
اکتبر  24دوم آبان برابر با 

روز جهانی مصادف است با 

( یعنی هر تغيير مشخص در الگوهای Climate changeتغيير اقليم ). مبارزه با تغييرات اقليمی

مورد انتظار برای وضعيت ميانگين آب و هوایی، که در طوالنی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل 

تغييرات غير عادی در اقليم درون اتمسفر زمين و   اقليم نشان دهندهخ بدهد. تغيير اقليم جهانی، ر

مدت  ،های قطبی باشد. برای مثال در یخ زمين می  های مختلف کره شی از آن در قسمتآمدهای ناپی

کند. بخصوص در کاربرد اخير، در مقوله  این تغييرات از ده سال تا چند ميليون سال تغيير می

دهد اطالق  اغلب به تغييراتی که در اقليم کنونی رخ می "تغيير اقليم "سياست محيطی، اصطالح 

رود، همچنان  در برخی موارد، این عبارت با فرض رابطه علت و معلولی بشری نيز بکار می گردد. می

مورد استفاده قرار گرفت.  UNFCCCکه در کنوانسيون چارچوب تغيير اقليمی سازمان ملل 

برد که منشاء غير  را برای تغييراتی به کار می« تغييرات اقليمی» اصطالح UNFCCCکنوانسيون 

ای است که در نتيجه فاکتورهایی همچون فرایندهای  انسانی داشته باشند. تغيير اقليم پدیده

دیناميکی زمين و یا عوامل بيرونی همچون تغييرات در شدت تابش آفتاب و یا فعاليتهای انسانی رخ 

نامند و شامل فرایندهایی  أثير گذار بر اقليم را اغلب نيروهای اقليمی میدهد. عوامل خارجی ت می

همچون نوسانات در شدت نور خورشيد، انحراف در مسير حرکت زمين و افزایش غلظت گازهای 

باشد و ممکن است سبب افزایش یا  شود. بازخوردهای ناشی از تغيير اقليم متغير می ای می گلخانه

های اقليمی با تأخير رخ  شوند. بسياری از تغييرات درونی در سيستم کاهش این عوامل درونی

ها با  کند و به ورودی زمين بسيار بزرگ است و به کندی حرکت می  دهند. زیرا سيستم اقليمی کره می

ها یا خشک  دهد. برای مثال یک سال خشکسالی تنها سبب کاهش آرام سطح دریاچه تأخير پاسخ می

گردد. در سالهای بعدی این شرایط ممکن است با کاهش بارش  هموار می های شدن حاشيه زمين

بحرانی بعد از   گردد. وقتی که نقطه یگر منجر میمنجر شود که احتماالً به یک سال خشک تر د

رسد، کل سيستم ممکن است به صورت دیگر تغيير کند و این حالت در هر  سال فرا می چندین

پذیر است که به د. این نمونه از تغيير اقليم سریع و برگشتشو صورت به توقف بارش منجر می

 دهد. صورت تاخيری رخ می

 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 اکوسيستم طبيعی دریاچه اروميه اثرات تغيير اقليم بر

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=379131585550463&set=a.247853252011631.61332.247846208679002&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=379131585550463&set=a.247853252011631.61332.247846208679002&type=1&relevant_count=1

