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 مقدمة
والمناخ الطقس بٌن نفرق أن علٌنا المناخ، تعرٌف قبل: 

 كانت اللٌلة أن أو ممطرا   كان الٌوم أن أو بارد أو حار الجو أن نقول حٌن

 أو الٌوم ذلك فً الجوٌة الحالة عوامل أحد عن نتحدث فإننا الرطوبة، شدٌدة

 .الطقس بحالة ٌعرف ما أي اللٌلة تلك

المناخ؟ هو ما إذن 

 تتكرر دورة ثمة فانه وآخر ٌوم بٌن ٌختلف قد معٌنة منطقة فً الطقس كان ذاإ

 بعد وسنة فصل بعد فصل   المنطقة هذه تشهده الذي الطقس ومعدل ،.عام كل

 .المنطقة هذه بمناخ عنه ٌعبر ما هو سنة

 الحرارة درجات :االعتبار فً الجوي الرصد علماء ٌأخذ المناخ ولدراسة

 من والعدٌد والرطوبة الشمس وسطوع الجوي والضغط األمطار وهطول

 .األخرى العوامل

 



ًودراسة مراقبة ٌتعٌن فإنة معٌنة منطقة مناخ لمعرفة وبالتال 

 العوامل وقٌاس سنوات عدة إلى تصل قد طوٌلة لفترة طقسها

 معدالت و الجوي الضغط و الحرارة كدرجات المعروفة الجوٌة

 .العوامل من وغٌرها والرطوبة األمطار هطول

أنه مثل فنقول المنطقة مناخ تصنٌف ٌمكن الدراسة هذه بعد و 

 غٌره أو صحراوي أو استوائً أو متوسطً

 مقدمة



 أهم العوامل المؤثرة فً المناخ

 كبٌرة بدرجة المناخ ٌعتمد :الشمس حرارة .1

 سطح إلى الواصلة الشمس حرارة مقدار على

 القطبٌن بٌن الممتد األرض ومحور األرض

 هو وهذا الشمس نحو مائل والجنوبً الشمالً

 األرض زاوٌة وحسب الفصول وجود سبب

 إلى األقرب المساحات تتلقى الشمس مع

 بحٌث الشمس أشعة من مختلفة مقادٌر القطبٌن

 حارا والصٌف ومظلما باردا الشتاء ٌكون

 المقدار االستواء خط منطقة وتتلقى ومشرقا

 ال السبب ولهذا السنة طوال الحرارة من نفسه

 الفصول بٌن كثٌرا   الحرارة درجات تختلف



 :انشًسٙ انُشبط .2

 انجمع أَ انشمعٕخ انجمع أن ٔجدَ

 ظطح عهّ انمُجُدح انداكىخ

 فجٕه األزض مىبخ فٓ رؤثس انشمط

 عشس انثبمه َ عشس انعبثع انمسوٕه

 غبئجخ انشمعٕخ انجمع كبوذ مٕالدٔب

 حمجخ مع ذنك رصامه َ ثبنكبمم

 فٓ مب وُعب ثبزدح أَ لصٕسح جهٕدٔخ

 .األَزَثٕخ انمبزح
 

 أهم العوامل المؤثرة فً المناخ



 :انًحٛطبد رٛبساد .3

 األزض فٓ انمىبخٕخ انمىبطك رزأثس

 انكثٕس انجحس ٔمزص إذ ثبنمحٕطبد

 رٕبزاد َرزُنّ حسازحان مه

 إنّ انحسازح وشس انمحٕطبد

 َثرنك انجعٕدح األخسِ انمىبطك

  انداخهٕخ انمىبطك أن كٕف وفٍم

 حسازح ثدزجبد رزصف نهمبزاد

 ثبنمىبطك ممبزوخ اعزداال ألم

   َانمحٕطبد نهجحبز انمزبخمخ

 أهم العوامل المؤثرة فً المناخ



 انحشاس٘ االحزجبط .4

 انشمط حسازح مه ٌبمب جصءا َانجحبز انٕبثعخ رمزص

 األشعخ شكم فٓ األزض إنّ معظمٍب فٓ رصم انزٓ

 انغالف خبزج انمزجمٓ انجصء َٔىعكط انجىفعجٕخ فُق

 نهغالف انمكُوخ انغبشاد مه عددا نكه نألزض انجُْ

 اندفٕئخ ثٕذ فٓ انصجبج مثم رعمم نألزض انجُْ

 انزعسة مه انمىعكعخ انحسازح مه ٌبمب جصءا َرمىع

 انحسازْ االحزجبض أن َانُالع انجُْ نهغالف خبزج

 األزض حسازح معدل نكبن  َنُالي طجٕعٕخ ظبٌسح ٌُ

 كم انجهٕد َغطّ انصفس رحذ مئُٔخ دزجخ 18

 َثفضم فًٕ انحٕبح َاوعدمذ رمسٔجب األزض كُكت

 عهّ انحسازح دزجبد معدل ٔجهغ انحسازْ االحزجبض

 مئُٔخ دزجخ  15األشزق انكُكت ظطح

 أهم العوامل المؤثرة فً المناخ



  ومن أهم الغازات المسببة لالحتباس الحراري 

 2COغاز ثنائً أكسٌد الكربون 

ٌنتج هذا الغاز من احتراق القمامة واحتراق 

المواد العضوٌة كالفحم أو البترول أو الغاز 

 (.الوقود األحفوري) الطبٌعً

C+O2 ------ CO2 

CH4+O2-------- CO2+H2O 

وٌنتج أٌضاً من تنفس النباتات والحٌوانات 

وتحللها ومن تخمر المواد السكرٌة سواًء 

 .كان كٌمٌائٌاً أو بٌولوجٌاً 



المٌثان غاز CH4 

وخاصة العضوٌة للعناصر البكترٌا وتحلٌل االحتراق عملٌات عن ٌنتج 

 سنوي بمعدل تركٌزه درجة تتزاٌد والذي النفاٌات تجمٌع مواقع فً

 . تقرٌبا   % 1 مقداره

 قطعان من المنبعث المٌثان غاز أن جدٌدة علمٌة تجربة أفادت وقد 

 CO2 لغاز الحراري االحتباس على تأثٌره ٌفوق واألغنام الماشٌة

 . الحرارٌة المصادر من المنبعث

على العدٌدة الدولٌة االحتجاجات أعقاب فً جاءت التجربة هذه أن ٌذكر 

 الغازات حجم خفض على تنص التً الكٌوتو اتفاقٌة توقٌعها لعدم أمرٌكا

 مساحات وحدها أمرٌكا تملك والتً الصناعٌة المزارع من المنبعثة

 . منها شاسعة

  ومن أهم الغازات المسببة لالحتباس الحراري 



الغلف فً أخرى غازات هناك أن إلى اإلشارة المهم ومن 

 وأكسٌد الماء بخار ومنها أٌضا   القابلٌة هذه مثل لها الجوي

 غاز اكتشاف تم أنه كما الكلوروفلوروكربون ومركبات النتروز

 من الحراري االحتباس لظاهرة المسببة الغازات من ٌعد جدٌد

 غامضا   الغاز هذا ٌزال وال سترونج وٌلٌام النروٌجً العالم قبل

 تركٌبه عرفوا وقد أحواله كل على الكٌمٌائٌون ٌتعرف لم إذ

 خامس المٌثاٌل فلور ثلثً ) الكٌمٌائٌة صٌغته منه جاءت الذي

 .( الكبرٌت فلورٌد

  ومن أهم الغازات المسببة لالحتباس الحراري 



 دور اإلنسان فً تقوٌة االحتباس الحراري

االحتباس غازات أن عشر التاسع القرن منتصف منذ نظرٌات عدة بٌنت  
 األرض تسخٌن فً وتساهم الحرارة تحبس الحراري

ًفكرة  أرٌنٌوس سفانت السوٌدي العالم قدم العشرٌن القرن بداٌة وف 
 إلى ٌؤدي أن شأنه من الجو فً الدفٌئة غازات إنبعاثات أن مفادها
 كوكب على المناخ تغٌر وبالتالً الحرارة درجات معدالت  ارتفاع
 األرض حرارة على البشر تأثٌر فكرة أن من وبالرغم إذا األرض
 الظاهرة هذه تأكٌد ٌستطٌعوا لم العلماء أن إال تقرٌبا عام مائة منذ طرأت

 نسبٌا وجٌزة فترة منذ إال

بالقرن الصناعٌة الثورة ومنذ  اإلنسانٌة األنشطة أن العلماء وٌؤكد 
 خلل من الحراري االحتباس تقوٌة فً تزال وال ساهمت عشر التاسع
 الكربون أكسٌد ثانً مثل بالجو الدفٌئة غازات من كبٌرة كمٌات إفراز
 الطاقة لتولٌد النفط و الحجري كالفحم األحفوري الوقود حرق عن الناتج
   .لتطوره اإلنسان ٌحتاجها التً



ٔرسبْى ْزِ االفشاصاد فٙ صٚبدح رشكٛضاد غبصاد انذفٛئخ ثبنغالف انجٕ٘ 
ْٕٔ يب ٚؤد٘ انٗ صٚبدح كًٛبد انطبقخ انحشاسٚخ انزٙ ٚزى احزجبسٓب 

 .ٔثبنزبنٙ انٗ اسرفبع انحشاسح  ٔاخزالل انًُبخ انؼبنًٙ

 دور اإلنسان فً تقوٌة االحتباس الحراري



 المناختعرٌف تغٌر 

ْٕ دسجبد يثم يؼُٛخ يُطقخ نًُبخ انًًٛضح انؼٕايم فٙ يهحٕظ رغٛش 

 ٔانسبئذح انًشجؼٛخ ثبنًؼذالد يقبسَخ األيطبس ْطٕل ٔيؼذالد انحشاسح

 يالٍٚٛ يئبد ٔيُذ طٕٚهخ صيُٛخ فزشح خالل انًُبخ ْزا يٛضد انزٙ

 ٔ ٔانضالصل انشًسٛخ انزقهجبد يثم طجٛؼٛخ ظٕاْش ػذح سبًْذ انسٍُٛ

 ٔ جهٛذٚخ ػصٕسا األسض فشٓذد انًُبخ رغٛش فٙ انجشكبَٛخ األَشطخ

 .انٕٛو ػهّٛ يًب دفئب أكثش فزشاد



 المناخدور األنشطة اإلنسانٌة فً تغٌر 

كبنفحى احفٕسٚخ يٕاسد ػهٗ انصُبػٛخ انثٕسح يُز اإلَسبٌ اػزًذ 

 ٔانُقم انصُبػخ فٙ ٚحزبجٓب انزٙ انطبقخ نزأيٍٛ ٔانغبص ٔانُفظ انحجش٘

 نغبصاد ْبيخ اَجؼبثبد األَشطخ ْزِ ػٍ َٔزج األَشطخ يٍ ٔغٛشْب

 األشجبس اقزالع ػًهٛبد سبًْذ كًب انكشثٌٕ أكسٛذ ثبَٙ أًْٓب انذفٛئخ

 كًٛبد إفشاص فٙ انغبثبد يسبحبد ٔرشاجغ انطجٛؼٛخ انًُظٕيبد ٔرقٓقش

 أكسٛذ ثبَٙ رًزص األشجبس ٔأٌ خصٕصب انذفٛئخ غبصاد يٍ إضبفٛخ

 ٕٚيُب إنٗ رضال ٔال اإلَسبَٛخ األَشطخ سبًْذ ٔثزنك انجٕ يٍ انكشثٌٕ

 احزجبط فٙ رنك ٔٚزسجت انجٕ٘ ثبنغالف انذفٛئخ غبصاد ركثٛف فٙ ْزا

 يًب األسض سطح ٚؼكسٓب انزٙ انحًشاء رحذ األشؼخ يٍ إضبفٛخ كًٛبد

 رغٛش إنٗ ٔثبنزبنٙ األسض سطح ػهٗ انحشاسح يؼذالد اسرفبع إنٗ ٚؤد٘

   .انًُبخ



 نتائج االحتباس الحراري على الطبٌعة واإلنسان

ٕ٘أكسٛذ ثبَٙ غبص يٍ ثبنًهٌٕٛ جضءا 380 ػهٗ حبنٛب انجٕ ٚحز 

 انحشاس٘ االحزجبط نظبْشح انًسجت األسبسٙ انغبص ٚؼزجش انز٘ انكشثٌٕ

 قجم انجٕ فٙ يٕجٕدح كبَذ انزٙ ثبنًهٌٕٛ جضء   275 انـ ثُسجخ يقبسَخ

 انكشثٌٕ أكسٛذ ثبَٙ رشكٛض يقذاس أٌ َالحع ُْب ٔيٍ .انصُبػٛخ انثٕسح

 رشكٛضِ ػهّٛ كبٌ ػًب %30 ثحٕانٙ أػهٗ أصجح انجٕ٘ انغالف فٙ

 .انصُبػٛخ انثٕسح قجم

ٌانثٕسح قجم رشكٛضِ يقذاس ضؼف إنٗ اصداد انًٛثبٌ رشكٛض يقذاس إ 

 ػٍ سُٕٚب %4 ثًقذاس ٚضداد انكهٕسٔفهٕسكشثٌٕ ٔكزنك ، انصُبػٛخ

 يٍ %18 ثحٕانٙ أػهٗ أصجح انُٛزشٔص أكسٛذ أيب ، انحبنٛخ انُست

 .انصُبػٛخ انثٕسح قجم رشكٛضِ يقذاس



ٚهٙ يب أٚضب َٔالحع : 

 .انًبضٙ انقشٌ خالل قذو 0.7-0.3 يٍ انجحبس فٙ انًٛبِ يسزٕٖ اسرفغ - أ

 انًبضٙ انقشٌ خالل ط°0.8 – 0.4 ثٍٛ يب انحشاسح دسجخ اسرفؼذ - ة

  نأليى انزبثؼخ انًُبخٛخ ثبنزغٛشاد انًؼُٛخ انذٔنٛخ انهجُخ رقشٚش حست

 .انًزحذح

المتراكمة الثلوج أرباع ثلثة على سٌقضً الحرارة ارتفاع أن حٌث 

 مدمرة بفٌضانات ٌتسبب مما 2050 عام بحلول األلب جبال قمم على

 .إلٌه التنبه ٌجب تحذٌرا هذا واعتبرت أوروبا فً

 

 نتائج االحتباس الحراري على الطبٌعة واإلنسان



 نتائج االحتباس الحراري على الطبٌعة واإلنسان

 ، انحشاس٘ االحزجبط َزبئج يٍ

 يٍ كثٛشح إَٔاع اَقشاض

 أٌ انخجشاء أكذ ٔقذ   .انُجبربد

ب 70 َحٕ  انضفبدع يٍ َٕػ 

 انزغٛشاد ثسجت اَقشضذ

 رحٛظ األخطبس أٌ كًب انًُبخٛخ،

 يٍ 200 إنٗ 100 ثٍٛ ثًب

 فٙ رؼٛش انزٙ انحٕٛاَبد إَٔاع

 انجبسدح انًُبطق



 نتائج االحتباس الحراري على الطبٌعة واإلنسان

واألوبئة األمراض انتشار معدل زٌادة فً الحراري االحتباس ٌسهم  

 بسبب والكولٌرا دئٌوالتٌفو الضنك وحمى الملرٌا مثل المستوطنة

  نحو الجنوب فً أماكنها من لها الناقلة والدواب الحشرات هجرة

 الشرب مٌاه ونقص والرطوبة الحرارة ارتفاع بسبب وكذلك الشمال،

 .النظٌفة

نسبة زٌادة إلى الخطٌر البٌئً الخلل هذا ٌؤدي آخر جانب ومن 

 لزٌادة مباشرة كنتٌجة الزراعٌة اإلنتاجٌة وانخفاض القاحلة األراضً

 درجة بتغٌر سلبا   الزراعٌة المحاصٌل من كبٌر عدد وتأثر الجفاف نسبة

 المحٌطات وتٌارات والثلوج األمطار أنماط وتغٌر ، والمناخ الحرارة

 موجات زٌادة من ذلك ٌتبع وما البحر، مٌاه وحموضة ملوحة وارتفاع

 االضطرابات من ذلك وغٌر العواصف وحدة الغابات وحرائق الجفاف

   المناخٌة



 نتائج االحتباس الحراري على الطبٌعة واإلنسان



 نتائج االحتباس الحراري على الطبٌعة واإلنسان

 ذوبان الثلوج



 نتائج االحتباس الحراري على الطبٌعة واإلنسان



 الحرارياقتراحات لمكافحة االحتباس 

الشركات على  وغرامات قٌود وفرض الغازات انبعاث تقلٌص.   

ألن الحراري، االحتباس مكافحة على ٌساعد الغابات وحماٌة زراعة 

 .أكسٌجٌن إلى وتحّوله الجو من الكربون أكسٌد ثانً تمتص األشجار

 تشكٌل على ٌساعد مما األرض، من الماء تمتص األشجار أن كما

   .الشمس أشعة من األرض ٌحمً التً السحاب


