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 وزارت تحصیالت عالی پیام

پخش و نرش   ،حفظ در جریان تاریخ برشیت کتاب و اثر علمی برای کسب،

پنداشته علم و دانش نقش عمدۀ را بازی کرده و جز اساسی پروسه درسی 

از ایرنو  که در ارتقای کیفیت تحصیالت دارای ارزش خاص میباشد. میشود

معیارهای شناخته شدۀ جهانی و باید با در نظر داشت نیازهای روز، 

 پ گردد.سی جدید  برای محصلین آماده و چارضوریات جوامع برشی، کتب و مواد در 

  قلباً اظهار سپاا  و قپدردانی میپن یم کپه بپا سپعی وتپالش از اساتید و مؤلفین محرتم کشور

اداء و لیف و ترجمپ  کتپب درسپی د یپن ملپی خپود را أ ار  در جریان سالهای مت دی با تپدوامد

 موتور علم و دانش را به حرکت در آورده اند.

از سایر اساتید و دانشمندان گرانقدر نیز صمی نه تقاضا مین یم که در رشته های مربوط  

بعد از چاپ به دسرت  محصلین  ،خود کتب و سایر مواد درسی را تهیه و به چاپ برسانند

قدم نیکی را  ،در پیرشفت پروسه علمی گرامی قرار داده تا در ارتقای کیفیت تحصیالت  و

 برداشته باشند.

 ،جهپت ارتقپای سپدا دانپش محصپلین عزیپزدر وزارت تحصیالت عالی وظیف  خود میداند تا 

 کتب و مواد درسی جدید و معیاری را  به رشته های مختلف علوم آماده و چاپ مناید.

( Afghanistan-Schulen-VUSAF) مؤسسه اتحادیه معاونت برای مکاتب در افغانستاناز  یردر اخ

 ین یم،م یتشکر  و قدر دان ی نهوردک صم یحییداکرت در وزارت تحصیالت عالی و همکار ما 

کتپب درسپی  اسپاتید و سپایر دانشپمندان گرانقپدر  را مهیپا و مسپاعد  که زمین  چاپ و تکثیپر

  .ساخته اند

امیدوارم این کار سودمند ادامه و توسعه یابد، تا در آینده نزدیک در هپر ممپمون درسپی حپد  

 اقل یک کتاب درسی معیاری  داشته باشیم. 
 

 احرتام با

 داکرت عبداللدیف روشان

 تحصیالت عالی ارتوز رسپرست  

 ۹۳۱۶کابل، 



 

 عزیز! محصالنگرامی و استادان 

 کووم از مشووکالع عمووه  امووم روو د م وورود یکووی نبوو د کتووس ددسووی دد ن هاتوو ن هووان ا  ان ووتان کمبوو د و

امووم موم موواع  هیووه دس سووی  ا  اکوو   نهوواآ  .م اسوو سووا تامووا مشووکالع زیوواد دواموورو دا محصووالن و اسووتادان 

 نووای   و دد امووازاد امووم ک   وو  اموو د  ه کووم کهاووماووم ا ینوو ع هووان اسووت اد  لکچر هووا و  چپوو از  نهارووتم و

 .وعرضم م گردد   ت کانی
 

طووس  نوو ها ی هووان  ددسوویعاوو ان کتووس م تموو   ۲۵۴مووا تووا امووم  وواا امووم توووهاد امووران د وون ایوو  مشووکالع 

 طبوووی عاووو ان کتوووس ۹۶) و زداعووو    ژودنوووال ز   اقتصوووادسوووایاا  انرا ووورندوانشااسوووی  وتوووریرن   ادم وووی  

غ وور طبووی  وطبووی م تموو   عاوو ان کتووس  DAAD  ۱۴۰ آملووان عمموویانرموو  همکادیهووان  ت سووک کموول مووالی

 م وووو   عاووو ان کتوووا  ت سوووکKinderhilfe-Afghanistan  ۷  رماوووی اموووران اط ووواا ا  ان وووتان ۀک کم توووت سووو

 ۲  عاووو ان کتوووا  ت سوووک  وووراا کا ووومررن آملوووان دد موووزاد  یووو  DAUG   ۲ین هات نهوووان آملوووانی و ا  وووان

عاوو ان  ۳ه  ت سووک سووم ا  ایوو کتووا  دیروور ۱کتووا  ت سووک اما وواد  ووا ی   Afghanistan-Schulen  ۱کتووا  ت سووک 

  الب رونوویهووراع    ناگرهوواد    سوو   کاووههاد  امموو  توو ن هووانان ه( KASکتووا  ت سووک اما وواد کووانراد ادنوواود 

کووم مووا   قااموو  یوواد آودن اسوو  .ایوو  دا چووامن دوو د  کااموو  ن هاتوو ن طبوویو    ن هاتوو ن نوو لی ت ا وول کااموو کااموو 

کشوو د ت زیوون    توووهاد زیوواع اداداع و متس وواعهووا هاتوو نن  مووا  موووک د امصوو دع مرووانی امووران  ۀکتووس چووامن رووه

 گردیه  انه.

 .ت ان همی د د  داونم د   www.ecampus-afghanistan.org ن دتاادا از   ما  کتا  هان چامن ره
 

  ( کش د ام ان می دادد:۲۰۱۴ – ۲۰۱۰نالن س ات ژیل وزادع تحص الع عالی )دد  ال کم 

عممی امران محصوالن  امایوه اموران  امران ادتقان سطح تهدیا  آم زش و آماد  سازن موم ماع  هیه  دق ق و »

تر مم   امران دی  د  دد نصا  توم می .نشت  زم ام م اعه گردد و ن رنت و نرش کتس عممی امم زامان هان ددن

اموهون امکانواع  و ا نواممک  اسو  توا  .و الزموی م باروه نشوت   تمویو  از کتس و مرالع انگم  ی امم ددن

 «محصالن و استادان دد مامی ام ش ها امم ن رش   هان مهدن و موم ماع  هیه زود تر دس سی ام ااماه.

ته وم کتوس ددسوی اموا ن هاتو ن هوان کشوو د  ۀدد زم او ن  توا امتوو ا اد  موا م  و اه   کوم ایو  دونوه دا اداموم د

س ووواع تحصووو الع ت . ن ووواز اسووو  اموووران مهمکوووادن دوووای   و دودان چپووو  و لکچرنووو ع دا  اموووم دهووو  

 عا ان کتا  ددسی چامن گردد. ۱۰۰ هاق  امم توهاد  ساالنم عالی کش د
 



، تاایف  از متاا ا اااان مارت  خااها ندام اا در ب شااا مم لکااخ ماا ت  جااد   نااد خ شناا   ر اار 

مم انن اا م  اا   ی داا من ی  داار ۀتر  ااا ی  اا  مااب ف هر اادپ ماا  ی د ااه ماا ت ناادم ما ا اار   ی   اا م

 جاا    لااا ماااهځ  اادمدر  ماا ت  رلدطااا،  طاادم ش ف اا  لاا ف  داا من ی لااا لاا  قاارام ممداار، تاا 

 اان مارت ی  خصد ن قرام مامه شدم. 

 ،رش ااس ااا نناممځ  اا    ذشاار شااره    اادو ماپ ی  خر اا پ ناادم ما لااا    اا پم هداا رت مم  اادمم 

 ما لرمام ب. تمم ا ن ماان  قرا م ت  ؤثرتر    ت  لندا  ب   هش

 شا مم ا دم ذشر شره ل     ی اان مارت  خها م   مت ی  در. ،ندام  در ب   زاز خصد ن لز ز 
 

قاامو  تووکر اسو  کوم از طورف متلو  ونوا  نهایو  ک رووش گردیوه  توا محت یواع کتوس اموم اسوا  مو واد هوان اموو   

دد وو دع م   دیوو  مشووکالع ددموونت کتووا   از   اناووهگان محوو     اهشووماهی  تووا ن ریوواع  .آموواد  گووردداملمووی 

 هان آیاه  ا الح گردد. منیا متل  ام رستاه  تا دد چا و ن شاهاداع رانرا امص دع کتبی امم آدد  ما و

 تشووکر  اد( ام ووAfghnistan-Schulen-VUSAF) متس ووم اتحادیووم مواونوو  امووران مکاتووس دد ا  ان ووتاناز 

عاو ان  ۱ف چوامن قاام  توکر اس  کم ایاهوا مرصو  کتا  دا امم عهه  گر تم اس . ی چامن ا مرصفکم   ا ئ  م

 نردا تم انه. ا  ددسی دیگر دا ن ز قبال کت

 CIM  (Center for International Migration & Development)و (GIZ) ووی آن زیوو    امطوو د  ووا  از د وو

دد  ۲۰۱۶الووی  ۲۰۱۰از  داامکانوواع کووادن  اموورای کووم   و انکشوواف گی اموو   املممووییووا مرکووز امووران نااهاووه 

 اظهاد سپا  و امتاان م ا ی .   ام دا  ان تان مه ا سا تم 

مووو  دیپمووو   انرا ووور محووو   ن ها تحصووو الع عووالی  وزادعرسنرسووو   دوروووان   داکووو  عبوووهالمط از محوو  

  ؤسووان  ن هات نهوواد   ادادنمووالی و  طووادا  ووهیقی دئوو اا مووه محوو     عممووی مووو   عبووهالت ا  اموواالکرزن

 دا تشوو یق و ددسوویچووامن کتووس  ۀکووم نروسوو ی تشووکر م ووا گرامووی هووا و اسووتادان   ینوو هامحوو    سووانؤ د 

 .نه  ا  ی  د د

ی  کووم دد ن ووز تشووکر م ووا   هوو    ب بووی و  کموو  ع عزیووزهرکووها   همچاووان ازهمکووادان محوو   د وو 

 نه.  اق م  چامن د دن کتس همکادن د د

 وزادع تحص الع عالیمشاود    داک  یح ی ودد

 

  ۲۰۱۷  اکت امر کاام  

  ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰ : درب ت م   ن د  

 textbooks@afghanic.de: ایم   آدد 



 

 

 

 

 :تقدیم به

 علتبر زمین ظاهر شد و همانند یک انسان مؤلد به کار پرداخت و به  )ج(که به ارادۀ خداوند یتقدیم به انسان        
 د. وشمی از روی زمین ناپدید  خودش مصیبتهای ساخت
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 پیشگفتار مترجم

 

 ،حمل و نقل و وسایط پروسه های صنعتی، انتشارات کارخانه های مولد برق نظیر در طول سالهای گذشته، فعالیتهای انسانی
سطح این گازها در اتموسفیر از حد عادی خود بسیار بلند تر  ازدیاد بخشیده است، به طوری که امروز گازهای گلخانه یی راتولید 

جهان باعث بلند رفتن درجۀ حرارت همانند لحاف گرم عمل نموده،  ،در اتموسفیر هستند.. بلند رفتن مقدار گازهای گلخانه یی
(Global temperature) ،زمین گرم شدن کرۀپدیدۀ  شده (Global warming را به وجود آورده است. این اثر، با قطع درختها )

بشر شاهد  هنگامی که درجۀ حرارت بلند می رود، د، تشدید یافته است.نو جنگلها که به جذب کاربن دای اکساید کمک می نمای
 وقوع مصیبتهای زیر خواهد بود:

 د.نمی گرد کشنده پراکنده شده، باعث آلوده شدن افراد به امراضبه سرعت تکثیر و  و جونده گان ناقل امراضپشه ها 
به شدت و هستند.  گرم شدن کرۀ زمین« سالح»در واقع  ط آبهای گرم ابحار تغذیه شده اند وبادهای قدرتمند، که توس گرد

 دفعات زیاد به وقوع می پیوندد. 
قدار قابل توجه آلوده کننده ها را به اتموسفیر زمین عالوه نموده است، که باعث به وجود آمدن تغییرات فعالیتهای انسانی، م

 مخرب در نمونه های اقلیمی شده اند. 
کتله های بزرگ یخ در قطبها به سرعت ترساننده، در حال ذوب شدن هستند. ذوب شدن یخها سطح آب ابحار را باال می برد. 

فوس انسانها در سواحل ابحار زنده گی می نمایند، بلند رفتن سطح آب ابحار باعث تحمیل تخریب بزرگ و مصیبت از آنجا که اکثر ن
 اقتصادی بر نفوس انسانی در سرتاسر جهان خواهد گردید.

که از بخش از آنها در باال یاد  اگر همین اکنون به این مشکل بزرگ جهانی توجه کافی مبذول نگردد، وقایع و حوادث هولناک
استادان محترم  31 آوری شد، شدت بیشتر یافته سیارۀ زمین را به چالش بزرگ خواهد کشید. با در نظر داشت مطالب باال، جلسۀ

گرم شدن کرۀ دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجنیری صنایع پوهنتون بلخ تصمیم گرفت در جهت جلوگیری از پیشرفت 
کار علمی انجام شود تا باشد که برای هر خوانندۀ چراغ راه معرفت و آشنایی با این پدیده جهانی بوده باشد. وظیفۀ فوق به من  زمین

که توسط دانشمند هندی ا. ک. شری واستوا به رشتۀ تحریر در « گرم شدن کرۀ زمین»سپرده شد تا با ترجمۀ کتاب تازه تحت عنوان 
مطابق قانون ترفیعات علمی محترم پوهاند استاد محمد یوسف پارسا استاد پوهنحی انجنیری  هیم شوم.آمده در این اقدام علمی س

 :اکنون که ترجمۀ کتاب به اتمام رسیده جا دارد نکات زیر یاد آوری گرددصنایع پوهنتون بلخ منحیث استاد راهنما تعیین گردیدند. 
صورت گرفته، از استخدام هر  قابل قبول برای دانشمندان افغان یترجمه با اتکاء به اصطالحات و کلمات علمی زبان در .3

 اجتناب شده است. و بیگانه، کلمه یا اصطالح نامأنوس غیر دری

مسلماً ترجمه با امکانات امروزی کشور خود ما صورت گرفته، مترجم از عدم دستیابی به منابع دری اصطالحات علمی رنج  .2



 
 پیشگفتار مترجم ب

آرزو برده می شود، به بزرگان علم ما توفیق تدوین لغتنامه ها، فرهنگهای علمی و تخصصی برده است، از بارگاه ایزد منان 
را به زبان دری افغانی عنایت فرماید؛ تا باشد که این نیاز عینی استادان جوان و دیگران رفع شده، مجبوریت مراجعۀ به منابع 

 کشورهای بیگانه را محدود سازند.

جا داده شده بود در متن ترجمه نیز آورده « فهرست اعالم»نظر نویسنده مهم بوده، در  تمام کلمات و اصطالحاتی که از .1
این اصطالحات  ودن یا کم اهمیت بودن بعضی ازشد، در صورتی که بعضی از دانشمندان محترم افغان در مورد پر اهمیت ب

 د.نتماس شودر نظری داشته باشند، با مؤلف 

بوده نویسنده تالش کرده بعضی از نیازمندیهای کشور هند در این زمینه را نیز به  گرم شدن کرۀ زمینتمرکز کتاب بر  .4
تفصیل بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، که در این راستا از یک تعداد اصطالحات خاص و معمول آن کشور استفاده 

ات یاد شده را به عین شکل نموده است. مترجم در انعکاس دقیق اهداف نویسنده تالش اعظمی به خرچ داده اصطالح
 آورده است.

تعداد زیاد سازمانها، تشکیالت اداری، دولتها و گروههای کاری در این اثر به صورت مخفف در اثر آمده است، که مترجم با  .5
در مواردی که مخفف نام در متن اصلی تذکر داده شده،  کمال امانت داری آنها را به عین شکل در ترجمه آورده است.

 سعی ورزیده تا نام مکمل را دریافت و در پا ورقی عالوه نماید. مترجم

شکل و ساختار کتاب به عین ترتیب حفظ شده، با رعایت اصل تألیف کتب علمی عنوانهای اصلی در صفحۀ فرد )طاق(  .6
در صفحۀ  اصلی باقی مانده، عنوان آورده شده و در فصلهایی که عنوان اصلی به صفحۀ جفت بر خورده، این صفحه سفید

 فرد تحریر شده است.

خدای الیزال توفیق  گاه هرساختار هر صفحۀ کتاب همانند اثر اصلی بوده، تالش صورت گرفته طوری تنظیم شود که  .7
 چاپ کتاب را عنایت فرمود، امانت داری رعایت شود.

معتقد است که با در نظر داشت محدودیتهای زبانی و دهها  کهص است؛ بلایمترجم ادعا نمی نماید که کار اجرا شده، عاری از نق
مندی آن ندان صاحب نظر اصالح شده، به غنادلیل دیگر، ترجمه حاوی کمی و کاستیهایی است که با راهنمایی و یاد آوری دانشم

 خواهد افزود.
تعلیم و تربیۀ پوهنتون بلخ که زحمت پوهاند محمد طاهر نسیمی استاد دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی محترم ایجاب می نماید از 

ترجمه را ممکن ساختند، ابراز  و عینیت ، علمیتعلمیهای نهایت مفید در بعد دمطالعه و تصحیح کتاب را به خود داده و با ارائۀ پیشنها
 شکران صورت گیرد. 

پوهنوال عبدالمبین عزیزی و پوهندوی ، پوهاند محمد یوسف پارسامحترمان پوهاند داکتر محمد میرزا پیمان، در آخر جا دارد از 
مترجم را در اجرای وظیفه، یاری  با ارائۀ پیشنهادهای عالمانۀ خویش پوهنتون بلخ که انجنیری پوهنحی اناستاد مسعوده احمد آبادی

 .  آرزو می نمایم ، از بارگاه ایزد منان برای شان طول عمر، موفقیت و سر فرازیس و قدردانی نمودهرسانیده اند صمیمانه ابراز سپا
 

 با عرض حرمت

 نسین پوهنمل محمد نعیم

 4931حمل  –مزارشریف 
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گذشته از اثرات  تبدیل به یکی از مشکالت محیط زیستی دوران ما شده است. به سرعت گرم شدن کرۀ زمین
پناهگاه های قطبی، جنگلها،  برای تنوع زیستی شامل حیات وحش، گرم شدن کرۀ زمینبر بشریت، پیشرفت فراگیر 

فراهم آورده موقعیت خطرناک خشکیها و دیگر سر زمینهای وحشی که به سرعت از تغییرات اقلیم متأثر شده می توانند، 
 است.

و فعالیتهای انسانی جهان شدن  گرمبوده، بخش بزرگ آن از اثرات زمین منحیث یک ایکوسیستم در حال تغییر 

سال گذشته، بیشترین مقدار کاربن دای اکساید در اتموسفیر وجود دارد.  006666ایسه به متأثر گردیده است. در مق
به همین دلیل  ، زمین را گرم نگهمیدارد.اتموسفیر باقی مانده همانند لحاف گرم عمل نمودهکاربن دای اکساید در 

 ( پدیدار شده است.global warming) گرم شدن کرۀ زمیناصطالح 
زنده گی می نماییم زیرا؛ زمین به صورت طبیعی حرارت الزم را به اتموسفیر می دهد تا درجۀ ما در این سیاره 

یمی که زمینۀ که هوای قابل تنفس، آب پاک و اقلبه وجود آید حرارت آن را در یک محدودۀ باریک حفظ شود تا حالتی 
فراهم گردد. انسان به برهم زدن این تعادل آغاز نموده است. ما به وسیلۀ موترها، ما برای  کند، بقای ما را تضمین

فابریکه ها و دستگاههای مولد برق و تولید گازهای که قادر به حبس نمودن حرارت هستند، اتموسفیر را اضافه بار 
ت ویرانگر بر محیط زیست خود همین اکنون شروع به تثبیت مشکل نه نماییم، ما مسئول تحمیل تغییرا اگرنموده ایم. 

 تندبادهایدرجه های خیلی بلند حرارت، بلند رفتن سطح آب ابحار و طبیعت پذیرای خواهیم بود. در این صورت 
خواهد بود. در این اواخر، وقایع هوشدار دهندۀ که با پیش بینیهای دانشمندان در رابطه به  تصور ناپذیر و ویرانگر ،وحشی

 قویه شده است، بیشتر از پیش معمول شده است.اثرات تغییر اقلیم ت
شدت یافته می تب دنک، انسفالیتس، نامهای )مترجم=امراض( اند که صرف ناشی از طریق تغییر اقلیم  مالریا،

اقدام  گرم شدن کرۀ زمینقانه در مهار دصا شکلبه  کهدر صورتی . ما مبالغه نمی نماییم بلکه مطمئن هستیم توانند
امراض اثرات مخرب تر، از راههای مختلف تحمیل خواهند نمود. هنگامی که درجۀ حرارت بلند می رود، این  ننماییم؛

 افراد به امراض می گردد. کردنپشه ها و جونده گان ناقل امراض پراکنده شده، باعث آلوده 
هستند. از  کرۀ زمینگرم شدن « سالح»گردبادهای قدرتمند، که توسط آبهای گرم ابحار تغذیه شده اند، در واقع 

فعالیتهای انسانی، مقدار قابل توجه آلوده  میالدی به اینسو، تعداد این وقایع به سرعت باال رفته است. 0796سال 
کننده ها را به اتموسفیر زمین عالوه نموده است، که باعث به وجود آمدن تغییرات مخرب در نمونه های اقلیمی شده 

 شدید، سیالبها و دیگر وقایع هولناک شده اند.اند. این تغییرات باعث گرمای 



 
 مؤلف پیشگفتار ث

در قطبها به سرعت ترساننده، در حال ذوب شدن هستند. ذوب شدن یخها سطح آب ابحار را  ی بزرگ یخکتله ها
باال می برد. از آنجا که اکثر نفوس انسانها در سواحل ابحار زنده گی می نمایند، بلند رفتن سطح آب ابحار به صورت 

آینده یا زود تر از آن باعث تحمیل تخریب بزرگ و مصیبت اقتصادی بر نفوس انسانی در ت در صد سال فو 0تقریبی 
 سرتاسر جهان خواهد گردید.

درصد  22ایاالت متحدۀ امریکا که صرف چهار در صد نفوس جهان را در خود جا داده است، مسئول انتشار 
گرم دۀ انرژی و منابع انرژیهای تجدید پذیر یگانه راه مقابله با انتقال سریع به باز گازهای گلخانه یی جهان می باشد.

بوده صحت انسان را حفظ نموده، شغلهای جدید به وجود آورده، زیستگاهها و حیات وحش را حفاظت  شدن کرۀ زمین
 نموده، انرژی مطمئن را برای آینده تأمین می نماید.

 گرم شدن کرۀ زمینت به این حقیقت موافقه نموده اند که اکنون، دانشمندان جهانی پیشتاز در زمینۀ محیط زیس
هوشیار باش واقعی بوده، پدیدۀ عام شمول عصر ما می باشد. بر اساس تخمینهای این دانشمندان، تغییرات شدید در 

ها، اقلیم بد ترین آینده را درقبال خواهد داشت که در آن اقلیم غیر قابل پیش بینی و مصیبت بار، خشکسالیها، قحطی
 سیالب و تخریبهای کتله وی واقع خواهد شد.

از وقوع  بدون چشم داشت از سیاستمداران و به صورت مستقل، ما مجبور هستیم تکنالوژی را به دست بیاوریم که
ما هیچ آرزویی برای نیازمندیهای منطقه وی و ملی و همکاریهای آنها  فوق جلوگیری نموده بتواند.مصیبت بار حوادث 

نمی توانیم داشته باشیم. ما بایست به شیوه های متنوع بر « گرم شدن کرۀ زمینگام گذاشتن برای توقف »ز بدون آغا
  مراحل طوالنی مدت مورد نیاز برای برگشتاندن تغییرات مخرب اقلیم بر زمین را مدیریت نماییم.

ما مجبور هستیم تعهدات الزم خود را برای متوقف ساختن گرمایش داشته باشیم. و این تالشها ما در جهت تولید 
. در واقع، مهم تر از جلب توجه مردم ابراز سپاس خواهد نمودبه مناسبت برداشتن این گام جهان شمول آیندۀ ما، از ما 

 وجود ندارد. به حفظ سیارۀ که در آن زنده گی می کنیم، کار دیگری
صرف یک مسئلۀ  گرم شدن کرۀ زمینمورد تنازع و بحث می باشد.  گرم شدن کرۀ زمیننتیجه این که واقعیت 

محیط زیستی نیست بلکه یک مسئلۀ صحی و امنیتی ما می باشد. این یک موضوع ضروری برای بقای هر فرد در 
ن مواجه است. این مسئلۀ تقاضای عمل از هر فرد و سیارۀ زمین می باشد. مبرمیتی که زنده گی انسان امروزی با آ

یک مسئلۀ جدی است که به ما مربوط  گرم شدن کرۀ زمینهمکاری همه را می نمایند. اگر شما متقاعد نشده اید که 
 بیشتر بیاموزیم. گرم شدن کرۀ زمینمی شود؛ در آن صورت ما نیاز داریم در مورد 
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 سپاسگزاری

 

 گرم شدن کرۀما سپاسگزار موقعیت هشدار دهندۀ موجود در کشور خود هستیم، که بر اساس آن، دانشمندان می کوشند بدانند دلیل 

را کشف نموده اند؛ موضوعی که دانشمندان  گرم شدن کرۀزمینما سپاسگزار مردمان سالخورده و دهاتی خود هستیم که دلیل  چیست؟ زمین
م، که گزارشها و توضیحات آنها مرا در آماده ساختن این کتاب یشمندان سپاسگزاری می نماینآن را تکرار می نمایند. ما از دانیز محیط زیست 

 کمک نموده است.
 به مناسبت به پایۀ اکمال رسانیدن این وظیفه تشکر می نماییم.  CTREEگروه ناشر ما از 

 اا. ک. شری واستو                 
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 گرم شدن کره زمین

 ا. ک. شریواستوا
 

رات فراگیر آن بر بشریت، اثبه سرعت یکی از مشکالت منطقه ما می شود. گذشته از  گرم شدن کره زمین         
شمال، جنگلها، گرمایش جهان در حال ایجاد حالت مصیبت بار برای تنوع زیستی از قبیل حیات وحش، مناطق قطب 

زمین منحیث یک  که به سرعت اثرات تغییر اقلیم را تحمل می نمایند، می باشد. زمینها و دیگر زمینهای در معرض خطر
در حال تغییر است. بخش بزرگ این تغییر متأثر از جهانی شدن و انسان است. اکنون مقدار گاز کاربن دای  ایکوسیستم

ی اکساید در اتموسفیر منحیث کاربن دا است. هسال گذشت 006666قت دیگر در هر و اکساید در اتموسفیر بیشتر از
پدید آمد. ما « گرم شدن کره زمین»لحاف گرمی عمل نموده، از فرار حرارت جلوگیری می نماید. از همین رو اصطالح 

تا درجۀ حرارت را در محدودۀ که زمین حرارت کافی در اتموسفییر ذخیره می نماید؛ دلیل در این سیاره وجود داریم به این 
، آب پاک و آب و هوایی که بقای ما به آن ارتباط بل تنفساباریک نگهداشته، حاالتی را به وجود می آورد که هوای ق

بنی آدم شروع به برهم زدن این تعادل نموده است. ما سطح گازهای به دام اندازندۀ حرارت در را فراهم می نماید.  دارد
موترها، فابریکه ها و دستگاههای تولید برق خود، بیش از حد بلند برده ایم. اگر همین اکنون شروع به  طتوساتموسفیر را 

محیط زیست خود خواهیم بود. گرمی شدید، بلند رفتن سطح آب  درست کردن مشکل نشویم، مسئول تغییرات ویرانگر
در ترساننده که با پیش گوییهای علمی ر، وقایع ابحار و توفانهای مخرب و وحشی را تجربه خواهیم نمود. در این اواخ

 رابطه به اثرات تغییر اقلیم همزمان می باشند، بیشتر معمول شده اند.
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1  

 (CLIMATE CHANGEتغییر اقلیم: )

 (WHAT,HOW,WHYچه، چگونه، چرا؟)

 

 (?WHAT IS CLIMATE CHANGEتغییر اقلیم چیست؟)

نمایید در یک سفر تابستانی به یک گردش می رویید. هنگامی که به آن فکر می نمایید احساس  (Imagine) تصور
فکر می کنید، والدین تان روزهای خوب کودکی را  (Weather) شیرینی به شما دست می دهد. و هنگامی که به آب و هوا

 متحیر کننده است. دوست خواهند داشت. بلی، تغییر در اقلیم در چند دهۀ آخر
آب و هوایی است که آن  اوسطدارای سیستم اقلیم خود شد، اقلیم یک منطقه، عبارت از  (Earth) از وقتی که زمین

منطقه در طول زمان معین تجربه می نماید. عوامل که اقلیم یک موقعیت را تعیین می نمایند عبارتند از بارنده گی، تابش آفتاب، 
. هنگام وقوع ناگهانی و قابل مالحظۀ تغییرات آب و هوا، تغییرات (Temperature) ، رطوبت و درجۀ حرارت(Winds)ها باد

دراز مدت غیر محسوس در اقلیم رخ می دهد. در طول تاریخ گذشتۀ زمین تغییرات اقلیم رخ داده است. عالمه های مشخص از 
 سرما و گرما و سازش اشکال مختلف زیستی با این تغییرات موجود است.دوره های 

سال گذشته تغییرات اقلیم به سرعت واقع شده، که سازگاری بعضی از انواع نباتی و حیوانی را با  011تا  051در طول 
بوده، باعث تشویش  شرایط جدید مشکل ساخته است. گفته می شود، فعالیتهای انسانی مسئول سرعت گرفتن تغییرات اقلیم

که کرۀ زمین را احاطه نموده است از گازهای زیر ساخته شده است:  (Atmosphere) دانشمندان گردیده است. اتموسفیر
(، و یک درصد باقیمانده متشکل از گازهای نادر )به دلیل این که در طبیعت به مقدار کم یافت %00(، اکسیجن )%87نایتروجن )

، بخار آب (Ozone) ، ازون Carbon dioxide  ،Methaneمی شوند به این نام یاد می گردند(، گازهای گلخانه یی نظیر 
(Water vapour )و نایترس اکساید (Nitrous oxide)( این گازهای گلخانه یی همانند لحافی .Gas blanket عمل )

چنان، این گازها  ممی نماید. ه حفاظتآفتاب  (Ultra violet rays) ماورای بنفش تشعشعاتنموده، زمین را از اثرات ناگوار 
 همانند کنترول کننده های طبیعی سیستم حرارتی کرۀ زمین عمل می نمایند.

 (?Why we should care ما چرا باید مراقبت نماییم؟)

هرگاه کشورهای مختلف در سراسر جهان، انتشار گازهای گلخانه یی را کاهش ندهند، تا ختم قرن بیست و یکم، احتمال 
 وقوع وقایع زیر محتمل است:

  درجۀ سانتیگیرید بلند رفته رشد اقتصادی و نفوس را متأثر خواهد ساخت. 3ر5درجۀ حرارت از یک تا 

 سطح آب ابحار (Oceans)  میلیون انسان را سیالبها 01متر بلند رفته، زنده گی حدود  01تا  05از (Floods) 
 تهدید خواهد نمود.
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 بارنده گیها (Rainfall) .کاهش یافته، قلت محصوالت غذایی دیده خواهد شد 

 بهترین موقع نیست که تمام جهان، در مقابل این مشکل شدید با  هم کار نمایند؟با در نظر داشت مطالب باال آیا این 

در طول سالهای گذشته، فعالیتهای انسانی انتشار گازهای گلخانه یی را ازدیاد بخشیده است، به طوری که، سطح این 
مودن گازهای ـــانی که باعث آزاد نی ار فعالیتهای مهم انسضگازها از حد عادی خود در اتموسفیر بسیار بلند تر هستند. بع

 و وسایل حمل و نقل (Electricity) گلخانه یی می شوند عبارتند از: پروسه های صنعتی، انتشارات کارخانه های مولد برق
(Transportation) بلند رفتن مقدار گازهای گلخانه یی، باعث بلند رفتن درجۀ حرارت .( جهانGlobal temperature) 

که  (Forests) ( را به وجود آورده است. این اثر، با قطع درختها و جنگلهاglobal warming) ینــزم گرم شدنشده، پدیدۀ 
 به جذب کاربن دای اکساید کمک می نماید، تشدید یافته است.

 (CAUSES OF CLIMATE CHANGEعلل تغییر اقلیم )

آن چه، امروز جهان را به  بوده، همیشه از طریق چرخۀ طبیعی در حال تغییر است. اقلیم زمین پر تحرک
تشویش انداخته، سرعت این تغییرات است که ناشی از فعالیتهای انسانی می باشند. این تغییرات در سرتاسر 
جهان مطالعه شده، دالیل در سه ساحه ارائه گردیده است: نمونه های گرده افشانی، نمونه های یخ و رسوبات 

 شده می تواند: علل طبیعی و علل انسان ساخت. بحری. علل تغییر اقلیم به دو دسته تقسیم

 (NATURAL CAUSESعلل طبیعی )

یک تعداد عوامل طبیعی مسئول تغییر اقلیم می باشد. بعضی از عوامل مهم عبارت است از حرکت قاره یی 
(continental drift( آتشفشانها ،)volcanoes ،)ــــجریانهای بح( ریocean currents،)  زاویۀ انحراف زمیــن
(the earth's tilt ) و ستاره های دنباله دار و سنگهای آسمانی. اجازه دهید این عوامل را با جزئیات بیشتر مطالعه

 نماییم:

 (CONTINENTAL DRIFTحرکت قاره یی )

شاید در نقشۀ جهان بعضی چیزهای عجیب و غریب را در مورد امریکای جنوبی و افریقا یاد داشت  شما
میلیون سال قبل، اینها با  011معلوم نمی شوند؟ در حدود  jigsaw puzzleنموده باشید، آیا اینها نظیر قطعات 

خود را نداشته قاره های یکدیگر متصل بودند. دانشمندان باور دارند که در گذشته زمین، شکل امروزی 
 حیوانیشباهت بین فوسیلهای گیاهی و از ثبوت این ادعا  تکه زمین بودند. امروزی، همه بخشهای از یک

(Animal fossils ) ،به دست که از خط ساحلی امریکای جنوبی و خط ساحلی شرق افریقا به دست آمده اند
نباتات استوایی )به شکل رسوبات ذغالی( در قارۀ انترکتیکا نشان دادند که این . کشف فوسیلهای آمده است

 سرزمین یخ زده در گذشته در جوار ناحیۀ استوا که دارای اقلیم استوایی با باتالقها و پوشش گیاهی
(Vegetation) .شاداب بود، واقع بوده است 

 شناسیم، زمانی ساخته شدند که میلیونها سال قبل مناطق وسیعی از زمینقاره هایی را که ما امروز می 
(Landmass)  شروع به جدا شدن تدریجی از همدیگر نمودند. از آنجا که این جدایی و رانش شکل فزیکی

آن را تغییر می داد، بر اقلیم نیز اثر می گذاشت. جدا شدن قطعات  (Water purifier) زمین، موقعیت منابع آب
بزرگ زمین از یکدیگر جریانهای بحری و بادها را که بر اقلیم اثر دارند، نیز تغییر می داد. این رانش و جدا 

می یابد؛ زیرا  شدن قاره ها امروز نیز ادامه دارد. ارتفاع کوههای هیمالیا همه ساله به اندازۀ یک میلی متر ازدیاد
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 کتلۀ زمین هند به تدریج و تداوم به سوی زمین آسیا در حال حرکت است.

 (VOLCANOESآتشفشانها )

(، بخارات آب، گرد و خاک و 2SOهنگامی که یک اتشفشان فوران می نماید، حجم بزرگی از سلفر دای اکساید)
خاکستر را به داخل اتموسفیسر پرتاب می نماید. اگرچه، شاید فعالیت آتشفشان چند روز محدود دوام نماید؛ اما حضور 

در یک فوران عمدۀ آتشفشان، میلیونها تن مقدار زیاد گازها و خاکستر اقلیم را برای چندین سال متأثر ساخته می تواند. 
یده ـــ(( رسstratosphereبه طبقۀ باالیی اتموسفیر )به نام استراتوسفیر) (Sulphur dioxide) سایدگاز سلفردای اک

می تواند. گازها و ذرات گرد و خاک از رسیدن شعاع آفتاب به زمین ممانعت نموده، باعث سرد شدن آن می گردد. 
را تشکیل می دهد. این  (Sulphuric acidاسید ) کوچک سلفوریکسلفردای اکساید با آب ترکیب شده، قطره های 

قطره ها بسیار کوچک بوده، تعداد زیاد از آنها برای چندین سال قادر به باقی ماندن هستند. این قطرات منعکس کننده 
ین ــــآفتاب، که به صورت طبیعی به زم( مؤثر شعاع آفتاب بوده، مانع رسیدن بعضی از تشعشعات reflectorsهای )

ده ـــــرا به سرعت به استقامتهای شرق و غرب پراکن aerosolsمی رسند، می گردد. در طبقۀ باالیی اتموسفیر، باد 
اید که در استقامتهای شمال و جنوب آهسته می باشد. این پدیده، این تصور را ایجاد می نم می سازد. حرکت ایروسولها

 چگونه سرما چندین سال پس از فوران یک آتشفشان به وقوع می پیوندد.
فوران نموده، هزاران تن گازها را به اتموسفیر منتشر نمود.  0000در فیلیپین، در اپریل سال  Pinatobaکوه 

رسیدن تشعشعات کاهش دادن و مانع با این شدت، قادر به  (Volcanic eruption) فورانهای آتشفشانی
( به سطح زمین بوده در نتیجه باعث سقوط درجۀ حرارت در سطح زیرین اتموسفیر solar radiationدی )ــــــخورشی

چگونه این وقایع رخ می دهد از ( گردیده، نمونه های چرخۀ اتموسفیری تغییر می یابد. این که troposphere)به نام 
 مطالب مورد مباحثۀ امروز است.
یاد می گردد. در نیو انگلند و اروپای « سال بدون تابستان»می باشد، که به نام  0701مثال برجستۀ دیگر، سال 

د. این ـــــشرقی، اختالالت شدید مرتبط به آب و هوا رخ داد و در ایاالت متحده و کانادا سرمای تابستانی واقع ش
 در اندونیزیا ربط داده می شود. Tambora volcano  0705پدیده های ناشناس و بیگانه به فوران آتشفشانی سال 

 (THE EARTH'S TILTزاویۀ انحراف زمین )

 (Perpendicular plane) این دوران از سطح عمودیزمین در طول یک سال یک بار به دور آفتاب می چرخد. 

انحراف نشان می دهد. برای نیمی از سال که تابستان است، انحراف نیمۀ شمالی کرۀ زمین به   °23.5خود به اندازۀ

سوی خورشید قرار دارد. در نیمۀ دیگر )نیمۀ جنوبی کرۀ زمین(، که زمستان است، این نیمۀ زمین از آفتاب دور می باشد. 

( نیز موجود بوده نمی توانست. تغییر در seasonsهر گاه انحرافی در حرکت دورانی وجود نمی داشت، فصلهای سال )

انحراف زمین، شدت وقوع فصلهای سال را متأثر ساخته می تواند. ازدیاد زاویۀ انحراف به معنی تابستان گرم تر و 

 و زمستان معتدل تر می باشد. (Cooler summers) تردزمستان سرد تر؛ کاهش در این زاویه، تابستان سر

حرکت دورانی زمین کمی بیضوی است، که به معنی تغییر فاصله بین زمین و آفتاب در جریان حرکت زمین به 

دور خورشید می باشد. معموالً فکر می شود که محور زمین ثابت است، در حالیکه  این محور به سوی ستارۀ قطبی 

(Polaris( که به نامهای ستارۀ قطب( )Pole Star(و ستارۀ شمال )North Star انحراف یا تمایل )نیز یاد می شود )

نشان می دهد. در حقیقت، این انحراف کامالً ثابت نیست: محور زمین به صورت تدریجی و با سرعت بیشتر از نیم 

وده ـــــکرۀ زمین ب« شمال»درجه در یک قرن تغییر می نماید. پس ستارۀ قطبی، برای همیشه نقطۀ تعیین نمودن 



 

 

تغییر اقلیم    6 

تارۀ ــــسال قبل از میالد مسیح، ساخته می شدند، قطب نزدیک س 0511نمی تواند. هنگامی که هرمهای مصر در 

(Thuban (Alpha Draconis) قرار داشت. این تغییر تدریجی در سمت محور زمین به نام حرکت تقدمی یا انحراف )

 ( یاد شده، مسئول تغییرات اقلیم می باشند.precessionمسیر )

 (OCEAN CURRENTSجریانهای بحری )

سطح زمین را پوشانده، دو چند بیشتر از سطح زمین و  %80یکی از اجزای سیستم اقلیمی، ابحار هستند. ابحار 
 (Planet) جذب می نماید. جریانهای بحری مقدار عظیم حرارت را در سراسر سیارۀ اتموسفیر، تشعشعات خورشیدی را

زمین به حرکت در می آورد، که تقریباً برابر با مقداری است که اتموسفیر به حرکت در می آورد؛ اما ابحار به واسطۀ 
 خشکیها احاطه شده اند، که در نتیجه، انتقال حرارت در آب از طریق کانالهای معین صورت می گیرد.

جود آمدن جریانهای بحری می گردد. بعضی از بادها به صورت افقی بر سطح ابحار فشار وارد نموده، باعث به و
رو و دیگر یشتر متأثر می شود. سواحل کشور پبخشهای جهان در مقایسه به بخشهای دیگر توسط جریانهای بحری ب

ۀ . واقعــــــکه در طول سواحل پیرو واقع می شوند، متأثر می شوند Humboldtکشورهای مجاور، مستقیماً از جریان 
El Nino  یانوس کبیردر اق (Pacific ocean).حاالت اقلیم سراسر جهان را متأثر ساخته می تواند ، 

منطقۀ دیگری که به شدت توسط جریانهای بحری متأثر می شود عبارت از اقیانوس اطلس شمالی است. هر گاه 
مناطقی را با عرض جغرافیایی مشابه در اروپا و امریکای شمالی با همدیگر مقایسه نماییم، نتیجه فوراً آشکار می گردد. 

و در  C°2-درجۀ حرارت در جنوری  اوسطحلی دارای نگاهی دقیق تر بر این مثال می اندازیم، بعضی بخشهای سا
 C°10و در جوالی  C°15- می باشد؛ در حالی که عین مناطق در عین عرض جغرافیایی در جنوری  C°14جوالی 

را از  (Greenland Seaلند )ــحرارت را تجربه می نمایند. جریانهای گرم در مناطق ساحلی، بخش اعظم بحیرۀ گرین
که جنوبی تر موقعیت دارند، یخ   Arctic oceanیخ بندان، حتی در زمستان، محافظت می نماید. مناطق باقی ماندۀ 

 زده باقی می مانند.
دانسته شده است که جریانهای بحری دارای تغییر سمت بوده، آهسته شده می تواند. بخش اعظم حرارت که از 

ین، ـــــبر سطح زم (Greenhouse gas) بخارات آبی، بیشترین گاز گلخانه ییسطح ابحار فرار می نماید به شکل 
 ، سهم می گیرد.دمی باشند. بلی، بخارات آبی در تشکیل شدن ابرها که سطح زمین را می پوشاند و اثر سرد کننده دار

سال قبل واقع  00111ر که در آخر عصر یخ در یک یا تمام این پدیده ها بر اقلیم اثر داشته می تواند، همانطو
 شده بود.

 (HUMAN CAUSESعوامل انسانی )

 زمینۀ استفاده از مقدار عظیم مواد سوخت فوسیلی  00در قرن  (Industrial revolution) انقالب صنعتی
(Fossil fuels)  را در صنایع فراهم آورد. این صنایع کار خلق می نمود و مردم در طول سال از دهات به سوی شهرها

این گرایش امروز نیز ادامه دارد. زمینهای بیشتر که دارای پوشش سبز بودن برای ساختن خانه ها،  مهاجرت می نمودند.
اده در ساختمانها، فابریکه ها، حمل و نقل و دیگر از وجود پوشش گیاهی تخلیه شدند. منابع طبیعی وسیعاً برای استف

( به سرعت زمینۀ تولید شدن کوههای مواد زاید را Consumerismمصارف به کار گرفته شدند. زنده گی مصرفی )
 فراهم آورد. هم چنان، نفوس انسانی به صورت باور نکردنی ازدیاد یافت.

یی در اتموسفیر سهم گرفتند. مواد سوخت فوسیلی نظیر  نفت،  تمام این وقایع به بلند رفتن سطح گازهای گلخانه 
د ــــمورد ضروت موترها، فعالیت دستگاه های تولید برق صنایع، مقاص انرژیذغال سنگ و گاز  طبیعی برای تهیۀ 
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مسئول انتشار  انرژیگی ... و غیره مورد استفاده قرار گرفتند. سکتور ه خان
3

4
حصۀ گاز کاربن دای اکساید،   

1

5
حصۀ  

اید ــــن اکســــــروجــــــانتشار گاز متان و مقدار زیاد گاز نایترس اکساید می باشد. هم چنان گازهای نایت
((NOx) Nitrogen oxides)  و(CO) Carbon monoxide   نیز تولید می شوند که گاز گلخانه یی نیستند؛ اما در

 آن دورانها اتموسفیری سهم دارند که در تولید یا انهدام گازهای گلخانه یی نقش دارند.

 (GREENHOUSE GASES AND THEIR SOURCESگازهای گلخانه یی و منابع آنها )

اتموسفیر می باشد. تغییر در نمونه های استفاده از بدون شک، کاربن دای اکساید مهم ترین گاز گلخانه یی در 
(، زراعت و فعالیتهای land clearing(، از بین بردن پوش گیاهی )deforestationزمین نظیر از بین بردن جنگلها )

 دیگر همه باعث بلند رفتن سطح انتشار کاربن دای اکساید می شود.

می باشد. تقریباً  دیگر در اتموسفیر گاز گلخانه یی مهممتان، 
1

4
حصۀ گاز متان توسط حیوانات اهلی نظیر گاوها،   

بزها، خوکها، گوساله ها، شترها، اسبها و گوسفندها، تولید می شود. این حیوانات گاز متان را هنگام نشخوار نمودن تولید 
توسط آب پوشانده شد،  (Soil) نگامی که خاکمی نمایند. هم چنان متان در مزارع شالیکاری برنج تولید می شود. ه

تولید ( Bacteria)د. در تحت این حالت، باکتریهای ( می شوanaerobicآکسیجن خود را از دست داده، غیر هوازی )
دیگر تجزیه کننده مواد عضوی در خاک، به تولید متان می پردازند. تقریباً  (Organisms) کنندۀ متان و موجودات

مزارع شالیکاری در آسیا قرار دارند؛ زیرا برنج مادۀ غذایی اصلی آنها می باشد. در بین کشورهای آسیایی، چین و  01%
 مناطق زرع برنج را در اختیار دارند. % 01تا  71هند بین 

فن زباله و ذخیره گاههای مواد زاید منتشر می شود. هرگاه مواد زباله در کوره های مناطق د از هم چنان، متان
( یا در هوای آزاد سوزانده شود، کاربن دای اکساید منتشر می شود. هم چنان در جریان incineratorزباله سوزی )

 طبیعی نیز گاز متان منتشر می شود. حفاری چاههای نفت، معادن ذغال سنگ و از نلهای سوراخ شدۀ گاز
می گردد. این واقعه به  (Fertilizer) کودهای کیمیاوی استعمالبه وابسته انتشار مقدار زیاد گاز نایترس اکساید 

لیگیومی نظیر لوبیا، حبوبات و  نباتاتنوعیت کود، زمان کود دهی و چگونه گی کود دهی مربوط می شود. هم چنان، 
 .ر اندازۀ انتشار این گاز سهیم اندد و به خاک را نایتروجن عالوه می نمایند

 (HOW WE ALL CONTRIBUTE EVERY DAYما همه چگونه می توانیم سهم روزانه داشته باشیم )

نکته های زیر را منحیث مطالب جدی تمام ما در زنده گی روزانۀ خود می توانیم در تغییر اقلیم سهم داشته باشیم. 
 در نظر داشته باشیم:

  برق  انرژیو آالت مورد ضرورت ما توسط  وسایلاست. تمام  انرژیدر مناطق شهری برق مهم ترین منبع
تأمین می شوند. این  (Thermal power plants) کار می نمایند که توسط دستگاههای تولید برق حرارتی

سنگ( کار نموده، مسئول  سوخت فوسیلی ) به ویژه ذغال ی تولید برق حرارتی با مصرف مواددستگاهها
 د.نمقدار زیاد گازهای گلخانه یی و دیگر آلوده کننده ها می باش انتشار

 ا و انسانها از یک موترهای کوچک و بزرگ، تراکتورها وسایل اولیه هستند که توسط آنها در اغلب شهرها، اشی
جا به جای دیگر منتقل می شوند. معموالً این موترها پترول یا دیزل مصرف می نمایند، که هر دو آنها مادۀ 

 سوخت فوسیلی هستند. 

 قادر به بقاء در محیط زیست  که برای سالهای دراز ید به شکل پالستیک تولید می نماییمما مقدار زیاد مادۀ زا
 د می نماید.به آن صدمه وار بوده
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  ما مقدار زیاد کاغذ در مکتب و دفاتر خود به مصرف می رسانیم. آیا در مورد اینکه چه تعداد درخت را روزانه
 قطع می نماییم فکر کرده ایم؟

 کنده های درخت( مقدار زیاد چوبهای پوشش =Timber برای ساختن خانه ها به مصرف می رسند؛ این به )
 تعداد زیاد درختهای جنگل می باشد.معنی قطع 

 ازدیاد نفوس (Population)  به معنی به وجود آوردن دهانهای بیشتر برای طلبیدن غذاست. از آنجا که زمین
کوچکتر  (Ecological degradation) برای تولید غذا محدود است )و در واقع، در اثر فرسایش ایکالوژیک

محصوالت زراعتی برای به دست آوردن مقدار  (High yielding varieties) می شود(  زرع انواع بیشتر
بیشتر حاصالت زراعتی، در یک محدودۀ معین صورت می گیرد. به هر حال، زرع انواع مختلف نباتات زراعتی 
ایجاب به کار بردن مقدار زیاد کود کیمیاوی را می نماید، که این عمل خود باعث منتشر شدن مقدار بیشتر 

در اثر راه یافتن کود کیمیاوی در منابع آب نیز به میان آمده  (Pollution) ه گینایترس اکساید می شود. آلود
 می تواند.
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 (IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON BIODIVERSITYتنوع زیستی: )اثرات تغییر اقلیم بر 

 

تا  0.3درجۀ حرارت سطح زمین از  اوسطبه این سو  00تغییر اقلیم خطری است برای نوع انسان. از آخر قرن 
0.6 °C  0.3تا  0.2سال گذشته بلند رفتن درجۀ حرارت از  01بلند رفته است. در طول °C  ،بوده است. سالهای آخر

به بعد ثبت منظم درجۀ حرارت مناطق مختلف زمین امکان  0711بوده اند. از سال   0711گرم ترین سالها پس از 
دانشمند از سراسر جهان تحت نام هیئت بین المللی در  0111، گروهی متشکل از  0005پذیر شده است. در سال 

هم یکجا شده، واقعیت، جدیت و  ( باIntergovernmental Panel on Climate Change(IPCCمورد تغییر اقلیم ))
وسط درجۀ سال آینده، ا 011ی نمایند که در را مطالعه می نمایند. آنها پیش بینی م گرم شدن کرۀ زمینسرعت 

پیش بینی شده قابل اغماض است؛ اما سرعت  گرم شدنرود. دامنه و شدت این بلند می C° 5.8تا  1.4حرارت زمین از 
بعضی اشکال مهم حیات متأثر می شوند  گرم شدنسال گذشته، بیشتر است. در نتیجۀ این  01111آن در مقایسه به 

 که بعضی از آنها در زیر مطرح می شوند.

 (AGRICULTUREزراعت)

شده است. هنگامی که مقدار بیشتر زمین تحت  غذاازدیاد دوامدار نفوس انسانی باعث بلند رفتن تقاضا برای 
طبیعی وارد خواهد شد.  (Ecosystems) ، فشار بیشتری بر ایکوسیستمهای(Agricultural cultivation) کشت برود

تغییرات اقلیم مناطق زراعتی را به صورت مستقیم از طریق دگرگونی در درجۀ حرارت، اندازۀ بارنده گی و به صورت غیر 
مستقیم، از  طریق تغییر در کیفیت خاک، آفتها و امراض متأثر می سازد.  به ویژه، توقع برده می شود، مزارع غله جات 

 و شرق میانه کاهش یابند. هنگامی که درجۀ حرارت بلند میرود شرایط رشد آفتها نظیر ملخها در هندوستان، افریقا
(Grasshoppers)  برای تکمیل نمودن چندین دور تکثری مطلوب تر شده، نفوس آنها ازدیاد می یابد. در ارتفاعات بلند

کوتاه شدن فصل زمستان و طوالنی شدن فصل رشد، زراعت نفع )در کشورهای شمالی(، با بلند رفتن درجۀ حرارت و 
 می برد. این به معنی آست که با بلند رفتن درجۀ حرارت، آفتها نیز به سوی ارتفاعات می روند. 

و ، ... (Droughts) حاالت آب و هوایی شدید نظیر درجۀ حرارت بلند، بارنده گیهای شدید، سیالبها، خشکسالیها
 ساخت. یز محصوالت زراعتی را متاثر خواهدغیره ن

 (WEATHERآب و هوا )

، نمونه های بارش باران و برف را تغییر داده، باعث تزیید خشکسالیها و (Warmer climateتر ) یک اقلیم گرم
طح ابحار ــــــو در نتیجه بلند رفتن سریع س (Polar ice sheets) یخی قطعاتسیالبها، ذوب یخچالهای طبیعی و 

و انبساط هوا شده، ظرفیت  (Surface water) ابحار باال رفت بخارات از سطحبلند رفتن گرما، باعث ازدیاد می گردد. 
 نابع آب، جنگلها و دیگر سیستمهایمی رود. در مقابل، این حادثه باعث می شود تا م بلند ذخیره نمودن رطوبت آن
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، زراعت، تولید برق، زیر ساختها، توریزم و صحت انسانها متأثر (Natural ecological system) طبیعی ایکولوژیک
 اند. شوند. ازدیاد در تعداد گردبادها و تندبادها در چند سال آخر بر تغییرات درجۀ حرارت اثر داشته

 (SEA LEVEL RISEبلند رفتن سطح آب ابحار )

مناطق ساحلی و جزایر کوچک، از پر نفوس ترین مناطق جهان هستند. هم چنان، این مناطق از صدمه پذیر ترین 
بینی می . پیش و به دلیل گرم شدن جهان متضرر می گردندآب ابحار  حدر نتیجۀ بلند رفتن سطاند که  مناطق جهان

شود در طول قرن آینده، گرم شدن ابحار، ذوب شدن یخچالها و قطعات یخ قطبها سطح آب ابحار را نیم متر بلند ببرد. 
دن زمینها به دلیل سیل بلند رفتن سطح آب ابحار، یک تعداد صدمات فزیکی را بر مناطق ساحلی شامل از دست دا

 Salt water) وارد شدن آبهای نمکی ابحار به زمینها زراعتیفرسایش، تزیید در تعداد سیالبها، و  گرفته گی،

intrusion) را در قبال خواهد داشت. وقایع باال، زراعت مناطق ساحلی (Coastal agricultural) ،منابع آب ، توریزم
صحت را متأثر خواهد ساخت. بلند رفتن سطح آب ابحار، بقای اکثر جوامع پاک و زراعت آبی، زیستگاههای انسانی و 

 تر از سطح بحر زنده گی می نمایند، به خطر مواجه خواهد ساخت.  نظیر مالدیو و جزایر مارشال را که پایین
حالی که کاهش قابل مالحظه در مقدار آب بسیاری از دریاها به دلیل بارش باران یا برف ظاهر خواهد گردید؛ در 

در دریاهای دیگر نظیر آنهایی که از هیمالیا سرچشمه می گیرند، به دلیل ذوب شدن یخچالها، مقدار آب آنها ازدیاد 
ازی و ـــــخواهد یافت.  تغییر در مقدار آب دریاها، دستگاههای تولید برق آبی و صنایع نظیر کاغذ سازی، دوا س

ساختها در معرض . تعمیرات و دیگر زیرمتأثر می سازد د آب ضرورت دارندبه مقدار زیاکارخانه های مواد کیمیاوی که 
 صدمات مکرر طوفانها و دیگر وقایع شدید، که مسیرهای حمل و نقل را نیز مختل می نمایند، قرار خواهند داشت.

 (HEALTH) صحت

( مستقیماً heat stressحرارتی ) را از طریق تزیید در فشار (Human health) صحت انسان گرم شدن کرۀ زمین
 متأثر می سازد.

 (FORESTS AND WILDLIFEجنگلها و حیات وحش )

را حفظ می نماید. نباتات و  (Genetic diversityژنتیکی )و تنوع  (Species) ایکوسیستمها، ذخایر کلیه انواع
ایکوسیستمهای که از این تغییرات  حیوانات موجود در محیط طبیعی در برابر تغییرات اقلیمی بسیار حساس هستند.

مناطق قطبی  می باشد.( Tundra forests)بیشتر متأثر می شوند؛ آنهایی هستند که در ارتفاعات و جنگلهای تندرا 
اثرات گرم شدن جهان را بیشتر حس خواهند نمود. مناطق دور از ابحار در مقایسه به مناطق ساحلی گرمای بیشتر را 

 تجربه خواهند نمود.
تصور می شود، پارکهای ملی مجبور به تدارک پناهگاه های ویژه برای نجات حیوانات وحشی شان از غارت نوع 

یا قانون حفاظت کننده یی قادر به محافظت نمودن یک ایکوسیستم از  سرحد پارک ملییعت شوند. اما هیچ بشر در طب
 (The World Wide Fund for Nature(WWF)تغییر اقلیم نخواهد بود. یک گزارش جدید از صندوق وسیع جهانی برای طبیعت )

 Wolongشهر   giant pandasتوضیح می دهد که این قاتل نامرئی به مناطق حفاظت شدۀ طبیعت وارد شده است. 

که  انددر هند، بعضی از حیوانات Kanha امریکا و ببر در پارک ملی  Yellowstoneچین، خرس خاکستری پارک ملی 
به خطر انقراض مواجه هستند. تشخیص گردیده است که پارکهای کوهی به طور خاص، در  گرم شدن کرۀ زمیندر اثر 

توسط تغییرات اقلیم قرار دارند. انواعی که در ارتفاعات کوههای الپاین  خطر انقراض در نتیجۀ تخریب محیط زیست
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به حرکت به سوی زنده گی می کنند، در نتیجۀ کاهش مسکن طبیعی، برای یافتن محیط زیست مطلوب، مجبور 
گاه سرعت تغییرات اقلیم تداوم بیشتر یابد، در آن صورت بعضی از نباتات و حیوانات کوهی  مناطق بلند تر شده اند. هر

 را خطر انقراض تهدید می نماید.
نوب پرواز ــــــج تر از مناطق سرد شمالی جهان به سوی نواحی گرم (Migratory birds) پرنده گان مهاجر

عوامل نظیر آب و هوا و منابع غذایی برای تکمیل نمودن سفر آنها نهایت مهم می باشند. تغییرات در اقلیم  می نمایند.
 آنها شده می تواند.  فروپاشی نقشه های مهاجرتباعث وارد نمودن تغییر در تغذیه و 

 (MARINE LIFEزنده گی بحری )

 ، به نام جنگلهای استوایی ابحار یاد شده، تنوع اشکال حیات را حفظ می نمایند.(Corals) مرجانها

 (Coral reefs) مرجانی صخره هایهنگامیکه آب ابحار در نواحی استوایی گرم تر می شود؛ وارد شدن صدمه بر 
بسیار حساس بوده، گرما باعث  (Water temperature) درجۀ حرارت آباین مرجانها در برابر تغییرات  ازدیاد می یابد.

( در آسترالیا از اثر رنگ Great Barrier Reefصخره های بزرگ و طوالنی مرجانی ) رنگ باخته گی آنها می گردد.
 باخته گی صدمه دیده اند. 

(، موجودات زندۀ کوچک که بر سطح آب شنا می نمایند، ماهیها و Zooplanktonsتعداد پالنکتونهای حیوانی )
 پرنده گان بحری که از این موجودات تغذیه می نمایند درحال کاهش یافتن می باشد.

هنوز در مورد اقلیم خود و این که چگونه فعالیتهای ما آن را تغییر می دهد، معلومات کافی نداریم؛ اما یک چیز را 
 با صدای بلند و شفاف گفته می توانیم: هرگاه منتظر دریافت پاسخ به این پرسشها بمانیم، مسلماً خیلی دیر خواهد بود. 

 (SOLUTIONSراه حلها )

منتهی خواهد شد و ایجاب می نماید تمام کشورها برای دریافت راه حل با هم یکجا تغییر اقلیم به مشکالت مهم 
در طول سالها، چندین کنفرانس برای بحث کردن روی موضوعات محیط زیستی دایر شده، تعداد زیاد موافقت  شوند.

شروع شد؛ اما مذاکره روی موضوع تغییر اقلیم  0080این پروسه با کنفرانس استوکهولم در سال  نامه ها امضا شده اند.
منتج به تصویب چهار چوب میثاق بین المللی در مورد تغییر  0000این مذاکرات در سال  آغاز گردید. 0001در سال 

 ( گردید.United Nations Framework Convention on Climate Changeاقلیم )
د. ما ــــ، بخش اعظم راه حلها در دستان خود ما قرار دارناز آنجا که فعالیتهای انسانی تأثیر بزرگ بر اقلیم دارد

می توانیم اندازۀ مصرف مواد سوخت فوسیلی را کاهش دهیم، زنده گی مصرفی را متوقف نماییم، قطع جنگلها را 
 اده نماییم.محیط زیست استف -متوقف نموده، از روشهای مفید زراعتی

د آزاد ــــکه کاربن دای اکسای انرژیکاهش یافته، ما ازمنابع پاک  انرژی، هرگاه تقاضا برای انرژیدر سکتور 
وابسته  انرژیخورشید، باد،  انرژیشامل  انرژینمی نمایند استفاده نماییم، سطح انتشارات پایین خواهد آمد. منابع پاک 

 می شود. (Nuclear energy) هسته وی انرژی( و geothermal energyبه حرارت مرکزی زمین )
جاپان رهبر  پاک شده اند. انرژییک تعداد از کشورها مصرف ذغال را متوقف ساخته به مرحلۀ استفاده از منابع 

 می باشد. انرژی( و انکشاف منابع بدیل energy efficiency) انرژیجهانی بازده 
موترهای که توسط تکنالوژی پاک کار می نمایند و مواد سوختی که آزمایش می شوند و قوانین محدود کنندۀ 
انتشار بر سکتور حمل و نقل تطبیق شده است. بعضی کشورها شروع بر وضع نمودن مالیات بر صنایع نموده، صنایع 

به پرداخت تکس الزمه به جامعه گردیده اند. دولتها تولید کنندۀ آلوده گی به خاطر صدمه یی که وارد می نماید، مجبور 
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را  کاربن دای اکسایدنباتات برای رشد و انکشاف خود در سراسر جهان باید ببینند که پوشش جنگلها وجود دارند؛ زیرا 
 یاد می گردد. (Sinks of carbon dioxide)کاربن دای اکسایدانبار جذب می نمایند؛ به همین دلیل جنگلها به نام 

زمینهای روی دست گرفته شوند.  (Reforestation) هرگاه درختان قطع می شوند، به صورت فوری احیای جنگلها
اقلیم دارند.  ، ایکوسیستمهای دیگری هستند که نقش مهمی در تثبیت تعادل ایکالوژیکی و ثبات(Wetlands) مرطوب

 حفاظت این مناطق باید ارجحیت داشته باشد.
 (Pesticides) هاـــــبرای کاهش دادن نیاز محصوالت زراعتی به آب، استعمال کودهای کیمیاوی و آفت کش

( استفاده نمود. در البراتوارها، نژادهای ویژۀ برنج انکشاف داده شده، Biotechnologyمی توان از تکنالوژی زیستی )
 .نمایدمی با مقدار کم آب رشد نموده، مقدار ناچیز متان منتشر که 
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 (GREENHOUSE EFFECT: )گلخانه یی اثرات

 

 سطح زمین را گرم می نماید. هنگامی که این انرژی انرژیرا از آفتاب دریافت می نماید. این  انرژیزمین 

(Energy)  01از اتموسفیر عبور می نماید، در حدود% ( آن پراکندهscatteredمی شود. یک مقدار از این انرژی ) 

(Energy)  ،.باقیمانده، در زمین باقیمانده،  %71از سطح زمین و آب ابحار، دو باره به داخل اتموسفیر منعکس می شود
را دوباره به اتموسفیر  انرژیدر جهت تخمین نمودن تعادل و توازن، بایست زمین مقداری از این  آن را گرم می نماید.

نتشر نماید. از آنجا که زمین سرد تر از آفتاب است، زمین نمی تواند انرژی را به شکل نور قابل رویت منتشر نماید. م
 infrared or thermalمادون سرخ ) تشعشعاتیا  (Thermal radiation) را به صورت تشعشع حرارتی انرژیزمین، 

radiation ( منتشر می نماید. اما بعضی گازها در اتموسفیر، یک نوعی لحاف )الیۀ عایق حرارتی( را در اطراف زمین
در غیاب این اثر عایق کننده، درجۀ  را که از زمین برگشت نموده است، جذب می نماید. انرژیتشکیل داده، بخشی از 

واهد بود. این گازها نظیر کاربن دای اکساید، متان و نایترس اکساید سرد تر از حالت نورمال آن خ C ° 30حرارت زمین 
این گازها به نام گازهای گلخانه یی همراه با بخارات آب، کمتر از یک در صد اتموسفیر را تشکیل می دهد. 

(greenhouse gases یاد می )آنچه است که در گلخانه واقع می شود. همانطور که  شوند؛ زیرا عملکرد آنها همانند
به فضا ممانعت می نماید، گازهای موجود در اطراف زمین نیز انرژی حرارتی  انرژیشیشۀ گلخانه از منتشر شدن دوبارۀ 

ن را که از زمین برگشت می نماید جذب نموده درجۀ حرارت در این منطقۀ اتموسفیر بلند می رود. این اثر برای نخستی
توضیح گردید. وی شباهت بین وقایع گلخانه و اتموسفیر  Jean Baptiste Fourierبار توسط دانشمند فرانسوی به نام 

 ( به میان آمد.greenhouse effectرا برجسته ساخت. به همین دلیل اصطالح اثر گلخانه یی )
این الیۀ عایق حرارتی )لحاف(، حتی از زمان پیدایش زمین وجود داشته است. از زمان انقالب صنعتی به اینسو، 

ای ــــازدیاد مقدار گازهدر نتیجۀ فعالیتهای انسانی مقدار بیشتر گازهای گلخانه یی را به اتموسفیر آزاد نموده است. 
را معکوس ساخته است. فعالیتهای « اثر گازهای گلخانه یی»شده،  گلخانه یی در اتموسفیر الیۀ عایق حرارتی ضخیم تر

 انبار ، و فعالیتهای که آن را از بین می برد به نام(Resourcesیی را به وجود می آورند به نام منابع ) که گازهای گلخانه
(sinks ) گلخانه یی را حفظ می نماید.سطح گازهای و انبارها  «بعامن»یاد می شوند. توازن بین 

تداخل می نمایند، تعادل موجود را بر  (Natural sinks) طبیعی یا انبارهاکه ب« منابع»نوع بشر، با عالوه نمودن 
و هم می زند. هنگامی که مواد سوخت نظیر ذغال، نفت و گاز طبیعی را می سوزانیم، کاربن دای اکساید آزاد می شود. 

هنگامی که، جنگلها را از بین می بریم، کاربنی که در درختها ذخیره می شد، به صورت کاربن دای اکساید به اتموسفیر 
آزاد می شود. ازدیاد فعالیتهای زراعتی، تغییر در زمینهای زراعتی و منابع دیگر باعث بلند رفتن سطح گاز متان و نایترس 

یر ـــــنوعی نظــــــه یی مصـــــــعتی که گازهای گلخانــــصنهم چنان، فعالیتهای اکساید می گردد. 
(CFCs)chlorofluorocarbons  را آزاد می نمایند و دود موتر ها باعث تخریب الیۀ ازون می گردد. در نتیجۀ ازدیاد

 و تغییر اقلیم شده است. گرم شدن کرۀ زمین( باعث enhanced greenhouse effectاثرات گلخانه یی )



 

 

 04 اثرات گلخانه یی

( وضعیت World Meteorological Organization(WMO)، سازمان هواشناسی جهانی )1111در سال 
 اقلیم جهانی را طی اعالمیه یی بیان نمود.

بود. بعضی مناطق حرارت  0991، بیشتر شبیه به نمونه های سال 1111نمونه های تغییر اقلیم در جریان سال 
یا سرمای شدید، بارنده گی زیاد یا خشکسالی طاقت فرسا را تجربه نمودند. دیگر مناطق حاالت نزدیک به عادی  شدید

 با تمایل درجۀ حرارت به گرم شدن تجربه نمودند.
ه توسط بودند. براساس ارقام ثبت شد 0991شبیه به درجه های حرارت سال  1111درجه های حرارت در سال 

. به تعقیب شده اندسال گذشته شمرده  041سازمان جهانی آب و هوا شناسی، این دو سال گرم ترین سالها در ظرف 

 Laبا وجود اثرات سرد کنندۀ  1111سال  ، گرم ترین سال بود.0998، سال 0997و  0995، 0991سالهای 

Nina  .0.6م و یک درجۀ حرارت جهان در آغاز قرن بیست اوسط، ادامۀ سالهای گرم بود °C  بلند تر از آغاز قرن بیستم
 بود.

غیر استوایی نیم کرۀ شمالی، در هر فصل سال درجات نسبتاً بلند حرارت را تجربه نمودند.  بخش اعظم مناطق
به حاالت معمول در آغاز سال، در مقایسه   La Nina، در نتیجه شدت داشتن شرق اقیانوس آرام اگرچه، نواحی استوایی

دن را نشان ــسرد تر بودند، که در جریان ماههای جوالی و اگست ضعیف شده، در پایان سال عالیم دو باره ظاهر ش
با تفوق گرم  (Anomalies) می داد. نواحی باقی ماندۀ استوایی و غیر استوایی نیمکرۀ جنوبی، تنوعی از نا بهنجاریها

 شدن، داشتند.
، در سراسر  La Ninaدر نتیجۀ عملکرد حالت  در نیمۀ اول و آخر سال، نمونه های بارنده گی نظیر بارش باران،

و نواحی استوایی شرق اقیانوس آرام، بارنده گی های شدید  مناطق استوایی، چیره بود. اندونیزیا، نواحی استوایی بحر هند
را  در دو دوره تجربه نمودند؛ در حالی که مناطق استوایی مرکز اقیانوس آرام بارنده گی کافی نداشتند.  مناطق دیگر، به 

بارنده گی های سخت را تجربه  متأثر شده La Ninaشمول آسترالیا، شمال شرق امریکای جنوبی و افریقای جنوبی از 
استوایی شرق ( نیز شدید بودند. از طرف دیگر، در نواحی monsoon rainنمودند. در جنوب آسیا، بارانهای مونسونی )

  واقع شده است. La Ninaافریقا و در طول سواحل خلیج ایاالت متحدۀ امریکا نیز 

 (HURRICANES, TYPHOONS, AND FLOODSتند بادها، گرد بادها و سیالبها)

( را تجربه نمود، 01 اوسطو طوفانهای استوایی )حد   hurricanes پانزدهاقیانوس اطلس ، 0111در جریان سال 
است، تجربه نمود. مهم ترین این طوفانها  07 اوسط حد طوفان را، که پایین تر از 00رام، صرف در حالی که اقاینوس آ

در  بود، که صدمات شدید بر امریکای مرکزی وارد نمود.  Gordon hurricanesو   Keith  hurricanesعبارت از 
تایفون عمده باعث  باعث بارشهای شدید باران در بخشهای از جاپان شده، دو  Saomaiبه نام  تایفوناقیانوس آرام، 

( که در باالی خلیج بنگال major cycloneطوفان عمدۀ موسمی ) های شدید در سرتاسر جنوب آسیا گردید.بارنده گی
تشکیل شد و شبه جزیرۀ هند را در اواخر نوامبر مورد حمله قرار داد، داراییها عامه را توسط بادهای شدید و بارنده گیهای 

ر، موزامبیک و ااسکبود که مدگ Hudah و Eline ، Gloriaلی سال سخت، صدمه زد. مخرب ترین طوفانهای فص
ه باعث جاری شدن سیالبهای ویرانگر و از دست رفتن زنده گیها بخشهای از افریقای جنوبی را مورد حمله قرار داد

 در اواخر فبروری، طوفان فصلی، باعث وارد شدن صدمه و جاری شدن سیالبهای شدید در آسترالیا گردید. .گردید
بارانهای شدید باعث جاری شدن سیالبها در مناطق مختلف جهان گردید. قابل یاد آوری ترین سیالبها در جنوب 

در هند، بنگالدیش، کمبودیا، تایلند، الئوس و  سویس و شمال شرق ایتالیا در ماه اکتوبر، در کولمبیا از جون تا اگست،
بارنده گی های مونسونی، همه باعث تلفات جانی و صدمه دیدن ملکیتهای عامه گردید. در هند، بیشتر از ده از  ویتنام
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 رخ داد. در ماه می و جوالی، سیالبها و گل و (Deaths) واقعۀ مرگ و میر 151میلیون انسان متأثر گردید، بیشتر از 
 سیل آسا، باعث جاری شدن گل و الی بارانهایالی باعث مرگ و میر و صدمات در امریکای مرکزی و جنوبی گردید. 

(Mudslides)  استرالیات غربی کوینزلند ایاال بعضی از بخشهای در انسان در گواتماال گردید. 03شده باعث مرگ 
در ماه نوامبر،  میلی متر باران بارید. 011، در ماه فبروری میلی متر است 311تا 011ساالنۀ بارش باران آن  اوسط

و جنوب  New South Wales بارانهای سنگین باعث جاری شدن سیالبهای مخرب در نواحی مرکزی، شمال شرق، 
 را صدمه زد. New South Walesشرق کوینزلند شده، یک سوم حصۀ سرزمین 

 (HEAT WAVES, DROUGHT AND FIRESامواج حرارتی، خشکسالیها و آتش سوزیها )

خشکسالیهای عمده، بخش اعظم جنوب شرق اروپا، شرق میانه و آسیای مرکزی را تا شمال چین متأثر ساخت. به 
گذشتۀ  31این بد ترین خشکسالی در ضربات کشنده بر بلغاریا، ایران، غراق، افغانستان و بخش از چین وارد آمد. ویژه، 

 ایران بود که باعث نابود شدن محصوالت زراعتی و چار پایان اهلی گردید.
که ریکارد قرون گذشته را در هم شکست، از جون تا جوالی بخش اعظم  یسوزان (Heat waves) ج حرارتیاموا

موج حرارت؛ زنده گی تعداد زیاد انسانها را در  در اثر C° 43 جنوب اروپا را در بر گرفت. با بلند رفتن درجۀ حرارت از
صد سالۀ حرارت روزانه شکستانده  در پنجم جوالی، در بلغاریا، ریکارد ترکیه، یونان، رومانیا و ایتالیا به خطر مواجه نمود.

 شد.
عدم بارنده گی کافی در کشورهای شاخ افریقا، بدترین حاالت خشکسالی را در اکثر مناطق به  سه سال پی درپی

وجود آورد، باعث قلت ذخایر مواد غذایی گردید. در اثر این خشکسالیها دهها میلیون انسان متأثر گردیدند. به ویژه، 
 یوپیا و بخش از کنیا، سومالیا، اریترا و جیبوتی وارد گردید.صدمات شدید بر ات

 امواج سرما، حرارت ملی و نابهنجاریهای بارنده گی 

(COLD WAVES, NATIONAL TEMPERATURE, AND PRECIPITATION ANOMALIES) 

گ ر، در بخشهای از هند باعث متمتأثر ساخ شدید بخش اعظم از چین منگولیا، را سرمااز ماه جنوری تا فبروری، 
 انسان گردید.  311و میر بیش از 

 را ثبت نمود. 0711ناروی سومین سال گرم پس از سال 
را تجربه  (Cooler summers) سال به اینسو، تابستان سردی 001نیوزیلند، در مقایسه به دومین زمستان گرم از 

 نمود.
ماه  3و  مرطوب ترین خزان مرطوب ترین ماه، 0111سال به اینسو، اپریل  035از   ،Wales در انگلستان و 

 بوده است. مرطوب
مشاهداتی استوار اند که تا آخر نوامبر توسط شبکۀ از کشتیها،  مبنای بر 0111این اطالعات ابتدایی برای سال 

buoys  است. اطالعات جمع آوری شده، توسط سازمان هوا  ثبت شدهو ایستگاههای آب و هوا شناسی بر روی زمین
 د.یگردبه صورت مداوم توزیع  WMOشناسی بین المللی به تمام کشورهای عضو 
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 (OZONE LAYER: )الیۀ ازون

 

ماورای بنفش آفتاب، امکان تداوم  تشعشعاتالیۀ ازون درجۀ حرارت استراتوسفیر را تعیین نموده، با جذب نمودن 
 35تا  05ارتفاع  ازون دریا الیۀ  (Ozone molecules) مالیکولهای ازون حیات بر روی زمین را فراهم می آورد.

ر متحمل ترکیب اتموسفی ،برای میلیونها سال ،عقیده بر این است که .نموده است تراکم ،کیلومتر در طبقۀ استراتوسفیر
در نیم قرن گذشته، انسان با آزاد ساختن مواد کیمیاوی مضر به اتموسفیر ترکیب این الیۀ زیادی نشده است؛ اما  تغییر

 محافظ را متحمل تغییر ساخته است.
ده ــ( را مشاهelectrical dischargesتخلیۀ برقی ) C F Schonbein، هنگامی یک دانشمند به نام 0730در 

بودکه ازون منحیث یکی از اجزای تشکیل دهندۀ اتموسفیر  0751زون را کشف نمود؛ اما بعد از امی نمود حضور 
بعد از  0003به معنی دارای بوی تند و زننده مشتق شده است. تا سال  ozeinشناخته شد. نام ازون از کلمۀ یونانی 

ماورای  تشعشعاتفیر را تشکیل داده، ثبوت قطعی به دست آمد که ازون الیۀ اساسی طبقۀ استراتوسمطالعات دقیق، 
از G M B Dobson ، دانشمندی به نام 0001خورشید را که خیلی مضر هست، جذب می نماید. در سال  بنفش

 آکسفورد، دستگاهی را ساخت که مجموع ازون را نظارت می نماید.
به سوی قطبین، تراکم آن کاهش می یابد. این حضور ازون در منطقۀ خط استوا متراکم تر بوده، با حرکت 

تراکم  تعیین می شود. ، شکل زمین و حرکت زمین(prevailing windsمشخصه، از طریق حرکت بادهای مخالف)
 (Antarctica) فرسایش الیۀ ازون با شفافیت در قطب جنوب ازون در قطبها با در نظرداشت فصلها تغییر می نماید.

، سوراخ بزرگی در الیۀ ازون وجود دارد. در قطب شمال، تخریب Antarcticaدیده شده می تواند. برای مثال، در قارۀ 
(، نقش یزرگی در توضیح و شریک سازی مشکل WMOالیۀ ازون این قدر شدید نیست. سازمان هواشناسی جهانی )

مباحثه و است که  حد بین المللی ندارد، مشخص شدهفرسایش الیۀ ازون داشته است. از آن جا که اتموسفیر کدام سر
 راههای عالج آن باید در سطح بین المللی صورت گیرد.اتخاذ تصامیم در بارۀ دریافت 

وین  در اجالس( United Nation Environment Programme (UNEPپروگرام محیط زیست ملل متحد ))
در پیش نویس این میثاق این یک نقطۀ تحول در تاریخ بود، که  .کشور آغاز به کار نمود 31با حضور داشت بیشتر از و 

را که  موادیگردید. این پروگرام  قبولدر مونترال  0078در سال  و د،که الیۀ ازون را تخلیه می نمایبود  موادی مورد
 0111تا سال است   Chlorofuorocarbonsگازهای  یکی از آن موادالیۀ ازون را تخریب می نماید فهرست نموده، 

ز دستگاههای مسئول عمدۀ اثر گلخانه یی می باشد. این گازها بیشتر ا CFCsگازهای  اوزن را تخریب میکند،  51%
سپریهای قابل اشتعال منتشر می شود. مادۀ کیمیاوی دیگری که الیۀ ازون را به خطر اایروسولها و  تهویۀ هوا، یخچالها،

 31می باشد. این مرکب، بروماید را آزاد می سازد که ( Methyl bromide)مواجه می سازد عبارت از میتایل بروماید 
 مضرمیتایل بروماید منحیث مادۀ ضد عفونی کنندۀ برابر بیشتر الیۀ ازون را تخریب نموده می تواند.  51تا 

(fumigant) دود یا گاز منحیث مادۀ ضد عفونی کننده مانند (Disinfectants))  برای زمین و کاالها و به صورت مادۀ
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تا به حال، کدام مادۀ کیمیاوی سادۀ دیگر برای جانشین نمودن  .به کار برده می شودافزودنی در مادۀ سوخت 
( در مورد 1987کاربردهای میتایل بروماید وجود ندارد. کامالً معلوم گردیده است که بدون رعایت میثاق مونترال )

این بود که کاهش عناصر تخریب کنندۀ الیۀ ازون راه دیگری وجود ندارد. ضرب العجل برای کشورهای انکشاف یافته 
 از استعمال خارج نمایند. تدریجبه  0101و برای هندوستان تا  0001این مواد کیمیاوی مخرب را تا سال 

 (NATURAL SINKSطبیعی ) انبارهای

را دانشمندان مناطقی را در روی زمین شناسایی نموده اند که گازهای گلخانه یی را جذب نموده هوای اطراف ما 
های طبیعی عبارت از جنگلها، انباربعضی از این  شناخته می شوند.« های طبیعیانبار»پاک می نمایند. این نواحی به نام 

 پوشش گیاهی و درختی، ابحار و برای بعضی موجودات خاک است که همه قادر به گرفتن کاربن دای اکساید می باشند.
ز تهیه می نماید. درختها و دیگر نباتات زمینی، کاربن دای اکساید را جذب در واقع، خاک میکانیزم دور نمودن متان را نی

ها و قرنها ه (، در طول دهForest biomassکاربن اجرای وظیفه می نماید. جنگلهای بایومی ) ند یک انبارنموده همان
تر ساخته اند. جنگلها امکانات گرفتن مقادیر کاربن را روی هم انباشته پوتانشیل انبار نمودن کاربن در جنگل را بزرگ

 در دورانها نسبتاً کوتاه زمان، فراهم می نمایند.قابل توجه کاربن را 
در حالت پوسیده گی و تجزیه یا  .می شودآزاد  ، پوسیده گی یا حفاریهاهای جنگلیها در اثر آتش سوزکاربن جنگل

آتش سوزی جنگلها، کاربن به داخل اتموسفیر آزاد می شود. جنگل سوزیها به صورت طبیعی یا در اثر بی احتیاطی 
در هر حال جنگل  انسانها یا در جاهای که انسان جنگلها را برای تدارک زمین زراعتی می سوزانند، واقع شده می تواند.

 وشش دادن زمین، دوباره تبدیل  به انبار کار بن می شود. دراثر رشد مجدد و پ
چهار منبع برای ذخیره نمودن کاربن وجود دارد: درختها، نباتاتی که  (Forest ecosystemایکوسیستم جنگل )در 

شدنی بر سطح زمین جنگل و  بر سطح زمین جنگل می رویند، برگهای که به زمین افتاده اند و دیگر مواد عضوی فاسد
نباتاتی که بر سطح  خاک جنگل. کاربن، در جریان عملیۀ رشد حجرۀ نباتی از هوا گرفته شده، اکسیجن آزاد می گردد.

جنگل می رویند نیز به ذخیرۀ کاربن عالوه می نمایند. در جریان زمان، شاخه ها، برگها و دیگر مواد به سطح زمین 
خاک جنگل، از اثر فاسد شدن ریشۀ نباتات و دیگر ضمایم  . عالوه برآن،آنجا باقی می ماندشدن در فاسد ده، تا افتا

  نباتی موجود در آن، حاوی کاربن بوده می تواند.
( در صدر اولویتهای دولتها در سراسر جهان قرار داشته باشد. Reforestationایجاب می کند احیای جنگل )

برای رسیدن به این اهداف، بایست دولتها  ( توقف نموده است.deforestationمطمئن شوند که امحای جنگل )دولتها 
تفاده ـــــمنابع بدیل و جانشین انرژی برای کسانی که از چوب به مقصد پخت و پز و گرم نمودن خانه های خود اس

 می نمایند، تهیه نمایند.
ابحار، اقلیم را از طریق جذب و  عمل می نمایند. دای اکساید کاربن طبیعی درختها، ابحار نیز منحیث انبارهمانند 

ذخیره نمودن کاربن دای اکساید متأثر می سازند. اقلیم از طریق تجمع کاربن دای اکساید که از اثر فعالیتهای انسانی 
تغییر می نماید. دانشمندان باور دارند، ابحار تقریباً نیمی از  در اتموسفیر، تولید می گردد و دیگر گازهای گلخانه یی

 کاربن دای اکسایدی را که از اثر سوزاندن مواد سوخت فوسیلی تولید می شود، جذب می نمایند.
( را منحیث جنگلهای بحری می شناسند که بخش اعظم کاربن دای Coral reefsمعموالً، سواحل مرجانی )

ت ـــاکساید را انبار می نمایند. پالنکتونهای موجود در ابحار، معموالً در محل تالقی جریانهای بحری گرم و سرد یاف
( کاربن دای photosynthesisمی شوند؛ نباتات آبزی هستند که همانند نباتات خشکی، هنگام عملیۀ ترکیب ضیائی )

پالنکتونهای ) phytoplanktonsمقدار گازهای منحل شده در آب ابحار متناسب به تعداد  اکساید جذب می نمایند.
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کساید را در عملیۀ اکه کاربن دای  است (... و غیره ایجاد می شوندنباتات مایکروسکوپیک، به ویژه الجیهانباتی که از 
متر اول سطح آب صورت گرفته،  51ای پالنکتونهای نباتی در ترکیب ضیائی خود مصرف می نمایند. اغلب، فعالیته

متناسب به موقعیت و فصل سال فرق می نماید. بعضی مناطق ابحار نور کافی به دست آورده نمی تواند یا اینکه بسیار 
یک پمپ، همانند رشد پالنکتونهای نباتی ندارند. پالنکتونهای نباتی  یسرد بوده، مناطق دیگر مواد غذایی کافی برا

( در carbon cycleپالنکتونهای نباتی در دوران کاربن ) مواد غذایی را از سطح به عمق ابحار منتقل می نمایند. نقش
موجودات زنده ابحار، کاربن دای اکساید را در جریان عملیۀ  مقایسه به آنچه در درختها رخ می دهد، کامالً متفاوت است.

ترکیب ضیائی جذب می نمایند، حال آنکه بعضی از گازها در ظرف یک سال فرار می نمایند، مقداری از این گازها  
بن دای توسط نباتات مرده، اجزای بدن، مدفوع و دیگر مواد انبار شده، به عمق ابحار منتقل می شوند. بعداً این کار

 ، به صورت کیمیاوی با مالیکولهای آب ترکیب می شوند.زاد شدهپس از فاسد شدن مواد، به داخل آب آاکساید 
دارای ظرفیت بلند  ند؛ در حالی که آب غیر مشبوععموماً، آبهای گرم با کاربن دای اکساید مشبوع شده می باش

به شدت منحل است. در  (Cold dense water) متراکمتعامل با کاربن دای اکساید می باشد. این گاز در آب سرد 
حل ــــمناطق مرتفع قطبها، که ابحار بسیار سرد هستند، کاربن دای اکساید هوا به سطح آب نزدیک شده، در آن من

آن باقی مانده می  سال در 0111می شود. کاربنی که توسط ابحار جذب می شوند، از طریق دو عملیه برای تقریباً 
  تواند.

تالشها جریان دارد تا ابحار منحیث ذخیره گاه کاربن دای اکساید به کار برده شود. دانشمندان به دو روش فکر 
می نمایند: نخست، جمع آوری کاربن دای اکساید در همان نقطۀ تولید و سپس منتقل نمودن آن توسط خطوط لوله به 

ی بزرگ وسپس تزریق آن به داخل ایحار. روش دوم، بارور یا حاصلخیز نمودن ابحار از داخل ابحار یا در داخل ظرف ها
طریق عالوه نمودن مواد مغذی است؛ که باعث رشد تعداد زیاد پالنکتونهای نباتی شده، در نتیجه مقدار بیشتر کاربن 

شکل مطالعه است و تا به حال  دای اکساید از هوا جذب می گردد. آثار این فعالیتها بر محیط زیست، هنوز در حال
 وظیفه وی نگرفته است.

 (CLIMATE OF INDIA IN 2000 ONWARDSو پیشتر از آن ) 2222اقلیم هند در سال 

 چنین توضیح نموده است. 0000سال  در دیپارتمنت هواشناسی هند، طی گزارشی آب و هوای هند را

پایینتر از حالت نورمال را تجربه نمودند.  C° 5بخشهای شمال هند، در ماه جنوری سرمای شدید با درجۀ حرارت 
 اندازۀ بارش باران در طول ماههای جنوری و فبروری حالت عادی داشت. در ماه فبروری، یک طوفان فصلی

(Cyclonic storm)  موقع از سال در باالی خلیج بنگال به وجود آمد، که غیر معمول بود؛ زیرا در این منطقه و در این
 طوفان فصلی به وجود نمی آمد.

از خشک ترین سالهای دهه گذشتۀ بودند، بلکه بودند؛  ماههای مارچ و اپریل نه تنها از خشک ترین ماههای سال
شمال هند گسترش داشت. در واقع، حاالت امواج حرارتی در کشور از ماه مارچ  با امواج حرارتی  در اپریل که در سرتاسر

 ثبت گردید. C° 47.6اپریل و در تتالگره،  08تجربه شده بود. بلند ترین درجۀ حرارت، در 
به اینسو، این دومین ماه  0001در واقع از سال  .بود، با بارشهای خوب مونسونی مشخص 0000ماه می 

به وجود آمد، اما در مسیر رسید به هند  (Arabian sea) عین ماه، یک طوفان فصل بر باالی بحر عربمرطوب بود. در 
می، مونسون جنوب  05راجستان گردید، کامالً ضعیف گردیده بود. در  غربمی وارد  00ضعیف شد و هنگامی که در 

تمام بخشهای کراال و تامیل نادو را در بر گرفته تقریباً یک هفته دوام نموده، سپس حالت عادی شد. در مقایسه  غربی
به ماههای دیگر، ماه سپتمبر بارنده گیهای شدیدتر را تجربه نمود. مناطقی از گجرات، هریانا، دهلی، تامیل نادو، کراال، 
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ناکافی داشتند. بارنده گی در جریان ماه اکتوبر، دومین مقدار بارنده گی ثبت ، جزایر نیکوبار و پاندی چری باران اندامان
 به اینسو بود. 0001شده از سال 
، منحیث بدترین ماه در خاطرها باقی مانده است؛ زیرا طوفان فصلی شدید سواحل اوریزا را در هم 0000اکتوبر 

ک ـدیگر با شدت کمتر مناطق سواحل شرقی نزدیاکتوبر طوفان فصلی  08کوبید. پیش از طوفان فصلی شدید، در 
اکتوبر، دومین سیستم شدید بر باالی بحر  05گوپال پور در بنگال و سواحل اوریزا را مورد حمله قرار داده بود. در 

اکتوبر، این سیستم تبدیل  07شب در اندامان به وجود آمد، به سوی نواحی شمال شرقی تر حرکت نموده، قوی تر شد. 
اکتوبر، نواحی ساحلی اوریزا نزدیک پارادیپ را در نوردید. سرعت  00گردیده، تا بعد از ظهر طوفان فصلی شدید به یک 

متر( شده،  0ر00فوت ) 31کیلومتر در ساعت بود، که باعث به وجود آمدن امواجی به ارتفاع  051تخمینی باد 
 . دست داده، میلیونها روپیه خساره رسید د را ازتخریبات شدید را در پی داشت. هزاران انسان خانه و زنده گی خو

در جریان ماههای نوامبر و دسمبر، اندازۀ بارنده گی در سراسر کشور پایین تر از حالت عادی بود. در واقع؛ اندازۀ 
یا به اینسو بود. کدام طوفان فصلی یا حالت بد بر خلیج بنگال  0001بارنده گی در ماه نوامبر کمترین مقدار از سال 

د. در ماه دسمبر، در بخشهای از کشمیر، هریانا، پنجاب، گجرات و که خیلی غیر عادی باش ،واقع نشد بحر عرب
 مهارشترا حالتهای از موج سرمای خفیف حکمفرما گردید.

 (HEALTH IMPACTS OF CLIMATE CHANGEاثرات صحی تغییر اقلیم )

است که در اثر فعالیتهای انسانی به وجود آمده، باعث وارد آمدن چندین صدمۀ تغییر اقلیم مشکل عمده یی 
 فابریکه های صنعتی و د، تزیید در تعدایمستقیم و غیر مستقیم بر صحت انسان می گردد. سوزندان مواد سوخت فوسیل

( در اتموسفیر می باشند. بر اساس گزارش GHGsنابود سازی مقدار زیاد جنگلها، از دالیلی تجمع گازهای گلخانه یی )
IPCCتوقع برده می شود، یک ازدیاد در مقدار کاربن دای اکساید و دیگر ، GHGs  نظیر متان، ازون، نایترس اکساید و

در مقابل، این  گردد. C° 4.5به  C° 1.5درجۀ حرارت جهانی از  اوسطکلوروفلوروکاربنها در اتموسفیر باعث بلند رفتن 
فتن درجۀ حرارت جهان، باعث متغیر شدن بارش باران و برف، خشکسالیهای شدید یا متواتر، سیالبها و طوفانها و بلند ر

بلند رفتن سطح آب ابحار می گردد. این تغییر اقلیم، اثرات ناگوار وسیع شامل ازدیاد مرگ و میرهای مرتبط با گرمای 
، سوء تغدی و صدمه بر فراساختارهای حفظ (Infectious diseases) کم آبیها، پراکنده شدن امراض میکروبی جهان،

قف ورادر قبال دارد. بنابراین، ما باید پیشگیریهای الزم برای مت (Public health infrastructure) الصحۀ همگانی
 ساختن تغییر اقلیم داشته باشیم.

 (DIRECT IMPACTSآثار مستقیم )

آب و هوا تأثیر مستقیم بر صحت ما دارد. هرگاه اقلیم در کل گرم شود، تزیید در مشکالت صحی را در قبال 
خواهد داشت. پیش بینی می شود، با تکرار امواج حرارتی خطرناک و دیگر حاالت آب و هوایی شدید، تعداد وقایع مرگ 

و قلبی رنج می برند، در ( Respiratory disease)تنفسی  امراضسالخورده ها، اطفال و آنهایی که از و میر ازدیاد یابد. 
نتیجۀ عدم قابلیت تحمل شرایط سخت آب و هوایی متأثر خواهند شد. یک ازدیاد شدید درجۀ حرارت، مردمان ساکن در 

توسط خود ماست « جزیرۀ حرارتی»صدمه خواهد زد. این به دلیل ساخته شدن  شهرها در مقایسه به ده نشینان، بیشتر
که در آن ساختمانهای کانکریتی با خیابانهای سنگفرش را قرا داده ایم. درجه های بلند حرارت در شهرها، باعث ازدیاد 

 سطح زمینی ازون و در نتیجه، آلوده گی شدید هوا می گردد. 
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 (INDIRECT IMPACTSآثار غیر مستقیم )

به صورت غیر مستقیم، تغییر در نمونه های آب و هوا منتج به اختالالت ایکالوژیکی، تغییرات درسطح تولید غذا، 
در اقلیم به ویژه در  (Fluctuationل مولد مرض شده می تواند. نوسان )ازدیاد در پراکنده شدن مالریا و دیگر عوام

رطوبت موجودات زنده و عملیه های حاکم بر زنده گی، پراکنده شدن و مرض زایی آنها را متأثر حرارت، بارنده گی و 
  ساخته می تواند.

درجۀ حرارت بلند، سطح آب ابحار را بلند برده زمینۀ فرسایش و وارد آمدن صدمه بر ایکوسیستمهای مهم نظیر 
مستقیم این بلند رفتن سطح آب ابحار شامل مرگ و میرها و ی مرطوب و سواحل مرجانی را فراهم می آورد. اثر زمینها

. به صورت غیر مستقیم، بلند رفتن درجۀ حرارت، باعث به وجود خواهد بود ی شدیدزخمی شدنها  به وسیلۀ سیالبها
آمدن تغییرات، نظیر نفوذ آب شور در منابع زمینی و زمینهای مرطوب در طول سواحل شده باعث تخریب سواحل 

گردد. تغییر اقلیم، از طریق ازدیاد تعامالت می و وارد شدن صدمه بر زمینهای زهکشی شده در مناطق پست  مرجانی
کیمیاوی اتموسفیری که در اثر بلند رفتن درجۀ حرارت ممکن می گردد؛ باعث اکسیدانتهای فوتو تولید کنندۀ کیمیاوی

 آلوده شدن هوا می گردد. 

 (DISEASESامراض )

که زمین را از صدمات  (Stratosphere ozone) یی مسئول تخریب الیۀ ازون طبقۀ استراتوسفیرگازهای گلخانه 
ازون طبقۀ استراتوسفیر باعث مواجه  الیۀماورای بنفش آفتاب حفاظت می کند، شمرده می شوند. فرسایش  تشعشعات

سرطان جلدی در مردمان با جلد  ی و ازدیاد در بوجود آمدنرشیدماورای بنفش خو تشعشعاتشدن انسان به مقدار زیاد 
ن می گردد. هم چنان، این حادثه باعث ازدیاد در تعداد افرادی که از مشکالت چشم نظیر آب مروارید ـــروش

(cataract) و تضعیف سیستم ایمنی انسان نیز می گردد. در رنج هستند 
شرات ـــــعوامل پراکنده کنندۀ امراض نظیر ح لدو محل زیست و زاد، ازدیاد در گرم شدن کرۀ زمیندر نتیجۀ 

(Disease spreading insects )گردد. می از جمله پشه ها، شده زمینۀ انتقال و آلوده شدن به امراض فراهم 
و میر و زخمی شدنها در اثر سیالبها،  اثرات قوی بلند رفتن سطح آب ابحار بر صحت انسان از این قرارند: مرگ

 یــــکاهش دستیابی به آب پاک در نتجۀ نفوذ آب شور در منابع آب شیرین، آلوده شدن ذخایر آب آشامیدن
(Drinking water) مل از طریق راه یافتن مواد زاید در آبها، تغییر در پخش و توزیع امراض در اثر پراکنده شدن عوا

جا  ناقل امراض، با از دست دادن زمینهای زراعتی بر تغذیه اثر می نماید، تغییر در ماهی گیری، اثرات صحی ناشی از بی
 شدن نفوس.

 (PREVENTIVE MEASURESاندازه های حفاظتی )

و ازدیاد در استفاده از مابع  (Non-renewable energy) تجدید ناپذیر انرژی بدون شک، کاهش استفاده از منابع
، اثر مثبت بر صحت و GHGsتجدید پذیر، انتشار گازهای گلخانه یی را تقلیل می دهد. این کاهش در مقدار  انرژی

، آلوده گی های منطقه وی را کاهش داده، اثر انرژیبهزیستی مردم دارد. برعالوه، استفاده از مواد سوخت پاک و بازده 
 افزودۀ مفید بر صحت انسان دارد.  
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pH  چه معنی دارد؟  (WHAT DOES pH MEAN?) 

 

،  pHیــــمعنی ابتدای یک ماده. (Alkaline) مقیاسی است برای تعیین نمودن اسیدیت یا القلیت  pHدر واقع، 
«Potential of Hydrogen  » است. اسیدها دارایpH  زیر هفت می باشند، در حالی کهpH القلیها (Alkalis)  باالتر

 این ماده خنثی بوده، نه اسید است و نه القلی. ؛هفت بوده باشد pH می باشد. چنانچه یک ماده دارای 8از عدد 

 
برای  ، تغییر ده چند یا ده برابر را نمایش می دهد.pHلوگاریتمی می باشد، تفاوت یک pH از آن جا که مقیاس 
به این معنی  1به  0واحد، از  0است. تفاوت  pH 1، ده برابر بزرگتر از نمونه یی با pH 5مثال، تیزابیت یک ماده با 

 است که تیزابیت صد برابر بیشتر است، و به همین ترتیب تا باالتر.

pH   اندازه گیرییک ماده چگونه ( می شود؟HOW THE pH OF A SUBSTANCE IS MEASURED?) 

pH  را از طریق فرو بردن یا غوطه ور نمودن یک کاغذ pH(pH paper در محلولی مانند آب یا یک ماده دیگر )
 .می توان اندازه نمود

pH paper چیست؟ 

pH paper  که به نامlitmus paper  نیز یاد می گردد، یک نوع کاغذ منحصر به فرد است که حاوی یک مادۀ
 در یک ماده بیان می نماید.آن یک ماده از طریق تغییر رنگ، هنگام فرو بردن  pHکیمیاوی است که 



 

 

 pH  14   چه معنی دارد؟

pH paper کجا به دست آورده می توانم؟ را از 

 از البراتوار ساینس کالج یا مکتب خود به دست آورده می توانید، یا اینکه می توانید آن را ازرا pH paper شما 
سالونهای زیبایی می شود. شما یگر، شامل دواخانه های منطقه وی و امکانات د. دست آوریدببیر یا واین  فروشگاههای

به  را در ساحۀ وسیع pH paperمی توانید از معلم یا استاد خود تقاضا نمایید تا آن را ترتیب نماید. مطمئن شوید که 
 .می باشد 00تا  0از   pHقادر به اندازه گیری  کهکار می برید 

pH   است؟ باران عادی چند 

 Carbonic)می باشد. به دلیل حضور کاربن دای اکساید به شکل کاربونیک اسید  1تا  5باران عادی تقریباً 

acid ) در آن )در اتموسفیر کاربن دای اکساید در قطره های باران حل شده، تشکیل کاربونیک اسید را می دهد (، کمی
 اسیدی می باشد.

 (:EXPERIMENTآزمایش )

 :فمواد مختل  pHامتحان نمودن 

 ماشین چاپامتحان نموده، نتایج را ثبت نمایید. هر گاه  pH paperمحلولهای زیر را با   pHشما می توانید 
داشته باشید، جدول زیر را چاپ نموده، توسط دست خانه پری نمایید. هر گاه دسترسی به کامپیوتر دارید، جدول فوق را 

  ( نموده، نتایج را در آن ثبت نمایید.pasteالصاق ) Spreadsheet programmeیا  در یک فایل ورد
 

Solution pH level 

 (Soda waterسودا )

سودا را باز نموده برای یک روز بگذارید تا گرم شود. سودا، آب کمی شیرین است که کاربن دای اکساید در 
تحت فشار، در آن حل شده است. سودا را عالوه نمودن عین حجم از آب سرد رقیق نمایید. برای مثال: یک 

 ایید.( آب مخلوط نمml 250( سودا را با یک گیالس )ml 250گیالس )
 (clear white vinegar) سرکۀ سفید شفاف

( سرکۀ سفید شفاف را ml 250، برای مثال یک گیالس )سرکۀ سفید شفاف را با عین مقدار سودا رقیق نمایید
 ( سودا مخلوط نمایید.ml 250با یک گیالس )

 شیر
 چای خالص )بدون عالوه نمودن شیر یا شکر(

 آب نارنج
 آب لیمو

 بادنجان رومیآب 
 نل آب
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 (?HOW ACID RAIN AFFECTS)  ؟باران اسیدی چگونه اثر می نماید

 

 آزمایش

 دانستن چگونه گی تأثیر باران اسیدی بر مراحل رشد نباتات

 شیشه یی در یک مرتبان (glass jar پاک، نیم پیاله سرکۀ ) بریزیدسفید شفاف را. 

 کمی آب نل سرد (Cold tap water) .را بر آن عالوه نمایید 

 pH   نمایید. برای این آزمایش شما  اندازهمحلول راpH  5معموالً  را می خواهید. 0ر1یا 3رpH  3ر1سرکه 
 است.

  ،گل جعفری( قطعه هایی از نباتات خانگی African violet، begonia یاcoleus   را در )خوب کار می دهد
 داخل این محلول بگذارید تا ریشه در آنها رشد نمایند.

 عه های عین نباتات را در داخل آب نل رشد دهید.طدر ظرف دیگری، ق 

 یک قطعه نسبت  آیا رشد ریشه ؟ید. نتایج چه می باشدا را مقایسه کناین قطعه ه بعد از سه هفته، نموی ریشه
 به قطعۀ دیگر بیشتر است؟

 آزمایش

 باران اسیدی خاک و رشد نباتات را چگونه متأثر می سازد؟

 پرورش دهید. (Non-metallic trays) ظرف غیر فلزی ( را در چهارلوبیا به سرعت رشد می نمایدبعضی نباتات )
 چندین نبات را در یک ظرف قرار دهید.

 تذکر

 ار های ویژۀ حمل و نقل تخم مرغ، بهترین ظرف زرع نبات ساخته شده می تواند. مطمئن شوید جوانه ها نز کارتا
 ( کاشته اید.perliteیا   vermiculiteدر عین خاک )

 هر ظرف را شماره بزنید
  به صورت منظم توسط آب نل آبیاری گردد.  0 ≠ظرف 

  میلی  0111حصه آب و یک حصه سرکه آبیاری شود )برای مثال،  5به صورت منظم با محلول   0 ≠ظرف
 میلی لیتر سرکه مخلوط نمایید(. 011لیتر آب را با 

  میلی  511به صورت منظم با محلول یک حصه آب و یک حصه سرکه آبیاری شود )برای مثال،   3 ≠ظرف
 میلی لیتر سرکه مخلوط نمایید(. 511لیتر آب را با 



 

 

 16 باران اسیدی چگونه اثر می نماید؟

  به صورت منظم با سرکه آبیاری گردد. 0  ≠ظرف 

محلول آب را دریافت نمایید. مشاهدات روزانۀ خود را از هر یک از ظرفها در یک   pHدر هر سه حالت باال،
، 0در ظرف  چه تأثیراتی بر جوانه آب اسیدی .کتابجۀ یاد داشت، برای دو هفته ثبت نموده، با یکدیگر مقایسه کنید

 داشت؟

 آزمایش

 ؟استچگونه باران اسیدی در منطقۀ شما 

a)  نمونه های آب را از اطراف خانه و مکتب خود تهیه نمایید.  باید از همه منابع نظیر باران، جهیلها، گودالهای
نمایید تا نمونه ها را در مرتبانهای پاک  فاضالب، برف، قطعه های یخ، آب نل ... و غیره آب تهیه نمایید. توجه

 )خوب شسته شود و بقایای صابون نداشته باشد( نگهداری نموده اید.

b) :هر مرتبان را با برچسبی که حاوی مطالب زیر است، نشانی نمایید 

 روز جمع آوری نمونه 

 )منبع ) نظیر دریا، باران، گودال فاضالب، برف 

 جای و چگونه گی جمع آوری نمونه 

 عتی که نمونه در آن جمع آوری شده است.سا 

c)  سطحpH  هر یک از نمونه ها را امتحان نمایید. پس از جمع آوری نمونه ها، امتحانpH،  در زود ترین
 فرصت اجرا شود.

d)  سطحpH .ها را در جدولی نظیر جدول زیر یاد داشت نمایید 

 pHسطح  جمع آوری نمونهچگونه گی  جای جمع آوری نمونه منبع روز و تاریخ جمع آوری نمونه

     

 

e)  را ترسیم نموده، نتیجۀ سطح  خود نقشۀ منطقۀ :نمایید ترتیبنتایج خود راpH   را در آن ثبت نمایید. تاریخ را
 در کنار سطح تحریر نمایید تا در آینده مقایسه نموده بتوانید.

f) نتایج  ده ورا با جمع آوری نمونۀ آب از عین منابع جمع آوری نمو همرحلۀ اختیاری بعدی: در فصل بعدی، تجرب
 را تذکر دهید.  هریک واقع شد؟ pHرا در جدول مشابه با تجربۀ قبلی یاد داشت نمایید. چه تغییرات در 

ید؟ آیا نسبت به آنچه که فکر می نمودید، نمونه های آب بیشتر یا کمتر ه اآیا از نتایج آزمایش خود حیران شد
بعضی مناطق در مقایسه به دیگر جاها بیشتر بود؟ و آیا نتایج در مجموع با هم  (Acidity) آیا اسیدیتی اسیدی بودند؟

  شبیه بودند؟ اگر اختالفی وجود داشت؟ فکر میکنید چه چیزی باعث این تفاوت و اختالف شده است؟ 

 (?What conclusions did you come to)به کدام نتایجی رسیده اید؟

هرگاه خواسته باشی نتایج بیشتری از آزمایش خود به دست آورید، باید یک ایمیل به یک دانشمند محیط زیستی 
 کانادا ارسال نموده، پرسشهای خود را مطرح نمایید. خجالت نکشید، شنیدن از شما را دوست خواهیم داشت.
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 گرم شدن کره زمین

 آزمایش

 (Neutralizing an acid) خنثی نمودن یک اسید

، یک اسید را خنثی مادۀ کیمیاوی مقدار کافی یکاین آزمایش به شمانشان خواهد داد که چگونه عالوه نمودن 
( خنثی می شوند. آهک یک مادۀ القلی بوده، به بعضی از limingمی نماید. مایعات اسیدی از طریق عملیۀ آهک زنی )
 آن عالوه می شود. pHمایعات اسیدی برای برگشتاندن خواص آن یا تنظیم 

 مراحل

 مساوی سرکه و آب آغاز نمایید. های حجمحاوی محلولی یک ن با ساخت 

 pH این محلول را ثبت نمایید. 

 ( 3به محلول تا زمانی جوش شیرینNaHCO= baking sodaعالوه نمای ) ید که تولید گاز در آن توقف
 .گردد

 pH  این محلول را ثبت نموده باpH قبلی مقایسه نمایید. 

 

 

 



 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 2بخش 

 روشهای کنترول
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 (?WHAT CAN WE DO TO SLOW DOWN CLIMATE CHANGE) چه کرده می توانیم؟ برای آهسته نمودن تغییر اقلیم

 

است، ما همه گروهها یا افراد را برای تالش در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه یی و به  بزرگاگرچه مشکل 
 این وسیلۀ، کاهش صدمات تغییر اقلیم، در موضوع شریک می سازیم.

 می دانید با دیگران شریک ساخته با دیگران در بارۀ موضوع صحبت نماییدآنچه را در مورد تغییر اقلیم  -
 .وسایل کار آمد خانگی بخرید -

( را با چراغهای دارای نور مهتابــــی incandescent bulbsهمه چراغهای دارای نور سیمابی ) -
(fluorescent bulbsتعویض نمایید، چراغهای دارای نور )  مهتابی چهار برابر عمر داشته، صرف یک چهارم

 حصۀ برق مصرف می نماید.

 خانه ها را رو به آفتاب بسازید؛ تا در جریان روز به نور مصنوعی نیازی نداشته باشید. -

 برای روشن نمودن جاده ها، از چراغهای با نور سودیم استفاده نمایید؛ اینها بیشتر مؤثر اند. -

 (Fuel-efficient vehicles) مادۀ سوخت مؤثر با را وسیلۀ حمل و نقل ان نمایید وانجن موترها را خوب میز -
 انتخاب کنید.

این حادثه در چهار راهیها و در زیرا انجن را قسمی تنظیم نمایید که مقدار زیاد مواد زاید به هوا آزاد ننمایند؛  -
 شود.پستی و بلندیهای جاده واقع می 

 ( را ایجاد نمایند.car poolsخانواده و دوستان خو.د را ترغیب نمایید تا سیستم استفاده از یک موتر ) -

 برای خرید با پای پیاده یا با استفاده از بایسیکل بروید. -

برای کاهش مصرف مواد سوخت در نتیجه کاهش آلوده کننده ها، ترافیک شهری را تنظیم نمایید. در فرانسه  -
وجود دارد و محالت پارکینگ شهری محدود داشته  (No Car Days) یا روزهای عدم استفاده از موترو ایتال

و جفت در روزهای مختلف هفته اجازه شامل شدن در ترافیک  تی برای کاهش ترافیک، نمبرهای طاقح
 شهری دارند.

پکه، دستگاه تهویۀ هوا، کامپیوترها و دیگر وسایل هنگامی که ضرورت ندارید، همه چراغهای برق، تلویزیون،  -
 و وسایل کوچک برقی را خاموش نماید، (Electric utilities) برقی

 نباتات را در صحن حویلی خود کشت نموده، از آنها نگهداری نمایید. -

 (.Recycleمورد استفاده قرار دهید )های فلزی، بوتلها و خریطه های پالستیک را دو باره طی وهمه ق -

(، مقدار زیاد متان منتشر می نماید، landfillsتا می توانید زبالۀ کمتر تولید نمایید؛ زیرا زباله در محل دفن زباله )
 هر گاه زباله بسوزد کاربن دای اکساید آزاد می شود.



 

 

 01 چگونه می توان تغییر اقلیم را کاهش داد؟

 (ACID RAINباران اسیدی )

 (?What causes acid rainعلل باران اسیدی چیست؟ )

( شامل Acid rain(، اصطالح عمومی است که در مقایسه به باران اسیدی )Acid depositionبارش اسیدی )
( و اکسایدهای 2SOتبدیل شدن سلفر دای اکساید) نتیجۀموضوعات بیشتری می گردد. در قدم نخست، بارش اسیدی 

(، 4SO2Hخشک یا تر نظیر سلفوریک اسید ) (Secondary pollutantsدومی ) ( به مادۀ آلوده کنندۀNOxنایتروجن )
به ذرات اسید و  NOxو   2SO. تبدیل شدن باشد(، واقع می 3HNO( و نایتریک اسید )3NO4NH)امونیم نایتریت

بخارات آبی، زمانی صورت می گیرد که این مواد آلوده کننده، صدها تا هزاران کیلومتر دورتر، به اتموسفیر منتقل شوند. 
 Wet( و بارش تر)Dry depositionبارش ذرات اسیدی و بخارات آبی از دو طریق صورت می گیرد: بارش خشک )

deposition بارش تر، عبارت از باران اسیدی است. در این پروسه، اسیدها با .)pH   توسط باران، برف و 5ر1پایین تر ،
(، سلفیتها، fly ash) سبکژاله از اتموسفیر دور می شود. بارش خشک، زمانی واقع می شود که ذرات نظیر خاکستر 

ند یا جذب می شوند. هنگامی که گازها در تماس آب ( یا بر سطح زمین می بارNQxو  2SO نایتریتها و گازها )نظیر 
 می آیند، تبدیل به اسیدها می شوند.

 (?What does acid meanاسید چه معنی دارد؟ )

اسید مادۀ است با مزۀ ترش و خاصیت کیمیاوی قابلیت ترکیب با القلی و تشکیل نمک. اسیدها، رنگ آبی کاغذ 
 ارمی نماید. اسیدهای قوی جلد شمار نیز نامیده می شود( را به سرخ تبدیل  pH paper) (Litmus paper) لتمس

 سوختانده می توانند.

pH  ( چیست؟What is pH?) 

 یک مایع به کار برده می شود. بهدلیل اینکه اسیدها، آیون هایدروجن تیزابیتبرای اندازه نمودن  pHمقیاس 
(Hydrogen ions)  آزاد می نمایند، محتوی اسید یک محلول به صورت تراکم آیونهای هایدروجن بیان شده توسط

pH .نشان داده می شود. این مقیاس برای اندازه نمودن تیزابیت نمونۀ باران به کار برده می شود 
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 صفر= اسیدیتی قوی. 

   8 نقطۀ خنثی، حد وسط مقیاس =. 

  00قوی( = القلی قوی )مقابل اسید. 

 5باران بین صفر و  pH، نشان دهندۀ اسیدی بودن ماده است. اندازه های pHکوچک تر شدن شماره، در مقیاس 
نشان دهندۀ تغییرات بزرگ در  و pHقرار داشته در نتیجه گفته می شود، باران اسیدی. تغییرات کوچک در مقیاس 

 اسیدیتی ماده است.
، نشان دهندۀ ده چند ازدیاد در اسیدیتی می باشد. معموالً  6.0به   5.0از  pHبرای مثال، تغییر صرف یک شماره 

pH    اندکی اسید باران می باشد. به دلیل حضور کاربن دای اکساید در اتموسفیر و تعامل آن با باران،  5.6باران پاک
 است.  3آن  pHاست. در مقابل، سرکه بسیار اسیدی بوده، 

 (?Where is acid rain a problemدی در کجا یک مشکل است؟ )یباران اس

باران اسیدی در شمال کانادا یک مشکل است؛ زیرا بخش اعظم آب و خاک این منطقه فاقد مواد با خاصیت 
پوشش پیش از دورۀ القلی، نظیر آهک بوده، اسید منطقه به صورت طبیعی خنثی شده نمی تواند. ایالتهایی که بخشی از 

، کیوبیک، نیو برونزویک و نوا سکوتا می باشند، به دلیل عدم قابلیت مقابله  Ontarioکامبرین کانادایی نظیر، 
با اثرات بارانهای اسیدی، به شدت زیر ضربه قرار دارند. در واقع، بیش از نیمی از کانادا  آب و خاک منطقه سیستمهای
نواحی ذغال سخت ) نظیر گرانیت( است که فاقد قابلیت خنثی سازی باران اسیدی می باشد. اگر سیستمهای متشکل از 

، بیشتر القلی می بودند، این سیستمها به صورت (Ontario) آب و خاک، نظیر نواحی شرقی کانادا و جنوب شرق انتریو
 و خنثی نمودن باران اسیدی بودند.( Buffer)طبیعی قادر به عملکرد بوفری 

در غرب کانادا، در حال حاضر، اطالعات کافی برای دانستن تأثیرات باران اسیدی بر ایکوسیستمهای منطقه در 
دسترس نیست. از نظر تاریخی، سطح پایین صنعتی شدن )در ارتباط با شرق کانادا( در ترکیب با عوامل طبیعی نظیر 

 قادر به خنثی نمودن خوبتر اسید که ای آب و هوا به سوی شرق و خاکهای مقاوم )نظیر خاکهایحرکت نمونه ه
(Neutralizing acidity) .می باشند(، بخش اعظم غرب کانادا را از اثرات زیانبار باران اسیدی محافظت نموده است 

ای نمونه، جهیلها و بقایای خاک ورت طبیعی محافظت نشده اند. بربا وجود آن، کلیه بخشهای غرب کانادا به ص
نواحی از پوشش کانادایی در شمال بعضی اند که در  شرایطسنگهای گرانیت، رسوبات را خنثی ساخته نمی تواند. اینها  با

شرق البرتا، ساسکچوان شمالی، بخشهایی از غرب کولمبیای انگلیسی، نون اووت و شمال غرب تریتوری، یافت می 
د. هر گاه ازدیاد نانتریوی شمالی در مقابل باران اسیدی بی دفاع می باش این منطقه، جهیلها نظیر جهیلهاشوند. در 

در غرب کانادا ادامه یابد؛ بعضی انواع اثرات مضر که در شرق کانادا واقع  د و نایتروجن اکسایدانتشار سلفر دای اکسای
 شده بود، در اینجا نیز واقع خواهد شد.

 (?Where do sulphur dioxide emissions come from انتشار سلفر دای اکساید از کجا می آید؟)

سوزاندن مواد سوخت در نتیجه لیه های صنعتی و به صورت عمومی، سلفر دای اکساید محصول فرعی عم
گاز  پروسس فوسیلی تولید می شود. ذوب نمودن سنگ معدن، جنراتورهای که توسط سوزاندن ذغال کار می نمایند و

، ایاالت 0111سلفر دای اکساید شرکت دارند. برای مثال در سال  ددر تولی (Natural gas processing) طبیعی
میلیون تن  0ر0میلیون تن اندازه گیری نمود، که شش مرتبه بیشتر از کانادا که 00ر7متحدۀ امریکا چنین انتشاری را 

انتشار از  %17، 0111انتشار سلفر دای اکساید در دو کشور از همدیگر تفاوت دارد. در کانادا در سال  ود، اما منابعـــب
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انتشار از  %18، 0110صورت می گرفت. در ایاالت متحدۀ امریکا، در سال  آن از تسهیالت برق %08منابع صنعتی و 
 تسهیالت برق صورت می گرفت.

هر دو کشور،  از طریق کاهش انتشارات آنکانادا به تنهایی قادر به پیروز شدن در برابر باران اسیدی نیست. صرف 
و ایاالت متحدۀ امریکا باران اسیدی را متوقف ساخته می تواند. نیمی از بارش اسیدی در شرق امریکا از انتشار در  کانادا

ایاالت متحدۀ امریکا منشاء می گیرد. نواحی مثل شرق انتریو )النگ وود( و سوتون، کیوبیک تقریباً سه چهارم حصه 
، اندازۀ انتشار ساالنۀ سلفر دای اکساید از ایاالت متحدۀ 0005ل بارش اسیدی را از امریکا دریافت می نماید. در سا

 د.میلیون تن تخمین زده می ش 0ر0و  3ر5امریکا به کانادا بین 

 

 

انتشارات سلفر دای اکساید )کانادا و ایاالت متحدۀ امریکا( انتشار 
، گرایشهای (Air pollutants emissions)آلوده کننده های هوا

 انتشار آلوده کننده های کانادا و ایاالت متحدۀ امریکا.

 (emission levels changed at all? 2Have SOدر کل تغییر نموده است؟ ) 2SO آیا انتشار

سال در هفت ایالت از مونیتوبا به سوی شرق در  2SOپروگرام باران اسیدی کانادا برای متوقف ساختن انتشار 
کاهش از اندازۀ  %01میلیون تن بود که  0ر3، 0000به راه انداخته شد. سطح انتشار در این مناطق در سال  0075

، تمام هفت ایالت یا به اهداف رسیده اند یا از اهداف بیشتر عمل نموده 0000را نشان می دهد. تا سال  0071سال 
برای پس از سال  (Canada-wide Acid Rain strategy) ادا، استراتیژی وسیع باران اسیدی کان0007اند. در سال 

باران اسیدی دعوت نمود. پیشرفت  به معضلۀ برای رسیده گی کردنو ، همه را متعهد به اجرای وظایف بعدی 0111
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، شامل اطالعات در مورد 0111در پروگرام باران اسیدی شرق آسیا و استراتیژی باران اسیدی کانادا برای پس از سال 
 2SO، انتشار 0110و  0071انتشارات، براساس گزارشهای ساالنه این دو پروگرام ارائه گردیده است. بین سالهای 

تقریباً  2SOانتشارات  0110و  0071ادا، در فاصلۀ سالهای تن رسید. در شرق کان 0ر37کاهش یافته به  %51تقریباً 

 یافت. کاهش  13%

 (emissions come from? xWhere do NOاز کجا می آید؟ ) xNOانتشارات 

 یـــــــــــسوزاندن مواد سوخت یا موترها، کوره های محلی یا تجارت،  NOxمنبع اصلی انتشار
(Commercial furnaces)وسایل برقی و صنعتی، دیگ بخار ، (Industrial boilers)  .و دیگر دستگاهها، می باشد

کل انتشارات بود.  %11، سکتور حمل و نقل بود که مسئول تقریباً NOx، بزرگترین منتشر کنندۀ 0111در سال 
ایاالت  NOxمجموع کل انتشارات  در مقابل، میلیون تن بود. 0ر5 تقریباً 0111در سال NOx مجموع کل انتشارات 
 مرتبه بیشتر از انتشارات کانادا می باشد. 7میلیون تن بود که  00، تقریباً 0111متحدۀ امریکا در سال 

منطقه وی  حوادث ضمنی مقیاس % 00، تقریباً تأثیر عبور هوای آلوده از امریکا به کانادا هویداست. هم چنان
محل جنوب غربی ون که در امریکا تجربه می شود، انتریو را نیز متأثر می سازد. یک تجزیه از تراکم ازون در چهار از

 ازون در این مناطق از امریکا می آید.  % 11تا  51که تقریباً  انتریو، نشان داده است
 .VOC Science Program 1997b)xstakeholder NO-(Multi/منبع: 

 

 

 آلوده کنندۀ هواانتشارات 
 انتشارات آلوده کنندۀ هوا گرایشهای
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 (emission levels changed at all? xHave NO)در کل تغییر نموده است؟ xNO آیا سطح انتشار 

، منابع 0111نسبتاً ثابت بوده است. به اساس گزارشهای سال  NOxبه اینسو، انتشار  0075در کانادا، از سال 
تن کمتر از سطح پیش بینی شدۀ منبع بزرگ احتراقی )فابریکه های  011111، بیشتر از NOxغیر متحرک انتشارات 

، منحیث بخشی از ضمیمۀ 0111، بود. در سال (Metal smelting operations) تولید برق( و فعالیتهای دوب فلزات
از دستگاههای  2NOایاالت متحدۀ امریکا، کانادا متعهد به کاهش انتشارات  –ازون به موافقت نامۀ کیفیت هوای کانادا 

تن در جنوب کیوبیک بود. هم چنان،  5111تن و  30111تولید برق حرارتی در انتریوی مرکزی و جنوبی به اندازۀ 
از  NOxش انتشارات کانادا متعهد به اجرای استانداردهای دقیق جدید برای موترها، مواد سوخت و مقیاسهای برای کاه

انتشارات از نواحی سرحدی  %30دیگهای بخار گردید. تخمین زده می شود، این تعهدات باعث کاهش ساالنۀ تقریباً 
 گردد. 0101تا  0001کانادا )نواحی انتریوی مرکزی و جنوبی و کیوبیک جنوبی( از سال 

 قبول چیست؟ تفاوت بین درجۀ تحمل نفوس و مقدار آلوده گی قابل دسترس و قابل

 (What is the difference between a target load and a critical load?) 

critical load  درجۀ تحمل نفوس یک ایکوسیستم است؛ به سخن دیگر، بلند ترین آستانۀ بار آلوده گی است ،
صدمه می زند. مناطق مختلف دارای درجۀ تحمل متنوع است. ایکوسیستمهای که آلوده گی اسیدی  که محیط زیست را

 را تحمل نموده می توانند دارای درجۀ تحمل بلند و ایکوسیستمهای حساس دارای درجۀ تحمل پایین هستند.
نمودن ویژه در خنثی به درجۀ تحمل، سرتاسر کانادا متغیر است. این تغییر مربوط به قابلیت هر ایکوسیستم 

مقدار رسوب سلفیت  (Aquatic ecosystems) درجۀ تحمل را برای ایکوسیستمهای آبی اسیدها، می شود. دانشمندان
، تعریف می نمایند. محافظت می نمایند 1جهیل را از اسیدی شدن تا سطح پایین تر از  %05که  تعریف نموده مرطوب

(pH-7   نثی، خpH   اسیدی   8کمتر ازpH   در 8بزرگتر از )القلی استpH   ماهی و دیگر انواع آبی 1پایین تر از ،
 محکوم به نابودی هستند.

target load  مقدار آلوده گی است که هنگامی که عوامل دیگر ) نظیر اخالقیات، تزلزل علمی و عوامل ،
مالحظات محیط زیستی در توازن اند؛ قابل دست یافتن و از نظر سیاسی پذیرفتنی بوده باشد. اجتماعی و اقتصادی( با 

در هفت  0000تن تا سال  0ر3به  ،2SO مطابق پروگرام باران اسیدی شرق کانادا، کانادا متعهد به کاهش انتشارات
کیلوگرام در هر هکتار  01کمتر از  ایالت، از مانی توبا به سوی شرق بود. اهداف پروگرام کاهش رسوب سلفیت تر به

(kg/ha/yr بود، دانشمندان این اندازۀ را، اندازۀ بارش قابل قبول برای حفاظت ایکوسیستمهای حساس از اسیدی )
 شدن، تعریف می نمایند.

-Canada-Wide Acid Rain Strategy for Post)0111مطابق استراتیژی وسیع باران اسیدی کانادا برای بعد از سال

به امضا رسیده است، دولتها در کانادا به اهداف طوالنی مدت ابتدایی جلسه، به اندازه های  0007(، که در سال 2000
درجۀ تحمل برای بارش اسید در سراسر کشور موافقه نموده اند. در این اواخر، نقشه هایی که قیمتهای درجۀ تحمل 

نمایند، انکشاف داده شده است. این نقشه ها اندازۀ اسیدیت )به برای ایکوسیستمهای جنگلی و آبی را با هم ترکیب می 
(( را نشان می دهند، که که بخش اعظم e.g.ha/ yrه می شود)دصورت اسید معادل هر هکتار، هر سال گزارش دا

 حساس ایکوسیستم، بدون دیدن صدمه آن را دریافت نموده می توانند.
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 (TERRESTRIAL OR AQUATIC CRITICAL LOADSدرجۀ تحمل خشکی یا آبی )

یک منطقه بدون وارد شدن صدمه به ایکوسیستمهای آن دریافت نموده می تواند،  که بارش اسید مقدار اعظمی
درجۀ تحمل به قابلیت خنثی سازی باران اسیدی توسط آب، سنگها،  ( یاد می شود.critical loadبه نام درجۀ تحمل )

بوده، همانطور که این نقشۀ کانادا نشان می دهد، از یک ناحیه تا ناحیۀ دیگر فرق نموده می تواند. هنگام خاک مربوط 
، SSWC) )یعنی کارشناسانه مودل یا خاک جنوب غربی کانادا ی آبومحاسبه درجه های تحمل، حتی مودلهای کیمیا

( مودلی ه شدند. نقشۀ راهنما )پایینبه کار گرفت SMB)  )یعنی خاک کوهستانی جنگلی بورتون یا مودلهای خاک جنگل
 خاک جنوب غربی کانادا ان می دهد که برای هر شبکۀ مربع انتخاب شده است: سرخ = هوشمند )آبی(، زرد =ــــرا نش

SSWC  = آبی(، سبز(SMB (.بورتون )خاک کوهستانی جنگلی 

 بیشتر باران اسیدی منحیث مشکل باقی می ماند؟آیا بدون کنترول 

(Would acid rain remain a problem without further controls?) 

در امریکا و کانادا پیش بینی  0000را در سال   SO 2انتشارات  %85کاهش  0001بلی، دانشمندان در سال 
( Air Quality Agreement (AQA)نموده بودند. برای امحای مشکل بارش اسید در کانادا، موافقت نامۀ کیفیت هوا )

ر رسوبات ایکوسیستمهای آبی اثر سلفیت مشتق شده از اسیدها د وی، برعلمامریکا مورد نیاز خواهد بود. این  -کانادا
 Acid Deposition Science، تحت عنوان ارزیابیهای علمی بارش اسید )0110استوار بود. دانش جدید در سال 

Assessmentظرفیت ایکوسیستمهای آبی و خشکی ،) (Terrestrial ecosystems)  برای دریافت اسیدهای مشتق
شده از سلفر و نایتروجن در رسوبات خشک و تر را ارزیابی نمود. رسوبات خشکی را اصالح نموده )مجموع سلفر دای 

نایتروجن(،  نشان داد که تخمینهای  مرکبات اکساید گازی، ذرات سلفیت، نایتریک اسید، ذرات نایتریتها و دیگر انواع
 آن راهبردی پیشنهاد شدهپیش گوییهای ضمناً ایکوسیستمهای آبی بسیار بلند بوده اند، که گذشتۀ درجۀ تحمل برای 

مناطق، درجۀ تحمل برای ایکوسیستمهای جنگلی، در مقایسه به ایکوسیستمهای آبی  یخوش بینانه بوده اند. در بعض
بارش اسید  لی برای سطوح مختلفبسیار سخت گیرانه است. هنوز کانادا به ارزیابی قابلیت ثبات ایکوسیستمهای جنگ

که درجۀ تحمل جدید به ایکوسیستمهای خشکی می دهد، نیاز دارد. محتمالً این علم جدید برای تداوم حمایت نیاز 
 در آینده، ادامه خواهد یافت. 2SOکاهش انتشار بیشتر 

کانادا را به کاهش بیشتر  ، امریکا و0111به همین دلیل استراتیژی وسیع باران اسیدی کانادا برای بعد از سال
امریکا در سال  -انتشارات، فرا می خواند. بدون کنترول بیشتر مسایلی که در موافقت نامۀ کیفیت هوای کانادا

شناسایی شدند، نواحی از انتریوی جنوبی و مرکزی، کیوبک مرکزی و جنوبی، نیوبرونزویک و نوا اسکوتا به 0000
ه درجۀ تحمل آنها را ازدیاد می بخشد، ادامه خواهند داد. درجۀ تحمل، در ساالنۀ رسوب سلفیت، ک اوسطدریافت 

سلفیت تر ازدیاد خواهد   kg/ha/yr 10در اثر نتیجۀ حضور  بخشهای از انتریوی مرکزی و کیوبک مرکزی و جنوبی
جهیل زیر ضربات باران اسیدی باقی خواهند ماند. جهیلهای که کمتر حساس در این  05111یافت. در نتیجه، تقریباً 

 زودی پاسخ نمی دهند. ومناطق، به کاهش رسوب سلفیت به سرعت 
منطقه یی به اندازۀ خاک  کیلومتر مربع در جنوب شرق کانادا، 711111در مجموع، بدون کنترول بیشتر تقریباً 

فرانسه و انگلستان، بارانهای مضر را دریافت خواهند نمود. این سطح اسیدی از درجۀ تحمل سیستمهای آبی بلند تر 
 خواهد بود.
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 (?Is rain getting more or less acidic آیا باران بیشتر یا کمتر اسیدی می شود؟)

باران به دو چیز مربوط می باشد: حضور  pHمی باشد.  pHیکی از مقیاسهای اندازه گیری اسدیتی باران اسیدی، 
( نظیر سلفیتها، و دسترسی مواد خنثی کنندۀ اسید نظیر نمکهای Acid-forming substancesمادۀ سازندۀ اسید)
 است. 3سرکه  pHمی باشد؛ در مقابل  5ر1اک باران پ pHکلسیم و مگنیزیم. 

به  اینسو کاهش یافته است، بارانهای اسیدی در شرق  0071از سال  یبارانهای اسید تیزابیتبا وجودی که 
بود؛ که تقریباً  0ر5هالی بورتون انتریو در حدود  -باران در نواحی موزکوکا pH اوسطکانادا اسیدی هستند. برای مثال، 

 مرتبه بیشتر از حالت عادی می باشد. 01
 مربوط می باشد. 2SOکاهش اسیدیتی باران اسیدی به کاهش انتشارات 

 

 باران اسیدی چگونه جهیلها، دریاها و آبهای جاری سطح زمین را متأثر می سازد؟

(How does acid rain affect lakes, rivers and streams?) 

 از اسید، تداوم موجودیت تنوع زیستی را حمایت نموده نمی تواند. یجهیلهای اسیدی شده؛ همانند جهیلهای عار

و به تعقیب آنها ماهیها  ، در قدم اول جمعیتهای خرچنگ و صدفهای خوراکییک جهیل بیشتر اسیدی شدهنگامی 
بسیاری انواع پالنکتون موجودات کوچک که قاعدۀ زنجیر غذایی جهیلها را تشکیل می دهند، نیز متأثر ناپدید می شوند. 

می شوند. هنگامی که ذخایر ماهی کاهش یافتند، جمعیتهای انواع پنگوئن ماهیخوار و پرنده گان بحری که از ماهیها 
ور کامل از بین نمی روند؛ بعضی اشکال حیات از تغذیه می نمایند، نیز کاهش خواهند یافت. با وجود آن جهیلها به ط

 - Lake) سود می برند؛ برای مثال، نباتاتی که در بخش زیرین جهیل (Lake water) ازدیاد اسیدیت آب جهیل

bottom plants)  زنده گی می نمایند و خزه ها و نیز الروای مگس سیاه در آب اسیدی جهیلها رشد بیشتر خواهند
 داشت.

همه جهیلها با مواجۀ شدن به اسید، اسیدی نمی شوند. در نواحی که مقدار زیاد سنگها آهک وجود دارد، جهیلها 
لب از گرانیت تشکیل شده اند، جهیل قادر به قابلیت بهتر در خنثی ساختن اسید خواهند داشت. در نواحی که سنگها اغ
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نیستند. بد بختانه، بخش اعظم شرق کانادا، که بخش اعظم باران  (Neutralizing acidity)خنثی ساختن اسیدیت
 نمودن اسید هستند.اسیدی را دریافت می نمایند، دارای مقدار زیاد سنگهای گرانیتی بوده، دارای ظرفیت پایین خنثی 

 

 که در آنجا زنده گی می نمایند چه واقع می شود؟bugs بقه ها، پرنده گان و حشرات نظیر  به

(What happens to the fish, frogs, birds and bugs that live there?) 

یها ـــماه کتله وی اسیدی شدن جهیلها، دریا و آبهای جاری به روشهای مختلف ماهیها، را صدمه می زند. تلفات
(Mass fish mortality)یدی ـــــــــ، در بهار هنگام ذوب شدن برفها واقع می شود. بیشترین آلوده گی اس
(Acidic pollution هنگامی واقع شده بود که برفها بر روی زمین قرار داشتند پس از ذوب شدن بر روی زمین جاری )

 در کشور ناروی ثبت شده است.  trout و  salmonشدند. وقوع این حادثه بر ماهیهای 
، هنگامیکه محیط زیست تحمل ناپذیر گردید، ماهیها از این مسیرها به تدریج پراکنده می شوند. بعضی معموالً

در مقایسه به دیگران به اسیدیت آب  salmonو  smallmouth bass، walleye، brook trout انواع ماهی نظیر 
 د.بیشتر حساس بوده، در گام نخست پراکنده می شون

که زنده می مانند، به روشها دیگر از فشار اسیدیت آب متأثر می شوند. یکی از عالیم نخستین  انواعیحتی آن 
فشار اسیدی تاب از دست دادن قابلیت تخمگذاری جنس ماده است. گاهی، حتی اگر ماده قادر به تخمگذاری مؤفقانه 

گذاشتن به محیط خارج از تخم و زنده ماندن در آب شدیداً ش تخم و پا اما نوزاد قادر به پاره نمودن پوبوده باشد؛ 
اسیدی نمی باشد. این واقعه نشان می دهد که چرا بعضی از جهیلها صرف دارای ماهیهای سالخورده هستند. گرفتن 

 چنین ماهیهای در این جهیلها، ماهیگیر را به این فکر می اندازد که همه خوب هستند.
ی بدن، کاهش تخمگذاری، وها شامل: کاهش نمو، عدم قابلیت تنظیم کیمیااثرات دیگر اسیدی شدن جهیل

 بدشکلی در ماهیان بالغ، ازدیاد حساسیت در مقابل امراضی که به صورت عادی واقع می شوند.
 قرارند:( بر محیط زیست طبیعی، از این Acidified ecosystemاثرات ایکوسیستمهای اسیدی شده )
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pH آثار آب 

 سخت پوستان، حشرات، بعضی انواع پالنکتونی، شروع به ناپدید شدن می نمایند. 1ر1

 5ر1
 تغییر عمده در ساختار اجتماعات پالنکتونها واقع می شود. 

 تعداد کمی از انواع مرغوب خزه ها و پالنکتونها شروع به صدمه دیدن می نماید
 در تلف شدن جمعیت بعضی ماهیها محتمل است، با تعداد زیاد انواع با تحمل کم اسیدی ازدیاد

 5ر1کمتر از 

 آب به شدت عاری از ماهی می شود
 بخش تحتانی یا کف آب توسط مواد تجزیه ناپذیر می شود

 نواحی نزدیک ساحل توسط خزه ها اشغال می شود
متأثر می شوند. برای مثال، مرغ آبزی به نام حیوانات خشکه زی، ایکوسیستمهای وابسته به آب 

Waterfowl  موجودا زندۀ است که برای دریافت مواد غذایی به آب وابسته است. هنگامی که این
موفقیت تولید مثلی پرنده گان  رکود شده،دچار  کیفیت زیستگاه، یابدذخایر مواد غذایی کاهش می 

  متأثر می شود.
 

 (?Are the lakes recoveringتوانند؟ ) آیا جهیلها بازیافت شده می

جهیلی که تا اوایل  010بعضی از جهیلهای اسیدی، بازیافت شده اند؛ اما بسیاری دیگر بازیافت نشده اند. از 
دیگر   %00تغییری نشان نداده اند و اسیدیتی  %51آنها کاهش یافته،  %33مطالعه شده اند، سطح اسیدیتی  0071

گترین بهبود در منطقۀ سودبری واقع شده است که در آنجا در سه دهۀ آخر، آلوده گی توسط تزیید یافته است. بزر
کاهش یافته است. جمعیتهای ماهی دوباره به حالت عادی برگشته و  01%(، Acid-causing pollutantsاسیـــــد )

ازدیاد یافته اند. با آنهم، کدام بازیافت اساسی حیات وحش در منطقۀ سودبری دیده  loonsپرنده گان ماهی خوار نظیر 
(، رخ داده Atlantic Canadaدر ساحل بحر اطلس واقع هستند )که نشده است. کمترین بهبود در نواحی از کانادا 

، 0001شدیداً اسیدی نبودند. از است؛ ولو اینکه جهیلها در این منطقه، هیچگاه همانند جهیلهای نواحی انتریو و کیوبک 
یا بیشتر از آن مالک مناسب برای جمع نمودن درجۀ تحمل می  1ر1جهیل با   pHدانشمندان تایید نموده اند که تداوم

 ، سیستمهای صحتمند آبی در جهیلها، دریاها و آبهای جاری، را تقویت می نماید. pH باشد. سطح

 (?What does acid rain do to treesباران اسیدی با درختها چه می کند؟ )

 به شدیدیتی در باران کشور و مقدار اسیدیک اثر باران اسیدی بر درختها، با در نظر داشت منطقۀ حد اقل محدودۀ 
فرق می نماید. باران اسیدی، ژالۀ اسیدی و بخارات آسیدی، سطح برگها و سوزن برگها را صدمه زده، قابلیت مقاومت 

 سرما را کاهش داده جوانه زدن و تولید مثل نباتات را مهار می نماید.درختها در برابر 
تلف  همچنان، باران اسیدی، ذخایر مواد مغذی مهم خاک )برای مثال کلسیم و مگنیشیم( را به ته می رساند.

 . شدن این موادمغذی باعث کاهش صحت و رشد نباتات می گردد )زیر را ببینید(
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 (?How else does acid rain affect forests ند؟)می ز صدمه راباران اسیدی دیگر چگونه جنگلها 

 Forest) مواجه شدن دوامدار به باران اسیدی باعث از دست رفتن قابل مالحظۀ مواد مغذی خاکهای جنگل

soils) ل ــمی گردد. هم چنان، این باعث تجمع المونیم در خاک می گردد، که با اخذ مواد مغذی توسط درختها، تداخ
می نماید. کمبود مواد مغذی باعث می شود تا درختان رشد بطی داشته باشند یا رشد شان توقف نماید. صدمات آشکار، 

، نیز به عقب خواهد افتاد. درختهایی که به باران اسیدی مواجه هستند، در تحمل (Defoliation)نظیر ریزش برگها
 فشارهای دیگر نظیر خشکسالی، امراض، حشرات آفت و آب و هوای سرد نیز مشکالت بیشتر خواهند داشت. 

واقعیت قابلیت خاک جنگل در خنثی نمودن اسید وابسته می باشد. این  ت مقاومت جنگلها به اسیدی شدن وقابلی
. در کند( به وجود می آورد، تعیین می Acidification of lakesحاالت ایکالوژیکی مشابه که اسیدی شدن جهیلها ) را

نتیجه، صدمۀ جنگل در مناطقی نظیر انتریوی مرکزی، کیوبک جنوبی و ایاالتی که در سواحل بحر اطلس موقعیت 
آن نیز صدمه دیده اند، بزرگ تر است. این نواحی، تقریباً دو برابر باران اسیدی که جنگلها بدون کدام  دارند، و جهیلهای

( را که acid fogصدمه یی، دریافت می نمایند، دریافت نموده می توانند. جنگلها در مناطق مرتفع، صدمات مه اسیدی )
 نمود.معموالً در مناطق مرتفع ساخته می شوند، نیز تحمل خواهند 

 

 (?Are these effects reversibleآیا این اثرات برگشت پذیر هستند؟ )

بارانهای اسیدی باعث کاهش شدید مواد مغذی در خاکهای جنگل بخشهایی از انتریو، کیوبک و ایاالت واقع در 
باشد،  سواحل بحر اطلس و شمال شرق ایاالت متحدۀ امریکا، شده است. در صورتی که این پروسه برگشت پذیر

سالهای طوالنی را در بر خواهد گرفت )در بعضی مناطق صدها سال( تا مواد مغذی خاک از طریق پروسه های طبیعی 
نظیر آب و هوا، حتی اگر توسط باران اسیدی کامالً زدوده شده باشد، به سطح گذشته برگردد. در حال حاضر، جنگلها در 

درجۀ تحمل را بلند برده است(، حوض منرالهای را که در اواخر عصر  در مناطق صدمه دیده )که در آنجا باران اسیدی
یخ تجمع نموده بود، به کار می برند. اگرچه، بعضی محلهای نظارت شده، کمبود منرالها و صدمات هویدا بر جنگلها را 

در نواحی دارای  را نشان می دهند. کمبود مواد مغذی در خاکهای جنگل، قابلیت تحمل و پایداری طوالنی مدت جنگلها
خاکها حساس، صدمه خواهد زد. هرگاه سطح فعلی باران اسیدی ادامه یابد، رشد و تولید مثل جنگلهای شرق و شمال 

 صدمه خواهد دید.  %50 ~کانادا به اندازۀ 
ایکوسیستمهای آن، ( که یک منطقه، بدون دیدن صدمه یی به Acid depositionمقدار اعظمی بارش اسیدی )

دریافت نموده می تواند، به نام درجۀ تحمل شناخته می شود. این خصوصیت به ظرفیت خنثی سازی باران اسیدی آب، 
 یسنگها و خاک وابسته است. این نقشه، نواحی از شرق کانادا را نشان می دهد که سطح بارش، ظرفیت خاکها را برا

مدت ثبات و پایداری محیط زیست، بلند برده است. محاسبۀ تزیید وضعیت  خنثی نمودن اسید بدون صدمه زدن طوالنی
 پایدار، بیان میدارد که جنگلها تخریب نشده اند.
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 (?Are there connections to other air pollution problems) آیا با مشکالت دیگر آلوده گی هوا روابطی وجود دارد؟

( به وجود آورده، اقلیم urban smog) شهری نیز هوای آلوده به دود و بخار مواد سوخت فوسیلی سوزاندن بلی.
 ر می یابد و سیماب را در هوا آزاد می سازد.تغیی

 

 (Smogهوای آلوده به دود و بخار )

نموده، تکه های ظریف سلفیت را به وجود آورده  سلفر دای اکساید با بخار آب و دیگر مواد کیمیاوی در هوا تعامل
را تشکیل  smog(، عنصر کلیدی Airborne particlesمی تواند. این ذرات که بوسیلۀ هوا حمل و نقل شده می توانند)

و صدمۀ نسجی  داده، برای صحت شدیداً خطرناک می باشد. ذرات کوچک در عمق ششها النه کرده، باعث التهاب
شده، سالمندان و افرادی با امراض قلبی و تنفسی را به خطر می اندازد. مطالعات تازه، رابطۀ قوی بین سطح بلند این 

 ذرات و ازدیاد بستری شدن در شفاخانه ها و نرخ بلند مرگ و میر را نشان می دهند. 
چشم انسان شده می تواند. نواحی که بیشتر  هم چنان، هوای آلوده به دود و بخار شهری، باعث کاهش فاصلۀ دید

 صدمه دیده اند عبارت از کانادا، انگلستان و کولمبیا می باشد که چشم اندازها و تعمیرات آنها تیره و تار می باشد.

 تغییر اقلیم

اقلیم، باعث توقع برده می شود با تغییر اقلیم، درجات بلند حرارت همراه با خشکسالی تجربه شود. هم چنان، تغییر 
به وجود آمدن مرکبات بی ضرر سلفر در نواحی مرطوب و خاکهای که قادر به ساختن سلفیت تشکیل دهندۀ اسید اند، 
می شود. هنگامی آب و هوای مرطوب برگشت نمود، سلفیتها به داخل جهیلهای اطراف پراکنده شده اسیدیت آنها را 

 ازدیاد می بخشد.

 (Mercury) سیماب

معموالً، تراکم شدید سیماب در جهیلهای اسیدی یافت شده، باعث ایجاد مشکالت در قابلیت تولید مثل پرنده گان 
 .می گردد

 

 (Ultra violet (UV) radiationماورای بنفش ) تشعشعات

که در نزدیکی سطح آب زنده گی می نمایند، در برابر  (Living organisms) پالنکتونها و دیگر موجودات زنده
ماورای بنفش که ناشی از نازک شدن الیۀ ازون می باشد، آسیب پذیر هستند. این زمانی واقع  تشعشعاتازدیاد سطح 

 تشعشعاتمی شود که اسیدیت آب کاهش یافته، مقدار مواد عضوی منحل در اب کاهش یافته آب شفاف می شود و 
 ش قادر به رسیدن به آبهای عمیق تر می گردد.ماورای بنف
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 چه رابطه بین باران اسیدی و صحت انسان وجود دارد؟

 (What is the link between acid rain and human health?) 

سلفر دای اکساید با بخار آب و دیگر مواد کیمیاوی در هوا تعامل نموده، تکه های ظریف سلفیت را به وجود آورده 
را تشکیل داده، اکنون برای  smogاین ذرات که بوسیلۀ هوا حمل و نقل شده می توانند، عنصر کلیدی  تواند.می 

 صحت شدیداً خطرناک شناخته شده است.

 (?What are the health effects of particulate matter (PM)) اثرات صحی مواد ذره وی کدامهاست؟

مواد ذره وی در عمق ریه ها جا گرفته، باعث التهاب و صدمۀ نسجی شده، سالمندان  خیلی کوچک ذرات ظریف یا
و افرادی با امراض قلبی و تنفسی را به خطر می اندازد. مطالعات تازه، رابطۀ قوی بین سطح بلند این ذرات و ازدیاد 

 Cardiovascular) و قلبی عروقی (Respiratory disease) بستری شدن در شفاخانه ها به دلیل امراض تنفسی

disorders)( ازدیاد نفس تنگیها ،Asthma-symptom.و نرخ بلند مرگ و میر را نشان می دهند ،) 
با اثرات معمولی و هرم اثرات صحی آلوده گی، یک نمایش دیاگرامی رابطه بین شدت و تکرار اثرات صحی، 

 رم؛ نظیر مرگ و میرهای زود کمتر معمول اما بسیار شدید در رأس هبیماری  بطور مثال نشانه ها مالیم در قاعدۀ هرم
 رادی که متأثر شده اند تزیید می یابد.که شدت کاهش می یابد، تعداد اف هرم نمایش می دهد، هرقدراین 

 تناسب جمعیت متأثر شده

 اثرات صحی آلوده گی هوا هرم

 (?What are the costs to these health effectsهزینۀ این اثرات صحی چند است؟ )

 هزینۀ این اثرات صحی را برای کاناداییها می توانند با استفاده از مودلهای کامپیوتری، دانشمندان و اقتصاد دانها،
2SO ه سازی انجام می دهند، در این شبیه سازیها، دانشمندان انتشارتخمین بزنند. آنها این کار به واسطۀ شبی می توانند

را تقلیل داده اثر آن را بر کاهش مشکالت تنفسی و قلبی و مرگهای پیش از موقع مطالعه می نمایند. این کاهش در  
برای را  هم چنین، این شبیه سازی هزینۀ زنده گی اثرات صحی، مفیدیت قابل توجه را برای کاناداییها وانمود می نماید.

 نیز نمایش می دهد. 2SOانتشار فعلی  سطوحمورد در کاناداییها 

 

مرگ و 

میر زود 

 رس

هپذیرش شفاخان  

 مالقاتهای اتاق عاجل

 مالقات با داکتر

 کاهش اعمال فزیکی

هاستعمال ادوی   

 عالیم مرض

 وظایف تنفسی ناقص

قیقمعاینات بالینی د  

 شدت اثر
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)یعنی،  در شرق کانادا و امریکاسلفردای اکساید   %51صحی مورد انتظار برای کانادا، کاهش  مزایایبرای مثال، 
 امریکا یدیــــــــاسیدی شرق کانادا و پروگرام باران اس از تعهدات جاری در پروگرام باران کاهش بیشتر یا برتر

(U.S. Acid rain Programme:از این قرار اند )) 

 واقعۀ مرگ زود رس 551 جلوگیری خواهد شد از (Premature mortality) ساالنه 

  سال غیر ضروری خواهد بود، وواقعه در هر  0501معاینۀ عاجل 

 واقعۀ نفس تنگی ساالنه. 001181 جلوگیری خواهد شد از 

دالر میلیون  511صحی می پردازند، از زیر  ی را که جامعه برای این مزایایاقتصاد دانها تخمین می زنند، بهای
 دالر در هر سال فرق می نماید. میلیارد 5امریکا تا باالتر از 

 (Acid Rain Strategy for Post-2000) 2222اسیدی برای بعد از سال استراتیژی باران 

امریکا نیز مفیدیتهای صحی پروگرام باران اسیدی جاری را در نواحی شهری خود، همانند کانادا تخمین زده است. 
لیون یب 01ر1در ایاالت متحدۀ امریکا،  0008( برای 0000مجموع ساالنۀ تخمین مفیدیت صحی )در  اوسط

پروگرام باران اسیدی  0101دالر بلند خواهد رفت. در سال  لیاردیم 01ر1به  0101ر می باشد که تا سال ــــــدال
 امریکا کامالً تکمیل می گردد.

کیوبک، واقع شد. در این محالت  -دم نخست در دهلیز وندسورمفیدیتهای تخمین شده برای کانادا، در ق
مجموع  اوسط،  0101وارد شده از شرق امریکا متأثر شده اند. تا سال  2SO بزرگترین بخش نفوس کاناداییها از انتشار

 باشد.دالر کانادایی می  لیاردهایماز میلیون دالر امریکایی و حتی بیشتر  005صحی برای کانادا  ساالنۀ تخمین

 (What you can do to help reduce acid rain emissionsبرای کاهش باران اسیدی چه کمکی کرده می توانید؟)

سلفر دای اکساید و نایتروجن اکساید آلوده کننده های اصلی هستند که باران اسیدی را به وجود می آورند. بخش 
 مواد سوخت کاهش استفاده ازبنابراین، سوزاندن سوختهای فوسیلی منتشر می شوند. اثر اعظم این آلوده کننده ها از 

کار  (Oil-fired power plants) لــــبه شمول به کار گیری جنراتورهای که توسط سوختاندن ذغال یا تی فوسیلی
( منتج می شود. در Acid rain causing emissionsمی نمایند، به کاهش انتشار گازهای تولید کنندۀ باران اسیدی)

 روشن ساختن مسئولیت فردی در این زمینه تقدیم می گردد: یزیر، پیشنهادهای ویژۀ بیشتری برا

 در خانه

  ،را نصب کنید ر باالی سر شاور جریان آهستهددر تشناب جان شویی. 

 ن ظرفشویی را زمانی به کار بیاندازید که خوب پر شده باشدیماش. 

 ماشن کاال شویی را زمانی به کار بیاندازید که خوب پر شده باشد. 

 هرگاه از یک ماشین ظرفشویی خود کار استفاده می کنید، ظرفها را در هوا خشک کنید. 

  شدن، آویزان کنیدکاال را برای خشک. 

 که از نگاه مصرف انرژی مقرون به صرفه باشد بخرید برقی را وسایل و تجهیزات. 

 نمایید اجتنابدستگاههای تهویۀ هوا  از به کار گیری همزمان. 

 خاموش کنید از فیوز چراغ اتاقهای خالی و اتاقهایی را که ترک می نمایید. 
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 هب ( عوض چراغ برق سیمابیincandescent bulbsکه )  زیاد مصرف می نمایند از چراغهای مهتابی
(fluorescent bulbs.استفاده کنید ) 

 برای تمدید دوره های زمان، تانک آب گرم را خاموش کنید. 

 تانکهای آب گرم را عایق کاری عالوه گی نمایید یا تانک و پایپهای جدید نصب کنید. 

  کاری کنیدزیر زمینی را عایق. 

 دروازه ها و کلکینهای خانه را درز گیری نموده، مانع دخول و خروج هوا شوید. 

 هنگام خواب و زمان ترک خانه، وسایل گرم کنندۀ خانه را خاموش کنید. 

  هرگاه از بخاری دیواری مجهز به دستگاه فشار هوا استفاده می کنید، حد اقل سال یک بار فلترهای آن را
 پاک کنید.

 احدهای چاه های دفع زباله استفاده نکنید.از و 

 حیاط حویلیدر 

 منظرۀ طبیعی با مصارف نگهداری کمتر ایجاد کنید. 

 .هرگاه حوضی دارید، هنگامی که آن را مورد استفاده قرار نمی دهید، بر روی آن سرپوشی بگذارید 

 در حین خریداری

 د. آنها خطرات محیط زیستی مواد را نبوده باش بردباری ایکولوژیک محصوالتی را جستجو نمایید که دارای
تقلیل داده، و بازده انرژی را بلند می برند و مواد بازیافت شده را به کار می برند. محصوالت محلی خود را 

 بخرید. یا از فروشگاههای محلی خود خریداری کنید.

 حمل و نقل

 بسهای شهری استفاده کنید برای رفتن به سر کار پیاده روی کنید، بایسیکل برانید یا از. 

 از یک وسیلۀ حمل و نقل چند نفر استفاده کنید. 

  کنید. چکحد اقل، هر شش ماه یک بار انجن موتر خود را 

  کنید چکهوای تایرهای موتر خود را به صورت منظم. 

 مواد سوخت بدیل نظیر ایتانول، پروپان یا گاز طبیعی را به کار ببرید. 

  داری نمایید تخلیۀ چارج بطری خوداز. 

  در زمستان، یکی دو ساعت پیش از راننده گی، انجن موتر خود را به وسیلۀblock heater  گرم نمایید. عالوه
 ری موتر را از طرف شب به برق وصل نمایید.بر آن بط

 تعداد سفرهای خود را کاهش دهید. 

  راننده گی نمایید. اوسطبا سرعت حد 

 مسافرتهای طوالنی بروید با استفاده از قطار و سرویسها به. 

 ( بدون آزاد نمودن کلوروفوروکاربن زنده گی کنیدGo CFC-Free.) 
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 (KNOW ABOUT ENVIRONMENTشناخت محیط زیست )

 

 (TOXIC TRACE ELEMENTSعناصر نادر سمی )

چیست؟ لطفاً فهرست فلزات و  سمیو کمیاب  (Heavy metal pollution) آلوده گی فلزات سنگین :پرسش
 منابع  را که در آنجا یافت می شوند تهیه نمایید. این فلزات چگونه صحت انسان را متأثر می سازد؟

وجود انسان، نباتات و  عنصر کمیاب )فلز( را شناسایی نموده، که به 30سازمان زمین شناسی امریکا  پاسخ:
 National Water Quality Assessmentارزیابی کیفیت آب ) سمی فرض شده، سطح آن در پروگرام ملی حیوانات

Program (NAWQA)  ) دیده بانی شده است . عناصر کمیاب، مواد کیمیاوی غیر عضوی هستند مانیتور، بازبینی و
 که معموالً به مقدار کم در طبیعت یافت می شوند.

 (PARAMETER NAMEبنیادی  -)ویژگی  نام پارامتر

انتیمونی، آرسنیک، باریوم، بریلیوم، بورون، کدمیم، کرومیم، کوبالت، مس، سرب، لیتیم، منگنیز، المونیم، 
 مولیبدینوم، نیکل، سلینیوم، نقره، سترانیشیم، تالیوم، اورانیوم طبیعی، ونادیوم، جست.

دۀ ست ایاالت متحادارۀ محیط زی استانداردهای این مواد کیمیاوی در آب آشامیدنی درامریکا تعیین شده و توسط 
 اجرا می گردد.( USEPAامریکا )

 (WATER CONSERVATION AND MANAGEMENTحفاظت و مدیریت آب )

معلومات کسب نمایم. هم چنان معلومات ( Water conservation)میخواهم در رابطه به حفاظت آب  پرسش:
 «.آبحفاظت و مدیریت »بیشتر در بارۀ عنوان 

 مثالً تقاضا پروسۀ رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی، تقاضا برای آب را به مقاصد مختلف، تزیید بخشید: پاسخ:
منبع کمیاب یک ... و غیره. در نتیجه، آب که  بازآفرینیه گی، صنعتی، زراعت، برق آبی، برق حرارتی، وادخان

ث می شود که ضرورت بیشتر به کاربرد آب و آگاهی از دایمی می باشد، در آینده کمیاب تر خواهد شد. این، باع
 اهمیت حفاظت آب برجسته تر گردد. 

اقدام به مدیریت منابع آب شامل ازدیاد دسترسی به منابع آب، استفاده از آب دریا، مشی مشارکتی انکشاف و 
 مدیریت منابع آب، استفادۀ درست از آب ... و غیره.

 باز سازیبه طریق  (conserve water resources) ا برای حفاظت آبنیاز احساس می شود که پیش گیریه
(recycling( استفادۀ مجدد ،)reusingاز طریق کاربر )بهبود بخشیدن آب زاید،  د گزینۀ تکنالوژی بهتر برای آب و

(، شامل Rainwater harvestingآب باران ) و ذخیره نمودن استفاده از روشهای سنتی حفاظت آب نظیر جمع آوری
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آب باران سقف بامها، کاربرد آب باران برای چارج مجدد منابع زیر زمینی آب و اتخاذ استراتیژیهای احیای سیستمهای 
جاری شدن، تبخیر، نفوذ آب موجود آب، صورت گیرد. جمع آوری آب باران عبارت از عملیه ذخیره نمودن و جلوگیری از 

( Harvesting systems)یره ـــــــــــذخاربرد و حفاظت آب در آینده است. سیستمهای باران در زمین به خاطر ک
د شده، مؤثر ترین وسیله برای کار برد مقادیر عظیم آب با کیفیت عالی می باشد. آب باران ذخیره شده تنها در موار

اضطراری آب تهیه نمی کند بلکه به صورت دوامدار ذخایر زیر زمینی را چارج نموده زمینۀ استفادۀ دومدار از آنرا فراهم 
 می آورد. 

 جامع بهبود بخشیدن آب زاید، آماده ساختن طرحهای /انکشاف و انطباق تکنالوژیهای اصالح شده برای آب
(Integration)  مدیریت آب شامل انکشاف منابع آب سطحی و زیر زمینی و تحت کنترول در آوردن و دستیابی مؤثر

 ینیـــو آب زیر زم (Water shed management) مدیریت آبیاریمنابع آب در آینده از طریق به کار گیری 
(Ground water).می گردد ، 

 عــــــمنابع طبیعی آب، کنترول و ممانعت از تخریب منابجستجوی ( شامل Watershedمدیریت تقسیم آب )
(Resources degradation) منابع تخریب شده و تکوین و آفرینش آگاهی  و فرسایش منابع، حفاظت، تولید مجدد

 .و اندازه گیری کردن منظم (Legislations) اقتصادی، قانونگذاری -از طریق مطالعات اجتماعی دهی محیط زیستی
و  ی، پالنگذارد، ایجاب همکاری مشارکتی باید شامل کاربرع آب برای استفاده ای مقاصد متنوعمدیریت مناب

 در همه سطوح باشد. یساز یپالیس

 (Biotechnologyتکنالوژی حیاتی )

 مفهوم و معنی تکنالوژی حیاتی چیست؟ پرسش:

 در زیر سه معنی تکنالوژی حیاتی با ذکر منابع و مآخذ مربوط ارائه شده است. پاسخ:

Bi.o.tech.nol.o.gy (bi'o tek'näl' o je) n. [Gr. < bios, life] [Gr. technologia, systematic 

treatment: see TECHNIC & LOGY] 

تکنالوژی حیاتی، مجموعه یی از ابزار نیرومند است که در زنده گی موجودات زنده، برای ساختن و تغییر دادن  .0
را برای کاربرد در مایکروارگانیزمها محصوالت به کار برده می شود. نباتات و حیوانات را اصالح می کند و 

 موارد خاص انکشاف می دهد.

، شامل روشهایی سنتی تربیت حیوانات، نباتات و استعمال خمیر مایه در ساختن نان، پنیر، بیر تکنالوژی قدیمه .0
 و واین می باشد.

(، دو رگه سازی recombinant DNAدستکاری شده ) DNAتکنالوژی جدید، شامل استفادۀ صنعتی از  .3
روشهای جدید عملیه های حیاتی ( که از اختالط دو حجرۀ جدا گانه به دست می آیند، cell fusionحجرات )

(novel bioprocess techniques( و احیای بیولوژیکی محیط زیست )bioremediation.) 

 ، تکنالوژی طبی و تکنالوژی حیاتی انترنیتی واشنگتن.0005منبع: انجمن علم و تکنالوژی، جوالی  .0

« یا محصوالت آنها به مقاصد اقتصادی کار بردن موجودات زنده»به صورت کلی، تکنالوژی حیاتی را می توان به 
تعریف نمود. همینطور، تکنالوژی حیاتی توسط انسانها در گذشته به مقاصد پختن نان، ساختن نوشابه های الکولی یا 

 پرورش محصوالت غذایی و حیوانات خانه گی به کار برده شده است.
قتصادی موجودات زنده یا محصوالت آنها، که به کار بردن ا» تعریف محدود تر تکنالوژی حیاتی عبارت است از 

شاف ـتعریف باال در بیست سال گذشته منتج به انک«. آنها می شود DNAشامل دستکاری عمدی مالیکولهای 
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مجموعه یی از روشهای البراتواری گردیده است، که مسئول پیدایش عالقمندی چشمگیر علمی و اقتصادی به 
 پوهنتونها می باشند.  وسرمایه تالشها برای اجرای تحقیقات در این زمینه در این شرکتها ی و تکنالوژی حیاتی در شرکتهای تجارت

به میدان می آورد که دارای تصور خاص در رابطه به طراحی و عملکرد  را این روشهای البراتواری، دانشمندانی
تحریک  و ارهای برای به کار بستنموجودات زنده می باشند. هم چنین تکنالوژستهایی را در بخشهای مختلف با ابز

 فعالیتهای اقتصادی  به میان می آورد. 
 ، نشر بخش شمال مرکزی، پوهنتون ایالتی آیوا.(Bio-1)منبع: سلسلۀ اطالعات تکنالوژی حیاتی

 بخش نهاری پوهنتون.  -

د دست علوم طبیعی و علوم مهندسی است، به مقص (Integration) تکنالوژی حیاتی عبارت از یکپارچه سازی»
 «.است، خدماتبرای فراهم آوردن محصوالت و ، حجرات، بخشهای از حجره و مالیکولها یافتن به کاربردهای موجودات زنده

 .0070منبع: تکنالوژی حیاتی اتحادیۀ اروپا، 

 (CLEANER PRODUCTION PROCESS)پاک تر تولید  پروسه

 پرسش. آیا تجارت سبز )معتدل( بوده می تواند؟

پاسخ. البته، امکان اینکه تجارت سبز )معتدل( بوده باشد وجود دارد. سبز بودن باعث می شود تا آلوده گی از طریق 
 انرژیعملیه های تولید پاک و مؤثر کاهش یابد. تمام این اقدامات منتج به کاهش مصرف ذخایر مواد خام، آب و 

 کم تولید قابلیت رقابت شرکت مربوطه را بلند می برد. و در نهایت کاهش هزینۀ تولید می گردد. هم چنین، هزینۀ

به شرکتهای هندی جوایزی داده می شود تا نشان داده شود که   TERIساالنه، از طریق سازمان محیط زیست 
تجارت سبز )پاک( حس خوبی به وجود می آورد. سرمایه گذاری برای اصالح پروسۀ تولید، آلوده گی را کاهش بخشیده، 

 ا بلند می برد. معموالً، این پروسه پس از مدتی دچار افت می شود؛ اما بعداً منبع در آمد خوبی خواهد بود.مؤثریت ر

 (PROPERTY RIGHTS) حقوق مالکیت

 پرسش. حقوق مالکیت چیست؟

باشد. این ملکیت برای پاسخ. ملک و دارایی عبارت از آن چیزی است که منحصراً در اختیار فرد قرار داشته 
مشخص ساختن هر چیزی به کار برده می شود که خود جوهر و اساس مالکیت است. دارایی معنوی 

(Incorporeal Property :به دو بخش تقسیم می شود ) Jura in re alienee شامل کلیه معامالت مربوط به
شامل کلیه اشیای غیر مادی نظیر حق  jura in re propriaخرید و فروش )نظیر کرایه، اجاره، گرو و غیره( و 

امتیاز، حق طبع و نشر، حق داشتن عالمت تجارتی ... و غیره. حق آخری شامل آن حقوق می شود که از زحمات 
 Intellectual Property Rightsانسانی با استفاده از قوۀ عقل و دماغ مشتق می شوند و به همین دلیل به نام 

ل قانون است که چیزی را که یک انسان تولید می نماید، از خودش است، و یک یاد می شوند. این یک اص
 محصول دماغی به همان اندازه ارزش دارد که تولیدات مادی ارزش دارند.

( Intellectual Property Rights Actدر هندوستان، ما دارای قرار داد قوی و جدید حقوق ملکیتهای دماغی )
ردیده حق امتیاز، طراحی های صنعتی، چاپ و نشر، عالمت تجارتی، کار دانی و هستیم. اصطالح جهان شمول گ

اطالعات محرمانه را در بر می گیرد. از لحاظ حق چاپ و نشر، هندوستان عضو میثاق حق چاپ و نشر برن و یونیورسال 
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(Berne and Universal Copyright Conventionsمی باشد. حقوق مالکیت دماغی، توسط محاکم )  ناحیه وی یا
 اینترنتی قابل دسترسی هستند. عالمات تجارتی، آدرسهایدیوان عالی اجرا می گردد. در موارد تعقیب جزایی حق چاپ و نشر و 

 (GLOBAL WARMING) گرم شدن کرۀ زمین

بخشی از فعالیتهای انسانها است و  است یا ناشی از از اثر ازدیاد اثرات گلخانه یی گرم شدن کرۀ زمینپرسش. آیا 
 آیا این یک مشکل جدی است و یا این که یک مبالغۀ بزرگ می باشد؟

پاسخ. تغییرات جویی یک واقعیت است و اثرات آن در سراسر جهان محسوس می باشد. درجۀ حرارت جهان در 
 افزایش یافته است.  ℃6مقایسه به قرن قبلی در حدود 

دارد که این واقعیت را تأیید می نمایند. نظیر، ذوب شدن یخ چالهای طبیعی و وقایع  شاخصهای دیگری نیز وجود
 شدید طبیعی که در قوت و تعداد وقوع شان تزاید فوق العاده واقع گردیده است. 

بیان می دارد که  IPCCدالیل قویی مبنی بر دخالت انسان در تغییرات اوضاع جویی وجود دارد. سومین ارزیابی 
 فوسیلی می باشد.ویژه استفاده از سوختهای سال آخر، ناشی افعالیتهای انسانی به  51در  گرم شدن کرۀ زمینبخش اعظم 

 (ACIDIC FERTILIZERکودهای کیمیاوی اسیدی )

 شوند؟ پرسش. نایتریک اسید چگونه برای تولید کودهای کیمیاوی به کار برده می

برای   (Haber)دانشمند آلمانی بنام هابر پاسخ. نایترک اسید برای ساختن کودها به کار برده می شوند. عملیۀ
از نایتروجن و هایدروجن به کار برده می شود. بعداً، امونیا با نایتریک اسید تعامل داده شده،  Ammoniaساختن 

امونیم نایتریت که یک کود مهم است، حاصل می گردد. مواد خام تولید امونیا، عبارت از هوا، برای تولید گاز 
 شد. ( می با2H(g)و متان و آب برای تولید گاز هایدروجن ) 2(N((g)نایتروجن 

 طبیعی منابع در مقابل انسان ساختمنابع آب: 

 (NATURAL 
*

VS AN MADEWATER RESOURCES: M) 

 پرسش. چند نمونه از منابع آب انسان ساخت و منابع آب طبیعی ارائه نموده می توانید؟

و پروژه های بزرگ مولد برق  (Reservoir) بندهای کوچک آب، ذخایرپاسخ. منابع انسان ساخت آب عبارت از 
که آبهای جاری دریا ها را ذخیره می نمایند. این آب ذخیره شده، برای آبیاری زمینهای زراعتی از طریق کانالهای 
انسان ساخت و نیز به مقصد نوشیدن، پس از رفع آلوده گی ها، به کار برده می شود. برخی از این بندها 

 Himachal دریای  باالی  Renuka، بند Sutlej دریای  باالی  Bhakra Nagalعبــــارت از بند 

Praclesh بند ،Narmada   و غیره. هم چنین، ذخیره نمودن آب باران، روش دیگری است که در آن انسان
منابع طبیعی آب عبارت از حوضها، جهیلها، دریا ها، آبهای زیر زمینی... و غیره. اینکه آب باران به  دخالت دارد.

ی ردد مربوط به کیفیت زمین و خاکی مزیرین منتقل می گطبیعی در سطح باقی می ماند یا به طبقات صورت 
، کوههای آتشفشان غیر فعال، قادر به ییاروپای باران بر آن می بارد. هم چنان، در برخی از کشورها گردد که

باشد، که پس از تصفیه و پاکسازی خود می  ذخیره نمودن یک مقدار آب پاک )آب باران( در ناحیۀ دهانۀ )تاج(
 قابل نوشیدن می شوند.

*vs:  به معنی در مقابل، در برابری versus مخفف 
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 (AIR AND GASEOUS POLLUTIONآلوده گیهای هوایی و گازی )

پرسش. چگونه می توان آلوده گی هوا را کنترول نمود؟ به ویژه مقیاسی را که بر اساس آن آلوده گی گازی ناشی 
 توان کنترول نمود، بیان کنید.از فعالیتهای صنعتی را می 

(، مصرف مواد سوخت کم شده و انتشار energy efficiencyپاسخ. با ازدیاد بازده یا ضریب انتفاع انرژی )
(Emissionsمواد آلوده کننده کاهش یافته می تواند. راههای دیگر، ع )آلوده  بارت از نصب نمودن آالت کنترول

د. تجهیزات که قادر به کنترول نمودن ذرات معلق هستند، می باش electrostatic precipitatorsکننده ها نظیر 
 Carbon (CO))ساید ـــــــــــــــــکاربن مونو اک کاهش انتشار، قادر به کنترول کنندۀ کتلیستی

monoxide ) .می باشند 

 (POLLUTION IN MARINE LIFEدر زنده گی بحری )کننده ها آلوده 

 ؟زنده گی ماهیهای ابحار چیستپرسش. اثرات سلفر و سلفیت بر 

(، برای پالنکتونها و دیگر pesticidesکشها ) حشرهپاسخ. اکثر فلزات نظیر فلزات سنگین )سیماب، کرومیوم( و 
سمی هستند. این مواد نه تنها ماهیها را متأثر می سازند، اشکال زنجیر غذایی که توسط ماهیها جذب می شوند، 

بلکه در نهایت به غذای انسانها نیز افزوده شده می توانند. اسیدها و القلیها نظیر سلفوریک اسید و هایدروکلوریک 
یستم آب و در نتیجۀ آن تغییر در نمونه های گیاهی و در نهایت باعث تغییرات در کل ایکوس  pHاسید باعث تغییر

شده می تواند. نمکهای غیر عضوی نظیر سلفایدها و سلفایتها باعث سمی شدن آب گردیده، آنرا برای مصرف 
 غیر قابل استفاده می سازد. (Consumers) کننده ها

 (ALTERNATE ENERGYبدیل ) انرژی

 را از آفتاب به دست آورد؟ انرژیپرسش. چگونه می توان 

آفتاب وجود دارد. یکی آن عبارت از مسیر حرارتی  انرژیپاسخ. دو روش برای مهار و تحت کنترول در آوردن 
(thermal route و دیگر )Photovoltaics ورت می گیرد تا حد اعظم ــــمی باشد. در روش نخست، تالش ص

گرفته شود. در روش دوم به کمک فلزات نیمه هادی نظیر سلیکان، نور آفتاب تبدیل به  حرارت ممکنه از آفتاب
 ( می گردد.electricityبرق )

 (PHOTOVOLTAIC CELLSنوری ) سلولهای تولید کننده برق

 دلچسبی زیاد برای ساختن پرسش. عالقه دارم تا در مورد سلولهای فوتوولتاییک معلومات بیشتر به دست آورم.
دارم، از کجا می توانم گزارش پروژه و تفصیل مواد  (Solar Photovoltaic (SPV)دستگاه تولید برق آفتابی )

 خام را به دست آورم؟

، موضوعی می باشد که با فزیک نیمه هادیها سر و کار دارد. تیوری (Solar cells) خورشیدی سلولپاسخ. 
 Martin Greenاثر « خورشیدی سلول» مربوطه در کتابها به خوبی توضیح شده اند. شما می توانید به کتاب 

ی راه اندازی پروژه، در نظر به اینکه ساخت و ساز داری اهمیت بوده، مواد و تدارکات الزم برا مراجعه نمایید.
خورشیدی را به دست آورده، در رابطه  د پیش از اقدام به ساختن آن، چند سلولما می توانیـــدسترس نیست، ش

 اجزای ساختمانی آن معلومات به دست آورید.
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 (ENERGY: CONVENTIONAL AND NON-CONVENTIONAL SOURCES) داولو غیر مت : منابع متداولانرژی

 کدامها اند؟ انرژیرف و غیر متعارف امنابع متعپرسش. 

آنهایی هستند که ما به صورت قرار دادی و  انرژیپاسخ. همان طور که از نام آن هویدا است، منابع متعارف 
 دوامدار مورد استفادۀ انسان قرار می گیرد. برای مثال ذغال، پترول، گاز و غیره.

انسان معمول نشده است،  طآنهایی هستند که تا کنون استعمال آنها توسهای غیر متعارف انرژیدر مقابل، منابع 
هایدروجن  انرژیجزر و مد و امواج،  انرژی(، biomassباد و بایومها ) انرژی، (Solar energy) خورشیدی انرژینظیر 

غیر متعارف، در طبیعت تجدید پذیر می باشد در حالی که منابع انرژی  انرژیو ایتانول و غیره. هم چنان، اکثر منابع 
 متعارف تجدید ناپذیر بوده برای مدت محدود قابل دسترس هستند.

 (ACID RAINباران اسیدی )

پرسش. نیاز دارم در رابطه به باران اسیدی چیزهای بیشتر بدانم؛ زیرا می خواهم پروژه یی را عملی نمایم. لذا لطفاً 
 رابطه به بارانهای اسیدی معلومات بیشتری ارائه نمایید. در

 پاسخ. پدیدۀ اسیدی شدن ناشی است از: 

( )مرکبات سلفر و نایتروجن( و آب و اکسیجن Airborne pollutionهوا ) تعامل کیمیاوی بین آلوده کننده متولد
( با مواد کیمیاوی دیگر NOx( و نایتروجن اکساید )2SOاکساید ) اتموسفیر می باشد. در اتموسفیر، سلفر دای

تعامل نموده سلفوریک و نایتریک اسید تولید می شود. این مواد برای چندین روز در اتموسفیر باقی مانده، پیش از 
ن پروسه به د. اینآن که به صورت باران اسیدی به سطح زمین بیافتد، صدها تا هزاران کیلومتر را در فضا می پیمای

( یاد می شود؛ زیرا تیزابیت به شکلهای مختلف به سطح acid depositionصورت دقیق تر به نام بارش اسیدی )
 (.aerosol gasesزمین باز می گردد: باران، برف، مه، ژاله، شبنم، ذرات )بارش جامد(، یا گازهای ایروسول )

وجیکی نظیر تخریب طبیعی خاک، یا آتشفشانها تولید اگرچه، مرکبات سلفر و نایتروجن توسط پروسه های بیول
( دارند. جنراتورهای anthropogenic activitiesشده می تواند؛ اما بخش اعظم این مرکبات منشاء فعالیتهای انسانی )

ه گی، سوختن بایومها، پروسه های متنوع مولد برق که از طریق سوختاندن ذغال و تیل کار می نمایند، منابع حرارت خان
 صنعتی و حمل و نقلها منابع مهم انتشار مواد به فضا هستند که باعث بارش اسیدی می شوند. 

 عوامل قاطع آلوده گی هوا و بارش اسیدی از این قرارند:

 ،پاک سازی جنگلها، در عملکرد های متقابل مغلق ممکنه با فشارهای طبیعی 

  سمی نظیر المونیم که ممکن باعث صدمه زدن خاک، پوشش گیاهی و آبهای سطحی گردد،آزاد شدن فلزات 

  وارد شدن صدمۀ مستقیم به محصوالت زراعتی و پوشش گیاهی از طریق بلند رفتن سطح آلوده گی هوا و
 وارد شدن صدمۀ غیر مستقیم از طریق وارد شدن تغییرات کیمیاوی خاک،

 ( وارد شدن صدمه به منابع آبیAquatic resources،و ایکوسیستمها ) 

 تزیید در سرعت خورده گی آثار تاریخی (Erosion of monuments) ،،تعمیرات و دیگر منابع فرهنگی و اقتصادی 

 ( اثرات جانبیadverse effects مستقیم بر صحت انسان، به ویژه در آن عده )و  اد که از امراض قلبیافر
 تنفسی رنج می برند و در مقابل آلوده گی ها حساس هستند،
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پراکنده شدن مواد آلوده کننده نظیر سلفر از منابع عمده نظیر جنراتورهای بزرگ تولید برق، از مشکالت مهم 
جدید برای جذب و یا پراکنده منطقه وی بوده است. با ازدیاد آگاهی از اثرات زیان بخش این آلوده کننده ها، وسایل 

کننده های مواد آلوده کننده، در این فابریکه ها نصب گردید؛ تا این مواد زاید جذب و یا در یک منطقۀ وسیع پراکنده 
شده، سطح آلوده گی کاهش یابد. این پراکنده گی وسیع، مشکل طوالنی مدت اسیدی شدن را در قبال دارد که ایجاب 

 و منطقه وی را می نماید. دریافت راههای حل ملی

،  R J Downing، یک مودل ارزیابی کننده برای بارش اسیدی در آسیا، توســـــــط   RAINS-Asiaمنبع: 
E Ramankutty و J Shah  .بانک جهانی، واشنگتن دی. سی ، 

 (DANGEROUS DOMESTIC WASTESمواد زاید خانه گی خطرناک )

 کدامها اند و چرا آنها خطرناک هستند؟( Household wastes)پرسش. مواد زاید خانه گی 

پاسخ. مواد زاید خانه گی عبارتند از مواد زاید آشپزخانه نظیر غذا های پسمانده، مواد بسته بندی، بوتلـــهای 
و غیره. بعضی از این مواد، نظیر بتریهای مصرف شده،  شیشه یی خالی، قطیهای فلزی، بتریهای مصرف شده ...

ادویه ها که تاریخ مصرف آنها انقضا یافته، شیشه های شکسته... و غیره در طبیعت زیان آور بوده، در صورت 
مخلوط شدن با مواد زاید خانه گی باعث صدمه زدن شده می توانند. توصیه می شود در گام نخست این مواد 

 عملیۀ مورد نظر در مورد شان اجرا گردد. تجرید شده، سپس

 (HAZARDOUS WASTEمواد زاید زیان آور )

در داخل تانکهای ذخیرۀ آب،  (Bituminous membranes) پرسش. آیا غشاء های پولمیری اصالح شدۀ قیری
بدون رعایت اقدامات حفاظتی، برای جلوگیری از تراوش )نشت( آب به کار برده شده می تواند؟ آیا این اقدام در 

 هر صورتی مضر نیست؟ خواهش می شود در این زمینه توضیح دهید.

گی کاربرد آن در نظر باشد.  پاسخ. در مورد خواص کیمیاوی و فزیکی غشاهای اصالح شدۀ پولمیری، باید چگونه
این مواد منحیث پوش برای مواد زایدی که در خاک دفن می گردند به کار برده می شوند. هنگام کاربرد آن 
منحیث پوشش داخلی ذخایر آب، قابلیت انحاللیت آنها در آب و اندازۀ ثبات و تداوم آنها در درجات مختلف 

 حرارت، مورد نظر بوده باشد. 

 (WEATHER AND CLIMATEاقلیم ) آب و هوا و

پرسش. چه تفاوتی بین اقلیم و آب و هوا وجود دارد؟ من معلم هستم و کوشش می نمایم به شاگردان بفهمانم که 
 چگونه به اطالعات دسترسی یابند.

( به عین چیزها مربوط می شود: درجۀ حرارت، climate( و اقلیم )weatherپاسخ. هر دو اصطالح آب و هوا )
طوالنی مدت حاالت آب و هوای  اوسطبارش باران، باریدن برف... و غیره. اما اقلیم یک منطقه عبارت از مقدار 

آن منطقه باشد. برای مثال، ما میگوییم هندوستان کشور گرم است؛ اما با آن هم در طول سال، بخشهای مختلف 
 و بارانی می باشد.آن گرم، سرد، خشک 
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(. frigid( و سرد )temperate(، معتدله )tropicalعموماً، اقلیم را به بخشهای زیر تقسیم می نمایند: گرمسیری )
تا روز  اقلیم منطقه وی توسط جغرافیا، ساختار زمین، مقدار آب ... و غیرۀ منطقه محدود می شود. آب و هوا از یک روز

 دیگر در تغییر است؛ در حالی که اقلیم منطقه در مورد نوعیت آب و هوای آن منطقه معلومات می دهد.
میالدی، حد  0001میالدی تا  0010برای دریافت اقلیم نورمال یک منطقه در طول مدت چندین سال، مثالً از 

 آب و هوای ثبت شدۀ آن منطقه در نظر گرفته می شود.  اوسط
بیاندازید. www.wmo.ch برای دریافت اطالعات بیشتر، نگاهی به سایت اینترنتی سازمان هواشناسی جهانی 

 میالدی و معلومات در مورد تغییرات اقلیم جهانی دارند. 0110آنها خالصه یی از اقلیم جهانی در سال 
 آرزو برده می شود کمک نموده بتواند.

 ( GARBAGE DISPOSALاز بین بردن خاکروبه )

 پرسش. تدفین و تجزیۀ کامل خاکروبۀ روزانه کدام مراحل را در بر می گیرد؟

( توسط چرخۀ Anaerobic cycleپاسخ. در تدفین خاکروبه و تجزیۀ کامل خاکروبۀ روزانه، چرخۀ غیر هوازی )
 هوازی تعقیب می شود.

 (MAJOR MICROBESمیکروبهای مهم )

 پرسش. میکروبهای مهم و اصلی که آفت کشها را در خاک تجزیه می نمایند، کدامها اند )با نامها علمی(؟

برده ــــپاسخ. انواع مختلف باکتریها در تجزیۀ بیولوژیکی آفت کشها خالت دارند که بعضی انواع آنها در زیر نام
 می شود:

 Pseudomonas sp. 

 Burkholdia cepacia  

 Arthobacter Sp 

 Acinetobacter calcoaceticus 

 Mycobacterium Sp 

 Sphingomonas Sp 

 هرگاه در رابطه به انواع ذکر شده نیاز به معلومات بیشتر داشته باید، تالش کنید آنرا بدانید.

 (ENVIRONMENT RELATED LAWSقوانین مربوط به محیط زیست )

 پرسش. آیا در رابطه به قوانین محیط زیست چیزی می دانید؟

، چهار چوب بنیادی و نظم دهندۀ حفاظت و حمایت محیط (Environmental law) ن محیط زیستپاسخ. قانو
و هوا از آلوده گی، حفاظت جنگلها و به کار  زیست می باشند. این بنیاد، حاوی سلسلۀ از قوانین برای حفاظت آب

گیری درست منابع طبیعی می باشد. قوانین برای آن تهیه شده اند تا پاسخ گوی هرگونه صدمه به محیط زیست 
 بوده باشند. هم چنان، این شعب مربوطه را متوجه می سازد تا قوانین را در نظر بگیرند. 

 (NON-RENEWABLE ENERGYهای تجدید ناپذیر )انرژی

 های تجدید ناپذیر را متوقف سازیم؟انرژیپرسش. به چه جیزی نیاز داریم تا استفاده از 
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 های تجدید ناپذیر می باشد. انرژیپاسخ. بهترین شکل دانستن آن در نظر گرفتن شباهت بین کیک و 

یابد. هرگاه تمام های تجدید ناپذیر شبیه کیک می باشد. با خوردن قطعه یی از کیک حجم آن کاهش می انرژی
کیک موجود را بخورید، دیگر کیکی باقی نخواهد ماند. به عین ترتیب، برای مثال، هرگاه شما از پترول یا گاز بدون 
تمیز برای راندن موتر خود استفاده نمایید، به زودی دیگر پترول یا گازی در اختیار نخواهید داشت. به همین دلیل این 

 ( یاد می نمایند.fossil fuelsمعی به نام مواد سوخت فوسیلی )دسته از مواد را به صورت ج
 آفتاب می ماند، که برای دراز مدت باقی خواهد بود. روشنایی و نور های تجدید پذیر بهانرژی

 (LAWS RELATED TO POLLUTION CONTROLقوانین مربوط به کنترول آلوده گی )

توسط وزارت محیط زیست و جنگـــــــــــــــلها پرسش. می خواهم در رابطه به قوانین مختلف که 
(Ministry of Environment & Forests (MoEF) و هیئت کنترول آلوده گی برای کته گوریهای صنایع به )

 طور مفصل معلومات به دست بیاورم. در صورت امکان چند سایت اینترنتی را پیشنهاد نمایید.

 تی زیر را توصیه می نمایم:پاسخ. سایتهای اینترن

ستون چپ صفحۀ اصلی  سایت اینترنتی وزارت محیط زیست و جنگلها بهترین محل برای آغاز جستجو می باشد.
(homepageسایت )MoEF   حاوی یک شاخۀ رابط تحت عنوان«Legislations  » می باشد که به شما اجازه

ه ـــطه به قوانین محیط زیست هندوستان )و یاد داشتها و اصول تابع( مربوط بمی دهد به نوشته هایی در راب
، آلوده گی هوا، جفاظت جنگل، حفاظت محیط زیست، مواد مضر، آلوده گی (Water pollution) آلوده گی آب

 صدا، کاهش طبقۀ ازون، تنوع زیستی... و غیره، دسترسی پیدا نمایید. 

احکام در رابطه به بعضی قوانین محیط زیستی، حاوی استانداردها و پارامترهای ویژۀ بیشتری خواهد بود، برای 
میالدی، حاوی فهرست استانداردهای انتشار یا تخلیۀ آلوده گرهای  0071مثال، احکام حفاظت محیط زیست سال 

 رابطه به مدیریت و ادارۀ مواد زاید مضر محیط زیست، برای صنایع مختلف، می باشد. به همین نحو، احکام در
(Hazardous wastes)  میالدی، پروسه های مختلف صنعتی فهرست شده، جریان مواد زاید به وسیلۀ  0070سال

 میالدی موجود می باشد.   0071قرار داد حفاظت محیط زیست سال 
کلیک نمایید. گزارش ساالنۀ « گزارش ساالنه»تحت عنوان  MoEFهم چنان، می توانید بر شاخۀ رابط سایت 

میالدی حاوی معلومات در تحت عناوین وسیع می باشد که شامل آخرین انکشاف صنایع، استانداردهای ویژه یا  0110
 کته گوری، اصالحاتی که بر قوانین 08عمومی انتشار مواد، وضعیت کنترول آلوده گی صنایع شدیداً آلوده کننده در 

 موجود یا هر الیحۀ معلق در پارلمان می باشد.  
برای دسترسی به اطالعات تخنیکی یا گزارشها در رابطه به موضوعات محیط زیستی می توانید از سایت اینترنتی 

 ( مشوره بگیرید:Central Pollution Control Boardهیئت کنترول مرکزی آلوده گی )
http://envfor.nic.in/cpcb/ 

 آرزو می نمایم به شما بیشتر کمک نماید.

 (INDUSTRIAL EFFLUENTSمایعات زاید صنعتی )جریان 

( را متأثر می سازد و با کدام soil and crop yieپرسش. مایعات زاید صنعتی چگونه خاک و محصوالت زراعتی )
 و تعیین نمود؟شیوه ها می توان این اثرات را تجزیه 
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دستیاب نگردید؛ گرچه  crop yieldپاسخ. در آغاز اجازه دهید بدانیم که کدام فرهنگ لغاتی برای تعریف نمودن 
( معمول است. با توجه به نوعیت soil productivity and soil fertilityاستفاده از اصطالح حاصلخیزی خاک )

زراعتی کاهش می یابد. اگرچه در این رابطه مطالعات ( crops( محصوالت )yieldsمواد صنعتی، حاصالت )
 اندکی صورت گرفته است؛ اما در بسیاری از کشورهای انکشاف یافته از مهم ترین ساحه های تحقیق می باشد.

در سراسر جهان، برای تجزیه و تحلیل اثرات وارده، روشهای متنوعی توسط دانشمندان انکشاف داده شده است. 
اثرات آلوده گی هوا بر محصوالت »ه مطالعاتی که توسط کالج شاهنشاهی واقع در لندن در رابطه به شما می توانید ب

صورت گرفته، مراجعه  نمایید )لطفاً سایت اینترنتی را ببینید(. اگرچه، این مطالعه بیشتر در رابطه « زراعتی در هندوستان
 باشد؛ اما روش که به کار برده شده ارزش دیدن را دارد. به اثرات آلوده گی هوا ناشی از صنایع و بخش حمل و نقل می

 (FILTRATIONنمودن ) فلتر

د. هم چنان، یپرسش. یک فلتر در یک موتر چیست و آیا معلومات پس زمینه در این رابطه ارائه نموده می توان
 بفرمایید بگویید معموالً در حال حاضر آنها کدام وقتها به کار برده می شوند؟

استدالل کننده موقعیت فلتر را در یک موتر مشخص نکرده است. با آنهم کوشش می نمایم معلومات پاسخ. 
 عرضه نمایم.« فلترها»ابتدایی را در رابطه به 

. اساساً این فلترها از ه می شوددمسیر مادۀ سوخت قرار دا که بنزین مصرف می نمایند، فلتر برایدر موترهای  .0
 را به دام می اندازند،نمد ساخته شده و مواد معلق 

با پوشش پخته یی برای  وریدارای شکل تاشد. این فلترها امکان دارد فلترها در مسیر هوا قرار داشته ب .0
 به ویژه گرد و خاک در هوا می باشند، (Suspended particulate matter) کنترول نمودن ذرات معلق

رده ـــ)سلنسر موتر( به کار ب tail pipeدر حال حاضر فلترها در موترهایی که دیزل مصرف می نمایند، در  .3
 اق دیزل تولید می شوند سهم دارند.رتدام انداختن ذرات که در جریان احمی شود. این فلترها در به 

فر دارای مقدار پایین ســـــــــل زلبرای ماخذ، یک تصویر از یک فلتر ویژه، در موترهای مسافر بری دیزلی، دی
(Ultra Low Sulphur Diesel = < 50  ppm sulphur .به کار برده می شود ) 

آرزو می نمایم این مقدار اطالعات برای استدالل کننده کافی بوده کم نباشد. لطفاً برای به دست آوردن اطالعات 
 نمایید. ویژه دو باره مراجعه

 (POLLUTED WATER EFFECTS ANIMALSآب آلوده حیوانات را متأثر می سازد )

 پرسش. آب آلوده چگونه حیوانات را متأثر می سازد؟

در صد آن ابحار و یخچالهای یخی را  00پاسخ. سه چهارم حصۀ سطح زمین را آب می پوشاند؛ اما از این جمله 
برای انسان قابل استفاده نیست. صرف یک درصد آب زمین قابل استفاده می باشد. بخش ناچیز آبی تشکیل داده، 

که ما استفاده می کنیم از دریاها، مسیلها و جهیلها تأمین می شود. قسمت اعظم آین آب از منابع زیر زمینی و از 
 به سطح زمین می رسد. (Crevices beneath) طریق درزها و شکافهای طبیعی
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در سرتاسر جهان، آب آشامیدنی توسط آفت کشهای زراعتی، کودهای کیمیاوی، مواد زاید حیوانی، فاضالب و 
روغنها و مواد کیمیاوی فابریکه ها، ملوث می شود. اگر ما ندانیم که چگونه این مقدار ناچیز آب آشامیدنی را حفاظت 

 . یعی راه سخت را در پیش داردکه این ثروت طبزیرا نماییم، باید منتظر باشیم 
ش کرده یعنی جایکه یک الیه چسپنده مواد نفتی روی سطح تراونهر  هاما مواد نفتی از نزدیکدر اکال برای مثال

به آب منتقل شده، آنرا برای اغلب اشکال حیات غیر قابل  زهریت نفتآب را پوشانید. آب تشکیل گردیده سواحل 
 .ساختاستفاده 

آلوده گی در کلیه اشکال آب در جهان یافت شده می تواند، به شمول آب نل شهری. بسیاری از شهرها برای قابل 
 و یا دیگر مواد کیمیاوی را به آن عالوه می نمایند.( Chlorine)شرب ساختن آب، کلورین 

استفاده از بوتلهای آب حل نمایند؛ در حالی که بعضی از مردم تصمیم گرفته اند تا  مشکل آب نوشیدین خود را با 
 برابر بیشتر از آب نل قیمت تر می باشد. 011بوتلهای آب 

با وجودی که خرید بوتلهای آب مفکورۀ خوبی می باشد؛ اما راه حل اصلی این مشکل نیست. از یک طرف 
 نتخاب نیستند.انسانهای زیادی استطاعت خرید را ندارند و از سوی دیگر حیوانات قادر به ا

 (VEGETABLE MARKET WASTEمواد زاید بازار سبزیها )

ه ـــمواد زاید بازار سبزیها کدامها اند؟ مشکالتی که مردم ساکن در منطقه بازار سبزیها با مواد زاید مواجپرسش: 
 می شوند کدامها اند؟ 

از بقایای سبزیهای فروخته شده، سبزیهای فاسد شده، پوست و برگهای پاسخ. مواد زاید بازار سبزیها، عبارت 
سبزیها... وغیره می باشد که همه مواد زاید عضویی بوده، به زودی فاسد می شوند. فاسد شدن باعث تولید بوی 

ه بر بد، جلب پشه ها، حشرات مگسها و دیگر مایکروارگانیزمها شده حاالت غیر صحی را به میان می آورند. عالو
ند، وارد منطقه شده، برای مردم آن، سگها، خوکها، شترها... وغیره حیوانات که بر روی سرکها زنده گی می نمای

 منطقه مزاحمت ایجاد نمایند. جمع آوری و نابود نمودن منظم و به موقع این مواد بسیار مهم است.

 (CONTAMINATED WATERآب ملوث )

 چگونه می توانیم بدانیم که آب آلوده است؟ پرسش.

پاسخ. با در نظر داشت نوعیت مادۀ عضویی و مایکروارگانیزمها، روشهای مختلف پاک کردن آب وجود دارد. در 
یک دستگاه پاکسازی آب، در مراحل مختلف پاکسازی نظیر عملیۀ تصفیه و کلورین زدن مایکروارگانیزمها از آب 

 Potassium permegnateزل، مایکروارگانیزمها از طریق جوش دادن آب، به کار بردن تجرید می شود. در منا

در چاهها، ذخایر آب کشته می شوند و نیز آبهای ذخایر از طریق روشهای نظیر تصفیه نمودن، جذب نمودن و ضد 
 ماورای بنفش پاک می شود. تشعشعاتعفونی نمودن توسط 

 (CONTAMINATED BURNSسوختانده شدۀ ملوث )مواد 

 پرسش. آیا میوه های سوختانده شدۀ آلوده خطرناک هستند؟

پاسخ. دود محصوالت زراعتی و میوه را متأثر می سازد، آلوده گی از راههای مختلفی واقع شده می تواند ) نظیر 
 نوشیدن آب، ملوث شدن خاک... و غیره(
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 (NUCLEAR POWER PLANTS: A POLLUTING SOURCEمنبع آلوده گی )دستگاههای تولید برق هسته وی: 

 پرسش. آیا دستگاههای تولید برق هسته وی مهم ترین منابع آلوده گی هستند؟

برق هسته وی مهم ترین منبع آلوده گی هستند. هر یک مزایا و معایب  گفته نمی توانیم که دستگاه تولید پاسخ.
رق هسته وی، هرگاه کوچکترین امکان انتشار تصادفی مواد دارند. در مورد دستگاههای تولید بخاص خود را 

بع رادیواکتیف به محیط به وجود بیاید، مضر و خطرناک خواهد بود؛ در حالی که در حاالت عادی این دستگاهها من
 قوی آلوده کننده نیستند.

 (AIR POLLUTION PUTS LIFE IN DANGERآلوده گی هوا حیات را به خطر مواجه می سازد)

 دهند؟نمی پرسش. آلوده گی هوا کدام است و چرا مردم برای بهتر ساختن آن هرچه می توانند انجام 

می باشد. با ازدیاد فعالیتهای  (Energy consumption) انرژیپاسخ. آلوده گی هوا وابسته به احتراق و مصرف 
صنعتی و وسایل موتری مدرن، مصرف انرژی ازدیاد یافته است که خود باعث ازدیاد مصرف مواد سوخت و در 

می باشد، که  انرژیاز راههای کاهش آلوده گی هوا کاهش مصرف  ینتیجه ازدیاد آلوده گی هوا می شود. یک
 .باشدنیازمند همکاری مردم و دیگر روشها نظیر استفاده از تکنالوژی های پاک و قوانین ویژه می 

 (REUSE OF BATTERIESاستفادۀ مجدد از بتریها )

 پرسش. با بتریهای مستعمل چه کنیم؟

لزی ــــالکترودهای کاربنی با پوشش خارجی ف( عبارت از (Dry cells) پاسخ. بتریهای مستعمل )بتری خشک
می باشند. در داخل دارای لفافۀ عایق به تیزاب نیز هستند. باید بتریها پس از مصرف دوباره به فروشنده گان 
تحول داده شود؛ زیرا در سطح خانه امکان بازیافت آنها وجود ندارد. پودر کاربن موجود در داخل بتری دو باره قابل 

 یست. پوشش فلزی بتری قابل بازیافت است.استفاده ن

 پرسش. برای بازیافت یک بتری چه مدت وقت نیاز است؟

پاسخ. بتریهای مستعمل )بتری خشک( عبارت از الکترودهای کاربنی با پوشش خارجی فلزی می باشند. در داخل 
نده گان تحول داده شود؛ زیرا در دارای لفافۀ عایق به تیزاب نیز هستند. باید بتریها پس از مصرف دوباره به فروش

سطح خانه امکان بازیافت آنها وجود ندارد. پودر کاربن موجود در داخل بتری دو باره قابل استفاده نیست. پوشش 
 فلزی بتری قابل بازیافت است.

 (FOSSIL FUEL OR A TOXIC SUBSTANCEمواد سوخت فوسیلی یا یک مادۀ سمی )

چه می باشند؟ آیا آنها مادۀ سوخت فوسیلی  MUSCOVITEو   MULLITEپرسش. اجازه می دهید بدانم 
 هستند یا مادۀ اند که پس از سوختن ذغال یافت می شوند؟

به  یهـــکیمیاوی شب ترکیبپاسخ. هیچ یک از مواد فوق مادۀ سوخت فوسیلی نیستند؛ اما خاکستر ذغال حاوی 
MULLITE  و MUSCOVITE  .می باشد که در واقع هر دو المونیم سلیکیت می باشند 
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 : (MULLITE)مولیت 

میالدی  0000می باشد. برای نخستین بار در سال  22SiO-3O23Alیت، منرال سخت با ترکیب کیمیاوی مول
یافت شده به این نام مسمی گردید. هم چنان، این ECOSSE و  SEABANK VILLA ، ILE DE MULL در

 تا C °1,350در درجات بلند حرارت )تقریباً   Sillimaniteو Kyanite ، Andalusiteماده در عملیه آهکی کردن 

1,380° C تولید می شوند. این منرالها به )mullite ،silica  2وSiO  که منرالهای سخت و مقاوم هستند تبدیل می
د آب ـــــیکات فاقــــــــم سلــــعبارت از منرالهای المونی  Sillimaniteو Kyanite ، Andalusite شود.

(anhydrous aluminum silicate( هستند که دارای فورمول کیمیاوی شبیه )5SiO3Al هستند؛ اما در ساختار )
تا   C °1,550مصنوعی از طریق حرارت دادن )  mulliteد از همدیگر تفاوت دارند. کرستلی و خواص فزیکی خو

2,000° C مخلوط المونیم، سلیکان یا بوکسیت و ) kaolinat حاصل می شود. مواد نسوز عبارت از مواد مقاوم در مقابل
اجاقهای ذوب فلزات، ذوب شیشه، مواد کیمیاوی، حرارت هستند که در ساختار کوره ها، دیگ بخار، مالقه های ویژه و 

و دیگر مواد ضد حرارت در ساختار   kaolineبه کار برده می شوند. گاهی اوقاتسمنت و فابریکه های دیگر 
 جیولوجیکی که حاوی درزها در پوشش خود می باشند، نیز یافت می شوند.

  (MUSCOVITE):مسکوویت 

Muscovite  ( یک نوع شیشۀ معدنیmica می باشد. شکل دیگر آن )Phlogopite mica .مایکا می باشد 
ica M  اصطالح عام است که به گروهی از منرالهای المونیم سلیکیت )پوتاشیم المونیم سلیکیت هایدروکساید یک

شود که دارای شکل صفحه ها با ترکیب و خواص فزیکی ( اطالق می KAl)10(AlSljQa(FeOH) (فلوراید 
تلف می باشد. هنگامی که به فیلمهای نازک برش می شوند، حتی در تحت درجه های بلند حرارت حالت ــــــمخ

سختی و ارتجاعیت خود را حفظ می نمایند. مایکا حاوی بعضی از مرکبات تصفیه نشده با خواص کیمیاوی، فزیکی 
میخانیکی می باشد که در هیچ محصول دیگر یافت نمی شود. مایکا به دلیل ترکیب منحصر به فرد برقی، حرارتی و 

( یکسان، ثبات ظرفیت، از dielectric constant(، ثابت دای الکتریک )dielectric strengthپایداری دای الکتریکی )
و ظرفیت پایین. مایکا به مقاومت در ( مقاومت برقی بلند، ضریب حرارتی high Q factorدست دادن قدرت پایین )

( بدون کدام صدمۀ دایمی، مشهور است. ضد آتش بوده، غیر corona discharge) کرونامقابل کمان شدن و تخلیۀ 
( مقاوم است. دارای قابلیت C°900تا  C°600 قابل ذوب شدن، نسوز، ضد شعله ور شدن بوده در مقابل حرارت )

 مل بلند حرارتی داشته درجات بلند حرارت را بدون کدام اثری تحمل می نمایند.هدایت حرارتی پایین بوده، تح
مایکا، به دلیل داشتن خواص منحصر به فرد در بسیاری از کاربردهای صنعتی به ویژه آنهایی که وابسته به 

یکجا   Muscoviteرد.رارت می باشند، مورد توجه هستند. ذخایر مایکا در هندوستان، افریقا، برازیل و چین وجود داــح
 یافت می شود. kyniteبا منرالهای دیگر از قبیل 

 (VOLCANOESآتشفشانها )

پرسش. پروژه یی را در مورد آتشفشانها پیش می برم، از کجا می توانم سایت اینترنتی در بارۀ آتشفشان 
Krakotoa به دست بیاورم؟ 

 کشور اندونیزیا اطالعات فراهم می نماید. Krakatauان پاسخ. در زیر سایتهای تذکر داده شده، که در بارۀ آتشفش
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 (FOSSIL FUELS ARE NON-RENEWABLEمواد سوخت فوسیلی تجدید ناپذیر هستند )

 پرسش. چرا سوختهای فوسیلی تجدید نا پذیر هستند؟ لطفاً به تفصیل پاسخ دهید.

نماییم. اینها تحفۀ طبیعت برای ماست که پاسخ. فوسیلها مواد سوختی هستند که ما نمی توانیم آنها را تولید 
توسط پروسه های طبیعی ساخته می شوند، موادی که برای ساختن آنها به کار برده می شوند از خود طبیعت به 

 دست می آید.

مواد سوخت، همان طور که نام آن نشان می دهد، از بقایای حیوانات و نباتات در طول سالهای گذشته )میلیونها 
 ساخته می شود. )فوسیلها، بقایای نباتات و حیوانات قدیمه می باشد(.سال پیش( 

برای مثال، ذغالی که در منازل و در فابریکه های تولید برق سوختانده می شود، از مقدار بسیار زیاد نباتات که 
( یاد می Carboniferous Periodمیلیون سال قبل )در تاریخ کرۀ زمین به نام دورۀ کاربن ) 001تا  311تقریباً 

شود( به زیر خاک رفته اند، ساخته شده اند. در طول این مدت، در دل خاک این نباتات تغییرات مختلف حرارت و فشار 
 را متحمل شده است. 

این مواد سوخت به این دلیل تجدید ناپذیر نامیده می شوند که نباتات میلیونها سال را در دل خاک سپری نموده 
پروسه های مغلقی از حرکت در پوستۀ زمین، که فشار و  با تحملبه ماده سوخت تبدیل شده اند. هم چنان، نباتات 

 .به ذغال تبدیل شدندهر موقعی قابل دسترس نیستند، می نمود و درجۀ حرارت مناسب را تهیه 
تجدید »به مصرف می رسند، ما دیگر مادۀ سوخت فوسیلی نداریم و همین طور اصطالح  این مواد هنگامی که

یا کامالً  هستند زیرا ما نمی توانیم آنها را بسوزانیم« تجدید پذیر»باد و خورشید  انرژیوجود نخواهد داشت. « ناپذیر
 .کنیمتمام 

 (AIR POLLUTION ABROADگسترده گی آلوده گی هوا )

 نماییم؟دریافت  Mexico City آلوده گی پرسش. از کجا می توانم سایت اینترنتی به زبان انگلیسی در بارۀ

 :ببینیدپس لطفاً سایتهای اینترنتی زیر را ، بدانید  Mexico City به آلوده گی هواپاسخ. هرگاه می خواهید در رابطه 

 سایت زیر را ببینید. .0

 یا سایت را ببینید. .0

به زبان انگلیسی، کار مشکلی است؛ زیرا  Mexico Cityدر یافت اطالعات در رابطه به اشکال دیگر آلوده گی در 
 اکثر سایتهای اینترنتی به زبان هسپانوی می باشد.

 (ACID RAIN AFFECTS PEOPLEباران اسیدی مردم را متأثر می سازد )

 که باعث به میان آمدن باران اسیدی می شود چگونه مردم را متأثر می سازد؟ آلوده گیپرسش. 

پاسخ. عموماً، گازهایی پیش ساز باران اسیدی سلفر دای اکساید و نایتروجن دای اکساید می باشد. هر دو گاز ذکر 
 شده، بر صحت انسان اثرات زیر را وارد می نماید:

بوده، بالنتیجه در گذرگاه های مرطوب بخش فوقانی سیستم تنفسی  سلفر دای اکساید: به شدت محلول .0
 bronchitis ،tracheitisجذب می شود. سلفردای اکساید دارای چندین اثر جانبی بر صحت انسان داشته با 

و مشکالت تنفسی رابطه دارد. حتی غلظتهای پایین سلفردای اکساید، باعث به میان آمدن تنگی مجاری 
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(، می گردد. عموماً گفته می شود انسانهای که به صورت دوامدار با asthamaticsتنگی )نفس  تنفسی یا
سلفردای اکساید در تماس هستند، شانس بلند مصاب شدن به امراض نظیر سرفه، نفس کوتاهی، برنشیت، 

 خسته گی و سرماخورده گی طوالنی خواهند داشت.

ش سیستم تنفسی بوده، تماس دوامدار با آن صدمه های نایتروجن دای اکساید: نایتروجن دای اکساید، مخر .0
، سوزش چشمها و برگشت ناپذیر به ششها وارد خواهد آورد. نایتروجن دای اکساید باعث تنگی قفسۀ سینه

تروجن دای اکساید در مقایسه آسم و برونشیت می گردد. قرار گرفتن مکرر به غلظت بلند نای سردردی به ویژه
 غلظتهای پایین آن مسموم کننده تر خواهد بود. دوامدار به  یا تماس

عالوه بر اثرات صحی، اثرات محیط زیستی این گاز شامل اسیدی ساخت خاکها، دریا و جهیلها و صدمه زدن بر 
 نباتات، محصوالت زراعتی و تعمیرات، می شود.

 روی هم رفته، اثرات ثبت شدۀ آلوده گی هوا و بارش اسیدی از این قرار است:

  قوی در از بین رفتن جنگلها، عمکرد متقابل مغلق با فشار های طبیعی،سهم 

  آبهای سطحی می گردد،آوردن صدمه بر مزارع، پوشش گیاهیآزاد شدن فلزات نظیر المونیوم که باعث وارد . 

  صدمۀ مستقیم بر محصوالت زراعتی و پوشش گیاهی در اثر غلظت بلند آلوده گی هوا، یا اثرات غیر مستقیم
 اثر وارد شدن تغییرات کیمیاوی خاک،در 

 ،وارد شده صدمه بر منابع آب و ایکوسیتمهای مربوطه 

 ،ازدیاد سرعت فرسوده گی آثار تاریخی، تعمیرات و دیگر منابع فرهنگی و اقتصادی 

 مشکالت تنفسی و قلبی باهمراه حساس  برای اشخاصمستقیم بر صحت انسان به ویژه  اثرات مضر. 

 (IMPACT OF ENVIRONMENTAL PROBLEMمشکالت محیط زیستی )اثرات شدید 

ی طبیعی منطقۀ آسیا پاسیفیک که تجارت جهانی با آن مواجعه پرسش. اثرات شدید مشکالت عمدۀ محیط زیست
 کدامها خواهد بود؟می گردد 

پاسخ. اثر عمومی بر تجارت جهانی دو برابر خواهد بود. نخست، کاهش یا از بین رفتن منابع محیط زیستی که 
صنایع منطقۀ آسیا پاسیفیک بر آنها استوار است. برای مثال صنایع متکی بر جنگلها. دوم، دولتها مکلف اند تا 

ز هم پاشیده گی محیط زیستی را کاهش دهند. قوانین وضع نمایند یا وسایل و تجهیزاتی را جستجو نمایند تا ا
 برای مثال، وضع مالیات بر آلوده گی صنایع باعث رقابت پذیری تجارت در منطقه می شود. 

 (2CRITICAL LEVEL OF SOسطح بحرانی سلفر دای اکساید )

 پرسش. سطح بحرانی سلفر دای اکساید برای تولید باران اسیدی کدام است؟

پاسخ. سطح بحرانی سلفر دای اکساید برای تولید باران اسیدی تنها بر غلظت سفر دای اکساید و مرکبات اسیدی 
ایکوسیستم نیز رابطه دارد. برای مثال، در شمال  (Buffering capacity) *مربوطه نبوده، بلکه به ظرفیت بفری

ستان، که در اتموسفیر آن یک مقدار ذرات گرد و خاک القلی وجود دارد، در مقایسه به شمال شرق که غرب هندو
خاک آن به وسیلۀ بارانهای شدید شسته می شود، احتمال باریدن بارانهای اسیدی کمتر است. ایجاب می نماید تا 

 ، مطالعه گردد.شده استی که متأثر نظر داشت ظرفیت بفری ایکوسیستموضعیت جامع غلظت سلفردای اکساید با در 

 توان خنثی ساختن اسید* ظرفیت بفری: 
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که در شمارۀ « هندوستان در -باران اسیدی»ن هرگاه عالقه مند باشید، می توانید آخرین مقالۀ مرا تحت عنوا
 به نشر رسیده، مطالعه نمایید. « حفاظت محیط زیست هندوستان»میالدی مجلۀ  0111و در ماه دسمبر  01، جلد 00

 (MICRO HYDEL POWERبرق آبی کوچک )

پرسش. برق آبی کوچک کدام است؟ آیا فهرستی از دستگاههای کوچک مولد برق در هندوستان را ارائه نموده 
 می توانید؟

یک دستگاه کوچک تولید «  Micro Hydro Powerیا Micro hydel »پاسخ. همانطور که از نام آن هویداست
... و غیره است که قدرت تولید برق   Bhakra Nangalبرق است. مثال دستگاه بزرگ تولید برق عبارت از بند

ب ـــــ( برق می باشد. در حالی که پروژه های بزرگ تولید برق آبی بر دریاها نصMW 25میگا وات ) 05آنها 
ب، کانالها ... و غیره نصب نمود. این می شوند؛ دستگاههای کوچک تولید برق را می توان بر جریانهای کوچک آ

ب ــسیستمها بیشتر در مناطق کوهستانی که جریانهای کوچک آب در آنها به سهولت قابل دستیابی است، نص
 می شوند. ظرفیت عمومی کته گوریهای مختلف دستگاههای تولید برق آبی از این قرارند:

Micro  میگا وات 0تا حدود : بسیار )خیلی ریز( میکرو دستگاه تولید برق. 
Mini  میگا وات 3: از یک تا کوچکدستگاه تولید برق. 

Small میگا وات 05تا  3: از دستگاه تولید برق کم یا اندک. 

( یا از MNES) انرژیفهرست پروژه های تولید برق کشور حجیم بوده، می توان آن را از وزارت منابع نامتعارف 
 05ایالت مورد نظر به دست آورد. مجموع پروژه های تولید برق کوچک در ایالتهای مختلف کشور )با ظرفیت تا حدود 

پروژه با ظرفیت  081برق می باشد. کار بر روی  MW 1341.05پروژه با ظرفیت مجموعی  378میگا وات( 
 برق ادامه دارد. MW 498.28مجموعی

 (NATURE CLEANS AIRید )طبیعت هوا را پاک می نما

 کمک می نماید؟ (Clean air pollution) هوا آلوده گی پرسش. طبیعت چگونه به پاک شدن

پاسخ. طبیعت به طریقه های مختلف به پاک شدن هوا کمک می نماید. یکی از این راهها، رقیق نمودن آلوده گی 
شود تا آلوده گی، به ویژه ذرات گرد و خاک به زمین ببارند. تفاوت هوا قبل و  است. برای مثال، باران باعث می

بعد از بارنده گی را دیده می توانید؛ بعد از بارنده گی آسمان شفاف و هوا پاک و تازه است. هرگاه سرعت باد شدید 
یب ضیایی کاربن دای باشد آلوده گی رقیق شده مؤثریت خود را از دست می دهد. نباتات با اجرای عملیۀ ترک

 اکساید را که یک گاز مهم گلخانه یی است، جذب و آکسیجن را آزاد می نمایند.

 (PESTICIDES EFFECT ON WILD & MARINE LIFEآفتکشها بر حیات وحش و حیات بحری اثر می گذارد )

 پرسش. انبار شدن آفتکشها در بدن ماهیها و دیگر حیات وحش چه حوادثی را درقبال دارد؟

پاسخ. آفتکشها از راههای مختلف نظیر غذا، آب ... و غیره  وارد بدن ماهی یا دیگر حیوانات شده در انساج بدن 
می از بدن ــتجمع می نماید. میکانیزم طبیعی نظیر اطراح و عرق ریزی به آسانی قادر به دور کردن این مواد س

 نمی باشند.
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 (SCIENCE AND POLLUTION CONTROLعلم و کنترول آلوده گی )

 پرسش. دانش و دانشمند از کدام راهها به کنترول آلوده گی کمک می نمایند؟

پاسخ. دانش و دانشمند از طریق طرح ماشینهای که مقدار کمتر مواد آلوده کننده به هوا آزاد می نمایند، به کار 
هم  هم برای محیط زیست وبردن مواد سوختی که کمتر آلوده کننده هستند، روشهای را ابداع می نمایند که 

 به کنترول آلوده گی کمک می نمایند. برای مصرف کننده مضر نیستند و از این طریق 

در احتراق نامکمل ناشی از کمبود هوا، آلوده کننده های هوا آزاد می شوند. با طراحی وسایل مناسب که در آنها 
 احتراق به طور کامل صورت گیرد، آلوده گی نیز کاهش می یابد. 

انرجی را به  دانشمندان دستگاههای را اختراع نموده اند که کمترین مقدار آلوده گی را به هوا آزاد می نمایند، منابع
مصرف می رسانند که کمتر آلوده کننده هستند و روشهای را اختراع نموده اند که به محیط زیست و مصرف کننده ها 

 .مضر نمی باشند

 (METHANE GASگاز متان )

 بلی و یا نه را بگویید.پرسش. آیا گاز هایدروجن جانشین گاز متان در پخت و پز آشپزی شده می تواند؟ لطفاً دلیل 

پاسخ. به صورت نظری و مطلوب، در صورتی که اجاق یا مشعل مربوطه به صورت ویژه برای هایدروجن طراحی 
تعل ـــشده باشد، امکان دارد؛ اما هایدروجن را به دلیل این که بسیار قابل انفجار بوده، به سرعت محترق و مش

 کار برد.  (Hydrogen fuelمنحیث مادۀ سوخت )می شود؛ نمی توان 

 پرسش. کدام یک از شهرهای ایاالت متحده دارای بد ترین آلوده گی هوا می باشد؟ 

پاسخ. ایاالت متحدۀ امریکا دارای سیستم وسیع نظارت از کیفیت هوا می باشد. به همین دلیل آلوده ترین شهر آن 
 از هم تفاوت می نمایند. با در نظر داشت نوعیت مادۀ آلوده کننده

پرسش. در هندوستان کدام مواد  برای عایق کاری دیوارها یافت می شود؟ ) عایق پشم شیشه، پولی ستیرین 
(Polystyrene insulationبهای فی فوت مربع آن چند است؟ .)قالب شده یا گسترش یافته ) 

 از این قرار است:دسترس بوده، بهای آن با مشخصات زیر ی استیرین انبساط یافته قابل پاسخ. در هندوستان، عایق پول
میلی متر بر دیوارهای گچ کاری شده، پوشش سیم دوانی  05عایق پولی استیرین انبساط یافته به ضخامت 

 میلی متر. 07آشپزخانه ها به ضخامت 

ده ـــسانتی متر( دریافت ش 011X51میلی متر ) 05قطعات ثابت عایق پولی استیرین انبساط یافته به ضخامت 
می تواند، شما می توانید مطابق دلخواه آنها قطع نمایید. آین قعات در الی مصالح ساختانی و به ویژه گچ یا سمنت 

حصه ریگ( گذاشته می شود و بعد از میخ کاری توسط جالی از سیمهای فوالدی نرم  0)یک حصه سمنت در مقابل 
حصه ریگ( به ضخامت  0سمنت:  0ی شود )شبکۀ سیمهای آشپزخانه( و سپس روی آن پالستر سمنت  )پوشانیده م

 میالدی(. 0008روپیۀ هندوستان )نرخ سال  035میلی متر مالیده می شود. نرخ فی فوت مربع:  07
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 (CHEMICALS AND CHILD HEALTHمواد کیمیاوی و صحت طفل )

پرسش. اثرات دراز مدت، مواجه بودن دایمی )استنشاق نمودن و قرار داشتن در بیرلهای دهان باز در صحن 
 کدامها اند؟  oniMalathو  ))BHCBenzine hydro chlorideحویلی( به مواد کیمیاوی نظیر 

پاسخ. قرار داشتن دراز مدت در معرض هر آفت کشی مضر می باشد. محلول در شحم بوده، با غلظت بلند در 
 انساج باقی مانده، در نتیجه مضر می باشد. 

 (WATER PURIFIERکننده های آب ) پاک

 نمایند؟پرسش. آیا موجوداتی را نامبرده می توانید که آبهای زاید را تطهیر 

 نوع مایکروارگانیزم یافت می شود: 3پاسخ. در آبهای زاید 

 . Crustaceansو  Rotifersحیوانات نظیر  .0

 .نباتاتنباتات نظیر خزه های، سرخسها و دانه  .0

 پروتستاها. .3

( بوده می توانند. مهم ترین facultativeاین موجود، اتوتروف یا هتروترف: هوازی، غیر هوازی یا اختیاری )
( همکاری دارند عبارتند از، باکتری، فنجی، الجی، پروتوزوا، biological treatmentداتی که در تصفیۀ زیستی )موجو

 و ویروسها. rotifersسخت پوستان، 

 (AFFECTED WATER CYCLEدوران آب ملوث )

 می سازند؟منابع آب انسان را آلوده پرسش. مواد آلوده کنندۀ که دوران آب را متأثر می سازد کدامها اند و آنها چگونه 

پاسخ. در واقع، دوران آب بیان می نماید که طبیعت چگونه جریان آب را بین منابع آب، از طریق نزوالت آسمانی 
 و تعرق برقرار نگهمیدارد... و غیره.

که آلوده گیهای آب تشویش برانگیز اند، اما طبیعت قابلیتهای دارد که جلو آلوده گی آب را می گیرند. با وجودی 
( self cleansing capacity of waterاین قابلیتها به چند ظرفیت محدود می شود که به نام ظرفیت پاک سازی آب )

ود را از دست داده، زنده گی ماهیان و دیگر یاد می شود. در غیاب این قابلیت طبیعت، آب رنگ و ذایقۀ طبیعی خ
موجودات آب زی را حفاظت نموده نمی توانند. عالوه بر آن، عمل پاک سازی توسط مواد زاید زیستی تخریب پذیر 

 محدود می شود، نه مواد زایدی نظیر مواد کیمیاوی مغلق و فلزات سنگین. 
های قابلیت ما به پاک کردن آلوده گی در عین زمان عدم در اثر عدم دستیابی به تسهیالت پاکسازی مواد زاید و

 مغلق در آبهای زاید، کیفیت آب برای استفاده، نظیر نوشیدن مناسب نمی باشد.

 ( ?WATER POLLUTION: IS IT DETERRENTآلوده گی آب: آیا ترساننده است؟ )

 از آلوده گی آب وحشت می نماییم؟دوران آب، آنرا تعویض می نماید، پس چرا ما اینقدر پرسش. در صورتیکه 

                                                           
 -  هر یک از چندین کلورینsteriotsomeric  مشتق شده ازHexachlorocyclohexan  که در آن اتومهای کلورین به کاربنهای مختلف

 )مترجم( hexachlorocyclohexan 1,2,3,4,5,6متصل است، با فورمول مشرح 

 -  2فورمول کیمیاویPS6O19H10C )مترجم( 
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پاسخ. در واقع، دوران آب بیان می نماید که طبیعت چگونه جریان آب را بین منابع آب، از طریق نزوالت آسمانی 
 و تعرق برقرار نگهمیدارد... و غیره.

را می گیرند.  با وجودی که آلوده گیهای آب تشویش برانگیز اند، اما طبیعت قابلیتهای دارد که جلو آلوده گی آب
( یاد self cleansing capacity of waterاین قابلیتها به چند ظرفیت محدود می شود که به نام ظرفیت پاک سازی آب )

می شود. در غیاب این قابلیت طبیعت، آب رنگ و ذایقۀ طبیعی خود را از دست داده، زنده گی ماهیان و دیگر موجودات 
 مواد زاید زیستی تخریب پذیر به. عالوه بر آن، عمل پاک سازی آب زی را حفاظت نموده نمی توانند

(Biodegradable wastes) .محدود می شود، نه مواد زاید نظیر مواد کیمیاوی مغلق و فلزات سنگین 

 ( SIGNIFICANCE OF COMPOST PITSاهمیت حفره های کود عضوی )

در دل خاک چه اهمیت دارد؟ آیا مواد زاید سبزیها را عوض دفن نمودن در زمین، پرسش. دفن کردن کود عضوی 
 به حیوانات داده می توانیم؟

پاسخ. بلی! شما می توانید مواد زاید سبزیها را به حیوانات بدهید؛ اما برای شما دستیابی روزانه به حیوانات امکان 
اشید. در این صورت، بهتر است مواد زاید سبزیها را در زمین ندارد؛ مگر اینکه شما حیوانات اهلی خانه گی داشته ب

دفن نمایید. به این طریق شما قادر به کمک بهتر به رشد نباتات و حیوانات در عین زمان خواهید بود. در خانه و 
 مکتب شما تعداد زیاد نباتات وجود دارد که به توجه و مواظبت نیاز دارند.

 (FIRE EXTINGUISHERSوسایل اطفاء حریق )

 0111(، پیش از اول جنوری سال MoE&F) محیط زیست و جنگالتپرسش. مطابق یاد داشت وزارت 
این دستگاهها . اجازه دهید روشهای نابود نمودن برای اطفاء حریق معطل قرار داده شد Halonمیالدی، استفاده از گاز 

 .را بدانیم

باشد، تا اول جنوری سال ( Halons)پاسخ. اجازۀ خریداری نمودن وسایل اطفاء حریق که حاوی گاز هالون 
میالدی وجود دارد. برای از بین بردن گاز هالون نیازی به تخریب یا آزاد ساختن آن نیست. دولت  0110

استفاده کننده گان این دستگاهها آنها را غرض هندوستان، در حال طی مراحل تأسیس بانک هالون می باشد؛ تا 
نگهداری، به این بانکها منتقل نمایند. هرگاه فوریت ویژه یی برای نابود نمودن هالون وجود داشته باشد، این بانک 
ها می توانند آنرا به به بعضی از شرکتهای مقیم ممبی که با خرید و فروش دستگاههای اطفاء حریق هالونی سر و 

 رند، به فروش برسانند.کار دا

قابل یاد آوری است که نباید هالون را غرض نابود سازی به اتموسفیر آزاد نمود. روش کیمیاوی نابود سازی گاز 
هالون بسیار قیمت است و نیز نیازی به اینکار نیست؛ زیرا بانک هالون آنرا نگهداری می نماید. هنگامی که این بانک 

 را به آن منتقل نمایید. ملی تأسیس شد، گاز مورد نظر

 (SOLAR COLLECTORجمع کننده های خورشیدی )

 پرسش. در جمع کننده های خورشیدی آب چگونه گرم می شود؟

( گرم می نماید. شاید Greenhouse Effectپاسخ.  یک جمع کننده خورشیدی، آبرا به واسطۀ اثر گلخانه یی )
اطالع داشته باشید که یک جمع کنندۀ خورشیدی، از یک صفحۀ سیاه فلزی )با تیوبهای که به آن متصل هستند(. 



 

 

محیط زیست شناخت 68  

به دلیل اینکه این دستگاه، انرژی خورشید را جذب می نماید به نام جاذب نیز یاد می گردد. این صفحه در یک 
 تشعشعاتشانیده می شود. این شیشه شفاف بوده اجازۀ عبور به طی عایق دار قرارداده شده، با شیشه پووق

ل ــــخورشیدی دارای طول موج کوتاه هستند، می دهد. امواج کوتاه پس از عبور از شیشه تبدیل به امواج طوی
طی محبوس می نمایند. این وشود. شیشه اجازۀ خارج شدن به امواج دارای طول بلند را نداده آنرا در داخل ق می

پروسه به نام اثر گلخانه یی یاد می شود. بعداً، حرارتی که در داخل قطی تجمع نموده به آب موجود در داخل 
 ( متصل هستند منتقل شده آنرا گرم می نماید.Absorberتیوبهای که به صفحۀ سیاه جاذب )

 (PROPER WASTE DISPOSALنابود کردن مناسب مواد زاید )

 کدام اقدامات صورت گیرد تا مطمئن شویم که مواد زاید به طور کامل از بین رفته اند؟پرسش. 

 پاسخ. مواد زاید، به ویژه مواد زاید جامد توسط سه روش زیر نابود می شوند:

(. هرگاه مادۀ زاید به اندازۀ کافی ارزش کالوری زایی داشته باشد، با در نظر داشت و Incinerationسوزاندن ) .0
زایی، آن را می سوزانند و خاکستر حاصله کامالً از بین برده می شود. در  انرژیون در نظر داشت ارزش یا بد

اثر این روش حجم مواد زاید کاهش یافته و نیز اجزای مسموم کنندۀ آن که در روشها دیگر به آسانی مشکل 
 می باشد، به آسانی نابود می شوند:

a. یی کافی بوده باشد.زا انرژیارزش  دارای شاید مادۀ زاید 

b.  کوره یا اجاق مربوطه باید به صورت مناسب طراحی شود تا مواد زاید را به طور کامل نابود ساخته
بتواند)یعنی در آن جریان کافی اکسیجن، درجۀ حرارت کافی، امکان مخلوط شدن مواد زاید، اکسیجن و 

 مواد سوخت وجود داشته باشد(.

خش عضوی مواد زاید که نسبتاً غیر سمی و از طریق پروسه های (. بCompostingساختن کود عضوی ) .0
( Anaerobic degradationزیستی قابل تجزیه بوده، می توان آنها را توسط عملیۀ تجزیه هوازی و غیر هوازی )

سبزیها... و غیره( به کود عضوی تبدیل نمود. بخش عضوی در مواد زاید شهری )بقایای غذا، پوستهای 
 بهترین مواد برای این مقصد می باشند.

(. مواد زاید تبدیل به کود عضوی شده یا سوختانده شده، خاکستر آنها Land disposalدفن نمودن در زمین )  .3
از طریق تدفین در زمین نابود شود. معموالً، این عملیه در ساختمانهای صورت می گیرد که به آن انبار صحی 

 ( گفته می شود. این انبار دارای مشخصه های زیر می باشد:/secure landfills sanitaryظ )یا محفو

a.  انبار باید توسط مواد مناسب )خاک رس و پوشش دهندۀ پولی ایتیلین دارای تراکم زیاد( آستر شود؛ تا از
 تماس مواد زاید و خاک جلوگیری به عمل آید.

b.  آب باران به داخل( انبار مواد زاید وارد شده، مایعیleachate را به وجود می آورد که در آن غلظت مادۀ )
 زاید کاهش می یابد.

c.  هنگامی کهleachate  .تولید گردید، باید پیش از تخلیه به محیط، مواد آلوده کننده های آن نابود شود 

d. االی دیگری داده باالی آنها طبقه همه روزه نابود سازی مواد زاید صورت گرفته تشکیل طبقات را یکی ب
های از خاک رس قرار داده می شود تا مانع پراکنده شدن مواد زاید از محل تجمع مواد زاید شده، از 

 صورت می گیرد.  ره جلوگیریدسترسی جونده گان، مگسها، پرنده گان... و غی
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 ( SEWAGE TREATMENTپاالیش فاضالب )

 کدام اقدامات صورت گیرد تا مطمئن شویم که فاضالبها به طور کامل پاک و عاری از آلوده گی شده اند؟پرسش. 

پاسخ. پاالیش فاضالبها، اکثر از طریق هوا دادن/ اکسیدیشن فاضالب صورت می گیرد. در این روش، فاضالب از 
ت بهتر با همدیگر و اکسیجن دستگاهی شبیه آسیاب عبور داده می شود، که در جریان آن فاضالب به صور

اتموسفیر مخلوط شده بتواند. در جریان این عملیه، مایکروارگانیزمهای موجود در فاضالب مواد زاید زیستی را با 
اکسیجن تعامل داده، آب و کاربن دای اکساید را به وجود می آورد. برای این که مطمئن شویمی این پروسه به 

 الت وجود دارد:صورت درست کار می نماید، چند ح

 باید مقدار کافی باکتری در محیط وجود داشته باشد، .0

 درجۀ سانتیگراد( در محیط وجود داشته باشد. 37تا  31باید درجۀ حرارت مناسب )تقریباً  .0

 برای تغذیۀ باکتریها مواد غذایی کافی در محیط وجود داشته باشد. .3

 آب نزدیک به خنثی بوده باشد.  pHباید  .0

اکتریها تحمیل نشود )مقدار مواد عضوی موجود در محیط مناسب به ظرفیت باکتریها برای بار اضافی بر ب .5
 تجزیه نمودن آنها بوده باشد(.

 (.و غیرهغلظتهای بلند فلزات سنگین، سیانایدها... نباید هیچگونه مادۀ سمی در محیط وجود داشته باشد )به ویژه  .1

 ( CONSERVATION OF WASTE WATERحفاظت از فاضالب )

از خریطه های  ؛پکه و چراغ برق را فراموش می کند، خاموش نمودن ضایع می کندپرسش. هر کس آب را 
اما مادر تذکر می دهد که کارهای فوق را اجرا نکنیم. آیا یک مرحلۀ ساده توسط  پالستیک زیاد استفاده می نماید؛

 طفل کوچکی مثل من می تواند آنرا حفظ نماید؟

پاسخ. گفتۀ مشهور وجود دارد که هر قطرۀ آب، بحر را تشکیل می دهند.  به عین ترتیب عملی که توسط هر فرد 
تر می سازد. مادر شما حق به جانب است که بر شما فشار وارد صادر می شود، با هم یکجا شده جهان را جای به

می نمود تا کار درست انجام دهید. هرگاه امروز شما کار کوچکی انجام داده باشید، هنگامی که فردا جهان بهتر با 
حو کمترین آلوده گی و محیط پاک تر به میان آمد، شما افتخار خواهید نمود. هرگاه هر طفلی سهم خود را به ن

 بهتر اجر ا نماید، می توان گفت که جهان برای زیستن بهتر شده است.

هدایات بکن و  نکن )مادر( را اجرا کن تا فردای بهتر به وجود آید. آب پر ارزش شده، خریطه های پالستیک 
نکنید، نیاز روز شده است. آب را بیهوده تلف  انرژیباعث وارد شدن صدمه بر محیط زیست می شود، ذخیره نمودن 

سویچ چراغ برق و پکه را خاموش نمایید و تا جایی که ممکن است از خریطه های پالستیک استفاده نکنید. به همه 
دوستان خود بگویید که جهان را جای بهتر ساخته اید. از آنها بخواهید، همانند شما عمل نموده، تغییراتی را که در 

 اطراف تان واقع می شود مشاهده کنید.

 ( Central Pollution Control Board Criterion(CPCBمرکز کنترول آلوده گی )) یسیونکممالک 

پرسش. منابع عمدۀ آلوده گی آب که در شرق جزیرۀ ممبی قرار دارد کدامها اند؟ اثرات آن کدام است و چگونه 
 می توان آن را کنترول نمود؟
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میالدی هیأت مرکز کنترول آلوده گی دهلی جدید، کیفیت آب  0008و  0001پاسخ. برحسب مطالعات سالهای 
تعریف شده  مقیاسقرار دارد. این در جه بندی بر اساس بهترین  Eدر زیر کته گوری   Thane Creekموجود در 

 صورت گرفته است. CPCBتوسط 

اکسیــــــــــــــجن  تقاضای بیوشمیکیسیجن، تثبیت کیفیت آب براساس سطح پایین انحالل اک
(Biochemical oxygen demand ،قابلیت بلند هدایت و اندازۀ جذب سودیم صورت گرفته است. چنین کیفیت آبی ،)

از تخلیۀ آب زاید پاک کاری شده و آب زاید ناپاک ناشی می شود. منابع شامل فابریکه های متنوع با سطوح مختلف 
کیفیت آب بعضی دریا ها به  تخلیه می نمایند، می شود. در بعضی حاالترا تولید که مواد زاید ساده تا مغلق و فاضالب 

 خاطر از بین بردن آلوده گی های جامد از بین می رود. 
مهم ترین اثر چنین تخلیه این خواهد بود که دریا یا نهر مورد نظر دارای آبی با کیفیت پایین غیر قابل شرب، 

قابل استفاده در زراعت و نامناسب برای استحمام، متفرق کنندۀ حیات وحش و ماهیگیری و حتی در بعضی حاالت غیر 
 وغیره می شود....پیدا شدن بوی بد و حتی تغییر رنگپروسه های سرد ساز در فابریکه ها خواهد بود. اثرات دیگر شامل 

، به عالوۀ اطمینان معین شده اصالح کیفیت آب، ایجاب می نماید تا مقدار و ویژه گیهای مواد آلودۀ تخلیه شده
 .، در داخل دریا نیستنشده یا مواد زاید مواد آلوده حاصل گردد که

 (WATER TESTINGآزمایش نمودن آب )

 پرسش. در مورد آزمایش آب و چگونه گی بازرسی نمودن کیفیت آب معلومات بیشتری می خواهم.

پاسخ. هنگامی در مورد منابع آب صحبت می نماییم، اکثر کمیت آب مد نظر می باشد اما کیفیت آب نیز از اهمیت 
= turbidityسزایی برخوردار بوده از پارامتر های ضروری می باشد. پارامترهای نظیر رنگ، میزان کدری )به 

خصوصیت معلق بودن مواد جامد معلق در آب، مزه و بوی آب تهداب مشاهدات را تشکیل می دهد. اما 
نگین سمی نظیر سیماب، ، مجموع مواد جامد منحله، مواد جامد معلق، موجودیت فلزات سpH پارامترهای نظیر 

 کرومیوم... و غیره. نیازمند تجزیۀ البراتواری اند.

CPCB   ،دهلی جدید، جعبه آزمایش کنندۀ دستی آب را انکشاف داده است، که توسط شاگردانNGOs   و عامۀ
در مورد پارامتر طراحی شده است. معلومات  00مردم به سهولت قابل استفاده است. این جعبه برای آزمایش نمودن 

 حاصل شده می تواند.  CPCBاز دفاتر  جعبهچگونه گی به دست آورد این 
پیشنهاد شده اند و عموماً در البراتوارها « کارخانه های آب امریکا»روش استاندارد تجزیۀ تفصیلی آب که توسط 

 قابل دسترسی است.  www.awwa.orgرعایت می شوند از سایت اینترنتی 

 (WATER HARVESTINGذخیره نمودن آب )

 چیست؟ WATER HARVESTINGپرسش نخست. 
 پرسش دوم. پارک ملی شناور هندوستان در کجا موقعیت دارد و به چه معروف است؟

 ؟میالدی در کجا تآسیس شد 0078پرسش سوم. نخستین دستگاه تولید برق کوچک هندوستان در سال 
میالدی، تشعشعات خورشیدی را به شدت متأثر ساخته و  0773پرسش چهارم. کدام انفجار آتشفشانی در  سال 

 را در سراسر جهان در قبال داشت؟ و هوا تغییرات بزرگ آب
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پاسخ نخست. ذخیره نمودن آب به معنی جمع شدن آب باران در پشت بامها و ذخیره نمودن آن در زیر زمین برای 
های بعدی می باشد. این عملیه نه تنها باعث پاک سازی آب می شود بلکه مانع کاهش منابع زیر زمینی استفاده 

 شده هم چنان جدول آبهای در حال افت را بلند نیز می برد.

یاد   Keibul Lamjaoپاسخ دوم. پارک ملی شناور هندوستان در ایالت مانیپور موقعیت داشته، به نام پارک ملی 
 ایجاد شده است. Loktakپارک در جهیل  می شود. این

 در بنگال شرقی احداث شد.   Darjeelingپاسخ سوم. نخستین دستگاه تولید برق کوچک هندوستان در

 در اندونیزیا.  Krakotoaپاسخ چهارم. انفجار آتشفشان 

 (POPULATION AND POLLUTIONجمعیت و آلوده گی )

 ه گی چیست؟پرسش. عملکرد متقابل ازدیاد نفوس و آلود

باعث بلند رفتن سطح آلوده گی می گردد. برای کنترول این معضله، ما اساساً  پاسخ. ازدیاد جمعیت مستقیماً
نیازمند مصرف نمودن منابع طبیعی که حق ماست و محصوالت انسان ساخت و چگونه گی شریک ساختن منابع 

ههای اند تا اشیای بسازند که بیشتر مؤثر بوده )مثال: موتر شریکی( هستیم. هم چنان دانشمندان در جستجوی را
مقدار کمتر مواد در آنها مصرف شده باشد. نیاز احساس می شود تا از به کار بردن اقالم کم بها دوری نماییم 

 )مثال پاکتهای پالستیکی(.

 (UNCLEANED YAMUNAدریای ناپاک یامونا )

 دریای یامونا نشده است؟پرسش. چرا دولت موفق به پاک کاری 

پاسخ. پالن عملیاتی پاک کردن دریای یامونا توسط دولت هند تنظیم شده بود. اگرچه این پالن موفقیت 
و  ریانهای آب زاید ساخته نشده بودجفاضالب و خانه های بهبود بخشی رکا زیرا تعداد کافی ؛محدودی داشت

طراحی مناسب نشده بود، کارمندان  -نمی نمودند )فاکتورهابه صورت کامل کار  دآنهایی هم که ساخته شده بودن
(. در نتیجه تا هنوز فاضالبها و مواد زاید فابریکه ها به دریای  دسترس نبوددر  در اداره ماهر برای اجرای عملیات

 یامونا تخلیه می شود.

 (LEAVES BURNINGسوزانیدن برگها )

 ایالتی دهلی سوزانیدن برگها را ممنوع نموده است؟پرسش. چرا دولت 

پاسخ. نخست، هیج دولت ایالتی یا شهری به صورت قانونی سوزانیدن برگها بر روی سرکها را ممنوع نکرده است. 
( می شود. سوزانیدن برگها دود public nuisanceدر حالیکه سوزانیدن برگها باعث ایجاد مزاحمت عمومی )

ماید )بیشتر مواد به صورت ذرات( که در زمستان حالت تحمل ناپذیر را به وجود می آورد. مشکل زیادی تولید می ن
 فوق زمانی حالت حاد به خود می گیرد که همراه با برگها پالستیک، بتریهای فرسوده ... و غیره سوزانیده می شود.
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 اجرا نموده می توانید  گرم شدن کرۀ زمینکارهایی را که شما برای توقف 

(Important Things you can do to help stop global warming) 

 اخبار را منتشر نمایید .1

با معلمان و خانوادۀ خود صحبت کنید. شما می توانید به  گرم شدن کرۀ زمینبه دوستان خود بگویید. در مورد 
و دالیل آن توضیح دهید. گروهی  گرم شدن کرۀ زمینسیاستمداران کشور خود نامه بنویسید و در مورد تشویش خود از 

درختها، حمل و نقل همه گانی، تدارک سرکهای مصون برای بازی کودکان، به وجود  غرسرا برای کاهش ترافیک، 
 وید.بیا

 کارشناس بوده باشید .2

از آنچه به دوستان خود می گویید آگاه بوده از آنها بیشتر بدانید، از صفحۀ اتصالی بنده آغاز نمایید. هر گاه در 
رابطه به تغییر که می خواهیم وارد کنیم چیزی نمی دانیم، تالش ما بیهوده خواهد بود. مراقب باشید:  هر چیزی را که 

 نید باور نداشته باشید. هر چیزی را که هر کس می گوید حقیقت نیست.می خوانید یا می بی

 هنگامی با پاهای خود راه رفته می توانیم، چرا راننده گی می کنیم .3

هرگاه خانوادۀ شما یک موتر دارد، کوشش کنید از آن کمتر استفاده نمایند. تا دکان پیاده بروید. پیاده روی، 
ه به نشیتن بر چوکی یک موتر سرد، مطبوع تر است. هر گاه مجبور هستید به دویدن، جست و خیز زدن، در مقایس

 جاهای دور تر بروید کوشش کنید پیاده بروید یا از وسایط حمل و نقل عمومی استفاده نمایید.

 .اقلیم خود را بسازید .4

ستان، دستگاه تهویۀ را خاموش کنید و اگر هوا سرد است لباس بیشتر بپوشید. در تاب گرم شدندر زمستان، وسایل 
 هوا را خاموش کنید و از پکه استفاده نمایید.

 ( Hot tip from a cool penguinسرد دور نمایید ) *گرمی را از پنگوین

 .در گرمی لباس سرد بپوشید
 .در سردی لباس گرم بپوشید

 .خود تان خرید نمایید (Local farm shops) منطقۀ فارم محل از دکانهای .5

اگر می توانید، غذای مورد نیاز خود را از دکانهای فارم منطقه خرید نمایید، کوشش کنید از اشیای وارداتی دوری 
کنید. یا اینکه خانوادۀ خود را وادار نمایید عضو یک برنامۀ تبلیغاتی سبزیها گردند. موترهای باربری و طیاره هایی که 

 از کشورهای دور و نزدیک به کشورما می آورند، مقدار قابل مالحظۀ مواد سوخت را به مصرف توسط آنها غذا و کاال
 می رسانند.

 .سبکتر سفر نمایید .6
هرگاه واقعاً مجبور نیستید به مسافات دور سفر نکنید. از استفاده از طیاره، موترهای بزرگ مصرف کنندۀ گاز نظیر 

SUV .خود داری نمایید. ببینید خانواده و دوستان تان روز رخصتی را در منطقۀ نزدیک سپری نمایند 
 

                                                           
پنگوئن: پرنده های قطبی که بال شان به شاه پر تبدیل شده *  

 - Sport Utility Vehicle =مترجم(یک موتر قوی برای صحرا گردی) 
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 .تالش کنید خانوادۀ شما عادات راننده گی خود را تغییر دهند .7

موترها مواد سوخت به مصرف می رسانند؛ اما هرگاه با مالیمت و سرعت کم تر راننده گی شود مصرف آنها کمتر 
تر های بزرگ، ساالنه شش برابر وزن خود کاربن دای اکساید تولید می نمایند. یک موتر کوچک دیزلی خواهد بود. مو

 عین فاصله را با مصرف کمتر دیزل طی نموده و در ضمن و دو سوم حصه کمتر کاربن دای اکساید تولید می نماید.

 خورشیدی مجانی است انرژی .8

های با منشاء خورشید و انرژیخود را به انرژی خورشید جلب نمایید. ببینید اگر می تونید توجه دوستان و خانوادۀ 
برق را از خورشید به دست بیاورید. این امکانات،  انرژی، گرمسازی و حتی (Warm water) باد. شما می توانید آب گرم
 تعمیرات را مهیج می سازد.

 خوردن .9

آشپزی بیاموزید. آشپزی در خانه یک سرگرمی نیست، این به معنی آن است که شما مجبور نیستید برای رفتن به 
یک رستورانت غذای آماده مسافت زیاد را طی نمایید. نتیجه چیست؟ آلوده گی کمتر. اگر باغچه یی می سازید. بخش 

محصوالت لبنی کمتر بخورید، شما گازهای گلخانه یی اعظم غذای خود را پرورش می دهید. آیا می دانید اگر گوشت و 
ه ـــه کود سبز نمودن غذا های اضافی به معنی این است که مجبور نیستند آنرا بکمتری تولید نموده اید؟ و تبدیل ب

آلوده ( منتقل نمایند که این خود باعث تولید مقدار landfill waste dumpفاصله های دور برای ذخیره و دفن نمودن )
 کننده های نظیر گاز شدیداً گلخانه یی متان، می شود.)چراعملیۀ کود سبز سازی گاز متان تولید نمی نماید؟(

 کاهش دادن، دوباره استفاده کردن، باز سازی .12

 را به یاد داشته باشید:« R»سه 

ستید آنرا دوباره . هرگاه در اول کاالی کمتری بخرید، بعداً مجبور نیاست (: مهم ترینReduceکاهش دادن )
 مصرف کنید یا باز سازی نمایید.

(: هرچه را می توانید دوباره مصرف نمایید) نظیر پالستیکهای فروشگاههای بزرگ(. Reuseدوباره استفاده کردن )
 ( نمایید.Recycleهر گاه از چیزی استفاده دوباره نموده نمی توانید آنرا باز سازی )

 نماییدآنرا خاموش  .11

و روشن ماندن وسایلی نظیر چراغ برق، بخاری برقی، دستگاه تهویۀ  انرژیخاموش کردن چیزی به معنی حفظ 
 می باشد. انرژیهوا، کامپیوتر، تلویزیون  به معنی از دست دادن مقدار زیاد 

 کمک می نماید.اتاق دروازه به نگهداری حرارت در داخل ( . Put t' wood in t' 'oleدر یک اتاق گرمی و در دیگری سرما )
( باقی ماندن وسایل ) نظیر تلویزیون، کلمپیوتر... و غیره( نیز مقدار زیاد انرژی را به standbyدر حالت آماده )

 مصرف می رسانند. کارتونهای مرا در این رابطه ببینید.

12. PSST 

 است. Domestic Tradable Quotas (DTQs)این را مخفی ننمایید: آینده 

هه؟ چه؟ این یک راز مخفی سرد است که در مورد آن کسی چیزی نمی داند و باید شما در رابطه به آن به همه 
(. اما آنها I didn't eitherچیست، بهانه نیاورید. من هم چیزی نمی دانم ) DTQsچیزی بگویید. هرگاه نمی دانید که 
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معلوم می شوند. پس، سر خود را  انرژیو ذخیره نمودن  گرم شدن کرۀ زمینشبیه بهترین راهها برای متوقف ساختن 
 دور بدهید و بعداً با اطمینان به دیگران راه رفتن را بگویید. DTQsبه طرف 

 خورشیدی دوران انرجی

ال: نباتات خورشید را برای ساختن و خورشیدی را به صورت دورانی به کار ببرید؟ مث انرجیچگونه می توانید 
می دهد...  انرژیبه کار برده می شود )یا حیوانات که مجبور به خوردن نباتات هستند(. غذا به شما  انرژیذخیره نمودن 

 . می نماییدخورشیدی ذخیره شده را مصرف  انرژیمی شود؛ پس هنگامی که پیاده رویی می کنید یا باالی بایسیکل خود سوار 

می توانید فراوانی وجود دارد که شما کارهای نیست.  محشربنا براین، تغییرات اقلیمی را که می بینید ماللت بار یا 
 برای بهبود اقلیم انجام دهید.

تمام حیات بر روی زمین را متأثر می سازد. هر قدر  انرژیلطفاً به یاد داشته باشید: چگونه گی استفادۀ شما از 
کنید به همان اندازه جهان را گرمتر خواهید ساخت. پس لطفاً پیش از عمل کردن فکر نماید... و بیشتر مصرف  انرژی

 خواهد بود. گرم شدن کرۀ زمینچراغ برق را خاموش نمایید. کارهای نظیر این کمک ناچیزی به متوقف ساختن 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4بخش 

 (GLOBAL WARMING)گرم شدن کرۀ زمین



 

 

دانیم که جهان  / اکنون بهتر می را مورد بحث قرار می دهد کتاب مطالب زیر مربوط به تغییرات اقلیماین بخش 
  .چگونه گرم می شود

 تغییر اقلیم .0

 گرم شدن کرۀ زمیناسباب 
 جایگاه اقلیت

 اثرات بشری گازهای گلخانه یی
 (Climate models) مودلهای اقلیم

 گرم شدن کرۀ زمینپاسخ دولت به  .0

 تاریخی زمین گرم شدن
 گرم شدن کرۀ زمیناسباب  .3

 اتموسفیر گازهای گلخانه یی در
 منابع انتشار گازهای گلخانه یی

 نظریه های جایگزین .0

 نظریۀ تنوع شمسی
 نظریه های دیگر

 مودلهای اقلیم
 پی آمدها: .5

 (ozone depletionرابطه با تخلیۀ ازون )
 رابطه با منتشر شدن جهانی

 پیش از انسان گرم شدن کرۀ زمین
 آثار .1

 اثرات بر ایکوسیستمها
 اثرات بر یخچالهای طبیعی

 بی ثبات نمودن جریانهای بحری
 مهاجرین محیط زیستی

 پراکنده شدن امراض
 اثرات اقتصادی

 اثرات ممکنۀ مفید
 گرم شدن کرۀ زمینعکس العمل به 

 مآخذ

 



 

 

( است، که climate change( حالت ویژۀ اصطالح عمومی تغییر اقلیم )Global warmin') گرم شدن کرۀ زمین
 اسباب را بیان می کند درهمچنان به سرد شدن نظیر عصر یخ، نیز تعلق می گیرد. به عالوه، این اصطالح هنگامیکه 

عموماً اثرات انسان را نشان می « گرم شدن کرۀ زمین»است؛ اما هنگام کاربرد معمولی؛ اصطالح  اصل نا مشخص
به تغییرات  UINFCCC( توسط climate changeدهد. به یاد داشته باشید، با وجودی که، اصطالح تغییر اقلیم )

به تغییرات  اطالق می  climate variabilityالح الق می گردد که ناشی از فعالیتهای انسانی می باشند و اصطـــاط
 anthropogenic climateگردد که منشاء انسانی ندارد. بعضی از سازمانها تغییرات اقلیمی با منشاء انسانی را توسط اصطالح 

change  .نشان می دهند 

 (CLIMATE CHANGEتغییرات اقلیم )

می باشد. نظریۀ علمی در مورد تغییر اقلیم، « تغییر اقلیم»موضوع وسیع  درجۀ حرارت صرف یک جهتتغییر 
 UN Intergovernmental Panel on Climate Changeهمان طور که توسط هیئت بین دولتی ملل متحد در مورد تغییر اقلیم )

(IPCC))  بیان شده، و توسط اکادمیهای ملی علم ملتهایG8  تأیید گردیده، ابراز می دارد که درجۀ حرارت جهانی از
از فعالیتهای ناشی ، سال آخر 51در  زمینگرم شدن کرۀ بلند رفته، بخش اعظم  C° 0.2 ± 0.6به بعد  00اواخر قرن 

 انسانی می باشد.

 (Causes of global warming) گرم شدن کرۀ زمیناسباب 

حرارت جهانی ناشی از فعالیتهای انسانی است که باعث تقویت اثرات گازهای گلخانه  درجۀ بخش اعظم از دیاد
د عبارت از کاربن دای اکساید است و ومی ش گرم شدن کرۀ زمینیی می گردند. نخستین محصول انسانی که باعث 

لی، سوزاندن جنگلها برای فراهم آوردن زمین دیگری آزاد شدن گازهای گلخانه یی در اثر سوختاندن مواد سوخت فوسی
به مقصد زراعت و دیگر فعالیتهای انسانی می باشد. اثرات گلخانه یی طبیعی، درجۀ حرارت کرۀ زمین را در اطـــراف 

33 °C طحــــــــــنگهمیدارد. عالوه شدن کاربن دای اکساید به اتموسفیر باعث گرم شدن بیش از حد س 
(Surface warmer) .کرۀ زمین می گردد 

تحقیقات امروزی بر توضیح و تعیین پروسه ها و عوامل )به ویژه میکانیزمهای فیدبک مثبت و منفی( است که 
 تغییرات درجۀ حرارت سطح زمین را متأثر ساخته می توانند. 

 (The minority positionجایگاه اقلیت )

باعث  (Humanityبشریت )، بر این نظریه که گویا فعالیتهای صاحب صالحیتاز دانشمندان یک اقلیت کوچک 
ردد دیگری نیز وجود دارند که می پرسند تبلند رفتن درجۀ حرارت سطح کرۀ زمین گردیده است، اعتراض دارند. افراد م

0  
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چه اندازه تغییر اقلیم در آینده توقع برده می شود؟ و سیاستمداران و مناقشه کننده گان اجتماعی به گرمی می پرسند در 
روی دست گرفته می توانیم چه واقع خواهد  گرم شدنصورتی که هر اقدامی را برای کاهش یا به عقب برگشتاندن 

 شد؟ و در نتیجه چگونه پیروز خواهیم شد؟

 ( The effects of anthropogenic greenhouse gasesی گازهای گلخانه یی )آثار انسان

وجود دارد که جهان درحال گرم شدن است،  گرم شدن کرۀ زمین( در بارۀ scientific consensusاجماع علمی )
  سومین گزارش، نقش عمده داشته است. این توافق نظر در ارات گازهای گلخانه یی انسانانتش گرم شدن وو در این 

IPCC  سال گذشته مشاهده گردیده است، به  51ی که در گرم شدنخالصه شده، نتیجه گرفته است که بخش اعظم
فعالیتهای انسانی نسبت داده می شود.  در این اواخر، این موقعیت توسط گروه بین المللی از اکادمیهای علمی از 

 [5]و برازیل، چین و هند تأیید شده است.  G8کشورهای 
بلند رفته است. در عین زمان، حجم کاربن  C° 0.2 ± 0.6در قرن گذشته درجۀ حرارت جهانی در خشکه و آب، 

( در سال PPmحصه در هر میلیون ) 071( از تقریباً Atmospheric carbon dioxideدای اکساید در اتموسفیر )
ازدیاد  0111در  371سال(  و تقریباً  011در  %30)تزیید 0111در  318، 0057در سال  305به تقریباً  0711

یافته است. انتشار گازهای گلخانه یی دیگر نیز ازدیاد یافته است. در اثر ازدیاد کار برد مواد سوخت فوسیلی، ازدیاد بیشتر 
تکنالوژی و ود. با آنهم، مسیر واقعی بر انکشاف نامعلوم اقتصادی، اجتماعی، سطح کاربن دای اکساید توقع برده می ش

 Special report on emissionsدر بارۀ سناریوی انتشارات )  IPCCگزارش ویژۀ  طبیعی وابسته می باشد به

scenarios ه در هر میلیونحص 081تا  500از  0011(، انتشار قابل توجه گاز کاربن دای اکساید را در آینده تا سال 
(PPM) .پیش بینی می نماید 

 (Projected increases in temperatureدرجۀ حرارت ) پیش بینی شدهازدیاد 

ارائه شده اند،  IPCCراساس علم مقدماتی، مطالعات حساس مشاهداتی و براساس مودلهای اقلیمی که از سوی ب
نظییر  [. تغییرات اقلیمی دیگری7بلند خواهد رفت ] C° 5.8تا  1.4، درجۀ حرارت از 0011تا  0001بین سالهای 

. این تغییرات باعث تکرار شدن و توقع برده می شود بلند رفتن سطح آب ابحار و تغییر در مقدار و نمونه های بارنده گی
(، تغییر در مزارع hurricanesشدت یافتن آب و هوای خراب نظیر سیالبها، خشکسالیها، امواج حرارتی و گردبادها )

(، کاهش جریانهای آب تابستانی یا glacier retreatزراعتی، گردیده، عقب رفتن سرحدات یخی روی زمین )
، شماره و گرم شدن( را در  قبال دارد.  اگرچه، توقع برده می شود biological extinctionsانقراضهای بیولوژیکی )

نسبت بدهیم.  گرم شدن کرۀ زمینبخشد، اما این مشکل است که  هر واقعۀ ویژه را به دامنۀ این وقایع را تزیید ب
 را نشان می دهد. گرم شدن کرۀ زمینبسیاری از مدارک آماری، یک ازدیاد قابل توجه در وقایع مرتبط با 

 (Climate modelsمودلهای اقلیم )

ازدیاد کاربن دای اکساید و کاهش عمومی ایروسولهای سلفـــــــیت مودلهای اقلیم که توسط تخمین 
(sulphate aerosols کار می نمایند، پیش بینی می نمایند که از سال )تا   1.4، درجۀ حرارت بین 0011تا  0001

بلند برود. بخش اعظم این عدم اطمینان، از عدم آگاهی از مقدار انتشار کاربن دای اکساید در آینده درجۀ سانتیگرید  5.8
 منشاء می گیرد؛ اما در مورد دقت این مودلها نیز عدم اطمینان وجود دارد. 
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ی مانده در اتموسفیر به مدت طوالنی باق 2COتمرکز دارند، از آنجا که  0011سال  اگرچه، اغلب مطالعات در وراء
 زمین تا بعد از آن نیز ادامه خواهد یافت. گرم شدنمی تواند، 

ای ــ(، پیش بینی می نماید، حتی اگر سطح گازهClimate commitment studiesمطالعات تعهد اقلیم )
ثابت باقی بمانند، اقلیم جهانی در یک صد سال آینده در تحت  (Solar activity) گلخانه یی و فعالیتهای خورشیدی

 پیش بینی نموده اند.  C° 1.0گرمتر خواهد بود. بعضی مودلها این اندازه را  C° 0.5تأثیر اقیانوسها بـــه اندازۀ 

 (GOVERNMENT RESPONSE TO GLOBAL WARMING) گرم شدن کرۀ زمینپاسخ دولت به 

علمی و انگیزه های اقتصادی برای وادار نمودن دولتهای بیش اجماع ترکیب وفاق نظر به اگرچه، به اندازۀ کافی 
( وجود داشت، اما این که چه مقدار گاز Kyoto Protocolکشور به امضا نمودن پیش نویس سند کیوتو) 051از 

، رئیس جمهور ایاالت متحدۀ گلخانه یی سیارۀ زمین را گرم می نماید، مانع این کار شد. سیاستمدارانی نظیر جورج بوش
امریکا، جان هوارد، صدراعظم آسترالیا و رهبران کشورهای دیگر و روشنفکران اجتماعی استدالل می نمودند که بهای 

بسیار بزرگ است. با آن هم، بعضی از بخشهای جامعۀ تجاری واقعیت گرم شدن  گرم شدن کرۀ زمینتخفیف دادن 
و نیاز به عملکرد در جهت کاهش انتشار کاربن دای اکساید و وضع نمودن  شدن گرمدر این را جهان و نقش انسان 

 ( را قبول دارند.carbon taxesبر کاربــــن ) مالیات

 (Historical warming of the Earthتاریخی زمین ) گرم شدن

تقسیم می نمایند. مقیاس نا مطمئن، مودلهای مختلف، درجۀ حرارت دو هزار سال گذشته را به مقیاسهای دهساله 
 میالدی، منحیث مأخذ ترسیم گردید. 0110ارزش ساالنه برای سال 
تزیید  C° 0.75میالدی درجۀ حرارت جهانی در زمین و بحر در حدود  0011تا  0711در فاصلۀ سالهای 

   0.22و   0.72ده سال بین  میالدی به بعد، درجۀ حرارت در تروپوسفیر تحتانی هر 0081حاصل نموده است. از سال 
ازدیاد حاصل نموده است. عقیده بر این است که درجۀ حرارت جهانی در تمام یک یا دو هزار سال درجۀ سانتی گرید 

 کوچـــــــک میالدی با وجود نوسانات مختلف منطقوی نظیر دوران گرم قرون وسطی یا عصر 0751پیش از سال 
 ثابت بوده است.(، نسبتاً Little Ice Ageیخ )

(، NASA's Goddard Institute for Space Studiesانستیتوت مطالعات فضایی گوددارد ناسا ) تخمین براساس
 (Instrumental measurements) میالدی، گرم ترین سال از زمان ساخته شدن وسایل اندازه گیری مطمئن 0115سال 

میالدی که پیش از آن ثبت  0007میالدی بوده است. این اندازه، بیشتر از درجۀ حرارت سال  0711بعد از سال 
 World Meteorologicalوا )ــگردیده بود، می باشد. تخمینهای مشابه به وسیلۀ سازمان جهانی آب و ه

Organizationواحد تحقیقاتی اقلیم انگلستـ ( و( انUK's Climatic Research Unit بیان می دارد که سال )
 می باشد. 0711میالدی گرم ترین سال پس از سال 0115

برطبق دورۀ زمان، سوابق حرارتی مختلف قابل دستیابی است. این اسناد بر اساس مجموع یی از اطالعات با 
یل تخنیکی از سال درجات مختلف دقت و واقع گرایی ساخته شده اند. ثبت تقریبی درجۀ حرارت جهانی بر اساس وسا

میالدی آغاز یافته است. اثر گرم کننده گی شهرها ناچیز شمرده شدند. دورنمای دراز مدت از ریکاردهای نمونه  0711
از آخرین هزار سال قابل دسترسی است. برای بحث و مذاکره و مشاهدۀ اختالفات این اسناد، ثبت درجۀ حرارت هزار 

سال گذشته پاک ترین است؛ زیرا آخرین اطالعات تفصیلی قابل دستیابی   51اقلیم  سال گذشته را ببینید. اسناد تغییر
 میالدی. 0081است. اندازه گیریهای درجۀ حرارت توسط قمر مصنوعی از اطالعات تروپوسفری حرارت سال 
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سال گذشته و ازدیاد سریع آن پس از انقالب صنعتی، تغییر در حرکت  011111موجودیت کاربن دای اکساید در 
عصر یخ  011111 دورانیاد می شود، پیش قدمان  Milankovitch cyclesدورانی زمین به دور خورشید که به نام 

 بوده اند.
ه های طبیعی )داخلی( که در پاسخ به دگرگونیها در فشارهای خارجی از عوامل سیستم اقلیم از طریق پروس

ی ـــانسانی و غیر انسانی به شمول فعالیتهای خورشیدی و انتشارات آتشفشانها که باعث آزاد شدن گازهای گلخانه ی
پذیرفته اند که جهان گرم شده  (Climate science community) اقلیم شناسان انجمن می گردد، تغییر می نماید.

 است؛ اما علت یا علل این تغییر تا حدودی بحث بر انگیز است؛ به ویژه در خارج از جامعۀ علمی.

 (distinction 2Atmospheric COتشخیص کاربن دای اکساید اتموسفیری )

 گذشته.سال  511111کاربن دای اکساید و درجۀ حرارت جهانی در 
عالوه شدن کاربن دای اکساید یا متان در اتموسفیر، بدون کدام تغییر دیگر، باعث گرم تر ساختن سطح سیارۀ 
زمین می گردد. در عوض، گازهای گلخانه یی اثر گلخانه یی طبیعی را به  وجود می آورد، که در اثر آن درجۀ حرارت 

بود. این درست نخواهد بود اگر گفته شود که مباحثه بین پایین تر و غیر قابل زیست خواهد  C° 30زمین حدود 
اره ـــــــسیموافقان و مخالفان نظریۀ که بیان می دارد: عالوه شدن کاربن دای اکساید یا متان به اتموسفیر 

(Planet's atmosphere) خواهد گردید. ترجیحاً مباحثه ، در غیاب اثرات کاهش دهنده، باعث گرم شدن سطح زمین
 روی آن جریان دارد که اثر خالص عالوه شدن کاربن دای اکساید یا متان به اتموسفیر چه خواهد بود؟
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 (GLOBAL WARMING) گرم شدن کرۀ زمینسباب ا
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 (GREENHOUSE GASES IN THE ATMOSPHEREگازهای گلخانه یی در اتموسفیر )

بلند رفته  %000تا  %30از سطح قبل از صنعتی شدن،  4CH و 2CO به اینسو تراکم اتموسفری  0851از سال 
سال گذشته می باشد، دورۀ که اطالعات  151111است. این به صورت قابل مالحظه بلند تر از هر زمان دیگر در 

حقیقی از هسته های یخی به دست آمده است. از مدارک غیر مستقیم جیولوژیکی دریافت می شود که، چهل میلیون 
سال  01انسان ساخت به اتموسفیر در  2CO سطح بلندی داشته است. تقریباً سه چهارم حصه انتشار 2COسال قبل 

گذشته در اثر سوزاندن مواد سوخت فوسیلی، صورت گرفته است، باقیمانده به صورت برجسته در اثر تغییر در استفاده از 
 ( صورت گرفته است. deforestationزمین، به ویژه از بین بردن جنگل )

 Mauna Loaدر  0057در سال  2CO اندازه گیریهای سودمند متداوم و طوالنی مدت نسبت مخلوط شدن 
را  Keeling Curve)ازدیاد یافته است  ppm 315ساالنه به طور یک نواخت از  اوسطصورت گرفته است. بعد از آن، 

رسید. ارقام ثبت شده در قطب جنوب، عین رشد را نشان می دهد. اندازه   ppm 376تراکم به  0113ببینید(. در سال 
 را نشان می دهد. (Seasonal oscillationsموسمی )گیریهای ماهانه نوسانهای 

آن عبارت گاز گلخانه یی دیگر، متان، به صورت بیولوژیکی ساخته می شود. بعضی از منابع بیولوژیکی یا طبیعی 
بوده، بقیه ناشی از فعالیتهای انسان از قبیل زراعت نظیر مزارع برنج می باشد. مدارک جدید ( Termites)از موریانه ها 

(. به یاد داشته باشید، این کمکی است به اثر BBC( )RCپیشنهاد می نمایند که  جنگلها نیز در تولید متان نقش دارند )
(. هم چنان، در مناطق مرتفع، جنگل سازی Ealertطبیعی، نه به اثرگلخانه یی انسان ساخت )گلخانه یی 

(afforestation باعث تزیید )albedo (در این ارتفاعاتضریب انعکاس نور سیارات ،) منتج به اثر گرم  می شود که
 (.Wiredشدن خالص می گردد)

 

 

 (SOURCES OF GREENHOUSE GAS EMISSIONSگلخانه یی)منبع انتشارات گازهای 

 0001در سال  2CO انسان ساخت، از اثر سوختاندن مواد سوخت فوسیلی باعث بلند رفتن انتشار  2COانتشارات 
 UNFCCCگردیده است. منبع: 

بخش اعظم انتشارات گازهای گلخانه یی انسان ساخت، از سوزاندن مواد سوخت فوسیلی منشاء می گیرد. بقیه از 
= که در تولید و انتقال مواد سوخت مصرف می شود(، انتشار از عملیه های  fugitive fuel) ناپایدارمواد سوخت 

و  %5.8به ترتیب  0001( و زراعت حساب می شودک سهم اینها در صنعتی )به استثنای سوختاندن موادسوخت
 ارقام فعلی وسیعاً قابل مقایسه هستند. بود. 3.3%
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انتشار ناشی از سوختاندن مواد سوخت در جنراتورهای برق بود، درصدی ناچیزی از انتشارات از منابع  08%
 آن که منشاء زراعتی دارد شامل متان و نایترس اکساید می شود.   %1ر3بیولوژیک طبیعی و انسانی می اید، 

permafrost یمی یخ زدۀ تورب )تن متان از الیۀ دا 81111مثبت، نظیر آزاد شدن تقریباً  *آثار فیدبک

peatbogs در سایبریا که از اثر گرم شدن جهان شروع به ذوب شدن نموده است، منبع قابل توجه انتشار گاز گلخانه )
 یی را تشکیل می دهد. 

ای دیگر )ایروسولهای سلفیت قابل تذکر( اثر سرد به یاد داشته باشید، که انتشارات انسان ساخت آلوده کننده ه
[. به هر 00کننده از خود نشان می دهد، این دلیل سرد شدن مناطق هموار در اوسط قرن بیستم را بیان می نماید ]

 حال، این می تواند نتیجۀ مداخله نمودن چرخه های طبیعی نیز بوده باشد.

 

 * فیدبک: بازده یا بازیافت



 

 



 

 

 (SOLAR VARIATION THEORYنظریۀ دگرگونی خورشید )

 (Main article: Solar variation theoryنظریۀ دگرگونی خورشید )مقالۀ اصلی: 

( پایین است. solar irradianceک علمی ما در بارۀ تفاوت در تابش مستقیم خورشیدی )در مجموع، سطح در
ه ـــخورشید ناچیز بوده، اساساً اقلیم را متأثر ساخت ین عقیده هستند که تفاوت در کارکرداگرچه، اکثر دانشمندان به ا

ابرها و دیگر عملیه ها اثر را ازدیاد می بخشد. سطح  قان پیشنهاد نموده اند انعکاس )بازتاب(نمی تواند. بعضی از محق
 سال گذشته بوده است. 7111سال گذشته، به طور استثنایی بلند ترین در  81فعالیتهای خورشید در

(، علت solar forcing، آمده است که آتشفشانها و قوه های خورشیدی )IPCCگزارش ارزیابی کنندۀ  در سومین 
( این قوه ها تا آن زمان طبیعی net effectبوده است؛ اما اثر خالص )0051پیش از  نیمی از تغییرات درجۀ حرارت،

لیم ــــتغییر در قوای پیش برندۀ اقبه این سو،  0851[. به صورت ویژه، تخمین زده می شود از سال 00بودند]
(climate forcing ،که از گازهای گلخانه یی منشاء می گیرند )مرتبه بزرگتر از تغییرات با منشاء ازدیاد فعالیتهای  7

 خورشیدی در عین زمان بوده اند.
( پیشنهاد نموده اند Lean et al., 2002, Wang et al., 2005از زمان انتشار گزارش فوق، مطالعات مختلف )

مرتبه کمتر از آنچه بوده است که در گزارش  0تا  3که تغییرات در تابش خورشیدی از زمان پیش از انقالب صنعتی 
، ستوت و همکاران تخمین می زنند که(. .Hoyt and Schatten, 1993, Lean, 2000نشان داده شده )برای مثال 

 اثر گازهای گلخانه یی می باشد. %31یا  %01مودن، در گرم ن  solar forcingاثر 

 (Other theoriesنظریه های دیگر )

 که بعضی از آنها از این قرار اند:یه های دیگری نیز پیشنهاد شده اند فرض

 .گرم شدن جهان در حیطۀ دگرگونیهای طبیعی می باشد 

 مرحلۀ نخست دورۀ سرما )عصرکوچک یخ( می باشد. ازشدن  خارجنتیجۀ منطقی  گرم شدن کره زمین 

 گرمایش خودش یک روند )روش( واضحاً ثابت نمی باشد. 

 در حال حاضر، هیچ یک از فضیه های باال در جاحعۀ علمای اقلیم طرفدار زیادی ندارد.
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 (ALTERNATIVE THEORIES نظریه های بدیل )
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 (Climate modelsمودلهای اقلیم )
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به اساس مودل های اقلیم گرم شدن کره زمینپیش بینی های   

 

، SRES A2، از طریق یک تعداد مودلهای اقلیم در تحت انتشارات 0011تا سال  گرم شدن کرۀ زمینمحاسبۀ 
 می باشد، نشان می دهند که در مجموع کدام کاهشی در انتشارات واقع نخواهد شد. IPCCکه یکی از سناریوهای 

 های گرم شدن کرۀ زمینپیشگویی 

 
 (℃افزایش حرارت )

 
در جریان قرن بیست و یکم نشان می دهند. این  گرم شدن، پخش شدن گرم شدن کرۀ زمینپیش بینیهای 

به کار برده می شود( محاسبه  IPCC)یکی از مودلهای که توسط  HadCMSپیش بینیها به واسطۀ مودلهای اقلیم 
 گرم شدن اوسطشده و بیان می دارد که یک سناریوی مفید تجارتی باعث رشد اقتصاد و کاهش انتشارات خواهد شد. 

 است.  C° 3.0محاسبه شده توسط این مودل 

 (MAIN ARTICLE: GENERAL CIRCULATION MODEL)مقالۀ اصلی: مودل دوران عمومی

دانشمندان این مسئله را از طریق مودلهای کامپیوتری اقلیم مطالعه نموده اند )زیر را ببینید(. این مودلها زمانی 
توسط جامعۀ علمی پذیرفته شد که اینها نشان دادند برای درک دگرگونیهای اقلیم، نظیر تفاوت بین تابستان و زمستان، 

سازیهای معتبری انجام داده اند. تمام مودلهای اقلیم که این  شبیه El Ninoنوسانهای اقیانوس اطلس شمالی یا 



 

 

 گرم شدن کره زمین 87

آزمایشها را اجرا نموده اند، نیز تصدیق می نمایند که عالوه شدن مقدار بیشتر گازهای گلخانه یی باعث گرم شدن اقلیم 
ت اقلیــــــــم از منابع این عدم اعتماد بر حساسی یپیش بینی شده متفاوت؛ یک گرم شدنگردد. مقدار می در آینده 

(climate sensitivity.روشهای مختلف جابجا شدن ابرها می باشد ،) 
  C° 1.4از  گرم شدنبرای پیش بینی نمودن  IPCCهمان طور که در باال تذکر داده شد، مودلهای اقلیم توسط 

به کار برده شده اند. همچنان این مودلها برای کمک به تجسس علل تغییر  0011و  0001بین سالهای   C° 5.8به 
اقلیم در سالهای آخر، از طریق مقایسه نمودن تغییرات مشهود با پیش بینیهای مودلها از تأثیر عوامل مختلف طبیعی و 

 انسان ساخت به کار برده شده اند.
 رات درجۀ حرارت کرۀ زمین در خاللتوانند یک مسابقۀ خوب برای مشاهدۀ تغیی میمودلهای جدید اقلیم، اکثر 

واقع شده بود، به  0005تا  0001ی را که از گرم شدناین مودلها نمی توانند بدون ابهام  قرن گذشته تولید نمایند.
به اینسو، ناشی  0085از سال  گرم شدنتغییرات طبیعی یا اثرات انسانی نسبت بدهند. اگرچه، اینها پیشنهاد می نمایند 

انبار نمودن  ه نمودن شبیه سازی قابلیت محیط را برایاز انتشارات گازهای گلخانه یی انسان ساخت می باشد. اضاف
کاربن دای اکساید، پیش نهاد می نماید که برخالف پیش بینیهای سابق، تزاید انتشارات مواد سوخت فوسیلی، جذب 

مطابق این مودل، به صورت جهانی این تقویت  ه، گرم شدن اقلیم را تقویت نماید. اگرچه،توسط اتموسفیر را کاهش داد
پاسخهای هایدرولوژیک  قلیم و بین تغییرات نواحی بزرگ نظر بها و یکم به دلیل ناپایدار بودن در آخر قرن بیستاقلیم 

 و ایکوسیستمها، ناچیز خواهد بود.
( آب tundraاثر آن تمایل گرم شدن تقویت شده یخهای مناطق تندرا )پیشنهاد دیگر، میکانیزمی است که در 

( و اجزای permafrostزمینۀ آزاد شدن مقدار بیشتر گاز گلخانه یی متان را، که مقدار زیاد آن در الیۀ یخی ) شده و
 آورد. می داخلی آن محبوس مانده بود، فراهم

زرگ ترین منبع عدم اعتماد بر مودلهای موجود اند. با وجود پیشرفتهای شفاف در معرفی ابرها، ب ایبر عدم قطعیت
مهم غیر مستقیم اثرات  .جود دارد نظر به اینکه مودل های اقلیم غفلت کندمودلسازی ابرها، مباحثه های دوامدار و
ود می عالوه بر آن، تمام این مودلها توسط دسترسی به قوۀ محاسباتی محد فیدبک تغیر پذیر خورشیدی در آینده اند

آب و هوا )سیستمهای طوفانی،  یتغییرات که به یک مقیاس کوچک پروسه ها به چشم اندازشوند، به طوریکه آنها 
که منحیث  مودلهای را مطرح نمود  IPCC،ی دیگرمحدودیتها ه باشند. با وجود اینگردبادها( منسوب هستند، داشت

 را تهیه نماید. « طرحهای مفید اقلیم در آینده»وسیلۀ مناسب، 
پیشنهاد نمودند که در طبیعت، اثر بازتاب پذیری مواد آلوده کنندۀ که   Bellouin et al، 0115در ماه دسمبر 

دو چند شده  (، در مقایسه به پیش بینیairborne pollutantsتوسط هوا از یک جا به جای دیگر منتقل می شوند )
توسط مطالعات بعدی تأیید  وشانیده شده است. هرگاه این نظریهپ گرم شدن کرۀ زمیناست، و به همین دلیل بخشی از 

 .خواهد برددر آینده را زیر سوال  گرم شدن کرۀ زمینشود، پیش بینیهای مودلهای موجود در بارۀ 

 (ISSUESپی آمدها )

 (Relationship to ozone depletionرابطه با تخلیۀ ازون )در 

 (Main article: Ozone depletionمقالۀ اصلی: تخلیۀ ازون )

و تخلیۀ ازون قوی نیستند. در  گرم شدن کرۀ زمیناگرچه، معموالً اینها به هم پیوسته هستند، با آنهم رابطه بین 
 چهار مورد زیر رابطه وجود دارد:
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  ،ناشی از کاربن دای اکساید و  گرم شدنتوقع برده می شودradiative forcing که شاید تا حدودی متعجب ،
تر ــــکننده باشد، استراتوسفیر را سرد بسازد. در مقابل، این باعث ازدیاد تخلیۀ ازون و پیدا شدن تعداد بیش

 حفره ها در الیۀ ازون گردد.

 نیروی تابشی کبه طور معکوس، تخلیۀ ازون ی radiative forcing  سیستم اقلیم را به نمایش می گذارد. در
اینجا دو اثر متضاد وجود دارد: کاهش ازون باعث داخل شدن تابش خورشیدی بیشتر و گرم شدن تروپوسفیر 

را سرد تر می گردد. اما یک استراتوسفیر سرد امواج تشعشعی طویل کمتری را ساطع نموده تروپوسفیر 
شدن سرما نتیجه می گیرد که از دست رفتن ازون  حکمفرمادر رابطه به   IPCC: نگهمیدارد. روی همرفته

- 0.10 ± 0.15استراتوسفری مشاهده شده در دو دهه گذشته، اثر منفی بر سیستم سطح تروپوسفر به اندازۀ 

2W/m .داشته است 

  بین می دارد که استراتوسفیر سرد خواهد شد. با  گرم شدن کرۀ زمینیکی از قوی ترین نظریه های پیش بینی
وجود آن، اگرچه این مشاهده شده است، این مشکل خواهد بود که آن را به تغییر اقلیم نسبت داد. یکی از 

که توسط ازدیاد تشعشعات خورشیدی  گرم شدنمشکالت این نتیجه گیری شامل حقیقتی می شود که گویا 
نده گی را نخواهد داشت. هم چنین، سرد شدن شبیه این توسط تخلیۀ ازون نیز به القاء شده اند، این اثر سر کن

 میان آمده می تواند.

  20.03مواد کیمیاوی تخلیه کننده ازون نیز گازهای گلخانه یی اند که W/m± 0.34   ًمجموع  %00یا تقریبا
 از گازهای گلخانه یی خوب مخلوط شده را نمایش می دهند. 

 (RELATIONSHIP TO GLOBAL DIMMINGشدن جهانی )رابطه به تاریک 

 (Main article: Global dimmingمقالۀ اصلی: تاریک شدن جهانی )

)کاهش رسیدن مقدار تشعشع خورشید به را   global dimmingدر این اواخر بعضی از دانشمندان اثرات پدیدۀ 
 گرم شدن کرۀ زمینمعرفی می نمایند که بر اساس آن بعضی از اثرات  هوا( ر ایروسولها درسطح زمین، به دلیل حضو

(Effects of global warming)  پوشانیده می شوند. هرگاه این نظریه درست باشد، اثرات غیر مستقیم ایروسولها در
تر است، که نشان می دهد، حساسیت اقلیم به گازهای گلخانه یی  چه درگذشته پیش بینی شده بود، قویمقایسه به آن

نگرانی در بارۀ اثر ایروسولها بر اقلیم جهانی در نخست منحیث بخشی از نگرانیها در بارۀ سرد  هم چنان قوی است.
 آغاز گردید. 0081شدن جهان در سال 

 (PRE-HUMAN GLOBAL WARMINGپیش از حضور انسان )گرمایش جهان 

(، با بلند Jurassic periodرا در اوایل دورۀ جوراسیک ) گرم شدنبعضی از جیولوجستها فکر می نمایند که زمین 
( Open University) آزادتجربه نموده است. گزارش تحقیق انجام شده  توسط پوهنتون  by 5 °Cحرارت  اوسطرفتن 

جی به نشر رسیده، نشان می دهد که این باعث مجلۀ جیولو 0110، سال 30، در شمارۀ 011تا 058در صفحه های 
گردیده است. سائیده شدن سنگها  %011( تا سقف weatheringفرسایش سنگها توسط آب و هوا ) سرعتازدیاد 

که منرالهای با مقادیر متفاوت کاربن دای اکساید اند، محبوس می  dolomiteو  calciteتوسط آب و هوا، کاربن را در 
 سال گذشته سقوط می نماید. 051111آن، سطح کاربن دای اکساید دوباره به سطح نماید. در نتیجۀ 
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 clathrate) فرضیۀ  Clathrate compoundsناگهانی متان از حفره های موجود در درون مرکبات  آزاد شدن

gun در گذشته می باشد. دو واقعه یی که در این مسیر با  گرم شدن کرۀ زمین( یکی از فرضیه ها برای توضیح علت
می ـــــو واقعۀ حرارتی اعظ  Permian-Triassicپرمیان دورۀ هم متصل می شوند، عبارت از  واقعۀ انقراض

Paleocene-Eocene ،در آخر عصر یخ،  ناشی از آزاد شدن متان نبود. گرم شدن. اگرچه 
خارج شدن زمین از دورۀ ساخت و گلخانه یی منحیث سندی برای توضیح چگونه گی  ائوسین -پالئوسین  اثر

Snowball Earth  به کار برده شده است. در جریان این دوره، تمام سنگهای سلیکاتی توسط یخ پوشانده شده، از ،
 ترکیب با کاربن دای اکساید اتموسفیری ممانعت شده بود.

مرتبه بیشتر از سطح  351سطح کاربن دای اکساید اتموسفیری به تدریج ازدیاد یافت، تا این که تقریباً به سطح 
بلند رفته، قادر به آب ساختن یخها گردید. تزیید مقدار نزوالت  C° 50 اوسط رسید. در این نقطه، درجۀ حرارت تاجاری 

می شوید. فکر می شود، طبقه های ضخیم رسوبات کاربونیتی غیر  آسمانی، به سرعت کاربن دای اکساید را از اتموسفیر
( که بر باالی سنگهای منجمد این دوره یافت می شوند، در نتیجۀ عملیۀ دور شدن Abiotic carbonateعضوی )

 کاربن دای اکساید از اتموسفیر ساخته شده اند.
(، pp. 698, Veizer et al. 20oo Nature 408-701زمین ) آخرمیلیون سال  511با به کار گیری اطالعات اقلیم  

نتیجه گرفته می شود؛ تنوع دراز مدت درجۀ حرارت، خفیفاً باعث دو چند شدن کاربن دای اکساید گردیده است. 
Shaviv   وVeizer (0113این موضوع را با این استدالل که زمان )  طوالنی اثر کننده بر حرارت، عبارت از

( در حرکت اند، گسترش galaxy( اند که در اطراف کهکشان راه شیری )solar system'sسیستمهای خورشیدی )
بخشیدند. پس از آن، آنها استدالل نمودند در طول زمان زمین شناسی، یک تغییر در تراکم کاربن دای اکساید، که دو 

گزارش شده  C° 4.5-1.5ب صنعتی بود، برخالف پیش بینیهای معمولی مودلهای اقلیم که چند سطح پیش از انقال
  واقعیآرایش تحقیق روی  Veizer'sبرعکس آنها، کار آخر  .[30] گردید C° 0.75بودند، باعث گرم شدن صرف 

را مورد مباحثه و نقد قرار داد. اقلیم شناس باستان استدالل نمود )برای مثال  (Real Climate Organizationاقلیم )
Scientific American, March 2005 سال پیش شروع  7111( که اثر انسان بر اقلیم جهان با انکشاف زراعت، از

 Ruddiman William شده است. این مانع سقوط سطح کاربن دای اکساید )و بعدتر متان(، به سرعت ممکنه گردید. 

استدالل نمود که در غیاب این اثر، ممکن زمین وارد عصر یخ شود یا شاید شده باشد. اگرچه کارهای دیگر در ساحه 
(Nature 2004( استدالل می نماید که زمان فعلی که در حد فاصل دو عصر یخ بندان قرار دارد )interglacial ،)

عصر دیگر یخ به  سال دوام نمود، و زراعت را تا 07111سال قبل، که تقریباً  011111عین دوره در بیشتر شبیه 
 عقب انداخت می باشد. 

 

                                                           

Clathrate compounds -  مرکباتی اند که دارای ساختمان کریستلی بوده، در شبکۀ کریستلی آن حفره های موجود است که می تواند

 مالیکولها را جذب نماید. نظیر هایدروکینون، سایکلودکسترین و ... )مترجم(
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 زهای گلخانه یی متفاوت و منابع دیگراز گا Radiative forcingنیروی تابشی: 

 -:(EFFECTSاثرات )

 (Main article: Effects of global warming) گرم شدن کرۀ زمینمقالۀ اصلی: اثرات 

گرم زیاد و متنوع است. علت اولیۀ  بر محیط زیست و زنده گی انسان گرم شدن کرۀ زمیناثرات پیش بینی شدۀ 
بلند رفتن سطح کاربن دای اکساید است که باعث بلند رفتن درجۀ حرارت می شود. در نتیجۀ این  شدن کرۀ زمین

راعت، کاهش طبقۀ ازون )باال را ببینید(، تزاید و جریان، اثرات جانبی شامل بلند رفتن سطح آب ابحار، اثرات باالی ز
. در بعضی حاالت، اثرات فوق تجربه هم (Spread of disease) تکرار وقایع شدید آب و هوایی و پراکنده شدن امراض

طوالنی مدت جهان ربط داد. به  گرم شدنشده اند؛ با وجود آن، این ناممکن است که پدیده های ویژۀ طبیعی را با 
د بیان ـــــ( هنوز مورد مناقشه است. چهار مقاله جدیhurricanesو گردبادها ) گرم شدن کرۀ زمینویژه، رابطه بین 

ین ب یان آمدن حالتی می شود که تصور میگرددازدیاد شدت گردبادها باعث به م ومی دارند که رابطه بین تغییر اقلیم 
 این دو پدیده رابطه وجود دارد.

نتیجۀ موجود و نتیجۀ احتمالی مناقشۀ قابل توجه است. خالصه یی از اثرات احتمالی و دانش الزم در گزارش 
 گرم شدن کرۀ زمیندر یافت شده می تواند، که در آن از قول بعض دانشمندان آمده است:  IPCCگروه دوم کاری 

 پیش از این نیز؛ در اثر سیالبها، تخریب محیط زیست، امواج حرارتی  و دیگر حاالت شدید آب و هوایی باعث مرگ و
 (.Reuters, February 9, 2006; archivedامراض در سراسر جهان گردیده است ) انتشار

 (Effects on ecosystem) اثرات بر ایکوسیستمها

گرم شدن کرۀ )کاهش پوشش برفی، تغییرات آب و هوا(، نمونه های نتایج  گرم شدن کرۀ زمینمدارک دومی 
بلکه ایکوسیستمها را نیز متأثر می سازند.  ؛تنها فعالیتهای انسان را متأثر می سازند نه را تشکیل می دهند، که زمین

 تغییر خواهند نمود، به دلیل این تغییرات، بعضی انواعبه این معنی است که ایکوسیستمها  گرم شدن کرۀ زمینازدیاد 
Species  مجبور به ترک زیستگاههای خود خواهند شد )ممکن منقرض شوند(؛ در حالیکه بعضی دیگر از این حاالت

 حیوانات و نباتات (terrestrial ecoregionsنواحی ایکولوجیکی زمین ) سود خواهند برد. توقع برده می شود تعداد قلیل
 باقی بمانند. خاکی تحت تاثیر واقع نشد )مصئون(
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 (Impact on glaciersاثر شدید بر یخچالهای طبیعی )

گزارش شده است. به  NSIDCو   WGMS( در Global Glacial Mass-Balanceتوازن کتلۀ یخی جهان )
شروع شد که در نتیجۀ آنها نرخ عقب روی خط یخچالها  0071یاد داشته باشید، ازدیاد گراشهای منفی در اواخر سال 

 .نام (Dyurgerovبر روی زمین ازدیاد یافت )
آنها در سراسر جهان گردیده است.  نشینیعقب  اثر منفی بر یخچالها داشته باعث گرم شدن کرۀ زمین

Oerlemans  آن مقدار یخ  000کوه یخی در  000از جملۀ  0071تا  0011نشان داد که از سال  0115، در سال
به این سو، عقب رویی خط یخچالها به شدت کاهش یافته است. به عین ترتیب  0071کاهش یافته است. از 

Dyurgerov   وMeier  ع آوری ــــرگ )نظیر اروپا( را جم، اطالعات در بارۀ یخچالها در مناطق بز0115که در سال
، هر ناحیه یی کاهش خالص داشته است. با وجود آن در بعضی 0110تا  0011می نمودند؛ دریافت کردند که از سال 

نواحی )نظیر اسکاندینویا( اندازۀ کاهش یخ بیشتر بوده است. بعضی یخچالها که با اقلیم در عدم تعادل قرار داشتند، 
[.  توقع برده می شود بلند رفتن درجۀ حرارت باعث تداوم عقب روی یخچالها در نواحی 08] ناپدید گردیده اند

،  World Glacier Monitoring Service( در سراسر جهان گردد. به اساس گزارشalpine glaciersکوهستانی )
 یخچالها به عقب رفته اند. %01به این سو، بیشتر از  0005از سال 

 (DESTABILISATION OF OCEAN CURRENTSهای بحری )بی ثبات سازی جریان

 ؟Shutdown of thermohaline circulation  و گرم شدن کرۀ زمینمقالۀ اصلی: اثرات 

جریانهای عمدۀ آب در  در اثر توقف یا آهسته شدن گرم شدن کرۀ زمینگمانه زنی های نیز وجود دارد که شاید 
باعث سرد شدن یا کمتر گرم شدن منطقوی اقیانوس اطلس شمالی ( thermohaline circulationاقیانوسها و ابحار )

نویا و انگلستان را متأثر ساخته، آنجاها در اثر تغییر اقیاونس اطلس مکن این واقعه نواحی مانند اسکاندشده باشد. م
 این واقعه معلوم نیست. شمالی گرم شده اند. احتماالت

 (ENVIRONMENTAL REFUGEESمهاجرین محیط زیستی )

هیمالیا قرار دارد. در دهه های آخر، جهیلهای یخی به سرعت بر سطح این مناطق  -پایانه های یخچالها در بوتان
، (United State Geological Survey(USGS)) سازمان زمین شناسی امریکا به وجود آمده اند. به گزارش محققان

ات ــسریع و ترساننده، در حال از بین رفتن اند. همان طور که به واسطۀ مقایسۀ اطالع یخچالها در هیمالیا به سرعت
ماهواره یی و تاریخی نشان داده شد و گسترده گی وسیع، رشد سریع جهیلها  بر سطح یخچالها رخ داده است. محققان، 

 و عقب روی یخچالها دریافت نموده اند.رابطه قوی بین ازدیاد درجۀ حرارت 
حتی بلند رفتن کمی در سطح آب ابحار باعث از دست رفتن مسکن و به میان آمدن مشکل آواره گی خواهد 

متر بلند برود، تقریباً هریک از شهرهای ساحلی متأثر شده، اثرات شدید بر  0گردید. هرگاه سطح آب ابحار به اندازۀ 
سطح آب ابحار به اندازۀ یک  0011جهان وارد خواهد نمود. پیش بینی نمود که تا سال  وضعیت اقتصادی و تجارتی

متر بلند خواهد رفت. آنها هم چنین هشدار دادند که گرم شدن جهان در آن زمان باعث به میان آمدن تغییرات برگشت 
رفتن سطح آب ابحار را به چندین متر ناپذیر در سیستم یخ زمین به میان آورده، زمینۀ ذوب شدن مقدار کافی یخ و بلند 
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در هزار سال آینده فراهم می آورد. تخمین زده می شود؛ از اثر بلند رفتن سطح آب ابحار در ویتنام، بنگالدیش، چین، 
 میلیون انسان صدمه ببینند. 011هند، تایلند، فلیپین، اندونیزیا و مصر  تقریباً 

( می باشد که از اثر بلند رفتن تقریباً سطح Tuvaluین جزیرۀ تاولو )یک نمونه از آواره های محیط زیستی، مهاجر
آب بحر به وقوع پیوسته بود. در حالی که عوامل اجتماعی و اقتصادی دیگر که از مهاجرت از تاولو منشاء می گیرد وجود 

جزیره، از تخلیۀ احتمالی مردم در دارد اما بلندرفتن سطح آب خودش یک عامل تشویش می باشد. باشنده گان این 
با  فوس فعالً یک موافقت نامۀنتیجۀ سرازیر شدن سیالبها نیز در تشویش هستند. جزیرۀ فوق، در بارۀ جابه جا سازی ن

 [.00کشور نیوزیالند دارد ]

 (SPREAD OF DISEASEامراض ) گسترش

، باعث گسترش عوامل ناقل امراض عفونی نظیر مالریا خواهد گردید. در این اواخر، مرض گرم شدن کرۀ زمین
Bluetongue disease ( در نشخوار کننده گان خانه گی که از اثر گزیدن مفصلدار کوچک کرم مانندmite به وجود ،)

،  Hantavirus، عفونت0115تا  0110می آید، به نواحی شمالی مدیترانه پراکنده شده است. در جریان سالهای 
Crimean-Congo hemorrhagic feve ،tularemia   وrabies   در بخش وسیعی از روسیه پراکنده شده است. این

حالت در اثر ازدیاد فوق العادۀ جمعیت نشخوار کننده و شکار کننده گان آن به میان آمد؛ اما قصور در عدم تطبیق 
اکسین و عدم کنترول نشخوار کننده ها توسط دولت، نیز در آن دخالت داشته است. به عین ترتیب، برخالف پروگرام و

( که مالریا را منتقل می نمایند indigenous mosquitoesناپدید شدن مالریا در اکثر نواحی گرم، پشه های بومی )
، با وجودی که در انتقال مالریا حرارت مهم است؛ اما هیچ گاه کاهش نیافته، در بعضی مناطق باقی مانده اند. بنابراین

 عوامل دیگر نیز دخیل می باشد.

 (FINANCIAL EFFECTSاثرات مالی )

در یک  0110، در سال Swiss Reو  Munich Re، به شمول دو شرکت جهانی بیمه به نامهای نهادهای مالی
وقایع شدید اقلیم با جفت شدن با گرایشهای اجتماعی، ( هشدار دادند که ازدیاد تکرار شدن UNEPمطالعه )خالصۀ 

بیلیون دالر امریکا، در دو دهه آینده خواهد گردید. هزینه، از طریق ازدیاد هزینه  051باعث تحمیل هزینۀ ساالنۀ تقریباً 
 ی یابد.به بیمه ها و کاهش مصیبت، تحمیل هزینۀ اضافی بر مصرف کننده گان، پرداخت کننده گان مالیات ازدیاد م

(، محدود شدن انتشارات کاربن Association of British Insurensبراساس گزارش شرکت بیمۀ انگلستان )
کاهش خواهد داد. بر طبق  %71، هزینه های اضافی ناشی از طوفانهای موسمی استوایی را 0171دای اکساید تا سال 

 بزرگتر می سازد.  %0ر7انه مصیبتها را در حدود بارنده گی سالی %1(، تزاید هر 0113) Fisherو   Choiگزارش 
( اعالن The United Nation's Environmental Programدر این اواخر، پروگرام بین الملی محیط زیست ) 

، آن را تبدیل به پر هزینه ترین سالها نمود؛ اگرچه، راهی برای ثبات 0115نمود که آب و هوای شدید در طول سال 
متأثر شده است یا نشده است، وجود ندارد. تخمینهای  گرم شدن کرۀ زمینگرد باد مفروض( توسط این که آیا )یک 

بلیون  011صورت گرفته، نشان می دهند که بیشتر از  Munich Reمقدماتی که توسط بنیاد مالیاتی جرمن به نام 
 بلیون دالر تلفات مالیاتی وارد گردیده است.  81حدود  دالر امریکایی تلفات اقتصادی با

 (POSSIBLE BENEFICIAL EFFECTSاثرات ممکنۀ سودمند )

رح ـــــط (National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)) پروژۀ 
 وجود داشت، باقی خواهد ماند. 0051یخ ابحاری که در سال  %50 ، تنها0151می نماید که صرف تا سال 
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را تشکیل می دهد. نباتات  (Biosphere) اثرات مثبت نیز خواهد داشت. نباتات بنیاد بیوسفیر گرم شدن کرۀ زمین
اکساید به ساختن تودۀ زنده به وسیلۀ فوتوسنتیز، انرژی خورشید را برای تبدیل نمودن آب، مواد مغذی و کاربن دای 

(biomass به کار می بندد. رشد نباتات توسط یک تعداد عوامل از قبیل حاصلخیزی خاک، آب، حرارت و تراکم کاربن ،)
و شکستاندن قند موجود  photorespirationدای اکساید محدود شده می تواند. کمبود کاربن دای اکساید، باعث القاء 

می گردد. بنابراین، ازدیاد در درجۀ حرارت و کاربن دای اکساید اتموسفیری، رشد نباتات را تحریک می نماید، برخالف 
، پیش بینی می نمایند، که بلند رفتن سطح تراکم  IPCCکاهش آنها عامل محدود کنندۀ رشد بوده می تواند. مودلهای

زاید رشد بعضی از نباتات شده می تواند؛ در حالی که در بسیاری مناطق عوامل دیگر نظیر کاربن دای اکساید، باعث ت
آب و مواد مغذی، عامل محدود کننده اند، نه حرارت و کاربن دای اکساید. با وجود عامل محدود کنندۀ آب، یک ازدیاد 

( اکثر نباتات داشته، این نباتات transpiration efficiencyدر تراکم کاربن دای اکساید، اثر مستقیم بر بازدۀ تعرق )
ان ــ( در ازاء هر واحد آب تولید می نماید. اطالعات ماهواره یی نشnet biomassواقعاً مقدار بیشتر کتلۀ زندۀ خالص )

، واقعاً ازدیاد یافته است. اگرچه، مطالعات بیشتر جدید 0000تا  0070می دهند، که بهره وری نیم کرۀ شمالی از 
موجب کاهش در اندازۀ ترکیب ضیائی  0110تا  0000از  [ دریافت نموده اند که خشکسالی های گسترده11، ][50]

تا زیاد نیم کرۀ شمالی گردید. عالوه بر آن، یک ازدیاد در تولید مقدار مجموعی کتلۀ زنده،  اوسطتابستانی در ارتفاعات 
 ؛ در حالی که تنوع زیستی در مجموع کاهش می یابد. حتماً خوب نیست، زیرا تعداد کمی از انواع سود می برند

مایل  5111ذوب شدن یخهای قظب شمال در تابستان، موجب باز شدن معبری در شمال غرب خواهد شد، که 
بحری از مسیر بحری بین اروپا و آسیا را کوتاه می نماید. این بیشتر به تانکرهای بزرگ رابطه دارد که به دلیل بزرگ 

ال پاناما عبور نموده نمی تواند و در حال حاضر مجبور به دور زدن رأس امریکای جنوبی هستند. به گزارش بودن از کان
Canadian Ice Service  کاهش یافته  % 05به اندازۀ  0110تا  0010مقدار یخ در مجمع الجزایر شرق کانادا از

 است.

 ( RESPONSES TO GLOBAL WARMING) گرم شدن کرۀ زمینپاسخ به 

 ( Main article: Mitigation of global warming) گرم شدن کرۀ زمینمقالۀ اصلی: کاهش 

 (Main article: Adaptation to globl Winning) گرم شدن کرۀ زمینمقالۀ اصلی: سازش با 

و کاهش اثرات منفی  گرم شدن کرۀ زمین، باعث تالش در جهت تخفیف دادن گرم شدن کرۀ زمینخطر ممکنۀ 
 گردیده است. گرم شدن کرۀ زمین

، عبارت از تفاهم (Combating climate change) تغییر اقلیم مبارزه با فق نامۀ بین المللی در بارۀانخستین تو
یم ـــ( می باشد. تفاهم نامۀ کیوتو، مکمل چهار چوب میثاق بین المللی در بارۀ اقلKyoto Protocol)نامۀ کیوتو 

United Nations Framework Convention on Climate Change(UNFCCC)) )  می باشد. کشورهای که
این میثاق را تصویب نموده اند، متعهد به کاهش دادن انتشارات کاربن دای اکساید و پنج گاز دیگر گلخانه یی شان و 

 می باشند.  emissions tradingدر صورت تداوم تزاید این گازها، به کار گرفتن روش 
شاف تکنالوژیهای جدید، برق بادی، برق هسته وی، شامل انک گرم شدن کرۀ زمیناستراتیژیها برای تخفیف دادن 

(، hybrid automobiles(، موترهای برقی یا موترهای دو کاره )biodieselانرژی تجدید پذیر، دیزل بیولوژیکی )
(، carbon taxes(، وضع مالیه بر تولید کاربن )energy conservationپیلهای سوختی و ذخیره نمودن منابع انرژی )
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(، می شود. بعضی از گروههای محیط زیستی carbon sequestration schemesذب و نگهداری کاربن )طرحهای ج
 را ترغیب می نمایند. نقش افراد در مقابل گرم شدن جهان و دیگران نقش تجارت در تغییر اقلیم
پذیرند و بر ( می foregone conclusionاستراتیژیهای انطباقی یک مقدار گرم شدن منحیث نتیجۀ حتمی )

کاهش نتایج نامطلوب متمرکز می شوند. نمونۀ یک چنین استراتیژیهای شامل دفاع در برابر بلند رفتن سطح آب ابحار و 
 تضمین مصونیت غذایی می شود.
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، پر اهمیت ترین مشکل است که امروز دنیا با آن رو به رو است. سطح گازهای گلخانه یی در گرم شدن کرۀ زمین
ساخته است. دانشمندان اقلیم  اتموسفیر در اثر فعالیتهای انسان در حال تزاید بوده، ترکیب آنرا تغییر داده، زمین را گرم

 شناسی می پذیرند که فعالیتهای انسان نظیر سوزاندن مواد سوخت فوسیلی، این مشکل را به وجود آورده است.
گرم را برای دهه ها پیش بینی می نمایند. بدبختانه، بعضی از اثرات جانبی  گرم شدن کرۀ زمیندانشمندان تداوم 

 که پیش بینی هم شده اند، در نقاط مختلف جهان در حال وقوع هستند، شامل: شدن کرۀ زمین
 ،ازدیاد وقوع خشکسالی در یک جا و سیالبها در جای دیگر 

 ابحار، آب بلند رفتن درجۀ حرارت و سطح 

  ازدیاد آب و هوای شدید نظیرtornadoes   وhurricanes، 

 برفی کوهها، ذوب شدن یحچالها و کاهش پوشش 

  مردن جزایر مرجانی و 

 ،فرسایش سواحل و اتالف ایکوسیستمهای ساحلی 

با وجودی که یک مشت انسان شکاک به دست آوردهای علم مناقشه می نمایند، دانشمندان جهان می پذیرند: علم 
 در حال وقوع است. گرم شدن کرۀ زمینمعتقد است که 

 (:WHAT THE SCIENTISTS SAYدانشمندان چه می گویند )

دانشمند اقلیم شناس، سه تخمین و  0111(، متشکل از بیشتر از IPCCهیئت بین دولتی در بارۀ تغییر اقلیم )
در حال  گرم شدن کرۀ زمینارزیابی علمی در بارۀ تغییر اقلیم به نشر رسانیده، در هر یک به این نتیجه رسیده است که 

مدارک جدید » ن می دارد که ا( بی0110 سال وقوع بوده، با فعالیتهای انسان در ارتباط است. آخرین گزارش آنها )جنوری
سال آخر به مشاهده رسیده است، با فعالیتهای  51که در  گرم شدن کرۀ زمینان می دهند بخش اعظم ــــو قویی نش

 «.انسان در رابطه است
جه ــــنتی 0110(، در جون The U.S. National Academy of Sciences (NAS)امریکا )اکادمی ملی ساینس 

گازهای گلخانه یی در اثر فعالیتهای انسانی در اتموسفیر تجمع نموده، درجۀ حرارت هوای سطح و درجۀ » می گیرد که : 
رفتن بوده، باعث می شود تا  حرارت زیر سطحی ابحار در حال بلند رفتن است. در واقع درجۀ حرارت در حال بلند

پالیسیهای ملی که برای امروز و طوالنی مدت در آینده اتخاذ می گردد؛ اندازۀ صدمۀ را که جمعیتهای آسیب پذیر انسانی و 
 «.ایکوسیستمها در آینده در این قرن متحمل می شوند، متأثر خواهد ساخت

گرم شدن کرۀ بی سابقه یی در ابطه به  الم خطراع، 0113(، در جوالی WMOسازمان بین المللی هوا شناسی )
ا ین اعالم خطر فهرست ثبت شده «. وقایع آب و هوایی شدید، در سرتا سر جهان ازدیاد خواهد یافت» به نشر سپرد  زمین

00  

 (CHARACTERISTICS OF GLOBAL WARMING ) گرم شدن کرۀ زمینویژه گیهای 

 



 

 

شدن کره زمین رمگ ویژه گیهای  98 

در ارتباط  گرم شدن کرۀ زمینرا که با  0113 سال در ( و کف بادtornadoesاز وقایع شدید آب و هوایی نظیر گردبادها )
و آب و هوای شدید در سراسر جهان ادامه دارد. ارزیابی های علمی تازه  که وقوع حوادث»آن اعالم خطر بیان داشت: اند، 

«. نشان می دهند که هنگامی که در اثر تغییر اقلیم درجۀ حرارت جهان بلند برود؛ تعداد وقایع شدید ازدیاد خواهد یافت
ا بعضی افراد بیان می دارند که موقع عمل کردن است. صنایع خصوص نیز مسئول چالشها اینجا در ایاالت متحدۀ امریک

 می باشند.

 چیست؟ گرم شدن کرۀ زمینعملکرد ایاالت متحدۀ امریکا در مورد 

(WHAT IS THE U.S. DOING ABOUT GLOBALWARMING?) 

، رئیس جمهور 0110اشغال وظیفه در سال بدبختانه، ادارۀ جورج بوش، مشکل را از نظر انداخت. به زودی پس از 
 بوش مبارزه یی را که برای تعدیل کردن انتشارات کاربن دای اکساید از جنراتورهای تولید برق وعده نموده بود، قطع کرد

که در فبروری  (Climate change plan) (. برنامۀ تغییر اقلیمگرم شدن کرۀ زمین)یکی از منابع اصلی آلوده گی 
تقاضا نمود،  0100گاز گلخانه یی را تا « شدت»درصدی  07، توسط رئیس جمهور بوش اعالن گردید، کاهش 0110

داری ـــابـــــد. ادارۀ حســــی در آن دوره می شــــخانه یـــــشار گاز گلــــانت %00ی ازدیاد ــــکه این به معن
خود اشاره می نماید، که همه چیز  0113 سال ( در گزارشU.S. General Accounting Office (GAO)ریکا )ـــام

در حالی که انتشارات گازهای گلخانه یی امریکا به شدت »ن می دارد: ا(. گزارش بیbusiness as usualنورمال است )
( گزارش داد که در مجموع، Energy Information Administration) انرژیتزاید یافته است؛ ادارۀ اطالعات 

برنامۀ تغییر اقلیم بوش، به تداوم ازدیاد انتشارات «. شدت انتشارات امریکا برای پنجاه سال آینده تداوم خواهد یافت
 گازهای گلخانه یی اجازه می دهد؛ در عین زمان کاهش دراز مدت در شدت انتشارات نیز ادامه خواهد یافت. 

انگرس امریکا در روشنی اطالعات جدید شروع به درخواست عمل نمودن بر علیۀ موضع فعلی ادارۀ خوشبختانه، ک
، سنای امریکا بر پالیسی رأی داد که بر اساس آن انتشارات 0113 سال بوش نموده است. برای نخستین بار در اکتوبر

، مسئولین اجرایی 0110دادند. در سال عضو سنا رأی مخالف  55عضو سنا رأی مثبت و  03امریکا کاهش داده می شد. 
، رأی گیری مجدد را در  Connecticut لوایح، سناتور جان مک کئین از ایالت آریزونا، سناتور جوزف لیبر من از ایالت

ند که رأی کافی سنا را برای تأیید الیحۀ فوق باور داشت آنها تقاضا نموده، Climate Stewardship Actرابطه به الیحۀ 
 دست خواهند آورد.به 

که از اثر گازهای گلخانه یی به میان آمده است، در سراسر جهان  گرم شدن کرۀ زمینمطالعۀ تازه بیان می دارد که 
 تغییرات قوی اقلیمی، بیولوژیکی و تغییرات مهم دیگر را در پی خواهد داشت.

، ترکیب Richard Norrisو   Flavia Nunesکلیفورنیا،  -نستیتوت بحر شناسی، پوهنتون ساندیاگودانشمندان ا
محل در  00یاد می شوند از رسوبات عمیق ابحار   Nuttalides truempyiکیمیاوی موجودات کوچک قدیمه را که به نام 

 سراسر جهان  تجزیه و تحلیل نمودند.
و اوایل عصر  Paleoceneاواخر عصر  میلیون سال قبل در 55در   گرمایشبا چهار تا هفت درجه  ها راآنها دوره 

Eocene در سراسر عمیق ابحار هات انگیز در نمونۀ دوره تحقیق نموده، اطالعات را برای ساختن یک عقب گرد شگف ،
 جهان به کار بردند.

میلیون سال قبل  55ین، از محققان بیان می دارند که مطالعه بر روی مواد نشان می دهند که تغییرات در محیط زم
 سال تغییر داده است. 01111آغاز گردیده است که محیط را برای نزدیک به 

 را به نشر رسانید. Nunesمجلۀ طبیعت گفتۀ پروفیسر 
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زمین سیستمی است که به سرعت تغییر نموده می تواند. » را به نشر رسانید:  Nunesمجلۀ طبیعت گفتۀ پروفیسور 
بحری به سرعت تغییر خورد و  جریانهایقرار داشت، سمت  گرم شدن کرۀ زمینسال قبل، هنگامی که زمین در دورۀ  55

سال بعد به حالت اصلی خود بر نگشت. این به ما می گوید تغییری که امروز به زمین وارد می  01111این تغییر تا 
 «.  نماییم )نظیر گرم ساختن جهان در اثر فعالیتهای انسانی( باعث به میان آمدن تغییرات چشمگیر در سیارۀ ما می گردد

 ام ـــــه نـــــل که بــــــمیلیون سال قب 55در  نـــــدن کرۀ زمیــــگرم شد که آنها ابراز داشتن
(Paleocene/Eocene Thermal Maximum  (PETM))  سال پیش ظاهر شده، شروع  5111یاد می شود، کمتر از

 کتله وی موجودات زندۀ کف ابحار عمیق در سراسر جهان، نمود. به حرکت در آوردن تغییرات مهمی به شمول، انقراض
تحقیق بیان می دارد: فوسیلهای ثبت شده، مهاجرت کلیدی انواع پستاندار خشکه زی به شمول مهاجرت اسبهای 

 دهند.در امریکای شمالی و اروپا را به نقاط گرمی که قبالً در اقلیم سرد امکان نداشت، نشان می   primatesنخستین و 
محققان ادعا می نمایند که داخل شدن تازۀ کاربن دای اکساید ناشی از سوزاندن مواد سوخت فوسیلی به سطح 

 تخمین زده شده بود؛ در حال نزدیک شدن بوده، موضع قابل نگرانی بود. PETMزمین، به سطحی که برای دورۀ 
به تغییر اقلیم جهان محدود نمانده، بلکه دورانهای اینها می گویند که تغییراتی را که انسان به وجود آورده، صرف 

 ابحار عمیق را نیز متأثر خواهند ساخت.
درجۀ حرارت سطح ابحار  و نمکی شدن سطح ابحار  (،Overturningواژگونی )»( گفت: Norrisپروفیسور نوریس )

که توسط آزاد  شدن کرۀ زمینگرم بسیار حساس است. موضوعی که در این فصل توضیح شد، یکی از بهترین نمونه های 
در رابطه به اثرات دراز  را شدن کتله وی گازهای گلخانه یی تحریک می شود، بوده می تواند. این موضوع برای ما حدودی

 «. گلخانه یی امروزی که علت آن انسان است به وجود می آورد گرم شدنمدت 
توسط رانده شدن آب گرم سطحی به عمق ابحار، تغییر  نظیر پروسۀ نوار نقاله که در آن آب سرد و شور« واژگونی» 

می خورد. یقیناً آزاد شدن ذخایر گاز متان که باعث گرم شدن بیشتر جهان و نابودی موجودات زندۀ ابحار عمیق می گردد. 
 (ANIآنها گفتند. )



   

 

 



   

 

 (TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEMسیستمهای اخطار دهندۀ سونامی )

امواج بزرگ جزر و مدی که سواحل ما را مورد حمله قرار می دهند زنده گی هزاران انسان را گرفته، و امکانات 
زنده گی هزاران انسان دیگر را نابود می سازد. آقای محترم، من دانستم که فقدان یک سیستم اخطار دهنده، یکی از 

نامه ها مطالعه نمودم که دولت هند تصمیم دارد سیستم هم چنان، من در روز دالیل مرگ و میرهای انسان می باشد.
دالر از امریکا خریداری نماید. آقای محترم، در این رابطه دو روز فکر  051111اخطار دهندۀ سونامی را به قیمت 

 51نمودم. فکر کردم هند می تواند سیستمهای بومی اخطار دهندۀ را انکشاف دهد. پیش بینی می شود سونامی دیگر 
 سال بعد واقع شود. 11 تا

 به پندار من یک سیستم اخطار دهنده باید حاوی تجهیزات زیر باشد.
 یک تخته برای محکم نمودن آلۀ اندازه گیر فشار، .0

 آلۀ اندازه گیر فشار، .0

 یک حس گر، .3

 یک ماهواره که اطالعات را از حس گر دریافت نماید، .0

 سیستمهای اخطار در طول ساحل، .5

که قادر به کشف Pitot tube آقای محترم، آلۀ اندازه گیر فشار، به سهولت از طریق وارد کردن تعدیالت در 
نمودن سرعت در هر سه جهت است، ساخته شده می تواند. با استفاده از حاالت تعادل اجسام در آب، یک تختۀ برای 

 ساخته شده می تواند. ISROsبا استفاده از سهولتهای نصب نمودن آلۀ فشار ساخته شده می تواند. تجعیزات باقی مانده 
 بنابراین، ما می توانیم کشورهای دیگر جهان سوم را که در اطراف ما موقعیت دارند کمک نماییم.

من نمی دانم، شما دانشمندان در بارۀ این پیشنهاد چه فکر می نمایید؛ اما با گروهی از جیولوژستها، انجنیران برق، 
 انیک می شود این فکر را جامۀ عمل پوشاند.انجنیران میخ

 (HEALTH RISKS V/S CLIMATE CHANGEتغییر اقلیم ) ناشی ازخطرات صحی 

ه به وجود می آورند حقیق می باشد و مردم امریکا حق دارند آنرا ؛ خطراتی را کحقیقی است گرم شدن کرۀ زمین»
ما به سرعت ملت خود  آن بپذیرند. هرقدر زودتر که کانگرس بداند، به همان اندازهبشناسند و مسئولیتهایی را در قبال 

رئیس جمهور «. )و سیارۀ خود( را از ازدیاد سیالب، آتش سوزی، خشکسالی و امواج حرارتی محافظت نموده می توانیم
جوالی  05ل کلنتون، . )نقل قول از پیش نویس سخن رانی رادیویی رئیس جمهور بی0007جوالی  05بیل کلنتون، 

0007)

03  

 (THREATS OF CLIMATE CHANGE  تهدیدهای تغییراقلیم )

 



 

 



   

 

 

 سیالبها. 

 هاریکانهای شدید تر در راه است. 

 امواج حرارتی. 

 ازدیاد قطع برق. 

 جنگلها و آتش سوزیهای شدید. 

  0011فوت تا  01بلند رفتن سطح ابحار به اندازۀ ،Jonathan  ،T. Overpeck  وBette .تحقیق نموده 

 بلند رفتن سطح ابحار و بیجا شده های تغییر اقلیم. 

 بلند رفتن سطح ابحار و آثرات آن. 

 زمینهای مرطوب ساحلی (Coastal wetlands). 

 سواحل امریکا. 

  سانفرانسیسکو، یک از مثالهای اثرات بلند رفتن سطح آب ابحار استخلیج. 

 بلند رفتن آب ابحار بر شهرهای ساحلی. 

 پراکنده شدن امراض عفونی. 

  رنگ باختن مرجانها(Coral Bleaching )و از هم پاشیده گی (Disintegration) آنها. 

  تغییر( سریع اقلیم: تلف شدن تسمۀ نقالهConveyor Belt). 

 صدمات وابسته به آب و هوا (Weather related damage). 

 ( نا پدید شدن سواحل ریگیBeaches). 

 تلف شدن ایکوسیستمهای جهانی. 

 قطب جنوب. 

 اثر بر ازون استراتوسفری. 

 اثر بر تولید جهانی غذا. 

  شدن الیۀ یخی در قطب شمالذوب. 

 نا پدید شدن یخچالها. 

 کمبود آب و خشکسالی. 

 ازدیاد طوفانهای بحری و فرسایش ساحلی. 
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 Greenland  کلیدی به سرعت یابی تغییر اقلیم. 

 ( آفتاب طلوع می نمایدThe Sky is Rising). 

 انواع توسط تغییر اقلیم تهدید می شوند. 

  زنجیر غذایی(نا پدید شدن پالنکتونها )قاعدۀ. 

  به خطر افتادنKrill   عظیم و )یک نوع سخت پوست( که منبع غذایی ماهی ها، پرنده گان بحری، نهنگهای
 خوک آبی را تشکیل می دهند.

 پنگوئنها. 

 به خطر افتادن صنایع ورزشی. 

 ازدیاد کاربن دای اکساید اسیدیتی آب ابحار (Ocean salinity) .را تغییر می دهد 

 (DEATHS DUE TO CLIMATE CHANGEمرگ و میرها به علت تغییر اقلیم )

( و مکتب حفظ الصحه و طب World Health Organization (WHO)یک مطالعه سازمان صحی جهان )
 011111( تعیین نموده است که ساالنه London School of Hygiene and Tropical Medicineاستوایی لندن )

مالریا تا سوء تغذیه، می میرند. از قرار معلوم، در کشورهای در حال انکشاف اطفال  ،گرم شدن کرۀ زمینانسان از اثر 
 تقریباً دو چند شده می تواند. 0101بیشتر در معرض آسیب قرار دارند. این رقم تا سال 

ما »از مکتب حفظ الصحه و طب استوایی لندن در یک کنفرانس در مسکو گفت:  Andrew Hainesپروفیسور 
وی افزود؛ مطالعه پیش « مرگ و میر در یک سال در منطقه گردد... 011111تخمین می زنیم که تغییر اقلیم باعث 

میرهای ناشی از سرما و بلند بردن  بعضی مفیدیتها نظیر پایین آوردن سطح مرگ و» نهاد می نماید که تغییر اقلیم 
سطح حاصالت زراعتی در مناطق گرمتر؛ اما اینها به وسیلۀ ازدیاد در اندازۀ پراکنده شدن امراض دیگر، به شدت کم 

وی تذکر داد که برای مثال، تغییر کمی در درجۀ حرارت، گسترۀ فعالیت پشه های ناقل مالریا را «. رنگ می شوند
 ابع آب، به وسیلۀ سیالبها آلوده شده، سیالبها محصوالت زراعتی را نابود می سازد.ازدیاد می بخشد. من

 (FLOODSسیالبها )

Thomas Karl ( رئیس مرکز ملی اطالعات اقلیم ،National Climatic Data Center (NO A A) پیش بینی )
 باعث به وجود آمدن سیالبها ناشی از بارشیهای سنگین خواهد گردید. گرم شدن کرۀ زمینمی نماید که 

، نمونه های بارنده گی را مختل خواهد نمود. ما قصد داریم وقایع بارنده گیهای شدید را تا گرم شدن کرۀ زمین
توسط   (،San Francisco Examiner, November 7,1999) 0000امروز بدانیم. یک گزارش که در خزان سال 

( به نشر رسیده، اخطار می دهد که در دهه آینده اندازۀ Britain's Meteorological Officeادارۀ هواشناسی انگلستان )
ازدیاد سیالبها در جنوب و جنوب شرق آسیا رخ خواهد داد. گزارش برجسته  %71سیالبها نه چند ازدیاد خواهد یافت و 

 کشور را ثبت نمود. 55در  سیالب 01به تعداد  0007می سازد که سال 
درجۀ فارنهایت خواهد رسید. در  00تخمین می زند که تا آخر این قرن، درجۀ حرارت به باال تر از  IPCCاکنون 

میلیون مایل مربع از زمینهای ساحلی را صدمه خواهد زد، میلونها انسان  0اثر این ازدیاد درجۀ حرارت، سیالبها بیشتر از 
نفوس امریکا در مناطق  %51، چین، اندونیزیا و حتی در امریکا بی جا خواهد ساخت. تقریباً را در بنگالدیش، مصر

 نزدیک ساحل زنده گی می نمایند.
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 (MORE INTENSE HURRICANES ON THE WAYبیشتر تر در راه است ) طوفان شدید حاره ای

 hurricanesت ـهوای مرطوب تر و گرم تر بحری مواد سوخ اقیانوس اطلس، آوردنگرم تر شدن این سیاره و 
 hurricanesمی باشد. به همین دلیل دانشمندان و بیمه گران می ترسند که تغییر اقلیم باعث به وجود آمدن بد ترین 

 خواهد شد.
 5و  0، که در کته گوریهای hurricanesو محققان دیگر می گویند: کشنده ترین   Peter Websterپروفیسور 

تقریباً دو چند شده اند. به  0075تا  0081از  hurricanesواقع شده اند. این  0110تا  0001 سال جا دارند، از
ازدیاد در شدت نتیجۀ مستقیم ازدیاد درجۀ . را نشان میدهد 07به  01ساالنۀ از  وسطمتصورت جهانی یک ازدیاد 

 به یک درجۀ فارنهایت می باشد. 1ر5حرارت آب از 
اقلیم »می گوید:  (NOAAاداره ملی هواشناسی و اقیانوس شناسی آمریکا)رئیس   James Bakerچنانچه، داکتر

، برای گرم شدنما سریع تر از آنچه قبالً ثبت شده، درحال گرم شدن است. نادیده گرفتن تغییر اقلیم و نمونه های تازه 
ملت هزینه خواهد داشت. کوچکترین تغییر در درجۀ حرارت جهان باعث به میان آمدن وقایع شدیدتر آب و هوایی به 

ۀ حرارت، اقلیم ما را به در صورتی که کوچکترین تغییر در درج«. می گردد hurricanesشمول سیالبها، خشکسالیها و 
 00گفته است: تا آخر این قرن ازدیاد درجۀ حرارت به  IPCCمتأثر ساخته می تواند، به یاد بیاورید که  این عظمت

سال قبل  01111تا  07111گذشته، از درجۀ فارنهایت خواهد رسید. به طور مقایسه وی، از عمق عصر یخ 
 درجۀ فارنهایت بوده است. 0تا  5ازدیاددرجۀ حرارت تقریباً 

 SAFFIR-SIMPSONمقیاس 

  05تا  80بادها با سرعت  -0طبقۀ ( مایل در ساعتmph طوفانها عموماً امواجی با ارتفاع .)فوت  5تا  0
 بیشتر از حد نورمال به وجود خواهد آورد.

  001تا  01ا با سرعت باده  -0طبقۀ ( مایل در ساعتmph طوفانها عموماً امواجی با ارتفاع .)فوت  7تا  1
 بیشتر از حد نورمال به وجود خواهد آورد.

 003تا  000بادها با سرعت  -3طبقۀ ( مایل در ساعتmph طوفانها عموماً امواجی با ارتفاع .)00تا  0 
 فوت بیشتر از حد نورمال به وجود خواهد آورد.

  055تا  030بادها با سرعت  -0طبقۀ ( مایل در ساعتmph طوفانها عموماً امواجی با ارتفاع .)07تا  03 
 فوت بیشتر از حد نورمال به وجود خواهد آورد.

  055بادها با سرعت باالتر از  -5طبقۀ ( مایل در ساعتmph .) 

 (HEAT WAVESامواج حرارتی )

 نفر را کشت. 05111و تنها در فرانسه  35111، امواج حرارتی در اروپا 0113در سال 
این طور معلوم می شود که بلند رفتن درجۀ »  اظهار داشت Thomas Karlچندین سال قبل، در یک کنفرانس، دکتور 

حرارت شدید تر شده است، و به همن دلیل حرارت شبانه تا اندازۀ حرارت روزانه بلند خواهد رفت و امواج حرارتی 
به مطالعه یی اشاره می نماید که در نیویارک اجرا شده، و احتمال می دهد گرم شدن   EPA«. خطرناک تر می شوند

1°F  ح می نماید که در اثر آن مرگ و میرهای وابسته به حرارت دریک تابستان دو چند شده است؛ یعنی از  را مطر
 واقعه. 811به  311

* 

Hurricane: طوفان شدید مناطق حاره *  
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و دیگر محققان تهیه شده، آمده است: تازه   Thomas Karlدر زیر گلچینی از یک گزارش که توسط دوکتور 
. برای مثال، امواج حرارتی شدیدتر و همراه با تغییرات آب و هوای منطقه وی رخ میدهد گرم شدنمعلوم شده است که 

طوالنی تر که ناشی از ازدیاد درجۀ حرارت یا تغییر پذیری روزانۀ حرارت می باشد، باعث به میان آمدن تهدیدها برای 
 خواهد شد. (Mortality) صحت عامه و حتی بلند رفتن غیر متوقعۀ سطح مرگ و میر

نیز می باشد، اظهار داشت: این طور معلوم می شود که بلند رفتن  NOAAکه رئیس  Thomas Karlدکتور 
درجۀ حرارت شدید تر شده است، و به همین دلیل درجۀ حرارت شبانه تا سطح درجۀ حرارت روزانه بلند رفته، امواج 

یم که در ، ما شاهد امواج حرارتی بود0005در سال  حرارتی خطرناک تر می شوند. به یاد داشته باشید؛ پیش از آن،
، در اثر آب و 0000واقعۀ مرگ و میرهای ناشی از حرارت رخ داد. و هم چنان در خزان سال  511شیکاگو بیش از 

 واقعۀ مرگ و میر رخ داد. 051هوای گرم در شرق امریکا، بیش از 
Godwin Obasi  ،شهر میلیونی امریکا، سطح و  05در » سکرتر جنرال سازمان هوا شناسی جهان می گوید

تابستان، در دهه های آخر، به صورت چشم گیر بلند رفته است. اکنون  اوسط یرها ناشی از ضربات حرارت، درمرگ و م
واقعۀ  0111تا  3111یکا در امر 0101واقعه رسیده است. اما تصور این است که تا  0511این مرگ و میرها به 

 مرگ و میر رخ خواهد داد.

 (INCREASING POWER OUTAGES OR ROLLING BLACKOUTSازدیاد قطع برق یا تاریک سازی )

امواج حرارتی شدید تر، اثرات بیشتری خواهد داشت. امواج حرارتی شدید، زمینۀ استفاده از دستگاههای تهویۀ 
 بیشتر را فراهم می آورد. (Blackouts) برق، تاریکیهای انرژیمطبوع بیشتر و در نتیجۀ عدم کفایت منابع 

برای انکشاف منابع تولید برق، سرانجام باعث ازدیاد تاریکیها  اختالط ازدیاد شدت امواج حرارتی با عدم تقاضا
 خواهد شد.

در  0111که در اول جوالی « امواج حرارتی تاریکیهای بیشتر را در پی خواهد داشت»در یک مقاله تحت عنوان 
CNN.com  ه است، در ازدیاد یافت %35به نشر رسیده، آمده است، در دهۀ گذشته، مصرف کننده های برق در امریکا

در جریان »دستگاههای تولید کنندۀ برق جدیداً مورد استفاده قرار گرفته اند. منابع انرژی اظهار می دارند  %07حالی که 
 «.( دسترسی به برق در بعضی بخشهای کشور محدود گردیده بود0111چند تابستان گذشته )همانند جوالی 
صورت  Allied Business Intelligence (ABI)به نام نیویارک  think tankیک مطالعه که در انستیتوت 

گرفته، بیان می دارد که در ده سال آینده، منابع انرژی جواب گوی تقاضاها در سراسر امریکا، به استثنای امریکای 
وسطی، نخواهد بود. با گسترش فعالیتهای قوی اقتصادی، ایجاب برنامه ریزی ساختن فابریکه ها، به ویژه دستگاهای 

ولید برق، را می نماید. تقاضای ساالنه نیمی از یک میلیون ساختمانهای تجارتی برای برق، بیشتر از حد تولید آن است. ت
می  ABIبیلیون وات( برق نیاز است.  051گیگا وات ) 051در امریکا به  0118، در سال ABIبراساس گزارش 

 تواند. گوید، برنامه ها صرف نیمی از تقاضاها را تأمین نموده می
( که متشکل از تجارت، محیط زیست، The Alliance to Save Energyائتالف مؤقت برای حفظ انرژی )

مصرف کننده ها و رهبران دولتی می باشد، اظهار می دارد که تمایل بلند رفتن درجۀ حرارت، خشکسالیها و امواج 
 تاریکیهای بیشتر در سالهای آینده خواهد گردید.حرارتی باعث به وجود آمدن 

به این طرف برای نخستین بار یک موج حرارتی شبکۀ برق ملی ایتالیا را مجبور  0070، از 0113جون  00در 
میلیون انسان را متأثر ساخت،  1به قطع برق نمود. در ماه جوالی تاریکیهای بیشتر برنامه ریزی شد. تاریکیهای که 

ی فوق اعادۀ برای به کارگیری دستگاه های تهویۀ مطبوع، باد پکه ها بود. گرمای سرکش در همکاری با نتیجۀ تقاضا
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خشکی، تولید برق در ایتالیا را درهم کوبید. کاهش یافتن مقدار آب دستگاه های تولید برق را خاموش ساخت. تقاضا 
 میگا وات خواهد رسید. 50111برای برق در تابستان بعدی به 

 (FORESTS AND WILDFIRESا و آتش سوزیها )جنگله

خطر انقراض قرار  قبالً در معرض ارها داده، بسیاری از انواع جنگلهاجای خود را به چمنز جنگلهای ضعیف شده،
بقای که بعضی مطالعات نشان می دهند. نیوانگلند گرمتر شده، طوری همان قرار دارند ی کاملنابود داشتند، در حال
 sugarدی )اندازۀ افرای قن 0151دارد تا توقع  L.P.A ( را به خطر می اندازد. maple forestsجنگلهای افرا )

maple)  شمال، به شدت کاهش یافته، بخش کوچک آن در نیوانگلند باقی خواهد ماند. هرگاه سطح کاربن دای اکساید
 جنگلهای خود را از دست دهد. %01در اتموسفیر دو چند گردد، احتمال کلی وجود دارد، که امریکا 

ابل آفتها و امراض آسیب شدید شود، بخش اعظم جنگلها تحت فشار کم آبی قرار گرفته، در مق گرم شدنهرگاه 
توسط آتش نه تنها میلیونها د. از دست رفتن جنگلها نمواجه می شوبیشتر آتش سوزیها  ، در نتیجه، بیشتر بهشدهپذیر 
ربن دای اکساید را به اتموسفیر رها می کند؛ بلکه ظرفیت جذب کاربن دای اکساید را نیز به شدت کاهش می تن کا

گفته بود  NOAAرئیس  Thomas Karlکه داکتر طوالنی تر خواهد شد. همان طورییز دهد. فصل آتش سوزها ها ن
به سطح بلند کاربن دای اکساید تزیید خواهد یافت.  لید جنگلها در بعضی نواحی در پاسخدر چند دهه آینده، قابلیت تو»

در دراز مدت تغییرات در عملیه های بزرگ نظیر آتش، حشرات، خشکسالی و امراض قابلیت تولید جنگل را کاهش 
خواهد داد. عالوه بر آن، تغییر اقلیم باعث تغییر دراز مدت انواع جنگل نظیر حرکت افرای قندی به سوی شمال امریکا 

 «.د گردیدخواه
که در ویب سایت ناسا به نشر رسیده،   Goddard Institute for Space Studies (GISS)در یک گزارش

( hydrologic cycleدورانهای هایدرولوژیک ) ،گرم شدن کرۀ زمینکه » ... می گوید:  James Hansen Drدکتور 
باعث بیشتر شدن خشکسالیهای شدید و آتش سوزیهای جنگل؛ اما در  مناطق، در بعضی اینرا شدت بخشیده است. 

و سیالبهای  ه به وسیلۀ بخارات آب تغذیه شدهدیگر مناطق و زمانها، باعث بارنده گی های شدید، طوفانهای قویی ک
 «.بزرگتر می شود

رات اقلیم به وسیلۀ این اثرات مستقیم تغیی» تصدیق می نماید که  Woods Hole Research Centerرئیس 
 «.گسترش میدان فعالیت حشرات آفت جنگلها، امراض و ازدیاد در تکرار آتش سوزیها تقویه خواهد شد

 0007ما بیشتر به آتش سوزیها آسیب پذیر تر شده ایم؛ همانند آنچه در فلوریدا در جریان موج حرارتی تابستان 
منزل مسکونی و مراکز تجارتی را  318ر زمین و تاهک 071111آتش سوزی بیش از  0111واقع شد. در حدود 

 انسان را زخمی ساخت. 011وحشیانه نابود ساخته بیش از 
Richard Betts   و دانشمندان دیگر درHadley Centre for Climate Prediction and Research  در

تداوم یابد، بخشهای بزرگ آمازون تا  گرم شدنانگلستان، مودلی را انکشاف داد که نشان می دهد هرگاه گرایش جاری 
ها ــشدید را نشان می دهد که آمازون را بیش تر از پیش بینی گرم شدن ،پایان قرن جاری از بین خواهد رفت. مودل

، یک سوم حصه از جنگلها را به 0100ارت جهان، تا سال . بلند رفتن درجۀ حرگرم تر و خشک تر نشان میدهد
 علفزارها یا زمین برهنه تبدیل خواهد نمود.

                                                           
 - Lincoln Park Academy( مترجم) 

 - National Oceanic and Atmospheric Administration(  مترجم ( 
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( الروای یک نوع حشره به نـــــــــام survival rateدرجه های بلند حرارت بر آالسکا، میزان ماندگاری )
bark beetle )در هدیبالغ شدن آنها را سرعت می بخش، را در جریان ماههای زمستان بلند برده، عملیۀ )نان خورک .

( را در  sprucewhiteاز جنگلهای صنوبر سفید ) (Acre) امیلیون اکر 3نتیجه، جمعیتهای بزرگ این حشره که تقریباً 
 ، به وجود آمده است.زدهپننسوالصدمه می 

درختها به صورت طبیعی در صمغ خود حشره کش : »داشت، اظهار  Kenneth Raffa محقق حشره شناس،
اکنون، این جنگل در برابر آتش سوزی بسیار آسیب «. دارند؛ اما این حشره کش در برابر حملۀ بزرگ آفتها بی اثر است

 است. گسترشپذیر می باشد. این آتش سوزی به سهولت به جنگلهای سالم قابل 
رخت خوار، به سرعت در جنگلهای کانادا به بزرگی ایالت صادر مقامات رسمی می گویند: یک اپیدیمی حشرۀ د

کنندۀ چوب درحال گسترش است، این حشره در زمین به وسعت سه چهارم حصۀ سویدن یافت می شود. حشرۀ کوچک 
منتشر  British Columbiaاز  صنوبر خوار که به صورت کنترول نشده برای چندین سال و در نتیجۀ زمستانهای گرم

میلون متر مربع  017میلیون هکتار( جنگل هجوم آورده، بیش از  3ر1میلیون اکر ) 0شده، به صورت جدی بر 
چوبهای درخت کاج را از بین برده است. دولت مردان ایالتی که انتشار این حشره را تعقیب می نمایند، در یک گزارش 

اندازه یی که قادر به کشتن الروای حشره پیش از سر زدن از طار می دهند در صورت عدم سرد شدن آب و هوا به ـــاخ
-13میلیون متر مکعب خواهد رسید. زمستان امسال ) 051تخم بوده باشد، مقدار درختهای نابود شده در سال آینده به 

که حشرات ضربۀ سختی وارد کردند، توقع برده نمی شود که آنقدر سرد شود.  Cariboo Region( در 0110
ن می گویند تعداد درختان نابود شده در نواحی که این حشره منتشر است از یک ناحیه تا ناحیۀ دیگر فرق ــــــمسئولی

میلیون اکر در ایالتهای مرکزی می رسد که بیشتر از  0می نماید؛ اما نواحی که انتشار در آنجا ها شدید است به بیش از 
این واضحاً » می گوید:  British Columbiaرئیس جنگلبانهای  Larry Pedersenمیلیون هکتار سال قبل است.  7

، جنگلهای Kenai Peninsulaهمانند جنگلهای «. است (Catastrophic proportion) فاجعه بار نسبتاًیک اپیدیمی 
British Columbia .را نیز در مقابل آتش سوزی آسیب پذیر تر خواهد ساخت 

 (SEA LEVEL RISE OF 20 FEET BY 22ND CENTURY)فوت بلند می رود  22سطح ابحار تا  22تا آخر قرن 

انچ بلند خواهد رفت. همچنان در  38تا  1سطح ابحار از  00پیش بینی نمود که تا قرن   IPCCدر این اواخر، 
ی ــــــــمدارک تغییر اقلیم ادوار گذشتۀ زمین شناسزیر عنوان  ، دانشمندان طی گزارشی0111مارچ  00

(Paleoclimatic Evidenceعدم ثبات قطعات یخی و بلند رفتن سریع سطح آب ابحار ،)   که در مجلۀ ساینس به نشر
 رسیده، ابراز نمودند: سرعت یابی ذوب شدن یخهای قطب شمال و جنوب، همزمان با ذوب شدن یخچالهای

Greenland  می باشد.  00فوت سطح آب ابحار تا آخر قرن  01، به معنی بلند رفتنJonathan Overpeck  رئیس
( در پوهنتـــــــــــــون آریزونا و Institute for the Study of Planet Earthانستیتوت مطالعۀ سیارۀ زمین )

Bette Otto-Bliesner ( در مرکزملی تحقیقات اتموسفیری امریکاUS National Centre for Atmospheric Research )
در کولو رادو، دسته های جداگانۀ محققان را راهنمایی نموده، دست آوردهای تحقیق را برای به وجود آوردن این تحقیق 

ابراز   Jonathan Overpeck«. اینها دستۀ از نتایج واقعی باز کننده های چشم اند» با هم دیگر ترکیب نموده اند. 
هش گازهای گلخانه یی در دهه های آینده هستیم و هر گاه به زودی ما نیاز به آغاز پیشگیریهای برای کا» داشت: 

« فوت( بلنــــــــــــــــد برده ایم. 01تا  03متر ) 1تا  0کاری انجام ندهیم، سطح آب ابحار را در آینده به 

                                                           

 - bark beetle: Scientific name= Scolytinae 

Acre -  متر مربع 4147واحد اندازه گیری سطح زمین برابر با 
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Michael Oppenheimer ( یک دانشمند زمین شناسgeoscientist ایالت ) نیوجرسی و عضو پوهنتون
(Atmospheric and Ocean Sciences Program :گفت )«  اینها گزارشهای مهمی هستند، زیرا حدود تازه به اثرات

دهند که حتی ازدیاد  تغییرات درجۀ حرارت بر ذوب شدن یخ در هر دو قطب را تهیه می نماید. این گزراشها نشان می
عات یخ طاین ق» محقق یادآوری نمود: « موقعیت خطرناکی قرار داده می تواند.ی در درجۀ حرارت، زمین را به اوسط

که باعث این ذئب شذن شده است به حد امروزی بلند  گرم شدنقبالً ذوب شده و سطح آب ابحار بلند رفته اند. اما 
 «نبوده است.

 (Sea Level Rise & Climate Change Refugeesبلند رفتن سطح آب ابحار و تغییر اقلیم ) مهاجرین

دیم ، برای تقTuvalu دستیار وزیر منابع طبیعی و محیط زیست کشور  Teleke P. Lauti، 0111در نوامبر 
یک کشور جزیره یی  Tuvaluول کیوتو، به الحه پایتخت کشور هالند سفر نمود. نمودن پیش نویس نهایی پروتوک

مرکب از جزایر کوچک به اندازۀ یک هفتم واشنگن دی سی بوده، در غرب آسترالیا و شمال نیوزیلند موقعیت دارد. وی 
ود ـــــبه مذاکره کننده گان گفت که کشورش به تهدید امواج طوفانهای مواجه است که مستقیماً تمام جزیره را با خ

ساکنان آن در برابر هجوم آب،   10,000واقع شدن است. با دیدن وضعیت تاولو و  همین اکنون در حال می برند. آن
هنگامی که یک طوفان فصلی » دولت تاولو مجبور به خریداری نمودن زمین در کشور دیگر گردید. آقای گفت: 

(cyclone .ما را مورد حمله قرار می دهد، جایی برای فرار نمودن وجود ندارد ) ما به هیچ کوهی باال شده نمی توانیم یا
رار ـــبی جــا شده گان را به جایی منتقل نموده نمی توانیم. هنگامی که یک طوفان فصلی جزیرۀ ما را مورد حمله ق

 « می دهد، بیان اثرات آن مشکل است. آرزو می نمایم هیچ کسی آن را تجربه ننماید.
زنده گی می نمایند. بخش اعظم این منطقه در  Wisconsinاندازۀ  میلیون تن در جایی به 000در بنگالدیش، 

 کنار ساحل قرار داشته تحت تهدید امواج طوفان قرار دارد.
این جزایر  %71تن در جزایری با انبوه جمعیت زنده گی می نمایند.  311111مالدیو، کشوریست که در آن 

باً نیمی از این جزایر که مسکونی هستند، پیش از پیش در حال کمتر از یک متر باالتر  از سطح بحر قرار دارند. تقری
 فرسوده شدن هستند.

(، بخش اعظم جزایر فقیر و زیر سطح آب بحر 0113براساس یک مطالعۀ مالی دولت آسترالیا )تقریباً ماه می 
ایر پاپوای گینۀ جدید، جنوب اقیانوس آرام، به شدت توسط سیالبها مورد حمله قرار خواهند گرفت. بیشترین صدمه را جز

مایکرونیزیا و کیری باتی خواهد دید. همان طور که بعضی از دانشمندان پیش بینی می نمایند، اگر سطح آب ابحار تا 
انسان در سراسر جنوب اقیانوس آرام به سیالبها مواجه خواهند  081111انچ بلند برود، ساالنه  30، تا 0175سال 

 مقایسه نمایید. 5111ی شد، این رقم را با رقم امروز
از آنجا که کشورهای صنعتی بخش اعظم گازهای گلخانه یی اتموسفیری را تولید می نمایند، بخش قابل توجه 
مواظبت از بیجا شده گان تغییر اقلیم تازه از مسئولیتهای اصلی کشورهای انکشاف یافته می باشد. این به معنی 

شده گان بلند  پیشرفته برای خرید زمین، شاید خانه و غذا برای بیجا ها دالر توسط کشورهایمیلیاردتخصیص دادن 
 باشد.  رفتن سطح آب ابحار

 (Sea Level Rise & Impactبلند رفتن سطح آب ابحار و اثر شدید )

طرح  Bette L. Otto-Bliesnerو  Jonathan T. Overpeckکه تحقیق جمعی  0111مارچ  00از تاریخ 
(، Paleoclimatic Evidenceزیر عنوان مدارک تغییر اقلیم ادوار گذشتۀ زمین شناسی )در مجلۀ ساینس ترسناک خود را )
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فوت سطح آب ابحار پیش  01( در مورد احتمال بلند رفتن عدم ثبات قطعات یخی و بلند رفتن سریع سطح آب ابحار
بندی نماییم. طرحهای زیر پیش از مطالعۀ کش نمودند؛ ما مجبور هستیم اثرات وارد شده بر شهرهای امریکا را درجه 

 علمی به رشتۀ تحریر در آمده بود:
در امتداد سواحل خلیج و  0151و دیگران تخمین می زنند که تا سال   EPAمطالعات انجام شده توسط 

نیز  0105سانتی متر( بلند برود و ممکن است زود تر از آن تا  31اقیانوس اطلس، سطح آب بحر در حدود یک فوت )
نیویارک، چارلستون،  شهرهای عمدۀ بندری با نواحی پایین تر از سطح بحر شامل بوستون،  EPAواقع گردد. می گوید

متر پایین تر از سطح بحر قرار دارد و بخش از شهر تگزاس، سان جوس و  0اورلئان می شود. نیو اورلئان میامی و نیو
می گوید:   NOAAرئیس اسبق James Bakerالنگ بیچ کلیفورنیا یک متر پایین تر از سطح بحر قرار دارند. دکتور 

یو اورلئان را منحیث آسیب پذیر ترین شهر شمال امریکا در برابر تغییر در واقع یک سازمان بین المللی دانشمندان، ن»
 «ویژۀ اینجا می باشد. گرم شدن کرۀ زمیناقلیم درجه بندی نموده اند. بنابراین، موضوع 

دستۀ از طرحها را در   EPAبلند رفتن سطح آب ابحار در سواحل امریکا در مقایسه به جهان بیشتر است. مطالعۀ 
د که باشنده گان ساحلی می توانند آنها را برای محاسبه نمودن بلند رفتن سطح آب بحر در هر اجتماعی به بر می گیر

، سطح آب 0151کار برده می توانند. در امتداد ساحل نیویارک که از خط ساحلی امریکا نماینده گی می نمایید، تا سال 
، یک در صد احتمال بلند رفتن سطح آب  EPAبر طبق نظرفوت بلند خواهد رفت.  0تقریباً  0011انچ و تا  00ابحار 

می گوید که   EPAوجود دارد. هم چنان  0011فوت تا  05و  0011فوت تا  0، 0151فوت تا  0ابحار به اندازۀ 
رخ خواهد داد. ساحل کلیفورنیا که در مقایسه به بخش اعظم  0105بلند رفتن یک فوت سطح آب ابحار به زودی تا 

یانوس اطلس بلند تر از سطح آب بحر قرار دارد به سهولت بلند رفتن چندین انچ سطح آب بحر را تجربه خط ساحل اق
 ل خرابی ها خواهد شد. مخواهد نمود. از سوی دیگر، خط ساحلی در امتداد خلیج مکزیک و فلوریدا متح

 00انچ سطح آب ابحار، مستقیماً  01حتی با نفوس امروز جهان، بلند رفتن » می گوید:  James Bakerدکتور 
امریکایی به سوی نواحی ساحلی حرکت  3111میلیون انسان را تهدید خواهد نمود. کارها را بد تر می سازد، هر روز 

-Non)باشد. گروه غیر انتفاعی می  سانفرانسیسکو، روز وارد شدن صدمه بر ناحیۀ خلیج 0111اپریل  07« می نماید.

profit research group مربوط ( اوکلندPacific Instituteبلند رفتن سطح آب ابحار به  ، می گوید که پیش از آنکه
بلند رفتن سطح آب یک متر برسد مهم ترین طوفانهای زیانبار واقع شده اند. با ایقان می توان گفت که با گذشت زمان، 

سال یک طوفان رخ می داد به یک واقع در هر ده سال  011انچ می رسد. در دهانۀ خلیج، که  در هر  1ابحار به 
 کاهش خواهد یافت. 
Steve Dunn  قائم مقام مدیر پروژه ها در ،Heinz Center  در واشنگتن دی. سی. که در این اواخر تحقیق

مهمی را در رابطه فرسایش سواحل امریکا تکمیل نموده است، می گوید که نواحی ساحلی در امتداد خلیج مکزیک و 
 جنوب شرق امریکا، در مقایسه به دیگر نواحی امریکا بیشتر در معرض فرسوده گی قرار دارند.

بلند رفتن سطح آب ابحار، برای چندین قرن ادامه Environmental Protection Agency برطبق گزارش 
 متوقف هم گردد. 0101خواهد یافت، حتی اگر بلند رفتن درجۀ حرارت تا سال 

 (Coastal Wetlandsی مرطوب ساحل )زمینها

نموده، زمینۀ تداوم زنده گی ی مرطوب، نواحی باتالقی و لجن زار اند که آب آشامیدنی را تصفیه و پاک زمینها
ی منابع غذایی پرنده گان مهاجر زمینهانظیر ماهی و دیگر اشکال حیات وحش را فراهم می نماید. این  حیوانات آب زی
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را تدارک می نماید. هرگاه این نواحی از بین بروند سیالبها و آلوده گی بد تر شده تنوع زیستی را به شدت بیشتر به 
 ساخت.خطر مواجه خواهند 

انچ،  38تا  1باعث بلند رفتن سطح آب ابحار به اندازۀ  گرم شدن کرۀ زمیندانشمندان پیش بینی می نمایند که 
خواهد شد. هنگامی که سطح آب ابحار بلند رفت، در مناطق ساحلی، آب بحر به منابع زیر زمینی آب  0011تا سال 

ی مرطوب و مستغالت عامه می شود. امروز، یک سوم حصۀ ازمینهوارد شده باعث نمکی شدن آن می شود؛ و نیز وارد 
به دو سوم رشد  0105نفوس در کشورهای با مشکالت خفیف تا شدید دسترسی به آب مواجه هستند. این رقم تا سال 

د خواهد نمود. کشورها و ایالتهای که در جزایر واقع اند؛ نظیر اندونیزیا، ساموا، بنگالدیش و مصر به شدت به خطر بلن
فوت بلند برود  3تا  0هرگاه سطح آب بحر » ، می گوید:  Larry Harrisرفتن سطح آب بحر مواجه اند. بیولوژی دان 

ما تماشاگر از دست دادن مقدار بیشتر « ( از بین خواهد رفت.Florida Evergladesتمام زمینهای باتالقی فلوریدا )
 Chesapeakeر ــــی مرطوب خود نظیزمینهاگاه این سیاره ی مرطوب خود در اثر تهاجم آب بحر هستیم. هرزمینها

Bay ، Mai Po Marshes   ی مرطوب دیگر ساحلی در مالیزیا، اروگوا، آسترالیا و تعداد زیاد زمینها)هانگ کانگ( و
انواع کشورهای دیگر را از دست دهد، ما شاهد از دست دادن میلیونها پرنده نیز خواهیم بود. همین اکنون، بسیاری 

کاهش یافته اند. تعداد زیاد  (Bird species) پرنده گان دچار مشکل شده اند؛ درحالیکه دو سوم حصۀ انواع پرنده گان
ی مرطوب به خطر مواجه شده اند. ما شاهد از دست دادن تعداد بیشتر انواع از زمینهاپرنده گان از طریق از بین رفتن 

 تن زیستگاههای بحری خواهیم بود.طریق، از دست رف
 Maryland's Laboratory for Coastal Research، رئیس پوهـــنتون  Stephen Leathermanدکتور 

سطح آب بحر در صد سال گذشته بیشتر از هزار سال گذشته بلند رفته، و شروع به پوشانیدن زیستگاههای »می گوید: 
 «.پرنده گان در نواحی ساحلی نموده است

 (U.S. Coastsسواحل امریکا )

 Nucleus( به نام Union of Concerned Scientistsگلچینی از مجلۀ اتحاد دانشمندان مضطرب ) ،در شرح
انچ سطح آب بحر بخش قابل توجهی از  01به نشر رسیده، عرضه می گردد: بلند رفتن  0007که در خزان سال 

به نصف کاهش خواهد داد. ی مرطوب ساحلی امریکا را تقریباً زمینها ی ساحلی امریکا را به زیر آب فرو برده،زمینها
(، سواحلی که پایین تر از سطح آب بحر قرار داشته ، با جزر و مدهای قوی مواجه اند، و Barrier islands) جزایر مرزی

رار جریانهای شهرهای بندری که بر زمینهای سست ریگی احداث شده اند، در معرض خطر سیالبها، فرسوده گی و تک
آب شور به مصب دریاها و منابع زیر زمینی وارد شده، »شدید توفانی قرار دارند.  اتحاد دانشمندان مضطرب می گوید: 

ی مرطوب و منابع آبهای پاک را به خطر مواجه می سازد. ایالتهای خلیج، سواحل اقیانوس اطلس زمینهازنده جانهای 
 «، بیشتر آسیب پذیر خواهد بود.سانفرانسیسکوو خلیج  Cape Codواقع در جنوب 

 نمونه یی از هزینۀ اثر بلند رفتن سطح آب بحر بر اجتماع سانفرانسیسکوخلیج 

(San Francisco Bay-Example of Cost Impact of Sea Level Rise on Community) 

، Oakland nonprofit research groupکه توســـــــــط  سانفرانسیسکویک مطالعۀ نواحی خلیج در 
Pacific Institute for Studies in Development, Environment and Security   و انستیتوت محیط زیست

 ( اجرا گردیده، نتیجۀ زیر حاصل شده است:Stockholm Environment Instituteاستکهلم )
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 بیلیون دالر امریکایی )دالر  07دن صدمه به هزینۀ بلند رفتن سطح آب بحر به اندازۀ یک متر، باعث وارد ش
 ( بر ساکنین و اموال تجارتی خواهد گردید.0001

  خطرناکترین طوفانها به صورت تکرار واقع شده، باعث بلند رفتن سطح آب بحر به بیشتر از یک متر خواهد
 011فانهایی که در هر انچ بلند تر خواهد رفت و در دهانۀ خلیج طو 1شد. به عین ترتیب، سطح آب بحر 

 سال یک بار واقع می شدند، اکنون هر ده سال یکبار واقع خواهند شد. 

 بیلیون دالر )دالر  001سطح آب بحر، بیشتر از  ساختارهای محافظتی پیش بینی شده برای بلند رفتن یک متر
دالر هزینه خواهند بیلیون  011( هزینه خواهد داشت. حفظ و نگهداری این ساختارها، ساالنه حدود 0001
 داشت.

 از دست خواهد رفت. با بلند رفتن سطح آب بحر، آبهای زیر زمینی در بعضی از نواحی خلیج 

  ی مرطوب در اطراف خلیج محقق و حتمی خواهد بود.زمینهااز دست دادن 

 (HEALTH AND INFECTIOUS DISEASESصحت و امراض عفونی )

، که سیارۀ زمین را از طریق انتشار امراض عفونی تهدید می نمود، به سوی ارتفاعات در مناطق شمال تغییر اقلیم
نقل مکان خواهد داد. سازمان صحی جهان ده میلیون واقعۀ مالریا و امراض دیگر را مطرح می نمایــــــد. 

Jonathan Patz یک مایکروبیولوجستJohn Hopkins  ن مـــــــــوضــــــــوع در که در رابـــــــطه به ای
U.S Environmental Protection Agency  :انتشار امراض عفونی، مهمترین مشکل » کار می نماید اظهار داشت

  Harvard Medical Schoolاز  Paul Epstein تورـــدوک«. تغییر اقلیم خواهد بود حفظ الصحۀ همگانی ناشی از
گسترش یابد، به معنی گسترش یافتن امراض استوایی خواهد بود. ما مرض مالریا اگر آب و هوای استوایی » می گوید: 

هنگامی که حشرات ازدیاد یافتند، این امراض را منتقل نموده سه چهارم «. را در هوستون، تگزاس، مشاهده می کنیم
د در مقابل خطر حصۀ انواع پرنده گان کاهش خواهند یافت. ما در حال از دست دادن نخستین خط مدافعه وی خو

خفاشها در معرض خطر انقراض قرا دارند. کالونیهای خفاشها در  %01حشرات ناقل امراض هستیم. عالوه بر آن، 
تن حشره می باشد. از دست دادن بسیاری از انواع پرنده و خفاش، و ازدیاد  051تگزاس، در یک شب قادر به خوردن 

هد گردید که این خود خطر جدی تر برای زنده جانها به شمول ما حشرات باعث استفادۀ بیشتر از حشره کشها خوا
 انسانها می باشد.

 (Coral Bleaching & Disintegrationرنگ باختن مرجانها و گسیخته گی )

انواع ماهیهای بحری هستند  %05محتوی نواحی ابحار را می پوشانند، اینها  %1.0اگرچه، سواحل مرجانی تقریباً 
(Roberts et al., 1998 یک نمونه از تنوع زیستی سواحل مرجانی، سواحل .)Florida Keys  می باشد، که حاوی

 نوع الک پشت بحری و صدها نوع اسفنجها، می باشد. 5، نوع حلزون 0811ماهی، بیشتر از  نوع 511

 (Devastating loss of coral in the Caribbeanکارائب )از دست رفتن ویرانگر مرجان در بحر 

، کشف گردید که تلفات ویرانگر مرجانها در کارائب پورتوریکو و جزایر ویرجن رخ داده اســـت. 0111در مارچ 
Jeff Miller  ایستگاه نظارتی را در جزایر ویرجن 01بیولوژست پارک ملی، که هفتۀ گذشته (Virgin islands)  را

مرگ و میرهایی را که ما اکنون » وی افزود « این یک واقعۀ مرگ و میر بی سابقه است» بررسی نموده بود گفت: 
مشاهده می نماییم، در مرجانهای واقع شده است که به صورت بسیار بطی رشد می نمایند. اینها مرجانهای اند که بنیاد 
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مرجانی را تشکیل می دهند... ما در رابطه به کالونیهایی صحبت می کنیم که هنگام آمدن کولمبوس به اینجا، سواحل 
میلر تذکر می دهد که بعضی از این مرجانهای ناپدید «. .... وجود داشتند اما در ظرف سه تا چهار ماه از بین رفته اند

 شده، به دلیل رشد بطی ساالنه، تعویض ناپذیر هستند.
Edwin Hernandez-Delgado  محقق بیولوژی در پوهنتونPuerto Rico  گفت: هرگاه سواحل مرجانی

که بخش کلیدی اقتصاد جزایر « شما قازهای را که تخمهای جواهر مانند تولید می نمودند از دست می دهید.» بمیرند 
ی کارائب، کالونی مرجان ستاره در حین جستجوی گسترۀ نابودی مرجانها  Hernandez-Delgadoکوچک می باشند. 
مرده بود.... وی افزود،  Puerto Ricoفوت قد داشت و در آبهای  03سال عمر داشته، بیشتر از  711مانند را یافت که 

 «.این چیزیست که هیچگاه پیش از آن ندیده بودیم» ، «ما همه کالونیها را از دست داده ایم» 
Mark Eakin گ کنندۀ هماهن National Oceanic and Atmospheric Administration's Coral Reef Watch 

 «.ما پیش از این در کارائب واقعه یی به این بزرگی ندیده بودیم» گفت: 
Tom Goreau   ازGlobal Coral Reef Alliance  گفت که در مقایسه به نواحی مرجانی در بحر هند و

 مرگ و میر شده است، کارائب صحتمند تر است. %01اقیانوس آرام، که گرم شدن آب باعث 
Tom Goreau   ازGlobal Coral Reef Alliance ر هند و اقیانوس گفت در مقایسه به نواحی مرجانی در بح

  Goreauمرگ و میر شده است، کارائب واقعاً بهتر است.  %01آرام، که گرم شدن آب در سالهای گذشته، باعث 

 یاد نمود.« یک هولوکاست زیر آبی»وقایعی را که در سطح جهان رخ می دهد به نام 
M. James Crabbe  تون پروفیسر کیمیای حیاتی در پوهنLuton  :پیش بینیها خوب » در نزدیکی لندن گفت

اگر می خواهید یک ساحل مرجانی را ببیند، همین اکنون بروید، زیرا آنها قادر به بقاء در حالت فعلی خود » ، «نیستند
 «.نیستند

 (THE EARTH) زمین

( خواهد ppm 700دو چند )باالتر از  0115زمین در مسیری قرار دارد که سطح کاربن دای اکساید آن تا سال 
سقوط مقدار کلسیمی می شود که ابحار استوایی قادر به نگهداری آن  %31شد. دانشمندان می گویند که نتیجۀ آن 

مرجانها محدود خواهد گردید. رشد محدود، قابلیت  هستند، می باشد. با عدم حضور مقدار کافی کلسیم در آب ابحار رشد
 ترمیم مجدد مرجانها را کاهش می دهد.

، در نهمین سمپوزیم بین المللی سواحل مرجانی، که در جزیرۀ بالی دایر شده بود، محققان 0111در اکتوبر 
از بین رفته اند. دانشمندان  نگرم شدن کرۀ زمیسواحل مرجانی جهان در اثر آلوده گی و  %05هشدار دادند که بیشتر از 

نتیجۀ بلند رفتن درجۀ حرارت بیرنگ شدن مرجانها  وارد شده بر مرجانها ناشی ازتأیید نمودند که بخش اعظم صدمات 
 مایکروسکوپینباتات می باشد. گرم شدن آب مرجانها را از طریق خارج شدن  گرم شدن کرۀ زمیناثر  آب و

(Microscopic plantsیا الجیهای )  گرم که به مرجان رنگ و غذا تهیه می نموند، تحت فشار قرار می دهد. هرگاه
و آلوده گی ادامه یابد، مرجانهای باقی مانده تا بیست سال آینده خواهند مرد. سواحل مرجانی در اطراف  شدن کرۀ زمین

این مرجانها  %01را دریافت کرده اند؛ چنانچه تقریباً  دن کرۀ زمینگرم شجزایر مالدیو و سیشیل در بحر هند، ضربات 
( زیر آبی تعریف rain-forestsدر دو سال گذشته از بین رفته اند. بعضی از سواحل مرجانی که به نام جنگلهای بارانی )

 0ر5د؛ از بیش از شده اند، منزلگاه ایکوسیستمهای بحری بوده هزاران نوع ماهی و دیگر اشکال حیات بحری می باش
 میلیون سال به اینسو پا برجا بوده اند.
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( ابراز داشتند، که نمونه های oceanographersدر نهمین سمپوزیم بین المللی سواحل مرجانی، بحر شناسان )
درجۀ فارنهایت گردید، صدمات  1دو سال پیش که باعث بلند رفتن درجۀ حرارت ابحار تا  El Ninoآب و هوایی 

سال آینده  01دانشمند آسترالیایی هشدار داد که در   Ove Hoegh-Guldbergسواحل مرجانی وارد نمود.  سختی بر
، باقی نخواهند ماند. میلیونها انسان از طریق به دست آوردن عایدی و غذا به قرار گیرند« سوپ داغ» یکه در مرجانها

 ماهیگیری و توریزم(.بیلیون دالر عایدی از  011مرجانها وابسته اند، )ساالنه
در مقدار کلسیمی می شود که آب  %31کاهش ، باعث 0115دو چند شدن کاربن دای اکساید اتموسفیر تا سال 

حتی در مرجانهایی که از عملیۀ سفید شدن فرار می نمایند؛ در نهایت رشد  ابحار استوایی قادر به نگهداری آن هستند. 
عضو ارشـــد گــــــــروه  Robert W. Buddemeierواهد گردید... مرجانها در اثر کمبود کلسیم، محدود خ

Kansas Geological Survey   :توافق رشد یابنده وجود دارد که دو چند شدن مقدار کاربن دای اکساید » می گوید
 «کاهش در جمعیت مرجانها می باشد. %05در اتموسفیر به معنی 

سال دیگر از  51، سواحل مرجانی جهان تا  Glasgowیک بیولوژست از پوهنتون  Rupert Ormondبه عقیدۀ 
 0110سپتمبر  5 . یک دانشمند درخواهند مرد، و مادر این زمنیه کاری کرده نمی توانیم گرم شدن کرۀ زمیناثر 

دایر شده  British Association for the Advancement of Scienceدر یک کنفرانس که  توسط  هشدار داد.
نه پذیرفتن این نتیجه که بخش اعظم مرجانها نا پدید خواهند شد، خیلی مشکل است...... ما به تلفاتی » بود، وی گفت: 

ان پمپ حتی اگر انسوی هم چنان تذکر داد که « می باشد.کر می کنیم که معادل جنگلهای بارانی نواحی استوایی ــف
نمودن گازهای گلخانه یی نظیر کاربن دای اکساید را متوقف هم سازد، این برای نجات سواحل مرجانی خیلی دیر 

سال فاصلۀ زمانی بین تالش برای محدود نمودن سطح  51من نمی دانم چه کرده می توانیم، تقریباً » ود.ــخواهد ب
ما به پایین آوردن تدریجی »گفت:  Ormond said«. د دارد......کاربن دای اکساید و اثرات بر درجۀ حرارت ابحار وجو

خوشبینانه این خواهد »وی افزود « کر می کنیم. با گذشت زمان، تنوع ماهیان مرجانی ناپدید خواهد شدـــکل سیستم ف
ع ابند. نوبحیرۀ مدیترانه گسترش ی بود که فکر شود مرجانهای جدید در نواحی سرد تر نظیر اقیانوس اطلس شمالی و

به صورت مستقیم از طریق از دست دادن مدافع طبیعی خود )که برای ده هزار سال مدافعش ( Humankind)انسان 
 «. بوده اند( در سواحل به خطر مواجه خواهد بود

 (Rapid Climate Change - Loss of Conveyor Beltاز دست دادن نوار نقاله ) -تغییر سریع اقلیم

بخشی از نوار نقاله است که از جنوب اقیانوس اطلس به سوی شمال در حرکت  (Gulf Streamجریان آب گرم )
است؛ به همین دلیل هرقدر شور تر و سرد تر می شود به همان اندازه سنگین تر شده، در نزدیکی گرینلند به بخش 

نوار نقاله یگانه دلیل برای آب و هوای نسبتاً معتدل اروپا می باشد. هرگاه نقاله سریع یا بطی  تحتانی بحر می رسد.
حرکت نماید و یا متوقف گردد، اروپا در مقایسه به امروز سرد تر خواهد بود. در غیاب نوار نقاله، اقلیم انگلستان همانند 

زیاد آب شیرین که از اثر ذوب شدن یخهای قطب شمال  شمال کانادا سرد خواهد بود. تشویش این است، نفوذ مقادیر
به وجود آمده، آب شور را رقیق ساخته، باعث تخریب کاهش نقالۀ انتقال دهندۀ گرمی گردد. تشویش دیگری نیز وجود 
که آبهای کوههای یخی گرینلند و دیگر جزایر قطبی و دور تر از قطب باعث رقیق ساختن نقاله شده می تواند. دخالت 

 نندۀ دیگر در نفوذ آب شیرین، ازدیاد بارنده گی بوده می تواند. ک

                                                           
Gulf Stream -  ساحل شرقی امریکای شمالی که بعداً به طرف شرق سواحل غربی جریان مداوم آبهای گرم خلیج مکزیک در امتداد

 اروپای شمالی جریان یافته، آب و هوای سواحل غربی را معتدل می سازد.
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سال قبل که به نام  8111در  گرم شدنبه وقوع  Rutgersاقلیم شناس پوهنتون  Alan Robockپروفیسور 
Younger-Dryas  مشهور است، اشاره می نماید. در آن زمان، نوار نقاله از کار افتاد و اروپا برای مدتی سرد شد. ممکن

سال یا در جریان عصر یخ رخ دهد. اما در حال حاضر، از کار افتاده گی  0511است این از کار افتاده گی نقاله در هر 
«. ها یا قرنها رخ خواهد داد. اما سال آینده رخ نخواهد داددر دهه »سال رخ نخواهد داد؛ بلکه  0511نوار نقاله در هر 

 تذکر می دهد ما را به تشویش می اندازد. Robockهای که پرفیسور « دهه»این 
 ، داکتر سانفرانسیسکودر   American Geophysical Union (AGU)، در نشست 0110در دوازدهم دسمبر 

Richard Alley ی پنسلوانیا و رئیس مؤلفان اکادمی ملی ساینس، طی گزارشی در متخصص اقلیم در پوهنتون دولت
درجۀ  07رابطه به تهدید تغییرات سریع اقلیم، ابراز داشت که ممکن است فقط در چند دهۀ آینده، درجۀ حرارت تا 

ایکوسیستمها مدنظر هرگاه تغییر بزرگ و ناگهانی داشته باشید، تعداد زیاد انسانها و »فارنهایت بلند برود. او عالوه نمود: 
دانشمند «. هر قدر تغییر بزرگ تر و سریع تر بوده باشد، رسیده گی کردن به آن نیز سخت تر خواهد بود»، «خواهد بود

این، حداقل در یک نسل انسان واقع شده و برای هزاران سال باقی »اتموسفیر شناس در پوهنتون واشنگتن می گوید: 
این شبیه چشم بسته راه رفتن بر لبۀ » محیط زیستی در پوهنتون کولمبیا می گوید:  پروفیسور علوم«. مانده می تواند
محققان در نشست « ما نمی دانیم )عوامل را( و در واقع نمی دانیم در جستجوی چه هستیم.«. ..... »پرتگاه  است

AGU  ،اما دانش در مورد چگونه گی به این نتیجه رسیدند که ابحار جهان نقش اساسی در تغییر اقلیم بازی می نمایند
 وقوع این تغییرات بسیار ناچیز است.

 (LOSS OF ARCTIC SEA ICEقطب شمال ) یخاز دست رفتن 

فوت بود. دانشمندان دریافت نمودند که از  00ضخامت یخ  اوسط، 0081تا  0057در جریان سالها ی بین 
کمتر از رقم باال است. از آنجا که  %01فوت بود، که تقریباً  1ضخامت یخ در قطب شمال،  اوسط 0008تا  0003

یخ همواره در حال شنا در آب است، کدام تأثیری بر بلند رفتن سطح آب بحر نخواهد داشت. محققان می گویند که 
شدن ناشی از  نازکدارد که آیا این  انچ در هر سال ادامه دارد. اگرچه، در اینجا سوالی وجود 0به اندازۀ  نازک سازی

قرار دارد. در  گرم شدن کرۀ زمینشدن،  نازکتغییر اقلیم است؟ بعضی از دانشمندان ادعا می نمایند که در عقب این 
هر حال نتیجه ترس از تداوم ذوب شدن یخهای قطبی، از دست دادن قابلیت انعکاس حرارت به فضا و رقیق شدن نوار 

 National Snow and Ice Dataاز )  Ted Scambosنقاله مطابق آنچه در باال تذکر داده شد، می باشد.... 

Center (NSIDC) و )Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES)  مربوط
خواهد شد. یخ ابحار و یخ  گرم شدنپوهنتون کولـــــورادو می گوید: ذوب شدن یخها، حتی باعث سرعت یافتن 

تشعشعات ناشی از یخهای  51تا  01شعاع خورشید در فصل بهار،  %71یخچالها جهان را ســـــرد می سازند، تقریاً 
 ذوب شده در تابستان را منعکس می نماید.

 (LOSS OF SEA ICE EXTENTابحار ) یخ کاهش مقدار

مایل مربع می باشد، مساحتی بزرگتر از  00111حدود مقدار یخی که ساالنه در قطب شمال ذوب می شود در 
Maryland  و Delaware.  ،معموالً در فصل یخبندان ....sea ice ًربع را ـــمیلیون مایل م 0ر0قطب شمال تقریبا
در یک  National Snow and Ice Data Center in Boulder, Coloradoاز   Ted Scambosمی پوشاند. 

گزارش داد: در جریان  سانفرانسیسکودر   American Geophysical Union( 0110نشست خزانی ساالنه )دسمبر، 
کاهش یافته است. sea ice، اندازه گیریها نشان دادند که نزدیک به نیم میلیون مایل مربع 0110تابستان سال 
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شده و نیز در بسیاری از نقاط ضخامت آنها کاهش یخهای شناور مسطح به دلیل ذوب شدن حاوی کتله های از آب 
 یافته است.

گرم شدن می گوید که   IPCCدر قطب شمال از بین رفته است. sea ice از  %31سال گذشته، تقریباً  031در 
در قطب شمال را کاهش خواهد داد. حد اقل سه مودل کمپیوتری ثبت شده اند. یکی از آنها sea ice ، مقدار کرۀ زمین

  %11د، ـــــــــش بینی می نماید که اگر سطح کاربن دای اکساید به دو چند اندازۀ پیش از انقالب صنعتی برسپی
sea ice ( تابستانیSummer sea ice)  71از بین خواهد رفت. مودل دیگر پیش بینی می نماید که%  sea ice تا

به یقیــن می توان »عضو تیم تحقیقاتی پوهنتون کولورادو می گوید:  Mark Serrezeاز بین برود....   0151سال 
با این گرایش ما شاهد « ، ادامه یابد00در تمام قرن  sea iceگفت که به دلیل گرم شدن اقلیم، از بین رفتن مقدار 

خواهیم بود، و بعد از آن در تمام ماههای تابستان یخی را مشاهده  0151تا  sea ice  % 01کاهش تقریبی ساالنه 
 نخواهیم کرد. 

Svein Tveitdal  مدیر عاملGRID-Arendal  :از بین » که یک مرکز کلیدی مطالعات قطب می باشد گفت
یخ تشعشعات یا حرارت خورشید « خواهد گردید. گرم شدن کرۀ زمینرفتن یخ قطب شمال، باعث شتاب گیری ناگهانی 

را دوباره به فضا منعکس می سازد. تشعشعات جذب شده بر روی یخ یا برف سه چند کمتر از اندازۀ آن بر روی زمین 
 است. کاهش پوشش یخی و برفی باعث شتاب در تغییر اقلیم می گردد. 

 (Weather-Related Damageآسیب وابسته به آب و هوا )

، انستیوت دیده بان جهانی، یک انستیتوت محیط زیستی در واشنگتن دی. سی و بزرگترین 0007 سال در نوامبر
، بعضی ارقام تکان دهنده را اعالن نمودند. خسارات واردۀ دالری در اثر حوادث  Munich Reجهانی به نام  کنندۀبیمه 

بیلیون دالر رسید. خسارات  03به  0007نها، خشکسالی و آتش سوزی، در سال مرتبط با آب و هوا نظیر سیالبها، طوفا
دالر رسید. خسارات حوادث طبیعی ناشی از آب و هوا در  میلیارد70مجموعاً به  0071مرتبط با آب و هوا در کل دهۀ 

 دهد.فزایش را نشان می ا %311تقریباً 0071مقایسه به سال بیلیون دالر رسید که در  301به  0003

 (Disappearing Beachesنا پدید شدن سواحل )

تا  0باعث بلند رفتن  مسئله، ۀ یک درجۀ فارنهایت گرم شده و ایناندازسال گذشته به  011این سیاره، در طول 
درجۀ فارنهایت،  1تا  0که با بلند رفتن گرمی به  می نمودپیش بینی  IPCC .انچ سطح آب ابحار گردیده است 01

احتمال بلند رفتن  0111اما دانشمندان در جون سال  انچ سطح آب ابحار خواهد بود. 38تا  1جهان مسئول بلند رفتن 
ن بلند رفت رنهایت پیش بینی نمودند. این شاید منتج شود بهدرجۀ فا 01تا  5درجۀ حرارت امریکا در صد سال آینده را 

 ،ای نمونه کناره ساحل شرق. در یک پیش بینی شده بود IPCCانچ  که توسط  38تا  1سطح آب ابحار بیش تر از 
گردید. تجسمات آخر به این  فوت زمین می 011تا  51 دایمی زیر آب رفتن منتج به بلند رفتن یک فوت آب بحر

 خود را از دست خواهیم داد.  همه گانیمعنی است که در صد سال آینده بخش اعظم سواحل 

 (Loss of World's Ecosystems) از دست دادن ایکوسیستمهای جهان

، دو چند شدن مقدار کاربن دای (World Wildlife Fundصندوق جهانی حیات وحش ) مطابق آخرین گزارش
، با ایقان به اینکه هیچگونه خواهد شد جهاناز زیستگاههای خشکی  %35اکساید در اتموسفیر، باعث از بین رفتن 

  جود نخواهد داشت.تعویض در ایکوسیسمها برای برگشتاندن انواع مشابه و



 

 

 گرم شدن کره زمین 007

 (ANTARCTICA) جنوبقطب 

متر سطح آب بحر  1نیز ذوب گردد، این باعث بلند رفتن  جنوبقطب  بامکان دارد که صفحه های یخی غر
ناور ، قطعه یخی شــــ0110ماه مارچ  شده، ضربات هولناک بر شهرهای ساحلی در سراسر جهان وارد خواهد نمود. در

Larsen B  مایل مربع، در هم شکسته، تعداد زیاد کتله های کوچک یخی را به وجود آورد. هم  0051به مساحت
طعه های یخی همانند سد یا بند نیز عمل نموده مانع از حرکت قطعات یخی غلتان می گردد. هنگامیکه قطعۀ چنان، ق

سرعت بخشید. شکسته  را به سوی بحردر هم شکست؛ پنج تا شش تودۀ یخی غلتان حرکت خود  Larsen Bیخی 
خی که به بحر می رسند باعث بلند شدن قطعات یخی شناور بر بلند رفتن سطح آب اثری ندارد. در حالیکه کوههای ی

 رفتن سطح آب آن می شود.

 (Effect on Stratospheric Ozone) اثر بر ازون استراتوسفری

( گزارش داد که بسیاری از دانشمندان در بارۀ احتمال اینکه گازهای 0111 سال میماه  01مجلۀ ساینس )
هستند. هوای  ، نگرانگردد قطب جنوب ال، به اندازۀ حفرۀ ازونگلخانه یی باعث رشد حفرۀ ازون بر باالی قطب شم

( یاد polar stratospheric clouds (PSCs)سردتر، بخش اعظم ذرات یخی را که به نام ابر استراتوسفری قطب )
منحیث ایستگاه کیمیاوی برای تخریب الیۀ ازون از طریق ترکیب شعاع خورشید  PSCsمی شود، می سازد. در مقابل، 

 با بعضی عناصر کتلستی، به صورت ویژه کلورین، اجرای وظیفه می نماید.
PSCs  سط هوا حمل و نقل شده می تواند ) و به طور معمول مانع تخریب ، بخار اسیدهای نایتروجن دار را که تو

منجمد و غیر فعال می سازد. این باعث از دست رفتن ( denitrificationنایتریت زدایی ) ازون می شود( توسط عملیۀ
 بیشتر ازون در آینده می شود.

 Reporting in the Science publicationوجود دارد.  PSCدر استراتوسفیر باالی قطب شمال، مقدار ناچیز 
برای قطب شمال واقع شده می تواند. دورۀ عملیۀ نایتریت زدایی تیمی از محققان بین المللی می گویند که تمام اشکال 

لی آن بلند خواهد رفت. دلی %31کمتر از دو هفته می باشد. اگر این واقع گردید، از دست دادن ازون  PSCزنده گی 
مایل  00تا  01ازدیاد گازهای گلخانه یی است که حرارت را پیش از منعکس شدن به نواحی استراتوسفیر، در ارتفاع 

 محبوس می نماید.
Brian Toon ت به ـــکه نسب» ورادو و رهبر گروهی از دانشمندان گفت:استراتوسفیر شناس در پوهنتون کول

به سوی  PSC. هر بهار، استبیشتر رشد نموده سرد تر، مقاومتر و پایدارتر شده  PSCدر زمستان گذشته، پیش بینیها 
 جنوب گسترش یافته، الیۀ ازون باالی نواحی پر نفوس در امریکا، کانادا و روسیه را تهدید می نماید.

 Azadeh Tabazadehمودلهای کامپیوتری اندازه کنندۀ از دست دادن ازون توسط گروه دیگر از دانشمندان که توسط 
 در کلیفورنیا  NASAوابسته به Ames Research Center in Mountain Viewفزیکدان اتموسفیر شناس در 

الیۀ ازون طبقۀ استراتوسفیر بر باالی قطب شمال  0101انکشاف داده شد. این مودلها پیش بینی می نمایند که تا 
 نازک تر خواهد شد. 31%

ی ـــــرا شاهد است )باال را ببینید(. از دست دان پوشش یخsea iceو از دست دادن  گرم شدنقطب شمال 
(sea ice) ممکن باعث به خطر افتادن قابلیت منعکس ساختن حرارت به استراتوسفیر و به داخل فضا گردد. آیا  این تشدید بدتر شدن حالت ،

 و از دست دادن ازون بیشتر نخواهد شد؟ PSC باعث ساخته شدن بیشتر
 National Aeronautics and AtmosphericAdministrationمطالعۀ جدیدی که توسط مودلهای کامپیوتری 

صورت گرفته، کاهش سرعت باز سازی الیۀ ازون در اثر شتاب یافتن تعامالت کیمیاوی مخرب ازون ناشی از گرم شدن بخش پایینی 
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، آلوده کننده های دیگر به شمول گاز گلخانه یی  متان نیز با ازون تعامل نموده آنرا تخریب  CFCsاستراتوسفیر را نشان می دهند. عالوه بر 
برای مطالعات فضایی، وابسته به ناسا، شبیه سازیهای کامپیوتری را به کار برد  Goddardنموده می توانند. یک اتموسفیر شناس از انستیتوت 

دوباره به صورت کامل  0101کاهش یابد، الیۀ ازون تا سال  CFCsمحاسبه نگردد و  گرم شدن کرۀ زمینتا نشان دهد هنگامیکه 
 بازسازی خواهد گردید؛ اما هنگامی که ؛ بخارات آبی و تغییرات درجۀ حرارت در یک مودل کامپیوتری با هم دیگر ترکیب شوند. بازسازی الیۀ

 دکی صورت خواهد گرفت.ان 0101ازون تا سال 
Shindell said  :ممانعت از » گفت[ این مشکل است که گفته شود اگر آن توافقات بین المللی بزرگCFCs  ]

عمل می شدند و اگر نمی دانستیم که چیزهای بزرگ دیگری نظیر ازدیاد گازهای گلخانه یی و بخارات آبی در 
 «استراتوسفیر در حال وقوع اند.

 (Effect on World's Food Production)اثر بر تولید غذا در جهان

Robert Watson  رئیس ،IPCC  رفتن درجۀ حرارت باعث کاهش محصوالت زراعتی هشدار می دهد، بلند
(Agricultural productivity در نواحی استوایی )گردد، که معموالً زیستگاه بیشترین گرسنه گان می باشد، می و زیر استوایی . 

تهدید به تدارک غذا در آینده از سوی تغییر اقلیم سنگین تر از حدود پیش بینی شده می باشد؛ زیرا نفوس جهان 
و یک تحلیل   Earth Policy، بنیان گذار انستیتوت  Lester R. Brownبیلیون تن خواهد بود.  0در حدود  0151در 

بخش اعظم کشتزارهای »گر برجسته که ده سال منحیث مشاور پالیسی وزرات زراعت اجرای وظیفه نموده، می گوید: 
در نیم کرۀ شمالی جواری کشت می شود، گرم تر و خشک تر خواهد شد و این تغییر با به وجود آوردن که جواری 

«.... خاک نواحی شمالی عین ترکیب را نخواهد داشــــت.کشتزارهای جدید جواری تعویض شده نمی تواند؛ زیرا 
Brown goes onto   :درجۀ فارنهایت(، در سراسر دنیا  0ر7ازدیاد جهانی یک درجۀ سانتی گرید ) در نتیجۀ »می گوید

 کمبود آب را به دلیل کاهش تدریجیبراون « تا ده درصد کاهش خواهد یافت. حاصل مزارع نظیر برنج، گندم و جواری
این درهم ریخته گی یکجا با تغییر اقلیم و کمبود آب توان به وجود »های زیر زمینی یاد آور شده، می افزاید: ه آب سفر

 «آوردن چنان بی ثباتیهای سیاسی را دارد که ما حتی تصورش را نمی توانیم.
IPCC   تا  0ر5درجۀ سانتیگرید ) 1تا  0ر5حدود  0011درجۀ حرارت سطح جهان را تا سال  اوسطبلند رفتن

ی یاد می نمایند که بلند رفتن درجۀ حرارت، گرم شدن( دانشمندان از 01فارنهایت( پیش بینی می نماید.) 01ر0
 National Academy ofمحصول مواد غذایی اساسی نظیر لوبیا و برنج را دچار نقصان خواهد نمود. در فشردۀ گزارش 

Sciences  ،محصول برنج کاهش یافته گرم شدن کرۀ زمین( آمده است که با گرم شدن شبها در نتیجۀ 0110)جون ،
، اوسطبا ازدیاد هر درجۀ سانتیگرید حرارت در فصل نمویی با درجۀ حرارت » است، این نمایشگر آن است که : 

ه در اثر درجۀ حرارت اعظمی بر محصوالت زراعتی خیلی شدید کاهش می یابد؛ در حالی ک %01محصول دانه باب 
گرم شدن کرۀ بود. این گزارش مدرک مستقیمی از کاهش محصول برنج در اثر بلند رفتن درجۀ حرارت شبانه ناشی از 

 «ت می دهد.ــ، به دسزمین
پایان یافت؛ بلند  0007سال گذشته که در سال  08نشان می دهد که در  Carnegieیک مطالعۀ در سازمان 

در  %08اگست فصل نمویی، باعث پایین آمدن  -رفتن یک درجۀ سانتی گرید حرارت در جریان ماههای جون
 0113که در سال در مجلۀ ساینس  Gregory P. Asnerو   David B. Lobellبین و جواری گردید.امحصول سوی

 .Climate and Management Contributions to Recent Trends in U.S تحت عنوان  خودبه نشر رسید در گزارش 

Agricultural Yields  :بین در ااز آنجا که ایاالت متحدۀ امریکا بزرگ ترین تولید کنندۀ جواری و سوی»اظهار می دارند
 این محصوالت براساس گرایشهای تاریخی اغراق آمیز می باشد.جهان می باشد، پیش بینی تولید زیاد 
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 (Thawing Permafrost in Arctic Areasذوب شدن الیۀ منجمد زمین در قطب شمال )

کاربن  ( را ذوب نموده، باعث آزاد شدنpermafrostبلند رفتن درجۀ حرارت در قطب شمال، الیۀ منجمد زمین )
دای اکساید به اتموسفیر می گردد. الیۀ منجمد دایمی زمین در حدود یک چهارم حصۀ سطح نیم کرۀ شمالی زمین را 

بیلیون تن کاربن را در خود نگاهداری می نماید....برای  511کاربن جهان یا  %00اشغال می نماید. این الیه حدود 
بیلیون تن کاربن از طریق مصرف مواد سوخت  001ه اینسو، تقریباً ب 0850تدارک این حدود باید عالوه شود، از سال 

 به اینسو واقع شده است. 0081فوسیلی و تولید سمنت به اتموسفیر آزاد شده است. نیمی از این انتشارات از اواسط 
Permafrost  ت بوده، حاوی علفها، فو 051تا  011، یک ساختمان جامد از خاک یخ زده است که دارای عمق

سختی که در ساختن   Permafrostساله می باشند. 31111ریشه ها، چوبها می باشد. بخش اعظم آنها دارای تاریخ 
منازل و دیگر تعمیرات به کار رفته، با بلند رفتن درجۀ حرارت، تبدیل به مادۀ نرم گردیده، تعمیرات، ایستگاههای تولید 

برق، پایپ الینها و دیگر ساختمانها را صدمه می زند. نا پایداری زمین، باعث فرسوده گی شده، خطوط آهن، کنندۀ 
 سراشیبیها، جاده ها، تأسیسات، دیوارهای خاکی و معادن رو باز را متأثر می سازد.

ن کاربن خود را از دست داده؛ تبدیل خصوصیت ذخیره نمود  Permafrostاما به مراتب بدتر، فیدبک مثبت است، 
، کاربن دای اکساید را تراوش می نماید؛ Permafrostبه بزرگترین منبع کاربن دای اکساید می گردد. اکنون، آب شدن 

مودلهای اما ظرف چند دهه، قادر به آزاد نمودن مقادیر زیاد کاربن دای اکساید شده، اندازه های پیش بینی شده در 
درجۀ فارنهایت گرمتر شده، انتظار برده می شود در  0سال گذشته، آالسکا  051اقلیمی را تغییر خواهد داد. در ظرف 

 درجۀ فارنهایت گرمتر شود. 7تا  5سال آینده،  011تا  51
Svein Tveitdal  مدیر عامل ،Managing Director of the Global Resource Information Database    در

، در بیست و 0110را نظارت می نماید، در هفتم فبروری سال  permafrostکه ذوب شدن  UNEPمرکز اطالعات 
که در کینیا دایر شده بود تذکر داد:   United Nation's Governing Council in Nairobiیکمین جلسۀ 

«permafrost  منحیث انباری از کاربن عمل نموده، کاربن و دیگر گازهای گلخانه یی نظیر متان را برای هزاران سال
محبوس نموده است. اما اکنون شواهدی به دست آمده که نشان می دهد، که بیشتر از این وظیفۀ خود را انجام داده 

، کاربن را دو باره به محیط پس می دهد. این باعث شتاب بخشید اثرات permafrostر بعضی مناطق، نمی تواند  و د
 گلخانه یی شده می تواند.

 National Center for Atmospheric Research(، مودلهای اقلیم در 0115در یک مطالعۀ تازه )دسمبر، 

(NCAR)  وت از بخش باالیی ف 01نشان می دهند شاید تغییر اقلیم باعث آب شدنpermafrost  شده، کاربن دای
پیش از این، مردم » ، می گوید:  NCAR'sمولف ارشد  David Lawrenceاکساید را به اتموسیفر آزاد نموده است. 

شریک کار تألیف ، «مودلها را برای مطالعۀ به کار می بردند؛ اما نه با در نظر داشت عملکرد متقابل سیستم مودل اقلیم
Andrew slater  از مرکزColorado's National Snow and Ice Data  8پوهنتون کولورادو می باشد. که ازدیاد 

، مقدار قابل permafrostآب شدن » به اینسو طرح کرده بود، می گوید  0031درصدی آب شدن یخ قطبها را از 
به نشر رسیده، ممکن  0115دسمبر  00مطلب مطبوعاتی که در وی به عقیدۀ «. مالحظه از آب را به بحر می فرستد

در صد تمام کاربنی را که در خاک یافت می شود، داشته باشد. مودلهای اقلیمی نشان می دهد  permafrost 31است 
 0111111به  0151مایل مربع تا سال  0111111، در مساحتی با  permafrostفوت  00ر0که نواحی با عمق 

مربع کوچکتر خواهد شد. هرگاه انتشارات کاهش یابد )فرض می شود در سطح  011111به  0011و تا مایل مربع 
حفاظت شده اند(، هنوز توقع برده می شود  (Natural reservoir) بلند از منابع انرژی بدیل استفاده شده، منابع طبیعی

 آب گردد.  permafrostبع میلیون مایل مر 0ر5به اندازۀ  0011تا 
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 (DISAPPEARING GLACIERSناپدید شدن یخچالهای طبیعی )

، گرم شدن کرۀ زمینیخ در سراسر سیاره ذوب می شود. یخچالهای طبیعی در شش قاره ذوب می شود. به دلیل 
که سرحد بین اوگندا و کینیا را به وجود آورده اند، به   Ruwenzori rangeیخچالهای طبیعی واقع در سلسله کوههای 

 مقدار زیاد ذوب شده به عقب رفته اند.
تا  01مایل از طول خود را از دست داده است؛ در حالی که  Bering  ،8 بزرگترین یخچال امریکای شمالی به نام

در   Dundee Ice Capاز اجزای یخچال از بین رفته است. نمونه های یخی تهیه شده از عـــــــــمق  05%
Qilian Mountains در شرقی ترین حاشیۀ ،Qinghai-Tibetan Plateauی پس از ، نشان می دهد که سالها

 سال گذشته بوده اند.  00111از جملۀ گرم ترین سالها در  0037
فعلی جهان  گرم شدنسال عمر دارد. هر گاه  01111یخچال طبیعی یکی از آنها  51در پاک ملی، از جملۀ 

 کلیه یخچالهای طبیعی از بین خواهند رفت. 0131ادامه یابد؛ تا سال 
دانشمندان می گویند: یخچالهای قطب جنوب در حال لغزیدن به داخل بحر بوده، لغزیدن شان سرعت می گیرد. 

سال از نشان می دهد که یخچالها در اثر شکسته شدن  NASAدو مطالعۀ جداگانه از محققان اقلیم و آژانس فضایی 
ال حرکت اند. در نوشته یی در مجــــــــلۀ به سوی اقیانوس اطلس در ح ،Larsen Bصفحۀ یخی  0110

Geophysical Research Letters یــــآمده است که محققان بیان می دارند، اندازه گیری های ماهواره ی 
(Satellite temperature measurements)  باعث بلند رفتن سریع  گرم شدن کرۀ زمینآنها نشان می دهد که

 سطح آب بحر گردیده است.
با سرعت  0078تا  0013سالهای  جریاندر کوههای کینیا، در   Lewisذوب شدن شتاب گرفته است. یخچال 

 کاهش یافته است.  %01، 0013تا  0700بیشتر از دوران سالهای 
( سه مرتبه بیشتر از بیست سال 0000تا  0173در جنوب پیرو، نرخ ذوب شدن یخچال در جریان هشت سال )

» متخصص اقلیم در پوهنتون دولتی اوهایو می گوید:  Ellen Mosley Thompson( بود. 0073تا  0013گذشته )
ها ــــنند؛ این خیلی دیر خواهد بود که در مورد آن تشویش نماییم؛ زیرا آنبا گذشت زمان شاید بدانیم که آنها چه می ک

 «.می روند که حالت یخچالهای شتابان را به خود بگیرند
در مجلۀ ساینس به نشر رسیده، گروهی از دانشمندان به شمـــــول  0111سپتمبر 05در یک مطالعه که در 

Ellen Mosley-Thompson  که توسطLonnie G. Thompson  رهبری می شد، نمونه هایی از عمق
سال  011هیمالیا را تجزیه و تحلیل نموده اند. نتیجۀ تحقیقات آنها نشان داد که  فوت 01111یخچالها در ارتفاع 

سال گذشته در ارتفاعات هیمالیا بوده است. هم چنان، تحقیق آنها مطالعات دیگری  0111گذشته از گرمترین سالها در 
آب دریاهایی را که از یخچالها تغذیه می نمایند، نمایش می داد و اینکه اندازۀ گرم شدن مناطق مرتفع در  را که کاهش
به این دلیل این این دریاها در »جهانی بیشتر )یک درجۀ فارنهایت( است، حمایت نمود. می گوید:  اوسطمقایسه به 

طول سالها جاری بودن که از یخهای کوههای مرتفع سرچشمه گرفته اند. سوال این است که این دریاها در زمان 
 «خشکسالی از کجا سرچشمه خواهند گرفت؟
شدن سطح زیرین آنها در اثر ذوب شدن، با سرعت بیشتر به سوی بحر در یخچالهای گرینلند، به دلیل لغزنده 

 حرکت اند. به کوچک شدن کتله وی یخچالهای دیگر گرینلند فکر نمایید.
، 0007تا  0701متر نازک تر شده است. در فاصلۀ سالهای  011یخچال در نیوزیلند در قرن گذشته، بیشتر از 

 اند.کوچکتر شده  %05یخچالهای نیوزیلند 
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را   WWFمتر شتاب گرفته است)گزارش  31در هند به نرخ ساالنه   Gangotri Glacierذوب شدن یخچال 
و  0035 سالهای متر ساالنه در آن آمده است، ببینید(. اندازه بین 03منتشر شده، ذوب شدن  0115که در مارچ 

 بود. 0035و  0700بین سالهای  متر 8متر ساالنه و ساالنه  07حدود  0001
Lonnie Thompson   جیولوجست پوهنتون دولتی ایالت اوهایو، که قلۀ کلیمانجرو واقع در شمال شرق تانزانیا

کوه کلیمانجرو یک سوم » هار نمود:سرحد کینیا را سروی نموده بود اظ فوت(، نزدیک 00301متر ) 5705با ارتفاع 
از دست خواهد داد.  0105ظرف دو دهۀ گذشته از دست داده است و بقیه را تا حصه از پوشش برفی خود را در 

از دست دادن این ذخایر یخی، دستگاههای تولید برق »کلیمانجرو بلند ترین نقطه در افریقاست. پروفیسور می گوید: 
وه بران، ذوب شدن این آبی، آبیاری محصالت زراعتی و تدارک منابع آب شهرداری ها را به خطر مواجه می نمایند. عال

 «کالههای کوچک یخی باعث بلند رفتن سطح آب ابحار می گردد.
اینها برفها را در فصل سرما ذخیره می نمایند و در فصل گرما ذوب »، «یخچالها نظیر بندها هستند»وی افزود: 

 «شده جریان آب دریاها را تأمین می نمایند.
، به نشر رسید 0115، در مارچ Worldwide Fund for Nature (WWF)بر اساس گزارش که توسط  

(AI3C Online News   هزاران انسان در هند، چین و نیپال، به دلیل عقب نشینی یخچالها با ذخیره ،)را ببینید
ر متر ه 05 اوسطنمودن آب مواجه هستند. یخچالهای هیمالیا با شتاب بیشتر عقب می روند. درحال حاضر به طور 

متر عقب می رود. یخچالهای هیمالیا سرچشمه هفت دریای  03ساالنه  Gangotriسال؛ در حالی که در هند ،یخچال 
بزرگ آسیا نظیر گنگا، اندوس، برهماپوترا، سالوین، مکونگ، یانگتزی و هوانگ هی می باشد که ساالنه برای میلیونها 

 انسان در چین و شبه قارۀ هند آب تهیه می نماید.
شدن سریع یخچالهای هیمالیا در گام نخست حجم آب دریاها را ازدیاد می بخشد، که نتیجۀ آن سیالبهای  ذوب

اما در ظرف چند دهه »می گوید:   WWF'sمدیر عامل پروگرام جهانی تغییر اقلیم  Jennifer Morganگسترده است. 
کاهش یافته، مشکالت بزرگ اقتصادی و محیط زیستی را برای مردمان این حالت تغییر نموده و سطح آب دریاها 

 «ساکن در چین غربی، نیپال و شمال هند در قابل خواهد داشت.

 (Water Shortages & More Droughts) کمبود آب و خشکسالیهای بیشتر

منظم به آب پاک ندارد. تقریباً دو چند آن، در حال حاضر، بیشتر از یک بیلیون انسان در سیارۀ زمین دسترسی 
بیلیون انسان فاقد سیستم فاضالب مناسب هستند. امراض وابسته به آب که جلوگیری ناپذیر هستند، در هر هشت  0ر0

ناخوشیها و مرگ و میرها در کشورهای در حال انکشاف هستند. از کل آب  %71ثانیه یک طفل را می کشند، مسئول 
آن را آب تازه تشکیل می دهد. بخش اعضم این نیز از یخچالها و پوشش  %0ر5یارۀ زمین؛ صرف موجود بر سطح س

 دایمی برفها، سرچشمه می گیرد.

 Goddard Institute for Space Studies (GISS) در یک گزارش که در ویب سایت James Hansenداکتر 
، به صورت مهمل نما، دوران هایدرولوجیک را کرۀ زمینگرم شدن که ».... وابسته به ناسا، به نشر رسیده می گوید: 

ث ـــتزیید بخشیده است. این باعث خشکسالیهای بیشتر و جنگل سوزیها گردیده است؛ اما در جا و زمان دیگر باع
 «بارنده گیهای شدید، طوفانهای قوی که از بخارات آب داغ تغذیه می شوند و سیالبها می گردد.

به یخچالهای هیمالیا اشاره می نماید که به شدت صدمه دیده،   World Wildlife Fund (WWF)مطالعۀ
دسترسی صدها میلیون انسان در چین، هند و نیپال به آب آشامیدنی را محدود ساخته است. می گوید که سریع ترین 

  WWF'sم ـــمدیر عامل پروگرام جهانی تغییر اقلی Jennifer Morganعقب رفتن یخچال در هیمالیا رخ می دهد. 



 

 

شدن کره زمین رمگ ویژه گیهای  011 

ذوب شدن سریع یخچالهای هیمالیا در گام نخست حجم آب دریاها را ازدیاد می بخشد، که باعث » می گوید 
اما در ظرف چند دهه این حالت تغییر نموده و سطح آب »او پیش رفته عالوه می نماید: « سیالبهای گسترده می شود.

ین غربی، نیپال و شمال هند کاهش یافته، مشکالت بزرگ اقتصادی و محیط زیستی را برای مردمان ساکن در چدریاها 
 را ببینید.  Planet Arkقصۀ « ل خواهد داشت.در قبا

 National Climate Data Center ل ـــــمدیر عام Thomas Karlهمان طور که در باال تذکر داده شد، 
به دلیل پاسخ مثبت درختان به سطح بلند  (Forest productivity) جنگلها حاصلخیزیدر بعضی، نواحی » می گوید: 

ر ــــــــدر چند دهۀ آینده ازدیاد خواهد یافت. در دراز مدت، تغییرات در اندازۀ پروسه های نظی کاربن دای اکساید،
سوزیها، حشرات، خشکسالیها، و امراض، محصول دهی جنگلها را کاهش خواهند داد. عالوه بران، تغییر اقلیم آتش 

( به سوی شمال امریکا خواهد شد )اظهارات sugar maplesباعث تغییر دایمی انواع جنگلی نظیر حرکت افرای قندی )
Tom Karl بارۀ تجارت، ساینس و حمل و نقل را ببینید(.  پیش از اجالس کمیتۀ سنای ایاالت متحدۀ امریکا در را
در غرب، بخش اعظم اقتصاد آبی » در انستیتوت بحر شناسی می گوید:  Climate Research Divisionمدیر عامل 

زیاد فزیکی، اقدامات  ، ایجاب روی دست گرفتنساختن یک ذخیرۀ آبامروز،  گیرد....ما از ذوب شدن یخها منشاء می 
سیاسی و اجتماعی را می نماید. پس ما که در غرب زنده گی می نماییم، به صورت حیاتی وابسته به این میکانیزم 
طبیعی ذخیره نمودن برف هستیم که در طول فصل بهار باقی مانده، ما آنرا در فصل گرما برای آبیاری و دیگر مقاصد 

توضیح نمود که آب و هوای گرمتر «. د، این ویژه گی را از بین خواهد بردخانه گی به کار می بریم. اگر جهان گرم شو
باعث بارش باران عوض برف در فصل زمستان، در نواحی کوهستانی می شود. در مقابل این حادثه باعث می شود مقدار 

اعث ذوب و بارانهای سنگین ب گرم شدنبود که  08-0001کمتر برف در ماههای گرم ذوب شود. این در زمستان 
 شدن زود هنگام یخها و جاری شدن سیالبها در کلیفورنیا گردید.

وزارت انرژی امریکا می گویند که پیش از  Lawrence Berkeley National Laboratory دانشمندان در 
آب را ، در صورتی که گرایش بلند رفتن درجۀ حرارت ادامه یابد، کلیفورنیا با دیگر ایالتهای غربی کمبود شدید 0151

تجربه خواهند نمود؛ این به آن معنی باران کمتر و از دست دادن پوشش برفی در زمستان است. از آنجا که پوشش برفی 
منحیث ذخیره گاه طبیعی عمل می نماید؛ این باعث به عقب افتادن زمستان و بهار زود رس )شاید ازدیاد احتمال 

. شاید این به نتایج شوم برای دهقانهای کلیفورنیا و مـــــصرف سیالبها در بهار( و کاهش بارشها در تابستان است
 ، اشاره نماید.(Hydroelectric dams) برق آبیبند کننده گان محصوالت انرژی برق از 

 در  Accelerated Climate Prediction Initiative (ACPI)، در مطالعۀ تحت عـــــنوان 0110در سال 

Scripps Insti tution of Oceanography  سال آینده، حجم  51تا  05صورت گرفت. پیش بینی شده بود که در
کاهش خواهد یافته، مقدار کمتر آب در دسترس شهرها و دستگاههای تولید برق آبی قرار خواهد  Sacramentoدریای 

شور تر شده، زیستگاههای انواعی که در  San Joaquin، دلتای Sacramentoگرفت. با کمتر شدن آب پاک از دریای 
 این ایکوسیستم زنده گی می نمایند به خطر می افتد.

 National Center for Atmospheric Research and elsewhereدر یک مطالعه که توسط محققان صورت
دن جهان، بر ذخایر آب تمام درجۀ فارنهایت گرم ش 0تا  0گرفت، دانشمندان را متحیر ساخت وقتی پی بردند که فقط 

مناطق شمال شرق امریکا اثر می نماید. با درنظر داشت گرایش تداوم انتشارات آلوده گیها، گازهای گلخانه یی سواحل 
بارنده گیها بسیار تغییر نخواهد  اوسطدرجۀ فارنهایت گرم خواهد ساخت. اگرچه،  0تا  0شمال امریکا را در قرن آیند، 

ش ــــلیم نشان می دهد که زمستان گرم تر، خط برف را بلندتر برده، پوشش برفی کوهها را کاهیافت، یک مودل اق
 کلفورنیا می گوید: La Jollaدر  Scripps Institution of Oceanographyمی دهد. یک محقق آب شناس 
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 .«مقدار امروزی کاهش خواهد یافت %05به  Sierra werttما درک می نماییم که نواحی بزرگی از پوشش برفی در »
همچنان، محققان پیش بینی می نمایند که تا اواسط قرن، ذوب شدن یخ باعث بلند رفتن جریانهای ساالنه در یک ماه 

 به اندازۀ یک سال می گردد. همراه با ذوب شدن برف توسط بارانهای گرم یا هوای مرطوب.
در زمستان رخ می دهد و در آینده بخش اعظم این بارنده گی به صورت بخش اعظم بارنده گیهای کلیفورنیا » 

تغییری که باعث ازدیاد آبهای جاری سطحی در زمستان و کاهش جریانهای آبی تابستانی « باران خواهد بود، نه برف.
خشک باقی  مشکل است؛ اما حالت تابستانها داغ و برای پیش بینی در بهار و خزان خاک می شود. پی آمدهای رطوبت

خواهد ماند و شاید داغتر و خشک تر شود. یک چنین پی آمدی یکجا با کاهش جریانها تابستانی، تقاضا برای آب را در 
 ایالت تشدید خواهد نمود.

 (Union of Concerned Scientistsاتحادیه دانشمندان نگران )منبع: 
رسد، در حالی که همین میلیون تن می 50به  0105فورنیا تا مطالعات تازه، پیش بینی می نماید که نفوس کلی

حرارت بیشتر را به کلیفورنیا آورده،  گرم شدن کرۀ زمینمیلیون تن مشکل دسترسی به آب دارند.  01اکنون در حدود 
 Lisa Sloanپوشش برفی را ظرف چند دهه کاهش خواهد داد. تقاضا برای تدارک آب در ایالت باال خواهد رفت. 

با » و موسس تحقیق جدید اظهار داشت:   Santa Cruzمعاون پروفیسور زمین شناسی در پوهنتون کلیفورنیا به نام
کاهش یافتن بارش برف و ازدیاد یافتن بارش باران به عالوۀ بلند رفتن درجۀ حرارت، تقاضا برای آب را ازدیاد یافته 

مطالعه، سطوح اتموسفیری کاربن دای اکساید را اندازه نموده، « بود.اثرات بر سیستمهای ذخیرۀ آب بی شمار خواهد 
دو چند اندازۀ پیش از انکشاف صنعتی بلند برود. مطالعه بیان نمود، در حالی که بلند  0151پیش بینی نمود تا سال 

ینی شده بود، باریدن رفتن اندازۀ بارش باران در بخش شمالی ایالت و نسبتاً ثابت ماندن آن در جنوب کلیفورنیا پیش ب
 Sierra  ،03 برف در نتیجۀ بلند رفتن درجۀ حرارت توقف نمود. مطالعه پیشنهاد می نماید که در مارچ، پوشش برفی

 Sloan فوت پایین تر از حد فعلی خود خواهد بود. تا پایان ماه اپریل، پوشش برفی به صورت کامل از بین خواهد رفت.

می گوید که با وجود کاهش   Sloan« از آب فعلی از دست خواهد رفت %70یان فبروری در رابطه به آب، تا پا»گفت: 
حتی اگر شما به تغییرات جدی تعهد »   Sloanچشم گیر تولید گازهای گلخانه یی، تغییرات اقلیمی تداوم خواهد یافت.

رت ایجاب می نماید که سناریوی نمایید، ازدیاد گازهای گلخانه یی در بعضی از کشورها دو چند خواهد شد، در این صو
شما شاید به این نتیجه برسید که ما به پایان یافتن کوتاه » اظهار داشت: « ما با سلسلۀ از حاالت مطابقت داشته باشد.

 «.مدت تغییر اقلیم فکر می نمایم
مشابه بر ایالتهای دیگری ای د باال در بارۀ کمبود آب، کلیفورنیا را نگران می سازد، فشارهراگرچه، بسیاری از موا

پوشش برفی کوهها سرچشمه می گیرند، وارد خواهد گردید. هنگامی که ذخایر آب در سراسر جهان  که از ذخایر آبی و
برای مصارف تابستان و خزان آینده ناکافی شود، فشارها بر دستگاه تولد برق هسته وی وارد شده، زمینۀ نگران شدن 

اید هسته وی را فراهم خواهد آورد. اگر کار به جایی برسد که آب برای تداوم کار انسان از ترورزیزم و مواد ز
دستگاههای تولید برق آبی کفایت نکند، وسوسه برای دوری نکردن از برق هسته وی، بزرگ خواهد بود. با وجود انزجار 

ق هسته وی را انتخاب خواهند نمود. تعداد قلیلی، با ( از برق هسته وی، امریکاییها، استفاده از برAntipathyزیاد )
 وسوسۀ پریدن از بیست و پنجمین قصۀ سوختن تعمیر، مبارزه خواهد نمود.

به دلیل شتاب یافتن گردبادها در اقیانوس اطلس، آسترالیا پدیدۀ را تجربه می نماید که بارش باران را در این 
مایل در ساعت باعث شده که امواج اقلیمی به  011شدن بادها تا کشور به خطر مواجه ساخته است. شدید و سخت 

و از دست دادن الیۀ  گرم شدن کرۀ زمینخارج از آسترالیا به اقیانوس جنوب رانده شود. دانشمندان، این پدیده را به 
 ازون بر باالی قطب جنوب نسبت می دهند. 
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ـــــناســــــی وابســـــــته بـــــــــه دانشمندان آسترالیایـــــــــی از کمیتۀ هــــــــــواش
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)   و پوهنتونMonash با ،

Office of Oceanic and Atmospheric Research  امریکا وAntarctic Division on the Antarctic 

vortex .توجه آنها بر گرد بادهای چند سال گذشته متمرکز است. آنها ازدیاد کمیت  انگلستان همکاری می نمایند
سرعت بادها را از طریق اندازه نمودن تفاوتهای فشار بین ارتفاعات بلند بر باالی قطب جنوب و ارتفاعات کمتر در 

 اقیانوس جنوبی در نزدیکی آسترالیا، تعیین می نمایند. 
سال گذشته بوده، باعث کمبودی بزرگترین منابع  011بد ترین در آسترالیا،  0113و  0110خشکسالیهای 

غذایی جهانی گردید. این خشکسالیها بسیار شدید بوده، گردبادهای قطب جنوب را در پیدایش آنها مقصر می دانند. 
دانشمندان می گویند تداوم طوالنی مدت خشکسالی در جنوبی ترین ایالت آسترالیای غربی، پیش بینی برای 

 کسالیهای شدیدتر و دایمی تر برای آسترالیا بوده باشد.خش
را ببینید(، هزاران  ABCبه نشر رسید )خبرهای آنالین  WWFتوسط  0115براساس گزارشی که در مارچ 

انسان در نیپال، چین و هند به دلیل آب شدن یخچالها؛ به کمبود آب مواجه هستند. یخچالهای هیمالیا با سرعت شتاب 
متر  05تا  01 اوسطعقب می روند، یخچالهای هیمالیا با شتاب بیشتر عقب می روند. درحال حاضر به طور یابنده به 

متر عقب می رود. یخچالهای هیمالیا سرچشمه هفت  03ساالنه  Gangotriهر سال؛ در حالی که در هند ،یخچال 
ی و هوانگ هی می باشد که ساالنه برای دریای بزرگ آسیا نظیر گنگا، اندوس، برهماپوترا، سالوین، مکونگ، یانگتز

 میلیونها انسان در چین و شبه قارۀ هند آب تهیه می نماید.
Jennifer Morgan  مدیر عامل پروگرام جهانی تغییر اقلیمWWF's   :ذوب شدن سریع یخچالهای »می گوید

اما در ظرف چند »، «هیمالیا در گام نخست حجم آب دریاها را ازدیاد می بخشد، که نتیجۀ آن سیالبهای گسترده است.
دهه این حالت تغییر نموده و سطح آب دریاها کاهش یافته، مشکالت بزرگ اقتصادی و محیط زیستی را برای مردمان 

 « یپال و شمال هند در قابل خواهد داشت.ساکن در چین غربی، ن

 آسیب پذیری در برابر ازدیاد طوفانهای بحری، فرسوده شدن سواحل و ریختن نفت بر ابحار

(Increasing ocean storms, coastal erosion and oil spill vulnerability) 

و غول پیکر شدن امواج در اقیانوس اطلس  گرم شدن کرۀ زمینمحققان اقلیم در مورد امکان وجود رابطه بین 
ارتفاع امواج  اوسطهشدار می دهند. دانشمندان می گویند ازدیاد تغییر شدید اقلیم، ابحار را خشن تر خواهد ساخت. 

حاالت  فوت( ازدیاد یافته است. 3ر07سال گذشته، تقریباً یک متر ) 31زمستانی در جنوب شرق اقیانوس اطلس، در 
دار ـــهش Bremenاز پوهنتون  Ingo Grevemeyerت طوفانی، برای مدت بیشتر ادامه می یابد. همچنان، حاال
اطالعات ما به یک گرایش تطابق بین خشن شدن ابحار و ازدیاد در جۀ حرارت هوا اشاره می نماید... »می دهد که 

ما از داده های مودلهای کامپییوتری می دانیم که حرارت در آیندۀ نزدیک بیشتر خواهد شد؛ در صورتی که این 
محققان آلمانی که فعالیتهای طوفانها را «. بلند ابحار هستیمگرایش ادامه یابد، ما مجبور به رو به رو شدن با امواج 

، در هفت روز هر ماه امواج بلند 0081تا اواخر  0050 سال ، ازوسطمتثبت می نمایند، تعیین می نمایند که به طور 
ادامه رسید که تا امروز  00این رقم دو چند شده، به  0071و  0081 اقع شده است. بعد از آن بین سالهایبحری و

بلند رفتن سطح آب ابحار به یک متر برسد مهم ترین  پیش از آنکه دارد. همان طور که در باال تذکر داده شد،
برای مطالعه در بارۀ انکشاف، محیط زیست و مصونیت، واقع در  Pacificطوفانهای زیانبار واقع شده اند. انستیتوت 

انچ رسید، یک طوفان در هر صد سال، تبدیل به هر طوفان در  1 اوکلند، می گوید: هنگامی که بلند سطح آب ابحار به
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سکو می گردد. در رابطه به تعداد زیاد تانکرهای نفتی که در سواحل غربی امریکا یهر ده سال در دهانۀ خلیج سان فرانس
در آن نیز  نکردرفت و آمد دارند چه می گویید؟ هنگامی که فعالیت طوفانها ازدیاد یافته، بحر خشن می گردد؛ سفر 

خطرناک تر می شود که این خود تهدیدی دیگر برای کرانه های کلیفورنیا، اوریگان و واشنگتن به وجود می آورد. 
هنگامی که طوفانهای بحری آسیب پذیری مناطق ساحلی را در برابر ریخته شدن نفت بر بحر، بلند می برد؛ این تهدید 

 ساحل و در سراسر جهان چند برابر می شود.با در نظر گرفتن هزاران مایل کرانه و 

 (Greenland - A Key to Accelerating Climate Change) گرینلند کلیدی برای تغییر شتاب یابنده اقلیم

به عقیدۀ ناسا، لبه های صفحهات یخهای گرینلند ذوب می شوند. دانشمندان می گویند که نتیجۀ بلند رفتن 
زنگ خطری را به صدا در نمی آورد. اما هنگامی که ذوب شدن ادامه یابد، سه  کدام انچ سطح آب بحر، 1ر115ساالنۀ 

چهارم حصۀ نفوسی را که در نواحی ساحلی جهان زنده گی می نمایند، به خطر مواجه می سازد. در بعضی مناطق،  
زهای یخ جریان صفحه های یخ دارای ضخامت نیم تا یک مایل می باشد. هنگامی آب ناشی از ذوب شدن یخ در در

می یابد، لبه های صفحه های یخی را ذوب نموده باعث حرکت سریع تریخ به سوی بحر و شکسته شــــدن این 
( پوهنتون کولورادو ]در glaciologistیخچال شناس ) Konrad Steffenصفحه ها به قطعات کوچکتر می شود.... 

[ گفت که ذوب شدن سانفرانسیسکو American Geophysical Union( در 0110نشست ساالنۀ خزانی )دسمبر، 
مایل مربع رسید، که در گذشته نظیر آن ثبت  015111سریعتر شده، به حدود  0110پوشش یخ گرینلند در سال 

 نگردیده است. 
اند که  در مجلۀ ساینس به نشر رسیده است، دانشمندان ابراز داشته 0111فبرور  01در یک مطالعۀ تازه که در 

، مقدار آبی که در اثر 0001ذوب شدن یخچالهای گرینلند، آهنگ شتاب یابنده یافته است. آنها نشان دادند که در سال 
چند بیشتر از مصرف ساالنۀ آب در لوس آنجلس بود. سال گذشته، مقدار یخ  01ذوب شدن یخ در گرینلند تولید شد، 

یکی از اجرا کننده های  Eric Rignotآنجلس مصرف می نماید.  چند حجم آبی بود که ساالنه لوس 005ذوب شده 
ما منتظر تغییرات زیادی »کلیفورنیا گفت:  Institute of Technology's Jet Propulsion Labتحقیق و دانشمند در 

 رم شدنگشی از هستیم، گاهی این تغییرات پیش از آنکه مابدانیم چگونه واقع می شوند، رخ می دهند. یقیناً این نا
 بود. Kansasاز پوهنتون  Pannir Kanagaratnamدیگر  محقق« یخچالها است.

 (The Sky is Rising) آسمان در حال صعود است

ۀ ــاست که ما در آن زنده گی می کنیم. تروپوسفیر، خان troposphereاتموسفیر الیه الیه است. الیۀ زیرین 
 5نمونه های مختلف آب و هوا از قبیل باران شدید، کوالک )باد شدید توأم با برف( و غیره است. ضخامت تروپوسفیر از 

قرار  stratosphereمایل فرق می نماید عمیق ترین نقطۀ آن در منطقۀ استوا قرار دارد. در باالی تروپوسفیر،  01تا 
ند. مرز )سرحد( بین تروپوسفیر و استراتوسفیر، چاه هوایی جویی دارد که در آن طیارات تجارتی پرواز می نمای

(tropopause.می باشد. یاد داشت گردیده است که به باال صعود می نماید و دلیل آن نیز خود ما هستیم ) 
عقیده دارند که  Lawrence Livermore National Laboratoryدانشمند فزیک اتموسفیر و معاونش از 

هنگامی که درجۀ حرارت اتموسفیر بلند برود، تروپوسفیر همانند یک بالون منبسط می شود. منبسط شدن تروپوسفری، 
tropopause را  به طرف باال می راند. دلیل دیگر بلند رفتنtropopause   تجزیه شدن ازون به وسیلۀCFCs  در

ند کدام یک بیشتر مقصر است. تروپوسفیر در اطرف قطب باال رفته، در الیۀ استراتوسفیر می باشد. هیچ کس نمی دا
دود ـــارتفاع طوفانهای شدید را مح tropopauseفوت رسیده است. به طور خاص، 0111بعضی نواحی ارتفاع آن به 
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ای صاعقه دار و سرعت اعظمی ( مانند بر باالی ابرهای صاعقه دار، باال رفتن ابرهAnvilمی نماید. این بستۀ سندان )
در مرتفع ترین نقطه،  tropopauseبادهای استراتوسفری را تعیین می نماید. هر کس حدث زده می تواند که یک 

باعث به میان آمدن ابرهای صاعقه دار طویل تر با نتایج ممکنه نظیر بارشهای سخت نظیر سرازیر شدن باران و هوای 
 سرد از ارتفاعات بیشتر می گردد. 

 

 : مورد تهدید قرارگرفته اند آب و هواکه توسط تغییر  پرندگان انواعی

(Species Threatened by Climate Change) 

Sooty Shearwater:  میلیون می رسید؛ اما امروز  5یک پرنده از سواحل غربی امریکاست که زمانی تعداد آن به
حفاظت پرنـــده گان انجمن سلطنتی بریتانیا برای  کارمند Barnaby Briggsمی رسد.  051111تعداد آن به 

(Britain's Royal Society for the Protection of Birds ) :گرم شدن آبها، باال آمدن آبهای تحتانی »می گوید
« و پالنکتونها را به سطح آورده است.  squid( را کاهش داده، منبع اصلی غذای این پرنده، upwellingsاقیانوس آرام )

واشنگتن، در بین سالهای از سواحل کلیفورنیا و   sooty shearwatersت جمعی: » EPAنقل قول از یک ویب سایت 
کاهش یافته است، این دورانی است که در آن درجۀ حرارت سطحی باال رفته است.  %01در حدود  0000تا  0078

میلیون پرنده می شود. گرم شدن آب باعث باال آمدن آبهای عمقی به  0کاهش شامل از بین رفتن بیشتر از  موجب این
اال ـــــپروسۀ دورانی است که مواد غذایی را از عمق به سطح ابحار ب upwellings( می گردد. upwellingsسطح )

پالنکتونها حیوانی که منبع کلیدی غذا برای  %81می آورد. ظاهراً، طی دو دهۀ گذشته، کاهش این پروسه کاهش 
Shearwater  و ماهیان کوچک کهShearwater هاز آن تغذیه می نماید، گردید». 

 

 : sandpiperbilled -Spoonیلوه 

در شمال امریکا، توقع برده می شود تندرای قطب شمال به طرف شمال عقب نشینی نموده جای خود را به جنگل 
 از بین خواهد رفت. spoon-billed sandpiperدرصد آشیانه های  11، گرم شدن کرۀ زمینخواهد داد. در اثر تهدید 

 

 :The Capercaillieنسل خروس سیاه اروپائی  

، در تا اواسط قرن پیش بینی می شود ؛برسد درجۀ فارنهایت 0ر8 حرارت بههرگاه ازدیاد پیش بینی شدۀ درجۀ 
زیستگاه خود را که عبارت از جنگلهای کاج می باشد، از  capercaillie ،00%به نام  grouseانگلستان، بزرگترین 

 دست بدهند. 

                                                           
 -  هر یک از انواع مرغ بحری بابالهای بزرگ که نزدیک سطح آب بحر پرواز نموده مربوط آردرPrpcellariiformis خانوادۀ ،

Procellariidae جنس ،Puffinus )با تاداد زیاد انواع می شوند.)مترجم 

 -   مرغ کوچک با پاهای دراز می باشد که در جنوب شرق آسیا و روسیه زنده گی نموده در فهرست پرنده گان در خطر انقراض جا داشته
می  E.pygmeusبوده دارای نام علمی  Eurynorhunchusو جنس  Scolopacidaeخانوادۀ  Charadriiformes  مربوط آردر

 باشد.)مترجم(

 -  بزرگ ترین عضو خانوادۀPhasianidae  بوده در شرق و مرکز آسیا و شمال اروپا یافت می شود. مربوط آردرGaliiformes ،

 می باشد. )مترجم( Tetrao urogallusبوده دارای نام علمی Tetrao جنس 
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The Scottish crossbill همبرنوک نوع مرغ است که تنها در اسکاتلند یافت می شود 

Scottish  .صرف در اسکاتلند یافت می شود 

 (Migration Timingتنظیم وقت مهاجرت )

IUCN  می گوید: پرنده گان و حیوانات از بلند رفتن درجۀ حرارت به جایی که مهاجرت می نمایند، تحت فشار
مشکل آنها  قرار دارند. در حال حاضر آنها از نواحی استوایی که بسیار گرم شده اند، به سوی شمال و جنوب رو آورده اند.

در معرض خطر انقراض قرار داشتند؛ در حالی که دو سوم کل پرنده گان  %00منابع غذای و پناهگاه است. پیش از آن 
نوع پرنده، در حالت از بین رفتن قرار دارند. آیا ما انواع پرنده گان بیشتری در  0111حصۀ پرنده گان سیاره، 

 فهرســـت پرنده گان در معرض خطر انقراض داریم؟ 
این توقع که غذای شان در مقصد آماده است، بدون پرنده گان مهاجر، با مهیا بودن آب و هوای نسبتاً ثابت، به 

توقف صدها یا هزاران مایل پرواز می نمایند. تنظیم وقت همه چیز است، به ویژه برای مهاجرت پرنده گان. باال آمدن 
نوع مرغابی  ظیرـــسطح آب ابحار خطر واقعی به منابع غذایی و محل زاد و ولد میلونها پرنده در سراسر جهان، ن

مرغ آواز  و plovers مرغ باران ، pintails مرغابی دم باریک ، red knotیلوه سرخ،  mallards یوحش
( به وسیلۀ تغییر اقلیم متأثر شده Canada geeseمهاجرت غازهای کانادایی ) پیش می نماید. warblers خوان

این غازها چندین هفته زود تر از آنکه ذخیرۀ غذایی آنها اجازه است. در پاسخ به بلند رفتن درجۀ حرارت در تابستان ، 
دهد، به خلیج هودسون وارد می شوند. غذای ابتدایی آنها نباتات باتالقی می باشد، که در پاسخ به طول روز رشد می 

برای سبز شدن  نمایند، نه تغییر در درجۀ حرارت، و پس از رسیدن غازها سبز می شوند؛ اما پرنده گان گرسنه هستند و
نباتات صبر نموده نمی توانند و ریشه های نباتات را خورده، ذخیرۀ غذایی آیندۀ خود را از بین می برند. در حالی که این 

 مسکن طبیعی توسط انواع دیگر پرنده گان به کار برده می شود.

 (Arctic Warmingقطب شمال ) گرم شدن

 WWF متداوم قطب شمال، جمعیتهای پرنده گان منطقه را تهدید می نماید. گرم شدن،WWFگزارش  براساس
در مطالعۀ خود نشان داد که بلند رفتن درجۀ حرارت نواحی دارای پوشش چوبی را به سوی شمال می راند، که در نهایت 

درجۀ فارنهایت، مسئول  0زۀ قطب شمال، به اندا گرم شدنمی گیرد.  جای تندرا را که میزبان میلیونها پرنده است،
 انقراض چندین نوع پرنده خواهد بود.

                                                           
-  یکی از پرنده گان گنجشک مانند شاخه نشین که بومی جنگلهای اسکاتلند بوده، مربوط آردرPasseriformes خانوادۀ ،Fringillidae ،

 می باشد. )مترجم( Loxia scoticaبوده دارای نام علمی  Loxiaجنس 

 -  آسیا و شمال افریقا بوده به نواحی دیگر جهان مهاجرت  است که بومی نواحی معندله، نیمه استوایی امریکا، اروپا،نوعی مرغابی وحشی
می باشد.  Anas platyrhynchosبوده، دارای نام علمی  Anas، جنس Anatidae، خانوادۀ Anseriformesنموده اند. مربوط آردر 

 )مترجم(

 -  پرستو با جسامت متوسط که در نواحی تندرای کانادا، روسیه و اروپا زنده گی می نماید. مربوط آردر نوعیCaradriiformes ،

 می باشد. )مترجم(  Calidris canutusبوده، دارای نام علمی  Calidris، جنس Scolopasidaeخانوادۀ 

 -  مرغابی با پراکنده گی جغرافیایی وسیع در سراسر جهان. مربوط آردر نوعیAnseriformes  خانوادۀ ،Anatidae  جنس ،Anas 

 می باشد. )مترجم(  Anas acutaبوده، دارای نام علمی 

 -  گروه بزرگی از پرنده گان آبزی. مربوط آردرCaradriiformes  خانوادۀ ،Caradriidae  و انواع مختلف. ، با چندین جنس

 )مترجم(

  - .مترجم( تعداد زیاد پرنده گان گنجشک نمای کوچک، آواز خوان و حشره خوار به این نام یاد می شوند( 
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 :uingAdelie Pen ادیلیپگوئن  

William Fraser  ،معاون پروفیسور از پوهنتون ایالت مونتاناAdelie Penquin  را در جزیرۀKing George  
کاهش یافته  King Georgeدر جزیرۀ  %01به این سو،  0070 سال در قطب جنوب مورد مطالعه قرار داده بود. از

، از پوهنتون فوق الذکر، نیز اشاره می نماید که کاهش جمعیتهای Wayne Trivel-pieceاست. معاون پروفیسور 
روای آن که منبع غذایی اصلی پرنده گان را و ال krillاز بین رفتن یک نوع سخت پوست قطبی به نام  پنگوئن به

 تشـــــکیل می دهد، می باشد.  

uingPen Emperor 

تقلیل یافته اســـــت.  %51جمعیت پنگوئن امپراتور قطب جنوب، تا  0110تا  0051در فاصلۀ بین سالهای 
Henri Weimerskirch   از مرکز ملی فرانسه برای تحقیق علمی درVillers en Bois  :ا ـــــم»فرانسه، می گوید

به اینسو پنگوئن امپراتور رو به زوال است؛ اما اکنون پس از اصالح و بهسازی دانش ما در  0071می دانستیم که از 
باور داشت که تغییرات اقلیم مسئول زوال این « رابطه به عملیه های اقلیم بحر، دلیل از بین رفتن آنها را می دانیم.

در اقیانوس جنوبی در حال ذوب شدن  Sea ice، است. krillپراتور، پنگوئن است. یکی از مراحل نابودی پنگوئن ام
را تشکیل می دهد، نیز  krillکه غذای Sea ice مقدار الجیهای موجود در بخش تحتانی  Sea iceبوده، با کاهش 

برای منبع ، تهدید  Threat to Krillکم، پنگوئن کم و دیگر حیوانات. krillکم، الجی کم،  Sea iceش می یابد.، ــکاه
 John Roachگزارش ، نهنگها، خوکهای آبی، پنگوئنها و Squids ماهی مرکب غذایی ماهی، پرنده گان بحری،

National Geographic News  .را ببینید 

 (North - Central United States Ducks) ، ایالتهای مرکزی امریکامرغابیهای شمال

باعث متأثر شدن جریان زاد و ولد جمعیتهای مرغابیها در شمال  گرم شدن کرۀ زمینبراساس یک تحقیق، 
خواهد  0111میلیون پرنده تا سال  0ر8تا  0ر0میلیون پرندۀ امروزی به  5ایالتهای مرکزی امریکا و کاهش آنها از 

 گردید. 

 حیوانات

 (Polar Bearsخرسهای قطبی )

 منابع طبــــــــیعی جهان  اتحادیۀ حفظ عضو گروه متخصصان خرس شناس از 01، 0115در جون 
(World Conservation Union)  به این نتیجه رسیدند که ایجاب می نماید، در اثر کاهش سی در صدی

سال آینده در سراسر جهان، نام آن شامل فهرست انواع آسیب پذیر  35تا  31جمعیتهای بزرگترین خرس جهان ظرف 
(vulnerable species گردد. اکنون در حدود )خرس قطبی در قطب شمال زنده گی می  05111تا  01111

قطبی که برابر با مساحت کشور ناروی، دنمارک و سویدن است،   sea iceنماید. در حدود یک میلیون مایل مربع 

                                                           
 - .مربوط آردر  نوعی از پنگوئن است که در نواحی ساحلی قطب جنوب زنده گی می نمایندSphenisciformes  خانوادۀ ،

Sphenisciidae  جنس ،Pygoscelis  بوده دارای نام علمیPygoscelis adeliae )می باشد. )مترجم 

 - .مربوط آردر  طویل ترین و سنگین ترین پنگوئن بوده، بومی قطب جنوب استSphenisciformes  خانوادۀ ،Sphenisciidae  ،

 می باشد. )مترجم( Aptenodytes forsteriبوده دارای نام علمی  Aptenodytesجنس 

 -  خرس قطبی بومی مدار قطب شمال بوده، مربوط آردرCarnivora  خانوادۀ ،Ursidae  جنس ،Ursus  بوده دارای نام علــــمی

Ursus maritimus )می باشد. )مترجم 

 



 

 

 گرم شدن کره زمین 019

 sea iceکاهش  نیاز دارند، sea ice  کاهش یافته است. از آنجا که این خرسها برای شکار نمودن خوکهای قطبی به
 باعث از بین رفتن تعداد زیاد خرسهای قطبی گردیده می تواند. عنوان واشنگتن پوست را ببینید.

، که کمی 0011می رسد، کمتر از رقم  0111براساس گزارش، تعداد خرسهای قطبی اطراف خلیج هودسون به 
برای شکار  sea ice ون منتظر تشکلطراف خلیج هودسپیش تر شمارش شده بود. در خزان گذشته، خرسهای قطبی ا

خوکهای قطبی، می ماندند. امروز، یخهای خلیج هودسون سه هفته زودتر ذوب می شوند، که به معنی زمان کمتر برای 
تعقیب و شکار نمودن خوک قطبی است. هم چنان، این به معنی وقت کم برای پر خوری و اضافه نمودن وزن بدن از 

سال قبل، خرسهای قطبی اطراف خلیج هودسون،  01یز است. در مقایسه به خرسهای طریق ذخیره نمودن چربی ن
 کمتر چوچه می آورند.  %01الغر تر بوده و نیز  01%

 Canada's equivalent of the EPA, Environment Canadaبراساس یک مودل اقلیم که توسط 
دار معتدله مبدل  قطبی همانند نیوانگلند، به جنگلهای برگ سال آینده، نواحی تندرای تابع 31ف انکشاف داده شده، ظر

 خواهد شد، که جایی برای زیست نمودن خرس قطبی نمی باشد. 
ث ـــــباع sea iceنیاز دارند. نابودی و عقب رفتن  sea iceخرسهای قطبی برای دستیابی به غذا و همسر به 
یتهای خود دچار مشکالت شوند. حیوانات باردار و آنهایی که می شود تا حیوانات در تهیۀ غذا و تداوم زنده گی جمع

 دارای بچه هستند در معرض خطر جدی قرار خواهند داشت.
، باعث می شود تا خرسهای قطبی فواصل بیشتری را برای شکار و به دست آوردن غذا  sea iceذوب شدن

که در شانزدهمین کنفرانس  US Minerals Management Service، بحر شناسان از 0115بپیمایند. در دسمبر 
دو ساله در بارۀ بیولوژی پستانداران بحری در کلفورنیا شرکت نموده بودند، گزارش دادند: در خزان گذشته، چهار خرس 
قطبی را یافته اند که در سواحل االسکا غرق شده بودند. آنها هم چنان توضیح دادند که تعداد بیشتر خرسهای قطبی را 

 %01مایلی ساحل بحر قرار داشته اند. آنها اشاره نمودند که  11ه اند، بعضی از آنها در فاصلۀ در بحر رو باز دید
 %0دیده اند، در داخل آب قرار داشتند؛ در حالی که در سالهای گذشته،  0115خرسهای را که آنها در ماه سپتمبر 

 مطالعه نمایید. BioEd Onlineرا در  Tim Simoniteخرسها در حال شنا دیدیده شده بودند. گزارش بنیاد 

 (Caribouگوزن امریکای شمالی )

sea ice برفباریهای شدید و  ، نیز اجرای وظیفه می نماید.گوزن امریکای شمالی منحیث خط سیر مهاجرت فصلی
( گوزن امریکای شمالی را هنگام مهاجرت و جستجوی غذا energy expenditureبارانهای یخ زده، هزینۀ انرژی )

در اثر  **Peary caribou گوزن پیری تزیید بخشیده، در دراز مدت باعث نابود ساختن تعداد زیاد آنها شده می تواند.
 کاهش یافته است. 0008در  0011به  0010در سال  00111ازدیاد رطوبت هوا باریدن برفهای سنگین از 

 (Alligatorsتمساحها )

تمساحهای فلوریدا در برابر ازدیاد شوری آب حساس هستند، هنگامی که سطح آب بحر باال می آید و امواج 
ین حوادث غدوات ترشح کنندۀ نمک کروکودیل را مسدود می نمایند. در نتیجه ادامه یافتن اطوفانی ازدیاد می یابند و  

                                                           
 -  مربوط آردرArtioductyla  خانوادۀ ،Ervidae  جنس ،Rangifer   بوده دارای نام علــــمیRangifer tarandus  )می باشد. )مترجم 

 - )رابرت پیری اولین امریکائی بود که به قطب شمال رسید. )مترجم 

 -  مربوط آردرCrocodilia  خانوادۀ ،Alligatortdae  جنس ،Alligator می باشد. )مترجم( بوده دارای انواع مختلف 
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جستجوی آب تازه می افتند. اما آنها در میان یک سنگ و ، آنها به ازدیاد می یابدهنگامی شوری آب مسکن طبیعی آنها 
 یک جای سخت قرار دارند. به همین دلیل به سوی شهرها و محصوالت زراعتی رو می آورند. 

 (Turtles )سنگ بقه الک پشتها

اقلیم مورد تهدید قرار گرفته می توانند. نسبت جنسی نوزادان الک پشت، وابسته به  اتغییرتها توسط تالک پش
اعتماد انگلیسها به پرنده شناسی باعث تحریک همه جمعیتهای الک پشت شده می تواند.  گرم شدنحرارت بوده، 

(British Trust for Ornithology) .را ببینید 

 (Marine Lifeحیات بحری )

 (Disappearing Plankton - Bottom of the Food Chainقاعدۀ زنجیر غذایی ) -پالنکتونناپدید شدن 

بیلیون تن کاربن را  0ابحار در جذب نمودن کاربن دای اکساید، در خطر است. در حال حاض ابحار ساالنه  تقابلی
بحار، قابلیت تثبیت بیان می دارد که امکان دارد ا Natureمجلۀ  0005جذب می نماید. یک گزارش در اگست 

اجازه رشد می دهند، از دست  phytoplankton به و نایتروژن، را که یک عملیۀ ضروری برای خنثی سازی بوده،
فایتوپالنکتونها، کاربن را جذب و تثبیت می نمایند که بعداً به عمق بحر منقل می گردد. اگر واقعاً ابحار در اثر  بدهند.

دهند، آین آبها مقدار کمتر کاربن را جذب خواهند نمود. نتیجه، بلند رفتن بگرم شدن قابلیت تثبیت نایتروژن را از دست 
 د.سطح کاربن دای اکساید در اتموسفیر می باش

، خاک زمین و اتموسفیر، یکی از مهم (permafrost) یخ بندان دایمی پالنکتونها، عالوه بر جنگلها، نباتات سبز،
ترین انبارهای کاربن می باشند. پالنکتونها تقریباً نیمی از کاربن دای اکساید جهان را اخذ نموده، در جریان عملیۀ 

سال گذشته، زوال شدید  01در مقابل اکسیجن آزاد می نماید. در جریان  فوتوسنتیز، کاربن آنرا برای رشد به کار برده،
  %8کاهش در تولید پالنکتونهای اولیه رخ داده است؛ در حالی که در عین دوران،  %0پالنکتونها واقع شده، بیشتر از 

 پالنکتونهای شمال اقیانوس اطلس کاهش دادشته است. پالنکتونهای کمتر، جذب کاربن کمتر. 
 Watson W. Gregg بیولوجست ناســـا درGoddard Space Flight Center   می گوید که بیشترین از

بلند  0001تا اواخر  0071زمانی واقع شد که درجۀ حرارت ابحار در فاصلۀ سالهای  phytoplanktonدست دادن 
که گفت: در حالی  Greggدرجۀ فارنهایت بلند رفت.  0ر3رفت. در شمال اقیانوس اطلس درجۀ حرارت سطحی تقریباً 

ه تــــــــــــد رفــــــه بلنـــــۀ یک درجـــــحص  7/10در شمال اقیانوس آرام درجۀ حرارت سطح آب، تقریباً 
سان  (.San Francisco Chronicle, David Perlman, Science Editor, October 6, 2003. )است

گزارش ناسا : علت صعود را گفت 0113ماه اکتوبر در سال  1، دیوید پرلمن، سر دبیر روزنامه ساینس در فرانسیسکو
 بوده می تواند. مربوط« نباتات بحری کاربن کمتر جذب می نمایند»به 

 باعث از بین رفتن شدید جمعیتهای گرم شدن کرۀ زمیندر همکاری با  sea iceدر قطب شمال از دست دادن 

phytoplankton  .وارد شدن ضربۀ شدید بر زنجیر غذایی قطب شمال از قبیل از دست دادن این باعث  گردیده است
 تغذیه کننده از پالنکتون گردیده است. گرم های ماهیو   copepods ذخایر چندین نوع سخت پوست شکاری نظیر

ستون آب و کاهش تجدید تدارکات مواد مغذی و محدود ساختن نموی  شدن و ذوب شدن یخ، باعث طبقه بندی
که به شدت به زنجیر غذایی سخت پوستان وابسته اند می گردد. گزارشی را که  phytoplankton جمعیتهای

                                                           
 -  مربوط آردرTestudines (=Chelonii) ،04  باشد. )مترجم(جنس می  011خانوادۀ، با 



 

 

 گرم شدن کره زمین 000

 ارتباطات و تحقیق اقیانوس آرام انستیتوت فوق دیپلوم، مدیر عامل William Burnsتوســـــط 
(Communications & Research Associate, Pacific Institute)  برای مطالعه در انکشاف، محیط زیست و

 مصونیت را مطالعه نمایید. 
ارزیابی پیش بینی می نماید که در این قرن، درجۀ منحیث نخستین نتایج سوزاندن مواد سوخت فوسیلی تازه ترین 

نتیجه  Pacific Institute Research Associateدر یک گزارش  William Burns. میرودبیشتر بلند  01تا  0حرارت 
می گیرد که این می تواند ثابت کند که مصیبت عظیم برای بسیاری از انواع)نهنگ، دولفین و خوک دریایی(. در قطب 

را در  sea ice %01نهنگان بزرگ جهان تغذیه می نمایند، بلند رفتن درجۀ حرارت، بیش تر از  %01جنوب، جایی که 
بوده، غذای اولیۀ نهنگها و  zooplanktonرا که یک نوع  krill این قرن کاهش داده می تواند. این، به شدت وفور

منتج به ناپدید  گرم شدنپنگوئن را در نیم کرۀ جنوبی تشکیل می دهد، به خطر مواجه می سازد. در قطب شمال، روند 
 که انواع نهنگ در معرض خطر، نظیر phytoplanktonشدن مجموعی پوشش یخی ساالنه، کم شدن فراوانی انواع 

سال آینده خواهد گردید.  51از آن تغذیه می نمایند، در  beluga نهنگ سفید به نام و (narwhalنهنگ قطب شمال )
، باعث باز شدن مسیر شمال غرب نیز شده، انواع منطقه را با رفت و آمد کشتیها و خطر استخراج  sea iceکاهش 

upwelling  باعث  به وجود آمدن نمونه های از پدیدۀ شدنگرم منرالها مواجه خواهد ساخت. در نواحی دیگر جهان، 

، ایجاد شگوفه های سمی گسترده، همزمان با مرگ هزاران نوع بحری در دهۀ گذشته شده، ازدیاد بارنده گی در ابحار 
و خوک بعضی نواحی، که باعث جاری شدن مواد آلوده کننده از زمین به آبهای ساحلی که  زیستگاه نهنگها، دولفینها 

 دریایی می باشد، خواهد گردید.

 هامنبع غذایی ماهی، پرنده گان دریایی، نهنگها، خوک آبی، پنگوئن -Krill خطر به

(Threat to Krill - Food Source for Fish, Seabirds, Squids, Whales, Seals, Penguins) 

. به دلیل ازدیاد درجۀ می باشد پنگوئنهاماهی، پرنده گان دریایی، نهنگها، خوک آبی، بزرگ غذایی منبع یک 
در این منطقه تقلیل یافته، الجیهای که در  sea iceدرجۀ فارنهایت( در قطب جنوب، بخشهایی از  0حرارت ) تقریباً 
می باشد که در آبهای قطب جنوب  krillمی روید نیز کاهش یافته است. الجی منبع غذایی  sea iceبخش تحتانی 

نابود شده است. به عالوۀ  krillناپدید گردیده است. دانشمندان گزارش می دهند که در ده سال گذشته ده چند جمعیت 
 salps، پیدا شدن حیوانات کوچک بحری بــــه نام krillکاهش در منبع غذایی اش، بخشی از مشکل ناپدید شدن 

 می باشد.
شده است.  salpباعث ازدیاد انفجاری جمعیت  (Warming antarctic water) قطب جنوبگرم شدن آبهای 

salps  مخلوقات جلی فیش مانند هستند که ازphytoplankton   منبع غذایی krill تغذیه نموده، بیشتر ازkrill  گرمی
د ـــــــمی باشد حیوان مذکور نیز ناپدی Adelie penquinع غذایی منب krillرا تحمل نموده می تواند. از آنجا که 

سال مورد مطالعه قرار  00را برای  Adelie penguinsایکولوجست پوهنتون مونتانا،   William Fraserمی شود.
باور دارد که گرم شدن از  Fraserکاهش یافته است.  %01، تعداد آنها krillداده است. متوجه شده است که در غیاب 

 طریق آوردن بارش برفی که تخمهای پنگوئن را زیر تپه های برف می نماید، به پنگوئن مشکل ایجاد می نماید.

                                                           
  -  مربوط آردرCetacea  خانوادۀ ،Monodontidae  جنس ،Monodon  بوده دارای نام علمیMonodon monoceros   .می باشد

 )مترجم(

 - ابحار به سطح. باال آمدن آبهای سرد و غنی ازمواد مغذی عمق 
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Stuart Chapman  نهنگ شناسWWF :بزرگترین مشکل جهان به معنی انقراض بزرگ ترین حیوان » ، گفت
جهان، در قطب جنوب می باشد. جمعیت نهنگ آبی در قطب جنوب، در اثر شکار بی رحمانه تجارتی به صورت 

در حال حاضر کاهش یافته است. جمعیت، هیچ  0111در یک قرن پیش به زیر احتماالً  051111چشمگیر از 
 051نهنگ آبی، که « سال پیش، نشان نمی دهد. 35دی پس از تحت حفاظت قرار گرفتن از شکار در عالمتی از بهبو
گفت که صرف  WWFمتخصص یارد طول دارد بزرگترین حیوان پستاندار زندۀ بر روی زمین است.  31تن وزن دارد، 

اگر »گفت:  Stuart Chapmanرد. توسط ماهی گیری تجارتی نیز مورد تهدید قرار می گی  krillنظر از تغییر اقلیم، 
قرار است فاجعه یی برای جهان طبیعی رخ دهد، آن عبارت از کاهش نهنگ آبی با استفاده از فشارهای تجارتی جدید 

 seaرا ببینید. صرف نظر از کشتیهای تجارتی، کاهش  WWF« می باشد. این آخرین میخ بر تابوت طبیعت خواهد بود.

ice ی تهدید قوی بر جمعیتهاkrill  و حیواناتی که ازkrill .تغذیه می نمایند، خواهد بود 
یر ـگر نظـن دیــــــــــ، متضرر می شود؛ بلکه نهگهای بالkrillنهنگ آبی تنها حیوانی نیست که از نابود شدن 

 نهنگ مینک ،Bryde’s whale نهنگ برید ،right whale نهنگ بزرگ سر، humpback whale ژ پشتنهنگ کو
 .Sei whale نهنگ سی و   Eden’s whaleنهنگ کوچک ایدین ،   minkenorthern شمالی

یدۀ گیر از بین رفته اند. به عقــــــــبه صورت چشم St. Lawrenceخلیج  در مصب و krillجمعیتعهای 
Michel Harvey   وMichel Starr  دانشمندان انستیتوتMaurice Lamontagne  که توسط آژانس فدرال

Fisheries and Oceans Canada  :همکاری می شود و در آخرین نشریۀ انستیتوت فوق الذکر به نشر رسیده
متریک تن در هر کیلومتر مربع  31[ در این دو منطقه ]مصب و خلیج[ از krill،  ]macrozooplanktonبایومهای »
سال را نمایــــــش  01در  %81کاهش یافته، که کاهش  0113تن در هر کیلومتر مربع در  01به  0000 سال در

 «می دهد.
نهنگ در کانال  01تا  31بوده، هر تابستان،  krillو خلیج دارای نواحی وسیع  از نظر تاریخی، مصب

Laurentian  که حاوی آب سرد شیرین که از سواحلNewfoundland ه گرفته به سرچشمSaguenay Fjord 
نهنگ را در این ناحیه شناسایی نمودند.  05، دانشمندان صرف 0113خاتمه می یابد، دیده می شد. اما در تابستان 

برای معلومات بیشتر « بوده باشد. گرم شدن کرۀ زمینناشی از  krillشاید کاهش » می گوید:  Harveyدوکتور 
سواحل کلیفورنیا، اوریگان و واشنگتن،  krill، 0115سرویس خبرهای محیط زیستی را ببینید. برای چند ماه در بهار 

مایلی  08در  ،  Farallonدر جزیرۀ آن و دیگر انواع قازها  گوئنها،پن، ر نتیجه هزاران پرندۀ آبیکامالً ناپدید شد؛ د
 ریــــــبحنداران ، پستاkrill، در نتیجه اختالل در زیستگاه مردند. هم چنان، از بین رفتن نسیسکوسانفراغرب 

(Marine mammals)  را نیز از غذا محروم ساخته، تعداد زیادی را دچار سوء تغذیه(Malnourished ).نمود 
، آبهای سواحل غربی سرد هستند. بادهای شمال غربی از شمال غرب بیرون می آیند، بر سطح آب فشار معموالً

مواد مغذای را از عمق به سطح می آورد.  upwellingمی شود.  upwellingوارد نموده باعث بهمیان آمدن پدیدۀ 
phytoplankton   از این مواد مغذی استفاده نموده، غذای مورد نیازkrill  بزرگترینzooplankton   به اندازۀ یک انچ

                                                           
 - مربوط آردر  Cetartiodactyla خانوادۀ ،Balaenopteridae  جنس ،Megaprera  بوده دارای نام علمیM. novaeangliae  می

 باشد. )مترجم(
 - مربوط آردر  Cetaea خانوادۀ ،Balaenida  جنس ،Eubalaena )بوده دارای انواع محتلف می باشد. )مترجم 

 - مربوط آردر  Cetaea  خانوادۀ ،Balaenopteridae  جنس ،Balaenoptera  می باشد. )مترجم(بوده دارای انواع مختلف 

 - مربوط آردر  Cetaea  خانوادۀ ،Balaenopteridae  جنس ،Balaenoptera )بوده دارای انواع مختلف می باشد. )مترجم 

 - مربوط آردر  Cetaea  خانوادۀ ،Balaenopteridae  جنس ،Balaenoptera )بوده دارای انواع مختلف می باشد. )مترجم 

 -  آردرمربوط  Cetaea  خانوادۀ ،Balaenopteridae  جنس ،Balaenoptera )بوده دارای انواع مختلف می باشد. )مترجم 



 

 

 گرم شدن کره زمین 000

  phytoplanktonفوتی متوقف می شود و هنگام شب برای تغذیه از  0111تهیه می نماید. در هنگام روز، در عمق 

 به سطح آب می آید.
را کاهش می دهد، که این باعث  upwelling، سمت وزش بادها تغییر یافته، 0115اما در ماههای می و اپریل 

، مرگ پرنده گان بحری و  krillشده، زمینۀ مرگ  krill، غذا برای   phytoplanktonین رفتن موادمغذی برای از ب
 سوء تغذیۀ پستانداران بحری را فراهم می نماید. 

 

 (Whalesنهنگها )

موده ـــــــسازش ن گرم شدن کرۀ زمیننهنگها در آبهای گرم موفقیت کمتر در تولید مثل دارند. آیا نهنگها با 
  British Trust for Ornithology، تعداد آنها به چالش کشیده خواهد شد؟ مقالۀ گرم شدنمی توانند؟ و آیا با ازدیاد 

 را ببینید.

 (Pacific Coast Crabs) خرچنگهای ساحل اقیانوس آرام

یک  می گیرند. قرار در آینده، بعضی انواع خرچنگ در سواحل اقیانوس آرام در معرض انقراض گرم شدنبا ادامۀ 
ی ــــمطالعه نشان می دهد که خرچنگهای کوچک که در آبهای گرم در نزدیکی سواحل ریگی اقیانوس آرام زنده گ

بیولوژست  Jonathan H. Stillmanقرار دارند. در یک مطالعه که توسط  گرم شدنمی نمایند، در معرض تهدید 
ی ـــــزنده گ سانفرانسیسکوصورت گرفته نشان داده شد که خرچنگهای که در خلیج  Stanfordبحری در پوهنتون 

 می نمایند، تحمل کمی در برابر تغییرات درجۀ حرارت دارند. 
وع خرچنگ در طول سواحل غربی آمریکا، در گفت: مطالعات دیگر نیز نشان می دهند که حد اقل یک نوی 

زیستگاه معمولی خود دیده نمی شود. همچنان مطالعات نشان می دهند که انواع دیگر، برای فرار از بلند رفتن گرما در 
 آبهای جنوب، زیستگاه خود را به سوی شمال ترک نموده اند.

 (Seals)خوکهای آبی 

آن انواع خوکهای آبی که برای استراحت، پرورش نوزاد و پوست اندازی به یخ نیاز دارند؛ نیز در معرض خطر قرار 
 خواهند داشت. 

 (Threat to Winter Sports Industry)تهدید برای صنعت ورزشهای زمستانی 

 گرم شدن کرۀ زمینتوسط  ـ دانشمندان انگلیسی پیش بینی می نمایند که فصل اسکی در نیوانگلند انگلستان

صدمه ببیند. از آنجا که صنعت ورزش اسکی نیوانگلند دارای محدودۀ باریک از سود دهی می باشد؛ فقط چند روز یا چند 
 گرم شدنکامپیوتری پیش بینی می نمایند که  هفته آب و هوای نا مساعد به معنی فصل بی فایده خواهد بود. مودلهای

خواهد بود. اثرات  ، به ویژه، در ماههای خزان و زمستانگرم شدن کرۀ زمین اوسطدر عرض جغرافیایی شمالی بیشتر از 
 زیر پیش بینی شده است:

 ای یخی بارانهای میان فصلی، دورانهای یخ زدن و ذوب شدن بیشتر یخها، باعث به میان آمدن حاالت دانه ه
 که برای اسکی مناسب نیست، می گردد.
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   بارانهای میان فصلی، ایجاب اجرایsnowmaking  .بیشتر برای اسکی نمودن را می نمایدsnowmaking  
یک فوت می  اوسطگالون آب در هر اکر مسیر اسکی به عمق  871111تا  051111به معنی به کار بردن 

نیز بر علیه صنعت اسکی نیوانگلند عمل می نماید؛ زیرا مجبور می شوند باشد. ضمناً، نبود منابع آب در منطقه 
 یر اسکی به کار برند.ر زیاد آبرا به مقصداحیای مجدد مسمقادی

  آخرین سطح مخارج اسکی درNew Hampshire ً000، به شمول مخارج غذا و هوتلها و موتلها مجموعا 
تا  00از روزهای فصل اسکی به معنی کاهش  % 01تا  01میلیون دالر امریکا می باشد. پیش بینی کاهش 

 می باشد.  New Hampshireمیلیون دالر در درآمد از درک صنعت اسکی در  70

  کوههای  گرم شدن کرۀ زمینکلیفورنیاـSierra Nevada از طریق کاهش برف باری، متأثر  را در کلیفورنیا
در این کوهها، همانند نیوانگلند اثر اقتصادی بر صنعت اسکی و  ته می تواند. کاهش مقدار برف باریساخ

snowboard  خواهد داشت. مدارک وجود دارد که نشان می دهد تغییر اقلیم بر اندازۀ بارش برف و پوشش
سال  51اثر داشته است. یک مطالعه که چگونه گی دو جریان آبی را در Sierra Nevada برفی در کوههای 
ثبت نموده است، ازدیاد جریانهای آب در زمستان و اوایل بهار در طول سالهای  Sierrasگذشته در شمال 

رفتن ناچیز درجۀ  بلند را گزارش  می دهد. این 0010تا  0030را در مقایسه با سالهای  0001تا  0015
 خاتمه یافت، ربط داده شد. 0001 رت در جریان دوره سالحرا

به نشر رسید، ایستگاههای اسکی اروپا در دهۀ  0113در دسمبر  UNEPـ براساس گزارشی که توسط  اروپا

آینده، پوشش برفی ناچیزی خواهد داشت. مطالعه ابراز می دارد که بلند رفتن درجۀ حرارت یخچالها را ذوب نموده، خط 
 3011رتفاع برفی را به نواحی بلند تر کوهها عقب برده صنعت اسکی را فلج خواهد نمود. اسکی بازان به برفها در ا

تا  0011سال، اینها مجبور به باال رفتن به ارتفاعات  51تا  31فوتی فکر می نمایند؛ اما براساس گزارشها، ظرف 
 فوتی خواهند شد. 5011

 0011گزارشها بیان می دارند که بانکها در سویس، از اعطای وام به ایستگاههای اسکی در ارتفاعات کمتر از 
 نموده اند. بانکها در تشویش اند که وام به دلیل بلند رفتن خط برف باز پرداخت نشود. متر( خود داری 0511فوت )

 انتشارات کاربن دای اکساید تیزابیت آبهای ابحار را ازدیاد می بخشد

 (Carbon Dioxide Emissions Increases Acidity of Ocean Waters) 

از  Michael Wickettو  Ken Caldeira، محـققان Natureدر مــــجلۀ  0113سپتمبر  05به تاریخ 
Lawrence Livermore National Laboratory ه مودلهای کامپیوتری و تجارب آنها به گزارش دادند ک

اره ــــشو در معرض خطر قرار گرفتن انواع بیشتر، اما انتشارات کاربن منحیث منبع تزیید بخشندۀ اسیدیت ابحار سیاره 
میلیون سال گذشته اسیدی شدن ابحار سرعت بیشتر خواهد  311سال آینده، در مقایسه به  0111می نمایند. در 

و بسیاری انواع پالنکتونها و کلیه حیوانات  %05انواع مرجانهای بحری را تا مسکن  ت. این اندازه اسیدی شدنیاف
 05به تاریخ  David Perlmanکه توسط  San Francisco Chronicle) از مقالۀ  صدفدار به خطر مواجه می سازد

 به نشر رسیده گرفته شده است(. 0115سپتمبر 
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 اکسیجن و ازون

( و ازون از سه اتم 2Oازون از اکسیجن ساخته شده است. اکسیجن را که ما تنفس می کنیم از دو اتم اکسیجن )
. تمام اشکال حیات از روی زمین تکامل یافته نمی تواند شده است. بدون ازون، حیات بر ( تشکیل3Oاکسیجن )

. اینها برای انکشاف به یک محیط فاقد اکسیجن نیاز داشتند. این چنین جودات کوچک ذره بینی شروع شده استمو
انکشاف نمود، اینها مقدار میلیون سال قبل در روی زمین وجود داشت. هنگامی که حیات نباتی شروع به  3111محیط 

 ناچیزی اکسیجن را در عملیۀ ترکیب ضیائی آزاد نمودند.

 (THE OZONE LAYER) ازون الیۀ

این مادۀ طبیعی ساخته شده از اکسیجن، در اتموسفیر به تدریج الیه های ازون را به وجود می آرود. این الیه ها 
سطح زمین یافت می شوند. الیه های ازون تشعشعاتی را که از خورشید می آیند و برای کیلومتر باال تر از  31تا  00

یات را ــــحیات بر روی زمین مضر اند، تصفیه می نمایند. انکشاف الیه های ازون، اجازۀ انکشاف اشکال پیشرفتۀ ح
 می دهد.

 

05  

 (OZONE DEPLETION) تخلیۀ ازون

 



 

 

 تخلیۀ ازون 006

 (The Production of Ozone) ازون تولید شدن

کیلومتری باالی  51تا  01بخش اعظم ازون، به صورت طبیعی در الیۀ استراتوسفیر )الیۀ از اتموسفیر زمین در 
سطح  زمین( ساخته می شود. اما در تمام بخشهای اتموسفیر نیز دیده شده می تواند. مقدار ناچیز ازون در تروپوسفیر )یا 

می شود. منشاء ازون در این الیه تعامل آلوده کننده ها با شعاع آفتاب در سطح زمین  الیۀ تحتانی اتموسفیر( نیز یافت
( یافت می شود، که به photochemical smogمی باشد. مقدار ناچیز ازون در سطح زمین، در دود و مۀ فوتوشیمیایی )

 محیط زیست مضر می باشد.

 (?WHAT IS ULTRA VIOLET RADIATION) ماورای بنفش چیست؟ تشعشع

 تخلیۀ ازون 
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است که از خورشید می آید.  انرژیاز اشکال  ی(، یکUltraviolet (UV) radiationشعاع ماورای بنفش )
 UV-Cو   UV-B، (انرژیدارای مقدار ناچیز ) UV-Aماورای بنفش به سه گروه مختلف تقسیم می شود:  تشعشعات

 با انرژی بیشتر، در صورت رسیدن به زمین خطرناک تر می باشد. تشعشعات)دارای انرژی زیاد(. 
مستقیماً از الیۀ ازون  UV-Aکمتر مضر بوده، به مقدار زیاد به زمین می رسد. بخش اعظم اشعۀ  UV-Aاشعۀ 

 در استراتوسفیر می گذرد.
 شود. ازون فلتر توسط الیۀ UV-Bبسیار مضر بوده می تواند. خوشبختانه، بخش اعظم شعاع  UV-Bاشعۀ 
به شدت مضر است؛ اما خوشبختانه تمام این اشعه توسط ازون و اکسیجن در الیۀ استراتوسفیر  UV-Cاشعۀ 

 می شود، و هیچگاه به سطح زمین نمی رسد. )بخش باالیی اتموسفیر( فلتر
 الیۀ ازون بسیار مهم بوده در غیاب آن تداوم حیات بر روی زمین دچار مشکل می شود.

 (?WHERE IS THE OZONE LAYER) کجاست؟ یۀ ازونال

شود. ازون در استراتوسفیر  کیلومتر باالی سطح زمین، یافت می 31تا  00الیۀ ازون در استراتوسفیر، در فاصلۀ 
 زمانی ساخته می شود که انرژی خورشید اتمهای اکسیجن را از هم جدا می نماید.

بخش اعظم ازون در منطقۀ استوا، که بیشترین مقدار شعاع آفتاب در آنجا وجود دارد، ساخته می شود. بعداً توسط 
یشترین مقدار ازون در اتموسفیر در بلند ترین باد به سوی قطب شمال و جنوب منتقل می گردد. از همین جهت، ب

 عرض جغرافیایی یافت می شود.

 (?WHAT CAN DESTROY THE OZONE LAYER) را تخریب نموده می تواند؟ یۀ ازونالچه چیز 

ازون را در استراتوسفیر تخریب   chlorofluorocarbons (CFCs)، دانشمندان کشف نمودند،0081در سال 
 به کار برده شده، aerosols( و coolantsدر یخچالها، سرد کننده ها ) CFCsبه اینسو  0031نموده می تواند. از سال 

 آورد. می مشکالت زیادی را به میان و
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CFCs چه هستند؟ (WHAT ARE CFCs?) 
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Chlorofluorocarbons  یاCFCs  انکشاف داده شدند.  0031در سالهایCFCs  اساسی که انسان ساخت، را
سال عمر داشته، قادر به تخریب ازون در  دراز  011تا  CFCs  01ترین عامل تخلیۀ ازون در استراتوسفیر می باشد.

 مالیکول ازون می باشد. 011111قادر به از بین بردن   CFCدت می باشند. یک مالیکولــم
CFC .از اتمهای کاربن، کلورین و فلورین ساخته شده، انواع مختلف آن وجود دارد 
CFC :وسیعاً در موارد زیر به کار برده شده است 

  در پاک کننده ها،حالل 

 ،سرد کننده در یخچالها و دستگاههای تهویۀ مطبوع 

  کردن )عامل پر بادblowing agents ( در اسفنجها و کف در دستگاههای اطفاء حریق )نظیر خاموش کنندۀ
 آتش(،

 نیروی محرکه در اسپری ها . 

جدید در کشورهای نظیر انگلستان، امریکا و جاپان ساخته نشده است.  CFCsبه اینسو، کدام  0005از سال 
است. یگانه ایروسولی که در این کشورها  کاهش یافتهنیز به صورت چشمگیر، به ویژه در ایروسولها  CFCsاستفاده از 

( می باشد. که این مورد asthma inhalersبه کار برده می شود، دستگاههای مخصوص نفس تنگی )  CFCsدر آن
معمولی در سراسر جهان به کار برده  CFCs %5فشار قرار دارد که بیشتر از این استفاده نکنند. امروز، صرف تحت نیز 

 می شود. 
 .تمام اوزن قبلی می باشد ٪71معهذا آنها مسئول کاهش می باشد  CFCs چونکه انسان سازنده

  (?Where Does Ozone Depletion Occurتخلیۀ ازون در کجا واقع می شود؟ )
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تخلیۀ ازون زمانی صورت می گیرد که مقدار بیشتر ازون در مقایسه به ساخته شدن آن، تخریب شود )توسط و 
ثابت بوده است. تخلیۀ  0081دیگر مواد کیمیاوی تخلیه کندۀ ازون(. دانشمندان باورد دارند که سطح ازون تا سال 

کاهش عمومی در سطح ازون در جهان از سال شده است و یک  آغازبه اینسو  0080ازون بر باالی قطب جنوب از 
 به اینسو مورد تحقیق قرار گرفته است. 0071

  (The Ozone Hole over the Antarctic) حفرۀ ازون بر باالی قطب جنوب

به اینسو، هر زمستان و بهار یک حفرۀ در الیۀ ازون بر باالی قارۀ قطب جنوب ساخته می شود.  0081از اواخر 
 شده است.در سالهای آخر با تخریب شدن مقدار بیشتر ازون، این حفره بزرگتر و عمیق تر 
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حفرۀ ازون، زمانی به وجود می آید که  اندازه گیری می شود. Dobson Units (DU)عمق حفره توسط واحدات 
سقوط نماید. حفره به دلیل قطع شدن جریان هوا بر باالی قطب جنوب از بقیۀ جهان  DU 011سطح ازون به کمتر از 

وسفیر اتم مخلوط شدن ، به وجود می آید. این پروسه، ازPolar Vortexتوسط جریان چرخۀ طبیعی از باد به نام 
 ازون را فراهم می آورد. ممانعت نموده، زمینۀ تمرکز کاهش



 

 

 تخلیۀ ازون 008

  (The Ozone Hole over the Arctic) حفرۀ ازون بر باالی قطب شمال

مانع ساخته شدن ؛ اماحاالت آب و هوایی بسیار متفاوت بوده، ن بر باالی قطب شمال رخ میدهداگرچه، تخلیۀ ازو
 حفره های بزرگ می گردد.
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 مقدمه

کلیه اشکال حیات بر روی سطح  ازون برای حفاظت سیاره ما عمل مانند فلتر نمودن را ایجاد می نماید تاالیۀ  
نماید. هرگونه کاهش در مقدار ازون در  ( خورشید، محافظتUVاز صدمات تشعشع ماورای بنفش )را زمین 

( به سطح زمین می گردد. که این خود باعث UVاستراتوسفیر منتج به رسیدن مقدار زیاد تشعشعات ماورای بنفش )
 ازدیاد مشکالت صحی نزد انسان می گردد. 

 (Skin Cancerسرطان پوست )

(، سرخ شدن پوست بدن انسان هنگام قرار گرفتن در UVماورای بنفش )وسیع ترین اثر شناخته شدۀ تشعشع  
شعاع  در معرضیاد می شود. قرار گرفتن دراز مدت برای چند سال  sunburnمعرض شعاع آفتاب است که به نام 

کرۀ الیۀ ازون در سطح  %01آفتاب باعث به وجود آمدن سرطان جلد شده می تواند. براساس بعضی تخمینها، کاهش 
 سرطان جلدی در میان انسانهایی با جلد لطیف می گردد.ازدیاد  %01باعث  زمین
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 (Eye Disordersاختالالت چشم )

( به چشم انسان صدمه زده می تواند؛ به همین دلیل ازدیاد در مقدار تشعشع UVتشعشعات ماورای بنفش )
( و Cataract( که به زمین می رسد باعث ازدیاد اختالالت چشم شده می تواند.آب مروارید )UVماورای بنفش )

نابینایی آن امراض چشم اند که با کاهش مقدار ازون رابطه دارد. چشمها در مقایسه به جلد بیشتر حساس هستند. به 
در  Cataractواقعۀ کوری در اثر  051111تا  011111کاهش در مقدار ازون باعث به میان آمدن  %0همین دلیل 

 سراسر جهان شده می تواند.
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 (Water Lifeزنده گی آبی )

زیاد شدن مقدار تشعشع ماورای به همین دلیل . ( از آب عبور نموده می تواندUVتشعشعات ماورای بنفش )
است که برای نامهای موجودات کوچکی  zooplanktonو   Phytoplankton.بنفش، پالنکتون را کشته می تواند

بسیار حساس ( UVتشعشعات ماورای بنفش )دیدن آنها به مایکروسکوپ نیاز است. اینها در ابحار یافت شده در برابر 
صرف توسط چند طبقه از حجرات جذب شده می تواند، به همین دلیل حیوانات ( UVتشعشعات ماورای بنفش )هستند. 

 Phytoplanktonکمتر حساس هستند. ( UVشعات ماورای بنفش )تشعبزرگ در مقایسه به حیوانات کوچک در برابر 

قاعدۀ زنجیر غذایی را تشکیل می دهند. این پالنکتونها منبع مهم غذایی برای مخلوقات دیگر نظیر  zooplanktonو  
 ماهیها و نهنگها می باشند.
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 (Land Plantsنباتات زمینی )

سبز صدمه زده می تواند. نگرانی و جود دارد که  تعملیۀ رشد نباتا ( بهUVمقدار زیاد تشعشعات ماورای بنفش )
نباتات قاعدۀ شبکۀ غذایی جهانی  و کاهش منابع غذایی جهانی گردد. ازون سبب از بین رفتن انواع نباتاتکاهش مقدار 

و از دست دادن آب شده و اکسیجن تولید می نماید. دانشمندان  (Soil erosion) را تشکیل داده، مانع فرسایش خاک
 نوع نبات به تخلیۀ ازون خساس هستند. 011نمایش داده اند که بیش از 
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  مقدمه

حفاظت الیۀ ازون در آینده، نیازمند  است یک توافقنامه بین دولتها صورت گرفته ودر مورد توقف تخریب الیه اوزن که خیلی مهم 
ی را که باعث تخریب ازون می گردد، تولید ننماییم. ما همچنان، ی دارد تا موادکمک هر فرد می باشد. هر فردی نیاز به همکاری با دیگر

 می توانیم.حفاظت نموده ( UVتشعشعات ماورای بنفش )صحت خود را از ازدیاد 

  (Protecting Our Healthحفاظت صحت ما )

و دیگر امراض چشم  cataracts محافظ نموده، از مصاب شدن به( UVتشعشعات ماورای بنفش )عینکها، چشمهای شما را از 
 برچسب آن را ببینید. (Sunglasses) پیش از خریداری نمودن عینک جلوگیری می نماید.
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( که باعث UVکاله دارای لبه های بزرگ چشمان و پوست سر و گردن شما را از تشعشعات ماورای بنفش )
. لباس نیز بدن شما را از خطر سرطان محافظت می نماید. کریمها و سرطان شده می تواند، محافظت می نماید

( با مقدار زیاد عامل محافظت کنـــــنده از شــــــعاع آفتــــــاب Sunscreenکنندۀ جلد )لوشنهای محافظت 
(Sun protection factor ( SPF)قادر به ممانعت نمودن ،) تشعشعات مضر می باشد. از قرار گرفتن  %05

د از ظهر که مقدار شعاع آفتاب بع 0تا  قبل از ظهر 01نموده، بکوشید بین طوالنی مدت در برابر شعاع آفتاب خود داری 
 زیاد است، از آفتاب گرفتن خود داری نمایید. و جلد و چشم غیر مسلح را صدمه می زند.

  (Protecting the Ozone Layer) حفاظت الیۀ ازون

صورت طوالنی مورد استفادۀ ما قرار ی از مواد کیمیاوی که به نموده ایم؛ زیرا نمی دانستیم بعضهمۀ ما به نازک شدن الیۀ ازون کمک 
برای حفاظت این ای می توانیم بخشی از راه حل  ون که در این باره معلومات داریم ماگرفته اند، باعث تخریب الیۀ ازون شده می توانستند. اکن

 پوشش شکنندۀ زمین بوده باشیم.
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، بخش اعظم مواد کیمیاوی که باعث تخریب الیۀ (Montreal Protocol)پروتوکول مونترآلبا رعایت 
ازون می شود؛ یا دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند؛ یا اینکه در حال قطع استفاده قرار دارد. اینها عبارتند از 
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طبوع )برای مثال در موتر(. با آنهم وسایل خانه گی نظیر یخچالها که ها، یخچالها و دستگاههای تهویۀ ماسپری 
پیش از پروتوکول مونترال ساخته شده اند، هنوز مورد استفاده قرار می گیرند. تعویض آنها از نظر اقتصادی به 

وا آزاد ـــمحتوی آنها به ه CFCصرفه نیست. ایجاب می نماید به دقت از آنها مواظبت شده، مطمئن شویم 
مالیکول ازون است. عالوه بر آن،  011111نمی شود. به خاطر بیاورید، یک مالیکول سادۀ قادر به تخریب 

 داری نمایید. بدیلبکوشید از خریدن وسایل حاوی مواد کیمیاوی که به محیط زیست صدمه وارد می کند، خود 
CFCs  شاملHCFCs .که گازهای گلخانه یی اند 
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 مقدمه

، یک توافقنامه بین تعداد زیاد کشور ها در رابطه به جستجو و نظارت بر مواد کیمیاوی که الیۀ 0075در سال 
یاد گردید. دو سال بعد، در سال  Vienna Conventionازون را تخریب می نماید ایجاد شد. این موافقت نامه به نام 

 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozoneکشور به امضاء رسید که به نام  00، معاهدۀ بین 0078

Layer  یاد گردید. این پروتوکول از کشورهای که آنرا امضاء نموده بودند می خواست که استفاده ازCFCs   و دیگر
 مواد کیمیاوی که باعث تخریب ازون شده می توانند، کاهش دهند.

 (The Protocolپروتوکول مونترال )

کاهش و عدم استفاده از مواد کیمیاوی ملزم به را پروتوکول مونترال نخستین توافقنامۀ قانونی بود که کشورها 
 که ازون را تخریب نموده می توانند، می نمود.

مجازات سختی برای کشورهای که به تعهدات خود عمل نمی کردند در نظر گرفته شده بود. در بسیاری حاالت، 
اغلب کشورها متوقف گردید. با ها و اسفنجها، در در اسپری  CFCsمی باشد. استفاده از  CFCsبه  بدیلاستفاده از مواد 

 ساز آسان نیست. (Insulating materials) وجود آن، تعویض در یخچالها و دیگر وسایل سرد کننده و مواد عایق
سال موقع داده شد تا  01، پول کافی برای انتخاب مواد بدیلبه کشورهای در حال انکشاف، به دلیل نداشتن 

را کاهش دهند. چین و هند هنوز استفاده از دستگاههای تهویۀ مطبوع و وسایل سرد کننده را ازدیاد  CFCsاده از استف
مام ــــدر وسایل فوق، در مقایسه به مواد مشابه که ازون را متضرر نمی کند ارزان تر ت CFCsمی بخشند. استفاده از 

تأسیس شد تا کشورهای در حال انکشاف از آن برای انکشاف می شود. وجه قابل استفاده از سوی کشورهای غنی 
تکنالوژی جدید استفاده نمایند. تخلیۀ الیۀ ازون مشکل کل جهان بوده، محدود به کشورهای نمی شود که مواد کیمیاوی 

مکاری که ازون را تخریب می نماید، تولید می نمایند. الزم است همه کشورها برای فایق آمدن بر مشکل با یکدیگر ه
 نمایند.

 (?CAN OZONE DESTRUCTION BE REVERSEDشدنی است ) یا تخریب ازون معکوسآ

، (Ozone - destroying chemicals) حفرۀ الیۀ ازون در صورت کاهش یافتن مواد کیمیاوی تخریب کنندۀ ازون
تعادل طبیعی تولید و تخریب ازون باید به حالت اولیۀ خود برگردد. پروتوکول مونترال، راه طوالنی  ترمیم شدنی است.

، ترمیم شدن خود به خودی و CFCsبرای رسید به این مقصد است. با این حال، فکر می شود در غیاب کاهش دادن 
 نا ممکن بوده باشد. 00کامل حفرۀ الیۀ ازون تا اواسط قرن 
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 (Air Conditioning) تهویۀ مطبوع

 سیستمی که درجۀ حرارت هوا را کنترول می نماید.

 (Antarctica) قطب جنوب

 قارۀ بزرگ زمین که در قطب جنوب قرار دارد.

 (Arctica) قطب شمال

 تشکیل شده است.  sea iceقارۀ بزرگ زمین که در قطب شمال قرار دارد و اغلب از 

 (Atmosphereاتموسفیر )

 الیۀ از گازها که کرۀ زمین را احاطه نموده است.

 (Atomsاتومها )

 واحدات اساسی سازندۀ یک عنصر.

 (Carbonکاربن )

 یک مادۀ غیر فلزی که در تمام موجودات زنده یافت می شود

 (Cataractsآب موروارید )

 چیز زایدی رشد می نماید که باید توسط جراحی دور کرده شود. مریضی است که در اثر آن بر باالی چشم

 (Chlorineکلورین )

 عنصریست که مقدار زیاد آن سمی بوده، به صورت گاز زرد متمایل به سبز یافت می شود. 

Chlorofluorocarbons 

شناخته می شوند. مادۀ کیمیاوی مصنوعی است که از کاربن، فلورین و کلورین  CFCsهمچنان به صورت 
 تشکیل شده است.

 (Developing Countriesکشورهای در حال انکشاف )

 ابع خود ار طریق صعنتی شدن، انکشاف دهند.نکشورهای فقیر که می کوشند م

 

Dobson Unit 

 واحد اندازه گیری مقدار ازون در اتموسفیر
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 (Fluorine) فلورین

 عنصر گازی که سمی بوده می تواند.

 (Kilometreکیلومتر )

 یک هزار متر

 (Latitudeعرض جغرافیایی )

 مقیاس جغرافیایی که توسط آن تعیین می شود یک منطقه از خط استوا چه قدر فاصله دارد.

 (Moleculeمالیکول )

 گروهی از اتومها

 (Montreal Protocolپروتوکول مونترال )

یک موافقتنامۀ قانونی الزم االجراء که بین کشورها برای متوقف ساختن انتشارات مواد کیمیاوی که الیۀ ازون را 
 تخریب نموده می توانند.

 (Nanometre (nm)نانومتر )

 یک هزار میلیونم متر

 (Oxygenاکسیجن )

 یافت شده، برای تداوم حیات بر روی زمین الزم است.گازی که رنگ و بو ندارد.در اتموسفیر به فراوانی 

 (Ozoneازون )

ازون متشکل از سه اتوم اکسیجن می باشد. در استراتوسفیر ازون تشعشعات مضر آفتاب را جذب نموده، حیات را 
 بر وی زمین محافظت می نماید.

 (Ozone Layerالیۀ ازون )

 استراتوسفیر که حاوی مقدار زیاد ازون اتموسفیر می باشد.ناحیۀ از 

Photochemical Smog 

 حالت کدر و مه گرفته که در اثر تعامل آلوده کننده ها با شعاع آفتاب در سطح زمین به وجود می آید.

 

 (Photosynthesisترکیب ضیائی )

 نباتات، کاربن دای اکساید، آب و روشنایی را برای رشد خود به کار می برند.عملیۀ که در آن 
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Plankton 

( phytoplanktonبات )ــ( و بعضی دیگر نzooplanktonدر بحر. بعضی حیوان ) ذره بینی مخلوقات کوچک
 می باشد.

 مادۀ مضر در محیط زیست ،(Pollutionآلوده گی )

 آفتاب. انرژی، نظیر انرژیلغت دیگر برای  ،(Radiationتشعشع )

 (Speciesنوع )

 گروه ویژه از موجودات زنده که با یکدیگر تولید مثل نموده بتوانند.

SPF 

( است و مقدار محافظت یک کریم ضد Sun protection factorاین مخفف، عامل محافظت کننده از آفتاب )
 شعاع آفتاب را مشخص می سازد. 

Stratosphere 

 ترین الیۀ گازها که زمین را احاطه نموده اند. باال

Troposphere 

 تحتانی ترین الیۀ گازها که زمین را احاطه نموده اند.

 (Ultraviolet Radiationتشعشع ماورای بنفش )

 به وجود آمده برای نباتات و حیوانات مضر می باشد.نوعی از تشعشع که توسط آفتاب 

 (Wavelength)طول موج 

 .روشی برای اندازه نمودن نوع و قوت انرژی

کمک نموده می  گرم شدن کرۀ زمینواقعاً مهم که توسط آنها به متوقف ساختن  اصلدوازده 

 توانید

 :خبرها را پخش نمایید .1

کنید. در مورد آن با معلمان و خانوادۀ خود صحبت کنید. شما می توانید به سیاستمداران به دوستان خود بیان 
کشور خود نامه نوشته در آن از تشویش تان در مورد تغییر اقلیم و اینکه  چرا واقع شده است، تذکر بدهید. به 

برای بازی نمودن اطفال گروهی که در مورد کاهش ترافیک، درخت کاری، حمل و نقل عمومی، جاده های بی خطر 
 مبارزه می نماید، بپیوندید.
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 یک متخصص باشید: .2

از آنچه به دوستان خود می گویید آگاه بوده از آنها بیشتر بدانید، از صفحۀ اتصالی بنده آغاز نمایید. هر گاه در 
مراقب باشید:  هر چیزی را که رابطه به تغییر که می خواهیم وارد کنیم چیزی نمی دانیم، تالش ما بیهوده خواهد بود. 

 می خوانید یا می بینید باور نداشته باشید. هر چیزی را که هر کس می گوید حقیقت نیست.

 هنگامی با پاهای خود راه رفته می توانیم، چرا راننده گی می کنیم .3

وید. پیاده روی، هرگاه خانوادۀ شما یک موتر دارد، کوشش کنید از آن کمتر استفاده نمایند. تا دکان پیاده بر
دویدن، جست و خیز زدن، در مقایسه به نشیتن بر چوکی یک موتر سرد، مطبوع تر است. هر گاه مجبور هستید به 

 جاهای دور تر بروید کوشش کنید پیاده بروید یا از وسایط حمل و نقل عمومی استفاده نمایید.

 اقلیم خود را بسازید .4

را خاموش کنید و اگر هوا سرد است لباس بیشتر بپوشید. در تابستان، دستگاه تهویۀ  گرم شدندر زمستان، وسایل 
 هوا را خاموش کنید و از پکه استفاده نمایید.

 .( Hot tip from a cool penguinگرمی را از پنگوین سرد دور نمایید )
 .در گرمی لباس سرد بپوشید
 .در سردی لباس گرم بپوشید

 تان خرید نماییداز دکانهای منطقۀ خود  .5

اگر می توانید، غذای مورد نیاز خود را از دکانهای فارم منطقه خرید نمایید، کوشش کنید از اشیای وارداتی دوری 
کنید. یا اینکه خانوادۀ خود را وادار نمایید عضو یک برنامۀ تبلیغاتی سبزیها گردند. موترهای باربری و طیاره هایی که 

شورهای دور و نزدیک به کشورما می آورند، مقدار قابل مالحظۀ مواد سوخت را به مصرف توسط آنها غذا و کاال از ک
 می رسانند.

 سبکتر سفر نمایید .6

هرگاه واقعاً مجبور نیستید به مسافات دور سفر نکنید. از استفاده از طیاره، موترهای بزرگ مصرف کنندۀ گاز نظیر 
SUVs .خود داری نمایید. ببینید خانواده و دوستان تان روز رخصتی را در منطقۀ نزدیک سپری نمایند 

 تالش کنید خانوادۀ شما عادات راننده گی خود را تغییر دهند .7

گاه با مالیمت و سرعت کم تر راننده گی شود  به مصرف می رسانند؛ اما هر را حریصانه موترها مواد سوخت
 هد بود. موتر های بزرگ، ساالنه شش برابر وزن خود کاربن دای اکساید تولید می نمایند. یکمصرف آنها کمتر خوا

مصرف کمتر دیزل طی نموده و در ضمن و دو سوم حصه کمتر کاربن دای اکساید  اموتر کوچک دیزلی عین فاصله را ب
 تولید می نماید.

 خورشیدی مجانی است انرژی .8
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های با منشاء خورشید و انرژیو خانوادۀ خود را به انرژی خورشید جلب نمایید. ببینید اگر می تونید توجه دوستان 
برق را از خورشید به دست بیاورید. این امکانات، تعمیرات را مهیج  انرژیباد. شما می توانید آب گرم، گرمسازی و حتی 

 می سازد.

 آشپزی بیاموزید :خوردن .9

آشپزی در خانه یک سرگرمی نیست، این به معنی آن است که شما مجبور نیستید برای رفتن به یک رستورانت 
غذای آماده مسافت زیاد را طی نمایید. نتیجه چیست؟ آلوده گی کمتر. اگر باغچه یی می سازید. بخش اعظم غذای خود 

کمتری تولید ر بخورید، شما گازهای گلخانه یی را پرورش می دهید. آیا می دانید اگر گوشت و محصوالت لبنی کمت
ه فاصله های دور ــه کود سبز نمودن غذا های اضافی به معنی این است که مجبور نیستند آنرا بنموده اید؟ و تبدیل ب

( منتقل نمایند که این خود باعث تولید مقدار آلوده کننده های landfill waste dumpبرای ذخیره و دفن نمودن )
 گاز شدیداً گلخانه یی متان، می شود.)چراعملیۀ کود سبز سازی گاز متان تولید نمی نماید؟(نظیر 

 را به یاد داشته باشید:« R»سه  کاهش دادن، دوباره استفاده کردن، باز سازی .12

: مهم ترین. هرگاه در اول کاالی کمتری بخرید، بعداً مجبور نیستید آنرا دوباره مصرف (Reduce) کاهش دادن
 د یا باز سازی نمایید.کنی

هرچه را می توانید دوباره مصرف نمایید) نظیر پالستیکهای فروشگاههای بزرگ(. (: Reuseدوباره استفاده گردن )
 نمایید. (Recycle) د آنرا باز سازیزی استفاده دوباره نموده نمی توانیه از چیاهر گ

 آنرا خاموش نمایید .11

و روشن ماندن وسایلی نظیر چراغ برق، بخاری برقی، دستگاه تهویۀ  انرژیخاموش کردن چیزی به معنی حفظ 
 می باشد. انرژیهوا، کامپیوتر، تلویزیون  به معنی از دست دادن مقدار زیاد 

اتاق ( . دروازه به نگهداری حرارت در داخل Put t' wood in t' 'oleدر یک اتاق گرمی و در دیگری سرما )
 ک می نماید.ـکم

( باقی ماندن وسایل ) نظیر تلویزیون، کلمپیوتر... و غیره( نیز مقدار زیاد انرژی را به standbyدر حالت آماده )
 مصرف می رسانند. کارتونهای مرا در این رابطه ببینید.

12. PSST 

 است. DTQsاین را مخفی ننمایید: آینده 
هه؟ چه؟ این یک راز مخفی است که در مورد آن کسی چیزی نمی داند و باید شما در رابطه به آن به همه چیزی 

(. اما آنها شبیه I didn't eitherچیست، بهانه نیاورید. من هم چیزی نمی دانم ) DTQsبگویید. هرگاه نمی دانید که 
معلوم می شوند. پس، سر خود را به  انرژیره نمودن و ذخی گرم شدن کرۀ زمینبهترین راهها برای متوقف ساختن 

 .نشان دهیددور بدهید و بعداً با اطمینان به دیگران راه رفتن را  DTQsطرف 
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 (Sun-powered cycling) قوۀ خورشیدی دوران

خورشید را برای ساختن و  نور نباتاتچگونه می توانید قوۀ خورشیدی را به صورت دورانی به کار ببرید؟ مثال: 
می دهد... پس  انرژی)یا حیوانات که مجبور به خوردن نباتات هستند(. غذا به شما  می بردبه کار  انرژیذخیره نمودن 

صرف می خورشیدی ذخیره شده را مــــ انرژیهنگامی که پیاده رویی می کنید یا باالی بایسیکل خود سوار می شود؛ 
 نمایید. 

براین، تغییرات اقلیمی را که می بینید ماللت بار یا سرنوشت بد نیست. مسایل فراوانی وجود دارد که شما با بنا 
 آنها سرو کار دارید.

تمام حیات بر روی زمین را متأثر می سازد. هر قدر  انرژیلطفاً به یاد داشته باشید: چگونه گی استفادۀ شما از 
ازه جهان را گرمتر خواهید ساخت. پس لطفاً پیش از عمل کردن فکر نماید... و بیشتر مصرف کنید به همان اند انرژی

 خواهد بود. گرم شدن کرۀ زمینچراغ برق را خاموش نمایید. کارهای نظیر این، کمک ناچیزی به متوقف ساختن 
هرگاه ببینید.  گرم شدن کرۀ زمینمی خواهید چیزهای دیگری کشف نمایید؟ صفحۀ اینترنتی مرا تحت عنوان 

 راهنمای انرژی مرا ندیده اید، اکنون زمان مشاهدۀ آن است.
در مورد تغییر اقلیم چه فکر می کنید؟ آیا کدام فکر خوب در مورد بهتر ساختن اوضاع دارید؟ اگر پیشنهادی دارید، 

. همچنان پیام شما ت گردد، وعده می دهم که به آن پاسخ بدهمبه مجردی که پیام شما دریاف لطفاً آنرا برایم بنویسید.
 را در صفحۀ دوستان خود نیز خواهم گذاشت. در اینجا کلیک نموده به من پیام بفرستید.

اگر راهنمای اقلیم مرا مفید دریافتید، آنرا با دوستان خود نیز در میان بگذارید. بسیار سهل است. فقط ایمل آدرس 
یا آگهی  junk mailکلیک نمایید. کدام حیله و نیرنگ، « بفرست»دوستان خود را در داخل کادر تحریر نموده باالی 

 نیست. فقط یک ایمیل ساده از سوی شما به دوستان تان. در صورت تمایل، شما پیام خود را نیز عالوه نموده می توانید.

 



   

 

محیط زیست منحیث یک کاالی عمومی تلقی می شود و مسایل محیط ز یستی صرف به مرزهای منطقه وی و 
(، آن Transboundary environmental problemsملی محدود نمی شود. مسایل محیط زیستی بین المرزی )

ودن ــــکنترول نممشکالت اند که ماورای قضاوت عادی سیر نموده، کنترول آن، ایجاب کاربرد قوه را می نماید.  
می شود؛ به دلیل اینکۀ صدمۀ آلوده گی بر یک منطقه وارد  (Transboundary pollution) آلوده گیهای بین المرزی

اما منشاء تولید آن معلوم نیست؛ به همین دلیل ایجاب همکاری بین المللی را می نماید. این نیاز، باعث به میان آمدن 
(، می گردد. کشورهای شبیه International Treaties and Conventionsعهدنامه ها و قرار دادهای بین المللی )

( شوند؛ یا Contracting Party (CP)دن عهد نامه، طرف قرار داد )هندوستان ملزم هستن تا با به تصویب رسانی
( توسط امضای رسمی به عهد نامه موافقت نموده، مقررات عهدنامه را به اجرا Signatoryهمانند یک امضاء کننده )

 بگذارند.

 (CERTAINTY DOES EXISTاطمینان وجود دارد )

واقعاً نوع انسان را به خطر مواجه می سازد. آیا نوع انسان قادر به دریافت راه حل خواهد بود؟  گرم شدن کرۀ زمین
 یا اینکه این باعث حوادث عظیم خواهد گردید؟

و آفتاب مهتاب » انجیل آشکار می سازد که در آیندۀ نزدیک، اضطرار و اندوه بزرگ بر زمین نازل خواهد شد. 
روی زمین اضطرار ملتها با بهت و حیرت، ابحار و امواج غرش خواهند نمود؛ و قلب انسان عالیمی خواهند داشت؛ و بر 

 «از ترس آنها ضعیف و ناتوان خواهد شد، و از حوادثی که در راه است باید احتیاط شود:  برای قدرت خداوند باید بلرزیم.
(Luke 21:25-26). 

در کتاب متی )نویسندۀ انجیل متی( ، عیسی مسیح بیشتر آشکار ساخته، بیان داشت که این زمان در تاریخ مانند 
بعد از آن چنان آزمایش بزرگ در پیش خواهد بود که از زمان پیدایش جهان تا آن روز، نظیرش دیده نشده و » ندارد. 

دا کند کوتاه بوده باشند، هیچ انسانی محفوظ نخواهد بود]به این بعد از آن نیز دیده نخواهد شد، و به جز آن روزها که خ
 .(22-24:21)« معنی که نوع انسان معدوم خواهد شد[

یقین وجود دارد که این زمان انهدام حماسی )بدترین زمان، در طول تاریخ زنده گی بشریت( از راه خواهد رسید. 
 شی خواهد داشت؛ و اینکه تا چه حدودی؟ دیده خواهد شد.، در این حوادث نقگرم شدن کرۀ زمینبدون شک، اثرات 

نوع انسان را معدوم نخواهد ساخت، نیز  گرم شدن کرۀ زمیناما آنسوی خبرهای بد، خبرهای خوبی مبنی بر اینکه 
کتاب وجود دارد. نوع انسان به زنده گی خود ادامه خواهد داد؛ اما زمین به کلی متفاوت خواهد بود. چگونه گی آن را در 

 ببینید. Tomorrow's Wonderful Worldما تحت عنوان 
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سال گذشته، به صورت  011، درجۀ حرارت سطح زمین، در National Academy of Sciencesبه عقیدۀ 
سال گذشته. اقلیم شناسان  01یک درجۀ فارنهایت بلند رفته است؛ با شتاب گیری سرعت ازدیاد درجۀ حرارت در  اوسط

 .0110و  0113، 0110، 0007گرم ترین سال قرن بود. به ترتیب  0115ارند که سال ناسا بیان می د
وجود دارد. مناقشه  گرم شدنبعضی ها استدالل می نمایند که جهان درحال گرم شدن بوده، عالیم شناسایی این 

گرم شدن و   hurricaneوجود دارد که آیا قابل تشویش اند و آیا بین تکرر و شدت گرم شدندر رابطه به شدت این 
 رابطه وجود دارد؟ کرۀ زمین

طالیه دار بسیاری اذهان برای چندین فصل می باشد. آیا ما مضطرب بوده می  گرم شدن کرۀ زمیناصطالح 
 توانیم؟

 (GREENHOUSE GASES) گازهای گلخانه یی

، سیارۀ زمین را گرم می نماید انرژیخورشید فعالیت می نمایند. این  انرژیاقلیم و آب و هوای زمین توسط 
حرارت دوباره به فضا منعکس می شود. با وجود آن، بخش بزرگی از این حرارت توسط گازهای گلخانه یی مختلف نظیر 
کاربن دای اکساید، متان و نایترس اکساید، در اتموسفیر نگهداشته می شود، و این یک چیز خوب است. در غیاب این 

یی طبیعی شان، زنده گی با مشخصات امروزی آن بر روی زمین نا ممکن بود. حرارت در کرۀ ماه گازها با اثرات گلخانه 
در جریان شب فرق می کند. واضحاٌ، این شرایط برای  -F243°در اثنای روز به  FC225فاقد هوا نیز وجود دارد. از 

 پیدایش حیات مساعد نیست. 
است. با وجود آن، هنگامی که تراکم این  F°60درجۀ حرارت زمین  اوسطاما به علت وجود گازهای گلخانه یی، 

 گازها بلند می رود مشکل زا می شوند.
مقدار زیاد کاربن توسط نباتات گرفته شده به شکل ذغال، نفت و گاز طبیعی به زمین دفن می شود، که به نام 

اید می گیرند و اکسیجن آزاد می نمایند( مواد سوخت فوسیلی یاد می شود. )بر عکس انسان، نباتات کاربن دای اکس
شاید این مواد سوخت طی میلیونها سال تجمع نموده باشند. با ظهور انقالب صنعتی، انسان شروع به استخراج و 

ونها تن کاربن، به شکل کاربن دای یسوختاندن مقدار زیاد این مواد سوخت نمود. این کار انسان، باعث آزاد ساختن میل
بیشتر از سطح طبیعی یعنی باعث بلند رفتن سطح گازهای گلخانه یی در اتموسفیر  ه وگردیدموسفیر اکساید در ات

بلند  %31( نزدیک به Atmospheric concentrations. بعد از آن، تراکم اتموسفیری کاربن دای اکساید)هگردید
بلند رفت. ازدیاد این مقادیر، باعث بلند رفتن قابلیت  %05تراکم نایترس اکساید رفته، تراکم متان دو چند گردیده، 

 نگهداشتن حرارت اتموسفیر گردید و ممکن تا سالهای پیش روی ادامه یابد.
مواد سوخت فوسیلی که در موترها، قطارها، گرم نمودن خانه ها و دستگاههای تولید برق سوختانده می شود، 

 نایترس اکساید در امریکا می باشد. %07متان و  %00کاربن دای اکساید،  انتشارات %07مسئول 

در آالسکا، یک  Kaktovik، در یکی از قریۀ ایسکیمو ها به نام  Beaufortدر بحر یخ زدۀ  در معرض خطر:

 مقدار گرم شدن کرۀ زمینخرس قطبی از خوردن گوشت نهنگ متوقف ساخته شده بود. هنگامی که در هر تابستان 
 خرس قطبی در سواحل آالسکا با آینده نامطمئن مواجه خواهند بود. 3711را ذوب می نماید، حدود   sea iceتر بیش

سهم زراعت، قطع جنگلها، تولیدات صنعتی و حفر معدنها در انتشار گازهای گلخانه یی در حال تزاید است. در 
لخانه یی جهان را آزاد نمود. تخمین اینکه در آینده ، ایاالت متحدۀ امریکا حدود یک پنجم حصۀ گازهای گ0008سال 

چه مقدار از این گازها آزاد خواهد شد، مشکل است؛ زیرا این به انکشاف نفوس، اقتصاد، تکنالوژی، سیاست و سازمانها 
 رابطه دارد. براساس طرحهای مختلف این عوامل اساسی، چندین سناریو انکشاف نموده است. 
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، پیش بینی می شود تراکم کاربن دای اکساید در  0011سیاستهای کنترول کننده تا سال برای مثال، در غیاب 
بلند برود. با وجود آن، حتی اگر انسان انتشار گازهای گلخانه یی به  %051تا  31مقایسه به مقدار امروزی آن در حدود 

مدتهای طوالنی باقی مانده می توانند، اتموسفیر را کاهش هم بدهد، به دلیل اینکه گازها موجود در اتموسفیر برای 
 اقلیم تا قرنها پایدار نخواهد شد.

 (FUTURE WARMING UNCERTAIN) تردید در بارۀ گرم شدن آینده

است، مشکل می  گرم شدن کرۀ زمینبیان اینکه تجمع گازهای گلخانه یی تا چه حدود مسئول وضعیت فعلی 
خورشید و اثرات سرد کنندۀ ایروسولهای آلوده کننده(  انرژیباشد.  عوامل دیگر )تغییرات طبیعی اقلیم، تغییر در اندازۀ 

 درجۀ حرارت سیارۀ ما را متأثر می سازد در حالی که دانش ما در این زمینه ناچیز است.
مشاهده شده نشان  گرم شدناقلیم برجسته است. روند بیان می دارد که سهم انسان در تغییر  IPCCبا اینحال، 

ان ــدر گزارش دیگر، نوشت: مدارک جدید و قوی تری وجود دارد، که نش« این روند طبیعی نمی باشد.» می دهد که 
ته ــــهم داشــــان ســــتهای انســـــته فعالیــــــسال گذش 51در  گرم شدن کرۀ زمینمی دهند؛ در 

 ( U.S. Environmental Protection Agency«. )تـــــاس
نیز  گرم شدنبا وجودی که دانشمندان پیش بینی می نمایند که با بلند رفتن سطح انتشارات گازهای گلخانه یی، 

پیش بینی می نماید که سیارۀ زمین در   IPCCدقیق نیست.  گرم شدنادامه خواهد یافت؛ اما مقدار و سرعت این 
درجۀ فارنهایت گرمتر خواهد شد. این گسترۀ وسیع ناشی از عدم اعتماد متنوع نظیر  01تا  0ر0سال آیند از  011

سرعت یافتن انتشار گازهای گلخانه یی در آینده، اثرات سرد کنندۀ ذرات معلق مانند سلفیتها در اتموسفــــــیر 
(Atmospheric particles و پاسخ اقلیم به ).تغییرات اتموسفیر می باشد 

سال گذشته دیده شده باشد؛ اما  01111شاید بزرگتر از آنچه باشد که در »  گرم شدنحتی پیش بینی کاهش 
 ..(.ibid)« مقایسۀ تغییرات ساالنه به دهه ها، تغییر پذیری طبیعی قابل توجه را نشان می دهد

جهانی مورد استفاده قرار می گیرند، قادر نیستند که نشان مودلهای کامپیوتری که برای پیش بینی تغییرات اقلیم 
دهند تغییرات در سطح واحدات کوچک چگونه واقع می شوند. در نتیجه، دانشمندان یقین بیشتر در مورد طرحهای 

ۀ سطح آب ابحار(، در مقایسه به طرحهای با انداز اوسطبزرگتر )درجۀ حرارت جهانی و تغییر بارنده گیها، بلند رفتن 
کوچک )درجۀ حرارت منطقه وی و تغییر بارنده گیها، دگرگون شدن نمونه های آب و هوا، تغییرات رطوبت خاکها( 

 احساس نمودند. 
ضی از ـــ، عدم اعتماد موجود است. بعگرم شدن کرۀ زمینبه این ترتیب، با وجود مطالعات علمی، در رابطه به 

وندهای مستند، استوار می باشد در حالی که، بی اعتمادیهای دیگر از جنبه های این علم بر قوانین شناخته شده و ر
 فرق می نماید. « نا فهمی بزرگ»تا « نزدیک به یقین»

 (MELTING ICEذوب شدن یخ )

قطب شمال، که ترسناک ترین محیط زیست در جهان است، اقامتگاه خرس قطبی می باشد. هنگام تابستان، 
زیادی را بر تکه های بزرگ یخ  شناور طی نموده، هزاران مایل تغییر مکان می یابد. به این ترتیب همسر خود فواصل 

را انتخاب نموده، به شکار خوکهای بحری پرداخته، به اندازۀ کافی چاق می شود تا زمستان سخت را سپری نموده 
 ی مانده نمی توانست.بتواند. اگر این قطعه های یخ وجود نمی داشتند، خرس قطبی باق
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قطبی که برابر با مساحت کشور ناروی،   sea iceدر جریان سه دهۀ گذشته، در حدود یک میلیون مایل مربع 
دنمارک و سویدن است، کاهش یافته است. در حال حاضر، یخ در بخش جنوبی قطب شمال، در مقایسه به گذشته سه 

خرس وقت کم برای شکار و چاق شدن داشته باشد. در نتیجه این هفته زود تر ذوب می شود؛ که این باعث می شود 
 کاهش یافته است. %00سال گذشته حدود  01زود ذوب شدن یخها، جمعیت خرس قطبی خلیح هودسون در طول 

را تا آخر قرن جاری، پیش بینی می نماید.   sea ice %11تا  51بعضی از مودلهای کامپیوتری، ناپدید شدن 
، قطب شمال عاری از یخ خواهد بود. هر گاه این پیش بینی واقعاً به 0181می نماید که فقط تا  دیگری پیش بینی

 وقوع بپیوندد در آن صورت، بزرگ ترین خرس جهان ناپدید خواهد شد. 
ضمناً، یخچالها در گرینلند به اندازۀ قابل تشویش به عقب رفته اند. در پنج سال گذشته، این یخچالها در سواحل 

مایل به عقب رفته اند. اگرچه، ذوب شدن کامل یخها غیر محتمل است، از آنجا که یک  311و غربی به اندازۀ  شرقی
پنجم جمعیت در نواحی که کمتر از دو فوت از سطح بحر بلندتر قرار دارند، زنده گی می نماید، ذوب شدن مقدار زیاد یخ 

 برای آسیب رسانیدن به این مردم نیاز نیست.
( در منطقۀ قطب شمال، در حال کم شدن است. براساس گزارشی در Permafrostدۀ دایمی زمین )الیۀ یخ ز

Geophysical Research Letters یک دانشمند اقلیم از  درهم خواهد شکست. 0011ۀ یخی تا ، این الی
National Oceanic and Atmospheric Administration  آب  %07بیان می دارد که این باعث جاری شدن

شیرین به داخل بحر قطبی شده، زمینۀ آزاد شدن مقدار زیاد گازهای گلخانه یی از خاک و برهم خوردن وضعیت عادی 
 ایکوسیتمها در نواحی بزرگ را فراهم خواهد نمود.

 (?HURRICANES INCREASINGازدیاد خواهند یافت؟ ) گردبادآیا 

به نام طوفان یاد می  یناقیانوس اطلس بود، که بیشتر گردباد میانیکی از سالهای رکورد شکن در  0115سال 
 Hurricaneتوسط  اورلئان و سواحل خلیج مسی سی پی واقع شده در طوفان که با شدت درجۀ پنج. بیشترین شدند

Katrina ،( تقریباً تخریب شدند. برحسب فشار هواbarometric pressureحوزۀ اقیانوسیه ن ،)یز قوی ترین ـــ
hurricane   را به نامHurricane Wilma  نمودتجربه. 

بعضی مطالعات آشکار نمودند که توفانهای استوایی در سراسر جهان شدت خواهند یافت. سوال بزرگ در اکثر 
در این زمینه نظریات « دارد؟ hurricanesاثر مستقیم بر شدت یافتن  گرم شدن کرۀ زمینآیا » ذهنها این خواهد بود: 

 مختلف وجود دارد.
ها ــــــنمایند که یکی از سوالهای قابل مالحظه تغییر اقلیم در طول دهه ها و حتی قرن دانشمندان، اخطار می

 شده نمی تواند. گرم شدن کرۀ زمینسخت، متوجه  hurricaneمی باشد. تقصیر یک یا دو فصل 
 hurricanesتشکیل شد، با گرمتر شدن ابحار،  hurricaneمدارک اولیه پیشنهاد می نمایند، هنگامی یک 

 ، موجود است.hurricaneمخرب تر خواهند بود. به هر حال، عدم اطمینان زیاد در رابطه به تکرار شدن بیشتر 
ی ــــ، که تغییر پذیری طبیعی اقلیم را ارزیابGeophysical Fluid Dynamics Laboratoryبه عقیدۀ 

های قوی اقلیم حاضر در اثر گرم شدن اقلیم جهانی توسط  hurricaneپیش بینی می شود در قرن آینده، » می نماید، 
قوی تر مبدل خواهند شد. اگرچه، ما گفته نمی توانیم که آیا در آینده،   hurricaneگازهای گلخانه یی اتموسفیر، به 

hurricane  ،های کمتر یا بیشتر واقع خواهد شد. توقوع برده می شودhurricane کم ــت و یدر اواخر قرن بیس
براساس ازدیاد پیش بینی شدۀ انرژی « شدید تر بوده، در مقایسه به اقلیم فعلی، بارانهای شدید تر در راه خواهد بود.

 حرارتی سطح ابحار.
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سالۀ کاربن دای اکساید  71یک مطالعه که در مجلۀ اقلیم به چاپ رسیده، نشان می دهد، ساخته شدن 
با شدت نیم کته گوری، براساس  hurricaneسال، باعث به وجود آمدن  اتموسفیری با سرعت یک درصد در هر

می شود. البته، هرگاه انتشارات  hurricaneبارنده گی در نزدیکی هستۀ  %07و ازدیاد   Saffir-Simpsonمقیاس 
 قوی تر خواهند بود. hurricaneکاربن دای اکساید و دیگر گازهای گلخانه یی بلند تر بوده باشد، 

 hurricanesبه اینسو فعالیت  0001حال، بسیاری از دانشمندان عجله دارند تا نتیجه بگیرند که از سال  به هر
 United Nations Environment Program of the World Meteorological Organizationکاهش به عمل آمده است. به عقیدۀ 

 اوسطقدرتمند تغییر نکرده، و   hurricanesنشان می دهند که اوج قدرت  0001اطالعات قابل اطمینان.. از سال »
 (.CNS News« )شدت اعظمی کاهش یافته است.

های طبقه بندی شده، بعضی از دانشمندان، اقلیم شناسان،   hurricanes، در پاسخ به بعضی 0110در سپتامبر 
شبیه سازیهای کامپیوتری پیشنهاد می نمایند که در یک » پروفیسورها و دیگر متخصصان امور اقلیم بیان می دارند: 

متأثر در قطبها واقع می شوند. دورانهای اتموسفیری که به صورت شدید توفانها را  گرم شدنجهان گرمتر، بخش اعظم 
 «می سازند، در گام نخست توسط درجۀ حرارت فعال می شوند که شیب آنها بین قطبها و استوا می باشد.

، این شیب را کاهش داده، شدت کلی و تکرار دفعات توفانها (Warmer polar regions) نواحی قطبی گرمتر»
 «کم می نماید. (سطمتوبا ارتفاع  را توفانهای زمستانی نواحی)نه تنها توفانهای استوایی بلکه 

در گذشته ها نیز این واقعه دیده شده، چنانچه دورانهای گرمتر از تعداد و شدت توفانها کاسته اند. این واقعیت در 
سیارۀ مجله های علمی ثبت شده، اطالعات از قرنها و هزاره های گذشته نشان می دهند که اگر درجۀ حرارت سطح 

 زمین بلند برود، کاهش در تعداد دفعات و شدت توفانها ادامه خواهد یافت. 
 



   

 



   

 

آزمایش خودی شرکتها در زمینۀ  -(ENVIRONMENTAL AUDIT) بازرسیهای محیط زیستی

 محیط زیستتمرین و ممارست کنترول آلوده گی و حفاظت 

 مقدمه

ا ــمقررات محیط زیستی، برای افراد و سکتورهای دولتی به صورت ازدیاد یابنده، مغلق می شود. از صنایع تقاض
می شود تا با همه تقاضا های قابل اجرای مقررات محیط زیستی موافقت نموده، برای رسیدن به اهداف از قبل تعیین 
شده، از منابع کمتری استفاده نمایند. یک بازرسی محیط زیستی، یکی از وسایل است که شرکتها با رعایت آنها، از 

را اصالح نموده و وجوه مالیاتی  و نیروی انسانی را از صدمه  مقررات تابعیت نمایند. مؤثریت استفاده از دستگاهها
 محافظت نمایند. 

هنگام طراحی و اجرا نمودن بازرسی محیط زیستی، یک تعداد عوامل باید مد نظر گرفته شوند. برای انکشاف یک 
تکمیل کننده و شریک هیئت  ( برنامۀ بازرسی باید0برنامۀ بازرسی مؤثر، مدیر برنامۀ محیط زیست، باید آگاه باشد که: )

( تأمین وجه مالی )مالی و نیروی انسانی( برای برنامۀ بازرسی و به کار بستن برنامۀ بازرسی، باید 0صنایع بوده باشد. )
 جزئی از بودجۀ صنایع باشد.

یک برنامۀ بازرسی محیط زیستی خوب طراحی و اجرا شده، صنایع، تجارت و مقامات حکومتی را تشویق به 
ایش اینکه عمل کرد تأسیسات با مقررات منطقه وی، ایالتی و دولت مرکزی مطابقت دارند یا نه ؟ و هر مشکلی را آزم

 که شناسایی می شود، اصالح نماید.
 ووسایل ( و ظرفیت مواد و technical assistanceبرنامۀ بازرسی محیط زیستی باید بر کمکهای فنی )

را رهبری می نماید، متمرکز باشد. برای اصالح مشکل، پیش از آن که مشکل تشکیالتی که بازرسیهای محیط زیستی 
 به پی آمد مهم محیط زیستی و حفظ الصحۀ عمومی انکشاف نماید، عمل مورد نیاز را درست اجرا می نمایند. 

قرضه  گزارش بازرسی محیط زیستی برای تأسیسات تجارتی و صنایع منطقوی، ایالتی دولت مرکزی، به عالوه،
 دهنده گان تجارتی و شرکتهای بیمه، مفید است. 

آزمایش خودی شرکتها در زمینۀ تمرین و ممارست کنترول آلوده گی و » بازرسی محیط زیستی عبارت است از: 
بازرسی محیط زیستی، متوقع ارزیابی تالشها برای حفاظت ذخایر در جریان بازرسی است؛ اما «. حفاظت محیط زیست

براز نمی دارد؛ مگر اینکه این بازرسی هزینۀ ساخت را به صورت چشم گیر پایین بیاورد. این یک وسیلۀ رضایت کامل ا

08  

 را کاهش داده می تواند گرم شدن کرۀ زمینمؤثری که  روش

 (  AN EFFECTIVE METHODOLOGY THAT CAN REDUCE GLOBAL WARMING) 
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مدیریت است که شامل ارزیابی مستند شده، دورانی و عینی از اینکه چگونه یک سازمان محیط زیستی، مدیریت و 
 وسایل و تجهیزات به هدف کمک  به محافظت از محیط، عمل می نمایند.

 ی از چندین هدف بازرسی محیط زیستی عبارتند از:بعض
 شناسایی ظرفیت تحمل مواد و وسایل با نیازمندیهای محیط

 مؤثریت سیستمهای مدیریت محیط وو ارزیابی نمودن 
 بررسی خطرات که از مواد تنظیم شده و غیر تنظیم شده و آزمایشها منشاء می گیرند. 

 (WHAT AUDIT IS NOTچه چیز بازرسی نیست؟ )

ها، اعمال فشار و عیب جوییها را در ذهن انسان تصوراتی از بازجوییتحریک کننده به نظر آمده، « Audit»کلمۀ  
، یک ابزار کار مدیریت است برای ا نبوده، همان طور که بیان گردیداین چیزه Auditمجسم می کند. در حالی که 

در چه حالتی قرار دارد، آیا به خوبی کار می نماید و کدام بخشها به اصالح ارزیابی اینکه سیستم محیط زیستی شرکت 
نیاز دارد. این ارزیابی باید به صورت کامل اجرا شود، ؛ زیرا این سیستم مشخص می کند که کدام بخشها مؤثریت 

 عملکرد سیستم ارزیابی را کاهش می دهد.
صفتهای ضروری بازرس و یک عنصر ضروری همان طور که بعداً در این بخش خواهیم دید، یکی از 

 برای بازرسیهای مؤثر، بازرسی کارمندان می باشد.

 (DEFINITION'S OF ENVIRONMENTAL AUDIT)تعریفهای بازرسی محیط 

 ISO (As per ISO 14010 standard) 14010 سازمان بین المللی استانداردها براساس

یه شده اند؛ برای تعیین اینکه مدارک که به صورت عینی تهپروسۀ بازبینی مستند و سیستماتیک ارزیابی 
با معیارهای بازرسی مطابقت فعالیت ویژۀ محیط زیستی، وقایع، حالتها، سیستمهای مدیریت یا معلومات  کدام
 و شریک ساختن نتایج با  ارباب رجوع، می باشد.  دارند

 BS-7750  (As per British standard BS-7750 )براساس استاندارد انگلیس 

 (Environmental Audit X Environmental Review) زیست محیطیزیست در مقابل بازدید  زیست محیطیبازرسی 

، به صورت ارزیابی منظم و تفصیلی کارائی شرکت در برابر زیست زیست محیطیدر اینجا، بازرسی 
به صورت یک چک مقدماتی از فعالیتهای  زیست محیطیزیست گروهی از اهداف تعریف می شود و بازدید 

 شرکت که حالت فعلی شرکت را نسبت به محیط تخمین می نماید.

 (European Commission Definitionتعریف کمیسیون اروپا )

یک ابزار کار مدیریت شامل ارزیابی سیستماتیک، مستند، دوره یی و عینی از صورت کارائی سازمانها، 
مدیریت و تجهیزات است به هدف تشریک مساعی برای حفاظت محیط از طریق کنترول تسهیل کنندۀ 

ستاندارد سازی مدیریت تجارب و ارزیابی ظرفیتها با سیاستهای شرکت که شامل مالقات منظم نیازمندیها و ا

                                                           
 - International Standard Organisation(ISO) 
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را دور نمایید، این تعریــــف با « standards applicable »کاربرد پذیرها می شود. اگر از این تعریف 
 مطابقت خواهد نمود. International Chambers of Commerce Definitionتعــــــریف 

 (WHY AUDIT) زیست محیطیچرا بازرسی 

وده ــ( متکی بEnvironmental systems) محیطی زیستمدیریت یک شرکت تنها بر یک سیستم 
می تواند، اگر آنها می بینند که واقعاً سیستم کار می نماید با دستیابی به آنچه آرزو برده می شد. سیستم متکی 

پیاده سازی دومدار  به مردمی است که به صورت دوامدار نیازمندیها را تأمین می نمایند، و مردمی که مسئول
آن چیزیست که از آنها توقع برده می شد؛ در صورتی که پروسه مؤثریت اعظمی و روش مؤثر کار را به نمایش 
گذارد. برای قادر شدن به این قضاوت که آیا این واقعاً در داخل شرکت جریان دارد، مدیریت شرکت نیازمند 

 داشتن اطالعات زیر است:
 اسناد کارآئی سیستم

 ناد که مرور شده بتواننداس
 اسنادی که به صورت رسمی و منظم تهیه شده باشند 

 اسنادی که نشان می دهند سیستم برای مطابقت با استاندارد انتخاب شده، به صورت متداوم کار می نماید
 است. زیست این یکی از دالیل کاربرد و اهداف ارزیابی محیط

 (ENVIRONMENTAL AUDIT - LEGAL CONSIDERATIONS)مالحظات قانونی  -زیست محیطیبازرسی 

حفاظت محیط  مصوبۀ 05و  1بخشهای  در اعمال قدرت توسط، 0071تحت قوانین حفاظت محیط زیست سال 
 ولت مرکزی قوانین زیر را می سازد.(، د0071از  00) 0011زیست سال 

 (Submission of environmental (Statememnt)) محیطیزیست  ارسال شرح وضعیت# 

ب آ 0080مصوبۀ سال  05نیازمند موافقت با بخش  ،را پیش می برد صنعت، حرفه یا عملیه ییهر فردی که 
هوا )پیشگیری و کنترول آلوده گی(،  مصوبۀ، 00 بخش( است. یا 0080از  1))پیشگیری و کنترول آلوده گی(، 

، می مواد زاید خطرناک عنوان تحت جا به جایی()مدیریت و ( یا هر دو قانون نافذۀ فوق 0070از  00) 0070
 ، صادر شده اند(0071از  00) 0071، زیست حفاظت محیطمصوبۀ  عنوان تحتکه ، 0070قوانین سال  باشد.

، در 0003سال  [غازسپتمبر هر سال، از  31پیش از یا مارچ  30در  ،مالید که در آخر سال نمی دار ویظـــــتف
ارسال کنترول کنندۀ آلوده گی  ایالتی به هیئت زیست محیطییک گزارش ارزیابی باید V (Form V ،) فـــورم

 . شود
 

 G.S.R. 329(E) رجوع به، 1992محیط زیست و قانون حفاظت  ،2قانون ضمیمۀ دوم    # 

 13.03.92مورخ 

(Inserted by Rule 2 of the Environment (Protection) Second Amendment & Rules, 1992 

vide G.S.R. 329(E), dated 13.03.92). 
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نیازمند رعایت یک تعداد مسائل قانونی می باشد. یک ارزیابی  محیطیزیست طراحی و اجرای یک برنامۀ 
 جامع به طور نمونه سه هدف را تأمین می نماید: زیست محیطی

 .زیست محیطیوارسی اجازه نامه/ عدم موافقت با مقررات 
 وزیست ارزیابی مؤثریت سیستمهای کنترول کنندۀ محیط 

 از مواد منظم و غیر منظم و تمرینات. زیست محیطیبررسی تعهدات 
زیست برای دستیابی به اهداف، دست آوردهای بررسی باید شفاف، مفصل و دقیق باشد. همین طور، بازرسیهای 

غالباً تخطیها از قانون، حاالت نامطلوب نظیر عدم کفایۀ مدیریت، کارمندان ناکافی یا حاالتی که در نفس  محیطی
خود تخطی ایجاد نمی نمایند؛ اما مسئولیتهای محیط زیستی به وجود نمی آورند، را بیان می نمایند. این اطالعات 

 شوند و باید توسط قوانین حمایت شوند. برای نجات یک ساختمان یا یک شعبه از صدمات به کار برده می
حاوی معلومات مخالف تأسیسات ارزیابی شده خواهد بود. به  زیست محیطیبه طور نمونه، یک بازرسی جامع 

همین دلیل مهم است که برنامۀ بازرسی طوری طراحی شود که برای دور نگهداشتن بازرسی از افشای یافته های 
تأسیسات و کارمندان بازرسی باید مجال بازنگری و طرح پیشنهادات بر یافته های  خام و ناپخته عرضه شده بتواند.

بازرسی و انکشاف برنامۀ عمل اصالحی آزاد از موشکافیهای عمومی را داشته باشد، به طوری که آنها در یک مباحثۀ 
 آزاد و بی پردۀ فکر منظم، تعبیر و تفسیر و کاربردی به کار برده شده بتواند.

 
 

  زیست محیطیی یک برنامۀ بازرسی طراح

(DESIGNING AN ENVIRONMENTAL AUDIT PROGRAM) 

 زیست محیطیابزار مهم است که مدیران  زیست محیطیهمان طور که مورد بحث قرار گرفت، بازرسی 
( Environmental management programs) زیست محیطیاز آن در ساختن و تداوم برنامه های مؤثر 

باید مطمئن  زیست محیطیاستفاده نموده می توانند. اگرچه، در طراحی این برنامه ها، مدیران برنامه های 
صنعت را منعکس  زیست محیطیباید، رسالت کلی و اولویتهای  ( برنامهgoals( و اهداف )scopeشوند که حدود )

 سازد.
اجازه می دهد تا یافته های  زیست محیطیخوب طراحی شده، به مدیر  زیست محیطییک برنامۀ بازرسی 

، به کار زیست محیطیبرنامه های و بازرسی را منحیث یک وسیله برای ارزیابی پیشرفتهای صنعت به سوی اهداف 
عث به میان آمدن خطر ( اجرا شده می تواند؛ اما این عمل باchecklistsببرد. بازرسی از طریق به کار بردن فهرستها )

تعریف دقیق برای قابلیت ارزیابی را به میان می آورد؛ به همین دلیل بازرسی باید شامل بازرسی و مرور برنامه های 
ی ـــــــدر کل بوده باشد. همان طور که در این بخش به تفصیل بیان گردید؛ برنامۀ بازرس زیست محیطیمدیریت 

به کار برده شده می  مشکالتو طرح راه حلها برای حل  زیست محیطیاهداف می تواند برای شناسایی و تالقی 
 زیست محیطی، تأکید بر بازرسی زیست محیطیتواند. عالوه بر آن، از طریق تشریک مساعی استراتیژیهای مدیریت 

 تغییر مسیر داده است.  زیست محیطی مشکالتاز یک روش انفعالی پیش گیرانه، به حل 
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 مؤثر مد نظر باشند زیست محیطیعواملی که باید در یک بازرسی 

(Factors to be considered for Effective Environmental Auditing) 

( و goalsنیازمند توجۀ دقیق به اهداف ) زیست محیطی طراحی کامل یک برنامۀ ارزیابی
و هم چنان، انکشاف یک استراتیژی برای هدایت نمودن کارهای پیش از  ( برنامۀ مطلوبobjectivesمقاصد)

خوب طراحی شده، نیازمندیهای  زیست محیطیبازرسی در محل و ادامۀ فعالیتها، می باشد. یک برنامۀ بازرسی 
قاصد را باید در نظر داشته باشد. بنابراین، اهداف و م زیست محیطیتأسیسات؛ یا سازماندهی برنامه های بازرسی 

 خاص این برنامه ها باید مکمل همدیگر بوده باشند.
 باید مد نظر باشد، از این قرار اند: زیست محیطیعوامل طراحی که هنگام انکشاف یک بازرسی 

 حدود بازرسی. 

 دفعات بازرسی. 

 سطح تالشهای مورد نیاز. 

 نوع یا انواع بازرسی و 

 رابطه با شعبه های بازرسی کنندۀ دیگر. 

  أثر ــرا مت زیست محیطیشبیه آنهایی هستند که برنامۀ کلی « عوامل طراحی»توجه به این موضع که این
 می سازند. این مالحظات شامل پنج دستۀ عمومی می شود:

 بازرسی منابع قابل دسترس برای اجرای. 

  وابسته به آن زیست محیطیطبیعت سازماندهی عملیات و موضوعات. 

  یست محیطیزحدود برنامۀ مدیریت (Environmental  management program). 

  و زیست محیطیسازماندهی حمایت برای برنامه های 

  زیست محیطیاحساس نمودن تعهد سازمان. 

 :هر یک از این عوامل به صورت مفصل در زیر شرح داده می شوند

 (Available resourcesمنابع قابل دسترس )

منابع مورد نیاز برای اجرای مؤثر یک برنامۀ بازرسی شامل، نیروی انسانی، تجهیزات و مواد می شود. با در نظر 
داشت هزینه ها، باید ارزیابی شود یک سازمان از عهدۀ چه حدود بازرسی بر آمده می تواند. نظیر این که آیا سازمان از 

 و بازرسیهای مدیریتی بر آمده می تواند. (Compliance audits) بازرسیهای مطابقت پذیریعهدۀ 

 وابسته به آن زیست محیطیطبیعت سازماندهی عملیات و موضوعات 

 (Nature of organization operations and environmental issues) 

به مقدار زیاد وابسته به نوع عملیات است که توسط تسهیالت سازمان اجرا  زیست محیطیطراحی برنامۀ بازرسی 
است. سازمانهای متشکل از تسهیالت با و ظایف اداری شاید  وابسته به آن زیست محیطیموضوعات می شود و 

ار ــــا به کنیازمند بازرسی بیشتر یا کمتر محدود، نسبت به شعبه های با عملیات صنعتی که مقدار زیاد مواد زاید ر
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زیست می گیرند، بوده باشند. با اندازه های بزرگتر، عوامل ویژۀ منطقه وی نظیر تسهیالت منطقه وی و موضوعات 
 منطقه وی نیز باید مد نظر بوده باشد. محیطی

 (Scope of the environmental management program) زیست محیطیبرنامۀ مدیریت  حدود

می باشد.  زیست محیطی، اندازه نمودن موفقیت در رسیدن به اهداف برنامه های مدیریت مقصد برنامۀ بازرسی
مهای تبنابراین، مدیران برنامه، برنامۀ بازرسی را طوری طراحی نمایند که تمام جنبه های برنامه به شمول سیس

را در بر گیرد.  یست محیطیزمدیریت، جریان عملیاتی استاندارد، ساختار سازمانی و تطابق با نیازمندیهای ویژۀ 
براساس طبیعت عملیات سازماندهی، بعضی از نیازمندیها تدارک شده نمی تواند. همین طور، طبیعت و حدود رسالت 

 شعبه و عملیات، هر دو اثر مستقیم بر برنامۀ بازرسی دارد.

 (Organization support) حمایت از سازمان

سازمان، به عالوۀ تاریخ مطابقت پذیری آن؛ عواملی هستند که دفعات بازرســـی  زیست محیطیسطح آگاهی 
را متأثر می سازند. سازمانی که در جهت برنامه های تربیتی آگاهی سرمایه گذاری نموده اند، دریافت خواهند نمود؛ 

سیسات برخورد مثبت با حفاظت محیط که آنها می توانند برنامۀ بازرسی را با دفعات کمتر اجرا نمایند؛ زیرا کارمندان تأ
اجرا  می نمایند،  زیست محیطیو این که  مدیریت قدیمی و دیگر شرایط به خوبی نقش رهبری را در برنامۀ بازرسی 

 دارند. 

 (Perception of organization environmental commitment) زیست محیطیتعهد سازمان  استنباط از

چگونه خود را بازرسی می کند؟ دیگران آن را چگونه بازرسی نموده اند؟ زیرا زیست محیطی یک سازمان زیست 
مدیر که  یک چیز مهم بوده، طراحی برنامۀ بازرسی را متأثر می سازد. اعم از این زیست محیطیموضوعات زیست 

. مادامی که ارشد مرتجع و واپس گراست؛ لیکن رعایت و اجابت قانون یک عنصر مهم در طراحی برنامۀ بازرسی است
ماموریت دارد، ممکن است در طبیعت ایجاد عکس العمل نماید. یعنی در پاسخ دهی به  محیطییک سازمان زیست 

ایب ا سازمان مصبسیار خیالی و غیر عملی داشته و هنگام برخورد ب یک وضع یا جدیت زیست محیطییک مصیبت 
را به طور کلی متأثر خواهد ساخت.  یطیزیست محو برنامۀ بازرسی  محیطیموضوعات زیست  محیطیزیست 

مهم است. این مهم است  که بانکدار شناخته شود که آیا  محیطیتوقعات بانکدار نیز در طراحی برنامۀ بازرسی زیست 
عموم مردم با سازمانهای دیگر و غیره هستند. داشتن توجه کافی به توقعات آنها نسبت به طراحی برنامۀ بازرسی مهم 

  است.

 (IDENTIFYING AUDIT PROGRAM GOALS) یی اهداف برنامۀ بازرسیشناسا

، باید در ابتدا به صورت شفاف اهداف طویل مدت برنامۀ بازرسی را زیست محیطیمدیران برنامۀ بازرسی 
تصدیق نمایند. همان طور که در باال مباحثه شد، اهداف برنامۀ بازرسی باید مکمل زیر مجموعۀ از اهداف سازمانی 

از یک  زیست محیطی، بوده باشد. اهداف مدیریت زیست محیطیبرای دستیابی به یک سیستم سالم مدیریت 
زمان تا سازمان دیگر از همدیگر متفاوت بوده، باید با در نظر داشت متن رسالت و فعالیتهای هر سازمان آزمایش سا

 شود؛ اما ممکن شامل موضوعات زیر شود:
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،  G.S.R.329(E) رجوع به، 0000 سال حفاظت محیطو قوانین بر طبق ضمیمۀ دوم  محیط اجرای بازرسی
 .00ر13ر03مورخ 

 دراز مدت، باید شامل موضوعات زیر باشد: زیست محیطیاهداف برنامۀ بازرسی  
 (،cost-effectiveانکشاف و اجرای برنامۀ بازرسی کم هزینه )

نظیر پیش گیری از آلوده گی؛ به داخل  زیست محیطییکپارچه شدن سیستمهای مدیریت 
پروتوکولهای بازرسی و عملیات ساختمانی برای کمک به یک شعبه برای پیشگیری از مشکالت مطابقت 

 به مقدار زیاد، زیست محیطیپذیری به وسیلۀ کاهش جریان مواد زاید و آزاد سازی 
کشاف راه حلها برای و ان زیست محیطیبرای شناسایی مشکالت  زیست محیطیهدایت بازرسی 

 .زیست محیطیبلند بردن مطابقت پذیری شعبه و کل مدیریت 
تصدیق این که یک برنامۀ بازرسی به صورت مؤفقانه به اهداف خود رسیده است، نیازمند تهداب 
گذاری بعضی از اساسات است. تهداب گذاری این اساسات، شاید یکی از جنبه های طراحی استراتیژی 

زیست برای برنامۀ بازرسی باشد. شاید استراتیژی فعالیتها را برای تعدیل پالیسیهای  زیست محیطیکلی 
فعلی را به برنامه های بازرسی، تخصصی سازد، تا منابع کافی، وجوه و ارجاع مسئولیتها برای  محیطی

 اجرای برنامه، تأمین شده بتواند. 
تا ساختارهای سازمانی را که نیازمند تغییر هم چنان، سازمانها باید مدیریت داخلی را آزمایش نمایند 

هستند شناسایی نمایند. امکان دارد، به سازمانهای که فعالً فاقد برنامه های بازرسی هستند تذکر داده 
را برای پیاده کردن برنامه توسط ازدیاد تدریجی حدود و/ یا هدایت یک تعداد  phased-inشود که شیوۀ 

 ل نمایند.بازرسیها را در طول زمان قبو

 (IDENTIFYING AUDIT PROGRAM OBJECTIVES) شناسایی مقاصد برنامۀ بازرسی

باید  زیست محیطی، مدیران برنامه های زیست محیطیبرنامه های بازرسی ثابت از اهداف  با داشتن
به انکشاف یک استراتیژی کاربردی توسط تعیین اهداف کوتاه و دراز مدت بپردازند. همانند اهداف برنامۀ 

 بازرسی، مقاصد نیز از یک سازمان تا سازمان دیگر فرق می نماید.
زیست نخستین مقصد دراز مدت برنامۀ بازرسی باید شعبه را به مطابقت پذیری کامل با نیازمندیهای 

موجود، برساند. پروتوکولهای استاندارد بازرسی، برای تعیین نمودن مطابقت پذیری با هر مقررۀ  محیطی
EPA  حاالت موافق که توسط  ، 1986مصوبۀ سالPCB   وMoEF هوا،  وضع شده باشد تحت مصوبۀ

 قرار می گیرد. (Air, Water and Hazardous Waste آب و مواد خطرناک )
تیم بازرسی کننده، قادر به انجام مصاحبه با کارمندان کارخانه و ثبت مشاهدات خود  با به کار بردن فهرستها،

(، همزمان با کمک امکانات کارمندان، فرصت عالی برای Compliance auditsخواهند بود. ارزیابی های مطابقتی )
تربیت غیررسمی کارمندان به شیوۀ درست را فراهم نموده، باعث بلند رفتن سطح آگاهی در رابطه به موضوعات 

 فراهم می نماید. زیست محیطیمطابقت 
ا در نظر داشت نیازمندیهای مقاصد دراز مدت برنامه های بازرسی باید فوکس برنامه را از مطابقت سخت گیرانه ب

زیست و راهنمایی نمودن ارزیابیهای مفصل مشکالت  زیست محیطیفعلی، به شامل ساختن حذف مشکالت اساسی 
 و سیستمهای مدیریتی، بوده باشد. محیطی
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باید ارزیابیهای مطابقتی استاندارد به تنهایی به این مقاصد دراز مدت رسیده نمی تواند. در عوض، مدیران برنامه 
 بازرسیهای مناسب را به این منظور به کار ببرند. نمونه های مقاصد بازرسی های دراز مدت در زیر آمده است: 

 (Eliminate underlying environmental problems) زیست محیطیحذف مشکالت اساسی 

و اجازه دادن به مدیران برنامه برای مرحله بندی  زیست محیطیبازرسی برای تشخیص ریشه های مشکالت 
( به کار رفته می تواند. برای مثال، control measuresحذف آنها نسبت به قطع مؤقت یا اتخاذ اقدامات کنترولی )

 برگشت مواد زاید به کارخانه ها مؤقتاً نتیجۀ استعمال مقدار زیاد محصوالت جاذب بوده می تواند.
دراز مدت مشکل، خریداری نمودن مایعات بهتری است که توسط دست جا به جا شده بتواند و  متناوباً، راه حل

 اصالح برنامۀ تربیت و نظارت کارمندان می باشد.

 (Identify systemic environmental problems) زیست محیطیشناسایی مشکالت سیستمی 

به کار برند  زیست محیطیشناسایی مشکالت سیستمی می توانند، نتایج بازرسی را برای  زیست محیطیمدیران 
زیست که باید در همکاری با امکانات فردی حل شوند. شاید پالن گذاری استراتیژیک برای این مشکالت سیستمی 

 مورد نیاز بوده باشد. محیطی

 (Forecast future compliance) آینده پیشبینی تطابق قانون در

سازمان تهیه می نماید؛ اما همچنان، برای تعیین این تطبیق قانون توسط فعلی  از وضعیت را بازرسی، فهم دقیق
 که کدام فعالیتها برای مطابقت با مقررات آینده مورد نیاز است نیز به کار برده شده می تواند.

 داخلی زیست محیطیارزیابی مؤثریت برنامه مدیریت 

(Evaluate effectiveness of internal environmental management program) 

ممکن است این بازبینی موضوعاتی از قبیل منابع ناکافی، فقدان حدود یا تربیۀ ضعیف را بشناسد که با مطابقت 
 پذیری آینده در تضاد بوده باشند. 

 زیست محیطیانتخاب نوع و حدود یک بازرسی 

(SELECTING THE TYPE AND SCOPE OF AN ENVIRONMENTAL AUDIT) 

به صورت تزاید یابنده، اختصاصی شده است. بیشتر از این،  زیست محیطیدر سرتاسر دهۀ گذشته، ساحۀ بازرسی 
بازرسی محدود به تعیین مطابقت با نیازمندیهای فعلی شده نمی تواند. در عوض، بازرسیها برای شناسایی علل اساسی 

طابقتی، موضوعت مطابقتی، به ویژه مشکالت عود کننده به کار برده می شوند. سازمانها برای ارزیابی موضوعات فعلی م
خطر آیندۀ عدم مطابقت و فرصتها برای کم کردن عامل بالقوۀ برای عدم مطابقت، ابزارهای ارزیابی کنندۀ مختلف در 

 اختیار دارند.
( و goodsباید در نخست اشیاء ) زیست محیطیهنگام طراحی یک برنامۀ بازرسی، کارمندان شعبۀ مدیریت 

بازرسی را که برای رسیدن به اهداف بازرسی رهبری می شود، تعیین  ( را و بعد از آن نوعیتobjectivesمقاصد )
معمولی، بازرسی مطابقتی، ارزیابی انتقال مال و دارائی  زیست محیطینمایند. این بخش، پنج قسم رهبری بازرسی 
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(Due diligence( بازرسیهای مدیریتی، قرار دادیهای حمل و نقل مواد زاید ،)Vaste Contractor بازرسی فروشنده /)
 گان و ارزیابی فرصتهای پیشگیری از آلوده گی را به بحث می گیرد.
 این بازرسیها، در ترکیب با امکانات به کار برده شده می تواند.

 (Compliance Auditsبازرسیهای مطابقتی )

فعلی  زیست محیطیدر مقابل نیازمندیهای  قانونتطبیق سازمانها، بازرسیهای مطابقتی را برای ارزیابی موضوعات 
به کــــار می برند. ارزیابیهای مطابقتی، ممکن به صورت داخلی یا شخص سوم، نظیر قرار دادیها تطبیق شود. به طور 

منحیث  زیست محیطیناپذیر و آنهایی که شامل مدیریت  مطابقتی، به شناسایی ساحات اطاعتنمونه، محدودۀ بازرسی 
متمرکز می  زیست محیطیمحدود می گردد. بقیۀ این راهنما بر این نوع بازرسی  دراز مدت برای تطبیق قانون روشهای

 شود.

 (Property Transfer Assessments) ارزیابی انتقال مال و دارائی

در رابطه با هر بخش  زیست محیطیاین نوع بازرسی توسط سازمانها برای شناسایی هر مشکل اعالن ناشده 
اجناس قبل از خرید، به کار برده می شود. معموالً، محدودۀ ارزیابی انتقال اموال بسیار بزرگ بوده، بیشتر بر خطرات 
تجارت و احتمال بدهکاری منحیث وجه متضاد با مطابقت منظم متمرکز است. ارزیابی کننده، وقت بیشتر خود را صرف 

نظارت محلی نسبت به پرداختن به بازرسی مطابقتی می نمایند. سطح تفصیل و دامنۀ  بازنگری اسناد و اداره کردن
تبارز می  است که بر خطرات قانونی و تجارتی که هنگام خرید و فروش اجناس« نیمرخی از خطر مجموعی»ارزیابی، 

 متمرکز می باشد. زیست محیطینماید با عامل بالقوه برای مسئولیتهای قابل توجه 
ن، برای یک سازمان یا تأسیسات مهم است که با محالت کاری به شمول تاریخچۀ فعالیتها به مقصد نه بنابرای

؛ بلکه قادر به شناسایی موقعیتها که مسئول آن نیست، زیست محیطیتنها شریک بودن احتمالی آنها در موضوعات 
( و موقعیت اکتـــــــــــساب divestiture situationکامالً آشنا بوده باشد. این برای هر دو، موقعیت بی بهره گی )

(acquisition situation.بسیار حیاتی است ) 

 (Management Audits) مدیریت بازرسیها

این بازرسیها، شکل مشخص از بازرسیها است که برای ارزیابی قابلیتهای یک سازمان در اجرای برنامۀ مدیریت 
طراحی می شوند. مدیریت بازرسیها به شیوه های مختلف رهبری شده و به صورت داخلی یا شخص  زیست محیطی

سوم اجرا شده می تواند. مدیریت بازرسیها شامل بازنگری از: شیوه های عملکردی استاندارد، قابلیت برای انجام دادن 
 ماموریت تعیین شده و تربیت کارمندان و متخصصان.

را بیان می دارد،  زیست محیطی(، مدیریت بازرسیهای Generic Audit Protocol) پروتوکول بازرسی جامع
و ارزیابیهایی که موضوعات ویژۀ مدیریتی را هدف قرار می دهند و  Phase 3و  Phase 2که به صورت بازرسی 

بیان می شود. مهمتر اینکه، از آنجا که این نوع  محیطیزیست ارزیابی امکانات برای شناسایی ریشه های عدم کفایۀ 
بازرسی بر ریشۀ عدم کفایه متمرکز اند؛ آنها به تأسیسات و شعبه ها کمک می نمایند تا عملکردهای پیشگیرانۀ درست 

 را اجرا نمایند. پروتوکول جامع رهنمود چگونه گی ارزیابی این گونه برنامه ها را فراهم می نماید. 
 

 



 

 

تواند را کاهش داده می گرم شدن کره زمینمیتودولوژی مؤثری که  061  

 (Waste Contractor / Vendor Audits) مواد زاید/ بازرسی فروشنده گان پیمانکاران

تجارتی، انبار کردن و مصرف دارند. امکاناتی که پیش از  به امکاناتی برای ارزیابی طرزالعمل بعضی سازمانها نیاز
نوع بازرسی، کاهش دادن خطر  ( در نظر گرفته شده اند. مقصد اینwaste managementقرار داد مدیریت مواد زاید )

 می باشد.آن هم زمان  دفعمقابل مواد زاید مضر و  و بدهکاری که با اتخاذ تدابیر به دراز مدت

 (Pollution Prevention Opportunity Assessments) ارزیابیهای فرصت پیشگیری از آلوده گی

منحیث ابزاری  پیشگیری از آلوده گی های فرصتارزیابیدر جریان پنج سال گذشته، سازمانها شروع به استفاده از 
برای شناسایی و حذف عامل اساسی مشکالت مطابقتی، نمودند. با اتخاذ یک شیوۀ پیشگیری از آلوده گی، شعبه ها 

جلوگیری نموده، به این وسیله از وقوع مشکالت مطابقتی تولید مواد زاید را کاهش داده، از آزاد شدن آنها به محیط 
پیشگیری نموده می توانند. مشکالت مطابقتی باید از طریق ترکیب بهترین شیوه های مدیریت، سازمانی یا تغییرات 

سیع مدیریتی یا تعدیالت تخنیکی )نظیر جانشینی مواد یا تعدیالت عملیه ها( حل شوند. این ارزیابیها دارای محدودۀ و
 بوده، بازرسیهای مطابقتی و بازرسی مدیریت را ترکیب می نماید. 

 (TARGETING FACILITIES) هدف قرار دادن تأسیسات

در بسیاری موارد، شعبه ها باید اولویتها را برای پیشبرد ارزیابی در تأسیسات مربوطه؛ به دلیل محدودیتهای انسان 
لکرد تأسیسات، بعضی امکانات نیازمند تکرار بیشتر و ارزیابیهای شدید تر و منابع، تعیین نمایند. وابسته به طبیعت عم

 نسبت به دیگر بخشها می باشد. عوامل زیر بارها برای تعیین اولویتهای تأسیسات به کار برده می شود:

 (Size of the facility) اندازۀ تأسیسات

 تولید، تولید مواد زاید و/یا تعداد کارکنان.ناحیۀ فزیکی )نواحی اصالح شده و نواحی غیر اصالح شده(، سطح 

 (Risk) خطر

وارد شدن صدمه به صحت انسان شبیه عملکرد تأسیسات به محیط می باشد. خطر تأسیسات شامل عوامل نظیر 
نوعیت و کیفیت مواد کیمیاوی سمی به کار گرفته شده، نوع محصوالت ساخته شده، عمر تأسیسات و تاریخچۀ تصادفها 

 خطر با ادارۀ عملیات تأسیسات و مجاورت و تراکم نفوس انسانی، هماره می شود. می شود. 

 (Environmental factors) زیست محیطیعوامل 

مستعد تر می سازد.  زیست محیطیخصوصیتهای بعضی محالت، یک موقعیت را برای گسترده شدن صدمات 

، سمت (Steep) برای مثال، نواحی تغذیۀ آبی، خاکهای متخلخل، ژیولوژی زیر سطحی و آب شناسی، درجات استیپ
را و مصئون باید انواع در معرض خطر  زیست محیطیباد مخالف و نزدیکی کامل به آب. عالوه بر آن، کارکنان شعبۀ 

 در ناحیۀ تأسیسات در نظر داشته باشند. 

 

                                                           
 -  زمین داری شیب  یا سرازیری 
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 (Record of compliance) ثبت مطابقت

تأسیسات با مطابقتهای ثبت شدۀ ضعیف، در مقایسه به تأسیسات دارای مطابقت خوب، نیازمند بازرسیهای مکرر 
می باشند )طور مثال، تأسیسات در حالت کاهش دوامدار عمل می نماید، توفقات بازپرداخت... و غیره(. شاید مطابقت 

در بخش باالی  زیست محیطیفقدان توجه به موضوعات  ضعیف نتیجه بیش از حد کار نمودن کارگران، تربیۀ ناکافی یا
باید به نشان دادن ریشه های اساسی عدم مطابقت،  زیست محیطیمدیریت، بوده باشد. در این مورد، مدیریت بازرسی 

 کمک نمایند.
باید شروع به تأسیس اولویتهای بازرسی به وسیلۀ گرد آوردن معلومات در بارۀ  زیست محیطیکارکنان شعبۀ 

عوامل هر یک از تأسیسات، نماید. اگر شعبه، دارای تأسیسات زیاد است، شاید کارکنان نیازمند انکشاف شبکۀ برای 
ردیف بندی هر امکانی بر اساس عوامل بوده باشند. با ردیف بندی تأسیسات، کارکنان شعبه می توانند فهرستی از 

 دراز مدت، تهیه نمایند.اولولیتهای تأسیسات برای بازرسیها و زمان بندی بازرسی 
 شامل فعالیتهای زیر می شود: زیست محیطیبه صورت خالصه، یک بازرسی 

  زیست محیطیپیشنهاد اهداف برای بازرسی. 

 طراحی تیم کاری و حدود ارزیابی. 

 دریافت دور نماها و معلومات منظم. 

  سازماندهی اتخاذ تصمیم در رابطه به اینکه کدام ناحیه نیازمند ارزیابی بوده، کدام فعالیتها باید تکمیل گردند
 .زمان بندی تاریخهای ابتدایی و اینکه چه وقتی این فعالیتها باید تکمیل شوند

 انکشاف فهرست پرسشهای ارزیابی. 

 اجرای وظایف مورد نیاز برای دستیابی به پرسشها. 

 ته های خود را تعبیر و ترجمه نماییدیاف. 

 ریشه های مشکل را دریافت نموده در رابطه به دریافت راه حلهای آن فکر نمایید. 

 برای نشان دادن مشکل و راه حلها، گزارش عینی به ادارۀ مربوطه تحریر نمایید. 

 می توانید شروع به آوردن تغییرات در صنعت خود نمایید یتاعمل نمودن؛ با حم. 

 از پرداخت هزینه جلوگیری نمایید.  زیست محیطیاه پیشرفت را دنبال نموده با تعقیب راه حلهای مشکالت ر 
 

 

 



   

 



   

 

برای مبارزه با  (National Action Programme (NAP))  هند برنامۀ اقدام عمل ملیگامهای نخستین توسط 
                                          سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان زدایی کنوانسیون در مطابقت با یبیابان زای

(United Nations Convention to Combat Desertification)    .برداشته شده است 

 وضعیت بیابان زایی

  پیدایشCCD. 

  تعریف بیابان زایی درUNCCD. 

 کنوانسیون بیابان زایی. 

  کنوانسیونمقاصد. 

 وظایف در کنوانسیون 

  شیوۀCCD   برای تدارکNAP. 

 وضعیت زمینها خشک و بیابان زایی در جهان. 

 جهان. 

 اندازه و پراکنده گی زمینهای خشک. 

 رابطه بین بیابان زایی و فقر در زمینهای خشک. 

 استفاده از زمین در زمینهای خشک جهان. 

 آسیا. 

 اندازۀ بیابان زایی. 

  خشک در هندوستان در مقایسه به کشورهای دیگر آسیاییوضعیت زمینهای. 

 چالشهای پیش رو. 

 نیمرخ عمومی، تصنیف استفاده از زمین و نمونه های استفاده از زمین -هند. 

 عمومی نقشه برداری. 

 اقلیم. 

 منابع طبیعی. 

 زمین -خاکها. 
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 منابع آبی. 

 بارنده گی. 

 آب سطحی. 

 آب زیر زمینی. 

 جنگلها. 

 تنوع زیستی. 

 زراعت. 

 جمعیت شناسی نفوس. 

 انسان. 

 مواشی یا حیوانات اهلی. 

 اقتصادی -نیمرخ اجتماعی. 

 تصنیف استفاده از زمین. 

 زراعتی -نواحی اقلیمی. 

 زراعتی -نواحی ایکولوژیکی. 

  بیولوژیکی –نواحی اقلیمی. 

 زراعتی -نواحی هواشناسی. 

 نمونه های استفاده از زمین. 

 نواحی زراعتی. 

   غیرزراعتینواحی.  

 نواحی جنگلی. 

 نواحی علف چر. 

 عمومى زمینهاى یا( ملکیت) امالک دسته در شده بندى طبقه بخش یا ناحیه 

 نظارت بر بیابان زایی و ارزیابی و اعالم خطر از خشکسالی. 

 نیاز به معلومات در رابطه به فرسایش خاک و زمین. 

 سروی فرسایش زمین. 

 اندازه و سطح نقشه برداری. 

 ارزیابی فرسایش زمین در سرویهای مختلف. 

 ( به کار گیری نقشه های ماهواره ییRemote Sensingدر نظارت از بیابان زایی و ارزیابیها ). 

 ارزیابی پوشش جنگلی کشور. 

 نوع و اندازۀ فرسایش زمین در کشور. 

 اندازۀ بیابان زایی در نواحی خشک کشور. 

 اقلیم و بیابان زایی. 

 ابان زایی نواحی عمدۀ اقلیمیبارنده گی و بی. 

 توزیع بارنده گی در نواحی خشک هند. 

 پیش گویی آب و هوا و اقلیم. 
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 خشکسالی و نظارت خشکسالی. 

 خشکسالی. 

 اعالم خطر از خشکسالی. 

 زراعت و آب و هوا شناسی. 

  به کار گیری نقشه های ماهواره یی. 

 محکها و شاخصها به کار گیری. 

  بیابان زاییعوامل، عملیه ها و اثرات.  

 عوامل اساسی به وجود آورندۀ بیابان زایی. 

 شیوه های ناپایدار زراعتی شامل زراعت متغییر. 

 شیوه های ناپایدار مدیریت آب. 

 تغییرات به کار گیری زمین. 

 ( جنگل زداییDeforestationو از دست دادن پوشش نباتی ). 

 های صنعتی و معدن کاریفعالیت. 

 صنعتی. 

 معدن کنی. 

 مواد زاید جامد و سمی بر زمین مصرف. 

  احصائیویفشارهای. 

 خشکسالی و فرسایش زمین. 

 عملیه های بیابان زایی. 

 فرسایش خاک. 

 فرسایش بادی. 

 فرسایش آبی. 

 تیزابیت -القلیت. 

  مشبوع شدن خاک از( آبWater logging). 

 اثرات بیابان زایی. 

 اثر فشار نفوس انسان بر منابع جنگلی. 

  زیستیاثر بر تنوع. 

 اثر حیوانات اهلی بر علف چرها و منابع جنگلی. 

 اثر کاهش پوشش نباتی. 

 اثر فرسایش خاک. 

 اثر فرسایش بادی. 

 اثر فرسایش آبی. 

 اثر حاصلخیزی خاک.  

 اثر مدیریت ناکافی آب. 

 اثر جذب اضافی آبها زیر زمینی. 
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 اثر بیابان زایی بر کیفیت زنده گی. 

 بیابان زایی بر مهاجرت روستائیان و شهری شدن اثر. 

 اثر بیابان زایی بر تغییر اقلیم. 

 اندازه گیری مبارزه با بیابان زایی و تخفیف دادن اثرات خشکسالی. 

 پالیسی، استراتیژی و چهارچوبهای قانونی. 

 التزامات قانونی و مقررات. 

 پالیسی. 

 ،0078پالیسی ملی آب. 

  0077استفاده از زمین، نمای کلی پالیسی ملی. 

  ،0077پالیسی ملی جنگل. 

  0000، به صورت اصالح شده، 0077پالیسی تعلیم و تربیه. 

  ،0000پالیسی کاهش آلوده گی. 

 .0001چشم انداز پالیسی ملی مواشی، 
 .0111زراعت،  پالیسی ملی
 .0111نفوس،  پالیسی ملی
 .اصالحات زمین پالیسی ملی

 .CPRبرای زمینهای  پالیسی ملی و مدیریت مواشی  و پیش نویسپیش نویس پالیسی علفچرها 
 .خشکسالی پالیسی

 .استراتیژی برای حفاظت محیط زیست
 .0000استراتیژی ملی محافظت و اعالمیۀ پالیسی در رابطه به محیط و انکشاف، 

 .0000و عملکردهای سطح بزرگ بر تنوع زیستی،  پالیسی ملی
 .چهارچوبهای قانونی

 .0071محفاظت جنگل، قرار داد 
 .0071قرار داد حفاظت از محیط، 

 .0077و به صورت اصالح شده،  0080قرار داد پیش گیری و کنترول آلوده گی آب، 
 .0077به صورت اصالح شده،  0080قرار داد حفاظت از حیات وحش، 

 .0000ام( سال  80و  83اصالحات قانونی )
 .الیحۀ تنوع زیستی

 .و چهارچوب نهادیپالنگذاری، برنامه ها 
 .پالنگذاری

 .چهارچوب نهادی
 .ساختار نهادی در سطح مرکزی

 .جنگلها وزارت محیط و
 .وزارت توسعۀ روستائی

 .وزارت زراعت
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 .وزارت منابع آب
 وزارت انکشاف منابع انسانی.

 .سایر وزراتخانه ها
  زمین از و استفاده محافظت ادارۀ ملیتأسیس ( هاNLCB،) (لمیزرع)بایر هاى زمین توسعه ملّى اداره 

(NWDB،) محیط توسعۀ و( جنگل کاری)ها جنگل توسعه ملّى اداره ( زیستNAEB) 

 ها  رودخانه از محافظت ملّى اداره تأسیس(NRCD)، آب  مرکزى کمیسیون(CGWA) ، مرکزى مدیریت 
 و (CADA) سد کنارِ هاى زمین توسعه مدیریت ، (CWC)آب  مرکزى کمیسیون ،(  CGWB)زیرزمینى  آبهاى
 .(CPCB)آلودگى  کنترل مرکزى اداره

 ساختار نهادی در سطح منطقه. 

  چهارچوب نهادی برای R&D(Research & Development )مترجم =. 

 برنامه های برای مبارزه با بیابان زایی. 

 سکتورهای اجتماعی و برنامه های انکشاف اجتماعی. 

 برنامه های سکتورهای اجتماعی. 

  انکشاف زنان و اطفالبرنامه ها برای. 

- Balika Samridhi Yojana. 

- .Swayam-Siddha (Indira Mahila Yojana) 

- Swa-Shakti. 

 برنامه های برای صحت و سواد. 
 .تولید مثل و برنامه های صحت طفل -

 .خدمات جامع انکشاف طفل -

 .برنامه های سواد آموزی -

 طرح برای رفاه و انکشاف اجتماعات عقب مانده. 

  انکشاف اجتماعات منطقه ویبرنامه های. 

 Jawahar Gram Samridhi Yojana (JGSY). 

 تأمین آب آشامیدنی روستائی و سیستم تخلیۀ فاضالب. 

 روستایى تکنولوژى و مردمى اقدامات بهبود شوراى فعالیتهای (CAPART). 

 طرح ایجاد عاید برای فقر زدایی. 

 و طرحها اعتبار مالی برای روستا و فعالیتهای با مبنای زراعت. 

 اعتبارات کوچک انکشاف روستا. 

  بانک ملی برای زراعت و انکشاف روستا. 

 سرمایه گذاری پیشرفته و شرکتهای انکشافی. 

  کمک اعتبار مالی کوچک به زنان از طریقNORAD. 

 ( ظرفیت سازیCapacity Building و تقویت نقش )در نواحی عقب ماندۀ کشور بانکداری. 

  برنامۀ آبخیزها برای زمینهای مرطوبظرفیت سازی تحت. 

 برنامۀ آموزش خدمات جامع انکشاف اطفال. 
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 حمایت برای آموزش و برنامۀ کاریابی برای زنان. 

 به کارگیری و برنامه های آموزشی به عالوۀ به کارگیری، به اضافۀ واحدات تولید برای زنان. 

  نیازمندیهای انرژی سکتور روستائیبه خاطر نشست. 

 بع اراضی و استقرار ایکولوژیکی زمینهای تضعیف شدهحفظ منا. 

 انکشاف زمین و برنامه های حفاظت منابع طبیعی. 

 پروژۀ ملی انکشاف آبخیزها برای نواحی پر بارش. 

 در دره ها. یهاپروژه های حفاظت خاک در حوزۀ آب خیز دریا 

 پروژۀ تحقیق هماهنگ کل هندوستان در بارۀ زراعت زمینهای خشک. 

 ها برای حفاظت منابع طبیعی برنامه. 

 استقرار ایکولوژیکی زمینهای تضعیف شده برنامه ها برای. 

   جنگل و طرح پروژۀ انکشاف ایکولوژیکیجامع احیای. 

 برنامه های انکشاف جامع زمینهای مرطوب. 

 وظایف یک پارچۀ ایکولوژیکی. 

 طرح برای اصالح خاکهای القلی. 

  بیابانی و خشکبرنامه ها برای نواحی مستعد. 

 برنامۀ انکشاف صحرا. 

 برنامۀ نواحی مستعد برای خشکسالی. 

 پروژۀ اندیرا گاندی نگار. 

  میکانیزم نظارتC. 

  برای مبارزه با بیابان زایی پیشرفتهتکنالوژی. 

 تکنالوژی برای مبارزه با بیابان زایی. 

 تکنالوژی برای حفاظت خاک، آب و پوشش نباتی. 

  خاکمدیریت جامع حاصلخیزی. 

 مدیریت جامع مواد مغذی. 

 نظارت کیفیت خاک. 

 به کار گیری مودلها برای ارزیابی وضعیت منابع 

 پوشش گیاهی دائمی از طریق سیستمهای بهره وری از زمین. 

  یکیایکولوژ -برای نواحی مختلف زراعتیسیستمهای بهره وری از زمین جانشین. 

 تکنالوژی برای حفاظت خاک و آب. 

(i)  بارانحفاظت خاک و آب. 

(ii) معالجۀ زمینهای مایل کنار دریا ها. 

(iii) جمع آوری و بازیافت آب. 

(iv) کشت و زرع. 

(v) کود نباتی دادن. 

(vi) ازدیاد در ذخیرۀ آب. 
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 بیولوژیکی -تکنالوژی ویژه برای کنترول فرسایش خاک در نواحی مختلف اقلیمی. 

 نواحی خشک. 

(i) کنترول نمودن فرسایش بادی. 

(ii) تثبیت ریگهای روان. 

(iii)  درختان یا دیگر نباتات برای جلوگیری از اثرات باد بر مزرعهایجاد قطاری از. 

(iv) مدیریت مرتع و چراگاه. 

 نیمه خشک و خشک نمودن نواحی زیر نمناک. 

 تکنالوژی برای مدیریت و احیای زمینهای ضعیف. 

 مدیریت فرسایش خاک و آب. 

 توان بخش معادن از کار افتاده. 

 مدیریت و به کار گیری محصوالت صنعت. 

 خاکهای متأثر از نمک و نواحی پر آب مدیریت. 

 احیای خاکهای نمکی نواحی پر آب. 

 به کار گیری جانشین برای خاکهای متأثر از نمکها. 

 جنگلداری زراعی برای خاکهای کمی القلی/ خاکهای اصالح شده.  

 تکنالوژی سنتی/ بومی برای مبارزه با بیابان زایی. 

 زراعت. 

 جمع آوری آب. 

 سیستم محصول مختلط. 

 درختان وقف شده -حفاظت پوشش نباتی. 

 شیوه های مصرف آب. 

 انرژی. 

 ذخیرۀ دانۀ حبوبات. 

 تکنالوژی برای تخفیف خشکسالی. 

 پیشگیریها برای مبارزه با فرسایش خاک به دلیل خشکسالی.  

 به کار گیری سیستمهای اعالم خطر. 

 زراعت متکی بر تکنالوژی. 

 .طرح ریزی محصول آب و هوایی -

 .ساختن برنامه ریزی محصولمشروط  -

 .تصحیح نیمۀ فصل -

 ابتکارات جدید. 

 انتقال از شیوۀ بخشی به شیوۀ جامع آبخیز. 

 برنامه های جامع آبخیز. 

 شیوۀ معمولی برای انکشاف آبخیزها. 

 تأسیس وجه مالی برای انکشاف آبخیز. 
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 Vision 2025 برای برنامۀ جامع آبخیز ،. 

 ای جامع آبخیزبه کار گیری معرفها برای برنامه ه. 

 گروه کاری که توسط کمیسیون برنامه ساز ایجاد گردیده است. 

 قانونی برای اعمال قوۀ محلی الحاقیۀ. 

 مشارکت مردم در محافظت و فعالیتهای اصالح ایکولوژیکی. 

 پیوستن به مدیریت جنگل. 

 طرح انکشاف ایکولوژیکی. 

 مشارکت NGO ها. 

  RIOD -  شبکۀ ازNGO   بیابان زاییبرای مبارزه با. 

 مشارکت در اجتماعات مختلف/ گروهها توسط ( دولت هندGOI ).در برنامه های مختلف تنظیم می شوند 

  به داخل عملیۀ اصالحات اقتصادی و انکشاف پایدار زیست محیطییکپارچه شدن موضوعات. 

  اجرای برنامه -00آجندای. 

  زیست محیطیبرنامۀ عمل. 

  فرسایش زمینهیئت دولتی برای ارزیابی. 

 برنامۀ ملی جنگلداری.  

 کمیسیون ملی برای یکپارچه سازی پالن انکشاف منابع آب. 

 برنامه های و پالیسیهای جدید. 

 پالیسیهای ملی زراعت، نفوس و تنوع زیستی. 

 تأسیس دیپارتمنت منابع زمینی و آب آشامیدنی در ( وزارت انکشاف روستاهاMORD). 

 اجرای موضوعات مربوط به جنس. 

 اقدامات جدید در انتشار اطالعات و بلند رفتن سطح آگاهی. 

 نقش تکنالوژی اطالعاتی در مبارزه با بیابان زایی. 

 پروژه های به شدت حمایه شده. 

 طرح عملیات احتمالی برای مدیریت خشکی. 

 اقدامات یاری رسانی برای کاهش خشکی. 

 نظارت خشکی توسط مرکز و ایالت. 

 فعالیتهای دیگر ( میثاق جهانی مبارزه با بیابان زاییUNCCD ) و روابط داخلی آن باNAP. 

  ساختارUNCCD. 

 کنفرانس طرفین دعوا. 

 دبیر خانۀ دایمی. 

 کمیته برای علم و تکنالوژی. 

  پروگرامهای منطقه وی، زیر منطقه وی و داخل منطقه ویCCD. 

 برنامه های عمل منطقه وی و زیر منطقه وی. 

 آسیا برنامه عمل برای. 

 ایجاد شبکۀ موضوعی. 
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 سطح منطقه وی و جهانی. 

 سیستمهای اعالم خطر. 

 LADA   وMA. 

 روابط داخلی تالشهای ملی با فعالیتهای منطقه وی، زیر منطقه وی و جهانی در مبارزه با بیابان زایی. 

 به کار گیری محکها و معیارها. 

 به کار گیری دانش سنتی. 

  نظارت بیابان زایی و ارزیابی به کا رگیریEWS. 

  محدودیتهای اساسی برای یکپارچه سازیNAP  به داخل برنامه ها و فعالیتهایNAP های ـــدر فعالیت
 منطقه وی، زیر منطقه وی و جهانی در مبارزه با بیابان زایی.

  مقررات رسمی زیرUNCCD. 

 اشتراک مساعی با میثاقهای دیگر. 

 UNCCD-UNFCC. 

 UNCCD-CBD. 

 UNCCD- میثاق رامسر. 

 UNCCD - اصول جنگل. 

  میکانیزم تأمین وجه در مفهومCCD. 

 میکانیزم جهانی. 

 امکانات جهانی محیط.  

 اعطاء کننده های دیگر جهانی. 

 تأسیس وجه ملی بیابان زایی. 

 منابع دیگر تأمین کنندۀ وجه مالی. 

 موضوعات و توصیه ها

 مقدمه

  از زمینبرنامه ریزی استفاده. 

 پالیسی ملی استفاده از زمین. 

 نظارت فرسایش زمین و ارزیابی. 

 برنامه و طرح برای آدرس دهی فرسایش زمین. 

 مدیریت منابع طبیعی کشور. 

 زمین. 

 منابع آب. 

 همایش نیازمندیهای آب کشور. 

 به کار گیری سیستمهای کم مصرف جمع آوری آب. 

  زیست محیطیموضوعات. 
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  زراعتیشیوه های ناپایدار. 

  انرژی کشور –علوفه  –مواد سوخت  -همایش نیازمندیهای غذا. 

 مصونیت غذایی. 

 علوفه -مصونیت مواد سوخت. 

 همایش نیازمندیهای انرژی روستا. 

  شیوۀ مشارکتی بهLADPs. 

 کزرحکومتمداری غیر متم 

 شبکۀ رسمی در سطح منطقه. 

  نقشNGOs  و Vas.)رگ و مجزا( 

  عوامبرنامه های بخش اجتماع و. 

 موضوعات در بارۀ انکشاف انسان. 

 تقویت زنان. 

 موضوعات دیگر مربوط به اجتماع و عوام. 

 توصیه های برای ظرفیت سازی. 

 انتشار اطالعات. 

 مداخله کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تکنالوژیکی برای مبارزه با بیابان زایی در کشور. 

 مدیریت خشکی و کاهش. 

 به کار گیری دانش سنتی. 

  یکپارچه گی فعالیتهای منطقه وی، زیر منطقه وی و جهانیUNCCD   باNAP. 

 تأسیس یک میکانیزم نظارت بر بیابان زایی. 

 تدوین برنامۀ عمل ملی. 

 آماده سازی برنامۀ عمل ملی. 

 تأسیس کمیتۀ رهبری ملی. 

 اصطالحات مآخذ کمیتۀ رهبری ملی. 

 اساسنامۀ گروه کاری. 

  عملیه مشورتی برای تهیۀNAP. 

  وضعیت اجرای وظایف در تحتUNCCD. 

 برنامۀ عمل ملی نواحی اولیه برای. 

  خطوط عمل پیشنهاد شده برای تدوینNAP. 

  گزینه های قابل دسترس برای تهیۀNAP. 

  دور نمای برنامۀ عمل تهیه شده توسطGOI .برای مبارزه با بیابان زایی 

  وجه خارجی برای تدوین و تطبیقNAP. 

 برنامۀ عمل ملیبرای  موضوعات دیگر. 
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Abatement- .کاهش یا حذف درجۀ انتشار. برای مثال آلوده گی 
Abiotic Resources- . منابع غیر زندۀ تجدید ناپذیر. برای مثال سنگ معدن جست و روغن خام 

Acceptable Daily Intake - موادی که بدون ایجاد اثرات جانبی در یک روز خورده شده  بلند ترین مقدار
 می تواند.

Acid Deposition -  مختلف رسوب مرکبات اسید از اتموسفیر به سطح زمین اصطالح جامع برای راههای
( در اثر باران اسیدی، مه، برف و ته wet depositionاست. این طرق شامل: ته نشین شدن مرطوب )

 ( aerosolsنشین شدن خشک ذرات اسیدی )

Acid Rain  - یلی آزاد ـــکه در اثر سوختاندن مواد سوخت فوس ،نایتریک و سلفوریک اسید وط ازباران مخل

  می شود.
Acute Exposure -  ساعت. 00یک یا سلسلۀ از دفعات قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض نور حد اقل برای 

Adaptability-  درجۀ سازگاری، با شیوه ها، عملیه ها یا ساختارهای سیستم تغییرات طراحی شده یا مربوط به
به خودی یا برنامه ریزی شده بوده می تواند و در پاسخ به تغییرات حالت واقع واقعی اقلیم. سازگاری خود 

 شده می تواند.
Aerobic composting -  سبز مواد زاید عضوی است که در آن باکتریهای هوازی به سازی یک روش از کود
 این روش نیازمند آن است که باید مواد به هر روش با هوا در تماس شود. کار برده می شود.

 Aerosols - قادر به معلق بودن در هوا از چند با در نظر داشت اندازه و وزن آناست که  ذرات جامد یا مایع ،
 دقیقه تا چندین ماه می باشد.

Air )کاربن دای اکساید،  %0اکسیژن، کمتر از  %00نایتروجن،  %87مخلوطی از گازها شامل  - )هوا، اتموسفیر
 ارگان و گازهای دیگر و مقدار متفاوتی از بخارات آب.

Air Monitoring  - .نمونه گیری برای اندازه نمودن حضور مواد آلوده کننده در اتموسفیر 
Air Pollution – .پایین آمدن سطح کیفیت هوا در نتیجۀ حضور مواد نا خواستۀ کیمیاوی یا مواد دیگر در هوا 

Air Pollutants –  عناصر طبیعی یا خارجی در اتموسفیر که بر انسان، حیوانات، پوشش نباتی و مواد مختلف اثر
 جانبی داشته می تواند.

00   
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 محیط

 Air Quality Standard (AQS)-  که در جریان دورۀ  است از مواد آلوده کننده در هوا)تجویز شده(  مجازسطح
 .برای حفاظت صحت مردم نباید از آن حد تجاوز نمایدمعینی از زمان، 

Alternative Fuel –  مواد سوخت نظیر متانول، ایتانول، گاز طبیعی و پترول مایع که پاک تر بوده، با استانداردهای
 سیال و ساکن مطابقت دارند. این مواد سوخت باید به جای مواد سوخت کمتر پاک در موترها به کار برده شوند. 

Ambient Air-  از ساختمانها وجود دارد. معموالً به جای هوای خارج منزل هوایی است که در زمان معین در خارج
(outdoor air.به کار برده می شود ) 

Ambient Air Quality Standards (AAQS)-  استانداردهای متکی بر صحت و رفاه هوای خارج از ساختمان که
 ماید.حد اعظمی قابل قبول تراکم آلوده کننده های هوا را در یک زمان معین تعیین می ن

Ammonia-  مرکب گازی بی رنگ دارای بوی تند و تیز مرکب از نایتروجن و هایدروجن که به شدت در آب محلول
بوده؛ در سردی و زیر فشار به آسانی متراکم شده تشکیل مایع را می دهد. امونیا با اکسایدهای نایتروجن تعامل 

نانومتر، در غرب ایاالت متحدۀ  0ر5قطر کوچکتر از  نموده؛ امونیم نایتریت )جزء اساسی تشکیل دهندۀ ذرات با
 امریکا( را تشکیل می دهد.

Asbestos-  منرال رشته ویی است که هوا را آلوده نموده، در صورت تنفس شدن سرطان یاasbestosis  را به وجود
  ARBامریکا، به کارگیری آن را در صنعت و ساختمانها ممنوع و محدود ساخته، و  EPAآورده می تواند. 
  را در ساختمانها محدود ساخته است. serpentineکارگیری از سنگ 

Atmosphere-  کتلۀ گازی یا لفافۀ هوا که زمین را احاطه نموده است. در باالی سطح زمین، اتموسفیر به
troposphere  ،stratosphere  ،mesosphere  وthermosphere .تقسیم می شود 

Aquaculture – .یا پرورش ماهی عبارت از نسل گیری، یا پرورش ماهی آب تازه یا بحر 

B 

Binding targets – خواهند شد. که در آینده معرفی زیست محیطیهای  وابسته به استاندارد 
Biodegradable material –  تجزیههر مادۀ عضوی که توسط مایکروارگانیزمها به مرکبات سادۀ پایدار قابل 

 هستند. biodegradableبوده باشد. اکثر مواد زاید عضوی نظیر غذا، کاغذ، ... و غیره 
Biogenic Source – کننده های هوا از قبیل مرکبات عضوی  منابع بیولوژیکی نظیر نباتات و حیوانات که آلوده

سبک بخار شدنی را منتشر می نمایند. مثال این منابع عبارت است از عملیات مدیریت حیوانی و 
 جنگلهای بلوط و کاج.

Biomass – د می ــــــتولیسریعاً مواد سوخت  اهی... و غیره که برای مصرفمواد زنده نظیر چوب، پوشش گی
 شوند.

Biomass burning –  سوختاندن مادۀ عضوی برای تولید انرژی، از بین بردن جنگل و مقاصد زراعتی. کاربن
 دای اکساید محصول فرعی سوختاندن جنگل است. 

Biomass fuels – ،محصوالت زراعتی و نباتات کود حیوانی و مواد زاید، غالت پسمانده های چوب و جنگل ،
 می باشد. biomass fuelsآبی؛ بعضی از نمونه های 

Biorne – .ناحیۀ اقلیمی که توسط پوشش نباتی بارز خود مشخص می شوند 
Bioreserve – .نواحی غنی از ایکوسیستمها و تنوع انواع که برای تحفظ ذخیره شده اند 

Biota –  فلورا و فونای یک ناحیه 
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Biotic – جنگلهای بارانی و ببرها مثالهای از منابع منابع تجدید پذیر به این نام یاد می شود .biotic .می باشد 
BOD - نیاز زیست شیمیایى به اکسیژن. 

Brackish water –  3111تا  511حاوی ( حصه در میلیونppm.سودیم کلوراید می باشد ) 

C 

Calorie Metric thermal unit –  انرژی حرارتی است. مقدار انرژی است که درجۀ مقیاس اندازه گیری
یک درجۀ سانتیگرید باال می برد. این تعریف کالوری بزرگ )برای  به مقدار حرارت یک کیلوگرام آب را

. کالوری کوچک، عبارت از مقدار انرژی است که درجۀ حرارت ویات غذا به کار برده می شود(انرژی محت
 رد.یک گرام آب را یک درجه باال می ب

Carbon cycle – ن و جذب کاربن به مقیاس جهانی است. این شامل اجزاء در زنجیر غذایی، در عملیۀ دورا
و   sinkاتموسفیر به صورت کاربن دای اکساید. حرکت اصلی کاربن نتیجۀ فوتوسنتیز و تنفس می باشد.

source .را نیز ببینید 
)2(CO Carbon Dioxide –  .گاز بی رنگ و بی بو که به صورت طبیعی در اتموسفیر زمین یافت می شود

مقدار زیاد آن در اثر سوختاندن مواد سوخت فوسیلی و از بین بردن جنگل به هوا آزاد می گردد. کاربن 
توجه را جلب می  گرم شدن کرۀ زمیندای اکساید مهم ترین گاز گلخانه یی است که هنگام مطالعۀ 

 ازدیاد می یابد. %0.27ین زده می شود که مقدار آن  در هوا ساالنه نماید. تخم
Carbon Monoxide (CO) –  گاز بی رنگ و بی بو است که در نتیجه احتراق نامکمل مواد سوخت

هایدروکاربنی به وجود  می آید. کاربن مونو اکساید با قابلیت حجرات خون در انتقال اکسیژن به انساج 
کاربن مونواکساید  %71تداخل نموده، باعث به میان آمدن چندین اثر جانبی صحی می گردد. بیشتر از 

ی از وسایل نقلیه منتشر می گردد. کاربن مونواکساید یکی از معیارهای آلوده گی هوا در مناطق شهر
 است.

Carbon sequestration –  در یک انبار کاربن نظیر ابحار یا یک انبار  -عموماً وابسته به گرفتن کاربن
 و دور نگهداشتن آن از اتموسفیر می باشد. -خشکه نظیر جنگلها و خاکها

Carbon sink –  یک حوض یا ذخیره گاه است که کاربن آزاد شده از بخشهای دیگر دوران کاربن را جذب
می نماید. برای مثال، اگر تبادلۀ خالص بین بیوسفیر و اتموسفیر نزدیک به اتموسفیر بوده باشد، بیوسفیر 

 منبع و اتموسفیر انبار می باشد.
Carnivore – انواع گوشت خوار 

Carrying capacity –  تعداد اعظمی موجودات زنده که از یک زیستگاه بدون تخریب و ایجاد فشار و در
 نتیجه کاهش نفوس، از آن استفاده می نمایند.

Catalyst –  مادۀ که سرعت تعامالت بین دو مادۀ کیمیاوی را بدون مصرف شدن در جریان عملیه، زیاد یا کم نموده
 بتواند.

Catalytic converter –  وسیلۀ کنترول آلوده گی موترها است که برای کاهش انتشارات مواد نظیر
اکسایدهای نایتروجن، هایدروکاربنها و کاربن مونو اکساید طراحی شده اند. حضور این وسیله در تمام 

 موترهای جدید در هندوستان از ضروریات است.
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 Chlorofluorocarbons (CFCs) –  ،مرکبات کیمیاوی مصنوعی هستند که حاوی مقادیر متفاوت کلورین
فلورین و کاربن می باشند. این مرکبات در عملیه های صنعتی، سرد سازی و منحیث عامل محرکه 

 01111برای گازها و اسپریها به کار برده می شود. در اتموسفیر، اینها مسئول تخلیۀ ازون و تخریب 
ده گی خود می باشند. براساس پروتوکول مونترال، استفاده از آنها محدود شده مالیکول ازون در طول زن

 است.
Chronic health effect – است که در اثر قرار گرفتن دراز مدت )ماهها یا سالها( در برابر کلورین صحی  یک اثرا

 ظاهر می گردد.
Climate -   حاالت آب و هوایی که در دراز مدت در یک منطقۀ خاص واقع می شود. اجزای اقلیم شامـــــل

بارنده گیها، حرارت، رطوبت؛ شعاع آفتاب و سرعت باد و پدیده های نظیر مه، شبنم منجمد و طوفانهای 
 ژاله می شود.
Climate change-  در اثر ازدیاد در تراکم گازهای گلخانه یی در اتموسفیر که مانع انتشار بعضی از تشعشات

خورشید از سطح زمین به فضا می شود، ظاهر شده می تواند. این گازها عبارت از کاربن دای اکساید، 
اکم و مواد کیمیاوی دیگر. بخشی از ازدیاد تر Chlorofluorocarbons (CFCs)بخارات آبی، متان، 

گازهای گلخانه یی ناشی از فعالیتهای انسانی نظیر سوزاندن جنگلها، سوختاندن مواد سوخت فوسیلی از 
از دستگاههای سرد کننده،  CFCs، زغال و گاز طبیعی و نیز آزاد شدن تیل خاکقبیل دیزل، گازولین، 

 دستگاههای تهویه می باشد.
COD- نیاز شیمیایى اکسیژن. 

Combustion-  سوختاندن مواد سوخت برای تولید انرژی. در مجموع عملیۀ است که انجن موترها و عملیۀ
 دستگاهای تولید برق را به کار می اندازد.

Community- ته ـــــگروهی از موجودات زنده که در یک محیط معمولی زنده گی نموده به یکدیگر وابس
 می باشند.

Compost –  مادۀ که در اثرcomposting  .به دست می آیدcomposting  عملیۀ طبیعی تجزیۀ مواد زاید
که اصالح کنندۀ خوب  humusعضوی است. کمپوست مادۀ غنی از مواد مغذی است. کمپوست به نام 

 خاک و یک کود بسیار عالی می باشد، نیز یاد می شود.
Concentration –  مقیاس اندازه گیری محتویات گازی اتموسفیر می باشد و به صورت تناسب مجموعی

حجم که برای آن در نظر گرفته شده، نشان داده می شود. گازهای گلخانه یی گازهای نادر در اتموسفیر 
( یا بخش در تریلیون حصه ppm/vهستند که معموالً به صورت بخش در میلیون حصه در حجم )

(ppt/vاندا ) .زه می شوند 
Conservation –  عبارت از برنامه ریزی و مدیریت ذخایر برای اجرای وظیفه و حفظ کیفیت عالی، ارزش و

تنوع در دراز مدت می باشد. در اینجا به کار گیری انرژی کمتر، به کارگیری تکنالوژی مؤثر یا تغییر 
 عادات غیر ضروری مد نظر می باشد.  

D 

Deforestation –  شیوه یا عملیۀ است که باعث تغییر دراز مدت استفاده از زمین می شود، که دیگر جنگلی بر
آن زمین وجود ندارد. معموالً، این عملیه به دو دلیل منحیث یک از عوامل اساسی اثرات گلخانه یی 
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اکساید و نیز از بین بردن  شمرده می شود: سوختن یا تجزیه شدن چوب باعث آزاد شدن گاز گاربن دای
 درختان که کاربن را در عملیۀ فوتوسنتیز از اتموسفیر جذب می نمایند. 

Depletion –  استخراج منابع غیر زنده )تجدید ناپذیر( از محیط و استخراج مواد زنده )تجدید پذیر( از محیط به
 سرعتی که قابل تجدید نباشد.

Desertification – بیابان. این واقعه در اثر چرای بیش از  تا سرحدپوشش نباتی  انهدام یا تخریب تدریجی
حد حیوانات، تخریب جنگل، خشکسالی و آتش زدن مناطق وسیع زمین. هنگامی که بیابان ایجاد شد، 

کاهش ضریب انعکاس نور  پوشش کم نباتی در منطقه دیده خواهد شد. اثرات اقلیمی از قبیل
(albedo) کاهش رطوبت اتموسفیری و پراکنده شدن مقدار بیشتر گرد و خاک اتموسفیری که باعث ،

 نیز با این پدیده همزمان خواهد بود. ری می شود،ــــــفرسایش بادی و آلوده گی اتموسفی
Diversity – فراوان داشته باشد. وزیاد انواع اجتماعی دارای تنوع است که تعداد  تعداد انواع در یک ناحیه یعنی 

E 

Ecology – مطالعۀ روابط تنگاتنگ بین موجودات زنده و محیط است. 
Efficiency –  خارج قسمت کار اجرا شدۀ مطلوب بر انرژی مورد نیاز برای مصرف. برای مثال، یک چراغ برق

کار آمد یا مؤثر بخش اعظم انرژی را برای تولید نور به کار می گیرد؛ نه حرارت. یک چراغ کار آمد 
 حرارتی بخش اعظم انرژی دریافتی خود را تبدیل به حرارت می نمایند، نه نور.

El Nino – در سال یکبار  8تا  5دیدۀ اقلیمی که هر پ( جریان کرستمسEl Nino   )به معنی مسیح نوزاد است
بر سطح جنوب شرق اقیانوس آرام واقع می گردد. پدیده شامل تغییرات فصلی در سمت بادهای اقیانوس 

ی آرام و گرم شدن غیر نورمال سطح بحر می گردد. در حاالت نورمال، تغییرات یادت شده، نواح
اقیانوس آرام را متأثر می سازد؛ اما وقایع اساسی نمونه های آب و هوا را در بخش اعظم جهان متأثر 

ته می تواند. رابطه بین این وقایع کامالً دانسته نشده، در حال حاضر موضوع اکثر تحقیقات را ـــساخ
 ل می دهد.ــتشکی

Emission-  تغییر اقلیم مد نظر است( به داخل اتموسفیر.آزاد شدن مواد )معموالً یک گاز، هنگامیکه 
Emission factor-  رابطه بین مقدار تولید مادۀ آلوده کننده و مقدار مادۀ خام که تحت عملیۀ تولید قرار گرفته

یا سوختانده شده است. برای منابع متحرک، رابطه بین مقدار تولید مادۀ آلوده کننده و مقدار مایلهای که 
یک مادۀ آلوده کننده و اطالعات ویژه در  Emission factorده است. با به کار بردن توسط موتر طی ش

بارۀ مقدار مواد به کار گرفته توسط یک منبع، آلوده گی منبع محاسبه شده می تواند. این شیوه، برای 
 تهیه نمودن فهرست انتشارات به کار گرفته شده می تواند. 

Endangered species – .حیوانات و نباتاتی که د رمعرض خطر انقراض قرار دارند 
Endemic species – .موجودات زنده یی که در یک منطقه معین زنده گی می نمایند 
Energy-efficient –  آلۀ روشنایی برقی که در مقایسه به چراغهای برق سیمابی، با مصرف مقدار کمتر انرژی

( را تولید می نماید. معموالً این وسیله به صورت فلورسنت می باشد که مقدار lumensمقدار مشابۀ نور )
 کمتر حرارت به وجود می آورد و دارای منعکس کنندۀ ویژه برای منعکس ساختن نور می باشد. 

Energy efficiency –  مقدار مادۀ سوخت مورد نیاز برای حفظ سطح معینی از تولید یا مصرف در یک صنعت یا
کاخانه. مقیاس بازده انرژی برای کاهش مصرف مواد سوخت طراحی می شود، یا از طریق عایق سازیهای 
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بزرگ، مواد زاید کمتر، یا اصالح ضریب انتفاع میخانکی، بدون از دست دادن ارزش محصول یا عملیه.  
وسیلۀ تکنالوژیکی برای کاهش انتشارات گازهای گلخانه یی بدون ازدیاد قیمت اصالح بازده انرژی 

 محصوالت است. 
Energy sources –  ،وش گاز( هسته وی )انشقاق هسته وی و جــــیا مواد سوخت فوسیلی )ذغال، تیل

 ، آب(.، باد، حرارت مرکزی زمین، بیومسهسته وی(، تجدید پذیرها )خورشیدی
Environment – که در آن یک سازمان عمل می نماید؛ نظیر هوا، آب، زمین، منابع طبیعی،  زیست محیطی

 فلورا، فونا، انسانها و روابط آنها. این تعریف چشم انداز یک جمعیت را به سوی جهان تغییر می دهد.
Environmental effect – یک سازمان با  هرگونه اصابت مستقیم یا غیر مستقیم فعالیتها، محصوالت و خدمات

 محیط خواه معکوس یا سودمند. 
Environmental impact-  ناشی از که عبارت از هر تغییر محیط خواه معکوس یا سودمند، کامل یا بخشی

 فعالیتهای یک سازمان، محصوالت یا خدمات می شود. 
Estuary- .منطقۀ که در آن آب شیرین دریا با آب شور بحر مخلوط می شود 
Ethanol-  .یک الکول مفر حاوی دو گروه کاربن است. به مقصد مصرف منحیث مادۀ سوخت؛ ایتایل الکول

 ایتایل الکول از تخمر جواری یا دیگر محصوالت نباتی ساخته می شود.
Evaporative emissions-  انتشارات از بنزین قابل تبخیر که هنگام پر نمودن ذخیرۀ موتر  و یا حتی هنگامی

ود. انتشارات قابل تبخیر باعث دو سوم حصۀ انتشارات هایدروکاربنی از که موتر متوقف است، واقع می ش
 بنزین در فصل تابستان را تشکیل می دهد.

Exposure-  .تراکم مواد آلوده کننده در هوا ضرب در مدت این آلوده گی 

F 

Fauna-  مجموع حیوانات یک منطقه 
Flora- مجموع نباتات یک منطقه 

Fluorescent light- ( وسیلۀ است که عوض یک مادۀ هادی تابان و داغ، تخلیۀ تابندهglow discharge یک )
 گاز را برای روشن و تابناک ساختن یک ماده به کار می برد.

Fly ash-  سوختاندن ذغال و دیگر ذرات جامدی که توسط هوا از یک جا به جای دیگر منتقل می شود و از اثر
 مواد جامد به وجود می آید.

Food chain- منتقل می شود. در  رژی در آنها از یک نبات سبز به یک حیوانردیفی از موجودات زنده که ان
یک مسیر شکاری، حیوانی که در درجۀ باال قرار دارد حیوان پایینی را می خورد در حالی که خودش 

 ی شود.توسط حیوان باال تر خورده م
Food web- .گروهی از زنجیرهای غذایی که با یکدیگر اتصاالت داخلی دارند 
Fossil fuel-  هرگونه رسوب و یا ذخیرۀ هایدروکاربن نظیر ذغال، نفت، یا گاز طبیعی که به مقصد تولید حرارت

تات در گذشتۀ یا برق قابل سوزاندن بوده باشد. مواد سوخت فوسیلی در اثر تجزیه شدن حیوانات و یا نبا
دور تاریخی اند. تشویش اصلی آزاد شدن کاربن دای اکساید به اتموسفیر در اثر سوختاندن این مواد و 

 ایجاد اثر گلخانه یی است.
 یا
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Fossil fuel - اتتاز اثر تجزیه شدن حیوانات و نبا مواد سوخت فوسیلی، مواد سوختی هستند که میلیونها سال قبل 

 به وجود آمده اند. نفت، ذغال و گاز طبیعی مواد سوخت فوسیلی هستند.
 یا

Fossil fuel - بقایای  نفت، ذغال و گاز طبیعی به این دلیل به این نام یاد می شوند که سوخت فوسیلی نظیر مواد
 موجودات زندۀ حیوانی و نباتی گذشته های دور می باشند.

 Fuel-  صورت مالیکولی ذخیره نموده است که بعداً به مقاصد مختلف دیگر نظیر راندن موتر مادۀ است که انرژی را به
 مصرف می شود

Fuel efficiency-  مقدار کاریست که از اثر مصرف مادۀ سوخت فراهم شده می تواند. در موترها، مادۀ سوخت مؤثر
 ۀ سوخت غیر مؤثر، طی نماید.باعث می شود تا موتر مایلهای بیشتر را با یک گیلن گاز در مقایسه به ماد

Fuel cell-  یک بتری الکترومیکانی است که انرژی برقی تعامل کیمیاوی بین مادۀ سوخت نظیر هایدروجن مایع و
 تبدیل می نماید. متداوم به انرژی جریان برقآکسیژن مایع را تسخیر نموده، به صورت مستقیم و 

Fumes-  ،کمتر از یک مایکرون که از اثر متراکم شدن بخارات، یا تعامالت کیمیاوی تولید می شود. ذرات جامد با قطربخار 
Furnace-  ،محفظۀ احتراق، ساختمان بسته که در آن مادۀ سوخت سوزانده می شود تا هوا یا کدام ماده را گرم کوره

 نماید.

G 

Garbage-  نواحی خانه گی، اقتصادی، صنعتی... وغیره تولید می شود.مادۀ زایدی است که در 
Gene- بخش از کروموزوم که حاوی مقدار کافی DNA  برای کنترول ساختن یک پروتئین است. یک ژن انتقال

 خواص ارثی را کنترول می نماید.
Geothermal- مه های ششود، این انرژی به صورت چ مربوط به انرژی حرارتی است که از درون زمین منتشر می

 آب گرم، سنگهای مذاب و جریان های جوشان بر روی زمین ظاهر می گردد.
Geothermal energy – حرارت  حرارتی که توسط پروسه های طبیعی در دل زمین تولید می شوند. منابع اصلی

)جریان آب از چشمه های   hydrothermal)سنگهای مذاب(، magmaعبارت از سنگهای داغ و خشک، 
 )آب مشبوع شده با متان در تحت فشار خیلی زیاد در اعماق زمین( است. geopressureآب گرم و شکافها( و 

Global warming –  .در گذشته در نتیجۀ عوامل  گرم شدن کرۀ زمینیک ازدیاد درجۀ حرارت در تروپوسفیر زمین
ی اطالق می گردد که مطابق پیش بینی گرم شدنطبیعی نیز واقع می گردید؛ اما این اصطالح غالباً به 

 مودلهای کامپیوتری ناشی از ازدیاد گازهای گلخانه یی است.
Greenhouse effect-  بن دای اکساید و ناشی از اثر عایق سازی کار اتموسفیر زمینگرم شدن تدریجی و پیش روندۀ

گازهای دیگر گلخانه یی، که در اتموسفیر ازدیاد یافته اند. اثر گلخانه یی مسیر طبیعی و با ثبات اقلیم جهان را 
ول موج که باعث توازن بین انرژی وارده و خارج شونده، از طریق اجازه دادن به ورود تشعشعات خورشید با ط

از خارج شدن امواج با طول موج دراز از جو زمین می گردید، تغییر داده است. بعداً  کوتاه به جو زمین و مانع
ل ـــانرژی حرارتی توسط اتموسفیر محبوس شده، اتموسفیر همانند شیشه های موتر هنگام بسته بودن، عم

 می کند.
Greenhouse gases (GHGs) – ی و گازهای نادر شامل گازهای معمولی نظیر کاربن دای اکساید و بخارات آب

، که خاصیت آنها انتقال یا منعکس ساختن انواع مختلف تشعشعات می باشد. ازدیاد مقدار CFCsنظیر متان، 
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این گازها در اتموسفیر، که در گرم شدن جهان سهم دارند، نتیجۀ سوختاندن مواد سوخت فوسیلی، انتشار مواد  
 شد.آلوده کننده به داخل اتموسفیر و قطع جنگلها می با

H 

Habitat             - .منطقۀ طبیعی که یک نوع یا یک موجود زنده در آن یافت می شود 
Hazardous waste-  مادۀ زاید فعال، سمی، فاسد کنندۀ خطرناک برای موجودات زندۀ محیط زیست. محصوالت

 می باشد. hazardousجانبی بسیاری از فابریکه ها 
Haze (Hazy)- ( پدیدۀ است که در اثر پراکندهscattering شدن نور توسط )aerosols  باعث کاهش میدان

 در اثر مواد آلوده کنندۀ انسان ساخت به وجود می آید. Hazeمی شود. معموالً  دید
Herbivore –  د.جودی که از نباتات تغذیه می نمایمو 

Hydro-  پیشوند است که به هر چیز مربوط به آب اشاره می نماید نظیرhydroelectricity. 
Hydrocarbons – ممکن است این مرکبات از  تلف از اتومهای کاربن و هایدروجن کهمرکباتی با ترکیبات مخ

منابع طبیعی )برای مثال درختها(، احتراق مواد سوخت فوسیلی و نباتی، تبخیر مواد سوخت و حاللها به هوا 
 می باشد. smogمنتشر شوند. هایدروکاربنها از مهمترین اجزای تشکیل دهندۀ 

I 

Incineration- و دیگر مواد در تحت حاالت کنترول شده، و تبدیل آنها به خاکستر  عملیۀ سوختاندن مواد زاید جامد
 است.

Indoor air pollution- داخل منازل و یا جاهای در بسته. بعضی از مثالهای آلوده گی جاهای در  یها آلوده گی
 ، فارم الدیهاید و کاربن مونواکساید. asbestosبسته عبارت از اکسایدهای نایتروجن، دود، 

Inorganic waste- .مواد زایدی که حاوی اجزای غیر زنده نظیر شیشه، ریگ و یا دیگر مواد مصنوعی بوده باشد 
Insolation – .انرژی تشعشع خورشیدی که به زمین می رسد 

J 

Joint implementation-  کاهش روشی است که در آن کشورهای صنعتی پیشرفته تعهدات خود را در قبال
انتشارات گازهای گلخانه یی از طریق دریافت کریدیتها برای سرمایه گذاری در کاهش انتشارات در کشورهای 

 در حال انکشاف اجرا می نمایند.

L 
Leachate-   محل دفن ذبالهمایعی است که از یک (landfill تراوش می نماید. اگر کنترول نشود، آبهای سطحی و )

 زمینی را آلوده می سازد.زیر 
Lead-  ،فلزی با رنگ خاکستری مایل به سفید که نرم، قابل ذوب، نرم و مقاوم در مقابل خورده گی است. منابع سرب

سرب منابع سرب باعث تراکم در هوا شامل منابع صنعتی و سائیده شدن سطح خاک توسط باد و انتشار آن در 
برابر سرب شامل صدمات مغزی و کلیه ها و ناتوانی در آموزش  هوا می شود. اثرات صحی قرار گرفتن در

 است. سرب یگانه عنصری است که هم منحیث آلوده کنندۀ هوا و هم آالیندۀ سمی هوا فهرست شده است.
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M 

)4Methane (CH-  گاز گلخانه یی مرکب از یک اتوم کاربن و چهار اتوم هایدروژن است. از تجزیۀ غیر هوازی مواد

 ، مزارع برنج ... و غیره تولید می شود. landfillsزاید جامد در 

Migration- .حرکت منظم حیوانات بین منطقۀ زاد و ولد و منطقۀ تغذیۀ آنها در زمستان 

Mudflats – .ناحیۀ لجن زار که دایماً پوشیده از آب بوده، اجازه کشت و کار را نمی دهد 

N 
Natural resources-  ذخایر مواد طبیعی شامل ذخایر تجدید پذیر )جنگل، آب، خاک، حیات وحش... و غیره( و

 تجدید ناپذیر )نفت، ذغال، سنگ آهن ... و غیره(.
Natural sources-  منابع انتشارات غیر انسان ساخت شامل منابع بیولوژیکی و جیولوژیکی، حیات وحش و ذرات

 گرد و خاک که توسط باد به حرکت می افتند.
Nitrogen oxides ( اکسایدهای نایتروژن(xNO))- ( اصطالح عمومی است مربوط به نایتریک اکسایدNO ،)

نایتروجن دای اکساید و اکسایدهای دیگر نایتروجن. اکسایدهای نایتروجن در جریان احتراق تولید شده سهم 
یک آلوده کنندۀ مهم هوا بوده اثرات مضر بر صحت انسان  2NO و بارش اسیدی دارند.  smogزیاد در تولید 

 دارد. این گاز در موترها و دستگاههای تولید برق تولید می شود.
O) 2(N trous oxideNi–  ،اتوم  ی مرکب از دو اتوم نایتروژن و یکیک گاز گلخانه ینایتروجن همی اوکساید

 اکسیژن است.

O 
Organic Compounds-  .گروه بزرگ از مرکبات کیمیاوی دارای کاربن، هایدروژن، نایتروژن و اکسیژن است

 همۀ موجودات زنده از مرکبات عضوی ساخته شده اند. 
Organic waste- ید ـــمادۀ است که بیشتر از اثر تجزیه شدن منابع حیوانی و نباتی به وسیلۀ مایکروارگانیزمها تول

 ود.می ش
Organisms – .تمام موجوداتی که مشخصات حیاتی را تبارز داده می توانند 

OTEC - Ocean Thermal Energy Conversion Technology-  تکنالوژی است که تفاوت درجۀ حرارت
 بین آب گرم سطحی و آب سر عمقی را در تولید انرژی برق به کار می گیرد.

Oxidant- ( مادۀ است که باعث اکساید شدن مادۀ دیگر می گردد. عامل اکساید کنندهoxidants حاوی اتومهایی )
است که با آسانی الکترونهای خود را از دست نمی دهند. در عملیۀ اکساید نمودن مواد دیگر این اتومها 

 می باشد.  oxidantاست، نمونه یی از یک  smogالکترونها را دریافت می نمایند. ازون که در اصل جزئی از 
Oxidation-  تعامل کیمیاوی یک ماده با اکسیژن است که در آن اتومهای ماده الکترون می بازد و والنس آن ازدیاد

 می یابد.
)3(O Ozone –  در مقایسه به اکسیژن اتموسفیری که مرکب از دو اتوم اکسیژن است، ازون از سه اتوم اکسیژن

اه می باشد. کوت طول عمرتشکیل یافته است. ازون در اتموسفیر ساخته می شود و به شدت فعال بوده، دارای 
نماید( و هم در استراتوسفیر، ازون هم یک گاز گلخانه یی است )تشعشعات ماورای سرخ را جذب می 
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تشعشعات ماورای بنفش خورشید را جذب می نماید. موجودیت ازون در تروپوسفیر، برای صحت انسان و دیگر  
نتیجۀ  عضی نواحی به ویژه شهرهای بزرگ درموجودات زنده مضر است. بلند رفتن سطح ازون تروپوسفیر در ب
ز موترها و دستگاههای تولید برق آزاد شده ا تعامالت فوتوکیمیاوی هایدروکاربنها و اکسایدهای نایتروژن که

 .بستگی دارد
Ozone depletion-  کاهش الیۀ ازون در استراتوسفیر باعث تخلیۀ ازون می شود. الیۀ ازون در استراتوسفیر زمین را

برومین  از صدمۀ تشعشعات ماورای بنفش آفتاب حفاظت می نماید. تجزیۀ بعضی مرکبات حاوی کلورین و یا
 باعث تعامل این دو عنصر با ازون و تخریب الیۀ آن می شود.

Ozone layer-  .ازون موجود در استراتوسفیر به ضخامت چندین کیلومتر 

P 
Parasite – .موجودی که باالی موجود دیگر و به هزینۀ آن موجود زنده گی می نماید 

Particulate matter (PM)- است وجود هر ماده به استثنای آب خالص که به صورت مایع یا جامد در اتموسفیر .
اندازۀ این مواد از بزرگ تا اجزای که توسط باد حمل و نقل شده می توانند و اجزای کوچک که در اثر احتراق 

 .شامل است به وجود می آیند
Percolation-  طبقات باالیی خاک به سوی پایین و عمق زمینحرکت شعاعی آب از 

Poaching – شکار قانونی 
Pollution –   ،که نیاز به استفاده از وسیلۀ کنترول کنندۀ انتشار است تخلیۀ انتشارات به هوا یا آب باقیمانده آلوده گی

 را به میان می آورد.
Population –  موجودات نزدیک به هم که قادر به زاد و ولد با یکدیگر بوده باشند.گروهی از 

Precipitation-  ،افتادن هر شکل آب؛ مایع یا جامد از اتموسفیر و رسیدن آن به سطح زمین؛ نظیر نم نم باران
 باران، برف و ژاله.

Predator-.حیوانی که از حیوانات دیگر تغذیه می نمایند 
Prey-  حیوان دیگر خورده می شود.حیوانی که توسط 

Propellant-  یک گاز تحت فشار زیاد در ظرفهای مخصوص ذخیره می شود و برای راندن یک ماده از یک سوراخ
به کار برده می شود. برای مثال، نایتروژن یا پروپان منحیث   foamیا  aerosolکوچک و تولید 

propellants .در ساختن کریم ریش به کار برده می شوند 
Protected area-  هر ناحیۀ از زمین که استفادۀ انسان از نباتات و حیوانات آن ناحیه محدود می باشد؛ شامل

 ... و غیره.biosphereپارکهای ملی، ذخایر شکار، ذخایر 

R 

Range- .بخشی از زمین که نوع معین از موجودات زنده در آن یافت می شود 
Recharge-  یک انبار آب یا ناحیۀ مشبوع سازی، معموالً به وسیلۀ جریانهای سطحی یا عملیۀ عالوه نمودن آب به

 نفوذ آب از سطوح باالیی خاک.
Recycling- )به مواد خام برای ساختن محصوالت جدید. پروسۀ تغییر شکل یافتن مواد )عموماً مواد زاید 
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Renewable energy-  سوخت تمام شدنی را به کار نمی برند. این انرژی از منابع به دست منابع انرژی اند که مواد
می آید که تماماً به مصرف نمی رسد: شعاع آفتاب، جریان آب، باد، پوشش نباتی و انرژی داخلی زمین و هم 

 (، بایومها و مواد زاید شهری. landfill gassچنان بعضی مواد قابل احتراق نظیر گاز خاکچال )

Resources- .موادی که در محیط یافت می شود و می توان آنرا توسط یک پروسۀ اقتصادی از محیط استخراج نمود 

Reservoir-  هر یک از مناطق ویژۀ طبیعی یا مصنوعی که برای ذخیره نمودن، انتظام یا کنترول یک ماده به کار
 برده می شود.

Runoff- ی وارد ـــبخشی از بارنده گی، برف یا ذوب شدن یخ یا آب زراعتی که از زمین به داخل جریانهای سطح
 می شود.

Reuse- .هنگامی یک محصول را بیشتر از اندازۀ تعیین شدۀ اصلی به کار ببریم. دوباره استفاده کردن 

S 
Salinity- .اندازۀ نمک در آب و یا خاک 
Smoke-  ،تراق آزاد می شوند، می باشد. ـــــکه از اثر احکه اصالً شامل ذرات است  ی از آلوده گی هواستنوعدود

قبیل هایدروکاربنها، اکسایدهای نایتروژن و کاربن د آلوده کنندۀ گازی از اجزای دیگر دود شامل موا
منابع زراعتی و دیگر عملیه های مونواکساید. منبع دود عبارت است از سوزاندن مواد سوخت فوسیلی، سوزاندن 

 احتراق.
)2Sulfur dioxide (SO-  .گاز بی رنگ با بوی قوی که هنگام احتراق مواد سوخت فوسیلی آزاد می شود

دستگاههای تولید برقی که در آن ذغال، یا نفت حاوی سلفر از منابع عمدۀ تولید سلفردای اکساید می باشد. 
سلفر، سهم قوی در ترکیب بارشهای اسیدی دارند. سلفردای اکساید یکی  سلفردای اکساید و دیگر اکسایدهای

 از معیارهای آلوده کنندۀ هوا می باشد.
Surface water- .تمام آبهای که بر روی زمین و در تماس با اتموسفیر قرار دارند 

Sustainable development-  باعث تقویت یک دیگر شان می زیست انکشاف همزمان اقتصادی و حفاظت محیط
که هیچگاه باعث  است گردد. اساس و نهاد یک چنین انکشاف، روابط پایدار بین فعالیتهای انسان و طبیعت

 ود. می شنوارد شدن نقصان بر چشم انداز تولیدات آینده و لذت بردن از کیفیت زنده گی، حداقل برای خودمان 
Swamp-  .منطقه یی که اغلب اوقات توسط آب مشبوع می باشد؛ اما سطح خاک کامالً در اب غوطه ور نمی باشد 

Symbiosis- .زیست با همی و نزدیک به هم دو موجود غیر مشابه، که یک یا هر دو طرف از این رابطه سود می برد 

T 

TDS- مقدار مجموعی مواد جامد حل شده 
Terrestrial- وابسته به خشکی 

Tidal marsh-  یک زمین باتالق هموار و پایین تر از سطح بحر که توسط کانالهای ویژه به جریان اصلی آب متصل
 می گردد. تنها نباتی که در این منطقه یافت می شود عبارت از بوته های مقاوم و علفها می باشد.

Turbidity- .عبارت از تیره شدن مایع توسط مواد معلق در آن 
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 محیط

 V 
Vapor- در اتموسفیر و در تحت فشار. حالت گازی یک مایع یا جامد 

Vertebrate- )با ستون فقرات بند   هر یک از گروههای حیوانی )ماهی، ذوحیاتین، خزنده گان، پرنده گان و پستانداران
 بندی.

Volatile organic compounds (VOCs)- مرکبات حاوی کاربن که به هوا تبخیر می وی سبک، مرکبات عض
همیشه دارای بوی   VOCsدر تشکیل دود سهم دارد و یا خود شان سمی هستند.  VOCsشوند )با کمی استثنا(. 

مخصوص می باشد. بعضی مثالهای آن عبارت است از بنزین، الکول و محلل های که در رنگمال به کار برده می 
 شوند.

W 

Wetland-  .موقتاً یا به طور دایمی شامل سیستمهای خشکه یی می شود که توسط سیستمهای آبی احاطه شده اند
، نمگزارها،  swampsهم چنان، زمین مرطوب یا تاالب شامل سیستمهای کم عمق نظیر مصب رودخانه ها، 

 دامنه های سیالب، مرداب و جهیلهای ساحلی نیز می گردد. 
Weathering- .شکسته شدن سنگها در اثر عملیه های طبیعی فزیکی و یا کیمیاوی 
Water table- .سطح آب زیر زمینی 

Weather-  ،نتیجۀ گرم شدن نامساوی اتموسفیر زمین از اثر ساختار اراضی، ارتفاع از سطح آب و هوا، تغیر فصل
 بحر، فصل سال و عوامل دومی دیگر.

 

 از منابع زیر تکمیل می گردد: زیست محیطیمختلف این فرهنگ واژه ها با توضیح عناوین 

 (General Air Pollutionآلوده گی عمومی هوا )

 (Biodiversity) زیستی تنوع

Biodiversity in the Western Ghats -  توسط  که اطالعاتی بستۀWWF است شده تهیه هند. 

Conserving the World's Biological Diversity  -:کتابی که توسط مرجع زیر به چاپ رسیده است 

 The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, World 

Resource Institute, Conservation International, World Wildlife Fund-US and the World 

Bank. 

 (Climate changeتغییر اقلیم )

Dictionary of Global Climate Change, Stockholm Environment Institute and W John 

Maunder. 1992 

  ( Global climate change information projectپروژۀ اطالعات جهانی تغییر اقلیم )
 .( Weathervaneنشان دهندۀ سمت باد )
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 .(Global Changeتغییر جهانی )

 (Renewableتجدید پذیر )

 .(Solid wasteمواد زاید جامد )

International Source book on environmentally sound technologies for Municipal Solid Waste 

Management, International Environment Technology Centre.  

 (Waterآب )

Water Quality of World River Basins - Global Environment Monitoring System & 

Biodiversity in the Western Ghats - an information kit, WWF India. 
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Publishing Textbooks 
 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious issue, 

which is repeatedly challenging students and teachers alike. To tackle this issue, we 

have initiated the process of providing textbooks to the students of medicine. For 

this reason, we have published 254 different textbooks of Medicine, Veterinary, 

Psychology, Pharmacy, Engineering, Science, Economics, Journalism and Agriculture 

(96 medical textbooks funded by German Academic Exchange Service, 140 medical 

and non-medical textbooks funded by German Aid for Afghan Children, 7 textbooks 

funded by German-Afghan University Society, 2 textbooks funded by Consulate 

General of the Federal Republic of Germany, Mazar-e Sharif, 2 textbooks funded by 

Afghanistan-Schulen, 1 textbook funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI 

Foundation and 3 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar, 

Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical 

universities. The book you are holding in your hands is a sample of a printed 

textbook. It should be mentioned that all these books have been distributed among 

all Afghan universities and many other institutions and organizations for free. All the 

published textbooks can be downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.  
 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of textbooks in Dari 

and Pashto. Especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and 

give students access to state–of–the–art information. In the meantime, translation of English 

language textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students and faculty to 

access modern developments as knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and 

exponential pace, in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. 

The Ministry of Higher Education together with the universities will examine strategies to 

overcome this deficit.”  

We would like to continue this project and to end the method of manual notes 

and papers. Based on the request of higher education institutions, there is the 

need to publish about 100 different textbooks each year.  
 

 



I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise 

their lecture notes or written books and share them with us to be published. We 

will ensure quality composition, printing and distribution to Afghan universities 

free of charge. I would like the students to encourage and assist their lecturers in 

this regard. We welcome any recommendations and suggestions for 

improvement.  

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the books 

according to the international standards, but if there is any problem in the book, 

we kindly request the readers to send their comments to us or the authors in 

order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to VUSAF-Union of Assistance for Schools in Afghanistan 

(Afghanistan-Schulen), which has provided fund for this book. We would also 

like to mention that they have provided funds for 2 textbooks so far. 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation) 

and CIM (Centre for International Migration & Development) for providing 

working opportunities for me from 2010 to 2016 in Afghanistan. 

In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher Education Dr 

Abdul Latif Roshan, Academic Deputy Minister Prof Abdul Tawab Balakarzai, 

Administrative & Financial Director Ahmad Tariq Sediqi, Chancellors of Universities, 

Deans of faculties, and lecturers for their continuous cooperation and support for 

this project.  

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all these 

books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I would like to 

express my appreciation for the efforts of my colleagues Hekmatullah Aziz and 

Fahim Habibi in the office for publishing books. 
 

Dr Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, October, 2017 

Office: 0756014640 

Email: textbooks@afghanic.de 



Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role in 

gaining, keeping and spreading knowledge and science, 

and they are the fundamental units of educational 

curriculum which can also play an effective role in 

improving the quality of higher education. Therefore, 

keeping in mind the needs of the society and today’s requirements and 

based on educational standards, new learning materials and textbooks 

should be provided and published for the students.   

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very thankful 

to those who have worked for many years and have written or translated 

textbooks in their fields. They have offered their national duty, and they 

have motivated the motor of improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in 

their respective fields so that, after publication, they should be distributed 

among the students to take full advantage of them. This will be a good 

step in the improvement of the quality of higher education and 

educational process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available 

new and standard learning materials in different fields in order to better 

educate our students. 

Finally I am very grateful to VUSAF-Union of Assistance for Schools in 

Afghanistan (Afghanistan-Schulen) and our colleague at the Ministry of 

Higher Education Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities for 

publishing textbooks of our lecturers and authors. 

I am hopeful that this project should be continued and increased in order 

to have at least one standard textbook for each subject, in the near future.  

 

Sincerely, 

Dr. Abdul Latif Roshan 

Acting Minister of Higher Education 

Kabul, 2017 
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