
 اثر گلخانه اي چیست؟ +تصاویر
  

 ،شونددارندو باعث گرم شدن جو مياي از گازها كه مقداري از انرژي خورشيد را در جو زمين نگه ميبه مجموعه

 گويند.اي ميگازهاي گلخانه

 

 که تو آفتاب مونده شديد؟ چرا اينقدر داخل اتومبيل گرمه در حاليکه هوای بيرون به آن گرمی نيست؟تا حاال تو تابستان سوار اتومبيلی 

وان تا حاال توی زمستان داخل يک گلخانه رفته ايد؟ با اينکه هوای بيرون سرد است هوای داخل گلخانه بنظر گرمتر می آيد. علت اينها را می ت

 ه ای می گويند.دانست که به آن اثر گلخانای  در پديده

 اشعه خورشيد وارد گلخانه می شود. با گياهان و خاک که تيره است برخورد کرده و قسمتی از آن جذب آنها می شود. حال آنها انرژی جذب شده

فرو سرخ از  را می توانند دوباره تابش کنند، اما بصرت اشعه فروسرخ)اشعه با طول موج بلندتر(. اينطوری انرژی به تله می افتد. چون اشعه

هرچه شيشه ) يا پالستيک( نمی تواند عبور کند. برای همين گلخانه گرم شده دمای آن باال می رود. اين اتفاق برای زمين هم می تواند بيافتد. 

 ميزان گازهای گلخانه ای مانند دی اکسيد کربن در هوا بيشتر باشد، اثر گلخانه ای شديدتر است.

 

 



- 

 

 ه؟ گرم شدن زمين يعني چ

 

شود، اما اينجا منظور ما از گرم شدن زمين، پديده ديگري است.اين پديده دانيم كه كره زمين به طور طبيعي در اثر تابش خورشيد گرم ميمي

ن سال گذشته، كره زمي 100نسبتا جديد عبارت است از تغيير دماي زمين در اثر فعاليتهاي بشري كه با تغييرات طبيعي آن فرق دارد. در طول 

هاي صنعتي در زنند فعاليتاست. آنها حدس ميدرجه سانتيگراد گرمتر شده كه اين موضوع دانشمندان را نگران كرده 4/0به طور غيرطبيعي 

تغيير »افزايش ميانگين دماي زمين است. « گرم شدن زمين»كند. منظور ازايجاد اين مشكل بسيار موثر است و به گرم شدن كره زمين كمك مي

آيد. گرم شدن زمين موجب تغيير الگوي بارش، افزايش سطح آب درياهاي آزاد و كاهش سطح در اثر اين افزايش دما به وجود مي« واآب و ه

 شود. ها و تاثيرات وسيع بر گياهان، حيات وحش و انسانها ميآب درياچه

 

 اثر گلخانه اي چيست؟ گازهاي گلخانه اي چه گازهايي هستند؟ 

 

اي ، گازهاي گلخانهشونددارند و باعث گرم شدن جو ميز گازها كه مقداري از انرژي خورشيد را در جو زمين نگه مياي ابه مجموعه

 گويند.مي



 

اکسيد کربن ای نامی آشنا برای اغلب ماست. اگر از ما بخواهند که نام يکی از اين گازها را بر زبان بياوريم، اين نام احتماال دیگازهای گلخانه

اکسيد کربن را به عنوان معرف اين گروه از گازها ای" آشنا هستند، دیهد بود. تقريباً همه کسانی که با اصطالح "گازهای گلخانهخوا

 کند.ای است که انسان توليد میاکسيد کربن تنها يکی از گازهای گلخانهشناسند. البته اين ديدگاه نادرست هم نيست، اما دیمی

 اي اصلي هستند.( و ازت گازهاي گلخانهCH4( ، متان )CO2(، دي اكسيدكربن )NO2سيدنيتروژن يا گاز خنده )(، دي اكH2Oبخار آب)

درجه سانتيگراد سردتر از  33گشت و به اين ترتيب هواي زمين اگر اين گازها در جو نبودند، انرژي گرمايي خورشيد مجددا به فضا بر مي

 شود.اي در جو زمين گفته ميدماي كره زمين در اثر وجود گازهاي گلخانهاي به افزايش شد. اثر گلخانهاالن مي

 

 گوييم؟ اي ميگلخانه يآيا مي دانيد چرا به اين گازها، گازها

 

د وارد ها نور خورشيکنند. در گلخانهها را در اطراف زمين ايجاد میشوند که فضای گلخانهای ناميده میاين گازها به اين دليل گازهای گلخانه

گردد. به اين ترتيب فضای داخل گلخانه از بيرون گرمتر ای، بخشی از آن دوباره به درون گلخانه برمیشود اما به دليل جداره شيشهمحيط می

 دهد. شود. در جو زمين هم اتفاق مشابهی روی میمی

کند، زيرا سطح زمين بسيار سردتر از مين را گرم میشود و سطح زرسند، بخشی از آنها جذب میهای خورشيد به سطح زمين میوقتی اشعه

های خورشيد هم پس از برخورد با زمين با طول کند. اشعهخورشيد است. در نتيجه امواج را با طول موج بلندتری نسبت به خورشيد منتشر می

کند. به اين ترتيب اين امواج بازگشتی از ذب میتر جشوند. از طرف ديگر جو زمين امواج با طول موج بلندتر را راحتموج بلندتری منتشر می

ای شود. اين عمل به خودی خود مضر نيست. اما زمانی که گازهای گلخانهشود. جذب اين امواج سبب گرم شدن جو میزمين جذب اتمسفر می

 شود. گيرند، مضرات بيشتر میدر سر راه اين امواج بازگشتی قرار می

 

 

 ای طبيعی در تعادل گرمايی زمين نقش اثر گلخانه

ای است. سطح زمين همان اندازه که با علت نقش طبيعی اثر گلخانهاين واقعيت که سياره زمين با اليه ضخيمی از يخ پوشيده نشده است، به

باشد که در فضايی که رای زمين همانند پتو میشود. نقش جو بای نيز گرم میشود، با مکانيسم اثر گلخانهانرژی دريافتی از خورشيد گرم می

شود. چنانچه جوی در کار نبود و دمای ميانگين سطح کند و باعث افزايش دما میدهد مقداری از گرمای آزاد شده از جسم را حفظ میپوشش می

 باشد. ای ، اين دمای ميانگين میزمين حدود بود. در حاليکه به خاطر وجود جو و اثر گلخانه



 

 ای افزوده اثر گلخانه

باشد که با افزايش ای افزوده میای به نام اثر گلخانهای طبيعی نيست، بلکه پديدهکند، اثر گلخانهای که دانشمندان محيط زيست را نگران میپديده

رمايی منتشره مجددا به سمت گ IRشود. مقدار بيشتری از انرژی کنند، سبب میگرمايی را جذب می IRغلظت گازهای کم مقدار در هوا که 

 زمين هدايت شود و از اين راه ميانگين دمای سطح زمين از است، مانند اينکه چند پتو را روی هم بياندازيم.

 

 آيا شما تا حاال يك گلخانه ديده ايد؟ 

 

هاي گلخانه اجازه كند. اما شيشهتابد و هواي گلخانه را گرم ميهاي آن به داخل مياي است كه نور خورشيد از شيشهگلخانه يك اتاق شيشه

اي در جو درست مثل شود. جو يا هوايي كه در اطراف ماست، شبيه يك گلخانه است. گازهاي گلخانهدهند كه اين هواي گرم از گلخانه خارجنمي

شود. زماني كه نور خورشيد به اي وارد جو زمين ميهاي گازهاي گلخانهكنند. نور خورشيد پس از عبور از اليههاي گلخانه عمل ميشهشي



ماند و باقيمانده شود. مقداري هم در جو زمين ميرسد، مقداري از انرژي گرمايي آن توسط خاك، آب و ساير موجودات جذب ميسطح زمين مي

گردد، در نتيجه جو زمين اي در جو از حد طبيعي آن باالتر باشد، انرژي كمتري به فضا برميگردد. اگر مقدار گازهاي گلخانهبرميآن به فضا 

 رود. شود و به دنبال آن دماي كره زمين باال ميگرم تر مي

روي آن زندگي كنيم. اما اگر اثر گلخانه اي شدت يابد،  اي گرم نگه مي دارد كه ما انسان ها بتوانيم براي، كره زمين را به اندازهاثر گلخانه

 ممكن است دماي زمين به قدري زياد شود كه ما و بقيه گياهان و جانوران نتوانيم گرماي آن را تحمل كنيم. 

 

 

 تغيير آب و هوا يعني چه و اثرات آن چيست؟ 

 با هم چه فرقي دارند؟ « آب و هوا»و « هوا»اصال 

 

ف باشد و گرماي ماليمي به ما برسد و باد به شدت نوزد، مي گوييم هوا خوب است. هر وقت آسمان گرفته باشد، باد تند هر وقت آسمان صا

بوزد يا برف و باران ببارد و ما را دچار زحمت كند، مي گوييم هوا بد است. معموال اخبار هواشناسي ما را از چگونگي وضع هوا آگاه 

 سازد. مي

 

شود. هواي بعضي جاها سرد است ره زمين معتدل است، يعني باران به اندازه كافي مي بارد و هوا زياد گرم يا سرد نميهواي برخي مناطق ك

 شود. جاهايي هم هست كه بسيار گرم و خشك است. هر كدام از اين جاها يك نوع آب و هوا دارد. بارد و دماي هوا سرد مييعني برف مي

 

توانيد اندازه كنند. شما هم ميقه، تغييرات دماي هوا و مقدار باران و برف را در طول سال اندازه گيري ميبراي تعيين آب و هواي هر منط

 تغييرات دماي هوا و مقدار باران و برف را در محل سكونت خودتان به دست آوريد. اما براي اين كه آب و هواي جاهاي گوناگون را بشناسيم،

 شت سرهم اندازه گيري كنيم. بايد اين مقادير را چندين سال پ

 

در نقشه ايران، جاي شهرهاي بابلسر، شهركرد، بندرعباس و طبس را پيدا كنيد. آب و هواي هر يك از اين شهرها نمونه آب و هواي يك ناحيه 

هري مثل تهران را از كشور ماست. در حال حاضر شرايط آب و هوايي جاهاي مختلف در اثر گرم شدن كره زمين در حال تغيير است. مثال ش

، اما در نظر بگيريد، تهران در نزديكي رشته كوه البرز قرار دارد. بنا به تعريف آب و هوا، تهران بايد هواي سرد باراني يا برفي داشته باشد

 بينيد كه به علت تغيير آب و هوا، از هواي سرد باراني يا برفي چندان خبري نيست! مي



 

 دهند؟ تغيير ميانسانها چگونه آب و هوا را 

 

اي توليد ها گاز گلخانههاي انسانگويند اكثر فعاليتتوانند آب و هواي زمين را تغيير دهند. دانشمندان ميشايد باور نكنيد كه انسان ها هم مي

ين و آب و هواي آن را كند. پس از انقالب صنعتي و اختراع انواع ماشين آالت صنعتي، انسانها بافعاليت هاي كشاورزي و صنعتي چهره زممي

دگرگون ساختند. با شروع انقالب صنعتي روش زندگي مردم عوض شد. قبل از آن مقدار گازهاي گلخانه اي در جو كم بود، اما با رشد جمعيت 

از حدود  و افزايش استفاده از نفت و زغال سنگ تركيب گازهاي اتمسفر نيز تغيير كرد. بطوريكه در حال حاضر، غلظت گازهاي گلخانه اي

 كنيم. ميواحد رسيده است. ما براي انجام كارهاي خود به انرژي نياز داريم و اين انرژي را از غذا تامين  367واحد به  270

هاي صنعتي نيز به ها براي حركت به سوخت نياز دارد. ماشينهايمان به انرژي نياز داريم. اتومبيلهمچنين براي روشنايي و گرم كردن خانه

هاي فسيلي مثل نفت و گاز و زغالسنگ هاي الزم براي موارد فوق به طور مستقيم يا غير مستقيم از سوختي نياز دارند. اكثر انرژيانرژ

 كند!!!اي آزاد ميآيد.اينهاسوختهايي هستند كه سوزاندن آنها گاز گلخانهبدست مي

 

اکسيد اند که ميانگين دمای هوا در نتيجه افزايش ميزان دیبينی کردهدانشمندان پيش ای ،های جوی و پديد آمدن اثر گلخانهبا افزايش ميزان آالينده

 ای کربن و ساير گازهای گلخانه

 آيد.در اثر اين افزايش دما به وجود مي« تغيير آب و هوا»افزايش ميانگين دماي زمين است. « گرم شدن زمين»منظور از

های مختلف کشورهای جهان تأثير ، به اندازه چند درجه افزايش خواهد يافت و اين افزايش دما ، روی آب و هوا ، محيط زيست و اکوسيستم

 خواهد گذاشت. 

رجه دانشمندان معتقدند که گرم شدن کره زمين از مدتها پيش در جريان بوده است و بطور عمده ، علت افزايش دما به اندازه دو سوم يک د

 باشد.ای میبه بعد ، افزايش گازهای گلخانه 1860گراد از سال سانتی

 

 

 فرستيد؟ اي را به هوا ميدانيد كه چه وقتي گازهاي گلخانهآيا مي

 هر وقت كه: 

 تلويزيون تماشا مي كنيد، · 

 با كامپيوتر بازي مي كنيد، · 

 كنيد، مي از كولر يا فن كوئل استفاده· 

 ط استفاده مي كنيد، از استريو ضب· 



 چراغ را روشن مي كنيد، · 

 كنيد، لباسهايتان را مي شوييد يا اطو مي· 

 سوار اتومبيل مي شويد، · 

 غذايتان را در مايكروويو گرم مي كنيد، · 

 از بخاري گازي يا نفتي استفاده مي كنيد، · 

 كنيد. اي در هوا كمك ميبه توليد گازهاي گلخانه· 

 چرا؟ 

 براي انجام اين كارها به برق و سوخت نياز داريد. چون شما

 شود؟دانيداين برق و سوخت از كجا تامين ميآيا مي

 

 خوب، نيروگاه ها زغال سنگ و نفت را مي سوزانند تا برق توليد كنند و پااليشگاهها نيز براي تصفيه نفت خام و توليد نفت و بنزين، سوخت

كند. پس هر چه شما بيشتر برق مصرف كنيد، نيروگاهها از سوخت اي توليد مينگ هم گاز گلخانهكنند. سوزاندن نفت و زغالسمصرف مي

 شود. اي زيادتري توليدميكنند و در نتيجه گاز گلخانهبيشتري استفاده مي

 

 

 ای مکانيسم اثر گلخانه

رسد، در محدوده نور مرئی ورشيد که به زمين میشود. بيشترين گستره نورخسطح و جو کره زمين بطور عمده توسط نور خورشيد گرم می

( بوسيله ازن UVبوسيله گازها ) %20رسد. درصد به سطح زمين می 50قرار دارد. از کل نور ورودی خورشيد از تمام طول موجها ، حدود 

آنکه جذب شود، منعکس شده  ديگر بوسيله برف و يخ و آب و بدون %30شود و های آب در هوا جذب میو قطره H2Oو  CO2بوسيله  IRو 

 گردد. ، به فضا بر می

قرار دارد.  50µmتا  4کند. انرژی منتشر شده از زمين نور زير قرمز است که در گستره زمين مانند هر جسم گرم ديگر ، انرژی منتشر می

با طول موجهای خاصی را جذب کنند. بنابراين توانند زير قرمز گرمايی اين ناحيه ، زير قرمز گرمايی نام دارد. بعضی از گازها در هوا می

گردد و در فاصله کوتاهی پس از جذب آن بوسيله مولکولهای معلق در تمام زير قرمز منتشر شده از سطح و جو زمين ، مستقيما به فضا باز نمی

رم شدن بيشتر سطح زمين و هوا ای منتشر و مجددا به سطح زمين هدايت و از نو جذب شده ، باعث گصورت کاتورهبه CO2هوا مانند 

 شود. می

 

 شود؟ اي است. متان چگونه توليد ميمتان هم يك گاز گلخانه

 وقتي كه شما: 



 زباله هايتان را به محل دفن زباله مي فرستيد، · 

 دهيد، حيواناتي مثل گاو، گوسفند و ... را براي توليد لبنيات و گوشت پرورش مي· 

 يد، كاردر شاليزار برنج مي· 

 كنيد. زغالسنگ استخراج مي· 

 فرستند. اي را به هوا ميكنند، مقادير زيادي از انواع گازهاي گلخانههايي هم كه مايحتاج روزانه ما را توليد مياتومبيل ها و كارخانه

 

 خواهيم زمين گرمتر بشود؟چرا نمي

مثال به مسواك زدن دندانهايتان فكر كنيد. اگر شما يك روز مسواك نزنيد، توانند به مشكالت بزرگي تبديل شوند! بعضي وقتها مسائل كوچك مي

دانيد اگر يك ماه دندانهايتان را مسواك نزنيد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اين همان چيزي است كه براي زمين افتد، اما آيا ميهيچ اتفاق خاصي نمي

ماند. اما اگر دماي چون دماي زمين تقريبا ثابت مي -ز حد طبيعي باشد، چندان مهم نيستافتد. اگر دماي هوا فقط چند روز، باالتر انيز اتفاق مي

 هوا مدت زيادي بطور مداوم باال برود، كره زمين با مشكالتي مواجه خواهد شد. 

 

سال آينده  100ه در طول است؛ دانشمندان انتظار دارند كدرجه سانتيگراد افزايش يافته 5/0دماي متوسط زمين در طول قرن گذشته تقريبا 

تواند آب و هواي زمين درجه سانتيگراد افزايش يابد. شايد فكر كنيد "اين كه چيزي نيست"، اما همين مقدار مي 5/3تا  5/1متوسط دماي زمين 

ارع كشاورزي و هوايي اي تغيير دهد. زمانيكه اين پديده رخ دهد، ممكن است تغييرات بزرگي در سطح آب اقيانوسها، مزرا به طور بي سابقه

 نوشيم، رخ دهد. كنيم يا آبي كه ميكه تنفس مي

 

 چه اتفاقي ممكن است بيفتد؟

 

شود يا مثال هواي بندر عباس گرم در صورتيكه آب و هوا تغيير كند، آب و هواي جايي مثل شهركرد كه هواي سرد و كوهستاني دارد گرمتر مي

آب و هوا براي شهركردي ها خوشايند باشد، اما همه تاثيرات ناشي از آن خوشايند نيست. زيرا ممكن شود. البته ممكن است تغيير و خشك تر مي

 است اين تغييرات با افزايش بالياي طبيعي مثل سيل و طوفان همراه باشد. 

 



مثل گرمازدگي و ماالريا زياد  يابد و در نتيجه بيماريهاي ناشي از گرمااگر دماي كره زمين زياد شود، تعداد روزهاي گرم سال افزايش مي

كنند، بيشتر در معرض خطر ابتالء به اين بيماريها شود. بد نيست بدانيد كه معموال كودكان و سالمنداني كه در كشورهاي فقير زندگي ميمي

 قراردارند. زيرا اين كشورها سرمايه الزم براي مبارزه با اين بيماريهارا ندارند. 

 

شود و در نتيجه انسانها با يابد، آب بيشتري بخار ميبا گرم شدن آب و هوا و تاثير آن بر مزارع كشاورزي، منابع غذايي انسانها كاهش مي

گذارد. اگر اين تغييرات به آرامي اتفاق بيفتد، كمبود آب شيرين مواجه خواهندشد. اين تغييرات بر روي حيوانات و گياهان هم تاثير منفي مي

شوند. مثال دهند، اما اگر اين تغييرات خيلي سريع اتفاق بيفتد، حيات وحش با خطرات جدي روبرو ميجانوران و گياهان خود را با آن وفق مي

كنند، ممكن است مكان مناسبي را براي مهاجرت پيدا نكنند و يا پرندگان و جانوراني كه در فصلهاي مختلف سال به جاهاي ديگر مهاجرت مي

 باشند. ي براي خوردن نداشتهغذاي

 

شود. اگر يابد و از سوي ديگر بر اثر افزايش دما، آب درياها و اقيانوسها منبسط ميمقدار آب درياها در اثر ذوب شدن يخهاي قطبي افزايش مي

يا ممكن است در قرن آينده چند آيد. سطح آب دركند و در نتيجه سطح آب درياها باال ميآب اقيانوس منبسط شود، فضاي بيشتري را اشغال مي

هاي خود را از نشينان، خانههايشان در كنار ساحل دريا قرار دارد و جزيرهمتر باال بيايد. در اينصورت مردمي كه خانه 1سانتيمتر يا حداكثر 

 شوند.قابل استفاده ميروند. در اثر باال آمدن آب دريا منابع آب شيرين نيز غيردهند و مزارع ساحلي هم به زير آب ميدست مي



 

شد هوای کره خاکی ما به داشت که سبب میپيش از دخالت انسان در طبيعت، جو زمين هميشه بخشی از امواج خورشيد را در خود نگه می

های خورشيد را ای ميزان جذب اشعهها وارد ماجرا شدند، با توليد گازهای گلخانهاندازه مناسبی برای زيست، گرم باشد. پس از آنکه انسان

 افزايش دادند.

 

درجه سانتيگراد  0.74تا  0.18دهد در طول يکصد سال گذشته ميانگين دمای هوا در نزديکی سطح زمين بين تحقيقات دانشمندان نشان می

 افزايش يافته است.

ثيرات گرمايش جهانی است، در گزارشی ( که مرجعی معتبر در زمينه تغييرات آب و هوايی و تاIPCCالدولی تغييرات آب و هوايی )هيئت بين

ها توليد ای است که انسانبيشتر افزايش دمايی که از اواسط قرن بيستم در کره زمين مشاهده شده، مربوط به گازهای گلخانه»اعالم کرد: 

 « اند.کرده

 

افتد هم برای آيند میاجی که از خورشيد میای انعکاس امواج با طول موج بلند است. اين اتفاق هم برای امويکی از خواص گازهای گلخانه

ای اين امواج را دوباره به گازهای گلخانهدهد. امواج بازگشتی از زمين. بخش خطرناک جريان در مورد امواج بازگشتی از زمين روی می

 گويند. ای میگردانند. به اين پديده اثر گلخانهسطح زمين برمی

 

درصد از تاثيرات  76تا  36ای کند. اين گاز گلخانهها، بخار آب بازی میای بر خالف تصور خيلینهنقش اصلی را در ميان گازهای گلخا

درصد به دليل  7تا  3درصد به خاطر متان، و  9تا  4اکسيد کربن، درصد به دليل وجود دی 26تا  9ای زمين ناشی از همين گاز است. گلخانه

 وجود ازن در جو است.

ای توان گفت اين گازها تنها به صورت مجزا نقش دارند و گاهی در ترکيبات ديگر هم نقش گلخانهاين دليل است که نمی تفاوت در درصدها به

کنند. )عدد کوچکتر مربوط به گاز به تنهايی است و عدد بزرگتر در ترکيب با مواد ديگر.( گازهای ديگر هم اثر دارند، اما نقش خود را ايفا می

 کند. ای توليد میها گاز گلخانههای امروزی انسانای اکثر فعاليتر است. انسان و توليد گازهای گلخانهتاين گازها پررنگ

با شروع انقالب صنعتی روش زندگی مردم عوض شد. قبل از آن مقدار گازهای گلخانه ای در جو کم بود، اما با رشد جمعيت و افزايش استفاده 

واحد رسيد.  367واحد به  270تمسفر نيز تغيير کرد و غلظت گازهای گلخانه ای از حدود از نفت و زغال سنگ ترکيب گازهای ا

hamshahrionline-greenhouse-effect های ميالدی استفاده از سوخت 2000ای در سال ها و توليدکنندگان گازهای گلخانهسهم آالينده

برد. هايی است که توليد متان را باال میداری و کشاورزی فعاليتد. گلهدهاکسيد کربن جو را افزايش میفسيلی چون زغال سنگ ميزان دی

 کند. ای را تشديد میها اثر گلخانهها در يخچالاستفاده از فلوئوروکربن



غ شستن کوئل و استريو ضبط صدا، روشن کردن چراها در زمان تماشای تلويزيون، بازی با کامپيوتر، استفاده از کولر، فناين روزها انسان

کنند. چون برای انجام اين ای توليد میها يا اتو کشيدن آنها، گرم کردن غذا در مايکروويو و استفاده از بخاری گازی يا نفتی گازهای گلخانهلباس

 های فسيلی نياز دارد.ها نيز خود به سوختکارها به برق و سوخت نياز است و توليد اين انرژی

 ای افزودهانهروش پيشگيری از مکانيسم گلخ

 . CO2جايگزين کردن سوختهايی مثل نفت و زغال سنگ در نيروگاهها با گازهای طبيعی برای کاهش •

 خروجی از نيروگاهها توسط دوغابی از کلسيم سيليکات. CO2حذف کردن شيميايی •

 حذف متان از طريق واکنش با راديکالهای آزاد هيدروکسيل.•

 ها. ش انتشار متان از واپاشی غيرهوازی زبالهها برای کاهدفن بهداشتی زباله•

 ای افزوده تأثير دارند.ها هم در ايجاد اثر گلخانهاکسيد نيتروژن و ساير آاليندهگازهايی مثل کلروفلوئوروکربنها ، دی•

 


