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 هاي علوم پايهايرشتهآئي ميانگردهم

 1389بهمن  21 –فرهنگستان علوم 

 

 

 ايرشتهميان شاقليم به عنوان يك دان
<sobouti@iasbs.ac.ir>                      يوسف ثبوتي

 پژوهشكده تغيير اقليم و گرمايش زمين )در شرف تاسيس(

 دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان
 

 .ي بگيرنديار ،اهو مقابله با نا خواسته  ،تغييرات آن ،ه ميتوانند از دانش خود در شناخت اقليم: همچكيده

 

 انداران،ها و جها، مجموعه روئيدنيها و كوهستانها، برف و يخ قطباقيانوس ،جّو

هر  .ناميمبهه كر، و سنگ كره، زيست كره، سرما كره، آب كرههاي زمين را، به ترتيب هوا وخشكي

ز اها ؤلفهم  دارد. هاي ديگر اندركنشمؤلفهسامانه ديناميكي است و با يك  مؤلفهام از اين پنج كد

 د و بدلرو تكانه  با همديگر، انرژي، ماده تابانند. گيرند و به فضا انرژي ميخورشيد انرژي مي

 ؤلفهمدت اين پنج مرفتار دراز گذارند. مي ديگر اثرشوند و بر همديگر متأثر مياز هم كنند.مي

 است. موضوع اقليم و اقليم شناسي

يل و يخ تشكها مشخصات خاص خود را دارند: ساختار، ديناميك، تارهر يك از اين مؤلفه

ر شت آن بنگاهدا ودر تنظيم حيات  هاي ديگر، نقشهاي ديگر و تأثر از مؤلفههتحول، اثر بر مؤلف

د در مور است كه هايي از فهرست بلند مطالبينمونهجوامع انساني  زمين، ارزش اقتصادي براي كره

 .توان مطرح كرد و به فهم و درك آنها پرداختياد شده مي مؤلفههر كدام از پنج 

 توان سواالت زير را مطرح كرد:مي كرهدر هوا 

تركيب شيميايي جّو، نقش هر يك از گازهاي تشكيل دهنده آن در بازتاباندن، پراكندن، و جذب و 

 در جّو،  هاميزان و نقش هواويزهاي خورشيد و زمين، تشكيل ابر و باران و برف، بشنشر تا

با وشت آينده آن، كنش و اندركنش جّو تحول جّو و سرن، تاريخ جّو ايي جهاني و منطقههاجريان

 دانان باها. فيزيكها و مكانيسم عمل آناقيانوس، با محيط زيست، يا خاك و سنگ، آالئيده

الكتروديناميك، الكترو مغناطيس،  ، ديناميك گرما،هامكانيك، ديناميك شاره هايتخصص
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و  هاي آلي و معدنيدانان با تخصصسپكتروسكپي، اپتيك، مواد چگال نرم، نانوفيزيك، و شيميا

سازي و هاي كامپيوتري و شبيهدانان با مهارتفيزيك، نانوشيمي، رياضيديناميك مولكولي، شيمي

 هاي ناشناخته هر يك از موارد ياد شده ياري خود براي گشودن گره توانند از دانشسازي ميمدل

 .جويند

 

 توان به نكات زير پرداخت:مي كرهدر آب 

عرض و با و  با عمقها ها و تغييرات آنآب PHشوري و  ؛ها و درياهاتركيب شيميايي اقيانوس

ان اندارگياهان و ج ؛ين عواملتغييرات فصلي و درازمدت هر يك از ا ؛طول جغرافيايي

 هاييانفتن جررنحوه به وجود آمدن و از بين  ؛ها و درياهااقيانوس ميكروسكوپي و ماكروسكوپي

 ها؛بتحول آ وو آب  جوامع؛ تاريخ تشكيل ب و هواي جهاني، غذا ها بر آاقيانوسي و تأثير آن

  پيشگان،گان و شيميپيشعالوه بر فيزيك ها.بنقش زيست محيطي و ارزش اقتصادي آ

ي تاريك هاخود گوشه توانند با دانشدانان ميدانان و تاريخاقتصادشناسان، ديرينهشناسان، زيست

 ها را روشن كنند.اين زمينه

يد و خورش شود، از بركت آب و هوا، مجموعه هر آنچه موجود زنده ناميده ميكرهزيست 

ري در جانو وحيات گياهي  ،و جهاني در هوا و آب ايزنده است. هر تغيير كوچك و بزرِگ منطقه

صين ، متخصندانادانان، بيوفيزيكشناسان، بيوشيميزيست دريا و خشكي را متأثر خواهد كرد.

  يازمايند.ها بميدان ناشناختهاين توانند بخت خود را در ميدانان محيط زيست، اخترفيزيك

گرمي و  هاي يخ زده، بهها و زمينها و كوهستانمجموعه يخ و برف قطب، كرهرما س

ا هانوساقي ، سطحآب شدن وسيع يخ و برف  است. حساس هاردي اقليم و كمي و زيادي بارشس

آب شدن يخ   پوشاند.پست را ميسواحل هاي كشاورزي ها و زمينگاهآورد و سكونترا باال مي

اي هز اكوسيستمزندگي بسياري اهاي روي زمين را، كه روان آبهاي زير زمين و آب ،هاكوهستان

ورزي يست و كشامخصصين محيط ز كند. ها وابسته است متأثر ميانساني و حيواني و گياهي به آن

 ند. اره باشچه دنبال توانند بها را دارند ميو بهداشت اكوسيستم ،غذا ،آب امنيتها كه دغدغه و آن

م ا اقلياست كه خود را ب اشتهد ر دنيا يكصد هزار سال و بيشتر فرصتاكوسيستم حاض

دهد، يم رخ بدر اقل اگر تغيير غير طبيعي كوتاه مدت ) از مرتبه چند ده سال( موجود سازگار سازد. 

 ت. آيندي خواهند داشخوشو سرنوشت ناگياه و جانور قادر به سازگاري نخواهند بود 

ه زمين به طور غير طبيعي كند كتأييد مي "ها براي تغيير اقليمپانل دولت"گفته شده است و 

رياهايش به در طول يكصد سال گذشته نزديك به نيم درجه گرم شده، سطح د  .ه استدش گرم

ه تكيلومتر مربع كاس ميليون 3تا  2اش به ميزان متر باال آمده و پوشش يخ و برفميلي 200اندازه 
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يا به صورتي كه هست زندگي جوامع مختلف دناي انديشيده نشود و روال شده است. اگر چاره

 به، افزايش دما تا دو و سه درجه، باال آمدن درياها 21و پايان سده  بيم آن است تا نيمه ،رودبه پيش

هاي اقليمي فرينهو بالياي ناشي از  گاهيزيستهاي جمعيتي و بحران رسد.به مترسانتي 100تا  50

انسان صاحب دانش و تكنولوژي ممكن است راهي براي كاهش آثار   ناپذير خواهند بود.اجتناب

توانند گان از هر طيف ميپيشهها، و دانشناخواسته اقليم و سازگاري سريع پيدا كند.  تكنولوژيست

 به فكر چاره باشند. 

كمتر  ازجهان، افزايش جمعيت در يكصد سال گذشته به زمين غير عادي دن شسبب گرم 

، و تغيير الگوي 2011در  نفر هفت ميلياردباالتر از به در پايان سده نوزدهم نفر د يك ميلياراز 

سبت داده ن پيش صد ساليك مقتصد هاي هاي امروز در مقايسه با انسانناانس مصرف مسرفانه

 سيلي صدهافسوخت  تأمين انرژي مورد نياز خود برايويكم انسان سده بيستم و بيست . شودمي

 د به هوااكسين ديدرآورده، سوزانده و به صورت گاز كرباز زير زمين پروا بييش را ميليون سال پ

ضا جلوگيري فسرخ زمين به از خروج تابش فرواي است، خانهگاز گلاكسيد بن ديكرداده است. 

 وفسيلي  وزاندن منابعستر بهتر و كم ،دانشمندان در مقام چاره . داردمي و زمين را گرم نگاهكند مي

آب رژي ورشيد، انخگرماي  .اندنوشونده را تجويز كردهنو و ها با منابع انرژي گزين كردن آنجاي

ي هاانرژي هاينمونهضايعات حيواني و گياهي و هر نوع چوب و باد، انرژي حاصل از سوزاندن 

 گزينجايفردا دوباره نو شونده هستند. امروز كه مصرف شوند 

 اي هئي مثالو انرژي زمين گرماانرژي جزر ومد، ك، انرژي اتمي، . انرژي فتوولتائياندشده 

 .هاي نو هستند. پيشترها شناخته نبودندانرژي

 ا از نوهاي حرارتي رهاي فسيلي الزم است مهندسين ماشينبهتر سوزاندن سوختبراي 

ن و هندسياز مبه هاي نو شوندانرژيبراي ترويج ها را باال ببرند. طراحي كنند و راندمان آن

ر تهاي نو كمژيانر . نو به وجود آورندهاي كنولوژيتو زنند دست به كار ابداع بايد  مخترعين

هاي مان سلولردن راندبراي باال ببه عنوان مثال طلبند. پژوهش بنيادي مي و اندشناخته شده

ن ئيدروژ راي توليدب .هاي جدي روبرو هستندبا چالشدانان و نانوشيمي نانوفيزيكدانان ،فتوولتائيك

هاي هشطيف وسيعي از پژو ،مصرف هايجايگاهاز تابش خورشيدي و ذخيره و انتقال آن به 

 ر نهفتهابزا و طراحي انواع اسباب و ،بنيادي فيزيك و شيمي و مهندسي مواد و مهندسي مكانيك

ر و تخمي زا كه معده نشخواركنندگان يوسوخت از ضايعات گياهي، به روشياست. براي توليد ب

ياز ن ولكولي، وشيمي مبيوشيمي ،به دانش وسيعي از بيولوژي كند، انرژي توليد ميسلولز هضم 

 است.



 4 

ني كربن براي كم كردن نشر جها امر به اين سو دولت مردان و متخصصين 1980از دهه 

 ده امضاءچندين معاه و چندين گردهمائي تشكيل دادهاي ديگر، خانهو گازهاي گلدي اكسيد 

. اندسيدهروافق نهتهستند. در چند گردهمائي به دو نمونه هاي مونترال و كيوتو . پروتكلاندكرده

 ار حقوقي و اقتصادي و سياسي بسياست. مسائل عدم توافق يك كنفرانس كپنهاگ نمونه 

لي ا مسبب اصرگان هتوسعه يافت ،شده است. كشورهاي در حال توسعهمطرح اي سابقه و پيچيدهبي

 اشد. بگان هفتياتوسعه هزينه بازسازي اقليم بايد به عهده كهبر اين باورند دانند و ميخريب اقليم ت

وسازي نند و دانصنايع در حال ظهور هند و چين را قديمي وآالينده مي ،كشورهاي توسعه يافته

تا ا شان رعيو اجتماادي توانند رشد اقتصنمي ،كنندگان استدالل ميطلبند. توسعه نيافتها ميها رآن

سي، حقوقي، سيا انبوهي از مباحث كنند. اند متوقفرسيدههن كه به حد معقولي از توسعهزماني 

حران مدير ب ،مرددان، سياست، حقوقسخنران ،سخندانكه  به ميان آمده استو حكومتي  ،اقتصادي

 نند.كهم نزديك  را بهها دولتطلبد كه نقطه نظرات از هم گريز مي المللو رابط بين

 متأثرن ه يكسابانسان و گياه و جانور را پديده جهاني است،  تغيير اقليم و گرمايش زمين

 وبرسند  ه توافقبها با هم جوئي براي يك يا دو سده آينده الزم است دولتكند. در مقام چارهمي

يا در مختلف دن جوامعولي بند باشند.  جهان پاي همديگر ودر دراز مدت به تعهدات خود در قبال 

 للم و مهاي اقوااب و عادات و سنتيكي دو سده آينده چگونه توسعه پيدا خواهند كرد. آد

 هايملت وقوام اد داشت و در رسيدن به توافق با نخواه جوامعگوناگون چه نقشي در توسعه آينده 

و دصد و كيبراي ها د آورد. دولتند كرد، يا چه مانعي به وجود خواهنمختلف چه كمكي خواه

واهند تفاهم نخ و روي چه مواضعي به خواهند بود افقبه تور چه مطالبي قادر سبر صد سال آينده 

ويان و گتي پيشپژوهان و حشناسان، اقتصاددانان، تاريخشناسان، روان. اينجاست كه جامعهرسيد

 اي خود را عرضه كنند. هتوانند تواناييگيران ميفالشايد 

ي آن، به هاسازيلمحاسبات اقليم ومد ام.هاي فضا نام نبردهدانان و تكنولوژيستياضيراز 

ول ادر صف  وترآشنايامپدانان كاند. رياضيبسيار پيچيدهها، خاطر عوامل مؤثر و فراواني ناشناخته

گذشته  هدهر دو اند، و دها از فضا، دقيق، وسيع، و كم هزينهگيريگيرند. اندازهي قرار ميپژوهاقليم

 نولوژيژوهان و تكپتوانائي فضادر عصر حاضر، اند. زميني را گرفتههاي يبانجاي بسياري از ديده

 .ه استشد بديلتي فضائي به بازوي اصلي اقليم پژوه


