
  

 

  :تقدمي إشكايل
عرفت األرض العديد من التغريات املناخية اليت استطاع العلماء إرجاع أسباا إىل حدوث الكوارث الطبيعية اليت تعرض هلا سطح 

سنة األخرية مل يستطع العلماء إخضاعها  20احلرارة على سطح الكرة األرضية وخاصة خالل األرض، إال أن الزيادة املثرية يف درجة 
 .ألسباب طبيعية، حيث كان للنشاط البشري خالل هذه الفترة أثر كبري يف تفسري هذه الظاهرة اليت تعرف بظاهرة االحتباس احلراري

 فما املقصود بظاهرة االحتباس؟ 

  وما هي أسباب هذه الظاهرة؟ 
 ا األضرار الناجتة عنها؟وم 

  للحد من هذه الظاهرة؟املبذولة وما هي اجلهود الدولية  
I  -  مفهومه وأسبابه: االحتباس احلراري: 

  :مفهوم ظاهرة االحتباس احلراري -  1  
الزيادة التدرجيية يف درجة حرارة أدىن طبقات الغالف اجلوي احمليط باألرض، ما يرفع بالتايل درجة حرارة هي : االحتباس احلراري

 ،األرض، وحيصل ذلك بسبب زيادة انبعاثات الغازات اليت يتكون معظمها من خبار املاء، وثاين أكسيد الكربون، وامليثان، وأكسيد النيتروز
دوراً مهماً يف تدفئة سطح األرض حىت ميكن احلياة عليه، فبدوا قد تصل درجة حرارة سطح األرض واألوزون، وهي غازات طبيعية تلعب 

درجة مئوية حتت الصفر، حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من األشعة حتت احلمراء اليت تنبعث من سطح  15درجة و 19إىل ما بني 
مس، وحتتفظ ا يف الغالف اجلوي لألرض، لتحافظ على درجة حرارة األرض األرض كانعكاس لألشعة الساقطة على سطح األرض من الش

، وجتزم كل التقارير العلمية بأن املناخ يسخن بسرعة وال تقدر التوازنات الطبيعية على التكيف معها، وأما اإلنسان فهو يف معدهلا الطبيعي
لى السلوكات االقتصادية واالجتماعية، وهو الشيء الذي يفترض املسؤول عن هذه الظاهرة، ولتاليف ذلك جيب التأثري بعزم وصرامة ع

  .تعديل مناذج اإلنتاج والنقل والتدفئة
  :املؤدية إىل ظاهرة االحتباس احلرارياألسباب  -  2  

غازات ن من ولفهم األسباب احلقيقية اليت تؤدي إىل هذا االرتفاع احلراري جيب أن نعرف أكثر العامل الذي نعيش فيه والذي يتك
باإلضافة إىل خبار املاء الذي لديه تأثري قوي وخطري جدا على حرارة الغالف  ،النتروجني واألكسجني وثاين أكسيد الكربون :مثل ،متعددة

احلرارة  كميةثاين أكسيد الكربون وامليثان لتعمل على ختفيض  :مثل ،وتقوم بعض تلك الغازات بامتصاص احلرارة ،اجلوي للكرة األرضية
ترتفع درجة حرارة لكي ال ما ميتص الغالف اجلوي الطاقة احلرارية ، بينخارج الغالف اجلوي للكرة األرضية إىللتايل يبعث باحلرارة وبا

وتسمى هذه العملية بفاعلية البيوت اخلضراء اليت من غريها يصبح متوسط حرارة  ،البحار واحمليطات وسطح الكرة األرضية بشكل عام
األرض، فإن امتصاص الغازات املوجودة يف سطح درجة مئوية، مما جيعل احلياة غري ممكنة على  30ة األرضية أقل بـ الغالف اجلوي للكر

 إنو، الغالف اجلوي للحرارة املنبعثة كناتج الحتراق أية مادة على سطح األرض ويف الغالف اجلوي يؤدي إىل ارتفاع يف املعدالت احلرارية
ميكن العيش يف وسطها ألي من  ال مما الكربون وتراكمها يف كوكب الزهرة مثال أدى إىل ارتفاع يف احلرارةتزايد نسبة غاز ثاين أكسيد 

 .الكائنات
II -  اجلهود املبذولة للحد منه ة عن االحتباس احلراريمجالنااألضرار: 

 :الغازات االحتباسية ومصادرها -  1
 كبري انعكاس الكربون له أوكسيد ثاين حبدث تغري فأي البشرية، األنشطة نتيجة م19 ق مند ارتفاعا الكربون عرف أوكسيد ثاين �

 .االحفوري الوقود احتراق من آت البشرية األنشطة عن الناجتةالكربون  أوكسيد ثاينو الزمن، من قرن من أكثر اهلواء يف يدوم

 )الحراري الاحتباس( بيئية كارثة حول ملف
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 160 بني الطبيعية كمياته وتتراوح ،األوكسجني على حتتوي ال اليت الرطبة األوساط يف العضوية املواد حتلل عن ينتج امليتان غاز �
 وترد اإلشعاعي التفاقم يف امليثان غاز ويساهم الطبيعة تنتجه ما يتجاوز فهو البشرية األنشطة عن ينتج ما أما طن، مليون 240و

 .االحفوي الوقود احتراق إىل هأسباب
 .الكيماوية والصناعة املاشية وتربية الزراعية األمسدة استعمال إىل تضاعفه يعزى االزوت أوكسيد مادة �
 .األرض سطح عن الصادرة احلمراء حتت ما واألشعة الشمسية البنفسجية فوق ما أشعة واحد آن يف متتص زونواأل �
 .الكربون أوكسيد تأىن قدرة مرة 10.000 تفوق االحتباسية وقدرا البشرية األنشطة من إنتاجها الكلورفلوروكربون غاز �

  :على املنظومة البيئية ظاهرة االحتباس احلراريخطورة  -  2
درجات   5و 2.5حيث من املنتظر أن ترتفع درجة احلرارة ما بني : تزايد متوسط درجات احلرارة أو ما يعرف باسم االحترار �

ى املياه البحرية ، وهذا من شأنه أن يؤدي إىل ذوبان اجلليد يف املناطق القطبية، وبالتايل ارتفاع مستو2100مئوية يف أفق سنة 
  ).إىل متر 0.5(
اجلفاف والفيضانات واإلعصار، وما ينتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، : حدة التقلبات املناخية والكوارث الطبيعية، مثل �

  .ونقص اإلنتاج الفالحي وحدوث ااعات واهلجرات السكانية
ريا، إىل جانب تزايد نسبة انتشار األمراض املرتبطة بتلوث اهلواء املال: انتشار بعض األمراض املدارية يف العروض الوسطى، مثل �

  .باألشعة فوق البنفسجية
 ...انقراض بعض احليوانات كالدب القطيب  �

III  - احلراري االحتباس ظاهرة من للحد املبذولة اجلهود:  
 :احلراري االحتباس ظاهرة ملعاجلة املتخذة الدولية التدابري – 1

م عقد يف مدينة كيوطو اليابانية مؤمتر دويل حول التغريات املناخية انتهى بتوقيع اتفاقية دولية تنص على ضرورة 1997يف سنة 
التخفيف من نسبة الغازات املسؤولة عن االحتباس احلراري، غري أن بعض الدول ويف طليعتها الواليات املتحدة األمريكية رفضت املصادقة 

ة، كما أن دول أخرى قررت الرفع من نسبة هذه الغازات، يف نفس الوقت وقعت دول العامل الثالث على هذه االتفاقية على هذه االتفاقي
  .لكن بدون إلتزامات، وبالتايل تبقى دول أوروبا الغربية وكندا واليابان هي الدول احملترمة لبنود هذه االتفاقية

  :احلراري لالحتباس املسببة الغازات ثانبعا من تقلل أن شأا من اليت احللول بعض -  2
 .واحملروقات الوقود استعمال يف والترشيد واإلقالل الطاقة على احملافظة �
 الطاقة مصادر من احلد طريق عن اهلواء يف الكربون أكسيد ثنائي غاز تركيز درجة خفض على املمكنة الوسائل بكافة العمل �

 الرياح، إىل وطاقة الشمسية، والطاقة النووية، الطاقة :مثل تقليدية، غري بديلة مصادر استخدام إىل والتحول اإلمكان، قدر العضوية
 .الغاية هذه حتقق اليت املشاريع لتمويل الالزمة امليزانيات ورصد الطبيعي الغاز جانب

 الكربون أكسيد أول غاز والسيما السيارات عادم عليها حيتوي اليت امللوثات يف للتحكم التكنولوجية الوسائل استخدام �
 ومن والوقود اهلواء خليط يف التحكم طريق عن للوقود الكامل االحتراق لتحقيق احملرك على تعديالت كإدخال واهليدروكربونات

 قدر أقل انبعاث وإىل للوقود كامل احتراق إىل ذلك يؤدي حبيث الكترونياً واهلواء الوقود مزيج تركيب ضبط التعديالت هذه أمثلة
 الكربون أكسيد أول غاز بذلك ويتحول االحتراق عملية فيه تكتمل العادم ماسورة اية قبل جهاز تركيب أو امللوثات من ممكن

 .الكربون أوكسيد ثنائي غاز إىل
 بإنقاص تبدأ أن واجبها احلراري االحتباس ظاهرة يف تسبباً واألكثر بالبيئة إضرارا األكثر وهي الصناعية الدول تبدأ أن جيب �

 .النظيفة والصناعة الزراعة أسس وإتباع احملروقات استخدام
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 العامل دول بعض يف ملحوظة جناحات حققت اليت التشجري سياسة إتباع طريق عن وتنظيمها العامل يف الغابات قطع عملية من احلد �
 .االصطناعية الغابات من واسعة مساحات فيها ظهرت اليت

 .األحفوري للوقود الصناعية الدول يف احلكومي الدعم إلغاء �
 التقطري بطريقة وذلك الطبيعي للغاز األساسي العنصر وهو امليثان غاز إىل القمامة من% 75 تشكل اليت العضوية املواد حتويل �

 .احلراري
 .الظاهرة هذه إىل تؤدي اليت اإلنسان أنشطة ملنع الالزمة التشريعات إصدار �
 .واحمللي واإلقليمي الدويل املستوى على املشكلة هذه لبحث وندوات وحلقات مؤمترات عقد �
 بالتأثريات الناس بتوعية اجلماهريي اإلعالم وسائل تعمل أن ينبغي كما الظاهرة هذه عن معلومات على التعليم يشتمل أن ينبغي �

 .الضارة البيئية
  .الغابوية الثروة على واحملافظة األشجار زراعة �
 .والزراعي الصناعي التلوث تقليل �
 .الطاقة استهالك ترشيد �
 .النظيفة الطاقة إلنتاج املتجددة املصادر تطوير �
 .األساسية احلاجات لسد البشري االستهالك ترشيد �
 .اجلنوب دول يف السكان عدد زيادة انفالت من واحلد الطبيعية املوارد إدارة �
 .احلراري االحنباس ظاهرة بآثار الوعي مستوى رفع �
 .احلراري االحنباس ظاهرة مواجهة بطرق الوعي مستوى رفع �

 :خامتة
يعترب االحتباس احلراري أحد األخطار اليت دد احلياة على سطح األرض مما يتطلب اختاذ تدابري قانونية وتقنية للمحافظة على 

  .البيئة
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