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 چکیده

افزایش دما و مقدار مصرف  بر آن اثرات و اقلیم تغییر پدیده ۲۱ قرن در بشر روی پیش یهاچالش و مباحث نیترمهمیکی از    

 دمای که یابه گونه شده آغازبعد از انقالب صنعتی  یاگلخانه گازهای میزان افزایش لیبه دل پدیده این. باشدیم  وری آبه بهر

 دیگر در تغییرات باعث دما افزایش این . است یافته افزایش سلسیوس درجه ۱ حدودتاکنون  صنعتی انقالب آغاز از زمین کره جو

 ارتباط در زمین کره جو با واسطه بدون یا و واسطه با که ییهاستمیس بر را مختلفی اثرات اخیر یهادهه در و شده اقلیمی متغیرهای

 یکارهاراه و یاگلخانه گازهای کاهش جهت مختلف اقدامات به منطقه هر برای ستیبایم نیبنابرا .است گذاشته هستند

در کشور  آب از منابعفرصت و تهدید  ،ضعف ،قوتحاضر با شناسایی نقاط  در پژوهش .ورزید مبادرت اقلیم تغییر با سازگاری

 آب و مصرف وریه بهر بهترین راهبرد ملی برای   ANPو همچنین وزن دهی با مدل  SOWT مدل با  هاآنی بندتیاولوو  تحلیل

کنترل، کاهش »با عنوان  ۱به دو الگو اشاره نمود. الگوی شماره  توانیمبر اساس نتایج حاصل  کهتعیین شد ییر اقلیم سازگاری با تغ

 مصرف وریه بهرمدیریت، بهبود و افزایش » ۲الگوی شماره  و« ناپایدار و ناسالم آب مصرف وری هبهرمنابع و حذف تدریجی 

ه میان مدت در دو بازبه منظور سازگاری با تغییر اقلیم آب در کشور  مصرف وریه توسعه بهرموجب پایدارسازی نظام « پایدارآب 

 . و بلند مدت خواهد شد

 ANP  ،SWOT ، تغییر اقلیم،توسعه راهبردی، بهره وری آبهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه

 یهااستیس اتخاذ جامعه هر استواری رکن نیترمهم   

 بلندمدت اهدافی با و واقعیات بر منطبق جامع، و آگاهانه

 توان باید هایزیربرنامه و هااستیس آن بر عالوه. است

 وقوع با رویارویی برای یریپذانعطاف و یسازتیظرف

 هاآن بارانیز اثرات و ابعاد که اقلیم تغییر نظیر ییهادهیپد

 داشته را است فراوان یهاتیقطع عدم با همراه و گسترده

 بشر که است ییهاچالش نیترمهم از یکی اقلیم تغییر .باشند

 بر انسانی عوامل تأثیر. است روبرو آن با حاضر عصر در

 که یطوربه است، مشهود جهان در اقلیمی سیستم تغییرات

 انسانی منشأ با یاگلخانه گازهای است داده نشان هایبررس

 قبل سال  ۸۰۰۰۰۰ حداقل طی در خود میزان بیشترین به

های صورت بررسی مطابق. (۱395)ذوالفقاری،  انددهیرس

 نسبت ازت اکسید و متان کربن، دیاکسید گاز میزانگرفته 

 یافته افزایش درصد ۲۰ و ۱5۰ ، ۴۰ ترتیب به ۱۷5۰ سال به

 سطح و زمین دمای متوسط افزایش شاهد جهانو است

 یهاسال بین) گرادیسانت درجه ۰ /۸5 میزان به هاانوسیاق

 ۱۰ از هاخی پوشش سطح کاهش همچنین ،(۲۰۱۰ تا ۱۸5۰

 افزایش و لومترمربعیک میلیون 5 به لومترمربعیک میلیون

 ۲۰۱۰ تا ۱9۰۰ یهاسال طی در دریاها آب سطح تغییرات

به  پدیده این (.۲۰۱۴الدول تغییر اقلیم، است )هیئت بین بوده

به دنبال  ۱۸5۰ سال از یاگلخانه گازهای میزان افزایش لیدل

  دمای که یابه گونه شده آغاز زمین کره شدن صنعتی

 کارشناسی ارشد  آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه کردستان -۱

 طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلیشناسی، گروه جغرافیای دکتری اقلیم -۲

 (۰۱/۰3/9۸، تاریخ پذیرش: ۱۸/۱۱/9۷)تاریخ دریافت:  
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 درجه ۱ حدودتاکنون  صنعتی انقالب آغاز از زمین کره جو

 یهادهه در. (۱393عساکره، ) است یافته افزایش سلسیوس

 افراد همه برای غذا تأمین لزوم و جهان جمعیت افزایش اخیر

 به آن اثر عمده که اقلیم تغییر پدیده وقوع و سویی از

 در تغییر جهانی، گرمایش و دما افزایش صورت

 و دفعات تعداد افزایش صورت به طبیعی یهاستمیاکوس

 بهنا یهاطوفان نظیر رخدادهایی و هایسالخشک مدت طول

 گسترده نابودی بر عالوه که سهمگین یهاالبیس و هنگام

 سویی از .کندیم تهدید را نفر هزاران جان طبیعی، منابع

 را جدید آبی منابع ایجاد و آب فعلی منابع حفظ دیگر،

 زمین کره روی بر بشری جامعه هر حیات ادامه شرط

 به را جهانی جامعه کننده نگران روند این ادامه. ساخت

. کرد ترغیب آبی مسائل حوزه در جدید نگرشی ایجاد

 آبریز حوضه یک یهاجنبه تمامی به آن در که نگرشی

 و کنندگاننیتأم و ذینفعان ،آب مصارف و منابع شامل

 و یطیمحستیز مسائل مختلف، یهابخش در متقاضیان

 منفی تبعات با مبارزه و اقتصادی اجتماعی اکولوژیکی،

)بانک  گردد توجه زمانهم طور به اقلیم تغییر پدیده

 و انتظار مورد تغییرات با باید بشری جامعه(. ۲۰۱۲، ۱جهانی

 با رویارویی در خود بازیابی و یریپذانعطاف میزان افزایش

 اقلیم، تغییر نظیر مبهم اثرات و علل با اما داده رخ پیامدهای

 هر آب مصارف و منابع پایدار مدیریت. یابد سازگاری

 اقلیم تغییر با سازگاری در شکست یا موفقیت در یاجامعه

 مطلوب دستاوردهای آن در موفقیت کسب که چنان است

 زمینه در .داشت خواهد دنبال به را هانهیزم سایر در خود

 کاهش با مرتبط مسائل در عملکرد و نگرش دانش، بررسی

است در  گرفته صورت مطالعاتی اقلیم تغییر با سازگاری و

دره  آبریز حوضه ،(۱3۸۸) همکاران و دوستوطناین راستا 

 و کارهاراه و نمودند یسازمدل ،WEAP از استفاده با را گز

 بخش در آب مصرف کاهش برای را ییهابرنامه

 راندمان افزایش و بر اساس نتایج . کردند ارائه کشاورزی،

 بیان آب مصرف کاهش برای راهکار بهترین را آبیاری

 بر اقلیم تغییر تأثیر( ۲۰۰9) موجومداره و راجه کردند.

                                                           
1- World bank 

 در سازگاری یهااستیس و چندمنظوره مخزن عملکرد

 که هند کشور در واقع ماهانادی رودخانه در هیراکود مخزن

 شده احداث انرژی تولید و آبیاری سیالب، کنترل منظور به

 تولید بر اقلیم تغییر دادند نشان نتایج. کردند بررسی را است،

 مؤثر مخزن عملکرد شاخص چهار و ساالنه آبی برق انرژی

 و هااستیس از دورنمایی( ۲۰۱۲) هو و چنگ. است

 مدیریت و ارائه را چین در آب منابع مدیریت یهاوهیش

 برای اساسی یهااقدام عنوان به را آلودگی کنترل و تقاضا

بر  اقلیم تغییر با سازگاری برای آب منابع مدیریت بهبود

 -اجتماعی وضعیت موجود، آب منابع شرایط اساس

ابویه و کردند.  توصیه فعلی، یهااستیس و اقتصادی

 و نگرش دانش، تغییرات بین رابطه( ۲۰۱3) ۲اولیسانیا

 به نسبت نیجریه اوگان ایالت ساکنان از نفر ۴۱۰ عملکرد

 5۷ حدود داد که نشان نتایج  پرداختند. اقلیم تغییر موضوع

 به نسبت پایینی عملکرددرصد  ۷۰ و دانش هاآن درصد

 دارای هاآن درصد ۴۸ حدود ولی دارند اقلیم تغییر مسائل

 تغییر با سازگاری و کاهش برای اقدام به نسبت مثبت نگرش

 استراتژی سه (۲۰۱۴) همکاران و زاده فرج. هستند اقلیم

حوضه آبریز  در اقلیم تغییر با سازگاری برای را مدیریتی

 آبیاری، راندمان بردن باال شامل پیشنهاد کردندکه کرخه

 سه این میان از. بود کشت الگوی تغییر و آب مجدد استفاده

 مناسب همکاری صورت در آب از مجدد استفاده استراتژی

 با سازگاری برای کار راه مؤثرترین عنوان به کشاورزان

 کشور در (۲۰۱6) 3توریو و همکاران. شد شناخته اقلیم تغییر

 سطح ،نفر ۷۱5 روی بر کمی و کیفی روش دو با گویان

در ارتباط با سازگاری با  هاآن عملکرد و نگرش دانش،

 آموزش حاصل نتایج .ندکرد ارزیابیتغییرات اقلیمی را 

 را اقلیم تغییر با سازگاری هایبحث برای محلی مردم

 ارتباط بررسی به( ۲۰۱۷) همکاران و کرمی.دانست ضروری

 دوره معلم ۱۰۸ بین عملکرد و نگرش دانش، سطح مؤلفه سه

 و پرداختند در ارتباط با تغییر اقلیم ایران مدارس در ابتدایی

 عملکرد اما نگرش و دانش مناسب وضعیت بیانگر نتایج

 بر. است بوده اقلیم تغییر موضوع به نسبت معلمان این پایین

                                                           
2- Ebuehi and Olusanya 

3- Thoreau 
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الدول تغییر هیئت بین توسط شده منتشر یهاگزارش اساس

  اقلیم تغییر پدیده ریناپذجبران و مخرب اثرات ،(۲۰۰۷) اقلیم

. بود خواهد شدیدتر دنیا، مناطق سایر به نسبت خاورمیانه در

 خشک نیمه و خشک منطقه در ایران ما کشور که آنجایی از

 پدیده این از ناشی یهاخسارت از است، شده واقع آسیا

 عرصه در بحرانی شرایط چنین وجود. بود نخواهد مصون

. است ساخته نمایان را خود پیش از یشب کشور آب

 از ناشی شده ایجاد تغییرات بین تقابل چگونگی بنابراین،

 طور به آب مصارف و منابع بخش دو هر در اقلیم تغییر

 یهایزیربرنامه در و یبرداربهره مدیریت در توأمان

تحقیق حاضر  .است برخوردار یاژهیو اهمیت از بلندمدت،

با هدف ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید کشور 

 مینه سازگاری با تغییر اقلیم زراهبردهای ملی در  ارائهایران و 

 .خواهد پرداخت

 

 هامواد و روش

 -توصیفی و  ترکیبی روش از پژوهش این جهت انجام   

 و اطالعات یآورجمع برای .است شده استفاده تحلیلی

 و ایکتابخانه و اسنادی یهایبررس از نیاز مورد هایداده

 دست به اطالعات به توجه با و شد استفاده میدانی مطالعات

 کشور تهدید و فرصت ضعف، قوت، نقاط بررسی به آمده،

آب  مصرف توسعه برنامه راهبردی بهروری نهیزم در ایران

 جهت سپس شد. پرداخته  اقلیم تغییر با سازگاریبه منظور 

از مدل و  استفاده SWOT مدل از هاافتهی تحلیل و تجزیه

ANP  الگوی راهبردی به منظور سازگاری با تغییر وزن دهی

 از یکی SWOT مدل اقلیم اولویت بندی می شوند.

 درون ضعف و قوت نقاط تطابق استراتژیک ابزارهای

 این. است سیستمی برون تهدیدات و هافرصت با سیستمی

 انتخاب و عوامل شناسایی برای را سیستماتیک تحلیلی مدل

 ،دینمایم ایجاد را هاآن بین تطابق بهترین که یایاستراتژ

 ،مناسب استراتژی یک مدل، این دیدگاه از. دهدیم ارائه

 به را تهدیدها و هاضعف و حداکثر به را هافرصت و هاقوت

 و قوت نقاط منظور، این برای. رساندیم ممکن حداقل

 ،WT کلی حالت چهار در تهدیدها و هافرصت و ضعف

ST ، WO  وSO استراتژی یهانهیگز و شوندمی داده پیوند 

  (.۱3۸۲ کارون، و هریسون) شوندمی انتخاب هاآن بین از

 چگونگی و عوامل از جدولی ساخت و تهیه برای

 و درونی محیط گرفته انجام سازگاری  بر ی آنرگذاریتأث

گردید. شرایط درونی در ارتباط  مطالعه منطقه بیرونی محیط

 ساخت و تهیهبا وضعیت و ماهیت پدیده قرار دارد برای 

 سازگاری  بر آن یرگذاریتأث چگونگی و عوامل از جدولی

 مطالعه منطقه بیرونی محیط و درونی محیط گرفته انجام

شرایط درونی در . (۱3۸5)رکن الدین و همکاران،  گردید

وضعیت و ماهیت پدیده قرار دارد و از دو جنبه ارتباط با 

( بررسی می شود. شرایط W( و نقاط ضعف )Sنقاط قوت )

بیرونی یعنی نیروهایی که از سیستم های بیرونی از پدیده بر 

( و تهدیدها Oآن تأثیر می گذارند و از دو جنبه فرصت ها )

(T بررسی می شوند. مرحله اول شناسایی عوامل درونی )

قاط قوت و ضعف و عوامل بیرونی شامل نقاط شامل ن

 برای سپس (.6تا  3فرصت و تهدید می پردازد )جدول

توسعه  نامهپرسش وسیله به آمده، دست به اطالعات تکمیل

آب در کشور به منظور  مصرف برنامه راهبردی بهروری

جمع آوری اطالعات و از به تغییرات اقلیمی  سازگاری

پرسش،  5. تعداد انجام شد پرسش است ۴5پرسشنامه حاوی 

در مورد اطالعات جمعیتی از قبیل سن، جنس، میزان 

پرسش دیگر شاخص های  ۴۰تحصیالت و وضعیت شغلی و 

مصرف بهره وری آب به منظور الگوی راهبردی توسعه 

مورد سنجش قرار داده می شود. این  سازگاری با تغییر اقلیم

قالب  ای بوده و درپرسشنامه ها به صورت چند گزینه 

متخصصین  3مقیاس لیکرت طراحی شده است و تعداد 

برای پایایی پرسشنامه  که شد ینظرخواه مربوط به این حوزه

از ضریب آلفای کرونباخ و برای تحلیل و آنالیز داده های 

و آزمون  MATLABبدست آمده با استفاده از نرم افزار 

با   دهی وزن با کهصورت گرفت  کای اسکوئر )خی دو(

 و SWOT ماتریس تکمیل به نظر مورد موارد به ANP مدل

 مناسب یهایاستراتژ و راهبردهاتوسعه  ارائه به نهایت در

 ماتریس با تکنیک .شد پرداخته سازگاری با اقلیم جهت

SWOT موجود یهافرصت و تهدیدها شناخت برای ابزاری 
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 و هاضعف بازشناسی و سیستم یک بیرونی محیط در

 تدوین و وضعیت سنجش منظور به آن داخلی یهاقوت

 و تجزیه. است سیستم آن کنترل و هدایت برای راهبرد

 استراتژی که است استوار منطق این بر SWOT تحلیل

 عین در ،کندیم حداکثر را هافرصت و هاقوت اثربخش،

 رساندیم حداقل به را آن تهدیدات و هاضعف که حال

 مدل مستقیم نتیجه روش این .(۲۰۱۰ ،چان و هونگ)

 بهترین روش این واقع، در. است هاروارد تجاری دانشکده

 گفت توانمی خالصه طور به. هاستسازمان برای استراتژی

 راهبرد تدوین و وضعیت تحلیل برای ابزاری تکنیک این که

  :طریق از امور این و است

 درونی یهاضعف و هاقوت یبندطبقه و بازشناسی 

 موجود تهدیدهای و هافرصت یبندطبقه و بازشناسی 

 سیستم خارج محیط در

 ماتریس تکمیل SWOT راهبردهای تدوین و 

 ردیگیم صورت آینده در سیستم هدایت برای گوناگون

 (. ۱3۸6 گلکار،)

و در خصوص  ANPدر ادامه نیز با توجه به مدل وزن دهی 

شرایط و نیازمندیهای توسعه برنامه راهبردی بهروری 

آب به منظور سازگاری با تغییر اقلیم به تخصیص مصرف 

وزن اطالعاتی در قالب یک ماتریس مقایسه 

زوجی)دودوئی( و ترسیم نمودار مربوط در نرم افزار 

Expert Choise   با توجه به اهمیت اثر گذار هر متغییر با

 ز نظر متخصصین و منابع علمی اقدام شده است.استفاده ا

:  از ترکیب هشت گام اصلی به وجود می آید ANPمدل 

و راهبردهای  SWOTشناسایی فاکتورها با عوامل  -۱

با فرض این که هیچ وابستگی میان عوامل  -۲جایگزین. 

را از طریق  SWOTوجود ندارد، درجه اهمیت گروه های 

(. W1می شود )محاسبه  9-۱س مقایسه زوجی و با یک مقیا

وابستگی وجود دارد، با  SWOTچون بین گروه های  -3

زوجی ماتریس  هو مقایس ۱-9ستفاده از یک مقیاس ا

وابستگی های درونی گروه ها )سطح دو مدل( محاسبه شود. 

 SWOTتعیین ارجحیت )اهمیت( هر یک از گروه های  -۴

تعیین درجه اهمیت  -W2 .5در  W1از طریق ضرب کرد 

 ۱-9با یک مقیاس  SWOTنسبی هر یک از فاکتورهای 

تعین درجه اهمیت نهایی هر یک از  -6)مقایسات زوجی(. 

با ضرب کردن حاصل مرحله چهار در  SWOTفاکتورهای 

ین درجه اهمیت راهبردهای جایگزین به یتع -۷مرحله پنج. 

و  ۱-9یا یک مقیاس  SWOTنسبت هر یک از فاکتورهای 

تعیین اولویت های نهایی هر  -۸زوجی.  هاز طریق مقایس

یک از گزینه های راهبردی با ضرب حاصل مرحله ششم در 

تا  ۱این روش یک مقیاس اسمی را با مقادیر از  مرحله هفتم.

( برای تعیین میزان اولویت های دو معیار بکار ۱)جدول  9

 (.۱395می گیرد )بلیانی، 

 

میتی ساعتی برای مقایسه دودویی مقیاس نه ک: ۱جدول 

 گزینه ها

 میزان اهمیت شدت اهمیت

با اهمیت و ارجحیت 

 مساوی

۱ 

با اهمیت و ارجحیت کمی 

 بیشتر

3 

 5 با ارجحیت و اهمیت قوی

 ۷ با ارجحیت خیلی قوی

 9 با ارجحیت بی نهایت

 ۲، ۴، ۸،6  ارزش میانی

ارزش های مقیاس   اثر دو جانبه امتیازات

 معکوس

 

در  "شروط معکوس"در این پژوهش، با توجه به اصل 

برابر با  Jنسبت به  Iفرایند تحلیل سلسله مراتبی، اگر اهمیت 

K  باشد، اهمیت عنصرJ  نسبت بهI  1برابر

𝐾
خواهد بود.  

(. یکی از مزیت های فرایند تحلیل سلسله ۲۰۰۷مورینانی، )

مراتبی امکان بررسی سازگاری در قضاوت های انجام شده 

در تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها است. 

مکانیزمی که برای بررسی سازگاری در قضاوت ها در نظر 

گرفته شده است، محاسبه ضریبی به نام ضریب ناسازگاری 

ناسازگاری به شاخص تصادفی است که از تقسیم شاخص 
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بودن حاصل می شود. چنانچه این ضریب کوچک تر یا 

 باشد، ناسازگاری در قضاوت ها مورد قبول  ۱/۰مساوی 

است در غیر این صورت باید در قضاوت ها تجدید نظر 

شود. دو مسئله مهمی که در تحلیل سلسله مراتبی وجود 

نی است دارد یکی ثبات و ناسازگاری و دیگری مدت زما

که صرف قضاوت ها در یک مسئله تصمیم گیری پیچیده به 

مامت ) استویژه در حالی که تعداد گزینه ها زیاد می شود، 

(. مهم ترین مزیّت این روش در آن است که ۲۰۰۷و دانیل، 

به برنامه ریزان کمک می کند تا یک مسئله پیچیده را به 

ل آن صورت ساختار سلسله مراتبی بشکنند و سپس به ح

بپردازند. بردار مجموع وزن دار با ضرب کردن وزن در 

اولین معیار به اولین ستون ارایه مقایسه زوجی اصلی محاسبه 

گردید. سپس وزن معیار دوّم در ستون دوّم الی آخر و 

سرانجام مجموع این روش ها در ردیف ها ضرب گشته 

 )برای هریک از زیر معیارها و گزینه ها نیز اینگونه عمل

گردید(. پس از محاسبه بردار ثبات برای تکمیل محاسبات 

( و شاخص 𝜆به محاسبه در ضریب دیگر با عنوان )

( نیاز بود.  بر این اساس ضریب ناسازگاری CIناسازگاری)

(CR:با استفاده از فرمول فوق ) 

(۱) 𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

یا شاخص ناسازگاری نیز از فرمول زیر  CIمحاسبه می شود، 

 بدست می آید.

(۲) 𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥
𝑛 − 1

 
 

( از nشاخص تصادفی بودن با توجه به تعداد معیارها )

جدول شاخص تصادفی  . اینقابل استخراج است ۲جدول 

 بودن را نشان می دهد.

 (RIشاخص پایداری تصادفی بودن ) :۲جدول   
N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
RI ۰ ۰.5۸ ۰.9 ۱.۱

۲ 

۱.۲

۴ 

۱.3

۲ 

۱.۴

۱ 

۱.۴

5 

۱.۴

9 

۱.5

9 

۱.۴

۸ 

۱.5

6 

۱.5

۷ 

۱.5

9 

 ۱993بوون، منبع:      

       

در روش میانگین هندسی که یک روش تقریبی است، به 

به شرح زیر  L( از 𝜆𝑚𝑎𝑥جای محاسبه مقدار ویژه ماکزیمم )

 استفاده می شود.

(3) L =
1

𝑛
[∑(𝐴𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑊𝑖⁄ )] 

 

iAW  برداری است که از ضرب ماتریس دودوئی معیارها در

)بردار وزن یا ضرب اهمیت معیارها( به دست می  iWبردار 

در این پژوهش، ماتریس برنامه ریزی راهبردهای کمی  آید.

برای ارزیابی امکان پذیری و پایداری راهکارهای پیشنهادی 

در کشور به  مصرف بهروری آبدر مواجهه با شرایط 

و مشخص کننده راهبردهایی  منظور سازگاری با تغییر اقلیم

است که در مرحله تصمیم گیری مورد استفاده قرار می 

ع بندی جدول نشان می دهد که نقاط قوت و جم گیرند.

 ۱۸مورد تقریباً نزدیک به تعداد  ۲۱فرصت های شهر با جمع 

مورد نقاط ضعف و تهدیدها است و این مساله نشان می 

ارائه راهبردی دهد که استراتژی خاصی به تنهایی برای 

کفایت نمی کند و باید ترکیبی  مصرف بهینه آب در کشور

( ، بازنگری WT( ، تدافعی )SOجمی )از راهبردهای تها

(WO( و بویژه تنوع )ST استفاده شود که تاکید این مقاله )

برنامه راهبردی مصرف بهروری آب در کشور به در بحث 

 می باشد. منظور سازگاری با تغییر اقلیم

 

 نتیجه گیری 

تا  3های )در جدول SWOTنتایج حاصل از روش تحلیل    

 نیترمهم یک این جداول ستون آورده شده است. در (6

منابع و مصرف  تهدیدهای وها فرصت ،هاضعف ،هاقوت

 قراردر کشور ایران  سازگاری اقلیمبهروری آب با منظور 

 عوامل این از یک هر به ،(وزن)دوم  ستون در  .است گرفته
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 فعلی استراتژیک موقعیت برها آن احتمالی اثر اساس بر و

 تجزیه و شناخت از حاصل یهاافتهی نتایج اساس بر) سیستم

 صفر تا( نیتر)مهم یک از وزنی( موجود وضع تحلیل و

 باشد، بیشتر وزن چقدر هر شود.داده می (  نیترتیاهمی)ب

 بود خواهد بیشتر سیستم آن آینده و کنونی موقعیت بر تأثیر

 به ،(یبند)درجهسه  ستون در(. 6در جدول  ۲ ستون جمع)

 آن به سیستم کنون موقعیت و اهمیت اساس بر و عامل هر

 بر) ،(ضعیف) ۱ تا( خوب بسیار) 5 از امتیازی خاص عامل

 تحلیل و تجزیه و شناخت از حاصل یهاافتهی نتایج اساس

 دهدیم نشان یبنددرجه این. داده شده است موجود وضع

 در. دهدیم پاسخ عوامل از یک هر به چگونه سیستم که

 عامل هر درجه در را وزن ،(وزنی امتیاز)چهارم  ستون

 این به تا خواهیم کرد ضرب( 3 ستوندر ضرب ۲ ستون)

 هر برای ترتیب این به. آید دست به آن وزنی امتیاز وسیله

 طور به که ،دیآیم دست به 5 تا ۱ از وزنی امتیاز یک عامل،

 در پایان،. است  3 عدد امتیاز این( میانگین)  متوسط

 چهار ستون در داخلی و خارجی عوامل تمام وزنی امتیازات

 وزنی امتیاز و شودیم جمع یکدیگر با جداگانه طور به

 یک که دهدیم کل نشان وزنی امتیاز. شودیم محاسبه

 در بالقوه و موجود نیروهای و عوامل به چگونه سیستم

 وزنی امتیاز متوسط همیشه. دهدیم پاسخ اشیرونیب محیط

 چنانچه است، 3 عدد زمینه یک در سیستم یک در کل

 باشد، آن از کمتر اگر و بیشتر آن اهمیت باشد آن از باالتر

 و هانگر) است برخوردار کمتری یرگذاریتأث و اهمیت از

حاصل از هر بخش  جینتاکه در ادامه به  (.۱3۸6 ویلن،

 شود.پرداخته می

 

ی مصرف تهدیدها وها فرصت ضعف، قوت، نقاط 

  اقلیمبا تغییر سازگاری بر بهروری آب

 نقاط تحلیل یهااستیس و راهکارهای ارائه منظور به     

آب مصرف منابع و بهروری  تهدید و فرصت ضعف، قوت،

 نواحی این در ،در کشور ایران منظور سازگاری اقلیم هب

 و ضعف نقاط رفع جهت در فوقچهارگانه  عوامل شناخت

 ریناپذاجتناب امریها فرصت وها قوت بهبود و تهدیدها

 با نواحی این توسعه راهکار مبنا این بر. گرددیم تلقی

 منظور بهها فرصت و قوت نقاط نیترمهم نمودن فهرست

 از یریگبهره بر مبتنی تهاجمی یهایاستراتژ طرح

 به رو پیش یهافرصت نیترمهم تبیین رقابتی، یهایبرتر

 ارائه طریق از ی،اهیناح درون ضعف نقاط رفع منظور

 منابع، مجدد تخصیص منظور به بازنگری یهایاستراتژ

 رفع منظور به یاهیناح درون یهاقوت نیترمهم طرح

 یهایاستراتژ بر تأکید با ی،اهیناح برون تهدیدهای

 گذاشته اجرا مرحله به یریپذبیآس رفع منظور به سازگاری 

 .شودیم

 

 بر مصرف بهروری آب داخلی مؤثر عوامل

 اقلیمبا تغییر سازگاری

 مطالعه مورد ناحیه داخلی محیط سنجش مرحله این هدف   

 در که ییهاجنبهیعنی  قوت، و ضعف نقاط شناسایی جهت

 آن یهافیتکل اجرای و یزیربرنامه اهداف به دستیابی راه

 نقاط قسمت این در. باشدمی است، دارنده باز یا مساعد

 یبندمیتقس ۴ و 3 هایجدول شرح به ضعف نقاط و قوت

 همچنین و طبیعی و اقلیمی که با توجه به آن تنوع است شده

 تغییر از کشور مختلف مناطق اثرپذیری سطح در تفاوت

 در دولت عملکرد نحوه در عوامل قوت نیترمهماقلیم از 

 و مصرف بی رویه آب در کشور ی وسالخشک

 اقدام در ریتأث افزایش منظور به اقلیم تغییر هایاثرگذاری

به اجرای الگوی کشت به نیاز آبی پایین به طور  اضطراری

رقم های مناسب با اقلیم هر  با توجه به نوعمثال پسته البته 

و کشت داروهای گیاهی و آبیاری تحت  و زعفران منطقه

در  و گیاهان با نیاز آبی باال عدم استفاده از چمنفشار، 

ی عمیق و غیر ممنوعه کردن چاههافضاهای سبز شهری، 

مشارکت و عمیق که در افت ارتفاع مطلق آب قرار دارند، 

برنامه ریزی و ، آگاهی مردم از اصالح الگوی مصرف

سیاست گذاری الزم و ضروری در توسعه بهره وری 

در  و ابهام عوامل ضعف نیترمهماز و همچنین آب مصرف 

آب مصرف برنامه راهبردی توسعه بهره وری  ( در3جدول )

 .باشدیماقلیم تغییربا  تاب آوری منظوربه 
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  تغییراقلیمبا سازگاری  بر مصرف بهروری آب : نقاط قوت سازگاری3جدول 

امتیاز  یبنددرجه وزن (s) نقاط قوت

 وزنی

 برای تشویقی کالن هایسیاست یریکارگبه در قانونی الزام-1

 آب هایارزش به توجه با وریبهره ارتقای و آب مصرف در سازیبهینه

 آب، بازچرخانی تلفات، حذف بر تأکید با( )سیاسی و امنیتی اقتصادی،)

 و استحصال در( زیرزمینی یهاآب بخشی تعادل و کشت الگوی اصالح

 مصرف و نگهداری و عرضه

3/۰ 3 9/۰ 

 و ینیرزمیز یهاآب از برداشت نظام در فراگیر ساختار ایجاد به الزام-2

 سطحی منابع

۴/۰ 3 ۱۲/۰ 

 ۲/۰ ۲ ۱/۰ امکان ایجاد بازدارندگی و مناطق ممنوعه با نظر دستگاه اجرایی-3

آبه و توسعه وجود زیرساخت قانونی برای خرید و فروش حق-4

 بازارهای محلی آب

۱/۰ ۱ ۱/۰ 

 گریتصدی کاهش منظور به مناسب قانونی هایزیرساخت وجود-5

 و استحصال در خصوصی بخش و مردم مشارکت تقویت دولت،

 برداریبهره

۲/۰ ۱ ۲/۰ 

 مناطق اثرپذیری سطح در تفاوت همچنین و طبیعی و اقلیمی تنوع-6

 اقلیم تغییر از کشور مختلف

۴/۰ 3 ۱۲/۰ 

 ی،گذاراستیس ریزی،برنامه انسانی، منابع نهادی، یهاتیظرف-7

 کشور سطح در آب مدیریت متولی دستگاه تجهیزاتی و ساختاری

۲/۰ ۱ ۲/۰ 

 آب منابع از پایدار یبرداربهره منظور به مناسب فنی و تاریخی سابقه-8

 ...(و هاآببندان قنات،) کشور

3/۰ ۲ 6/۰ 

 ۴6/۰  ۲۰/۰ جمع

 تغییراقلیمبا سازگاری  بر مصرف بهروری آب ضعف نقاط: ۴ جدول

امتیاز  یبنددرجه وزن (w) نقاط ضعف

 وزنی

 مصرف الگوی اصالح در روشن( حجمی و زمانی) یگذارهدف عدم-1

 (بخشی تعادل و کشت الگوی اصالح بازچرخانی، همانند) آب

3/۰ ۲ 6/۰ 

 اقلیم تغییر هایاثرگذاری و یسالخشک در دولت عملکرد نحوه در ابهام-2

 مربوطه اضطراری اقدام در ریتأث افزایش منظور به

۴/۰ 3 ۱۲/۰ 

 مشارکت جلب راستای در مربوطه یهانامه و آیین قانون اجرای عدم-3

 خصوصی و یردولتیغ نهادهای و مردم

۱/۰ 3 3/۰ 

 ۴/۰ ۲ ۲/۰ کشور در پایدار توسعه جامع ساختار نمودن اجرایی و تبیین عدم-4

های اعم در اصول پیشنهادی برنامه صورتبه ستیزطیمحعدم محوریت -5

 ی توسعه کشورفرا بخشبخشی و 

 

۱/۰ 3 3/۰ 
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 سبز آب ذخیره و حفظ راستای در کشور طبیعی پتانسیل از استفاده عدم-6

 یدارو آبخوان آبخیزداری فرآیندهای با

۱/۰ ۴ ۴/۰ 

 شامل یاتوسعه یهادخالت در عمومی حقوق شناختن رسمیت به عدم-7

 زیرزمینی و سطحی یهاآب از یبرداربهره و انتقال استحصال،

3/۰ ۱ 3/۰ 

 و متنوع اقلیم از مناسب استفاده جهت در کافی یگذارهیسرما عدم-8

 زراعی و باغی محصوالت تولید در کشور در فراوان خورشیدی انرژی

 متنوع

۱/۰ ۴ ۴/۰ 

 نه و منابع بر مبتنی خصوص به) سرزمین آمایش سند وجود عدم-9

 (ارضی گستردگی

۲/۰ ۲ ۴/۰ 

 میزان تعیین منظور به ملی سطح در جامع مطالعات وجود نبود-10

 اقلیم تغییر از اثرپذیری

3/۰ ۲ 6/۰ 

 آبی منابع هنگام به پایش در مناسب و افتهیتوسعه ساختار وجود عدم-11

 (کمی و کیفی) کشور

۱/۰ 3 3/۰ 

 ۲/۰ ۲ ۱/۰ امکانات ازکارآمد  ریغ برداریبهره-12

 کالن مدیریت ساختار در ملی و یفرا بخش نگرش و یکپارچگی عدم-13

 کشور آب مصارف و منابع تخصیص

3/۰ ۱ 3/۰ 

 در آب وریبهره بودن پایین و قانونی االجرایالزم الگوی نبود-14

 مصرف آب مختلف یهابخش

۲/۰ ۲ ۴/۰ 

 5۸/۰  3۴/۰ جمع

 

 بر مصرف بهروری آب خارجی مؤثر عوامل

 با تغییر اقلیمسازگاری 

 مورد ناحیه در خارجی محیط آثار بررسی مرحله این هدف

 که است تهدیدهایی وها فرصت شناسایی جهت مطالعه

 اساس بر. سازگاری با تغییر اقلیم دارد با ارتباط در ناحیه

 تهدیدهایی وها فرصت مجموعه ، شده توزیع نامهپرسش

 قرار بررسی و توجه سازگاری با تغییر اقلیم مورد بر موجود

است. بر  شده آورده  6و 5 هایجدول در که است گرفته

 و تجهیز بخشی، تنوع ایجاد اساس نتایج حاصل، امکان

 منبع دو به غیردولتی و  دسترسی بخش یهاهیسرما جلب

 نیترمهم کشور از جنوبی و شمالی مناطق در خارجی آب

 بر اقلیم تغییر سوء اثرات فراگیر گستره و  فرصت عوامل

 هاآالینده کشور و  افزایش آب ذخایر و ریپذ دیتجد منابع

 کاهش و رویه بی توسعه از ناشی) آبی هایمحیط در

 با سازگاری در تهدید کننده  عوامل نیترمهم از (حجمی

 .باشندیم اقلیم در کشور
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 سازگاری با تغییراقلیم بر مصرف بهروری آب سازگاری فرصت نقاط: 5 جدول

امتیاز  یبنددرجه وزن (o) نقاط فرصت

 وزنی

 و مناسب نتایج به رسیدن امکان و آب وریبهره عرصه بودن بکر-1

 وقت اسرع در مطلوب

3/۰ ۲ 6/۰ 

 صندوق از بخشی بسیج به توجه با آب بخش در گذاریسرمایه جذابیت-2

 آن محتمل تداوم و آب موجود بحران و ملی توسعه

۱/۰ ۱ ۱/۰ 

 هایحوضه سطح در آب منابع پیوستهبه هم  مدیریت اعمال امکان-3

 سرزمین آمایش مبانی از یکی عنوان به آبریز

۲/۰ ۲ ۴/۰ 

 آب منابع خصوص در بحران درک و حاکمیتی انسجام گیریشکل-4

 کشور

3/۰ 3 9/۰ 

 و مذهبی فقهی، توان از استفاده امکان و آب منابع بودن انفال-5

 کشور آب منابع اداره و کالن مدیریت خصوص در فرهنگی

3/۰ ۲ 6/۰ 

 ۱۲/۰ 3 ۴/۰ غیردولتی بخش یهاهیسرما جلب و تجهیز بخشی، تنوع ایجاد امکان-6

 ۱۲/۰ ۴ 3/۰ کشور جنوبی و شمالی مناطق در خارجی آب منبع دو به دسترسی-7

 ۲/۰ ۲ ۱/۰ آب بهینه مصرف برای مناسب یو اجتماع فرهنگی ظرفیت-8

 منابع مدیریت در المللیبین و ملی موفق تجارب از الگوبرداری امکان-9

 موجود بحران در کشور آب

3/۰ 3 9/۰ 

 منظور به المللبین سطح در مناسب و فعال دیپلماسی ایجاد امکان-10

 کشور فنی و کارشناسی توان توسعه

۲/۰ ۲ ۴/۰ 

 65/۰  ۲5/۰ جمع

 

 سازگاری با تغییراقلیم بر مصرف بهروری آب سازگاری تهدید نقاط: 6 جدول

امتیاز  یبنددرجه وزن (T)  تهدیدنقاط 

 وزنی

و ذخایر آب  ریپذ دیتجدگستره فراگیر اثرات سوء تغییر اقلیم بر منابع -1

 کشور

۴/۰ 3 ۱۲/۰ 

 کاهش و رویه بی توسعه از ناشی) آبی هایمحیط در هاآالینده افزایش-2

 (حجمی

3/۰ ۴ ۱۲/۰ 

 و مرزی یهاآب منابع از استفاده برای ایمنطقه تعارضات بروز امکان-3

 مشترک

3/۰ 3 9/۰ 

و  تولید در آن نقش با متناسب آب بخش در گذاریسرمایه کمبود-4

 ملی ناخالص دیو تول افزودهاشتغال و ارزش 

۲/۰ ۲ ۴/۰ 

 تأمین امکان عدم و کشور سطح در تقاضا و مصارف گستردگی و تنوع-5

 کشور مناطق در تنش ایجاد امکان و نزدیک آینده در

۱/۰ ۲ ۲/۰ 
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 و کشور آبی نیازهای استقرار در مناسب آمایش الگوی وجود عدم-6

 مناسب نسبی هایمزیت با مناطقی بهها آن مکانی تغییر بودن برهزینه

۲/۰ ۱ ۲/۰ 

 و شرب آب پخش هایشبکه راندمان کاهش و ازدیاد به رو فرسودگی-7

 مناسب وریبهره ایجاد برای کارا و مناسب برنامه عدم و کشاورزی

۱/۰ ۲ ۲/۰ 

 در و تجدیدشونده آب منابع در طبیعی هایمحدودیت شدید توسعه-8

 دسترس

3/۰ ۲ 6/۰ 

 ۴9/۰  ۱9/۰ جمع

 

سازگاری با  بر مصرف بهروری آبتوسعه  هایاستراتژ ارائه

 SWOT مدل اساسبر  اقلیمتغییر

 راهبرد یا انتخاب چهار تدوین امکان  SWOT ماتریس

 از برخی عمل جریان در البته،. آوردیم فراهم را متفاوت

 وزمان هم طور به یا داشته، یپوشانهم یکدیگر با راهبردها

 برحسب واقع، در. ندیآیم در اجرا به یکدیگر با هماهنگ

 درجه نظر از که را راهبرد دسته چهار سیستم، وضعیت

کرد که شامل  تدوین توانیم هستند، متفاوت کنشگری

 موارد زیر است:

 - حداقل با دفاعی راهبرد کلی هدف: دفاعی راهبرد -۱

 کاهش نامید، نیز بقا راهبرد آن را توانیم که حداقل

 .دهاستیتهد یسازیخنث و کاستن برای سیستم یهاضعف

 - حداقل راهبرد با انطباقی راهبرد: انطباقی راهبرد -۲

 استفاده حداکثرها ضعف از کاستن با دارد تالش حداکثر،

 در است ممکن سازمان یک. ببرد موجود یهافرصت از را

 به ولی شود، ییهافرصت وجود متوجه خود خارجی محیط

 آن از یبرداربهره به قادر خود سازمانی یهاضعف واسطه

 تواندیم انطباقی راهبرد اتخاذ شرایطی چنین در نباشد،

 آورد. فراهم را فرصت از استفاده امکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه بر راهبرد این  حداقل - حداکثر) اقتضایی راهبرد -3 

 تهدیدات با مقابله برای سیستم یهاقوت از گرفتن بهره

 و قوت نقاط رساندن حداکثر به آن هدف و شودیم تدوین

 که آنجا از این، وجود با. است تهدیدات رساندن حداقل به

 قدرت نابجای کاربرد که است داده نشان گذشته تجارب

 به نباید سازمانی هیچ بارآورد، به نامطلوبی نتایج تواندیم

 کنشگر حل راه به عنوان یک قدرت از نسنجیده طور

 رفع برای خود سازمان وضعیتی چنین در استفاده کند،

 کند. استفاده تهدیدات

 هاستمیس تمام(: حداکثر - حداکثر)  تهاجمی راهبرد -۴

و  قوتزمان هم باشند قادر که هستند وضعیتی خواهان

راهبرد  خالف بر. برسانند حداکثر به را خود یهافرصت

تهاجمی با  راهبرد است، واکنشی حل راه یک که دفاعی

 و استفاده از نقاط قوت خویش برای گسترش بازار تولیدات

 راهبردهای( 56: ۱3۸6 گلکار،) داردیم بر گام خدمات

 است. شده ارائه  ۸و  ۷های جدول در  SWOT تحلیل
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 داخلی محیط و سوات تحلیل اساس بر چهارگانه راهبردهای :۷ جدول

 SOWTماتریس  محیط داخلی

 قوت ضعف
WO 

 راهبرد انطباقی

 حداکثر -حداقل

SO 

 راهبرد تهاجمی

 حداکثر -حداکثر

 محیط بیرونی فرصت

WT 

 دفاعیراهبرد 

 حداقل-حداقل

ST 
 راهبرد اقتضایی

 حداقل -حداکثر

 تهدید

 

 SWOTبر اساس مدل  اقلیمبا تغییرسازگاری  بر مصرف بهروری آب چهارگانه راهبردهای :۸ جدول

 ضعف قوت 

به  و علمی یهایشناسروش یریکارگبه و تدوین فرصت

 سطحی آب منابع از برداریبهره یهانظام برای روز

  اقلیم تغییر اثرات لحاظ با زیرزمینی و

 نیتأم پایداری سطح افزایش منظور به ریزیبرنامه

 دیتأک با اقلیم تغییر تأثیر تحت صنعت و شرب آب

 مصرف کاهش و بازچرخانی نوین یهایآورفن بر

 منابع در برداریبهره هایبرنامه تکمیل و توسعه

 و برداریبهره پایدار امکان به توجه با المللیبین

 مشترک هایآب دیپلماسی توسعه

 بهبود منظور به ریزیبرنامه و اهداف یسازهماهنگ

 غذا، آب، بخشی بین یهابرنامه ساختار توسعه و

  اقلیم و انرژی

 

 تحقق در مردمی یهاتیظرف از استفاده یسازنهینهاد

 در اقلیم تغییر با سازگاری یهابرنامه اهداف

 (انرژی و غذا و) آب یهابخش

 با مواجهه برای سازمانی ساختارهای اصالح و توسعه

  اقلیم تغییر ازمتأثر  حدی اقلیمی وقایع

 و استانداردها قوانین، تدوین و اصالح

 سازمانی سازیظرفیت برای اجرایی هایدستورالعمل

 آب، هایبخش در اقلیم تغییر با سازگاری حوزه در

 انرژی و غذا

 راستای در اجرایی اقدامات یزیربرنامه و تدوین

 جهت در المللیبین و ایمنطقه تعامالت توسعه

 سازگاری منظور به ملی کارشناسی و فنی توان افزایش

 اقلیم تغییر با

 به عمومی دسترسی قابل ملی اطالعات پایگاه ایجاد

 غذا آب، یهابخش بر اقلیم تغییر اثرات برآورد منظور

 انرژی و

 در منابع پایداری و امنیت ملی هایشاخص تدوین تهدید

 بین ارتباط لحاظ با) انرژی و غذا آب، یهابخش

 ها(آن بخشی

 در با غیرعامل پدافند راهبردهای و هاشیوه بازنگری

 اقلیم تغییر مالحظات گرفتن نظر

 آب منابع رسانی بروز سازوکار تدوین

 اقلیم تغییر اثرات به توجه با یزیربرنامهقابل

 مدیریت در حسابداری نظام استقرار و یسازنهینهاد

 آب یفرا بخش و بخشی

 منابع بخش در مشارکتی رویکردهای اعمال و توسعه

 تغییر با سازگاری ارتقای منظور به آب مصارف و

 اقلیم

 مدیریت با مرتبط نهادهای سازمانی ساختار ارتقای

 در یکپارچگی هدف با انرژی و غذا آب، منابع



           (دو فصلنامه) 1398، پاییز و زمستان 106-107، شماره 43نیوار، دوره                                                                         24  

 کشور آبی منابع کیفی ارتقاء و پایش برنامه تدوین

 اقلیم تغییر اثرات از متأثر

 نیتأم و تخصیص برای ریزیبرنامه و یروزرسانبه

 تغییر اثرات به توجه با یطیمحستیز هایآبهحق

  اقلیم

 هدف با کشاورزی نظامات توسعه و بازنگری

 پدیده اثرات گرفتن نظر در با و آب منابع پایداری

  اقلیم تغییر

 یفرا بخش و بخشی حقوقی یهارساختیز تقویت

 در( غیره و آب تخصصی دادگاه آب، پلیس) آب

 اقلیم تغییر با سازگاری زمینه

 و( Taxation) هااتیمال مقررات، اعمال و تدوین

 منابع بخش در سازگاری با مرتبط خاص یهامشوق

 اقلیم تغییر با آب مصارف و

 یهابرنامه و هاتیفعال ارزیابی و پایش نظام تقویت

 آب مصارف و منابع سازگار مدیریت با مرتبط

 اقلیم تغییر با کشور

  منابع مدیریت

 و اقتصادی اجتماعی،) ارزیابی ملی نامهشیوه تدوین

 آب، هایبخش بر اقلیم تغییر اثرات( زیستی محیط

 هاآن بخشی بین ارتباطات و انرژی و غذا

 به نسبت مردم عموم آگاهی سطح ارتقاء و بهبود

 الگوی اصالح لزوم بر دیتأک با اقلیم تغییر اثرات

 (انرژی و غذا و) آب مصرف

 سطح ارتقای برای مدارس آموزش هایبرنامه تدوین

  اقلیم تغییر اثرات خصوص در عمومی دانش

 دانش مورد درها دانشگاه آموزشی یهابرنامه تدوین

 مالحظات با پایدار توسعه و اقلیم تغییر زمینه در پایه

 اقتصادی و اجتماعی

 

 

در ارتباط با  تیاولوراهبرد دفاعی انطباقی، اقتضایی و تهاجمی به ترتیب دارای بیشترین ( ۱شکل )با توجه به نتایج حاصل و  

 .باشندیمسازگاری با تغییرات اقلیمی در کشور 

 
 اقلیممصرف بهروری آب به منظور سازگاری با تغییرراهبردی  توسعه یزیربرنامهنمودار عنکبوتی  :۱شکل 

 

 

 

 

 

 ضف قوت

 فرصت

 تهدید
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 یریگجهینت

 

 مخرب اثرات و است جهانی معضل یک اقلیم تغییر پدیده  

 تولید در که است کشورهایی گیر گریبان تنها نه آن

 ،اندداشته نقش جهانی گرمایش پدیده و یاگلخانه گازهای

 آمدنبه وجود  در نقشی هیچ که را کشورهایی حتی بلکه

 اثرات و است داده قرار ریتأث تحت نیزاند نداشته پدیده این

 ئتیه یبندپهنه بر اساس. است کرده منتقل را خود منفی

 ۴۰ تا ۲5 مدار در یریقرارگ با ایران اقلیم، تغییر الدولنیب

 قرار دنیا خشک نیمه و خشک مناطق گروه در شمالی درجه

 اقلیم وضعیت از هواشناسی تاریخی یهاداده شواهد. دارد

 افزایش صورت به اقلیم تغییر پدیده وقوع دهنده نشان

 در روند این ادامه و اخیر یهاسال در ساالنه دمای میانگین

 چشمگیر افزایش باعث دما افزایش. است آتی یهاسال

 ئتیه که طوری به شد خواهد ساالنه تعرق و تبخیر میزان

 خشک مناطق برای جدی چالشی را آن اقلیم تغییر الدولنیب

 توجه شرایطی . چنینکندیم عنوان ایران نظیر باران کم و

 مؤثر و کارآمد یگذاراستیس و اقلیم تغییر پدیده به ویژه

 حوزه در خصوص به اقلیمی وضعیت با سازگاری برای

در این  لذا .است ضروری آب مصارف و منابع مدیریت

 و تهدید و فرصت ضعف قوت نقاط شناسایی پژوهش با

 ملی راهبرد بهترین ANPوزن دهی با مدل  و SOWT تحلیل

 در اقلیم تغییر با سازگاری برای مصرف بهروری آب

می توان به   بر اساس نتایج حاصل شد که تعیین کشورمان

قوت نقاط  نیترمهم دو الگو اشاره نمود. الگوی اول شامل

سازگاری توسعه راهبردی مصرف بهره وری آب به منظور 

در  طبیعی و اقلیمی تنوع توانیمبا تغییر اقلیم در کشورمان 

اجرای الگوی کشت با نیاز آبی پایین و سازگار با اقلیم هر 

منطقه من جمله کشت پسته، زعفران و بادام در اقلیم هر 

کشت گیاهان دارویی  منطقه، استفاده از آبیاری تحت فشار،

مکانیابی پتانسیل هر منطقه با  با نیاز آبی پایین و با اقتصاد باال،

توجه به الگوی کشت مناسب، عدم استفاده از گیاهان و 

درختان با نیاز آبی باال در فضاهای شهری، مشارکت مردم 

اصالح الگوی مصرف آب، ممنوعه کردن  رایدر اج

 ه به افت ارتفاع مطلق آب چاههای عمیق و غیر عمیق با توج

زیرزمینی در هر منطقه، سدسازی و آبخیزداری، و مدیریت 

و برنامه الزم در اجرای توسعه برنامه راهبردی مصرف بهره 

 مناطق اثرپذیری سطح در تفاوت همچنین وری آب و

 منابع نهادی، یهاتیظرف اقلیم،  تغییر از کشور مختلف

 تجهیزاتی و ساختاری ی،گذاراستیس ریزی،برنامه انسانی،

 تاریخی کشور، سابقه سطح در آب مدیریت متولی دستگاه

 آب منابع از پایدار یبرداربهره منظور به مناسب فنی و

 نتایج اساس بر نام برد که ...( و هاآببندان قنات،) کشور

 بیشتری تیاولو یو تدافع انطباقی راهبردهای آن از حاصل

دارند. که از جمله  تهاجمی و اقتضایی راهبردهای به نسبت

 اصالح و ی انطباقی شامل توسعهراهبردها نیترمهم

 حدی اقلیمی وقایع با مواجهه برای سازمانی ساختارهای

 و استانداردها قوانین، تدوین و اقلیم، اصالح تغییر ازمتأثر 

 در سازمانی سازیظرفیت برای اجرایی هایدستورالعمل

 و غذا آب، هایبخش در اقلیم تغییر با سازگاری حوزه

 راستای در اجرایی اقدامات یزیربرنامه و انرژی، تدوین

 توان افزایش جهت در المللیبین و ایمنطقه تعامالت توسعه

اقلیم و  تغییر با سازگاری منظور به ملی کارشناسی و فنی

 عموم آگاهی سطح ارتقاء و راهبردهای دفاعی شامل بهبود

 اصالح لزوم بر دیتأک با اقلیم تغییر اثرات به نسبت مردم

 اعمال و انرژی، توسعه و آب، غذا مصرف الگوی

 به آب مصارف و منابع بخش در مشارکتی رویکردهای

 ساختار اقلیم و ارتقای تغییر با سازگاری ارتقای منظور

 انرژی و غذا آب، منابع مدیریت با مرتبط نهادهای سازمانی

این تحقیق . باشدیممنابع  مدیریت در یکپارچگی هدف با

در ارائه توسعه  ANPو  SWOTبیانگر کارایی باالی مدل 

برنامه راهبردی مصرف بهره وری آب با توجه با تاب آوری 

با تغییر اقلیم و کمک به تصمیم گیری و سیاست گذاری 

دارد  منابع آب و جهاد کشاورزی رادرست اندکاران بخش 

به عنوان اولین تحقیقات صورت گرفته در  که این نتایج

مصرف آب با  با توجه به توسعه برنامه راهبردی در کشور

        بر اساس نقاط قوت، ضعف، تهدید توجه به تغییر اقلیم

     با گزارشات محققینی نظیر و همچنین و فرصت است

      همکاران و زاده فرج، (۱3۸۸) همکاران ودوست وطن

 ( انجام گرفته شد همخوانی دارد.۲۰۱۴)
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