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« گرمایش زمین همه چیز درباره »  

 

ها، تغییر الگوی مهاجرت جایی فصلبه  هان تغییر کرده است. جاالگوهای هواشناسی در سراسر جسال اخیر  در چند

چند سالی است که  .پدیده گرمایش زمین بر زندگی انسان دارندگیاهان و حیوانات همه حکایت از تاثیرگذاری 

افتد. این تغییرات آب و هوایی تنها ر از حد معمول در ایران اتفاق میتهای خشک با آب وهوای گرمپدیده زمستان

ه است. به عنوان مثال خوش تغییراتی شدمختص ایران یا خاورمیانه نیست. آب وهوای سراسر جهان دست

ی تمام این رویدادها ـل اصلـیدهند دلیـشده است. تحقیقات مختلف نشان م رـتهای اروپا نیز طوالنیزمستان

ای که از نیمه قرن بیستم سرعت گرفته و اکنون تاثیرات آن به طور است. پدیده« گرمایش زمین»به نام ای پدیده

 .بارز قابل مشاهده است

ای برای زمین ت و در بسیاری موارد تخریب کنندهعجیب، طوالنی مدپیش بینی می شود گرمایش زمین عواقب  

 .داشته باشد

 

 انسان عامل اصلی گرمایش زمین

های انسان ناشی از فعالیت ،ها و جورم شدن تدریجی سطح زمین، اقیانوسدهند گنشان میصورت گرفته تحقیقات 

کربن، متان و دیگر گازهای اکسیداست که دی های فسیلیترین این دالیل استفاده از سوختاست. یکی از مهم

  .کندرا وارد جو میای خانهگل
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های سیاسی متعدد درباره تغییرات وجود جنجال با

تحقیقاتی دولتی درباره یک گروه آب و هوایی گزارش 

تغییرات آب و هوا در آمریکا نشان داد، دانشمندان 

یقین دارند ارتباطی میان  بیش از هر زمان دیگری

 .های انسان و گرمایش زمین وجود داردفعالیت

المللی توافق نظر سازمان علمی بین ۱۹۷بیش از 

دارند که گرمایش زمین رویدادی حقیقی است و گرم 

 .شدن کره زمین تاکنون تاثیرات مخربی داشته است

 

 ها تبخیرها ذوب می شوند و دریاچهیخ

شناسی و علوم زمین جوزف ورن استاد 

ورگ در ــسبـاه پیتـگـشـت در دانـزیسمحیط

  :ویدـگباره می این

افتد، چه را اتفاق میی آنـن به طور واقعی تواـم

مین درحال ذوب شدن های دو قطب زدید. یخ

های سراسر دنیا آرام آرام در هستند. دریاچه

حال تبخیر هستند و حتی در برخی موارد روند 

ز زمان فعالیت تر از محیط اطراف است. الگوهای مهاجرتی حیوانات تغییر کرده و گیاهان نیبسیار سریع انتبخیرش

 .ریزدهایشان در پاییز زودتر میدهند و برگ درختان در بهار زودتر شکوفه میاند. مثالخود را تغییر داده

 

 افزایش متوسط و حداکثر دما

ترین میالدی گرم ۲۰۱۶میالدی ثبت شده،  ۱۸۹۵جا که سابقه دمای جهان از سال طبق اطالعات ناسا، از آن

  سال در سراسر این تاریخچه بوده است.
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 ۱.۷۸ زمین سطح دمای سال این در دیگر عبارت به

تر از گرم (درجه سانتیگراد ۰.۹۹) فارنهایته درج

متوسط دما در کل قرن بیستم بوده است. طبق آمار 

میالدی رکورددار  ۲۰۱۵سال  ،۲۰۱۶ناسا قبل از 

های ل جهان بود. این روند درباره سالترین ساگرم

 ۱۷مورد از  ۱۶قبل نیز تکرار شده است. در حقیقت 

سال گرم جهان در رکوردهای ثبت شده پس از 

 .اندمیالدی بوده ۲۰۰۱

 

 رویدادهای شدید آب و هوایی

ند. گرمایش زمین سبب رویدادهای شدید آب و هوایی یکی دیگر از پیامدهای گرم شدن آب و هوای جهان هست

 .ها سردتر از حد معمول باشندتر و در برخی مناطق زمستانها گرمشده تابستان

به سمت جنوب حرکت  (polar jet streams) های هوای قطبیشوند جریانتغییرات در آب و هوا سبب می 

اه خود رها که در حقیقت مرزی میان هوای سرد قطب شمال و هوای گرم استوایی هستند، همکنند. این جریان

انی سردتر از حد معمول برند. به همین دلیل در برخی مناطق سرمای ناگهانی یا زمستهوای سرد و یخ قطبی را می

 .کرار در طوالنی مدت از پیامدهای گرمایش جهانی استشود. این روند درصورت تمشاهده می

یک فصل سرد یا گرم یا حتی 

با این خصوصیات تاثیر سالی 

هوا و  گیری آبکمی در شکل

تغییر در آب وهوا خواهد داشت. 

های افتد که سالزمانی اتفاق می

گرم یا سرد تکرار شوند و متوجه 

 شویم که این تغیرات دیگر یک 

 



ی دیراز ِ  د  
 

4 
 

 

ظره چنین ممکن است به تغییراتی شدید غیر از سرما یا گرمای غیرمنتگرم شدن زمین هم.ناگهانی نیستپدیده 

  کند. البته این موضوع هنوز تحت بررسی است اماگیری تندبادها نیز تغییر میمنجر شود. به عنوان مثال شکل

یابند اما ممکن است ی کاهش میتندبادها در مقیاس جهاندهند ای فعلی اتمسفر نشان میهای رایانهمدل

 .شان افزایش یابدشدت

حتی اگر تندبادها در مقایس جهانی : گویدباره میموضوع تغییرات آب وهوایی در این مولف کتابی با آدام سوبل

شوند. عالوه بر آن دانشمندان اطمینان دارند این هم در برخی مناطق بیشتر تکرار میتر اتفاق بیافتند اما هنوز کم

میان هوای گرم ها انرژی خود را از تمایز دما یابند. زیرا آنشدت بیشتری میتندبادها به دلیل تغییرات آب وهوایی 

شتر ـی این تمایز دما را بیـجهانرند و گرمایش ـگیسفر میـرد قسمت باالیی اتمـهوای س ها وو استوایی اقیانوس

عناست که آید، این روند بدان مرت از تندبادهای شدید به وجود میترین خسااز سوی دیگر چون بیش .کندمی

اس عالوه برآن رعد و برق نیز یکی دیگر از پیامدهای گرمایش جهانی است. بر اس .شوندتر میتندبادها مخرب

فزایش دمای جهان تعداد شود در صورت ابینی میمیالدی، پیش ۲۰۱۴ای در گزارش الیو ساینس، طبق مطالعه

 .درصد افزایش یابند ۵۰ها در آمریکای شمالی رعد و برق

 

 افزایش رعد و برق 

تر شدن محققان این تحقیق متوجه شدند به ازای هر یک درجه سانتیگراد گرم 

 .شوددرصد بیشتر می ۱۲جو زمین، احتمال رعد و برق 

کنند رویدادهای آب و هوایی مانند سوی دیگر دانشمندان پیش بینی می از

های مدل .افتندمی شدیدتری اتفاق هایوج گرما، خشکسالی، طوفان و کوالکم

شود الگوهای هوایی کنند گرمایش جهان سبب میآب وهوایی پیش بینی می

شامل این تغییر احتماال  .سراسر جهان دچار تغییرات قابل توجهی شوند

 .شودارش ساالنه و تغییر دمای فصلی میدگرگونی الگوی وزش باد، ب

ای ممکن است وضعیت خانهچنین به دلیل سطح باالی انتشار گازهای گلهم

ها تغییر نکند. بنابراین تغییرات مذکور چند دهه یا بیشتر ادامه جوی برای سال

کا بارش ساالنه افزایش لی آمریهای شماند یافت. به عنوان مثال در ایالتخواه

 .یابدانوس آرام بارش تابستانی کاهش مییابد و اما در شمال غرب اقیمی
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 برف شبار کاهش تدریجی

دن ـه تغییرات آب و هوایی ذوب شـگرهای اولیـیکی از نشان

هاست. طبق گزارش ژورنال تغییرات آب و هوایی، ساکنان یخ

بارش برف بین آمریکای شمالی، اروپا و آسیا شاهد کاهش 

ز اند. طبق آمار مرکمیالدی بوده ۲۰۱۵تا  ۱۹۶۰های سال

های دائم یخ زده در ملی برف و یخ آمریکا، حجم زمین

درصد  ۱۰میالدی  ۱۹۰۰کره شمالی نسبت به اوایل نیم

 .کاهش یافته است

 

 شوندها بیدار میمیکروب

زمین های ناگهانی دن یخ ها به رانش و دیگر فروپاشیذوب ش

وع دوباره ـت به شیـممکن اس نـچنیمـشود. همنجر می

ای ها خفته بودند، مانند نمونههایی منجر شود که مدتمیکروب

ها در آن مخزنی از الشه مدفون گوزن میالدی که ۲۰۱۶در 

 .منجر شد (anthrax)کشف شد. این رویداد به شیوع آنتارکس

های جهانی کاهش یخین تاثیرات گرمایش تریکی از سهمگین 

های حجم یخ ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵قطبی است. در پاییز و زمستان 

ترین میزان رسید. این درحالی است که در این شناور به کم

ذوب  ترین میزان برسد. روندفصول باید میزان یخ و برف به بیش

یابد. طبق ها ادامه میشدن و کاهش ضخامت یخ طی سال

تری به سمت گرمای کم ،ها، در نتیجه این روند سطح براق یخناسا انجام شد IceBridge تحقیقی که در عملیات

کنند. تمام این تری دارند، گرمای بیشتری جذب میههایی که رنگ تیرکند. بنابراین اقیانوسجو منعکس می

 .شوندبه ذوب شدن بیشتر یخ ها منجر می رویدادها به طور چرخه وار
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 و اسیدی شدن اقیانوسافزایش سطح دریا 

 ۲۰۱۴یابد. سازمان آب وهواشناسی جهان در ها، سطح آب دریاها نیز افزایش میزمان با ذوب شدن یخدر کل هم

میالدی گزارش داد سطح آب دریاها در 

متر افزایش یافته است. میلی ۳سراسر جهان 

این رقم حدود دو برابر متوسط افزایش ساالنه 

 (مترمیلی ۱.۶)ستم سطح دریاها در قرن بی

 .بوده است

های قطبی همراه کاهش ذوب شدن یخ 

ها در گرینلند، آمریکای شمالی، حجم یخچال

یا به افزایش سطح آمریکای جنوبی، اروپا و آس

ان ـن میـا در ایـشود. امدریاها منجر می

ها نیز مقصر هستند. طبق گزارش انسان

ها ها و افزایش سطحذوب شدن یخ ها،دارند که گرم شدن اقیانوسطمینان درصد ا ۹۵میالدی دانشمندان  ۲۰۱۳

 .میالدی به دالیل انسانی بوده است ۱۹۵۰از دهه 

مکانی که )گیرد. اگر روند کنونی ادامه یابد، بسیاری از مناطق ساحلی های آتی سرعت میاین نرخ رشد در سال

 .روندفرو میزیر آب  (کنندنیمی از جمعیت کره زمین زندگی میبیش از 

 

 گیاهان و حیواناتتغییر زیستگاه 

. بسیاری طبق گزارش آکادمی علوم آمریکا تاثیر گرمایش جهان بر اکوسیستم جهان عمیق و گسترده خواهد بود

 .کنند زیرا دمای هوا افزایش یافته استسمت شمال یا ارتفاعات مهاجرت می اکنون بهاز گیاهان و حیوانات هم
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ها در حال کوچ هستند. ستوایی به سمت قطبفقط به معنای مهاجرت صرف نیست. حیوانات از مناطق ااین روند 

کنند. اما وند آب و هوای مناسب را دنبال میها ربه بیان ساده آن

های ت آب وهوایی از سرعت مهاجرت گونهکه سرعت تغییراهنگامی

 .مختلف بیشتر شود، این روند چالش برانگیز خواهد بود

توانند در آب و هوای جدید دوام همین دلیل بسیاری از حیوانات نمیبه  

 .بیاورند و احتماال منقرض شوند

های وژنـرش بسیاری از پاتـتر به گستآب و هوای گرم نـچنیهم 

شود که زمانی فقط در مناطق اطراف استوا وجود زایی منجر میبیماری

های گیاهی و حیوانی منجر و این امر به مرگ بسیاری از گونهداشتند 

 .خواهد شد

 .میالدی ناپدید شوند ۲۰۸۰از سوی دیگر ممکن است نیمی از گیاهان زمین و یک سوم حیوانات تا 

 

 

 تاثیرات اجتماعی

رشد شوند. فصل های کشاورزی نیز فلج میدر نتیجه این تغییرات سیستم 

آب وهوای سالی، ککند و همراه خشمحصول دربرخی مناطق تغییر می

خانگی، کاهش های انباشته، افزایش تنوع حیوانات سخت و فقدان برف

رزی های زیرزمینی و مناطق جنگل، به کاهش محصوالت کشاومنابع آب

مناطق بسیاری در جهان بر اثر این  .شودو دام در سراسر جهان منجر می

ی پدیده دچار توفان، سیل یا خشکسالی و بسیاری دیگر از انواع بالیا

رود یا با شود و اقتصاد و تجارت در این مناطق از بین میطبیعی می

 .های زیادی روبه رو خواهد شددردسر
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 برای مقابله با گرمایش زمین ساده فردی های کارراه

ها را بر ها وکارخانهتوان تاثیر صنایع، نیروگاهکه نمیبا این

گرفت، اما کربن نادیده اکسیدگرمایش زمین و تولید دی

تاثیر نیستند. برای نجات ی روزمره انسانی هم بیهافعالیت

های میلیاردی یا مشارکت در زمین نیازی به صرف هزینه

کار های پرهزینه جهانی نیست و فقط با رعایت چند راهطرح

توانیم در کاهش ساده و اصولی برای مصرف صحیح، همه ما می

ها مطلع حاال از آنای و پیامدهایش که های گلخانهگاز

کار عملی اشاره اید، سهیم باشیم. در ادامه به چند راهشده

 :خواهیم کرد

 

 بندی کنیدها را عایقدر و پنجره. ۱

بندی کنید. برای افزایش کارایی سیستم گرمایشی ها و آشپزخانه را عایقتان، اتاقهای خانها درزگیری در و پنجرهب

را مدام چک و در صورت نیاز تمیز کنید و به این ترتیب از هدر رفتن انرژی  و خنک کننده، فیلتر هوای آن

 .پیشگیری کنید

 مصرف استفاده کنیداز المپ کم. ۲

کنند های معمولی انرژی مصرف میدرصد کمتر از المپ ۸۰شود، استفاده می «ای دیال»ها از هایی که در آنالمپ

 .دهدها را هم کاهش میقابل توجهی دارند. از طرفی هزینه تر شدن زمین هم نقشو در کاهش سرعت گرم

 ها را از پریز بکشیددو شاخه. ۳

رق ـند که در طول روز به بـهستگیری و... از جمله لوازمی وهـویی، آب میـشلویزیون، جاروبرقی، ماشین لباست

تان را طوری برق بکشید و رایانه یا تبلتها را از اند. به محض تمام شدن کارتان با برخی از این لوازم، آنمتصل

 .تنظیم کنید تا بعد از این که مدتی استفاده نشدند، به حالت استند بای بروند
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 یافت را جدی بگیریدباز. ۴

ای موثر است البته واضح خانههای گلبازیافت، تعمیرات و استفاده مجدد از موارد مصرفی شدیدا در کاهش گاز

شت هم در این زمینه، ضروری خواهد بود. کاغذ، روزنامه، ظروف آشامیدنی، باتری، تجهیزات است که رعایت بهدا

 .های قابل بازیافت را بازیافت کنیدالکترونیکی و دیگر کاال

 به برچسب انرژی وسایل توجه کنید. ۵

کمی تفاوت قیمت، قبل از خرید هر وسیله برقی جدید برای منزل، برچسب انرژی آن را بررسی کنید و به دلیل 

 .از تاثیرات استفاده از لوازم پرمصرف غافل نشوید

 های پالستیکی نه بگوییده کیسهب. ۶

ای همراه داشته باشید تا برای خرید هر چیزی، نیاز به کیسه پالستیکی نباشد هنگام خرید حتما یک کیسه پارچه

 .که به محض رسیدن به خانه، دور انداخته شود

 را هم افزایش دهیدآگاهی دیگران  .۷

توانید در این زمینه انجام دهید، افزایش آگاهی دیگران درباره گرمایش زمین و شاید تاثیرگذارترین اقدامی که می

چنین تان بیشتر صحبت کنید همهای محیط زیستی خود برای دوستان و خانوادههای آن است. از نگرانیپیامد

تماعی به اشتراک بگذارید و درباره گرم شدن کره زمین، از ظرفیت فضای های اجهای خود را در شبکهاین نگرانی

 .مجازی هم کمک بگیرید

 مشرق نیوز/ مهر نیوز/ باشگاه خبرنگاران جوان منابع:

 99تهیه کننده: روابط عمومی موسسه خیریه نیکوکاران راز/ بهار

 

 

 


