرم  ه شر ل منطقره  آب نقش اساسی در تولید غذا هرم بر  

درصد ارامی کشراورزی   92طرف بیش از یکازجهانی آن دارد. 
کره حردود    طرف دیگر ارامی آبی جهان از باشد.جهان دیم می

 شرود، فقرط سراالنه   ارامی کشاورزی جهان را شرامل مری   19%
یی حدود یک میلیارد تن غرالت و یرا بره عبرارتی حردود      تنهابه

(. Bates et al., 2008مایرد ) نیمر نصف غالت جهان را تولیرد  
 طرور بهعلت اصلی آن است که تولید محصول در کشاورزی آبی 

برابر تولید در شرایط دیم است. لذا  3الی  2متوسط چی ی حدود 
نماید. و این یمآب آبیاری نقش اساسی را در امنیت غذا ی ایفاء 

درحالی است که بره دلیرل تغییررات اقلیمری، منرابع آب جهران       
منابع آب کشور( درحال کراهش هسرتند کره خطرر      وصخصبه)

جدی برای تولید محصوالت کشاورزی و امنیرت غرذا ی کشرور    
 دارد.

 

 میاقل رییبا تغ یسازگاری جهانی کردهایرو ی ومبان

 یدر کشاورز
 :ی وجود داردو کل توم برای مواجهه با تغییر اقلیم دو روی رد 

تغییرر   " ینتسر ". در روی ررد  2"سازگاری" -2 1"تس ین" -1
شرود  پرداختره مری  ای به کاهش انتشرار گازهرای گلخانره    اقلیم
در درجه اول مالیرم نمرودن    روی رد سازگاری که هدفیدرحال
یم اسرت کره از طریرق    اقلر  ییرتغاجتناب ناشی از یرقابلغاثرات 

 موردتوجهپذیر ای از اقدامات در یک سیستم آسیبطیف گسترده
 گیرد.قرار می

تعراریف سرازگاری کره    3 و توسعه اقتصادی سازمان هم اری

آوری نمروده اسرت، ولری    جمع شدهارا هنهادهای مختلف  توسط
گونره بیران   یناباشد که  IPCCمربوط به  هاآنین ترکاملشاید 

های طبیعی و یرا انسرانی در پاسرخ بره     تنظیم سیستم"کند: می
-بره هرا،  های فعلی و یا مورد انتظار اقلیمی و یا اثرات آنمحرک

آن های سودمند کمتر شده و یا از فرصت وارده که آسیبطوری

به سره  این مفهو  در این منبع انواع مختلف  "برداری شود.بهره

                                                
1 Mitigation 
2 Adaptation 
3 The Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) 
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-نا یب)،1که شامل سازگاری مقدماتی اندشدهیمگروه متمای  تقس

و سرازگاری   2خودجروش یا سازگاری  خودسازگاری، (1384 ،الف

بخش کشاورزی از  .(2007IPCC ,) "هستند 3شده ری یبرنامه

یرات منفری را از پدیرده تغییرر    تأثهایی است که بیشترین بخش
هرای سرازگاری را   نماید و باید برای آن برنامره اقلیم دریافت می

مهندسی  صرفاًها نباید تدوین نمود. اما برای مدیریت آن، فعالیت
 باشد و بل ه باید نهادسازی شود.

 ارهای سرازگاری برا تغییرر اقلریم از     در ادامه راهبردها و راه
هرای جهرانی و ملّری    هرای مختلرف و برر اسراس دیردگاه     جنبه
 :اندشدهارا ه

 یسازمان خوارباار جهاان   اهبردها و راهکارهایر -1

 یماقل ییربا تغ یسازگار ی)فائو( برا
برا  راهبردهای زیر را بررای سرازگاری    4(FAOسازمان فا و )

نمایررد یمررت غررذا ی پیشررنهاد ییررر اقلرریم و مرررتبط بررا امنیررتغ
(FAO,2008 a, b:) 

 یشرت  معهرا و  حفاظت منابع محلی تأمین غذا، دارایی
افر ایش   یی ووهواآبمرد  در برابر تغییرات رو به اف ایش 

 شدت وقایع حدّی از طریق: فراوانی و
 مدیریت ریسک کلی -
 های مختلفبو یستزمدیریت ریسک مرتبط با  -
هرای اصرال  ارقرا     یتفعال  گیاهی و تحقیق و ترویج ارقا -

 منطبق با تغییرات اقلیمی
معرفی درختانی که غذا )از طریق میروه(، علوفره و انررژی     -

ی زراعت( و همچنرین منجرر بره افر ایش     جابهنمایند )تولید می
 شود.درآمد جوامع محلی می

 توان نتیجه گرفت که اصوالًیملذا بر اساس این روی رد فا و 
و  باغرات  توسرعه  اقلریم،  تغییر با راهبردی سازگاری ایهجنبه از

 ارجح ساالنه هایکشت و زراعت به نسبت دا می گیاهان کشت
کرراهش ) انرررژی مصرررف اسررت. ایررن روی رررد باعررث کرراهش

و جلوگیری از شخم و  زراعی( عملیات برای فسیلی، یهاسوخت
شود که از راه ارهای تس ین تغییر زیاد خاک می خوردنبه هم 

 قلیم است.ا
        جلوگیری از ایجراد انحرراف و یرا کراهش در ترأمین غرذا در

سطو  محلی و ملی ناشی از تغییرات در دمرای هروا و رژیرم    
 از طریق: هابارش

 آب کشاورزی )در کل( مناسبمدیریت  -
 مدیریت مناسب آب آبیاری در شالی ارها -

                                                
1 Anticipatory 
2 Autonomous 
3 Planned 
4 United Nations Food and Agriculture 
Organization (FAO) 

 شدهکشتبهبود مدیریت ارامی  -
 هاو صنعتد و یا توسعه کشت های جدیاستفاده از فناوری -
 باشند. جوصرفهمصرف انرژی  ازلحاظکه 
  ها از طریق ارا ه خدمات محیط زیستی بو یستزحفاظت از

 از قبیل:

 ازلحرراظشررده و یررا ارامرری فقیررر یرربتخرکرراربرد ارامرری -
های مصنوعی تولیدی و یا سرایر  حاصلخی ی برای ایجاد جنگل

 جایگ ینسوخت  عنوانبهمواد گیاهی سلول ی 
کمرک   در خراک کاشت درختانی کره بره ترسریب کرربن      -

 کنندیم
 آبخی داری -
 جلوگیری از تخریب ارامی -
 حفاظت از تنوع زیستی -
  خالصه راه ارهای زیر را برای مواجهه  طوربهسازمان فا و

کررده اسرت    ارا ره با تغییرر اقلریم از ابعراد امنیرت غرذایی      
(FAO,2008 a, b:) 

از طررر   و غررذاحصرروالت کشرراورزی افرر ایش تولیررد م -

وری آب، حفر   اف ایش تولید در واحد سطح و اف ایش بهره
 واناتیو حو ارتقاء منابع ژنتیک گیاهان 

ی آب و وربهرررهافرر ایش رانرردمان آبیرراری و بهبررود     -
 مدیریت بهتر آب درمجموع

 مدیریت پایدار ارامی -
کرراهش ریسررک تولیرردات کشرراورزی از طریررق طیررف   -

ی مدیریت خاک و زمین نظیر حف  هاتیفعالی از اگسترده
ی، ورزخراک رطوبت خاک، حف  بقایای گیاهی خاک، کرم  

 کشاورزی حفاظتی، کاهش فرسایش خاک و غیره
های گیاهی بره  حف  تنوع زیستی و اف ایش تحمل گونه -

نرژادی و  -هرای بره  فعالیرت  قیر از طرشرایط اقلیمی جدید 
 بیوت نولوژی

 

در  یماقل ییربا تغ یسازگار ارهایاهبردها و راهکر -2

 اروپا هیدر اتحاد یکشاورز
باشد، هرچند شراید  تبعات تغییر اقلیم در اروپا بسیار متنوع می

 برر  امرا بیشتر نگران باشد.  از سیل و باال آمدن سطح آب دریاها
 مریالدی،  2292 سال اروپا تا منطقه در ،هاگ ارشبعضی  اساس

 52 تا 12 بارش و بارندگی و یافتهشیاف ا درجه 4 تا 2 دمای هوا
 .(Iglesias and Garroteb, 2015)یافت  خواهد کاهش درصد
 ی سرانی  توزیرع  فصرول،  یرا  و مناطق تما  در تغییرات این البته
مانند منطقه مدیترانه  اروپا، جنوب در ممن این ه تغییرات. ندارد
 یجره درنتی و تبخیرر و تعرر  و   سالخشک هایاف ایش دوره که

 و از آن جمله هسرتند شردیدتر   کشاورزی آب برای تقاما بیشتر
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 .(Iglesias and Garroteb, 2015)بود  خواهد بیشتر

یر پدیده تغییرر اقلریم در اتحادیره اروپرا،     تأثاز بین مناطق تحت 
حومه مدیترانه بیشترین شباهت آب و هوایی را برا ایرران دارد.   

ها، کراهش  یسالخشکتبعات تغییر اقلیم در این ناحیه؛ اف ایش 
دسترسی به آب، اف ایش نیاز به آب آبیاری، کاهش کیفیت منابع 
آب و کاهش تنوع زیستی هستند که با ومعیت ایران مشرابهت  

اکنون حردود  زیادی خواهد داشت. در این راستا اتحادیه اروپا هم
هرای  از اعتبارات تحقیقاتی و مطالعراتی خرود را بره پدیرده     22%

است. تغییر اقلیم و سازگاری با آن اختصاص داده  ازجملهاقلیمی 
های این اتحادیه در خصوص سازگاری با ین طر ترمهمی ی از 

برراال در -راهبردهرای پرا ین   "تغییرر اقلریم، طرحری بررا عنروان     

ایرن   باشرد. مری  1)بریس(  "سازگاری اقلیمی برای اروپای پایردار 
گرل،  ی مختلفی دارد کره شرامل کشراورزی و جن   هامؤلفهطر ، 

منررابع آب، منرراطق سرراحلی، بهداشررت، کارهررای زیربنررایی،     
زیست و تنوع زیستی و استقرار انسرانی اسرت. همچنرین    یطمح

شده است. بررای  یفتعرمناطق مطالعاتی متنوعی  مؤلفهبرای هر 
در  2یبان شرامل آلنتجرو  پشرت بخش کشاورزی آن نیر  دو طرر    

شرده  یرین تعدر جمهروری چرک    3کشور پرتغال و منطقه اوستی
 است.

در پاسخ به پدیده تغییر اقلیم و سرازگاری برا آن در اتحادیره    
برای مدیریت آب کشاورزی به چند  اتخاذشدهاروپا؛ روی ردهای 

 دسته زیر تقسیم شدند:

                                                
1 Bottom-Up Climate Adaptation Strategies 

Towards a Sustainable Europe (BASE) 
2 Alentejo 
3 Usti 

های ی در حوزهسازگاری هاچوبچارتبیین کالن  -
 سازمانی و مدیریتی

آبیاری و استفاده تلفیقری  مدیریت آبیاری مانند کم -
 یرزمینیزابع آب سطحی و از من

 ایجاد بازارهای آب و بیمه محصوالت -

 استفاده از فناوری زیستی )بیوت نولوژی( -

هرای آبخیر داری و سرطو  آبگیرر بررای      فعالیت -
 استحصال آب،

های سرازمانی و اجتمراعی   یتخالقتبیین و ارتقاء  -
 در پاسخ به تغییر اقلیم

سازگاری کارهای در چارچوب محورهای فو ، فهرستی از راه
 1برای بخش کشاورزی شناسایی و ارزشیابی شد که در جردول  

 برر اسراس  گرردد کره ایرن ارزیرابی     است. مالحظه می شدهارا ه
( این ره  1از  انرد عبرارت معیارهای متنوعی صورت پذیرفتره کره   

گرذاری  یاسرت س( یا سرطح  Fسطح اقدا  در سطح م رعه است )
(P)( نوع آن زراعری ) 2 ؛AG ( مردیریتی ،)MA)    و یرا زیربنرایی
(INمی )مدتکوتاه( آیا 3باشد؟؛ (ST ،)یران م ( مردتMT  و یرا )

( 6( ه ینه و 5یتاً مش الت فنی نها( و 4( است؟ ؛ LT) بلندمدت
( ۲( چگونره اسرت؟   H( و زیراد ) M(، متوسرط ) Lدرآمد آن کم )

ستون آخر این جدول نی  نسبت برآورد سود بره تالشری کره در    
 انجا  است را برآورد کرده است.انجا  اقدامات الز  به 

 (Iglesias and Garroteb, 2015)ها در اروپا و فرصت میاقل رییتغراهکارهای سازگاری با ریسک و تهدیدات  -1دول ج
 (۲)نسبت منافع به تالش  (6منافع ) (5ه ینه ) (4مش الت فنی ) (3مقیاس زمانی ) (2طبقه ) (1سطح ) واکنش به سازگاری بعالوه راه ارها

 ی و ظرفیت سازگاریآورتابارتقاء  –1

 P MA LT H M H 15/1 ی سازگاریامنطقهی هاطر اجرای 
 P MA MT M M H 52/1 یآگاهشیپبهبود پایش و 

 واکنش به تغییرات در می ان آب در دسترس –2

 P MA MT M M H 52/1 نوآوری: کارایی مصرف آب
 F T MT M M L 52/2 اف ایش ظرفیت نگهداشت رطوبت خاک 

 P I LT H H H 15/1 بهبود ظرفیت مخازن آب
 P I MT H H H 25/1 استفاده مجدد از آب 

 P MA LT H H H 22/1 ی آب و بازار آبگذارمتیقبهبود  
 P MA MT M L M 25/1 ی تلفیقیهاستمیستلفیق تقاماها در  

 هایسالخشکواکنش به  –3

 P MA LT M H H 36/1 هادشتمتولیان  عنوانبهکشاورزان 
 F MA LT H M M ۲۲/2 یسالخشکمعرفی ارقا  گیاهی مقاو  به 

 P MA MT M H H 99/1 یسالخشکی هاخسارتبیمه 

 واکنش به اف ایش نیاز آبیاری –4

 F MA ST L M M 43/1 تغییرات در نوع محصول و الگوی کشت
 P T LT H H M 6۲/2 توسعه گیاهان متحمل به تغییرات اقلیمی

(؛ LT) بلندمدت(، MT) مدتانیم(، ST) مدتکوتاه( 3(؛ ستون )IN(، زیربنایی )MA(، مدیریتی )AG( زراعی )2(؛ ستون )Pی )گذاراستیس(، سطح F( سطح م رعه )1ستون )
 (H(، زیاد )M(، متوسط )L(، کم )6( الی )4ی )هاستون
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برره معرفرری ارقررا  گیرراهی مقرراو    "لررذا اقررداماتی ماننررد  
که  "توسعه گیاهان متحمل به تغییرات اقلیمی"و  "یسالخشک
هرایی  های اول برای سازگاری هستند، نسبتج ء گ ینه معموالً

اسرتفاده مجردد از    "و در مقابل اقدامات نرمی ماننرد   1کمتر از 
 یبیمررا  "کشت  یدر نوع محصول و الگو راتییتغ "و یا  "آب

 .را دارا هستند 1بسیار باالی 
 

 یساازگار و راهکارهای جهاانی   ، راهبردهاکردهایرو

 یآب کشاورز تیریمد هایاز جنبه یماقل ییرتغبا 
آینده بره   یهادر دههمدیریت آب بحث مهمی است که باید 

بره   میاقلر  رییتغاجتماعی و همچنین  –دلیل فشارهای اقتصادی
آن پرداخته شود. تغییرات در مصرف آب معموالً از اثرات تلفیقی 

رات در می ان منابع آب، تغییرات ناشی از افر ایش تقامرا در   تغیی
در شیوه و کیفیت مدیریت  راتییو تغ های مختلف مصرفبخش

 1وری آب آبیاریو اقداماتی که بهره هاتیفعال. شودیمآب ناشی 

WP تواند بره میر ان زیرادی سرازگاری     میدهد، اف ایش می را
حصول از زمین در شرایط های تولید مبالقوه برای تمامی سیستم

را فراهم آورد. در همین زمان بهبود رانردمان آبیراری    میاقل رییتغ
از ترأمین و   نران یو اطمآب  ییجرو صررفه وبهره وری آب بررای  

مصرارف   یو بررا فراهمی آب کافی برای کشاورزی )تولید غرذا(  
 مروری است. ستیزطیمحو آب  ، صنعترقابتی آن یعنی شرب

سررازگاری "دو مبحررث  ،سررازگاریراه ارهررای در بحررث 
 3"شرده ی یر ربرنامره " و سرازگاری  () بدون برنامه 2"خودجوش

-هرایی اطرال  مری   مطر  است. سازگاری خودجوش به واکنش

 یهاسازمانو یا  جوامع روستایی خود کشاورزانگردد که توسط 
آن در  از تغییر اقلیم و یا وقروع  هاآنادراک  بر اساسکشاورزان 

و معموالً بدون دخالرت   هاتیفعال گونهنیاگردد. آینده اعمال می
محلی و ملی  یهادولتهای الز  از سوی و هماهنگی داتیتمه

. نقطره مقابرل ایرن نروع     شرود یمر المللی انجرا   و تفاهمات بین
 برکشرت شامل، اصرار  باشدیم 4ناسازگاری درواقعسازگاری که 

مل رد پرا ین، یرا کراربرد عملیرات     در ارامی نامناسب و دارای ع
، بروده کره   شرود یمر زراعی ناپایدار که منجر به افرت محصرول   

به تخریب ارامی و در معرض خطرر قررار دادن تنروع     تیدرنها
های وحشی و اهلی و در معررض خطرر قررار دادن    زیستی گونه

تغییرر اقلریم در    دیف ابه  توانایی جوامع برای واکنش به خطر رو
شرامل   شدهی یربرنامهسازگاری  کهیدرحالشود. قرن حامر می

 یهرا رسراخت یزهرا و نهادهرا و   ها، سرازمان تغییرات در سیاست

                                                
1 Water productivity  
2 Autonomous adaptation   
3 Planned adaptation 
4 Maladaptation 

باشد و تمامی موارد مرذکور بررای تسرهیل و بیشرینه     مرتبط می
حاصل از واکنش سرازگاری بره تغییررات     بلندمدتنمودن منافع 

 .هستنداقلیم 
 

 سازگاری خودجوش -1
عمرده   طرور بره سازگاری خودجروش   های راه ارهایگ ینه

های مدیریت ریسک و افر ایش تولیرد   گسترش یا شدت فعالیت
ی آن در برین  هرا رسراخت یزبوده و بنابراین قبالً ایرن دانرش و   

محلی وجرود دارد. در زیرر مروارد مررتبط برا       و جوامعکشاورزان 
 Bates)اند شدهارا هی و کشاورزآب  نهیدرزم خودجوشسازگاری 

et al., 2008:) 
ی گیراهی یرا افر ایش    هرا و گونهانطبا  و سازگاری ارقا   -

 یسالخشکی حرارتی و هاتنشمقاومت به 
تنظیم مقدار، زمان و یا  ازلحاظهای آبیاری اصال  فناوری -

 نوع فناوری
یی آب و باراندمان باال بررای  جوصرفههای انطبا  فناوری -

از بقایرای  استحصال آب، حف  رطوبرت خراک )نظیرر اسرتفاده     
هرای شرور بره    ی از ورود رسروبات و ورود آب ریو جلوگگیاهی( 

 منابع آب آبیاری
جلروگیری از مانردابی شردن     منظرور بهبهبود مدیریت آب  -
 ی مواد مغذیو شستشوهای کشاورزی، فرسایش زمین
-زمان و موقعیت فعالیرت  نظرازنقطهاصال  تقویم زراعی،  -

 های کاشت و داشت و برداشت
 ی فصلی تغییر اقلیمهاینیبشیپبرد کار -
اسرتفاده   منظرور بره تغییر کاربری ارامی و الگوی کشرت   -

 بهینه از شرایط اقلیمی جدید
های سازگاری خودجروش را  هایی از راه ارها و فعالیتنمونه

-حومره آبریر  طشرک    دستنیپا توان در منطقه خرامه در می
 ان این منطقه دربختگان در استان فارس مشاهده نمود. کشاورز

 ارامی خود نسبت به تغییرر  منابع آب شوری و یآبکم با مواجهه
از نظرر آب و   مصررف کرم  محصروالت  سرمت  بره  کشت الگوی
 اند. کشرت دارای ارزش اقتصادی مناسب اقدا  نموده حالنیدرع

هرایی  نمونه( دیم ارامی در) شیر خاک و( آبی ارامی در) گلرنگ
 . همچنرین باشدیمتخاب الگوی کشت از این تغییر روی رد در ان

 قربالً در ارامری کره    نیمره دیرم   باغرات انجیرر   توسرعه  روی رد
گردید، نی  مثال دیگری محصوالت زراعی نظیر گند  کشت می

 برا شررایط اسرت. از    خودجروش از این تغییر روی رد و سازگاری 
 در آبخی داری دیگر کشاورزان انجیر کار طر توجه قابل اقدامات
مورداستفاده ی هاچاهمنابع آب  تغذیه برای خود ارامی باالدست
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هرا و  آب دارند، با ه ینره  ف ایش شوریا سطح و افت بشدت که
در منرراطق دیگررر  .باشرردمرری هرراآناقرردامات شخصرری خررود  

زمینی( برای تولید زیر شورآبعمده  طوربه) شورآبسازی شیرین
و استفاده  ی(ااف وده باال )محصوالت گلخانه باارزشمحصوالت 

ی و افر ایش  آبکمبیشتر از مواد آلی و کمپوست برای مقاومت به 
 (.138۲تولید محصول رواج یافته است )حیدری، 

خواهی و مصاحبه با کشاورزان منطقه خرامره  با توجه به نظر
بختگان فارس درجه اهمیت -حومه آبری  طشک دستنیپا در 

ی کشرت و کشرت   گذاری راه ارهرایی نظیرر تغییرر الگرو    و اثر
 و سازگار شدهاصال های گیاهان دارویی، ترویج و استفاده از بذر

اسرت.   شرده عنروان  "ادیز یلیخ"و کشاورزی در محیط گلخانه، 
در بعضی موارد )نظیر تغییرر تقرویم عملیرات زراعری،      هرحالبه

 یی آبزدایشوری هادستگاهکشت ترکیبی و مخلوط، استفاده از 
چرخره زراعری و فرروش زمرین( درجره       و خارج کردن زمرین از 

نگرررش  اصروالً اسررت.  اظهارشرده اهمیرت آن متوسررط ترا کررم   
کشاورزان به راه ار تغییر کاربری و یا فروش زمین زراعی خرود  

زیررا  ؛ دانستندو عملی نمی مؤثرمثبت نبوده و آن را یک راه ار 
بروده و   مرؤثر عقیده داشتند آن راه ار در سطح محدودی  هاآن

کشاورزی در  کهیدرصورتست با این وسعت زیاد ارامی معلو  نی
 هرحرال بره انجرا  داد؟    هرا آنآن انجا  نشود جه کاری باید در 

افر ایش سرطح زیرر     مرثالً کشاورزان برای تغییر الگوی کشت )
ای( هرای گلخانره  و توسعه کشت کشت گلرنگ، گیاهان دارویی

ود کره الگروی   این بر  هاآنتمایل و انگی ه الز  را داشتند و نظر 
 نیترأم را  هرا آنکشت انتخابی باید به نحوی باشد که معیشرت  

 برا  سرازگاری  در مهرم  ن ات از (. لذا ی ی138۲نماید )حیدری، 
 مالیرم  تا کم دمای مناطق با اف ایش در که است آن اقلیم تغییر

 شرود  سرعی  و شرود  استفاده نی  قوت نقطهعنوان به عامل این از
 دمرایی  شررایط  با متناسب کشت گویال و محصول نوع انتخاب
بیشتر ناشی از افر ایش   آبیاری بر اصرار وخیلی یابد توسعه جدید

 منرابع  بره  زیرادی  از این طریق فشار و بیشتر دمای محیط نشده
 .آب آورده نشود

 

 شدهیزیربرنامهسازگاری  -2 
ی مبتنی بر سازگاری هاحلراه شدهی یربرنامهدر سازگاری  

ها، ی جدید، سیاستهارساختیزاید عالوه بر توسعه از این نوع ب
ی جدیدی که بتواند در شرایط جدیرد مرمن   هاسازمانو  نهادها

هرای جدیرد ارامری و    بیشینه نمودن منرافع حاصرل از کراربری   

های مربوطه ، بتواند فعالیتاهیو گ وخاکآبمدیریت جدید منابع 
 هرراتیررفعالی نیرر  بنمایررد. ایررن اهررداف و همرراهنگ را تسررهیل

توانند از طریق بهبرود مروارد زیرر حاصرل شروند      ی میطورکلبه

(Bates et al., 2008:) 

 بهبود شرایط ح مرانی آب -

 ی توسعههابرنامهمسا ل تغییر اقلیم در  نظر گرفتندر  -

آبیراری و   ازیموردنهای ی در زیرساختگذارهیسرمااف ایش  -
 های اف ایش کارایی استفاده از آبفناوری

 های مناسب ذخیره انتقال و توزیع آباز سازهاطمینان  -

ای کشرورها  خروج گازهای گلخانه مقرراتاصال  و تعدیل  -
برره اتمسررفر و در نظررر گرررفتن حقررو  سررایر کشررورها و   

 در این زمینه  بردارانبهره

برررای فررروش محصرروالت  و کرراراایجرراد بازارهررای مررؤثر  -
-هکشاورزی )شرامل برنامر   ازیموردنهای کشاورزی و نهاده

و شامل بیمره  مالی الز  ) و خدمات( ی آبگذارمتیقهای 
 (.رهیغ
در  خصروص بره برای تسهیل در سازگاری برا تغییرر اقلریم،     

شرایطی که تولید محصوالت کشاورزی پا ین آمده و منجرر بره   
و  ترر نامناسبتمایل و فشار زیاد برای کاشت محصول در ارامی 

بررا  رهمسررویو غر هرای کشررت غیررر پایردا  یرا اسررتفاده از شرریوه 
شررده اسررت، مررروری اسررت کرره سررازگاری    سررتیزطیمحرر
ی بین گذاراستیسهای و هماهنگی شدهاستفاده شدهی یربرنامه

ایرن   ی مختلرف ایجراد شرود. در غیرر ایرن صرورت      هرا دستگاه
از منرابع   ازحرد شیبسازگاری منجر به تخریب ارامی و استفاده 

 آب خواهد گردید.  ازجملهطبیعی و 
های تشویقی برای بهبود رانردمان آبیراری، از   سیاستکاربرد 

ی بازار و یا اف ایش مقررات و بهبود ح مرانی هاسمیم انطریق 
های انطبا  با کمبرود آب  آب، اب ار مهمی برای اف ایش ظرفیت

باشند. البته اثرات و تبعات ناخواسته این ای میدر مقیاس منطقه
( مم ن است منجر بره  سیاست )سیاست اف ایش راندمان آبیاری

هرایی کرره  شرود. یعنرری جریران   دسرت نیپررا کراهش جریانرات   
ی برگشرتی باالدسرت ناشری از    هرا آباز  دسرت نیپا کشاورزان 

 3و  2هرای  . در جردول نمودنرد یمر پا ین بودن راندمان دریافت 
های سازگاری با تغییر اقلیم از جنبه عرمه و تقامرای آب  گ ینه

ی در حال اجرا در نقراط مختلرف   و همچنین راه ارهای سازگار
 .اندشدهارا هجهان به ترتیب 
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 (Bates et al., 2008) سازگاری برای عرضه و تقاضای آب در شرایط تغییر اقلیم یهانهیگزتعدادی از  -2جدول 
 سمت تقاما سمت عرمه

 زیرزمینی یهاآببرداشت از  حفر و -
 سدها و اف ایش ظرفیت ذخیره آب با ایجاد مخازن -
 آب دریا ییزدایشور -
 اف ایش ذخیره آب باران )استحصال آب باران( -

هرای  حذف تلفات غیر مثمر آب از طریق حرذف پوشرش   -
 گیاهی غیر مثمر

 از مناطق دیگرانتقال آب  -

 آب یبازچرخاناف ایش راندمان کاربرد آب از طریق  -
زراعی، کشت مخلوط، تغییر روش آبیاری  کشاورزی( با تغییر تقویمآب کاهش تقامای آب آبیاری )-
 سطح زیر کشتکاهش  و
 کاهش تقامای آب با واردات محصوالت کشاورزی )تجارت آب مجازی(-
 ها و دانش بومی برای استفاده پایدار از آباز فعالیت تیو حماتوسعه  -
 اقتصادی باالتر باارزشایجاد بازار آب برای تخصی  آب به محصوالت  -
 آب ییجوصرفه منظوربهفروش حجمی آب  های اقتصادی نظیر تحویل و وّاف ایش مش -

 
 

 ,.Bates et alموارد آب کشاورزی( در حال اجرا در جهان ) صرفاًو کمبود آب ) یسالخشکهایی از راهکارهای سازگاری با مثال -3جدول 

2008.) 

 راه ارهای سازگاری قارّه/منطقه

 آفریقا

 از طریق: یسالخشکهای تنش آبی ناشی از هبه دور یآورتاباف ایش 
های از طریق فعالیت در خاکو استحصال آب باران، احداث سد، حفاظت رطوبت  یآورجمعهای بهبود شرایط کشاورزی دیم و از طریق بهبود سازه

فاده از گیاهان با دوره رشد کوتاه که سریع به ، استیسالخشک مقاو  به خش ی و یای، استفاده از ارقا  گیاهکشاورزی مناسب، کاربرد آبیاری قطره
 رسند، استفاده از بذور گیاهی هیبرید )پر محصول( و کشت مخلوطبلوغ زراعی و تولید محصول می

 آسیا

 کشاورزی شامل: یهارساختیزبهبود 
 های آبیاری ت میلی برای مراتعتأمین سامانه -
 هاآنراندمان بهبود های آبیاری و سیستم -
 ربرد/ذخیره آب باران و آب برفکا-
 شهری )نظیر مورد کشور سنگاپور( یهافامالبو استفاده مجدد از  یبازچرخان -
 هاکاهش تلفات آب و کاهش نشت-

و استرالیا 
 لندیوزین

 های ملیها و فعالیتارا ه نوع آوری -
 های بازچرخانی شدهخانه برای آبایجاد تصفیه -
 هالکاناکاهش تلفات نشت از  -
 روباز یهاکانالاستفاده از  یجابهاستفاده از مجاری بسته )لوله(  -
 کیفی آب و بهبودکمّی( حفاظت بهبود کارایی مصرف آب ) -
 گذاری جدید آب در این شرایطو قیمت یسالخشکآمادگی و مدیریت -
 آب باران یآورجمعنصب تان رهای  -
 آب دریا ییزدایشور -

 اروپا
های کشاورزی، شرب و صنعت، تعمیر مخازن آبیاری و شهری دارای نشت آب در رتبط با تقامای آب نظیر حفاظت از آب در بخشراهبردهای م -

 دستنیپا دیوار حفاظتی )دایک( در مناطق  جادیو ا باالدستمناطق 
 آب یگذارمتیو قآب  ییزدایشوری ها، ایجاد سیستمهاو پسابها راه ارهای مرتبط با سمت عرمه آب نظیر استفاده مجدد از زهاب-

آمری ای 
 التین

 و ذخیره آب باران یآورجمعهای ایجاد سیستم -
 های خود مدیریتی مخازن آب در جوامع خیلی فقیرایجاد سیستم -
 آب با استفاده از اصال  فرآیندهای صنعتی یبازچرخانحفاظت از آب، استفاده مجدد از آب،  یهاتیفعال -

آمری ای 
 لیشما

 و اجرای شخم حفاظتی در خاکحفاظت آب  -
 آب عیو توزهای جدید تأمین های حفاظت از آب و فراهم نمودن سیستمدر سیستم یگذارهیسرما -
 هاابانیخو اف ایش ظرفیت نگهداری آب در  هاآببرای نفوذ بیشتر آب باران، اف ایش چال  زارهاچمنها به از با  شدهیآورجمعانحراف آب  -

ج ایر 
 کوچک

 آب ییزدایشورهای ایجاد دستگاه -
 های استحصال آب بارانایجاد مخازن ب رگ ذخیره آب و بهبود سیستم -
هرای  تصفیه آب خورشیدی، مدیریت بارش یهادستگاهزیرزمینی، اف ایش استحصال آب باران و ظرفیت ذخیره آن، استفاده از  یهاآبحفاظت از  -

 زیرزمینی در ج ایر یهاآبشدید و ام ان تغذیه 

 بارای  میاقل رییبا تغ یسازگار یراهکارهاراهبردها و 

 کشوردر  یکشاورز مدیریت آب

اگر بخواهیم راه ارهای سازگاری با تغییرر اقلریم در بخرش    
کشراورزی کشرور )از دیردگاه مصرررف آب و افر ایش یرا ثبررات      
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 صورتبها ، این راه ارهمیینما یبندطبقه( را ات کشاورزیتولید
 شوند: یبندمیتقستوانند در پنج طبقه و دسته زیر پتانسیل می

حرین  در راه ارهای مررتبط برا کراهش در کراربرد آب      -1
 آبیاری
های انتقرال،  )نظیر اف ایش راندمان آبیاری، اف ایش راندمان 
 و ذخیره آب و ...( توزیع
راه ارهای مرتبط با حفاظت از آب و جلوگیری از تبخیر  -2

 زیاد از سطح خاک
مالچ گیراهی و   عنوانبههای گیاهی نظیر استفاده از پوشش 

حفر  بقایررای گیراهی، کرراهش تلفرات آب در هنگررا  عملیررات    
هرای هررز،   )با کشراورزی حفراظتی(، کنتررل علرف     یورزخاک

و  یرسرطح یز یهرا یاریر آبهرا، اسرتفاده از   پوشش انهار و کانال

 ( غیر مثمر.ETر  )ٍکاهش تبخیر و تعهای فعالیت درمجموع
راه ارهای مرتبط با اف ایش تولید )اف ایش صورت کسر  -3

 شاخ  کارایی مصرف آب(
های گیاهی مقراو ، ایجراد ارقرا     نظیر انتخاب ارقا  و گونه 

 یکودهرا ، اسرتفاده مناسرب از   یسالخشکمتحمل به خش ی و 
کرود،   یاثرگرذار آلی و شریمیایی و افر ایش رانردمان کراربرد و     

ش ماده آلی خاک، انتخاب تاریخ کاشت مناسب، جلروگیری  اف ای
هرای گیراهی،   و جلوگیری از شیوع آفات و بیماری از سرمازدگی

شناسایی تاریخ مناسب عملیات زراعی در شرایط تغییرر اقلریم و   
 انتخاب الگوی کشت مناسب در این شرایط. تیدرنها
راه ارهای کاهش ریسک اقتصادی از طریق ایجاد تنوع  -4

کشاورزان، بیمه محصوالت کشاورزی، پرداخت  یدرآمدر منابع د
 و غیره هامشو یارانه، پرداخت 

و آمروزش و   یآگراه شیپهای راه ارهای ایجاد سیستم -5
 های سازگاری با تغییر اقلیم برای کشاورزانشیوه یسازتیظرف

اصررلی  یهرراراهبررردتعرردادی از  ادامررههمررین راسررتا در در 
که از جنبه مدیریت آب کشاورزی کشور اقلیم سازگاری با تغییر 

 هررایدیرردگاه و نظررراتو برره اسررتناد نتررایج مطالعررات میرردانی 
گردیرده  اسرت ارا ره    شرده هیر تهدر کشور  مدیریتی و کارشناسی

 است.

 کشور در آب ح مرانی اصال  -

منرابع آب   وستهیپهمبهعملیاتی شدن بحث مدیریت  -
(IWRM)1 

هرای  اقلیم در برنامه توجه به بحث سازگاری با تغییر -
 توسعه کشور

توجه بیشتر به مدیریت ریسک ترا مردیریت بحرران     -
 آبکمبود 

                                                
1 Integrated Water Resources Management 
(IWRM) 

 توجه به بحث الگوی کشت مناسب با شرایط جدید -

کاهش تلفات آب به ش ل تبخیر )تلفات غیر مثمر( و  -
 واقعی آب ییجوصرفه بهتوجه 

 آب یوربهرهاف ایش  -

توجرره بیشررتر برره بحررث تحویررل حجمرری آب برره    -
 و عملیاتی نمودن آن بردارانهبهر

-زراعری و بره  -بره  قاتیتحقها و برنامه یگذارهدف -
های گیاهی سازگار برا  نژادی کشور در ایجاد ارقا  و گونه

 تغییر اقلیم

ادبیات سازگاری با تغییر اقلیم در کلیره سرطو     سازیجاری
 مدیریتی و تصمیم سازی آب و کشاورزی کشور

حاصله از مرور منابع علمری و تجرارب   بهر حال با توجه به نتایج 
زیرر را   فرعری راهبردهای  توانیمکارشناسی مختلف، همچنین 

های کاهش اثرات و سازگاری با تغییر اقلریم در  در تدوین برنامه
 مدیریت آب کشاورزی کشور پیشنهاد نمود:

و پراکنش نامناسب بارندگی ناشری   تیکمدر شرایط کاهش 
معیت ارامی دیم که در حرال حامرر   از تغییر اقلیم در کشور، و

 احتماالًشده و  بدترنی  از ومعیت تولید مطلوبی برخوردار نیستند 
گند   خصوصبهدر شرایط تغییر اقلیم نباید به تولید محصوالت، 

های امنیرت  و جو از ارامی دیم کشور امیدوار بود و باید از جنبه
یت یی تمرکرر  بیشررتر بررر روی بهبررود ومررعخودات رراغررذایی و 

 ،ند  و جوگ مید مهیکشت نکشاورزی فاریاب گذارده شود. البته 
گ ینه  عنوانبهتواند می  ین، آبخاکفقط آبیاری در مرحله  یعنی

 سازگاری در این شرایط مطر  و بررسی شود.

ی الز  در مدیریت آب هایگذارهیسرماو  ها، فعالیتهاتالش
ی آب کشراورزی  وررهبهبرای اف ایش راندمان آبیاری و یا بهبود 

تواند در شرایط تغییر اقلیم نی  اثررات  در شرایط فعلی کشور، می
هرا در  مثبت خود را داشته باشد. لذا الز  است که نقش فنراوری 

قررار گیررد و    مردنظر کاهش اثرات تغییر اقلیم و سازگاری با آن 
 ها بررسی شوند.نتایج آن از طریق مدل

-کشرور  درخصروص  به اقلیم، تغییر با سازگاری یهاجنبه از

 برا  سازگاری در آب ذخیره سدهای مهم نقش بر آفریقایی، های
 کشاورزی بر اقلیم تغییر اثرات و خطر کاهشازلحاظ  اقلیم تغییر
 .اسرت  شرده  ت یه زمینه این در مناسب راه ارهای اتخاذ و آبی

های آبخیر داری  برای شرایط کشور ایران توجه بیشتر به فعالیت
ی با تغییر سازگارهای مناسبی در توانند گ ینهی میدارنآبخواو 

 اقلیم باشند.
ازجملره   مختلرف  هرای بخرش  از ناشی آب تقامای اف ایش

 تغییرر  از ناشری  برالقوه  آب نیتأم در تغییرات و کشاورزی بخش
 متحمررل، گیرراهی ارقررا  بهبررود بررا حرردی تررا توانرردمرری اقلرریم
 قبیرل  از) آب بهترر  مردیریت  زه شری،  و آبیراری  یهرا یفناور
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( آب تقامرای  مدیریت راه ارهای و آب بازارهای بیشتر اف ایش
 داده انطبرا   و جبران هانهیزمدر این  کافی یهایگذارهیسرما و

 .شود

اف ایش  تاًینهابررسی اثرات تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی و 
نباید محردود و منحصرر    صرفاًبرای مصرف آب در کشور  تقاما

داری شود. بل ه شناخت اثرات تغییر اقلیم بر رشد به زراعت و باغ
می ان تولید روانراب در   ازلحاظ هاجنگلو تولید گیاهان مرتعی و 

ی ارتباطرات  هابحثی آبری  و تبدیل رواناب به بارش، هاحومه
هرای گیراهی و   بین آب سب  و آب آبی، تبخیر براران از پوشرش  

-و تغذیه سرفره  هاخاک مراتع، نفوذ جریانات سطحی به آبخوان

 درمجمروع اهمیرت اسرت.    حرا   ی و غیره نیر   نیرزمیزهای آب 
بحث سازگاری با تغییر اقلیم در کشاورزی از جنبه تقامرا بررای   

تولید کشراورزی از گیراه ترا م رعره و از      بو ستیزآب باید کل 
 باشد. نگرجامعم رعه تا حومه آبری  را ی جا ببیند و 

بررای کراهش    شرده ارا ره رهای ها و راه ابسیاری از راهبرد
اثرات و سازگاری با تغییر اقلریم در حروزه آب کشراورزی بسریار     

برررای بحررث مرردیریت ریسررک  شرردهارا ررهن دیررک برره مرروارد 
های آزمون ها، تجارب و راه ار. لذا سیاستباشدیمی سالخشک

ی سالخشکشده گذشته در خصوص کاهش اثرات و سازگاری با 
واقرع   مورداسرتفاده پدیده تغییر اقلیم نیر   تواند تا حدی برای می

 شود.

هررای سررازگاری بررا تغییررر اقلرریم، در اکثررر از جنبرره راه ررار
در منابع علمی، شررایط فنراوری امرروز در     شدهارا هراه ارهای 

است که تغییرات فناوری در  اظهارشدهاست. ولی  شدهگرفتهنظر 
مقداری آینده مم ن است ش ل و نحوه راه ارهای سازگاری را 

و هرای اقردا  و عمرل ت یره     تغییر دهد. همچنین بیشتر گ ینره 
های سازگاری و واکرنش مناسرب بره    به اف ایش ظرفیت تمرک 

کاربرد و اجرایی  هرحالبهتغییرات )اف ایش( تقاما در آینده دارد. 
-های سازگاری نیاز به ترمیم و برازنگری سیاسرت  نمودن گ ینه

برجرا  رزان و اب ارهای مالی پاهای فعلی آب، آموزش کافی کشاو
 دارد. بادوا و 

تاکنون در بحث مدیریت آب روی ردها از باال به پا ین بروده  
است ولی تجارب حاصل از مطالعات جامع بررسی اثررات تغییرر   

در کشرورهای   خصروص بره اقلیم و راه ارهای سازگاری برا آن  

( نشران  "BASE-بیس"عضو اتحادیه اروپا )نظیر پروژه جامع 
 1روی رد پا ین به باال خصوصبهاده است که روی رد تلفیقی و د

ی راه ارهرای سرازگاری بره ذینفعران و     تسرّاثرات بیشتری در 
 دارد. بردارانبهره

نسبت سرود   ازلحاظ صرفاًو  بر اساس نتایج و تجارب جهانی
به ه ینه، راه ارها و اقدامات سازگاری با تغییر اقلریم در حروزه   

                                                
1 Bottom-Up 

از راه ارهرای   اثرگرذارتر و  ترر نهیه کم مدتاهکوتدر  مدیریتی
 هستند. و حتی راه ارهای زراعی ایسازه

 

 رهیافت ترویجی
بر تولیدات بخش  میرمستقیغمستقیم و  طوربهپدیده تغییر اقلیم 

کشاورزی ناشی از تغییرات در مصررف آب بخرش کشراورزی و    
ت تغییر همچنین تولیدات حاصله از این بخش، ناشی از سایر اثرا

باشد. از می اثرگذاری و غیره(، اگلخانههای اقلیم )دما، می ان گاز
دمرا،   شیافر ا  یعنر ی یسه عامل و مؤلفره اصرل   ،یابعاد کشاورز

( 2COکرربن )  دیاکسر یدگراز   غلظرت  شیکاهش بارش و اف ا
 باشد.یم میاقل رییتغاثرات  یهااتمسفر از مشخصه

منرابع آب موجرود   ی ی از اثرات اصلی تغییر اقلریم کراهش   
منراطق خشرک و    ژهیر وبره برای آبیاری در اکثر مناطق جهران،  

ی هرا مردل اساس نترایج   بر است. رانیکشور انظیر  خشکمهین
جهانی اثرات تغییر اقلیم بر بخش کشراورزی از جنبره مردیریت    

است،  شدهواقعای که کشور ایران در آن مصرف آب و در منطقه
منفری آن در حروزه    راتیتأثباشد. منفی و نامطلوب می متأسفانه

 اف ایش نیراز  و دما مصرف آب کشاورزی بیشتر ناشی از اف ایش
افر ایش   تراً ینهاو هرا  بارش الگوی و مقدار در تغییر گیاهان، آبی

آب ناشری از تغییرر اقلریم(،     منرابع  تقامای آب )علیرغم کاهش
 .باشدمی

ه از ابعاد کالن و همچنین مرتبط با بخرش کشراورزی، کلیر   
هایی که در بخش کشاورزی به کراهش انتشرار گازهرای    فعالیت
تواننرد  ای و کاهش گرمرایش زمرین کمرک نماینرد مری     گلخانه
ی در کاهش اثررات و تسر ین تغییرر اقلریم باشرد.      مؤثرراه ار 
حفاظتی، گسرترش   یورزخاکی، ورزخاک یبهایی نظیر فعالیت

راعری  هرای ز ی زمرین جرا بره کشت باغات و گیاهان جند سراله  
در ابعاد کالن به کراهش اثررات تغیرر     توانندیمو غیره  سالهکی

اقلیم با روی رد تس ین آن کمک نمایند. برای روی رد دو  یعنی 
، آب تیریمرد هرای  سازگاری با تغییر اقلیم سازمان فا و روی ررد 

کررده  و تنوع زیستی کشاورزی را توصیه  و زمین خاک مدیریت
تجارب جهرانی و ملری، بررای ارا ره     . بر اساس فا و و سایر است

هرا،  های مرتبط با سازگاری با تغییر اقلیم باید بره توصریه  راه ار
 های زیر توجه خاصی شود:و روی رد هان ات، بینش

های نوین، اف ایش راندمان آبیاری، ارتقاء کارایی کاربرد فناوری
ی بدبینانره و  هرا ینر یبشیپتواند وری آب میمصرف آب و بهره

بهبرود رانردمان    رات نامطلوب تغییر اقلیم را تعدیل کنرد. لرذا  اث
آبیاری و اف ایش کارایی مصرف آب در کاهش تقاما بررای آب  

 نمایند؛کشاورزی نقش مهمی ایفا می

هرای محیطری  تولید/ ایجاد ارقا  گیاهی محتمل به تنش -
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حرارتی( نقش مهمی را در سازگاری با  -)خش ی، شوری، گرما  
 اقلیم دارند؛شرایط تغییر 

صال  الگوی کشت و توجه به گیاهران جدیرد در الگروی    ا -
و ...( و یرا   کشت )نظیر کینوا، کاملینا، انواع گیاهان دارویری 

)نظیرر مراش،    ی شدهبرداربهرهو کم  شدهفراموشگیاهان 
و ...( باید در شرایط تغییرر اقلریم    گلرنگ، خاک شیر، کتان

 قرار گیرد؛ مدنظر

 توجه شود؛ بمدیریت آدر کنار  نی خاک  به مدیریت -

هررای گذشررته در تولیررد محصرروالت کشرراورزی  سیاسررت -
 یناشر  یدجدبرای سازگاری با شرایط  هاآناصال   منظوربه

 بایستی ارزیابی مجدد شود ییراز تغ

سهم آب بخرش کشراورزی )کشراورزی     کهنیابا توجه به  -
از فاریاب( از منابع آب تجدید پذیر در ایران باال است )بیش 

شرود کره اثررات تغییررات اقلریم برر       ی مری نیبشیپ(، ۲2%
 کشاورزی ایران در مقایسه با بعضی کشورها شدیدتر باشد؛

بحرث سررازگاری برا تغییررر اقلریم در ادبیررات مرردیریت آب     -
 ی شود؛سازیجارکشاورزی کشور باید 

نیاز است تا به اصال  الگو و فرهنگ مصرف آب و مصرف  -
 ر کشور توجه شود،مواد غذایی )سبد غذایی( د

توسرعه   یهرا در برنامره مناطق  ی یاکولوژ توان و پتانسیل -
 قرار گیرد؛ مدنظرکشور باید 

 توجه شود؛ بحرانمدیریت  یبجا یسکر یریتبه مد باید -

برا   یشرتری ب های اجرایی مررتبط تعامرل  و پروژه هاطر در  -
 برقرار شود؛ کشاورزان

شررایط   محصوالت کشراورزی در  نیاز است تا مسا ل بیمه -
 جدید بهبود و ارتقاء یابند؛

در خصوص سازگاری با تغییر اقلیم بایرد آمروزش و    تیدرنهاو 
و  ی الز  در کارشناسرران، مرردیران  هررا یسرراز تیررظرف
  ایجاد شود. بردارانبهره
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Abstract 

Climate change (CC) is an avoidable phenomenon, which is occurring in vast parts of the world, including 

Iran. Agriculture and crop production are among the sectors, which are affecting from CC. Although food 

production activities, especially animal protein production, which have high footprints of water, have been some 

causes, among other important and main causes of CC occurrence. The CC moreover to increasing air 
temperature and hence crop water requirements, cause crop yield reduction and crop production deficiency. 

Therefore, considering water shortage crisis in Iran country, and in order to fulfill food security objectives of the 

growing population, it is necessary to coincide with the CC impacts in agriculture and to take adaptation 

measures and approaches in these regards. However, there are two main strategies for coinciding with CC: 1. 

Mitigation of CC and 2. Adaptation to CC. The mitigation strategy deals with reducing greenhouse gasses 

(GHG) emissions, while the adaptation strategy deals with amelioration of unavoidable impacts of CC. It 

includes a wide range of measures, approaches, and action selected for a vulnerable system. In this paper 

following an in-depth review of international and national references and policies in the field of agricultural 

water and food security, visions and strategies of facing with CC from the mentioned aspects are elaborated. 

Based on results, the following strategies and measures of adapting to CC from the agricultural water 

management and food security aspects could be categorized as followings: 1-Reducing water consumption 
during irrigation, 2-  Water conservation and reducing evaporation losses from soil surface, 3-Inceasing crop 

yield (increasing the numerator of water productivity index-WP), 4- Reducing the economic risk through 

diversity in revenue, crop insurance, subsidies and other incentives, and 5-Eetablishing early warning systems 

and providing training and other capacity building on the subject of adaptation to CC. However, from the 

strategy aspects and based on the benefit to cost ratio, in short-term the managerial measures and approaches of 

adaptation to CC are more efficient and less costly than the other measures, i.e. infrastructural and even 

agronomic measures and approaches. 
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