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 وضعيت اسفبار سياره ما

 
گرمايش جهاني يا جهان گرمايي پديده يي است كه به تازگي افكار 

امروزه نشست هاي بزرگ و . عمومي را به شدت متوجه خود كرده است
بين المللي با حضور سران عالي رتبه اكثر كشورهاي جهان درباره اين 

، پيامدها و همچنين لزوم و شيوه هاي رويارويي با آن برگزار مي پديده
عالوه بر آن هرروزه خبرهايي درباره گرمايش در رسانه ها منتشر . شود

اما به راستي . مي شود و درباره پيامدهاي ناگوار آن به مخاطبان خود هشدار مي دهند
وستداران محيط گرمايش جهاني چيست كه امروزه به موضوع اصلي طرفداران و د

اثر گلخانه يي و گرمايش جهاني حاصل از آن چيست؟ اگر به . زيست بدل شده است
يك گلخانه شيشه يي رفته باشيد احتماالً متوجه شديد دماي درون گلخانه از محيط 

دانشمندان در توجيه اين پديده مي گويند نور خورشيد از . بيرون بسيار بيشتر است
رد مي شود اما نورهاي بازتاب از كف گلخانه به علت تغيير شيشه هاي سقف گلخانه وا

در طول موج نمي تواند از شيشه خارج شود و در گلخانه به دام مي افتد و باعث پديد 
به گفته . آمدن اثر گلخانه يي مي شود كه اثر نهايي آن افزايش دماي گلخانه است

نور خورشيد از اتمسفر زمين . دانشمندان چنين اثري در كره زمين نيز اتفاق مي افتد
اما نورهاي بازتابي از سطح زمين نمي . عبور مي كند) كه همانند شيشه گلخانه است(

تواند از اتمسفر بگذرد و وارد فضاي بيروني زمين شود، بلكه در اتمسفر زمين به دام مي 
ين دانشمندان مي گويند اگر در كره زم. افتد و باعث افزايش دماي كره زمين مي شود

 درجه سانتيگراد زير 18پديده اثر گلخانه يي وجود نداشت، متوسط دماي كره زمين 
صفر مي شد كه براي تشكيل و ادامه حيات بسيار نامناسب بود، اما اكنون كه اثر 

 درجه سانتيگراد باالي صفر است كه 15گلخانه يي وجود دارد، متوسط دماي زمين 
پس اثر گلخانه يي اثر بسيار خوبي براي. ب استبراي تشكيل و ادامه حيات بسيار مناس



پس مشكل كجا است؟ چرا دانشمندان از پديده اثر . حفاظت از حيات در زمين دارد
گلخانه يي و گرمايش جهاني تا اين حد ناراضي هستند؟ به گفته دانشمندان چند گاز از

عث پديد آمدن جمله دي اكسيدكربن و متان گازهاي گلخانه يي هستند و وجود آنها با
جو زمين مقدار متناسبي از گازهاي گلخانه يي دارد و به همين . اثر گلخانه يي مي شود

دليل دماي زمين در حد مطلوبي است اما از زمان آغاز انقالب صنعتي مصرف سوخت 
هاي فسيلي به شدت افزايش يافت و در نتيجه آن مقدار گاز كربن دي اكسيد در جو 

يافت و پديده اثر گلخانه يي را شدت بخشيد كه باعث افزايش زمين به شدت افزايش 
 درجه6/0دانشمندان بر اين باورند كه تاكنون دماي متوسط زمين . دماي جو زمين شد

سانتيگراد افزايش يافته است كه شايد چندان هم به نظر نرسد، اما واقعيت آن است كه 
نكته مهم . زيادي داشته استهمين افزايش ناچيز در دماي زمين اثرهاي ناخواسته 

ديگر آن است كه اگر انتشار گازهاي گلخانه يي در اثر فعاليت هاي صنعتي بشر به 
همين ترتيب ادامه يابد، دماي زمين به شدت افزايش خواهد يافت و تغييرات اقليمي 
گسترده يي را موجب خواهد شد كه ذوب شدن يخ هاي قطبي از جمله يكي از اين 

   .تغييرات است
  

ال گور يكي از طرفداران محيط زيست و برنده جايزه صلح نوبل در كتابي گفته است در
  .  ميليارد تن گاز گلخانه يي در جو زمين منتشر شده است5/7 ميالدي 2007سال 

  
م جذب هر چند گاز كربن دي اكسيد تا حدودي در آب حل مي شود و بخشي از آن ه

گياهان مي شود تا عمل فتوسنتز انجام شود، اما بديهي است كه زمين توان مقابله با 
اين گونه تغييرات شديد را ندارد و در حقيقت گازهاي رهاشده در جو بسيار بيشتر از 

  .توانايي جذب زمين است
  

ي به اما بشر از كي متوجه اثر گلخانه يي شد؟ مي گويند تاريخچه شناخت اثر گلخانه ي
 آرنيوس شيميدان مشهور1895در سال .  سال پيش در كوه هاي آلپ بازمي گردد200

سوئدي تاثير گاز كربن دي اكسيد را در گرم شدن جو زمين در نظريه يي به نام 
 سال گذشت و پژوهشگران مقدار اين گاز را در جو 60. بيان كرد» نظريه گلخانه گرم«

تدريج و به روش هاي علمي به بررسي رابطه كمي آنها به . زمين اندازه گيري كردند
بعدها نيز به روش علمي . افزايش گاز دي اكسيدكربن و افزايش دماي زمين پرداختند



نقش بشر و فعاليت هاي صنعتي و اقتصادي وي در انتشار گازهاي گلخانه يي و 
شند امروزه رسانه هاي بسياري در تال. همچنين افزايش دماي زمين بيشتر مشخص شد

با ارائه آمار و ارقام افراد را متوجه اهميت افزايش دماي زمين كنند تا هم افراد به سهم 
خود از انتشار اين گازها در جو زمين بكاهند و هم از دولت هاي خود بخواهند براي 

نمونه يي از » جهان به كجا مي رود؟«كتاب . كاهش انتشار اين گازها برنامه ريزي كنند
 كه مي خواهد مردم با ماهيت محيط زيست و چگونگي تاثيرپذيري تالش هايي است

مولف اين كتاب يكي » علي افضل صمدي«. آن از فعاليت هاي گوناگون بشر آشنا شوند
از كساني است كه دلمشغولي هايي درباره محيط زيست زمين دارد و بر لزوم نگهداري 

داراي دكتراي »  صمديعلي افضل«. و استفاده درست از منابع آن تاكيد مي كند
سيكل سوم در شيمي هسته يي از دانشكده علوم پاريس و دكتراي دولتي فرانسه در 

از وي تاكنون چند جلد كتاب براي خوانندگان . شيمي فيزيك هسته يي است
، »ستارگان، زمين و زندگي«غيرمتخصص عرضه شده است كه از جمله آنها مي توان به 

. اشاره كرد» از بي نهايت بزرگ تا بي نهايت كوچك«و » ميانرژي ات«، »افسانه زندگي«
در برمه، » نرگس«در بهار سال گذشته در اثر توفان «در مقدمه اين كتاب آمده است؛ 

در امريكا .  هزار نفر و بي خانمان شدن يك ميليون نفر بوديم144شاهد مرگ بيش از 
ا ناچار به ترك خانه و كاشانه چندين توفان پي در پي، به ويژه در نيواورلئان، مردم ر

 برابر خسارتي كه در اثر 50خود كرد و صدها ميليارد دالر خسارت به بار آورد، يعني 
من در اين كتاب . حمله تروريستي به برج هاي تجارت جهاني در نيويورك وارد شد

سعي خواهم كرد تا حد ممكن و با روش ساده و قابل فهم براي عموم، شرايط اسفناك 
. ره مان را تشريح كنم و حدود امكان بهبودي شرايط جوي را مشخص سازمسيا

همچنين به نتايجي كه پژوهشگران به آنها رسيده اند و به راه حل هاي ممكن براي 
از پيدايش «اين كتاب در چهار فصل تنظيم شده است؛ » .صرفه جويي خواهم پرداخت

وليد و مصرف انرژي هاي ت«، »چه مي توان كرد؟«، »سياره زمين تا تخريب آن
 .»بحران مصرف«و » متفاوت

 


