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سخن سردبير

 تغييرات اقليم و گرمايش كره زمين

در سال هاى اخير،  تغييرات اقليم وگرم شدن زمين از مسائل خاص هواشناسى است كه بسيار مورداهميت قرار گرفته است. در 
مورد داليل اين پديده نظريه هاي متعددي وجود دارد كه برخي بر تأثير گازهاى گلخانه اى تاكيد دارند و برخى ديگر فرآيندهايى 
نظير فعاليت هاى آتشفشانى و زمين گرمايى و همچنين فعاليت هاى خورشيدى را دليل اين پديده مى دانند. آنچه مسلم است از آغاز 
عصرصنعتي به اين سو، جمعيت جهان از چند صد ميليون به چند ميليارد نفر رسيده است. الگوى زندگِى انساِن دويست سال پيش 
به الگوى زندگى تجمل گرا و مصرف كننده انسان سدة بيست  ويكم تغيير يافته است. پديده گرم شدن هوا و تغييرات اقليمي 
در درجه اول بواسطه مصرف منابع انرژى فسيلى (ذغال سنگ، نفت، و گاز) و در درجه دوم، تبديل جنگل ها و محيط سرسبز به 
زمين هاى كشاورزى و سكونت گاه هاى شهرى صورت پذيرفته است. در اين ميان انسان صنعتى با هر قدمي كه برداشته؛ مقدارى 
به ميزان گازهاى گلخانه اى جو افزوده است. تغييرات اقليم و بويژه پديده گرم شدن زمين مشكالت فراواني براي بشر ايجاد مي 
كند كه از آن جمله مي توان به مرگ و مير هاي ناشي از طوفان، سيل،زلزله و سونامى،جابجايى زمين، امواج گرما، خشكسالي و 
بيماري هاي مرتبط با آب و هوا اشاره نمود. كشورهاي در حال توسعه با وجود دخالت  كمتر در ايجاد پديده تغيير اقليم، بيشترين 
خسارت را متحمل مي شوند. تاكنون علم نقشي مؤثر در شناسايي علل، ماهيت و عواقب گرم شدن كره زمين داشته است ولي نقش 
آفريني برخي از كشورها بويژه كشور هاي در حال توسعه در پژوهش هاي جهاني راجع به اين موضوع چشم گير نبوده است.  به 
عقيده بسيارى از دانشمندان با افزايش آگاهى هاى عمومى، مصرف بهينه سوخت و انرژى، افزايش سطح فضاى سبز و جلوگيرى 
از تخريب جنگل ها، بازيافت مواد و استفاده از انرژى هاى تجديد پذير جايگزين سوخت هاى فسيلى مى توان اين پديده و اثرات 
منفى آن بر زندگى بشر را كنترل كرد. البته موضوع تغيير اقليم مشكلي است با ابعاد متعدد و تاكنون هيچ مسئله زيست محيطي  تا 
به اين اندازه جهاني و در عين حال داراي علل و آثار مختلف نبوده است. امروز سالمت كره زمين از مهمترين موضوعاتى است 
كه مى بايد بر روى آن مطالعه و پژوهش نمود. براى شناخت اين موضوع نياز به توليد دانش جديد به منظور يافتن راههاي توسعه 
پايدار، استفاده از علوم ميان رشته اي و همكارى دانشمندان در سطح بين المللي مى باشد. بنابراين هر كشور مي بايد براي مقابله با 
اين پديده همسو با الگوهاي جهاني برنامه علمى و اقتصادى خود را به منظور يافتن راههاي توسعه پايدار و اقتصاد بر مبناى آبادى 
محيط زيست ارايه دهد. كنترل تغييرات اقليم نيازمند به هم افزايي علمي و اجرايي همه ملل جهان است كه مي بايد بطور جدي 

مورد توجه دولت ها  قرار گيرد.
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