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برًاهِ اقذام سازگاری با اثرات تغییر اقلین در زاگرس هرکسی
4

علیرضا هساح بَاًی ،0شیریي ابَالقاسوی ،2علی ارٍاحی ،9پًَِ رئیس داًا

ٔ .1طاٚس ّٔی عشح حفاظت اص تٛٙع صیستی صاٌشس ٔشوضی  ٚدا٘طیاس پشدیس اتٛسیحاٖ دا٘طٍا ٜتٟشاٌٖ ،شٟٙٔ ٜٚذسی ٔٙاتغ آب
()armassah@ut.ac.ir
ٔ .2ذیش ّٔی عشح حفاظت اص تٛٙع صیستی صاٌشس ٔشوضی
ٔ .3ؼا ٖٚعشح حفاظت اص تٛٙع صیستی صاٌشس ٔشوضی
 .4واسضٙاس ٔذیشیت  ٚتش٘أٝسیضی عشح حفاظت اص تٛٙع صیستی صاٌشس ٔشوضی

چکیذُ
یىی اص ٕٟٔتشیٗ ٔثاحث  ٚچاِصٞای پیص سٚی تطش دس لشٖ  21پذیذ ٜتغییش الّیٓ  ٚاثشات آٖ تش سیستٓٞای ٔختّف ٔیتاضذ.
وطٛس ٔا ٘یض اص اثشات ایٗ پذیذ ٜدس ساَٞای آتی ٔص٘ ٖٛخٛاٞذ ٔا٘ذ .ایٗ پذیذ ٜتش ٚضؼیت التصادی ،اجتٕائی ٔ ٚحیظ صیستی
ٔٙغم ٝصاٌشس ٘یض تاثیش خٛاٞذ ٌزاضت  ٚػذْ اسائ ٚ ٝاػٕاَ ساٜواسٞای ساصٌاسی تا اثشات ٔٙفی آٖ دس حاَ حاضش ٔیتٛا٘ذ ٞضی-ٝٙ
ٞای سٍٙیٙی سا تش ٔٙغم ٝدس ساَٞای آتی ایجاد وٙذ .اص عشف دیٍش دس حاَ حاضش عشحٞای ٔختّفی دس ٔٙغم ٝصاٌشس ٔشوضی
اجشا ضذ ٜو ٝاوثش ایٗ عشحٞا تش اساس ضشایظ فؼّی آب ٛٞ ٚایی عشاحی ضذٜا٘ذ .تٙاتش ایٗ تا تغییش دس ضشایظ آب ٛٞ ٚایی ٔٙغمٝ
اوثش ایٗ عشحٞا دس ٔؼشض خغش خٛاٙٞذ تٛد .دس ایٗ ساستا تصٕیٓ ٌیش٘ذٌاٖ ٔٙغمٔ ٝیتایست تا اػٕاَ ساٜواسٞای ساصٌاسی تا
ضشایظ ٔتغیش آب ٛٞ ٚاییٙٔ ،غم ٝسا دس ٔماتُ ایٗ تغییشات ٔمإ٘ ْٚایٙذ .تش٘أ ٝالذاْ ػُٕ ساصٌاسی تا اثشات تغییش الّیٓ صاٌشس
ٔشوضی و ٝدس ایٗ ٘ٛضتاس آٔذ ٜاست ،تؼٛٙاٖ اِٚیٗ تش٘أ ٝالذاْ ػُٕ دس سغح ٔٙغمٝای تٛد ٜو ٝتا اجشای آٖ تاػث ٔیضٛد ٔٙغمٝ
صاٌشس ٔشوضی دس سغح وطٛس  ٚخاٚسٔیا٘ ٝتؼٛٙاٖ ٔٙغم ٝای پیطش ٚدس ٔماتّ ٝتا تغییشات آب ٛٞ ٚایی ٔغشح ضٛد .دس ایٗ ٘ٛضتاس دس
اتتذا حٛصٜٞای اِٛٚیت داس دس صٔی ٝٙاجشای تش٘أٞ ٝای ساصٌاسی تا تغییشات آب ٛٞ ٚایی ضٙاخت ٝضذ ٚ ٜسپس تشای ٞش حٛص ٜتش٘أ-ٝ
ٞای الذاْ وٕٞ ٝا ًٙٞتا تش٘أٞ ٝای وّی ٔٙغم ٝتاضذ اسائ ٝخٛاٞذ ضذ .دس ایٗ ساستا ایٗ تش٘أ ٝالذاْ د ٚسیاست اصّی سا د٘ثاَ ٔی-
وٙذ -1:اسائ ٝتش٘أٞٝای الذاْ ػُٕ ساصٌاسی ٔٙغم ٝو ٝعی آٖ صیشساختٞای الصْ تشای واٞص آسیةپزیشی ٔٙاعك تاثیش پزیش اص
تغییش الّیٓ دس افكٞای عٛال٘ی ٔذت تؼذی تأیٗ ضٛد -2.اسصیاتی ساال٘ ٝساٜواسٞای ساصٌاسی اجشا ضذ ٜدس ٔٙغم ٚ ٝافضایص اثش
تخطی ساٜواسٞای اسصیاتی ضذ ٜتٕٙظٛس ت ٝحذالُ سسا٘ذٖ آسیةٞای التصادی-اجتٕائیٔ-حیغی ٔٙغمٝ
کلیذٍاشُّا :صاٌشس ٔشوضی ،تغییش الّیٓ ،ساٜواس ساصٌاسیٌ ،اصٞای ٌّخا٘ٝای
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هقذهِ

یىی اص ٕٟٔتشیٗ ٔثاحث  ٚچاِصٞای پیص سٚی تطش دس لشٖ  21پذیذ ٜتغییش الّیٓ  ٚاثشات آٖ تش سیستٓٞای ٔختّف ٔی-
تاضذ .ایٗ پذیذ ٜتذِیُ افضایص ٔیضاٖ ٌاصٞای ٌّخا٘ٝای اص ساَ  1851تذ٘ثاَ صٙؼتی ضذٖ وش ٜصٔیٗ آغاص ضذ ٜتٍٝ٘ٛای
و ٝدٔای ج ٛوش ٜصٔیٗ اص آغاص ا٘مالب صٙؼتی تا و ٖٛٙحذٚد  1دسج ٝسّسیٛس افضایص یافت ٝاست .ایٗ افضایص دٔا تاػث
تغییشات دس دیٍش ٔتغیشٞای الّیٕی ضذ ٚ ٜدس دٞٝٞای اخیش اثشات ٔختّفی سا تش سیستٓٞایی و ٝتا ٚاسغ ٚ ٝیا تذٚ ٖٚاسغٝ
تا ج ٛوش ٜصٔیٗ دس استثاط ٞستٙذ ٌزاضت ٝاست .تشسسیٞا ٘طاٖ ٔیدٞذ افضایص دٔای وش ٜصٔیٗ دس ساَٞای آتی ت ٝتیص
اص  2دسج ٝسّسیٛس تاػث ٔیضٛد تا صذٔات جثشاٖ ٘اپزیشی تش تخصٞای ٔختّف ٚاسد آیذٔ .غاِؼات ٘طاٖ ٔیدٞذ اٌش
س٘ٚذ و٘ٛٙی افضایص ٌاصٞای ٌّخا٘ٝای ادأ ٝیاتذ تا وٕتش اص  35ساَ دیٍش افضایص دٔای وش ٜصٔیٗ ت ٝتیص اص  2دسجٝ
سّسیٛس خٛاٞذ سسیذ ( . )Worldbank, 2112دس ایٗ ساستا ٚظایف ٞش وطٛس تشای واٞص اثشات تغییش الّیٓ دس دٚ
تخص خالصٔ ٝیضٛد -1 .واٞص ٌاصٞای ٌّخا٘ٝای  -2 ٚافضایص تاب آٚسی ( )Resiliencyسیستٓٞای آسیةپزیش
دس تشاتش ضشایظ تغییش الّیٓ اص عشیك اسائ ٝساٜواسٞای ساصٌاسی تا اثشات تغییش الّیٓ .دس ایٗ ساستا تا و ٖٛٙوطٛسٞای
ٔختّف د٘یا تش٘أٞٝای ٔختّفی سا دس ایٗ د ٚصٔی ٝٙاسائ ٝداد ٜا٘ذ و ٝت ٝتش٘أٞٝای الذاْ (ٔ )Action Planؼشٚف ٔی-
تاضٙذ .تش اساس آٖچ  ٝآٔذ ،اثشات تغییش الّیٓ تش تٕأی ٘ماط ٔختّف وش ٜصٔیٗ تاثیش ٌزاس تٛد ٚ ٜتٙاتش ایٗ ٔیتایست تشای
ٞش ٔٙغم ٝت ٝالذأات ٔختّف جٟت واٞص ٌاصٞای ٌّخا٘ٝای  ٚساٜواسٞای ساصٌاسی تا تغییش الّیٓ ٔثادست ٚسصیذ .دس
ایٗ ساستا  ٚتش اساس ٔغاِؼات اِٚی ٝو٘ ٝطاٖ اص افضایص دٔا  ٚواٞص ٔٙاتغ آب دس ٔٙغم ٝصاٌشس دس ساَٞای آتی ٔی-
دٞذ ،تش٘أ ٝالذاْ ػُٕ ایٗ ٔٙغم ٝتشای دس ایٗ ٘ٛضتاس اسائٔ ٝیٌشدد.
چارچَبّای سازگاری با اثرات تغییر اقلین

تشای اسائ ٝساٜواسٞای ساصٌاسی تا اثشات تغییش الّیٓ دس دٚسٜٞای آتی دٛ٘ ٚع چٟاسچٛب ٚجٛد داسد .دس چٟاسچٛب ٘سُ
ا َٚو ٝت ٝچٟاسچٛبٞای تاال ت ٝپاییٗ (ٔ )Top-Downؼشٚف ٞستٙذ ٞذف اصّی پشٚط ٜتشسسی اثشات تغییش الّیٓ تش
سیستٓٞای ٔختّف دس دٚسٜٞای آتی تٛد ٚ ٜتشسسی ساٜواسٞای ساصٌاسی دس ایٗ چٟاسچٛبٞا وٕشً٘تش ٔیتاضذ
( . )European Commission, 2113اص عشف دیٍش دس ایٗ چاسچٛتٟا ٘مص تصٕیٌٓیش٘ذٌاٖ  ٚواستشاٖ دس تؼییٗ ٚ
اجشای ساٜواس ساصٌاسی وٕشً٘ تٛد ٚ ٜیا اصال دس ٘ظش ٌشفتٕ٘ ٝیضٛد .تؼذ اص چٟاسچٛبٞای ٘سُ ا ،َٚچٟاسچٛبٞای
٘سُ د ْٚاسائ ٝضذ ٜاست .دس چٟاسچٛب ٘سُ د ْٚو ٝت ٝچٟاسچٛبٞای پاییٗ ت ٝتاال (ٔ )Bottom-Upؼشٚف ٞستٙذ،
ٞذف اصّی پشٚط ٜتش اسائ ٝساٜواسٞای ساصٌاسی استٛاس استٕٞ .چٙیٗ دس ایٗ چٟاسچٛبٞا تؼأُ تشجستٝای تا تصٕیٓ-
ٌیش٘ذٌاٖ  ٚجٛأغ ٔحّی حٛض ٝتٕٙظٛس ٟ٘ائی وشدٖ ساٜواسٞای ساصٌاسی دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاست ( Wise et al.,

 .)2114ضىُ  1ضىّی اص اسائ ٝساٜواسٞای ساصٌاسی تا اثشات تغییش الّیٓ تحت چاسچٛتٟای پاییٗ ت ٝتاال سا و ٝدس اسائ ٝالذاْ
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ػُٕ ساصٌاسی صاٌشس ٔشوضی استفاد ٜضذ ٜاست سا ٘طاٖ ٔیدٞذ .عثك ایٗ ضىُ تش٘أٞٝای الذاْ ساصٌاسی دس ٌاْٞای
ت ٓٞ ٝپیٛست ٝصیش ا٘جاْ خٛاٞذ ضذ.
 -1دس ٘ظش ٌشفتٗ اثشات تغییش الّیٓ ٘اضی اص ٘ٛسا٘ات عثیؼی الّیٓ وش ٜصٔیٗ  ٚافضایص ا٘تطاس ٌاصٞای ٌّخا٘ٝای
-2دس ٘ظش ٌشفتٗ تغییشات التصادی-اجتٕائیٔ -حیغی ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغاِؼ ٝدس دٚسٜٞای آتی تش اساس چطٓ ا٘ذاصٞای
تٛسؼٙٔ ٝغمٝ
 -3تؼییٗ آسیة پزیشی ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغاِؼ ٝدس دٚسٜٞای آتی تش اساس تجٕیغ اثشات ٘اضی اص تٙذ 2 ٚ 1
 -4تؼییٗ ساٜواسٞای ساصٌاسی تشای تغییشات دٚسٜٞای آتی
ٔ -5طاسوت ػٌٕ ،ْٛشٜٞٚای آسیةپزیش ،ساصٔاٖٞای ٔشدْ ٟ٘اد ،تصٕیٓ ساصاٖ پاییٙیٔ ،یا٘ی  ٚتاالیی ٔٙغم ٝدس تؼییٗ
ساٜواس ساصٌاسی تا دس ٘ظش ٌشفتٗ آسیةٞای ٔٙغم٘ ٝاضی اص تٙذ 3
 -6اجشای ساٜواس ساصٌاسی دس ٔٙغم ٚ ٝتشسسی ٔیضاٖ تاثیش ٌزاسی ساٜواس

شکل  -0چارچَب پاییي بِ باال برای اقذام عول سازگاری با اثرات تغییر اقلین
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ًتایج

تشسسیٞای اِٚی٘ ٝطاٖ ٔی دٞذ و ٝدس آیٙذ٘ ٜضدیه تحت تاثیش تغییش الّیٓ دٔای اوثش ٘ماط صاٌشس ٔشوضی دس تٕأی
فص َٛافضایص یافتٙٔ ٚ ٝاتغ آب ٔٙغم  ٝواٞص خٛاٞذ یافت .ایٗ دس حاِیست و ٝافضایص دٔا  ٚواٞص ٔٙاتغ آب دس آیٙذٜ
ٔیا٘ی  ٚدٚس ضذت تیطتشی خٛاٞذ یافت .تغییشات دس دٔا  ٚتاسش ٔٙغم ٝتاػث اثشات ٔٙفی تش تخصٞای؛ ٔٙاتغ آب،
وطاٚسصی (صساػت ،تاغثا٘ی ،ضیالت ،ص٘ثٛسداسی) ،تٟذاضت ،اوٛتٛسیسٓ ،صٙؼت ،جٔ ٚ ٍُٙشتغ  ٚتٛٙع صیستی ... ٚ
خٛاٞذ ضذ .دس صٛست ػذْ اتخار تذاتیش ٔٙاسة تٕٙظٛس واٞص اثشات تغییش الّیٓ ،ایٗ اثشات ٔیتٛا٘ذ صذٔات جثشاٖ
٘اپزیشی سا تش ٚضؼیت التصادی ،اجتٕائی ٔ ٚحیظ صیستی ٔٙغم ٝتٍزاسد .تٕٙظٛس واٞص اثشات ٔٙفی تغییش الّیٓ دس
صاٌشس ٔشوضی 7 ،حٛصٜای و ٝداسای تی طتشیٗ ٔخاعش ٜاص تغییش الّیٓ تٛد ٜضٙاسایی ضذ ٚ ٜتشای ٞش یه اص ایٗ  7حٛصٜ
تش٘أ ٝالذاْ ػُٕ ساصٌاسی تش اساس سیاستٞای دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜدس لثُ ت ٝلشاس صیش تؼییٗ ٔیٌشدد:
 -هخاطرات سازُای جَاهع شْری

افضایص ضذت خطىساِی ،سیالب ،آتص سٛصی  ٚافضایص دٔای ٘اضی اص اثشات تغییش الّیٓ ٔیتٛا٘ذ تغٛس ٔستمیٓ  ٚیا غیش
ٔستمیٓ ساصٜٞا  ٚاتٙیٞ ٝای ضٟشی  ٚسٚستائی ٔا٘ٙذ؛ ساختٕاٖٞا  ٚجادٜٞا سا ٔٛسد تٟذیذ لشاس دٞذٕٞ .چٙیٗ واٞص سغح
آبٞای صیشصٔیٙی تذِیُ واٞص آٚسد سٚدخا٘ٞٝا  ٚافضایص تماضا تشای آب ٔیتٛا٘ذ تاػث افضایص ٘طست صٔیٗ  ٚتاثیش تش
تاسیسات صیشصٔیٙی ضٛدٕٞ .چٙیٗ تغییش الّیٓ ٔیتٛا٘ذ ت ٝضثى ٝحُٕ ٘ ٚمُ ضٟشی  ٚسٚستائی ،ساصٜٞای ا٘تماَ آب ،تشق ٚ
ا٘شطی ،اثشات ٔٙفی داضت ٝتاضذٟ٘ .ایتا تغییش الّیٓ تاػث افضایص ٞضیٞٝٙای ٍٟ٘ذاسی  ٚتشٔیٓ خساسات خٛاٞذ ضذ .دس ایٗ
ساستا تٕٙظٛس واٞص آسیة پزیشی ساصٜٞا  ٚاتٙیٞٝای ،الذأات جذ 1 َٚتٕٙظٛس واٞص اثشات ٔٙفی تغییش الّیٓ دس ٔٙغمٝ
پیطٟٙاد ٔیضٛد.
جذٍل .0راُکارّای سازگاری بخش سازُّا ٍ ابٌیِّا

ردیف
0

راُکار سازگاری
استماء سغح آٌاٞی واسضٙاساٖ ساصٔاٖٞای ٔشتثظ تا ساصٜٞا  ٚاتٙیٞٝای ٔٙغم ٝاص جّٕ ٝضٟشداسی ،ساصٔاٖ آب  ٚتشق ٚ
٘...سثت ت ٝخغش تغییش الّیٓ اص عشیك ایجاد واسٌاٜٞای آٔٛصضی دس ایٗ صٔیٝٙ

2

ساٜا٘ذاصی سأا٘ٞ ٝطذاس سیُ ضٟشی تٕٙظٛس پیص آٌاٞی دس ایٗ صٔیٝٙ

9

تشغیة ضٟشداسی تٕٙظٛس تٟثٛد سیستٓ صٞىطی ضٟشی تشای واٞص اثشات سیالبٞای ضذیذ

4

تخٕیٗ ٔیضاٖ سیسه ساصٜٞا  ٚاتٙیٞٝای ٔٙاعك ضٟشی تحت تاثیش تغییش الّیٓ دس ساَٞای آتی

1

ساٜا٘ذاصی سأا٘ ٝپایص ٔیضاٖ ٘طست دس ٔٙاعك ضٟشی  ٚسٚستایی

6

تصحیح آییٗ ٘أٞٝای ساخت  ٚساص ضٟشی  ٚسٚستایی تا دس ٘ظشٌشفتٗ ٔخاعشات تغییش الّیٓ دس ساَٞای آتی

4
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 -افسایش آتش سَزی جٌگلّا

تا افضایص دٔا  ٚواٞص تاسش ٘اضی اص تغییشات الّیٕی ،خغش آتص سٛصیٞا دس ٔٙاعك جٍّٙی افضایص خٛاٞذ یافت.
افضایص آتص سٛصی ،خساسات صیادی تش خا٘ٞٝا ،افضایص آِٛدٌی ٛٞا ،افضایص آِٛدٌی آب ،تغییش اوٛسیستٓٞا  ... ٚسا تٝ
ٕٞشا ٜخٛاٞذ داضت .دس حاَ حاضش یىی اص ٔؼ ضالت ٔٙغم ٝصاٌشس ٔشوضی تؼذاد تاالی آتص سٛصی جٍُٞٙا دس ساَ
ٔی تاضذ تغٛسیى ٝتش اساس آٔاس سسٕی ٚسؼت صیادی اص جٍُٞٙای ایٗ ٔٙغم ٝدس چٙذ ساَ اخیش عؼٕ ٝآتص ضذٜا٘ذ.
آتص سٛصیٞا ػٛأُ ٔختّفی اص جّٕ ٝعثیؼی  ٚا٘سا٘ی داس٘ذ .تشسسیٞای ػٛأُ عثیؼی آتص سٛصی جٍُٞٙای ٔٙغمٝ
٘طاٖ ٔی دٞذ و ٝد ٚػأُ دٔا  ٚتاسش ٘مص اساسی دس ایٗ صٔی ٝٙداس٘ذ .تٙاتش ایٗ تش اساس ٔغاِؼات اِٚی ٝو٘ ٝطاٖ اص
افضایص دٔای ٔٙغم ٝدس ساَٞای آتی تحت تاثیش تغییش الّیٓ داسد ،خغش آتص سٛصی دس جٍُٞٙای صاٌشس ٘یض دس آیٙذٜ
افضایص یافت ٝو ٝالصْ است تش٘أٞٝای ساصٌاسی تا آٖ ت ٝلشاس جذ 2 َٚاجشا ٌشدد.
جذٍل  .2راُکارّای سازگاری بخش آتش سَزی جٌگلّای هٌطقِ

ردیف
0

راُکار سازگاری
افضایص آٌاٞی جٛأغ ٔحّی ،ساصٔاٖٞای ٔشدْ ٟ٘اد  ٚتصٕیٓ ساصاٖ دس ٔٛسد افضایص خغشات آتص سٛصی دس جٍُٞٙا
تحت تاثیش تغییش الّیٓ دس ساَٞای آتی اص عشیك ایجاد واسٌاٜٞای آٔٛصضی

2

ایجاد فشٔا٘ذٞی ٚاحذ دس تیٗ دستٍاٜٞای ریشتظ دس ساتغ ٝتا پیص آٌاٞیٞ ،طذاس ٔ ٚذیشیت اعفاء حشیك

9

ساٜا٘ذاصی سیستٓ خٛدواس ٞطذاس آتص سٛصی دس جٍُٞٙای ٔٙغمٝ

4

تجٟیض ٔحیظتا٘اٖ  ٚایجاد أىا٘ات ٘ظیش ّٞی وٛپتش تٙٔٝظٛس دس اختیاس لشاس ٌشفتٗ تٛٔ ٝلغ أىا٘ات دس صٔاٖ
آتصسٛصیٞا

4

ا٘تماَ جذیذتشیٗ سٚشٞای اعفاء حشیك دس جٍُٞٙا اص وطٛسٞای پیطشفتٝ

-کاّش کویت ٍ کیفیت هٌابع آب

واٞص ٘ضٚالت جٛی دس چٙذ ساَ اخیش اص یه س ٚ ٛافضایص تثخیش تٚ ٝاسغ ٝافضایص دٔا دس ٔٙغم ٝاص سٛی دیٍش تاػث
واٞص آٚسد سٚدخا٘ٞٝای ٔٙغم ٝصاٌشس ٔشوضی ضذ ٜاست .واٞص آٚسد سٚدخا٘ٞٝا ،پاییٗ افتادٖ سغح آتٟای صیشصٔیٙی
ٔٙغم ٚ ٝافضایص تماضا تشای آب دس ساَ ٞای اخیش تاػث ضذ ٜاست تا ٚضؼیت ٔٙاتغ آب دس ایٗ ٔٙغم ٝدس ٔحذٚد ٜتٙص
آتی وٓ تا ضذیذ لشاس ٌیشد .واٞص ٔٙاتغ آب ٔٙغم ٝتاػث اثشات ٘أغّٛب تش ٔشاتغ  ٚجٍّٟٙا  ٚوطاٚسصی دیٓ دس ٔٙغمٝ
ضذ ٚ ٜصٙؼت اوٛتٛسیسٓ ٔٙغم ٝسا ٘یض تٟذیذ ٔی ٕ٘ایذ .اص عشف دیٍش تا واٞص وٕیت ٔٙاتغ آب  ٚػذْ وٙتشَ ٚسٚد
آالیٙذٜٞای صٙؼتی  ٚضٟشی تٙٔ ٝاتغ آب ٔٙغم ،ٝتٟذاضت فشدی  ٚجا٘ٛسی  ٚصٙؼت آتضی پشٚسی ٔٙغم٘ ٝیض دس ٔؼشض
خغش لشاس ٌشفت ٝاست .تذیٟی است تا واٞص تاسش  ٚافضایص دٔا دس ساَٞای آتی دس ٔٙغم ،ٝخغشات وٕیت  ٚویفیت
ٔٙاتغ آب تیص اص پیص ٕ٘ایاٖ خٛاٞذ ضذ وِ ٝض ْٚاجشای الذأات ساصٌاسی جذ 3 َٚتا ٞذف واٞص اثشات تغییش الّیٓ
سا ٕ٘ایاٖ ٔیساصد.
5
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جذٍل  .9راُکارّای سازگاری بخش کویت ٍ کیفیت هٌابع آب

ردیف
0

راُکار سازگاری
ساٜا٘ذاصی سأا٘ ٝپیص تیٙی وٛتأ ٜذت (تا  14سٚص)ٔ ،یاٖ ٔذت (ٔاٞا٘ ،ٝفصّی)  ٚتّٙذٔذت ( 31ساِ )ٝدٔا  ٚتاسش ٔٙغمٝ
تا تشٚص سسا٘ی خٛدواس  ٚأىاٖ اعالع سسا٘ی آساٖ ت ٝتصٕیٓ ساصاٖ

2

سا ٜا٘ذاصی سأا٘ٞ ٝطذاس سیالب ٔٙغم ٝتٛسیّٔ ٝذِساصی ٞیذسِٛٚطیٍی آ٘الیٗ

9

ایجاد ٔذَ پٛیای ٔٙغم ٝتا دس ٘ظش ٌشفتٗ ا٘ذسوٙصٞای تخصٞای ٔختّف آب ،وطاٚسصیٔ ،حیظ صیست ٚالتصادی،
اجتٕائی  ٚاتصاَ آٖ ت ٝسأا٘ ٝپیص تیٙی ٛٞاضٙاسی تٕٙظٛس پیص تیٙی ٚضؼیت ٔٙغم ٝاص جٟات ٔختّف

4

ضٙاسایی سایتٞای ٔٙاسة تشای تاصچشخا٘ی آب  ٚاجشای ػّٕیات تاصچشخا٘ی

1

تشخظ وشدٖ ضثىٞٝای پایص ویفی ٔٙاتغ آب سغحی  ٚصیشصٔیٙی ٔٙغمٝ

6

ٔما ْٚساصی سٚدخا٘ٞٝا  ٚساصٜٞای ٔٛجٛد دس آٖ دس ٔماتّ ٝتا سیالبٞای ٘اٌٟا٘ی ٘اضی اص تغییش الّیٓ

7

ایجاد سیستٓٞای واٞص سسٛتٍزاسی ٘اضی اص افضایص تاس سسٛتی دس سٚدخا٘ٞٝا

8

ایجاد سأا٘ ٝاضتشان دادٜٞا  ٚاعالػات ٔٙاتغ آتی تشخظ تا تٕأی دستٍاٜٞای ٔشتثظ

-اًتشار گازّای گلخاًِای

تذِیُ ٚجٛد واسخا٘ٞٝای ٔختّف ،ضثى ٝحُٕ ٘ ٚمُ ٙٔ ... ٚغم ٝصاٌشس داسای ا٘تطاس ٌاصٞای ٌّخا٘ٝای ٔیتاضذ .دس ایٗ
ساستا  ٚتٕٛاصات تش٘أ ٝالذاْ تشای ساصٌاسی تا اثشات تغییش الّیٓ ٔیتایست تش٘أٞٝایی ٘یض جٟت واٞص ٌاصٞای ٌّخا٘ٝای
تٙٔ ٝظٛس وٕه ت ٝتؼٟذات جٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ ت ٝوٛٙا٘سی ٖٛتغییش آب ٛٞ ٚای ساصٔاٖ ُّٔ اسائ ٝداد .ایٗ تش٘أٞٝا
تصٛست ساٜواسٞای التصاد وٓ وشتٗ دس جذ 4 َٚآٚسد ٜضذ ٜاست.
جذٍل  .4راُکارّای سازگاری بخش اًتشار گازّای گلخاًِای

راُکار سازگاری

ردیف
0

اسائ ٝتش٘أٝای ٔذ ٖٚجٟت تؼییٗ ٔیضاٖ ا٘تطاس ٌاصٞای ٌّخا٘ٝای ٔٙغمٝ

2

تشغیة دِٚت تشای سشٔایٌٝزاسی تیطتش دس صٔی ٝٙساٜواسٞای واٞص ٌاصٞای ٌّخا٘ٝای

9

استفاد ٜاص تسٟیالت تیٗ إِّّی تٕٙظٛس واٞص ٌاصٞای ٌّخا٘ٝای دس ٔٙغمٝ

4

افضایص آٌاٞی تصٕیٓ ساصاٖ ٔٙغم ٝدس سغٛح ٔختّف ٔذیشیتی تٕٙظٛس ا٘تماَ ت ٝالتصاد وٓ وشتٗ دس ٔٙغمٝ

1

افضایص آٌاٞی ػٕ ْٛجٟت واٞص ٔیضاٖ ٔصشف ا٘شطی

 -خسارات اکَسیستنّا

اوٛسیستٓ (ٌیاٞاٖ ،جا٘ذاساٖ ٔ ٚحیظ) صاٌشس ٔشوضی دس حاَ حاضش دس ٔؼشض خغش تٛد ٚ ٜتغییشات جٛی دس ساَ-
ٞای آتی تاػث فطاس تیطتش تش آٖ خٛاٞذ ضذ .ػذْ اػٕاَ ساٜواسٞایی تشای افضایص تابآٚسی اوٛسیستٓ ٔٙغم ٝتحت
6
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اثشات تغییش الّیٓ تاػث خساسات جثشاٖ ٘اپزیشی تش تٛٙع ٌیاٞی  ٚجا٘ٛسی ٔ ٚحیغی ٔٙغم ٝخٛاٞذ ضذٌ .شچٔ ٝغاِؼٝ
خاصی دس صٔی ٝٙتشسسی اثشات تغییش الّیٓ تش اوٛسیستٓ ٔٙغم ٝصاٌشس ٔشوضی دس ساَٞای آتی ٘طذ ٜاستِٚ ،ی ٔغاِؼات
اِٚی ٝحاوی اص افضایص دٔا  ٚواٞص ٔحسٛس تاسش  ٚواٞص ٔٙاتغ آب ٔٙغم ٝدس ساَٞای آتی است .تٛاسغ ٝایٗ
تغییشات خغش آتص سٛصی دس جٍّٟٙا افضایص یافتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٌٞٝ٘ٛای جا٘ٛسی ٌ ٚیاٞی ٔٙغم ٚ ٝتخصٛظ دسختاٖ
تّٛط ٔٙغم ٝدس ٔؼشض ٘اتٛدی لشاس خٛاٙٞذ ٌشفت .اجشای ساٜواسٞای ساصٌاسی تا تغییش الّیٓ جذٔ 5 َٚیتٛا٘ذ تاػث
افضایص تاب آٚسی اوٛسیستٓ ٔٙغم ٝدس ٔماتُ آتص سٛصی ،خطىساِی  ٚسیالب ضذٔ ٚ ٜیضاٖ جزب ٌاصٞای ٌّخا٘ٝای
ٔٙغم ٝسا ٘یض افضایص خٛاٞذ داد.
جذٍل  .1راُکارّای سازگاری بخش اکَسیستن

راُکار سازگاری

ردیف
0

تشسسی  ٚتؼییٗ ٔیضاٖ اثشٌزاسی تغییش الّیٓ تش اوٛسیستٓ ٔٙغم ٝدس دٚسٜٞای آتی

2

افضایص سغح آٌاٞی جٛأغ ٔحّی (ضٟشی  ٚسٚستایی) دس حفظ اوٛسیستٓ اص عشیك تشٌضاسی واسٌاٜٞای آٔٛصضی

9

دسیافت تسٟیالت تیٗ إِّّی تشای اجشای تش٘أٞٝای احیای اوٛسیستٓٞای ٔٙغمٝ

4

ایجاد سیستٓ پایص تشخظ تخشیة ٔٙاتغ عثیؼی  ٚتغییش واستشی اساضی  ٚاعالع سسا٘ی ٕٞا ًٙٞت ٝتٕأی دستٍاٜٞای
ریشتظ

1

ٔثاسص ٜتا تیٕاسیٞای ٔٙاتغ عثیؼی (جٍُٞٙا ٔ ٚشاتغ)  ٚتٛٙع صیستی ٔٙغم ٝو ٝتحت تاثیش تغییش الّیٓ افضایص ٔییاتٙذ

-سالهت ،بْذاشت جَاهع شْری ٍ رٍستایی

یىی اص تخص ٞایی ؤ ٝی تٛا٘ذ تغٛس ٔستمیٓ یا غیش ٔستمیٓ تحت تاثیش تغییش الّیٓ لشاس ٌیشد تٟذاضت  ٚسالٔت ػٕٔٛی
ٔشدْ است .افضایص دٔای ٔٙغم ٝدس ساَٞای آتی ضٕٗ واٞص ویفیت ٔٙاتغ آب ٔٙغمٔ ٝیتٛا٘ذ دس ٔٙاعك ضٟشی ٚ
پشجٕؼیت تاػث افضایص ٔٛجٞای ٌشٔایی ضٛد .تا و ٖٛٙآٔاسٞای صیادی اص ٔشي ٔ ٚیش ا٘سا٘ی تش اثش افضایص ٔٛجٞای
ٌشٔایی ( )Heatwavesدس ٘ماط ٔختّف جٟاٖ اسائ ٝضذ ٜاست .اص عشف دیٍش تا افضایص دٔا دس ٔٙغم ٝضشایظ تشای
سضذ  ٕٛ٘ ٚػٛأُ تیٕاسی صا افضایص یافت ٝو ٝتؼذاد ٔثتالیاٖ ت ٝأشاض ٔختّف سا افضایص خٛاٞذ داد .دس ایٗ ساستا ْ
الذأات جذ 6 َٚتشای واٞص اثشات تغییش الّیٓ دس دٚسٜٞای آتی دس ٔٙغم ٝپیطٟٙاد ٔیٌشدد.
جذٍل  .6راُکارّای سازگاری بخش سالهت ٍ بْذاشت

ردیف

راُکار سازگاری

0

تشسسی افضایص جضایش ٌشٔایی ضٟشی ٔٙغم ٝتحت تاثیش تغییش الّیٓ

2

افضایص آٌاٞی تصٕیٓ ساصاٖ ٔ ٚشدْ ٔٙغم ٝدس صٔی ٝٙاثشات تغییش الّیٓ تش تٟذاضت  ٚسالٔت ٔٙغمٝ

9

پایص ٟٔاجشت ٔشدْ تذِیُ افضایص اثشات تغییش الّیٓ دس ٔٙغمٝ
7
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4

ایجاد ٕٞاٍٙٞی تیٗ ٔٛسسٞ ٝای ریشتظ تٕٙظٛس تش٘أٝسیضی تشای ٟٔاجشاٖ الّیٕی

1

تش٘أٝسیضی تشای ٔٛالغ اضغشاسی ٟٔاجشتٟای الّیٕی پس اص ٚلٛع ٚلایغ حذی

-زیاى اقتصادی

تغییش الّیٓ اثشات ٔختّفی سا تغٛس ٔستمیٓ  ٚیا غیش ٔستمیٓ تش اضتغاَ ضٟشی،سٚستایی  ٚػطایشی ٟ٘ ٚایتا تش ٚضؼیت
التصادی ٔٙغم ٝصاٌشس دس ساَٞای آتی خٛاٞذ داضت .تؼٛٙاٖ ٔثاَ افضایص دٔا ،واٞص تاسش  ٚواٞص ویفی  ٚوٕی
ٔٙاتغ آب ٔٙغم ٝتاػث :افضایص آتص سٛصی  ٚتیٕاسیٞای جٍّٙی ،واٞص ٔشاتغ  ٚواٞص چشای داْ ،واٞص ػّٕىشد
وطاٚسصی ،واٞص آتضی پشٚسی ،افضایص تیٕاسیٞای ا٘ساٖ-داٌْ-یا ،ٜافضایص خساسات ت ٝاتٙیٞٝا  ٚساصٜٞای ٔختّف ٚ
واٞص تاصد ٜصٙایغ ٔٛجٛد خٛاٞذ ضذ و ٝایٗ ٔٛاسد خساسات صیادی سا تش التصاد ٔٙغمٚ ٝاسد خٛاٞذ آٚسد .تٕٙظٛس
واٞص اثشات تغییش الّیٓ تش التصاد ٔٙغم ٝدس ساَٞای آتی الصْ است ساٜواسٞایی اتخار ضٛد تا صیاٖ التصادی تٛجٛد آٔذٜ
سا ت ٝحذالُ خٛد تشسا٘ذ .دس صٛستیى ٝتش٘أٞٝای الذاْ اسائ ٝضذ ٜدس  6حٛص ٜلثّی تذسستی اجشا ضٛد ٔیتٛاٖ ا٘تظاس داضت
و ٝصیاٖٞای التصادی ٔٙغم ٝتٔ ٝمذاس چطٍٕیشی واٞص یافت ٚ ٝتاػث سضذ التصادی ٔٙغم ٝضٛد.
بحث ٍ ًتیجِگیری
٘ٛضتاس حاضش خالص ٝای اص پشٚط ٜاسائ ٝتش٘أ ٝالذاْ ػُٕ ساصٌاسی تا اثشات تغییش الّیٓ دس صاٌشس ٔشوضی تحت پشٚط ٜوالٖ عشح
حفاظت اص تٛٙع صیستی دس سیٕای حفاظتی صاٌشس ٔشوضی ٔیتاضذ .ساٜواسٞای ساصٌاسی ایٗ تش٘أ ٝو ٝدس  7حٛص ٜاسائ ٝضذٜ
است ،ساٜواسٞایی تیٗ تخطی است .تٙاتش ایٗ اص یه عشف الصْ است تا تٕأی ساٜواسٞای اسائ ٝضذ ٜدس ٞش تخص تغٛس وأُ اجشا
ضٛد  ٚاص سٛیی دیٍش تشای اجشای ساٜواسٞا ٕٞاٍٙٞی تیٗ تخطی ٔٛسد ٘یاص ٔیتاضذ .تٙاتش ایٗ ساٞثشی اجشای ساٜواسٞا تایذ دس
وٕیتٞٝای اجشایی استا٘ی (استاٖٞای اصفٟاٖ ،فاسسِ ،شستاٖ  ٚوٍٟیّٛی ٚ ٝتٛیش احٕذ) تا ٕٞاٍٙٞی تا ساصٔاٖٞای ریشتظ استا٘ی
ا٘جاْ ضذٞ ٚ ٜش استاٖ ٌضاسش ساٜواس ساال٘ ٝخٛد سا اسائ ٝوٙذٟ٘ .ایتا ٌضاسشٞای ساال٘ ٝاسصیاتی ٞش  4استاٖ ت ٝوٕیت ٝاجشایی ٚ
دتیشخاّ٘ٔ ٝی وطٛس تسّیٓ ضذ ٚ ٜدتیشخاّ٘ٔ ٝی ٔیتایست ضٕٗ تجضی ٚ ٝتحّیُ ٞش ٌ 4ضاسش ،دستٛس اِؼُٕٞای الصْ تشای ادأٝ
واس دس ساَ تؼذی سا تشای وٕیتٞٝای اجشایی استا٘ی اػالْ ٕ٘ایذ.

تقذیر ٍ تشکر
دس ایٗ تخص ضشٚسی است اص ساصٔاٖ حفاظت اص ٔحیظ صیست  ٚآلایاٖ افطا٘ی ،صسٌشپٛس ،سّیٕا٘ی  ٚخادٔی استا٘ذاساٖ استاٖٞای
فاسس ،اصفٟاٖ ،چٟاسٔحاَ  ٚتختیاسی  ٚوٍٟیّٛی ٚ ٝتٛیشاحٕذ و ٝحٕایتٞای الصْ سا اص عشح حفاظت  ٚتٛسؼ ٝپایذاس صاٌشس
ٔشوضی تؼُٕ آٚسدٜا٘ذ ،تطىش تؼُٕ آیذٕٞ .چٙیٗ ٚظیف ٝداسد اص ٕٞىاسی ٔ ٚساػذت آلایاٖ تاجٍشد ،ٖٚصفاسیپٛس ،ػأشی
ٌّستا٘ی ٛ٘ ٚسٚصی ،سٚسای ساصٔاٖ ٔذیشیت استاٖٞای فاسس ،اصفٟاٖ ،چٟاسٔحاَ  ٚتختیاسی ٚ ،وٍٟیّٛی ٚ ٝتٛیشاحٕذ وٝ
تسٟیالت الصْ سا جٟت تشٌضاسی واسٌاٞ ٜای آٔٛصضی  ٚتاصدیذ ٔیذا٘ی اص ٔٙاعك صاٌشس ٔشوضی تؼُٕ آٚسد٘ذ ،لذسدا٘ی ٌشدد .دس
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،ای فاسسٖٞی عشح صاٌشس ٔشوضی دس استاٙاساٖ فٙ واسضٝ ایاسٚ  تصیشی، تضسي٘یا،یِٛٚ اٞٓ٘ای خاٞپایاٖ الصْ است اص تالش
ٓصضی تغییش الّیٛٔای آٜٞای الصْ سا تشای تشٌضاسی واسٌاٍٞیٕٙٞاٞ ٝیشاحٕذ وٛ تٚ ٝیٍّٛیٟ وٚ  تختیاسیٚ َاسٔحاٟ چ، ٖاٟاصف
.. وٕاَ تطىش تؼُٕ آیذ،ا٘ذٜ ا٘جاْ دادٝای تاتؼٖٞشستاٟ ضٚ ٖدس سغح استا
هٌابع
1-European

Commission,

3112.

EU

Adaptation

Strategy.

http://ec.europa.eu/clima/policies/

adaptation/what/documentation_en.htm.
3- Watkiss, P., Hunt, A., Blyth,W., and Dyszynksi, J., 3112. The use of new economic decision
support tools for adaptation assessment: a review of methods and applications, towards guidance on
applicability. Clim. Chang. (Special Issue on “Uncertainty and Climate Change Adaptation”).
2- Wise, R.M., Fazey, I., Stafford Smith, M., Park, S.E., Eakin, H.C., Archer van Garderen, E.R.M.,
and Campbell, B., 3112. Reconceptualising adaptation to climate change as part of pathways of change
and response. Glob. Environ. Chang. 32, 233–224.
2- Worldbank, 3113. Turn down the heat.Why a 2 °C warmer worldmust be avoided. A Report for the
World Bank by the Postdam Institute for Climate Impact Research and Climate Analysis.

9

