خالصه ای از وضعیت تغییر اقلیم
کشور تاجیکستان
 -1وضعیت اقلیم کنونی و آتی
الف -وضعیت جمعیت:
جمعیت کل تاجیکستان در سال  ،8002برابر با  785127هزار نفر برآورد شده است که حدود  % 70از جمعیت کل شهرنشین هستند .میزان رشد
ساالنه جمعیت در تاجیکستان در حدود  521تا  521درصد برآورد شده است.
ب -درجه حرارت:
درجه حرارت ساالنه تاجیکستان در سه ایستگاه مختلف بین سالهای  5490تا  8000در نمودارهای زیر مشخص شده است:

همانطور که در تغییرات درجه حرارت در تاجیکستان بین سالهای  5490-8000در شکل زیر مشاهده می شود ،در بسیاری از نقاط افزایش دما بین
 021تا  5درجه دیده می شود.

ج -بارندگی:
تغییرات میزان بارندگی بین سالهای  5490-8000در نقشه زیر مشخص شده است .در بسیاری از نقاط افزایش ناچیز بارندگی مشخص شده است.

میزان بارندگی ساالنه در سه ایستگاه مختلف تاجیکستان بین سالهای  5490-8000در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

 -2ارزیابی آسیب پذیری نسبت به تغییر آب و هوا و اقدامات سازگاری
اثرات ناشی از تغییرات آب و هوایی در تاجیکستان در بخشهای زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
-

منابع طبیعی شامل  :منابع آب ،اکوسیستم های طبیعی و جنگل ها ،تنوع زیستی ،کاربری اراضی

-

توسعه اقتصادی

پیش بینی تغییرات درجه حرارت در کوههای تاجیکستان تا سال  8050بر اساس مشاهدات و مدلسازی در شکل زیر ارائه شده است:

تغییرات حجم یخچالهای طبیعی در تاجیکستان در شکل زیر نشان داده شده است:

منطقه بندی جنگلهای آسیب پذیر ناشی از تغییرات آب و هوا در تاجیکستان در نقشه زیر مشخص شده است:

الویت های روشهای سازگاری با تغییرات اقلیم به ترتیب در بخشهای زیر در نظر گرفته شده است:
-

روشهای سازگاری در بخش اکوسیستم های طبیعی نسبت به تغییرات اقلیم

-

منابع جنگلی

-

منابع خشکی

-

بمنابع آب

-

کشاورزی

-

سالمت انسان

 -3انتشار گازهای گلخانه ای:
میزان کل انتشار گازهای گلخانه ای از سال  5440تا  8005و سهم انتشار گازهای گلخانه ای در بخشهای مختلف از سال  5440تا  8005بر اساس
گیگاگرم معادل  CO2در نمودارهای زیر نشان داده شده است:

 -4سیاستها و اقدامات کاهش انتشار:
بطور خالصه سیاستها و اقدامات کاهش انتشار در موضوعات و سرفصل های زیر در نظر گرفته شده است:
-

کاهش میزان انتشارات در بخش مصرف انرژی
• منابع تجدیدپذیر و نیروگاه های برق آبی  -بزرگ مقیاس
• حمل و نقل
• سیستم های خدمات اجتماعی و خانگی

-

کاهش میزان انتشارات در بخش صنعتی
• کارخانجات آلومینیوم
• کارخانجات ساخت ازت و اوره و سایر مواد شیمیایی

-

افزایش منابع جذب طبیعی کربن

-

سیاستهای ملی در خصوص توسعه پایدار و سیاستهای حفاظت از محیط زیست

-

توسعه اجرای برنامه اقدام ملی تاجیکستان نسبت به تغییر آب و هوا

