
 یمخرب اریآثار بس  دیاکس  یو آزاد شدن گاز کربن د دیبا گسترش تول نیکره زم  یدما  شیافزا  دما: شیعواقب افزا
و  یاهیگ  یها  ستگاهیدر خطر باشند. ز  یبه طور جد ییا یو جانداران در اهانیگ  یدر بر دارد. ممکن است زندگ

  ل،یآن وقوع س  جهیشوند؛ که نت یم رییدچار تغ ییآب و هوا  یشوند. الگوها  یم ی اساس  رییدر حال تغ یجانور
 .خواهد بود دیمخرب شد یو طوفان ها  یخشکسال

 

شود. در   یها م انوسیو اق اها یسطح آب در شیشده و باعث افزا یقطب یها  خی دما باعث ذوب شدن  شیافزا
روند. و وقوع مکرر  یم نیاز ب  یو محصوالت کشاورز ابدی  یگسترش م  یانسان  یها  یماریب ن،یاز زم  یمناطق خاص

را در   یو خشکسال لیبارش س یدر الگوها  رییشود. تغ یم یادیآب و هوا منجر به خسارات ز  یبحران طیشرا
 .تر رخ خواهند داد  یو قو شتریطوفان ها و تند بادها ب تیدهد. و در نها  یم شیمناطق مختلف افزا

 

شود  یم ریتبخ تیها در نها انوسیآب اق  ابد،ی شیافزا   وستهیکربن به طور پ  دیاکس  یاگر سطح گاز د  نیهمچن
  یم لیتبد دیبا گرما و نور شد نیبزرگ و آتش یبه کوره ا دیخورش یکرده اند که روز  ینیب شیو دانشمندان پ

است، اما    رممکنیغ  ندهیها سال آ ونیلیم یراامر ب  نیکند. البته، ا   یم رممکنیرا غ نیکره زم  یبر رو یشود و زندگ
 جهیآن شود و در نت  ریها و تبخ انوسیاز حد اق  شی تواند باعث گرم شدن ب یم یدر صورت وقوع، از نظر تئور

 .شود جادیا  یمرطوب گلخانه ا یاز گازها   یریآثار مخرب و برگشت ناپذ
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 : نی کره زم  یبر دما  دیاکس  یکربن د  شیافزا  ریاز تاث  یا  خالصه

 

  نیتوسط سطح زم دیامواج خورش  شتریرسند. ب یم  نیاز جو عبور کرده و به سطح زم  دیمختلف خورش امواج
 .کنند  یجذب شده و آن را گرم م

به شکل  یافتیشود. امواج در یم ریها تبخ اچهیو در اها یسطح در یکند. آب ها   یگرما را جذب م  نیزم سطح 
. نام کندیب شده شروع به باال رفتن مجذ یشوند. گرما  یبه سمت آسمان روانه م نیتابش فروسرخ از سمت زم

 .گرما تابش فروسرخ است  نیا

کربن و    دیاکس  یامواج فروسرخ توسط د  شتریکند. ب  یم یریکربن از خروج گرما از جو جلوگ  دیاکس  ید ساختار
عمل گرم شدن    نیا  یینها  جهیشوند. نت یجذب شده و دوباره در جهات مختلف آزاد م یگلخانه ا  یگازها   گرید

 .ابدی یم شیافزا  نیزم یدما  نیاست. بنابرا  نیکره زم


