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 سازمان هواشناسی کشور

 95بهمن -تهران



 خشکی ویژگی ذاتی اقلیم ایران



 میانگین بارش کشور
 

 میلیمتر 250کمتر از 
 

 کمتر از یک سوم 
 

 میانگین جهانی



 گردش کلی جو



آیا تغییراتی در سامانه اقلیمی به وجود آمده 
 است؟

هوا کره 

آب کره 

یخ کره 

سنگ کره 

زیست کره 





 IPCCنشریات 

 1990: گزارش ارزیابی اول 

1995:  گزارش ارزیابی دوم 

 2001: گزارش ارزیابی سوم 

2007: گزارش ارزیابی چهارم 

2013: گزارش ارزیابی پنجم 

 گزارش های ویژه 





   :(IPCC) اقلیم تغییر الدولی بین هیات
 .است شده اثبات جهانی گرمایش

 مشاهدات از بسیاری بعد به 1950 دهه از•
 میلیون ها حتی و دهه ها با مقایسه در دمایی

 است، بوده سابقه بی گذشته سال
 به نسب سلسیوس درجه یک تا دما افزایش•

 دوره به نسبت 0/73 و صنعتی از پیش دوره
   1961-1990 پایه اقلیمی

 قویترین شده اند، گرم دو هر اقیانوس و جو•
 2015 سال در   آماری دوره النینو

 یافته کاهش زمین کره یخ و برف مقدار•
 است،

 است، یافته افزایش ها اقیانوس سطح ارتفاع•
 است یافته افزایش گلخانه ای گازهای غظت•

 (IPCC پنجم گزارش از گرفته بر)            



 چالش های جهانی



 افزایش میانگین و انحراف دما به سبب گرمایش جهانی



Intensity 

Frequency 

Heatwaves 

Heavy rainfall / Flood 

Strong Wind 

 کشاورزی 

 انرژی

 مدیریت مناطق شهری

Drought 

 حمل و نقل

 هواهای مخرب  شدت انرژی افزایش فراوانی و 



 اثرات گرمایش جهانی

کاهش پوشش یخی 

افزایش سطح آب های آزاد 

به زیر آب رفتن جزایر و سواحل کم ارتفاع 

اسیدی شدن آب دریا و در معرض خطر قرار گرفتن آبزیان 

احیای بیماری های ریشه کن شده و تهدید سالمت انسان 

افزایش نیاز آبی و انرژی 

  سیل های ویرانگر و از بین رفتن زیرساخت ها 

امواج گرمایی، آتش سوزی جنگلها و از بین رفتن مراتع 

افزایش آفات کشاورزی و کاهش تولید مواد غذایی 

افزایش تبخیر و تعرق، خشکسالی و کم آبی 

 ،خشک شدن تاالب ها و دریاچه ها 

 افزایش طوفان گرد و خاک و آلودگی هوا                   

  افزایش مهاجرت مردم و کاهش امنیت 

افزایش چالش های اجتماعی و اقتصادی 
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 هشت سال اخیر شاخص یکساله منفی در کشور
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 پانزده سال شاخص منفی در کشور



 فرونشست زمین در کرمان

 ۷۵۰: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعالم کرد

 .دچار فرونشست شده استکیلومتر از زمینهای تهران 



 آیا تغییر اقلیم رخ داده است؟



 آیا تغییر اقلیم رخ داده است؟



 آیا تغییر اقلیم رخ داده است؟



 گزارش های ویژه

اثر گرمایش جهانی بر سکونتگاه های روستایی 

اثر گرمایش جهانی بر سکونتگاه های شهری 

اثر گرمایش جهانی بر بیابان زایی 

اثر گرمایش جهانی بر تامین مواد غذایی 

اثر گرمایش جهانی بر منابع آبی 

اثر گرمایش جهانی بر بهداشت عمومی 

اثر گرمایش جهانی بر تولید ملی 

اثر گرمایش جهانی بر تولید انرژی 

اثر گرمایش جهانی بر محیط زیست 

اثر گرمایش جهانی بر دریاها و اقیانوس ها 



 اثر تغییر اقلیم بر سکونتگاه های روستایی

کم آبی و خشکسالی 

ازبین رفتن فعالیت های کشاورزی 

کاهش تولید در بخش مواد غذایی 

عدم تامین نیازهای روستائیان 

ترک روستا و مهاجرت به شهرها 

 افزایش نا امنی در منطقه خالی
 شده

 کاهش امنیت کشور، به ویژه در
 مناطق مرزی

 



 خراسان جنوبی

 1390سرشماری سال 

 3555تعداد روستاها 

 1852تعداد روستاهای خالی از سکنه 

425  نفر توسط تانکر  58729روستا با جمعیتی بیش از
 .آبرسانی می شوند

 450میلیون متر مکعب که  64با آبدهی  2189تعداد چشمه ها 
 .چشمه کامال خشک شده اند

6252  رشته  1250میلیون متر مکعب که  265قنات با آبدهی
 .کامال خشک شده است

 از بین رفتن جمعیت عشایری با آن که چهارمین استان عشایری
 . کشور است

 



 اثر تغییر اقلیم برسکونتگاه های شهری

 بزرگ شدن شهرها -1

فزایش مصرف سوخت و شکل گیری جزیره گرماییا 

افزایش دمای شهرها به ویژه دمای کمینه 

افزایش مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای 

افزایش مصرف آب و انتقال آن از حوضه های دیگر 

افزایش تبخیر و تعرق و باال رفتن نم نسبی 

افزایش حمل و نقل، ترافیک و تولید گازهای گلخانه ای 

آلودگی هوا و افزایش انواع بیماری 

 



 اثر تغییر اقلیم برسکونتگاه های شهری

 شکل گیری حاشیه نشینی -2

 افزایش بزه کاری و کاهش امنیت
 اجتماعی

افزایش نیروی پلیس 

افزایش دادگاه 

افزایش زندان 

افزایش اعدام 

از هم پاشیده شدن خانواده ها 

شکل گیری کودکان کار 

آسیب دیدن آرامش روانی جامعه 

 

 



 سپاس


