

Ωο φαινόμενο του θερμοκηπίου ραξαθηεξίδεηαη
ην θαηλόκελν ζέξκαλζεο πνπ παξαηεξείηαη
ζηα ζεξκνθήπηα (εμ νπ θαη ε νλνκαζία). Καηά ην
θαηλόκελν απηό ε γπάιηλε ππεξθαηαζθεπή ή
ζόινο είλαη δηάθαλε γηα ηε θσηεηλή αθηηλνβνιία, ε
νπνία εηζέξρεηαη ζην ζηεγαζκέλν ρώξν,
απνξξνθάηαη ελ κέξεη, δηαρέεηαη θαη
επαλεθπέκπεηαη. Η θαηαζθεπή όκσο είλαη
αδηαθαλήο γηα ηε δεπηεξνγελή απηή αθηηλνβνιία, ε
νπνία "παγηδεύεηαη" ζην ρώξν θαη ηειηθά
κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα (αξρή ηνπ
ζεξκνθεπίνπ). Με ηνλ ηξόπν απηό ζεξκαίλεη ην
εζσηεξηθό ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε απνηέιεζκα λα
δηαηεξνύληαη νη θαιιηέξγεηεο πάληα ζε θαηάιιειε
θαη ζρεηηθά ζηαζεξή ζεξκνθξαζία.
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1.1 Μεραληζκόο
Η Γε δέρεηαη ζπλνιηθά ειηαθή αθηηλνβνιία, πνπ αληηζηνηρεί ζε ξνή πεξίπνπ 1966 W/m2, ζην
όξην ηεο αηκόζθαηξαο. Έλα κέξνο απηήο απνξξνθάηαη από ην ζύζηεκα Γεο-αηκόζθαηξαο,
ελώ ην ππόινηπν δηαθεύγεη ζην δηάζηεκα. Πεξίπνπ ην 30% ηεο εηζεξρόκελεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο αλαθιάηαη, ζε πνζνζηό 6% από ηελ αηκόζθαηξα, 3% από ηα λέθε θαη 4% από
ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Τν 70% ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απνξξνθάηαη, θαηά 32% από ηελ
αηκόζθαηξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνύ ζηξώκαηνο ηνπ όδνληνο), θαηά
3% από ηα λέθε θαη θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (51%) από ηελ επηθάλεηα θαη
ηνπο σθεαλνύο.
Λόγσ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο, ε Γε εθπέκπεη επίζεο ζεξκηθή αθηηλνβνιία (θαηά ηξόπν αλάινγν
κε ηνλ Ήιην), ε νπνία αληηζηνηρεί ζε κεγάια κήθε θύκαηνο, ζε αληίζεζε κε ηελ αληίζηνηρε
ειηαθή αθηηλνβνιία, πνπ είλαη κηθξνύ κήθνπο θύκαηνο. Η αηκόζθαηξα ηεο Γεο δηαζέηεη κεγάιε
αδηαθάλεηα ζηελ, κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο, γήηλε αθηηλνβνιία, έρεη δειαδή ηελ ηθαλόηεηα λα
απνξξνθά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο, πνζνζηό πεξίπνπ 71%. Η ίδηα ε αηκόζθαηξα
επαλεθπέκπεη ζεξκηθή αθηηλνβνιία κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο, κέξνο ηεο νπνίαο απνξξνθάηαη
από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, ε νπνία ζεξκαίλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν. Η γήηλε αηκόζθαηξα
ζπκπεξηθέξεηαη, κε ηνλ ηξόπν απηό, σο κία δεύηεξε - καδί κε ηνλ Ήιην - πεγή ζεξκόηεηαο.
Απνηέιεζκα ηνπ ζπλνιηθνύ θαηλνκέλνπ είλαη ε αύμεζε ηεο κέζεο επηθαλεηαθήο
ζεξκνθξαζίαο, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηε Γε θαηνηθήζηκε. Χσξίο ην θπζηθό θαηλόκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, ε ζεξκνθξαζία ηεο γήηλεο επηθάλεηαο ζα ήηαλ ζε παγθόζκηα θαη εηήζηα βάζε
πεξίπνπ -18°C.
Ο κεραληζκόο ηνπ θαηλνκέλνπ ηαπηίδεηαη ζπρλά κε ηε ιεηηνπξγία ελόο
πξαγκαηηθνύ ζεξκνθεπίνπ, σζηόζν ε ηαύηηζε απηή απνηειεί ππεξαπινύζηεπζε, θαζώο ηα
ζεξκνθήπηα ζηεξίδνληαη ζηελ "απνκόλσζε" ηεο ζεξκόηεηαο θαη ηελ εμάιεηςε θαηλνκέλσλ
κεηαθνξάο ηεο.

 Όια

ηα αέξηα ζπζηαηηθά ηεο αηκόζθαηξαο πνπ
ζπκβάιινπλ ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ,
αλαθέξνληαη ζπλνιηθά κε ηνλ όξν αέρια του
θερμοκηπίου [1]. Απνξξνθνύλ ηελ κεγάινπ
κήθνπο θύκαηνο γήηλε αθηηλνβνιία θαη
επαλεθπέκπνπλ ζεξκηθή αθηηλνβνιία
ζεξκαίλνληαο ηελ επηθάλεηα. Οξηζκέλα αέξηα,
όπσο ην όδνλ, έρνπλ εκηδηαθάλεηα θαη ζηελ
ειηαθή αθηηλνβνιία, κε απνηέιεζκα λα
απνξξνθνύλ έλα κέξνο ηεο, ζπκβάιινληαο
σο έλα βαζκό θαη ζηελ ςύμε ηεο γήηλεο
επηθάλεηαο





Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη θπζηθό, σζηόζν εληζρύεηαη
από ηελ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ
αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαζώο θαη
ζηελ έθιπζε άιισλ ηρλνζηνηρείσλ, όπσο
νη ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFC's). Τα ηειεπηαία ρξόληα,
θαηαγξάθεηαη κία αύμεζε ζηε ζπγθέληξσζε αξθεηώλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, ελώ εηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα, ε αύμεζε απηή ήηαλ 31% ηελ πεξίνδν 1750-1998. Τα
ηξία ηέηαξηα ηεο αλζξσπνγελνύο παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα, νθείιεηαη ζε ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκσλ, ελώ ην ππόινηπν
κέξνο πξνέξρεηαη από αιιαγέο πνπ ζπληεινύληαη ζην έδαθνο,
θπξίσο κέζσ ηεο απνδάζσζεο. Εθηόο από ηνλ άλζξσπν,
παξάγεηαη κεζάλην θαη από δώα (π.ρ. αγειάδεο) κε ηηο εξπγέο ηνπο.
Αζρια κερμοκθπίου με τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ
ςυγκζντρωςθσ (Πθγι: IPCC)ΑζριοΕπίπεδα 1998Αφξθςθ από το
1750Ποςοςτό αφξθςθσυνειςφορά ςτο φαινόμενο *W/m2]Διοξείδιο του
άνκρακα (CO2)365 ppm87 ppm31%1,46Μεκάνιο (CH4)1,745 ppb1,045
ppb150%0,48Τποξείδιο του Αηώτου (N2O)314 ppb44 ppb16%0,15Δείηε
επίζεο

 Πυρκαγιζσ και

μείωςθ των δαςών
 Αλόγιςτθ χριςθ πετρελαίου και άνκρακα
 Αφξθςθ των καυςαερίων των οχθμάτων και των
βιομθχανιών
 Αυξθμζνθ χριςθ λιπαςμάτων

Η

ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη που
σημειώθηκε στην διάρκεια του εικοστού
αιώνα, σημαδεύτηκε με την παράλληλη
εμφάνιση σημαντικών επιπτώσεων στο
ατμοσφαιρικό περιβάλλον, όπως η όξινη
βροχή, η καταστροφή του
στρατοσφαιρικού όζοντος και το
φαινόμενο του θερμοκηπίου.

 Συγκεκριμένα

το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, το οποίο έχει προκαλέσει το
έντονο ενδιαφέρον, τα τελευταία χρόνια,
τόσο των μέσων μαζικής ενημέρωσης όσο
και των επιστημόνων, δεν αποτελεί μια
σύγχρονη ανακάλυψη. Περιγράφτηκε για
πρώτη φορά από τον Βαρόνο Jean
Fourier το 1822, ενώ ήδη από το 1896 ο
Σουηδός επιστήμονας Svante Arrenius
επεσήμανε ότι η βιομηχανική ρύπανση θα
μπορούσε μετά από αιώνες να
διπλασιάσει την ποσότητα του διοξειδίου
του άνθρακα και να αυξήσει με αυτόν τον
τρόπο την παγκόσμια θερμοκρασία κατά
5 ?C.

 Το

διοξείδιο του άνθρακα (CO2) αν και
κύριος υπεύθυνος του φαινομένου δεν
είναι ο μοναδικός. Παράλληλα και άλλες
χημικές ουσίες, όπως το μεθάνιο, οι
χλωροφθοράνθρακες, το όζον,
συμμετέχουν στον σχηματισμό ενός
μανδύα στην Τροπόσφαιρα, ο οποίος
αφήνει τις ακτίνες του ηλίου να φθάσουν
στη Γη, αλλά εμποδίζει τις εκπεμπόμενες
από την επιφάνεια της Γης (υπέρυθρη
ακτινοβολία) να επιστρέψουν στο
διάστημα. Πρέπει πάντως να διευκρινιστεί
ότι το παραπάνω φαινόμενο μέχρι ενός
βαθμού όχι μόνο δεν είναι επιζήμιο, αλλά
αποτελεί μια από τις πολλές προϋποθέσεις
για την ύπαρξη ζωής στον Πλανήτη.



Έτσι η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια του
πλανήτη διατηρείται τους τελευταίους αιώνες
στο επίπεδο των 15 ?C λόγο του φυσικού
φαινομένου του θερμοκηπίου, κατά το οποίο
οι υδρατμοί κυρίως, και σε μικρότερο βαθμό
το CO2, απορροφούν μεγάλο μέρος της
εκπεμπόμενης από τη Γη υπέρυθρης
ακτινοβολίας. Αν δεν συνέβαινε αυτό, η μέση
θερμοκρασία θα ήταν γύρω στους -18 ?C,
ήτοι ο πλανήτης θα ήταν ένας παγωμένος και
αφιλόξενος τόπος. Άρα επιζήμιες στην όλη
υπόθεση είναι οι δραστηριότητες του
ανθρώπου (αποψίλωση των δασών, χρήση
ορυκτών καυσίμων, παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, συγκοινωνίες, βιομηχανικές
εγκαταστάσεις και οικιακή θέρμανση) που
αυξάνουν τις συγκεντρώσεις του ?C CO2 και
των άλλων αερίων πέραν των κανονικών
επιπέδων.

Η

συγκέντρωση λοιπόν του CO2 πριν
εκατό χρόνια υπολογίστηκε περίπου σε 270
ppmv, ενώ σημερινές μετρήσεις δείχνουν
μια συγκέντρωση 350 ppmv, με ετήσιο
ρυθμό αύξησης κατά τα τελευταία χρόνια
των 1,5 ppmv. Σύμφωνα με προβλέψεις, η
συνέχιση των εκπομπών με τον ίδιο ρυθμό
υπολογίζεται ότι το έτος 2030 θα
προκαλέσει μια αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας της τάξης των 1,5 - 6 ?C. Η
έως τώρα αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη υπολογίζεται σε 0,3-0,6 ?C,
κυρίως το Χειμώνα και την Άνοιξη και
ιδιαίτερα στις περιοχές μέσου
γεωγραφικού πλάτους.



Γεγονός είναι, πάντως, ότι η αύξηση που
σημείωσαν τα ποσοστά του διοξειδίου του
άνθρακα και του μεθανίου θα έπρεπε να είχαν
προκαλέσει μια πιο ευδιάκριτη υπερθέρμανση.
Εξήγηση για το γεγονός αυτό μπορεί να
αποτελέσει η θερμική αδράνεια των ωκεανών,
καθώς και το φαινόμενο της παράλληλης
δράσης του "αντι-θερμοκηπίου", όπως
ονομάζεται η αύξηση της συγκέντρωσης των
αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα,
τα οποία έχουν την ιδιότητα να αντανακλούν
την εισερχόμενη ακτινοβολία. Τα σωματίδια
αυτά προέρχονται κυρίως από εκρήξεις
ηφαιστείων (π.χ. Πινατούμπο), ενώ η συμβολή
τους στην μείωση της θερμοκρασίας είναι
προσωρινή και υπολογίζεται σε 2-5 χρόνια.

http://www.youtube.com/watch?v=tPMad2A7zAA

http://www.youtube.com/watch?v=jiHek_A1h94&fea
ture=related

 ΙΝΣΕΡΝΕΣ:
http://www.rodia-elafos.gr/portal/perivantologika/80---to--toy-

http://users.sch.gr/xtsamis/OkosmosMas/FainThermoKip.htm
http://el.wikipedia.org
http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=145
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