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 سیروزانه تا ساخت سکونتگاه ها و تاس دنیانسان از لباس پوش یزندگ یدر همه جنبه ها میاقل

و  یزمان عینظم است. توز یخشک ب مهیدر مناطق خشک و ن ژهیبو میاقل تیکارخانجات اثر دارد. ماه

 ندیفرا ،یتیماه ینظم یب نیدارند. بر ا ییباال یریرپذییتغ بیدما و بارش ضر ژهیبو یمیعناصر اقل یمکان

و به تبع آن  مینظم تر شدن اقل یب میاقل رییتغ ندیفرا یها یژگیاز و یکیهم اضافه شده است.  میاقل رییتغ

است.  رهیو توفان گرد و غبار و غ یو خشکسال البیمانند س یمیاقل یها نیو شدت فر یفراوان شیافزا

 یها البیمانند س یدیشد یمیاست که هر سال مخاطرات اقل یچند سال میهمانطور که شاهد هست

 1399بهار  دیشد یبارش ها ایو 1386سال  خبندانیو  98و  97تابستان  دیشد ی، گرما1398 نیفرورد

 گریمخاطرات سبب شده است که د نیا یدهد. فراوان یکشور رخ م یخشکسال یطوالن یو دوره ها

 تیریکشور به طرف مد یتیریمد یبرنامه ها دیدهد و با یها جواب نم نیانگیکشور براساس م تیریمد



مدت و  انیم یرا در افق ها یمخاطرات احتمال دیبا رانیمنطقه مد ایبرود. در هر استان  شیمخاطرات پ

 .کنند مینها تنظآخود رابر اساس  یتیریمد یکرده و برنامه ها ینیب شیبلند مدت پ

 یدر کشور ما است، هنوزبرنامه ها میاقل رییتغ ندیاز وقوع فرا تیشواهد موجود حکا نکهیا رغمیعل  

 یجهان و حت یکه در اکثر کشورها ینشده است. در صورت فیمردم تعر ای رانیاز طرف مد یجد

 .اندکرده  میتنظ میاقل رییالدول تغ نیب اتیسال هدف ه 2100تا سال  قیدق یبزرگ برنامه ها یشهرها

توسعه و عمران  یکه در برنامه ها میرا مجاب کن رانیطرف مد کیکه از  میشناسان موظف هست میما اقل

 نیکه در ا میرا آگاه کن یمردم عاد گریرا منظور کنند و از طرف د میاقل رییمهم تغ اریکشور مساله بس

ام المخاطرات مطابقت دهند.  ندیافر نیخود را با ا یسبک زندگ دیرخ داده است و با میاقل رییکشور تغ

ها،  البیس ،یهمه مخاطرات مانند خشکسال شهیواقعا ام المخاطرات است. چون ر میاقل رییتغ ندیفرا

 یماریانواع ب وعیها و ش خیذوب  اها،یشهر ها، باال آمدن سطح در یحرارت ریشهرها، جزا یهوا یآلودگ

مخاطرات هم خودشان سبب مخاطرات درجه دوم  نی. اتاس میاقل رییتغ ندیها مانند کورونا بر اثر فرا

هوا ام المخاطرات است.  شیگرما ژهیبو میاقل رییتغ ندیجهت است که فرا نیشوند. بد یم یگرید

 یسع یلیفس یجهان تعهد دادند که با کاهش سوخت ها یکشورها سیدر پار 2015درکنفرانس 

 2100تا سال  نیکره زم یو نگذارند دما کردهرا کنترل  کیگاز کربن شیافزا زانیخواهند کرد که م

نسبت به  وسیدرجه سلس کی نیکره زم یدما 2018. در سال ابدی شیدرجه افزا میو ن کیاز  شتریب

اضافه  نیزم یدما دیدرجه با میفقط ن 2100تا سال  نکهیا نیعی. افتی شیافزا یزمان انقالب صنعت یدما

رسد. اما  یممکن به نظر م ریغ یکشورها کار یبعض یهاو مخالفت  یفعل طیشود که با توجه به شرا

بدهند. در  دیبا انهیمنطقه خاورم ژهیجهان بو یآن را همه کشور ها یدر هر صورت تاوان خسارت ها

جهت ما  نی. بدفتایهم کاهش خواهد  یهوا مقدار نزوالت جو شیعالوه بر گرما انهیمنطقه خاورم

 ریشناسان و سا میراستا اقل نی. در امیانجام ده یاقدامات جد و میمساله حساس باش نیبه ا یلیخ دیبا

، انتشار کتاب و یمورد یها یکردن کنفرانس ها و سخنران ریبا دا دیبا میاقل رییدانشمندان مرتبط با تغ

و  زانیو برنامه ر رانیمد میاقل رییتغ یو سازگار لیتعد یراهها امدها،یپ ل،یدال  نهیدر زم یمقاالت علم



 نیانگیبر م یمتک یبرنامه ها رانینمونه مد یشود که برا یباعث م یآگاه نیعامه مردم را آگاه کنند. ا

 میاقل رییتغ ندیخود را با فرا یدهند و مردم هم سبک زندگ رییبر مخاطرات تغ یمتک یرا به برنامه ها

در  ییمواد غذا فدر مصر ایاستفاده شود  یدیخورش یدهند. مثال در ساختن منزل از انرژ یمطابقت م

 .مصرف شود یعیطب ازیحد ن

 یها افتهی یعلم اتیاست. نشر یمجله علم یراه انداز یگاهآ نیا شیافزا یاز راهها یکی           

شوند.  یو مردم م رانیمد یخود منتشر کرده و سبب باالرفتن آگاه یتخصص نهیرا در زم دیجد یعلم

 یعلم هیرنش میاقل رییتغ نهیدر زمشوند.  یکالن کشور موثر واقع م یها یریگ میو مطمئنا در تصم

 ات آب و هواییرییتغپژوهشهای  هیوجود ندارد. تالش دانشگاه گلستان را در انتشار نشر

مخاطره  میشناسان بتوان میو اقل نیمحقق تیکه با حما دوارمی. امنمیب یم دیمثبت و مف اریاقدام بس

 میکشور مطرح کن ییو اجرا یرا در سطح جامعه علم یو سازگار لیتعد یها و راه هاامدیو پ میاقل رییتغ

 .میبزرگ کشور قدم بردار اریمخاطره بس ییمقابله و چاره جو یدر راستا قیطر نیاز ا تا
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