


 

 فریدون عوفی
مدیر گروه مطالعات بوم شناسی دریا –عضو هیئت علمی   

 
 

1397مرداد ماه  29 –تهران   
 

 

ها و اقدامات تغییراقلیم مرتبط با محیط زیست و امنیت برنامه 
 غذایی

 

 کمیته مشورتی محیط زیست و سالمت غذا
 دفتر محیط زیست و سالمت غذا –وزارت جهاد کشاورزی 

 



 دریایی و آبهای داخلی  -ساحلی حفاظت از زیستگاه های حساس اجرای برنامه های مطالعاتی و پژوهشی در خصوص 

 با هدف بهبود کیفیت و امنیت غذاییتولید فرآورده های زیستی بکار گیری روش ها و فناوری های نوین به منظور 

 فعالیت های صنعتی، کشاورزی و شیالتی در مناطق ساحلی، دریایی و آبهای داخلی  ارزیابی اثرات زیست محیطی 

 بهره برداری پایدار از منابع آبزیانتوسعه تحقیقات کاربردی صنعت ماهیگیری و آبزی پروری با هدف 

 آبزیانافزایش میزان مصرف سرانه و بهبود کیفیت و تنوع بخشی محصوالت و فرآورده ای شیالتی 

 شیالتیارزشمند مدیریت حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان برنامه های اجرای 

 

 اولویت ها و سیاست های سازمانی 



 :عمان دریای و فارس خلیج - ساحلی های استان
 

 تابعه ایستگاه یک ،(عباس بندر – هرمزگان) عمان دریای و فارس خلیج اکولوژی پژوهشکده (1

 تابعه ایستگاه سه – (بوشهر - بوشهر) میگو پژوهشکده (2

 تابعه ایستگاه دو ، (اهواز – خوزستان) جنوب پروری آبزی پژوهشکده (3

 تابع ایستگاه یک ، (چابهار – بلوچستان و سیستان) دور آبهای شیالتی تحقیقات مرکز (4

 

 ها، مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی تابعهپژوهشکده 

 :خزر دریای - ساحلی های استان
 

 ایستگاه یک ، (ساری آباد خزر – مازندران) خزر دریای اکولوژی پژوهشکده (5

 تابعه ایستگاه دو ،(انزلی بندر -  گیالن) داخلی آبهای پروری آبزی پژوهشکده (6

 تابعه ایستگاه دو ، (گرگان – گلستان) داخلی آبهای آبزیان ذخایر تحقیقات مرکز (7

 (تنکابن – مازندران) سردآبی ماهیان تحقیقات مرکز (8

      

 :داخلی های استان
 

 (ارومیه – غربی آذربایجان) آرتمیا تحقیقات مرکز (9

 (بافق – یزد) داخلی شور آب ماهیان تحقیقات مرکز (10

 (یاسوج – احمد بویر و کهگیلویه) آبی سرد ماهیان نژاد اصالح و ژنتیک تحقیقات مرکز (11

      



نفر 573 :تابعه مراکز و ها پژوهشکده موسسه، ستاد در پرسنل کل تعداد 

نفر 284 :(کارشناس و تکنسین) پژوهشگر و علمی هیئت غیر اعضاء 

نفر 112 :(پژوهشی استاد و دانشیار یار، استاد مربی،) علمی هیئت اعضاء 

نفر 34 :موسسه در محور پژوهش – دکتری مقطع دانشجویان 

 نیروی متخصص و اعضاء هیئت علمی



مربع متر 2900 :آزمایشگاهی فضای 

مربع متر 15500 :آبزیان تکثیر های سالن 

مربع متر 235000 :پژوهشی و اداری محیط 

مربع متر 10710 :ها مهمانسرا و مسکونی های واحد 

مربع متر 175000 :آبزیان پرورشی استخرهای و مزارع 

مربع متر 780 : دریا شناسی زیست و آبزیان شناسی، ماهی های موزه 

 استان غیر ساحلی 3استان ساحلی و  7. . . ایستگاه تحقیقاتی   14مرکز،  6پژوهشکده،  5

 اداری -  فضا های پژوهشی

http://ifrolab.ir/images/main-slider/pic2.jpg


دریای خزر –گیالن   

 متر 55

 خلیج فارس و دریای عمان – 1فردوس 

متر 46  

 (بوشهر)خلیج فارس  –1پژوهش 

 متر 26

 (خوزستان)خلیج فارس  –کاووش 

 متر 21

 (بوشهر)خلیج فارس  –2پژوهش 

 متر10

 شناور های تحقیقاتی



 1397 -آموزشی مرتبط برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و کارگاه های 



 (سازمان مناطق آزاد)فعالیت های توسعه ای در سواحل  -شورای عالی ارزیابی زیست محیطی 

 (معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری)پایگاه اطالعات و داده های دریایی و شبکه ملی ناوگان 

 (معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری)توسعه فناوری وصنایع دانش بنیان دریایی کارگروه 

 (معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری)کارگروه تغییر اقلیم، محیط زیست و توسعه پایدار 

 و کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی کارگروه(MEPC) (سازمان بنادر و دریانوردی) 

 (سازمان بنادر و دریانوردی)کار گروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر 

 و کمیته آلودگی های دریایی کارگروه(PPR) (سازمان بنادر و دریانوردی) 

 (وزارت جهاد کشاورزی)کارگروه مشورتی محیط زیست و توسعه پایدار 

 (سازمان حفاظت محیط زیست)و کمیته ملی نجات خلیج گرگان کارگروه 

 (سازمان حفاظت محیط زیست)کمیته ملی راهبردی تغییر اقلیم 

 (سازمان شیالت ایران)کارگروه توسعه مکران 

 دریایی  –کارگروه تخصصی طبقه بندی استاندارد زیستگاه های ساحلی(CMECS – NOAA) 

 تخصصی و مشورتی مناطق حفاظت شده دریایی  کارگروه(IUCN - CEM) 

 کارگروه تخصصی و مشورتی آبزیان حفاظت شده (IUCN - SSC)   

 شبکه فناوری و علوم اقیانوس شناسی کشور های اسالمی(INOC) 

 بین المللی تغییر اقلیم کنوانسیون(LANCET – UCL) 

 ملی اقیانوس شناسیکمیته (UNESCO) 

 مرتبطکمیته های ها، کمیسیون ها و عضویت در مهمترین کارگروه 



زیستی  تنوع بر فارس خلیج قاره فالت ایرانی سکوهای و جزایر محدوده در گاز و نفت صنایع محیطی زیست پیامدهای ارزیابی 

ریزگردها تثبیت و محلی جوامع اشتغال مانگرو، جنگل های توسعه سواحل، از حفاظت :شورورزی منظوره چند های لگوا 

آبزیان زیستی تنوع بر بندرعباس پاالیشگاه بوشهر، نیروگاه جنوبی، پارس نکا، نیروگاه محیطی زیست اثرات رزیابیا 

کشور جنوب در قرمز کشند از ناشی مخاطرات رصد و پالنکتونی شکوفایی خصوص در دریایی – ساحلی مناطق پایش 

اثرات بینی پیش و پایش جهانی مدل  ارائه و دریایی ذخایر و ها زیستگاه بر اقلیم تغییرات از ناشی های پیامد    

فعالیت و احداث مجوز اخذ منظور به کن شیرین آب های واحد محیطی زیست مدیریت برنامه تدوین و تهیه   

دریایی های قفس در ماهی پرورش مزارع فعالیت محدوده در  دریایی – ساحلی مناطق پایش العمل دستور 

جنوب و شمال نواحی در دریایی – ساحلی پذیر آسیب و حساس مناطق تعیین منظور به پایه مطالعات  

جنوب و شمال دریایی – ساحلی های زیستگاه المللی بین استاندارد گذاری کد و بندی طبقه ،شناسایی 

میانکاله تاالب و گرگان خلیج نجات اضطراری راهکارهای ارائه و شناسایی ،محیطی زیست بررسی 

ایران شیرین آب و دریایی آبزیان ژنتیک ذخایر  جغرافیایی پراکنش و فراوانی زیستی، تنوع 

کشور جنوب دریایی ای آالینده و آلودگی منابع پایش و نظارت دستورالعمل ارائه و تدوین 

دریایی – ساحلی های زیستگاه محیطی زیست حساسیت بندیطبقه و ارزیابی 

سانچی نفتکش تصادم حادثه زیستی محیط و شیالتی مالحظات بررسی 

ایران دریایی نامه آمار تدوین در همکاری   

 (  1390 – 97)مرتبط پژوهشی   -ی مطالعاتی مهمترین اقدامات و دستاورد ها 



 شیالت و آبزیان  –برنامه راهبردی تغییر اقلیم 



 شیالت و آبزیان  –برنامه راهبردی تغییر اقلیم 



خطرطبقه بندی گونه ها و زیستگاه های حفاظت شده و در معرض معیارهاي   

The Species Survival Commission (SSC)  Commission on Ecosystem Management (CEM) 



 بررسی تنوع زیستی، تنوع گونه ای، فراوانی، پراکنش و ارزیابی ذخایر آبزیان



 گونه های ماهیان منحصر بفرد و کمیاب 



 نهنگ کوسه/ کولی کر –بززگترین گونه ماهی 



 گونه های در معرض تهدید و خطر انقراض



Acipenser gueldenstaedtii 

Acipenser stellatus 

Acipenser persicus 

Huso huso 

Acipenser nudiventris 

 Endemic -زاد بوم گونه های 



 آبسنگ های مرجانی –شاخص های تغییرات محیطی 

1385 -جزیره هندورابی   

1395 -جزیره هندورابی   



 شکوفایی پالنکتونی و پدیده کشند قرمز –شاخص های تغییرات محیطی 

1387 -سواحل بندر عباس   



 گونه های مهاجم و غیر بومی  –شاخص های تغییرات محیطی 

 

Brown Casket Jellyfish  - Oman Sea, 1989-90 

 

Crown of Thorns Starfish  - Persian Gulf, 1987-88 



 

 Water Orchid  - Caspian Sea wetlands, since 2015  

 گونه های مهاجم و غیر بومی  –شاخص های تغییرات محیطی 



 Stromatolites –شاخص های تغییرات محیطی 



 زمین ریخت شناسی سواحل –شاخص های تغییرات محیطی 



استفاده از مدل های ارزیابی، شبیه سازی،  –تجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها 
 . . .پیش بینی و 



استفاده از مدل های ارزیابی، شبیه سازی،  –تجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها 
 . . .پیش بینی و 



استفاده از مدل های ارزیابی، شبیه سازی،  –تجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها 
 . . .پیش بینی و 



استفاده از مدل های ارزیابی، شبیه سازی،  –تجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها 
 . . .پیش بینی و 



 تغییر اقلیم

 برنامه ریزی برای آینده. . .  حاضر تجربه از عصر . . .  گذشته درس از دوران  





https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-ocean-heat
https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-sea-surface-temperature
https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-sea-level
https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-coastal-flooding
https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-ocean-acidity
https://www.epa.gov/climate-indicators/atlantic-coast


در ( تولیدات کشاورزی)زیان اقتصادی  برآورد - تغییر اقلیمپیامدهای حاصل از 
 نزمیدرجات مختلف از گرمایش 

سانتیگراد درجۀ4/5 تا1/5 بین زمین دمای افزایش   

دریاها آب تراز افزایش   

هوایی و آب شدید های نوسان وقوع 

اتمسفر  جریانات / ها رودخانه های فعالیت تشدید  

ها بارش مقدار و الگو تغییر 

تعرق و تبخیر مقدار افزایش 

طوفان سیل، وقوع سطحی، آب روان افزایش   

ها رودخانه آب دبی کاهش و خشکسالی 

 افزایش 
ºC3 

 افزایش 
ºC5 

 پیامدها در مقیاس منطقه ای و محلی پیامدها در مقیاس منطقه ای و محلی

:       اقتصادی  خسارت
1-7 % 

 افزایش 
ºC2 

-1:      اقتصادی  خسارت
14% 

اقتصادی            خسارت
5-30 % 









اساس بر  -كشور اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی در مناطق وسیعي از 
 تجربیات، مشاهدات و مستندات موجود

تغيير در زنجيره غذايي محيطهاي آبي 

 (مهاجرت، توليد مثل ، تغذيه و )تغيير در الگوي زيستي و رفتاري آبزيان... 

 سفيد شدگي"و  "باند زرد"تخريب زيستگاهاي آبسنگهاي مرجاني و بروز بيماريهاي" 

 تغيير و تخريب زيستگاههاي حساس و آسيب پذير 

 خشك شدن آبگيرها و درياچه ها با منابع آبي تغذيه كننده محدود 

  كاهش چشمگير وسعت زيستگاههاي آبي 

  كاهش آبها و ذخاير آبي زير زميني 

 رودخانه ها( دبي و جريان)تغيير در رژيم آبي 

 ( صيد و صيادي)تغيير در ساختار و نظام اجتماعي و اقتصادي جوامع متكي به شيالت 

  تغيير در سيستم فتوسنتز گياهان نواحلي ساحلي و گياهان شور پسند و خشكي پسند 

تغيير در ريخت شناسي جوامع پالنكتوني 

كاهش تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي 

آسيب پذير/ در خطر قرار گرفتن گونه هاي بومي، كمياب و حساس 

تغيير در ساختار ژنتيكي سواحل و زيستگاهها از ديدگاه ژئو مورفولوژي 

 (بهره برداري و فعاليت هاي صيادي)تغيير در سياست گذاري متكي بر شيالت و آبزيان 
آشفتگي هاي زيست محيطي و اكولوژيك 
شكوفايي پالنكتوني، حضور گونه هاي مهاجم و فرصت طلب 



 کاربری اصلی نام جزیره Km²مساحت  Km²مساحت باقیمانده  درصد کاهش مساحت

 قشم 1477/1 513 65

 مسکونی
 هرمز 42 25/6 39

 هنگام 31/5 15/3 52

 کیش 88/2 4/3 95

 عباسک 14/8 0 100

 استراتژیک نفتی
 خارک 20/7 8/2 9

 سیری 16/5 0/04 99/7

 الوان 76/8 21 72

 هندورابی 22 0/4 98

 حفاظت شده 

گردشگری   
 

 فارور 28 18/5 34

 شیدور 1 0 100

 خارکو 3/2 0 100

 ابوموسی 11/9 0/1 99

 امنیتی

 تنب بزرگ 10/5 1/8 83

 تنب کوچک 1/3 0 100

 بنی فارو 0/7 0 100

 الرک 50 25/8 48

میالدی   2100 -آب دریا متر  3 جزایر ایران در صورت باال آمدن پیش بینی وضعیت 
(Owfi et al., 2015)   



 فعالیت های شیالتی
(آبزی پروری –ماهیگری  )  

و  تولیدمثل موجوداتاندازه    

فراوانی و پراکنش 
 جمعیت ها

 جوامع زیستیتنوع و ساختار 

 جمع بندی اثرات تغییر اقلیم بر آبزیان، اکوسیستم های آبی و جوامع صیادی



The 2009 Lancet International Commission,  

which mapped out the impacts of climate change on health and came to the conclusion: 

the biggest global-health threat of the 21st century. 

Impact Factor: 53.25 



International Commission of the  
LANCET Climate Change working groups 

  

Annual meeting, ( London, Dec.  2017) 
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 کشورهادالیل انتخاب حوضه های دریایی و 
 

 همپوشانی با  نواحی  و حوضه های اقیانوسی و دریا یی از نظر تنوع اقلیمی، اکوسیستمی، و موقعیت و مختصات جغرافیاییحداکثر 

• Large Marine Ecosystem and Oceanic Basin overlapping 

•        
 و همپوشانی حوضه های اقیانوسی و دریا یی با مناطق صید و نواحی شیالتی جهان براساس طبقه بندی فائومطابقت 

• FAO Fishing Area overlapping 

 
 های دریایی و اقیانوسی محیط تنوع و ( گرمسیری، نیمه گرمسیری و قطبی)لحاظ موقعیت جغرافیایی کشورهابه شدن مشتمل 

• Tropical, subtropical and arctic zones 

 
 (سطح زیان و کفزیان)آبزیان و بهره برداری از صید نظر گرفتن مدیریت های مختلف شیالتی  کشور ها به لحاظ در 

• Pelagic and demersal species groups 

 
 (آبزی پروری)نظر گرفتن کشور ها به لحاظ تنوع در آبزیان صید دریایی و پرورشیدر 

• Marine and aquaculture species groups 

 
 در سایت فانو برای کشور ها( صید و آبزی پروری)بودن و امکان دسترسی و استخراج اطالعات و داده های مورد نیاز موجود 

• FAO Fishery statistical data bank 
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Variations in SST, 2009-2017  
(Courtesy of NOAA Coral Reef Watch) 

Coral bleaching thermal stress levels 2009-2017 
(Courtesy of NOAA Coral Reef Watch) 







**     No thermal stress maximum level for sub-bleaching: Present SST (2017) + 0.5 Cº  
***  Thermal stress level threshold for bleaching (Bleaching Watch): Present SST (2017) + (1-2) Cº  



 مديريتي و اجرايي ي ها پيشنهاد و ها راهكار
 

   گردد اجرا و ریزي برنامه زیر اصل دو بر مبتني بایست مي اجرا قابل پیشنهادي و راهكارها كلیه

 (Adaptation) پذیري تطابق مدیریت و (Mitigation) پیشگیري مدیریت

 

 :است ضروري و الزم زیر هدف با تخصصي كارگروه تشكیل

آمادگي ایجاد 

اجرایي و فني دستورالعمل تهیه 

رساني اطالع و آگاهي سطح افزایش 

المللي بین /اي منطقه/ملي همكاریهاي 

عملیاتي نظارت و هدایت و مهندسي و فني خدمات تارائه 

(آموزشي هاي دوره و ها كارگاه برگزاري) آموزشي بسته هیه 

مصوبات و نامه آئین در شده تعیین موارد و مفاد اجراي و پیگیري 

اطالعات  و ها داده تحلیل و آوري جمع جهت اطالعاتي بانك تشكیل 

المللي بین و ملي هاي همایش و تخصصي و فني نشستهاي برگزاري 

محیطي پایش و رصد براي شاخص مناطق انتخاب و پایش ایستگاههاي ایجاد 

طرح اجراي جهت الزم اعتبارات تامین هدف با و المللي بین و ملي هماهنگي 



 با سپاس از حضور و توجه حاضرین گرامی

 استان سیستان و بلوچستان، خلیج پزم

 


