
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ١تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٢/٠٢/٢٠١٠                          ديپلوم انجينرکريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  

  معلومات از بلند رفتن حرارت در کرۀ زمين
 )CO٢(ارتقای حرارت و آزاد شدن کاربن دای ُاکسايد

  لوکاس دنسلر: نويسنده
 

 اين وسيله تأثير گازهای را در آتموسفر تقويه  نموده و  به) CO٢(ارتقای حرارت، آزاد شدن کارين دای ُاکسايد
اکنون محقـقـين احيا می نمايند که اين رابطه در گذشته چه قدر تآثير گزار بوده . گلخانه ای را عالوتاً  داغ می سازد

  .است
  

قسمت عمدۀ انتشارات کاربن دای اکسايد . دوران گاز کاربن دای اکسايد به دور کرۀ زمين در اقليم نقش مرکزی دارد
ولی . ريعۀ محيط زيست در خشکه جذب می گردد و از اين لحاظ در توليد گازهای گلخانه ای نقشی ندارداز ابحار و ذ

را  در محيط زيست، باعث  )CO٢(حرارت زياد می تواند قابليت جذب محيط زيست را مانع يا حتی آزاد نمودن فعال 
تأثير .  می باشد)Feedback(بت ارتباط گردد که ارتقای حرارت را در بر داشته و نمونۀ کالسيک از يک قضيۀ مث

تقويه  ذريعۀ دوران کاربن دای اکسايد چقدر وسيع خواهد بود، در اين مورد تا حال محققين اقليم در تاريکی قرار 
ً  با عدم اطمينان ٢١اين يکی از داليليست که چرا پيشگوئی قابل انتظاِر بلند رفتن حرارت در قرن . دارند  متناسبا

  . می باشدکامل روبرو
  

 از طرف مؤسسۀ تحقيق سويس برای جنگل، برف و مناظر »Nature«از يک مطالعه که هفتۀ اخير در مجلۀ طبيعت 
 به نشر رسيده است، اکنون در مورد تَأ ثير )آلمان(و ماينس ) سويس( در همکاری با پوهنتون برن )WSL(طبيعی

قرار اين مطالعه . ر صنعتی، معلومات به دست می آيدمتقابل دوران کاربن دای ُاکسايد و حرارت در قبل ازعص
ارزيابی احصائيه وی  مشخصات وسيع می رساند که .  هميشه مثبت بوده است١٨٠٠ و ١٠٥٠ بين سالهای فيدبک
اين نتيجه با . بوده است%  ٣ يا  )parts per million( پی پی ام ٧،٧در هوا در هر درجه ازدياد حرارت ) CO٢(مقدار

  .  پی پی ام را درج کرده بود٤٠قبلی در ضديت قرار دارد، که برای قبل از عصر صنعتی يک ازدياد مطالعات 
 

 و همکاران وی مشخصات مختلف جانشين، مانند حلقه )WSL(برای استخراج حرارت از گزشته داويد فرانک از 
در .   جنوب در دست بود از هستۀ برمه کاری يخ در قطب)CO٢(های تعيين سن درخت را بکار بردند؛ ارقام 

اين زمان مرحلۀ قرون وسطی و همچنان .  در نظر قرار داشت١٨٠٠ و ١٠٥٠ارزيابی، زمان بين سالهای
 را که انسان ها مستقيماً  به عمل می آوردند و )CO٢(چون در اين زمان انتشار. عصرکوچک يخ  را در بر می گرفت

د، می تواند تا تغيير اقليم  و با آن تأثير حرارت در دوران کاربن دای هم عواقب استفاده از زمين هنوز متناسبًا کم بو
  .  سال اخير ساده تر به دست بيا يد٢٠٠ در)CO٢(ُاکسايد و هم چنان غلظت 

  
به اين . اگر ارقام به دست آمده از گذشته در تأثير فيدبک به زمان امروزی انتقال يافته بتواند، اطالع خوب خواهد بود

 از محيط زيست محاسبه شود از چيزيکه تا حال فرض می )CO٢( در ازدياد حرارت با عالوگی کمترترتيب بايد
 در اتموسفر تجاوز )CO٢( مشروط می نمايد که از غلظت معين )CO٢(يک فيدبک قويتر در برابر تقليل شديد . گردد

  .  به عمل نيايد
  

چه همين امروز بايد حرارت کرۀ زمين با .  احتياط کار گرفتدر تطبيق نتايج گذشته در اقليم حاضر و يا آينده بايد از
اگر حرارت از اين بشتر بلند می رود، .  سال اخيربلندتر باشد٢٠٠٠ درجه، نسبت به گرمترين زمان در ٠،٣پيمانۀ 

   سؤال پيدا می شود که آيا ارقام استخراج شده از گذشته در مورد يک اقليم گرمتر نيز قابل تطبيق خواهد بود؟
به طور مثال می تواند ازيک حد محاسبۀ انتقال يافته  از زمين های يخبسته مقدار زيادی گازهای گلخانه ای انتشار 

  .يابد و به اين وسيله ازدياد حرارت تسريع گردد
  

  پايان
  
   
 


