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با گرمایش جهانی 
آب وهوای غیرمعمول »بسیار« مرطوب و خشک رخ می دهد

ترجمه:خلیلکریمزادهاصل*

* استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

Rutgers Uni� )براساس) یک) مطالعه) تحت) رهبری) دانشگاه) راتگرز) 
versity() که) نقش) سیستم) های) پرفشار) و) کم) ثبات) را) بررسی) می) کند،) 
بسیار)  و)  مرطوب)  بسیار)  آب) وهوای)  ایجاد)  باعث)  جهانی،)  گرمایش) 

خشک) در) سراسر) جهان) می) شود.
خشکی)  مکرر)  دوره) های)  شامل)  آب) وهوایی،)  شرایط)  تشدید)  این) 
در) شمال) غربی،) مرکز) و) جنوب) ایاالت) متحده) و) مکزیک،) همچنین،) 
بارندگی) های) مکرر) بسیار) سنگینی) است) که) در) جنوب) آسیا،) شبه) جزیره) 
اقلیم)  مجله)  در)  مطالعه) ای)  براساس)  می) دهد.)  رخ)  چین)  جنوب)  و)  هند) 
امواج)  پدیده،) حضور)  این)  دالیل)  از)  یکی)   (،)Journal of Climate(
بیان)  مطالعه)  این)  است.)  شمالی)  تابستان) های)  در)  نیمه) استوایی)  ثابت) 
پایدار)  با) سیستم) های)  زمین،)  در) سیاره)  امواج) گسترده)  این)  که)  می) کند) 
اطلس)  اقیانوس)  و) شمال)  آرام) شمالی)  اقیانوس)  باالی)  در)  قوی)  فشار) 
و) سیستم) های) پایدار) کم) فشار،) در) سراسر) اوراسیا) و) آمریکای) شمالی) 
ترکیب) می) شود.) سیستم) های) پر) فشار،) شرایط) ثابتی) را) برای) آب) وهوای) 
مرطوب)  آب) وهوای)  برای)  را)  شرایط)  کم) فشار،)  سیستم) های)  و)  خشک) 
فراهم) می) کنند.) نتایج) این) تحقیق) نشان) می) دهد) که) شدت) امواج) پایدار) 
تا) سال) 2013)  از) سال) 1979)  تابستان) های) شمالی،)  نیمه) استوایی،) در) 
افزایش) داشته) است.) پیش) بینی) ها) نشان) می) دهد) که) افزایش) شدت) این) 

امواج) با) گرم) شدن) اقلیم،) تشدید) می) یابد.
جیاکان) یوان) )Jiacan Yuan(،) رهبر) این) تحقیقات) و) متخصص) 
»امواج)  می) گوید:)  راتگرز)  دانشگاه)  سیاره) ای)  علوم)  و)  زمین)  بخش)  در) 
پایدار) نیمه) استوایی) به) طور) روزافزون) نقش) مهمی) در) چگونگی) تشدید) 
آب) وهوای) بسیار) خشک) در) آمریکای) شمالی) و) همچنین) آب) وهوای) 

بسیار) مرطوب) در) جنوب) و) جنوب) ) شرق) آسیا) بازی) می) کنند.«
این) تحقیق) بیان) می) کند) که) امواج) پایدار) نیمه) استوایی،) ممکن) است) 
بارش)  وقایع)  و)  منطقه)  خشکسالی) های)  برای)  مهم)  دلیل)  یک)  به) عنوان) 
از)  شدتی)  چنین)  آید.)  به) حساب)  جهانی)  گرمایش)  با)  هم) زمان)  شدید،) 
اقلیمی) گرم) به) طور) قابل) توجهی)  خشکی) و) رطوبت) که) به) دلیل) شرایط) 
افزایش) یافته) است،) می) تواند) موجب) زیان) های) شدید) اقتصادی) و) تهدید) 

زندگی) جمعیت) انسانی) شود.
مثال) هایی)  ملل) متحد،)  سازمان)  کودکان)  صندوق)  گزارش)  براساس) 
از) حوادث) مرتبط) با) این) موضوع،) سیل) های) فاجعه) بار) جنوب) آسیا) در) 
بارندگی) های) موسمی) سال) 2017) بود) که) در) آن) نزدیک) به) 1300) نفر) 
کشته) شده) و) بیش) از) 45) میلیون) نفر) درگیر) این) حادثه) شدند.) همچنین) 

The Texas AgriL� تگزاس)  کشاورزان)  زندگی)  توسعه)  )سرویس) 
ife Extension Service() تخمین) می) زند) که) در) جریان) خشکسالی) 
بسیار) شدید) تگزاس) در) سال) 2011) ،) بیش) از) 5) بیلیارد) دالر) خسارت) 
رابرت)  تحقیق،)  این)  همکاران)  شد.)  وارد)  کشاورزی)  بخش)  به)  مستقیم) 
اقیانوس) و) علوم) جوی)  کاپ)Robert Kopp(،) مدیر) مؤسسه) زمین،) 
The Rutgers Institute of Earth, Ocean, ) (دانشگاه) راتگرز
دانشگاه)  دانشمندان)  همچنین)  و)   ()and Atmospheric Sciences
 Duke University and) گرجستان)  فناوری)  مؤسسه)  و)  دوک) 

Georgia Institute of Technology() بودند.
افزایش)  با)  آفرینش)  جهان)  تحلیلی:)  علمی -  اخبار  تخصصی  دبیر 
در)  است.)  نهاده)  نابودی)  و)  انحطاط)  به)  رو)  زمین)  گرمایش)  تصاعدی) 
تازه) در)  یافته) های)  تا)  تحلیلی) کوشش) می) شود)  اخبار) علمی-)  قسمت) 
قدرت) های)  آنکه)  حقیقت)  شود.)  منعکس)  آن)  اثرات)  و)  خصوص)  این) 
بزرگ) همچون) آمریکا) نقش) بسیار) مهمی) در) دو) مقوله) ایجاد) گازهای) 
گلخانه) ای) در) حال) و) آینده) و) همچنین) به) مقابله) برخواستن) با) آنچه) از) 
گازها) در) جهان) پخش) می) شود،) دارا) هستند.) خروج) از) کنوانسیون) ها) 
به) آفرینش) و) همه) موجودات)  و) پیمان) های) چاره) ساز،) خیانتی) بزرگ) 

آن) است.
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