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 الغازات المسببة لالحتباس الحراري

 االحتباس الحراري اسباب 

 Global. تعرف ظاهرة االحتباس الحراري بظاهرة االحترار العالمً  مفهوم االحتباس الحراري 

waming  او ظاهرة الغازات الدفٌئةGreen house     على انها ارتفاع مدل درجات حرارة الهواء

 الموجود فً الطبمة السفلى المرٌبة من سطح االرض .

رى البعض وهً ظاهرة ارضٌة وهً لٌست ولٌدة هذا العصر كما ٌ –ظاهرة جوٌة مناخٌة وهً 

التً تنطلك فٌها كمٌات كبٌرة من الغازات التً ٌغلب علٌها معروفة فً بٌئات مختلفة )حارة ورطبة ( 

  ( co2غاز ثانً اوكسٌد الكاربون  )

غٌر ان العصر الحدٌث ومع بداٌة الثورة الصناعٌة  فً العالم شهد انطالق كمٌات كبٌرة من الغازات 

ومن وسائط النمل البري والمركبات الغازٌة من خالل انشطة االنسان المختلفة فً مجال الصناعة 

سطات والجوي وغٌرها التً لها خاصٌة االحتباس الحراري . فمد ارتفعت فً المرن الماضً متو

فً درجة  ( درجة مئوٌة وهً تمثل اكبر زٌادة 3.0الى   3.0درجة الحرارة السطحٌة العالمٌة من )

اللف عام الماضٌة والتً من المتولع زٌادتها بشكل اكبر خالل  هذا المرن حرارة سطح االرض خالل ا

من المتولع زٌادتها  درجة مئوٌة والتً 51اذ ٌبلغ متوسط  درجة الحرارة العالمٌة  فً الولت الحالً 

 درجة مئوٌة خالل المستمبل . 4الى  2من 

ولد تشٌر الدراسات ان ان اثر االحتباس الحراري ٌتعدى مجرد االرتفاع فً درجات الحرارة اذ ان له 

اثرا رئٌسٌا فً حصول التغٌرات المناخٌة فً جمٌع انحاء العالم وفً انماط الطمس العالمٌة كمعدالت 

 هطول االمطار .

وٌمكن االشارة هنا الى ان ظاهرة االحتباس الحراري  تعمل على تسخٌن جو االرض تشابه طرٌمة 

ولدرة  بعمل البٌوت الزجاجٌة او البالستٌكٌة . مما ٌعمل على تسخٌن جو االرض بما ال ٌتناس

 الكائنات الحٌة للعٌش على سطحها .
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 اسباب االحتباس الحراري 

تعد ظاهرة االحتباس الحراري ظاهرة معمدة فهً ناتجة عن التفاعل بٌن العوامل البشرٌة والعوامل 

 الطبٌعٌة  وارتفاع متوسطات  درجات الحرارة  فً الولت الحاضر ناتجا عن التفاعل بٌنهما .
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