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موقعیت (دانشمندان در گزارشی از . شود تر مي عالئم گرم شدن قطب شمال هر روز محسوس

هاى موجود در دریاها بین سیبرى و آالسکا تا نزدیکی آتالنتیك  روى آب شدن یخ) قطب شمال
اند که قطب شمال در پنج سال گذشته، حداقل یك  شمالی تکیه کرده و اعالم کردهدر نیمکرهء 
  .تر شده است درجه گرم

روي، ادر این گزارش که حاوى تحقیقات دانشمندان کانادایي، آمریکایي، آلماني، فرانسوي، ن
ء ها در یك طرف قطب و مشاهده ی و روسی است، آمده با وجودى که تحلیل یخنلهستاني، سوئد

گیرى   ه کند ولی انداز هاى قطب شمال ایجاد مي تشدید آن در طرف دیگر، تعادلی رادر مقدار یخ
شواهد دیگرى . دهد ترین مقدار یخ را در قطب شمال نشان مي درجهء حرارت در این منطقه، کم

تر  گیاهان توندرا سبزتر شده و بیش. نیز براى اثبات باال رفتن حرارت در قطب شمال وجود دارد
هاى  نالند و توده ها از خشکی مي در عین حال جنگل. شوند هاى بزرگ مشاهده مي به صورت بته
  . شوند ها آب مي یخ در باالى کوه

هاست و  تغییر اقلیم علت اصلی آب شدن یخ .ریزند ترى را به دریا ها مي ها نیز آب بیش رودخانه
یج منفی به همراه دارد بلکه دنیاى بسیارى آثار منفی گرم شدن آب و هوا نه تنها براى انسان نتا

 ٢٠٥٠براى مثال اگر گرم شدن هوا ادامه پیدا کند تا سال . اندازد از حیوانات را نیز به خطر مي
ها بین  هم اکنون تعداد آن. ها باقی نخواهد ماند هاى قطبی از بین خواهند رفت واثرى از آن خرس
از این رو ایاالت . کنند عدد در آالسکا زندگی مي ٤ر٧٠٠هزار است که از این میان ٢٥ تا ٢٠

 ,ها را در فهرست  هاى قطبی را جزو وظایف خود شمرده و نام آن متحدهء آمریکا حفظ خرس

 اه ها و آب شدن یخ  قطبیالملل  سال بین٢٠٠٧سال 

 )زیست  روز جھاني محیط بھ گرامیداشت از(



به گزارش واشنگتن پست، دولت آمریکا با  .قرار داده است,  حفظ حیوانات در معرض نابودى
 . کند یو ميامضاى این قانون خود را مجبور به رعایت قرارداد توک

آمریکا تاکنون از امضاى این قرارداد که براى حفظ محیط زیست ازطرف تمام کشورهاى صنعتی 
ها باید آزادانه و داوطلبانه به تحلیل  امضا شده بود، شانه خالی کرده و معتقد است که کارخانه

می در سطح تر دانشمندان براین باورند که گرم شدن اقلی بیش. تولید گاز کربنات دست بزنند
   مطالعه یك .جهانی بستگی مستقیم به مقدار تولید گاز کربنات توسط کارخانه هاى صنعتی دارد

 دو   با سرعتي  از زمین  ناحیه  این  دماي دهد که  مي  نشان  شمال  قطب  در مورد منطقه  علمي عمده
 . یابد  مي  افزایش  زمین  نواحي برابر باقي

   این اند که  کرده گیري  نتیجه شود و دانشمندان  باریکتر مي  رفته  رفته  ناحیه  این  یخي پوشش 
 قرار   که  مطالعه این.  نخواهد بود  یخي  توده  شاهد هیچ  تابستان هاي  دیگر در ماه  سال٧٠ تا  ناحیه
   نتیجهمنتشر شود,   شمال  قطب  در ناحیه) زمین  دماي فزایشا( تاؤیر  ارزیابي ,  عنوان  تحت است

   که  است یي  مطالعه ترین  و احتماال دقیق  دانشمند است٢٥٠ از   بیش  توسط  مطالعه چهار سال
 . شود  مي  انجام  خاص  ناحیه  در یك  زمین  گرمتر شدن  در مورد تاؤیر پدیده تاکنون

   گذشته  سال٣٠  ي ط  ناحیه  این  یخي ، قطر الیه  نواحي  در برخي  که  است  دریافته  مطالعه این 
  هاي  در ماه  فرا خواهد رسید که  یابد، زماني  ادامه  فعلي اگر روندهاي .   است  شده عمال نصف
   پیش٢٠٥٠   در سال  است  ممکن  وضع  و این  وجود نخواهد داشت  یخي  ناحیه  در این تابستان

 از   کاالگان پروفسور تري.  ر است دهد بیشت  روي  بعد از آن  چند دهه  آنکه آید، هرچند احتمال
  ها باید جدي  یافته گوید این  مي  است  مطالعه  ارشد این  از دانشمندان  یکي  شفیلد که دانشگاه
 . بار باشد تواند فاجعه  مي  وحش  حیات  براي  ناحیه  شدن تاؤیر گرم.  شود گرفته
اما .  نیاز دارند  و برف  یخ  به هایشان بچه   براي  ساختن  النه  براي  قطبي هاي  خرس  مثال براي

کند، اما با   مي  فضا منعکس  نور خورشید را به یخ.  باشد  جدي تواند بالقوه  مي  آن  جهاني پیامدهاي
   گرم  پدیده  خواهد کرد بنابراین  خورشید را جذب  از انرژي  مقدار بیشتري ، زمین  یخ ناپدید شدن

  .  شد تشدید خواهد  زمین شدن
ها   یخ  شدن  با ذوب  که  است یي  گلخانه  گازهاي  مقادیر زیادي  حاوي  همچنین  شمال  قطب ناحیه

 .زند  مي  دامن  زمین  شدن  گرم  پدیده  به  که  است  دیگري  عامل در جو منتشر خواهد شد و این
 این روز سال به محیط زیست به یك موضوع جهاني تبدیل شده و اشتیاق مردم براي گرامیداشت

زیست در  یابد، به طوري که امسال هم قرار است به مناسبت روز جهاني محیط سال افزایش مي



هاي مختلفي برگزار شود و سازمان ملل متحد هم تالش   کشور دنیا جشن و برنامه١٠٠بیش از 
  . ها را به این موضوع جلب کند کند تا به هر نحوي توجه مردم و دولت مي

اگر دربارهء شعار جهاني . شود  مناسبت روز جهاني محیط زیست یك شعار اعالم ميهر سال به
: شود  کنجکاوید باید بگوییم که این شعار به یك بحث داغ مربوط مي٢٠٠٧زیست در سال  محیط

المللي   به عنوان سال بین٢٠٠٧در حقیقت براي حمایت از این که سال . »ها آب شدن یخ«
چون ; زیست هم روي این موضوع تاکید دارد ر روز جهاني محیطها معرفي شده، شعا قطب

گذارد و پیامدهاي ناگواري را در  تغییرات آب و هوا روي اکوسیستم و جوامع قطبي تاثیر مي
  . سراسر جهان به دنبال دارد

، کشور ناروي است و به این ٢٠٠٧مرکز اصلي برگزاري جشن روز جهاني محیط زیست در سال 
  .شود هاي مختلفي در این کشور برپا مي منظور برنامه

یعني زماني که نخستین ; گردد  باز مي١٩٧٢تاریخچهء روز جهاني محیط زیست به سال 
کنفرانس جهاني محیط زیست دربارهء انسان و محیط زیست شکل گرفت و پس از آن مجمع 

 زیست تعیین عمومي سازمان ملل روز افتتاحیهء این کنفرانس را به عنوان روز جهاني محیط
البته در این روز مجمع عمومي، پیشنهاد ایجاد برنامهء محیط زیست سازمان ملل . کرد

)UNEP (رود را ارایه داد که دلیل دیگري براي اهمیت آن به شمار مي .  
 .شود هاي جالب و متنوعي در سراسر دنیا برگزار مي زیست برنامه در روز جهاني محیط

، اجراي موسیقي، مسابقات بایسکل دواني هاي  ها، برنامه خیابانبه طور مثال، رژه رفتن در 
هایي  ها و رشته عملیات آوري زباله درختان و جمعغرس نویسي و تهیهء پوستر در مدارس،  مقاله

والیان والیات ،  . هاي این روز است در ارتباط با پاکسازي محیط زیست از جمله فعالیت
رتبهء هر کشور در این روز گزارشات   مقامات عاليصدراعظم ، وزیر محیط زیست و سایر

ها به مردم قول  به عالوه دولت. کنند محیطي خود را براي مراقبت از زمین اعالم مي زیست
هاي اقتصادي همگام با  دهند که براي برقراري ساختاري مدیریت محیط زیست و ایجاد برنامه مي

محیطي  هاي زیست  جهت تصویب کنوانسیوندر ضمن فرصت مناسبي. توسعهء پایدار تالش کنند
  .  شود المللي در کشورها فراهم مي بین
ها در اشکال  آن. کنند زیست سیارهء زمین نقش مهمي را ایفا مي گیري محیط ها در شکل یخ

هاي یخي و برف مقداري از اشعهء خورشید را  ها، کالهك هاي دریایي، یخچال مختلف مانند یخ
هایي که  در مقابل آن، سطوح تیره و زمین .شوند ث خنك شدن زمین ميکنند و باع منعکس مي

ها از بین بروند  بنابراین هر جا که یخ. کنند خالي از برف هستند، گرماي خورشید را جذب مي



تر  ها بیش تر شود یخ دارد و هر چقدر هم که زمین گرم تري را در خود نگه مي زمین گرماي بیش
ها تغییر  با توجه به این بازخوردها، کاهش یخ. یابد مچنان ادامه ميشوند و این چرخه ه آب مي

 .آب و هواي زمین در حال تغییر است. بخشد آب و هوا را شدت مي
شود، جایي که میانگین  ترین توجه به سوي قطب شمال معطوف مي در این برهه از زمان بیش

کاهش  .بر افزایش یافته استهاي اخیر دو برا دما نسبت به سایر نقاط کرهء زمین طي دهه
هایي که  به ویژه آن. دریاها احتماال پیامدهاي مخربي را براي گیاهان و جانوران به همراه دارد یخ

به عالوه ساکنان ... ها و هاي قطبي، سیل کنند، مانند خرس در محیط قطب شمال زندگي مي
البته اثرات .بینند  آسیب ميکنند از این تغییرات قطب شمال هم که از این جانوران تغذیه مي

شود و حیات همهء ساکنان کرهء زمین را تهدید  ها محدود نمي تغییر آب و هوا فقط به قطب
هاي بسیاري از نقاط  بلکه در کوه; ها هم فقط مختص مناطق قطبي نیست آب شدن یخ. کند مي

  :شود خالصه ميها در دو مورد زیر  به طور کلي تاثیرات آب شدن یخ. افتد دنیا اتفاق مي
کنند و بخش مهمي از اکوسیستم به  ها مقدار زیادي از آب شیرین مورد نیاز ما را تامین مي یخ -

هایي مانند هیمالیا و آند  روند و افزایش دما منجر به کاهش برف و یخ رشته کوه شمار مي
  .شود مي

دهد و در   تغییر ميها این موضوع منبع تامین آب شیرین را به سوي استفاده از آب رودخانه
ها  ها، زندگي گیاهان و جانوراني که به آب شیرین کوه نتیجه روي کشاورزي، سالمت انسان

  .گذارد اند، تاثیر مي وابسته
به این ترتیب . کند ها به افزایش سطح آب دریاها کمك مي ذوب شدن صفحات یخي قطب -

ي از خط ساحلي ساکن هستند در تر کنند یا در مناطق پایین مردمي که در جزایر زندگي مي
در نتیجه تعداد افرادي که به علت تغییر آب و هوا ناچار به مهاجرت . گیرند معرض خطر قرار مي

ضمن این که در برخي از جزایر اقیانوس آرام ;یابند شوند به طور قابل توجهي افزایش مي مي
  .جنوبي شاهد چنین حوادثي هستیم

ي از تغییر آب و هوا همچنان زندگي موجودات زنده و ساکنان کرهء ها اثرات ناش با تمام این حرف
به هر حال روز جهاني محیط زیست هم بهانهء خوبي است که توجه . کند زمین را تهدید مي

 .تر جلب شود ها به سوي این پدیدهء جهاني و خطرات ناشي از آن بیش مردم و دولت
 از این است که برای چهارمین سال متوالی گزارش دانشمندان درمرکزاطالعات برف و یخ حاکی

بنا براین گزارش مقدار  .از میزان یخ های موجود در اقیانوس منجمد شمالی کاسته شده است
ذوب شدن یخ منطقه قطب شمال بی سابقه بوده و روند موجود نشان می دهد که در طی ده 



دان از وضعیت آب و هوای مدارک و شواهد دانشمن .های آینده این وضعیت وخیم تر خواهد شد
 هزار سال گذشته نشان می دهد که همواره یعنی مدتها قبل از پیدایش انسان در ٨٠٠زمین در 

البته هوای قطب شمال همواره در تابستان  .کره زمین، در قطب شمال یخ وجود داشته است
اخیر  سال ٣٠گرمتر شده و با فرارسیدن زمستان دوباره یخبندان شروع میشود ولی در 

برخی از پژوهشگران معتقدند که افزایش  .هرتابستان مقدار ذوب شدن یخ ها افزایش یافته
دانشمندان می گویند که امسال ذوب  .گازهای گلخانه ای در این روند بسیار موثر بوده است

شدن یخ ها زودتر شروع شده، مقدارذوب شدن یخ ها بیشتر بوده و درجه هوای منطقه به نحو 
نده ای افزایش یافته است و اگر با درنظر گرفتن میزان کنونی ذوب شدن یخ ها هر ده نگران کن

 تمام  ٢٠٦٠ درصد یخ های موجود در قطب شمال کاهش یابد ممکن است تا سال ٨سال 
 .یخهای منطقه از بین برود

یکی از محدودیت های دیگر این است که تنها مساحت منطقه پوشیده از یخ تعیین می شود و  
بیشتر اطالعات درباره ضخامت یخ ها از مدارک زیردریایی های نظامی   .نه حجم این یخها

 .بدست می آید که در دوره جنگ سرد مرتبا در زیر یخهای قطب شمال در حرکت بودند
زیردریایی ها می توانند در طول مسیری که ده ها سال قبل پیموده شده حرکت کنند و تفاوت 

 . رشان را اندازه گیری کنندضخامت یخ های باالی س
دانشمندان هشدار می  .ولی اگر این یخها حرکت کرده باشند نمی توان این محاسبه را انجام داد

دهند که با کم شدن یخ ها اقیانوس منجمد شمالی حفاظ یخ خود را از دست می دهد و بهمین 
ت را به عمق آب رسانده و امواج، حرار. دلیل مستقیما در معرض حرارت نور آفتاب قرار می گیرد

هم روند آماری و هم یافته های مدل های  .به گرمتر شدن تدریجی آب کمک می کنند
 سال آینده در طول تایستان یخ ٨٠ تا ٦٠کامپیوتری پیشرفته حکایت از این دارد که در طی 
 ولی اینکه این امر چه تاثیری در آب و هوای. های موجود در قطب شمال ذوب خواهند شد

 .جهان خواهد داشت هنوز معلوم نیست

   محیط زیستی ملل متحد به مناسبت روز جهانیپیام سرمنش
 .افزایش گرما و کاهش یخها، دولتها را با نگراني تامین آب در آینده مواجه کرده است

مون، سرمنشي سازمان ملل متحد در پیامي به مناسبت روز جهاني محیط زیست، بار -بان کي
این : اي تصریح کرد ره به مخالفتهاي آمریکا با کاستن از تولید گازهاي گلخانهدیگر بدون اشا

وي در این پیام که به  . گازها بشدت در حال افزایش هستند و باعث گرم شدن زمین شده اند



اي  تولید گازهاي گلخانه: افزاید منتشر شده، مي) پنجم ژوئن(مناسبت روز جهاني محیط زیست 
سانها، موجب گرم شدن زمین شده و غلظت گاز دي اکسید کربن در هوا، ظرف ناشي از فعالیت ان

  . زار سال گذشته به این حد نبوده و بشدت درحال افزایش است ه٦٠٠
ترین نشانه تغییرات آب و هوا در مناطق قطبي   عمده: سرمنشي سازمان ملل، تصریح کرده است

شود، ضخامت و مقدار یخهاي  جهان گرم ميقطب شمال دو برابر سریعتر از بقیه . شود دیده مي
هاي منجمد اعماق زمین که قرنها یخ زده بوده، رو  دریاي قطب شمال رو به کاهش است و الیه

رود و کوههاي یخي در قطب شمال و مناطق گرینلند سریعتر از آنچه که کسي  به ذوب شدن مي
  . شوند بتواند تصور کند، ذوب مي

ات چنین روندي بر مردم و اکوسیستم مناطق قطبي، قابل توجه است اثر: مون گفته است بان کي
این تغییرات، مردم . کند پذیر مي و کاهش یخ دریاها، محل زندگي را براي حیوانات قطبي، آسیب

بومي مناطق قطب شمال را که براي بقا به طبیعت نیاز دارند، نه فقط با چالش کمبود غذا، بلکه 
 . یتشان مواجه کرده است، ولي این تنها مساله مناطق قطبي نیستبا تحت تاثیر قراردادن هو

سرمنشي سازمان ملل متحد در این پیام با اشاره به موضوع روز جهاني محیط زیست با عنوان  
اثرات تغییرات آب و هوا بر همه مناطق منعکس : افزاید ، مي»یخ در حال ذوب؛ یك موضوع داغ«
هاي پست و شهرهاي ساحلي در  آب دریاها، ساکنین جزیرهشود و همزمان با افزایش سطح  مي

شرکتهاي بیمه در سراسر جهان، هر سال رقم بیشتري را . شوند سراسر جهان با سیل مواجه مي
هاي یخي کم  کنند و در حالي که الیه براي حوادث تغییرات شدید آب و هوا پرداخت مي

یك سوم مردم جهان بویژه . کنند ینده نگاه ميشوند، دولتها با نگراني به مشکل تامین آب در آ مي
کنند و تغییرات آب و هوا، ناامني غذایي، قحطي و  افراد اهل آفریقا در مناطق خشك زندگي مي

   . زایي را بوجود آمده است دشت
وابستگي جوامع به سوختهاي فسیلي، پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و امنیت ما : افزاید وي مي

خوشبختانه سیاستها و انتخابهاي فني بسیاري در . را به خطر انداخته استانسانها در آینده 
به گفته سرمنشي سازمان  . توانیم از آنها استفاده کنیم دسترس است که با تمایل سیاسي مي
اي و بهبود بازدهي انرژي،  توانند براي کاهش گاز گلخانه ملل متحد، کشورهاي در حال توسعه مي

توانند از توسعه براي کاهش آلودگي محیط زیست در اقتصادهایي  نها ميآ. تالش بیشتري کنند
در روز : وي توصیه کرد . که بسرعت رو به رشد هستند مانند برزیل، چین و هند حمایت کنند

جهاني محیط زیست، بیایید نیاز به کاهش در تغییرات سریع محیط زیست را شناسایي کنیم و 
   .کنیم را براي مبارزه با تغییرات آب و هوا بازي ميبه همه اعالم کنیم که نقش خود 

 . به پیش بسوي جهان بهتروزندگي با محیط زیست سالم : استفاده از
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