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 .1آسيب هاي ناشي از تغييرات اقليمي بر بخشهاي مختلف
با توجه به شرائط ملي شاید جديترین و ملموسترین بخش از اثررات تیییرر اقلری ،،سیری هراي ایرن یدیرد برر
نزوالت جوي ،منابع سب ،بهداشت ،تنوع زیستي و  ...ایت و با توجه به ابعاد جهاني اثررات تیییرر اقلری ،،ای راد
یازگاري و یا ت هیز ملي براي مقابله با اثرات سن از جديترین اولویتهراي كورور در برنامرههراي ستري ملري
خواهد بود .الزم به توضیح ایت كه اثرات ارائه شده در ادامه بر ایاس یناریوهاي ایرتاندارد برینالمللري ارائره
شده تویط یانل بینالدول تیییر سب و هوا 4یایهریزي شده و طبعا در صورت بازنگري این یناریوها امکان تیییر
كمي نتایج وجود دارد.

 .1.1وضعيت آتي اقليمي کشور

نتایج شبیهیازيهاي ان ام یافته در زمینه تیییرات متییرهاي سب و هوایي ایران تا یال  0212مریددي نسربت بره
دوره  4391تا ( 0222دوره یایه مواهداتي) ،نوان ميدهد كه بارش كل كوور به میزان  3درصد كاهش خواهد
یافت .در همین رایتا تا یال  0212میددي تعداد بارشهاي ینگین و ییل سیا در كوور تا  12درصرد بریش از
دوره یایه مواهداتي افزایش خواهد یافت .از طرف دیگر شبیهیازيها نوان ميدهد كره دمراي كورور ترا یرال
 0212میددي تا حدود  4درجه یلسیوس افزایش خواهد یافت .این در حالي ایت كره ،دمراي بیورینه و كمینره
كوور نیز تا  2/2درجه یلسیوس افزایش ییدا خواهد كرد .نترایج ماالعرات هم نرین نوران مريدهرد كره تعرداد
روزهاي داغ (دماي بیش از  92درجه یلسیوس) در اكثر نقاط كوور افزایش ميیابرد .ایرن افرزایش در جنروب
شرق كوور بیش از مناطق دیگر تخمین زده ميشود .از طررف دیگرر تعرداد روزهراي یخبنردان در اكثرر نقراط
كوور كاهش خواهد یافت .كه بیوترین كاهش روزهاي یخبندان در شمالغررب ایرران رخ خواهرد داد .نهایترا
نتایج شبیهیازي ها نوان داد كه گرچه تعداد روزهراي مرطروب در بع ري از نقراط مركرزي ،جنروبي ،شررقي و
جنوب شرقي كوور تا یال  0212میددي نسبت به دوره یایه مواهداتي افزایش ميیابد با ایرن وجرود در دیگرر
نقاط كوور تعداد روزهاي مرطوب كاهش خواهد یافت .باوريكه بیوترین كاهش در فصول یرد رخ خواهد
داد .هم نین نتایج ماالعات نوان ميدهد كه تعداد روزهاي خوک در اكثر نقاط كوور تا یرال  0212مریددي
افزایش یافته كه غرب و جنوب شرق كوور با بیوترین تعداد روزهاي خوک همراه خواهرد برود .ایرن افرزایش
من ر به وقوع خوکسالي در اكثر نقاط كوور خواهد شد.

)Inter-governmental Panel of Climate Change (IPCC
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 .1.1اثرات تغيير اقليم بر منابع آب کشور

بر ایاس نتایج شبیهیازيهاي مربوط به تیییرات متییرهاي هواشنایي كوور تا یال  0212مریددي ،منرابع سب-
هاي یاحي و زیرزمیني كوور و هم نین یرازههراي سبري ،شربکههراي سب و فاضردب ،شربکههراي سبریراني
شهري ،ایستگاههاي یمپاژ و دیگر ابنیههاي مرتبط با بخش سب كوور دیتخوش تیییرات خواهد شد .بر ایراس
ماالعات ان ام شده اثرات تیییر اقلی ،بر منابع سب كوور اثرات زیر را بدنبال خواهد داشت:

 با افزایش تعداد رخدادهاي بارشهاي ینگین و ییلسیا و ای اد ریسک بیوتر در خصوص امنیت ابنیه
سبي كوور،
 كاهش یرانه ذخائر سبي كوورتا حدود  4922متر مکع

به ازاء هر نفر و هم نین افزایش تعداد

روزهاي خوک در اكثر نقاط كوور،
 اتدف منابع سبي معادل  49میلیارد متر مکع

با افزایش دما تا  4درجه یلسیوس بصورت تبخیر و

تهدید منابع روباز كوور از این مسیر،
 تیییر رژی ،كمي و كیفي منابع سب یاح و ذخایر برف و یخ ال كوور بصورت افزایش رواناب در
زمستان و كاهش سن در بهار،
 افزایش رواناب  2حوضه و كاهش سن در  92حوضه كوور تا یال  0212میددي باوريكه بیوترین
كاهش رواناب در كوور تا  93درصد در كرخه و  91درصد در حوضه كارون بزرگ رخنمون
خواهد شد .هم نین رواناب حوضه هاي تالش و انزلي  40درصد افزایش خواهد یافت.
 نتایج ماالعات نوان از بیوترین كاهش رواناب در ایتانهاي خوزیتان ،فارس ،چهارمحال و بختیاري،
كهکیلویه و بویر احمد و اصفهان تا یال  0212میددي دارد.
 بر ایاس یناریوهاي مختلف انتوار گازهاي گلخانهاي به طور نسبي حوضه سبریز طوک -بختگان و
مهارلو  -42/42درصد كاهش رواناب و حوضه سبریز اترك  +9/01درصد افزایش رواناب خواهد
داشت .هم نین بیوترین كاهش رواناب در ایتان مازندران با رق -44/03 ،درصد و بیوترین افزایش
در ایتان خرایان شمالي با رق +1/99 ،درصد خواهد بود.
 محایبات مربوط به تیییرات درسمد ناشي از تیییرات در رواناب یاحي نوان مي دهد كه بیوترین
زیان متوجه ایتان مازندران و یس از سن به ترتی

ایتان فارس ،خوزیتان و كهکیلویه و بویر احمد

ایت .بیوترین افزایش درسمد در ایتان گلستان با افزایش  4/1درصد خواهد بود
 در م موع از یي ایتان كوور تنها چهار ایتان افزایش رواناب و درنتی ه درسمد ناشي از سن خواهند
داشت .در این محایبات درسمد محایبه شده بر ایاس فروش سب هاي یاحي تویط شركتهاي
سب مناقهاي ایتاني وابسته به وزارت نیرو ميباشند.
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 از سنجا كه حدود  41درصد برق كوور تویط نیروگاههاي برق سبي تولید ميشود و از طرف دیگر
حدود  32درصد این تولید در حوضههاي كارون و كرخه صورت ميیذیرد و ازسنجا كه تا یال
 0212این مناقه با كاهش بارش و رواناب یاحي روبرو خواهد بود ،بنابر این كاهش تولید نیروگاه-
هاي برق سبي كوور تا یال  0212قاعي ایت.
 .1.1اثرات تغيير اقليم بر کشاورزي ،دامداري و شيالت کشور

كواورزي در ایران  43درصد تولید ناخالص ملي و  02درصرد اشرتیال كورور را بخرود اختصراص داده و
تامین كننده  32درصد غذاي داخلي ایت .در ایران كواورزي طیف مختلفري از فعالیتهرا از جملره تولیرد انرواع
محصوالت زراعي ،تولیدات گلخانهاي ،تولیدات ماكیان ،دامداري ،یرورش زنبور عسل ،كرم ابریو ،و شیدت
را شامل ميشود .برریيها نوان ميدهد كه تیییر اقلی ،در یالهاي ستي بر فعالیتهراي مختلرف كوراورزي در
ایران تاثیر گذار بوده كه ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:

 با توجه به كاهش بارش در اكثر مناطق ایران بخصوص در غرب و جنوب غربي كوور ،كاهش یوشش
گیاهي و عملکرد مناطق كواورزي دی 0،كوور قابل مدحظه خواهد بود،
 افزایش مناطق شور و كاهش عرصه قابل كوت در كوور قاعي ایت،
 افزایش دما در كوور در یالهاي ستي بخصوص در فصول یرد یال ،باعث افزایش ،علفهاي هرز،
سفات و بیماریهاي گیاهان زراعي در اكثر نقاط كوور خواهد شد .بخصوص اگر افزایش دما با افزایش
بارش نیز همراه باشد .افزایش سفات و بیماريها من ر به افزایش هزینههاي تولید محصوالت بمنظور
مبارزه با سنها خواهد شد .هم نین افزایش ایتفاده از سفتكشها باعث ای اد سلودگي محیط زیست
ه ،خواهد شد.
 افزایش دما ،كاهش بارش و نتی تا كاهش تولید محصوالت زراعي باعث كاهش غذاي دامداري و
مرغداري شده كه نتی تا به كاهش عملکرد این دو بخش خواهد شد .از طرف دیگر افزایش دما در
فصل تابستان باعث افزایش ایترسهاي دمایي دام و طیور خواهد شد .كه این امر باعث كاهش تولید
گوشت و شیر این حیوانات خواهد شد.
 افزایش دما و بارش در فصول یرد یال در در برخي نقاط كوور (مثد مناطق شمالي و یا محدودهاي
از ایتان ییستان و بلوچستان) باعث افزایش گیاهان مرتعي در این نقاط شده كه باعث رونق بیوتر
چراي دام در مراتع خواهد شد .در صورتیکه در مناطقي كه با كاهش بارش همراه هستند (اكثر نقاط

 2حدود  22درصد مساحت اراضي كواورزي كوور به دی ،تعلق دارد .گرچه اراضي دی ،تنها  42درصد كل محصوالت كوور را به خود اختصاص مي-
دهد.
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كوور) ،كیفیت و كمیت مراتع رو به زوال رفته و باعث كاهش چراي دام و یایین سمدن عملکرد
دامداري در این مناطق خواهد شد.
 بدلیل سنكه اكثر ماهیان اقتصادي دریاي خزر مهاجر بوده و براي تخ ،ریزي به رودهاي واریزي به
دریاي خزر بر ميگردند ،بنابر این افزایش دما ،كاهش رواناب ورودي رودخانه هاي واریزي به دریاي
خزر و سلودگي این رودخانه ها در یالهاي ستي باعث كاهش تعداد این ماهیان خواهد شد.
 افزایش دما و بوایاه سن افزایش شوري سبها و تیییر در جریانات اقیانویي در اقیانوس هند تا یال
 0212میددي بر زندگي ماهيها بخصوص ماهي تون تاثیر منفي خواهد داشت.
 برریيها نوان ميدهد ،با افزایش دما صنعت تولید ماهیان یردسبي (ماهي قزل سال) بودت تحت تاثیر
قرار خواهد گرفت .از طرف دیگر كاهش بارش و به تبع سن كاهش رواناب رودخانهها باعث كاهش
میزان سب مورد نیاز براي یرورش ماهیان گرمسبي خواهد شد.
 نتایج شبیهیازيها نوان ميدهد كه تولید غدت كوور تا یال  0202بین صفر تا  2درصد ،تا یال
 0222بین  0/2تا  42درصد و تا یال  0232بین  2تا  92درصد كاهش یابد.
 نتایج ماالعات نوان ميدهد كه عملکرد محصول گندم دی ،در یالهاي  0202و  0222به ترتی

بین

 42تا  02درصد و  04تا  99درصد كاهش خواهد یافت .بنابر این با در نظر گرفتن  92درصد كاهش
عملکرد بین  42تا  12درصد از اراضي دی ،از كوت گندم خارج ميشوند.
 از سن ا كه ایتانهاي شمالي كوور تولید كننده برنج كوور ميباشند و این ایتانها با كاهش بارش
همراه خواهند بود بنابر این منابع سب كافي براي كوت برنج در این ایتانها وجود نداشته و باعث
كاهش تولید این محصول در كوور خواهد شد .هم نین چون این محصول به گرماي باالي  92درجه
یلسیوس حساس ایت بنابر این ایتانهاي فارس و خوزیتان كه از دیگر كوت كنندههاي برنج
ميباشند با موکل كاهش عملکرد برنج همراه خواهند بود.
 ییش بیني ميشود قیمت غدت در یال  0202بین  1تا  42درصد نسبت به یال  4332افزایش یابد .این
افزایش براي یال  0222بین  3تا  02درصد خواهد بود.
 .1.1اثرات تغيير اقليم بر جنگلها و مراتع کشور

مساحت جنگلهاي كوور حدود  41میلیون هکتار بوده كه حدود  3درصد مساحت كل كوور را یوشرش
ميدهد .از نظر ویعت جنگلها ،ایران در بین  21كوور داراي جنگل ،مقام  12را دارا ميباشد .از كرل مسراحت
جنگلهاي كوور ،حدود  40درصد جنگل انبوه 01 ،درصد جنگرل نیمره انبروه 21 ،درصرد جنگرل تنرک2/0 ،
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درصد جنگل ماندابي و مابقي جنگلهاي دیت كاشت ميباشد .كارشنایان ارزش اقتصادي جنگلهاي كورور
را  922هزار میلیارد ریال برسورد كردهاند.
مراتع كوور یاحي معادل  20درصد مساحت كوور را یوشش ميدهند .مراتع در حفظ خاك و جلوگیري از
فریایش ،تنظی ،گردش سب در طبیعت ،تأمین علوفه مورد نیاز دام ،تولید محصوالت دارویي و صنعتي ،حفظ
ذخایر ژنتیک گیاهي و جانوري نقش ایایي دارند 02 .درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید علوفه و
 92درصد سن مربوط به ارزشهاي زیستمحیاي ایت .بيشک با افزایش دما و كاهش بارش ییش بیني شده
در اكثر نقاط كوور تا یال  0212میددي ،جنگلها و مراتع كوور نیز دیتخوش تیییراتي خواهند شد كه این
تیییرات در جنگلهاي كوور به شرح زیر ایت:

 اثرگذاري قابل مدحظه بر جنگلهاي شمالي و بخصوص گونههایي شامل تویکا و تویکاي ییدقي
(به دلیل كاهش بارش) و هم نین اثر قابل مدحظه بر گونههاي یازگار شده جنگلهاي قدیمي،
 با افزایش دما و افزایش شوري سب خلیج فارس و دریاي عمان در یالهاي ستي ،جنگلهاي ماندابي
این محدوده مورد تهدید جدي قرار خواهند گرفت،
 در مناطق جنوبي اقتصاد ناحیه كه متأثر از مناطق ماندابي ایت كس

درسمد یاكنین از میگو و ماهي و

یوختهاي چوبي نیز این جنگلها ضمن حفاظت از نواحي یاحلي جنوب كوور از فریایش ،منبعي
براي ایت.
 .1.1اثرات تغيير اقليم بر نواحلي ساحلي کشور

ایران تحت یه ناحیه یاحلي دریاي خزر ،خلیج فارس و دریاي عمران قررار دارد .درم مروع ایرران داراي
 9222كیلومتر خط یاحلي بوده كه  322كیلومتر سن مربوط به نرواحي یراحلي خرزر و بقیره مربروط بره نرواحي
یاحلي خلیج فارس و دریاي عمان ميباشد .در م موع حدود  42میلیون نفر در مناطق یاحلي كورور زنردگي
ميكنند .جمعیت یاكنین نواحي یاحلي شمالي كوور بسیار بیوتر از نواحي جنوبي ایت .فعالیتهاي اقتصرادي
اصلي مردمان یاكن در نواحي یاحلي شمالي كورور ،كوراورزي ،مراهیگیري و توریسر ،ایرت در حالیکره در
نواحي جنوبي مردم بیوتر از طریق ماهیگیري ،كوتیراني و صنعت امرار معاش ميكنند .تیییررات سب و هروایي
در نواحي یاحلي كوور از جنبههاي مختلف بر این نواحي و زندگي مردم یاكن در این نقاط تاثیر ميگرذارد.
این اثرات عبارتند از:

 ماالعات نوان ميدهد تا یال  0212بارش در رودخانه ولگا افزایش یافته و بنابراین یاح دریاي خزر
به مقدار اندكي افزایش خواهد یافت.9

 3دریای خزر با  26رودخانه دائمی و فصلی از درون ایران ارتباط دارد .این در حالیست که بیش از  08درصد ورود آب به دریای خزر از طریق رودخانه
ولگا در روسیه انجام میشود.
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 كاهش بارش ،افزایش دما به همراه فعالیتهاي انساني باعث كاهش یوشش گیاهي و كاهش رواناب
رودخانههاي منتهي به دریاي خزر شده و نهایتا باعث فریایش خاك و هم نین كاهش زاد و ولد
ماهیان مهاجر از دریاها به این رودخانهها خواهد شد.
 ماالعات نوان ميدهد كه در یالهاي ستي روند گرم شدن خلیج فارس ادامه یافته و بوایاه سن یاح
خلیج فارس با نرخ حدود  9میلیمتر در یال افزایش خواهد یافت .این افزایش تا یال  0212تاثیر
چنداني بر یواحل نخواهد داشت چرا كه در حال حاضر جزر و مد افزایش حدود  0/2تا  1متري را در
یواحل این دریا ای اد ميكند .افزایش دما باعث افزایش شوري سب شده كه بر زندگي حیوانات
سبزي تاثیر گذار خواهد بود.1
 با كاهش بارش و افزایش دما در مناطق غربي كوور و همسایگان غربي ایران در یالهاي ستي ،میزان
گرد و غبار افزایش یافته و بر شدت كدورت و میزان بار ریوبي خلیج فارس خواهد افزود.
 ماالعات نوان ميدهد كه شدت و فركانس طوفانهاي دریاي عمان در یالهاي ستي افزایش خواهد
یافت .افزایش شدت طوفانها به همراه كاهش یوشش گیاهي ناشي از كاهش بارش در یواحل دریاي
عمان ،باعث افزایش فریایش خاك و ورود ح  ،زیادي از ریوبات به دریا در هنگام وقوع ییل
خواهد شد.
 افزایش شوري و دماي خلیج فارس در یالهاي ستي باعث ورود سبهاي شور و گرم به دریاي عمان
شده و بر وضعیت این محیاي دریا نیز تاثیر گذار خواهد بود.
 .1.1اثرات تغيير اقليم بر بهداشت کشور

بیماريهایي كه تحت تاثیر تیییرات سب و هروایي قررار مريگیرنرد عبارتنرد از :ماالریرا ،یرالک جلردي و
احوایي ،وبا ،ایهال و بیماريهاي ناشي از سلودگي هوا .اثرات تیییر اقلی ،بر بیماريهاي مختلرف در یرالهراي
ستي در كوور به قرار زیر ایت:

 با كاهش بارش در اكثر نقاط كوور ،دیتریي به سب شرب یال ،محدودتر شده و بنابر این امکان
افزایش بیماريهاي منتقله از طریق سب (وبا و ایهال) افزایش خواهد یافت.
 با توجه به اعدم یازمان جهاني بهداشت مبني بر اینكه هر  4درجه یلسیوس افزایش دماي یاالنه
باعث افزایش  3درصدي مبتدیان به ایهال خواهد شد ،بنابر این بر ایاس ییش بیني دماي نقاط
مختلف كوور تا یال  ،0212شمال خرایان ،سذربای ان شرقي ،گیدن ،ایتان مركزي و كردیتان با
افزایش بیماريهاي ایهالي روبرو خواهند بود.

 4محدوده خلیج فارس گرمترین بخش دریایی در دنیا است.
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 در حال حاضر ایتانهاي ییستان بلوچستان ،هرمزگان و كرمان داراي بیوترین سمار بیماران مبتد به
ماالریا ميباشد .افزایش دما در دورههاي ستي در كوور یب

بهبود زندگي یوه ناقل این بیماري شده

و افزایش این بیماري را بدنبال خواهد داشت.
 افزایش بارشهاي ینگین و ییل سیا در كوور یب

افزایش تداخل سبهاي یاحي و فاضدبها

شده و افزایش بیماريهاي ایهال و وبا را بدنبال خواهد داشت.
 .1.1اثرات تغيير اقليم بر تنوع زیستي کشور

ایران داراي  3022گونه گیاهي ميباشد كه از این تعداد  0222گونه سن بومي ایت .هم نین در كوور بیش از
 222گونه یرنده 412 ،گونه یستاندار و  411گونه خزنده وجود دارد .از طرف دیگر در كوور حدود 422
تاالب بزرگ وجود داشته كه  00تاالب با مساحت حدود  4/2میلیون هکتار در معاهده رامسر به ثبت رییده
ایت .طبق سمار ثبت شده حدود  9122رودخانه دائمي و فصلي در كوور وجود دارد .تاالبها و رودخانهها
مکاني طبیعي براي گونههاي سبزي ،حیوانات كوچک ،یرندگان و گونههاي گیاهي ایت .اثرات تیییرات
اقلیمي در یالهاي ستي بر تنوع زیستي كوور به قرار زیر ایت:

 بدلیل كاهش بارش و افزایش دما در اكثر نقاط كوور بخصوص در البرز و زاگرس ،اكثر تاالبهاي
كوور با كاهش ح  ،قابل مدحظه سب روبرو شده و زندگي حیوانات ،یرندگان و گونههاي گیاهي
وابسته به این تاالبها در معرض خار قرار خواهد گرفت.
 تحدید جدي زن یره زاد و ولد حیوانات وحوي تیذیه كننده از مراتع كوور به دلیل كاهش بارش در
مراتع كوور،
 با افزایش بارشهاي ینگین و ییل سیا در یالهاي ستي و از طرف دیگر كاهش یوشش گیاهي مراتع
بدلیل كاهش بارش ،فریایش خاك در مراتع كوور افزایش یافته و فقر یوشش گیاهي را افزایش
خواهد داد.
 افزایش دما ضمن كاهش زاد و ولد بع ي از گونههاي جانوران و یرندگان ،افزایش مهاجرت یرندگان
از كوور را بدنبال خواهد داشت.
 افزایش دما و بدنبال سن كاهش طول زمستان و فرا رییدن یریعتر بهار بر چرخه تولید مثل گیاهان و
جانوران تاثیر گذار ایت.
 افزایش دما و كاهش روزهاي یخبندان باعث افزایش سفات و بیماريهاي گیاهي در كوور شده كه
نهایتا كاهش یوشش گیاهي كوور را به دنبال خواهد داشت.
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 باور كلي جنگلهاي بلوط در زاگرس ،تاالبها و خیلي از گونههاي گیاهي و جانوري بخصوص
كروكودیل ایراني در معرض خار اثرات تیییر اقلیمي در كوور در یالهاي ستي ميباشند.
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