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 االحتباس الحرارى 

ي أن متوسط درجة الحرارة ع�  خالل المائة عام الماض�ة ارتفع متوسط درجة الحرارة ع� األرض. هذا �عئض

درجة أع� مما كان عل�ه قبل   0.8األرض أصبح أع� وأع�. يبلغ متوسط درجة الحرارة ع� األرض اآلن 

ي عام. وهذا ما �س� ظاهرة  100
االحتباس الحراري. سبب االحتباس الحراري هو ز�ادة انبعاثات الغازات �ض

  الغالف الجوي

. 

 دفيئة ال غازات  ال 

درجة   270الغالف الجوي هو غالف حول األرض. وخارج الغالف الجوي �س� الفضاء. هناك أ��ث من 

ي 
ي أ�س�د ال���ون.  الفضاء. يتكونمئ��ة �ض

ي ذلك بخار الماء وثايض
الغالف الجوي من غازات مختلفة ، بما �ض

ي   ي أ�س�د ال���ون الغازات الدفيئة. ألنها تح�ي األرض من حرارة الشمس الئت
ُ�طلق ع� بخار الماء وثايض

ي الفضاء. عندما تحدث هذە العمل�ة �شكل طب��ي ، �كون هناك توازن ، وتب�ت درجة حرار 
ي �ض

ة األرض تخت�ض

 مستقرة. �مكننا القول أن الغازات الدفيئة تعمل كغطاء �لف حول األرض و�حميها. 
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ا من أشعة الشمس الحرار�ة ، بينما تنعكس بعض  الرسم أعالە يوضح ك�ف �متص سطح األرض بعض�

ض تنعكس بعض األشعة مرة أخرى ع� األرض عندما تالمس الغالف الجوي. إذا  ي حني
ي الفضاء ،�ض

األشعة �ض

 درجة.  15�حدث هذا �شكل طب��ي ، �كون متوسط درجة الحرارة ع� األرض حوا�ي 

 االحتباس الحراري من صنع اإل�سان 

. االحتباس الحراري هو من    االنبعاثاتالسبب الرئ��ي لظاهرة االحتباس الحراري هو ز�ادة  الناتجة عن الب�ش

ي الغالف الجوي. يتم ذلك عن  
ي أ�س�د ال���ون �ض

صنع اإل�سان ح�ث �قوم الب�ش ب�طالق الم��د من ثايض

ط��ق حرق الوقود األحفوري ، مثل النفط والغاز والفحم للحصول ع� الطاقة. يوضح الرسم أدناە بعض  

ي أ�س�د ال���و 
 .نمصادر انبعاثات ثايض

.  

ق   ي أ�س�د ال���ون عندما �ح�ت
�حتوي النفط والغاز والفحم ع� �سبة عال�ة من ال���ون. يتكون ثايض

ا من الغازات المناخ�ة ، ألن ز�ادة   ا غاز� ي أ�س�د ال���ون أ�ض�
. �س�ي ثايض ض ال���ون و�تفاعل مع األ�سجني

ي أ�س�د ال���ون تؤثر ع� المناخ وع� األرض
 .انبعاثات ثايض

عندما نحرق الوقود األحفوري ، مثل النفط والفحم والغاز ، يتم إطالق ال���ون الذي تم استخراجه من 

ي الغالف الجوي. �مكننا 
ي أ�س�د ال���ون �ض

ض ، كما أن هناك الم��د من ثايض ض السنني الغالف الجوي منذ ماليني

ا مما يؤدي ا�  ا جد� متوسط درجة الحرارة ، ح�ث  فاعارتالقول أن الغالف الجوي حول األرض أصبح كث�ف�

 وهذا الذي �س� باالحتباس الحراري.  –�صبح  المناخ أ��ث سخونة ع� األرض 
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 مصادر الطاقة غ�ي المتجددة 

ء غ�ي متجدد ، فال �مكن استخدامه   ي النفط أو الفحم أو الغاز مصادر غ�ي متجددة للطاقة. عندما �كون ال�ش

ي أنه تم استخدامه  .عدة مرات. هذا �عئض

. النباتات والحيوانات   ض ض السنني ي عاشت منذ ماليني يتكون النفط والغاز والفحم من النباتات والحيوانات الئت

�ة   . هذە الطبقة السم�كة من ال�ت ض �ة والطني ي أخرجها البحر ، وتم تغطيتها بطبقات سم�كة من ال�ت الميتة الئت

ض أدت إ� ارتفاع الضغط. الضغط المرتفع أدى مع الحرارة  الجوف�ة إ� تح��ل بقا�ا الحيوانات  والطني

والنباتات الميتة إ� ز�ت أو فحم أو غاز. �ستغرق تح��ل الحيوانات الميتة و�قا�ا النباتات إ� نفط وفحم 

 . ض ض السنني  وغاز ماليني

 عواقب االحتباس الحراري 

ي أ�س�د ال���ون وهذا له عواقب ع� أنماط �ساقط األمطار ، 
ي انبعاثات ثايض

 وارتفاعاإل�سان هو المتسبب �ض

را من تغ�ي   حرارة المح�طات مما يؤدي ا� ذو�ان األنهار الجل�د�ة والبحار الجل�د�ة. دول العالم األ��ث ت�ض

ا ع ة. ل�ن العواقب السلب�ة تؤثر أ�ض� و�ــــج والدول الغن�ة األخرى. المناخ �ي الدول الفق�ي  � ال�ض

 أنماط هطول األمطار 

تب ع�   يؤثر االحتباس الحراري ع� أنماط هطول األمطار. فعندما �كون هناك القل�ل من األمطار ، سي�ت

ض تهطل األمطار بغزارة ، س�كون هناك ف�ضانات. لذلك س�كون هناك م��د من الجفاف  ذلك الجفاف؛ وحني

ي بعض األما�ن ، وال
ي أما�ن أخرى. �سبب الف�ضانات والجفاف مشا�ل للحيوانات �ض

م��د من الف�ضانات �ض

 .  والنباتات والب�ش
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 طقس  قسوة 

ار بعد   ي الصورة أدناە ترى األ�ض
ا وأمطار غ��رة أو عواصف ثلج�ة. �ض الطقس القا�ي عبارة عن ر�اح ق��ة جد�

ي والشوارع  
ا العثور حدوث إعصار ح�ث تم تدم�ي المبايض والطب�عة. بعد العواصف ، قد �كون من الصعب أ�ض�

 .ع� م�اە نظ�فة
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 ذو�ان الجل�د  

ض ، وتصبح األنهار الجل�د�ة حول العالم أصغر  مع ارتفاع درجة الحرارة ، تذوب كم�ة الجل�د عند القطبني

ي جميع أنحاء 
العالم. ستتغ�ي سبل ع�ش  وأصغر. هذا له عواقب سلب�ة ع� الب�ش والنباتات والحيوانات �ض

ة ،  ي المناطق الجل�د�ة. عندما �ذوب الجل�د ��عة كب�ي
الحيوانات والنباتات واألشخاص الذين �ع�شون �ض

ات ال��عة.  ي تع�ش ع� الجل�د وتحته من التك�ف مع التغ�ي  فلن تتمكن الحيوانات والنباتات الئت
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ي المناطق الجل�د�ة. إنها ع� سب�ل المثال ، سيؤثر نقص الجل�د ع� الفقمة ا
لحلق�ة ، و�ي حيوان تع�ش �ض

تع�ش ع� الجل�د ، وتضع صغارها ع� الجل�د ، و�ستقر ع� الجل�د. عندما �كون هناك جل�د أقل ، �صبح  

الدب  �ع�ش  القطب�ة.  الدببة  هو  آخر  مثال  ينخفض عددها.  ، وسوف  للفقمة  بالنسبة  أ��ث صع��ة  األمر 

الجل� ا ع�  أ�ض� ي  هناك القطئب ، س�كون  الجل�د  ينخفض  فعندما  الحلق�ة.  الفقمة  تغذيته �ي  ، ومصدر  د 

ي للع�ش فيها ، وس�كون هناك طعام أقل ، وسوف ينخفض عددها كذلك  .مساحة أقل للدب القطئب

 مصادر الطاقة الصد�قة للمناخ 

ي الوقت نفسه ، ال �مكننا حرق الوقود 
األحفوري دون ارتفاع متوسط  نحن الب�ش بحاجة إ� الطاقة، و�ض

ا  ي �س� أ�ض� اء ، والئت ي أنه �جب علينا استخدام مصادر الطاقة الخ�ض درجة الحرارة ع� األرض. هذا �عئض

 .مصادر الطاقة المتجددة أو مصادر الطاقة الصد�قة للمناخ ، لتقل�ل تأث�ي االحتباس الحراري

. 

Kilde: Shutterstock 

ال��اح والطاقة الشمس�ة أمثلة ع� مصادر الطاقة الصد�قة للمناخ و�ي أفضل   تعت�ب الطاقة المائ�ة وطاقة

 من الوقود األحفوري. 
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 مصطلحات مختارة من النص 

 الحراري العال�ي االحتباس     االحتباس     المناخ 

 المناخ غازات   غازات االحتباس الحراري    تأث�ي االحتباس الحراري

 تمتص      �عكس    الغالف الجوي

 الطاقة     غ�ي متجددة طاقة  الطاقة المتجددة 

 قا�ي الطقس ال     القا�ي    الوقود األحفوري

 العواقب   األمطار نمط هطول    األمطار
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