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 مقدمه

برای تغییر  مفهوم دو این. شودمی محسوب حاضر قرن هایپدیده ترینمهم از و گرمایش جهانی (آب و هوا) تغییر اقلیم

 عناصر کلیه شامل اقلیم با این تفاوت که تغییر. شودمی اطالق غیره و باد بارش، دما، مانند هواشناسی عناصر دارمعنی

دار اد برخی از دانشمندان تغییر معنیبه اعتق کند.می توجه دما تغییر به فقط جهانی گرمایش که حالی در شده هواشناسی

دار آن. های آب هوایی است و نه تغییر معنیافتاده بیشتر نوسانبرای عناصری مانند بارش رخ نداده و تغییرات اتفاق 

تغییر  ،توان به افزایش دماها میترین آنکه از جمله مهماست شتهراه دابه همهای مختلفی را تاکنون اثر تغییر اقلیم

 ،های گستردهیزا، خشکسالهای سیلفراوانی بیشتر وقایع حدی مانند امواج گرمایی شدید، بارشالگوهای بارش، 

ی مناطق هاو یخچال قطبین زمینهای ذخیره شده در ای، افزایش سطح آب دریاها، ذوب شدن برفهای حارهطوفان

 . اشاره نمود کوهستانی

توان میاز جمله عوامل بیرونی  .1نمایندبندی میتقسیمبیرونی و درونی گروه عوامل را به دو اقلیمی تغییرات وقوع دالیل 

به عواملی  مل درونیعوا .اشاره نمودتغییر مدار خورشید  ،مدار هندسی زمینتغییرات تغییرات پرتوافشانی خورشید، به 

ها افزایش که از میان آن استای مربوط تغییر کاربری اراضی و افزایش گازهای گلخانه ،های آتشفشانیفعالیت مانند

که عامل اصلی برای دارند اعتقاد از محققین نیز است. برخی را به خود جلب کرده محققین ای توجه بیشترگازهای گلخانه

 .ای در این زمینه پررنگ نیستازهای گلخانهگنقش  و باشدهای خورشیدی میفعالیت ،تغییرات عناصر جوی

د از زمان پیدایش کره نشوها محسوب میترین آناکسید نیتروژن از مهم ،متان ،اکسیدکربنای که گاز دیگازهای گلخانه

های تولید انرژی اند. منابع تولید این گازها از فعالیتزمین به عنوان یک الیه حفاظتی مانع از افت دمای کره زمین شده

ها ای نیز جنگلع جذب گازهای گلخانهاست. مناب و ... های زراعی و دامداریفعالیت ،های حمل و نقلسیستم، هادر نیروگاه

ها در مراکز جذب ، میزان جذب آنایی گلخانهرویه گازهاها هستند که در حال حاضر به دلیل افزایش بیو اقیانوس

شود و بدین ترتیب مانع از خروج پرتوهای موج کره زمین میاین گازها درپذیر نبوده و همین عامل باعث انباشت امکان

 .دگردی کره زمین میباعث افزایش دمابا به دام انداختن دما شده و  یبلند زمین

های کشاورزی، منابع آب، مصرف انرژی، گردشگری، زیست پیامدهای مختلفی برای فعالیت ،رخداد گرمایش جهانی

 ،با توجه به پیامدهای جهانی آن توجه دانشمندان .مخاطرات آب و هوایی و سالمت انسانی دارد ،اقتصاد ،گیاهی و جانوری

های زیادی برای اعمال تمهیداتی برای جلوگیری از امروزه تالش و استخود جلب کردهسیاستمداران و عموم مردم را به 
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در کاهش سرعت افزایش دما چندان  صورت گرفته هر چند که اقدامات ؛افزایش دما در کره زمین در حال انجام است

 .ادامه داردها در این زمینه است ولی تالشموثر نبوده

سواالت متعددی برای عموم مردم و دانشمندان  (کرونا) 1۹ید ووبین اقلیم و شیوع بیماری کفیما با توجه به روابط موجود

الی که در این است. سوشدهدر رابطه با ارتباط شیوع بیماری کرونا با عناصر آب و هوایی به ویژه دما و رطوبت مطرح 

ارتباط ویروس کرونا با آب و ؟ خواهد شد باشد این است که آیا افزایش دما باعث توقف فعالیت ویروسزمینه مطرح می

ست؟ سوال مهمی که در این زمینه یاست چها گسترش بیشتری داشتهکه ویروس در آنمختلف هوای مناطق جغرافیایی 

توان گسترش آن را با تغییرات اقلیم در ارتباط است؟ آیا می که آیا ظهور و گسترش ویروس کرونا این است مطرح است

تبیین مباحث هدف گزارش حاضر  . با توجه به موارد فوقنتیجه تغییرات اقلیمی دانست یا خیر جغرافیایی در مناطق

 باشد.در این زمینه می شدهمطرح

 تغییر اقلیم و سالمت انسان

های نوظهور انسانی تاکنون از طرف سازمان ها و مقاالت متعددی در خصوص ارتباط بین تغییر اقلیم و بیماریگزارش

 محققین اعتقاد. (2،3)استالدول تغییر اقلیم انتشار یافتهبهداشت جهانی و سازمان هواشناسی جهانی به همراه هیئت بین

اثرهای غیرمستقیم  از مستقیم تاثیر عناصر آب و هوایی بوده و برخی نیز نتیجه هابیماری از برخی گسترش که است این بر

بخش خورشیدی به زمین شده و در نتیجه زن باعث عبور پرتوهای زیانالیه اُشدن  شود. برای مثال رقیقآن ناشی می

های متعدد در برخی است و یا وقوع بارشافزایش قابل توجهی پیدا نموده ،چشم های سرطان پوست و آب مرواریدبیماری

الریا در آن مناطق و در نتیجه گسترش بیماری ما حشراتاز  انواعیباعث گسترش  ،مناطق و باال رفتن رطوبت خاک

هوایی منجر به تغییرات و دهد که تغییرات آشکار صورت گرفته در عناصر آب هایی از این دست نشان میاست. نمونهشده

نشان های ویژه در مناطق گسترده در سامانه طبیعی مناطق شده و در نهایت اثرات خود را در بروز برخی از بیماری

 .استداده

 ویروس کروناشیوع و ( آب و هوا) اقلیم

شود. این تاثیر به این دلیل است که ناقلین برخی آب و هوا از مهمترین عوامل مستقیم و غیرمستقیم بیماری محسوب می

کند در مناطق ها مانند ماالریا از آن جهت که پشه آنوفل در شرایط دمایی و رطوبتی خاص امکان حیات پیدا میاز بیماری

ار توان انتظ. بر مبنای همین اصل می4یابندگسترش می ،کندشرایط آب و هوایی حاکمیت پیدا میهایی که این و زمان



کرونا و( هوا و آب) اقلیم تغییر   
 

3 
 

و ماالریا بیشتر در مناطقی  آمریکاخاص در مناطق و ایام خاصی گسترش یابند؛ مثال تب زرد عمدتا در  هایداشت بیماری

 .دارندگسترش بیشتری  آفریقااز 

تحقیق دانشگاه کند. دهد که ویروس کرونا در دامنه دمایی خاصی شیوع پیدا میمطالعات نشان می ،با توجه به موارد فوق

 ،و نسبتا خشکلسیوس درجه س 11تا  ۵دمای بین  مناطق جغرافیایی بادهد که این ویروس در نشان می آمریکا مریلند

. ولی باید خاطر نشان نمود که مناطقی نیز با شرایط آب و هوایی متفاوت شاهد گسترش سریع ۵استشیوع یافتهبیشتر 

 اند.این بیماری بوده

 ۵حدود ای میانگین دم ظهور ویروس کرونا در شهر ووهان چین بوده که از نظر شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه دارای

های آب و هوایی که با آستانه 6استبوده درصد ۷0بی حدود رطوبت نسمیلیمتری و  ۵0بارش متوسط  ،درجه سلسیوس

مکان مختلف در سراسر  ۵00ی یهوا و بررسی وضعیت آبهمچنین  .ذکرشده برای گسترش ویروس کرونا مطابقت دارد

سرعت این ویروس احتماال با دما، و گسترش  که شیوع بیانگر آن استاست ها دیده شدهدر آن 1۹ دنیا که بیماری کووید

سایر . های مستعد بهره جستهای تجربی برای برآورد مکانتواند از مدلرو می و از این باد و رطوبت نسبی رابطه دارد

 ولی باید توجه داشتشود، موارد ابتال به این بیماری در دماهای باالتر کمتر میاحتماال که  این است تحقیقات نیز بیانگر

 .۵تشریح نمایدموارد ابتال را میزان های موجود در تواند تفاوتکه دما به تنهایی نمی

د شومطرح می این سوال اآنفلوآنزهایی مانند های ناشی از ویروسبا توجه به وجود الگوهای ساالنه و فصلی برخی از بیماری

های سرد سال از شیوع بیشتری برخوردار باشد؟ تواند در ماهمیف خود سلهای همهمانند ویروسکرونا نیز که آیا ویروس 

چرا  .کلیدی نیستند تسواالگونه به این دقیق واقعیت این است که هنوز نتایج مطالعات صورت گرفته قادر به پاسخگویی 

درجه  ۹0دهد که ویروس کرونا فقط در دمای باالی که مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته در دماهای متفاوت نشان می

بین رفتن  فرضیه از بدین ترتیب. شوددقیقه نابود می ۵درجه پس از  ۷0در دمای  رود واز بین میبطور کامل سلسیوس 

. چه بسا اگر توقف فعالیت ویروس کرونا را ۷با تردیدهای جدی روبرو است یا فصلی بودن آنویروس کرونا با افزایش دما 

 که همزمان با گسترش ویروس کرونا از دماهای باالیی برخوردار آفریقاه در منطق بایستمی بدانیم،به دماهای باال وابسته 

 ولی ؛یافتنمی گسترش ویروس این هستند برخوردار باالتری دمای از نسبی طور به که ایران جنوبی مناطق و یا اندبوده

یح این جهت صح تواند ازنمی نیزلی بودن گسترش ویروس فص فرضیه است. به همین ترتیبچنین نبوده این که دانیممی

 دالیلی جمله از کرونا ویروس ویژه رفتار گیرد. صورت زمینه این در بیشتری مطالعات تا بود منتظر بایدباشد. در عین حال 

. در عین حال باید فتپذیر علمی قانون یک عنوان به را هاآن و نمود تاکید چنینی این هایفرضیه بر تواننمی که است

 تر از دما گسترش یابد.تواند تحت تاثیر عوامل مهمویروس کرونا میاشاره نمود انتشار 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_en&q=%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwifn8X_o_voAhUzThUIHfGHCd8QBSgAegQICxAj
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_en&q=%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2%D8%A7&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwifn8X_o_voAhUzThUIHfGHCd8QBSgAegQICxAj
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 گسترش ویروس کروناو تغییر اقلیم 

باشد. تغییر شرایط محیطی از جمله ها تاثیرگذار میها بیانگر این است که تغییر اقلیم بر شیوع و گسترش بیماریبررسی

گیری بیماری در شکلبرای  یساز شرایط محیطتواند زمینهمیافزایش دما و بارش و یا برعکس آن در مناطق جغرافیایی 

 آن مناطق باشد؛ موضوعی که قبل از آن وجود نداشت. 

 آستانه شرایط به توانمی تنها مطرح نمودکرونا توان شرایط آب و هوایی دقیقی را برای رشد ویروس از آنجایی که نمی

باشد؛ از  داشته بیشتری فعالیت تواندمی شرایط آن در ویروس که داشت اشاره نسبی رطوبت و دما شامل هوایی و آب

 رود در مناطق جغرافیایی خاص امکان شیوع بیشتری برای این ویروس وجود داشته باشد.رو انتظار می این

قطع بطور  .است تحول چشمگیردار عناصر آب و هوایی در حال که شرایط تغییر اقلیم در جهت تغییر معنی باید پذیرفت

محیط طبیعی و انسانی  هایمولفهدر تمامی د توانمی این نوع تغییرات چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم

 در فعالیت ویروس کرونا تاثیرگذار باشد. 

د ولی به نظر ناردمانده روی سطوح اشاره باقی یهای آفتاب در از بین بردن ویروس کروناثیر تابشابرخی مطالعات از ت

 توجه با. دشومی آن رفتن بین از باعث زمان گذر ،باشد کنندهکمک ویروس حذف در عامل این که آن از بیشتررسد می

ثیرگذار اونا تمستقیم در گسترش ویروس کر صورت ممکن است به اگرچه اقلیمی تغییرات که پذیرفت باید متقن دالیل به

 .پوشی نیستغیرمستقیم آن قابل چشمنباشد ولی به طور قطع تاثیرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چه باید کرد؟

مطالعات زیادی برای یافتن واکسن و درمان مناسب برای ویروس کرونا توسط کشورهای مختلف در حال انجام است و 

صورت روز الزم است اقدامات پیشگیرانه  ها روش کنترل قطعی آن را پیدا نمایند ولی تا آنرود بزودی انسانانتظار می

شیوع گسترش ویروس کرونا تاثیرگذار است و با توجه به  در هر چند که عناصر آب و هوایی در کنار سایر عوامل گیرد.

موثرترین راهکار های خودحفاظتی و رعایت بهداشت فردی در جلوگیری از گسترش آن تنها روش ،انسان به انسان آن

تواند در پایداری که تداوم آن میباشد میاین نوع روش حفاظتی به عنوان یک سبک و رویه جدید زندگی مطرح  باشد.می

های حمل در این ایام باعث کاهش تولید دهد که مصرف کمتر سامانهآمارها نشان می محیط نقش زیادی را داشته باشد.

دهد کشور چین که جزو ها نشان میبررسی یروس کرونا دانست.از برکات واین امر را توان ای شده که میهای گلخانهزگا

این  .8استدرصدی تولید این گازها را داشته 2۵باشد حداقل کاهش ای میکشورهای با انتشار بسیار زیاد گازهای گلخانه

ت حفاظتی را شود اقدامابا جایگزینی عادات مناسب به جای عاداتی که منجر به ظهور بیماری میکه کند کار کمک می

 .افزایش داد
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 نهاییپیام 

های ن روشاز آن به عنوا اقلیمکه در مباحث تغییر است موضوعی های فوق به عنوان یک فرهنگ عمومی اتخاذ رویه

 کلیه در لیماق تغییر پیامدهای با مقابله برای مهم رویکرد یک عنوان به امروزه و شودقلمداد میسازگاری کاهش و 

 و هاسازیمتصمی در غالب رویکرد یک عنوان به رویکرد این که زمانی تا و ؛باشدمی مطرح آن های تاثیرگذارجنبه

الت پایداری حدرگیر به  توان انتظار داشت که جوامعِنشود نمی ینهدنها و نگیرد قرار جدی توجه مورد هاگیریتصمیم

دی مردم و از این رو اعمال تمهیدات ویژه برای سازگاری در این حیطه باید مورد توجه ج ،دنمناسب دست پیدا کن

 .مسئولین قرار گیرد
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