
تاثیر تغییرات اقلیمی 
در ساحل ها

آرین مسعود نیا
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

چکیده
بــا افزایــش جمعیــت، گســترش شــهرها و ســاخت وســازها، احداث 
ــه  ــرداری بی روی ــره ب ــش تقاضــا، به ــا و درنتیجــه افزای کارخانه ه
ــت  ــد صنع ــف مانن ــع مختل ــترش صنای ــی، گس ــع طبیع از مناب
دامــداری، دســت بــردن در سیســتم ها و الگوهــای زیســتی، 
ــده و  ــتی ش ــای محیط زیس ــش آلودگی ه ــاد و افزای ــث ایج باع
ــای  ــه پیامده ــود ک ــتر می ش ــا بیش ــن آلودگی ه ــه روز ای روز ب
اقتصــادی، اجتماعــی و محیط زیســتی انــکار ناپذیــری را بــه وجــود 
مــی آورد. یکــی از ایــن پیامدهــا، تغییــرات اقلیمــی اســت کــه بــه 
ــان  ــتی جه ــای محیط زیس ــن چالش ه ــی از مهم تری ــوان یک عن
ــای  ــش گازه ــی از افزای ــده ناش ــن پدی ــت. ای ــده اس ــناخته ش ش
ــت.  ــانی اس ــای انس ــط فعالیت ه ــن توس ــره زمی ــه ای در ک گلخان
افزایــش گازهــای گلخانــه ای در اتمســفر و بــه دنبــال آن تغییــرات 
اقلیمــی در ســال های اخیــر تبعــات جبــران ناپذیــر زیــادی را بــه 
اضــالع مثلــث توســعه پایدار)اقتصــاد، اجتمــاع و محیــط زیســت( 
وارد کــرده اســت بــه طــوری کــه وقــوع طوفان هــا و ســیالب ها، 
ــراز آب  ــطح ت ــدن س ــاال آم ــالی، ب ــی و خشکس ــش جهان گرمای
ــد  ــال آن تهدی ــه دنب ــیدیته آب و ب ــزان اس ــش می ــا، افزای دریاه
زندگــی تنــوع زیســتی ســاحلی و دریایــی، اختــالل اکولوژیکــی و 

رفتــاری جانــوری و بــه خطــر افتــادن خطــوط و مناطــق ســاحلی 
از جملــه خطــرات آن اســت. افزایــش حجــم گازهــای گلخانــه ای 
ــه خصــوص دی اکســیدکربن باعــث افزایــش گرمایــش زمیــن  ب
ــی را  ــرات اقلیمــی را در ســطح منطقــه ای و جهان می شــود و تغیی
حــادث می شــود. زیســت بــوم ســاحلی اهمیــت باالیــی در اقتصــاد، 
اجتمــاع، محیــط زیســت و فرهنــگ دارد امــا تغییــرات آب و هوایی 
ایــن مناطــق حســاس اکولوژیکــی را تهدیــد و تضعیــف می کنــد. 
محافظــت از زیســتگاه های ســاحلی بایــد بــه طــور جــدی انجــام 
شــود. انعقــاد کنوانســیون تغییــرات آب و هوایــی و پروتــکل کیوتــو 
ســهم بســیار مهمــی را در جلوگیــری فعالیت هــای انســانی بــرای 
ــا آنچــه مهــم اســت  ــد ام ــا می کن ــرات اقلیمــی ایف کاهــش تغیی
ــتراتژی های  ــاد اس ــن و ایج ــن قوانی ــدی ای ــرای ج ــرورت اج ض
ــوان  ــه عن ــت. ب ــی اس ــی و جهان ــه ای، مل ــطح منطق ــژه در س وی
مثــال می تــوان بــه محافظــت از مناطــق حســاس ســاحلی 
ــه  ــق چهارگان ــی از مناط ــه یک ــق ب ــن مناط ــل ای ــق تبدی از طری
ــا حفاظــت،  ــح آن و ی حفاظــت محیــط زیســت و مدیریــت صحی
حمایــت و حراســت از آن هــا در چارچــوب معیارهــای اکولوژیکــی و 
ــرد. ــن و اســتانداردهای محیط زیســتی اشــاره ک ــر قوانی ــه ب ــا تکی ب
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مقدمه
ویژگی هــای  و  زیســتی  تنــوع  دارای  ســاحلی  اکوسیســتم 
منحصربــه فــردی اســت کــه بــا وقــوع تغییــرات اقلیمــی، حیــات 
ــود.  ــب می ش ــورده آن تخری ــت نخ ــر دس ــت بک ــش و طبیع وح
ایــن زیســت بــوم یکــی از مهم تریــن و ارزشــمندترین ارکان 
محیــط زیســت محســوب شــده و نقــش چشــمگیری در زندگــی 
روزمــره انســان در ایــن کــره خاکــی برعهــده دارد. هنگامــی کــه 
ــع  ــانی تجم ــای انس ــط فعالیت ه ــده توس ــد ش ــای تولی آلودگی ه
ــت  ــی، ظرفی ــک و خودپاالی ــوان اکولوژی ــر از ت ــد و فرات ــدا کن پی
بــرد و حــد آســتانه محیــط زیســت قــرار بگیــرد، آنــگاه نــه تنهــا 
محیــط زیســت نابــود می شــود بلکــه خســارات مختلــف شــدیدی 
ــده ای اســت  ــی پدی ــرات آب و هوای ــود. تغیی ــه بشــر وارد می ش ب
ــرژی منعکــس  ــه ای ان ــا افزایــش گازهــای گلخان کــه طــی آن ب
شــده از زمیــن امــکان خــروج پیــدا نکــرده و بنابرایــن زمیــن رونــد 
ــت  ــوان گف ــه می ت ــت ک ــد داش ــا را خواه ــش دم ــودی افزای صع

ــا افزایــش  ایــن پدیــده یکــی از جنبه هــای مهــم اقلیــم اســت. ب
ــی از راه  ــی رود: یک ــاال م ــق ب ــه دو طری ــا ب ــراز آب دریاه ــا ت دم
ذوب شــدن صفحه هــای یخــی و یخچال هــای عظیــم اقیانــوس 
منجمــد شــمالی و قطــب جنــوب و دیگــری از طریــق بــاال بــردن 
ــش  ــا. افزای ــا و اقیانوس ه ــم آب دری ــش حج ــای آب و افزای دم
ســطح آب دریاهــا بــدون شــک مناطــق مســکونی، بنــادر، 
ــارت  ــه عب ــور و ب ــر کش ــاحلی ه ــوط س ــر، خط ــکله ها، جزای اس
کلــی اکوسیســتم های ســاحلی را در خطــر تهدیــد قــرار می دهــد 
ــه ای  ــطح منطق ــی در س ــکالت و چالش های ــروز مش ــث ب و باع
ــد  ــه پیام ــت ک ــوان گف ــی می ت ــه عبارت ــود و ب ــی می ش و جهان
ــه  ــت ب ــه در نهای ــود ک ــر می ش ــی منتش ــورت اپیدم ــه ص آن ب
ــد.  ــه شــدیدی وارد می کن ــدار لطم ــث توســعه پای ــع مثل ســه ضل
ــذار  ــت توریســم و اکوتوریســم تاثیرگ ــر صنع ــی ب ــرات اقلیم تغیی
اســت و بــا تاثیــر منفــی خــود بــر زندگــی مــردم، معیشــت آن هــا 

ــدازد. ــره می ان ــه مخاط را ب
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توریســم جایــگاه ویــژه ای در اقتصاد 
ــی در  ــش مهم ــته و بخ ــی داش مل
ــوری  ــه ط ــان ها دارد ب ــی انس زندگ
کــه در خطــر افتــادن آن ناشــی 
ــه  ــد ب ــی می توان ــرات اقلیم از تغیی
یــک فاجعــه فرهنگــی- اقتصــادی 
ــرا  ــود چ ــدل ش ــتی ب و محیط زیس
که صنعــت گردشــگری در ســواحل 
ــی  ــی در زندگ ــیار مهم ــت بس اهمی
مــردم دارد و بخشــی از معیشــت 
مــردم را تامیــن می کنــد.در شــهرها 
ــق  ــه مناط ــبت ب ــری نس ــاد کمت ب
ــی وزد و  ــتایی م ــهری و روس غیرش

حرکــت هــوا در شــهرها بــه طــور آهســته تر انجــام می شــود زیــرا 
ــه عنــوان یــک مانــع عمــل کــرده و از حرکــت آن  ســاختمان ها ب
ــا و گرمایــش شــده  ــن مــورد باعــث افزایــش دم می کاهــد و همی
و بــا تولیــد گازهــای گلخانــه ای ایــن مقــدار بیشــتر می شــود و در 
نهایــت باعــث افزایــش تغییــرات اقلیمــی می شــود. اقلیــم جهــان در 
1500 ســال گذشــته چندیــن بــار رونــد ســرد و گــرم شــدن داشــته 
و ایــن تغییــرات آثــار قابــل توجهــی را در زندگــی انســان برجــای 
ــوخت های  ــراق س ــه احت ــده ک ــن زده ش ــت. تخمی ــته اس گذاش
ــن  ــارد ت ــاله 6 میلی ــانی هرس ــای انس ــط فعالیت ه ــیلی توس فس
ــان ها  ــط انس ــی توس ــد. جنگل زدای ــفر می افزای ــه اتمس ــن ب کرب
ــه دنبــال آن تغییــرات  ــه ای و ب در افزایــش تراکــم گازهــای گلخان
اقلیمــی کمــک کــرده و باعــث بــروز مشــکالت مختلفــی می شــود 
ــطح  ــش س ــی و افزای ــای قطب ــدن یخ ه ــه آن ذوب ش ــه نتیج ک
ــت مناطــق ســاحلی و زمین هــای  آب اقیانوس هــا اســت و در نهای
کشــاورزی زیــادی در آب فــرو مــی رود. مناطــق ســاحلی بســیاری 
ــی از  ــا برخ ــه ت ــنگال گرفت ــگالدش و س ــتان، بن ــن، هندوس از ژاپ
ــود  ــاحل وج ــراف س ــه در اط ــی ک ــی و آمریکای ــورهای اروپای کش
دارنــد همگــی از بیــن خواهنــد رفــت و جوامــع محلــی را بــه طــور 
ــی، از  ــرات اقلیم ــای تغیی ــی از پیامده ــد. یک ــد می کن ــوه تهدی بالق
بیــن رفتــن فیتوپالنکتون هــا، زئوپالنکتون هــا و تغییــرات ژنتیکــی 
الروهــای موجــودات دریایــی اســت کــه اثــر مخربــی بــر زنجیــره 
غذایــی اکوسیســتم دریایــی برجــای می گــذارد. بیــش از 30 درصــد 
ــی  ــوم ســاحلی و دریای ــاز انســان ها از زیســت ب ــورد نی ــن م پروتئی

تامیــن می شــود. از دیگــر عــوارض تغییــرات اقلیمــی وقــوع 
بــارش بــاران و بــرف ســنگین و گردبادهــای ســهمگین اســت کــه 
ــایش  ــانی و فرس ــات انس ــن تاسیس ــن رفت ــث از بی ــد باع می توان
ســاحلی شــود. اســیدی شــدن زیســت بــوم ســاحلی و دریایــی خطر 
ــات  ــده و حی ــوب ش ــان محس ــتی و انس ــوع زیس ــرای تن ــدی ب ج
دریایــی را تحــت الشــعاع قــرار می دهــد. طبــق گفتــه پژوهشــکده 
علــوم جــوی پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی تحقیقــات نشــان 
ــزر رو  ــای خ ــاحلی دری ــای س ــا و گردباده ــه طوفان ه ــد ک می ده
بــه افزایــش بــوده و ایــن مــورد ناشــی از تغییــرات اقلیمــی اســت. 
ــر  ــدود 800 کیلومت ــودن ح ــا دارا ب ــور ب ــمالی کش ــتان های ش اس
ــادی،  ــی، اقتص ــت اکولوژیک ــی اهمی ــای طبیع ــاحل و جاذبه ه س
اجتماعــی، محیط زیســتی، زمیــن شــناختی و در نهایــت گردشــگری 
بســیار باالیــی دارنــد. صنعــت توریســم در ســواحل شــمال کشــور 
ایــران آنقــدر رونــق و اهمیــت اقتصــادی دارد کــه تغییــرات اقلیمــی 
زیــان بســیاری بــه آن وارد کــرده و عــالوه بــر نابــودی اکوسیســتم 
ســاحلی بــه انســان هــم آســیب جبــران ناپذیــری وارد می کنــد. بــر 
اســاس داده هــای مرکــز آمــار ملــی ایــران در ســال 1394، بیــش 
ــه  ــمالی را ب ــتان های ش ــی، اس ــگران داخل ــد از گردش از 43 درص
عنــوان مقصــد گردشــگری انتخــاب کردنــد و می تــوان گفــت کــه 
وقــوع تغییــر اقلیــم ایــن بخش هــای کشــور را درگیــر کــرده کــه 
ــگری  ــرای گردش ــش ب ــان بخ ــای زی ــوع پدیده ه ــه آن وق نتیج

ــدازد. ــره می ان ــه مخاط ــان را ب ــاد بومی ــت و اقتص اس

مواد و روش ها
در ایــن مقالــه برخــی از تاثیــرات تغییــرات آب و هوایی بر ســواحل 
و پیامدهــای حاصــل از آن بررســی شــده اســت. تغییــرات اقلیمــی 
بــه حیــات زیســتی جانــوران ســاحلی تاثیــر مخربــی داشــته اســت 
ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــاس پژوهش ه ــر اس ــال ب ــوان مث ــه عن ب
ســواحل نقــاط مختلــف جهــان ماننــد ســواحل جنوبــی ایــران کــه 
ــواحل  ــا س ــزی الکپشــت ها اســت و ی زیســتگاه و محــل تخم ری
شــرقی آمریــکا، مــرگ و میــر الکپشــت ها بــر اثــر تغییــرات آب و 
هوایــی رونــد افزایشــی داشــته اســت و حتــی ایــن پدیــده باعــث 
ــدا  ــر پی ــوزادان الکپشــت ها تغیی ــا و ن ــه جنســیت تخم ه شــده ک

کنــد بــه عبــارت کلــی می تــوان گفــت کــه در اثــر تغییــرات 

اقلیمــی و افزایــش گرمــا در ســواحل، تخم هــای الکپشــت 
ــان  ــا آن ــر بق ــن ام ــرده و همی ــدا ک ــر پی ــاده تغیی ــه جنســیت م ب
ــده در  ــر ش ــات منتش ــاس تحقیق ــر اس ــدازد. ب ــر می ان ــه خط را ب
ــترالیایی  ــمندان اس ــهFrontiers in Marine Science، دانش مجل
ــوان یکــی از پیامدهــای  ــه عن ــی ب ــد کــه گرمایــش جهان دریافتن
تغییــرات اقلیمــی بیــش از 45 درصــد از گیاهــان ســاحلی را از بیــن 
ــای  ــودی جنگل ه ــا و ناب ــگ مرجان ه ــر رن ــث تغیی ــرده و باع ب
ــزار  ــش از ه ــالدی بی ــال 2016 می ــت. در س ــده اس ــی ش جلبک
ــرو در  ــای مانگ ــی و جنگل ه ــزرگ مرجان ــواره ب ــر از دی کیلومت
ــدند.  ــود ش ــی ناب ــرات اقلیم ــای تغیی ــر پیامده ــترالیا در اث ــر اس سراس
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تاثیر تغییرات اقلیمی در سواحل 
کــه ایــن عامــل تاثیــر زیان بــاری بــر کل محیــط 
ــزارش  ــق گ زیســت ســاحلی گذاشــته اســت. طب
 ،)UNEP( ــل ــازمان مل ــط زیســت س ــه محی برنام
کارشناســان تخمیــن می زننــد کــه از دهــه 1990 
میــالدی تــا کنــون 55 درصــد از ایــن جنگل هــا 

ــد. ــن رفته ان از بی
مهم تریــن  از  یکــی  مانگــرو  جنگل هــای 
می شــود  محســوب  ســاحلی  اکوسیســتم های 
کــه نــه تنهــا خــواص درمانــی بــرای انســان دارد 
ــوده  ــی  ب ــتی، ژنتیک ــر زیس ــی از ذخای ــه غن بلک
حیوانــات  از  بســیاری  زیســتگاه  و  پناهــگاه  و 
اســت. همچنیــن آن هــا از طریــق جلوگیــری 
از فرســایش و طوفان هــا از مناطــق ســاحلی 
محافظــت می کننــد؛ امــا متاســفانه ایــن مناطــق 

ــش  ــد افزای ــی مانن ــرات اقلیم ــی از تغیی ــل ناش ــل عوام ــه دلی ب
ــیدی  ــال آن اس ــه دنب ــیدکربن و ب ــا و دی اکس ــطح آب دری س
ــه  ــوری ک ــه ط ــت ب ــه اس ــدی مواج ــد ج ــا تهدی ــدن آب ب ش
ــن جنگل هــا  ــن ای ــن رفت وســعت آن را کاهــش داده اســت. از بی
ــات وحــش، زندگــی انســان،  ــودی حی ــر ناب در ســواحل عــالوه ب
ــون  ــی را دگرگ ــع محل ــاد و در کل جوام ــت، اقتص ــط زیس محی
می کنــد و تبعــات آن بــر سیســتم های محیط زیســتی آشــکار 
ــوع  ــل وق ــه دلی ــمال ب ــوب و ش ــواحل قطــب جن ــود. در س می ش
ــوران را  ــل شــده و جان ــات وحــش مخت ــده، زیســت حی ــن پدی ای
ــا  ــا و آلباتروس ه ــد. از پنگوئن ه ــرار می ده ــراض ق ــر انق در خط
گرفتــه تــا خرس هــای قطبــی، همگــی بــرای زندگــی بــه 
ــر اســاس  ــد هســتند. ب ــن مناطــق حســاس اکولوژیکــی نیازمن ای

ــرات  ــی تغیی ــن الملل ــات انجــام شــده از ســوی مجمــع بی تحقیق
اقلیمــی )IPCC(، تغییــرات آب و هوایــی عــالوه بــر نابــودی حیــات 
وحــش و محیــط زیســت ســاحلی می توانــد میلیون هــا نفــر را بــه 
دلیــل پیامدهــای ایــن پدیــده ماننــد خشکســالی، طوفــان و ســیل 
مجبــور بــه مهاجــرت کنــد بــه خصــوص افــرادی کــه در مناطــق 
ــاك  ــوه و خطرن ــد بالق ــن تهدی ــا ای ــد ب ــی می کنن ــاحلی زندگ س
مواجــه هســتند. از عــوارض ایــن پدیــده در حیــات وحــش ســاحلی 
ــه آلباتروس،خرچنــگ و الکپشــت ها اشــاره کــرد کــه  ــوان ب می ت
ــوع  ــد و وق ــذاری می کنن ــه گ ــی و الن ــی زندگ ــواحل دریای در س
ــا  ــی نســل آن ه ــرات اقلیم ــاك ناشــی از تغیی ــای خطرن طوفان ه
ــوم  ــت ب ــی زیس ــبکه غذای ــره و ش ــد و در زنجی ــد می کن را تهدی
ــراض  ــد انق ــت رون ــد کــه در نهای ــالل ایجــاد می کن ســاحلی اخت

را افزایــش می دهــد.

 نتیجه گیری
ــی  ــوص آلودگ ــه خص ــا ب ــی از آلودگی ه ــدن انواع ــود آم ــه وج ب
افزایــش حجــم  و  فســیلی  ســوخت های  احتــراق  از  ناشــی 
 – HFC -PFC -SF6-CH4 - CO2 گازهــای گلخانــه ای نظیــر
N2O- اکســیدهای ازت در اتمســفر باعــث ایجــاد اثــر گلخانــه ای، 
گرمایــش زمیــن و در نهایــت تغییــرات اقلیمــی شــده اســت. ایــن 
پدیــده بــه نوبــه خــود در نقــاط مختلــف جهــان اثــرات متفاوتــی 
ــالی و در  ــورت خشکس ــه ص ــق ب ــی از مناط ــذارد. در بعض می گ
ــود  ــان می ش ــیل نمای ــان و س ــکل طوف ــه ش ــر ب ــه ای دیگ منطق
ــف دارد.  ــع مختل ــتم ها و جوام ــر اکوسیس ــی ب ــای مخرب و پیامده
ــوان  ــه عن ــوم ســاحلی ب ــر زیســت ب ــده ب ــن پدی ــی ای ــر منف تاثی

یــک چالــش بــزرگ بــرای تنــوع زیســتی و انســان تبدیــل شــده 
ــایش  ــی و فرس ــای طبیع ــش بالی ــا، افزای ــش دم ــت. افزای اس
ــی  ــرات آب و هوای ــای تغیی ــی از پیامده ــاحلی، همگ ــوط س خط
ــیدنی،  ــد س ــان مانن ــهرهای جه ــواحل ش ــر س ــه ب ــتند ک هس
ــته و  ــرب داش ــر مخ ــی تاثی ــدا و بمبئ ــی، فلوری ــورك، میام نیوی
ــوان  ــی رود و می ت ــمار م ــه ش ــان ب ــرای جهانی ــی ب ــد بزرگ تهدی
ــات  ــه حیوان ــودی زندگــی انســان ها، ب ــر ناب ــه عــالوه ب ــت ک گف
ــاحلی  ــت س ــط زیس ــد. محی ــیب می زن ــی آس ــه اکولوژیک و چرخ
نقــش منحصربــه فــرد و تعییــن کننــده ای در تعــادل اکولوژیکــی 
داشــته و نــه تنهــا زیســتگاه بســیاری از حیوانــات اســت بلکــه در 

ــژه ای دارد. ــگاه وی ــان جای ــی انس ــی زندگ ــداوم و اثربخش ت
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