خالصه ای از وضعیت تغییر اقلیم
کشور افغانستان
 -1وضعیت اقلیم کنونی و آتی
الف -وضعیت جمعیت:
طبق اطالعات مرکز آمار افغانستان ،جمعیت کل افغانستان در سال  ،1121-1122حدود  1.42میلیون برآورد شده است که حدود  245میلیون نفر یا
به عبارتی  %12از جمعیت کل شهرنشین هستند و جمعیت افغانستان تا سال  1121در حدود  23میلیون برآورد شده است.
خالصه شرایط و وضعیت کلی افغانستان در طی سالهای  1112تا  1121در جدول زیر ارائه شده است:

ب -درجه حرارت و بارندگی:
افغانستان ،کشوری کوهستانی و بسیار خشک است ،آب و هوای قاره ای خشک و نیمه خشک با زمستانهای سرد و تابستانهای گرم است .روند تغییرات
دما و بارندگی افغانستان در طی سالهای 2321-1112در نمودار زیر ارائه شده است:

دمای ساالنه از سال  2321تا  1112در حدود  142درجه سانتی گراد و  1422درجه سانتی گراد در طی هر دهه افزایش داشته است.
پیش بینی دما :بر اساس پیش بینی های انجام شده دمای افغانستان تا سال  1121حدودا  24.تا  .41درجه سانتی گراد و تا سال  ،1131حدودا 141
تا  241درجه سانتی گراد افزایش خواهد داشت و براساس سناریوی انتشار حدود  242تا  142درجه سانتی گراد تا سال  1131افزایش می یابد.

میزان بارندگی از سال  2321تا  1112حدود  142میلی متر در هر ماه کاهش داشته است.
پیش بینی بارندگی :بر اساس پیش بینی های انجام شده میزان بارندگی تا سال  1121حدودا  21-11میلی متر و تا سال  1131با توجه به
سناریوی انتشار  .1 ،highمیلی متر و سناریوی انتشار  11 ،mediumمیلی متر و سناریوی انتشار  21 ،lowمیلی متر کاهش خواهد داشت.

 -2ارزیابی آسیب پذیری نسبت به تغییر آب و هوا و اقدامات سازگاری:
نسبت آسیب پذیری بخشهای مختلف افغانستان نسبت به تغییرات آب و هوایی در نمودار زیر مشخص شده است .با توجه به این نمودار بخش منابع
آب و جنگل و مراتع نسبت به سایر بخشها آسیب پذیرترین بخش و سپس به ترتیب بخش کشاورزی ،بهداشت و انرژی قرار دارند و آسیب پذیری بخش
پسماند بسیار ناچیز است.

همچنین سهم هر فاکتور در مقدار آسیب پذیری هر بخش در نمودار زیر مشخص شده است .با توجه به نمودار ،سهم فاکتور خشکسالی در اکثر بخشها
خصوصا بخش منابع آب نسبت به سایر فاکتورها در آسیب پذیری بخشهای مختلف موثرتر بوده و سپس به ترتیب فاکتور تبخیر و شوری ،افزایش دما و
میزان بارندگی در مقدار آسیب پذیری هر بخش تأثیرگذار بوده است بطوریکه جمع کل سهم هر فاکتور در آسیب پذیری بخش منابع آب و سپس
بخش جنگل و مراتع و کشاورزی بیشتر شده است.

روشهای سازگاری در بخشهای مختلف:
خالصه برنامه های سازگاری ملی افغانستان با توجه به الویت بندی بخشهای مختلف در جدول زیر ارائه شده است:

 -3انتشار گازهای گلخانه ای:
میزان کل انتشار گازهای گلخانهای در افغانستان در سال  ،1112در حدود  15523گیکاگرم معادل  CO2برآورد شده است .در جدول زیر میزان انتشار
گازهای  CO2, CH4 and N2Oبه تفکیک بخشهای مختلف در سال  1112بر حسب گیگاگرم معادل  CO2ارائه شده است.

همانطور که در جدول نشان داده شده است سهم بخش انرژی از کل میزان انتشار در سال  1112نسبت به سایر بخشها در حدود  %2242است و بخش
کشاورزی با میزان انتشار  22213گیگاگرم معادل  CO2یعنی  ،% 2142بیشترین سهم را نسبت به سایر بخشها دارد .سهم سایر بخشها در میزان کل
انتشار گازهای گلخانه ای به درصد عبارتند از :تغییر کاربری اراضی و جنگل ها  ،%2145صنعت  %2و پسماندها . % 142
میزان انتشار سایر گازهای گلخانهای در سال  1112بر حسب گیگاگرم در جدول زیر ارائه شده است:

میزان کل انتشار گازهای گلخانه ای افغانستان در سال  1112در جدول زیر ارائه شده است:

 -.سیاستها و اقدامات کاهش انتشار:
در حال حاضر ،دولت جمهوری اسالمی افغانستان استراتژی ملی در مورد تغییر اقلیم از جمله استراتژیهای کاهش استراتژی ندارد و ارزیابی روشهای
کاهش انتشار به طور مفصل و فرصت های موجود انجام نشده است .بعلت عدم وجود آمار و اطالعات معتبر هیچ مدل توسعه یافته ای برای ارزیابی
کاهش انتشار وجود دارد .لذا تالش شده است بخشهای کلیدی ،سیاستهای موجود و اقدامات حمایتی در جهت اهداف توسعه پایدار پیش بینی و
طراحی شود .بنابراین تنها موانع حائز اهمیت و فرصتهای موجود برای ترویج تکنولوژیهای سازگار با محیط زیست و انتقال دانش در افغانستان جمع
آوری شده است.

