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 المناختغير 

المقصود بتغير المناخ هو تحول في اتجاه الظروف الهوائيةة المحةةدل للحيةال ب ةك  

فيتغيةر الغ ةاء , عام الى اتجةاه خرةر غتغيةر معهةا اعواةاي التةي تحةةد من قةة مةا

النباغةةةا وادةةةتلةام ال امةةةة واعمةةةةاد بالمياهوانمةةةاة العةةةي  والتنميةةةة فةةةي هةةة ه 

 .المن قة

لم تكن التغيرات الماريةة فةي البةابت تتةبثر بن ةاةات اعنبةال فةي البةابت لكةن مة  

فبصةب  اةا  , التقةم الصناعي ال ي حةث فةي القةرل الحةالي بةةالت اعمةور تتغيةر

CO2  واةةا ات اعحتبةةاح الحةةراري تتةةراغم فةةي الغةةبف الجةةوي مبةةببة  ةةاهرل

 (.ارتفاي درجة حرارل اعرض) اعحتباح الحراري 



 الحرارياا ات اعحتباح 

1.  CO2اا  

2.  CH4الميثال 

3.  N2Oاغبية النيتروجين 

4.  غلوروفلوروغربول 

HFCS.PFCS and SF6 



 تبثيرات تغير المناخ

ارتفةةةاي مبةةةتوا دةةة   البحةةةر ممةةةا غةةة دي الةةةى امةةةر مبةةةاحات وادةةةعة مةةةن البةةةهول 1.

وتهةةةد , غمةةا مةةة تلتفةةي بعةةض الجةة ر, ومةةة تجتةةاف الفيتةةلنات بعةةض المةةةل, البةةاحلية

 .من آت داحلية دتتكلف حماغتها نفقات باهتة

مة تنمو الغابات في منةاةت خعدةكا واةمال دةبيبيرغا وغصةب  رعةي المااةية ممكنةا فةي 2.

 .اصقاي التنةرا اعورادية واعمرغكية

الغثةةر صةةعوبة ودتتتةةاءل مةةوارد ( نحةةن منهةةا)دتصةةب  ال راعةةة فةةي المنةةاةت الجافةةة 3.

 .المياه ودت غة درجة الحرارل المرتفعة من ال لب على مياه الري

ودةتجة , دتببب تغيرات درجة الحرارل البةرغعة فةي القتةاء علةى الكثيةر مةن الغابةات4.

 .بعض اعنواي انها في بيئة اير بيئتها جيث ع غتوافر الوما الكافي للتكيف



 تةمير ةبقة اعو ول

الةى  10وغوجةة بتراغية  عاليةة ابتةةاء مةن رتفةاي . ال بقة الوامية للحيةال علةى األرض O3غ ك  األو ول 

وغتنةةامت ترغيةة ه غلمةةا ارتفعنةةا ليعلةةى وو يفتةةع امتصةةا  اعاةةعة فةةوح . غةةم فةةوح دةة   اعرض50

 . البنفبجية

اصةةب  ثقةةب اعو ول الغبةةر ممةةا غةةال عليةةع مبةة  ومةةا متةةى اب غ ةةم  القةةارل الق بيةةة الجنوبيةةة  :ثقةةب اعو ول

 .وتةل الةرادات واعحصائيات ال ثقب اعو ل دي داد اتباعع من دنة ألررا, ببغملها

تتفاع  الغادية النيتروجين التي تن لت م  عوادم ال ائرات فوح الصةوتية  التةي ت يةر : ادباب تةمر األو ول

 :غم فوح د   اعرض م  اعو ول وتحولع الى اغبجين على النحو التالي 10على ارتفاي غفوح 

NO2+O2 NO2 + O3 

 NO2 + ONO+O2 



 ار ار ادتن اف اعو ول

هنةةاا ااةةرار عةغةةةل ناتجةةة مةةن ادةةتن اف اعو ول علةةى جميةة  اعحيةةاء والمةةواد ايةةر 

 .الحية

ألل الكميةة اعاةةافية مةةن ,نقةت الغةة اء علةى الياببةةة وفةي البحةةار علةةى حةة دةةواء1.

 .CO2اعاعة البنفبجية دتقل  من تجم  ال افيات النباتية المثبتة لـ 

دةتتومف انةةواي غثيةرل عةةن النمةو غمةةا دةةيهبز اعنتةاح ال راعةةي وغحة ر مةةن نقةةت 2.

نتيجة تبثر البكترغا المثبتة للنيتةروجين , اةغة في النيتروجين للنبات غحقول لير 

 .في ترب نبات اعر 

 



 تاب  ار ار ادتن اف اعو ول

هناا احتمال غبير با دغاد عةد اعصابات باعمراض المعةنيةة , فيما غتعلت باعنبال1.

غمةا تصةب  مناعةة الجبةم المة  نظةرا لتعراةع , غالحصبة والبة  والجةرب وايرهةا

 .لكميات مت اغةل من اعاعة فوح البنفبجية

 .غما دت داد اعصابة بالعمى م  النقت في اعو ول2.

دةةةتتعرض المةةةواد للتلةةةف مةةة   غةةةادل التعةةةرض لباةةةعة فةةةوح البنفبةةةجية ومنهةةةا 3.

 .الببدتيك والم اةواللبب والمنبوجات والةهانات وايرها

 



 اعم ار الحمتية

الغا ات المحتوغةة عالكبرغةا واهمهةا ثةاني اغبةية الكبرغةا تتفاعة  مة  اعغبةجين فةي 

وجود اعاعة فوح البنفبجية الصادرل عةن ال ةمو وتتحةول الةى اغبةية ارةر مةن 

الةة ي غتحةةة مةة  بلةةار المةةاء   SO3اغادةةية الكبرغةةا غعةةرف ببدةةم ثالةةث اغبةةية الكبرغةةا 

ال ي غبقى معلقا في الهواء غرباب رفيةف تنقلةع الرغةاف مةن مكةال  H2SO4ليع يحمض الكبرغا 

 .آلرر



 التحكم في تلوث الهواء

 : تلتلف مصادر التلوث فهي تكول من مصادر

وغمكن التقلي  مةن . وتعتبر اعريرل اغثرها تلوغثا  ( ال ائرات والبيارات, غالبفن) متحرغة1.

غمةا غكةول .ر ر ه ه الملوثات بةالتحوغر فةي ماغينةة اعحتةراح لتثلية  الملوصةات المن لقةة

لتغيير الومود اعثر الفعال في التقلي  من الملوثات التي تنتج عنع غالرصةا  واول اغبةية 

 .الكربول وايرها

وغمكةن التقلية  مةن هة ه اعنبعاثةات ( انبعاثات العوالت التي تبتي مةن مصةادر ثابتةة) ثابتة 2.

بتغيير مواصفات المصةر للتقي  من التلوث او ادةتلةام اجهة ل تحكةم تنتة ي العوالةت مبة  

 .انبعاثها



 :اعجراءات الومائية للحفا  على الهواء من التلوث

التل يز العلمي عنة ان اء اي صناعة بحيث غ ر  بعين اععتبار المناخ والتتارغو وعةم 1.

 .البماف ببناء من اءت تعةغنية في المةل او بالقرب منها

 .مرامبة اآلت اعحتراح في المعام  ومح ات الكهرباء بهةف رفض غمية الملومات المنبعثة2.

 .مراعال مت لبات حماغة البيئة عنة تل يز المةل والمناةت البكنية3.

 .بناء المح ات الصناعية على مناةت مرتفعة عن د   اعرض وتكول لها مةارن عالية4.

 .وا  معاغير للمواد الملوثة المبموف بها في الهواء والتقية بها5.

 .اعهتمام بال راعة و غادل مباحة المب حات اللتراء6.

 


