
  

 اقلیم و تغییرات آن در سده های گذشته و حال

 یوسف ثبوتی

 پژهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین

 انزنج -دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه 

 

 ،ادندشر خبر دب اندیشیده های پرشتاب و نامیالدی پژوهشگران از گرم شدن زمین به خاطر فعالیت 1980در دهه 

 اهمیت آن المللی متوجههای بیننهادمردان و چند سالی طول کشید که دولت. آور شدند یند آن را یادو تبعات ناخوشا

 ر آن شدندب اشناسییونسکو و سازمان جهانی هو. چه اتفاق افتاده و در حال تشدید بود بشوند و به فکر چاره باشند

یل شد تشک 1988ر سال د "اقلیمتغییر  ها برایدولت پانل" که به کمك هم موضوع را از جهات مختلف بررسی کنند.

های آمدهای آن، راهکه گرم شدن زمین، پی به عمل آمدهای معرفت بشری دعوت حوزه در تمام و از پژوهشگران 

های الزم برای ه، و توصیبررسی کنندمختلف از جهات ناشی از آن را های ترمیم ویرانی احیاناکنار آمدن با آن و 

در طول سی سال گذشته  .گزاران بنمایندمردان و سیاستای به وجود آمده به دولتمقابله با تهدیدها و فرصته

 انجام گرفته است: ادیمطالعات زی

سریع  ه روندمبانی فیزیکی و شیمیایی وزیستی حاکم بر اقلیم و تغییرات آن دانسته شده است. مسلم شده ک

ایش لی گرمی در سر تا سر جهان از عوامل اصو تغییر مسرفانه الگوی زندگ ،صنعتی شدن جهان، افزایش جمعیت

کن، سبب های فسیلی و استفاده ناسنجیده از زمین برای تامین غذا و آب و مسزمین است. مصرف بیش از حد انرژی

 کند.مین را گرم کرده و میزای دیگر شده و اکسید کربن و گازهای گلخانهنشر گاز دی

های ساحلی گاهسکونتآید. می ها باال آمده وها، سطح دریای و قطبهای طبیعبر اثر آب شدن برف و یخ یخچال

تغییر اقلیم  گانهآواربه  آینده نزدیكاین مناطق در احتمال دارد گروه کثیری از جمعیت  و در معرض تهدید هستند

  .شوندتبدیل 

ها، های جوی اعم از طوفاناددتغییر کرده و رخها براثر افزایش تبخیر از دریاها، فصول و توزیع جغرافیایی بارش

تطابق با شرایط جدید آگاهی، پژوهش،  شوند.و می اندتر و شدیدتر شدهها فراوانها و ترسالیسالیا، خشكهسیل

المللی به موضوع ها و نهادهای بینالزم است دولت طلبد.اندیشانه میرگزاری دوگیری به موقع، و سرمایهتصمیم



  

 موقع اقدام کنند. وقوف داشته باشند و به

ند. ولی کهای تغییر اقلیم مقابله یا تطابق انسان هوشمند و صاحب تکنولوژی شاید بتواند با بعضی از آسیب

 ها و دریاها، قادر به تطابق با اقلیم جدید نیستند. اقال برای حفظ وضعهای گیاهی و حیوانی در خشکیبومزیست

ها با ها و دولتهای تثبیت اقلیم شناخته شوند. الزم است ملتموجود و پیشگیری از تشدید آن الزم است راه

المللی مونترال، های بینهماهنگی و همکاری یکدیگر به فکر چاره باشند. در جهت نیل به این هدف کنوانسیون

 رو توجه به دوعامل زیر است:معما در گحل شوند. اند و میکیوتو، کپنهاك و بسیاری دیگر برگزار شده

الزم . هاستهای فسیلی در راس مخربسوخت رضه و تقاضای انرژی و نحوه استفاده آن: معلوم شده استع -1

ین ای جایگزهسته های نو و تجدیدپذیر و احیاناالمقدور با انرژیبهینه مصرف شود و حتی است کمتر و

 شود.

د ونه خواهکه افزایش جمعیت در جهان توسعه یافته و در حال توسعه چگاین رشد و توسعه جوامع بشری:  -2

یرانه نه و فقالگوی زندگی در جهان در حال توسعه و توسعه نیافته که در حال حاضر  بسیار مقتصدا ،ودب

ی ه مطالبچبر سر . ها با همدیگر چگونه خواهد بودها و ملتی دولترابطه. است چگونه تغییر خواهد کرد

 .  ق خواهند کرد و یا قادر به توافق خواهند بودتواف

ی و قیقاتامع دانشگاهی و تحمطالبی که در این مقدمه مبسوط به آن اشاره شد به مدت سی سال در مج همه

ها برای تغییرات اقلیم که پانل دولت 2007. تنها در گزارش چهارم سال گزاری دنیا بحث و بررسی شده استسیاست

منعکس  منتشر شده و در دسترس همگان است بیش از دو هزار محقق نتایج و نظرات خود رادر سه هزار برگ 

 گزاران خالصه شده است.ها برای سیاستاند و توصیهکرده

ها در کدهای ساختمانی اما درکشور ما: جای خوشوقتی است که سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری

دهد، مرکز های نو بعضی اقدامات ترویجی و تحقیقاتی انجام میازمان انرژیس کنند.جویی در انرژی را تاکید میصرفه

و تغییر در الگوی مصرف توجه  مصرف بهینه به امر ده بیست سال پیش فعال است. مطالعات اقلیم مشهد به سبك

تصویر  .ایمها مغتنم است، ولی کمی دیر شروع کردههمه این کوشش شده و آگاهی عمومی نسبی حاصل شده است.

 .ایمبا اثرات گرمایش زمین تدوین نکردهمی برای مقابله و بالطبع برنامه منسج گذرد نداریممیدر دنیا روشنی از آنچه 

کشور و فرهنگستانهای  دانشگاهیدر مجامع . اطالعات علمی و همگانی در کشور کم، سطحی و بدون انسجام است

با زمین، هوا، دریا، هیچ یك از نهادهای دولتی که به نحوی . اف داردکمتر کسی به اقلیم و موضوعات مرتبط با آن اشر



  

و  کار دارند، گرم شدن زمین را مرتبط با خود نمی دانندو  کشاورزی، دارو و درمان، محیط زیست و انرژی سر

 تا تصمیم سیاست گزارانمان چه باشد.     شناسند.های خود نمیپرداختن به آن را در حوزه مسئولیت

 

 

 

 


