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نقش انزژیهای نو و تجذیذ پذیز در کاهش گاسهای گلخانهای
محسن موالئی فزد  ،*1جعفز صباغیان دلوئی
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 *1تاضگاُ پضٍّطگزاى جَاى ٍ ًخثگاىٍ ،احذ تْزاى هزکش ،داًطگاُ آساد اسالهی ،تْزاى ،ایزاىًَ ،یسٌذُ هسؤل
 2داًطجَی دکتزی حقَق تیي الولل ،داًطگاُ آساد اسالهیٍ ،احذ تْزاى هزکش

چکیذه
افشایص هیاًگیي دهای سهیي در ًتیجِ فؼالیتّای اًساًی پذیذُی ًسثتاً جذیذی است کِ هَجة ًگزاًی ػوَهی ضذُ است.
هَضَع تغییز آب ٍ َّای کزُ سهیي در صذر اٍلَیت ّای سیست هحیطی هجاهغ تیي الولل ،دٍلت ّا ٍ هجاهغ ػلوی قزار گزفتِ
است .افشایص هیشاى گاسّای گلخاًِ ای تَیضُ دی اکسیذ کزتي در اتوسفز سهیي ٍ کاّص ضذیذ ٍسؼت جٌگلّا دٍ ػاهل هْن
در افشایص دهای سهیي ٍ تغییزات آب ٍ َّایی ضٌاختِ ضذُاًذ .تِ ّویي دلیل در سالّای اخیز تالش سیادی تزای دستیاتی تِ
هکاًیسن ّای قاتل قثَل تیي الوللی تزای کاّص ٍ کٌتزل استفادُ اس سَختّای فسیلی کِ هٌجز تِ ًاتَدی سهیي هیضًَذ ،در
فؼالیت ّای تَسؼِ جْاًی صَرت گزفتِ است ،در ایي راستا کٌَاًسیَىّا ٍ پزٍتکل ّایی سیز ًظز ساسهاى هلل هتحذ تصَیة
ضذُاًذ ٍ پزٍصُّایی ًیش در دست اجزا قزار گزفتِ است .داًطوٌذاى هؼتقذًذ اًزصیّای تجذیذپذیز ٍ پاک تا تَجِ تِ هحذٍد
تَدى هٌاتغ سَخت ّای فسیلی ٍ آلَدگی هحیط سیست هی تَاًٌذ تِ اٍلیي گشیٌِ تزای تَلیذ اًزصی تثذیل ضًَذ ،چزا کِ
استوزار استفادُ اس سَخت ّای فسیلی ،افشایص غلظت دی اکسیذ کزتي ،تاال رفتي دهای کزُ سهیي ٍ تِ تثغ آى تغییزات آب ٍ
َّایی ٍ آلَدگی ّای سیست هحیطی را ّوزاُ دارد ٍ .تِ ّویي خاطز تْزُ گیزی حذاکثزی اس اًزصی ّای ًَ تؼٌَاى تحث رٍس
در کطَرّای هختلف جْاى هذًظز است  .در ایي پضٍّص تِ رٍش تَصیفی -تحلیلی سؼی در تزرسی ًقص اًزصیّای ًَ ٍ
تجذیذ پذیز در کاّص گاسّای گلخاًِای خَاّین داضت.
واژههای کلیذی :گاس گلخاًِ ای ،اًزصی ،تجذیذ پذیز ،سَخت فسیلی ،دها ،آلَدگی.
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