خالصه ای از وضعیت تغییر اقلیم
کشور پاکستان
 -1وضعیت اقلیم کنونی و آتی
الف -وضعیت جمعیت:
جمعیت کل پاکستان در سال  ،0222برابر با  042میلیون نفر است و بر حسب پیش بینی انجام شده تا سال  0202به  002میلیون خواهد رسید.
ب -درجه حرارت و بارندگی:
در جدول زیر میزان افزایش دما و تغییر میزان بارندگی در طی سالهای  0990-0992و همینطور پیش بینی دما و بارندگی در بین سالهای -0222
 0202در جدول زیر مشخص شده است:

 -2ارزیابی آسیب پذیری نسبت به تغییر آب و هوا و اقدامات سازگاری
 منابع آباثر تغییر آب و هوا بر منابع آب در پاکستان قابل توجه است بطوریکه بر اساس تجزیه و تحلیل تغییرات در رژیم هیدرولوژیکی نشان می دهد که به
طور کلی ،افزایش دما نه تنها تقاضای آب به دلیل تبخیر باالتر را افزایش می دهد ،بلکه با تبخیر بیشتر آب رطوبت هوا زیادتر شده و موجب بارندگی
بیشتر و در نتیجه افزایش سطح دریا شده و وقوع سیل نیز بیشتر شده است.
روشهای سازگاری:
بطور خالصه عناوین روشهای سازگاری در بخش منابع آب عبارتند:
 اقدامات الزم به منظور بهبود کارایی سیستم های منابع آبی مدیریت آبخیزداری استفاده بهینه از آب شهری حفاظت از محیط زیست و منابع آب طبیعی کنترل سیل -پیش بینی آب و هوا و اطالعات شبکه برای کشاورزان

 کشاورزیبا افزایش دما و کاهش بارندگی در برخی از نقاط اثر منفی بر تولید محصوالت اصلی پاکستان گذاشته است لذا با کاهش منابع آبی مجبور به استفاده از
آبهای زیرزمینی شده و این موضوع بر کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی نیز تأثیر منفی گذاشته است.
روشهای سازگاری:
 تغییر در الگوی کشت تنظیم الگوی کشت با توجه به در دسترس بودن منابع آب بهبود بهره وری و مدیریت تولید تغییر در کاربری زمین جنگل و مراتعبا تغییر آب و هوا و افزایش دما ،میزان بیومس جنگلها در نقاط مختلف پاکستان تغییرات قابل مالحظه ای کرده است .این موضوع از نظر جذب میزان
کربن توسط جنگلها نیز حائز اهمیت بوده بطوریکه تخمین زده شده کل کربن جذب شده با توجه به کم شدن بیومس جنگل به  000112میلیون تن
رسیده است در حالیکه  00.122میلیون تن بوده است .پیش بینی شده است که متوسط تولید خالص اولیه در مقایسه با تولید آن در سال %00 ،0992
در سال  0202و در سال  0222افزایش خواهد داشت.
روشهای سازگاری:
 کنترل آفات تغییر در گونه و انواع گیاهان حفاظت از حوضه های آبخیز -کنترل قطع جنگل ها

 نواحی ساحلیبا افزایش دما تعداد و شدت وقوع سیالبها و طوفانها افزایش یافته است .افزایش ارتفاع موج در چند سایت نواحی ساحلی پاکستان در جدول زیر ارائه
شده است:

روشهای سازگاری:
-

ساخت سازه های حفاظت از نواحی ساحلی

 تنوع زیستی و اکوسیستم هابا افزایش دما و تغییرات دما در پاکستان ،اکوسیستم های زیر تحت تأثیر قرار گرفته و موجب اختالل تنوع زیستی شده است:
-

اکوسیستم های دریایی

-

مانگروها

-

تاالبهای رودخانه سند

-

مناطق کوهستانی پاکستان

 روشهای سازگاری:-

استفاده از گونه های مهاجر سازگار

-

حفاظت از فرآیندهای اکولوژیکی

-

حفاظت از مناطق مدیریت شده در برابر فاکتورهای تغییر اقلیم

-

حفاظت از کریدورها

 -3انتشار گازهای گلخانه ای:
خالصه میزان انتشار گازهای گلخانه ای در پاکستان بر حسب گیگا گرم در جدول زیر به تفکیک بخشها وزیربخشها ارائه شده است.

 -4سیاستها و اقدامات کاهش انتشار:
سیاستهای کاهش انتشار در بخش انرژی ،جنگل و کشاورزی در جداول زیر ارائه شده است:

