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  م١٨/١١/٢٠٠٨            ديپلوم انجينير کريم عطائی: نگارش و تتبع 
  
  
  

  هزار سال ٦سقوط حرارت در شمال بمرور 
  .را نمايان می کنند) ِتِرند(فهم کمتِر نوساناِت کوتاه و دراز مدت تمايل 

  
  

.  احيا کردند) ١Holozäns (هولو سنسعلمای اروپائی با کار دوام دار در ظرف سالها ی دراز، اقليم را از اوا سط 
های کمپيوتری انکشاِف دراز مدت به ) با ُمِدل های محاسبوی پياده کردن شبيه واقعيت در عمل(در حاليکه زيموليشن

  .خوبی شبيه ساخته می شد ولی اين عمل در مراحل کوتاه اقليمی در مرور قرنها ندرتاً  با موفقيت همراه بود
  

نظر عميق ببيند، کوشش می نمايد گذشته را نيز بداند که خاصتاً  در علم اقليم از شخصی که می خواهد آينده را با 
نه تنها عواملی که در سيستم اقليم يک ديگر را متأثر می سازند، متعدد و متنوع اند بلکه به هيچ .  ارزش خالی نيست

 آن ها تخمين شده بتواند ضروراً  زيموليشن  های که انکشاف آينده از. صورت همۀ آنها در جزئيات درک نگرديده اند
در اساس به ساده نمودن ها اتکاء دارند زيرا فاصله های مربوط و دريچه های وقت ساحات بزرگ را،  از يک کسر 

محاسبۀ قدم به قدمِ  همۀ اين  . ميلی مترگرفته تا هزارها کيلومتر و از ثانيه گرفته تا هزار ها سال را احتوا می کنند 
از اين لحاظ  نقش اقليم در گذشته در انکشاف . همه معيارها  با سريعترين کمپيوتر نيز ممکن نخواهد بودپروسه ها به 

برای اينکه از گذشته آموخته . درين ُمِدل کيفيت  محاسبات زيموليشن می تواند آزمايش گردد. ُمِدل خيلی مهم است
عرض وجود می کنند چه مشخصات قرن های گذشته و شود بايد به آن آشنائی حاصل گردد و اين جاست که پروبلم ها 

متخصصين ناچار بايد کم و بيش با طراحی های جاگزين از مشاهدات . بکلیً  در دست نيستند) هزار سال(هزاره ها 
برای اين منظور کار زياد ضرور است و لی با آن هم از مواد زياد بايد وسيايل جديد خلق . غير مستقيم اکتفا کنند

  .گردند
  

  تقليل تشعشع آفتاب
اين بود دقيقاً  هدف هاينس وانر، پروفيسور در پوهنتون برن برای اقليم شناسی و هواشناسی وقتی که او قبل از بيش 

 سال با تعدادی از متخصصين ور زيدۀ اروپائی از ساحات مختلف، برای يک پروژۀ دسته جمعی به تشويق  و ٤از 
 هزار ٦ جدا گانه بايد يک نظر عمومی اساسی و تخصصی در بارۀ اقليم از صد ها مطالعات. ترغيب شروع نمايد

ً  بعد از مجالس زياد و . سال گذشته به وجود بيايد و اين انکشاف به وسيلۀ محاسبات روی ُمِدل تفسير گردد ضمنا
ل اخير ظاهراً  هزار سا٦اين اختالط نشان می دهد که انکشاف اقليم در . مذاکرات جدی يک اختالط جديد به ميان آمد

خوب تو ضيح گرديده و توسط ُمِدلها نشان داده شده می تواند ولی ضمن يک دهه و يا يک قرن ذريغۀ نوسانات 
پوشانيده شده که نظر به مناطق بصورت مختلف شکل گرفته و به هيچ صورت آخرين تو ضيحات از آن دستياب شده 

  . نه خواهد توانست
  

      
  رطوبت در يک محل در اسرائيل         رطوبت دريک خليج در وينسويال        در کانادا   حرارت در يک جزيره 

  

                                            
.شروع می شود قبل از يازده هزار و هفتصد سال با گرم شدن اقليم در آخير عصر يخ   ١  
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  ً ً  درشمال از تقريبا  درجۀ ٣ال ٢ هزار سال قبل از ميالد، پيهم تقليل حرارت را به ٥علما در دراز مدت، خاصتا
هزار ١٢ يخ و هولوسن از تخميناً  هزار سال بايد حرارت در دوام  بين عصر٦قبل از بيش از . سلزيوس تثبيت کردند

چون پوشش . متخصصين از اقليم هولوسنی مطلوب سخن می گويند. سال به اين سو به بلندترين نقطۀ خود رسيده باشد
های باالئی،  آنوقت عمالً  به سطح امروزی به عقب رفته بود، نظر به اظهار وانر از  های يخ در ساحات عرض البلد

. ين مراحل آب شدن بيشتر سطح يخ که محاسبات را دچار مشکل سازد، بوقوع نه پيوسته استآن به بعد در روی زم
 متر بلند رفته بود، هم نشان دهندۀ آن است که در سال های بعد و ٥٠سطح ابحار که در چهار هزار سال قبل بيش از 

  .متر باقی مانده است ٧ الی ٦  به بلندیصرف تا امروز 
ن به تخفيف تشعشع آفتاب در تابستان در نصف کرۀ شمال نسبت می دهند که بايد با تغيير دليل سرد شدن را محققي

همزمان در نصف کرۀ جنوبی تشعشع در تابستان بلند . پارامتر های مدار زمين و دوران محوری آن به ميان آمده باشد
هم چنان اين تغيير در شمال باعث . رفت که از لحاظ موجوديت سطح قليل زمين در آنجا از نظر اقليم نقش عمده ندارد

ً  در مرکز و شمال غرب امريکای شمالی باعث ازدياد رطوبت و بر خالف درساحل غربی  سردی شده و خاصتا
  .جنوب امريکای شمالی و در منطقۀ بحر مديترانه و چين باعث خشکی گرديده است 

يخچال ها از همه بيشتر .  به عقب رفتاز اواسط عهد هولوسن سرحد نموی درخت از قطب شمال به طرف جنوب 
 تخمين ١٩ تا ١٤در شمال پيش آمدند که نقطۀ نهائی آن ، قراريکه حدس زده می شود، در عهد کوچک يخ از قرن 

 و ١٦٧٠، ١٣٥٠در سال های ) کوهای آلپ(يخچال بزرگ اليچ به حيث بزرگترين يخچال های آلپ . می می گردد
تمايل به تفاوت قليل فشار بين پايان ترين نقطه در آيسلند و بلند ترين در جزاير  . ند ريکارد بزرگی را قايم کرد١٨٥٠
و با آن وزيدن بادهای ضعيف را از غرب  و وزيدن باد های ) يک ايندکس منفی اوسی ليشن اتالنتيک شمالی (آسور  

 .سرد قطبی را  در زمستان مساعد می سازد
ی با کمربند با رانی اش به سمت جنوب حرکت کرده، باران های موسومی تابستان را باالی ردۀ فشار پايان استوائ

. افقزيقا و آسيا نهايت ضعيف ساخته و برای مناطق زيادی اين قاره ها و هم چنان امريکای وسطی خشکی به بار آورد
   نينو – ِال -اعث ازدياد مراحلبرخالف آن سرکوليشن وسيع در امتداد عرض البلد پاسفيک استوائی تقويه شده و ب

El-Ninoممکن . در نصف کرۀ جنوبی جريان غربی در آتموسفر قوی شده و به سمت شمال به حرکت افتاد. گرديد ٢
ولی برای محققين ازهمه بيشتر مهم است که نتايج محاسبات . هم باعث ازدياد سردی در قطب جنوب گرديد باشد

  . رت نسبی مطابقت کندزيموليشن با آنچه قياس می شد بصو
  

  تغيير پذيری پيچيدۀ طبيعی 
وانر می گويد، . از همه بيشتر توضيح شمار زياد نوسانات کوتاه مدت و منطقوی مشکالت را ايجاد می کند

حتی به سردی گرايدن . تغييرپذيری طبيعی به اساس اين مقياس ها پيچيده تر است از چيزی که حدس زده می شود
ولی به اساس ُمِدل ها . وب مستند می باشد پوره توضيح نگرديده است که عامل آن چه می باشدعهد کوچک يخ که خ

بايد تقليل تشعشع آفتاب در اثر تغيير درازمدت پارا متر های مدار، همراه با اقل فعاليتش، و تعداد زياد فعاليت های  
ً  در به وجود آمدن سردی دخيل باشند ن از سرعت سرکوليشن اتالنتيک شمالی که برعالوه ممک. آتشفشانی، عمدتا
شديدترين آن در –اما اين هم واضح نيست کا آيا اين سردی . جريان خليج نيز به آن تعلق می گيرد، کاسته شده باشد

  .  منحصر به نصف کرۀ شمالی مانده باشد- هزار سال٨ظرف 
  

  
  
  

  يک تصوير از ليبيا
  

در تشکيل نسبی سريع صحرا به نظر متخصصين 
روسه های داخلی و غير خطی سيستم اقليم انکشاف پ

  .را تقويه نمود

  
                                            
   ٢  نينو ناميده می -ل ِا به وجود آمدن جريان های موسومی غير عادی و متغير در سيستم های ابحارشناسی و هواشناسی درپاسفيک   استوائی  

.شود    



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٣از  ٣ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  
جنجال برانگيزترين مثال پديده می باشد که با پروسه های داخلی غيرخطی سيستم اقليم تقويه گرديد، به قرار اظهارات 

 قبل از ميالد به  هزار سال٤ بيشتر و يا کمترخشک شدن سريع صحرا  از - نظر به مطالعۀ بعمل آمده-علما برخالف 
از . ُمِدل ها درين جا نفاوت های را به بزرگی قرنها که در انکشاف عمومی مؤثر است، نشان می دادند. اين سو است

 قبل از ميالد برعالوه در مشخصات امريکای شمالی، مکسيکو و خليج کارياکو درشرق وينی سويال ١١٠٠تقريباً  
ً  تغيير اقليم  نشان  داده می شود که از همه بيشتر در هزارۀ اول ميالدی باعث خشکی بی حد بصورت نسبی دفعتا

را به ) مليتی است از امريکای وسطی که دارای کلتور انکشاف يافته می باشد (Myaگرديد که بايد سقوط کلتور مايا 
 را بصورت اينکه ديناميک اوقيانوس ها و يخچال های بحری ارتباطات داخلی سيستم اقليمی. ميان آورده باشد

برخالف . منطقوی در ظرف قرنها به وضع غير عادی حرارات می رساند، مشاهداتی از گرينالند نشان می دهد
 همچنان ثبوت محکم برای قرنهای زياد که –متخصصين مثال های برای تغييرات سريع اقليم جهانی يافته نتوانستند 

طوبت که هردو نصف کره را دربر می گرفت، پيدا شده دوران های اقليمی از سردی يا گرمی، خشکی يا مرا حل ر
  .نتوانست

  

  سعود قليل گاز های گلخانه يی
 که در مقايسه با امروز بهرصورت اندک بود، نمی ١٨همچنان سعود اندک گازهای گلخانه يی در آتموسفر الی قرن 

از حتی قبل از قرنها قسماً  توسط علما از اين اساس الهام می گيرند که غلظت گ. تواند بصورت واضيح تشريح گردد
برخالف متخصصين نقش انتشار گازهای . انسان ها متأثر گرديده است مثال با قطع درختان و تغيير استفاده از اراضی
پارامتر های مدار باعث می شوند تا تشعشع . گلخانه يی را توسط انسان ها  برای حال و آينده در نظر نه گرفته اند

تقويۀ تأثير گازهای گلخانه .  پيهم اندکی تقليل بيابد در حاليکه قرار تخمين در خظ استوا بلند می رودآفتاب در قطب ها
يی که عامل آن انسان ها اند، به اساس نظر وانر، بلند رفتن حرارت که نقطۀ نهائی آن درعهد کوچک يخ قبل از 

ايج مهم مطالعه اين است که ُمِدل ها و قسمًا به هرصورت يکی از نت. سال بوقوع پيوست، تقويۀ بيشتر می يابد١٥٠
آنگاه است که انکشاف های منطقوی در اوقات کوتاه . فهم و درک پروسه های طبيعی هنوز هم بايد اصالح گردند

تری دهه ها و قرنها بصورت مناسب شبيه ساخته شوند که شرط مهم برای ايجاد سناريوهای قابل اعتماد آينده خواهد 
  . بود

  
  پايان

 
 
 
 
 
  


