
 

 

 
 

 حلقة بحث بعنوان :

 

 

 االحتباس الحراري

 

 
 حلقة بحث مقدمة لمادة علم األحٌاء

 رٌتا محمد :الطالبةتقدٌم 

 إشراف المدرسة : منال حنونة

 4102 -4102للعام الدراسً 



 

 : المقدمة

األعاصير والزوابع والفيضانات ما هي أسباب زيادة 

 والحرائق والجفاف وزيادة درجة الحرارة التي تجتاح العالم؟

عبر تارٌخه القدٌم  الطبٌعٌة البٌئةتغٌرات فً  اإلنسانحدث أ

السدود  وأقاممقرا له  الدائمةحٌث اتخذ المستوطنات والحدٌث 

 األهمولكن التغٌرات  والرعوٌة والمائٌة الزراعٌةوالمشارٌع 

 الطبٌعةٌكتشف قوانٌن  اإلنسانعندما بدأ  آثارهابدأت تظهر 

 وتسخٌرها لخدمته ورفاهٌته  الطبٌعةعلى  بالسٌطرةلم وٌشرع ٌح

جم الضرر ثر كبٌر فً تضخٌم حأ الصناعٌةولقد كان للثورات 

التلوث الناجم عن الصناعات  نتٌجة األرضٌة  الذي لحق بالكرة

حفوري والفحم احتراق الوقود األبالبٌئة بفعل التلوٌث  شدٌدة

الكهرباء والتوسع فً الزراعة وتربٌه المواشً على الحجري 

االنحباس الحراري  ةحساب الغابات فأصبحنا نقف أمام ظاهر

المعاصرة التً تختلف عن فترات الدفء المناخً الذي تعرضت 

  لها األرض فً حقٍب سالفة .



 

اضً الباب األول : االنحباس الحراري بٌن الم

 والمستقبل 

 األول : مفهوم االحتباس الحراري :الفصل 

 

 

 

 الحرارة فً بٌئة ما ةارتفاع درج ةوهً ظاهر

 ةما ٌطلق هذا االسم على ظاهر ةنتٌجة تغٌر فً سٌالن الطاقة الحرارٌة فً البٌئة والٌها وعاد

  (0)ارتفاع درجات حرارة األرض عن معدلها الطبٌعً.

 (0الصورة )                                                                    

من اكتشف ظاهرة االنحباس الحراري  :الثانً الفصل 

 ؟؟

 " أو ربما ٌكون العالم الفرنسً جوزٌف فورٌٌه هو أول من اكتشف ظاهرة" االنحباس الحراري

 م ثم شرع فً  0242ظاهرة" البٌت الزجاجً " أو ظاهرة " الدفء الكونً " وذلك فً عام  

 تعرٌف

ظاهرة االنحباس الحراري  

: 

 



 

 م حٌث  0281إجراء دراسات و اختبارات على هذه الظاهرة العالم سفانتً أرهٌنٌوس فً عام 

 درس ظاهرة امتصاص الغازات فً الجو لألشعة تحت الحمراء ) الموجات الحرارٌة ( وإعادة 

 ابتعاثها إلى األرض من جدٌد وبخاصة الغازات الناجمة عن احتراق الوقود األحفوري وتحدٌداً 

 (4)غاز ثنائً أكسٌد الكربون 

متى بدأ العالم ٌتنبه إلى ظاهرة الفصل الثالث : 

 االحتباس الحراري ؟؟

 بدأ العلماء فً الخمسٌنٌات من القرن العشرٌن التنبه إلى المخاطر إذ تنتج الوالٌات 

 من نشاط بالٌٌن طن من غاز ثنائً أوكسٌد الكربون1المتحدة األمرٌكٌة نحو 

 ًالصناعات والمركبات سنوٌاً وسٌؤدي االنحباس الحراري إلى إغراق وادي المٌسٌسٌب

 الرتفاع منسوب البحار وهذا مثال واحد فقط على حجم الكوارث المتوقعة فً هذا  

 (3)القرن 

 الباب الثانً : آلٌة عمل االحتباس الحراري :

 ي؟؟كٌف تعمل ظاهرة االنحباس الحرارالفصل األول : 

 كً نستطٌع استٌعاب عملٌة االحتباس الحراري ٌجب فهم طبٌعة اإلشعاع الشمسً وعناصره من

 حٌث صفته الموجٌة وعالقته بالحرارة فالطاقة الشمسٌة هً عبارة عن موجات كهرومغناطٌسٌة  

 تتألف من كثرة من األطوال الموجٌة فمنها ما هو ضمن مدى رؤٌة العٌن البشرٌة وٌعرف باألشعة 

 ذات الطٌف الذي ٌمتد من اللون األحمر إلى البنفسجً وهناك الموجات  visible lightالمرئٌة 

 وما  دونها أشعة إكس وجاما  Ultra Violet lightفوق البنفسجٌة األقصر التً تعرف باألشعة 

 وهً الموجات الحرارٌة تلٌها  Infared Radiationأما األطوال فتعرف باألشعة تحت الحمراء 

 (2).ثم موجات الرادٌو أطول هذه الموجات جمٌعها   Microwavesموجات المٌكروٌف 



 

 مرئٌة تمثل جزءاً ضئٌالً للغاٌة من مجموع األطوال الموجٌة لإلشعاعإن األشعة ال

 دون مقاومة تذكر أما  الكهرومغناطٌسً وتتمٌز بقدرتها على اختراق طبقات الغالف الجوي 

 الموجات الحرارٌة فهً المسؤولة عن ظاهرة االحتباس الحراري .

 لألرض؟؟ماذا ٌحدث عندما تصل أشعة الشمس إلى الغالف الجوي 

 تستمد األرض حرارتها من أشعة الشمس وتبعث جزءاً صغٌراً منها فٌما تفقد بعضها إلى الفضاء  

 %( بحٌث تحفظ تلك الخصوصٌة نوعاً من االتزان الحراري على الكرة  31الخارجً ) نحو 

 فً األرضٌة أما بعض هذه الحرارة المتبقٌة فٌتم حجزه فً الغالف الجوي إذ ٌعمل بخار الماء 

 الغالف الجوي وكذلك غاز ثنائً أوكسٌد الكربون وغاز المٌثان وغازات ومركبات أخرى على 

 امتصاص األشعة الحرارٌة فً جو األرض فٌما تتسرب كمٌات منها إلى الفضاء الخارجً البارد 

 بففعل انعكاسها عن العوالق فً الجو أو بفعل إعادة انبعاثها من الغازات التً ارتفعت درجة 

 (2).حرارتها 

 

 ارتفاع درجة حرارة األرض :الفصل الثانً: 

 أخذت درجة حرارة األرض ترتفع بفعل التصنٌع الكثٌف واتساع الرقع الزراعٌة على حساب 

 الغابات وانتشار مزارع المواشً وما إلى ذلك فكان واضحاً أن معدل درجة حرارة األرض قد 

 ارتفع فً القرن التاسع عشر نسبة غلى القرون التً سبقته وكان واضحاً بالقٌاس التجرٌبً أٌضاً 

 أن القرن العشرٌن كان أكثر سخونة بعدة مرات مما كان علٌه الحال فً القرن التاسع عشر وٌتوقع

 مة بهذا أن تستمر حرارة األرض فً االرتفاع فً العقود القادمة ما لم ٌتم اتخاذ إجراءات حاز 

 الشأن .

 وٌؤدي ارتفاع درجات حرارة األرض بفعل ظاهرة االنحباس الحراري الناجمة عن إطالق 

 نشاطات اإلنسان غازات عدٌدة كثنائً أوكسٌد الكربون والمٌثان وأوكسٌد النٌتروز وبعض 

 نسوب مركبات الكلوروفلوروكربون إلى أضرار عظٌمة بالبٌئة العالمٌة من هذه األضرار ارتفاع م



 

وغرق الشواطئ بفعل ذوبان الثلوج كما ٌنجم عن (( 4))كما فً الصورة مٌاه البحار والمحٌطات 

 اشتداد الحرارة تغٌرات 

 مناخٌة وتملح فً التربة نتٌجة الجفاف أو االستغالل المفرط ونحو ذلك من اضرار عظٌمة سوف 

 (2) ......نناقشها .

 (     4الصورة )                                                 

 

 متى انتهى العصر الجليدي األخير ومتى عاد ليظهر بشكل مصغر من جديد ؟؟

 سنة وعاد لٌظهر مرة أخرى فً عصر أطلق علٌه 04111انتهى العصر الجلٌدي الكبٌر قبل نحو 

 اسم"العصر الجلٌدي المصغر" الذي بدأ نحو نهاٌة القرن الثالث عشر بعد المٌالد وامتد حتى 

القرن التاسع ثم شرع التلوث الصناعً بعدها فً رفع درجة حرارة األرض على نحو غٌر 

  مسبوق فً التارٌخ الحدٌث لألرض .

 منذ انطالقة الثورة  زد النٌتروٌالحظ ارتفاع تركٌز غازات ثنائً أوكسٌد الكربون والمٌتان واوكسٌ

 (1)الصناعٌة فً أوروبا نحو نهاٌة القرن الثامن عشر

 

 

 



 

 الباب الثالث : الغازات الدفٌئة : 

  فً االنحباس الحراري الدفٌئةثر الغازات أاألول:الفصل 

 األرض حٌث تمتص األرض   تلعب هذه الغازات دروا حٌوٌا مهما فً اعتدال درجة حرارة سطح

 األشعة المنبعثة فً اإلشعاعات الشمسٌة وتعكس جزء من هذه اإلشعاعات إلى الفضاء الخارجً 

 وجزء من هذه الطاقة أو اإلشعاعات ٌمتص من خالل بعض الغازات الدفٌئة التً تعمل دورا 

 رئٌسٌا فً تدفئة سطح األرض للمستوى الذي تجعل الحٌاة ممكنة على سطح األرض حٌث تقوم 

 ت الطبٌعٌة على امتصاص جزء من األشعة الحمراء المنبعثة من سطح األرض وتحتفظ هذه الغازا

 بها فً الغالف الجوي لتحافظ على درجة حرارة سطح األرض ثابتة وبمعدلها الطبٌعً أي بحدود 

مئوٌة تحت  درجة 02درجة مئوٌة ولوال هذه الغازات ألصبحت درجة حرارة األرض  02

 (7)الصفر

 

 

 

 (3الصورة)

 



 

 الفصل الثانً :

 فً : الدفٌئةالغازات وتتمثل 

  عندما تصل درجة الغازٌة الحالة إلى السائلة الحالة: وهو تحول الماء من بخار الماء  .1

 . مئوٌة درجة 011 إلى الحرارة

 فوق الحرارةتعمل على ارتفاع درجات  الكربون ال أكسٌد غاز ثنائً حرارة وإن ارتفاع درجة

 اإلنسانٌة  و النباتٌة بالحٌاةتساهم فً تلوث الهواء الذي ٌضر  وإنمافحسب  األرضسطح  

 على حٍد سواء. والحٌوانٌة

 فً الغالف الجوي  المتواجدة: وهو جزء من الغازات  )النتروجين(النيتروز وأكسيد

 تطلقه وٌتزاٌدوفً مٌاه المحٌطات حٌث توجد بكترٌا  التربةومتواجد بشكل طبٌعً فً 

 باستخدام األسمدة النتروجٌنٌة ومخلفات الحٌوانات حٌث ٌعمال على تنشٌطوجوده  

 المزٌد من هذا الغاز . إلنتاج التربةفً  الموجودةالبكترٌا 

 : وٌوجد فً الغالف الجوي وٌأتً من غازات البراكٌن أو من التفاعالت غاز المٌثان. 3

 الصرف الصحً ومن حظائر الحٌوانات . من محطات معالجة الكٌمٌائٌة أو

 الشمس آثار أشعةومن  األرضعلى سطح  الحٌاةالتً تحمً  األوزون ٌشكل طبقة : األوزونغاز 

 . البنفسجٌةفوق  الضارة وهً األشعة 

 ت تصفٌف الشعر ومزٌالتومنتجا الحشرٌةتوجد فً المبٌدات  :مركبات الكلوروفلوركاربون

 كامل .الٌعد من نواتج االحتراق غٌر لذلك  العرق باإلضافة 

 الستراتوسفٌر التً تحتوي طبقة  إلىعندما تصل  األوزون أثر كبٌر جدا فً طبقةولهذه المركبات 

 ذرات  إلىالشمس  ةأشعفً  الموجودة البنفسجٌةفوق  بفعل األشعةتتحلل  فإنها األوزونطبقة على 

 غاز ثنائً  (. األوزون)ثقب  أوكسجٌن إلىوتحوٌله  األوزون الكلور والفلور التً تقوم بمهاجمة

 : وله مصادر عدٌدة النبعاثه منها : أكسٌد الكربون

 )تنفس الكائنات الحٌة )الزفٌر 



 

 ) واحتراق الوقود  )الفحم , البترول 

  (2)تحلل الحٌوانات والنباتات بعد الموت 

الفصل الثالث : نتائج تفاقم ارتفاع مستوى غاز ثنائً 

 الكربون فً الجو:أوكسٌد 

 مطر الحامضً وأثره على البٌئة األرضٌة بمجملها .* ال

 * ارتفاع حمضٌة مٌاه البحار السطحٌة .

 * انحسار عدد العوالق النباتٌة فً المسطحات المائٌة وبالتالً تقلص الثروة السمكٌة 

 وتدنً كمٌات األكسجٌن التً تطلقها .

 حرارة األرض .* االنحباس الحراري وارتفاع درجة 

 * التصحر وما ٌنجم عن ذلك من تقلص للغطاء األخضر وانحسار التنوع الحٌوي .

 (8)* تلوث المٌاه العذبة وذوبان الثلوج فً المحٌطات المالحة .

 

 

 أسباب التغٌرات المناخٌة: الثالثالباب 

  :تصنف فً المناخٌة التغٌرات أسباب

منتغيرفيكمية لمداراألرضحولالشمسوماينتجعنياالتغيراتالتيتحدث - أ : طبٌعٌة.0

المناخيةويحدثعبر الشمسيالذييصلإلىاألرض.وىذاعاملميمجدافيالتغيراتاإلشعاع

(01).المناخ سيؤثرعمىاإلشعاعالتاريخ.وىذايقودإلىأنأيتغييرفي





 

.االنفجاراتالبركانية - ب

(4الصورة)

(بركان4الصورة)

 (11).الجوي التغيرفيمكوناتالغالف-ج

 : غير طبيعية.4

 : اإلنسانعن  الناتجة األفعالوهً 

 على إحداث تغٌٌرات هائلة فً باطنلقد عمل اإلنسان الحدٌث منذ ذلك العهد الصناعً        

  وتربتهااألرض وعلى سطحها وفً غطائها النباتً وثروتها الحٌوانٌة وفً مٌاهها وهوائها 

 فأقام المشارٌع الزراعٌة والمائٌة واإلنشائٌة والبنى التحتٌة من طرق وسدود وخدمات

 األشجار  متنوعة ومشارٌع صرف صحً وأماكن تجمٌع النفاٌات كما قام اإلنس بقطع

 وتجرٌف التربة وحرق الوقود األحفوري واستنزاف الموارد الطبٌعٌة األمر الذي أدى إلى تغٌٌر 

 معالم البٌئة الطبٌعٌة وتلوٌثها وتهدٌد الموائل الطبٌعٌة التً كانت مأهولة بالتنوع البٌولوجً الهائل 

 درٌج حٌث باتت نقرض بعض فً الطبٌعة والمستقر فٌها منذ مالٌٌن السنٌٌن والذي ٌتناقص بالت

 (04)حٌاة فً الطبٌعة بوتٌرة متسارعةأنواع ال



 

 بعض الدالئل على حدوث الظاهرة ::  الرابعالباب 

  عام فلم ٌبق من 21علٌه قبل بما كان  مقارنة% من سماكته 21فقد جلٌد القطب الشمالً .1

 عام 31بما كان علٌه قبل  % مقارنة31بالثلوج سوى  المغطاةالقطب الشمالً  مساحة

  العذبةعن ذوبان الثلوج )وهً احتٌاطً العالم من المٌاه  الناجمة الحلوةوتنساب المٌاه 

 (03)المالحة(لتختلط مع مٌاه المحٌطات 

أكسيدالكربونالذييعتبر جزءابالمميونمنغازثاني081يحتويالجوحالياعمى .4
جزًءبالمميونالتي572بنسبةالـ االحتباسالحراريمقارنةالغازاألساسيالمسببلظاىرة

ىنانالحظانمقدارتركيزثانيأكسيد كانتموجودةفيالجوقبلالثورةالصناعية.ومن
بقميلعماكانعميوتركيزه%01أكثرمن الكربونفيالغالفالجويأصبحأعمىبحوالي

 (02)..قبلالثورةالصناعية

  الحرارةات . ارتفاع درج3

 (2الصورة )                                                            

 ( تمثل ارتفاع درجات الحرارة2الصورة )                                          

 طول مدة موسم ذوبان الجلٌد وتناقص مدة .2

 موسم تجمده       

 فصل الربٌع مبكرا  بداٌة.دفء موسم الشتاء و 2

 عن مٌعاده    

 . ارتفاع منسوب المٌاه1



 

 : أضرارها الخامس :الباب 

 هطول زٌادةنسبه بخار الماء وبالتالً  زٌادة إلىالجو مما ٌؤدي  حرارة ارتفاع درجة.1

 ذوبان إلىارتفاع درجات الجو تؤدي  أنارتفاع منسوب المٌاه كما  إلىالتً تؤدي  األمطار

 (02).فً البحار والمحٌطات  أٌضاالتً تساهم فً ارتفاع منسوب المٌاه الثلوج  

 
 (1الصورة )                               

 ( ذوبان الجلٌد1الصورة)                      

  إلى األرضعن مستوى سطح  المنخفضة واألراضًتعرٌض العدٌد من المدن  .2

 سكان  مدن بالكامل فً المستقبل بل وهجرةاختفاء جزر و إلىالفٌضانات والغرق مما ٌؤدي 

  األراضًفً  المتمثلةالفٌضانات وبالتالً فقدانهم لثرواتهم  أضرارهذه المدن خوفا من 

من ٌعٌشون فً السهول والودٌان التً ٌقوم نشاط سكانها  وخاصةالتً ستغمرها المٌاه  الزراعٌة

 (01) الزراعةعلى  األساسً

 منها فقط  ةلصلبا إال واألشجارحٌث لن تتمكن النباتات  والحٌوانٌة النباتٌة الحٌاةستتأثر .3

 فً التزاٌد  اآلخذة الحرارةدرجات  أمامالصمود 

  بالثروةلنمو الحشرات التً تضر  خصبة بٌئةٌمثل  الحرارةارتفاع درجات  .2



 

 لها  الممرضة اآلفاتوانتشار النباتٌة

 كانت ال تالءمها  إذاستتعرض لالنقراض  الغاباتفً  المنتشرة النادرةالحٌوانات  .2

 بٌئةلتغٌر  نتٌجةتواجدها  أماكنتغٌٌر  إلى ستلجأالتً  السمكٌة الثروة ستتأثركما  الحرارةدرجات 

 لها فً المٌاه . المعٌشة 

(07).وفقدانها لتوازنها  األشجارمٌالن  .1

 
 (7الصورة )                                

 البناء  وأساساتالنفط  أنابٌبوهبوط  الزراعٌة الرقعةانحسار  .7

 

 ذوبان الثلوج فً القطبٌن  .2

  العذبةوشح المٌاه  التربةالتصحر وتملح  .8

 



 

 
 (2الصورة)                                 

 ( أثار االحتباس الحراري على المدى البعٌد 2الصورة )        

 

 

 

 



 

  الظاهرةهذه  لمواجهة الدولٌةالجهود : السادس الباب

 األول : االتفاقٌات تجاه الظاهرة :الفصل 

  االحتباس الحراري فقد تداعت ى صعٌد عالمً للحد من تفاقم ظاهرةعل هناك جهود دولٌة

 الٌابان وقد جاءت معدلة ومطورة فً  0887كٌوتو عام  ن دول العالم للتوقٌع على اتفاقٌةالكثٌر م

  ها وضع حد للتلوٌث المتعاظم للكرةوكان هدف 0884لبرازٌل عام ارٌودٌجانٌرو فً  التفاقٌة

 حرارة ازات المتنوعة التً أدت إلى ظاهرة االنحباس الحراري وارتفاع درجةاألرضٌة بالغ

وكسٌد الكربون وغاز المٌثان واوكسٌد النٌتروز وغٌرها ااألرض والغازات هً غاز ثنائً  

....(02) 

 
 (8الصورة )                                        

 ( شعار اتفاقٌة كٌوتو8الصورة )                                 

 حّذر العلماء, الذٌن شاركوا فً المؤتمر الدولً األخٌر لتغٌٌر األوضاع فً نصف الكرة 

 الشمالً, والذي عقد فً مدٌنة أوتاوا الكندٌة وحضره أكثر من ألف عالم من خطورة 

 من  43االحتباس الحراري, الذي أدى إلى تدهور سرٌع للمناطق الجلٌدٌة المستدٌمة التً تغطى 

 الجلٌد المستدٌمتٌن  مدٌنتً ٌطلق علٌهماالتً  أراضً نصف الكرة الشمالً, وهى: روسٌا وكندا

 .ونصف الكرة الكندٌة وسٌبٌرٌا

 َتعذ ٌزي األساضٓ انمجمذة بصفت دائمت انطبقت األَنٕت، ٌَٓ أساط انبىٕت انمشٕذة فٓ انشمال َانتٓ



 

َتشًُٔ  األساضٓٔعتبشٌا انمٍىذسُن خشساوت األساط َانتٓ بذأث تتحشك َتحذث تآكم َاوجشاف  

                                                   انٍبُطفٓ انطشق َقُاقع                                        

                                      

 َأسجع انعهماء انسبب فٓ انتآكم الحتُاء ٌزي األساضٓ انمجمذة عهّ مخضَن مٍم مه 

 َغاص انمٕخان، َرَباوٍا ٔسبب فٓ انغالف انجُْ مشاكم كبٕشة عهّ انكشة األسضٕت، فىجذ أن 

                                                               حٕشاث انمٕاي انعزبت َانمستىقعاث انتٓ تمخمب

 أنف كٕهُ متش مشبع َتحتُِ عهّ كمٕاث كبٕشة مه غاص انمٕخان بذأث ٌٓ األخشِ تتؤحش  400 

شكت انعىاصش انغزائٕت بزَبان انجهٕذ، َبانتانٓ سُف تقزف فٓ انٍُاء انكشبُن َانمٕكشَباث َعهّ ح  

                                                            تَانتشبت انسطحٕانتٓ تغزْ كائىاث انغطاء انىباتٓ 

َتُسٕع وطاق انبحج َانذساساث  5102َطانب انمؤتمش بضشَسة مشاقبت ٌزي انتغٕشاث فٓ سبٕع   

                                                                                     انعهمٕت نهسىُاث انعشش انقادمت

. 

 

 

 الفصل الثانً : موقف أمرٌكا وألمانٌا :

 حٌث ٌتضح من تقارٌر  األمرٌكٌةة اهتمام كبٌرا من قبل الوالٌات المتحد ظاهرةتشهد ال

 تصحٌح الوضع  متأخرا أصبح وإالفقط لتغٌر مسارها  أعوام عشرة األرض أمام إنالعلماء  

 بتقدٌر مدى الخطر الذي  األمرٌكٌة المتحدةنفذ فً الوالٌات تتٌار صناعً م المتدهور وقد بدأ

 ال تطلق كربونا فً الجو  أنهاحٌث  للبٌئة مركبات صدٌقة إنتاجعن طرٌق  األرضتتعرض له 



 

روع ألمانٌا مش إلى اإلضافة(08)ب بوصلها بالتٌار الكهربائً مباشرة وتسٌر بالكهرباء وٌتم شحنها

    الضخم لتطوٌر السٌارات الكهربائٌة 

 (01 )الصورة                                                      

 ( المركبات الصدٌقة للبٌئة 01الصورة )                                              

 

 : لمواجهة االحتباس الحراري :السابع الباب 

 منها:ها بعوامل واالهتمام  عدة إلى النظراالحتباس الحراري ٌجب  ظاهرةللحد من  

 

  الطاقةاالقتصاد فً استخدام .0

  واالقتصادٌة للبٌئة الصدٌقةاستخدام المركبات .4

 فً استهالك الوقود    

 بدال من مصابٌح الفلورٌسنتاستخدام مصابٌح .3

 الطاقةتوفٌر  التً تساعد على العادٌة اإلضاءة    



 

 
 (00)الصورة                      

 ( مصابٌح الفلورٌسنت 00الصورة )         

 النباتات فً  خالل التشجٌع على التشجٌر وزراعة من األخضر.العمل على نشر اللون 2

 شرف المنازل والحدائق 

والمشً والتوصٌل الجماعً مهما  والدراجةالعام  النقلمثل  البدٌلة.استخدام وسائل النقل 2

  أمكن

 السٌارات  إطارات.ضبط 1

  والطاقةالرٌاح  كطاقة المتجددة الطاقة.استثمار 7

  وغٌرها. الشمسٌة   

  الطبٌعٌةوالموارد  الطاقة.ترشٌد استهالك 2

  للحفاظ على الغالف الجوي ..... أخرى وهناك طرق

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 الخاتمة :    

 وأخٌراً علمنا أن االحتباس الحراري هو الزٌادة التدرٌجٌة فً درجة حرارة طبقات الغالف    

 الجوي المحٌط باألرض نتٌجًة لزٌادة انبعاثات الغازات الدفٌئة التً تلعب دوراً هاماً فً تدفئة 

  08إلى  02سطح األرض لكً تكون صالحة للحٌاة فبدونها قد تصل درجة حرارة األرض من 

 رجة مئوٌة تحت الصفر وتقوم هذه الغازات بامتصاص جزء من األشعة تحت الحمراء المنبعثة د

 من سطح األرض لتحافظ على درجة حرارة األرض فً معدلها الطبٌعً .

 وتنشأ هذه الظاهرة من أسباب عدٌدة منها ما هو طبٌعً ٌنتج عن التقلبات المناخٌة والبراكٌن و...

 ٌنتج عن أفعال اإلنسان المختلفة كقطع لألشجار واستثمار األراضً ومنها ما هو غٌر طبٌعً 

 الزراعٌة فً المجاالت األخرى و ......

 ولقد تنبه العالم لهذه الظاهرة بعدما بدأ العصر  الجلٌدي المصغر وذوبان الثلوج وارتفاع منسوب 

  البحار والمحٌطات والتقلبات الجوٌة الواضحة وغٌرها ....

 الظاهرة تظهر على اإلنسان والبٌئة حٌث أنها ستؤدي إلى هجرة السكان نتٌجة أضرار هذه  

 الرتفاع منسوب البحار والمحٌطات مما ٌؤدي إلى غرق المدن الساحلٌة والجزر وارتفاع درجات 

 الحرارة والتصحر وانحسار الرقعة الزراعٌة واالنقراض وغٌرها من الكوارث الطبٌعٌة ...

 وكان موقف المجتمع من هذه الظاهرة هو العمل على إٌقافها والتعامل معها بالطرق الحدٌثة ) 

 السٌارة الكهربائٌة ( والعمل المستمر على تطوٌرها والمحاولة على جعلها األصل فً وسائل النقل 

 وهنا ٌأتً دورنا لنغٌر تصرفاتنا اتجاه البٌئة نحو األفضل بشكل مستمر والحرص على نشر

 الوعً الثقافً حول هذه الظاهرة والظواهر األخرى التً تضر بالبٌئة والمجتمع الحٌوي  

 

 

 

 



 

 :المصادر و المراجع
 رٌزان منال محمد, جامعة حلب كلٌة الهندسة الكهربائٌةوااللكترونٌة(  حلقة بحث تقدٌم الطالب 0)

 2األولى العربٌة ص( أبو دٌة /اٌوب عٌسى كتاب اانحباس الحراري عمان الطبعة 4)

 2أبو دٌة /اٌوب عٌسى كتاب اانحباس الحراري عمان الطبعة األولى العربٌة ص (3)

 8( أبو دٌة /اٌوب عٌسى كتاب اانحباس الحراري عمان الطبعة األولى العربٌة ص2)

 2صأبو دٌة /اٌوب عٌسى كتاب اانحباس الحراري عمان الطبعة األولى العربٌة  (2)

 03ب عٌسى كتاب اانحباس الحراري عمان الطبعة األولى العربٌة صأبو دٌة /اٌو (1)

 رٌزان منال محمد, جامعة حلب كلٌة الهندسة الكهربائٌةوااللكترونٌةحلقة بحث تقدٌم الطالب   (7)

 44/04/4102م فً FEEDO.NET 00:32موقع فٌدو  (2)

 47العربٌة ص أبو دٌة /اٌوب عٌسى كتاب اانحباس الحراري عمان الطبعة األولى (8)

 أبو دٌة /اٌوب عٌسى كتاب اانحباس الحراري عمان الطبعة األولى العربٌة ص (01)

 رٌزان منال محمد, جامعة حلب كلٌة الهندسة الكهربائٌةوااللكترونٌةحلقة بحث تقدٌم الطالب  (00)

 44أبو دٌة /اٌوب عٌسى كتاب اانحباس الحراري عمان الطبعة األولى العربٌة ص (04)

 43أبو دٌة /اٌوب عٌسى كتاب اانحباس الحراري عمان الطبعة األولى العربٌة ص (03)

 رٌزان منال محمد, جامعة حلب كلٌة الهندسة الكهربائٌةوااللكترونٌةحلقة بحث تقدٌم الطالب  (02)

 44/04/4102م فً FEEDO.NET 00:32موقع فٌدو  (02)

 44/04/4102م فً FEEDO.NET 00:32موقع فٌدو  (01)

 33أبو دٌة /اٌوب عٌسى كتاب اانحباس الحراري عمان الطبعة األولى العربٌة ص (07)

 21أبو دٌة /اٌوب عٌسى كتاب اانحباس الحراري عمان الطبعة األولى العربٌة  (02)

 22أبو دٌة /اٌوب عٌسى كتاب اانحباس الحراري عمان الطبعة األولى العربٌة ص ( (08)

 



 

 
   اانحباس الحراري أبو دٌة /اٌوب عٌسى كتاب

 عمان الطبعة األولى العربٌة 

  موقع فٌدو           FEEDO.NET 

 للكاتب محمد السٌد ارناوؤط  اإلنسان وتلوث البٌئة 

  التلوث البٌئً الحسٌن السطوف  اإللهعبد _ 

  رٌزان منال محمد, جامعة حلقة بحث تقدٌم الطالب

 حلب كلٌة الهندسة الكهربائٌةوااللكترونٌة
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