اقلیم آینده :داغتر ،خشکتر ،نمناکتر
تغییش لشاس
جشیاى اعت.
تیؼ اص پیؼ
صهیي اداهَ

اللین جِاى دس حال تغییش اعت .ایي
ًیغت دس آ یٌذٍ اتفاق تیفتذُ ،ویي حاال دس
سًّذ تغییش اللین دس دَُُای آتی تا اًتؾاس
گاصُای گلخاًَای ًاؽی اص فؼالیت تؾش دس جْ
خْاُذ یافت.
دهای کشٍ صهیي دس عالُای گزؽتَ افضایؼ چؾنگیشی
داؽتَ اعت .عالِای  3122تا  3122گشهتشیي عالُا تْدٍ ّ
عال  3122تا ّلْع پذیذٍ الًیٌْی تغیاس لْی ،اص آغاص
دیذتاًیُای پیؾشفتَ اّاخش عذٍ  2011تا تَ حال ،گشهتشیي
عال ثثت ؽذٍ اعت.
افضایؼ دها تٌِا تخؾی اص هاجشا اعت .تغییش اللین
سّال طثیؼی ّ ػادی فصلُا سا ًیض تَ ُن سیختَ ّ هْجة
افضایؼ فشاّاًی سخذاد پذیذٍُای حذی آب ّ ُْایی هاًٌذ:
اهْاج گشهایی ،خؾکغالی ّ تاسػُای عٌگیي ؽذٍ اعت .ایي
تغییشات دس حال ّلْع ،دس آیٌذٍ تاػث داؽتش ،خؾکتش ّ
ًوٌاکتش ؽذى اللین خْاٌُذ ؽذ.
ٌُْص تشای تَ حذالل سعاًذى آعیةُای ًاؽی اص تغییش
اللین فشصت تالی اعت .دس دعاهثش ُ 3122وَ دّلتُا هفاد
هؼاُذٍ پاسیظ سا تشای کاُؼ عشیغ اًتؾاس گاصُای
گلخاًَای تصْیة کشدًذ .کلیَ کؾْسُا دس ایي تْافمٌاهَ
تاسیخی هتؼِذ ؽذًذ تا ًِایت تالػ خْد تشای پاعخگْیی تَ
هخاطشات آتی ًاؽی اص تغییش اللین تش اعاط "مسئولیتهبی
مشترک امب متفبوت" سا تَ کاس گیشًذ .دس ایي تفاُنًاهَ
پؾتیثاًی هالی اص کؾْسُای دسحال تْعؼَ تشای اًتمال
فٌآّسی ،ظشفیت عاصی ّ آهْصػ اطالػات ػوْهی هْسد تاکیذ
لشاس گشفتَ اعت.
دس ُویي حال ،پیؾشفتُای ػلوی اهکاى اسائَ سّص
افضّى اطالػات ّ خذهات اللیوی عْدهٌذ تشای اًؼطافپزیشی،
عاصگاسي ّ كاُؼ هخاطشات تغییش اللین سا فشاُن ًوْدٍ
اعت .عاصهاى ُْاؽٌاعی جِاًی ّ ؽثکَ جِاًی عاصهاىُای
هلی ُْاؽٌاعی ًمؼ اعاعی دس تِیَ دیذتاًیُای ػلوی،
پژُّؼ ّ خذهات اللیوی ػولیاتی کَ هْسد ًیاص جاهؼَ تشای
سّیاسّیی تا آیٌذٍ اعت سا تَ ػِذٍ داسًذ.
گاصُای گلخاًَای دس جْ دس عال  3126تَ تاالتشیي
هیضاى خْد سعیذًذ .دی اکغیذ کشتي دس فصل تِاس ًیوکشٍ
ؽوالی اص هشص  011 ppmگزؽت (لثل اص صٌؼتی ؽذى 301 ppm
تْدٍ اعت) ّ اًتظاس هیسّد غلظت هیاًگیي جِاًی آى تشای
کل عال  3127اص ایي ُن تاالتش سّد.
دهای ُْای جِاًی ًیض تَ ًمطَ ػطف خْد سعیذٍ اعت.
عال گزؽتَ هیاًگیي دهای ُْای عطح صهیي کلیَ سکْسدُای
لثلی سا ؽکغت ّ افضایؼ تمشیثی یک دسجَ علغیْط ًغثت تَ
دّسٍ پیؼ اص صٌؼتی سا تَ ثثت سعاًذ .ایي همذاس دس حال
حاضش کوی تیؼ اص ًصف عمفی اعت کَ دس هؼاُذٍ پاسیظ تش
عش آى تْافك ؽذٍ اعت .دس ایي هؼاُذٍ عمف افضایؼ دهای
هیاًگیي جِاًی کوتش اص  3دسجَ علغیْط ًغثت تَ دّسٍ پیؼ
اص صٌؼتی تؼییي ؽذٍ ّ تواهی تالػُا تش ایي اعتْاس اعت
کَ افضایؼ دها سا تا عطح  2/6دسجَ علغیْط هحذّد کٌٌذ.
اگش ایي هْضْع سخ ًذُذ ،اًتظاس هیسّد صًذگی دس سّی ایي
عیاسٍ تا هخاطشات جذی سّ تَ سّ ؽْد.

اًتؾاس گاصُای گلخاًَای دس گزؽتَ تاػث گشهایؼ
تیؾتش صهیي ؽذٍ اعت .صیشا دی اکغیذ کشتي تا چٌذیي لشى
دس جْ صهیي تالی هیهاًذ ّ الیاًْطُا ًیض تیؼ اص 01
دسصذ اًشژی گشهایی اضافی اًثاؽتَ ؽذٍ دس عاهاًَ اللیوی
سا دس خْد رخیشٍ هیکٌٌذ .تذیي تشتیة دها ّ تشاص عطح آب
دسیاُا سّ تَ افضایؼ خْاُذ گزاؽت .دس حمیمت هیضاى
گشهای هْجْد دس الیاًْطُا ُن اکٌْى تَ تاالتشیي حذ خْد
سعیذٍ اعت.
تَ ػٌْاى تخؾی اص سًّذ گشهایؼ جِاًی صهیي ،تغیاسی
اص کؾْسُا همادیش تی عاتمَای اص تیؾیٌَ دهای سّص ٌُگام
ّ کویٌَ دهای ؽة ٌُگام ّ ُوچٌیي اهْاج گشهایی ؽذیذتشی
سا گضاسػ هیکٌٌذ .دس تخؼُایی اص جِاى خؾکغالیُای ؽذیذ
دیذٍ هیؽْد ّ تَ طْس ُن صهاى ّ دس یک دّسٍ هؾخص ،تؼذاد
سخذاد تاسػُای عٌگیي افضایؼ هییاتذ.
نمونههای اندکی از سال  5102موید این واقعیت است که:
اهْاج گشهایی هٌاطك تغیاسی اص جِاى سا تحت تاثیش
لشاس دادٍ ّ تغیاسی اص تیؾیٌَ دهاُای هحلی ثثت ؽذٍ سا
تغییش دادٍاًذ .اعپاًیا ػذد جذیذی سا دس هاٍ هَ تَ
هیضاى  57/3دسجَ علغیْط دس هٌاطك ّالٌغیا ّ الًضاسّتَ
تجشتَ کشد کَ  7دسجَ تیؾتش اص سکْسد لثلی دس آى هاٍ
تْد .دس هصش تیؾیٌَ دها دس هٌطمَ الکغْس دس هاٍ جْالی تَ
 54/7دسجَ علغیْط سعیذ .آفشیمای جٌْتی دس هاٍ اکتثش
دهای  50/5دسجَ علغیْط سا دس هٌطمَ ّسدًذال تَ ثثت
سعاًذ.
خؾکغالیُای هذاّم چٌذ عالَی ؽوال ؽشق تشصیل ّ غشب
آهشیکای ؽوالی ،هٌجش تَ آتؼ عْصیُای تی عاتمَ دس آالعکا
ؽذ .کاُؼ ؽذیذ تاسػ دس هٌاطك اهشیکای هشکضی ،کاسائیة ّ
آفشیمای جٌْتی ًیض تَ چؾن هیخْسد (ال ًیٌْ تاػث تؾذیذ
آى ؽذ) .تاسػ هاًغًْی جٌْب غشب دس کؾْس ٌُذ کوتش اص حذ
ًشهال تْد ّ خؾکغالی دس اًذًّضی تَ آتؼ عْصی ؽذیذی
هٌجش گشدیذ کَ کؾْسُای ُوغایَ سا ًیض تحت تاثیش لشاس
داد.
فشاّاًی سخذاد تاسػُای عٌگیي تَ ػلت تْاًایی جْ
گشم دس ًگِذاسی ًن تیؾتش ،افضایؼ هییاتذ .کؾْس هاالّی
ؽذیذتشیي ّلْع عیالب سا دس ژاًْیَ تجشتَ کشد ّ تشاعاط
آهاسُای ثثت ؽذٍ هاٍ هَ ًوٌاکتشیي هاٍ عال تشای
کؾْسُای ُنعایَی ایاالت هتحذٍ آهشیکا تْدٍ اعت .تؼذاد
تاسًذگیُای ؽذیذ  35عاػتَ کَ اص حذ ًشهال هیاًگیي
هاُاًَؽاى فشاتش هیسًّذ ،سّ تَ فضًّی گزاؽتَ اعت .طی
پذیذٍ هاًغْى دس پاکغتاى ،یک ایغتگاٍ  651هیلیوتش
تاسًذگی  35عاػتَ سا تَ ثثت سعاًذ دس حالی کَ تاسػ
هتْعط عاالًَ پاکغتاى  447هیلیوتش اعت .ؽِش چٌای ٌُذ
 611هیلیوتش تاساى سا دس  35عاػت ،طی سّصُای اّل ّ دّم
دعاهثش داؽت .عیلی کَ هؾاتَ آى دس یادُا ّجْد ًذاسد.
هٌطمَ کاهثشیا دس اًگلغتاى ّ ایشلٌذ ؽوالی تا دسیافت
 452/5هیلیوتش تاسػ  35عاػتَ دس  6دعاهثش تاالتشیي
سکْسد سا تَ ثثت سعاًذ.
چالشهای پیش رو
خْؽثختاًَ ،دس حال حاضش ُوَ دّلتُا تا

اػتماد تَ

ؽْاُذ ػلوی تغییش اللین ،الذاهات فْسی دس ایي صهیٌَ سا
ضشّسی هیداًٌذً .یاص تَ تحمیك ّ عشهایَ گزاسی تیؾتش دس
تْعؼَ فٌآّسیُای کن کشتي ،تَ ّیژٍ دس تخؼ اًشژی احغاط
هیؽْد .اها دس حال حاضش عیاعتُا ،فٌآّسیُا ّ الذاهات
تغیاسی دس دعتشعٌذ کَ تشای تَ کاسگیشی ،تایغتی تمْیت
ؽًْذ .دس ایي اهش کلیَ ؽِشًّذاى ،سُثشاى جْاهغ ،هشاکض
کغة ّ کاس ،عاصهاىُای هشدم ًِاد ،دّلتُا ّ عاصهاى هلل
هتحذ تایذ هؾاسکت داؽتَ تاؽٌذ.
داًؼ ُوچٌاى ًمؼ اعاعی سا دس ایي صهیٌَ تاصی هی-
کٌذ .دیذتاًیُای ػلوی هغتوش ّ پیؾشفتَ عاهاًَ اللین،
اهکاى پایؼ فشآیٌذ کاُؼ اًتؾاس گاصُای گلخاًَای گشها
تَ دام اًذاص سا فشاُن هیکٌذ .پژُّؼُای ػلوی هغتوش ّ
یؾشفتَ هٌجش تَ دسک تِتش تغییش اللین ،اثشات آى ّ
اسائَ ساُکاسُای عاصگاسی دس عطح هلی ّ هٌطمَای هیگشدد.
تا اعتفادٍ اص داًؼ ،هیتْاى تا ؽٌاخت ساُکاسُای ػولی
کاُؼ اًتؾاس گاصُای گلخاًَای ،جاهؼَ تیي الوللی سا تَ
عْی آیٌذٍای عثضتش ُذایت ًوْد.
عاصهاى جِاًی ُْاؽٌاعی تَ هؾاسکت دس چٌیي تالػُایی
هتؼِذ اعت .ایي عاصهاى حاهی ّ هیضتاى ُیأت تیيالذّلی
تغییش اللین اعت کَ تا گضاسػُای اسصیاتی هٌظن خْد
هثاًی هحکوی سا تشای عیاعت گزاسیُا فشاُن هیآّسد.
عاصهاى جِاًی ُْاؽٌاعی اص حاهیاى اصلی ّ هیضتاى عاهاًَ
دیذتاًی جِاًی اللین ّ تشًاهَ تحمیمات جِاًی اللین
اعت .ؽثکَ دس حال سؽذ هشاکض اللین هٌطمَای عاصهاى
جِاًی ُْاؽٌاعی ّ اًجويُای آیٌذًٍگش اللیوی ظشفیت عاصی
دس عطح هلی ّ هٌطمَای سا تَ ػِذٍ داسًذ .عاصهاى جِاًی
ُْاؽٌاعی دس ًظش داسد تا تْعؼَ عاهاًَ یکپاسچَ پایؼ
گاصُای گلخاًَای تصوین گیشًذگاى سا اص پیؾشفت کاُؼ
اًتؾاس گاصُای گلخاًَای هطلغ عاصد.
عاصهاىُای هلی ُْاؽٌاعی ّ ؽشکای آًِا دس چِاسچْب
تشًاهَُای جِاًی تا عاصهاى جِاًی ُْاؽٌاعی دس ساعتای
اسائَ خذهات اللیوی ُوکاسی هیکٌٌذ .خذهات اللیوی ،داًؼ
اًؼطاف پزیشی ،تطاتك،
ػلوی سا تَ الذاهات ػولی تشای
عاصگاسی اللیوی ّ تْعؼَ پایذاس تشگشداى هیکٌذ .تا
ادغام اطالػات اللیوی ،پیؼتیٌیُای اللیوی ّ دیگش دادٍُا
ّ اطالػات التصادی اجتواػی یکپاسچَ دس هحصْالت عفاسؽی،
اسائَ دٌُذگاى خذهات اللیوی هیتْاًٌذ تصوین گیشًذگاى
خطشات ّ فشصتُای اللیوی پیؼ سّ
سا دس هْاجَِ تا
تْاًوٌذ عاصًذ .خذهات اللیوی دس حال حاضش الذاهات تخؼ-
ُای حغاط تَ اللین هاًٌذ :کؾاّسصی ،هٌاتغ آب ،هذیشیت
تحشاى ،تِذاؽت ػوْهی ّ اًشژی سا ُذایت هیکٌٌذ.
چْى تغییش اللین یک چالؼ اعاعی تشای تؾش ایجاد
کشدٍ اعت ،تا عال  3141دس دعتْس کاس اُذاف تْعؼَ
پایذاس عاصهاى هلل هتحذ لشاس گشفتَ اعت .تا تکیَ تش
داًؼ هْجْد ّ اسادٍ عیاعی ّ حوایت هشدم ،جاهؼَ تیي
هحیط صیغتی پایذاس تا
الوللی هیتْاًذ دس ایجاد
التصادی هْفك دس جِاى گام تشداسد.

