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گازهای گلخانه ای
ئلهمهمترین مسئله ای که امروزه توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است گرم شدن زمین در اثر گازهای گلخانه ای است که این مس
جهان را در آستانه یک فاجعه بزرگ انسانی و زیست محیطی قرار داده و دانشمندان عامل اصلی آن را انتشار گازهای دی اکسید کربن ناشی از

رخی از سوختهای فسیلی و معدنی کشورهای صنعتی میدانند افزایش دمای زمین موجب آب شدن یخهای قطبی، باال آمدن سطح آبها، ناپدید شدن ب
.شهرها، کشورهای ساحلی و جزایر، و ایجاد طوفانهای دریایی خواهد شد

مقدمه

،کشاورزیمحصوالتوآشامیدنیآبشدنکمسیل،شدنجاری
تنرفبینازویخی،هایدریاچهپیدایش،خاکفرسایشتشدید

بافتهایازبرخیمهاجرتوجانوری،وگیاهیهایگونهازبرخی
تنشسبیانیه.استایگلخانهپدیدهتبعاتازنیزجمعیتی

تروخیمحالتدرودرجه4تازمیندادهشدارزمیندانشمندان
دویستومیلیاردسه،2080سالتاوشدهگرمتردرجه6/4

خواهندرنجقحطیازنفرمیلیون600وآبیکمدچارنفرمیلیون
نهساالنفرهربۀازایفقیرکشورهایمیدهدنشانمطالعات.برد
زمینجوواردکربنیکگازتن21/7صنعتیکشورهایوتنیک
.کنندمی

سطحبهخورشیدنورکههنگامی
انرژیعنوانبهوکردهبرخوردزمین

اتمسفرسمتبهگرمایافروسرخ
ایگلخانهگازهایشود،میبازتابش

زمینکرهوکردهجذبراحرارتاین
.کنندمیگرمرا

ایگلخانهگازهایمشهورترینشاید
انسانتوسطشدهتولید

.باشند(CFCs)ها"کلروفلوروکربن"
توسطایگلخانهگازهایتمامیاما

هاآنازبسیاریونشدهتولیدانسان
انمتکربن،اکسیددیآب،بخارشامل

دریطبیعصورتبهنیتروژناکسیدو
.دارندوجوداتمسفر

آنهانامازکههمانطورایگلخانهگازهای
خانهگلسقفبهشبیهبسیاراستمشخص

زمینکرهاتمسفردرراحرارتوکردهعمل
همرحلدودرفرآینداین.اندازندمیدامبه

بهایگلخانهگازهاینخست،.دهدمیرخ
هاجازخورشیدنورفرابنفشومرئیاشعه

زمینسیارهاتمسفرازآزادانهتادهندمی
.برسدزمینسطحبهوکردهعبور

تعریف گازهای گلخانه ای

Greenhouse)ایگلخانهگازهایازبرخی gases)وجودبهبشریهایفعالیتاثردردیگربرخیکهدرحالیدارند،وجودزمینجودرطبیعیطوربه
بربشری،خاصهایفعالیتاما،.هستندازنونیتروژناکسیدمتان،کربن،اکسیددیآب،بخارشاملموجودگلخانه ایگازهایطبیعیطوربه.می آیند
"فلوروکربنکلرو"بهتوانمیشودمیتولیدبشرتوسطکهایگلخانهگازهایمشهورتریناز.می افزایدجودرطبیعیموجودگازهایازبسیاریسطوح

.کرداشاره(CFCs)ها

اثردرعمدتارا ایگلخانهگازهایسطوحانسانیهایفعالیت.یافته استافزایشزمانطولدرمتعددایگلخانه گازهایغلظت
تولیدصلیامنابعازبرخی.نیستاغماضقابلمتان،ماننددیگرگازهایبربشرتاثیراتامامی دهد،افزایشکربناکسیددیآزادسازی

:ازعبارتندانسانیفعالیتازناشی ایگلخانهگازهای
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تاالبی،ناحیهدرتغییراتوزمینازاستفادهبرنج،شالیزاریکشتوچارپایان
تحتمناطقتهویهازناشیهایپراکنشوها،لولهخطبهمربوطخسارات

ازریبسیا.می گرددجودرمتانبیشترتمرکزهایسببزباله،دفنپوشش
ترجدیدهایسبکبهوکاملتهویهبازبالهدفعسرپوشیدههایسیستم
ولیدتاصلیمنابعکهمی دهندبهبودوافزایشراتخمیرفرآیندکههستند
.متانند

درهالون هاوهاCFCکاربردوتبرید،هایسیستمدرهاCFCازاستفاده-
.سازندگیفرآیندهایوحریقاطفاهایسیستم

نهنمودرراعمده اینقشنیزکشاورزیوصنعتازناشیگلخانه ایگازهای-
یداکسمتان،کربن،اکسیددی.می کندایفاجهانشدنگرمازاخیرمشاهده
لپروتکبحثموردموضوعفلوئوردار،گازهایازدیگرگروهسهونیتروژن

گازخودازغیربه.شدخوداجراییمرحلهوارد200۵سالدرکهاستکیوتو
افقتوایندرنیزازنکنندهمستهلکگازهایونیتروژناکسیدمتان،ازن،

.گرفته اندقرارتوجهموردنامه ها
تولیددرصد۵0ازبیشتنهاییبهآمریکاوچینکشوردوحاضرحالدر

.دارندعهدهبرراجهانایگلخانهگازهای

فسیلیهایسوختسوزاندن
موجبکههاجنگلتخریبو

دیمقادیرغلظتافزایش
.می شودکربناکسید

ازورمنظاینجاامامی شود،گرمخورشیدتابشاثردرطبیعیطوربهزمینکرهکهمی دانیم
زمینایدمتغییرازاستعبارتجدیدنسبتاًپدیدهاین.استدیگریپدیدهزمین،شدنگرم

کرهگذشته،سال100طولدر.داردفرقآنطبیعیتغییراتباکهبشریهایفعالیتاثردر
ننگرارادانشمندانموضوعاینکهشدهگرم ترسانتیگراددرجه0/4غیرطبیعیطوربهزمین
وتاسموثربسیارمشکلاینایجاددرصنعتیهایفعالیتمی زنندحدسهاآن.استکرده

زمیندمایمیانگینافزایش«زمینشدنگرم»ازمنظور.می کندکمکزمینکرهشدنگرمبه
یرتغیموجبزمینشدنگرم.می آیدوجودبهدماافزایشایناثردر«هواوآبتغییر».است

ربوسیعتاثیراتوهادریاچهآبسطحکاهشوآزاددریاهایآبسطحافزایشبارش،الگوی
.می شودهاانسانووحشحیاتگیاهان،

گرم شدن زمین

رناکخطگازهایازانسانتوسطشدهتولیدازنومتانکربن،اکسیددیمقابل،در
درصنعتیانقالبزمانتا.شوندمیشناختهزمینکرههواییوآبشرایطبرای

مبازدمانندطبیعیفرآیندهایطیکربناکسیددیمیالدی،هجدهمقرناواخر
رایبآنازگیاهاناستفادهمانندطبیعیفرآیندهایطیوشدهتولیدحیوانات

وفسیلیهایسوختمصرفمعدن،اکتشافاما.شدمیجذبفتوسنتزانجام
داکسیدیزیادیمقادیروبردهبینازرامتوازنچرخهاینجهانجمعیتافزایش

طولابایگلخانهگازهایازیکیکربناکسیددی.استشدهاتمسفرروانهکربن
.شودمیمحسوبباالعمر

بسیارازیگامااست،کمترکربناکسیددیبهنسبتاتمسفردرمتاننسبتاگرچه
حرارتجذبتواناییحقیقت،در.شودمیمحسوبگرماجذبزمینهدرکارآمدتر

برابر23کربناکسیددیازمقدارهمانبامقایسهدرمتانمشخصیمقدارتوسط
درجزیهتمانندفرآیندهاییطریقازطبیعیصورتبهتواندمیمتان.استبیشتر
توسعهمانندانسانهایفعالیتواسطهبهآنسطوحاماشود،تولیدهامرداب

کرههوایوآببرایخطرناکگازیبهرامتانوکردهعبورعادیمرزازدامپروری
.استکردهمبدلزمین

ایگلخانهگازترینرایجآببخار
بهدانشمنداناماشود،میمحسوب

سیاربمقادیرکهانددرنیافتهکاملطور
یمنفاثرتواندمیاتمسفردرآنزیاد

داشتهآیندههواییوآبشرایطبر
.خیریاباشد

انواع گازهای گلخانه ای

درکهازنیهمانندانسانتوسطشدهتولیدازندیگر،سویاز
الیهدرانسانتولیدیازن.نیستشود،مییافتازنالیه

رارق-استراتوسفرنهوزمینسطحبهنزدیک-تروپوسفر
آنیدتولدرآلودگیازحاصلنیتروژنوکربنافزایشوداشته

ادهدواکنشخورشیدنورباعناصراینحقیقت،در.دارندنقش
شهریمناطقبرایبزرگینگرانیکهشودمیتولیدازنو

.شودمیمحسوب
دماننکشاورزیهایفعالیتازشدهتولیدنیتروژناکسید

آلیباتترکیوهاکلروفلوروکربننیتروژنی،کودهایازاستفاده
.شوندمیمحسوبدیگرخطرناکایگلخانهگازهایازفرار

درودهشتولیدمیالدیبیستمقرناوایلدرهاکلروفلوروکربن
عمرطول.شدندمیاستفادههااسپریمانندمحصوالتی

وبودهدههچندبابرابروباالبسیارهاکلروفلوروکربن
رارفآلیترکیبات.دهندمیقرارتاثیرتحترااستراتوسفر

تولیدبرتوانندمینیزدارندوجودنفتدرکههایینمونهمانند
.باشندتاثیرگذارازن

تغییر آب و هوا توسط انسان

 ها،خیلیتصورخالفبرگلخانه ایگازهایمیاندررااصلینقش
ازدرصد76تا36گلخانه ایگازاین.می کندبازیآببخار

بهدرصد26تا9.استگازهمینازناشیزمینگلخانه ایتاثیرات
7تا3ومتان،خاطربهدرصد9تا4کربن،دی اکسیدوجوددلیل

.استجودرازنوجوددلیلبهدرصد
ازهاگاینگفتنمی توانکهاستدلیلاینبهدرصدهادرتفاوت

قشنهمدیگرترکیباتدرگاهیودارندنقشمجزاصورتبهتنها
هبگازبهمربوطکوچکترعدد).می کنندایفاراخودگلخانه ای

دیگرگازهای(.دیگرموادباترکیبدربزرگترعددواستتنهایی
.استپررنگ ترگازهاایننقشامادارند،اثرهم

یهوایوآبتغییراتبین الدولیهیئت
(IPCC)زمینهدرمعتبرمرجعیکه
شگرمایتاثیراتوهواییوآبتغییرات

:کرداعالمگزارشیدراست،جهانی
نقراواسطازکهدماییافزایشبیشتر
شده،مشاهدهزمینکرهدربیستم
کهاستگلخانه ایگازهایبهمربوط

.کرده اندتولیدانسان ها

گرمایش جهانی چیست؟

گلخانه ایگازهایخواصازیکی
بلندموجطولباامواجانعکاس

کهامواجیبرایهماتفاقاین.است
یبراهممی افتدمی آیندخورشیداز

بخش.زمینازبازگشتیامواج
امواجمورددرجریانخطرناک
.می دهدرویزمینازبازگشتی

هدوبارراامواجاینگلخانه ایگازهای
ینابه.برمی گردانندزمینسطحبه

.می گویندگلخانه ایاثرپدیده
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یاتقیممسطوربهفوقمواردبرایالزمهایانرژیاکثر.دارندنیازانرژیبهنیزصنعتیهایماشین
ختسوهااین.می آیددستبهسنگزغالوگازونفتمثلفسیلیهایسوختازمستقیمغیر

!!!می کندآزادگلخانه ایگازهاآنسوزاندنکههستندهایی
کهندکرده اپیش بینیدانشمندانگلخانه ای،اثرآمدنپدیدوجویهایآالیندهمیزانافزایشبا

خواهدشافزایگلخانه ایگازهایسایروکربندی اکسیدمیزانافزایشنتیجهدرهوادمایمیانگین
.یافت

زایشافایناثردر«هواوآبتغییر».استزمیندمایمیانگینافزایش«زمینشدنگرم»ازمنظور
هوا،وآبرویدما،افزایشاینویافتخواهدافزایشدرجهچنداندازهبهمی آید،وجودبهدما

قدندمعتدانشمندان.گذاشتخواهدتأثیرجهانکشورهایمختلفهایاکوسیستموزیستمحیط
هبدماافزایشعلتعمده،طوربهواستبودهجریاندرپیشهامدتاززمینکرهشدنگرمکه

.باشدمیگلخانه ایگازهایافزایشبعد،به1860سالازسانتی گراددرجهیکسومدواندازه
جهتهاآن.بودهاآناثراتوایگلخانهگازهایبررسیتحقیقاینازآموزاندانشهدف

ازپرسشواینترنتدرجستجوکتابخانه ای،مطالعاتروشازنیازمورداطالعاتبهدستیابی
.کردنداستفادهمتخصصان

شاید باور نکنید که انسان هاا هام   
ر می توانند آب و هوای زمین را تغیی

دانشمندان می گویناد اکثار   . دهند
فعالیت های انسان ها گاز گلخانه ای

.تولید می کند

ینماشانواعاختراعوصنعتیانقالبازپس
هایفعالیتباهاانسانصنعتی،آالت

وآبوزمینچهرهصنعتیوکشاورزی
شروعبا.ساختنددگرگونراآنهوای

.دشعوضمردمزندگیروشصنعتیانقالب
جودرایگلخانهگازهایمقدارآنازقبل
افزایشوجمعیترشدباامابود،کم

ترکیبسنگزغالونفتازاستفاده
کهیطوربه.کردتغییرنیزاتمسفرگازهای

ازایگلخانهگازهایغلظتحاضر،حالدر
.استرسیدهواحد367بهواحد270حدود

نیازانرژیبهخودکارهایانجامبرایما
. می کنیمتأمینغذاازراانرژیاینوداریم

خانهکردنگرموروشناییبرایهمچنین
رایبهااتومبیل.داریمنیازانرژیبههایمان
.داردنیازسوختبهحرکت

مللسازمانزیستمحیطبرنامه
تولیدساالنهگزارش2010سالاز

ندمی کمنتشرراگلخانه ایگازهای
دادههشدارامسالگزارشدرو

توافقاهدافاگرحتیکهشده
2100سالتاشود،محققپاریس

جهدرسهازبیشترزمینکرهدمای
.یافتخواهدافزایش
استحاکیمللسازمانگزارش

السازایگلخانهگازهایتولیدکه
هببیشترکهیافتهکاهش2014
زغالازاستفادهکاهشعلت

همچنینوآمریکاوچیندرسنگ
انرژی هایازاستفادهگسترش

وچیندرخصوصبهپذیرتجدید
.استهند

هواشناسیسازمانساالنهگزارش
دشمنتشرتازگیبهکههمجهانی
 ایگلخانهگازهایتولیددادنشان

داکسیدیتجمعامایافتهکاهش
حدبهزمینجودرکربن

.استرسیدهبی سابقه ای

کربنیداکسدیتولیدنباشد،(صنعتیانقالبشروعبامقایسهدر)درجهدوازبیشزمیندمایافزایشاینکهبرای2030سالتاکهمی گویدمللسازمان
دیفعلیتولیدازگیگاتن19تا16بینبایدبماندباقیدرجه1.۵زیردماافزایشباشدقراراگرزدهتخمینمللسازمان.باشدگیگاتن42ازبیشنباید

.شودکاستهکربناکسیددیفعلیتولیدازگیگاتن13تا11بایدباشد،گرادسانتیدرجهدوزیردماافزایشبخواهیماگر.شودکاستهکربناکسید
سالیکدراروپااتحادیهدر(هوانوردیصنعتجملهاز)آمدرفتونقلوحملکهاستکربنیدی اکسیدمعادلتقریباکربناکسیددیگیگاتنیک

اقلیمیتوافقکهاستمعتقدمللسازمانزیستمحیطمجمعرئیسوکاستاریکازیستمحیطوزیر،"اسپلتاگوتیرزایادگار"دکتر.می کندتولید
.استکردنفروکشحالدرآنشتاباماکردهتقویترازمیندمایافزایشازجلوگیریبرایاقدامپاریس،

۵0تا1۵بینالیهدرزمیناتمسفردرازنمقداربیشترین
د،داروجوداستراتوسفرالیهدروزمینسطحباالیکیلومتری

اعارتفدرو(تروپوسفردر)اتمسفرپایینالیه هایدراگرولی
اما.می شودمحسوبآالیندهیکعنوانبهگیردقرارماتنفسی

هاشعرسیدنازمانعسپریکصورتبهاستراتوسفردراوزون
ایندلیلهمینبهومی شودزمینسطحبهبنفشماوراءخطرناک

.استضروریزمینکرهرویبرحیاتادامهبرایالیه
بودهمیکرون4/0تا1/0بینامواجشاملبنفشماوراءتابش های

uv-C.می شودتقسیمuv-Cوuv-A،uv-Bنوعسهبهخودکه
.استپرانرژی ترهمهازوداشتهراموجطولکوتاه ترین

آنمولکولهرکهاستگازیاوزون
تشکیل(O3)اکسیژناتمسهاز

وحدتیکدرکهاستشده
.می گیرندقرارناپایدار

وزونتأثیر گازهای گلخانه ای بر الیه ا

راثدراتمسفرگرمسیرینواحیدر
شتابازحاصلشیمیاییواکنش های

اوزونالیهذخیرهخورشید،نور
شدنجاریاثردرسپسوتجدید

آنازقسمتیزمینکرهاطرافهوای
منتقلزمینقطبینسمتبه

کنندهاکسیدیکاوزون.می شود
موادازبسیاریباواستقوی

.ودمی شترکیباتمسفردرمختلف

بهاراتمیدواکسیژنقادرندکهدارندانرژیآنقدرتابش هااین
وترکیبO2مولکولباراآنسپسوبشکننداکسیژناتمدو

بنفشماوراءتابش هایجذببااوزون.آورندوجودبهرااوزون
ادآزحرارتومی شکنداتمییکواتمیدواکسیژنبهدوباره

درغالبمعمولشرایطدراوزونانهداموتولیدبین.می شود
.استبرقرارپویاتوازنیکاتمسفر،

قطبدر1981سالدراوزونالیهضخامتشدیدکاهشاولین
60ازبیشجنوبقطبدربهارفصلدر.شدمشاهدهجنوب
یدرسثبتبهاستراتوسفرالیهدراوزونضخامتکاهشدرصد

.کردندنامگذاری”اوزونحفره“راپدیدهاینپژوهشگرانکه
درارآمریکامتحدهایاالتمساحتبابرابروسعتیاوزونحفره

قطبدر1989سالدراوزونالیهضخامتکاهش.می گرفتبر
اوتمتفهواییوآبشرایطدلیلبهولیشدمشاهدهنیزشمال

رکمتالیهاینضخامتجنوبقطببهنسبتباالتردمایو
ینواحدراوزونتراکمباالترینطبیعیشرایطدر.می باشد

.ودمی شدیدهاستوانزدیکیدرآنمیزانپایین ترینوقطب
وزوناامااستاستوانزدیکیدراوزونتولیدبیشترینالبته

سمتبهجهانهوایچرخشیالگویباهمراهاستراتوسفری
.می کندحرکتقطبین

1)CFC(کلروفلوروکربن ها)ها
بوعمطتهویه(…وسردکن هاآبصنعتی،وخانگیفریزرهایویخچال)سرماسازصنایعدر

استفادهاسپری هاودهندهپفعاملعنوانبهاسفنج سازیصنایعوخودروهاکولرو
هیدروفلوروکربن هانامبههاCFCبرایآزمایشیجایگزیندوحاضرحالدر.می شوند

(HFC)هیدروکلروفلوروکربنو(HCFC)تحتحاضرحالدرکهشده اندگرفتهنظردر
.می باشندبررسی

هالون ها(2
یسیستم هاوآتش نشانیدستیکپسول هایدرکهمی باشندحریقاطفاءموادهالون ها

بتخریبرایهستند،برمحاویکههالون ها.می شونداستفادهحساسمکان هایدرثابت
وبودهمؤثرترمراتببهکلرازبلکهندارندکلردارگازهایازکمیدستتنهانهاوزونالیه

.می مانندباقیزمینجودرسال ها
حالل ها(3

پاکیبرا)الکترونیکفلزی،مختلفصنایعدرچربی زداوپاک کنندهعنوانتحتعمدتاً
متیلهبمی توانجملهازکهدارندکاربردخشکشوییصنایعو(الکترونیکبردهایکردن

.نموداشارهکربنتتراکلریدو(تری کلرواتان)کلروفرم
برومایدمتیل(4

.می شوداستفادهکنندهضدعفونیوآفت کشعنوانبهمادهاینازکشاورزیبخشدر

علتبهاوزونالیهمخربمواد
تصنعدرسرعتبهمناسبویژگی های

اثراتتدریجبهویافتهگسترش
الیهاینرویبرراخودنامطلوب
بتخریعواملمهم ترین.استگذاشته

:ازعبارتنداوزونالیه
مهم ترین عوامل تخریب الیه اوزون
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متیوناسادانشمند،"هانسنجیمز"،2008سالدر
اپن"نشریهدرایمقالهطیویپژوهشی

درجهانکهکردنداعالم"ساینساتمسفریک
سطحزمان،آندر.استگرفتهقرار"خطرمنطقه"

.بودمیلیوندرذره38۵بابرابرکربناکسیددی
نکرباکسیددیسطوحکهاستشرایطیدراین
رسیدهمیلیوندرذره392.94به،2010میماهدر

.بود
کهبودندکردهاعالمویپژوهشیتیموهانسن
دتولیمنبعمهمترین-سنگزغالمصرفکاهش

می2030سالتا-اتمسفریکربناکسیددی
درذره400بهگازاینسطحرسیدنازتواند

رهشداآنهاوجود،اینبا.کندجلوگیریمیلیون
هگلخانگازهایانتشارکاهشباحتیبودندداده
نقربرایهمچناناتمسفریکربناکسیددیای،
خواهدقرارتاثیرتحترازمینکرههوایوآبها

.داد

زمینکرههواییوآبشرایطگرفتنقرارتاثیرتحتوجهانیگرمایشدرموثرعواملازوانداختهدامبهتروپوسفرالیهدرراحرارتایگلخانهگازهای
دیطوحسکهدریافتنددانشمندانبیستمقرناواخردر.استاتمسفرایگلخانهگازتریناصلیکربناکسیددیمیان،ایندر.شوندمیمحسوب

3۵0ازیشببهکربناکسیددیسطوحافزایشدرموثرعواملازنفتوسنگزغالمانندفسیلیهایسوختمصرف.استافزایشبهروکربناکسید
.استایمنیمرزهایازفراترمقداریکهبودهمیلیوندرذره

گازهای گلخانه ای و تغییرات آب و هوایی

وانتمیجملهآنازاست،شدههاکشورهواییوآبشرایطدرهاییدگرگونیباعثتغییراتاین
قطبی،یخهایشدنآبماسه،وشنطوفانهایسیل،بروزمثلایمترقبهغیرحوادثبروزبه

.بردنامکشورهابسیاریدرزدگیسرماوخشکسالی
روزبباعثوبودهگذاراثرمردمسالمتبرمستقیم،غیرومستقیمبطورهوائی،وآبتغییرات

ببسخشکسالیوشدنگرم.گرددمینامطلوبعوارضهمچنینواگیرغیروواگیرداربیماریهای
بهابتالریسکدیگرطرفاز.دهدمیکاهشرابهداشتیهایشاخصشده،آبمنابعکاهش

ویفیتکرویبریکهرخشکسالیوسرمازدگی.بردمیباالراغذاوآبازناشیمنتقلهبیماریهای
مچنینهگردد،میتغذیهسوءبرویباعثجوامعبسیاریدرگذاشتهاثرکشاورزیمحصوالتکمیت

ومسمکاربردکشت،زیرخاکوآبمنابعازوریبهرهافزایشوکشاورزیمحصوالتحفظجهتبه
ومعرضدرافرادبرایشیمیائیموادکاربردازناشیعوارضیافتهافزایششیمیائیکودهایو

.کندمیبروزکشاورزیمحصوالتازکنندگاناستفاده
اماالریالتور،بیماریبروزازمواردیاست،افتادهاتفاقاخیرسال۵درکهایرانهواییوآبتغییرات

.دهدمینشانراکشاورزیمحصوالتکاهشتنفسی،بیماریهای،

ازیکیجمعیتنفرمیلیون70ازبیشباایرانکشور
دراقلیمیلحاظازکهباشدمیمدیترانهحوزهکشورهای

میانگینبطوریکهدارد،قرارخشکنیمهوخشکشرایط
کلاز%6/67فقطوبودهمیلیمتر242آنبرایبارشساالنه
نتشارا.باشدمیآشامیدنبرایاستحصالقابلآنآبیمنابع

وشدههواییوآبتغییراتباعثایگلخانهگازهایجهانی
اخیردهه2دردهدمینشانجهانیهایبررسیچنانچه

.استیافتهافزایشگرادسانتیدرجه1زمیندمایمیانگین

نگازهای گلخانه ای و اثرات آن بر سالمت ایرا

امه ها بررسی ناشی از تبعات سالمتی این برن
در مناااطقی مثاال سیسااتان و بلوچسااتان، 
شهرهای حاشیه کویر نشان می دهد در ایان  

طاور  نواحی افزایش بروز ماالریا، لیشمانیوز ب
.معنااای داری افااازایش یافتاااه اسااات 
ی مقابله با شرایط جهانی تغییر آب و هوا ما 

بایست با محوریت ساالمت برناماه ریازی و   
ت این مبحث در آخرین نشس. مدیریت گردد

UNFCC  نیاز بطاور   2006نایروبی در نوامبر
ا جدی عنوان شده و کشورهای تحت تااثیر ر 
ار به ارزیابی شاخص های سالمت و مد نظر قر

دادن شاخص های متااثر از آن نظیار باروز    
بیماریهااای واگیاار ، سااوء تغذیااه، افاازایش 
کاااربری مااواد شاایمیایی در کشاااورزی و   
دامپروری، بروز بیماریهای غیر واگیار، بااال  
امدن آب دریاها، اثارات اجتمااعی ناشای از    

یه ترک مناطق مسکونی، تخلیه شهرها توصا 
.کرده است

ی با توجه به مقابله باا خشکساالی هاا   
بوجود آمده، در سازمان هاا و دساتگاه   
هاای اجرائاای برنامااه هااایی از جملااه  
استفاده بهینه از مناابع آب باه کماک   

احداث سدها و طرح هاای ابخیازداری،   
ن و بیابان زدائی و مقابله با طوفانهای ش

ه ماسه، فرسایش خاک پیش بینی شاد 
.است

تالورژیموشیمیاییصنایعدرکهاستکربندی اکسیدوهیدروژنازمخلوطیسنتزگاز
ورمنظبدین.آورددستبهطبیعیگازازمی توانرامفیدگازاین.داردفراوانکاربرد

مککبهسنتزگازتولیددراین بینکهمی گیردقراراستفادهموردمختلفیروش های
سیاربزیست محیطیلحاظازهموصنعتیلحاظازهممتانگازخشکریفرمینگفرایند

.استاهمیتحائز
شکیلتاثربراستفادهموردکاتالیست هایشدنغیرفعالفرایند،اینمشکلمهم ترین

.شودبهغلمشکلاینبرنانوفناوریازبهره گیریباشدهسعیطرحایندرکهاستکک
باالتریتمقاومکهاستشدهسنتزارزاننانوکامپوزیتینانوکاتالیستیکحاضرطرحدر

.داردشدنغیرفعالبرابردررایجکاتالیست هایبهنسبت
گاهدانشارشدکارشناسیمقطعدانش آموخته اکبریاحسانمهندسهمکاریباطرحاین
وعلمدانشگاهعلمیهیأتعضوعلویمهدیسیددکترایران،صنعتوعلم

ایجنتوشدهانجامکاشاندانشگاهعلمیهیأتعضورضاییمهراندکتروایرانصنعت
.استشدهمنتشر4/601تأثیرضریبباFuelمجله درآن

ایرانصنعتوعلمدانشگاه هایمحققان
،نانوکاتالیستیکسنتزباکاشانو

گازیترکیبیکبهرامتانگازتوانستند
اییشیمیمحصوالتتولیدبرایارزشبا

نایشدنصنعتیباکهکنندتبدیل
آالیندهگازهایازمی توانفرایند

.کردتهیهسوختگلخانه ای،

تبدیل گازهای گلخانه ای به سوخت

از موضوع گازهای گلخانه ای و از بین رفتن بسیاری
ب منابع و به خطر افتادن زمین امری بدیهی و اجتناا 

وان از ناپذیر است که در بسیاری از شرایط نیز نمی ت
امروزه در دنیا کوشش می. رخداد آن جلوگیری نمود

شود که با اعمال مدیریت صحیح از ایجاد آثاری کاه 
یری باعث به وجود آمدن این مشکالت می شود پیشگ

مدیریت صحیح و کارآمد از مهم ترین شناساه . شود
ه های پیشگیری از بروز خسارات جانی و مالی در شاخ

ها به در این پاورپوینت تن. های مختلف علوم می باشد
ت بررسی بخشی از مشکالت پیش رو اشاره شده اس

اما با مدیریت صحیح همین عوامال نیاز مای تاوان     
خسارات وارد شده را تا میزان قابل تاوجهی کنتارل   

.نمود

نتیجه گیری
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