
 افسایش دمای زمیه چه تاثیری بر کره زمیه خواهذ داشت؟

  پخش بیماری ها

ثط اسبس ًظط وبضضٌبسبى ٍ ثب تَجِ ثِ گطم ضسى ّط چِ ثیطتط وطَضّبی ضوبلی ثسیبضی اظ حططات هثل 

پطِ ّبی هبالضیب ثِ ایي وطَضّب هْبجطت وطزُ ٍ ثب ضضس ٍ تىثیط زض ایي وطَضّب هَجت گستطش ثیوبضی 

 .ذغطًبن هی ضًَسّبی 

  افسایش خشکسالی

ّوبى عَض وِ افعایص گطهبی ظهیي هَجت شٍة ضسى ید ّب ٍ افعایص حجن آة زض ثؼضی اظ هٌبعك ظهیي 

هی ضَز ، زض ػیي حبل زض ثؼضی اظ ثرص ّبی ظهیي ایي هسئلِ هٌجط ثِ ذطىسبلی ذَاّس ضس. زض لبضُ 

ل ّستین. هٌبثغ آثی زض ایي لبضُ ثسیبض ون است ٍ آفطیمب هب ضبّس ثیطتطیي حجن ذطىسبلی ّب ثِ ّویي زلی

 .ثطای وٌتطل ایي هٌبثغ ثِ احتوبل ظیبز زض آیٌسُ جٌگ ّبی ظیبزی زض ذَاّس گطفت

 ضررهای اقتصادی

تبثیطات پسیسُ گطم ضسى ظهیي تٌْب ثِ ثط ضٍی عجیؼت ًیست. یىی زیگط اظ تبثیطات ٍیطاًگط ایي پسیسُ ثط 

ضی زض جْبى ثط اثط ایي پسیسُ زچبض عَفبى ، سیل ٍ یب ذطىسبلی ٍ ثسیبضی ضٍی التصبز است. هٌبعك ثسیب

 .زیگط اظ اًَاع ثالیبی عجیؼی ضسُ ٍ التصبز ٍ تجبضت زض ایي هٌبعك اظ ثیي هی ضٍز

 از بیه رفته یخ های قطبی

 اظ ثیي ضفتي یرچبل ّبی هَجَز زض لغت ضوبل ٍ جٌَة یىی اظ ًگطاى وٌٌسُ تطیي اثطات گطم ضسى ظهیي

است. آة ضسى ایي حجن ظیبز اظ ید ٍ ثطف ثبػث ثبال آهسى سغح آة زض الیبًَس ّب ضسُ ٍ ثسیبضی اظ 

هٌبعك سبحلی زض جْبى ثِ ظیط آة ذَاّس ضفت. اثط ثس زیگط ،اظ ثیي ضفتي ثسیبضی اظ جبًَضاى لغجی است وِ 

اثط هرطة زیگط ایي هَجت ثط ّن ذَضزى ظًجیطُ حیبتی ٍ تغصیِ ای زض لغت ضوبل ٍ جٌَة ذَاّس ضس. 

هسئلِ ایي است وِ ثطف ٍ ید هَجَز زض لغت ثبػث ثبظتبثص ًَض ضسُ ٍ زهبی ظهیي ضا وبّص هی زّس. ثب اظ 

 .ثیي ضفتي ایي ید ّب ایي ذبصیت اظ ثیي ضفتِ ٍ ظهیي ثیص اظ پیص اظ گطم ذَاّس ضس

 آتش سوزی های گسترده

بعك گطم ٍ ذطه وِ ثِ عَض هؼوَل هستؼس حطیك زض حبلی وِ ظهیي پیَستِ زض حبل گطم تط ضسى است، هٌ

ّعاض هَضز آتص  3هیالزی  7002ّستٌس زچبض آتص سَظی ّبی ثسیبض گستطزُ تط ذَاٌّس ضس. زض تبثستبى 

سَظی زض جٌَة ضطلی اضٍپب ضخ زاز وِ حجن ظیبزی اظ هٌبعك جٌگلی ضا زض ایي هٌبعك ترطیت وطز.زض ػیي 

 .ظی ًیع ثبػث آلَزگی ثیص تط َّا هی ضَزحبل زی اوسیس وطثي هَجَز زض آتص سَ



  طوفان های مخرب

ثب تَجِ ثِ ایي وِ زهبی الیبًَس ّب زض ثحث ثِ ٍجَز آهسى عَفبى ّب ٍ گطزثبزّب ًمص هَثطی ایفب هی وٌٌس 

پس ثبیستی زلت وطز وِ ایي تغییط زضجِ حطاضت زض ایي هست اذیط ثِ افعایص تؼساز ٍ لسضت ترطیجی 

سبل اذیط چیعی زض  30ضَز. ثط عجك هحبسجبت اًجبم ضسُ لسضت ترطیجی عَفبى ّب زض عَفبى ّب هٌجط هی 

زضصس افعایص پیسا وطزُ است.ّط چِ َّای اعطاف ٍ سغح الیبًَس ّب گطم تط ضَز عَفبى ّب  00حسٍز 

 .هرطة تط ذَاّس ضس

 موج سرما

ضَز غیط هٌغمی ثِ ًظط آیس اهب ضبیس زض ًگبُ اٍل ایي هسئلِ وِ گطم ضسى وطُ ظهیي ثبػث ایجبز هَج سطهب 

ثبیس گفت وِ ثب تغییطات گستطزُ ای وِ ایي پسیسُ زض وطُ ظهیي هَجت ضسُ است هوىي است وِ حجن 

گستطزُ ای اظ ًَض ذَضضیس تَسظ الیبًَس ّب جصة ضسُ ٍ ثبػث وبّص زهب ٍ ثِ ٍجَز آهسى اهَاج سطهبی 

بزی اظ تبسیسبت ظیطثٌبیی ، ذغَط اًتمبل اًطغی ٍ لغجی زض جْبى ضَز. ایي هَج سطهب هی تَاًس ثِ حجن ظی

 .ّوچٌیي اًسبى ّب ٍ سبیط هَجَزات ظًسُ ذسبضت ّبی ػظیوی ٍاضز وٌس

 رعذ و برق های مرگبار

ثب تَجِ ثِ افعایص زهب ٍ ضعَثت ثبیستی هٌتظط افعایص ضػس ٍ ثطق ّبی ذغطًبن تط ًیع ثَز. ثط اسبس ًظطیِ 

زضصسی ضػس ٍ ثطق ّبی هطگجبض ٍ ًیطٍهٌس ضٍ ثِ ضٍ ذَاّین  000ثب افعایص ّبی هَجَز زض پبیبى ایي لطى هب 

ثَز. ثط اسبس تحمیمبت افعایص گطهب ٍ ذصَصب ضعَثت زض ایجبز ضػس ٍ ثطق هَثط ثَزُ ٍ ثب آى ًسجت هستمین 

 زاضز

 


