خالصه ای از وضعیت تغییر اقلیم
کشور آذربایجان
 -1وضعیت اقلیم کنونی و آتی
الف -وضعیت جمعیت:
جمعیت کل آدربایجان در سال  ،9002برابر با  3.8078هزار نفر است که حدود  % 5.75از جمعیت کل شهرنشین هستند.
ب -درجه حرارت:
طبق برآورد سازمان هواشناسی آذربایجان در طول سالهای  .29.تا  .220دمای هوا در حدود  078.سانتی گراد افزایش داشته و در بین سالهای
 .22.تا  9000طبق برآورد در ایستگاه های مختلف آذربایجان (نمودارهای زیر) دما در اکثر نواحی  07.و در یکی از ایستگاه ها تا  07.درجه سانتی
گراد افزایش را نشان داده است.

طبق شکل باال متوسط دمای ساالنه در آذربایجان بعد از  .225افزایش یافته و بین سالهای  .223تا  9000یک افزایش تقریبا یکنواختی در تمامی
مناطق مشاهده می شود.
پیش بینی درجه حرارت:
بر اساس مدل ( PRECISشکل زیر) متوسط دمای ساالنه در طی سالهای  9090-9050در حدود  .75-.79درجه سانتی گراد افزایش خواهد داشت.

ج -بارندگی:
همانطور که در شکل مشاهده می شود میزان بارندگی در آذربایجان در سالهای  .22.تا  9000در مقایسه با سالهای  .29.تا  .220کاهش یافته
است .بطور خالصه در طی  .0سال گذشته میزان بارندگی در آذربایجان  % 272کاهش یافته است.

پیش بینی بارندگی:

طبق مدلسازی های انجام شده (شکل فوق) میزان بارندگی در آذربایجان در طی سالهای  9090-9050در مقایسه با سالهای  .29.-.220حدود
 % .0-90افزایش می یابد .بر اساس همین سناریو تفاضل بین بارندگی و میزان تبخیر آب از  07.تا  .79میلی متر بر روز افزایش خواهد یافت و در کل
ذخایر آب تا سال  9050افزایش و بعد از آن کاهش می یابد.
 -2ارزیابی آسیب پذیری نسبت به تغییر آب و هوا و اقدامات سازگاری
مطابق مطالعات و برآوردهای انجام شده بخشهای زیر نسبت به تغییر آب و هوا بیشتر آسیب پذیر بوده اند:
 منابع آب کشاورزی نواحی ساحلی سالمت انساننکات زیر در مورد آسیب پذیری منابع آب حائز اهمیت هستند:
• با توجه به میزان استفاده از منابع آب سطحی و زیرزمینی برآورد شده است ،حدود  950-800هزار هکتار از اراضی با کمبود آب مواجه
خواهند شد.
• کاهش جریان آب رودخانه ها میزان تولید انرژی را تا  %90کاهش خواهد داد
• سهم سرانه آب  .75برابر کاهش داشته و آلودگی آب وضعیت کمبود آب را تشدید کرده است
اقدامات سازگاری احتمالی در مورد منابع آب در جدول زیر ارائه شده است:

اقدامات اصلی پیشگیری و سازگاری با تغییرات آب و هوا در بخشهای مختلف در جدول زیر ارائه شده است:

 -3انتشار گازهای گلخانه ای:
میزان انتشار گازهای گلخانه ای از سال  .220تا  9005و سهم انتشار گازهای گلخانه ای در بخشهای مختلف از سال  .220تا  9005بر اساس میلیون
تن معادل  CO2در جدول و نمودار زیر ارائه شده است:

 -4سیاستها و اقدامات کاهش انتشار:
نمونه هایی از سیاستهای کاهش انتشار در بخش انرژی در جدول زیر ارائه شده است:
 نوسازی سیستم  gasliftدر حوزه گوناشلی ،بازسازی سیستم جمع آوری گاز فشار کم و حمل و نقل آن را به ساحل ،ساخت خط لوله برای حملو نقل گاز فشار باال ،نوسازی سیستم عرضه برق به سیستم عامل ثابت آب های عمیق.
 ساخت و ساز اتصاالت کنترل اتوماتیک نفت و گاز جهت بهینه سازی کنترل مجموعه حمل و نقل نفت و گاز افزایش کیفیت حمل و نقل دریایی ساخت و ساز پاالیشگاه ترکیبی هیدروژن جهت تولید سوخت برای موتورهای دیزل طبق استانداردهای اروپایی)(EVRO-2005 پاالیشگاه نفت حیدر علی اف :بهبود حرارتی طرح تبادل اولیه تاسیسات پاالیش نفت  ELOUAVT- 6و نوسازی آن -پاالیشگاه گاز آذربایجان  (AGR) OSC:استفاده از یک سیستم خنک کننده مبتنی بر پروپان برای افزایش عمق از پاالیشگاه گاز

