گیاهان و جانوران را اه همراه دارد کمیتچ  .)1009 ،همچنین

اثر گلخانهای
greenhouse effect

پدیدههای عظیمای چاون ساونامی در آسایا ،آتاش ساوزی
جنگ ها در اروپا ،همه از نشانههاای گرماایش زماین اسات

اثر گلخانهای نتیجه فعالیت گازهایی است که پرتو هاایی ااا

کنااانینی .)6938 ،افاازایش دمااای کااره زمااین ساار

طول موج الندتر از  0/4میکرومتر را جذب میکند .در واقع،

ارارتی اقیانوسها و ااال آمدن سطح آب میگاردد و اادین

گازهای گلخانهای اه عنوان یا

ماانع ارارتای در اطارا

زمین ااعث افزایش دمای سطح زمین مایشاود .ااه عراار
دیگر ،نور خورشید که اه زمین میرسد ،سطح زمین را گار
کرده ،اتمسفر این ارار

را اه صاور

تاااشهاای ماادون

ترتی

انرسااا

اخش قاا توجه از اراضی سااالی و کشااورزی ااه

زیر آب فرو خواهد رفت ک Andersonو همکااران.)1061 ،
همچنین گرمایش جااانی اار سا مت و ایاا
اثرگذار است .اگرچاه ارزیااای اثارا

انساان نیاز

گرماایش جااانی ااه

قرمز ااز میتاااند .این اازتابها توسط گازهاای متعاددی از

تناایی ار س مت انسان آسان نمی ااشد اما ار اساس مطالعاه

جمله گاز کرانی  ،متان و انواع کلروفلوروکرانها ااز جذب

ای که در سال  1001توسط سازمان ااداشت جااانی انجاا

شده و اتمسفر را گر میکند .ایان ااه دا اناداختن اماواج

گرفت مشخص شد که  680000مرگ در سال  1000را می-

تقریرا شریه اه کار گلخانه در اه دا انداختن گرما اسات .لاذا

توان اه تغییرا

آب و هوایی نسرت داد کساازمان ااداشات

واژه اثر گلخانهای از فرایند کنوانسیون یا همرفت در گلخاناه

جاانی.)1001 ،

های شیشهای نشات

گرفتاه شاده اسات کاردکاانی،6931 ،

افیونی و عرفان منش .)6930 ،در این االت انارژی ااصا

كتابشناسي

از جذب این پرتو ها اه سطح زماین اازگرداناده شاده ،تنااا

اردکانی ، ،ر .ک .)6931اکولوژی .تاران :انتشارا

اخش اندکی از آن از اتمسفر خارج می شود .از ایان رو پار

افیونی ، ،عرفان منش . ،ک .)6930آلودگی محیط زیسات :آب ،خااو و

ایراه نیست اگر " گرمایش جاانی" هم تراز "اثر گلخانه ای"
قلمداد شود کرجری و همکاران .)6936 ،ادود  % 58از کا

هوا ،اصفاان :انتشارا

دانشگاه تاران.

ارکان دانش.

رجری ، ،ح ،سالطانی ،الا ،،زینلای ،الا, ،سالطانی ،الا . ،ک.)6936
ارزیاای انتشار گازهای گلخانهای و پتانسی گرمایش جاانی ناشی از

گرمایش گلخانهای ناشی از وجود اخار آب اتمسافر اسات

آن در تولید گند در گرگان ،مجله الکترونی

اما نگرانی خاصی در ماورد آن وجاود نادارد الکاه نگرانای
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تولید گیاهان زراعای،

اصلی در مورد آن دسته از گازهایی است که تا اادودی ااه

موسااوی ،ا.ح و امااامی . ،ک .)6931مدلسااازی تااتثیر انتشااار گاااز

دلی فعالیتهای انسانی اه وجود میآید و این گازها عمادتا

گلخاناای دی اکسیدکران ارگرمایش جااانی .تااران :دانشاگاه آزاد

شام کران دی اکسید ،کلروفلورو کرانهاا ،متاان و اکساید
نیتروژن است کاردکاانی ،6931 ،افیاونی و عرفاان مانش،

اس می.
نانینی ،ال .،ک .)6938اررسی تغییار اقلایم و گرماایش جااانی و آثاار و

،6930موسااوی و امااامی .)6931 ،اث ار گلخانااهای ،ترعااا

پیامدهای ناشی از آن کنفرانس .این المللی کشااورزی ،شارساازی،

محیط زیستی و اقتصادی گوناگونی از قری تغییر در الگاوی

ماندسی عمران ،هنار و محایط زیسات ،موسساه هنار و معمااری،

فص اارش ،تغییر در نوع نزوال

جوی ،طوفان های شادید

سی و خشکسالی ،کاهش میزان تولید محصوال

کشاورزی

در اثر سرمازدگی ،تگرگ ،یخزدگی ،آب شدن یخچال هاای
قطری و اه خطار افتاادن ایاا

مااهی هاا و دیگار آازیاان،

ایران :تاران.
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