قسمت نهم  -انقراض بشر
اىرِز ىا در حال تجربُ یک فاجعُ انسان ساز در ىقیاس جَانی ٍستیً .بزرگترین تَدید نسه
انسان در طی ٍزاران سال گذشتُ یعنی تغییر اقنیً .اگر دست رِی دست بگزاریً ِ اقداىی
نکنیً نابّدی تيدن بشری ِ انقراض حیات در انتظار ىاست.
دانشيندان حرفشان را زدند ،پیاو آنَا ِاضح ِ ىَنت ىا در حال تيّو شدن .ىیزان گاز دی
اکسید کربن ىّجّد در اتيسفر کرٌ زىین ظرف  021سال گذشتُ  01درصد افزایش پیدا کردٌ.
ىا انسانَا عالٌِ بر اینکُ دریا دریا دی اکسید کربن بُ اتيسفر اضافُ ىی کنیًٍ ،ر رِز درخت
ٍای بیشتری رِ قطع ىی کنیً ِ جنگه ٍای بیشتری رِ از بین ىیبریً تا بُ زىین ٍای
کشاِرزی تبدیه کنیً .جنگنَایی کُ خّدشّن بَترین ىصرف کنندٌ ٍای دی اکسید کربن
ٍستند.
خشکسامی ٍای پیاپی ،تّفان ٍای سَيگین ،سیه ٍای ِیران گر ،اتش سّزی ٍای ىَیب ِ
باال اِىدن سطح آب اقیانّس ٍا تنَا بخش کّچکی از عّارض گرو شدن زىینُ.
ىا در حقیقت داریً اقنیً کرٌ زىین ِ حتی ٍّایی کُ نفس ىی کشیً رِ تغییر ىی دیً .با گرو
شدن زىین ِ آب شدن یخ ٍای قطبی سطح آب اقیانّس ٍا ظرف صد سال گذشتُ  21سانتی
ىتر باال اِىدٌ .دنیای ىا اِنقدر حساس ِ شکنندٌ شدٌ کُ دیگُ تّان تحيه شکنجُ ٍای بشر
رِ ندارد.
صحبت از گرو شدن جَانی صحبت از ىرگ ِ زندگیُ ،صحبت از دست رفتن قابنیت زیست بر
رِی زىینُ.
یک حقیقت ىسنً بیّمّژیکی در ىّرد انسان ِجّد دارٌ ِ اِن اینُ کُ انسان فقط یک گّنُ
است ِ نُ بیشتر .اگر بُ تخریب زىین اداىُ بدیً گّنُ انسان ىنقرض خّاٍد شد.
بُ زبان سادٌ اگر از طبیعت ىراقبت نکنیً از خّدىّن ًٍ نيی تّانیً ىراقبت کنیً .نيیتّانیً
عقب بنشینیً ِ ىنتظر ىعجزٌ باشیً کُ ىا رِ نجات بدٌ ،ىعجزٌ ای اتفاق نيی افتد ،برای حه
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ىشکه باید اندیشید زحيت کشید ِ عرق ریخت .ىن عنیرضا پایندٌ ٍستً .دغدغً طبیعتُ ِ
در ٍر قسيت از پادکست ژرفا سعی ىی کنً عشق بُ طبیعت خصّصا دریاٍا ِ اقیانّس ٍا رِ
بُ ىردو عزیز کشّرو ایران ٍدیُ بدو.
سالو .این رِزٍا کاو ٍيُ ىا ایرانی ٍا تنخُ چرا کُ رِزٍای ىنتَبی رِ در اِاخر آبان 0931
پشت سر ىیزاریً ِ ىتاسفانُ ًٍ ِطنان زیادی ًٍ جّن خّدشّن رِ از دست دادن .یاد
شعری از فریدِن ىشیری افتادو کُ ىی گفت:

ای بینّا کُ فقر تّ تنَا گناٌ تست
در گّشُای بيیر کُ این راٌ راٌ تست
در کّچٍُای یخ زدٌ بیيار ِ دربدر
جان ىیدٍی ِ ىرگ تّ تنَا پناٌ تست
باِر ىکن کُ در دمشان ىیکند اثر
این قصٍُای تنخ کُ در اشک ِ آٌ تست
اینجا مباس فاخر ِ پّل کالن بیار
تا بنگری کُ چشً ٍيُ عذرخّاٌ تست
در ٍيُ دنیا ىَيترین اقداىاتی کُ برای حفظ طبیعت صّرت گرفتُ تّسط گرٌٍِای حاىی
ىحیط زیستی انجاو شدٌ .ىثه جنبش چیپکّ .جنبشی کُ خانً ٍای بخش ٍندی ٍیيامیا
برای حفاظت از جنگهٍا ،در ىقابنُ با قاچاقچی ٍای چّب راٌ انداختن ِ بعد از ىدتی دِمت
ٍندِستان را ىجبّر بُ تصّیب قانّنی برای حفاظت از درختان کردند .داستان خینی امَاو
بخشی دارد این جنبش.
اِمین بار سال  ۳۶۷۵یک سری چّببرٍایی کُ برای یُ شرکت تّمیدکنندٌی مّازو ِرزشی کار
ىی کردن بُ یُ جنگه کُ نزدیک یُ رِستای کّچیک بّدٌ ىیرن ِمی از بخت بدشّن یُ دختر
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جِّن از ٍيّن رِستا ىتّجُ اِىدن چّببرٍا ىیشُ .نفس زنان خّدش رِ ىیرسّنُ بُ یکی
از زنای بزرگ دٌ ِ یا ًٍ زنای دیگُ رِستا رِ خبر ىیکنن.
آنَا برای جنّگیری از قطع کردن درخت ٍا تنَا کاری کُ ىیتّنستن انجاو بدن ،این بّدٌ کُ
درخت ٍا رِ بغه کنن ِ خّدشّن رِ بین تبرٍا ِ درخت ٍا قرار بدن .این حرکت بعدا فراگیر
ىیشُ در ٍيُ ٍندِستان ِ حتی در ٍيُ دنیا .ىثال ٍر سال ٍزاران نفر در سنترال پارک
نیّیّرک جيع ىیشن ِ با امَاو از جنبش چیپکّ درخت ٍا رِ بغه ىیکنن ِ اینطّری
حيایتشّن از درخت ٍارِ نشّن ىیدن .شيا ًٍ اگر تا حاال یُ درخت رِ در آغّش نگرفتین
پیشنَاد ىی کنً حتيا اىتحانش کنین .یُ نيّنُ دیگُ در کنیا کُ خانيَا برای حفاظت از ىحیط
زیست شرِع بُ کاشت درخت کردند ِ در سالٍای زیادی بُ تالش خّدشّن اداىُ دادند تا
تّنستن یک ىساحت بزرگی رِ تبدیه بُ جنگه کنن .اىا در کشّر خّدىّن ىزد فعامین ىحیط
زیست زندانُ بدِن ٍیچ تّضیحی .بگذریً برگردیً بُ ىّضّع.
بیاید در ىّرد ذِب شدن یخ ٍای قطبی طفرٌ نریً ،زىین در حال گرو شدنُ ِ شّاٍد فراِان
ىتقنی ًٍ ِجّد دارد کُ ىا انسانَا ىسببش ٍستیً .بدیَی بّدن گرو شدن زىین تّسط
انسان برای دانشيندٍا ىثه بدیَی بّدن ِجّد جاذبُ است ،ىثه گرد بّدن زىین.
اىا با این حال ٍنّز آدو ٍای زیادی ٍستن کُ بُ این ِاقعیت شک دارن .شاید شيا آدىی
باشین کُ بُ دانشيند ٍا اعتياد دارین ِ قبّل ىی کنین اىا بعضی ِقتَا بُ آدو ٍایی بر
ىیخّریً کُ ٍیچ چیزی رِ قبّل نيی کنن ِ با دست آِیز قرار دادن ٍر استدالمی بُ جز حقایق
عنيی ،گرو شدن زىین رِ زیر سّال ىی برن.
این رِزا بیشتر از قبه دغدغُ ىحیط زیست داروٍ .ر کاری انجاو ىیدو بعدش بُ درست ِ غنط
بّدنش فکر ىی کنً .تغییرات اقنیيی ،خطر انقراض بعضی حیِّنا ،گرو شدن زىینٍ ،يُ اینا
ىنّ بیشتر از قبه ىیترسّنُ ِ بیشتر تّ فکر ىی رو .شنیدو عنت شدید تر شدن تّفانّ سیه ِ
اینا ِ حتی خشکسامی گرو شدن زىینُ ِ ىا ىقصریً .تازگیا بُ فکر خرید یُ خّدرِی برقی
افتادو.
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 شّخی ىی کنی؟ چی گّش دادی ىغزت شستشّ دادٌ شدٌ .یا نکنُ تّاو ژست رِشن فکریبرداشتی .ح تيا از فرداو ىیخّای ىارک تن درست بپّشی ِ تیریپ ادو باکالسارِ ِرداریِ .ارد
این بازیا نشّ .راحت زندگیتّ بکن بابا .ىگُ چند سال زندٌ ایً؟ تازٌ ىن یُ دِستی دارو
ٍيیشُ ىیگُ اینا ٍيش حقُ است .کار البی اىپریامیستُ .یُ عدٌ دانشيند ىزدِر کُ پّل
ىیگیرن این چرندیات رِ ببافن.
گفتگٍّایی از این دست کً ِ بیش شاید برای شيا ًٍ اتفاق افتادٌ باشُ .عالٌِ بر نگاٌ
سیاسی بُ این ىسامُ ،احساس کردو کُ آگاٍی عيّىی در ایران نسبت بُ این ىّضّع ىًَ کُ
ٍستی ىا رِ تَدید ىی کنُ کيُ ِ باید کاری کرد .بنابراین تصيیً گرفتً اىرِز ىقداری در ىّرد
ت غییر اقنیً صحبت کنً .اىا قبنش یک سری درخّاست ازتّن دارو .ىا این پادکست رِ کاىال
داِطنبانُ ىی سازیً ِ تنَا چیزی کُ خّشحاميّن ىی کنُ اینُ کُ ببینیً پادکستيّن دارد
شنیدٌ ىیشُ ِ تاثیر ىثبتی کُ ىد نظر ىاست دارد ىحقق ىیشُ.
مطفا تا ىیتّنید پادکست ىارِ بُ دِستانتّن ِ اطرافیانتّن ىعرفی کنید .اگر نيیدِنن کُ چطّر
پادکست گّش بدن مطفا بَشّن یاد بدین .بُ نظر ىن این مطف بزرگیُ کُ ىیتّنید در حق
دِستانتّن بکنید .االن پادکست ٍای فارسی خینی خّبی ٍستن کُ گّش دادن بَشّن باعث
ىیشُ ِاقعا بُ آدو چیزٍای زیادی افزِدٌ بشُ .اپنیکیشن کست باکس بُ نظر ىن بَترین
اپنیکیشنی ٍست کُ ىیتّنید باٍاش پادکست گّش بدین .کست باکس کُ بُ صّرت
 CASTBOXنّشتُ ىیشُ .کست باکس اخیرا جایزٌ شنّندٌ خّش شانس گذشتُ ِ ٍر ٍفتُ
 21تا کاربر رِ انتخآب ىی کنُ ِ بُ ٍر نفر  011باکس تّکن یا عرض دیجیتال ىیدٌ .بُ خاطر
ٍيین بَتّن پیشنَاد ىی کنً حتيا برید ِ کس باکسّ نصب کنید.
یُ خّاٍش دیگُ ًٍ دارو ِ اِن اینکُ نظرات شيا خینی تا االن بُ ىن کيک کردٌ .مطفا ٍر
چی کُ بُ ذٍنتّن ىیرسُ برای ىن کاىنت بزارید .ىن ٍيُ نظرات رِ تک تک ىی خّنً ِ
جّآب ىیدو .اخیرا دِستی از افغانستان کاىنت گذاشتُ بّد کُ در بدخشان ِ ٍرات ِ ىزار ًٍ
ژرفا رِ ىیشنّن .چی از این بَتر؟ یاد شعر رِدکی بزرگ کُ در اتفاقا در افغانستان ىدفّن
ٍست افتادو با صدای استاد بنان ِ ىرضیُ کُ ىیگفت:
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بّی جّی ىّمیان آید ٍيی یاد یار ىَربان آید ٍيی
خّب برگردیً بُ بحث گرو شدن جَانی .از سال  2102تا  ،2101کُ ىیشُ  0سال 0 ،سامی رِ
پشت سر گذاشتیً کُ رکّرد گرو ترین سامَای ثبت شدٌ کرٌ زىین رِ شکّندن .ىاٌ جّالی
 2102گرىترین ىاٌ جّالی ثبت شدٌ کرٌ زىین بّدٍ ،يینطّر ىاٌ جّن ِ ٍيچنین ىی ِ
آپریه .در حقیقت ٍيینطّر کُ بریً عقب ٍيُ ىاٌ ٍا تا اکتبر  2100گرىترین ىاٌ ٍای ثبت
شدٌ زىین در  021سال گذشتُ بّدن .اىا چرا این اتفاق دارد ىی افتُ؟
ببینید خّرشید ىنبع اصنی گرىا برای زىین ىحسّب ىیشُ ِ ىا زىینی ٍا خینی باید از این
بابت ىينّن خّرشید باشیً کُ حیات رِ بر رِی زىین ىيکن ىیکنُِ .قتی خّرشید بُ زىین
ىی تابُ بخ ش زیادی از اشعُ ٍای پر انرژی خّرشید تّسط سطّح یخی قطب ٍای شيال ِ
جنّب ِ ٍيچنین ابرٍا بازتآب ِ برىی گردن بُ فضا .ىابقی انرژی خّرشیدی تّسط خشکی ٍا
ِ آب ٍا جذب ىی شن ِ باز ًٍ بُ صّرت گرىا تابّندٌ بُ سيت باال یعنی اتيسفر زىین.
بخشی از این گرىا ىیتّنُ از زىین خارج بشُ ِ بُ فضا برٌ ِمی بخش دیگش بُ خاطر اثر
گنخانُ ای در زىین باقی ىیيّنُ.
اثر گنخانُ ای چیُ؟ اگر تا بُ حال بُ یُ گنخّنُ رفتُ باشین حتيا تجربُ کردین کُ داخه
گنخّنُ چقدر گرىتر از بیرِنشُ حتی در زىستّن .در ِاقع گنخّنُ ٍا بُ ٍيین ىنظّر طّری
ساختُ ىیشن کُ بُ صّرت طبیعی با تابش نّر خّرشید گرو بشن .چطّری؟ خینی راحت
ىعيّال گنخّنُ ٍا سقفَای شیشُ ای دارن کُ اجازٌ ىیدٌ نّر آفتآب ِارد گنخّنُ بشُ .این نّر
تّسط خاک ِ گیاٍان تّی گنخّنُ دِبارٌ برگردِندٌ ىیشُ اىا ىّج ٍای تابشی برگشتی دیگُ
قدرت عبّر از شیشُ رِ ندارن .این اتفاق ىداو اداىُ پیدا ىیکنُ ِ گنخّنُ بُ ٍيین سادگی گرو
ىیشٍُّ .ای ىّجّد بر رِی کرٌ زىین دقیقا ىثه ٍيّن شیشُ ٍای گنخّنُ عيه ىی کنُ ِ
ىثه پتّیی کُ دِر زىین کشیدٌ شدٌ باشُ باعث ىیشُ بخشی از گرىای خّرشید در زىین باقی
بيّنُ ِ بُ صّرت طبیعی گرو بشُ .این اثر کُ ىعرِف بُ اثر گنخانُ ای ٍست اگر نبّد حیات
ًٍ بر رِی زىین غیر ىيکن بّد .ىثال ىاٌ ِ زىین تقریبا در یک فاصنُ از خّرشید قرار دارن اىا
دىای سطح ىاٌ بُ طّر ىتّسط  01-درجُ است ِ تا  011-درجُ سنسیّس ًٍ ىیرسُ .این
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ٍيش بُ این دمینُ کُ ىاٌ اتيسفر یا بُ زبّن سادٌ ٍّا ندارد کُ بتّنُ گرىای خّرشید رِ در
ىاٌ حفظ کنُ.
خّب این اثر ٍيّنطّری کُ گفتً باعث اىکان حیات بر رِی زىین شدٌ ِمی در سامَای اخیر
باعث نگرانی ِ بُ خطر افتادن زندگی بر رِی کرٌ زىین شدٌ .چرا؟ تّضیح ىیدو.
در اتيسفر زىین گازٍای ىختنفی ِجّد دارد کُ ٍيگی آنَا با ًٍ اثر گنخانُ ای رِ پدید ىیارن
اىا ىا انسانَا باعث شدیً کُ یکی از این گازٍا بُ ناو دی اکسید کربن بُ شدت در جّ افزایش
پیدا کنُ .ىا بعد از انقآلب صنعتی یعنی حدِدا ظرف  211سال گذشتُ چَه درصد ىیزان این
گاز رِ در اتيسفر افزایش دادیً .اگُ بخّاو دقیق تر باشً در دِ قر ن گذشتُ ىا انسانَا با
سّزِندن سّخت ٍای فسینی در خّدرٍِای خّدىّن ،در کارخانجات خّدىّن ،برای تّمید
برق ،تّمید سیيان ِ خینی فرایند ٍای دیگُ کُ خّدتّن بَتر ىی دِنید  211گیگاتّن دی
اکسید کربن ِارد اتيسفر کردیً 211 ،گیگاتّن یعنی  2ىینیّن ىینیّن تّن کُ فاجعُ است .از
کجا ىی دِنیً فاجعُ است؟ از ىقایسُ اتيسفر زىین در حال حاظر با اتيسفر زىین در گذشتُ
حتی گذشتُ ٍای خینی دِر.
ىا این کار رِ راحت ىیتّنیً انجاو بدیً .در یخ ٍای ضخیً قطب ٍای شيال ِ جنّب ِ یا در
یخچال ٍا حبآب ٍای ٍّایی گرفتار شدن کُ ىتعنق بُ زىانَای خینی خینی قدیين .ىا انسانَا
با ىطامعُ آنَا ِ ازىایش کردنشّن تّنستیً بفَيیً کُ جّ زىین در طی زىانَای ىختنف چُ
ِیژگی ای داشتُ .خبر بد اینُ کُ سطح دی اکسید کربن در اتيسفر کرٌ زىین ٍیچ ِقت در یک
ىینیّن سال گذشتُ بُ اندازٌ اىرِز نبّدٌ .دقت کردین دیگُ .در یک ىینیّن سال گذشتُ ىا
ٍیچ ِقت انقدر دی اکسید کربن در اتيسفر نداشتیً .دی اکسید کربن بیشتر در اتيسفر یعنی
افزایش بیشتز دىای زىین بُ دمیه ٍيّن اثر گنخانُ ای کُ تّضیح دادو .در حال حاظر گرو
شدن زىین دٌ برابر سریعتر از گرو شدن زىین در پایان عصر یخیُ .یعنی زىانی کُ عصر
یخبندان تيّو شدٌ بّد ِ زىین بُ سرعت شرِع بُ گرو شدن کردٌ بّد .االن از اِن ىّقع ًٍ
سریعتر ٍّا در حال گرو شدنُ.
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خینی خّب پس دی اکسید کربن بُ شدت در حال افزایشُ ِ بُ تبعش زىین ًٍ در حال گرو
شدنُ .اىا خینی ٍا ىيکنُ بپرسن اگُ زىین در حال گرو شدنُ چرا اىسال ىثال شَر ىا انقدر
سرد شد؟ ىا ٍيچین زىستّنی قبال نداشتیً .جّابش سادست .ىا در ىّرد دىای ىتّسط کرٌ
زىین داریً حرف ىیزنیً .ىجيّعا زىین در حال گرو شدنُ .در سال  2111رکّرد دىاٍای باالی
ثبت شدٌ دِ برابر رکّرد دىاٍای پایین ثبت شدٌ بّدٌ .االن  011سامُ کُ بشر شرِع کردٌ بُ
اندا زٌ گیری دىای زىین بُ صّرت ىداِو ِ پیّستُ .سُ دٍُ گذشتُ گرىتر از ٍيُ دٍُ ٍا در
این  011سال بّدٌ .از سال  0311یعنی  003سال پیش دىای ىتّسط زىین یک درجُ
افزایش پیدا کردٌ کُ بیشترش ًٍ بعد از سال  0311یعنی حدِدا  01سال گذشتُ بّدٌ .حاال
ِقتی از رِشَای اندازٌ گیری ىستقیً استفادٌ ىی کنیً ىثه استفادٌ از نيّنُ ٍای یخ ىربّط
سال ٍای دِر یا حتی با بررسی نّار ٍای رِی کندٌ ٍای درخت ىیفَيیً در  1قرن گذشتُ
ٍیچ دٍُ ای گرىتر از سُ دٍُ اخیر ِجّد ندارد.
ٍيُ ىا ىیدِنیً کُ  11درصد سطح زىین رِ اقیانّس ٍا پّشش دادن .اقیانّس ٍا بُ دمیه
ظرفیت باالی گرىایی آب  31درصد گرىایی کُ بُ زىین تابّندٌ ىیشُ رِ جذب ىی کنن .خّب
قرارٌ کُ اىرِز تا ىیتّنیً بُ زبّن سادٌ حرف بزنیً .پس بزارید یُ ىثال سادٌ بزنً تا خّب
ىتّجُ بشید ىنظّر ىن از ظرفیت گرىایی باالی آب چیُ .ىیتّنید یُ آزىایش سادٌ انجاو
بدید .یُ بادکنک بردارید ِبادش کنید یعدش یُ فندک رِ رِشن کنید ِ بَش نزدیک کنید .چُ
اتفاقی ىی افتُ؟ در کسری از ثانیُ بادکنک ىی ترکُ .خینی سریع.
حاال یُ بادکنک دیگُ بردارید ِ بُ جای ٍّا با آب پرش کنید .بعد فندک رِ رِشن کنید ِ بُ
بادکنک پر از آب نزدیک کنید .خّاٍید دید کُ بادکنک نيی ترکُ ِ تا ىدت زیادی شاید حتی
چند دقیقُ دِو ىیارٌ .ىیدِنید چرا؟ بُ خاطر اینکُ آب بُ سرعت دارد گرىای حاصه از سّختن
فندک رِ جذب خّدش ىی کنُ .ىا بُ این ِیژگی ىی گیً ظرفیت گرىایی ِ آب ظرفیت گرىایی
خینی باالیی دارد .در ِاقعیت ًٍ زىین ىثه اِن بادکنک ىیيّنُ ِ اقیانّس ٍا ًٍ حکً آب
تّی بادکنک رِ دارن خّرشید ًٍ حکً اِن فندک رِ دارد.
از اِنجایی کُ اقیانّس ٍا  31درصد گرىای زىین رِ بُ خّدشّن جذب ىی کنن ىا انتظار
داریً کُ بیشترین تاثیرات گرو شدن جَانی رِ در اقیانّس ٍا ببینیً .طبق گزارش آژانس ىنی
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اقیانّسی ِ جّی سطح آب دریاٍا ظرف یک صد سال گذشتُ حدِدا  21سانتی ىتر باال اِىدٌ.
نرخ باال اِىدن سطح آب اخیرا دِبرابر ًٍ شدٌٍ .يینجا یعنی ایامت مّییزیانا یکی از باالترین
نرخ ٍای باال اِىدن سطح آب رِ دارد طّری بُ ىیزان  01ىینی ىتر درسال .این نرخ باال
اِىدن آب باعث شدٌ ٍر ساعت بُ اندازٌ یک زىین فّتبال از سّاحه بُ زیر آب ىیرٌ .اینجا از
دست دادن زىین تبدیه بُ کابّسی برای ىردو شدٌ طّری کُ ِقتی بُ دریا ىیری بُ ِضّح ِ
با بُ چشً ىیبینیً زىین ٍای تبدیه بُ دریا شدٌ رِ کُ ٍيین بیست سال پیش خشکی
بّدن .شَر نیّاِرمینز یا ٍيّن نیّاِرالن کُ یک کالن شَر بزرگُ در ىعرض خطر جدی بُ که زیر
آب رفتن قرار دارد.
حاال شاید براتّن سّال باشُ کُ چرا با گرو شدن زىین سطح آب دریاٍا باال ىیاد .چُ ربطی
دارد اصال گرىایش جَانی بُ باال اِىدن سطح آب اقیانّس ٍا .چند تا دمیه دارد .ىَيترینش
خاصیت انبساط گرىایی آبُ .یعنی چی؟ یعنی آب خاصیتی دارد کُ ِقتی گرىتر ىیشُ ىنبسط
ىیشُ ِ حجيش بیشتر ىیشُ بنابراین سطحش باال ىیاد .از طرف دیگُ ِقتی صفحات یخی ِ
یخچال ٍا ذِب ىیشن ،آب کُ قبال بُ صّرت یخ زدٌ در خشکی ٍا بّدٌ اضافُ ىیشُ بُ
اقیانّس ٍا ِ خّب آب بیشتر یعنی سطح آب باالتر .اصال حجً آب ىّجّد ر قطب ٍا رِ
دست کً نگیرید .جامبُ بدِنید کُ عيق ىتّسط یخ در قطب جنّب بیشتر از دِ کینّىترٌ
دقیقش  2099ىتر .اگر ٍيُ یخ ٍای قطب جنّب خدای نگردٌ یک رِزی آب بشن کافیُ تا
سطح آب اقیانّس رِ بُ اندازٌ  29ىتر باال بیارٌ.
با گرو شدن زىین یُ اتفاق ناگّار دیگُ ًٍ در حال رخ دادنُ کُ برای تّضیحش نیاز بُ یُ
ىقدىُ کّچیک دارو .اقیانّس ٍا بزرگترین جذب کنندٌ گاز دی اکسید کربن ٍستن .حدِدا
یک چَارو از دی اکسید کربنی کُ ىا رِزانُ با سّزِندن سّخت ٍای فسینی ىثه نفت  ،بنزین،
ذغال سنگ ِ گاز تّمید ىی کنیً اقیانّس ٍا جذبش ىی کنن ِ بُ خاطر ٍيین ىا باید خینی
قدر دان اقیانّس ٍا باشیً .بنابراین ٍر چقدر کُ ىا انسانَا بیشتر دی اکسید کربن ِارد جّ
ىی کنیً دی اکسید کربن بیشتری ًٍ ِارد اقیانّس ٍا ىیشُ ِ دی اکسید کربن بیشتر در آب
باعث ىیشُ کُ آب اقیانّس ٍا اسیدی تر بشُ .یعنی آب اقیانّس حامت اسیدی پیدا ىیکنُ.
ىّجّدات تّی دریا بسیار حساس ٍستند نسبت بُ ىیزان اسیدی بّدن آب .پیش بینی ىیشُ
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کُ در  011سال آیندٌ ىیزان اسیدی بّدن آب بُ  1.1برسُ یعنی اِنقدر اسیدی ىیشُ کُ یک
سّو گّنُ ٍای آب زی تّان تحيه ندارن ِ ىنقرض ىی شن.
اىرِز ىا ىی دِنیً کُ سطح پّشش یخی قطب شيال در  21سال گذشتُ  21درصد کاٍش
پیدا کردٌ ِ این ىیزان کاٍش یخ ٍای قطب شيال در  0211سال گذشتُ بی سابقُ بّدٌ .این
ىسامُ شرایط رِ بدتر ًٍ ىی کنُ ِ زىین رِ بُ سيت گرىتر شدن پیش ىی برٌ .چّن سطح
سفید یخ ىقدار زیادی از نّر خّرشید رِ ىثه آینُ بازتاب ىی کنُ ِ بر ىیگردِنُ بُ خارج از
زىین اىا حاال با از دست رفتن بخش ٍای زیادی از پّشش ٍای یخی ،اِن بازتاب دیگُ ِجّد
ندارد ِ اشعُ ٍای خّرشید ىستقیيا جذب اقیانّس ىی شن .پس ىیبینید کُ ٍيُ چی بُ ًٍ
ربط دارد ِ ىتاسفانُ گرو شدن زىین ىثه یک چرخُ است .گرو شدن زىین گرىتر شدن
بیشترش رِ راحت تر ىی کنُ ِ تشدید ىیکنُ.
خّب اگر ىا انسانَا بُ ٍيین ىنّال بُ انتشار گازٍای گنخانُ ای از جينُ دی اکسید کربن اداىُ
بدیً پیش بینی ىیشُ کُ تا پایان این قرنی کُ درش ٍستیً دىای ىتّسط زىین حداقه 2.0
ِ حداکثر  0درجُ گرىتر بشُ ِ سطح آب اقیانّس ٍا  0ىتر باال بیاد .دقت کردین دیگُ ىن از
ٍزار سال بعد حرف نيی زنيا .از ٍيین قرنی کُ خّدىّن داریً تّش زندگی ىی کنیً ،بچُ
ٍاىّن زندگی ىی کنن ِ نٌّ ٍاىّن زندگی ىی کنن ِ خّاٍند کرد .خّب  2.0درجُ افزایش
دىا ِ یک ىتر باال اِىدن سطح آب ىشکه بزرگیُ؟ بنُ .بَترٌ بگً یُ فاجعُ تياو عیارٌ .با
فاصنُ ىَيترین تَدید برای ىّجّدیت انسان ِ ٍيُ ىّجّدات دیگست .بَترٌ بگً بزرگترین
تَدید برای زندگی رِی زىینُ .آخرین باری کُ دىای ىتّسط زىین فقط چند درجُ از االن
سردتر بّد ،بخشَای زیادی از کرٌ زىین بُ زیر یخ رفت .که ارِپا ِ آىریکای شيامی بخ بستُ
بّدن .این بار قرار برعکسش اتفاق بیفتُ .دىای زىین قرارٌ چند درجُ گرىتر از ٍيیشُ اش
بشُ .خّدتّن سناریّی برعکسش رِ تّ ذٍنتّن ىجسً کنین.
خّب تا اینجای پادکست شيا اطالعات کنی در زىینُ تغییر اقنیً رِ کسب کردید .اینا اطالعاتیُ
کُ بُ نظر ىن ٍر کسی کُ در قرن بیست ِ یکً زندگی ىی کنُ باید بدِنُ .االن ىیدِنید کُ
چرا زىین دارد گرو ىیشُ ِ چطّری ىا انسانَا داریً این کار رِ انجاو ىیدیً .مطفا این
اطالعات رِ با دِستانتّن بُ اشتراک بزارید ِ برای ىنً کاىنت بزارید از عکس امعيه ٍاشّن
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ِقتی این حقایق رِ ىی شنّن  .آیا تجربُ ای ىثه ىکاميُ اِل اپیزِد دارین یا طرف ىقابنتّن
ٍيراٍی ىیکنُ .ىثال بَش بگین ىی دِنستی با این رِند سّزِندن سّخت ٍای فسینی تا
یک سال آیندٌ سطح آب اقیانّس ٍا یک ىتر باال ىیاد .بعد عکس امعينشّ ببینید ِ با ىا ًٍ
در ىیّن بزارید.
خّب با ِجّد خرِار خرِا ر شّاٍد عنيی ِ ثابت شدٌ در ىّرد گرو شدن زىینٍ ،نّز خینی ٍا
اِن رِ باِر ندارن ِ ىتاسفانُ آنَایی ًٍ کُ باِر دارن عيال کاری رِ برای اصالح رِند انجاو
نيیدن .بزارید یکً در این ىّرد صحبت کنیً کُ چرا حقایق عنيی ٍيیشُ کار نيیکنُ ِ چرا ىغز
ىا با خّدش ىیجنگُ کُ ىا رِ دِر از حقیقت ٍا نگُ دارد.
ِک ْرت ِانُگت نّیسندٌ آىریکایی یُ جينُ ىعرِفی دارد کُ ىیگُ:
ىن ٍيیشُ فکر ىیکردو ىغز انسان اِج شکٌّ تکاىه انسانَا است اىا االن فکر ىی کنً صرفا
عضّ ضعیفی بّدٌ کُ فقط بقا پیدا کردٌ.
ىشکه اینُ کُ ىا آدو ٍستیً .رِانشناس جان کّبی ىیگُ جيجيُ انسان ىدرن ،ىغزی از
دِران عصر سنگی رِ در خّدش جای دادٌ .ىی دِنً کُ زىان زیادی از دِرانی کُ ىا در غارٍا
زندگی ىی کردیً تا بُ اىرِز سپری شدٌ اىا ىنظّر آقای تّبی اینُ کُ انسان با ىشکالت ِ
تَدید ٍای اىرِزش با قابنیت ٍای ىغز تکاىه نیافتُ گذشتگانش برخّرد ىی کنُ.
بُ عنّان ىثال ىا انسانَا فقط بُ ىشکالتی تّجُ فّری ىی کنیً کُ اِال فردی باشن کُ نشّن
از خّدخّاٍی ىاست ِ دِىا ٍيین االن اتفاق بیفتن یعنی تدریجی نباشن .اىا ىسامُ تغییر
اقنیً ِ گرو شدن زىین غیرفردی ِ تدریجیُ برای ٍيینً ٍست ِاکنش انسان رِ بر نيی اگیزٌ
ِ این اصال شایستُ انسان ىدرن نیست کُ فقط نّک دىاغشّ ببینُ.
ىا انسانَا دِ بخش در ىغزىّن داریً .بخش احساسی ِ بخش ىنطقی .خینی ِقتَا این دِ
بخش از ًٍ پیرِی نيی کنن .ىثال فرض کنید کُ بخش ىنطقی تحث تاثیر ىقامُ ای در ىّرد
گرو شدن زىین قرار ىی گیرٌ اىا بخش احساسی تا خّدش اِن شرایط رِ درک نکنُ کاری رِ
انجاو نيیدٌ .انسان ِقتی با تَدید ٍایی رِ بُ رِ ىیشُ کُ در آیندٌ بُ خطرش ىی ندازٌ،
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ىغزش آسيّن ریسيّن ىی بافُ تا اىرِز کاری رِ انجاو ندٌ .ىثال ىغزىّن بَيّن ىیگُ :بعدا
ىیرو سراغش ،انقدرٍا ًٍ اِضاع بد نیست ،یکی دیگُ حنش ىی کنُ .اصال شاید یُ حقُ
است .بزارید یُ ىثال سادٌ براتّن بزنًِ .قتی احتيال فقط یک درصد فقط یک درصد حنيُ
ترِریستی در شَری ِجّد داشتُ باشُ ٍيُ آژیرٍای خطر بُ صدا درىیاد ِ ٍيُ دست بُ کار
ىیشن کُ باٍاش ىقابنُ کنن کُ ىنطقی ًٍ ٍست .اىا در ىقابه اىری قطعی ِ ىحتّو ىثه
گرو شدن زىین ٍيُ ىنفعنن ِ تياشاگر.
یُ ىشکه دیگُ در ىّرد ىسامُ گرو شدن زىین اینُ کُ ٍيُ فعنَایی کُ در این زىینُ بُ کار ىی
رٌ در حامت آیندٌ است .تحقیقی کُ تّسط دانشگاٌ یه انجاو شدٌ نشّن ىی دٌ  20درصد
ىردو فکر ىی کنن گرو شدن زىین فقط نسنَای آیندٌ رِ بُ خطر ىی ندازٌ ِ تنَا  91درصد
فکر ىی کنن کُ نسه فعنی ًٍ در خطرٌ .این بُ دمیه تيایه ٍيیشگی ىا انسانَا بُ خّش
بینیٍُ .يیشُ فکر ىی کنیً ىا در ىعرض خطر کيتری نسبت بُ دیگران ٍستیً .تصادفات
رانندگی ىال بقیُ است ،زمزمُ ىال شَر بغنیُ ىرگ ىال ٍيسایُ است ِ ٍيیشُ فکر ىی کنیً
اتفاقات بد برای دیگرِن ىیفتُ.
یُ دمیه دیگُ ًٍ اینُ کُ شاید ىا داریً کً کً عادت ىی کنیً بُ این ٍيُ اخبار بد .سی سال
پیش شاید اگر از خشک شدن یُ رِد خّنُ ىی گفتی ٍيُ گّش ٍاشّن تیز ىی شد ِ عدٌ
زیادی خشيگین ىیشدن ِ سریع دنبال ىقصر ىی گشتن .اىا اىرِز انقدر خبر خشکسامی ِ
خشک شدن دریاچُ ارِىیٍُ ،اىّن ،زایندٌ رِد تاآلب شادگان دریاچُ بختگان ِ چُ ِ چُ
شنیدیً شاید دیگُ سر شدیً .شاید دیگُ عادت کردیً بُ آتش سّزی ٍای ىکرر ،سیه ٍای
ِیرانگر بی شيار ِ تّفان ٍای پشت سر ًٍ .بی خبر از اینکُ اینا ٍيش عّارض گرو شدن
زىینُ کُ بُ که ،سیستً آب ِ ٍّایی زىین رِ بُ ًٍ ریختُ .امبتُ ىا ًٍ با ىدیریت غنط ىنابع
آبيّن این شرایط رِ تسریع کردیً ِ خّدىّن رفتیً بُ استقبال فاجعُ.
یک دمیه دیگُ ًٍ ىیتّنُ این باشُ کُ ىا انسانَا ٍر کدِو از چَارچّب ِ فریً ىخصّص
خّدىّن بُ دنیا نگاٌ ىی کنیً ِ اِن رِ درک ىی کنیً .برای بعضی ٍا این فریً ساختُ شدٌ از
ىذٍبی ٍست ،عدٌ ای با عینک اجتياعی بُ قضایا نگاٌ ىی کنن ،عدٌ از بعد اقتصادی ِ امبتُ
عدٌ ای ًٍ ٍيُ چیز رِ سیاسی ىی بینن .نيّنُ اش اقای رایفی پّر .ایشّن کُ خّدشّن رِ
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ىتخصص ٍيُ چی ىیدِنن دِر از انتظار نیست کُ بُ ىسامُ گرو شدن جَانی ًٍ رحً نکنن.
ِ ٍيینً شد .فکر ىی کنً سال  31بّدکُ یک شّی خندٌ دار ارایُ کردن در نقد ىعاٍدٌ
پاریس .ىعاٍدٌ پاریس ىعاٍدٌ ای بّد کُ سال  2100در پاریس شرِع شد .سران ِ
نيایندگان  032کشّر دنیا ،دقت کنید  032کشّر دنیا جيع شدن در پاریس ِ ٍيگی ىتعَد
شدن کُ ىیزان تّمید گازٍای گنخانُ ای رِ کً کنن .ایشّن در اِن بُ اصطالح نقد خّدشّن
ىسامُ گرو شدن جَانی رِ بُ که کار اىپریامیست ِ استکبار جَانی دِنستن .خندٌ دار ِ شاید
ًٍ گریُ دار اینکُ حتی یک نفر از ىخاطبینش یا انقدری سّاد نداشت یا انقدری جسارت
نداشت کُ بنند شُ بگُ بابا این ٍيُ آسيّن سر ریسيّن ىی بافی کُ چی؟ کُ بگی که
دانشيندٍای عامً رِ اىریکا اجیر کردٌ؟ حاال کُ دیدین حتی در خّد اىریکا تراىپ از ىعاٍدٌ
اقنیيی پاریس خارج شد ِ بقیُ رٍبران دنیارِ ًٍ تشّیق ىیکنُ کُ خارج بشن .اتفاقا تشابُ
فکری عدٌ ای در داخه با تراىپ بسیار حیرت انگیرٌ ِ نشّن از خّیشاِند بّدن آنَا دارد .نُ
خّیشاِند نسبی نُ .بنکُ خّیشاِند فکری .بَترٌ بدِنید راست ٍای افراطی فقط ىختص
ایران ِ آىریکا ًٍ نیست .نيّنش رییش جيَّر برزیه کُ ِقتی جنگه ٍای اىازِن ٍيین چند
ىاٌ پیش بُ صّرت انبٌّ ِ بی سابقُ ای در آتش ىی سّخت ٍیچ عکس امعيه ىثبتی نشّن
نداد ِ پیشنَاد کيک کشّرٍای زیادی رِ ًٍ رد کردِ ،رد زبّنش این بّد کُ ٍيُ دارن اغراق
ىی کنن در ىّرد اتش سّزی اىازِن.
خّب ىن قطعا نيیخّاو کُ جّاب این عدٌ رِ بدو اىا عدٌ زیادی ًٍ ٍستند کُ فارغ از
ً
ّ
ِاقعا ٍنّز براشّن ىسامُ گرو شدن جَانی جا نیفتادٌ.
تٍّيات تّطعُ
سیاست زدگی ِ این
ىن برای پاسخ بُ این تردیدٍا ِ نظرات ىخامف کُ براو ىحترىُ یک سری ىثال ٍای بیشتر
ىعطّف بُ ایران ىی زنً تا قضیُ شاید براشّن رِشن تر بشُ.
 - ۳اینکُ ایران در سُ دٍُ گذشتُ بُ صّرت ىعنادار ِ ىستير خشکتر ِ گرىتر شدٌ ىّضّعی
است بُ راحتی قابه اثباتِ .بسایت سازىان ٍّاشناسی آىار ىاٍانُ بارش ِ دىا برای تياو
نقاط ایران رِ با ىآخذ ٍفتاد سامُ رایگان در اختیار ٍيُ قرار ىیدٌ .برای اینُ کُ بدِنیً در سی
سال گذش تُ چُ تغییراتی رخ دادٌ فقط کافیُ کُ از ریاضی در حد چَار عيه اصنی بند باشید
یعنی جيع ِ ىنَا ،ضرب ِ تقسیًٍ .يینِ ِ .قتی بُ اىار رجّع ىی کنیً ىی بینیً کُ ایران تا
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یک درجُ سانتی گراد گرىتر شدٌ ِ بُ طّر ىتّسط بیست درصد ًٍ با کاٍش بارش رِبرِ
بّدٌ است.
حاال اگر ح ّصنُ ٍيین جيع ِ تفریق سادٌ رِ ًٍ ندارین نیً ساعت ِقت بزارین برای جستجّ
در گّگه .دِ تا کنیدِاژٌ رِ سرچ کنید .جستجّ کنید .خاِرىیانُ ِ تغییر اقنیً ِ فقط ىقاالت
دانشگاٍی کُ تّسط ژِرنال ٍای ىعتبر عنيی ىنتشر شدٌ اند را یُ نگاٌ بندازین .بیش از نّد
درصد این ىقامُ ٍا بُ خشکتر شدن خاِرىیانُ در سی سال گذشتُ ِ امبتُ تداِو این رِند در
سال ٍای پیش رِ تاکید دارند .این ىقاالت چّن در ىّرد خاِر ىیانُ است اتفاقا بیشترش کار
دانشجٍّا ِ اساتید خّد کشّرٍای ىنطقُ است .ایران خّدىّن ،ترکیُ ،کشّرٍای عربی.
یک کار سادٌ تر دیگُ ًٍ این دِستان ىیتّنن بکنن کُ ىقاالت اِمین ِ دِىین کنفرانس ىنی
اقنیً شناسی ایران را ببینید .در ٍر کنفرانس حدِد صد ىقامُ ارئُ شدٌ کُ حاصه عير اقنیً
شناسان ایران در چند سال گذشتُ است .تقریبا تياو این ىقاالت بر تغییر اقنیً در ایران بُ
شکه خشکسامی ىستير تاکید ىی کنند.
یُ شبَُ دیگُ ای ًٍ کُ در ىّرد تغییر اقنیً ىطرح ىی کنن اینُ کُ چرا فقط خاِرىیانُ دارد
خشک ىیشُ چرا ارِپا نيیشُ .چرا ٍر چی بدبختیُ ىال ىاست .چرا ٍر چی سنگُ ىال پای
منگُ .چرا فقط باید ٍزینُ بدیً؟ در حقیقت ٍيچین ادعایی بُ کنی نادرستُ .گرو شدن جَانی
یُ ىشکه جَا نیُ .اتفاقا کشّری ىثه ایران ٍنّز ٍیچ برناىُ ِ طرح ِ ٍزینُ ای برای ىبارزٌ با
تغییر اقنیً در ىقایسُ با کشّرٍای دیگُ انجاو نکردٌٍ .زینُ ٍای ٍنگفتی کُ دِمتَا برای
ىبارزٌ با باال اِىدن سطح آب ِ از دست رفتن زىینَاشّن ىی کنن خیرٌ کنندست .ىثال ایامت
فنّریدا در اىریکا برای نجات سّاحه ىعرِفش در شَر ىیاىی  011ىینیِّن دالر تا حاال خرج
کردٌ 011 .ىینیّن دالر خینیُ ٍا .با دالر  02111تّىنی ىیشُ حدِدا  2ترینیّن تّىن یا
 2111ىینیارد تّىن یا  2ىینیّن ىینیّن تّىن .بعضی از کشّرٍایی کُ جزیرٌ ٍستند ىثه
ىامدیّ کُ اصال طرح ٍایی رِ دارن برای ىَاجرت گستردٌ بُ کشّرٍای دیگُ بُ خاطر باال
اِىدن سطح اب .یُ نيّنُ دیگُ کشّر تِّامّ ٍست .یُ جزیرٌ خینی کّچیک ِسط اقیانّس
اراو .سابقا بَش جزیرٌ امیس ىی گفتن .خینی کشّر جامبی ًٍ ٍست کال  00032نفر
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جيعیت دارد .یا جيَّری کیریباتی .اِنً یُ جزیرٌ کّچک ِسط اقیانّس اراىُ ِ باال اِىدن
سطح آب بُ شدت تَدیدش ىیکنُ .داخه پرانتز اینً بگً جامبُ.
کیریباتی تنَا کشّر دنیا است کُ در ٍر چَار نیًکرٌ ِاقع شدٌ .یعنی ًٍ نیً کُ شيامی ًٍ
جنّبی ًٍ شرقی ًٍ غربی .یُ نگتُ جامب دیگُ در ىّرد این کشّر کّچک اینکُ تا سال
0330در ٍر دِ طرف خط بیناميننی تاریخ قرار گرفتُ بّد .خطی کُ در یک طرفش ،تاریخ یک
رِز عقبتر از طرف دیگُ است یعنی یُ کشّر بُ اِن کّچیکی یُ سيتش یُ رِز عقب تر از
سيت دیگ بّد تا سال  0330کُ ىسِّمینش این خط رِ بُ سيت شرق حرکت دادند تا ٍيُ
کشّرشّن در یک رِز قرار بگیرٌٍ .يین اتفاقً سبب شد تا رِز اِل ژانّیُ سال  ۴۲۲۲کیریباتی
اِمین کشّری باشُ کُ ِارد ٍزارٌ سّو ىیالدی ىیشُ ِ قرن  20رِ آغاز ىی کنُ .بگذریً شاید
یک بار دیگُ دریُ اپیزِد دیگُ بُ ىّضّع این جزایر بیشتر پرداختیً .خالصُ این کشّر ًٍ در
صددٌ اصال ىردىشّ کً کً بفرستُ بُ کشّرٍای دیگُ .کشّر فیجی ًٍ ٍيینطّر درست ىثه
تّامّ ِ کیریباتی .رییس جيَّر اندِزی ٍيین چند ىاٌ پیش اعالو کرد کُ نرخ باال اِىدن
سطح آب در جاکارتا پیایتخت اندِری آِنقدر زیاد شدٌ کُ احتياال ىجبّرن کال پایتخت رِ
عّض کنن ِ ىرکز کشّر رِ ببرن جای دیگٍُ .يین اىرِزی کُ داریً این اپیزِد رِ ضبط ىی
کنیً دِمت جدید کانادا ىعرفی شد .تيرکز دِمت اقنیت میبرال کانادا بُ رٍبری اقای ترِدِ ،
جاستین ترِدِ بر ىبارزٌ با تغییرات اقنیيی ِ تقّیت اقتصاد سبز در کاناداست ِ .این رشتُ
اداىُ دارد .از این نيّنُ ٍا تا دمتّن بخّاد ٍست .پس خیال نکنیً کُ دستی در کارٌ تا ایران
ىشغّل ٍزینُ برای ىسامُ ىٍّّىی بُ اسً گرو شدن جَانی بشُ ِ خیال ِ تًٍّ تّطعُ
برىّن ندارد.
تازٌ ىا ایرانی ٍا شاید باید بیشتر از خینی از کشّرٍای دیگُ نگران گرو شدن زىین باشیً.
تّضیح ىی دو چرا .ببینید اصّال در عنً اقنیً شناسی ىستندترین ىنبع برای بررسی رِندٍای
اقنیيی یک ىنطقُ گزارش ٍای رسيی(  IPCCپانه بین دِمتی تغییر اقنیً) است کُ کنی
دانشيند تّش نشستن ِ کارشّن تحقیق در ىّرد این ىسامُ است .بُ طّر خالصُ گزارشَای
این نَاد ىی گُ کُ اثر گرىایش جَانی بر عرض ٍای پایین دِ برابر بیشتر از عرض ٍای باال
خّاٍد بّد .یعنی اگر ىثال ارِپا تا پایان قرن ،دِ درجُ گرىتر بشّد ،این ىیزان ىی تّاند برای
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خاِرىیانُ حتی تا چَار درجُ باشد .بُ ٍيین خاطر ًٍ تا االن اثر تغییر اقنیً در خاِرىیانُ ِ
شيال آفریقا ىشَّدتر ِ ىشخص تر از بقیُ نقاط دنیا بّدٌ .در گشّر خّدىّن ىیبینید بحران
آب رِ ،تنش ٍای ىحیط زیستی ،ىَاجران اقنیيی یعنی کسایی کُ بُ خاطر نبّد آب ِ
خشکسامی ِ یا حتی برعکسش سیه ىجبّر بُ ىَاجرت ىیشن .بنابراین بدیَیُ کُ نگرانی ىا
در کشّری ىثه ایران برای آیندٌ باید ًٍ بیشتر از دیگر ىناطق دنیا باشُ.
بزارین یُ ىثال دیگُ از تغییر اقنیً در ایران بزنًٍ .يُ ىا با کّیر مّت آشنا ٍستیً .ایران دِ تا
کّیر بزرگ دارد دیگُ .دشت کّیر یا ٍيّن کّیر ىرکزی ِ دشت مّت .اندازٌ گیری ٍای ىاٍّارٌ
ای ناسا نشّن دادٌ کُ کّیر مّت ایران با ثبت دىای  11.1درجُ سنسیّس داغ تر نقطُ کرٌ
زىینُ .قبنترش استا د کردِانی پدر کّیرشناسی ایران ًٍ ٍيین ىسامُ رِ کُ کّیر مّت ایران
گرو ترین نقطُ دنیا است حضّری اندازٌ گرفتُ بّدن ِ اعالو کردٌ بّدن کُ خّب تّسط ناسا
ًٍ تایید شد .اىا اخیرا یُ اتفاق بی سابقُ ِ عجیب ِ غریب در این کّیر افتاد .سیالبَایی کُ
بَار گذشتُ که کشّرىّن رِ تخت تاثیر قرار داد یادتّن ىیاد؟ این سیالبَا یُ دریاچُ بزرگ در
کّیر مّت بُ ِجّد اِردن کُ حتی ىّرد تّجُ پرندگان ىَاجر ًٍ قرار گرفتُ .این دریاچُ در
ىجاِرت کنّت ٍای شَداد بُ ِجّد اِىدٌ .اسيش رِ دریاچُ جّان گذاشتن ِ از نظر
گردشگری االن ىّرد تّجُ قرار گرفتُ ِ تّرٍای ٍای ىختنفی آدىا رِ برای تياشا بُ اِنجا
ىیبرن .عکساشّ حتيا در ایستاگراىيّن ىیزاریً ادرس اینستاگرىيّن در تّضیحات اپیزِد
ٍست .این دریاچُ ِسط کّیر یُ ىثال حی ِ حاضر از تغییر اقنیيُ.
با تّضیحاتی کُ تا اینجا دادو ىشخصُ کُ دانش اقنیً ،دانش پیچیدٌ ایُ ِ کنی ىّمفُ دارد.
ِقتی در ىّرد تغییرات آب ِ ٍّا ِ گرو شدن زىین صحبت ىی کنیً خینی باید ىراقب باشیً ِ
قبنش ىطامعُ کنیً .ىتاسفانُ ٍيّن طّر کُ قبال ًٍ گفتً ىحیط زیست درایران طفه یتیيی
بیش نیست.ىتخصصانيّن ،دانشينداىّن ِ فعامینيّن کُ در حصر ِ در بند باشن ،افرادی در
حّزٌ ٍایی کُ ٍیچ تخصصی ندارن ىتاسفانُ ذٍنیت عيّىی را خدای نکردٌ شکه ىی دن.
استدالل ٍای اقای رایفی پّر در ىّرد گرو شدن جَانی ًٍ درست ىثه استدالل ٍای
گذششتشّن ىی ىّنُ .شبیُ ٍيّن استدالمی کُ باعث شد بُ حال تتنّ ىّقع انتخابات قبطُ
بخّرن .استدالل ٍایی شبیُ اینکُ شنّار «جین» رِ برآىدٌ از ىفَّو جن ِ کفش پاشنُبنند را

https://zharfapodcast.com/

نياد ُسً جن ىی دِنستن .یا اینکُ کارتّنٍای تاو ِ جری ىیکیىاِس رِ دسیسُ سَّنیست
ٍا ىیدِنستن ِ یا حتی کارتّن شَر ىّش ٍای خانً برِىند رِ ًٍ کار صَّنیست ٍا ىی
دِنستن ِ .یا اینکُ عید نّرِز رِ یک تشریفات بیفایدٌ ىی دِنن کُ بُ ىناسبت اتفاقی
بیىعنی یعنی اِىدن بَار شکه ىیگیرٌ .بُ قّل خّدشّن “زىستّن ىیرٌ بَار ىیاد خب حاال
بیاید بُ درک” .بُ نظرو ىن ٍيُ ىا ىسّمیً ِ باید کيک کنیً برای جا انداختن حقیقت گرو
شدن زىین.
دانشيند ٍا برای ىتّقف کردن رِند گرو شدن زىین طرح ٍای ىختنفی رِ تا االن ىطرح
کردن .بعضی از این ایدٌ ٍا امبتُ خینی جامب بّدٌ .ىثال یک طرح ىطرح شدٌ این بّدٌ کُ
بیایً ذرات سّمفّر رِ اسپری کنیً در اتيسفر .سّمفّر حجابی ىیشُ در ىقابه نّر خّرشید ِ
زىین اینطّری خنک ىیشُ .اىا یکی از عّارض این کار این خّاٍد بّد کُ برای ٍيیشُ رنگ
آسيّن بُ بنفش تغییر کنُ .پس ىسنيا کنار گذاشتُ شد .اِنایی کُ رنگ بنفش دِست دارن
امبتُ خّششّن ىیاد .سال  2112بُ استاد در دانشگاٌ آریزِنا پیشنَادی رِ ارایُ کرد کُ در اِن
ىا باید یک ترمیّن آینُ کّچیک رِ بُ ىدار زىین بفرستیً .بنُ یک ترینیّن یعنی یک ىینیارد
ىینیارد آینُ کّچیک.این تعداد آینُ ىیتّنن دِ درصد نّر خّرشید رِ برگردِنن کُ کافیُ تا
زىین بُ قدر کافی خنک بشُ .ىشکه این طرحً اینُ کُ ٍزینُ  901ترینیّن دالری دارد .یعنی
غیر ىيکن .یُ گزینُ دیگُ اینُ کُ یخچال ٍای طبیعی رِ با پتٍّای بزرگ بپّشّنیً .یک استاد
دانشگاٌ اٍِایّ استیت ىعتقدٌ کُ پّشّندن یخچال ٍای قطبی در ىناطقی ىثه گریننند ىی
تّنُ باعث بازتاب نّر خّرشید بشُ ِ جنّگیری کنُ از آب شدن یخ ٍای قطبی .یُ ایدٌ دیگُ
این بّدٌ کُ در تياو شَرٍا بر رِی دیّار خّنُ ٍا جنبک رشد دادٌ بشُ .جنبک گیاٍُ ِ
فتّسن تز ىیکنُ کُ طی فتّسنتز کردن دی اکسید کربن ىصرف ىیشُ ِ اکسیژن تّمید ىیشُ.
پس اگر بُ اندازٌ کافی جنیک داشتُ باشیً ىیتّنیً بُ طرز چشً گیری دی اکسید کربن رِ در
اتيسفر کاٍش بدیً .سال  2111ناسا ِ بیه گیتس ىّسس ىایکرِسافت ِ یکی از سُ
پّمدارترین ادو جَان رِی یُ ایدٌ ىشترک کار کردن .اینکُ بیان بخار اب در ىقیاس ِسیع
تّمید کنن .این بخارٍا تبدیه بُ ابرٍای بزرگ بشُ کُ نَایتا جنّی تابش نّر خّرشید رِ بگیرٌ.
یُ ایدٌ دیگُ کُ اتفاقا در ىقیاس بسیار ِسیع ازىایش ًٍ شد این بّدکُ بیایً ىینیّنَا تّن
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آٍن رِ بریزیً تّ دریاٍا .آٍن یکی از ىّاد ىغذی ىًَ برای فیتّپالنگتّن ٍاست.
فیتّپالنگتّن ٍا گیاٍان ىّجّد در دریا ٍستند کُ بُ ِفّر ىّجّدن .تا دمتّن بخّاد
فیتّپالنکتّن در اقیانّس ٍا ٍست اىا چّن ىیکرِسکّپی ٍستن ىا نيی بینیيشّن .خینی
کّچیکن .اٍن غذای این گیاٍاست کُ ىعيّال ِجّد ندارد بُ اندازٌ کافی در اب.
اضافُ کردن اٍن باعث شکّفا شدن این فیتّپالنکتّن ٍا ىیشُ .تعداد بیشتر فیتّپالنگتّن ٍا
یعنی فتّسنتز بیشتر ِ ىصرف دی اکسید کربن باالتر .یُ تاجر کامیفرنیایی سال  2102این ایدٌ
رِ با ریختن ٍزاران تّن خاک حاِی اٍن در اقیانّس اراو ازىایش کرد کُ امبتُ نتیجُ نداد ِ
تاثیری ًٍ نداشت بُ دالینی کُ تّضیحش پیچیدٌ ىیشُ .جامبُ اِن ِقتی این کار رِ کرد
دِمت ٍا ازش بازخّاست کردن چّن اِن باید حتيا اجازٌ ىی گرفت از نَادٍای بین اميننی
برای انجاو این کار کُ خّب نگرفتُ بّد .ساخت درخت ٍای ىصنّعی یکی دیگُ از این دست
طرح ٍا ست .اىا اگر بخّایً عينی تر صحبت کنیً ،کارٍای کّچیکی ٍست کُ اگر ٍَيّن
انجاىش بدیً تاثیرات خینی ىثبتی خّاٍد گذاشت.
راٌ ٍای عينی برای کاٍش رد پای کربن
راٌ ٍای ىختنفی برای کاٍش انرژی ىصرفی در زندگی رِزانُ ٍست .ىثال استفادٌ از ِسایه
نقنیُ عيّىی بُ جای خّدرٍِای شخصی یا بُ اشتراک گذاشتن خّدرٍِاىّن با ٍيدیگُ برای
جنّگیری از رِندن خّدرٍِای تک سرنشین .بازیافت کردن .استفادٌ از الىپ ٍای کً ىصرف.
شستن مباس ٍا در ىاشین ٍای مباس شّیی با آب سرد .یُ چیز سادٌ دیگُ اینُ کُ اصراف
نکنیً .در بشقاب ٍای خّدىّن بُ اندازٌ غذا بریزیً کُ بتّنیً بخّریً ِ ىجبّر نشیً بیرِن
بریزیً .بیشتر از اِن چیزی کُ نیاز داریً نخریً کُ خراب بشُ ِ دِر ریز داشتُ باشیً .فرض
کنید ىیٌّ ای ٌ خراب ىیشُ ِ شيا دِر ىی ریزید .در نظر بگیرید آبی کُ برای رشد اِن ىیٌّ
ىصرف شدٌ .سّختی کُ یُ خّدرِ سّزِندٌ تا اِن ىیٌّ رِ باز بزنُ ِ برسّنُ بُ فرِشگاٌ.
انرژی کُ یخچال ىصرف ىی کنُ تا خنک نگَش دارد ِ بعد دِبارٌ یُ خّدرِی حيه ذبامُ کُ
ىیٌّ دِر ریختُ شدٌ رِ بُ ٍيراٌ آشغال ٍای دیگُ باید ىنتقه کنُ بُ ىحه دفنشّن .بُ شدت
پیشنَاد ىی کنً از بازارٍای ىحنی خرید کنید .اگر از بازارٍای ىحنی خرید کنید غذا ىسافت
طّالنی رِ طی نکردٌ تا بُ اِنجا برسُ کُ صرفُ جّیی ىحسّب ىیشُ در ىصرف سّخت ِ
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ٍرگز بیشتز از اِن چیزی کُ ىی تّنید بخّرد نخرید .اینطّری نُ نَا زىین رِ نجات ىیدین
بنکُ در ٍزینُ ٍاتّن ًٍ صرفُ جّیی ىی کنین ِ ىشاغه کّچیک ِ ىحنی رِ ًٍ حيایت ىی
کنید .بنابراین ٍيُ برندٌ این سبک زندگی خّاٍند بّد.
ٍرچند تغییر ٍيیشگی ِ حرکت بزرگ در ىّرد گرو شدن زىین نیازىند اقداىات بزرگتری ًٍ
ٍست .ناىُ بنّیسید بُ ىسِّالن بُ نيایندگان ِ دعّتشّن کنین در تصّیب قّانین ىحیط
زیستی ىشارکت کننٍ .ر چند اگر اِن نيایندٌ با استشَاد ىحنی دیپنيشّ گرفتُ باشُ ٍیچی
از حرفای شيا سر در نيیارٌ ِ با شنیدن حرف ٍای شيا صرفا شاخ درىیارٌ .اىا شيا ىیتّنید با
دِستانتّن در بارٌ گرو شدن زىین صحبت کنید ِ یا انجين ٍای ىحیط زیستی رِ حيایت
ىامی کنید .خّب اگر ىی خّاین بیشتر بدِنین کُ چطّر ىیشُ در زندگی شخصی ىیزان تّمید
کربن رِ بُ حداقه رسّند بَتّن پیشنَاد ىی کنً اپیزِد چَارو پادکست کارىا رِ گّش کنید.
دِست ِ ٍيکار خّبً شادی خینی خّب ىسامُ رِ باز کردٌ ِ بَتّن تّضیح دادٌ .پادکست
کارىا اپیزِد چَارو.
خّب ىن دِستی دارو کُ ىَندس ىحیط زیستُ در دانشگاٌ ِاخنينگن ِاقع در ٍنند .دانشگاٌ
ِاخنینگن دانشگاٌ بسیار پیش رِیی ٍست در زىینُ ىّضّعات ِ تحقیات ىحیط زیستی.
سیاِش اتفاقا رِی ىّضّع باال اِىدن سطح اب ًٍ تحقیقاتی ىی کنُ ِ ىی دِنً کُ حرفای
جامبی در این زىینُ دارد کُ براىّن بزنُ .سیاِش جان سالو .عصر سرد پاییزیت بُ خیر ِ
خّشی .اىیدِارو حامت خّب باشُ .چُ خبر از اِنجایی کُ ٍستی؟ پاییزای ٍنند چُ شکنیُ؟
خّب سیاِش جان بریً سر اصه ىّضّعٍ .يّنطّر کُ ىیدِنی در این قسيت از ژرفا بُ
ىّضّع تغییر اقنیً پرداختیً .ىن ىیدِنً کُ تّ بخشی از تحقیقاتت در دِرٌ پی اچ دی ای کُ
ىی گذرِنی ىرتبط ٍست با ىسامُ تغییر اقنیً ِ باال اِىدن سطح اب .قطعا چّن ىّضّع
تحقیقاتت خینی تخصصی ٍست ىا نيی خّایً ِارد اِن بشیً اىا یکً براىّن از ىسامُ باال
اِىدن سطح آب در ٍنند بگّ؟ نرخ باال اِىدنش اِنجا چقدرٌ؟ چقدر ىسامُ اِنجا جدی
ٍست؟ چقدر تحقیقات رِش صّرت ىی گیرٌ؟
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بُ ى ّضّع خینی خّبی اشارٌ کردی .ىگا پرِژٌ ٍایی کُ در نُ تنَا در ٍنند کُ در خینی از
کشّرٍای ىختنف دیگُ برای ىقابنُ با باال اِىدن سطح اب انجاو ىیشُ ِ ىن قبنتر بُ چند
نيّنش اشارٌ کردو از جينُ در اىریکا ،در تِّامّ ،در کیریباتی ِ فیجی ِ اندِنزی .با تّجُ بُ
این چیزای ی کُ گفتی چقدر دِمت ِ ىردو اگاٍن ِ اٍيیت ىیدن بُ ىّضّع گرو شدن زىین؟
آگاٍی عيّىی نسبت بُ این ىّضّع چطّرٌ؟
خّب سیاِش جان ىا تا اینجا اثر گنخانُ ای رِ تّضیح دادیً ِ بُ دی اکسید کربن بُ عنّان
ىَيترین گاز گنخانُ ای اشارٌ کردیً اىا عالٌِ بر دی اکسید کربن ىا انسانَا گازٍای گنخانُ ای
دیگُ ای ًٍ تّمید ىی کنیً .ىیشُ در ىّرد گازٍای دیگُ گنخانُ ای تّضیح بدی؟
خّب ىیتّنی یُ تّضیحً بدی کُ چُ فعامیتَای باعث تّمید این گاز ٍا ىیشن؟ اعً از طبیعی
ِ انسان ساز؟
خّب این سُ درصد سًَ انسان ىيکنُ از نظر خینی ٍا کً بُ نظر برسُ .ىن ًٍ دیدو اینّر
اِنّر ىطرحش ىیکنن ِ شبَُ ىطرح ىی کنن .این  9درصد ِاقعا انقدر ىّثرٌ در تغییر اقنیً
زىین؟
سیاِش یُ شبَُ ای کُ گاٍی ىخامفان یا ىیشُ گفت شکاکان ایدٌ گرو شدن جَانی ىطرح
ىی کنن اینُ کُ اصال از کجا ىعنّو این دی اکسید کربن اضافی ىّجّد در اتيسفر حاصه
فرایند انسانیُ؟ از کجا ىعنّو انسان سازٌ؟
سیاِش طبق پیش بینی ٍا دىای زىین تا سال  ،2191دِ درجُ افزایش پیدا ىی کنُ .خینی
ٍا ىيکنُ بگن دِ درجُ کُ چیزی نیست .تّ جّابی داری براشّن؟
خّب سیاِش ىن اگر بخّاو یُ جيع بندی از حرفای تّ بکنً باید بگً کُ خارج کردن زىین از
رِند طبیعی ِ بُ ًٍ زدن تعادمش تّسط ىا انسانَا عاىه اصنی تغییر اقنیيُ .ىن فکر ىی کنً
در ٍيُ ىسایه ٍيینُ .حتی در زندگی حفظ تعادل خینی ىَيُ .درستُ؟
 10داستان جامبی باید باشُ ىن خّدو نشنیدٌ بّدو ِمی خّب االن تصيیً گرفتً کُ حتيا در
ىّردش بخّنً.
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خّب سیاِش عزیز خینی از ِقتی کُ گذاشتی ىينّنً ىیدِنً کُ سرت خینی شنّغ بّد .بُ ٍر
حال سپاس از اطالعات خّب ِ ارزشيندت
خینی قشنگ بّد ِ بُ جا سیاِش جان .بازو ازت ىينّنً .شبت بخیر.
ىينّنً ازت سیاِش جان ،اىیدِارو ٍيُ ىا آدىَا عاقبت اندیش باشیً ِ با ندِنً کاری ٍاىّن
آیندٌ خّدىّن  ،بچُ ٍاىّن ِ عزیزانيّن رِ تباٌ نکنیً .بُ قّل شاعر:

ٍرکس کُ شيردٌ برنيیدارد گاو
در راٌ فتد بُ چاٌ چّن رٍرِ خاو
از کس نخّرد عاقبت اندیش فری
ِز آز نیفتد خردىند بداو
ادو خردىند بُ خاطر آز ِ طيعش در داو نيیفتُ .امَی کُ ٍييّن از آز ِ طيع بُ دِر باشیًِ .
این شدنیُ اگر ٍر کدِو از ىا تک تک از خّدىّن شرِع کنیً .کی گفتُ با يُ گه بَار نييشُ؟!
ٍر كدِو از ىا بُ تنَايي ىيتّنيً نقش ىَيي در حفاظت از کرٌ زىین داشتُ باشيً .اصالً ًٍ
ً
اتفاقا اگر ٍر كداو از
اينّ نگییً كُ از دست يك نفر چُ كاري برىيآيد ِ با يُ گه بَار نييشُ.
ىا تنَا يك گه بياريً زيباترين بَار رِ رقً خّاٍيً زدٍ .يُ ىا آدوٍاي اين كرٌ آبی بايد
خّدىّن رِ ىًَترين ِ تأثيرگذارترين حاىي ىحيط زيست بدِنيً .اگر اين نگاٌ را در خّدىّن
تقّيت كنيً يك كار كّچك ىا ىيتّنُ بُ يك اقداو بزرگ تبديه بشُ.
بُ بچُ ٍای خّدىّن ،اٍييت ىحيطزيست ِ راٌٍاي حفظ آن را آىّزش بدٍيً .در قدو اِل
شايد كار سختي بُ نظر بیاد ِمي ِقتي بُ اِن بُ عنّان يك كار انساندِستانُ در جَت حفظ
زىین نگاٌ كنيً ِ بُ استيرار آن پافشاري كنيً .يادىان باشد با يك گه ًٍ بَار ىيشُ ،پس
دين خّد را بُ طبيعت ادا كنيً .پادکست ژرفا با ٍيین دغدغُ ٍا تّمید ىیشُ .پادکستی کُ بُ
کيک افسانُ قضاِی ،ىیالد پایندٌ ِ ىن عنیرضا پایندٌ تّمید ىیشُ.
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