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 چکیده 
یک مختلف موجود در  محصوالتتغییر اقلیم بر نیاز آبی و نیاز آبیاری  احتمالی اثراتبه منظور ارزیابی در این تحقیق 

آباد به عنوان مطالعه  دشت نجف استفاده گردید و RCP 8.5و  RCP 4.5از دو سناریوی تغییر اقلیم  منطقه تحت آبیاری

بت به دوره پایه افزایش یافته که این میزان برای ها نس نتایج نشان داد که میزان تبخیر و تعرق در تمامی ماهموردی انتخاب شد. 

درصد  1/4به طور متوسط حدود  RCP 8.5درصد و برای سناریوی  5/2به طور متوسط حدود  RCP 4.5سناریوی 

ز باشد. اما در مورد نیا درصد می 5/5باشد. مقدار افزایش نیاز آبی برای گیاهان مختلف قابل توجه نبوده و حداکثر برابر با  می

گردد. در بین  درصد افزایش نیاز آبیاری مالحظه می 11آبیاری میزان افزایش قابل توجه بوده و برای برخی از گیاهان تا حدود 

ای  گیاهان موجود در الگوی کشت منطقه بیشترین حساسیت نسبت به تغییر اقلیم در گندم، جو، زیره، پیاز و محصوالت علوفه

تواند اثر قابل توجهی بر میزان مصرف منابع  سطح کشت باالی این محصوالت، تغییر اقلیم میشود، که با توجه به  مالحظه می

آبی در سطح منطقه بگذارد. لذا با توجه به نتایج بدست آمده و الگوی کشت منطقه برای نیاز خالص آبیاری دشت تحت 

این مسئله گردد.  بینی می پیش درصد افزایش 11حدود  RCP 8.5درصد و تحت سناریوی  7حدود  RCP 4.5سناریوی 

تواند اثرات نامطلوب زیادی در مدیریت توزیع آب آبیاری در سطح دشت و نیز برداشت از آبخوان داشته باشد. لذا آگاه  می

سازی کارشناسان و کشاورزان در ارتباط با اثرات تغییر اقلیم و نحوه سازگاری با آن، برای مقابله هرچه بهتر با این پدیده از 

 باشد.  ضروریات بخش کشاورزی می

 تبخیر و تعرق، نیاز آبی، آبیاری تغییر اقلیم، الگوی کشت، :کلمات کلیدی

 

 بیان مسئله
باشد.  دهد پدیده تغییر اقلیم می هایی که شرایط آب و هوایی مناطق مختلف جهان را تحت تاثیر قرار می یکی از پدیده

الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و هوایی، که در طوالنی مدت در یک تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در 

متوسط دمای سطح زمین  ،دولتی تغییر اقلیم  هیئت بین . برپایه گزارشات(1) منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی، رخ بدهد

در مناطق اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و نیاز آبیاری 
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سال آینده  100ای را برای  درجه 4تا  2فزایش ها یک ا بینی درجه سانتیگراد افزایش یافته است و پیش 8/0حدود  1181از سال 

بیند که با تغییر شدت بارش و تبخیر همراه  . بر اثر این افزایش دما چرخه هیدرولوژی تاثیر زیادی می(1) دهند نشان می

یع در یک منطقه باشد که در سطح وس اثر آن بر نیاز آبی گیاهان در مناطق مختلف می ،یکی از آثار احتمالی تغییر اقلیم. باشد می

 جوامع بشری برای زیانباری آثار تواند می آتی های دوره برای تغییر اقلیم افزایش احتمال که آنجا تواند قابل توجه باشد. از می

این تحقیقات همچنان ادامه  است و گرفته دنیا صورت در مورد این در تحقیقاتی مختلفی اخیر های سال در لذا باشد، داشته

رود بوده و مهمترین دشت از لحاظ  زاینده حوضه بزرگ از بخشی آباد است که نجف دشت مطالعه مورد منطقه. (1) دارد

رود و وجود شبکه آبیاری و زهکشی در بخش جنوب  باشد. در واقع عبور رودخانه زاینده می رود کشاورزی در حوضه زاینده

 ن قطب کشاورزی در استان اصفهان تبدیل شود. این دشتآباد موجب شده تا این دشت به بزرگتری شرقی آبخوان دشت نجف

عرض شمالی  12˚ 44 ́ 21 ̋تا  12˚ 20 ́ 11 ̋طول شرقی و مدارهای  51˚ 44 ́ 28 ̋تا  50˚ 57 11́ ̋ به لحاظ جغرافیایی بین مدار

قه که بر اساس موقعیت و محدوده دشت و آبخوان مورد مطالعه و سطوح آبیاری موجود در منط 1واقع شده است. در شکل 

 . (1) ای در سیستم اطالعات جغرافیایی تعیین گردیده، نشان داده شده است آنالیز و تفسیر تصاویر ماهواره

 
 آباد، آبخوان مربوطه و مناطق تحت آبیاری محدوده دشت نجف -1شکل 

مورد استفاده در این تحقیق شامل سه مرحله اصلی است که به ترتیب شامل تعیین نیاز آبی و نیاز آبیاری گیاه،  روش

 .باشد تولید سناریوهای تغییر اقلیم و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و نیاز آبیاری گیاهان موجود در الگوی کشت می

تحت  نیاز آبی گیاهبه منظور برآورد بهتر  1فائوتوان تعیین نمود. در این بین  لفی میهای مخت مقدار نیاز آبی گیاهان را به روش

یک مدل  کراپ واتافزار  را پیشنهاد نموده است. نرم 2کراپ وات افزار نرم ،شرایط مختلف اقلیمی و سناریوهای مختلف

افزار به  (. این نرم4ان مختلف ارائه شده است )ه بیاری گیاآبرای تعیین نیاز آبی و نیاز  فائومدیریت آبیاری است که توسط 

مناطق اقلیمی مختلف مورد استفاده قرار گرفته  وریزی آبیاری برای گیاهان  و برنامه نیاز آبی گیاهای در ارزیابی  طور گسترده

، تبخیر و تعرق عمرج برای محاسبه تبخیر و تعرق 1ثافزار از روش فائو پنمن مانتی . این نرم(24، 22، 15، 14، 4، 8، 2) است

                                                 
1 . FAO 
2 . Crop watt 
3 . FAO Penman-Monteith 
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 (،21اسمیث ) افزار کراپ وات توسط نماید. شرح نحوه محاسبه نیاز آبی توسط نرم واقعی گیاه و نیاز آبیاری گیاه استفاده می

   ارائه شده است.

( نیاز به 1471-2000( با استفاده از روش پنمن مانتیث برای شرایط کنونی )ET0برای تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل )

آوری  باشد، که با جمع ، تعداد ساعات آفتابی، سرعت باد و رطوبت نسبی میحداقل، دمای حداکثردمای  های اقلیمی داده

های مورد نیاز، مقادیر تبخیر و تعرق برای شرایط کنونی محاسبه گردید. برای شرایط آینده نیز تحت دو سناریوی  داده

RCP4.5  وRCP8.5 این پارامترهای ای در جهان هستند،  سط و حاد تولید گازهای گلخانهکه به ترتیب معرف شرایط متو

بینی گردید. در گام بعدی با توجه به نتایج سناریوهای تغییر اقلیم و تغییرات به وجود آمده در آینده تحت این  اقلیمی پیش

 .سناریوها، اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و نیاز آبیاری الگوی کشت منطقه ارزیابی شد

 1480-2100های جفت شده اقیانوس اتمسفر بوده و اغلب آنها در دوره زمانی  مدل گردش عمومی جو های تمام مدل

ها به صورت میانگین ماهانه متغیرهای جوی شامل بارندگی، حداکثر و حداقل دما و تابش  اند. خروجی این مدل اجرا شده

منجر به  گردش عمومی جو های وجود این، دقت مکانی پایین مدل باشد. با های آینده موجود می برای دوره پایه و دهه

توان مستقیماً از  شود. به همین دلیل نمی های آن در مقیاس محلی می های باال در خروجی دار و عدم قطعیت خطاهای معنی

کرد و برای این  بینی بارندگی و دمای مناطق در مقیاس کوچک استفاده های بزرگ مقیاس اقلیمی برای پیش نتایج خروجی

برای  گردش عمومی جو مدل مختلف 20شود. در این تحقیق از  های مختلف ریزمقیاس نمائی، استفاده می منظور از مدل

 استفاده شده است.  RCP  8.5و  RCP 4.5بینی شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه، تحت سناریوهای  پیش

 مقیاس بزرگ، ی جفت شده اقیانوسی اتمسفری گردش عمومی جوها یکی از مشکالت عمده در استفاده از خروجی مدل

تولیاد   جهات  مختلفای  هاای  روش باشد. می مطالعه مورد منطقه به نسبت زمانی و مکانی لحاظ به محاسباتی آنها، سلول بودن

 کاه  دارد وجود ،های جفت شده اقیانوسی اتمسفری گردش عمومی جو مدل اقلیمی سناریوهای از ای منطقه اقلیمی سناریوهای

 لحاظ مکانی به طرح های داده کردن مقیاس کوچک منظوره ب تحقیق این در شود. می گفته کردن مقیاس ها کوچک روش این به

فرض بر این است که نقاط نزدیک باه نقطاه   ، دهی عکس فاصلهگردید. در روش وزن دهی عکس فاصله استفادهوزن روش از

 اقلیمای  متغیرهاای  روش، ایان  در نسبت به نقاط دورتر بر مقدار کمیت نقطه مورد نظر دارند.یابی تاثیر بیشتری را مورد درون

از اطالعات مربوط باه سالولی اساتخرا      ،های جفت شده اقیانوسی اتمسفری گردش عمومی جو توسط مدل شده سازی شبیه

ا استفاده از روابط مربوطاه  دیگر نقاط محدوده بگیرد. سپس مقادیر این کمیت در  شود که منطقه مورد مطالعه در آن قرار می می

زماانی و   لحااظ  به طرح های داده کردن مقیاس کوچک به منظور تحقیق این (. همچنین، در1) شودیابی( میتخمین زده )درون

دو پارامتر سرعت توان  با استفاده از روش عامل تغییر نمی(. 1تغییر استفاده گردید ) عامل روش از ایجاد سناریوهای تغییر اقلیم

باد و رطوبت نسبی را برآورد نمود. لذا برای پارامتر باد ابتدا با استفاده از آزمون من کندال وجود روند در تغییرات این پاارامتر  

بررسی گردید و در صورت وجود روند جهت و مقدار آن مشخص گردید. برای پارامتر رطوبت نسبی نیز با توجه به اینکه این 

ای از پارامترهاای ککار    باشد، لذا مقادیر این پارامتر به صورت تابع چناد جملاه   بعی از دما، ساعات آفتابی و بارش میپارامتر تا

 . (1) شده با استفاده از آنالیز رگرسیون مشخص گردید

مدل اند. استفاده از یک  مهمترین منبع عدم قطعیت در مطالعات تغییر اقلیم شناخته شده ،های گردش عمومی جو مدل

صحیح در ارتباط با تغییر اقلیم گردد، لذا در تحقیقات مختلف از غیرگیری  ممکن است سبب تصمیم، واحد گردش عمومی جو

های  (. تا کنون روش7استفاده شده است ) ،های مختلف گردش عمومی جو سناریوهای چندگانه تغییر اقلیم توسط مدل

های خطا،  بینی کننده مرکزی با میله ش عمومی جو از جمله یک پیشگردمدل های  مختلفی برای کاهش عدم قطعیت خروجی
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، یک تابع توزیع احتمال مشخص، یک محدوده با تابع توزیع نامشخص و یک محدوده با محدوده بزرگتر احتماالتی ناشناخته

 مختلف و مطابق با روشمدل  20های  به منظور کاهش عدم قطعیت از داده در این تحقیق. (18، 1، 7) به کار گرفته شده است

گرفته، استفاده  مورد استفاده قرار (،7)، که توسط گوهری و همکاران محدوده بسته با یک توزیع احتماالتی شناخته شده

 گردید. 

 دستاوردمعرفی 
های تغییرات دما و بارندگی نسبت به همانطور که بیان شد در این تحقیق از تابع احتمالی بتا برای برازش بر داده

استفاده گردید. به طور خالصه نتایج ارزیابی دو سناریو  ،جفت شده اقیانوسی اتمسفری گردش عمومی جو های های مدل وزن
RCP 4.5  وRCP 8.5 اصفهان، لنج، فالورجان و  و ریزمقیاس نمایی آن در مقیاس محلی برای چهار ایستگاه مورد ارزیابی(

های سال افزایش  در کلیه ماه 2018-2045اه اصفهان درجه حرارت در طی دوره باشد. در ایستگ شامل موارد زیر می تیران(،
-درجه سانتی 15/1های آگوست ) بترتیب مربوط به ماه RCP 8.5و RCP 4.5یابد که بیشترین افزایش دما تحت سناریوهای می

 RCPو  RCP 4.5ان تحت سناریوهای اصفه ایستگاهباشد. کمترین افزایش دما در  گراد( می درجه سانتی 15/1جوالی ) گراد( و

در ایستگاه فالورجان درجه حرارت در طی دوره  باشد.گراد( می درجه سانتی71/0و 27/0مربوط به ماه فوریه )به ترتیب  8.5
بترتیب  RCP 8.5و  RCP 4.5یابد که بیشترین افزایش دما تحت سناریوهای های سال افزایش می در کلیه ماه 2045-2018

نمودار تغییرات دما  2باشد. در شکل گراد( میدرجه سانتی 14/1گراد( و دسامبر )درجه سانتی 1/1های سپتامبر )ماه مربوط به

برای ایستگاه فالورجان نشان داده شده  RCP 8.5 و RCP 4.5های مختلف سال نسبت به دوره پایه تحت دو سناریوی  در ماه

 است.  

 
 در ایستگاه فالورجان های مختلف سال نمودار تغییرات دما نسبت به دوره پایه در ماه -2شکل 

( داشته است. درصد 28-40برای فصل زمستان کاهش ) 2018-2045در ایستگاه اصفهان میزان بارندگی در طی دوره 

 درصد،  81و  45که به ترتیب  باشد می ژانویه مربوط به ماه RCP 8.5و  RCP 4.5بیشترین مقدار کاهش تحت سناریوهای 

برای فصل زمستان کاهش داشته است.  2018-2045بینی گردیده است. در ایستگاه تیران میزان بارندگی در طی دوره پیش

( و ژانویه درصد کاهش 11های فوریه )بترتیب مربوط به ماه RCP 8.5و  RCP 4.5بیشترین مقدار کاهش تحت سناریوهای 

برای فصل زمستان کاهش داشته  2018-2045باشد. در ایستگاه فالورجان میزان بارندگی در طی دوره ( میدرصد کاهش 80)
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( و درصد کاهش 41های دسامبر )بترتیب مربوط به ماه RCP 8.5و  RCP 4.5 است. بیشترین مقدار کاهش تحت سناریوهای

برای فصل زمستان کاهش  2018-2045در طی دوره باشد. در ایستگاه لنج نیز میزان بارندگی ( میدرصد کاهش 81ژانویه )

درصد  50های ژانویه )بترتیب مربوط به ماه RCP 8.5و  RCP 4.5داشته است. بیشترین مقدار کاهش تحت سناریوهای 

های مختلف سال تحت دو سناریوی  نتایج تغییرات بارش در ماه 1باشد. در جدول ( میدرصد کاهش 81( و ژانویه )کاهش

RCP 4.5  وRCP  8.5 های مختلف ارائه شده است.  برای ایستگاه 

 
 های مختلف سال برای ایستگاه فالورجان نمودار تغییرات بارش در ماه -3شکل 

 

ها کاهش، و دما افزایش  گردد به طور کلی بارش سالیانه در سطح منطقه برای همه ایستگاه همانطور که مالحظه می

هیئت  گزارش چهارم های رود با استفاده از مدل نتایج دیگر تحقیقات انجام شده در حوضه زایندهبا  یابد. نتایج بدست آمده می

، گوهری و (21)، شاه کرمی و همکاران (11)مساح بوانی و مرید (، 12، توسط مساح بوانی و مرید )دولتی تغییر اقلیم  بین

های  ده از مدلاها که ناشی از استف بینی تغییر در پیش با مقداری (،27( و زارعیان و همکاران )10)کریمی (، 7)همکاران 

 باشد، همخوانی دارد. دولتی تغییر اقلیم می  هیئت بین در گزارش پنجم تر و به روز شده واقعی

 )%( RCP  8.5و  RCP 4.5های مختلف سال تحت دو سناریوی  تغییرات بارش در ماه -1جدول 

 ایستگاه ایستگاه لنج فالورجانایستگاه  ایستگاه تیران ایستگاه اصفهان

RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 ویسنار -ماه 

 ژانویه -50 -81 -45 -81 -21 -80 -45 -81

 فوریه -1 -14 -41 -51 -11 -44 -25 -42

 مارس -11 -12 -11 -48 -15 10 4 12

 آوریل -22 10 -25 -20 7 14 12 25

 مه 20 -22 -11 -18 -14 -41 -18 -51

 اکتبر 0 4 20 0 -18 10 -25 -17

 نوامبر 10 -12 15 -25 -11 15 -48 -41

 دسامبر -18 5 -41 -51 -5 -41 -1 -15
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اثرات  کراپ وات،افزار  های نرم با اعمال نتایج بدست آمده از تحلیل سناریوهای تغییر اقلیم به ورودی بعد در مرحله

 تغییر اقلیم بر نیاز آبی و نیاز آبیاری گیاهان موجود در الگوی کشت منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. 

برای گیاهان مختلف شامل تغییرات نیاز آبی و نیاز آبیاری نسبت به دوره پایه، خالصه نتایج حاصل از اثرات تغییر اقلیم 

گردد که  ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده مالحظه می 2در جدول  ،RCP 8.5و  RCP 4.5تحت دو سناریوی 

 1/1بین  RCP 4.5یابد. برای سناریوی  افزایش می RCP 8.5و  RCP 4.5هان در آینده تحت هر دو سناریوی نیاز آبی همه گیاه

باشد.  گندم می ای، جو، زیره و فهشود که بیشترین افزایش برای گیاهان سورگوم علو درصد افزایش نیاز آبی مالحظه می 5/1تا 

گردد که بیشترین افزایش مربوط به گیاه  درصد افزایش نیاز آبی مالحظه می 5/5تا  5/2بین  RCP 8.5همچنین برای سناریوی 

در مورد باشد. اما  شود که اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی چندان قابل مالحظه نمی باشد. با توجه به نتایج مالحظه می زیره و جو می

گردد که بیشترین افزایش  بینی می درصد افزایش برای گیاهان مختلف پیش 11تا  2بین  RCP 4.5نیاز آبیاری در سناریوی

درصد افزایش نیاز آبیاری مالحظه  7/17تا  5/2بین  RCP 8.5باشد. در سناریوی  مربوط به گیاهان پیاز، جو، زیره و گندم می

بوط به گیاهان پیاز، جو، زیره و گندم است. نتایج به دست آمده در مورد افزایش نیاز آبیاری با گردد که بیشترین افزایش مر می

، که اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبیاری محصوالت عمده )گندم، جو، چغندر قند و سیب زمینی( را (21)نتایج شاه کرمی و همکاران 

گردد که محصوالت پاییزه نسبت به محصوالت بهاره  ه مالحظه میبر اساس نتایج به دست آمدبررسی نمودند، همخوانی دارد. 

شود. بنابراین، جایگزینی  حساسیت بیشتری به تغییر اقلیم دارند و تغییر اقلیم باعث افزایش بیشتر نیاز آبیاری محصوالت می

گزینه مناسب برای تواند یک  کشت بهاره به جای کشت پاییزه برای برخی از محصوالت )گندم، کلزا، جو و غیره( می

 سازگاری با تغییر اقلیم در منطقه باشد. 

 

 RCP 8.5و  RCP 4.5نتایج حاصل از اثرات تغییر اقلیم برای گیاهان مختلف تحت دو سناریوی  -2جدول 

 (2222-2212شرایط کنونی ) RCP 4.5 –دوره آینده  RCP 8.5 –دوره آینده 

درصد تغییرات  محصول

 )%( نیاز آبیاری

تغییرات درصد 

 )%( نیاز آبی

درصد تغییرات 

 )%( نیاز آبیاری

 تغییراتدرصد 

 )%( نیاز آبی

 نیاز آبیاری

 (میلیمتر)

 آبینیاز 

 )میلیمتر(

 گندم 511/8 424/1 1/1 0/12 4/5 4/18

 برنج 177/7 171/1 4/1 4/1 7/2 7/2

 جو 452/8 141/1 2/1 0/11 4/5 7/17

 ارزن 420/2 418 1/1 7/1 4/1 1/1

 نخود 871/8 852/1 0/2 5/2 5/2 5/2

 انواع لوبیا 848/1 877/5 0/2 5/2 5/2 5/2

 عدس 414/2 452/5 5/2 0/4 5/1 2/4

 ماش 521/2 518/4 1/1 7/1 4/1 4/1

 هندوانه 542/1 510 4/1 2/2 8/2 4/2

 خربزه 811/5 542/1 1/2 0/1 5/2 1/2

 طالبی 421/1 410 4/1 1/2 5/2 5/2

 سیب زمینی 850 817/1 1/2 4/1 1/2 1/1

 پیاز 725/5 544/4 4/2 0/10 7/4 1/14
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 یونجه 1107/5 1102/7 8/2 4/8 2/4 4/4

 شبدر 1042 404/8 7/2 1/7 8/4 4/10

سورگوم  442/5 417 1/2 1/8 5/4 7/7

 ای دانه

 سورگوم 400 180 5/1 4/8 0/5 4/1

 آفتابگردان 808/7 802/1 1/1 1/1 1/1 2/1

 کنجد 458/5 452/1 1/1 7/1 4/1 4/1

 کلزا 811/1 541/5 4/2 0/7 7/4 2/4

 چغندرقند 1081/4 1021/8 0/2 4/2 0/1 8/1

 تنباکو 842/1 818/4 4/1 7/2 4/2 1/1

 پنبه 458/7 411/5 4/1 2/2 4/2 4/2

 زیره 121/1 258/4 2/1 4/12 4/5 1/18

 ای کرت دانه 108/1 717/2 4/1 1/2 7/2 7/2

 
 7حدود  RCP 4.5لذا با توجه به نتایج بدست آمده و الگوی کشت منطقه برای میزان نیاز آب آبیاری تحت سناریوی 

گردد. این مقدار با توجه به راندمان آبیاری در منطقه  بینی می درصد افزایش پیش 11حدود  RCP 8.5درصد و تحت سناریوی 

تا  4/0باشد. این برداشت اضافی ساالنه باعث افت  برداشت از آبخوان می میلیون متر مکعب اضافه 50و  15به ترتیب معادل 

درصد از منابع آبی در این دشت برای کشاورزی  45شود. با توجه به اینکه بیش از  متری سطح ایستابی در آبخوان می 1/0

متر افت  1است و ساالنه بیش از گردد و نیز با در نظر گرفتن اینکه شرایط این دشت در شرایط کنونی نیز بحرانی  مصرف می

 (، انجام اقدامات مدیریتی و پیشگیرانه برای مقابله با شرایط تغییر اقلیم در آینده کامال1ًدهد ) سطح ایستابی در دشت رخ می

 رسد.  ضروری به نظر می

دار، شدت و زمان های این تحقیق و سایر تحقیقات مشابه بیانگر این است که تغییر پذیری بارش از لحاظ  مق بررسی

نماید. همچنین تغییر اقلیم  های دیم وارد می بارش از آثار قطعی تغییر اقلیم است و این مسئله بیشترین خسارت را به کشت

های مختلف اعم از شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست را با چالش جدی  های تخصیص آب در بخش انتخاب گزینه

زگاری با پدیده تغییر اقلیم بایستی اقدامات اساسی در سطوح مختلف مدیریتی صورت پذیرد. نماید. بنابراین برای سا مواجه می

هایی است که عملکرد محصول  با این حال مهمترین راهکار سازگاری با تغییر اقلیم در سطح مزرعه استفاده و مدیریت فناوری

های نوین  توان به استفاده و مدیریت صحیح سیستم میوری آب را افزایش دهد. از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه  و بهره

ورزی حفاظتی، انتخاب  آبیاری، اصالح الگوی کشت بر اساس شرایط اقلیمی، اصالح تاریخ کشت، به کارگیری خاک

رگیری ای و به کا های گلخانه آوری آب باران و استفاده از آن در مزارع و باغات، استفاده از کشت های اصالح شده، جمع واریته

 تکنیک کشاورزی دقیق اشاره نمود. 

 

 توصیه ترویجی
آباد با  در این تحقیق اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و نیاز آبیاری گیاهان مختلف موجود در الگوی کشت دشت نجف

مورد بررسی  دولتی تغییر اقلیم  هیئت بین بر اساس گزارش پنجم RCP 8.5و  RCP 4.5استفاده از دو سناریوی تغییر اقلیم 
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های سال در  قرار گرفت. به طور کلی نتایج ارزیابی تغییر اقلیم در منطقه نشان داد که در دوره آینده دمای هوا در تمامی ماه

با توجه به نتایج به دست آمده . یابد ها کاهش می یابد. همچنین مقدار بارندگی ساالنه در همه ایستگاه ها افزایش می همه ایستگاه

یابد.  افزایش می RCP 8.5و  RCP 4.5گردد که نیاز آبی و نیاز آبیاری همه گیاهان در آینده تحت هر دو سناریوی  مالحظه می

نیاز آبیاری برای گیاهان مختلف متفاوت است و حساسیت  وشود که اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی  با توجه به نتایج مالحظه می

بیشترین مورد مطالعه باشد. در بین گیاهان موجود در الگوی کشت منطقه  میگیاهان مختلف نسبت به این پدیده یکسان ن

شود، که با توجه به سطح کشت  ای مالحظه می حساسیت نسبت به تغییر اقلیم در گندم، جو، زیره، پیاز و محصوالت علوفه

قابل توجهی بر میزان مصرف منابع  تواند اثر ، تغییر اقلیم میمورد مطالعه و سایر نقاط کشور در منطقه باالی این محصوالت

تغییر اقلیم باعث اضافه برداشت بیش از پیش از منابع . لذا با توجه به نتایج بدست آمده و الگوی کشت منطقه داشته باشدآبی 

آب لذا با توجه به شرایط بحرانی و کمبود گردد.  گردد و این مسئله باعث افت شدید سطح ایستابی می آب زیرزمینی منطقه می

ضروری به نظر  موجود در این دشت انجام اقدامات مدیریتی و پیشگیرانه برای مقابله با شرایط تغییر اقلیم در آینده کامالً

بینی است، بنابراین لزوم آگاه سازی کارشناسان و  های کشور قابل پیش همچنین این شرایط برای بسیاری از دشترسد.  می

ترویج راهکارهای مقابله با تغییر اقلیم بایستی در دستور کار مدیران قرار بگیرد. به طور کلی کشاورزان از پدیده تغییر اقلیم و 

ای که  باشد، به گونه وری آب یک راهکار کلیدی برای مدیریت سازگاری با تغییر اقلیم در رابطه با مصرف آب می افزایش بهره

 گردد.  کلید مقابله با تغییر اقلیم محسوب می وری آب کشاورزی به عنوان شاه به کارگیری اصول افزایش بهره
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