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 التغيرات المناخية
 

أن سوء أستخدام الموارد الطبيعية  واألدارة السيئة  األنسان جزء من البيئة يؤثر ويتأثر بها ،  

للصناعة والزراعة تزيد من نسبة التلوث العالمي . هناك عوامل طبيعية أسهمت في الزمن الماضي 

ى أطالق مختلف الانية تؤدي بأحداث حاالت من التلوث الشامل لمناخ األرض. أن الثورات البرك

في الثلج عن طريق جمع  Sأنواع الغازات وخاصة الكبريت ويمكن أن تتحسس بواسطة قياس نسبة 

عينات جليدية من القطب الشمالي ألن الجليد له القابلية على أمتصاص ما موجود في الغالف الغازي 

 واألحتفاظ به.

األطنان يمكن أن يتسبب في كارثة بيئية.  هذه الحمم أن الغاز المنبعث من الدفق البركاني بماليين 

البركانية )الثورات البركانية ( اطلقت الكبريت الى الجو وتسببت في في أحداث موجة برد شديدة . 

  6كان في الماضي أكثر بـ  األرض اكثر مماأدى الى سخونة  في الجو CO2بالمقابل زيادة نسبة 

 ار الحرارة التي عانت منها األرض في ذلك الزمن .مرات مما هو عليه اآلن فتخيل مقد

اصابة النباتات األمراض مما يؤدي الى حرارة وقلة المياه يزيد من نسبة أرتفاع درجات ال   

سنة المقبلة قد يسبب   درجة مئوية في الخمسين 2ة الحرارة أنقراضات .في حالة أرتفاع درج

غالبا وتترابط األنقراضات بأنقالب أقطاب  ثل الدببة .وكذلك الحيوانات م أنقراضات لبعض األجناس .

المجال المغناطيسي األرضي .واألنقراض قد يحتاج زمن طويل وقد يحصل بصورة مفاجئة خالل 

 ؟؟ن اآلن وسط عملية أنقراض شامل هل نح. الكوارث البيئية .

 

 التدفئة الكونية واألحتباس الحراري :

تقدر درجات حرارة األرض  األرض بسبب النشاط البشري .يقصد بها زيادة درجات حرارة سطح 

 بكمية األشعاع الشمسي الواصل وكمية األشعاع المنعكس الى الغالف الغازي .

تصل أشعة الشمس الى األرض وتنعكس الى األعلى على هيئة أشعة تحت الحمراء التي تشع فيما بعد 

ية من هذه الطاقة المنعكسة الى وغازات أخرى كم CO2 يمتص بخار الماء من سطح األرض .

 على وال يسمح لها بالخروج خارج الغالف الغازي الى الفضاء الخارجي .اال
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 :  مصادر غاز ثنائي أوكسيد الكاربون

وكذلك ينتج من تنفس  في الطبيعة نتيجة ألحتراق المركبات العضوية كحرائق الغابات ، CO2يتولد 

الناتج بفعل النشاطات البشرية فيأتي من حرق الوقود المتحجر  CO2النباتات والحيوانات .أما مصدر 

“Fossil fuel” . أن عملية قطع وتدمير الغابات على مستوى العالم يزيد من نسبة  CO2  في الغالف

أثناء عملية التركيب الضوئي  CO2الغازي بسبب كون هذه األشجار هي التي تستنفذ كميات كبيرة من 

 في الهواء المحيط بنا . CO2 يرتبط بزيادة  لذلك من تناقص الغابات

 

 تأثيرات األحتباس الحراري :

تشير التقديرات والتنبؤات الى زيادة مماثلة في  في ضوء مستويات األنبعاثات الحرارية الراهنة ،

درجة  66وتصل الى  2222درجة فهرنهايتية بحلول  6.6الحرارة الغالف الغازي تقدر بنحودرجات 

تؤثر عملية األحتباس الحراري على مناخ الكرة األرضية وعلى كمية  . 2622بحلول فهرنهايتية 

تتسبب  وكذللك سوف مطار ومواعيد هطولها مما يسبب تغيرات ملحوظة على المستوى الزراعي .اال

عن طريق تسخين وتمدد مياه المحيطات وذوبان الجبال الجليدية في زيادة مستوى سطح البحر 

مما يؤدي الى غمر المدن  الشمالي والتي قد ترفع مستوى سطح البحر مترا ،وخاصة في القطب 

الساحلية وتؤكد التسجيالت العلمية الدقيقة أن درجات الحرارة الكونية ومستويات سطح البحر قد 

 عام الماضية . (622222تذبذبت بدرجة ملحوظة في غضون ال )

 

 : 2COالتحكم في مستويات   

ا بواسطة وضع برامج عالمية للمحافظة على الغابات وأعادة الغرس فيها يئجز ولو يمكن أن يتم ذلك

ولكن تكمن صعوبة التحكم في انبعاثات  الجوي . CO2لما لها من اهمية كبرى من التحكم بكميات 

CO2 . في األعتماد على الوقود األحفوري لتلبية متطلبات الطاقة 
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 األوزون 

: يقسم الغالف الغازي الى أربعة طبقات أساسية تختلف  باألرض تركيب الغالف الغازي المحيط

 الواحدة عن الخرى بمحتواها الغازي ودرجة الحرارة .

 

 

6-TROPOSPHERE      أوكسجين  أنخفاض درجة الحرارة مع األرتفاع ، غيوم ،كم :  62ضمن

O2 ( ) جزيئي ثنائي الذرة(Diatomic) . 

 

ترتفع درجة الحرارة مع  الماء قليل ، بخار : كم 02-62بين  Stratosphereالغالف المنطبق  -2

 كم (. 62-22طبقة األوزون بين ) األرتفاع ،

 

أنخفاض درجة  بخار الماء معدوم ، كم : 02-02بين  Mesosphereالغالف الوسطي أو البيني  -6

 الحرارة مع األرتفاع .

 

 He , N , O , H ار الماء معدومبخ كم : 222- 02 بين  Thermosphereالغالف الحراري  -2

 . وثم أرتفاع بطيء أرتفاع سريع في درجة مع األرتفاع ، بصورة ذرية ،

 

 .. ستراتوسفير (–كم ()ميزوسفير  60-602)  Ionosphereالغالف األيوني لألرض :

 

 

 

 ميزوسفير(. –)ستراتوسفير  كم Ozon layer  (02-20 )طبقة األوزون :

 

وزنا  %2.276، وزنا اوكسجين  %22.7وزنا نتروجين ،  %90.7: مكونات الغالف الغازي

 . ) ( CH4 , Ne , Xe , Ki , He , CO2% وزنا 2.6 أركون ،

 

 : طبقة األوزون

 

أال أن  كم في الغالف الغازي فوق سطح األرض ، 62-62تمتد طبقة األوزون على أرتفاعات بين   

بتداءا من أعلى طبقة التربو سفير أي أ كم (. 02 -22معظم األوزون يوجد على أرتفاعات بين ) 

Troposphere   بقليل وثم جميع طبقة الستراتوسفيرStratosphere  والجزء األسفل من طبقة

يوجد األوزون بأعلى تركيز له وهو )  كم ( 02-22وفي هذا المدى ) .Mezosphereالميزوسفير 

ف الغازي لألرض بين سطح البحر وحتى ولو أمكن جمع األوزون الموجود في الغال ج م م ( . 62
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تقريبا ووزنها بحدود  سم ( 6في طبقة واحدة فسوف يكون طبقة نحيفة جدا سمكها )  كم ( 62أرتفاع )

 وأما توزيعه بين طبقات الغالف الغازي فهو على النحو التالي : مليون طن ( 6222)

 ) الطبقة السفلى ( Trasosphere% من األوزون يتركز في  62

 )الطبقة األعلى ( Stratosphere% من األوزون يتركز في 72

أما  اال ان العكس غير صحيح . ،Tropoسفير يمكن ان ينزل الى طبقة  وأن أوزون طبقة الستراتو

فاألوزون سام يسبب اضطرابات مزعجة  وهو شي جيد ، على سطح األرض فتركيزه قليل جدا ،

 وربما خطرة للجهاز التنفسي .

 

ستنادا الى ، ا  Ultra Violet (UV)Radiationنانومتر  202-602 األشعة فوق البنفسجية :

 تقسم االشعة فوق البنفسجية الى ثالثة أقسام : الطول الموجي ،

 

6-UV-A  622-602من nm : وهي اشعاعات غير مؤذية نسبيا ويتم أمتصاص  نانومتر            

 جزء قليل منها .                                         

 

2-UV-B   202-622من  nm: اليتم أمتصاصها جميعا وان الكميات القليلة التي تصل الى  نانومتر

 سطح األرض تسبب أضرارا في العيون وسرطان الجلد .

 

6-UV-C   222-202من nm :األخرى  هي اشعة قاتلة وممميتة لألنسان والكائنات الحية نانومتر

 ات تمتص كليا من قبل طبقة األوزون .وهذه األشعاع

 

 :  وظائف طبقة األوزون

 تشكل درعا واقيا يحيط بالكرة األرضية يساعد على : -6

 السيطرة على ترشيح الشعة الشمسية . -ب                امتصاص االشعاعات فوق البنفسجية . -أ

 تنظيم درجة الحرارة على سطح االرض وجوها . -ج

اسيا في حفظ الحياة على االرض من خالل امتصاصها لالشعاعات فوق البنفسجية تؤدي دورا اس -2

 نانومتر . 622وبأطوال موجية تصل الى 
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هي أشعة   UV-Cنانومتر ( والتي تعرف ب  202- 222ان االطوال الموجية فوق البنفسجية بين )

 ص كليا من قبل طبقة األوزون.وهذه األشعاعات تمت قاتلة ومميتة لألنسان والكائنات الحية الخرى ،

فال يتم امتصاصها جميعا وان الكميات القليلة  ( UV-Bنانو متر ( ) 622-202أما االطوال الموجية )

 التي تصل الى سطح األرض فتسبب اضرارا في العيون وسرطان الجلد .

تم أمتصاص جزء فهي أعتياديا غير مؤذية نسبيا وي نانومتر ( 622اما االطوال الموجية االكبر من )

 قليل منها .

 

 

 :  تفكك االوزون وتدمير طبقة االوزون

كك والتي تعمل على تف Free Active Radicalsيدمر االوزون بواسطة الجذور الحرة الفعالة   

 . كسجينجزيء االوزون الى جزيء وذرة او

 

 : اما خطوات التدمير

 O3+H = OH+O2 

بات غازية تمتاز بان جزيئاتها ال تميل الى التفاعل مع ان مركبات الكلور فلور كاربون وهي مرك

اي  Stratosphereمحيطها لذلك فهي تتجمع وترتفع الى طبقات الجو العليا وحتى تصل الى طبقة 

او تتفكك معطية  وفي هذه االرتفاعات وبفعل االشعة فوق البنفسجية تتحلل ضمن طبقة االوزون ،

 . ذرات من الكلور

  

 : ق القارة القطبية الجنوبيةثقب االوزون فو

غاز االوزون في الغالف الجوي لالرض باهتمام شديد من في كمية والمتزايد  حظي النقص الملحوظ

قبل العلماء والمختصين وخاصة في طبقات الجو العليا فوق منطقة القطب الجنوبي  او القارة القطبية 

وكانت اولى الدراسات العلمية  ، The Arcticومنطقة القطب الشمالي   The Antarcticaالجنوبية 

 وابرز الفرضيات : ، .6709قد بدات عام 
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في الجزء العلوي من الغالف الجوي ربما  ( Tornadoيعتقد بان االعاصير الحلزونية )التورنيدو   -6

فهذه االعاصير تعمل على نقل كميات هائلة جدا من الهواء من  كانت مسؤولة عن حدوث الفجوة ،

وباندفاعها الى اعلى في منطقة القطب الجنوبي يمكن ان تدفع وتزيح جانبا  الى اخرى ،منطقة 

طبقة الستراتوسفير الحاوية على نسبة عالية من االوزون مستبدلة اياها بهواء من ارتفاع منخفض 

 اقل احتواءا على االوزون .

بركانية تجمعت في الغالف اما الفرضية الثانية فتعزو ظهور الفجوة واتساعها الى وجود جسيمات  -2

الجوي فوق منطقة القارة القطبية الجنوبية والتي يمكن ان تصبح ساخنة بفعل حرارة الشمس مبتدئة 

 العديد من التفاعالت الكيميائية التي تؤدي الى نضوب طبقة االوزون .

الخاصة اما الفرضية الثالثة وهي االكثر قبوال فهي تعزو ظهور الفجوة الى الظروف المناخية  -6

ففي فصل الشتاء الطويل وحيث يكون الليل طويال ولفترة ستة اشهر فالغالف  بمنطقة القطب ،

وفي داخل هذا النظام المغلق  الغازي القطبي يكون معزوال عن باقي غالف او فضاء االرض .

يوم تستطيع المواد الكيميائية ان تتجمع كما يهيمن او يسود هواء بارد جدا اضافة الى وجود الغ

المحملة بجزيئات ثلجية تصلح ان تكون سطوح جذب والتقاط وهكذا فعندما يحل الربيع وتشرق 

الشمس حاملة الطاقة من خالل اشعاعاتها تكون هذه السطوح وسطا مالئما للتفاعالت الهادمة 

 لالوزون .

 

 :قياس االوزون 

، تركيز االوزون  ( DOBSON UNITيقاس اوزون الغالف الجوي بوحدة تعرف بوحدة دوبسون )

 . وحدة دوبسون ( 602-620تراوح بين )عادة ي

وتشير الصور الفضائية لمنطقة القطب الجنوبي الملتقطة او المسجلة بواسطة القمر الصناعي المناخي 

(NIMBUS 7)  في حين وحدة دوبسون   350 -450تراوحت بين 6700 بان تراكيز االوزون عام

 وحدة دوبسون (. 602-002بين ) ة في الغالف الغازي الى مايصل التركيز على اطراف القار

فوق منطقة  وحدة دوبسون( 690-290فقد انخفضت كمية االوزون الى مابين ) 6709اما في عام 

 . (وحدة دوبسون 690-620اما المناطق المحيطة به فتراوحت التراكيز بين ) القطب ،
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 :النتائج المتوقعة 

 

فالنقص في كمية االوزون  االنسان والكائنات الحية والمحاصيل الزراعية ،تاثيرات حياتية على  -6

سيؤدي الى زيادة في االشعة الفوق بنفسجية الواصلة الى سطح االرض بنسبة  %( 62-0 بنسبة )

(62- 22)% . 

 كم ( 22تاثيرات مناخية لعل ابرزها انخفاض درجة الحرارة في الغالف الغازي في حدود ال ) -2

ح االرض واختالفات طفيفة في درجة الحرارة فوق سطح االرض غير ان التغيرات الكبيرة فوق سط

 في االحوال الجوية امر متوقع وذلك بسبب التغير في درجة الحرارة في الستراتوسفير .

 

  : الحلول والمعالجات

  . الحد من انتاج واستخدام مركبات الفلوركلور كاربون  -6

 ن االوزون في طبقات الجو العليا .اطالق كميات كبيرة م -2

 

 

 ( homework)البيتي الواجب 

س
6 

  تأثير التغيرات المناخية على البيئة التي نعيش بها ؟ماهي / 

س
2 

/ ماهي طاقة الرياح وماهي عالقتها بالتغيرات المناخية اذكرها مع توضيح سلبيات وايجابيات 

 هذه الطاقة ؟

 


