
 نیزم یدما یرو دیاکس یگاز کربن د شیافزا ریتاث

سنگ، نفت و )زغال یلیفس یهاسوزاندن سوخت شود،یم نیزم یکه منجر به گرما یانسان تیفعال نیتریاصل

به مصرف  هاروگاهیها و نکارخانه ها،لیدر اتومب یلیسوخت فس شتریها است. ببردن جنگل نی( و از بیعیگاز طب

 .کندیم دیتولCO2 یاختصار متکربن با عال دیاکس یبه نام د یها گازسوخت نی. سوزاندن ارسدیم

. درختان و کندیکند م اریکه روند فرار گرما از جو به فضا را بس ستیگلخانه ا یاز گازها دیاکس ید کربن

 زانیم اهان،یبردن گ نی. با از بکنندیرا از هوا جذب م دیاکس یدر روند فتوسنتز، گاز کربن د اهانیگ گرید

 .شودیگاز م نیا شیز منجر به افزاین اهانیشدن گ هی. تجزابدییم شیدر هوا افزا دیاکس یگاز کربن د

 دهیگرد هاانوسیو اق نیسطح زم یدما نیانگیم شیاست که منجر به افزا یادهینام پد نیزم یدما شیافزا

 نیتر شده که اگرم گرادیدرجه سانت 41/0حدود  یعیرطبیبه طور غ نیسال گذشته، کره زم 100 یاست. ط

 نیترگرم ستم،یقرن ب یانیپا یهااز دانشمندان معتقدند که دهه یموضوع دانشمندان را نگران کرده است. برخ

جهان تنها  یهاسال نیترمورد از گرم 10از آن است که  یها حاکبوده است. گزارش ریسال اخ 400 یهاسال

 بوده است. سابقهیسال گذشته ب 150در  زانیم نیاست که ا دهیبه ثبت رس 2007تا سال  1990از سال 

. کندیکمک م نیاست و به گرم شدن زم ثرۆم اریمشکل بس نیا جادیدر ا یصنعت یهاتیفعال رسدینظر م به

 شیبلکه افزا ستیدما ن شیافزا نیا یعامل اصل ییاگلخانه یگازها شیاز دانشمندان معتقدند که افزا یبرخ

عامل را در روند  نیا ریتأث یناسکارشناسان هواش شتریاست؛ اما ب یعامل اصل دیاز خورش شدهدهیتاب یانرژ

 .دانندیم زیناچ اریبس نیکره زم یعموم یدما شیافزا

 

 دما شیافزا عواقب

به مخاطره  ییایو جانداران در اهانیگ یدر بر دارد. ممکن است زندگ یادیدما آثار مخرب ز شیافزا نیا ادامه

خوش  آب و هوا دست ی. الگوهاشوندیم یاساس راتییدچار تغ واناتیو ح اهانیگ یهاستگاهی. زفتدیب یجد

دما با  شیخواهد بود. افزا مخرب دیشد یهاو طوفان یسال خشک ل،یآن وقوع س جهینت شوند؛یم راتییتغ

 یهایماریب ن،یاز زم ی. در مناطق خاصشودیم اهایباعث باال آمدن سطح آب در ،یقطب یهاخیذوب نمودن 

آب و هوا منجر به  یبحران طی. تکرار وقوع شراگرددینابود م یو محصوالت کشاورز ابدییگسترش م یانسان

مختلف  یدر نواح یسالو خشک هاالبیس شیباعث افزا بارش یالگوها راتیی. تغشودیم یادیخسارات ز

 .وستیو قدرتمندتر به وقوع خواهند پ شتریها و تندبادها، ب. طوفانشودیم

 هاآمدن سطح آب باال

 نیزم یدما شیافزا



. در کندیرا ذوب م نیموجود در سطح زم یهاخیاز  یادیز ریچند قرن، مقاد یگرم شدن هوا، در ط ادامه

 ش،یفرسا ،یزدگلیممکن است دچار س یاز مناطق ساحل یاری. بسدیآیباالتر م نیها در کل زمسطح آب جهینت

ممکن است  اهایآمدن آب در شوند. باال نیریش یهابه آب اهایخشک و ورود آب در یهانیرفتن زم نیاز ب

 یمسکون یعیطب یهاشود.  به حتم در محل یستیمناطق ز گریکوچک و د ریمنجر به غرق شدن شهرها، جزا

ادامه  یبرا یادیمشکالت ز یستیز یهااز گونه یاری. بسدهدیم یرو یدیشد راتییتغ اهانیو گ واناتیح

سرد  یکردن زمستان یدار بدون طگل اهانیاز گ یاریمثال بس یخواهند داشت. برا دیجد طیدر شرا اتیح

 شکوفه نخواهند کرد.

 

 هاسالمت انسان دیتهد

گرما و شدت  افتنی. ادامه کندیم دایپ وعیش یادیبه مناطق ز یو تب دنگ ایماالر رینظ یریگرمس یهایماریب

و سوء  یگرسنگ ،یو قحط لیگوناگون شود. س یهایماریو ب ادیز یرهایعامل مرگ و م تواندیآن م افتنی

 یمختلف یهاحلدما، راه هیرویب شیزابه دنبال اف یکارشناسان هواشناس جهیخواهد داد. در نت شیرا افزا هیتغذ

 دیاکسیاند از: محدود کردن گاز کربن دها عبارتآن نیتراند که مهمدما ارائه داده شیاز افزا یریجلوگ یبرا

 هوا. هیو تصف

 دیاکسیکردن انتشار گاز کربن د محدود 

 وجود دارد:CO2 دیمحدود کردن تول یبرا رگذاریتأث کیتکن دو

 .یلیفس یهاسوخت یبه جا یانرژ گریکردن منابع د نیگزیجا 

 .یلیفس یهابهتر از سوخت استفاده 

 د،یمنابع شامل باد، نور خورش نی. اکنندینم دیتول دیاکس یکربن د ،یلیسوخت فس نیگزیجا یانرژ منابع

 یباد را به انرژ یانرژ توانندیم یباد نیبه نام تورب ییها. دستگاهباشندیم نیرزمیو حرارت ز یاهسته یانرژ

 .ندینما لیتبد یکیالکتر یرا به انرژ دیرشنور خو توانندیم زین یدیخورش یهایکنند، باطر لیتبد یکیالکتر

به دست  یکیالکتر یخاک انرژ نیریز یهاهیموجود در ال یاز گرما توانندیم نیزم ریحرارت ز یهاروگاهین

 آورند.

 شرفتیحال پ نیدر بر دارند. با ا یلیفس یهارا نسبت به سوخت یشتریب یهانهیمنابع هز نیاز ا استفاده

 شود. هانهیمنجر به کاهش هز تواندیها مدرباره استفاده از آن قاتیتحق

 است: ریپذهوا به دو شکل صورت هیتصف



 آب. ریز ای نیرزمیز یانبارها

 زنده. اهانیدر گ یسازرهیذخ

 نیزم یدما شیافزا

 نیترکرد. مناسب رهیگاز را ذخ نیا توانیم انوسیدر اق ای نیرزمیدر صنعت به ز دشدهیتولCO2و ورود  قیتزر با

ها استخراج آن ریذخا شتریاست که ب ینفت و گاز یعیطب یکار، انبارها نیانجام ا یبرا نیمکان در اعماق زم

. شودیتر مآسان اریها بسآن ریبازمانده ذخا خراجاست ،یعیطب یانبارها گونهنیگاز به ا نیشده است. با ورود ا

 .دینمایرا جبران م هیروش تصف نیا یهانهیهز ،یبرداربهره لیاز تسه یسود ناش

. باشندیم دیاکس یکربن د یسازرهیانجام ذخ یبرا یمکان مناسب زیسنگ ننمک و زغال قیعم رسوبات

 یطیآثار مح نیکنند اما دانشمندان هنوز موفق به تخم رهیذخ یشتریب دیاکس یکربن د توانندیم هاانوسیاق

 اند.نشده یسازرهیذخ نیا

 

 اهانیدر گ یسازرهیذخ

 یها کربن موجود در کربن د. آنکنندیموجود در جو را جذب م دیاکس یسبز به هنگام رشد، کربن د اهانیگ

. پس از ندینمایم رهیو آن را در بافت خود ذخ کنندیم دیکرده، قند ساده تول بیترک دروژنیرا با ه دیاکس

 ،یغن یاهیگ یبازندگ ییها ستمیکوس. اشودیاز آن متساطع م دیاکس یآن، گاز کربن د هیبا تجز اه،یمرگ گ

 .ندیرا در خود حبس نما یشتریب دیاکس یکربن د توانندیم

که عمدتاً  1998در سال  ppm 364و  1850در سال  ppm  280کربن در جو در حدود  دیاکس یغلظت د

آغاز شد وجود دارد. انسان  1850که در سال  ،یدر طول و بعد از انقالب صنعت یانسان یها تیفعال لیبه دل

و  نیزم یانجام پاکساز باو  مانیس دیتول ،یلیفس یاکربن در هوا را با سوزاندن سوخت ه دیاکس یها مقدار د

 دهند. یم شیاحتراق جنگل افزا

 است. ژنیاست از کربن  و اکس دیاکس ی. کربن د1

 شده است. عیتوز نیدر سراسر جو زم کنواختیگاز فراوان که  نیبو چهارم یرنگ و ب یگاز ب نی. ا2

و خاموش  یدنیخشک (، کربنات آشام خیکربن عبارت از ماده سرد کننده )  دیاکس ی. موارد استفاده د3

 باشد. یکننده آتش م

 قابل اشتعال است. ریکربن غ دیاکس ی. د4

 کربن است. دیاکس ید یبرا یمحدود تی. کربن راست فعال ظرف5



 نرمال  CO2 سطح

 صه کرد:توان خال یدر بزرگساالن در سالمت خوب را م CO2سطح   شیافزا اثرات

 ام یپ یپ 350 - 450باز:  ینرمال در فضا سطح

 ام یپ یپ  600قابل قبول: کمتر از  سطح

 ام یپ یپ 1000 - 600و بو:   یاز خشک تیشکا

 ASHRAE وOSHA    ام یپ یپ 1000استاندارد 

 ام یپ یپ 2500 - 1000:  یکل یآلودگ خواب

 ام یپ یپ  5000 - 2500:  یمضر سالمت اثرات

 ام یپ یپ  5000ساعته:  8 یدوره کار کیغلظت مجاز در  حداکثر

 اوقات از زمان به زمان اتفاق افتد. یکامال نرمال و حداکثر سطح ممکن است گاه یباال سطح

 

 CO2و خطرناک  دیشد سطح

 ام یپ یپ 30000تنفس و ضربان قلب ، تهوع:  شیمست کننده ، افزا یکم

 ام یپ یپ 50000: یینایهمراه با اختالل ب سردرد

 ام یپ یپ 100،000هوش، قرار گرفتن در معرض مرگ:  یب

 کربن  دیاکس یاستاندارد د سطح

 عبارتند از:  1989 - 62یاستاندارد آشار در سال ها هیتوص

 هر ساکن یدر ازا CFM  15درس و اتاق کنفرانس  یها کالس

 هر ساکن یدر ازا  CFM 20و رستوران  یادار یفضا

 هر ساکن یدر ازا  CFM 25 مارستانیب

 

 

 



 یاثر گلخانه ا - یطیمح ستیز مشکالت

 یبه نام گازها یضخامت است در تروپوسفر گازها لومتریک 15 -10تر اتمسفر در حدود  نییبخش پا تروپوسفر

 یشود و گازها یم لیاز آن که به گرما تبد یرسد مقدار یم نیبه زم دینور خورش یوجود دارد وقت یگلخانه ا

 نیکه زم یاندازد به طور یتله م هب نیسطح زم یکیگرما را جذب و آن را در نزد نیاز ا یمقدار یگلخانه ا

کشف شده  شیسال پ نیشناخته شده است که چند یمعموالً به عنوان اثر گلخانه ا ند،یفرا نیشود ا یگرم م

 شده است. دییاتمسفر تا یریو اندازه گ یشگاهیآزما یها شیاست و بعد از آن با استفاده از آزما

 میرا تنظ نیزم یدما ندیفرا نیاست چرا که ا یعیطب یاثر گلخانه ا نیما که وجود دارد تنها به خاطر ا یزندگ

 شود یم دهیپوش خیدر  نیوجود نداشته باشد تمام زم یکه اثر گلخانه ا یکند هنگام یم

کند مقدار حرارت در  یم نییرا تع نیزم یحرارت به دام افتاده در تروپوسفر درجه حرارت بر رو مقدار

مانند دارد  یم یگازها در جو باق نیکه ا یدر جو و مدت زمان یگلخانه ا یبه غلظت گازها یتروپوسفر بستگ

و متان  تروژنین یدهای) ، اکساکربن ه -فلورو -) کلر CFC'sکربن،   دیاکس ید یگلخانه ا یگازها نیمهم تر

 باشند. یم

مانند  یگلخانه ا یباعث انتشار گازها یبشر یندهایآغاز شد فرآ 1850در سال  یقالب صنعتکه ان کهیزمان از

CFC گلخانه  یگازها زانیشده است م یطیمح ستیمشکل ز کیموجب  نیکربن شده است ا دیاکس یو د

حرارت در حال  هکه درج لیدل نیاست به ا رییدر حال تغ نیزم یاست لذا آب و هوا شیدر حال افزا یا

شناخته شده  نیبه عنوان گرم شدن کره زم یدر اثر گلخانه ا یعیطب ریعالوه بر حالت غ نیاست ا شیافزا

در قطب،  خیطوفان، ذوب  تیدر فعال شیسبب افزا نیرسد ممکن است گرم شدن کره زم یاست به نظر م

 ٪ 60  - 50کربن عامل   دیکسا یانتشار د شیشود. افزا یطیمح ستیمشکالت ز گریو د لیشدن س یجار

 است. نیزم کره شدن گرم از

 نیکربن کمک کرده است. از ا دیاکس یبه انتشار گاز د یمختلف انسان یها تیشد فعال انیب کهیهمانطور

 دیاکس ید یگلخانه ا یگازها دیتول از ٪75 - 70سبب  یانرژ دیتول یبرا یلیفس یاحتراق سوخت ها تیفعال

توسط  یگلخانه ا یگازها دیولمانده از ت یباق ٪25 - 20کربن است و  دیاکس یانتشار د یکربن، که منبع اصل

 شود. یم جادیو سوختن و انتشار از اگزوز موتور خودرو ا نیزم یپاکساز

در حال توسعه، از  یدر کشورها یصنعت یندهایکربن حاصل از فرآ دیاکس ید یگلخانه ا یگازها دیتول اکثر

در حال  یکربن از کشورها دیاکس یحال، انتشار د نیمتحده و اروپا گرفته شده است. با ا االتیجمله در ا

آن ادامه  شیرود افزا یانتظار م وکربن دو برابر  دیاکس یقرن، انتشار د نیاست. در ا شیتوسعه در حال افزا

 ماند. یم یسال باق تسیکربن در اتمسفر حدود پنجاه تا دو دیاکس یو باعث مشکالت پس از آن شود. د افتهی



 یندهایفرآ گریو د یلیفس یکربن را از سوزاندن سوخت ها دیاکس ید یگلخانه ا یگازها دیکه تول یکس نیاول

 ریدر تاث یبود که مقاله ا وسیکرد سوانت آرن ینیب شیشود را پ یم نیسوزاندن که سبب گرم شدن کره زم

 منتشر شد. 1896در سال  نیزم یکربن هوا بر دما دیاکس ید

کربن در جو رخ داده است هنوز هم مورد بحث  دیاکس ید شیاست با افزا نیواقعاً گرم شدن کره زم ایآ نکهیا

 است.


