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پيام سردبيردرشماره اخير مجله  31( Natureسپتامبر )3133دارای این عنوان بود (پيش ازآنکه بتوان
بطورقابل اعتمادی حوادث غيرمترقبه راباگرمایش جهانی مرتبط دانست ،مدلهای بهتراقليمی موردنيازمی
باشد) )http://www.nature.com/news/extreme-weather-12111.1( .پس ازذکرمقدماتی دراین خصوص،
ابتدانتيجه گيری شده است که قضات ،بيمه گزاران و مذاکره کنندگان اقليم باعالقه نظاره گررشدقابليتهای
حاصل ازبهبودمدلهای اقليمی می باشندتابتوانندمحاسبه نمایندکه چگونه تاثيرانسانی گرمایش اقليمی،
احتمال وقوع وشدت پدیده های حدی آب وهوایی ودیگرپدیده های مرتبط بااقليم راتغييرداده
ویاخواهدداد .اماجهت انطباق این دانش درحال رشدوابسته به اقليم جهت تصميم گيری های قانونی
واجتماعی ،پژوهشهای بسياری موردنيازمی باشد.
تالش درجهت تعيين علل ایجاد آب وهوای مشاهده شده ودرک علل فيزیکی ایجادحوادث غيرمترقبه
نظيرسيل و امواج گرمایی یکی ازاین مواردمی باشد .اماپيام سردبيربيان می نمایدکه وقایع حدی آب
وهوایی و الگوهای درحال تغييرآب وهوایی ،عالئم واضح تغييراقليم جهانی ،معموالً علل پيچيده ای دارد.
ازجمله بی هنجاری های گردش اتمسفری ،بی هنجاری های سطوح رطوبت خاک و قس عليهذا.
اگرمحققين بخواهنداجراواطمينان مدلهای اقليمی وپيش بينی های اقليمی درازمدت وابسته به آنراارتقاء
دهند ،درک عميق این عوامل بسيارحائزاهميت خواهدبود.
سردبيردرادامه بيان می کندکه پيش بينی حوادث غيرمترقبه یکی ازخدمات اقليمی موردنظروپيش بينی
فصلی اقليمی مورددیگری است که اطالعات موردنيازجامعه راجهت مدیریت ریسک ها وهزینه های

مربوط به تغييراقليم تامين می نمایند(پروفسوراستيگتر :من ترجيح می دهم به جای واژه مدیریت ،واژه
مقابله باریسک رااستفاده نمایم) .طرفداران خدمات اقليمی آنرانظيرپيش بينی های روزانه آب وهوایی
درنظرمی گيرندامابدون وجودظرفيت محاسباتی باالوتجهيزمناسب سازمانهای هواشناسی درسطوح ملی،
بعيد می باشدکه خدماتی نظيرپيش بينی حوادث حدی وپيش بينی های فصلی که به شدت وابسته به مدل
می باشند ،بتوانندقابل اعتمادباشند(پروفسوراستيگتر:یاحتی غيرقایل اعتمادباشند!).
درتالشی اوليه جهت نشان دادن پيچيدگی های موجود ،اینجانب به مقاله خودکه درسمپوزیوم اقليم سن
پترزبورگ ()3133درپاسخ به سواالت مرکزاقليم آسيا-اقيانوسيه ()APCCارائه گردیداشاره می نمایم.
http://www.agrometeorology.org/topics/accounts-of-operational-agrometeorology/apcc-guidancequestions-and-our-replies-related-to-handling-seasonal-climate-predictions-with-farmers

ازآنجاکه هواواقليم درتوليدات کشاورزی عوامل بسيارمهمی بشمارمی روند ،اقليم وکشاورزی بصورت
الینفکی بایکدیگرمرتبط می باشند .پيش بينی های اقليمی به توليدکنندگان بخش کشاورزی اجازه می
دهدکه بتوانندتصميمات بهتری رابااطالع اتخاذنمایند ،برای حوادث غيرمترقبه برنامه ریزی داشته باشند،
شرایط آب وهوایی مناسب رامورداستفاده قرارداده وميزان ریسک رابه حداقل برسانند .یادگيری نحوه
سازگاری باتغييرپذیری اقليمی حال حاضرتوسط تجميع اطالعات اقليمی بافرآیندهای تصميم گيری جاری،
اساس مهمی جهت مقابله باتغييرات اقليمی درازمدت می باشد.
متذکرمی گرددکه جمله اخير به صورتی است که گویی چنين پيش بينی های اقليمی آینده به آسانی قابل
دستيابی می باشد اما موردجزیره جاوا()Javaراتوجه نمائيد( .اندونزی یکی ازمناطقی است که من هرساله
درآن زندگی وکارمی کنم) .نقطه مثبت آن است که سيگنالهای اقليمی قدرتمندی وجوددارداماماتحت
تاثيرانسو(ال – نينونوسان جنوبی) قرارمی گيریم .دوواقعه ال نينوی یکسان وجودندارد .فازهای سردوگرم
انسوگسترش وتداوم نامتقارنی دارند .تغييرات شدیدی بادوره های دوتاسه دهه ای مشاهده می گردد .اما
نوسان دهه ای اقيانوس آرام( )PDOدرقسمتهای غيراستوایی اقيانوس آرام نيز قابل مشاهده می
باشدودرهمان زمان گردش واکر()Walkerنيزوجودداردکه باانسوتغييرمی نمایداماتاثيرزیادی برانسودارد.

ماهمچنين بادهای تجاری رامشاهده می کنيم که نيروی آنهاطی دوره انسوتغييرمی نمایدونوسان مادن-
جوليان()Madden-Julianراکه باعث تغييرات شدیدرفتارهای بين فصلی می گردد .این موضوع
رانيزاضافه کنيم که هنوزدورپيوندهای ناشناخته ای وجوددارندوشواهدفزاینده ای مبنی برتغييرات انسوبعلت
گرمایش جهانی وجودداردومشخص است که پيش بينی های فصلی اقليمی جهت بهبودراه درازی رادرپيش
دارندکه بدین معنی است که مدلهای اقليمی می بایست نسبت به وضعيت کنونی باچيره دستی بيشتری
ساخته شوند .این نتيجه گيری بامبحث ارائه شده درمجله  Natureهمخوانی داشته ودرخصوص فراموش
کاری غيرقابل قبول علمی حدودخطاوعدم قطعيتهادرپيش بينی های کوتاه وبلندمدت هشدارمی دهند.
مثال دیگرازاین آسان گيری نسنجيده ،طریقی است که مردم درخصوص ریزمقياس نمودن پيش بينی های
اقليمی بزرگ مقياس تردرسطح منطقه ای وحتی محلی مطرح می نمایند .من به شماتوصيه می کنم که
مکاتبات پروفسورراجرپایلک( )Prof. Roger Pielkeو پروفسوررابرت ویلبی( Prof.Robert
)Wilbyراتحت عنوان "ریزمقياس نمایی اقليمی منطقه ای " مطالعه نمائيد .نکته چيست؟درانتشارسال
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خواندن این مقاله حداقل برای پيرمردی مثل من کارآسانی نيست .اجازه بدهيدنتایجی رابيان نمائيم.
همچنين فرض براین است که هرچندمدلهای اقليمی جهانی به عنوان مشکل اوليه قادربه پيش بينی
تغييراقليم آینده نيستندامامی توانندآماره های اقليمی آینده را پيش بينی نمایند .به هرحال برای ریزمقياس
نمودن منطقه ای (وجهانی)مدلها می بایست قادرباشندکه بصورت ماهرانه ای تغييرات منطقه ای آماره های
آب وهوایی ناشی ازواداشت های اقليمی حاصل ازفعاليتهای انسانی راپيش بينی نمایند .مورداخيرچالشی
بمراتب بزرگترازحتی شبيه سازی ماهرانه آماره های آب وهوایی موجودمی باشد .بنابراین ارائه نتایج
(ریزمقياس نمایی نوع )4به جامعه مناسب نمی باشد (نوع  4درمقاله بعنوان بهترین روش ممکن شناخته
است -استيگتر) زیرا بيش ازیک زیرمجموعه ازمخاطرات اقليمی ممکن آینده رابه نمایش می گذارد .به

موازات استفاده های خاص ازریزمقياس نمایی نوع  ،4مامی بایست به روش پائين به
باال(ازنظرمقياس)وآسيب پذیری مبتنی برمنابع جهت ارزیابی تاثيراقليم ودیگرتهدیدهای محيطی واجتماعی
برمنابع ودارایی های مهم توجه نمائيم .این چهارچوب شرایط مقابله ای وآستانه های بحرانی محيطهای
طبيعی وانسانی رافراترازفشارهای خارجی ازجمله تغييراقليم جهت خسارت برمنابع آبی ،غذایی ،انرژی
وسالمت وکارکردزیست بوم موردمالحظه قرارمی دهد .چنين رویکردی می تواندیاری رسان سياست
گزاران درکشورهای درحال توسعه جهت اتخاذاستراتژی های سازگاری وتخفيف باشدکه باطيف پيچيده
ای ازمحرکهای محيطی واجتماعی طی دهه های اخيرفراترازدی اکسيدکربن و دیگرگازهای گلخانه ای
همراه می باشد .منابع جالبی درخصوص رویکرداخيردرلينک مذکورارائه گردیده است.
کسانی ازشماکه قصدداریددرزمينه ریزمقياس نمایی اقليمی منطقه ای یامحلی پژوهش نموده ویادرحال
پژوهش می باشيدو یاتنهابه آن موضوع عالقمندهستيد ،به جای آن به روش بزرگ نمایی فکرکنيد .زیرااین
روش ازجایی آغازمی گرددکه مشکل وجودداشته یاامکان داردوجودداشته باشدوسعی می نمایدعلل اصلی
رادریافته وروابط وآماره هاراباشرایط واقعی جودرمقياسهای مختلف ازسطوح محلی تامنطقه ای و جهانی
مرتبط سازد.

