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يواجه العالم مشكلة حقيقة أال وھي التغيرات المناخية التي تتفاقم باطراد لكنھا مشكلة نستطيع أن نتجنبھا ألننا
من تسبب في ايجادھا نتيجة حرق مليارات االطنان من الوقود الصلب االحفوري لتوليد الطاقة مما تسبب
في انبعاث غازات أدت إلى االحتباس الحراري و زيادة اتساع ثقب األوزون لكن ما سيحدث في المستقبل
بسبب تلك الظاھرة

إذا ما تقاعسنا عن التحرك لتقليل اآلثار الوخيمة للتغير المناخي مما يزيد من أعداد

البشر المھددين و ارتفاع نسبة األنواع الحية المعرضة لالنقراض.
أبتكر مصطلح "االحتباس الحراري" العالم الكيماوي السويدي ،سفانتى أرينيوس ،عام1896م.
ظاھرة االحتباس الحراري ھي االرتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى القريبة من سطح األرض
من الغالف الجوي المحيط باألرض .وسبب ھذا االرتفاع ھو زيادة انبعاث

green house gases

الغازات الدفيئة او غازات الصوبة الخضراء وأھم ھذه الغازات  ،الميثان.
 -1بخار الماء
 -2ثاني أكسيد الكربون الكربون)يشكل أعلى نسبة من الغازات الضارة (CO2%60-50
 -3أوكسيد النيتروز )(N2O
 -4الميثان

CH4

 -5األوزون )(O3
 -6الكلوروفلوركاربون )(CFCs

من مسببات ھذه الظاھرة على المستوى األرضي أي عن سبب ظاھرة ارتفاع حرارة كوكب األرض ينقسم
العلماء إال من يقول أن ھذه الظاھرة طبيعية و أن مناخ األرض يشھد طبيعيا فترات ساخنة و فترت باردة
مستشھدين بذلك عن طريق فترة جليدية أو باردة نوعا ما بين القرن  17و  18في أوروبا ،وفريق آخر
يعزون تلك الظاھرة إلى تراكم الغازات الدفيئة في الغالف الجوي.
ھذه الغازات تسمى بالغازات الدفيئة ألنھا تساھم في تدفئة جو األرض السطحي ،وھي الظاھرة التي تعرف
بأسم االحتباس الحراري ولوحظت الزيادة في متوسط درجة حرارة الھواء منذ منتصف القرن العشرين ،مع
استمرارھا المتصاعد ،حيث زادت درجة حرارة سطح الكرة األرضية بمقدار  ± 0.18 °0.74م )± 1.33
 0.32فھرنھايت( خالل القرن الماضي .وقد انتھت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية إلى أن غازات الدفيئة
الناتجة عن الممارسات البشرية ھي المسؤولة عن معظم ارتفاع درجة الحرارة المالحظة منذ منتصف القرن
العشرين في حين أن الظواھر الطبيعية ،مثل الضياء الشمسي والبراكين ،لھا تأثير حراري صغير منذ
عصور قبل الصناعة حتى عام  1950وتأثير تبريد صغير بعد ذلك .درجة الحرارة اليوم ھي تقريبا ً ضعف
الدرجة قبل  200عاما ً .أسباب زيادة درجة الحرارة العالمي مختلفة ،يقول بعض العلماء أن التلوث ھو
السبب الرئيسي ،بينما يقول البعض اآلخر أنه تغير في الطبيعة .وتوجد عدة نظريات تفسر ھذه الزيادة.
ويتوقع بأن تزداد درجة حرارة سطح االرض بمقدار  1.4°إلى  °5.8سيليزية من عام  1990حتى 2100
ومعدل درجة سطح االرض اآلن ھو  °0.6سيليزية.
غازات االحتباس الحراري األساسية و ارتفاع معدالتھا :
يعد غاز ثاني أكسيد الكربون ھو غاز االحتباس الحراري الرئيسي .وتتوقف تركيزاته في الھواء على
الكميات المنبعثة من نشاطات اإلنسان خاصة من احتراق الوقود االحفوري )الفحم والبترول والغاز
الطبيعي( ومن إزالة النباتات ،خاصة الغابات االستوائية التي تعتبر مخزنا ھائال للكربون .فنحن نعيش في
الكرة األرضية التي تعج بالكربون مع نباتاتھا وحيواناتھا وكائناتھا الحية الدقيقة وبشرھا .فالكل ينفث
الكربون في الجو والھواء :المصانع ،والمزارع ،والمنازل ،والمدارس ،والسيارات ،والطائرات ،والحيوان،
النبات ،والكائنات الحية الدقيقة .والكل يحرق الوقود ويقوم النبات وبعض الكائنات الحية األولية والطالئعية
األخرى بتثبيت ثاني أوكسيد الكربون إلنتاج الغذاء والخشب واألوكسجين والمركبات الكربونية األخرى.
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المرتدة .واذ تزداد كمية تلك الغازات في الغالف الجوي ،ترتفع حرارة األرض ويؤثر ذلك في مناخ العالم
وبارتفاع الحرارة تذوب الكتل لجليدية الجبلية والقطبية ويرتفع مستوى سطح البحر والجزر واألراضي
والشواطئ المنخفضة.
العوامل المساعدة في الحد من ظاھرة االحتباس الحراري
أن مكافحة أو الحد من ظاھرة االحتباس الحراري ،يتطلب تظافر جھود جميع األفراد على سطح األرض،
وقد يكون من المالئم إعادة النظر في عدد كبير من سلوكياتنا وأنماطنا االستھالكية التي تعودنا عليھا منذ
سنوات طويلة خلت .ومما الشك فيه أن خفض نسبة الغازات الدفيئة يمكن إن يتم بوسائل متعددة منھا:
 -1الحد من استخدام وسائل النقل الخاصة واالعتماد بشكل متزايد على المشي أو استخدام الدراجة الھوائية
ووسائل النقل العام وتطوير السيارات التي تسير على الطاقة الكھربائية وغيرھا.
 -2زيادة زراعة األشجار التي تساعد في امتصاص غاز ثاني أوكسيد الكاربون.
 -3ال تترك مصابيح الكھرباء المنزلية مضاءة دون حاجة لھا .وغير مصابيح المنزل القديمة بمصابيح من
نوع توفير الطاقة CFLsوالتي تستھلك طاقة أقل بحوالي .%75
 -4عند االنتھاء من استخدام األجھزة الكھربائية المنزلية ،أو أجھزة الحاسوب ،افصلھا بشكل كامل عن
القابس الكھربائي ،ما لم تنص تعليمات التشغيل عكس ذلك ،وقد وجد الباحثون أن األجھزة في حال إبقائھا في
وضعية االستعداد للعمل ،تصرف كميات كبيرة من الطاقة الكھربائية ،وتتحول إلى طاقة حرارية.
 -5تفادى استخدام أجھزة تجفيف المالبس بعد الغسيل ،واستخدم طريقة نشر المالبس المبتلة على حبال
الغسيل المعرضة للشمس الساطعة.
 -6جھز المنزل بنظام عزل حراري مناسب ،لحفظ الحرارة في داخل البيت شتاءاً  ،وتقليل تدفق الحرارة
من الخارج إلى داخل المنزل صيفا ً.
 -7استخدام سخان المياه الشمسي ،والذي سوف يوفر مياه ساخنة معظم أيام السنة.
 -8استخدام أكياس نقل المشتريات المصنوعة من القماش  ،وتجنب استعمال األكياس البالستيكية ،التي
تحتاج إلى طاقة كھربائية عالية عند تصنيعھا ،كما أنھا تتراكم في البيئة وتسھم في زيادة المواد الملوثة.
 -9استخدام مصادر بديلة للطاقة ال تلوث البيئة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرھا يعد أمراً ال بد منه
خالل السنوات القلية القادمة.

