ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻄﺢ ﺧﻮد در ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ رﺳﯿﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ .در
ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻄﺢ  CO2در ﺗﻨﻬﺎ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد در  ۶۳ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮﺳﺴﻪ » «Scripps Oceanographyو »اداره ﻣﻠﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ و ﺟﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ« )(NOAA
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻏﻠﻈﺖ دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد از ﺳﺎل  ۱۹۵۸رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در واﻗﻊ زﻣﺎن
ﺗﺎﺳﯿﺲ  NOAAو آﻏﺎز اﻧﺪازهﮔﯿﺮی آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎﻻ ﻋﺪد  ۴۱۹ﺑﺨﺶ در ﻫﺮ
ﻣﯿﻠﯿﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺪود  ۱۳درﺟﻪ ﮔﺮمﺗﺮ ﺑﻮد و ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎﻫﺎ  ۲۳ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﻮح ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻗﺮار داﺷﺖ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺸﺪار دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﺳﻄﺢ دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ روزﺑﻪروز ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﯽرود .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،زﻣﯿﻦ ﮔﺮمﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻼبﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ» .راﻟﻒ ﮐﯿﻠﯿﻨﮓ«،
ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽدان ﻣﻮﺳﺴﻪ  Scripps Oceanographyدر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ  NOAAﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل
دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺗﻤﺴﻔﺮ ،اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ
و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ«.

»ﭘﯿﺘﺮ ﺗﻨﺲ« ،داﻧﺸﻤﻨﺪ  NOAAﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪود  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ
ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﻠﻮی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﻐﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ
اوﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ آﻟﻮدﮔﯽ دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ«.
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺮدم و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺣﺪود
 ۶درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﯽ دوﺑﺎره ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻮد.
ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻫﺪه اﻗﻠﯿﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽﮔﺬرد .ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ وﻋﺪه داده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۶۰اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﮐﻨﺘﺮل

ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۵۰ﺧﺒﺮ
داده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ اﻗﺪام ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ
 CO2را در اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

