
  »تعديل سازگاري و ،كنفرانس تغيير اقليم، پيامدها«بيانيه 

كه روند تغيير اقليم در قالب گرمايش جهاني، تغيير الگوي بارش و آماده نبودن  دهندنشان ميها ها و يافتهداده

را  هاي موجود در رويارويي با اين مخاطره جهاني، امنيت، ثبات و توسعه بسياري از كشورها و جوامعزيرساخت

روي  فقير و كشورهاي تهديد مي كند. روندي كه در آينده نزديك ژرفا و گستردگي بيشتري آن هم در كشورهاي

برخاسته از پيامدهاي تغيير آب و هوا و موقعيت  ،بياباني جهان خواهد داشت. در اين ميان، طي چند دهه اخير نوار

د و ژرفاي مخاطرات محيطي كشورمان افزوده شده و بر روي نوار بياباني كره زمين بر تعدا ايرانجغرافيايي 

هاي جاني و مالي كالني بر كشور تحميل كرده است. بيم از رخدادهاي ياد شده كارشناسان و پژوهشگران هزينه

دانشكده باشند. از چنين منظري،  تغيير اقليم پيامدهاي براي مديريتكاريابي كشور را واداشته است كه در پي راه

 همكاريدر 	فيايي دانشگاه خوارزمي با همكاري قطب علمي تحليل فضايي مخاطرات محيطي اين دانشگاهعلوم جغرا

 21تاريخ را در » كنفرانس تغيير اقليم، پيامدها سازگاري وتعديل«كارشناسان  و ، مراكز علميهاسازمان با ديگر

. ئه شدارادريافت و مقاالت متعددي به صورت شفاهي و پوستر طي اين همايش  .رده استك برگزار 98خرداد 

را بررسي و مختلف فرايند گرمايش جهاني ها و پيامدهاي سويه همايش، سخنرانان كنفرانس و مقاالت رسيده به

خالصه ي هستند كه در زير به صورت موارد مايه بيشتر مطالب مطرح شده در كنفرانس ناظر بربُن. واكاوي كردند

  ه است:آمد

بدين معنا  .استمحلي  هاي آن، نيازمند رويكردمديريت بازتاباما جهاني است  روندي فرايند تغيير اقليم -1

ها و راهبردهاي كالن ملي را بر و برنامه بردارندگام كه همه كشورها و جوامع بايد در راستاي تعديل آن 

كارگزاران و دست اندركاران ناگزير از پيمودن  نيز. در كشور ما بنياد اين واقعيت پايدار هماهنگ كنند

هاي كاهش سوختبايسته است براي  ،هاي جهانيهماهنگ با فعاليت چنين مسيري هستند. از اين رو،

�. ريزي و اقدام الزم و پايدار به عمل آيدبرنامه ،فسيلي



هاي مناسب كاره راهئآگاهي عمومي و ارا به منظور افزايشو دانشگاهيان كشور موظف هستند پژوهشگران  -2

اين مخاطره بزرگ برخاسته از هاي تهديدگر امنيت، ثبات و توسعه بازتاببراي تعديل به متوليان امر، 

ياري و  نيازمندمديران كشور  گمان، موفقيتي. بكوشش پيگيرانه و مسئوالنه داشته باشند ،تاريخ بشر

 ، نمود وهاي اخيربر زمينه بررسي سيال. فرمان رياست محترم جمهوري داست دانشگاهيانپشتيباني 

اقدام باره در اين است كارشناسان و پژوهشگران به ويژه دانشگاهيان . اميد هاستاين دغدغهاي از نمونه

�پيگيرانه و مسئوالنه داشته باشند

از آنجا . محوري و راهبردي دارندنقش شناسان اقليم پيونددار با پديده تغيير اقليم، نان متخصصايمدر  -3

بايد شناسان كشور اقليم ،ستكُند رونده و پيامدهاي آن ماندگار ا ،مدتطوالني يتغيير اقليم فرايندكه 

تهديدگر، اقناع مديران و آگاه فرايند اين تعديل و سازگاري با  برايشناخت ماهيت اقليمي كشور افزون بر 

�ر دهند.ملي سرلوحه كار خود قرا-سازي جامعه را به عنوان واجب علمي

اي آن بايسته آوريزيست و حفظ پايداري و تابهاي فسيلي توجه به محيطكاهش سوخت افزون بر -4

ويژه اخالق هاصالح و اعتالي اخالق ب ، نيازمندپاك هايفناوريعالوه بر توسعه  اقداماست. اين  گريزناپذير

گونه اي عمل كنند كه به همربوط كارگزارانرود نظام آموزشي كشور و انتظار مياز اين رو، . استمحيطي 

و  وندشنا شآ هاي آنو شكنندگي محيط زيستهاي ل و ارزشئبا مسا آغاز همان ازسرزمين فرزندان اين 

�. كنندم اقدا براي پايداري و پاسداري آنو اَرج نهند  ارمحيط زيست  ،زندگي خود يط

 بقاء بسيارانسان براي  هاي بوم شناختياست. نيازبه محيط پايدار كنترل مصرف دستيابي ترين راه مهم -5

كه در كليت خود سازي جامعه هاي آگاهبرنامهاز اين رو، كند. كمتر از مقداري است كه امروزه مصرف مي

ها فقط به اندازه كه انسانهدايت شود اي وظيفه همه دانشگاهيان به ويژه جغرافيدانان است بايد به گونه 

از اين رو، انسان امروز، ناگزير به بازنگري از ابعاد گوناگون مصرف  .مند شونداز محيط بهره شاننياز طبيعي

�. منابع و بنيادهاي زيستي است روند نابودي استن ازك و



، »بحران تأمين آب« ها گوياي آن هستند كه از ده ابرچالش كشور سه موردبينيها و پيشگزارش -6

به  كامالً  و مستقيماً ماهيت جغرافيايي دارند و پديده تغيير اقليم » ببحران آپيامدهاي «و  »گردوغبار«

نوعي در پيدايش، گسترش و ماندگاري آنها نقش دارد. در اين ميان، بيشترين و آشكارترين بازتاب تغيير 

كشور طي دو دهه اخير  تهديد امنيت آبي دگرگوني الگوي بارندگي و كاهش بارش بوده كه به اقليم،

اي را به چالش هاي آن مناسبات هيدروپليتيك كشورمان در مقياس فروملي تا منطقهو پيامدهاي انجاميده

كاريابي و مديريت آن نيازمند همكاري جامعه جغرافيايي كشور با نهادها و كشانده است. چالشي كه راه

�. است »بحران تأمين آب«هاي پيونددار با چالش سازمان


