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 دهیچک
انتخاب شده و ناظر بر وضعيتي است که آيندگان با  «هاآينده وضع هوا، اقليم و آب در گذر نسل» 2023هاني هواشناسي سال جشعار روز 

کند که گرچه تغييرات کمي و کيفي نامطلوب اين سه مؤلفه که به انضمام مؤلفه خاک آن روبرو خواهند بود. يادداشت حاضر بيان مي

 ه است ولي آنچه درجه آسيب کشورهابر گرفت دهند ابعاد جهاني داشته و بسياري از مناطق را درهاي اصلي امنيت غذايي را تشکيل ميپايه

هاي برنامهو همچنين شيوه اجراي منابع و مصارف آب  و تعادل بخشي بينمديريت نحوه  سازدرا در مقابل اين تغييرات از يکديگر متمايز مي

وضع هوا، آب و اقليم در ايران  هاي وارده بردر سه محور ياد شده، به آسيبحاضر  هاست. بررسيآوري و سازگاري در مقابل بحرانتقابل، تاب

هاي زيست محيطي نيستند و به خصوص نقش خشکسالي و نمايد که تغيير اقليم و خشکسالي به تنهايي مسبب بحرانتأکيد مي پرداخته و

که ي شده است گيرشود و نتيجهمي تر ارزيابيتغيير اقليم در بروز بحران آب در مقايسه با نقش مديريت منابع و مصارف آب، بسيار کم

 ايستگاهبارندگي چهار ساله  120هاي تحليل داده. از قابل انتظار و تکرار شدني استطبيعي، خشکسالي همانند ترسالي يک پديده اقليمي 

پنج و دو، سه، چهار ، اقل يکحدها با دوام خشکسالي)اصفهان، بوشهر، تهران و مشهد( چنين نتيجه شده است که در ايران ايران  قديمي

دهند. حقيقت اين است که ثروت سال يکبار رخ مي 40و  33، 17هر چهار، هشت، طور ميانگين ، به هانظر از شدت آنصرفمتوالي، سال 

دارد و الزم هاي مختلف نوسان متر در سالميلي 350تا  140بين آبي کشور همين بارشي است که ميانگين مکاني آن در گستره کشور 

 هاي هوا، اقليم، آب و خاک نسل حاضر و آينده در مد نظر قرار گيرد. فرض اصلي چالشبه عنوان پيش است اين محدوديت

  زيست محيط آينده اقليم، چالش هوا، چالش آب، چالش هواشناسي، جهاني روز :کلیدي هايهواژ

 ورود به سخن

فروردين( را به مناسبت اجرايي شدن کنوانسيون تأسيس سازمان هواشناسي جهاني همه ساله بيست و سوم ماه مارس )سوم 

انتخاب شده و ناظر  1«هاآينده وضع هوا، اقليم و آب در گذر نسل» 2023شعار روز جهاني هواشناسي سال  .داردخود گرامي مي

شود انسان را يادآور ميبر وضعيتي است که آيندگان با آن روبرو خواهند بود. شعاري که در بطن خود ارتباط بين پوسته زمين و 

براي محافظت از هوا و آب و اقليم در قبال  وليتي که نسل حاضرئو توجه کشورهاي عضو را به شرايط شکننده اين ارتباط و مس

هاي اصلي امنيت غذايي نمايد. سه مؤلفه مرتبطي که در اين شعار آورده شده به انضمام مؤلفه خاک پايهآيندگان دارد جلب مي

ريزان ها دغدغه مردم، مديران جامعه، دانشمندان و برنامهدهند و متأسفانه شيب تند تغييرات کمي و کيفي منفي آنل ميرا تشکي

نيز نيستند محدود به سرزمين  ها که مستقل از يکديگردهد. واقعيت اين است که حيطه اثر اين مؤلفهنگر را تشکيل ميآينده

اي زميني است نه سرزميني ولي آنچه درجه آسيب عبارت ديگر اين شکنندگي پديده خاصي نيست و ابعاد جهاني دارد و به

آوري و هاي تقابل، تابسازد نقش مديريت منابع آب و کارايي برنامهرا در مقابل اين تغييرات از يکديگر متمايز مي کشورها

 هاست. سازگاري در مقابله با بحران

 سازد.مي ر سازمان هواشناسي جهاني اهميت هشدارهاي مکنون در آن را آشکارنگاهي گذرا به موارد بيان شده در شعا

دهند که فراواني انحراف زماني و مکاني يابي آماري و ديناميکي وضع هوا، نشان ميهاي روندبررسييکم، درباره هوا: 

هاي حدي تاريخ و شدت وقوع پديده انحراف درها افزايش يافته است. اين هاي هواشناسي از سير طبيعي و نرمال وقوع آنپديده

آسا، هاي سيلبخش فصلي، افزايش فراواني تعداد رگبارمايي شديد، تغيير تاريخ وقوع سرماهاي زيانهمچون امواج گرمايي يا سر

ها در ايران با آنگيري روند رد هاي هواي پاک و نظاير آن در مطالعات متعدد تأييد شده وها، کاهش روزها، و ريزگردخاکباد

هاي تحصيالت تکميلي دانشگاهي نامهها و پاياندر قالب رساله پذيراست و بعضاًهمين آمار شصت ساله هواشناسي موجود امکان

 
1 The future of weather, climate and water across generations 
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درباره بسياري از عوامل هواشناسي انجام شده  «سازي تغييرات پارامترهاي اقليمي در ايرانارآشک»ايران با محوريت موضوعي 

 است. 

و پيامدهاي  تر: تصوير اقليم جهان درصورت ادامه روند کنوني نحوه تعامل انسان با محيط، بسيار شفافقلیم آيندها، دوم

آن مربوط  پس از اي وناشي از افزايش انتشار گازهاي گلخانه آن در گذر زمان مستندتر است. اثرات تخريبي تغيير اقليم که عمدتاً

است در مقياس ملي و جهاني بر همگان آشکار و بسيار به آن پرداخته شده است. همه هاي سبز کره زمين به کاهش پوشش

اي کاهش يابد در جهت اين است که افزايش دماي آتمسفر زمين مهار شود و براي اين منظور، انتشار گازهاي گلخانه هاکوشش

بهتراز »گذشت در حد  22المللي و آنچه در کاپ هاي بيننتايج تفاهم هاي سبز محدود گردد. ولي عمالًو دست درازي به زمين

اي از بهبود اقليم و يا توقف تخريب اقليمي چه در مقياس جهاني و چه در هاي انجام شده نشانهبود. متأسفانه در پژوهش «هيچ

دوره ل شود. به عنوان مثال ميانگين ضريب خشکي سال به سال دمارتن براي گستره ايران که درطومقياس ملي ديده نمي

)نيمه خشک( داشته است بطور متوسط با شيب  3/13)اقليم فراخشک( تا  9/4نوسانات نامنظمي بين  (1960 -2010) اقليمي

که نمايانگر رو به خشکي رفتن آب و هواي ايران در اين دوره  1دهدروند کاهشي را نشان ميسال  دردرجه ميليمتر برسه صدم 

دار آتمسفر زمين است نه تغييرات بدون روند بارندگي. به روند گرم شدن معني تر ناشي ازاست. گفتني است که اين کاهش بيش

هاي فراخشک ايران هاي اقليمي ايران در طي قرن حاضر، افزايش اقليمپهنه نگري تغييرعنوان شاهدي ديگر در مطالعات آينده

 . 2ها برآورد شده استدرصد سطح فعلي آن 2/10و  5/10به ترتيب  2050تا سال  A2و  A1B زير سناريوهاي

تقريباً نيمي از جمعيت جهان در حال حاضر حداقل براي : سازمان هواشناسي جهاني هشدار داده است که درباره آب، سوم
از آن رو شايسته توجه  راين هشدارود که اين وضعيت بدتر شود. بخشي از سال با کمبود شديد آب مواجه هستند و انتظار مي

ترين ثروت هر سرزمين به حساب ترين و در عين حال محدودها بارندگي است و اين که آب اساسيهمه آب أسرمنشکه  است

هاي چند بعدي آن قابل جبران نخواهد آيد. ثروتي که چه کم و چه زياد چنانچه در هزينه کردن آن رعايت اعتدال نشود زيانمي

بطور واضح ترسيم شده است.  هاي گذشته توسط کارشناسان حوزه آب تقريباًر سالبود. سيماي اقليمي بارندگي در ايران د

متر گزارش ميلي 250ي سطح کشور بر اساس برآورد دفتر مطالعات پايه منابع آب ايران حدود ميانگين پنجاه ساله بارش ساالنه

اي از وضعيت بارش در طي دوره تقريبي هاي مختلف نوسان داشته است. تصويرمتر در سالميلي 350تا  140شده که بين 

هاي خشک و نيز بر اساس آمار چهار ايستگاه قديمي بوشهر، اصفهان، تهران و مشهد که معرف اقليم (1894 -2014) درازمدت

ساله  60-50هاي باشند نيز در دسترس است و به کمک روابط همبستگي گسترش سري بارشيا نيمه خشک ايران مي

دهد که بطور ها نشان ميساله قابل تعميم و برآورد است. تحليل اين داده 121اشناسي سينوپتيک فعلي به هاي هوايستگاه

و در همين حدود ترسالي  3(SIAP≤-0.5) شدت ها باهر چهار سال يکبار( نوعي از خشکسالي ها )تقريباًسال %23ميانگين در 

هاي ايم. همچنين به طور ميانگين خشکساليرا تجربه کرده (SIAP≥+0.5) مرطوب تا خيلي مرطوب با شدت )اعم از نسبتاً

دهند و تنها يک بار رخ مي 3ساله يا بيشتر  4بار و  6بار، سه ساله يا بيشتر  13سال  100 متوالي دوساله يا بيشتر ايران در هر

وسته است. البته به علت گستردگي يبه وقوع پ بيستمقرن  اسطاوخشکسالي که ده سال متوالي ادامه داشته در  مورد يک

. پيگيري انتزاعي 4اندهاي متفاوتساليها و ترهاي تحت تاثير خشکساليتنوع اقليمي کشور وسعت و شدت پهنه جغرافيايي و

هاي هواشناسي ايران، فرض تصادفي بودن پديده ترسال يا خشکسال بودن ايستگاهآماري تغييرات بارش ساالنه در شبکه جامع 

شمارد. فرضي که از هاي زماني مربوط، چه در شرايط تغيير اقليم و چه در شرايط پيشين را مردود نمييک سال معين در سري

و بنابراين  منعکس است نيز  ر طي اعصارادعيه اديان مختلف د خواهي ملل وهاي باراننظر تاريخي در نيايش کورش و ترانه

 
1 Climate change impacts in Iran: Assessing our current knowledge; Theoretical and applied climatology, 2019, 

135, 545–564 
2 Climate of Iran; Chapter3 in The Soils of Iran.; Springer Nature, 2018, 25 pages. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-69048-3_3 
3 SIAP: Standard index of annual precipitation: (Pyear –Pmean )/SDp with P=Annual precipitation. 
4 Spatial analysis of meteorological drought in Iran from 1965 to 2003. Desert:2013 18: 63-71. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-69048-3_3


DOI: 10.22125/agmj.2023.167361 3 خليلي 
  

 

 

Journal of Agricultural Meteorology يکشاورز يه هواشناسينشر 

Vol. 10, No. 2, Autumn & Winter 2023, pp. 1-3  1-3، صص. 1401، پايیز و زمستان 2، شماره 10جلد 

 

بخش مهمي از مسايل بحران آب  يانگاري است که همه يا حتخشکسالي يک حادثه اقليمي معمولي است و بر اين اساس ساده

ب رسد که نقش تغيير اقليم يا خشکسالي در بحران آچنين به نظر مي قوياً و ها يا تغيير اقليم بيندازيمرا به گردن خشکسالي

 تر از نقش مديريت در تعادل بخشي بين منابع و مصارف آب است. رنگبسيار کم

بوده است و در طول اعصار  ،حقيقت اين است که موجودي اقليمي آب کشور در گذر زمان همواره در همين حدود که هست

را تا  هاي مارمق و اکوسيستميمان را پرهاهايمان را جاري وآبخوانب، رودخانهآرا پر هاي ماها و تاالبهمين مقدار آب، برکه

؟ پاسخ اين است ايمفراز نگه داشته بود. اينک چرا چنين در تنگناي معيشت آبي قرار گرفتههمين چند دهه پيش سَرِ پا و سر

آيندگان مراقبت و مان هم براي خود و هم براي بومهاي خدادادي زيستگيري و حفاظت از سرمايهکه دانسته و ندانسته دربهره

آوري ايم و فشاري فراتر از تابهاي سطحي را به هم زدهايم. نظم طبيعي توزيع آبساز نداشتهداري الزم و مديريت کارامانت

گيري از منابع آب، به خصوص منابع الغر ايم. مسلم است که ادامه روش کنوني در بهرههاي زيرزميني وارد کردهها بر آبآبخوان

هاي مختلف کشاورزي، محيط زيست، صنعت، و شرب و شهري و نيازهاي متوازن مصرف آن در بخشزميني و تخصيص ناآب زير

بازده و هزينه، ديربر، پروارد خواهد ساخت که جبران آن زمان وابسته به جمعيت رو به رشد و بسياري ديگر، صدماتي به کشور

 .«بحران آب قهر طبيعت نيست، جهالت انسان است»بگوييم غيرممکن خواهد بود. بي انصافي نيست که  گاهاً

شناسي اقدامات هاي موجود آسيبرسد که گام اصلي براي فايق آمدن بر دشواري: به نظر ميرفتچهارم، راه دشوار برون

جاد اين شرايط عملکردهايي است که مستقيم يا غيرمستقيم در اي ها، قوانين وهاي انتقادي به روشانجام شده و پذيرش نگاه

هاي در گروه و هاي فکردر محصوالت اتاق دانشگاهي و هاي کارشناسان مستقل واند. اين نگرش به تکرار در نوشتهاثرگذار بوده

هايي که اند. از جمله در رهنمودشنيده نشده مند و گاهاًبندي، قانونمجازي به طور انتزاعي منعکس شده ولي جمع فضاي فني

هاي زيست محيطي و مورد آب کشاورزي و اقليم ديده شده موضوعاتي محوري همچون مديريت تلفيقي جريانکنون در تا

ريزي قانونمند براي سازگاري با کم آبي، مشارکت کشاورزي آب، اصالح قانون آب، کاهش تدريجي مصرف آب کشاورزي، برنامه

ارزيابي سازي استفاده صحيح از آب، سازگار، فرهنگجديد بوم هايريزي مديريت آب، توسعه فناوريبران در برنامهدادن کار

هاي سازنده ديگر مطرح شده است که اميد است و پيشنهاد هاي آزادهاي شيرين کردن آب درياتکنيکاقتصادي زيست محيطي 

تفاده مديران و مورد اس يجهانهاي مستقل کشور و تجربه تجربيات بدنه کارشناسي قوي و خوانده شود و با استفاده از
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Editorial Topic 

Weather, Climate, and water; the heritage of future generations 

 

Abstract 

The World Meteorological Day 2023's theme is “The Future of Weather, Climate and Water across Generations” 

and it refers to the situation that the future will face. These three components together with the soil element form 

the main fundamentals of food security. The current note states that although the quantitative and qualitative 

unfavorable variations of these three components have global dimensions and covers many regions of the world , 

but what differentiates countries from each other in terms of the degree of damages due to these changes is the 

ways of managing and balancing water resources and water consumptions, as well as the implementation of 

resistance, resilience and adaptation programs in the face of crises. This study deals with the damages caused to 

the weather, water and climate in Iran and emphasizes that climate change and drought alone are not the cause of 

environmental crises. Especially, the effects of drought and climate change in the occurrence of water crisis are 

much less compared to the effect of water resources management. It has been concluded that drought like wet 

year is a natural, expectable and repeatable climatic phenomenon. Based on the 120 years rainfall data analysis of 

four old stations in Iran (Isfahan, Bushehr, Tehran and Mashhad) it has been concluded that the one, two, three, 

four and five consecutive years lasting droughts in Iran, regardless of their severity, occur once every four, eight, 

17, 33 and 40 years in average. In fact, the water wealth of the country is the rainfall that the spatial average of 

which fluctuates between 140 and 350 millimeters in different years and it is necessary to consider this limitation 

as fundamental assumption in weather climate, water and soil challenges of the present and future generations. 
 

Keywords: World Meteorological Day, water challenge, climate challenge, weather challenge, future of the 

environment 
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