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با گرمایش جهانی

آبوهوای غیرمعمول «بسیار» مرطوب و خشک رخ میدهد
ترجمه :خلیل کریمزادهاصل
راتگرز( (�Rutgers Uni

براساس یک مطالعه تحت رهبری دانشگاه
 )versityکه نقش سیستمهای پرفشار و کمثبات را بررسی میکند،
گرمایش جهانی ،باعث ایجاد آبوهوای بسیار مرطوب و بسیار
خشک در سراسر جهان میشود.
این تشدید شرایط آبوهوایی ،شامل دورههای مکرر خشکی
در شمال غربی ،مرکز و جنوب ایاالت متحده و مکزیک ،همچنین،
بارندگیهای مکرر بسیار سنگینی است که در جنوب آسیا ،شبهجزیره
هند و جنوب چین رخ میدهد .براساس مطالعهای در مجله اقلیم
( ،)Journal of Climateیکی از دالیل این پدیده ،حضور امواج
ثابت نیمهاستوایی در تابستانهای شمالی است .این مطالعه بیان
میکند که این امواج گسترده در سیاره زمین ،با سیستمهای پایدار
فشار قوی در باالی اقیانوس آرام شمالی و شمال اقیانوس اطلس
و سیستمهای پایدار کمفشار ،در سراسر اوراسیا و آمریکای شمالی
ترکیب میشود .سیستمهای پرفشار ،شرایط ثابتی را برای آبوهوای
خشک و سیستمهای کمفشار ،شرایط را برای آبوهوای مرطوب
فراهم میکنند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که شدت امواج پایدار
نیمهاستوایی ،در تابستانهای شمالی ،از سال  1979تا سال 2013
افزایش داشته است .پیشبینیها نشان میدهد که افزایش شدت این
امواج با گرم شدن اقلیم ،تشدید مییابد.
جیاکان یوان ( ،)Jiacan Yuanرهبر این تحقیقات و متخصص
در بخش زمین و علوم سیارهای دانشگاه راتگرز میگوید« :امواج
پایدار نیمهاستوایی بهطور روزافزون نقش مهمی در چگونگی تشدید
آبوهوای بسیار خشک در آمریکای شمالی و همچنین آبوهوای
بسیار مرطوب در جنوب و جنوب شرق آسیا بازی میکنند».
این تحقیق بیان میکند که امواج پایدار نیمهاستوایی ،ممکن است
بهعنوان یک دلیل مهم برای خشکسالیهای منطقه و وقایع بارش
شدید ،همزمان با گرمایش جهانی بهحساب آید .چنین شدتی از
خشکی و رطوبت که بهدلیل شرایط اقلیمی گرم بهطور قابلتوجهی
افزایش یافته است ،میتواند موجب زیانهای شدید اقتصادی و تهدید
زندگی جمعیت انسانی شود.
براساس گزارش صندوق کودکان سازمان مللمتحد ،مثالهایی
از حوادث مرتبط با این موضوع ،سیلهای فاجعهبار جنوب آسیا در
بارندگیهای موسمی سال  2017بود که در آن نزدیک به  1300نفر
کشته شده و بیش از  45میلیون نفر درگیر این حادثه شدند .همچنین

*

تگزاس(  (�The Texas AgriL

سرویس توسعه زندگی کشاورزان
 )ife Extension Serviceتخمین میزند که در جریان خشکسالی
بسیار شدید تگزاس در سال  ، 2011بیش از  5بیلیارد دالر خسارت
مستقیم به بخش کشاورزی وارد شد .همکاران این تحقیق ،رابرت
کاپ( ،)Robert Koppمدیر مؤسسه زمین ،اقیانوس و علوم جوی
دانشگاه راتگرز ) The Rutgers Institute of Earth, Ocean,
 )and Atmospheric Sciencesو همچنین دانشمندان دانشگاه
دوک و مؤسسه فناوری گرجستان (Duke University and
 )Georgia Institute of Technologyبودند.
دبیر تخصصی اخبار علمی -تحلیلی :جهان آفرینش با افزایش
تصاعدی گرمایش زمین رو به انحطاط و نابودی نهاده است .در
قسمت اخبار علمی -تحلیلی کوشش میشود تا یافتههای تازه در
این خصوص و اثرات آن منعکس شود .حقیقت آنکه قدرتهای
بزرگ همچون آمریکا نقش بسیار مهمی در دو مقوله ایجاد گازهای
گلخانهای در حال و آینده و همچنین بهمقابله برخواستن با آنچه از
گازها در جهان پخش میشود ،دارا هستند .خروج از کنوانسیونها
و پیمانهای چارهساز ،خیانتی بزرگ به آفرینش و همه موجودات
آن است.
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