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گفتاري درباره تغيير اقليم 

تابستان ها هر سال 
طوالني تر مي شوند

بارش ها در كشور ما، در دوره سرد 
سال و به وسيله بادهاي غربي رخ 
مي دهد. اين باده��ا در دوره گرم 
سال عقب نش��يني مي كنند و بر 
مناطق اثري ما نمي گذارند اما در 
دوره س��رد سال به س��مت پايين 
حرك��ت مي كنن��د و مديترانه را 
پوش��ش مي دهند. وقتي اين بادها ب��ه مديترانه مي آيند 
سيستم هاي باران زا را به سمت ما مي فرستند و در نتيجه 

ما در كشورمان بارش داريم. 
اما متاسفانه امس��ال اين بادها به س��مت پايين حركت 
نكرده اند كه هوا گرم اس��ت. گرمايش زمين موجب شده 
بادهاي غربي نتوانند به ابرهاي پايين نزديك شوند. در اين 
شرايط ما در كشور با بارش كم و خشكي روبه رو مي شويم. 
در صورتي كه طبيعتا بايد در اين فصل از سال شاهد بارش 
باران مي بوديم. براي مثال پارسال هم وضعيت بارش ما 
خوب نبود اما دس��ت كم از وضعيت امس��ال در ش��رايط 
بهتري بوديم. اوايل پارس��ال ش��اهد بارش هايي بوديم و 
در انتهاي س��ال با كاهش روبه رو شديم. اما امسال هنوز 

بارش هاي اول سال هم شروع نشده است. 
حاال اين پرس��ش مطرح مي ش��ود كه چرا بادهاي غربي 
پايي��ن نمي آيند؟ دليلش گرماي هوا اس��ت. امس��ال با 
تابس��تان بس��يار گرمي روبه رو بوديم. اينها نش��انه هاي 
فرآين��د تغيير اقليمن��د. من اخيرا مقال��ه اي خواندم كه 
پيش بيني كرده بود تغيير اقليم تا سال 2023 به شكلي 
پيش خواهد رفت كه در آن س��ال نيمكره ش��مالي اصال 
زمستان نخواهد داش��ت. البته اين يك پيش بيني است 
و مقصودم اين نيس��ت كه لزوما اين پيش بيني درست از 
آب در مي آيد اما به هر حال نشان دهنده روند تغيير اقليم 

در جهان است. 
نباري��دن ب��اران پيامده��اي متع��ددي دارد. از جمل��ه 
مهم ترين شان خشك سالي و افزايش بيماري هاست. در 
مناطق مركزي ايران رطوبت نسبي معموال پايين است و 
اوايل پاييز به حداقل خودش مي رسد. اين شرايط موجب 
بروز عارضه هاي پوستي براي افراد مي شود. همه منتظر 
مي مانند يك باران بيايد و هوا مرطوب تر ش��ود و مشكل 
حل ش��ود. يا مثال در تهران ما هنوز ب��ا گرما مواجهيم و 
در روزهاي گذش��ته ديديم كه چقدر آلودگي هوا شديد 
بود. باران معموال با سيس��تم هاي ناپايدار مي آيد. وقتي 
باران نمي آيد معني اش اين است كه ما با سيستم پايدار 
مواجهيم. يعني همين وضعيتي كه طي روزهاي اخير با 
آن مواجه بوده ايم و در نتيجه نباريدن باران بر ادامه روند 

آلودگي هوا هم موثر است. 
ادامه در صفحه 12

نگاه روز

پاييِز گرم 
برگ درختان نريخته. باران نباريده 
و هن��وز بخاري ه��ا و ش��وفاژ ها و 
دستگاه هاي گرمايشي كارشان را 
شروع نكرده اند. اين ويژگي پاييز در 
تهران و بسياري از كالنشهرهاست. 
متخصصان اقليم شناسي مي گويند 
اينكه پاييز هنوز شروع نشده يعني 
اينكه تابس��تان ادامه دارد. توضيحات متخصصان نش��ان 
مي دهد كه اين پديده ناشي از خرابكاري هاي پايان ناپذير 
انسان است. انس��اني كه خودش را مالك بي چون و چراي 
زمين مي دان��د و اگر بتوان��د براي حداكثر كردن س��ود و 
 مناف��ع كوتاه مدت حاضر اس��ت به هر جاي��ي از طبيعت 

دست درازي كند. 
كوه بتراشد و هتل بسازد. زمين كشاورزي را خشك كند و به 
جايش كارخانه احداث كند. آنقدر به افزايش توليد بينديشد 
كه فراموش كند كه مصرف بي رويه انرژي چه باليي بر سر 
همنوعانش مي آورد. از اين دست رفتارها زياد از سوي انسان 
روي مي دهد. آن هم عموما در پوشش واژگاني چون توسعه، 
كار علمي، پيش��رفت و... آنچه در اين ميان به فراموش��ي 
سپرده ش��ده است كيفيت زيستن انس��ان هايي است كه 
بايد اكنون و آينده عواقب شعبده بازي هاي همنوعان شان 
را به جان بخرند. زمين گرم شده است و كم كم نشانه هايش 

سر بر آورده اند. 
12 دس��امبر سال 2015 س��ران 195 كشور جهان به اين 
نتيجه رسيدند كه اگر جلوي افزايش گرمايش زمين گرفته 
نش��ود همه قرباني مي ش��وند. بر اس��اس معاهده تاريخي 
پاريس، سران كش��ورها متعهد ش��دند كه براي مقابله با 
تغييرات اقليمي و باز شدن گره ها براي اقدامات عليه تغيير 
اقليم و همچنين سرمايه گذاري براي اقتصادي كم كربن، 
مقاوم، انعطاف پذير و پايدار كوشش كنند. هدف اصلي اين 
توافق كنترل افزايش دماي زمين و كوش��ش براي محدود 
كردن دما نسبت به س��طح آن قبل از صنعتي شدن است. 
اما اينكه اين معاهده چقدر ختم به خير شود چندان روشن 
نيست. مخالفت هاي برخي صاحبان ثروت در كشورهاي 
توسعه يافته و از سوي ديگر سياس��تمداراني چون دونالد 
ترامپ با اين معاهده نشان مي دهد كه هنوز بشر بيش از هر 

چيز به »سود« مي انديشد. 
حاال شايد عده اي از كساني كه اين نوشته كوتاه را مي خوانند 
با خودش��ان بگويند خوب گازهاي گلخانه اي را كه بيشتر 
كش��ورهاي صنعتي توليد مي كنند و نتيجه بگيرند كه ما 
كارمان خيلي درس��ت اس��ت. اما واقعيت اين است كه چو 

نيك بنگريم »ما« و »آنها« ندارد.
 هر كس��ي و هر كشوري به سهم خودش در اين خرابكاري 
جهاني نقش دارد. تا دير نشده بايد دست به كار شويم و به 
سهم خودمان از آلوده تر كردن هوا دست بكشيم. سخنان 
آغشته به تعارف سياس��تمداران موجب شده تا بي ثباتي 
اقليمي هر روز بيش از گذشته سايه اش بر سر  ما گسترده  تر 

مي شود.
 اين وضعيت حاال ما را به جايي رسانده كه نبايد به تعارفات 
سياس��تمدارن و صاحبان صنايع آالينده دل خوش كنيم. 
بلكه تا دير نش��ده بايد به فكر اس��تقرار صنايعي باشيم كه 
كمتر به محيط زيست آسيب بزنند. هر چه باشد هم ما و هم 
آيندگان بايد روي همين زمين زيست كنند. مراقب باشيم 
كاري نكنيم كه بارش باران و برف براي فرزندان مان تبديل 

به آرزو شود و براي ما خاطره سال هاي دور. 

يادداشت

امين شول سيرجاني

بهلول عليجاني *

هنوز ج��رات نمي كنيم آب كولرها را خال��ي كنيم. هنوز 
لباس تابس��تاني مي پوش��يم و هنوز كولرهاي مان روشن 
است. پنجاه روز از پاييز گذشته اما خبري از باران نيست. 
چشم مان به آسمان خشك شده و دست به دعا برداشته ايم 
كه شايد قطره اي ببارد. خبري از شال گردن هاي رنگارنگ 
و چكمه هاي بلند نيس��ت. بيرون كه م��ي روي انگار بهار 
است. آفتاب از وسط آس��مان خودنمايي مي كند و به جز 
آلودگي هوا هيچ چيزي در آسمان نشان از پاييز ندارد. هوا 
چنان گرم است كه هنوز لباس هاي پاييزي در كمد خاك 
مي خورن��د و بهاري ها در تن م��ردم خودنمايي مي كنند. 
هر سال دريغ از پارسال. هر س��ال عمر پاييزمان كوتاه تر 
مي شود و تابستان هاي مان داغ تر و سوزان تر. تغيير اقليم 

ما را به كجا مي برد؟
پاييز امسال تاخير دارد

بررسي هاي جداول و داده هاي هواشناسي و سازمان هاي 
مرتبط ب��ا مقوله اقليم شناس��ي مي تواند ب��ه عينه مويد 
وضعيت اقليمي كشورمان در دهه هاي گذشته باشد. يكي 
از اين جداول، جدول ميانگين دماي كل كشور در30ساله 
گذشته اس��ت. براس��اس نمودارهاي اين گزارش، دماي 
هوا در ايران طي 30 س��اله گذشته، روندي صعودي بوده 
اس��ت. به طوري كه مي ت��وان گفت اي��ران در اين 3 دهه 
افزايش دماي محسوسي را داشته است. همچنين آخرين 
نقش��ه هاي ناهنجاري هاي فصلي دماي كشور كه توسط 

سازمان هواشناسي منتشر شده حكايت از آن دارد كه در 
سه ماهه آتي، در مناطق غربي كشور احتمال اينكه دماي 
هوا به مقداري بيشتر از مقدار پيش بيني شده و نرمال برسد 
وجود دارد. به بياني به احتم��ال 55 درصد، در اين بخش 

از كشوربايد منتظر افزايش دمايي غيرمتعارف باشيم. 
وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 18 آبان سال 

آبي 10 ساله گذشته
يكي ديگر از وجوه بررسي اقليم هر منطقه، بررسي وضعيت 
بارش هاي آن كشور و منطقه اس��ت. در اين زمينه بخش 

دفت��ر مطالعات پايه منابع آب وزارت ني��رو آمارهايي را از 
وضعي��ت بارندگي در ماه ها و س��ال هاي مختلف و در بازه 
زماني يك دهه گذش��ته منتشر كرده اس��ت. بررسي اين 
گزارش ها مويد نتايج جالبي در اين زمينه است. براساس 
داده هاي اين گزارش ها، بررس��ي داده هاي بارشي در بين 
سال هاي 1387 تا 1396 و در بازه زماني اول مهرماه تا 18 
آبان ماه، كشور در طول اين مدت در مجموع فضاي بارشي 
متفاوتي را پشت سر گذاشته است؛ از كاهش 71 درصدي 
بارش ها در پاييز س��ال گذش��ته تا افزايش 180 درصدي 

س��ال 1390 به عنوان يكي از پربارش ترين پاييز هاي يك 
دهه گذش��ته. همچنين اعداد ارايه ش��ده در اين جدول 
حكايت از آن دارد كه پاييز امسال نيز كشور، در همين بازه 
زماني، 12 درصد كاهش بارش داشته است. اما اين پايان 
پيش بيني هاي صورت گرفته نيس��ت. نقشه هاي جهاني 
نيز به نوبه خود حكايت از كاه��ش بارندگي در منطقه ما 
دارند. براساس داده هاي نقشه هاي جهاني هواشناسي، در 
بازه زماني 1961تا 1990 نسبت به بازه 2040 تا 2069، 
بارش ها همچنان در ايران كاهش پيدا مي كند. به طوري 
كه به گفته كارشناس��ان سازمان جهاني هواشناسي، بايد 
منتظر كاهش 10 درصدي بارش ها باش��يم. در اين ميان 
تجزيه و تحليل داده هاي اين گزارش ها نشان مي دهد كه 
»زاگرس« بيش از بقيه نقاط كشور افت بارندگي را تجربه 
خواهد كرد. اما بارش در ماه هاي پاياني سال چگونه خواهد 
ب��ود؟ گزارش وزارت نيرو به هيات دولت در پاس��خ به اين 
سوال آورده اس��ت: براي سه ماه آينده از آبان تا دي بارش 
دراكثر مناطق كش��ور درحدود طبيعي و مورد انتظار آن 
مناطق خواهد بود. با اين وج��ود براي اين دوره پهنه هاي 
محدودي از مناطق غرب، جنوب غرب، مركز و شرق كشور 
كاهش بارندگي درحد 52 تا 22 درصد نسبت به بلندمدت 
خود پيش بيني ش��ده اس��ت. بدين ترتي��ب و در مجموع 
مي ت��وان گفت، در ماه هاي پاياني س��ال ني��ز بايد منتظر 

كاهش بارندگي و احتماال كمبود آب در تابستان باشيم. 

پاييز از جنسي ديگر... 
امسال به اذعان اكثر كارشناس��ان، تهران و كشور يكي از 
خش��ك ترين پاييز هاي نيم قرن اخير ايران را تجربه كرده 
اس��ت. پاييزي گرم با كمترين ميزان بارش. احد وظيفه، 
معاون پيش بيني س��ازمان هواشناس��ي كش��ور در اين 
زمينه به »اعتماد« گفت: بله. امس��ال يكي از خشك ترين 
پاييز هايي است كه ديده ايم. ولي اين به معناي آن نيست 
كه از اين پس بايد منتظر پاييز هايي اينچنيني باشيم. پاييز 
هرسال كامال مي تواند متفاوت با سال هاي گذشته باشد. 

گذشته از سخنان معاون پيش بيني سازمان هواشناسي، 
جداول و اع��داد و ارقام باال نيز همگي حكايت از تاييد اين 
نكته دارند كه امس��ال بي س��ابقه ترين پاييز سال در بين 
سال هاي اخير بوده است. چه از لحاظ افزايش دما و چه از 
منظر كاهش بارندگي. در اين ميان مي توان به شاخصه هاي 
ياد ش��ده، شاخصه آلودگي هوا را نيز اضافه كرد. به طوري 
كه به گفته سازمان هواشناس��ي، در آبان ماه سال جاري 
مردم پايتخت تنها 2 روز سالم را تجربه كرده اند! تجربه اي 
كه به نظر مي رسد با توجه به پيش بيني هاي كارشناسان 
س��ازمان هواشناس��ي همچنان ادامه خواهد داش��ت. به 
عبارتي امس��ال پاييزي را پيش رو خواهيم داشت كه هم 
زمس��تاني دير هنگام را به دنبال خ��ود دارد و هم آلودگي 
نفسگيري كه معلوم نيست چند روز ديگر يقه شهروندان 

تهراني و كالنشهرهاي كشور را بگيرد... !

تاخير پاييز

مقدار سال
mm مقدار بارندگي نس�بت به ميانگين مقايسه نسبت به سال گذشته بارندگي

دوره هاي مشابه درازمدت 
 )4/8 ميليمتر( 529/2 درصد افزايش  )18 ميليمتر( 67/8 درصد افزايش 87-8830/2
 )18/3 ميليمتر( 23/5 درصد افزايش  )30/2 ميليمتر( 25/2 درصد كاهش 88-8922/6
34/2 درصد كاهش 46/5 درصد كاهش 89-9012/1
84/7 درصد افزايش 179/3 درصد افزايش 90-9133/8
7 درصد كاهش 48/8 درصد كاهش 91-9217/3

11 درصد افزايش 3/2 درصد افزايش 92-9319/2
100/5 درصد افزايش 107 درصد افزايش 93-9438/5
128/9 درصد افزايش 13 درصد افزايش 94-9543/5
36/4 درصد كاهش 71/5 درصد كاهش95-9612/4
43/8 كاهش 12/1 درصد كاهش 96-9710/9

تغيير اقليم يكي از مهم ترين چالش هاي قرن جاري است. 
وقوع س�يل هاي با شدت باال، گرم، س�رماهاي بي موقع، 
تكرار بيش�تر خشكسالي ها، باال آمدن سطح آب درياها، 
طغيان آفات و بيماري ه�اي گياهي، كاهش ضخامت اليه 
ازن، گرم شدن جهاني هوا و ذوب شدن يخ هاي دايمي از 
جمله مواردي است كه بحث تغيير اقليم را در دهه جاري 
در جهان بيشتر مطرح كرده است. آب و هوا يكي از اركان 
بنيادين زندگي بش�ر محسوب مي ش�ود و با پيشرفت و 
توس�عه در جهان حفاظت از آن روزبه روز اهميت بيشتر 
مي يابد. تغيير آب و هوا يكي از پيچيده ترين مش�كالتي 
اس�ت كه بش�ر در حال و آينده با آن مواجه است. انسان 
ب�ا بي توجهي به قوانين حاكم بر طبيعت و عدم ش�ناخت 
مس�ائل زيس�ت محيطي مرتبط ب�ا آن عام�ل اصلي اين 
تغييرات محس�وب مي ش�ود. تغيي�رات ثبت ش�ده در 

ايستگاه هاي هواشناس�ي نشان مي دهد كه از اوايل قرن 
بيستم هواي سطح زمين و دريا به طور متوسط 0/45درجه 
سانتيگراد گرم تر ش�ده است. عقب نشيني و ذوب شدن 
يخ ه�اي قطبي از پايان قرن ۱۹ ش�واهد تاريخي مبني بر 
گرم شدن هواي كره زمين است. تحقيقات و بررسي هاي 
اخير در ايران نش�ان مي ده�د كه از بارش ه�اي منجمد 
كاسته شده و به جاي آن بارندگي هاي رگباري كه اغلب با 
سيل همراه است در غير فصل و با شدت بيشتري ريزش 
مي كند. در سال هاي اخير شاهد وقوع اين گونه پديده هاي 
ناگوار در جهان و كش�ور بوده ايم كه حاصل آن خسارات 
مالي و جاني فراوان بوده اس�ت. در رابطه با تغيير اقليم و 
اثرات آن كشور ايران با دارا بودن تنوع اقليمي نسبتا زياد 
از حساسيت بيش�تري برخوردار اس�ت. وقوع تغييرات 
اقليمي و آثار ناخوشايند آن به نوبه خود اثرات اقتصادي، 

اجتماعي فراواني را به همراه دارد كه سياس�ت گذاران و 
مديران برنامه ريزكشور بايستي از هم اكنون راه چاره براي 

مقابله با تغييرات زيانبار آن بينديشند. 
درباره علل تغيير اقليم در جهان دو ديدگاه متفاوت وجود 
دارد: بر اساس اطالعات به دست آمده از يخ هاي قطبي و 
حباب هاي هواي محبوس شده در آنها، سنگ هاي قديمي 
و مقاطع تنه درختان، ع�ده اي معتقدند كه در ميليون ها 
س�ال گذش�ته زمين همواره با تغيير اقليم مواجه بوده و 
دوره هاي طوالني و متناوب�ي را از عصر يخبندان با دوره 
تناوب يكصد هزار س�ال و تداوم ۱0 تا 20 هزار سال و پس 
از آن ب�ا افزاي�ش دماي متوس�ط در حدود 4 ت�ا ۶ درجه 

سانتيگراد را گذرانده است. 
اين گروه اعتق�اد دارند كه اين دوره ه�اي تغيير اقليمي 
ناشي از عوامل نجومي هستند كه در دوران هاي مختلف 

ب�روز كرده و بس�تگي به حركات مختل�ف زمين از جمله 
تغيير زاويه مي�ل محور زمين، تغيير مدار بيضوي زمين و 
حركات ژيروسكوپي زمين دارد. اين دانشمندان بروز اين 
تغييرات در مدار زمين و نيز عواملي چون فعل و انفعاالت 
خورش�يدي، فعاليت هاي آتش فشاني و حركت قاره ها را 
در فواصل 20 تا 40 هزار سال باعث تغييرات درجه حرارت 
زمين دانسته و به نقش پديده گلخانه اي در اين تغييرات، 

اعتقاد چنداني ندارند. 
ديدگاه ديگري كه در اين مورد وجود دارد نيز با استفاده 
از اطالعات به دس�ت آمده از اليه هاي يخ قديمي و هواي 
محبوس در آنها چنين استنباط مي كنند كه هنگامي كه 
آب و هواي منطقه قطب جنوب در گرم ترين حالت بوده، 
ميزان هوا نيز در بيشترين ميزان خود قرار داشته است. 

آنچه مسلم اس�ت، افزايش گازهاي جاذب گرما )گازهاي 

گلخانه اي( در جو زمين، درجه ح�رارت زمين را افزايش 
خواه�د داد. از آنج�ا ك�ه مي�زان درجه حرارت با س�اير 
مولفه هاي اقليم�ي در اندر كنش متقابل قرار دارد ممكن 
اس�ت كه موجب پيدايش تغيي�ر آب و هوايي در مقياس 
جهاني شود. در سده هاي اخير انسان به عنوان يك عامل 
در عرصه سيستم اقليمي ظهور كرده و به نوسانات مزبور و 
زيست محيط زمين جهت تازه اي بخشيده است. تغييرات 
مزبور طي چند دهه گذشته بسيار پرشتاب بوده است. اين 
تغييرات حاصل رشد س�ريع اقتصاد صنعتي كشورهاي 
غربي و اتحاد جماهير س�ابق ش�وروي و ساير كشورهاي 
بلوك ش�رق از يك سو، گذار بسياري از كشورهاي جهان 
سوم به جامعه مدرن صنعتي در دهه هاي ۷0 و ۸0 از سوي 
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