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درباره کنفرانس تغییرات اقلیمي و جايزه نوبل فیزيک 2021
چکیده
اعطاي نيمي از جايزه نوبل فيزيک  2021به دو دانشمند حوزه تغيير اقليم و همچنين برگزاري کنفرانس تغييرات اقليمي سازمان
ملل در آبان ماه امسال دست مايه سخن نخست اين شماره "نشريه هواشناسي کشاورزي" است.
الف :مانابه و هاسلمان توانستهاند با ژرفنگري در ماهيت و کميت متغيرهايي که در سامانه اقليم زمين وارد عمل ميشوند و آن
راشکل ميدهند ،پايه مستحکمي براي گسترش مدلهاي اقليم و باال بردن سطح اطمينان برونداد اين مدلها پيريزي کنند،
حدود اعتماد محصوالت مدلهاي اقليمي را بسيار باال ببرند و نيز بر انسانساخت بودن گرم شدن زمين مهر تاييد بزنند .به
عنايت مدلهاي اقليمي در حال حاضرامکان و توانايي پيشنگري شرايط آينده آب وهواي زمين و سرزمينها تحت سناريوهاي
مختلف رفتار انسان با محيط زيست فراهم آمده است.
ب :کنفرانس گالسگ و تاييد کرد که ميانگين دماي هواي کره زمين از آغاز دوره صنعتي تاکنون  1/1درجه سانتيگراد افزايش
يافته و  %90اين افزايش انسانساز و عمدتاً ناشي از انتشار گازهاي گلخانهاي است و هدف اصلي اجالس هماهنگ کردن و متعهد
ساختن کشورها براي تحقق چهارهدف ) 1 :تثبيت بيالن صفر براي گاز کربن در آتمسفرتا اواسط قرن حاضر و جلوگيري ازعبور
فاجعهبار روند افزايش دما از آستانه  1/5درجه سانتيگراد )2 ،توافق و سازگاري براي حفاظت جوامع و زيستگاههاي طبيعي)3 ،
بسيج منابع مالي در جهت تحقق اهداف فوق )4 ،و درنهايت همکاري براي عملياتي کردن آييننامه اجرايي توافق پاريس بوده است.
پ :کميت و کيفيت پژوهشهاي ملي ما در زمينه تغيير اقليم مثبت ارزيابي ميشود ولي الزم به نظر ميرسد موضوعات پژوهش
در بخش کشاورزي به سمت سازگاري و تطابق با تغييرات اقليمي باز تعريف شود.
در جمع بندي نهايي ،هر چند دستاوردهاي کنفرانس براي نجات کره زمين مأيوسکننده ارزيابي شده است ولي در عين حال
توافقهاي بدست آمده يک گام مثبت درجهت کند کردن روند گرمايش زمين به شمار ميرود.
واژههاي کلیدي  :جايزه نوبل فيزيک ،2021کنفرانس تغيير اقليم گالسگو ،کاپ  ،26ايران

ورود به سخن
دو رويداد مهم علمي و بينالمللي مرتبط به هم درآبان ماه امسال نور اميد به دل دغدغهمندان محيط زيست و بيماري حاد
و تب دار تغيير اقليم کره زمين تاباند :اعطاي جايزه نوبل فيزيک به دانشمندان حوزه تغيير اقليم و برگزاري کنفرانس تغييرات
اقليمي سازمان ملل موسوم به  1COP26در گالسگو ،که در اين يادداشت به برخي از ابعاد برجسته آن دو پرداخته شده و اشارهاي
به نيازهاي پژوهشي کشور در اين زمينه شده است.
يکم :نوبل فیزيک براي مدلسازي اقلیم
مانابه2

هاسلمان3

به پاس
و کالوس
نيمي از جايزه معتبر نوبل فيزيک  2021مشترکاً به دو دانشمند اقليمشناس ،شيوکورو
مشارکت پيشگامانه آنان در مدلسازي فيزيکي تغييرات اقليم زمين اهدا گرديده است .اين جايزه بر طبق اساسنامه آن به افرادي
تعلق ميگيرد که بيشترين خدمت را به مردم کرده باشند .وقتي به فهرست اسامي  251نفر برندگان نوبل فيزيک از  1901تا
امروز نگاه ميکنيم و در آن درخشش اسامي دانشمندان نام آشناي زيادي چون رونتگن و انشتن را مييابيم ،اين انتخاب آکادمي
سوئد را بايد يک گزينش مهم و برجسته براي دانش اقليم و پديده تغيير اقليم به حساب آوريم .البته جايزه صلح نوبل در سال
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 2007مشترکاً به سازمان ملل متحد و اياالت متحده آمريکا به پاس ]تالش آن ها براي ساخت و نشر آگاهيهاي بيشتر نسبت
به تغييرات اقليمي انسانساخت و همچنين بنيانگذاري نهادهاي ضروري براي مقابله با اين تغييرات[ اعطا شده بود و هرچند
جايزه مذکور نيز اهميت شايستهاي درجهت برجسته کردن خطراتي که زيست محيط کره زمين را تهديد ميکند آشکار ساخت
و سرمايهگذاري مالي براي تحقيقات علمي مربوط را ممکن ساخت ولي اهميت نوبل فيزيک امسال صرفاً در بعد يافتههاي علمي
آنست .تقريباً تمامي تحقيقات اقليمي که بر اساس تحليل دادههاي معتبر در سطح بينالمللي و ملي انجام شدهاند روند افزايشي
دماي هواي سطح زمين را در طي دهههاي گذشته تاکنون آشکار ميسازند .ولي در اينکه آيا اين افزايش انسانساخت و به ويژه
معلول افزايش گازهاي گلخانه اي است يا که ناشي از حوادث طبيعي ديگري مانند آنچه در دوران زمينشناسي رخ داده است،
ميباشد ترديدهايي ابراز شده بود .مانابه و هاسلمان توانستهاند با ژرفنگري در ماهيت و کميت متغيرهايي که در سامانه اقليم
زمين وارد عمل ميشوند و آن راشکل ميدهند پايه مستحکمي براي گسترش مدلهاي اقليم و باال بردن سطح اطمينان برونداد
اين مدلها پيريزي کنند ،حدود اعتماد محصوالت مدلهاي اقليمي را بسيار باال ببرند و نيز بر انسانساخت بودن گرم شدن
زمين مهر تاييد بزنند .مدلهاي اقليمي در حال حاضر امکان و توانايي پيشنگري شرايط آينده زمين و سرزمينها تحت
سناريوهاي مختلف رفتار ،نحوه زيست وسطح بيپروايي بهرهکشي انسان از طبيعت را فراهم کرده و تصوير روشني از آنچه بر سر
زمين و اقليم آن خواهد آمد را ارايه دادهاند .مدل سازي آنان ناقوس خطر را به صدا درآورده است .به عنايت مدلها و مطالعات
ميداني آنان است که امروز اثرات گرمايش بر همگان آشکار شده است .گرمايشي که در يک فرايند زنجيرهاي ،نظام عادي رويداد
بسياري از شاخصهاي اقليمي را به هم ميريزد و نحوه بروز و فراواني پديدههايي چون شدت بارندگيها ،سيل ،امواج گرمايي،
خشکساليها و ترساليهاي استثنايي ،توفانهاي گرد و خاک و نظاير آن را غافلگير کننده ميسازد و در پي آن ،رويدادهاي
تبعي زيست محيطي و اقتصادي /اجتماعي دشواري را به بار ميآورد وکم کم شرايط زيستگاههاي موجودات گياهي و جانوري را
براي بقايشان دشوار و دشوارتر ميسازد و نهايتاً مصايب و سختي و درماندگي براي بسياري از جوامع وابسته به اکوسيستم زمين
را سبب ميشود آنها را به انقراض ميکشاند.
کاربرد مدلهاي اقليمي که تحت سناريوهاي متعدد برحسب عملکرد ،رفتار و نحوه زندگي بشر درمحيط زيست تعريف شدهاند
امکان پيشنگري شرايط آينده زمين را در مقياسهاي مختلف فراهم کرده است .نمونهاي ازاين مطالعات در مورد تغيير پهنههاي
اقليم ايران به مناسبت اين بحث قابل ذکر است .دريک بررسي بومي اثر تغيير اقليم بر تغيير مرزها و مساحت پهنههاي اقليمي
ايران در سيستم کوپن -گايگر 1تحت چند سناريوي انتشار  CMIP5و گروهي از مدلهاي  RCPمطالعه شده و نقشههاي
پهنهبندي آنها ارايه شده است 2که متاسفانه نتايج اميدوار کننده نيست .اين بررسي نشان ميدهد که مثالً مساحت اقليمهاي
بياباني خشک گرم  BWhکه در وضع پايه فعلي  %43سطح کشور را پوشش داده است تا سه دهه بعد به  %55گسترش خواهد
يافت و متقابالً مساحت اقليمهاي مديترانهاي  Csaاز  %12به  %8کاهش مييابد .چنين روندي در مطالعات تغيير اقليمي ايران
در سيستم دومارتن گسترش داده شده نيز مشاهده شده است .ناگفته نماند که اين براوردها فقط ناظر بر اثرات تخريب تغيير
اقليمي است و به آنها تخريبهاي انسانساخت بيابانزايي را نيز بايد افزود.
دوم :کاپ  26و دستاوردهاي آن
تغيير اقليم را بايد باور داشت .ظاهراً ترديدها اکنون مقهور نظريه محکم گرمايش گلخانهاي شده است .جهان به خوبي دريافته
است که اگر وضع به همين نحو ادامه پيداکند آسيبهاي خزنده تغيير اقليم باگامهاي بلندتري به ما نزديک و نزديکتر ميشود.
تغيير اقليم بيماري دردناک کره زمين است ،دردي که تب مزمن هم دارد و درجه تب آن مرتب باال ميرود .دردي مشترک براي
تمام ملتها و همه سرزمينها .در اجالس گالسکو ( 10-22آبان  )1400موسوم به کاپ  26دولت مردان  196کشور جهان جمع
شدند تا انديشه و امکانات خود را روي هم بگذارند و براي بدحالي زمين بيمار چارهاي بينديشند تا اگر بهبود نمييابد دست کم
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حالش بدتر نشود .هزاران برگ گزارش و سند درباره محتوا و گفتمانهاي اين اجالس منتشر شده و در دسترس است .چکيده
تفکر ،هدف و دستاوردهاي اجالس گالسگو در مسأله تغيير اقليم را ميتوان چنين بيان کرد:
 )1گرم شدن زمين يکطرفه و عمالً برگشتناپذير ميباشد و دست کم  90در صد آن انسانساز و ناشي از انتشار گازهاي
گلخانهاي و بقيه معلول عوامل طبيعي است.
 )2ميانگين دماي هواي کره زمين از دهه  1880و آغاز دوره صنعتي تاکنون  1/1درجه سانتيگراد افزايش يافته اين افزايش
عامل اصلي تغييرات اقليمي است.
بطور خالصه تشکيل اجالس به منظور هماهنگ کردن کشورها براي تحقق چهارهدف :الف) تثبيت بيالن صفر براي گاز کربن
در آتمسفرتا اواسط قرن حاضر و جلوگيري ازعبور فاجعه بار روند افزايش دما از آستانه  1/5درجه سانتيگراد ،ب) توافق و
سازگاري براي حفاظت جوامع و زيستگاههاي طبيعي ،پ) بسيج منابع مالي در جهت تحقق و اجراي دو هدف فوق ،ت) و
درنهايت همکاري براي عملياتي کردن آيين نامه اجرايي توافق پاريس بوده است.
ياد آور شويم که در کنفرانس تغيير اقليم پاريس 195کشور جهان با اجماع در زمينه کاهش نشر گازهاي گلخانهاي ،سازگاري،
و تعهدات مالي الزم به توافق رسيده و مقرر شده بود که در مقاطع برنامههاي پنجساله نحوه پيشرفت و گامهاي اجرايي برداشته
شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد .کاپ  2021که به علت پاندمي با يک سال تاخير تشکيل شده در چارچوب مقررات
پيمان پاريس ميباشد .کنفرانس گالسگو براي اولين بار رسماً سوختهاي فسيلي و به ويژه مصرف ذغالسنگ را علت اصلي
تخريب اقليم اعالم کرد ،جنگلزدايي و دستکاري در ط بيعت پس از آن قرار دارند و در اين راستا کاهش استفاده از زغالسنگ،
گسترش استفاده از انرژيهاي پاک و تجديدپذير ،خاتمه دادن به تخريب جنگلها تا سال  2030و احياي آنها ،تامين منابع
مالي براي بهرهگيري از فناوريهاي جديد زيستمحيطي و تمهيدات حمايتي براي کشورهاي آسيبپذير در توافقها گنجانده
شده است .سوال اصلي اين است که آيا دستاوردهاي کاپ  26مرهم موثري بر زخم تغيير اقليم خواهد گذاشت؟ پاسخ اين است
که تعهدات توافق شده اگر به مرحله عمل هم برسند هدف اصلي را تامين نميکنند ،ايدهآل آن بود که در  10سال آينده انتشار
گازهاي گلخانه  %45مقدار فعلي آن کاهش پيدا کند که تعهد اجرايي مستحکمي درباره آن به وجود نيامد .علت مقاومت پنهان
در برابر "تراز کربن صفر" چالشهاي اقتصادي مربوط به آن است که بحث آن اين يادداشت نميگنجد .ولي در عين حال تفاهم
بين اعضاي جامعه جهاني براي لزوم پرداختن به بيماري حاد تب اقليمي زمين و مشخص شدن گامهايي که الزم است برداشته
شود دستاورد مثبتي تلقي ميشود.
سوم :رويکرد جامعه علمي ايران با پديده تغییر اقلیم
با توجه به تعدادمقاالت انتشار يافته توسط محققين ما در نشريات ملي و بينالمللي ،1جهتگيري جامعه علمي و پژوهشي
ايران در رويکرد با پديده تغيير اقليم و ا ثرات آن بر محيط زيست مثبت ارزيابي شده است .اين پژوهشها ناظر بر تاثير تغييرات
فعلي و آتي آب و هوايي برجنبههاي مختلف زندگي و زيستبوم مردم بوده و در بسياري از زمينهها ورود کرده اند  .در زمينه
کشاورزي و اقليمشناسي مسايلي مانند تغيير تاريخهاي عمليات زراعي ،جابجا شدن مرزهاي اقليمي کشور ،آشکار ساختن
نمود هاي محلي تغيير اقليم ،تغيير الگوي کشت محصوالت زراعي ،تغيير تاريخ پديدههاي فنولوژي ،تغيير ريسک سرمازدگي
محصوالت باغي و زراعي ،سازگاري با تغيير اقليم و کم آبي ،آينده امنيت غذايي و نظاير آن به وفور بررسي و منتشر شده است
ولي البته هنوز زمينههاي زيادي براي پژوهش و پاسخ به سوال "چه بايدکرد؟" وجود دارد و به نظرميرسد زمان آن رسيده است
که محور هاي پژوهشي مورد نياز در بخش کشاورزي مرتبط با سازگاري و تطابق با تغييرات اقليمي باز تعريف شود .مجله
هواشناسي کشاورزي از انتشار دستاوردهاي اين پژوهشها استقبال ميکند.
سردبیر :علي خلیلي
استاد دانشگاه تهران
akhalili@ut.ac.ir
)Climate change impacts in Iran: Assessing our current knowledge; Theoretical and applied climatology, , 135, pages 545–564, (2020
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Editorial Topic
On the 2021 Nobel Prize and the Climate Change Conference
Abstract
Awarding half of the 2021 Physics Nobel Prize to climate change scientists, as well as holding the UN Climate
Change Conference in Glasgow in October 2021 is the editorial pretext of this issue.
a) Syukuro Manabe & Klaus Hasselmann have been able to take a deep look at the nature and quantity of variables
that shape and effect the earth's climate system. They laid a solid foundation for the development of physical
climate models and increased the level of their reliability and outputs and also confirmed the man-made nature of
global warming. Based on climate models, it is now possible to predict the future conditions of the earth and lands
under different scenarios of human behaviors with the environment.
b) The Glasgow Climate Change Conference (COP26) has confirmed that the global average temperature has
increased by 1.1 degrees Celsius since the beginning of the industrial revolution, and 90% of this increase, which
is mainly due to greenhouse gas (GHG) emissions, is human-induced. The main motivation of the conference was
to coordinate and commit countries to achieve the following goals: 1) Secure global net- zero emissions by the
mid-century, and keep warming to 1.5 degrees Celsius to prevent catastrophic events; 2) Agreement and
compatibility for protecting communities and natural habitats; 3) Collaborate to mobilize financial resources to
implement these objectives; and 4) Finally work together to deliver and implement the goals of the Paris agreement
(the detailed rules that make the Paris Agreement operational.
c) The quantity and quality of our national researches on climate change is evaluated positive, however it seems
necessary to redefine research topics in the agricultural sector towards mitigation of agricultural-induced GHG
emissions, and adaptation to climate change.
In conclusion, though, the achievements of the conference to save our planet are disappointing, but at the same
time, the agreements reached are positive steps in slowing down the global warming.
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