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سیرتغییرات درجه حرارت در سه دهة اخیر در مرکز بامیان

چکیده
هدددا ایددق ت بیددی برریددی ترییددرات درج د زددرارت نازددی از تو یددد ددازات لخان د ای ایددت
 .ایددق ت بیددی در مرکدد بامیددان درنب دد  34.75درجدد عددرب ا بلددد زددما ی و 67.75درجدد
طددوا ا بلددد زددرقی انجامزددده ایددت .دریددق راب دد اوا ،زددد اک ددر و زددداق افدد اید درجدد
زددرارت یدداان و ه چنددان تودداوت میددانگیق زددداک ر و زددد اقدد آن دریدداا ،طددی مدددتزمان
 1987-2016دریافددت ردیددد و تنظی زددده ایددت .اطالعددات و دادههددای آن از داتددای ج ددانی
یعندددی  NOAA1ایتوادهزدددده و تویددد  GIS2ایتخراجزدددده و یدددپ

تویددد  SPSS3مدددورد

ت لی د و تج ی د قرار رفت د ایددت .نتدداین ایددق ارقددام نشدداندهندة ترییددرات فددازد درج د زددرارت
در نب ددد مدددورد نظرایدددت کددد بددد روه دددراا تریدددی زدددده ایدددت .بددددیق معندددا کددد یددد
آیددی پذیری جواندد دیدددی بیشددتر از هرجددای دیگددر در مدددت  30یدداا ت بیبدداتی م

ددو

ایددت .نتدداین از ارقددام بد دیددت آمددده نشدداندهنده زددد اک ددر افد اید درجد زددرارت 0/71درجد
یددانتی راد ،هدد چنددان زددد اقدد افدد اید درجدد زددرارت  0/34درجدد یددانتی راد را نشددان
میدهدددد .توددداوت پارامترهدددای زدددد اک دددر وزدددد اقددد افددد اید درجددد زدددرارت  0/36درجددد
یانتی راد در مدت زمان دکرزده ت بیت ردیده ایت.
کلمات کلیدی :اف اید درج زرارت ،ترییرات اقلیمی ،مرک بامیان
1

- National Oceanic Atmospheric Administration
- Geographic Information System
3
- Science Statistical Package for the Social
2
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 .1مقدمه
ترییددرات اقلیمددی ترییددرات در پارامترهددای آا و هددوا ایددت ک د نظیددر بارنددد ی یددا برابدداری و
یا زددت زدایص اقلیمدی اندد .بدا ایقزداا ،ترییدرات در درجد زدرارت و بارندد ی علدت بد وجدود
آمدددن یش یددا ی ،یددیالا ،م دداجرت انددوا پرنددده ان ،موجددودات کوچ د

از ی د

من ب د ب د

یددازات مختلددگ دیگددر زددده و یددا ممکددق باعددع ترییددرات منددابع آبددی در کوتاهمدددت و یددا درازمدددت
در یازات مختلگ می ردد).(Sheila, 2013

تشدددید در ترییددرات آا و هددوا و یددا اقلددی پیامددد م ددتبی بدداای اجتمددا  ،اقت دداد و م ددی
زی ددت دارد .نظددر ب د ارزیددابی کددارا 1و همکدداران در یدداا ( )1999نشددان میدهددد ک د ترییددرات
اقلیمددی در اک ریددت مندداطی ج ددان در ی د

قددرن اییددر ب د وقددو پیویددت ایددت .کددارا و همکدداران

2
(Freeze
نشددان داده انددد ک د تعددداد روزهددای یددرد زدددید نظیددر یخ د ددی ( )Frostو یخبندددان )3

کددداهد یافتددد و ه چندددان در زددددت روزهدددای دددرم و داغ افددد اید یافتددد ایدددت .عدددالوه بدددرآن،
یددرعت زددد اقدد افدد اید درجدد زددرارت بیشددتر اززددد اک رافدد اید درجدد زددرارت را نشددان
میدهددد .افدد ون بددرآن ،افدد اید درمیدد ان بارنددد ی درامریکددا ،چددیق ،ایددترا یا ،کانددادا ،ندداروی،
مک ددیکو ،پو نددد و ات دداد جمدداهیر زددوروی یددابی افدد اید یافتدد ایددت .(Groisman et al.,
)1999

م ددابی ب د ت بیبددات انجددام زددده در زدددت طوفانهددای مندداطی زدداره یددا ایددتوایی ترییددرات
4
 )1998دریافتدد انددد کدد
قابدد مالزظدد رونمددا نگردیددده ایددت⸵ نیکددوا و همکدداران در یدداا (

افددد اید ج ددددی در تعدددداد طوفانهدددای زددددید رمیدددیری در ایدددترا یا از یددداا  1996رخ داده
ایت .از طرا دیگر ندییا

5
 )1996اره دادندکد در تعددادی از
و همکاران در یاا (

طوفانهددای زدددید آتالنتیدد

کدداهد رخ داده ایددت .زددواهد کمددی وجددود دارد کدد ترییددر در
1

- Karl et al.
- The process through which a substance change from a liquid to a solid.
3
- The temperature fell below freezing point and ground becomes covered in ice
crystals.
4
- Nicholls et al.
5
- Landsea et al.
2
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طوفانهددای اضددافی مندداطی رمیددیری بد وقددو پیویددت انددد ،امددا تن ددا مبدددار م دددودی از ارقددام
مددورد تج ی د و ت لی د قددرار رفت د ایددت .ه چنددان ،م ا عدداتی کمتددر در راب د ب د رونددد ترییددرات
اقلیمددی را مددورد برریددی قددرار داده انددد ،ب د ایددت نایی از ترییددرات میددانگیق ،مبددادیر م د می د ان
بارنددد ی و درج د زددرارت ب د طددور عمددده نتیج د ارقددام کیوددی و کمددی قددرار مددی یددرد .ا ددر ی د
مبدددار اندددل معلومددات از دیددت بددرود باعددع یواهددد زددد کدد نتدداین قابدد مالزظدد در ارقددام
ت لیدد زددده ترییددرات فددازد رخ دهددد .در هنگددام برریددی ارقددام مددرتب بدد زددرای اقلیمددی
ازتمددداا بدددروز ازدددتباهات در ارقدددام افددد اید یافتددد و ممکدددق بعندددوان اطالعدددات دریدددت دقیدددی
م ایددب زددود .عددالوه بددرآن ،ت لیدد اطالعددات زادمددات اقلیمددی درمن بدد ویددیع بدد زددک
پراکنده نماینده درک من ب را مینمایند.
معلومددات کدد یددا ن ددبی راجددع بدد درجدد زددرارت و بارنددد ی در مندداطی اقیانویددی وجددود
دارد .ایددق مندداطی ی د

ویددیع از کشددورهای مختلددگ ماننددد ایددترا یا ،زیالنددد جدیددد ،اندددونی یا،

فددوجی ،ین د  ،یددوماوا را دربددر دارد .امددا موجودیددت داتددای ن ددبی نشددان میدهددد ک د یددازات
متدددذکره در برابرترییدددرات اقلیمدددی در یددد

آیدددی پذیری ن دددبتا بلنددددی قدددرار دازدددت و ایدددق

پیشددامد چندددیق د یدد دارد کدد عبددارت انددد از :نوددو

بددید اززددد ،طوفددان مویددمی مندداطی

زدداره یددا ایددتوایی ،پدیددده آا-نینددو نویددانات جنددوا تددوام بددا بارندددهگی ،موجودیددت ج ایددرک
ارتوددا از ی د

ب ددر ،صددخرههای مرجددانی و م ددی م ددتعد ب د آتددد یددوزی جددنگالت .عددالوه

بددرآن ،نویددانات درون ده د اقیددانو

آرام منبددع م د د ر ددونی اقلیمددی دریددق من ب د ب د زددمار

میآید(Manton et al., 2001).

دریددداا  ،1998زدددبک اقیدددانو
مددرتب بدد آا و هددوا یدد

آرام یدددا )APN(1بدددرای جمدددع آوری اطالعدددات ج دددانی

ورکشددان بددا می بددانی مرکدد ت بیبددات هوازنایددی ایددترا یا بر دد ار

کردنددد .هدددا اصددلی ایددق یددیمینار تشددویی م دداعی بددرای مشددارکت من بدد ای در م ا عددات
بیقا مللدددی ج دددت اطالعدددات اقلیمدددی و نظدددارت یدددریع روندددد ترییدددرات اقلیمدددی ایدددت .دریدددق
جل دد نمایندددههای  14کشددور مختلددگ ماننددد ایددترا یا ،فددوجی ،فران دد  ،پن ددلوانیا ،ما ی یددا،
- Asia Pacific Network
178
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میانمدددار ،کا ددددونیای جدیدددد ،زیالندددد جدیدددد ،پایویدددا ،ینددد  ،فلیپدددیق ،یددداموا ،تایلندددد و ویتندددام
ازددترال کردنددد .نتدداین قابد مالزظد ورکشددان ایددق بددود کد بد ت لید ارقددام در من بد متددذکره
کم د

نماینددد .اف د ون بددرآن ،ت لی د اطالعددات بایددد دریرایددر من ب د یدداده ،مددرتب و هماهن د

درنظر رفت زود).(Manton et al.,1999
افران دددتان هددد در برابدددر ترییدددرات اقلیمدددی م دددطون نی دددت ،مدددردم منددداطی رویدددتایی
افران ددتان ک د بیشددتر متکددی ب د منددابع طبیعددی انددد نظددر ب د مبیددا

ج ددانی در برابددر ترییددرات

اقلیمدددی زیدددادتر آیدددی پذیراندددد .بیشدددتر از % 80مندددابع آبدددی ایدددق کشدددور ازیل دددل کوههای
هندددوکد یرچشددم می یددرد ک د متکددی ب د بارنددد ی یدداان ایددت .دیددایر آبددی افران ددتان 75
میلیدددارد مترمکعددد تخمدددیق ردیدددده کددد ازآن جملددد  55میدددارد مترمکعددد جریاندددات یددد

ی

ایت و  20میلیارد مترمکع جریان زیرزمینی را دربر دارد). (World Bank, 2009
عددالوه بددرآن ،افران ددتان بددا هددوای یشدد

و نیمدد یشدد

در برابددر افدد اید درجدد زددرارت

آیددی پذیری بیشددتر دارنددد .اویدد درجدد زددرارت ق ددمتهای کدد ارتوددا آن در تاب ددتان 33
درج د یددانتی ددراد و در زم ددتان ب د  10درجدد یددانتی ددراد م ایددب زددده ایددت .درزا یکدد
در بخدهددای مرتوددع تددا  -20درج د یددانتی راد در ف د زم ددتان مبددت ردیددده انددد .ب د ایددا
اطالعدددات کشدددورهای همجدددوار افران دددتان میددد ان بارندددد ی  0.5میلدددی متدددر یدددا  %2از یددداا
 1960بددرای هرده د کدداهد را نشددان میدهددد .ب د طددور عمددوم کدداهد 2.7میلددی متددری در مدداه،
 6.6%در ی د

ده د مبدددار بارنددد ی را مبددت نمددوده ایددت امددا عدددم اطمینددان بددا توج د ب د ارقددام

بارنددد ی تج یدد کامدد ترییددرات ذزددت را م دددود میکنددد ) .)Ning et al., 2013نظددر بدد
ت بیبددات جدیددد میدد ان افدد اید درجدد زددرارت  1.8درجدد یددانتی راد از یدداا  1950ا دددی
 2010را نشددان میدهددد .پیدبینددی افدد اید درجدد زددرارت بدد ایددا

مدددا اقلددی من بدد ای

 (RCM)1از  CORDEX2و یدددناریوی  ،RCP3افران دددتان ب دددورکلی افددد اید قابددد تدددوج ی در
میدد ان درجدد زددرارت یدداان ن ددبت بدد پیدبینددی ج ددانی میبازددد .عددالوه بددرآن ،مددرتب بدد
1

- Regional Climate Model
- Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment
3
- Representative Concentration Pathways
2
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یدددناریوی  RCP 4.5و  RCP 8.5افددد اید درجددد زدددرارت  1.7ا دددی  2.3ازیددداا -2006
 2050درکوتددداه مددددت و در درازمددددت  2.7تدددا  6.4درجددد یدددانتی راد ازیددداا  2099 -2006را
نشان میدهد ).(Aich et al., 2017
وایددت بامیددان در ت ل د کددوه هددای هندددوکد درق ددمت مرک د ی افران ددتان بددا طواا بلددد
 34ا دددی  35.5درجددد در نی کدددره زدددما ی موقعیدددت دارد .ایدددق وایدددت دارای اقلدددی یشددد
نیم یشدد

و

بددا تاب ددتان ن ددبتا ددرم و زم ددتان یددرد کدد در ارتواعددات 2000متددر و بلندددتریق

نباط مرتودع آن بد 4000متدر ازید

ب در قدراردارد .بد صدورت کلدی اوید درجد زدرارت تدا -5

درجدد یددانتی راد در ف دد یددرد م ایددب زددده ایددت .عددالوه بددرآن پدداییقتریق درجدد زددرارت
تدددا -20درجددد یدددانتی راد و در یددداا  1978بددد  -31درجددد یدددانتی راد نیددد ت بیدددت ردیدددده
ایددت .ترییددرات درجدد زددرارت روزاندد در تاب ددتان بیشددتر از 20درجدد یددانتی راد مبددت زددده
ایددت .بارنددد ی یدداان آن بدد طددور اویدد  165ملیمتددر را در بددر دارد کدد بیشددتر بدد زددک
برابدداری صددورت میگیددرد .در موی د ب ددار و تاب ددتان بددرا دوا زددده ب د زددک آاهددای روان در
ق مت پایان جریان میابد ).(Cook, 2011
.2

ارقام و روش تحقیق

دریق ت بیی از دادههای ج انی یعنی از ارقام  NOAAایتواده زده و مشخ ا از وی یایت
) (ftp://ftp.cdc.noaa.gov/Datasets/cpc _global_temp/دانلودزده و توی یافت ویر  GISطوا
ٌ
ا بلد نب مورد نظر مشخص ردیده و معلومات ایتخراج زده بعدا توی یافت ویر  SPSSمورد
ت لی و تج ی قرار رفت ایت .دریق ت بیی ایق ارقام بامعیارهای زیر مورد برریی قرار رفت ایت.


ارقام مبع زده ازیاا  2016 -1987را دربردارد.



داتا روزهاییک درآن مبت نشده بازد ندارد یعنی ارقام از دیت رفت ندارد.

 معلومات از نب  34.75درج عرب ا بلد زما ی و 67.75درج طوا ا بلد زرقی
زاص ردیده ایت ک درمرک وایت بامیان موقعیت دارد.


زد اک ر و زد اق درج زرارت و تواوت ایق دو پارامتر دریافت ردیده ایت.

180
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 برای ت لی وتج ی پیامدهای ترییرات اقلیمی زد اق  30یا ارقام مانند درج زرارت
و بارند ی ضرورت ایت.
.3

نتایج و بحث

 .1.3بررسی حد اکثر افزایش درجة حرارت
برریی زداک ر اف اید درج زرارت نشان میدهد ک بیشتریق نویانات در درج زرارت در
من ب مرک بامیان در مدت زمان ارقام یری ب وقو پیویت ایت .ایق ترییر مجمو اف اید 0/71
درج یانتی راد بیق یاا های  2016-1987را نشان میدهد .ب طور اوی برای هریاا ب اندازة
 0/023درج یانتی راد صعود را مبت نموده ایت ک در راا  1نشان داده زده ایت .رمتریق
یاا ها از  2007 - 1999را دربردارد ک دریق مدت زمان میانگیق درج زرارت درهریاا باا ترتی
 10/5 ،10/9 ،10/2 ،11/5 ،10/6 ،10/5 ،11 ،10/6 ،10/5 ،11 ،10/6 ،10/6درج
یانتی راد ب مبت رییده ایت .ارقام ت لی زده رمتریق یاا را ب طو راوی  11.5درج
یانتی راد در یاا  2004را نشان میدهد .پاییق تریق درج زرارت ب ور میانگیق در یاا 7.7
درج یانتی راد در یاا  2010ب مبت رییده ایت .اف ون برآن ،اوی درج زرارت یاان 9.2
1
درج یانتی راد درمدت  30یاا دکرزده را نشان میدهد .یافت های ایق ت بیی بانتاین ا وار
وه کاران ک در یاا ( )2005در امریکای مرک ی وامریکای زما ی-جنوبی بیق یاا 2003 -1961
انجام زده مشاب ت دارد ،زیرا آنان ب صورت کلی اف اید رما درمن ب را نشان داده اند و درعیق
زاا وقو زدیدتریق زد اک ر وزد اق اف اید درج زرارت و کاهد یرما را نی مشاهده کرده اند.
همچنیق ،ا ک اندر 2وه کاران دریاا ( )2006دریافت اند ک اف اید درج زرارت روزان درنی کره
زما ی ب وقو پیویت ایت .اف اید رما  0/07درج یانتی راد دری ده دریرایرج ان را
نشان میدهد ( .)Jones & Moberg., 2002ه چنان ،ترییرات اف اید  1.12درج زرارت بیق
یا ای  2010-1901در نی کره جنوبی مشاهده زده ایت (.)Jones et al., 2012

- Aguilar et al.
- Alexander et al.
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12

10
9
y = 0.0238x - 38.448
R² = 0.035

)Temprature (ºC

11

8
7
6

)Year (1987-2016

راا  -1میانگیق زد اک ر اف اید درج زرارت یاان بیق  2016-1987در مرک بامیان را نشان میدهد

 .3.2بررسی حد اقل افزایش درجة حرارت
زددد اقدد افدد اید درجدد زددرارت  0/0115درجدد یددانتی راد در هریدداا و ب صددورت کلددی
 0/345درجددد یدددانتی راد در تمدددام یددد دهددد ت بیبدددی ( )2016 -1987در یددداز ت بیدددی را
نشددان میدهددد ک د در ددراا  2زددر دادهزددده ایددت .عددالوه بددر آن ،یددردتریق یددااها از 1989
  1997را دربددردارد .میددانگیق درجدد زددرارت در هریدداا بدد ترتیدد ،-4/1 ،-3/9 ،-3/2 ،-4 -5/3 ،-4/6 ،-4/2 ،-4/5و  -4/5را دربدددردارد .بدددا آنهددد یدددردتریق آن بددد طور اویددد -5/3
درجدد یددانتی ددراد دریدداا  1996ت بیددت ردیددده ایددت .افدد ون بددرآن یدداا  1987بدد عنددوان
رمتددریق یدداا بددا زددداق افددراید درجدد زددرارت در مدددت  30یدداا ت بیبدداتی زددنایت زددده
ایددت .نتدداین ایددق م ا ع د بددا یافت د ت بیددی ا ک دداندر وهمکدداران در یدداا ( )2006صددورت رفت د
ایددت مشدداب ت دارد ،کدد ترییددرات قابدد مالزظدد در افدد اید زددداق درجدد

رمددای زددبان در

نی کدددره زدددما ی بدددیق یدددا ای  2003-1901رخ داده ایدددت .اضددداف بدددرآن ،ترییدددرات قابددد
مالزظ د دراف د اید زددد اق د درج د زددرارت بددیق یددا ای  2000-1960درامریکددای جنددوبی ب د
وقددو پیویددت ایددت ( .)Vincent et al., 2005ترییددرات در زدددت زددد اقدد درجدد زددرارت
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ن ددبت ب د نویددانات زددد اک ددر دمددا درآیددیای مرک د ی و جنددوا آیددیا بددیق یددا ای 2000-1961
بیشتر مشاهده زده ایت (.)Klein et al. 2006

)Year (1987-2016

0

-1
)Temprature (ºC

-2

-3
y = 0.0115x - 25.826
R² = 0.0053

-4

-5

-6

راا  -2میانگیق زد اق درج زرارت یاان از  2016-1987در مرک بامیان را نشان می
 .3.3بررسی تفاوت حد اکثر وحد اقل افزایش درجة حرارت
ایدددتالا میدددان زدددد اک دددر وزدددد اقددد درجددد زدددرارت در دوره ت بیبددداتی ()2016-1987
نشددان میدهددد ک د  0/36درج د یددانتی راد در مجمددو  30یدداا را نشددان میدهددد .تبدداوت زددد
اک ددر وزددد اق د ب ددور اوی د  0/0123درج د یددانتی راد در یدداا اف د اید را مبددت نمددوده ایددت.
ایددق ارقددام بلندددتریق درج د زددرارت ب د طددور میددانگیق  14/2درج د یددانتی ددراد در یدداا 1997
ت بیدددت نمدددوده ایدددت .میدددانگیق پددداییقتریق درجددد زدددرارت  8/9درجددد یدددانتی راد در یددداا
 1987مبددت ردیددده کدد درزددک  3تشددری

ردیددده ایددت .افدد اید قابدد مالزظدد در ایددتالا

زددد اک ددر وزددد اقدد  0/34درجدد یددانتی راد در یدد

دهدد در مندداطی زددما ی پاک ددتان بددیق

یددا ای  2015-1986مشدداهده زددده ایددت( .)Waqas & Athar,2018نتدداین ایددق ت بیددی
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بددا یافتدد های ت بیددی نیددو 1و همکدداران در یدداا( )2006در زددرو و جنددوا افریبددا انجددام زددده
مرددایرت و هدد مشدداب ت دارد ،کدد افدد اید در تودداوت زددد اک ددر وزددد اقدد دمددا در کدد یدداز
ت بیدددی را نشدددان نمیدهدددد .رچددد افددد اید آن تن دددا در کشدددورهای نامبیدددا ،ب دددتون ،زامبیدددا و
موزامبیدد

را نشددان میدهددد.

همچنددیق ،م ددابی یافتدد هددای از  559ایتیشددق هوازنایددی

درکشددور چددیق هد مشدداب ت و هد مرددایرت ایددق ت بیددی را نشددان میدهددد ،کد در مندداطی زد ری
بددد ی ز رنشددینی تودداوت زددد اک ددر وزددد اقد دمددا رونددد کدداهد دازددت امددا در مندداطی رویددتایی
روند اف ایشی دازت ایت(.)Wang et al, 2012
15

14

12

)Temprature(ºC

13

11

y = 0.0123x - 12.622
R² = 0.0074

10

9

8

7

)Year (1987-2016

راا  -3تواوت زد اک ر وزد اق اف اید درج زرارت ب طوراوی در هریاا از  2016-1987در مرک بامیان ایت

- New et al.
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دریددق ت بیددی ،اطالعددات درج د زددرارت ب د نظددر میریددد ک د می د ان یدداان اف د اید درج د
زددرارت در مرکدد وایددت بامیددان درنب دد  34.75درجدد عربا بلددد زددما ی و 67.75درجدد
طواا بلددد زددرقی نشددان دهنددده ییرصددعودی در طددوا یدد دهدد اییددر( )2016-1987ایددت.
اف د اید در درج د زددرارت ترییددرات معنددادار در بلنددد رفددتق درج د زددرارت نی ددت .بدددیق معنددا ک د
پیامددد آن یددب یش یددا ی هددای پددی درپددی ردیددده وه د بیشددتریق امددرات را بدداای منددابع آبددی
و یددکتور زراعددت دارد .زددد اک ددر ترییددرات پددید آمددده در افدد اید درجدد زددرارت بددا میددانگیق
یدداان  0/023درجدد یددانتی راد ایددت و مجمددو کدد  0/71درجدد یددانتی راد در یدد دهدد
را نشددان میدهددد کدد ارقددام درزددت در زدددت ترییددر افدد اید درجدد زددرارت دریدد

من بدد و

یرایددر ج ددان را نشددان میدهددد کدد درجدددوا  1اراددد زددده ایددت .زددد اقدد ترییددرات درجدد
زددرارت ب ددور اویدد  0/0115درجدد یددانتی راد دریدداا کدد اجمدداا  0/34درجدد یددانتی راد
در دوره ت بیباتی نشان میدهد.

جدوا  -1ترییرات درج زرارت بیق  2016-1987در مرک بامیان را نشان میدهد
دوره

زد اک راف اید درج
زرارت ب

Cº

زد اق اف اید درج
زرارت ب

Cº

تواوت زد اک ر وزد اق
اف اید درج زرارت ب

درهریاا

0/023

0/0115

0/0123

1987-

0/71

0/34

0/36

Cº

2016

در زا یک ترییر در اف اید درج زرارت در نباط مرک ی بویژه در یل ل کوه هما یا ب وجود
آمده ایت ک بامیان نی ج ء آن میبازد .ایق ترییرات نشاندهنده آیی پذیر بودن بامیان در مبیا
ج انی نشان میدهد .اف اید  0/71درج یانتی راد ک یکی ازپارامتر ترییرات اقلیمی ایت کمتر
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در نباط مختلگ ج ان رخ داده ایت .ترییر در درج زرارت یب زده ک زدت بارند ی دریا ای
اییرکایت زده ک بیشتریق یش یا ی ها در یاا  2002 ،2001و  2011درنباط مختلگ وایت
بامیان تجرب زده ایت .با اف اید درج زرارت اقلی یش

تر وآیی پذیری جوان دیدی بیشتر

می ردد .پیامد ایق ترییرات اقلیمی یب زده ایت پوزد بناتی دریق وایت تضعیگ زده و ی
عایدات دهاقیق از نازی پروره ما داری آیی دیده و مردم دچارفبرزدید ردیده ایت .اما در
صورت عدم کنتروا فکتورهای مؤمر در بوجود آوردن ترییرات اقلیمی امرات نا وار باای منابع آبی
ذازت و برای یالمت م ی زی ت صدمات جبران ناپذیر در ده یی آینده وارد یواهند نمود .از
طرا دیگر ازبیق رفتق پوزد نباتی یعنی تبدی یازات یب یا چرا اهی ب یازات زراعتی و
م کونی ازجمل فکتورهای ایت ک برترییرات اقلیمی تدأمیر ار ایت .درمبیا

ج انی ،ق ع

جنگالت ،ترییرات یازات یب  ،یکتور زم و نب  ،انرژی ،یایتمان و صنعت ازجمل عوام مومر
اند با ب وجود آوردن ازات لخان یی یب ترییرات اقلیمی میشوند .ایق روند می تواند ب اف اید
درج زرارت کم

نمایند تا درنتیج وقو زوادث طبیعی مانند ییالا ،یش یا ی ،یونامی،

آتد یوزی جنگالت بیشتر ردد.
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