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 استاد دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی 1

 

 چکیده
 دما افزایش جهان در اقلیم رتغیی چالش نیترمهم اقلیمی تغییرات اندازچشم مورد در شده انجام یهایسازهیشب نتایج اساس بر

 و مکانی اکندگیپر نوع، نظر از زمین کره کل در بارش الگوی که شده باعث دما افزایش. است یاگلخانه گازهای افزایش براثر

 تغییرات جهانی یهامدل اساس بر. دارد شیرین آب منابع کاهش در را منفی اثر بیشترین فرایند این. کند پیدا تغییر نیز زمانی

 یخبندان، هایروز کاهش بارش، میزان کاهش دما، افزایش اثر در آتی یهادهه طی که است کشورهایی جمله از ایران اقلیمی،

 افزایش و جمعیت ازننامتو افزایش دما، افزایش بر عالوه ایران در. شد خواهد مواجه آب منابع شدید کمبود با داغ روزهای افزایش

 و کشاورزی یهاتیفعال همچنین. شد خواهد غبار و گرد افزایش و شیرین آب منابع کاهش تشدید باعث آب، مصرف روند

 اراضی درصد ۵۰ از بیش آنکه ژهیوبه دارد، شدیدی وابستگی دما تغییرات و بارش میزان ژهیوبه جوی شرایط به ایران در دامداری

 شرایط بر تنهانه یاکنندهنییتع و منفی شدید آثار اقلیمی تغییرات دلیل همین به. شوندیم کشت دیم صورتبه ایران کشاورزی

 .داشت خواهد نیز کشور غذایی امنیت بر بلکه شرب آب نیتأم زیست، محیط زندگی،

 



 
 

 چشم انداز تغییرات اقلیمی بر محیط زیست ایران و جهان

 

90 
97ماه  خرداد ،دوم، شماره هشتم نشریه نشاء علم، سال  

 

 مقدمه

ناشی از تغییر نگرش انسان  ایعدهمحیط زیستی را  هایبحران 

آن را ناشی از  ایعدهو  دانندمیاز سنت به مدرنیسم افراطی 

. گروه اول کنندمیطبیعی تصور  ناپذیراجتنابتغییرات اقلیمی 

انسان از تخریب  ناپذیرسیری جوییلذتانسان و مدرنیسم و 

رو به فزاینده محیط زیستی امروز  هایبحرانطبیعت را عامل 

 یاقلیم اتتغییراما واقعیت آن است که  [.1-13] دانندمی

. علل طبیعی که دارد (غیرطبیعی)طبیعی و هم  های متفاوتیعلت

نحوه گردش  فرایندهای کند ولی طوالنی است، شامل معموالً

 ، فورانهاقاره و جابجایی حرکت ،زمین نسبت به خورشید

است.  و سرد اقیانوسی گرم هایآب و حرکت هافشانآتش

را به نحوه گردش زمین نسبت به  یاقلیم ات دراز مدتتغییر

 ها در درازاند که اثرات آنها نسبت دادهو حرکت قارهخورشید 

دهد شناسی نشان میدهد. مطالعات زمینمدت خود را نشان می

یک دوره یخبندان و یک دوره گرمایشی  بارکیکه هر هزار سال 

 حجم هافشانآتش فوران این بر عالوه .در سطح کره زمین داریم

 تأثیرات که کندمی وارد زمین سطح به حرارت و گاز زیادی

 هایآب حرکت .دارد زمین سطح دمای افزایش بر مدتیکوتاه

ها و حرکات استریمو سرد اقیانوسی که تحت عنوان گلف گرم

شوند، نیز در گرمایش زمین و تغییر اقلیم البرادور شناخته می

استادان جوشناسی بخشی از علل در حال حاضر  .هستند مؤثر

به حرکات آب گرم اقیانوسی نسبت  طبیعی گرمایش جهانی را

های سرد های گرم اقیانوسی نسبت به آبحجم آب. دهندمی

  .اقیانوسی بیشتر شده است

فرایندهای تند ولی  معموالًیا انسانی که  غیرطبیعیعلل  

که  تند است قدرآن انسانی عللسرعت است.  مدتکوتاه

 د و وضعندارن طبیعت طبیعی حتی فرصت خودپاالیی هایپدیده

. این فرایندها شامل روز به روز در حال بدتر شدن است طبیعت

افزایش گازهای  حرارتی، هایانرژی از ازحدبیش مصرف

، گسترش فضاهای صنعتی افزایش دمای سطح زمین ،ایگلخانه

 فضاهایو  هاجنگلگرمایی، تخریب  جزایرو شهری و ایجاد 

آب است. این تغییرات  منابع کاهش تبخیر و سبز، افزایش

 از ازحدبیش ناشی از مصرف تواندمیاقلیمی  مدتکوتاه

افزایش گازهای  سبب حرارتی باشد که خود هایانرژی

 .ای و در نتیجه افزایش دمای سطح زمین شده استگلخانه

ها سبب شده است که افزایش فضاهای شهری و تخریب جنگل

 جزایرو ایجاد  بازتابش خورشید در سطح زمین بیشتر شود

این خود عامل افزایش تبخیر در زمین  گرمایی کند.

دنبال دارد و هرچه  به را آب منابع کاهش نیز تبخیر افزایش است.

 تشدید گرما و ترمنابع آب کاهش پیدا کند سطح زمین خشک

 [.14-19] شودمی

از نوع  مدتکوتاهیک پدیده  افتدمیدارد اتفاق  آنچهبهر حال  

نوسانات آب و هوایی )فقط گرمایش جهانی( نیست بلکه یک 

در  تنهانهاست. این تغییرات  مدتطوالنی نسبتاًنوع تغییر اقلیم 

طبیعی  یهابومستیزبلکه در  گذاردیمکره زمین اثر  یوهواآب

است. این  تأثیرگذاریو انسانی و حتی تمدن بشری در حال 

ر سیاره زمین است که دانشمندان علوم ب تأثیرتغییرات چنان قابل 

 بنام آنتروپوسن شناسیزمین جدید عصر یک زمین آغاز

(Anthropocene)  شناختی نوینزمین عصر یک عنوانبه را 

 انسان هایفعالیت عمده تأثیر سرآغاز که . دورانیانددادهپیشنهاد 

 رقیق. است زمین سیاره شناختیزمین ساختار و هابومزیست بر

 هایگونه انقراض دریایی، هایمرجان نابودی اوزون، الیه شدن

 شواهد جمله از زمین کره گرمایش و اقلیمی تغییرات زیستی،

 دوره . درهستند شناسیزمیناستناد این عصر نوین  مورد

 بشر اگر مصرف شده است وهای زمین ظرفیتتمام آنتروپوسن 

همانند  دهالوسن را دوباره احیا کن ی شبیهشرایط دنتوان

ماندگار  دایناسورها و سایر موجوداتی که بر زمین آمدند و

 [.20، 17خواهد بود ]نشدند، محکوم به فنا 

اهمیتی یافته است  چنانآنتغییرات اقلیمی در جهان  اندازچشم

ای برای که عالوه بر مراکز علمی دنیا، سازمان ملل بخش ویژه

 آن بنام رصد و ارزیابی

 (IPCC :Intergovernmental Panel on Climate Change) 

. مقاله کندمیارائه  ایدوره هایگزارشکرده است که  تأسیس

این گزارش جهانی و بخش مربوط به ایران  بر اساسحاضر 

 [.15، 6تدوین شده است ]

 جهان در اقلیمی تغییرات اندازچشم

بر  را در سطح جهانی و در سطح ملی اثراتیتغییرات اقلیمی 

از جمله کشور ایران دارد. این اثرات با توجه کشورها  کلیه
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 هاآنمحیط زیستی  پذیریآسیبگاه جغرافیایی کشورها و جایبه

از یک الگوی مشابه کلی پیروی  هاآن. اما همه کندمیتفاوت 

را در  هاییآسیببدیهی است تغییرات اقلیمی . کنندمی

مختلف چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی  هایحوزه

ط توساین تغییرات اقلیمی  کشورها به همراه خواهد داشت.

( وابسته به سازمان IPCCتغییرات اقلیمی ) المللیبینموسسه 

-2005سال آتی( نسبت به دوره  20میالدی ) 2040تا سال ملل 

-21، 6] استسازی شده شبیه)دوره پایه مشاهداتی(،  1976

اثر تغییرات اقلیمی  ترینمهمفوق  سازیمدل بر اساس[. 25

و  ایگلخانهافزایش دمای زمین در اثر افزایش گازهای 

صنعتی و  هایفعالیتصنعتی خواهد بود. در اثر  هایفعالیت

میلیون تن  40.000حال حاضر ساالنه حدود  ...کشاورزی و

با روند فعلی این  شودمی بینیپیش. شودمیکربن وارد جو زمین 

برابر فعلی یعنی  5/1به چیزی حدود  2040مقدار در سال 

میلیون تن برسد. این روند به تراکم بیشتر گازهای  60.000

 و افزایش دمای زمین منجر خواهد شد. ایگلخانه

تا سال  تنهانه رودمیاقلیمی انتظار  هایمدل سازیشبیه بر اساس

درجه  5/3تا  1 میالدی دمای کره زمین 2100تا سال بلکه  2040

 1940تا  1900از سال  افزایش یابد. بر اساس آمار گرادسانتی

(. 1ه است )نمودار شماره دمای کره زمین روند افزایشی داشت

دمای زمین روند کاهشی پیدا  1970تا  1940از سال  ازآنپس

ایم. تاکنون با روند افزایش دما مواجه بوده 1970کرد و از سال 

 1 جهانی میالدی تاکنون دمای 1950طور متوسط از سال به

درجه افزایش پیدا کرده است که این افزایش در کشورهای 

جنوب اروپا و کشورهای حاشیه مدیترانه مانند  ویژهبهاروپایی 

 [.7،16] ایتالیا، اسپانیا، یونان و جنوب فرانسه نیز محسوس است
 هابارشدر میزان و الگوی  از اثرات مهم گرمایش زمین تغییر

اقلیمی انتظار  هایمدلاین  سازیشبیه بر اساسخواهد بود. 

کاهش خواهد و الگوی توزیع آن  هابارشمتوسط میزان  رودمی

 مکانی نظر از زمین کره کل در بارش الگوی ،عالوه بر این .یافت

 از بیشتر هابارش مثال برای. خواهد کرد پیدا تغییر نیز زمانی و

 خواهد بود وبارندگی  صورتبهف باشد بر صورتبه اینکه

بیشتر  ،در فصل پاییز و زمستان باشد هابارشعمده  اینکه جایبه

ی هابارش و هاتوفان عداداز طرفی ت افتد.در فصل بهار اتفاق می

 .افزایش خواهد یافت آساسیلسنگین و 

مین یکی دیگر از موضوعات مورد توجه اثرات افزایش دمای ز

. کندمیقطبین شروع به ذوب شدن  هاییخ تدریجبهآن است که 

این فرایند باعث خواهد شد که در برخی مناطق مثل اقیانوس 

[. 19متر باال بیاید ] 15سواحل اروپا ارتفاع آب تا  ویژهبهاطلس 

این پیشروی آب اقیانوس عالوه بر زیر آب بردن بنادر، تخریب 

عث پیش روی آب شور اقیانوسی به نظامی دریایی، با تأسیسات

آب شرب  تأمینساحلی شده و حتی سیستم  هایرودخانهداخل 

که اکثر  شودمیگفته  مثالًاین کشورها را مختل خواهد نمود. 

شور  هایتاالبدارای آب شیرین هستند، به  آنکهجه هایتاالب

 1118کل جهان حدود  هایتاالبتبدیل شوند. در حال حاضر 

 هکر از صددر 6 رهکتا نمیلیو 856 مساحت با که شودمیعدد 

محیط زیست طبیعی  تواندمیچنین تغییری  .پوشانندمی را مینز

 کند. متأثر شدتبهزمین را 

که افزایش میلیاردها  شودمیدیگر گفته  سازیمدلدر یک 

و شناور شدن  هایخمترمکعب آب سرد ناشی از ذوب شدن 

قطبی باعث خواهد شد بالفاصله دمای زمین  هاییخقطعاتی از 

چندین درجه کاهش پیدا کند و حتی وارد یک عصر شبه 

که  شودمی بینیپیش تربدبینانهیخبندان شویم. در یک مدل 

و شناور شدن  هاقیانوساافزایش میلیاردها مترمکعب آب 

قطبی باعث افزایش وزن فشاری به  هاییخقطعاتی از 

ی جایبهکف اقیانوسی شده و این خود موجب جا هایشکاف

وسیع و بزرگ و حتی نفوذ  هایزلزله، ایجاد ایقارهصفحات 

 صورتبهشده و پایداری زمین را  هااقیانوسمواد مذاب به کف 

حیات بشری به  قطعاًرایطی اساسی به هم زند. در چنین ش

 مخاطره جدی خواهد افتاد.

 ایگلخانهگرمایش زمین در اثر افزایش گازهای  طورکلیبه 

بر  در کره زمین خواهد شد. این تغییرات تغییرات اقلیمیباعث 

 2020تا  1880میانگین تغییرات دمای زمین از سال : 1شکل 

[19.] 
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 بر جهان، بر تنوع زیستی ،بر نواحی ساحلیشیرین،  منابع آب

محصوالت  اتتولیدو حتی بر و مراتع  هاجنگل کاهش مقدار

اثرات شگرفی خواهد  ، دامداریایگلخانهزراعی، باغی و 

ممکن است حیات بشری را به نابودی سوق  کهطوریبهگذاشت 

 دهد.

 ایران در اقلیمی تغییرات اندازچشم

بر  را در سطح جهانی و در سطح ملی اثراتیتغییرات اقلیمی 

کشوری مانند ایران به دلیل از جمله کشور ما دارد. کشورها  کلیه

پذیرتر تخریب محیط زیست در مقابل تغییرات اقلیمی آسیب

 ایمنطقهدر سطح کالن کشور و  توانمی. این تغییرات را است

نیز در جاهای مختلف کشور تفاوت  تأثیرارزیابی نمود. میزان 

جمعیت و فقر وجود  غیرمنطقیدر مناطقی که رشد  مثالً. کندمی

است. همچنین  شدیدتردارد آثار و تخریب محیط زیست نیز 

نیست  متأثرهمه کشور از کمبود باران و پدیده گرد و غبار 

در همه کشور متوسط بارندگی کاهش و دمای متوسط  کهدرحالی

در شرق و جنوب شرقی کشور کمبود  مثالًافزایش یافته است. 

چالش اساسی محیط زیست  2آب و پدیده گرد و غبار داخلی 

کشور است. این در حالی است که غرب و جنوب کشور بیشتر 

بر پدیده گرد و غبار خارجی )کمتر داخلی( است.  تأثیرتحت 

 المللیبینط موسسه انجام شده توس هایسازیشبیهنتایج  ساسا

در زمینه ( وابسته به سازمان ملل IPCCتغییرات اقلیمی )

سال آتی( نسبت  25میالدی ) 2040تغییرات آب و هوایی تا سال 

، تغییرات اقلیمی در ایران پیامدهای زیر را 1976-2005به دوره 

 [.20-14] به دنبال خواهد داشت

متوسط میزان  هاسالدر طی این  بینیپیش هایمدلبر اساس   

سال  50 در طی کهطوریبه .درصد کاهش خواهد یافت 9بارش 

متر کاهش بارندگی در سطح میلی 50طور متوسط گذشته به

 مهر متوسط بارندگی کشور ما از ابتدای سال تا .ایمداشتهکشور 

بارندگی طی سال که متوسط متر بوده است، درحالیمیلی 175

 بارندگی سال بدترین .متر بودمیلی 210اواخر مهر ماه  گذشته تا

بود، در این سال  86-87 آبی سال اخیر سال ده طی کشور در

متر بود. این وضعیت میلی 140متوسط بارندگی در کشور حدود 

تجربه  درگذشتهدهد که ما شرایط بدتر از امسال را نیز نشان می

 [.14،16،19] (2)نمودار شماره  ایمکرده

 

 

 گرادسانتیدرجه  1متوسط دمای کشور حدود  هاسالدر طی این 

طور سال گذشته به 50کشور ما طی  در .افزایش خواهد یافت

افزایش دما داشته که  گرادسانتیدرجه  2تا  5/1متوسط حدود 

که پوشش  آنجا. از متوسط جهانی نیز باالتر استمقادیر این از 

احساس گرما بیش از دمای  باشدمیگیاهی در کشور ما کم 

. با افزایش دما و افزایش تعداد روزهای دهدمیواقعی را شنان 

بر اساس داغ در کشور میزان تبخیر نیز افزایش خواهد یافت. 

متر میلی 5/0ساالنه  طوربهآمار رسمی میزان تبخیر در کشور ما 

افزایش دما باعث  پیدا کرده است.سال گذشته افزایش  50طی 

ی هابارشتعداد تغییرات اقلیمی شدیدی در کشور ما شده و 

تعداد   .داددرصد افزایش خواهد  40تا  را آساسیلسنگین و 

( در اکثر نقاط گرادسانتیدرجه  30روزهای داغ )دمای بیش از 

و این افزایش در جنوب شرق کشور  یابدمیکشور افزایش 

سیستان و بلوچستان و کرمان( بیش از مناطق دیگر  هایاستان)

تعداد روزهای یخبندان در اکثر نقاط کشور کاهش   .خواهد بود

 هایاستانخواهد یافت و بیشترین کاهش در شمال غرب کشور )

در طی  .آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل( خواهد بود

تعداد روزهای خشک در اکثر نقاط کشور افزایش  هاسالاین 

ایالم، کردستان، لرستان و  هایاستانو مناطق غرب ) یابدمی

سیستان و بلوچستان و  هایاستانکرمانشاه( و جنوب شرق )

افزایش  .کرمان( بیشترین روزهای خشک را تجربه خواهند کرد

روزهای خشک موجب وقوع خشکسالی در اکثر نقاط کشور 

بر اساس مطالعات سازمان هواشناسی کشور در  مثالً. شد خواهد

درصد  5/28درصد خشکسالی خفیف،  5/5(، 1397سال جاری )

درصد  13درصد خشکسالی شدید و  50خشکسالی متوسط 

. اندداشتهشرایط نرمال  درصد 3خشکسالی شدید دارند و حدود 

 
 کشور بالقوه تعرق و تبخیر افزایشی و بارش کاهشی روند: 2شکل

بحران  مدیریت و خشکسالی ملی ز( از مرک1395-1347دوره ) در

[19] 
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ترین سال سال گذشته کم بارش 67در طول  1396پاییز سال 

نیز چنین  1329در سال  دهدمیران بوده است و آمار نشان ای

، 19، 15( ]3شرایطی کشور تجربه کرده است )نمودار شماره 

23.] 

 
 دوره  در کشور ساالنه دمای میانگین افزایش روند: 3شکل

 [.23، 19بحران ] مدیریت و خشکسالی ملی مرکز از (1347-1395)

 کشور شیرین تغییرات اقلیمی بر منابع آب اتاثر-1

جدی  طوربهاست که  هاییبخشکشور ازجمله  شیرین منابع آب

وسیعی از آن  هایحوزهخواهد شد و  متأثراز تغییرات اقلیمی 

آبی،  هایسازهسطحی و زیرزمینی،  هایآبشامل منابع 

شهری،  رسانیآب هایشبکهآب و فاضالب،  هایشبکه

مرتبط با بخش آب با پیامدهای  هایسازهپمپاژ و  هایایستگاه

 [.16،17] خواهند بود روروبهاز جمله موارد زیر  یامالحظهقابل

انه ذخایر با روند کاهش بارندگی فعلی سر هاسالدر طی این 

در  .مکعب کاهش خواهد یافت متر 1300آبی کشور تا حدود 

 6900به ازای هر نفر ایرانی برابر با این سرانه  1335سال 

 1700 این مقدار حدود 1385 سال. در مکعب بوده استمتر

مکعب متر 1500در حال حاضر این سرانه به  و مترمکعب شده

در سال جاری میزان تراز آب ورودی کشور  .است یافتهکاهش

مرزی( در مقایسه با میزان مصرف و  هایرودخانه)بارش و 

 تبخیر منفی بوده است.

میلیارد  13دمای کشور، معادل  گرادسانتیبا افزایش یک درجه   

مترمکعب منابع آبی کشور از طریق تبخیر از دسترس خارج 

و این تهدید بزرگی برای منابع روباز آبی کشور  شودمی

ذخایر برف و رژیم کمی و کیفی منابع آب سطحی و   .است

یخچال تغییر خواهد کرد و این امر منجر به افزایش رواناب در 

آبی  هایسازهامنیت  .زمستان و کاهش آن در بهار خواهد شد

 خطراتبا  آساسیلی سنگین و هابارشکشور با افزایش تعداد 

 3450ما حدود  در کشور[. 17] خواهد بود روروبهبیشتری 

با کاهش  هاآندارد که اغلب رودخانه دائمی و فصلی وجود 

بیشترین کاهش رواناب در رواناب روبرو خواهند شد. 

درصد( خواهد بود.  36درصد( و کارون ) 38کرخه ) هایحوضه

درصد افزایش  12آبریز تالش و انزلی  هایحوضهرواناب ولی 

خوزستان، فارس، چهارمحال و  هایاستان ت.خواهد یاف

بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان با بیشترین کاهش 

درصد تولید  90 اینکهبا توجه به   .خواهند شد روروبهرواناب 

، با شودمیکارون و کرخه انجام  ی مثلهایحوضهبرقابی در 

)و حتی صفر  ، کاهشهاحوضهکاهش بارش و رواناب در این 

سال  25ی برقابی کشور در هانیروگاهتولید  ان(شدن در تابست

 [.17] آتی قطعی است

 و مراتع کشور هاجنگلتغییرات اقلیمی بر  اتاثر-2

برابر تغییرات اقلیمی و  در را ماکشور  تخریب فضای سبز نیز

 در کشور 1320پذیرتر کرده است. در سال ها آسیبکاهش بارش

 ه استجنگل وجود داشت درصد( 12)حدود  میلیون هکتار 20 ما

ه میلیون هکتار کاهش پیدا کرد 17به  1356که این مقدار در سال 

 این مقدار بهدهد که می نشان 1396 سال. آمار رسمی در است

 که دهدمیاست. این مقدار نشان  یافتهکاهشمیلیون هکتار  14

ها تشکیل درصد مساحت کل کشور را جنگل 5/8 حدود در

، این و شرایط اقلیمی آن با توجه به وسعت کشور .اندداده

 بر اساساست که  یحال دراین  .باشدمیمساحت بسیار کم 

درصد  25هر کشوری با مساحتی کمتر از  المللیبینمعیارهای 

جنگل نسبت به مساحت کل آن، کشوری در موقعیت بحران 

. الزم به ذکر است که ارزش زیست قرار داردزیست محیطی 

است.  هاآنو مراتع بیش از ارزش اقتصادی  هاجنگلمحیطی 

درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به تولید  25مثال تنها  طوربه

 .درصد آن دارای کارکرد زیست محیطی است 75علوفه است و 

میلیون هکتار است و  7/84حاضر  در حالسطح مراتع کشور 

ین مراتع . البته ادرصد است 52سهم مراتع از کل مساحت کشور 

کاهش  .تخریب شده هستند اغلب از نوع مراتع ضعیف و

 ویژهبه هاجنگل مراتع و بر توجهیقابل سوء اثرات هابارش

جنگلی مانند  هایگونهبر  خصوصبهشمالی و  یهاجنگل

ی هاجنگلسازگار شده  هایگونهتوسکا و توسکای ییالقی و 

گیاهی مراتع براثر  هایپوششبا کاهش  .قدیمی خواهد داشت
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در  آساسیلی هابارشوقوع و  ، افزایش تبخیرهابارشکاهش 

این مراتع، فرسایش خاک افزایش یافته و موجب تشدید فقر 

با کاهش بارش و افزایش دما  .پوشش گیاهی مراتع خواهد شد

در مناطق غربی و همسایگان غربی کشور، میزان گرد و غبار 

 و مراتع غرب کشور هاجنگلتخریب و بر شدت  یابدمیافزایش 

و با افزایش دما  هاسال[. در طی این 20] افزوده خواهد شد

شیرین ورودی به دریاهای اطراف کشور، بر  هایآبکاهش 

و حتی دریای خزر  و دریای عمان فارسخلیجشوری آب میزان 

حاشیه این دریاها را  هایتاالبافزوده خواهد شد. این تغییرات 

مورد تهدید  سواحل جنوبی کشور را ی ماندابیهاجنگل ویژهبه

 .داد قرار خواهد

کشاورزی  هایفعالیتتغییرات اقلیمی بر  اتاثر-3

 کشور

تولید محصوالت زراعی، باغی و  شاملکشاورزی  هایفعالیت

، دامداری، پرورش طیور، کرم ابریشم و زنبور عسل، ایگلخانه

کشاورزی در ایران به شرایط  هایفعالیتاست. و...  یپروریآبز

ی دارد، وابستگی شدید و تغییرات دما میزان بارش ویژهبهجوی 

 صورتبهدرصد اراضی کشاورزی ایران  50بیش از  آنکه ویژهبه

تغییرات اقلیمی آثار شدید و به همین دلیل  .شوندمیدیم کشت 

در طی  .[19] بر بخش کشاورزی خواهد داشت ایکنندهتعیین

و میزان تبخیر باعث  افزایش دما ،هابارشکاهش  هاسالاین 

خواهد  کشتقابلزارها و کاهش اراضی  افزایش نمک

در اکثر  و میزان تبخیر کاهش میزان بارش و افزایش دما  .شد

در مناطق غرب و جنوب غربی، موجب  ویژهبهنقاط کشور 

پوشش گیاهی و عملکرد محصوالت دیم  مالحظهقابلکاهش 

 شد.خواهد 

تولید  الگوی کشت فعلی و روند تولیدات کشاورزی یمبنا بر 

تا  2050درصد، تا سال  5تا  2020غالت کشور تا سال 

 مثالً  .یابدمیدرصد کاهش  30تا  2080درصد و تا سال  10

تا  2050درصد و تا سال  20تا  2025عملکرد گندم دیم در سال 

همچنین این روند موجب  .درصد کاهش خواهد یافت 33

درصد و در سال  15تا  2020قیمت غالت در سال خواهد شد تا 

 .افزایش خواهد یافت 1990 درصد نسبت به سال 20تا  2050

آب کافی  شودمیکاهش بارش در مناطق شمالی کشور موجب 

نگردد و این امر کاهش تولید برنج در  تأمینبرای کشت برنج 

فزایش دما در فصول سرد سال ت. اداشکشور را به همراه خواهد 

گیاهان  هایبیماریهرز، آفات و  هایعلفباعث افزایش 

و از این طریق موجب افزایش هزینه تولید و استفاده  شودمی

 و آلودگی محیط زیست خواهد شد هاکشآفتبیشتر از سموم و 

[16.] 

افزایش دما و کاهش بارش در اکثر نقاط کشور موجب از طرفی  

کمی و کیفی مراتع و کاهش تولید  هایظرفیتش کاه

افزایش دما در فصل گرما  نیهمچن .محصوالت دامی خواهد شد

طیور خواهد شد و از این طریق  دمایی دام و هایاسترسموجب 

 .خواهد گذاشت تأثیرنیز بر میزان تولید گوشت و شیر در کشور 

افزایش دما و کاهش رواناب ورودی  هاسالدر طی این 

موجب  هارودخانهبه دریای خزر و آلودگی این  هارودخانه

افزایش دما و شوری آب   .کاهش ماهیان دریای خزر خواهد شد

به همراه تغییر در جریانات اقیانوسی در اقیانوس هند، بر زندگی 

منفی  تأثیرتن  ماهی ویژهبه فارسخلیجدریای عمان و  هایماهی

افزایش دما صنعت پرورش ماهیان سردآبی  ت. خواهد داش

و با کاهش دما و  کندمی متأثر شدتبهنیز ( را آالقزل)ماهی 

، آب مورد نیاز برای پرورش ماهیان گرم آبی هارودخانهرواناب 

 [.17] کاهش خواهد یافت

 محیط زیست طبیعیتغییرات اقلیمی بر  اتاثر-4

 کشور

پیامدهای تغییرات اقلیمی کشور در حوزه تنوع  ترینمهمیکی از 

با مساحت  و کوچک تاالب بزرگ 250ایران در  ت. زیستی اس

 هاآنبسیاری از  اکنونهمر وجود دارد که هکتا نمیلیو 5.2حدود 

محل زیست  هاتاالبدر معرض خشک شدن قرار دارند. این 

جانوری و گیاهی است. تغییرات اقلیمی  هایگونهطبیعی انواع 

 [.19شد ]بر تنوع زیستی دارای آثاری به شرح زیر خواهد 

در  ویژهبهو افزایش دما در اکثر مناطق کشور  هابارشکاهش  

 مالحظهقابلکشور را با کاهش  هایتاالبالبرز و زاگرس، اکثر 

یاهی گ هایگونهکرده و زندگی حیوانات، پرندگان و  روروبهآب 

با تهدید روبرو خواهد کرد. نکته مهم  ار هاتاالبساکن در این 

بیابانی جدید  هایحوضهباعث ایجاد  هاتاالبدیگر خشک شدن 

خواهد کرد. در حال حاضر با کم  و غبارو افزایش تولید گرد 

از  شدتبهمنطقه سیستان  هامون تاالبشدن شدید آب 

خوزستان  هایتاالب. کم شدن شدید آب بردمیگردوغبار رنج 
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محلی شده است.  یغبارهاباعث تشدید زمانی و مکانی گرد و 

کم شدن شدید آب دریاچه ارومیه و دریاچه نمک قم از 

تهدیدات آتی هجوم گردوغبار نمکی برای مناطق آذربایجان و 

 .شودمیتهران محسوب 

 کنندهذیهتغ وحشحیات زنجیره زاد و ولد هاسالدر طی این  

قرار  و انقراض مراتع کشور در معرض تهدیدو  هاجنگلاز 

جانوری  هایگونهافزایش دما کاهش زاد و ولد   .خواهد گرفت

و پرندگان را موجب خواهد شد و مهاجرت پرندگان از کشور 

افزایش دما، کاهش طول زمستان و بهار  .را افزایش خواهد داد

خواهد  تأثیرگیاهان و جانوران  تولیدمثلزودرس بر چرخه 

گیاهی و جانوری را افزایش  هاینسلت و خطر انقراض داش

 .دهدمی

محیط زیست دریایی تغییرات اقلیمی بر  اتاثر -5

 کشور

نواحی ساحلی ایران در سه منطقه دریای خزر )نواحی ساحلی 

و دریای عمان )نواحی ساحلی  فارسخلیجشمال کشور(، 

کیلومتر خط ساحلی  2700جنوب کشور( قرار دارد. ایران دارای 

زندگی  آنمیلیون نفر در مناطق ساحلی  10 حدود است و

. فعالیت اقتصادی اصلی ساکنین نواحی ساحلی شمال کنندمی

در نواحی  .کشور، کشاورزی، ماهیگیری و گردشگری است

 صنایع نفت و گازساحلی جنوب کشور، ماهیگیری، کشتیرانی و 

 اصلی اقتصادی هستند. تغییرات اقلیمی بر هایفعالیت ترینمهم

 .[23، 19شت ]داخواهد  به شرح زیر این نواحی اثرات مختلفی

رودخانه ولگا  حوضه آبریز در هابارشمیزان  2040تا سال   

درصد آب  80بیش از  اینکهجه به افزایش خواهد یافت. با تو

، سطح دریای شودمی تأمیندخانه روازاینورودی به دریای خزر 

سطح  1397در سال  اکنونهماگرچه  .خزر افزایش خواهد یافت

متر  1گذشته  هایدورهآب دریای خزر نسبت به میانگین 

است. عمده دلیل آن را کاهش میزان ورودی رودخانه  یافتهکاهش

انسانی  هایفعالیتکاهش بارش، افزایش دما و  .دانندمیولگا 

کاهش رواناب در  باعث از طرفی موجب کاهش پوشش گیاهی

 از سوی دیگر باعث تشدید و شودمیحوضه دریای خزر 

کاهش زاد و  خواهد شد. این تغییرات در میزان فرسایش خاک

 .تگذاشخواهد  تأثیر هارودخانهولد ماهیان مهاجر از دریا به 

باعث شوری  و میزان تبخیر افزایش دما در طی این دوره زمانی 

گیاهی و جانوری  بومزیستو از این طریق بر  شودمیآب 

خواهد  تأثیرزندگی آبزیان  ویژهبهو دریای عمان  فارسخلیج

با کاهش بارش و افزایش دما در مناطق غربی و  .گذاشت

و بر  یابدمیهمسایگان غربی کشور، میزان گرد و غبار افزایش 

 و تیرگی آب و میزان بار رسوبیمواد جامد و رسوبات شدت 

 هایتوفان تناوبشدت و   .افزوده خواهد شد فارسخلیج

دریای عمان به دلیل فقر پوشش گیاهی ناشی از کاهش  حوضه

موجب فرسایش خاک افزایش خواهد یافت. افزایش بارش 

 .خواهد شددریا  این به بیشتری ورود رسوبات

 محیط زیست انسانیتغییرات اقلیمی بر  اتاثر-6

 کشور

که ذکر شد دو اثر شاخص تغییرات اقلیمی در کشور  طورهمان

که کشور ما یک  آنجاما افزایش دما و کاهش منابع آب است. از 

سرمایشی  هایدستگاهلذا استفاده از  شودمیمنطقه گرم محسوب 

افزایش برق  هادستگاهاثر این  ترینمهمافزایش خواهند یافت. 

ی هانیروگاهاز، برق مورد نی تأمینمصرفی کشور است. برای 

 ترینمهمبیشتری باید در مدار قرار گیرند. در حال حاضر 

. این کنندمیفسیلی استفاده  هایسوختی کشور از هانیروگاه

کربن بیشتری را وارد هوای کشور خواهد نمود.  اکسیددیروند 

 اکسیددیمیلیون تن در کشور ما تولید  643حدود  2015در سال 

بوده است.  هانیروگاهمربوط به فعالیت  دتاًعمکربن شده است که 

میلیون تن خواهد رسید.  800این مقدار در سال جاری به 

به  2030با چنین روندی این مقدار در سال  شودمی بینیپیش

میلیون تن برسد. این بدان معنی است که بر میزان گازهای  1700

 [.19و آلودگی هوای کشور افزوده خواهد شد ] ایگلخانه

دومین اثر منفی اساسی تغییرات اقلیمی در کشور ما هم کاهش  

 هاسالبارندگی و هم افزایش مصرف آب است. در طی این 

درصد به میزان مصرف فعلی افزوده  10حدود  شودمی بینیپیش

 1700آبی کشور از مقدار  ذخایرمیزان سرانه  از طرفیشود و 

کند. کاهش  متر مکعب کاهش پیدا 1300مترمکعب فعلی به 

منابع آب یعنی افزایش سطوح بیابانی کشور و در نتیجه خشک 

، از بین رفتن پوشش گیاهی را به همراه خواهد هاتاالبشدن 

، انواع ریز و غبارداشت. نتیجه نهایی این روند یعنی افزایش گرد 
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به وسیعی از کشور را  هایبخش، طوفان شن و ماسه در گردها

 خواهد داشت. دنبال

 گیریجهنتی
گرمایش زمین در اثر افزایش  طورکلیبهدر مقیاس جهانی 

صنعتی، گسترش  هایفعالیتو توسعه  ایگلخانهگازهای 

در کره زمین خواهد شد. این  تغییرات اقلیمیشهرنشینی، باعث 

 بر تنوع زیستی ،بر نواحی ساحلیشیرین،  بر منابع آب تغییرات

 اتتولیدو حتی بر و مراتع  هاجنگل کاهش مقدار بر جهان،

اثرات شگرفی  ، دامداریایگلخانهمحصوالت زراعی، باغی و 

ممکن است حیات بشری را به  کهطوریبهخواهد گذاشت 

 به دلیلمثل ایران  کشورهایینابودی سوق دهد. این تغییرات در 

، اثرات سوء بیشتری خواهد پذیرآسیبداشتن محیط زیست 

شود کشور ما در برابر تغییرات بب میعامل دیگری که س داشت.

پذیرتر باشد کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی اقلیمی آسیب

 به هماست. افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی نیز سبب 

 .خوردن تعادل اکوسیستم شده است

دو اثر اصلی و چشمگیر تغییرات اقلیمی در کشور ما افزایش  

 سویکدما و کاهش منابع آب است. نتیجه نهایی این دو اثر از 

ی بیشتر، افزایش هانیروگاه اندازیراهباعث افزایش مصرف برق، 

دارد. از طرف  به دنبالرا  ایگلخانهمیزان آلودگی هوا و گازهای 

و کاهش منابع آب، افزایش دیگر باعث افزایش مصرف آب 

کاهش متوسط بیابان و ریزگردها را به همراه خواهد داشت. 

دمای کشور،  ایدرجهدرصد، افزایش یک  9بارش به میزان 

، کاهش تعداد آساسیلی سنگین و هابارشدرصد افزایش  40

روزهای یخبندان و افزایش روزهای داغ و خشک و وقوع 

 ترینمهماز  ی و دامی، کاهش تولیدات کشاورزخشکسالی

ت. میالدی اس 2040اقلیمی ایران تا سال  اندازچشم هایویژگی

میزان تولید غالت در کشور تا سال  رودمیانتظار  کهطوریبه

درصد و تا سال  10تا  2050درصد، تا سال  5میالدی تا  2020

عملکرد گندم تا  مثالً. یابددرصد کاهش  30میالدی تا  2080

درصد کاهش  33تا  2050درصد و سال  20میزان  به 2025سال 

ی شمال هاجنگلبر  توجهیقابلکاهش بارش اثرات  یابد.

خواهد داشت و از طریق افزایش شوری آب دریای عمان و 

در معرض تهدید نیز ی ماندابی این مناطق هاجنگل فارسخلیج

و افزایش دما حجم آب  هابارشبا کاهش  قرار خواهند گرفت.

کشور کاهش و از این طریق زندگی بسیاری از  هایتاالباکثر 

 .جانوری و گیاهی در معرض تهدید خواهد بود هایگونه

ی آینده تغییرات اقلیمی منابع تولید در هاسالبدین ترتیب طی   

گسترده و  هایآسیببخش کشاورزی و محیط زیست را با 

ید در تول هایظرفیتخواهد کرد و کاهش  روروبه توجهیقابل

و زیست محیطی کشور که  وخاکآباین بخش و بحران منابع 

را تشدید خواهد کرد.  اندیافته ایفزایندهی اخیر روند هاسالدر 

تغییرات  هایآسیبدر چنین شرایطی رصد و مدیریت پیامدها و 

را کاهش داده و  هاآسیبتا حدودی این  تواندمیآب و هوایی 

 روازاینولید جلوگیری کند. ت هایظرفیتاز نابودی کامل 

تغییر و اصالح الگوی تولید محصوالت کشاورزی به  اکنونهم

سمت محصوالت با آب بری کمتر، اصالح الگوی مصرف آب 

بخش کشاورزی، اصالح الگوی  ویژهبهمختلف  هایبخشدر 

مصرف مواد غذایی و محصوالت کشاورزی به سمت مصرف 

نترل فرسایش خاک، ارتقای بهینه و کاهش ضایعات، مدیریت و ک

غیرفسیلی،  هایانرژیمنابع تولید، استفاده بیشتر از  وریبهره

آبی و... نه یک انتخاب بلکه یک  هایسازهمدیریت احداث 

 هایآسیبضرورت گریزناپذیر در مواجهه و مدیریت پیامدها و 

همچنین با استفاده صنعتی و تغییرات اقلیمی در کشور است. 

شیرین کردن آب  منظوربه کننیریشآبوسیع از فناوری 

ظرفیت منابع آب شیرین کشور  توانمیدریاهای جنوب کشور 

 افزایش داد. توجهیقابلرا به مقدار 
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