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 االحتباس الحراري
 
 



 على اإلنسان ظهور منذ الحراري االحتباس بداٌة•

 الخامس القرن وحتى عام ملٌوَنً قبل األرض كوكب

ٌّر لم عشر  حافظ الذي األرض مناخ على الكثٌر ٌتغ

 الكبٌر اإلنسان تأثٌر عدم بسبب حرارته درجات على

 اإلنسان عقل تطّور مع ولكن ، المرحلة تلك خالل

 عشر الخامس القرن منذ االختراعات عصر وبداٌة

ٌّة الّثورة وظهور اآلن، وحتى  بدأ أوروبا، فً الصناع

ٌّر العالم مناخ   ٌُعرف ما لٌظهر تدرٌجٌا   بالتغ

 .  الحراريّ  باالحتباس
 

 



• ًُشكالد أصجحذ  انحٍبح ساليخ رُّٓذد أَّٓب نذسخخ انكٕكت ْزا فٕق رزشاكى ان

 إلَمبر انالصيخ انحهٕل رطجٍك انٍٕو حزى ٌزىّ  ٔنى األسض، كٕكت عهى

ًّ  ثشكم انكٕكت ْزا يشبكم ٔرشرجظ .انّذيبس يٍ انكٕكت س أسبس ّٕ  ثبنزط

 ًّ ًّ  انزكُٕنٕخ ًّ  ٔانصُبع  رحزًم رُعذ نى فبألسض رنك، ٔغٍش ٔانسٍبس

س يٍ انًضٌذ ّٕ ثخ   أصجحذ فمذ ثٓب؛ ٌضشّ  يب أٔ انزه ّٕ  ٔلذ خذا ، كجٍش ثشكم يه

.عهٍّ انعٍش ًٌُكٍ يكبَب   األسض رُعذ ال انزي انٕلذ ٌأرً  

 

   



 -:  Global warming   انحشاسي االحزجبط  

فيٚ اىطّجقخ فٜ رذسٝدّٞب   اىسشاسح دسخخ اسرفبع ثؤَّّٔ   عطر ٍِ اىقشٝجخ اىغُّ

ّٛ  اىغالف ٍِ ٗاىقشٝجخ األسض َُسٞػ اىد٘  غبص ّغجخ اسرفبع ثغجت ثبألسض اى

 ٗغبص ، اىْزشٗخِٞ اٗمغٞذ ٗغبص ٗاىَٞثبُ، اىنشثُ٘، أُٗمغٞذ ثبّٜ

 غجقخ رآمو ُٝغجّت ألّّٔ اىغبصاد أخطش ٍِ ُٝؼذّ  اىزٛ اىني٘سٗفي٘سمشثّ٘بد

ّٛ  اىغالف فٜ األُخشٙ اىغبصاد ٗثؼط األٗصُٗ،  ّشبغبد ػِ اىّْبردخ اىد٘

ْبػّٞخ اإلّغبُ س اىصِّ ّ٘   اىصْبػّٞخ، اىثّ٘سح ثؼذ خبّصخ   ػْٖب، اىّْبخٌ ٗاىزي

 



أهم مكونات الغالف الجوي: 
-1      ٍٍانٍُزشٔخ(N ) 78َٔسجزّ رمشٌجب.% 

 %.21َٔسجزّ رمشٌجب ( O2) األكسدسٍ -2          

 -3   ٌٕ0.9ٍْهٍٕو َٔسجزٓب ، ٌٍَٕ، انغبصاد انخبيهخ كبألسغ. % 

 -4    ٍانغبصاد انذفٍئخ ًْ:  انغبصاد يثمعذد كجٍش ي: 

 

0.03ثبًَ أكسٍذ انكشثٌٕ َٔسجزّ  -أ   %  

انًٍثبٌ -ج               األٔصٌٔ     -ة 

 انٍٓذسٔخٍٍ  -ْـ         أكبسٍذ انكجشٌذ  -د  

ٔ- ٍٍثخبس انًبء -ص      أكبسٍذ انٍُزشٔخ 

 

 

 

 

 ٔرعزجش شٕائت رسجت انزهٕس اندٕي عُذيب ٌضٌذ رشكٍضْب فً اندٕ  “غبصاد انُذسح”ْٔزِ انغبصاد رسًى

ْٔزا ٌُزح عُّ رغٍشاد فً انًُبخ . ٔرؤدي إنى حذٔس اخزالل فً يكَٕبد انغالف اندٕي ٔاالرضاٌ انحشاسي

ٔاٌ يٍ أْى األخطبس انزً رٓذد انزٕاصٌ انطجٍعً 0ٔاألحٍبء االَسبٌٔاندٕ ٔآثبس سٍئخ عهى صحخ ٔحٍبح 

 0صٌبدح رشكٍض ثبًَ أكسٍذ انكشثٌٕ

 



 ٕأسجبة اَجعبس انًهٕثبد إنى اند  ،ًْ: 

 

أٍسجبة طجٍعٍخ ًْٔ: أٔال: 

 

   انجشاكٍٍ - أ  

 

حشائك انغبثبد -ة  

 

انعضٌٕخانًهٕثبد  -ج     

 

 

 

   

 

أسجبة صُبعٍخ : ثبٍَب 

 

 طجٍعً غبص، فحى، َفظ"  االحفٕسياحزشاق انٕلٕد   ٔخبصخ  االَسبٌأي َبردخ عٍ َشبطبد  ." 



ََّٚ ٕزٓ اىغبصاد ثبىغبصاد اىّذفٞئخ،  ب أثّش ثشنو ٗاظر ػيٚ اىَْبش، ٗرُغ َّ ٍ

ّٛ ثغجت اٍزصبصٖب ألشّؼخ  ٗاىزٜ رُؼزجش اىؼبٍو األٗه ىسذٗس االززجبط اىسشاس

اىّشَظ، ٗصٝبدح ّغجزٖب فٜ اىد٘ فزؼَو ػيٚ سفغ دسخخ اىسشاسح ثغجت 

  اٍزصبصٖب ىألشّؼخ رسذ اىسَشاء
 

، البٌت داخل ٌَحدث بما الحراري   االحتباس ظاهرة تشبٌه ٌُمكن  ً  حٌث البالستٌك

ً   البٌت داخل إلى الش مس أشعة تدخل  أن   إال حرارته، درجة وترفع البالستٌك

ة نفاذها ٌمنع البالستٌك ً   بالجو   وُمعادلتها رجوعها أو أخرى مر   كذلك .الخارج

اقة النبعاث الرئٌس المصدر ُتعد   إذ الش مس، ة الط   ٌ  األرض، سطح على الحرار

تها تبعث فهً  خالل من وتنفذ األرض، سطح إلى عمودٌة خطوط شكل على أشع 

ٌ ة أشعة شكل على الجوي   الغالف طبقات  مرئٌة غٌر وأشعة الموجات قصٌرة مرئ

ة فوق األشعة وبعض الحمراء تحت األشعة وهً الموجات طوٌلة  ٌ    .البنفسٌج

 



ها األشعة هذه بعض ، الغالف طبقات تمتص   طوٌلة األشعة لكن الجوي 

ها الموجات  ثم األرض، حرارة درجة ارتفاع وُتسب ب األرض سطح ٌمتص 

ة الحرارة هذه األرض َتبعث  شكل على الجوي   الغالف طبقات إلى أُخرى مر 

ها طوٌلة، موجات  إلى بنفاذها تسمح وال الجوي   الغالف غازات فتمتص 

، الفضاء  ً ا الخارج  وسطح والمحٌطات البحار حرارة درجة ارتفاع ٌُسب ب مم 

ل عن عام   بشكل األرضٌة الكرة ً   الُمعد   الطبٌع

 



 أسباب حدوث االحتباس الحراري 
 

 

ٖب ْٕبك  َّ ، ٗإٔ ّٛ اىؼذٝذ ٍِ األعجبة اىزٜ أّدد ىسذٗس ظبٕشح االززجبط اىسشاس

َُخزيفخ، ٍثو  :اىّْشبغبد اىجششّٝخ اى

   

 ٚفٜ ثذاٝخ اّزشبس اىّصْبػبد، ٗاىزٜ أّدد إى ّٛ اعزخشاج ٗزشق اىفسٌ اىسدش

 .اّجؼبثبد غبص ثبّٜ أُمغٞذ اىنشثُ٘ ثشنو مجٞش

 س ّ٘ ّٛ إىٚ اىّْفػ ٗاىغبص ثشنو مجٞش خّذا ، ٍَب أدَّٙ رط اعزخذاً اى٘ق٘د األزف٘س

إلغالق اىَضٝذ ٍِ غبصاد ثبّٜ أُمغٞذ اىنشثُ٘، ٗخبصخ  ثؼذ اخزشاع 

 .  اىّغٞبساد ٗاىطّبئشاد

   ًفٜ أّظَخ اىزّجشٝذ ٗاىزٛ عبػذ ػيٚ  اىني٘سٗفي٘سٗمشثُ٘غبص اعزخذا

 .اظَساله غجقخ األٗصُٗ
 
 



 قطع األشجار وتقلّص الّطبقة الخضراء على سطح األرض بفعل الكائن

 . البشريّ 

 

 

 

 

 

 ٌّة، وانخفاض ُرقعة المساحة تمّدد ًّ إلى المناطق الزراع الّزحف العمران

ٌّة التً تزٌد من نسبة  المزروعة، باإلضافة إلى بعض األحداث الطبٌع

ٌّة، وحرائق : ثانً أكسٌد الكربون فً الجو، مثل البراكٌن، والّرٌاح الشمس

 .الغابات

 
 



 الحراريأضرار االحتباس 

َُشنالد اىزٜ رُ٘اخٔ اىؼبىٌ فٜ   ّٛ أزذ أثشص اى رُؼزجش ٍشنيخ االززجبط اىسشاس

َُشنيخ إىٚ األظشاس اىزٜ رْزح  ٕزا اى٘قذ، ٗٝؼ٘د أعجبة االٕزَبً ثٖزٓ اى

 األظشاس  ػْٖب، ٍِٗ ٕزٓ 

 ب ُٝغجّت رَّذد اىَٞبٓ ٗرٗثبُ اسرفبع َّ دسخخ زشاسح م٘مت األسض، ٍ

ٍُغز٘ٙ ٍٞبٓ اىجسبس  اىديٞذ ػْذ اىقُطجِٞ، األٍش اىزٛ ُّٖٝذد ثبسرفبع 

ٗاىَسٞطبد، ٗغشق اىدضس اىَبئّٞخ، ٗاىَذُ اىغبزيّٞخ، ٗزذٗس 

 .  اىفٞعبّبد



 ش األساظٜ اىضساػّٞخ، ٗفُقذاُ اىَسبصٞو اىضساػّٞخ، ّٗزٞدخ  ىزىل رَصسُّ

ش ٗاّقشاض اىنبئْبد اىسّٞخ، مَب أَّّٔ ُٝغجّت  رسذس ٍ٘خبد اىدفبف ٗاىزَصسُّ

ؼذٝخ َُ  .اّزشبس األٍشاض اى

 

 

 زطّشفخ فٜ اىَْبش، ٍثو أٝبً شذٝذح اىسشاسح، ٗأٝبً شذٝذح زذٗس َُ اىسبالد اى

 .  اىدفبف، ٗصٝبدح ػذد ٗشّذح اىؼ٘اصف ٗاألػبصٞش ٗعشػخ اىّشٝبذ

 س ّ٘ ب ٝؤّدٛ إىٚ صٝبدح ّغجخ اى٘فٞبد اىّْبردخ ػِ أٍشاض اىّشئخ، ري َّ اىٖ٘اء، ٍ

 .اىٖ٘ائّٞخٗرفّشٜ اىَٞنشٗثبد 

 ّذح اسرفبع ٍُ ب ٝؼَو ػيٚ رقصٞش  َّ ّ٘ ززٚ فٜ فصو اىّشزبء، ٍ دسخخ زشاسح اىد

 .  فصو اىّشزبء

 

 

 

 



 اىسشاسٛزي٘ه ىَشنيخ االززجبط 

 

 
، ٍب   ّٛ ٍُشنيخ االززجبط اىسشاس قزشزخ ىسّو  َُ  ٝؤرٍِٜ إٌٔ اىسي٘ه اى

  ػيٚ عطر األسض ثضساػخ األشدبس، ٗرقيٞو ػَيّٞبد ّٜ صٝبدح ّغجخ اىغطبء اىْجبر

 .  قطغ األشدبس ٗرذٍٞش اىغبثبد

 اّجؼبثبد غبصاد اىَصبّغ ث٘ظؼٖب رسذ اىّشقبثخ، ٗٗظغ آالد رْقٞخ ػيٚ اىزّقيٞو ٍِ

 . ٍذاخِ اىَصبّغ، ٗرقيٞو أػذاد اىَصبّغ قذس اإلٍنبُ

 ه ّ٘ زدّذدح اىّْظٞفخ، ٍثو غبقخ اىزس َُ زدّذدح إىٚ اىطّبقخ اى َُ ٍِ اعزخذاً اىطّبقخ غٞش اى

 .اىّشٝبذ، ٗاىطّبقخ اىشَغّٞخ، ٗاىطّبقخ اىَبئّٞخ

 
 



 ل ّٕ زدّذدح انزح ًُ زدّذدح إنى انطّبلخ ان ًُ يٍ اسزخذاو انطّبلخ غٍش ان

 .  انُّظٍفخ، يثم طبلخ انّشٌبذ، ٔانطّبلخ انشًسٍّخ، ٔانطّبلخ انًبئٍّخ

 ُفشدح، يثم انسٍّبساد انخبّصخ، انزّمهٍم ًُ يٍ اسزخذاو ٔسبئم انُّمم ان

 .  ٔاعزًبد ٔسبئم انُّمم انعبّيخ نهزمهٍم يٍ عٕادو انسٍّبساد

 لٕاٍٍَ نهحّذ يٍ انّضحف انعًشاًَ عهى حسبة انًُبطك ٔضع

 .  انضساعٍّخ

 انّصُبعبد انعسكشٌّخ ٔانحشٔة انزً رمٕو ثٓب انّذٔل انعظًى، ٔلف

 .ٔانزً ٌُشأ عُٓب كًٍّبد ْبئهخ يٍ ثبًَ أُكسٍذ انكشثٌٕ

 

 



للتعرف على المزٌد من المعلومات حول أسباب االحتباس الحراري شاهد 

 .الفٌدٌو

 
   


