
 ماقلي خالصه اخبار تغيير Canary IV گزارش

زيست محيطي امروزه بين دو مباحث موجود در زمينه وضعيت آب و هوائي و 
گروه معتقدان به تغييرات در جهت استفاده از سوخت هاي با آربن آم، و 

استفاده از انرژيهاي جايگزين و ارتقاء سيستم هاي شبكه، آه بتوانند حداآثر 
راندمان، را از انرژي بدست آوردند و گروهي غيرمعتقد به اين تغييرات آه 

شبيه . هاي فسيلي مي نمايند مي باشدسرمايه گذاري زيادي در سوخت 
 سال پيش درباره مصرف دخانيات بين گروههاي 30چنين بحث هائي حدود 

معتقد به مضر بودن سيگار و گروههائي آه مخالف آنار گذاشتن عادتشان بودند 
آلودگي محيط زيست بر خالف اثرات سيگار بمراتب داراي . در آمريكا در جريان بود

 گيگا تن آربن، وارد اتمسفر محيط 6امسال بشر بيش از . تابعاد بزرگتري اس
تن، آه بيشتر از نوع 11400زيست خود خواهد آرد، يعني در هر دقيقه حدود 

 .دي اآسيد آربن مي باشد

پژوهش دانشمندان محيط زيست نشان داده است آه سطح دي اآسيد آربن 
بوده ) 1700( صنعتي آه پيش از آغاز دورهppmv 275موجود در اتمسفر زمين از 

 رسيده است و مهم تر از آن اينكه اين ppmv 350درحال حاضر به . است
آلودگي ها بيش از يك قرن باقي مي مانند، يعني روي نسل فعلي، بعدي و بعد 

 .از آن اثر خواهند داشت

عالوه برآن پديده گازهاي گلخانه اي اثر خود را بشكل افزايش دماي جو زمين تا 
 . انتي گراد نشان داده استچند درجه س

اما بجهت اينكه اثرات آلي اين پديده براي تك تك افراد ملموس نيست بهتر 
دانشمندان هواشناسي پيش . است به مواردي از اثرات محلي آن اشاره شود

بيني مي آنند آه تغيير شرائط آب و هوائي زمين موجب تكرار بيشتر پديده 
باران هاي اسيدي، . ها در زمين مي گرددهائي نظير طوفان ها و خشك سالي 

خشكسالي هاي خشك تر، بادهاي طوفاني ترو امواج گرمائي داغ تردرطول 
 . سال از جمله اثرات اين پديده هستند

 65 و55 درجه فارنهايت ميتواند بيانگر ميانگين 60براي مثال درجه حرارت متوسط 
، از اينجا ميتوان پي به مداخله  درجه فارنهايت باشد95 تا 25درجه فارنهايت و يا 

 . نادرست بشر در محيط زيست خود برد

مباحث اقتصادي نيز در اين مورد مانند ساير موارد، پارامتر مهمي در ايجاد تغيير و 
صنعت بيمه مثال خوبي جهت نشان دادن اثروضعيت زندگي . تحول مي باشد

 شدگان در اثر ميزان پرداخت ها به بيمه. بشر روي اقتصاد آن مي باشد
خسارات طوفان از يك بيليون دالر در هفته تجاوز آرده است و خسارات وارده به 

در حقيقت مقدار از دست رفتن . افراد بيمه نشده بيشتر تخمين زده مي شود
 . ذخائر بيمه با افزايش آلودگي افزايش يافته است



در زمينه  مجموعه اي از اخبارسراسر دنيا Canary IVگزارش زيست محيطي 
در خالل مدت تهيه . حوادث طبيعي و اثرات آن روي اقتصاد بشريت مي باشد

 ميليون خبر مرتبط با 2/1 حدود 1998 ژوئن 15 تا 1997گزارش از ابتداي آگوست 
پس از بازنگري اخبار از جهت تكراري بودن و امكان . محيط زيست جمع آوري شد

 مفيد شناخته شد آه از حدود  مقاله70000اين اخبار يعني % 6جايگزيني، 
 . استفاده شده استCanary IV مقاله در گزارش 2000

 گزارش گزيده اي از اخبار مربوط به تغيير درجه حرارت مي 6 الي 1فصل هاي 
 همين اخبار از ديدگاه خبرنگاران منعكس شده و 11 الي 7در فصل هاي . باشد

 اثرات روي 20 تا 14ول فص.  در مورد طوفانهاي شديد است13 و 12فصلهاي 
 درباره امراض 22 و 21فصول . اآوسيستم وگياهان وجانوران را تشريح ميكند

 در زمينه آاهش سرمايه 26 الي 23فصل هاي . ناشي از تغييرات جوي است
فصل . هاي بيمه و توليد مواد غذائي، آلودگي و سوراخ شدن اليه ازن مي باشد

 به برندگان جايزه داروين و 29سنجي مؤلف،  نظر 28 درباره راه حل ها، فصل 27
 . معرفي مراجع و سايتهاي اينترنت مرتبط در اين زمينه مي باشد30فصل 

 Solow, Nordhaus ,Krugman, Jorgenson, Arrowپيشروان اقتصاددانان مثل
اذعان دارند آه مطالعات اقتصادي جاي آار زيادي روي آاهش اثرات گازهاي 

از هم اآنون .  آه منافع آلي آن هزينه هاي آن را مي پوشاندگلخانه اي دارد چرا
در آمريكا سياستهائي جهت آاهش تدريجي آلودگي بدون لطمه خوردن به 

 .سطح استاندارد زندگي مردم در پيش گرفته شده است

 ميليون دالر در پنج سال آينده روي استفاده از انرژي خورشيد shell ،250آمپاني
 .ندسرمايه گذاري مي آ

 سال آينده آشورهاي در حال توسعه جهان 40بانك جهاني برآورد مي آند آه در
 ميليون مگاوات انرژي جهت رفع نيازمنديهاي شهرهايشان 5به تنهائي نياز به 

 .  ميليون مگاوات ميباشد3دارند در حاليكه آل انرژي توليدي جهان زير 

رمايه گذاري براي انتقال،  ميليون مگاوات انرژي، بدون در نظر گرفتن س5حصول 
بنابر اين ميتوان تصور آرد .  ترليون دالر سرمايه نياز خواهد داشت10 الي 5حدود 

چه حجم عظيمي از فرصت هاي مالي در پيش روي فن آوري هاي آاهش آربن 
 . وجود خواهد داشت
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