
 

 
 

  ایگلخانهاثر 

greenhouse effect  

ههایی اها پرتونتیجه فعالیت گازهایی است کهه ای گلخانهاثر 

 واقه، در. کننهدمیمیکرومتر جهب   4/0طول موج الندتر از 

عنوان یک مان، حرارتی در اطراف زمین اه ایهای گلخانهگاز

نور  دیگر  عبارتاه. شودمیااعث افزایش دمای سطح زمین 

  کنهدمیسهطح زمهین را گهر   رسدمیخورشید که اه زمین 

مهادون قرمهز ههای تااشصهورت اهحهرارت را  ایناتمسفر 

جملهه ازگازهای متعددی وسیله اهها اازتا . این تاااندمیااز

جب  شده و اازها کلروفلوروکرانگاز کرانیک  متان و انواع 

شهبیه  اًامواج تقریب این اه دا  انداختن .کندمیاتمسفر را گر  

واژه انهااراین  اه کار گلخانه در اه دا  انداختن گرمها اسهت. 

های گلخانههکنوانسیون یا همرفت در  فرایند از ایگلخانهاثر 

افیهونی و   1396)اردکانی   ه استگرفته شد نشئتای شیشه

در این حالت انهرژی حاصها از جهب  (. 1390منش  عرفان

ها اه سطح زمین اازگردانده شده  تنها اخش انهدکی پرتواین 

پر ایراه نیست اگهر   رواینازشود. آن از اتمسفر خارج میاز 

قلمهداد شهود  "ایگلخانههاثهر "تهراز هم "گرمایش جهانی "

% از کها گرمهایش  85حهدود (. 1391)رجبی و همکهاران  

  اتمسفر است امها نگرانهی آوجود اخار  ناشی از ایگلخانه

وجود ندارد الکه نگرانی اصلی در مهورد  آنخاصی در مورد 

ههای فعالیتدلیا اهدسته از گازهایی است که تا حدودی  آن

شاما کهران  هعمدطور اهو این گازها آید میوجود اهانسانی 

 اسهت متان و اکسهید نیتهروژن  هاکراناکسید  کلروفلورودی

موسههوی و   1390منش  عرفههانافیههونی و   1396)اردکههانی  

زیسههتی و یطحم تبعههات ایگلخانهههاثههر  .(1392حمههامی  

اهار،   فصهاالگهوی در  از قبیا تغییهر گوناگونی اقتصادی

شههدید سههیا و  هههایطوفان جههوی  نههزو ت نههوع در تغییههر

 اثهر در محصو ت کشاورزی تولید میزان کاهش خشکسالی 

های قطبهی و یخچالآ  شدن   زدگییخ تگرگ  سرمازدگی 

 و انهها و دیگهر آازیهان  گیاههماهیاه خطر افتهادن حیهات 

  همچنهههین .(2003 میتچههها ) همراه دارداهههه را انجهههانور

 یسههوزآتش  آسههیا در چههون سههونامی عظیمههی هایپدیههده

اسهت  زمهین گرمهایش هاینشهانه از همه اروپا  در هاجنگا

انبسهها   افههزایش دمههای کههره زمههین سههب  (.1395)نههانینی  

و شههود می و اهها  آمههدن سههطح آ ههها اقیانوسحرارتههی 

 و کشاورزیاز اراضی ساحلی  یتوجهترتی  اخش قاااادین

و همکههاران   Anderson)اههه زیههر آ  فههرو خواهههد رفههت 

گرمایش جهانی ار سالمت و حیات انسهان همچنین  (.2016

اهه نیز اثرگبار است. اگرچه ارزیاای اثرات گرمایش جههانی 

ای مطالعههاسهاس اراما  نیستسان آار سالمت انسان تنهایی 

سازمان اهداشهت جههانی  وسیلةاهمیالدی  2002که در سال 

 2000 سهال در مرگ 150000 انجا  گرفت مشخص شد که

نسههبت داد )سههازمان  وهههواییآ  تغییههرات اههه تههوانمیرا 

 (.2002اهداشت جهانی  
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