
 IPCC گزارش خالصه

 مقابله با تغییرات آب و هوایی در خصوص المللی  اقدامات ملی و بین در

 های فنی د. همه گزارششو  به عنوان مرجع اعتبار تلقی می  IPCC العموم

IPCC  ها  گیرند. خالصه این گزارش مورد بازبینی گسترده علمی قرار می

که بیشترین توجه رائه می شود ا( گذاران تحت عنوان چکیده برای سیاست)

کننده در هیات  های شرکت کند و شامل بازبینی دولت ای را جلب می رسانه

برنده جایزه صلح میالدی  7002در سال  IPCC. عالوه بر بازبینی علمی است

اساس  که،هستند حائز اهمیت بدین دلیل IPCCهای  ارزیابی .شد نوبل

می علمی مذاکرات سازمان ملل درباره پیمان جدید آب و هوایی را تشکیل 

اند،  که جو و اقیانوس گرم شده می کندبیان  IPCC  ارزیابی علمی دهند.

میزان یخ و برف کاهش یافته است، سطح میانگین جهانی دریاها باال رفته 

 گرمایش جهانیجو افزایش یافته است. ای در  گازهای گلخانه  تراکماست و 

اکسید  فعالیت انسانی، به خصوص آزاد شدن دی ازناشی  یزیاد به میزان

 IPCC. سنگ، نفت و گاز استکربن به درون جو ناشی از سوزاندن زغال

اکسیدکربن و سایر  های دی خواستار اقدام جهانی برای کنترل خروجی

 7002 نشان می دهد که در سالشکل زیر شد. می باای  گازهای گلخانه

 0890 – 7002سال  دمای متوسط به نسبت دما باالترین افزایشمیالدی 

روی داده است.  سانتی گراد  درجه  4/0میالدی تا 

 

 گرمترین سال ثبت شده در گزارشات  جهانی 5102سال 

 
 

 هیئت درون دولتی ناظر بر تغییرات آب و هواتشکیل 

IPCC 
 

سابقه در آب و  به بعد بشر شاهد تغییراتی بی 0828از سال 

 دولتی تغییرات اقلیمی هیئت بین بود، لذاهوای زمین 

IPCC   سازمان هواشناسی جهانی بوسیله  0899در سال  

WMO زیستی سازمان ملل و برنامه محیط UNEP  تشکیل

آوری اطالعات مربوط به  وظیفه این هیأت گرد .شد

 .تأثیرات آن است تعیینکره زمین و  ایشگرم

از سوی این  هسیاستمداران باید بر پایه اطالعات منتشر

در  0887در سال  IPCC .هیأت خطرات را ارزیابی کنند

 0884کشور امضاء شد و از سال  024توسط  ریواجالس 

است که  علمی دولتییک ارگان بین   IPCC .اجرایی گردید

اقتصادی در مورد و  اجتماعی ،به ارزیابی جامع علمی، فنی

های انسانی  بر اثر فعالیت وهوایی آبمخاطرات تغییرات 

یامدهای بالقوه این کند. ارزیابی پ اقدام می جهان در سراسر

با این پیامدها و  یهای احتمالی سازگار تغییرات و گزینه

هزاران . های این نهاد است کاستن از عواقب آن از کوشش

ها و مرور  طور داوطلب در تهیه گزارشپژوهشگر به 

مقر اصلی د. رسانن اطالعات به این نهاد بین دولتی یاری می

IPCC انتشار آن های اصلی فعالیتیکی از و  در ژنو است ،

سازمان  چارچوب کنوانسیون"مرتبط با  های ویژه  گزارش

 UNFCCC. است"UNFCCCدرباره تغییرات اقلیمی ملل

المللی است که امکان تغییرات آب و هوایی  یک معاهده بین

بررسی را  گرمایش جهانی از جمله بار در کره زمین زیان

 تای در مباحثا طور گستردهبه  IPCC های گزارش .کند می

تغییرات آب و هوایی کره زمین مورد استناد قرار  مرتبط با

 IPCCبه عضویت خورشیدی  0722ایران از سال   .گیرد می

تثبیت برای راهکار ارائه  IPCC هدف از تشکیل درآمد.

در های صنعتی فعالیتگازهای گلخانه ای ناشی از  تراکم

از تغییرات اقلیمی بر  سطحی است که ازآسیب های ناشی

 حیات روی زمین بکاهد.

  

  IPCC هوا و آب راتییتغ بر ناظر یدولت درون ئتیه 

Intergovernmental Panel on Climate Change 
 

.  

 افزایشی، رشد انقالب صنعتیتوسط جیمز وات و وقوع  ماشین بخاربا اختراع    

زدایی، یکی دیگر از معضالت  های فسیلی توسط بشر و جنگل سوخت کاربرد

ها پس از انقالب صنعتی،  های صنعتی دولت فعالیت زیستی پدیدار شد. محیط

تدریج  و این پدیده به ای در هواسپهر شده  منجر به ازدیاد تراکم گازهای گلخانه

گازهای وجود  الزم به ذکر است کهترشدن کرۀ زمین شده است.  سبب گرم

اکسیدکربن، متان، مونواکسید نیتروژن،  ای در هواسپهر، از جمله دی گلخانه

هوای کرۀ خاک را به سامان و  و ، آب ها و پرفلوئور کربن  ها کلروفلوئور کربن

لیکن افزایش کنند.  دمای متعادل برای ادامۀ حیات بشر روی زمین را فراهم می

رمایش زمین و تغییر آب و هوای کره تراکم انها از حدود مجاز انتشار سبب گ

شدن  وهوایی و گرمایش زمین شامل: ذوب پیامد های تغییرات آبزمین است. 

های  ها، خشکسالی، طوفان ها، افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس یخچال

های مسری، تغییرات در محیط زیست گیاهی و  سهمگین و شیوع بیماری

ترکیب، قابلیت انعطاف، بازدهی  برای نامناسبی  که پیامدهای است  جانوری

های اجتماعی و اقتصادی یا سالمت  های طبیعی، عملکرد سیستم اکوسیستم

المللی را به واکنش سریع در برابر این پدیده  بشری دارد. این امر، جامعۀ بین

منظور مقابله با  المللی به و منجر به تصویب اسناد حقوقی بین نمودهوادار 

هیئت درون دولتی ناظر بر تغییرات تشکیل  ایی شده است.وهو تغییرات آب

 میالدی یکی از این اقدامات است.  8811در سال  آب و هوا
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پتانسیل گرمایش جهانی گازهای گلخانه ای مختلف بر اساس سومین 

 IPCCگزارش ارزیابی 

 
 طی ها موریانه که توسط مرداب گاز معروف به کربن هیدرو ترینساده ،متان

 ،اقیانوس کف هایرسوب در هامتانوژن .دشو تولیدمی چوب، فرآوری مراحل

 اعماق دائمی منجمد الیه نشخوارکنندگان، ها، اقیانوس ها، دریاچه ها، تاالب

منبع انتشار  یافته تخریب مناطق در ویژه به حاره جنگلی های اکوسیستم زمین،

  متان هستند.

 

ساز بشر  بارترین آثار تغییرات جوی دست افزایش سطح آب دریاها یکی از فاجعه   

ها را افزایش داده و شهرهای ساحلی بزرگ  تواند قدرت مخرب طوفان است که می

سطح آب میالدی  7002در سال را به همراه جزایر کوچک مسکونی در خود فروبرد. 

بود و  میالدی 0887رش در سال اینچ باالتر از مقدا 7/9اقیانوس به طور متوسط 

 گنجایش گرمایی الیه باالیی اقیانوس به باالترین میزان رسید. 

                    Greenhouse Effect اثر گلخانه اي 

سطح زمین و اتمسفر  ایشبه گرم است کهفرآیندی طبیعی    

بدان علت بوجود می آید که برخی از گازهای  و کمک می کند

ه اتمسفری مانند دی اکسیدکربن، بخار آب و متان قادر هستند ب

از سطح زمین، تعادل انرژی  هوسیله جذب تابش موج بلند منتشر

کره زمین را تغییر دهند. مقدار انرژی گرمایی که بوسیله اثر 

ازهای گلخانه گ تراکمتوسط گلخانه ای به اتمسفر اضافه می شود 

همه گازهای  تراکمای کنترل می شود. از شروع انقالب صنعتی، 

پیش بینی می لذا پژوهشگران گلخانه ای اصلی افزایش یافته است. 

. کنند که اثر گلخانه ی تشدید و هوای زمین گرمتر خواهد شد

اکسیدکربن با به دام انداختن گرما  ویژه دی ای به گازهای گلخانه

ی برخی گازهاهستند.  بیشتر زمین  ایشبه گرممنجر ، در داخل جو

اثر گلخانه ای را تشدید می کنند  ی کهفعالیت های انسانناشی از 

، (N2O) ، اکسیدنیترو(CH4)، متان(CO2)اکسیدکربندی :عبارتند از

 ،(O3)روپوسفریتازن،(CFXCLX)هاکلروفلوئورکربن

 ،PFCsها ،پرفلوروکربنHFCSها هیدروفلوروکربن

 با ایگلخانه گاز هافلوئورکربن و آب فورهگزافلورید. بخارسول

 پروتکل تحت ای گلخانه گازهای سبد در ولی ،هستند انسانی منشأ

است  مهمترین گاز گلخانه ای ،دی اکسیدکربن .ندقرار ندار کیوتو

می باشد. پس از آن تغییر در شدت اثر گلخانه ای  %26که علت 

% ، 2% و ازن 07ها کلروفلوروکربنو  %02، متان  %72ها کربنهیدرو

 . سهیم هستنداثر گلخانه ای  تشدیددر  %2نیترو اکسید

 
  

  سهم گازهای گلخانه ای در گرمایش کره زمین

 

 
 www.Isfahan-doe.ir: پایگاه اطالع رسانی 

 info@esfahan-doe.ir: رایانامه

 

 میالدی 5102آب و هوا در سال ویژگی 

 مکانی و زمانی الگوی فصل ها، تغییر تقویم ، تغییربیشترین تعداد روزهای گرم ثبت شده  

 دریایی هوایی، ترابری در مخاطرت ، دید کاهش جو، طوفان، تیرگی و سیل وقوع، بارش نوع و

 توسط خورشید تابش جذب افزایش به آسمان که منجر در و قله ابر ارتفاع زمینی، افزایش و

 به حاره جنب خشک کمربند جایی است، جابه فضا به گرمایی بازتابش کاهش و زمین

 ، ها رس انسانها، مرگ زود بیماری باال، انتشار های عرض سمت

 

 
 فرآیند اثر گلخانه ای گازهاطرح واره 
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