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 :مقدمة
ٌقع كوكب األرض الذي ٌعٌش علٌه االنسان ضمن كواكب  

المجموعة الشمسٌة التً تتبع للمجرة ضمن مالٌٌن 

المجرات فً الكون الكبٌر الذي خلقه هللا ورتبه وسٌره ونظم 

مكوناته بؤحسن الصور لٌكون فً خدمة االنسان بمكوناته 

المختلفة من ماء وهواء ونبات وغٌرها لٌتفكر فً خلقة 

وٌكون خلٌفة هللا على البسٌطة وٌتمٌز كوكبنا بوجود غالف 

جوي حوله ٌحمٌه بثبات مكوناته التً ٌتوقف علٌها 

لكن جشع االنسان المستمر والمتزاٌد على , الحٌاة استمرار 

متطلباته الحٌاتٌة حٌث شرع ٌعبث بهذا الخلق لٌنعكس على 

وال نرٌد االطالة فً هذا , وجودة حٌاته بشكل مباشر مهددا 

لكن سنستعرض أحد األمثلة وهو االحتباس ,المجال

  .الحراري
 



كوكبنا وللتعرف على ظاهرة االحتباس الحراري فً جو   

ٌجب التعرف على كوكبنا ومحٌطه لنتمكن من تفسٌر ما ,

وهنا نقول ان الكرة األرضٌة ذات شكل ,حولنا ٌحدث من 

اهلٌلجً تحٌط فٌها عدد من طبقات الجو تدعى بالغالف 

 الجوي حسب الشكل التالً





 تضم التٌارات الهوائٌة العمودٌة : التروبوسفٌرطبقة

وتتمٌز , لألعلى واألفقٌة وتتناقص فٌها درجات الحرارة 

بقدرة غازاتها على امتصاص الطاقة االشعاعٌة الحرارٌة 

 .القادمة من الشمس

 25ٌتركز األوزون فٌها على ارتفاع : الستراتوسفٌرطبقة-

 كم والتً تحمً األرض من األشعة فوق البنفسجٌة  30

 تتمٌز بغازاتها الخفٌفة الهٌدروجٌن : المٌزوسفٌرطبقة

 .والهلٌوم

 على ارتفاع  المتؤٌنتتضمن طبقة الجو : الثٌرموسفٌرطبقة

 .كم 200-400

 كم 1000-500على ارتفاع :االكسوسفٌرطبقة. 

 



ٌعرف االحتباس الحراري بؤنه ارتفاع فً درجات الحرارة 

لطبقات الجو السفلٌة من الغالف الجوي المحٌط بالكرة 

وذلك نتٌجة اختزانها لجزء من الطاقة الحرارٌة ,األرضٌة 

الساقطة علٌها من أشعة الشمس أكثر من الكمٌات الطبٌعٌة  

وذلك بسبب زٌادة تركٌز بعض الغازات فً طبقات الغالف 

كما تإثر على تبخر ,الجوي أهمها ثانً أكسٌد الكربون 

فً الوقت الذي .واألفقٌة  العامودٌةالماء وحركة الهواء 

تفقد فٌه األرض طاقتها الحرارٌة نتٌجة االشعاع األرضً 

(  تحت الحمراء)الذي ٌنبعث على شكل اشعاعات طوٌلة 

هذا االتزان ,مساوي لما تفقده األرض من طاقة شمسٌة

الحراري الذي ٌإدي لثبات حرارة األرض عن مقدار معٌن 

 بسبب امتصاص الغازات لها هم 15



بدأت هذه الظاهرة مع الثورة الصناعٌة التً رافقها انبعاث 

كمٌات هائلة من الغازات المسببة لالحتباس الحراري سمٌت 

وهناك فرٌق من , الزجاجً بغازات الدفٌئة أو غازات البٌت 

العلماء ٌعتقدون أن االحتباس الحراري هو ناجم عن التناوب 

الحراري الذي ٌحدث كل فترة من الزمن ولٌس بسبب 

أي أن  مناخ األرض ٌشهد طبٌعٌاً فترات  .غازات الدفٌئة

ساخنة و فترت باردة مستشهدٌن بذلك عن طرٌق فترة 

وأن  .فً أوروبا 18- 17جلٌدٌة أو باردة نوعاً ما بٌن القرن 

وثانً  كاآلزوتكال الفرٌقٌن متفقان على أن الغازات الملوثة 

 .الكربون ٌرفعان من االحتباس الحراري أوكسٌد
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :أهم مكونات الغالف الجوي الطبيعية 





N) ونسبته تقرٌباً %78 )النتروجٌن - 

)األوكسجٌن O2 )  ونسبته تقرٌباً  %21 - 

0.9 % ,نٌون ,الغازات الخاملة كاألرغون و نسبته  هٌلٌوم -   

 :تدعى غازات الندرة مثل : غازات أخرى -

 % 0.03و نسبته  وهو أهمها نً أكسٌد الكربونثا -            

                 - األوزون     

المٌثان-              

الكبرٌت أكاسٌد  -        

الهٌدروجٌن -             

النٌتروجٌن أكاسٌد  -            

 الماء اربخ -          



هذه الغازات تسمى غازات الندرة و تعتبر شوائب تسبب 

التلوث الجوي عندما ٌزٌد تركٌزها فً الجو و تإدي إلى 
 حدوث اختالل فً مكونات الغالف الجوي و االتزان الحراري 

  لذي ٌنتج عنه تغٌرات فً المناخ و الجو والبٌئة و آثار سٌئةا

األحٌاء  و من أهم النبات و على صحة و حٌاة اإلنسان و

األخطار التً تهدد التوازن الطبٌعً زٌادة تركٌز ثانً أكسٌد 
 .الكربون بالجو



 
 
 

 :أسباب انبعاث الملوثات إلى الجو
 

   :أسباب طبٌعٌة -أوالً  
  .البراكٌن -أ

حرائق الغابات -ب   

 الملوثات العضوٌة -ت 

:   أسباب صناعٌة -ثانٌاً  

  ناتجة عن نشاطات اإلنسان و خاصة احتراق الوقود

(., نفطغاز طبٌعً     فحم)األحفوري    



 :أسباب التغيرات المناخية ذات الصلة باالحتباس الحراري
الغازات الملوثة بالجو بشكل  انبعاثاتناتجة عن  وهً غالباً 

:ما تكون باً عشوائً وغال  

بهاال عالقة لفعل االنسان  طبٌعٌة -أوالً    

التغٌرات التً تحدث لمدار األرض حول الشمس و ما ٌنتج  -أ 

 عنها من تغٌر فً كمٌة اإلشعاع الشمسً الذي ٌصل إلى
و هذا عامل مهم جداً فً التغٌرات المناخٌة و ٌحدث  األرض

و ٌقود إلى أن أي  تغٌٌر فً اإلشعاع سٌإثر  عبر التارٌخ

.على المناخ  

 ةغازٌ انبعاثاتالبركانٌة وما ٌرافقها من  إلنفجاراتا -ب

 .وغٌرها 

 .ي لتغٌر فً مكونات الغالف الجو
 



  : غٌر طبٌعٌة -ثانٌاً 
 ناتجة من النشاطات اإلنسانٌة المختلفة مثل

قطع األعشاب و إزالة الغابات  -أ   
استعمال اإلنسان للطاقة -ب    

و هذا  )غاز ,فحم ,نفط(اإلنسان للوقود األحفوري  تعمالاس   
ٌإدي إلى زٌادة ثانً أكسٌد الكربون فً الجو والذي ٌإدي 

ٌسمى  وبالتالً حدوث ما.إلى زٌادة درجة حرارة الجو
باالحتباس الحراري فً نهاٌة القرن التاسع عشر و القرن 

العشرٌن ظهر اختالل فً مكونات الغالف الجوي نتٌجة 
النشاطات اإلنسانٌة , منها تقدم الصناعة و وسائل 

و منذ الثورة الصناعٌة و حتى اآلن نتٌجة  ,المواصالت
, غاز بترول , فحم ) االحفوريالعتمادها على الوقود 

للطاقة واستخدام غاز  ًكمصدر أساسً ورئٌس) طبٌعً
فً الصناعات بشكل كبٌر ساعد على  الكلوروفلوروكربون

 .ظاهرة االحتباس الحراري
 



  من أهمها: غازات الدفيئة

هم من بٌن الغازات وهو األ :الكربون أوكسٌدغاز ثانً  -1

 .المإثرة فً االحتباس الحراري واألكثر انبعاثا على البسٌطة
مصادر التلوث بهذا الغاز ناتجة عن استخدام أنواع الوقود 

المختلفة من فحم وبترول ومن تخمر المواد  االحفورٌة

السكرٌة سواء من الكائنات الدقٌقة أو بالطرق الكٌمٌائٌة 
وتلعب  .ومن تنفس النبات و الحٌوان ومن تحللها بعد موتها

وسائل المواصالت ومصانع اإلنتاج المختلفة دور أساسً 

نسبة غاز ثانً أكسٌد الكربون فً جو المدن إن   فً زٌادة

ارتفاع تركٌز غاز ثانً أكسٌد الكربون فً الجو سٌإدي إلى 

ارتفاع درجة حرارة األرض و خصوصاً فً المدن المزدحمة 

 بوسائل المواصالت



و إذا استمرت الزٌادة لهذا الغاز سٌإدي ذلك إلى ارتفاع   

حرارة الكرة األرضٌة وقد ٌنتج عن ذلك ذوبان الجلٌد و 

ارتفاع مستوى المحٌطات وحدوث فٌضانات و خلل فً 
هذا باإلضافة إلى أنة فً األماكن الرطبة  .النظام البٌئً 

ٌإدي تلوث الهواء بغاز ثانً أكسٌد الكربون إلى تكوٌن 

حمضٌة كربونٌة تلحق أضرار بالنباتات و الحٌاة  رذاذات

كربونات  المائٌة و األبنٌة التً تبنى بالحجر الجٌري مكوناً 
 .الكالسٌوم التً تتفتت بسهولة

 



ٌعتبر غاز المٌثان من الغازات الطبٌعٌة فً :غاز المٌتان -2  

الغالف الجوى و هو ٌنتج  من التفاعالت الكٌماوٌة فً 

فً الغابات و البرك و المستنقعات هذا  الالهوائٌةالظروف 

باإلضافة إلً خروجه مع غازات البراكٌن و من حقول الغار 
و نتٌجة لنشاطات اإلنسان المختلفة بدأت كمٌات  .الطبٌعً

ة من هذا الغاز تصل إلى الجو خاصة النشاطات ٌإضاف

المتعلقة بتربٌة الحٌوان فً الحظائر و محطات معالجة المٌاه 

 .و مكبات النفاٌات الصلبة وحقول األرز والزراعة العادمة



مصادر التلوث بغاز ثانً أكسٌد   :أكسٌد النتروجٌن -3
 النٌتروجٌنٌةالنٌتروجٌن ٌنتج من أكسدة المواد العضوٌة 

والفحم   ومن احتراق الغاز الطبٌعً  ومن عوادم السٌارات
الحجري ومن التفاعالت الطبٌعٌة التً تحدث فً الغالف 

 الجوي ومن التفرٌغ الكهربً للسحب أثناء الرعد

ٌعمل هذا الغاز على تهٌج الجٌوب األنفٌة ومجرى التنفس و   
فً الرئة وعندما ترتفع نسبة غاز  أمراضٌإدي إلى حدوث 

النٌتروجٌن فً الهواء ٌعمل على امتصاص الطاقة وٌتحول 
ٌد النٌتروجٌن الذي ٌتحد مع هٌموجلوبٌن الدم سكوإلى أول أ
الذي ٌنتج عنه نقص فً األكسجٌن  المٌثامٌجلوبٌنو ٌكون 

و خاصة عند األطفال و ٌهاجم هذا الغاز أوراق النباتات و 
 فً الحمضٌات ٌإدي إلى تلٌف و نخر األوراق و خصوصاً 

 



تضر  نٌتروجٌنٌة رذاذاتوٌتفاعل مع بخار الماء و ٌكون   
 المزرقاألبنٌة و النباتات و ٌمتص هذا الغاز اللون األخضر 

من أشعة الشمس و ٌصبح لون طٌف الشمس أصفر و تكثر 
و ٌعمل هذا  هذه الظاهرة فً المناطق الصحراوٌة المغبرة,

و األوزون على تكوٌن  الهٌدروكربونٌةالغاز مع الجسٌمات 
 .ضباب دخانً ٌنتج عنه انخفاض فً حرارة الغالف الجوي

المستخدم ألغراض التبرٌد :الكلوفلوروكربونمركبات  -4
بشكل   المإثرة على طبقة األوزون واالحتباس الحراري

سلبً والذي منع استخدامه عالمٌاً منذ سبعٌنٌات القرن 
الكربون  أوكسٌدوتؤتً أهمٌته بعد غاز ثانً  .العشرٌن 
 . والمٌتان

 الكبرٌت أوكسٌدغاز ثانً  -5
 



وهو زٌادة تركٌز األوزون بالقرب من  : األوزون السطحً -6

سطح األرض بسبب زٌادة التلوث وٌعد األوزون الدرع 

الحامً لألرض بتخفٌفه من نفاذ األشعة فوق البنفسجٌة 

وعندما ٌكون بالقرب من سطح  , الواردة من الشمس

  .األرض فٌلعب دور غازات الدفٌئة

 جدول ٌبٌن نسب مساهمة الغازات فً عملٌة االحتباس الحراري

 
 



 

الغابات هً المخزون األساسً للكربون وأن قطعها ٌإدي  

لزٌادة نسبته بالغالف الجوي وحدوث ظاهرة الدفٌئة 

على أن تركٌز  (الفاو(حٌث ٌإكد العلماء,واالحتباس الحراري

غاز ثانً وأكسٌد الكربون بالجو  سٌتضاعف مع نهاٌة القرن 

الحادي والعشرون الحالً والذي سٌرفع حرارة الجو بمعدل 

 مما ٌسبب زٌادة بمعدل تساقط األمطار بحوالً هم 1,5- 4,5
والحظ علماء المناخ أن مواسم الشتاء ازدادت خالل 3 -5 %

عما كانت علٌه من قبل وقد قصرت  الثالثة عقود األخٌرة دفئاً 

عن مواعٌده, وهذا ٌرجحونه  فالربٌع ٌؤتً مبكراً   فتراته,

 . نتائجهاالحتباس الحراري و لظاهرة 

 



   
 
 

 :الكربون انبعاثاتأهم الحلول للحد من 
ان المشاكل البٌئٌة بشكل عام واالحتباس الحراري بشكل خاص  

وانبعاثات الكربون ال ٌمكن أن تعالج بشكل فردي لذلك البد من 

لذلك تداعت دول العالم ,مجتمعة جمٌع الجهود الدولٌة  تظافر
 (:كٌوتو اتفاقبةمثل )المشاكل  لعقد المإتمرات لمواجهة هذه 

للحد من انبعاثات غاز الكربون وفق برنامج  كٌوتواتفاقٌة  -1

 .محددٌن زمنً محدد بتشرٌعات ونظام حوافز وعقوبات 

طاقة )التشجٌع على الطاقة البدٌلة المستدامة صدٌقة البٌئة -2

 ...............(البٌوغاز,المٌاةطاقة ,طاقة الرٌاح,الشمس

 .الخ....الهٌدروجٌٌنانتاج آلٌات وسٌارات تعتمد على طاقة  -3

 



بترتٌب ضرٌبة محددة على , انشاء نظام لضرائب الكربون - 4
الكربون بشكل أكبر من الحد  النبعاثاتالمنشات المتسببة 

 .لها بهالمسموح 
انشاء مكبات قمامة بٌئٌة وصحٌة تقلل من انبعاثات الغازات -5

 .وخاصة المٌتان
تطوٌر العملٌة الصناعٌة بما ٌخدم تقلٌل انبعاثات الغازات  -6

 .وكفاءة أعلى فً استخدام الطاقة
انشاء مراكز بحثٌة متخصصة ومنتشرة فً العالم مهمتها متابعة -7

بشكل خاص  الكلوفلوروكربونمراقبة منع استخدام غاز 
 .وانبعاثات غازات الدفٌئة  األخرى بشكل عام

القٌام بمساعدة الدول النامٌة على تطبٌق البرامج الخاصة -8
بجمٌع الوسائل المادٌة والخبرات  االنبعاثاتللتخفٌف من تلك 

خاصة أن الدول الكبرى الصناعٌة هً , والبرامج المتخصصة
 العالم الثالث بهاوالتً ٌتؤثر  االنبعاثاتالمتسبب الرئٌسً بتلك 



 :وهناك اجراءات أخرى ٌجب أخذها بعٌن االعتبار مثل -9

ومن التدفئة فً المناطق ,التقلٌل من التبرٌد بالمناطق الدافئة -

 .الباردة مثل استخدام مواد عازلة فً البناء

التقلٌل من استخدام الكهرباء وخاصة فً الثالجات  -

بدال من الكمبٌوتر  الالبتوبوالغساالت والبرادات واستخدام 

واستخدام  االضاءاتالمكتبً والتقلٌل من استخدامات 

المناسب منها مثل استبدال المصابٌح العادٌة 

 الهالوجٌناستخدام مصابٌح  بالفلورسنتوتجنب

ذو  دوشلالستحمام واستخدام  المٌاةالتوفٌر باستخدامات  -

 دفع أقوى واستهالك مٌاه أقل



 
 
 
 

 :ظواهر مرتبطة باالحتباس الحراري
 هناك عدة مإشرات لبداٌة حدوث هذه الظاهرة مثل  

جزء بالملٌون  275منالكربون  أوكسٌدزٌادة نسبة ثانً  -1

وهو , جزء بالملٌون بعدها 380قبل الثورة الصناعٌة الى 

 .السبب األول فً االحتباس الحراري

 .مضاعفة نسبة المٌتان بالجو بعد الثورة الصناعٌة -2

 .سنوٌا% 4بمقدار  الكلورفلوروكاربونزٌادة نسبة  -3

عن قبل الثورة %18بحدود (N2O)النتروزارتفاع تركٌز  -4

 الصناعٌة 

 :كما ٌالحظ -5 
 



قدم  0.7-0.3منارتفاع مستوى مٌاه البحار والمحٌطات  -
 .الماضً خالل القرن 

م خالل القرن الماضً  0.8-0.4ارتفاع درجة الحرارة بٌن  -

 .حسب اللجنة الدولٌة لتغٌر المناخ التابعة لألمم المتحدة

سنة المقبلة وتضاعفها الى  200تزاٌد البشرٌة خالل الـ  -

 .ستة أضعاف

ذوبان الجلٌد فً القطبٌن وقمم الجبال االسترالٌة ٌشكل  -

 .ملحوظ

األخٌرة ازدٌاد دفء مواسم الشتاء خالل الثالثٌن عام  -

 .حٌث أصبح الربٌع ٌؤتً قبل موعده,وقصرت فتراته,

 



الذي أثر ,تغٌر فً مجرى التٌارات المائٌة داخل المحٌطات -

وٌستدل على هذه الظاهرة ,على التوازن الحراري السائد

 .بحدوث أعاصٌر فً أماكن لم تظهر فٌها من قبل

فً البحار نتٌجة زٌادة  البالنكتونتغٌر فً أعداد حٌوانات  -

  أوكسٌدبامتصاص ثانً  لقٌامهاالبحار  مٌاةحموضة 

 .الكربون 

ان نصف الكرة الشمالً ٌزداد سخونة أسرع من النصف  -

 .الجنوبً بسبب وجود مساحات ٌابسة أكبر علٌه

 



   :الحراريالظواهر المتوقعة نتيجة االحتباس 
ارتفاع بمستوى سطح مٌاه البحار نتٌجة ذوبان ثلوج  -1

 .القطبٌن

غرق األجزاء المنخفضة فً المدن الساحلٌة مع األراضً  -2

 .الزراعٌة المرافقة وبالتالً خروجها من االستثمار

خروج أراضً زراعٌة من االستثمار نتٌجة مواسم الجفاف  -3
 .المتعاقبة وبالتالً تصحرها

ازدٌاد الفٌضانات وغمر األراضً الزراعٌة وخروجها من  -4

 .االستثمار وقد ٌتسبب بتملحها فً بعض المناطق

 .زٌادة فً عدد وشدة العواصف واألعاصٌر -5
 



خاصة غٌر القادرة على ,انقراض كثٌر من الكائنات الحٌه -6

 .التؤقلم مع المناخ الجدٌد

 .حدوث كوارث زراعٌة وفقدان ٌعض المحاصٌل -7

ودخول أنواع جدٌدة غٌر ,انتشار األمراض المعدٌة -8

 .مستوطنة بالمنطقة

زٌادة فً حرائق الغابات نتٌجة موجات الحرارة العالٌة  -9

 .وخاصة فً الصٌف

   .الطقساحتماالت متزاٌدة بوقوع أحداث متطرفة فً  -10
 



 
 :االحتباس الحراري وغاز األوزون

 
عندما نتحدث عن االحتباس الحراري ٌتبادر الى ذهننا فوراً  

تؤثٌر ذلك على ثقب األوزون الناتج عن تحلل األوزون بفعل 

الغازٌة الى العالف الجوي والتً تتسبب فً  االنبعاثات

تلك ,الكلوفلوروكربوناتساع ثقب األوزون وخاصة غاز 

الطبقة التً تقً األرض من نفاذ األشعة فوق البنفسجٌة 

مما ٌرفع درجة حرارة األرض ,الناتجة عن أشعة الشمس

واحتمال حدوث الجفاف والتسبب فً حدوث األمطار 

 .الحامضٌة

 



 :الدور البشري في االحتباس الحراري
 

الشك أن لإلنسان الدور الكبٌر والمهم فً التغٌر المناخً   
واالحتباس الحراري فمنذ وجودة على األرض بدأ بتخرٌبها 

عن طرٌق االستثمار الخاطئ والجائر لخٌراتها عن قصد 
وابتداء من قطع الغابة الى استنزاف الموارد , وغٌر قصد

حتى جاءت الثورة الصناعٌة فً أوربا التً ,الطبٌعٌة األخرى
أدت لتسارع فً انبعاثات الغازات وخاصة ثانً وأكسٌد 

الكربون المسبب الرئٌسً لالحتباس الحراري وما ٌنتج عنه 
فقد  .نفسهمن كوارث طبٌعٌة تنعكس بفعلها على االنسان 

 380جزء بالملٌون الى   275زاد تركٌز غاز الكربون من  
   .الصناعٌةجزء بالملٌون بعد الثورة 

 



 ونتائجه الحراري االحتباس
عندما ٌزداد  :والمزٌد من الفٌضانات المزٌد من الجفاف -1

, ٌزداد التبخر فً كل من الٌابسة والبحار, وقد الطقس دفئاً 
فً مناطق من العالم ال ٌتم فٌها  ٌسبب ذلك حدوث الجفاف

تعوٌض زٌادة التبخر بمزٌد من تساقط األمطار, والبد لهذا 
الكم الزائد من بخار الماء أن ٌسقط مجدداً فً كم زائد من 

األمطار, وهو ما قد ٌسبب حدوث الفٌضانات فً اماكن اخرى 
  . من العالم

تتعرض الكتل الثلجٌة حول العالم إلى  :تناقص الثلج والجلٌد -2
تناقص سرٌع فً الوقت الحاضر, وٌتمثل االتجاه السائد فً 

ذوبان الثلج بشكل أسرع من التقدٌرات الواردة فً أحدث 
, وفً المناخ تقارٌر الفرٌق الحكومً الدولً المختص بتغٌر 

, الجبلٌة المناطق المعتمدة على المٌاه الذائبة من المناطق 
 . فقد ٌسبب ذلك جفافاً ونقصاً فً مٌاه الشرب

 



من المرجح أن ٌتسبب  :لمزٌد من حوادث الطقس المتطرفا- 3 
الطقس األكثر دفئا فً إحداث المزٌد من موجات الحرارة 

المرتفعة, والمزٌد من حاالت هطول األمطار بشكل عنٌف, كما 
 .قد ٌتسبب فً حدوث زٌادة فً عدد العواصف

ٌرتفع مستوى سطح البحر  :ارتفاع مستوى سطح البحر -4
لسببٌن فهو ٌعود جزئٌاً إلى ذوبان الثلج والجلٌد كما ٌرجع 

كما وٌستغرق التوسع  .للبحر للتوسع الحراري أٌضاً  جزئٌاً 
وقتاً طوٌالً, إال أنه من المتوقع لحدوث زٌادة فً  يالحرار

درجات الحرارة بمقدار درجتٌن مئوٌتٌن أن تتسبب فً وقت ما 
 . إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر تقرٌباً 

 الحراري  ٌجلب األوبئة واألمراض ان ظاهرة االحتباس -5
ستزٌد من مخاطر انتشار األوبئة بٌن الحٌوانات والنباتات 
البرٌة والبحرٌة مع زٌادة مخاطر انتقال هذه األمراض إلى 

 . البشر



 التأثيرات الزراعية 
الناتجة عن ٌوجد إجماع متنامً بؤن التغٌرات المناخٌة 

ستإدي إلى زٌادة أو نقص فً اإلنتاج االحتباس الحراري 

األشٌاء التً ستتؤثر بارتفاع درجات الحرارة وأن  لزراعًا

هً الزراعة حٌث ٌإثر علٌها تغٌرات المناخ من شدة 

  الحرارة و قلة األمطار وزٌادة غاز ثانً أكسٌد الكربون
مناطق الرئٌسٌة لزراعة الحبوب فً أمرٌكا الشمالٌة فمثالً ال

متوقع أن تصبح أكثر حرارة و جفاف والمحتمل أٌضا أن 

  تقل األمطار فً تلك

.  المنطقة وهذا سٌإثر سلباً على الزراعة بشكل عام    



بالنسبة لزراعة القمح الذي ٌعتمد على كمٌة كبٌرة من   

الرطوبة تعمل درجات الحرارة العالٌة على إعاقة تلقٌحه 

خالل فترة اإلخصاب وهذا سٌإثر سلباً على جودة القمح و 

كذلك البرودة فً اللٌل تعٌق وتقلل من عملٌة ,كمٌته

 .وإضعافه االنتاجاالخصاب والذي ٌنعكس بدوره على كمٌة 

وهناك مناطق ستعانً من عجز فً المٌاه عند ارتفاع درجة   

سقوط الثلج شتاًء كما هو متوقع فً  الحرارة وانخفاض

على سبٌل ( ذات مناخ أقرب للمناخ السوري)كالٌفورنٌا

وهذا سٌإدي إلى زٌادة فترات الجفاف و اضطراب  ,المثال

 .الزراعة فً تلك الوالٌة

 



وهناك دراسات تإكد بؤن منطقة المحاصٌل بالسهول العظمى 

و نظرٌاً  فً الوالٌات المتحدة ممكن أن تنقص إلى الثلث

ٌمكن تعوٌض هذا النقص بالتوسع الزراعً فً كندا و 

لكن تربة هذه المناطق ضعٌفة و ٌلزمها الكثٌر  سٌبٌرٌا مثالً 

.حتى تصل إلى إنتاجٌة و جودة األراضً الزراعٌة   

الغابات على سبٌل المثال مكٌفة لتتواءم مع نطاق ضٌق من  

درجات الحرارة والرطوبة والعلماء الذٌن ٌدرسون الغابات 

الصنوبرٌة بمنطقة الوالٌات المتحدة الواقعة فً شمال غرب 

المحٌط الهادي ٌشٌرون إلى إمكانٌة حدوث نقص شدٌد فً 

وهً الدعامة الرئٌسٌة  )دوجلس تنوب  ( نطاق أشجار

 لمنتجات الغابات الصناعٌة 



فهذا النوع من األشجار ٌتطلب كمٌة ضخمة من الرطوبة فً 

 التربة  ومن الممكن أن تهبط هذه الرطوبة هبوطاً حاداً 

 .بالتدفئة المتوقعة

وأجرٌت دراسات أخرى على تؤثٌر درجة حرارة األرض على   

غابات شرق الوالٌات المتحدة و المتوقع أن تصبح األنواع 

غٌر قادرة على التكاثر فً  القٌقبالمهمة مثل الزان و 

  غضون بضعة عقود و بعد بضعة عقود أخرى ستصبح

األشجار الضخمة مجهدة و ضعٌفة و معرضة للمرض و 
 الحشرات و ستؤتً الحرائق فً النهاٌة على الغابات الواهنة

 

 



م تبذل جهود ضخمة لجلب أنواع من األشجار تحت لا وإذ

مدارٌة و رعاٌتها فمن الممكن أن تصبح مناطق واسعة 

أراضً قاحلة مقفرة و ما دام المناخ مستمر فً التغٌر فإن 

الغابات محكوم علٌها  الجهود البشرٌة التً تبذل إلحٌاء 

  بالفشل و اإلخفاق

   ل الزراعٌة المحاصٌالنتٌجة المتوقعة لنقصان  

هً ارتفاع أسعار الغذاء فً مناطق تعتمد اعتماد أساسً على 

و تإكد دراسات بؤنه  الزراعة وهذا سٌهدد حٌاة المالٌٌن

 حتى لو حدث توازن 

الطلب علٌه فإنه قد ٌحدث مناخ أكثر حرارة  وبٌن إنتاج الغذاء 

بشكل غٌر جفاف ٌسبب استهالك مخزون الحبوب  و
. متوازن   



 الجفاف و التصحر
ظاهرة أخرى أصبحت تهدد البشرٌة نتٌجة لالرتفاع المتوقع   

لدرجة الحرارة وهً الجفاف و التصحر التً كانت فً 

الماضً تحدث فً بعض الدول نتٌجة لتغٌرات الطقس 

الطبٌعٌة أما اآلن فؤصبحت المشكلة أكبر نتٌجة لتدخل 

عوامل أخرى فزٌادة الحرارة تعمل على نقص رطوبة التربة 

بدرجة كبٌرة مما سٌإدي إلى قحط شدٌد خاصة فً الدول 

  .النامٌة وٌترتب على ذلك تدنً الناتج المحصولً

هذا من ناحٌة ومن ناحٌة أخرى فإن استخدام األراضً 
 لع األشجارقبالزراعٌة للرعً و القٌام 

 



 

سٌإدي ذلك إلى تعرٌة و تؤكل التربة وزٌادة التصحر الذي له 
اكبر األثر فً معاناة الكثٌر من الشعوب و خاصة فً أفرٌقٌا 
الذٌن سٌعانون من الجوع و سوء التغذٌة مما سٌدفعهم إلى 

االنتقال إلى أماكن أخرى بحثاً عن  وترك أماكن عٌشهم 
 .الغذاء

لٌس هناك إحصائٌات دقٌقة لهذه األزمة و لكن هناك دراسات 
 ةالمجاعملٌون شخص ٌعانون من  150تشٌر إلى أن حوالً 

مالٌٌن من الالجئٌن و العائدٌن و  4و سوء التغذٌة و هناك 
عدد غٌر محدد من األشخاص الذٌن تركوا أماكن عٌشهم إلى 

  . أماكن أخرى

أكثر الدول تؤثراً بهذه الظاهرة وهذا ما  الوسطى أفرٌقٌا 
أظهرته خرائط الطقس حٌث ستزداد الحرارة و الجفاف و 

 بالتالً التصحر و خصوصاً المناطق الشرقٌة منها



   التنوع الحيوي
ن سنة الماضٌة ضرراً ٌأحدثت التغٌرات المناخٌة فً الثالث

شدٌداً بؤحد أكثر األنظمة البٌولوجٌة حساسٌة خصوصاً 

  السالسل الصخرٌة المرجانٌة و الغابات االستوائٌة

مستوٌات تنوع حٌوي مع  ىهذه األنظمة معروفة بامتالكها أعل

واجه السالسل ت األنواع التً لم تكتشف بعد وجود بعض

أن التغٌر المناخً .   الصخرٌة المرجانٌة مستقبالً متقلباً جداً 

باإلضافة لتؤثٌرات سلبٌة من الجانب البشري ربما ٌإثر 

لكثٌر من أنواع ا  علٌها لتنتهً كؤنظمة بٌئٌة غٌر فعالة

الضفادع آخذة بالتناقص و ٌعتقد بؤن التغٌرات المناخٌة أحد 

أهم األسباب لهذا التناقص و الذي ٌفسره العلماء بحقٌقة أن 

حدة التغٌر المناخً ٌفوق قدرة الكثٌر من الكائنات على  

.التؤقلم  



 

بالتغٌرات  من البحٌرات و األراضً الرطبة ستتؤثر سلباً  الكثٌر 
هذه المناطق المائٌة تعتبر مساكن مهمة للطٌور  المناخٌة

.   المهاجرة و الطٌور المائٌة  

ستتؤثر هذه الطٌور لفقدانها أما كن التعشٌش و أهم مصادر 

الغذاء وكذلك األمر بالنسبة لألراضً العشبٌة و الشجرٌة و 

و بالتالً فان الطٌور العشبٌة سوف لن تجد مكاناً  السافانا

 لها و كنتٌجة لذلك ربما تتناقص أعدادها

    

 



 Settlement & Human صحة البشر واالستيطان 

Health  
أكثر المجموعات تضرراً من تؤثٌر االحتباس الحراري تلك التً 

تعانً أصالً من ضغوطات اجتماعٌة واقتصادٌة و ظروف 

مناخٌة صعبة و هذه ستشمل دول العالم الثالث و 

المجموعات ذوي الدخل المحدود و سكان المناطق الساحلٌة 

المنخفضة و الجزر و سكان األراضً العشبٌة الجافة و 

ٌزداد خطر التعرض للفٌضانات النهرٌة أو الساحلٌة و 

.األعاصٌر والجفاف و العواصف   

 والكثٌر من الدول الصناعٌة الكبٌرة تقع فً مناطق منخفضة 

المتوقع لمنسوب مٌاه البحر سٌهدد مساحات كبٌرة  االرتفاع

 من أراضً هذه الدول ذات الثروات االقتصادٌة الضخمة



  Food Securityاألمن الغذائي
هناك عالقة وطٌدة بٌن تقلبات المناخ وتغٌراته وبٌن الزراعة 

فالزراعة تتؤثر وتساهم فً زٌادة تقلباته وتغٌراته, سواء 

غازات  انبعاثاتبصورة مباشرة أو غٌر مباشرة, من خالل 

االحتباس الحراري, وانقطاع الدورات الطبٌعٌة لكثٌر من 

العناصر والمٌاه, بسبب تدهور األراضً وقطع األشجار 

  وغٌر ذلك

فإن تغٌر المناخ  نظرا ألن أنماط تقلبات المناخ تحدث تدرٌجٌاً 

 المناخ لٌس مإذٌاً  أحدفتقلبٌمكن أن ٌحدث دون أن ٌلحظه 

بالضرورة فً حد ذاته, وإنما تنشؤ المشكلة من األحداث 

العنٌفة, ومن االضطراب الناجم عن صعوبة التنبإ باألحوال 

 الجوٌة ألكثر من أسبوع



وتؤثٌر تقلب المناخ على جمٌع أشكال اإلنتاج الزراعً ,

من %    100-% 10ٌعزى ما بٌن  أنمكن ٌ معروفة جٌداً 

أما  لقصٌر إلى تقلبات الطقساتفاوت اإلنتاج فً األجل 

الخسائر المرتبطة بالتقلبات األساسٌة فً المناخ فهً أكثر 

المحلٌة المرتبطة  - من تلك المرتبطة بالكوارث الهائلة

,                           بالطقس مثل األعاصٌر والفٌضانات

التغٌٌرات التً ستحدث,فإنها ستستمر لعقود أو أٌاً  كانت  

إن .  حٌث أن المناخ ٌتسم بقصور ذاتً واضح قرون

التؤثٌرات المحتملة لتغٌر المناخ على اإلنتاج الزراعً لن 

 تعتمد على المناخ فً حد ذاته فحسب



قدرة المحاصٌل الزراعٌة على التكٌف مع   وإنما ستعتمد على 

التغٌٌرات الملموسة فً التوزٌع الجغرافً  التغٌرات المناخٌة

من أنماط استخدام األراضً  بهالألقالٌم المناخٌة وما ٌرتبط 

قد تإدي إلى تعدٌل التوازن الجغرافً للمحاصٌل, بما فً 

ذلك حدوث تؤثٌر إٌجابً صافً محتمل على اإلنتاج فً 

البلدان المتقدمة فً المناطق المعتدلة وتؤثٌر سلبً على 

 .البلدان النامٌة فً المناطق المدارٌة



 Ozone Depletionثقب األوزون 

نضوب األوزون هما تهدٌدان منفصالن,  واالحتباس الحراري 

بالّرغم من أن بعض الغازات ُتَساِهُم فً إحداث  كال من 

على ,الظاهرتٌن    الكلورفلوركربونات: سبٌل المثال    

تساهم فً ظاهرة االحتباس   الحراري أحد أَسباب  نضوب 
المحتفظات القوٌة للحرارة     األوزون الرئٌسٌّة, كونه من 

التً تساهم فً ظاهرة االحتباس وهً عادة الغازات 

الموجودة ضمن أجهزة التكٌٌف المختلفة منزلٌة أو فً      

السٌارات  وغٌرها  CFCs كاربونو   فلور الهدرو          

كلوروفلوركاربون:   .(HCFCs)    
 (HFCs) الهٌدروكلوروفلوركاربون

 



 
 
 
ويمكن تلخيص التأثيرات المتوقعة نتيجة االحتباس الحراري في النقاط   

 التالية 

ارتفاع درجات الحرارة سٌإدي إلى انتشار العدٌد من :  الصحة - 
األمراض االستوائٌة فمثالً سكان بعض مناطق فً الوالٌات المتحدة 

.سٌعانون من  المالريالبعوضة االستوائٌة التً تسبب مرض   
درجات الحرارة أثار  إلرتفاع سٌكون  فٌما ٌتعلق بالزراعة: الزراعة  

  -سلبٌة 
ففً , أو اٌجابٌة فً أحٌان أخرى  االحٌانفً بعض                  

 المناطق الشمالٌة  
مثل فنلندا وكندا والٌابان  حٌث تطول المواسم التً تمتاز بوفرة 

  المحاصٌل فً 
. الثلث  الىالقمح فً أمرٌكا   انتاجالوقت الذي سٌتناقص فٌه   

 
فقط  والمتوقع لدرجات الحرارة  اإلرتفاعلن تسلم الغابات من :تلغاباا

األشجار ذات األخشاب الصلبة القوٌة هً التً قد تتمكن من البقاء 
 ولألوبئة بزٌادة الحشرات  إنتشارهذا إلى جانب ما سٌحدث من 

.الطفٌلٌات التً ستجد من زٌادة الحرارة بٌئة مناسبة لها  
 



 -حٌاة البراري

معظم األنواع التً تنمو فً البراري ستتعرض لالنقراض حٌث 

ستعمل الحرارة على تغٌر أسلوب نموها وأنماط حٌاتها 

و بالتالً ستضعف أو قد تختفً تماماً   وفٌزٌولوجٌتها  

:والبحارالمحٌطات   - 

سٌحدث تغٌر فً أماكن تواجد األسماك حٌث ستتغٌر علٌها 

إلى أماكن أخرى و كما أن الحرارة سترفع  بٌئتها فتلجؤ

ستصبح هناك مناطق معرضة  بالتالً ومنسوب مٌاه البحر 

لالنقراض مثل بنغالدش المهددة بالغرق نتٌجة الرتفاع 

                  ...... وستتؤثر الشعب المرجانٌة منسوب البحر
                             

 



 :خاتمة
تلعب الكثٌر من األمور دور مهم فً اكتشاف الخلل الواقع فً  

التوازن البٌئً من تخرٌب المناطق الزراعٌة وقطع األشجار 
واستبدالها بكتل إسمنتٌة , فً حٌن أنه توجد مناطق شاسعة 
 غٌر صالحة للزراعة ٌمكن استثمارها إلقامة المدن الصناعٌة

وتخلق خلالً  والمنشآت التً تنفث سمومها وترفع معدالت التلوث
 بشكل عام واضحاً فً البٌئة

   ٌتبنؤاالحتباس الحراري هو من اهم اولوٌات العالم حالٌاً وذلك لما 
اهمها ارتفاع  كارثٌةالعلماء المإٌدٌن لوجوده من عواقب  به

مستوٌات مٌاه البحار بفعل ذوبان جلٌد القطبٌن وغمر عدد كبٌر 
من مدن العالم الشاطئٌة وانقراض عدد كبٌر من االحٌاء البرٌة 

والبحرٌة والتطرف الكبٌر فً المناخ بحٌث ٌكون هناك زٌادة فً 
معدالت درجات حرارة الصٌف وانخفاض فً درجات الشتاء مما 
ٌإدي الى تساقط الثلوج على مناطق لم تصلها من قبل وكل هذه 

تدفع الهٌئات العالمٌة للعمل بصرامة فً  الكارثٌةالسٌنارٌوهات 
تطبٌق قوانٌن للحد من انبعاثات الكربون وغازات الدفٌئة 

 .االخرى
 



انطالقاً من ذلك , تعتبر التوعٌة البٌئٌة المقٌاس الحقٌقً لتقدم 

والعالم الٌوم لٌس بحاجة الى التقدم  . الدول وحضارتها

العلمً والتقنً فحسب , وإنما هو بحاجة ماسة , أٌضا  الى 

صحوة ضمٌر , ونبذ األنانٌة , وإتباع عقٌدة هللا فً نفسه 

لقد جعل هللا اإلنسان  :ومجتمعه ٌإكد األستاذ ساطع الراوي

خلٌفته فً األرض لٌعمرها وٌستثمرها لما فٌه خٌره وبقائه 

تعتبر التربٌة البٌئٌة . وتقدمه , ال لٌدمرها وٌبدد خٌراته

عملٌة لٌست سهلة , وهً طوٌلة ومستمرة , تهدف لتطوٌر 

وجهات النظر , والمواقف القٌمة , وجملة المعارف , 

والكفاءات , والقدرات , والتوجهات السلوكٌة , وجملة 

النتائج الصادرة عن عملٌة التطوٌر هذه , من أجل حماٌة 

 . والحفاظ علٌها البٌئة

 



دون فعل جاد قبل  معالم إستراتٌجٌة عربٌة للتربٌة البٌئٌة    

الندوة العربٌة للتربٌة  " أربعٌن عاما عقدت فً الكوٌت

 نوفمبر /تشرٌن الثانً 26 – 21 , خالل الفترة من "البٌئٌة

, وذلك من أجل وضع إستراتٌجٌة عربٌة للتربٌة  1976

استعدادا للمإتمر الدولً الحكومً للتربٌة البٌئٌة,  البٌئٌة

وتمخضت الندوة  1977 فً أكتوبر تبلٌسًالذي عقد فً 

عن نتائج اعتبرت من الوثائق ذات األهمٌة فً مإتمر 

 . تبلٌسً
 

 





 حرائق الغابات                    



 ذوبان الجليد



 ذوبان الجليد    



 

 شكراً إلصغائكم


