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:دور انسان: آنتروپوسن
آیا انقراض بزرگی در راه 

است؟



تغییرات اقلیمی

و نابودی دولت ها  و تمدن ها و بروز جنگ ها در تاریخ



راکهنتمدن هایسقوطکهدانشمندانی

یفروپاشعلتمی گویندمی کنند،مطالعه

ردمنابعازحدازبیشمصرفوبهره برداری

.استاقلیمتغییراتباترکیب

دارد؟معناییچهمازمانبرایکشفاین



از بین رفتن تمدن مایا به دلیل خشکسالی

جنوبدرسرخپوستاقوامازگروهیناممایا
تمدنینامومرکزیآمریکایشمالومکزیک
.استیوکاتانجزیرهشبهدرقدیمی

ظیرنخودگذشتهتمدنهایازبهرهگیریبامایاها
۹۰۰تا۲۵۰سالهایخاللدرتوانستنداولمک

زیمرکآمریکایدرراعظیمتمدنیمیالد،ازپس
.کنندپایهگذاری

یشهرهاازبسیاریتوسعه،قرنچندوجودبااما
میالدازپس۹۰۰سالحدوددرسرعتبهمایاها

عمامیکصورتبههمیشهتاکنونکهشدندرها
بودهماندباقیپژوهشگرانوانسانشناسانبرای

حدازبیشقطعیاجنگلزدایینظیرنظریههاییو
خشکسالیوجمعیتحدازبیشرشددرختان،

.بودشدهارائه



از بین رفتن تمدن مایا به دلیل خشکسالی

تاریخیآثاربررسیبامحققان
درمایاتمدنازماندهبرجای

وگوآتماالمکزیک،کشورهای
تاریخیهایمحوطهوالسالوادر

در«ایتازچیچن»،«یوکاتان»مشهور
هایهرمویژهبهمکزیککشور
به«اوکسمال»مشهورتاریخیشهر
لیاصعلتکهاندرسیدهنتیجهاین

۸۰۰سالدرمایاهاتمدننابودی
.استبودهخشکسالیمیالدی،

مجلهدرشدهمنتشرجدیدتحقیقاتاکنونScience،ددهنشانتاکردهاستفادهدریاچهرسوباتتحلیلوتجزیهاز
رامکزیکچیچانکانابدریاچهرسوباتنمونههایمحققان.استبودهاتفاقایندراصلیعاملشدید،خشکسالیکه

داشتهکاهشدرصد۵۰مایاها،منطقهدرسالیانهبارشهایساله،۱۰۰دورههایدرکهشدمشخصوکردندمطالعه
.استیافتهکاهشهمدرصد۷۰تاشدیدخشکسالیشرایطدررقماینو



از بین رفتن تمدن مایا به دلیل خشکسالی

شودشربنابودیموجبمیتواندچگونههواوآبدرویرانگرتغییراتمیدهدنشانکهاستمهمنظراینازتحقیقاین.

منطقه،ردهواییوآبشرایطازمدلیکتاگرفتندقرارتحلیلوتجزیهمورددقتبهدریاچهاینزیررسوبیالیههای
مینطوره.مییابدکاهشدریاچهحجمکمتر،بارندگیبادورههایطولدر.شودایجادبارندگیودماماننددادههاییشامل

.میمانندبهجاسنگینعناصرومیشوندتبخیرسبکترذراتابتدامیشود،تبخیرآبکه

کلگیریشبهمنجرکهاستشدهاضافهدریاچهآبساختاربهمستقیمطوربهگچبلورهایخشکسالی،بحرانزماندر
Fossil)آبفسیل water)دورههایطولدررادریاچهآبخواصتاداداجازهمحققانبهآبفسیلهااین.میشود

.کنندتحلیلوتجزیهمختلف

درودموجآبفسیلهای.هستیدگذشتهدردریاچهاینآبازنمونهبرداریحالدرشماکهاستاینمانندبهروشاین
.استمنطقهایندرطوالنیمدتوشدیدخشکسالیدورههایازحاکیچیچکانابدریاچه

ودوجبا.بودهاندشدیدوطوالنیچقدرخشکسالیدورههایکهمیدهدنشانچیچکانابدریاچهدرموجودآبفسیل
خصمشهنوزشدیدخشکسالیاینوقوعدلیلامامیدانیم،هواییوآبشرایطمورددرزیادیچیزهایامروزهمااینکه

.نیست



از بین رفتن تمدن سومر به دلیل خشکسالی

بینجنوبدرهاسومریتمدن

تمدن»و(امروزیعراق)النهرین

رد«سنددرهتمدن»و«مصرقدیمی

تمدنسهوداشتهوجودهند

هزار۶کهاستزمینرویباستانی

بزرگجوامعشکلبهقبلسال

ظاهربازرگانیزمینهدرفعال

ردهکمیرقابتیکدیگرباشدند

.اند



از بین رفتن تمدن سومر به دلیل خشکسالی

سارگنمسیح،میالدازپیشسالهزار۳حدوددر
تمامیتوانستاکدایاسطورهپادشاهبزرگ

ابناکدیهامپراطوریوتصرفراسومریهشهرهای
هایویژگیسایروبازرگانیکلیقوانینوکند

.کندوضعراتمدنی

اامبودزمانآنابرقدرتامپراطوری،ایناینکهبا
پایتختباهمراهآنتاسیسازسال۲۰۰ازپس
ترینکوچکاینکهبدونناگهانی،صورتبه«اکد»خود
.شدناپدیدگذارد،جابهخودازاثری

ختاریمورخانمیاندرشدهذکرتمدنشدنناپدید
اهآنازبرخیوکردهپابهراهاییجنجالشناسی

ازالنهرینبینشهرهایکهاندبودهباوراینبر
ایهنوادهباواندنداشتهرضایتخودمرکزیقدرت
دیگربرخیاما.بودندجنگیدهنیزایاسطورهپادشاه

حمالتباراسومریتمدنشدنناپدیدمورخاناز
ارپادشاهقدرتوویرانراکشورکهجوتیقبایل

.دانستندمرتبطکردند،تضعیف



از بین رفتن تمدن سومر به دلیل خشکسالی

حدوددرمیدهدنشانمطالعاتطرفیاز
زبانوفرهنگپیشسال4۲۰۰

میان)مزوپوتامیامنطقهدرسومری
رفتهبیناز(کنونیعراقدررودان
.است

بهیشناسزمینوشناسیباستانشواهد
دورهدرکهکندمیتأییدآمدهدست
یمتوالهایخشکسالیساله۳۰۰-۲۰۰

آبشده،بایررودانمیانزمینهای
نابودکشتزارهاوخشکرودخانهها

ازمهاجماقوامدورههمیندروشدند
آغازراخودحمالتشمالمرزهای

ورودخانههاخشکبسترهای.کردند
منطقهاینکهمیدهدنشاندریاها

شدیدیاقلیمیدگرگونیدستخوش
.استبوده

https://www.livescience.com/25221-drought-killed-
sumerian-language.html



اثر تغییر اقلیم بر تمدن های باستانی فالت ایران

سرپرستیبهکهمشترکپژوهشیکدر
نزمیعلومدانشکدهدر"پورمندعلی"دکتر

معلوملیبنیادحمایتباومیامیدانشگاه
دادهنشاندرآمده،اجرابه(NSF)آمریکا

دنتماکد،تمدنچونتمدنهاییافولکهاست
امپراتوریماد،پادشاهیایالم،تمدناور،سوم

وریامپراتپارتی،اشکانیپادشاهیهخامنشی،
هایدورهباصفویپادشاهیوپارسیساسانی
.استبودههمزمانمنطقهدرخشکیشاخص

شکلگیریلیاصدالیلازآب،منابعویژهبهمنابعتوزیعمدیریتدرباالتواناییوحاصلخیزخاکمحیطی،مناسبشرایط
.میآیندحساببهتمدنهااینگسترشو

الوارووبچصادراتودامداریکشاورزی،پایۀبرمیانرودانناحیۀوایرانفالتساکناناقتصاداصلیارکانآنجاییکهاز
.نیستذهنازدورجوامعاینبرناگهانیاقلیمیتغییراتتأثیرامکانبوده،استوار



اثر تغییر اقلیم بر تمدن های باستانی فالت ایران

حاشیهرسوبهایبررسیبامذکورپژوهش
ایران،شمالباختریدراردبیلنئوردریاچۀ

دقتبااقلیمیدیرینهدادههایازمجموعهای
راتتغییکهآوردهدستبهراباالبسیارزمانی

بههگذشتسالهزارسیزدهدررااقلیمیناگهانی
اساساینبر.استگذاشتهنمایشبهروشنی

9۰۰۰تا۶۰۰۰بینکهاستشدهدادهنشان
هوایوآببادورهیکایرانفالتپیش،سال

سال۶۰۰۰حدودازوکردهتجربهرامرطوب
ازدریافتیانرژیتغییرباهمزمانوپیش

کرۀمداردردورهایتغییراتبهدلیلخورشید
فراوانریزگردباخشکدورههایتناوبزمین،

یراتتغیتحقیقایندر.استکردهپیداافزایش
وروددورههایبیانگرتیتانیومعنصرمیزان

رایبنشانگریبعنوانبنابراینبودهریزگرد
.استرفتهکاربهخشکدورههایشناسایی
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 Highest-ever daily average CO2 : 409.44 ppm on April 9, 2016

گازمیزاناگرco22ازیکموبیستقرناولدههدرشدنگرممیزانبرسد،امپیپی450به

.کردخواهدعبوردرجه



Climate changes: a critical issue…
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Climate changes: a critical issue…
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انواع تغییرات زیست محیطی و فعالیتهای بشر و انقراض•
ان پستانداران در سده  اخیر بحث جدیدی مبنی بر امک

 (epoch)رخداد انقراض بزرگ دیگری با شروع یک دور 
در سالهای اخیر  بحث. جدید در زمین موجب شده است

جدیدی در محفلهای زمین شناختی در دنیا  "دور"از 
مین همزمان با دریافت اهمیت تغییرات اقلیمی از سوی ز

رپوسن گفتگو از دوری  نام آنت. شناسان شدت یافته است
.  است( عهد جدید انسان )

هر نوع تغییری در سطح پوسته زمین را می توانآیا •
شروع دور جدیدی در زمین دانست ؟ آیا انقراض جدیدی

امکان رویداد دارد؟
17



زمین شناختی (era)در زمین شناسی ما با سه دوران •
دوران  عبارت از . برای تشریح تارخچه زمین مواجهیم

ه واحد های بزرگ زمانی در تاریخ زمین هستند و بر پای
ن شده تعیین سن و فسیل های شاخص یافته شده، تعیی

. تقسیم می شود  (period)هر دوران به چند دوره . اند
.  مربوطند( سامانه)سنگهایی که در هر دوره شکل می گیرند به یک واحد  چینه نگاری به نام سیستم 

در دوران سوم و دوره کواترنری از حیات زمینما اکنون 
.  می شودتقسیم (epoch)هر دوره به چند دور . قرار داریم

واحدی زمانی است که دوره "دور"در زمین شناسی 
واحد های سنگی طوالنی تر است "سن"کوتاهتر و از 

که به معنای  (oloceneهولوسن  "دور"اکنون در ما •
دوره کواترنر از. است، زندگی می کنیم"تماما جدید"

و شامل پله حدود دو  و نیم میلیون سال قبل آغاز شده 
.  ایستوسن و هولوسن است

18
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از گونه های مختلف پستانداران از % 75در سیصد سال گذشته •
بین رفته اند، و بر اساس پیش بینی آنتونی بارونسکی، دیرینه 
زیست شناس در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، و مقاله ای که در 

در مجله نیچر منتشر نمود اگر روند کنونی ادامه 2011سال 
سال آینده در وضعیت 500یابد، کلیه گونه ها پستانداران در 

سال آینده در وضعیت خطر انقراض کامل 2500بحرانی و در حدود 
.قرار خواهند گرفت

میلیون سال قبل از ان فقط 540این پدیده ای است که در کل •
انقراض در دوران اول زمین شناختی 5این . بار رخ داده است5
پایان دوره )میلیون سال قبل 435اول بار در ( پالئوزوئیک) 

پایان دوره )میلیون سال قبل 354، و بار دوم در (اردوویسین
میلیون سال 251، و بار سوم در پایان دوران اول  در (دونین
، و بار چهارم در (که ضمنا پایان دوره پرمین نیز بوده)قبل 

در پایان )میلیون سال قبل 205در (  مزوزوئیک)دوران دوم 
، و آخرین و پنجمین بار در  پایان دوران دوم در (دوره تریاس

میلیون سال قبل رخ داد وقتی که شهاب سنگی بر روی زمین 65
.سقوط کرد

این همان زمانی است که زمین شناسان به عنوان پایان دوران •
و پایان دوره کرتاسه و زمان از ( مزوزوئیک)دوم زمین شناسی 

.  بین رفتن دایناسور ها می شناسند

20



کل بارونسکی نتیجه گرفت که انسان هم اکنون در حال ش•

(  نششمین انقراض بزرگ زمی)دادن به یک انقراض جدید 

در همان ابعاد و اندازه آخرین انقراض در پایان کرتاسه 

این مساله به دلیل تغییرات اقلیمی ، آلودگی،. است 

یستی سکونتگاههای جدید و ناپایدار و همچنین تهدید تنوع ز
.  رخ داده است

21
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گسل های مهم داخل شهر تهران

23
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پتانسیلسوانحطبیعیچهارگانهدرتهران

گسلها زمینلغزشها

فرونشست مسیلها
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خطرسوانحطبیعیچهارگانهدرتهران

4نقشهخطرتلفیقشده
مخاطرهزلزله،سیل،

زمینلغزشو
فرونشستدرتهران
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توزیعجمعیتوبافتفرسودهوناپایداردرتهران

توزیع
جمعیتدر

تهران

بافتفرسودهو
ناپایداردر

تهران
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ریسکمخاطراتچهارگانهدرتهران

نقشهریسکمخاطراتچهارگانهدرتهران



Climate change and incidence of hazards in 
mountain regions (IPCC2007)



زمینلرزه ها به عنوان بازگشت های بعد از 
یخچالی؟

• Great Laurentide Ice Sheet buried much  of the 
northern part of the continent; 

• its removal on the underlying lithosphere; and on 
its potential for triggering earthquakes.

1886 Charleston (south Carolina) 
Earthquake M7.0  



و باال آمدگی قابل توجه پوستهذوب شدن ورقه های یخی به •
تغییر بشود، در جایی که یکافزایش فعالیت لرزه ای مقطعی از 

.  شکل زمین ساختی در زیر یا در مجاورت ورقه یخ رخ دهد



Earthquakes by climate changes???

1811-1812 New Madrid EQs:

 December 16, 1811 - M7.7

 December 16, 1811 - M7.0

 January 23, 1812 - M7.5

 February 7, 1812 - M7.7
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Earthquakes by climate changes???

1811-1812 New Madrid EQs:

 The origin of the New Madrid earthquake sequence
remains enigmatic and continues to be the source of
debate and discussion among US seismologists.

 The fact: the area is about as far from an active plate
margin

 It suggests that plate tectonics is not directly responsible,
so geologists have had to look elsewhere for an
underlying cause.

33



Earthquakes by climate changes???

1811-1812 New Madrid EQs:

 Almost inevitably, attention has been brought to bear
on the great Laurentide Ice Sheet that buried much of
the northern part of the continent at the Last Glacial
Maximum; on the influence of its removal on the
underlying lithosphere; and on its potential for
triggering earthquakes—even many thousands of years
after its retreat.
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Earthquakes by climate changes???

1811-1812 New Madrid EQs:

The Barnes Ice Cap, containing remnants 
of the Laurentide Ice Sheet.

35



Earthquakes by climate changes???

Some earthquakes assumed to be due to climate changes 
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 1811-1812 (Mw= 7.7, 7.5 and 7.7) New Madrid Earthquakes

 31 August 1886 (Mw=7.3) Charleston Earthquake within New
Madrid fault zone in America East

 27 March 1964 (Mw=9.2) Earthquake in the Prince William Sound
region of Alaska

 28 February 1979 (Mw=7.2) Earthquake in Mt. St. Elias, Alaska

 25 April 2015 (Mw=7.8) Gorkha Earthquake in Nepal











Gorkha District
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Glacier landscape in Nepal Himalayas



Climate change and incidence of hazards in 
mountain regions (IPCC2007)



• Based on observations of seismicity from 
south-east Germany, Hainzl et al. (2006):

کمتری )گاهی پوسته زمین حتی با تغییرات فشار آب منفذی•

در زمان بارندگی می تواند موجب( از یک کیلو پاسکال

دچکانش زمینلرزه ها در چند کیلومتر باالیی پوسته ش



Himamlaya: Climate Change

• Himalaya-Tibet massif plays an important role 
in global climate and climate change.

• Warming is predicted to be well above the 
global average, which can be seen even in 
global climate projections.

• Many climate models project that monsoonal 
flows will weaken, which would lead to a 
precipitation decrease.

Potentially dangerous glacial lakes in Nepal. (Mool et al. 2001)



• Precipitation lees influenced by monsoon
• Glaciers grow by winter accumulation
• Less glacier disintegration  (advances)
• Lakes growth

• Precipitation more dominated by monsoon 
• Glaciers grow by summer accumulation
• More lake growth and glacier disintegration

• Less intense melting, more 
intense sublimation

• Less debris cover
• More sensitive to precipitation 

changes and wind

• More intense melting
• More debris cover
• Glaciers are more sensitive to 

warming

Modified from Kargel et al. , 2010

Glacier and Lakes changes across the region since 1960 

Glacier and lakes behavior varies across the region, with faster retreat in the east. Sensivity could be 

influenced by Elevated Heat Pump (EHP) 

Potentially dangerous glacial lakes in Nepal. (Mool et al. 2001)



The Sagarmatha National Park (Mt 

Everest, Central Hymalaya, Nepal)

The inventory of the Nepali

Lakes reveales 2323 glacial

lakes above 3,500m (Mool et al.

2001).

Potentially dangerous glacial lakes in Nepal. (Mool 

et al. 2001)

Himalaya:

Ref: IPCC

Assessment

Report 2007



ASTER Image courtesy of: NASA EROS

Data Center, Sept. 9, 2001

Indian Himalayas:

Glacier ablation at 
Gangotri, source of
the holy Ganges

• glacier terminus retreated by 
3km

Ref: IPCC

Assessment

Report 2007

Figure 10.4



Rees and Collins (2006):
Ice Cover Area in 150 Years

Ref: IPCC

Assessment

Report 2007



زمینلرزه ها به عنوان بازگشت های بعد از 

یخچالی؟
• Great Laurentide Ice Sheet buried much  of the 

northern part of the continent; 

• its removal on the underlying lithosphere; and on 
its potential for triggering earthquakes.

1886 Charleston (south Carolina) 
Earthquake M7.0  





و ته باال آمدگی قابل توجه پوسذوب شدن ورقه های یخی به •

یک بشود، در جایی کهافزایش فعالیت لرزه ای مقطعی از 

خ تغییر شکل زمین ساختی در زیر یا در مجاورت ورقه ی

.  رخ دهد



Alaska M7.2 earthquake;1979

• loss of the overlying ice mass over the 
previous century or so trigger the earthquake 
or at least play some role in its instigation



Middle east Drought : 2003-2009 
NASA



Earthquakes by climate changes???

Glaciers In Iran…

 West Alborz (e.g. Alam-Kuh)

 Central Alborz (e.g. Damavamd and Tochal)

 Zagros (e.g. Zard-Kuh and Dena)

 Sabalan

 Choopar and Laleh Zar in Kerman

56



طرح انتقال آب دریای مازندران به سمنان



دریایازآبانتقالپروژهاجرایتایید
سرییتوسطایرانمرکزیفالتبهخزر

دکترزیست،محیطحفاظتسازمان
شمارهبهنامهایدرکالنتری،

هجدهمتاریخبه۹۸/۱۰۰/۳۰۰۱۲
نیرووزیربه۱۳۹۸مهرماه

اقلیمیتغییراتدرانساندخالت=
هآیندوامروزبشرزندگیمهمتهدیدهای



اقلیمیظرفیتبرابر۵تا۳حدودآنهاپیرامونیمناطقواصفهانوتهرانشهرهایدراخیر،سال۵۰طی
.استشدهمسقرآنهادرشهرهاایناقلیمیشرایطبانامناسبصنایعیوشدهجمعیتیبارگذاریشان

و"ایرانسرزمینغلطآمایش"،"آبمنابعازنامتعادلاستفاده"دلیلبهفوریمعضالتومشکالتایجاد
(مشهدوکرجواصفهانوتهران)کالنشهرهایدرواستانهامراکزخشکسالیدرمساله"

باوآیندهسالهایناپایداردرتوسعهبا)سمناناستاندرمشکالتیچنینشدنحادمنتظربایداکنونهم
باشیم(استاناینبهآبانتقالهایپروژه



سرشماریسمناناستانجمعیت
نفرهزار۷۰۰حدود=۹۵سال

سدششازجمعیتاینآبتامین
"آستانه"شاهرود،"بیارجمند"

شیخ"سرخه،"شهیدصفا"،دامغان
گل"شاهرود،"جوریحسن

"آبادنعیم"وسمنان"رودبار
شاهرود

هزار۲۵۰حدودتعداد۹۷سالدر
وجودسمناناستاندرآباشتراک

.اندداشته



ثبتوشدهشناخته"عمیقچاه۱۲۰توسطآبتامین
موجودسدهایبرعالوهسمناناستاندر"شده

۱۲ایندرزمینیزیرآبمتوسطسطحافتمتر
گذشتهسال۱۷دراستان

اخیرسالدوازدهدرعمیقچاههایحفرعمقافزایش
۹۷سالپایاندرمتر4۳۰بهمتر۲۰۰از

۷۰۰جمعیتهمینکهدهدمینشانموضوعاین
اضافهسمناناستاناقلیمیتوانبهنسبتنفریهزار

وسعهتوجمعیتیبارافزایشنوعهر.داردجمعیتیبار
رایبآبانتقالبااکنونکهمحدودهایندرصنعتی
نایاقلیمیتعادلشده،ریزیبرنامهآنآبتامین
.زدخواهدبرهمبیشتررامنطقه



زمینشدنگرممساله=اقلیمتغییرهایشاخصازیکی

گازماهانهوروزانهسنجش=شدنگرمپایشهایشیوهCO2

گازبرایامپیپی4۱۱بیشینه۱۳۹۷بهمندرCO2(رکوردزمینکرهدرکهبودپیدرپیماهبهمنپنجمین
(شدشکستهشدنگرم

گازافزایشCO2ایرانمانندخشککشورهایتهدید=زمینکرهجمعیتاتمسفردر





بیشعیتیجمبارگذاری.بیانجامدبعدیمهمزلزلهیکرخداددرتسریعبهتواندمیزمینیزیرآبسفرهایتخلیه
هرآبحجمازمکعبکیلومتر۵۰حدودرفتنبینازبهگذشتهسال۲۵حدودطیدرمنطقههراقلیمیظرفیتاز

.استشدهمنجرایرانشهرهایکالننزدیکیدرزمینیزیرآبهایسفرهازیک



ترانهمدیشرقوخاورمیانهکشورهایوایراندراقلیمتغییردرزمینشدنگرمپیامدهایونتایجمهمترین=
آبکمبودوداخلیدریاچههایرفتنبیناز،خشکسالی



سمنانبهمازندراندریایازآبانتقالباسمناناستانبهجمعیتنامتوازنمهاجرتتشدید

آبدنکرشیرینبامازندراندشتمنطقهزیستمحیطوسیعتخریبدرخطرناکفرآیندیشروع
مازندراندریایشور

ساحلیدشتدرساکناننفرمیلیون۵حدودزندگیتاشودمیموجببودنپرهزینهبرعالوهکاراین
بهمازندراندریایازآبانتقال.گیردقرارخطرمعرضدرتدریجبهنیزگیالنومازندرانگرگان،
وتزیسمحیطبهآسیبموجببعدمرحلهدروسمناناستانمردمخودضرربهاولدرجهدرسمنان
.استمازندرانمردمانزندگی























رهبران سیاسی عوام گرا و تغییرات اقلیم

در سال ( تپوپولیس)در اعالم ها و تبلیغات رهبران سیاسی عوام گرا •
به یکی از مشخصات مهم مخالفت با دستاوردهای علمی و1395

.  بودطور خاص گرم شدن زمین و اصل موضوع تغییرات اقلیمی
این موضوع به طور خاص خود را در سخنرانی های انتخاباتی

و همچنین در سخنرانی مرحله اول مبارزات « دونالد ترامپ»
تخابات برای شروع رقابت در ان)« نیکوال سارکوزی»انتخاباتی 

.  خود را نشان داد( 2017
رییس جمهور فرانسه 2012تا 2007که قبال در « سارکوزی»البته •

بود در همان دور اول رقابت های درون حزبی جمهوری خواهان 
از دور رقابت ها خارج شد( 2016در اکتبر )فرانسه 



«  تونهیالری کلین»در انتخابات در برابر 2016نوامبر 8در « ترامپ•
کار خود را به عنوان رئیس جمهور 2017ژانوبه 20پیروز شد و از 

ه تغییرات همین تم مخالفت با مسائل مربوط ب. آمریکا شروع کرد
ری اقلیمی و انکار گرم شدن زمین در انتخابات ریاست جمهو

از سوی کاندیدای پوپولیست از حزب 2016اتریش در سال 
، البته او نیز مطرح شد( «نوربرت هوفر»)راستگرای افراطی آزادی، 

سبزها خوشبختانه در مقابل کاندیدای اکولوژیست و عضو حزب
. شکست خورد2016دسامبر 4در نهایت در ( «فان دربلن»)





!فریب  تغییرات اقلیمی



•President Trump Prepares to Withdraw 

from Groundbreaking Climate Change 

Agreement

•Reuters

•Jan 30, 2017

http://fortune.com/author/reuters/


• Les changements climatiques naturels, pas 
si vite !

• La démographie, problème numéro un :

Si on ne pose pas la question de la natalité sur 
le continent africain, ou la natalité en Asie, ou 
la natalité dans un certain nombre de pays, on 
ne pourra pas protéger les équilibres 
écologiques de la planète. »



Sarkosy; 2016

• « Soyons réalistes. Il est peine perdue de 
tenter de convaincre les pays en 
développement qu’ils doivent rester 
durablement pauvres parce que la croissance 
leur serait interdite. »



بی در اروپا خبر خو« سارکوزی»و حذف « بلندر فان »شکست •
ر در اروپا و د)اکولوژیست ها و طرفداران محیط زیست برای 
در به عنوان یک چالش« دونالد ترامپ»بود، ولی انتخاب ( جهان

به صحنه بین المللی مطرح است، به ویژه برای کسانی که
اران دستاوردهای علمی و عقلی پایبندی دارند و همچنین طرفد
مهمی محیط زیست و آنها که موضوع تغییرات اقلیمی را چالش

.برای بشر آینده می دانند



ن تغییرات خالصه گفتار سیاسیون عوامگرا با مساله گرم شدن زمی•
گرم شدن که به مخاطبانشان می گویند که مسالهاقلیمی آن است 

وند و زمین به این دلیل مطرح می شود که کارخانه ها تعطیل ش
لیل مردمان به همین ترتیب و د. جلوی توسعه صنعتی گرفته شود

.   را بر علیه چنین واقعیات و یافته هایی می شورانند



COP21



COP21: Paris 30 Nov-12 Dec 2015

تا 8)2015دسامبر 12نوامیر  تا 30سازمان ملل متحد در•
کنفرانس جهانی تغییر اقلیم را در 2015(  94آذر 21

.پاریس برگزار کرد

اجالس "اولین کنفرانس بین المللی در زمینه تغییر اقلیم در •
برگزار شد، و حاصل 1992در ریودوژانیرو برزیل در "زمین

چهارچوب سازمان "بود که با تصویت "کنوانسیون ریو"آن 
این . همراه شدUNFCCC"ملل متحد برای تغییر اقلیم  

چهارچوب شامل مجموعه فعالیتهایی بود که برای کنترل 
گازهای گلخانه ای در اتمسفر برای ممانعت از مداخالت 

. خطرناک در سامانه های اقلیمی تنظیم و منتشر شد


