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 چکيده

همچمون آب و انرژی و اثرات روشن و بي منازع آنها بر آينده توسعه پايه سترزميني دايره به هم پيوستتگي منابع 

و مجموعه ه گرفتهم از منظر تحقيقاتي مورد بازبيني و دقت نظر قرار در دهه اخير )صنعتي و کشاورزی و ...( امری است که 

م از نظر کاربردی با توجه به اثرگذاری روشن و صريح تغيير اقليهم را به خود اختصاص داده و  يتحقيقاتعناوين انبوهي از 

ن شتتاورزی و منابع طبيعي قرار گيرد. متگيران حوضتته آب، انرژی، کستتازان و تصتتميممد نظر تصتتميمبايستتت در ايران، مي

 ته است. تنيده موارد فوق پرداخريزی درهممفهومي شيوه برنامهبازنگری تبيين لزوم ايجاد ساختار و به حاضر، سياستي 

 

 تغيير اقليم تنيده،تخصيص منابع آب تجديدپذير، نظام درهم: هاکليد واژه

 

 مقدمه .1

 یهانسل با مصالحه بدون حاضر نسل یازهاین رفع» از عبارت( 2991نشست زمین ) درارائه شده  فیتعر اساس بر داریپا توسعه

 تا تیجمع شیافزاناشی از  ازین نیتأم یبرا یکشاورز بخش( FAOهای فائو )مطابق با بررسی. است «شانیازهاین نیتأم یراستاا در ندهیآ

درصدی آب آبیاری( و به منظور نیاز ناشی از درخواست  22انضمام افزایش )به  درصد 02 تاکشتاورزی  داتیتولبایستت می 1202افق 

های تعامل بین [. لذا توجه به تأمین پایدار با لحاظ تمامی جنبه1و 2درصتتتد افزایش یابد   02منتابع انرژی تتا  1200انرژی تتا افق زمتانی 

تنید آب، انرژی، کشاورزی و محیط زیست ماأثر از رهمبخشتی آن ضتروری استت. در دادامه به ابعاد ضترورت ناشی این توسعه نداه د

 پیشران مهم تغییر اقلیم پرداخاه شده است.

 

 ایشرح مختصری از مسئله .2

فرهنگ، آب )و تأمین پایدار آن در -اجاماع-توستتعه همنون جمعیتارتباط ستتیستتامی اجزال اصتتلی ستتیاستتادذاری  هامروز

کشتتوری نون ایران(، انرژی )تأمین می،ی، پایدار و کم هزینه(، اذا )امنیت اذایی و پایداری آن( و منابع زیستتای )منابع یبیعی و تنوع 

وق را در نارنوبی که اجزال مانوع و مایثر مرتبط ف ایبه شیوهبر کسی پوشیده نیست و تمایل به ارزیابی پایدار به منظور توسعه زیسای( 
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 یر قالبهای با اهمیت فوق را دلحاظ کند، امری نه اناخابی که ضروری است. نناننه ارتباطرا )و نه صوری( با ییدیدر و واقعی مرتبط 

های جود )با تمام کاستتایریزی موماأثر از تغیییر اقلیم و در ستتاخااری پویا )در مبابل ایستتاا( ببینیم و به این نیاه الا،ات نماییم که برنامه

( کامال ایساا و گذشاه ندر است، ضرورت فوق به الزامی فوری و قطعی Nexusتنیده )فناوری و م،هومی( در کشتور در االبی ایر درهم

یشتتران پمعلولی ارتباط اجزال اصتتلی با لحاظ فاکاور اصتتلی تغییر کاربری و -م،هومی و علی ی(، به نحو2در شتتیل )خواهد شتتد.  تبدیل

است که ای ونهگاز سوی دیدر اثر تغییر اقلیم بر منابع آبی کشور بر اساس گزارش سوم تغییر اقلیم، به [. 0 تغییر اقلیم اشتاره شتده است 

در  1229-2991نسبت به دوره  1202-1220در دوره های آبریز درجه دو )سی حوضه آبریز( کشور در حوضه درصتد تغییرات رواناب

  [.4 ( سیر خواهد نمود 2، 1950( و )-12، 050(، )-0050، -9های )بینانه به ترتیب در دامنهسه سناریو بدبینانه، میانه و خوش

 همانرب
 عبانم نالک

بآ  همانرب
 عبانم نالک

بآ

 عماج همانرب
 تينما( یزرواشک

)يياذ 

 عماج همانرب
 تينما( یزرواشک

)يياذ 

ضارا یربراک
ي

ضارا یربراک
ي

رنا دبس
 یژ

روشک
رنا دبس

 یژ

روشک

هدش هداد  یصخت بآ
یزرواشک شخب هب 

هدش هی،صت و یاشگرب بآ
روشک بآ عبانم هب

یضارا یربراک رییغت همانرب
یعیبی عبانم هب یزرواشک

یعیبی عبانم  بسانم یضارا
تشک ریز

 رد هدا،اسا دروم یژرنا عبانم
... و یضارا یربراک رییغت

هدا،اسا دروم یبون عبانم
 میباسم ریا تارثا ،یزرنا دیلوت تهج 

)یباقرب( باناور دیلوت رد

هدا،اسا دروم یژرنا عبانم
 ،تشادرب( بآ عبانم نیمأت
)یناخرنزاب و هی،صت

هب هدراو یباقرب عبانم
روشک یژرنا دبس

 لدنج و عتارم شهاک ای و هعسوت نالک همانرب
) و،ن و بآ عهبانم هریخ  اب طبترم(

یشان یژرنا عبانم
هدوت تسیز زا   هدا،اسا دروم یژرنا عبانم

یزرواشک شخب رد

... و عتارم رد یفرصم عبانم

قا رييغت
ميل

 

 [0  م،هومی و موضوعی انرژی، آب، کشاورزی )امنیت اذایی( و کاربری اراضی ماأثر از تغییر اقلیم، ارتباط (1)شکل 
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-های بندرعباسرین درصد کاهش رواناب به ترتیب مربوط به حوضهابه یور نستبی بیشی تغییر اقلیم کلیه ستناریوهالحاظ با 

یشتتتارین درصتتتد افزایش روناب نیز به ترتیب مربوط به بوده و ب -2/00و  -0/02، -0/00ستتتدیک، کرخته و کتارون به ترتیب به میزان 

های . همننین استتااناستتت+ 0/10+ و 0/10+، 0/19جازموریان و بلونستتاان جنوبی به میزان -ستتدیک، هامون-های بندرعباسهحوضتت

های بوشهر، بوده و اساان -2/49و  -2/02، -2/00هرمزگان، خوزساان و فارس به ترتیب دارای بیشارین درصد کاهش رواناب به میزان 

در انوع سناریوهای + 2/12+و2/02+، 2/02به ترتیب دارای بیشتارین درصد افزایش رواناب به میزان نیز هرمزگان و ستیستاان بلونستاان 

 [.4 است بررسی در این گزارش مورد 

اندی با که ارتباط تند استتتریزی توستتعه برنامهو  خش کشتتاورزی ییی از مهمارین عناصتتر پایداری جمعیایاز دیدر ستتو، ب

به  2094درصدی بخش کشاورزی در سال  1452. بر استاس گزارش مشاال سازمان آمار، درصد منابع آب داردمناستب و می،ی تأمین 

ن خریبر اساس آتبلیل یافاه، اما همننان جمعیت بزرگی از شاالین کشور را در خود جای داده است.  2090درصتد در ستال  2259عدد 

 درصد از منابع آب 92تا  22ر حدود ها و مستابل از مناقشتات بخشتی )منابع آن و کشتاورزی(، میزان مصترک آب کشاورزی دارزیابی

میلیارد مارمیعب )میانه اعداد مطرح  92نماید. این مبدار از مصتترک با در نظر گرفان تبریبا تجدیدپذیر کشتتور را در خود مستتاحیل می

یلبند. این میزان میلیارد مارمیعب را می 92تا  00ریزی مناسب و می،ی برای تأمین ر( آب تجدیدپذیر، لزوم برنامههای اخیشده در سال

ابل حصول در افق میان مدت ق است که احاماالًای آب مورد نیاز صرفاً بر اساس نداهی ایساا به نحوه تأمین منابع آب و بر اساس گذشاه

اصلی بخش کشاورزی ارائه های ه(، اثرات تغییر اقلیم بر مول،2بر این بخش نیز قابل توجه است. در جدول )اثرگذاری تغییر اقلیم  نیست؛

 [.4 شده است 

 (های زراعت و دامزیربخشکشاورزی )های اقاصادی آثار تغییر اقلیم بر مول،ه(، 1جدول )

مبدار در نرمال  فاکاور مورد بررسی
 اقلیمی

 سناریوی اقلیمی

 خیلی بدبینانه بدبینانه میانه خوشبینانه

درصد  مبدار
درصد  مبدار تغییر

درصد  مبدار تغییر
درصد  مبدار اییر

 تغییر
 تجارت خارجي)هزارتن(

 9/42 1/24092 0/19 4/20299 2/4 22029 -4/9 0/9192 0/22201 مبدار کل واردات
 -0/24 0/004 -0/24 0/004 2/2 9/241 1/1 1/202 9/241 مبدار کل صادرات
 4/40 -9/20240 9/01 -2/21400 2/0 -2/9900 -1/9 -2/9011 -0/9099 خال  صادرات

 منافع رفاهي )ميليارريال(
 -9/0 0/012902 -1/0 0/001229 -2/1 9/009209 0/0 9/094190 4/049009 کل مازاد خال  اجاماعی
 -0/2 099042 -2/0 9/429201 -0/1 4/412400 0/2 1/400400 9/402192 کل مازاد مصرک کنندگان
 2/1 0/010100 21/2 2/029940 -20/2 9/021920 1/2 9/042020 4/020022 کل مازاد تولید کنندگان
نسبت خسارت به کل رفاه 
 90/0 04/0 2/0 9/22 - تولیدکنندگان )درصد( 

ه های زراعت و دام کشتتتور بحاصتتل از فعالیت زیربخشتغییر اقلیم منجر به تغییر مازاد خال  اجاماعی بر استتا جدول فوق، 

 0/22099( در ستناریوی خوشتبینانه، 2099های پایه ستال میلیارد ریال افزایش در ستال )بر حستب قیمت 0/04019میزان ماوستط حدود 

ریال در سناریوی خیلی بدبینانه میلیارد 2/12092میلیاردریال در سناریویبدبینانه و حدود  2/22009میلیاردریال کاهش در سناریوی میانه، 

  خواهد شد.
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هایی که ارتباط منظم با منابع آبی کشتتور، تخصتتی  و تأمین آن دارد، بخش انرژی استتت. استتا،اده از آب به از دیدر بخش

جدیدپذیر و درصد از تولید ملی برق ت 99،9برقابی عنوان منبعی تجدیدپذیر در ستبد انرژی کشتور با عنوان برقابی، کامالً روشتن است. 

ی . ماأستت،انه نداه به تولید و توان برقانی در کشتتور به عنوان منبعدهددرصتد از مجموع الیاریستتیاه تولیدی در ایران را تشتییل می 20،9

لید وتجدید شتتتونده ایر واقعی بوده و با فاکاورهای ارائه شتتتده از اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب همخوانی ندارد. به عنوان مثال، میزان ت

ییستتان در نظر گرفاه شتتده که به  2412تا  2090های در تمامی یول ستتال [0 کشتتور و انرژی ریزی کالن برق برقانی در گزارش برنامه

 روی کشور همخوانی ندارد.وضوح با شرائط پیش

 

 
 (2090روند توسعه ظرفیت نیروگاهی )فرمد و همیاران، ، (2)شکل
ناشتی از تغییر اقلیم است، منابع آب، ساخاار و فرم موجود در  لروشتن و بدیهی و همننین مستابی اتالباه موارد فوق تنها اثر

نه تغییر در وگآورد و هرای منابع آب را به نرخش در میتخصی  آن و بالطبع ساخاار کالن اقاصادی کشور، بصورت پنهان و زنجیره

را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر استتاس شتترائط موجود اثرات پیدا و پنهان آب های پنهان ای بزرگ از حلبهمنابع اصتتلی و پیدا، زنجیره

ای از اقاصتاد کشور را دساخوش اعوجا  خواهد نمود. افزایی یاید، حجم قابل مالحظهالمللی کشتور همنناننه با برخی از تعهدات بین

-داویلبانه %4ای )ک آب و کاهش اناشار گازهای گلخانه(، ناایک حاصتل از ارزیابی اثرات اقاصادی ناشی از کاهش مصر1در جدول )

ارائه شده و اثرگذاری  2090عنوانه( ماعلق با سال  01داده ستاانده کشتور )تحلیل با استا،اده از که با لحاظ شترائط خا((  %21قطعی و 

 [.4 دارد تعامل دویرفه این دو معبوله را در اقاصادهای بخشی بیان میو وسیع بین بخشی 
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 [4  ای و حداقل سازی مصرک آباقاصادی کشور تحت اهداک مخالف )حداکثرسازی ارزش تولید، حداقل سازی اناشار گازهای گلخانههای ترکیب بهینه فعالیت، (2جدول ) 

 فعاليت اقتصادی رديف

سطح فعاليت 

)هزار ميليارد 

 ريال(

 -الگوی دو هدفه

)حداکثرسازی ارزش توليد+ 

 حداقل سازی انتشار(

الگوی سه هدفه )حداکثرسازی 

يد+حداقل سازی ارزش تول

 انتشار+حداقل سازی مصرف آب(

 درصد کاهش مقدار درصد کاهش مقدار

4/291 کشاورزی، پرورش حیوانات، جندلداری و ماهیدیری 2  2/292  22/2-  2/200  04/24-  

0/020 اساخرا  ن،ت خام، گاز یبیعی و سایر معادن 1  9/020  90/2-  9/199  20/9-  

0/22 آشامیدنی/ توتون و تنباکوتولید محصوالت اذائی،  0  4/22  00/2-  29/00  24/24-  

0/41 تولید منسوجات، پوشاک، نرم و محصوالت نرمی 4  29/42  90/0-  0/41  10/2-  

0/10 تولید نوب و کااذ، محصوالت نوبی و کااذی 0  04/10  29/2-  0/10  40/9-  

1/29 های ن،ای و تص،یه ن،ت تولید فرآورده 0  40/24  92/4-  1/02  2/24-  

0/210 تولید مواد شیمیایی، پالسایک و سایر کانی ایرفلزی 2  40/210  02/2-  99/212  94/1-  

0/224 تولبد فلزات اساسی و محصوالت فلزی 9  92/220  01/2-  2/220  19/2-  

1/122 120 آالت، وسایل ارتبایی، تجهیزات ..تولید ماشین 9  92/2-  0/122  20/2-  

20/20 24 توزیع برق، آب و گازتولید، انابال و  22  22/2-  9/22  92/1-  

0/190 ساخامان )خصوصی و دولای( 22  91/194  11/2-  0/194  01/2-  

9/104 بازرگانی، هال و رساوران 21  4/101  90/2-  0/100  49/2-  

0/204 222 حمل و نبل  20  02/9-  29/202  02/1-  

4/041 سایر خدمات 24  90/000  12/2-  1/002  92/2-  
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نناننه اناخاب ترکیب ساخاار اقاصادی کشور تنها مبانی بر حداکثرسازی ارزش (، 1بر اساس ایالعات ارائه شده در جدول )

جه هزار میلیارد ریال ارزش تولید ایجاد نماید. نای 9/1020تولید باشد )شرایط پایه(، کل اقاصاد با منابع موجود قادر است ساالنه به میزان 

اکسید کربن به یور ساالنه در جو هزارتن گاز دی 0/111020میلیون مارمیعب آب و تخلیه  2/222029این میزان تولید، مصرک ساالنه 

 مورد تعبیب قرار گیرد، در این صورت( حداکثرسازی ارزش تولید+ حداقل سازی اناشار)دوهدفه خواهد بود. نناننه ساخاار اقاصادی 

درصد  4ای آن به میزان رود اما میزان کل اناشار گازهای گلخانهارزش تولید در مبایسه با الدوی اول از دست می درصد از 24/2اگرنه 

سه ناایک این جدول برای ساخاار اقاصادی خواهد شتد. همننین درصتد کمار  4/2کمار بوده و در عین حال میزان مصترک آب آن نیز 

ه مبدار گانه اقاصادی و اکولوژییی، اگر نقاصادی بهینه مناک از ناایک الدو تحت اهداک سهدهد که با اناخاب ساخاار انشتان می هدفه

اما در ستتطی ییستتانی از میزان اناشتتار دارد در(( کاهش  14/1ارزش تولید اندکی در مبایستته با الدوی دو هدفه به میزان بیشتتاری )

درصد( کاهش دهد. همانطور که  0/24ی را به میزان قابل توجهی )های اقاصادای قادر استت میزان مصرک آب فعالیتگازهای گلخانه

خان به تاکنون تشتتریی و لزوم پردابا ستتایر اهداک استتت.  تعاملدهد دستتایابی به یک هدک خا( به یور یبیعی نیازمند ناایک نشتتان می

ار و دامه به بررستی راهیارها ساخاایجاد ستاخاار تشتییالتی و تغییر روییرد م،همومی در نظام تخصتی  آب تشتریی شتده استت. در ا

 تشییالتی که یک سازو و کار در همانیده را عملیاتی می نماید تشریی شده است. 

 

 های سياستيراه حل .3

ستتازی و تنیده تشتتریی شتتده استتت. یبیعی استتت که پیادهتا حال ضتترورت، ابعاد و حای برخی از اثرات مثبت یک نداه درهم

دامات مد نظر آن ها، راهبردها و اقندر به ابزار و بسار مناسب قانونی نیازمند است تا یافاهریزی با نداه آیندهاجرای ناایک این شتیوه برنامه

بنابراین این اقدام در دو جنبه ساخااری و فنی باید دنبال شود. که در ادامه به در ستطحی فرادساداهی جایداه قانونی داشاه و مجرا باشد. 

 [.0  آن اشاره خواهد شد

 به راه حلی که ستتاخاار مطلوب را تأمین نماید، در اولین گام الزم استتت که کمیاه  ن. برای رستتیدجنبه ستتاختاری

 ،ه باشدارتباط ارگانیک با وزارتخانه داشاتشییالتی تخصی  در وزارت نیرو، ملی شده و ضمن اینیه از نظر فنی و 

ده ران حول آن در سطحی فرادساداهی حاضر شیأثیرپذتمامی تأثیرگذاران و تد بنحوی ای،ای نبش کن در تراز ملی

 اخااری اشاره شده است،سهای ممین در بخش در ادامه برخی از شیوه. تعامل نمایندو 

o رسد که عالوه بر دبیرخانه شورای عالی آب، دومین دفار با توجه به ساخاار بروکراسی کشور، به نظر می

 دفار ملی تخصی  باشد. تواند میاین شورا 

o دفار ریزی ملی استبا توجه به اشراک سازمان برنامه و بودجه کشور و اینیه این سازمان نبطه ثبل برنامه ،

ین به عنوان مهمارو بودجه  ملی تخصتتی  با اناصتتاب فرد مرضتتی الطرفین )وزارت نیرو و ستتازمان برنامه

 ور منابل شود.ریزی کشریزی( به سازمان مدیریت و برنامهن شیوه برنامهان ایآفرینتبش
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o  این دفار همننان در وزارت نیرو و ماصل به شخ  وزیر باقی مانده و نمایندگان تام االخایار و ایر قابل

عزل )به دلیل عدم اعمال فشار از دساداه مبدأ( مدر به دلیل تخلف اداری از میان ماخصصین آن عرصه با 

 د.نمبدال به عضویت کمیاه تخصی  در آیه امیان عضویت تنها یک دوره با امضال باالترین فرد دسادا

 ن اناخاب برداری و اجرایی( بهاریهای دادهترکیبی از کنسترسیوم دانشداهی و مشاورین )با توجه به جنبه .جنبه فني

  با ییی از دفار تخصی یبیعی است که دساورالعمل کالن وریزی است. ستازی فنی این شیوه برنامهبه منظور پیاده

ریزی فنی این همیاری اثرگذار سازی و برنامهفوق و همننین مصتوبات شتورای عالی آب بر سیاستستاخاارهای 

 آن مطرح شده است،های پیاده سازی بوده و اعمال شود. در ادامه برخی از شیوه

o  بیش از حد معمول آبی با تعامل منایق  هاهای برتر کشتور و لحاظ حوضهمطالعات به دانشتداهواگذاری

ننده کمشتتتاور به عنوان کارگزار مطالعات و تهیه  ینهندستتتمدر یک بستتتاه مطالعاتی و به خدمت گرفان 

 ایالعات پایه.

o ای و مهندسین مشاور در هر یکهای منطبههای برتر، دانشداهاستا،اده از کنسترسیوهای ترکیبی دانشداه 

 های آبریز درجه یک کشور. از حوضه

 پيشروهای چالش .4

 [.2  شودهای مرتبط با آن اشاره میهای ارائه شده در فوق به برخی از نالشبا توجه به راه حل(، 0)در جدول 

 آب، انرژی، کشاورزی و محیط زیستریزی تنیده برنامه، عناوین کلی نالشهای پیش رو در شیوه درهم(3جدول )

 محتمل حلراه اثرات چالش نوع چالش رديف

2 

ی هافعالیتمی،ی در خصو( نبود ایالعات 

عدم قطعیت ایالعات، عدم ک،ایت مورد نیاز )

، های منابع و مصارکدادهکمی و کی،ی 

اقاصادی اجرایی و اهداک های سیاست

 ( و ...های جمعیای ، سیاستهای مخالفبخش

ایر دقیق بودن ناایک 

 مطالعه

 اسا،اده از ایالعات موجود،

 ،بازه زمانی معینکسب ایالعات در 

بازندری برنامه بر اساس ایالعات کسب شده در بازه های زمانی 

 ،بعدی

1 
مباومت اجاماعی، دساداهی و بخشی در مبابل 

 های اجرای برنامه

عدم توفیق مطلوب 

تصمیمات و 

راهبردهای اتخا  

 شده

 فتغییر در تراز تشییالتی کمیاه تخصیص

 ،صورتجلسات بصورت عمومیش،افیت در اعالم مصوبات و 

 ،تبیین ناایک و اثرات مصوبات در سطی افیار عمومی

 ،لحاظ اقدامات جایدزین و مناسب

0 

فنی در این نوع می،ی و همه جانبه عدم دانش 

)تعامل بخش های مخالف،  سازیاز تصمیم

اثرات ایر خطی و تعامل دو یرفه اقدامات، 

 کمی سازی شاخ  های اجاماعی

ایر اجرایی و یا ایر 

 فنی بودن ناایک 

توانمندسازی نیروی انسانی در قالب برنامه ریزی معین زمانی )هم 

 دولت و هم بخش خصو((،

 ها و مشاورین خارجی،اسا،اده از دانش اصلی و ضمنی دانشداه

4 
عدم تطابق )کامل یا جزئی( ناایک با اهداک 

 پایین(های از باال به کالن ملی )برنامه ریزی

ناتوانی در تأیمن نظر 

سیاسادذاران ارشد 

 در سطی ملی

 توجیه فنی سیاسادذاران ملی،

 جلب حمایت از افیار عمومی،

 نانه زنی برای رسیدن به نبطه بهینه،-اسا،اده از فرآیند تعدیل
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