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 های خزریبیانیه پایانی پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم

طلیعه چهلمین سال پیروزی  زمان باهمبهمن ماه  17تاریخ های خزری در اکوسیستمدر درختی  گاهشناسی ین همایش ملی تغییر اقلیم وپنجم

  له تغییر اقلیمهای جدی مواجه گشته، مسأها و بحرانزیست جهانی با فراز و نشیب در عصری که محیطشد.  برگزارانقالب اسالمی 

کشور ما در  های جهانیاز مهمترین چالشیکی دادند( ارائه پوستر  و  علمی سخنرانی صورتوری که محققین محترم در همایش بهط)همان

ی جمعیت و رویهخصوص با رشد بیبهبود؛  مواجه خواهیمبا شدت بیشتری  نیز با این بحران در آیندهشود بینی میپیشو  رودبه شمار می

 آن های ناپایداری که بشر موجبطور کلی توسعهو به اراضیهای صنعتی و کشاورزی، تغییر کاربری ، فعالیتآوریفنی شتابان توسعه

ها موجب شد که سران این مشکالت و بحران. است شدهد تشدی تغییر اقلیممسأله ، گرم شدن جهانی هوا و  یاگازهای گلخانهخروج  شده،

. در این بین، بگیرندمنظور توقف و پیشگیری از آن در نظر بهای گازهای گلخانههایی برای کاهش راهکارها و سیاست ،کشورهای مختلف

ها و خسارات وارده به پرداخت هزینهضر اح اامّ ،های جهان هستندافزایش انواع آالیندهکه مسبب اصلی رغم آنعلیکشورهای صنعتی 

با وجود تنوع زیستی  در حال گسترش و افزایش است. کشور ما ایران از جمله کشورهایی است که باشند و متأسفانه این نگرش همچناننمی

 متحمل شدهدی ایز محیطی، خساراتهای مختلف زیستاز میان بحران ،شکنندگی محیط زیست و واسطه حساسیتو اقلیمی بسیار باال به

های غیراصولی از منابع آب این خسارات را در کشور برداریو بهره ، کاهش نزوالت جویهای اخیرهای پی در پی سالاست. خشکسالی

در حال دگرگونی  واسطه تغییر اقلیمبه اند که طبیعت ایرانکنندگان این همایش بر این عقیدهکنندگان و برگزارشرکت نموده است. تشدید

-برخی از نمونهاند. قرار گرفتهنابودی خطر تهدید و در معرض  ی گیاهی و جانوریهاگونهها و زیستگاهبسیاری از است که در نتیجه آن، 

 گانی است:های طبیعی به شرح زیر مورد توافق همهسازگانتغییرات در بوم این های

 خوار،ها و حشرات برگآبی و سپس حمله قارچنها در اثر کمی شمال و خشکیدگی آهاکاهش جمعیت شمشادستان (1

 بند،کاهش زادآوری و تراکم راش در ارتفاعات پایین (2

 ،های میکروبیو فعالیت های اکتومیکوریزارچکاهش تنوع قا (3

 های هیرکانی، ارسبارانی و زاگرسی،ز جنگلرهای دارمدر معرض خطر قرار گرفتن گونه (4

 های طبیعی و مصنوعی(سازگانویژه مسأله استفاده از سموم در بومخاک )بههای جوی، آب و افزایش آالینده (5

 ،هاها و بریوفیتزیستی از جمله گلسنگکاهش تنوع (6

  ،های زیستیتغییر چرخه (7

 ها و مراتع،های طبیعی جنگلسازگانی توسعه در داخل بومبهانهمحیطی بههای زیستتخریب (8

های عمدی و غیر سوزیآتش تشدیدها، قاچاق چوب و گیاهان دارویی، و ، رانش زمین، رقیق شدن جنگلافزایش سیالب، طوفان (9

 عمدی،

 ،یط زیستنسبت به مح جوامعهای تیفقر مالی و فرهنگی و کاهش حساس (10

 اثر تغییر اقلیم روی اکوسیستم شکننده و حساس دریای خزر  (11

 و شیمیایی در کشت محصوالت کشاورزی و باغبانیعدم بازیافت صحیح زباله و استفاده از مواد سمی  (12

 



 های پیشنهادی این همایش به شرح زیر خواهد بود:و در نهایت راهکار

 و اجرای قانونمند ادامه پیدا کند،مالی طرح تنفس جنگل بطور کامل و جامع از نظر  -1

 عدم انتقال آب دریای خزر به مناطق کویری،  -2

 ،تغییر شیوه زندگی بشر های تغییر اقلیم باغلبه بر بحران -3

ها، انرژی برق هیدروالکتریکی و انرژی های تجدیدپذیر مانند: انرژی خورشید، انرژی باد، انرژی اقیانوساستفاده از انرژی -4

 های فسیلی،جای استفاده از انرژی سوختبهزمین گرمایی 

 ها،ن، تنها از طریق تعامل دولتحل بحران زمین و بحران تمدّ -5

 های جنگلی، گاهمالی جهت حفاظت و توسعه ذخیره تأمین منابع -6

 ه از سموم و مواد شیمیایی شوینده،برای استفاد ،محیطی مورد پذیرشاستفاده از قوانین و مقررات استاندارد زیست -7

 ،وری از منابع طبیعی و محیط زیستی فرهنگ بهرهتقویت و توسعه -8

 و  تأکید بر مهار و توقف روند تغییر کاربری اراضی -9

 بند و باالبندهای هواشناسی در ارتفاعات میانهای اقلیمی احداث ایستگاهبرای ثبت داده -10

بار کنندگان تمایل خود را جهت برگزاری این همایش هر دو سال یککماکان شرکت ،های قبلیهای مورد توافق در دورهبر اساس بیانیه ضمناً

 ابراز داشتند.

 های خزریپژوهشکده اکوسیستم


