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  پاسخ هاي كوتاه به سوال هاي سخت راجع به تغييرات آب و هوايي

 نگران کنندهاي بغرنج و مسئه کره زمينمسئله تغييرات آب و هوايي 

ها و كمبودهاي ها راجع به سرنوشت اين سياره نقصاست و پيش بيني

از سواالت مشترکي که معموًال در زيادي دارند. در نتيجه ما ليستي 

   شود را به شرح ذيل جهت اطالع مطرح ميکنيمذهن افراد ايجاد مي

در زمينه تغييرات آب و هوايي ساخته ايم كه مي تواند  مکررپر تكرار 

  براي شروع به شما كمك كند.

  است؟. زمين چقدر در حال گرم شدن ۱

  درجه مقدار قابل توجهي است. ۱,۷

درجه  ۱,۷كه ثبت جهاني وضعيت آب و هوايي براي اولين بار آغاز شد حدود  ۱۸۸۰، زمين نسبت به سال ۲۰۱۵تا اكتبر 

  افزايش دما بر روي سطح زمين بيشتر است. وليگيرد، . اين رقم اقيانوس ها را نيز در بر مياستگرمتر شده 

عدد به نظر كوچك برسد، ولي به طور ميانگين بر روي كل سطح زمين نسبتا زياد است. اين مسئله هرچند كه شايد اين 

شدن هستند و سطح آب  ذوبهاي موجود بر روي كره زمين در حال آب توضيح مي دهد چرا بيشتر يخ مبين اين است که

 ۴۰۰۰ت هاي انساني تقريبا معادل انفجار روزانه اقيانوس ها در حال باال آمدن است. ميزان گرماي انباشته شده در اثر فعالي

  بمب اتمي استفاده شده در هيروشيما در سرتاسر كره زمين است.

  . مشكل چقدر بزرگ است؟۲

  براي نسل هاي آينده مشكل بزرگ است.

ند در حال حاضر اما انتشار گازهايي كه سبب اين اتفاق مي شو خطرات در دراز مدت بسيار بزرگتر از چند دهه آينده هستند،

سال آينده، وضعيت آب و هوا تقريبا مانند وضع فعلي  ۳۰تا  ۲۵در حال اتفاق افتادن هستند. دانشمندان معتقدند كه طي 

است با اين تفاوت كه زمين تدريجا در حال گرم شدن خواهد بود. ميزان بارش باران در بسياري از بخش هاي دنيا بيشتر 

ران ها احتماال گرمتر و در نتيجه خشك تر خواهند بود. تعداد طوفان و گردبادها كاهش خواهند خواهد شد، اما فواصل بين با

يافت، اما طوفانهايي كه رخ مي دهند انرژي خود را از سطوح گرمتر اقيانوس دريافت خواهند كرد و در نتيجه به طور 

  ميانگين از طوفان هاي فعلي شديدتر خواهند بود.
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  م كاري بكنم؟. آيا من مي توان۳

  كمتر رانندگي كنيد، كمتر زباله توليد كنيد.

شما مي توانيد ردپاي كربني خود را با روش هاي گوناگوني كاهش دهيد كه بيشتر آن ها هزينه هاي شما را هم كاهش مي 

استفاده كنيد،  از چراغ هاي كارآمد ترترموستات هوشمند نصب كنيد، دهند. شما مي توانيد منزلتان را عايق كاري كنيد،

چراغهاي بي استفاده را خاموش كنيد، از حمل و نقل عمومي استفاده كنيد، غذاي كمتري هدر دهيد و گوشت كمتري 

  مصرف كنيد.

احتماال مهم ترين كاري كه اشخصاص مي توانند براي كمك به تغييرات آب و هوايي انجام دهند كمتر سفر كردن با هواپيما 

حتي به اندازه يك يا دو سفر، خود به تنهايي مي تواند به اندازه تمام راهكارهاي ديگر رهاي هوايي،است. كم كردن تعداد سف

صرفه جويي ايجاد كند. اگر بخواهيد پا را از اين هم فراتر بگذاريد مي توانيد از ماشين هاي برقي يا هيبريد استفاده كرده و از 

  پنل هاي خورشيدي در منزلتان بهره ببريد.

  سناريوي خوشبينانه چيست؟. ۴

  بسياري از مسائل بايد به نفع ما تغيير كنند.

در بهترين حالتي كه دانشمندان مي توانند تصور كنند، چند اتفاق مي افتد: زمين تغيير كرده و نسبت به گازهاي گلخانه اي 

كنند، جامعه انساني رويكرد سياسي كمتر حساس باشد، گياهان و حيوانات با تغييراتي كه حتمي به نظر مي رسند وفق پيدا 

جدي تري براي كنترل تغييرات آب و هوايي اتخاذ كند و تغييرات تكنولوژيك بزرگي رخ دهند كه هم به محدود كردن 

  انتشار گازهاي آالينده كمك كنند و هم با تغييرات سازگار باشند.

  . آيا كم كردن گوشت در رژيم غذايي من كمكي به آب و هوا مي كند؟۵

  .بعله، مخصوصا بيف

كشاورزي در تمام اشكال خود گازهاي گلخانه اي توليد مي كنند كه كره زمين را گرم مي كنند، ولي توليد گوشت به طور 

و توليد بيف بيشترين ضرر را به محيط زيست وارد مي كند. بعضي از روش هاي گله داري نيازمند زمين   –خاص مضر است 

ود باعث جنگل زدايي مي شود. قطع كردن و سوزاندن درختان باعث وارد شدن گاز كربن دي هاي عظيمي هستند كه اين خ

اكسيد بيشتري به اتمسفر مي شود. روش هاي ديگر نيازمند مقادير زيادي از آب و كود هستند تا غذاي الزم براي گاوها را 

  فراهم كنند.

دت مي شود، دفع مي كنند. مصرف گوشت در سرتاسر جهان با گاوها نيز گاز متان، گازي قدرتمند كه باعث گرمايش كوتاه م

  افزايش جمعيت و همزمان با رشد اقتصادي و افزايش رفاه اقتصادي بيشتر مي شود.
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  . بدترين سناريوي ممكن چيست؟۶

  احتماالت بسياري وجود دارند.

دانشمندان به محدود كردن انتشار حقيقتا پيش بيني اين موضوع سخت است كه اين موضوع خود دليلي براي پافشاري 

گازهاي گلخانه اي است زيرا دانشمندان مايل هستند تا احتمال هرگونه پيشامد غير منتظره اي را كمتر كنند. احتماال 

بزرگترين ترس متالشي شدن چرخه توليد غذا در كنار افزايش قيمت ها و قحطي در مقياس عظيم است. حتي با افزايش 

خانه اي، احتمال وقوع چنين امري كم است زيرا كشاورزان مي توانند مزارع و تكنيك هاي كشاورزي خود انتشار گازهاي گل

را تعديل كنند تا با تغييرات آب و هوايي وفق يابند. يك احتمال ديگر، تجزيه يخ هاي قطبي است كه موجب افزايش سريع 

از شهرهاي عظيم دنيا شوند كه منجر به نابود شدن  سطح آب درياها شده و باعث مي شود مردم مجبور به ترك بسياري

  ميلياردها دالر امالك و سرمايه مي شود.

  . آيا يك پيشرفت عظيم تكنولوژيك مي تواند ما را كمك كند؟۷

  حتي بيل گيتس مي گويد كه نبايد روي اين مسئله حساب كرد مگر اين كه براي آن هزينه انجام شود.

ن بيشتري وقت خود را به اين مسئله اختصاص مي دهند، احتمال پيشرفتهاي تكنولوژيك همانطور كه شركت ها و محققا

عظيم هم بيشتر مي شود. اما حتي بسياري از متخصصيني كه نسبت به اين مسئله خوش بين هستند هم هشدار مي دهند 

  كه تالش هاي فعلي كافي نيست. 

  . سطح درياها چقدر باال خواهد آمد؟۸

  است كه اين اتفاق چقدر سريع رخ خواهد داد.سوال اساسي اين 

سطح آب اقيانوس با نرخ يك فوت در هر قرن باال مي آيد. اين مسئله اثرات بسياري بر خطوط ساحلي دارد و حكومت ها و 

پابرجا مالكين را مجبور به خرج ده ها ميليارد دالر براي مقابله با تغييرات مي كند.ولي متخصصين مي گويند كه اگر اين نرخ 

  مي ماند شرايط قابل كنترل بود.

خطر اين است كه اين نرخ افزايش يابد. اگر انتشار گازهاي گلخانه اي ادامه يابد، دماي سطح كره زمين مي تواند مانند يكي 

 ۸۰از دوره هاي زمين شناسي، دوره پليوسين، شود كه در آن حجم عظيمي از يخ آب شد و سطح آب اقيانوس به اندازه 

بيشتر از سطح فعلي افزايش يافت. يك تحقيق اخير نشان داد كه سوزاندن تمام سوخت هاي فسيلي موجود در زمين  فوت

  فوت افزايش خواهد داد. ۱۶۰تمام يخ هاي قطبي را آب كرده و سطح آب اقيانوس را معادل 
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  . آيا پيش بيني ها قابل اعتمادند؟۹

   اما بر پايه علم دقيق هستند.  آنها كامل نيستند،

فيزيك  اين ايده كه زمين به گازهاي گلخانه اي حساس است توسط شواهد علمي بسياري تاييد شده است. به طور مثال،

ان مشخص كرد كه كربن دي اكسيد گرماي بيشتري را نگاه مي دارد، و از آن زمان اين مسئله توسط هزار ۱۹پايه در قرن 

  آزمايش تاييد شده است.

  . چرا مردم نسبت به تغييرات آب و هوايي ترديد دارند؟۱۰

  ايدئولوژي.

بيشتر حمله هايي كه به علم آب و هوا مي شود توسط طرفداران آزادي عقيده و ساير محافظه كاران سياسي اي اتفاق مي 

دوست ندارند. به جاي مذاكره بر روي اين سياست ها و افتد كه سياست هاي پيشنهاد شده براي مقابله با گرمايش جهاني را 

تالش براي قرار دادن آن ها در معرض اصول بازار آزاد، اين سياستمداران از طريق تضعيف علم مربوطه مانع اجراي اين 

  سياست ها شده اند.

  . آيا شرايط جوي غير معقول ناشي از تغييرات آب و هوايي هستند؟۱۱

  بعله.در بعضي از موارد، 

دانشمندان مدارك معتبري منتشر كرده اند كه نشان مي دهند افزايش دماي كره زمين امواج حرارتي را شايع تر و شديدتر 

كرده اند. اين موضوع همچنين باعث باران هاي شديدتر شده، و سيل هاي ساحلي هم زمان با افزايش سطح آب اقيانوس ها 

در برخي مناطق مانند خاورميانه را تشديد كرده و ممكن است عامل وخيم تر شده اند. گرمايش جهاني وضع خشكسالي 

  تحكيم خشكسالي كانادا نيز همين مسئله باشد. 

  . آيا كسي از گرمايش جهاني سود مي برد؟۱۲

  در بعضي شرايط، بعله.

اقتصادي ببرند زيرا  مي توانند از اين مسئله فايده كشورهاي داراي مناطق داخلي عظيم و يخ زده، مانند كانادا و روسيه،

گرمايش جهاني موجب رونق كشاورزي و معدن ها مي شوند.احتماال اتفاقي نيست كه روس ها هميشه نسبت به قبول 

  تعهدات آب و هوايي بي ميل بوده اند، و پرزيدنت پوتين علنا علم تغييرات آب و هوايي را زير سوال برده است.

   



  
 

 
 

رف  ه سازی  ن  ژیا انا  ا
Iran Energy Conservation Society 

Iran Energy Conservation Society 

رف  ه سازی  ن  ژیا ان ا   ا

  ۸۸۴۳۰۴۱۲نمابر  ۸۸۴۳۹۱۹۲تلفن:          ۱۵۶۷۶۱۶۸۳۳کد پستي   ۹واحد  – ۳پالک  –انتهاي خيابان استاد مطهري  –آدرس: تهران 
Info@iranecs.com                                                                              www.iranecs.com     

  

  

  ت؟. آيا دليلي براي اميدوار بودن هس۱۳

  نفر به اشتراك بگذاريد، بعله. ۵۰اگر شما اين مطلب را با 

ميالدي نسبت به لزوم تصويب سياست هاي جدي براي محدود كردن انتشار گازهاي گلخانه اي  ۸۰دانشمندان از دهه 

  هشدار داده اند. آن اخطارها ناديده گرفته شدند، و گازهاي گلخانه اي موجود در اتمسفر تا حدود خطرناكي افزايش يافته اند. 

  اثر مي گذارند؟. كشاورزي چگونه بر تغييرات آب و هوايي ۱۴

  اما نشانه هايي از پيشرفت ديده مي شود.  كشاورزي يك عامل بزرگ است،

فشارهاي محيط زيستي ناشي از كشاورزي جهاني حقيقتا بزرگ هستند. تقاضا براي غذا در حال افزايش است، كه اين مسئله 

نسان امكان استفاده از رژيم هاي غذايي غني بيش از همه به دليل افزايش جمعيت و افزايش درآمدهاست كه به ميليون ها ا

تر را مي دهد. تقاضاي جهاني براي بيف و محصوالت حيواني باعث شده تا كشاورزان مقدار قابل توجهي از جنگل هاي باراني 

  آمازون را قطع كنند.

  . آيا سطح درياها در سرتاسر زمين به يك ميزان افزايش مي يابد؟۱۵

  ناهنجار بيانديشيد.

ر مردم گمان مي كنند كه اقيانوس مانند وان حمام مي ماند و سطح آب در همه جا ثابت است. در حقيقت، دريا نسبتا بيشت

ناصاف است زيرا بادهاي قوي و عوامل ديگر مي توانند موجب شوند كه سطح آب در برخي مناطق باالتر و در برخي جاها 

  پايين تر باشد. 

طح آب اقيانوس بر نقاط مختلف دنيا به اين كه كدام بخش هاي قطبي زودتر آب مي در نتيجه، چگونگي تاثير افزايش س

 شوند، چگونه جريان آب و باد تغيير مي كند و عوامل ديگر بستگي دارد. 

 

  مترجم : مهندس فرزام ابريشمي

‐https://www.nytimes.com/interactive/2015/11/28/science/what‐is‐climateمنبع: 

change.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fearth  

  


