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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲/۱۰۲۲ ۱۲/۰ دیپلوم انجنیر کریم عطائی

  ،به عمل آمده است (مرکز سویس)برن اخیر که درمطالعٔه 

 !اخطار می دهد (CO2)کاربن دای اوکسایداز عوارض جانبی "
 اقلیم کافی نیستکنونی اهداف 

 

 از مطبوعات سویس

 Sven Titzنویسنده:  ، ۰۲/۰۰/۱۰۲۲سـِت مؤرخ  تروزنامه اِ سـِ 
 

 
 

اسکلیت چونه  ،می گرد تربیشتر مشکلهرچه برای مرجان ها از این لحاظ اقلیم باعث ترش شدن ابحار می گردد. تحول 

 ( Keystone / AP)تصویر:   (به شمار می روند حیوانات بحریدر جملٔه چونه  های اسکلیت با)مرجان ها  تشکیل کنند.
 

CO2  محققان "برن" اظهار می . باعث می گردد نیزابحار را  یترشبلکه   ،زمین را در بر دارد گرمیتولید نه تنها

 تقلیل یابد.  ،از این نگاه باید است انتشار آن هنوز شدیدتر از آنچه تقاضا می گردد ،دارند
 

که از یک تحول بسیار   ،محققان اقلیم شناسی وقتی یک هدف دو مرحله ای را فورمول بندی کردند ،برای امور سیاسی

در غیر آن درجٔه اوسط گرمی  ،دا ً تقلیل یابدشدی "  CO2پخش ـ "اساس باید به این  شدید اقلیم باید جلو گیری به عمل آید.

ـ با ممکن عواقب  از حد قبل از دورٔه صنعتی بیشتر از دو درجٔه سیلزیوس ،طبق شبیه سازیها ،در سطح جهان

 ارتقاء یاید. ،خطرناک
 

 ستمفصل ضروری مشاهدات

از  بایستدر مشاهدات مفصل هنوز واضحا ً  CO2 انتشار که ،هم اکنون هوشدار می دهند "برن"ولی سه محقق پوهنتون 

بلکه  ،یک گرمی شدیداز نه تنها اگر  ،که باشدصورت . آنگاه به هر سریعتر تقلیل یابد ،آنچه تا حال تقاضا می گردد

 CO2که همچنان با بلندرفتن  غلظت ـ  ،تغییرات روی زمین آرزوی جلوگیری باشددر دیگر موارد پُر خطر از همچنان 
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منجر می گردد و کمبود سطح بحرصعود نه تنها به گرم شدن زمین  CO2زیرا بلند رفتن  به عمل می آید. ،در اتموسفر

 بلکه برعالوه ترش شدن اوقیا نوس را تحریک می کند. ،حاصالت را می تواند مساعد بسازد

Marco Steinacher، Fortunat Joos  وThomas Stocker  ـ مرکز"ازOeschger ""بیانات خود را به  ،پوهنتون "برن

جریانات "بیو جیو کمیاوی" در روی زمین را نیز  ،در پهلوی پروسه های فزیکیو مـُدل سیستم زمین متکی دانسته 

هنوز  CO2 . به این وسیله تحقیق کردند که چه مقدارمقایسه شده استمنعکس می سازد و با مشخصات زیاد مشاهداتی 

به  «Nature»باید در چوکات قابل قبول مانده بتواند. نتایج را اکنون تیم در مجلٔه ساینس ازدیاد همه عواقب تا تولید شود 

 .نشر رسانید
۲

 

CO2  اوکساید از این لحاظ بلند رفتن "غلظت ـ کاربن دای ،حل می شودمندر آب بحر carbon dioxide در هوا با ترش "

و دیگر زندجان های بحری کمتر می توانند در حالت  ترش شدن به تشکیل اسکلیت  ـ . مرجانشدن ابحار مرتبط است

سطح بحر با ظرفیت کافی تشکیل چونه در  تا چه مقدارکه کردند توجه مؤفق گردند. به این طریق محققان جدید چونه 

تا چه تولید مواد غذائی درکه گرم شدن جهانی در نظر داشتند عالوه بر آن آنها تنقیص به عمل آمده است. شان مـُدل 

تنقیص  (یک برده۲۰/۲ )تأثیر انداز بوده می تواند. این موضوع توسط سهم مزرعٔه ایکه در آن حاصل به بیش از هانداز

 مشخص گردید.  ،داشته بتواند

بیشتر یا  باید که نه  ،مرحله دویک هدف در را شبیه  محدودیت های قابل فهم ،م شناختمحققان برای این و دیگر ارقا

چطور  محدودیت ها  ،ببینند هزار محاسبات شبیه سازی ۵۶پیوست به آن کوشش کردند در  .قرار دادند ،داز آن باشکمتر 

برای تنگتر خواهد شد;  بیشتر" CO2پخش "" مؤثر واقع می شوند. نتیجه: سرحد نهائي برای  CO2در اثر "تقلیل الزم ـ 

وصیه می تقلیل یابد. از این نگاه مؤلفین تدو چند سریعتر  CO2الزم است تولید  ،عواقب تحول اقلیم محدود گردداینکه 

کدام تغییرات محیط هنوز ما »  ،می گوید Joosذیربط اقلیم را تثبیت کنند. نمایند که سیاست و اجتماع اهداف دیگری 

. «باآلخره یک سؤال سیاسی و اجتماعی می باشد ،حاضریمریسکها زیست را می خواهیم قبول نمایم  و برای قبول کدام 

 اقدام در زمینه را تنگتر می سازد.عرصٔه  "اوکساید دای کاربن ، CO2" دوامدار تولیدازدیاد ولی 
 

 تقاضا برای اهداف جدید اقلیم

صورت می گیرد که در آن مذاکرات اقلیم در سطح ملل متحد به بنبست کشیده با آنکه  یدر یک زمانمطالعٔه "برن" 

 Oliver Geden متخصصین صنعتی قرار گرفته است.عصر٪  از حد قبل از  ۲۰در هوا حتی بیش از " CO2مقدار ـ "

مطالعه را برای  از این لحاظ نمی تواند ارزش بیشتر قابل دسترس  ،از بنیاد علمی و سیاست در برلین برای سیاست اقلیم

به نظر  ،د گردیدیم همزمان عوض یک هدف تعقیب خواهاقلبیشتر احتمال نمی رود که اهداف  حامل فیصله شناسائی کند.

. از باشد هنوز بلند پروازانه تر نسبت به هدف دو مرحله ایه شده ف قرار داداهدخصوصا ً اینکه نتیجتاً ا ،Geden  اظهار

در پهلوی حرارت دیگر ارقام شناخت نیز در نظر گرفته شود. محققان باید  ،به هر صورت معقولتر می داندنظرعلمی او 

 به صورت مفصل تخمین کنند ـ برای این منظور مطالعه سهم خود را دارد." CO2ازدیاد ـ  "عواقب 

 

 پایان
 

 از مرجان های بحری با اسکلیت )استخوانبندی( چونه یناظرم
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