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ــيون تغييرات آب و  ــانزدهمين اجالس سران كنوانس ش
ــازمان ملل متحد در شهر كنكون مكزيك در حالي  هواي س
برگزار شد كه حدود 10 نفر نيز از جمهوري اسالمي ايران در 

اين اجالس شركت كردند.
ــه توافقي جديد  ــا اين اجالس منجر ب ــارغ از اين كه آي ف
ــعه يافته از يك  ــورهاي توس ــهم كش درخصوص نقش و س
طرف و كشورهاي در حال توسعه از طرف ديگر خواهد شد يا 
همچون اجالس قبلي در كپنهاك به توافق الزام آوري دست 
ــالمي ايران در تغييرات  ــد يافت، نقش جمهوري اس  نخواه
ــيون  ــدات و منافع ايران در قالب كنوانس ــي و تعه آب و هواي

تغيير آب و هواي سازمان ملل قابل بررسي است. 
ــي انرژي،  ــس بين الملل ــزارش جديد آژان ــاس گ براس
ــورهاي جهان از نظر ميزان انتشار  جايگاه ايران در ميان كش
ــوخت، از رتبه 13 در  ــي از احتراق س ــيدكربن ناش  دي اكس
ــت و  ــال قبل از اين گزارش به رتبه دهم ارتقا يافته اس 2 س
ــاالنه بيش از 600 ميليون تن گاز  ــار س اكنون ايران با انتش
ــعه در جايگاه  ــورهاي در حال توس ــه اي در ميان كش گلخان

چهارم قرار دارد.
ــيون، كشورهاي در  مطابق مفاد پروتكل كيوتو كنوانس
حال توسعه در دوره اول تعهدات (2008 تا 2012 ميالدي) 
تعهدي براي كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي خود 
ــدي جهت كاهش  ــران در حال حاضر تعه ــد و لذا اي ندارن
ــورهاي درحال توسعه متعهد  ــار ندارد. ليكن اكثر كش انتش
ــاي گلخانه اي  ــار گازه ــت انتش ــزارش وضعي ــتند گ هس
ــه دبيرخانه  ــه صورت دوره اي ب ــوع خود را ب ــور متب در كش

ــيون ارائه كنند. كنوانس
ــكل، در صورتي كه  ــاده 12 پروت ــق م ــن مطاب همچني
كشورهاي در حال توسعه به صورت داوطلبانه و تحت نظارت 
دبيرخانه كنوانسيون پروژه هايي براي كاهش انتشار گازهاي 
ــه اي انجام داده و مقادير آن را مطابق متدولوژي هاي  گلخان
مصوب اندازه گيري و گزارش كنند، مي توانند در ازاي ميزان 
ــورهاي توسعه يافته  ــده، مبالغي را از كش كاهش گواهي ش
ــازوكار كه مكانيزم توسعه پاك نام دارد،  دريافت كنند. اين س
ــعه يافته را نيز تشويق مي كند تا تكنولوژي  ــورهاي توس كش
ــي را در اختيار  ــراي انجام چنين پروژه هاي ــرمايه الزم ب و س
ــورهاي در حال توسعه قرار دهند و در منافع حاصل از آن  كش

شريك شوند. با اين حال كشورهاي در حال توسعه مي توانند 
راسًا چنين پروژه هايي را انجام داده و خود از منافع آن بهره مند 

شوند.
ــار گاز  ــال 1386، ميزان انتش   به نقل از ترازنامه انرژي س
ــيد كربن ناشي از احتراق سوخت در اكثر  گلخانه اي دي اكس
بخش هاي اقتصادي ايران از اغلب كشورهاي مقايسه شده 
ــتر است و در برخي اوقات چندين برابر  منطقه خاورميانه بيش
ــت. لذا پتانسيل كاهش  ــورهاي همسايه و همسطح اس كش
ــار گازهاي گلخانه اي در ايران به مراتب از اين كشورها  انتش

باالتر است.
اگر اقدامات كشورهاي توسعه يافته براي كاهش انتشار 
ــاري تحت رژيم حقوقي  ــاي گلخانه اي را تعهدي اجب گازه
ــورهاي در حال  پروتكل كيوتو بپنداريم، اقدامات اغلب كش
ــاركت و همراهي كشورهاي توسعه  ــعه، چيزي جز مش توس
ــب درآمد  ــعه پاك به منظور كس يافته در قالب مكانيزم توس
خارجي از اين محل نيست. نگاهي به نحوه رشد نيروگاه هاي 

بادي در كشورهاي در حال توسعه مويد اين مطلب است.
ــهم كشورهاي در حال توسعه از كنوانسيون تغيير  لذا س
ــعه  ــوا انجام پروژه هاي جديد در قالب مكانيزم توس آب و ه
ــت.  ــب منافع اقتصادي بي نظير از اين محل اس پاك و كس
ــدي، منافعي چون كاهش  ــن مكانيزم عالوه بر منافع نق اي
ــت، انتقال  ــعه پايدار، حفظ محيط زيس مصرف منابع، توس
ــتغال را نيز به  ــرمايه گذاري و ايجاد اش تكنولوژي نوين، س

دنبال دارد.

ــورهاي در حال توسعه در بهره گيري از  پيشروترين كش
مكانيزم توسعه پاك، كشورهاي چين و هند هستند كه كشور 
ــه تنهايي حدود 1100 پروژه از كل 2580 پروژه ثبت  چين ب
شده در دنيا از آغاز اجرايي شدن پروتكل كيوتو در ابتداي سال 
2005 تاكنون را به خود اختصاص داده است كشورهاي هند و 

برزيل و مكزيك و مالزي در تعقيب اين كشور هستند. 
ــورهاي در حال توسعه مقام  بنابراين، چين كه در بين كش
اول ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي را دارد، حدود 42درصد 
از اين بازار را به خود اختصاص داده است؛ بازاري كه مطابق 
گزارشي كه توسط يك موسسه آلماني در سال 2008 منتشر 
شده بود، حكايت از ارزش 670 ميليارد دالري آن در انتهاي 

سال 2008 داشت. 
نكته جالب اينجاست كه ايران به عنوان چهارمين كشور 
ــاي گلخانه اي و ــار گازه ــعه از نظر ميزان انتش  در حال توس

ــيل عظيم فرصت هاي كاهش انتشار، تاكنون فقط   با پتانس
ــت!  ــانده اس ــعه پاك  را به ثبت رس يك پروژه مكانيزم توس
ــن و تنها پروژه  ــته اولي ــال گذش زماني كه ايران در نوامبر س
ــاند، قبل از آن 61 كشور حداقل يك پروژه  خود را به ثبت رس

به ثبت رسانده بودند. 
ــورهاي همسايه نظير ارمنستان با 5 پروژه  نگاهي به كش
ثبت شده، پاكستان با 9 پروژه ثبت شده، امارات متحده عربي 

با 4 پروژه ثبت شده و با مقايسه كل ميزان انتشار اين كشورها 
با ايران، مي توان به نارسايي و عدم توجه كافي به اين فرصت 
ــد، چرا كه كشور امارات فعاليت هاي  بي نظير جهاني واقف ش
مرتبط با CDM را همزمان و حتي بعد از جمهوري اسالمي 

ايران آغاز كرده است.
ــالس كنكون مكزيك براي بحث و مذاكره در جهت  اج
ــدات (بعد از  ــورها در دوره دوم تعه ــي تعهدات كش چگونگ
2012) است. حال سوال اينجاست كه اگر تاكنون مكانيزمي 
وجود داشته است كه در قالب آن ايران مي توانسته با تعريف 
صدها پروژه منافع چند ميليارد دالري در هر سال داشته باشد 
و از سال 2005 تاكنون تقريبا اقدام موثري در اين راستا انجام 
ــه اهميتي براي  ــت، چگونگي دور دوم تعهدات چ ــداده اس ن
كشور و مسووالن دارد كه در اين اجالس حضور يافته اند؟ آيا 
تصميم گيراني كه براي حفظ حقوق كشور در مجامع جهاني 
حضور مي يابند براي استفاده و استيفاي حقوق تعريف شده، 
ــور و تطبيق قوانين داخلي به منظور بهره گيري از اين  در كش

فرصت ها و حقوق قانوني چقدر تالش مي كنند؟
ــد از خاتمه آن،  ــركت كنندگان در اين اجالس بع ــا ش آي
ــب منافع  اقدامي جهت بهره گيري ايران از اين فرصت و كس
ملي حداقل برابر با هزينه هاي پرداخت شده براي حضور اين 

افراد در اجالس مزبور خواهند داشت؟

محققان دانشگاه آبردين دريافته  اند كه كوسه هاي سفيد 
بزرگ درياي مديترانه در اصل به استراليا تعلق داشته اند.

براساس تحقيقات شايد يك خطاي جهت يابي (ناوبري)  
ــه هاي باردار حدود 450 هزار سال قبل  ــوي ماده كوس از س
ــتباه توسط  طي تغييرات آب و هوايي باعث يك چرخش اش
كوسه ها شده باشد و آنها در درياي مديترانه (البته به تعدادي 
ــه مانند ماهي هاي قزل آال آنها به  ــند چرا ك اندك)  مانده باش
مكان تولدشان بازگشته اند. همچنين ممكن است آبراه هاي 
ــبه جزاير درياي مديترانه راه برگشت كوسه  هاي  باريك و ش
ــند. دانشمندان معتقدند تركيبي  سفيد را مشكل ساخته باش
ــوا، ارتفاع زياد ــي آب و ه ــف مانند بي ثبات ــل مختل  از عوام

ــريع و غيرمعمول كه با نام   آب دريا و جريان هاي گردابي س
حلقه آگوالس كه بزرگ ترين جريان آبي در كرانه هاي غربي 
زمين است مي توانند دليلي باشند كه عاقبت، كوسه هاي ماده 

را به سمت آب هاي مديترانه سوق داده اند.
در نتيجه عالمت گذاري و آناليزهاي ژنتيك، دانشمندان 
ــتراليا حركت كرده و  ــه ها بين آفريقا و اس مي دانند كه كوس
ــنا به سمت شرق و محل تولدشان دارند و  تمايلي ذاتي به ش
دراين راه از جريان آب نيز استفاده مي كنند، اما معتقدند كه در 
اين مسير بعضي كوسه ها دچار اشتباه و سردرگمي مي شوند 
و به جاي حركت در جهت مشرق و سمت استراليا به واسطه 
ــال كردن حلقه هاي آگوالس كه در نتيجه تغييرات آب و  دنب
هوايي در همان زمان رخ مي دهد به سمت غرب شنا مي كنند. 

اين جريان هاي گردابي در گذشته قوي تر از امروز بوده اند.
ــه ها به سمت  جدا از جريان هاي آگوالس اگر تمايل كوس
ــواحل شرقي آفريقا در  ــرق بود پس از آن كه آنها وارد س مش
ــمت غرب را  ــان به س ــدند بايد حركت ش اقيانوس اطلس ش
متوقف كرده تا به تنگه  جبل الطارق بروند كه آنها را به مشرق 

و درياي مديترانه مي رساند.
ــيري و ماهي هاي تن به وسيله  ــايد ماهي هاي شمش ش
ــيده اند و  همين جريان هاي غيرمعمول به دريا مديترانه رس

غذاي حاضر و آماده اي براي كوسه هاي سفيد شده اند.
اين نتايج توسط محققان دانشگاه آبردين و متخصصاني 
از استانبول تركيه پس از تجزيه و تحليل DNA چهار كوسه  

شكار شده در درياي مديترانه به دست آمد.
2 عدد از اين كوسه ها 2 سال قبل در خليج ادرميت تركيه 
شكار شدند. سومي سال 2006 در تونس و چهارمي 20 سال 

قبل در جزيره  سيسيل از آب گرفته  شده اند.
ــان كوسه در دانشگاه  دكتر  لس  نوبل  يكي از نسل شناس
ــرا كه اكنون  ــتيم چ ــن مي گويد: ما كامال متحير هس آبردي
لحظه اي غيرمترقبه در علم است. با نگاه به DNA كوسه ها 
ــترده  ــا متعلق به يك خانواده گس ــم كه همگي آنه دريافتي

هستند.
 DNA مادران يافت شده در درياي مديترانه داراي همان
ــتند كه كوسه هاي سفيد بزرگ در سواحل استراليا دارند.  هس
ــتباه ناوبري تاريخي باشد كه  ــت دليل آن يك اش ممكن اس
بعضي كوسه هاي ماده باردار مرتكب آن شده اند. شايد اولين 
ــه دليل آبراه هاي  ــه درياي مديترانه آمدند ب ــاري كه آنها ب ب
ــبيه  دام هاي صيد خرچنگ  ــبه جزاير در دامي ش باريك و ش

افتادند.
ــفر باور نكردني است كه دانشمندان معتقدند  اين يك س
ــي دارد و در يك  ــينه اي تاريخ ــاق نيفتاده و پيش ــون اتف اكن
ــايد بعضي ها  ــت. ش ــات آب و هوايي رخ داده اس  دوره  بي ثب
ــوئز به درياي  ــه ها از طريق كانال س ــند كه كوس معتقد باش
ــير ظاهرا مشخص نمي تواند به  مديترانه آمده اند، اما اين مس
ــوري بيش از حد توسط كوسه ها انتخاب  دليل دماي باال و ش

شود.
 اكنون دانشمندان نگران كوسه هاي درياي مديترانه اند 
ــه اي از آتالنتيك  ــيار كم بوده و كوس ــان بس چرا كه تعدادش
ــود. به دليل  ــا مهاجرت نمي كند تا جامعه  آنها احيا ش به آنج
ــاالي زنجيره غذايي و  ــن آبزيان بزرگ در ب ــرار گرفتن اي ق
ــتم هاي دريايي بايد از اين گونه  ــش مهم آنها در اكوسيس نق
ــتري  شود تا در آينده اي نزديك  در معرض خطر حمايت بيش

شاهد انقراض آنها نباشيم.
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اشتباه تاريخي  كوسه هاي مديترانه
اين كوسه ها در اصل به استراليا تعلق داشته اند سهم ايران 

درگرمايش جهاني
ايران چهارمين كشور توليد كننده گازهاي گلخانه اي در ميان كشورهاي در حال توسعه است

عادل پرتوي/كارشناس تغييرات آب و هوا 

ايران به عنوان چهارمين كشور در حال توسعه 
از نظر ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي و با 

پتانسيل عظيم فرصت هاي كاهش انتشار  
تاكنون فقط يك پروژه مكانيزم توسعه پاك  را 

به ثبت رسانده است!
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