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  چکیده 
اي که امروزه توجه بسیاري از دانشمندان را به خود جلب کرده است گرم شـدن زمـین    مهمترین مسئله

سـتانه یـک فاجعـه بـزرگ انسـانی و زیسـت       اي است که این مسئله جهان را در آ در اثر گازهاي گلخانه
هـاي   اکسید کربن ناشـی از سـوخت   محیطی قرار داده و دانشمندان عامل اصلی آن را انتشار گازهاي دي

هـاي قطبـی، بـاال     فسیلی و معدنی کشورهاي صنعتی میدانند افزایش دماي زمین موجب آب شدن یـخ 
هـاي دریـایی    احلی  و جزایر، و ایجاد طوفانآمدن سطح آبها، ناپدید شدن برخی از شهرها، کشورهاي س

جاري شدن سیل، کم شدن آب آشامیدنی و محصوالت کشاورزي، تشدید فرسایش خـاك ،  . خواهد شد
هـاي گیـاهی و جـانوري، و مهـاجرت برخـی از       هاي یخی، و از بین رفتن برخی از گونـه  پیدایش دریاچه

بیانیه نشست دانشمندان زمین هشدار داد زمین . اي است هاي جمعیتی نیز از تبعات پدیده گلخانه بافت
، سه میلیـارد و دویسـت میلیـون    2080درجه گرمتر شده و تا سال  4/6تر  درجه و در حالت وخیم 4تا 

دهد کشورهاي فقیـر   مطالعات نشان می. میلیون نفر از قحطی رنج خواهند برد 600نفر دچار کم آبی و 
کـل  . تن گاز کربنیک وارد جـو زمـین میکننـد    7/21هاي صنعتی ازاي هر نفر ساالنه یک تن و کشور بۀ
میلیارد تن آن مربوط بـه   6میلیارد تن برآورد شده که  27اکسید کربن تولید شده در جهان ساالنه  دي

ها قدرت جـذب حـدود نیمـی از گازهـاي      این در حالی است که اقیانوسها، دریاها و جنگل. آمریکا است
در ایـن مقالـه بـه بررسـی پیامـدهاي      . را دارد و بقیه در جو زمین باقی میماندتولید شده توسط انسانها 
  .اي و منشاء آنها پرداخته شده و راهکارهاي الزم ارائه خواهد شد ناشی از گازهاي گلخانه

  
 کلیدي کلمات

  اکسید کربن، محیط زیست   اي، گرم شدن زمین، دي هاي گلخانه گاز
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  مقدمه . 1 
ایـن مخلـوط ظریـف    . بسیار حساس و ظریف اسـت  هاهاي آن ي گاز تشکیل شده که نسبتا زمین از مجموعه جو

همزمان با شروع انقالب صنعتی در اروپا و تکامل تمدن بشري  بتدریج . ادامه حیات را بر روي زمین ممکن ساخته است
جهـانی تبـدیل شـده     تعادل این مخلوط ظریف یا گازهاي موجود در طبیعت بهم خورده و اکنون به یک معضـل بـزرگ  

. باشـد  ها و وسایل حمل و نقـل مـی   هاي فسیلی و معدنی در کارخانه این مسئله  بیشتر ناشی از بکارگیري سوخت. است
اي  اي بنـام اثـر گلخانـه    حرارت جو زمین توسط پدیـده  آنها باعث محبوس شدن گرما و افزایش درجهانتشار دود ناشی از 

ایـن  . باشـد  ساخته و پرداخته خود بشـر مـی   درصد بروز این مسئله 90ازمان ملل سین نظریه رشود که بر اساس آخ می
مهمتر از همه ایجاد  .مسئله عالوه بر افزایش درجه حرارت، آلودگی آب و هوا و مسائل زیست محیطی را نیز بهمراه دارد

 عه مـاوراءبنفش آفتـاب بـه جـو    این الیه از ورود اشعه خطرناکی همچون اشـ  .ن در اثر پدیده مذکور استوزشکاف الیه اُ
مللی و بخصوص کشـورهاي صـنعتی کـه ایـن     لا لذا همه انسانها، جوامع بشري، سازمانهاي بین. کند زمین جلوگیري می

جهت فرونشاندن ایـن فاجعـه بـزرگ یعنـی کـاهش      خصوص  نایدر را بایستی راهکارهایی  اند فاجعه بزرگ را برپا کرده
در ایـن  . طلبـد  المللـی را مـی   و حل این معضل مشارکت و همکاریهاي بـین  را عملی نماینداي ارائه و آن   گازهاي گلخانه

شـدن و مرطـوب شـدن زمـین،      پیامدهاي ناشی از آنها از جمله گرم ،اي مقاله به بحث و بررسی پیرامون گازهاي گلخانه
ع بیمارهـا و طغیـان آفـات    زون، شـیو تغییر اقلیم، خشکسالی، ذوب شدن یخهاي قطبی، تخریب محیط زیسـت و الیـه اُ  

   .پرداخته و در نهایت راهکارهاي الزم و ممکن پیشنهاد خواهد شد
   
  مواد و روشها. 2 
  اي و منشاء آنها گازهاي گلخانه.1.2

) CH4(و متان ) NO2(اکسیدنیتروژن  ، دي)CO2(کربن  اکسید ، دي)H2O(اي اصلی، بخار آب  گازهاي گلخانه
به این پدیده . شوند زمین می خورشید را در جو زمین نگه داشته و باعث گرم شدن جوباشند که مقداري از انرژي  می

در صورت نبود این پدیده یا گازها انرژي گرمایی خورشید مجدداً به فضا برگشته و . شود اي گفته می اصطالحاً اثر گلخانه
د در محاسبه دماي زمین از ضریب بازتاب لذا بای ].8[درجه سانتیگراد سردتر از دماي فعلی خواهد بود 33دماي زمین 

شود و از نسبت انرژي  درصد تخمین زده می 30انرژي خورشیدي یا ضریب آلبیدو استفاده کرد که مقدار آن حدود 
زمین هستند  گازهاي مذکور از عوامل اصلی تشکیل دهنده جو. آید تابشی خورشید به انرژي بازتاب از زمین بدست می

هر گونه تغییرات در مقدار این گازها باعث به هم زدن تعادل آب و . و ذرات معلق بسیار کم هستند و سهم سایر گازها
افزایش جمعیت بشر و فعالیت او روز بروز باعث افزایش غلظت و سرعت تغییر این گازها در اتمسفر . هوایی خواهد شد

اي و بروز تغییرات آب و هوایی مانند گرم شدن  انهبمیزان بیش از حد طبیعی آنها گردیده و این مسئله منجر به اثر گلخ
زمین را نشان  غلظت طبیعی و استاندارد گازهاي موجود در جو 1جدول . زون شده استکره زمین و تخریب الیه اُ

 ].2[گونه آلودگی است دهد که مربوط به هواي پاك و عاري از هر می
شدن زمین دارد   اي و گرم گلخانهاي و  گلخانه گازهاي  افزایشدر   اکسید کربن  بیشترین  تأثیر را  افزایش   دي 

سهم سرانه در شرایط فعلی باشد،  میها  هاي فسیلی، معدنی  و آتش  سوزي  جنگل که  عمدتاً ناشی از مصرف سوخت
اي خطرناك یقا یک تن بوده و کشور آمریکا سهم بسزایی در تولید گازهرو آف 10، آلمان 7/21تولید این گاز در آمریکا 
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 اکسیدکربن تولید شده توسط این کشور ساالنه تنها گاز ديبطوریکه  ،آلودگی هوا و گرم شدن زمین دارد اي، گلخانه
از آغاز انقالب صنعتی به بعد در حدود . باشد می میلیون تن 15و  878و آلمان و اسپانیا بترتیب  میلیارد تن 6 حدود
280 50این مقدار حدود  در شرایط توسعه پایدار فه شده و براي کاهش آن به نصفزمین اضا میلیارد تن کربن به جو 

شود که با ادامه روند  کربن در جهان تولید میاکسید میلیارد تن گاز دي 27النه در حال حاضر سا .سال زمان الزم است
کره زمین توان جذب  ی است کهلاین در حا. هد رسیدامیلیارد تن در سال خو 90مقدار آن به  2050فعلی در سال 

  .]11و9[را ندارد میلیارد تن 12بیش از 
  

  ]2[ترکیب هواي جو زمین  : 1جدول 
  )هاي حجمی نسبت(غلظت  اجزاء
  7808/0  نیتروژن
  2095/0  اکسیژن
  0093/0  آرگون

 ppm 370  اکسیدکربن دي
  ppm 18  نئون
  ppm 2/5  هلیوم
  ppm 8/1  متان
  ppm 1/1  کریپتون

  ppm 3/0  اکسید نیتروژن
  ppm 5/0  هیدروژن
  O3(  ppm 01/0(ازون

  
زمین وجود ندارد و در صنایعی مانند یخچالسازي،  اي که بطور طبیعی در جو یکی دیگر از گازهاي گلخانه

  CFCs  ها یا گیرد کلروفلوروکربن پذیر، تولید آیروسل و هواسازها مورد استفاده قرار می حاللها، تولید فومهاي انعطاف

بسیار حائز  زون و تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمیناکسیدکربن، در تخریب الیه اُ                این گاز بعد از دي. اشدمیب
در صورت حذف کلر از ساختار . نام تجاري گاز فرئون مشهور است ادر صنایع یخچالسازي ب این گاز. باشد اهمیت می

ماده بدلیل نداشتن کلر شود که  می) HFCs(تبدیل به هیدروفلوروکربن  مولکولی آن و جایگزینی کلر  با هیدروژن،
مانند (جایگزینها  این. باشد و تهدیدي براي الیه ازون نخواهد بود می CFCs ضرر  و جانشین خوبی به جاي  تقریباً بی
HCFCs  و  HFCs( واد تهدیدي براي اگر چه این م. شوند داراي طول عمر کمتري بوده و در زمان کوتاه تجزیه می
  .]5و 2[ اي در گرم شدن زمین مؤثرند رود اما بدلیل اثر گلخانه زون بشمار نمیالیه اُ

هوازي در  هاي بشري بوسیله باکتریها تحت شرایط بی که در اثر فعالیت افزایش غلظت گاز متان در طبیعت
و همچنین در روند استخراج، پاالیش، ها  نهکنندگان و موریا مردابها، باتالقها، مزارع برنج و سیستم گوارش نشخوار

 ،باشد سال می 8 – 11گاري آن در فضا حدود دزمان مان و شوند هاي فسیلی در فضا پراکنده می انتقال و مصرف سوخت
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دماي زمین ساالنه  ،درصد افزایش یافته و با دو برابر شدن غلظت آن در جو 1 – 2ساالنه  آندر سالهاي اخیر غلظت 
  .]2[اکسیدکربن است برابر دي 25آن  قدرت گرمایشی .یابد سانتیگراد افزایش می درجه  2/0 – 3/0

هاي صنعتی و  ناشی از فعالیت اي است که افزایش غلظت آن در جو اکسید نیتروژن نیز یکی از گازهاي گلخانه 
در  گاززمان ماندگاري این . استهاي فسیلی  و احتراق سوخت) دار  در اثر کاربرد کودهاي شیمیایی نیتروژن( کشاورزي 

برابر مؤثرتر از  230باشد و از نظر توان گرم کردن زمین  درصد می 2/0سال و افزایش سالیانه آن  150حدود  جو
دهد  افزایش غلظت این گاز در هوا خطر مرگ ناگهانی شیرخواران را تا دو برابر افزایش می .]2[ کربن استاکسید دي

]5.[  
پرتوهاي طول موج کوتاه  با جذب  ،قرار گرفته درصد آن در الیه استراتسفر جو 90ه حدود ک) O3(گاز ازون 

موجودات زنده موجود در اکوسیستمهاي آبی و  ازشود و  زون مانع از رسیدن این پرتوها به زمین میدر الیه اُ فرابنفش
ات زنده گیاهی و جانوري، سرطان موجود  DNAریب  خاز ت لذا. کند خشکی زمین در برابر این پرتو محافظت می

مبتالیان سرطان پوست در  .آید میبعمل تخریب سیستم بینایی و اختالالت سیستم ایمنی بدن جلوگیري پوست، 
  . ]2[ میرند نفر بوده که حدود یک درصد آنها می 400آمریکا ساالنه 
              

  ذوب شدن یخهاي قطبی و ارتفاعات. 2.2 
هاي فسیلی و معدنی باعث ذوب شدن یخچالهاي  اي ناشی از سوخت گلخانه گازهاياثر  افزایش دماي زمین در

بیشتر از یخ انرژي خورشید را به خود جذب  ،مسئله مهم دیگر این است که آب. ت گردیده استاقطبها و ارتفاع طبیعی
و شتاب بیشتري به خود کند و ذوب شدن یخها باعث افزایش سطح آب شده و در نتیجه روند باال رفتن دماي ج می
گراد تا سال یسانت هدرج 3 میزانه ب اند بیشتر یخچالهاي طبیعی با افزایش دماي زمین دانشمندان برآورد کرده .گیرد می

ی اعالم کرد ذوب شدن یخها و شسازمان ملل به مناسبت روز جهانی محیط زیست در گزار .]6[ ذوب خواهد شد 2010
یم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار خواهد انسانهاي کره زمین را بطور مستق درصد 40دگی کوههاي آسیایی زن برفهاي قله

ها که  زیر آب رفتن برخی مناطق ساحلی و جزیره کمبود آب آشامیدنی، باال آمدن سطح آب دریاها، در این گزارش. داد
ر پیامدهاي ذوب شدن یخها از دیگ. از پیامدهاي ذوب شدن یخها عنوان شده است ارتفاع کمی از سطح آب دارند

ها  گزارش شده  شدن سدها، و سرازیر شدن آب به دره  ، شکستههاي یخی سقوط بهمن، ایجاد دریاچه احتمال افزایش
به گفته دانشمندان، پدیده گرم شدن زمین موجب شده است حرارت داخلی یخچالهاي طبیعی چین در دو دهه . است

نیز  m 40 × km5 × km15هاي قطب شمال به ابعاد یخی از یخجزیره  جدا شدن. درصد افزایش یابد 10گذشته 
ه به سمت دریاهاي آزاد در حرکت ک باشد می 2007شدن یخهاي قطبی در سال  ناشی از گرم شدن زمین و ذوب

  .]9[ ) 1شکل(تاس
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س آرام و اطلس اي، ذوب شدن یخهاي قطبی بین اقیانو مورد دیگر در رابطه با گرمایش ناشی از گازهاي گلخانه
س گردید و کشتیها از ومنجر به باز شدن گذرگاه آبی بین این دو اقیان 2007ر در تاریخ در سال ااست که براي اولین ب

تصاویري از آن را قبل و بعد از  2کلتوانند در این مسیر تردد نمایند ش شکن براحتی می این به بعد بدون نیاز به یخ
  .]11[ دهد سازي شده نشان می ایجاد گذرگاه در یک مدل شبیه

  
 
  

  
  

 جدا شدن جزیره یخی از یخهاي قطب شمال : 1شکل 

)قبل و بعد از ایجاد گذرگاه از راست به چپ( ایجاد گذرگاه آبی بین اقیانوس آرام و اطلس:  2شکل    

 ب الف
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اعالم کرد با ادامه افزایش دماي زمین و ذوب شدن یخهاي قطبی، در اثر باال آمدن  2006سازمان ملل در سال  
تان در آفریقاي جنوبی در زیر آب ناپدید  شهرهایی چون الگوس، نیجریه، دارالسالم در تانزانیا و کیپ ،سطح آب دریاها

. شود باعث جاري شدن سیل، کم شدن منابع آب  آشامیدنی و کاهش محصوالت کشاورزي در آفریقا میخواهند شد و 
 ات 40که تابحال  کنند عالوه بر آب شدن یخهاي قطبی، یخچالهاي کوهها در ارتفاعات باال نیز شروع به ذوب شدن می

50 ِاز  ، بطوریکه دیگردچار مشکل نموده است سکی را در کوههاي آلپ و اروپادرصد این یخچالها آب شدند و صنعت ا
 2100دهد تا پایان سال  گزارش کارشناسان آب و هوایی نشان می. برف یخچالهاي طبیعی در این کوهها خبري نیست

معدل . دنآی سانتیمتر باال می 40سانتیمتر و بطور متوسط  59الی  18سطح آب دریاها و اقیانوسها بعلت ذوب یخها 
درجه سانتیگراد رسیده که این افزایش باعث ذوب شدن یخها و باال آمدن  6/0رت در قرن بیستم به افزایش درجه حرا

درصد  40ضخامت یخهاي قطب شمال در چند دهه اخیر تا حدود  و سانتیمتر شده 10 – 20آب دریاها به ارتفاع 
  .]11و  9[ )3 شکل ( کاهش یافته است

  
کیلومتر مربع وسعت دارد افزایش  350لت پاتاگونیا در قطب جنوب که به اعتقاد دانشمندان، یخهاي قطبی ایا 

اي از  اطالعات ماهواره. درصد یخهاي این ایالت شده است 10 – 20سال گذشته باعث آب شدن حدود  20دما ظرف 
. است سال گذشته به بعد شتاب بیشتري به خود گرفته  27دهد حجم و ضخامت آنها در  یخهاي قطب شمال نشان می

، منطقه قطب شمال را عاري از هر گونه برف و یخ  2070اي با ادامه روند فعلی تا سال  برخی از مدلهاي رایانه
  ].9[کنند  بینی می پیش

بینی  دهد سطح آب دریاهاي جهان سریعتر از آنچه که پیش تحقیقات صورت گرفته توسط دانشمندان نشان می
شده بود باال خواهد آمد و علت آن آب شدن سریعتر یخهاي قطب جنوب است که در یک دهه گذشته این میزان بیش 

ست که کل آب آشامیدنی کشور انگلیس در میلیارد تن در سال رسیده است این در حالی ا 80از دو برابر شده و به 
بعلت آب شدن یخهاي قطبی  2008سابق آب در تایلند در سال  پیشروي سریع و بی]. 7[میلیارد تن است  4سال، 

مردم . هاي این کشور را به زیر آب برده است کیلومتر مربع از خشکی 600باعث باال آمدن سطح آب دریا شده و تاکنون 
بر اساس مطالعات محققین در اثر گرم ]. 8و  6[هاي خود را چند متر باال بکشند  اند سطح خانه دهاین منطقه مجبور ش

 تصویري از آب شدن و کاهش پوشش یخی قطب:  3شکل 
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 5سال آینده به زیر آب رفته و در حدود  10شدن زمین و آب شدن یخها بسیاري از مناطق ساحلی بنگالدش تا 
  ].10[خانمان خواهد شد  میلیون نفر بی

تا بوده و بیشترین تعداد آنها  30اي موجود در جهان که تعداد آنها حدود روده یخ ،بینی دانشمندان بر اساس پیش
 42ها  به گفته چینی.]8[ در نروژ است تا چند دهه دیگر بعلت افزایش دما و آب شدن، تمامی آنها نابود خواهند شد

هاي کشور چین از  باشند و بزرگترین رودخانه زایش دما در حال ذوب شدن میفیخچال طبیعی در فالت تبت به علت ا
از  .درصد کاهش یافته است 30سال گذشته حدود  30وسعت این یخچالها در طول . گیرند این یخچالها سرچشمه می

ي قطبی براي قدرتهاي بزرگ بخصوص روسیه و کشورهاي غربی دارد به چالش مهمترین فوایدي که ذوب شدن یخها
باشد و گردشگران  میاز زیر یخها عظیم نفتی و سایر منابع معدنی  کشاندن آنان براي دسترسی و استخراج آسانتر منابع

 ].9[ توانند با کشتیهاي معمولی آب شدن یخهاي قطبی و فرو ریختن آنها را از نزدیک تماشا کنند نیز براحتی می

    
  اي اثرات زیست محیطی گازهاي گلخانه. 2.3 

تا سال  شدن زمین با روند کنونی ادامه داشته باشداي و به تبع آن گرم  در صورتیکه افزایش گازهاي گلخانه
هاي  هاي گیاهی و جانوري به علت ناسازگاري با محیط زیست جدید از بین خواهند رفت و گونه بسیاري از گونه 2100

هاي جمعیتی تحت عنوان پناهندگان زیست محیطی مجبور به کوچ  دیگري جاي آنها را خواهند گرفت و برخی از بافت
کاهش بارندگی، افزایش رطوبت ناشی از گرما، مانع از دسترسی به منابع آب سالم شده و . شوند زندگی خود می از محل

اي و مرطوب، مانند جنگلهاي آمازون یا  در این میان مناطق حاره .شیوع انواع بیماریها را در پی خواهد داشت
نات این مناطق حتی جانداران زیر زمین هم نخواهند گیرند و حیوا هاي اندونزي بیشتر در معرض تهدید قرار می جنگل

  .]9[ توانست با محیط زیست جدید خود سازگار شوند
در گزارش جدید خود هشدار داده است که ادامه حیات ) W.W.F(هانی حفاظت از محیط زیست جصندوق 

ا در معرض تهدید و نابودي قرار ها و دریاه اي، آب رودخانه آبزیان و ماهیها بدلیل گرم شدن ناشی از گازهاي گلخانه
پایین آمدن سطح تکثیر ماهیها و  مختلف آبزي و ماهیها، هاي این تهدیدات شامل کاهش منابع غذایی گونه. اند گرفته

و کاهش قدرت از جمله بیماریهاي قلبی و تنفسی آبزیان و کاهش اکسیژن براي این موجودات، شیوع انواع بیماریها 
 تر و سردتر نقل شود که آبزیان به قسمتهاي عمیق کاهش اکسیژن سطح در سطح آب باعث می. شدبا می آبزیانشنوایی 

هاي دیگر جانداران از جمله پرندگان را از جهت دسترسی به منبع غذایی به خطر  مکان نمایند و این مسئله حیات گونه
شود و افزایش میزان  ش کلسیم در آب میمسئله دیگر اینکه افزایش کربن زیاد در اتمسفر باعث کاه. ]3[ اندازد می

کند که این امر بر قدرت شنوایی ماهیان تأثیر منفی  اسید در آب، میزان جذب کلسیم را براي ماهیان دشوار می
دهد که  نتیجه بررسی پژوهشگران نشان می .]10[کند گذاشته و آنها را در یافتن محل زندگی خود دچار مشکل می

  ].9[دهد  دو برابر افزایش می تا نیتروژن در جو خطر مرگ ناگهانی شیرخواران رااکسید  افزایش غلظت دي
را که براي یافتن  هاهاي جانوري مانند خرس قطبی و پنگوئن ذوب شدن یخهاي قطبی حیات بسیاري از گونه

نوران نیز در غذاي خود به حرکت و یا استراحت بر روي یخها نیاز دارند، در صورت آب شدن یخها نسل اینگونه جا
کند که  این مسئله را تأیید می ها مقایسه صورت گرفته در رابطه با تعداد پنگوئن. آستانه انقراض قرار خواهند گرفت

   .]8و  6[ به نصف کاهش یافته است 1950نسبت به سال  2001تعداد جمعیت آنها در سال 
بیش از  2050زمین، تا سال اي و گرم شدن  به گزارش مجله نشنال جیوگرافیک  بعلت افزایش گازهاي گلخانه 

هاي جانوري  یک میلیون گونه گیاهی و جانوري در معرض انقراض قرار خواهند گرفت و توزیع جغرافیایی خیلی از گونه
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سه میلیارد و دویست  2080بر اساس بیانیه دانشمندان کشورهاي مختلف جهان تا سال  .]8[ تغییر خواهد یافت
سامان ملل در گزارش اخیر خود با اشاره به . میلیون نفر دچار قحطی خواهند شد 600م آبی و میلیون نفر دچار ک

ات و هزینه سنگین، به بروز طغیان آب، خشکسالیها، قحطی و موج فزاینده گرما اشاره دارد و آنها را از رتلفات، خسا
آمارها نشان . ]10[ داند اکسید کربن می ياي مانند د جمله بالیاي طبیعی انسان ساخت بر اثر تولید گازهاي گلخانه

در پی موج  2003در سال .  شود درصد بر میزان مرگ و میر افزوده می 3ازاي افزایش یک درجه سانتیگراد،  دهد به می
در اثر افزایش دما، آفات و بیماریهاي جدید گیاهی در بسیاري از مناطق . ]9[ نفر در اروپا جان باختند 70000گرما 
میلیون  300و فقدان مواد غذایی کافی در حدود  ،هور پیدا کرده و بعلت شرایط نامساعد زندگی و توسعه فقرجهان ظ

  .]12[ نفر از مردم جهان مجبور به مهاجرت خواهند شد
  

  اي بر تغییر اقلیم و خشکسالی تأثیر گازهاي گلخانه. 2.4 
مورد  تت آب و هوایی شده و بسیاري از معادالبینی شدن وضعی اي باعث غیر قابل پیش اي گلخانهافزایش گازه 

میزان خسارات ناشی از  1998فرانسیسکو کرونیکل در سال  اعالم روزنامه سان هب بنا. اعتماد بشر را بر هم زده است
مثال . بالیاي طبیعی مربوط به آب و هوا همچون طوفان، سیل و خشکسالی سه برابر بیش از میزان برآورد شده بود

که دانشمندان دوره  باشد میشهر لندن  2003طوفانهاي سال  ه آن اشاره کردب توان در این خصوص می کهدیگري 
           .]8[ این طوفانها در یک هفته دو بار اتفاق افتاد در حالیکه بینی کرده بودند سال پیش 30بازگشت آنها را 

تناوب دوره خشکسالی در . باشند ار و توأم با سیل میدر اثر تغییر اقلیم و گرم شدن زمین بارانها اکثراً بصورت رگب
یابد و توزیع بارندگی بشدت تحت تأثیر تغییر اقلیم قرار  بیشتر مناطق از جمله آفریقا، خاورمیانه و ایران گسترش می

  .]1[ خواهد گرفت و مقدار آن در بسیاري از نقاط جهان کاهش میابد، در نتیجه سبب بحران آب خواهد شد
دهد که تمامی اجزاء این چرخه تحت تأثیر تغییرات  هاي تغییر اقلیم در چرخه هیدرولوژي نشان میسناریو

اي تابع تغییرات اقلیمی  نوسان منابع آبی به طرز قابل مالحظه. گیرند حاصله در میزان تبادالت جرم و انرژي قرار می
شود براي مثال  تر بیشتر می تر و آفتابی ط گرمتر، خشکاست، چرا که نیاز به این منابع با افزایش تبخیر و تعرق در شرای

شدیداً مستعد خشکسالی بود ه ولی  2050، مناطق جنوب انگلیس در سال  1996بر اساس گزارشات منتشره در سال 
 .زا خواهد بود تر شده و سیل در آنجا مشکل مناطق شمالی به مراتب مرطوب

اي در اتمسفر افزایش یافته،  به بعد غلظت گازهاي گلخانه 1950بررسیهاي اخیر نشان میدهد که از سال  
در صورتیکه  .درصد افزایش داشته است 35میالدي در حدود  1988تا  1958اکسید کربن که از سال  بخصوص گاز دي

 میالدي 2012باشد میزان انتشار آن توسط هواپیماها تا سال  هتشدا اي با همین روند ادامه افزایش گازهاي گلخانه
اي  اند که اگر کشورهاي جهان براي کاهش گازهاي گلخانه بینی کرده دانشمندان پیش .یابد درصد افزایش می 150

تالش نکنند این مسئله باعث تغییر اقلیم شده و منطقه وسیعی از کره زمین را خشکسالی فرا خواهد گرفت که این 
دانشمندان . اراي آب و امکانات زندگی خواهد شدهاي د مسئله منجر به مهاجرت دهها میلیون انسان به سرزمین

هشدار دادند در صورت ادامه افزایش دماي زمین، شرق چین، اوراسیا، کانادا و آمازون با از بین نیز هواشناس بریتانیا 
رفتن جنگلها مواجه شده و در مناطقی همچون آفریقا، جنوب اروپا و شرق آمریکا با خطر کمبود آب و خشکسالی 

هاي بایر در کشورهاي  سعت زمیناین روند، و در صورت ادامه اعالم کردند)  FAO( کارشناسان فائو  .خواهند بود همراه
یابد که این  میلیون هکتار افزایش می 90مقدار آن به  2008در حال توسعه افزایش یافته و در قاره آفریقا تا سال 

کشور  40مداري، و کاهش شدید مواد غذایی بخصوص در مسئله موجب خشکسالیهاي گسترده، نابودي کشاورزي و دا
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سال دوره  55بررسیهاي بعمل آمده در طول . ]13[ اند خواهد شد فقیر جهان که دو میلیارد نفر را در خود جاي داده
شدن زمین این منطفه را نیز  دهد که پدیده گرم نشان می) 1951 – 2005(آماري ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تبریز 

روند نزولی  و بارش صعوديدر طول دوره مذکور دما روند  .چون ظروف مرتبطه و یکپارچه تحت تأثیر قرار داده استهم
  ].4[باشد  داشته که نتایج آن بروز خشکسالیهاي  و کاهش محصوالت کشاورزي در سالهاي اخیر می

        
  گیري نتیجه.3 

اي  تحت هر شرایطی باید از انتشار گازهاي گلخانه دهد که بررسیهاي صورت گرفته در سطح جهانی نشان می
ود و به جاي آنها از انرژیهاي پاك شاست جلوگیري  هاي فسیلی و معدنی اکسید کربن که ناشی از سوخت مخصوصاً دي

ط شود استفاده نمود و شرای که تحت عنوان انرژیهاي نو و یا انرژیهاي دوستدار طبیعت و محیط زیست نیز از آنها یاد می
ی از جمله طوفانها، انجام آن جوامع بشري را براي مقابله با اثرات گرمای بموازاتتوسعه پاك یا پایدار را فراهم کرد و 

بینی تغییرات آب و هوایی،  ، براي شرایط حال و آینده آماده کرد و در مدلهاي پیششیوع بیماریها سیل، خشکسالی و
بعضی از . نمود تا اثرات زیانبار بالیاي طبیعی به حداقل ممکن کاهش یابداي را لحاظ  اثرات ناشی از گازهاي گلخانه

زون و ایجاد بسیاري شود و در تخریب الیه اُ بنها که در تولیدات صنایع استفاده میراي نظیر کلروفلوروک گازهاي گلخانه
روکلروفلوروکربن که کم ضرر هیدسبی مانند هیدروفلوروکربن یا اي مناه از بیماریها مؤثر بوده بایستی از جایگزین

   .هستند استفاده نمود
   

  منابع. 4 
. روزي طلب، محمد حسن؛ اثر تغییر اقلیم در کشاورزي و پایداري خاکهاي مناطق خشک و نیمه خشک ایران و جهان] 1[

  .صفحه 3، 1386. دانشگاه تهران. مجموعه مقاالت دهمین کنگره علوم خاك ایران
  .صفحه 318، 1385 .انتشارات ارکان اصهان. آلودگی محیط زیست، آب خاك و هوا ونی، مجید؛ کتابافی. مجید. عرفان منش] 2[
  .1384. شماره اول. نشریه فنی مهندسی تحقیقات پیشرفته زیست محیطی  ]3[
گاه سینوپتیک تبریز، گرمایش جهانی و تأثیر آن بر تغییر اقلیم با تاکید بر روند تغییرات دما و بارش در ایستنژاد، داود؛  نیک  ]4[

  . 207، صفحه 1387، دي ماه سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی، دانشکده فنی دانشگاه تهران
[5] http://Amojeshtv.ir 
[6] http://Cloudsat.atmos.colostate.edu/hom 
[7] http://Sahartv.ir 
[8] http://www.hvashenas.blogfa.com 
[9] http://www.irinn.ir 
[10] http://www.tv1.iribnews.ir 
[11] http://www.tv4.irib.ir 
[12] IPCC. Climate change, thesientifc bases. UNEP and WMO. 2007. 
[13] www.Vatandar.com/attrachtive/fayaz13-23k 
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