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 مقدمة: 
واألرضيةُُُُُ والمائيةُ الجويةُ ومكوناته:ُ الكونُ فيُ ومشيئتهُ وتعالىُ سبحانهُ ِحكمُهللاُ منُ

ُالحيةُُوالمعدنيةُُ ُالثباتُعلىُحالةُواحدةُُُُ:المختلفُةوالكائنات التنوعُوالتغيرُوالتبدلُوالتذبذبُوعدم

الجيولوجيةُوالمائيةُُ الشواهدُواألدلةُ دلتُ البشرُوعمارةُاألرض.ُوقدُ وذلكُمنُأجلُمصلحةُ

البشريةُُُُوالجيومورفولوجيُة واألثارُ والحيوانيةُ النباتيةُ األرضُ باطنُ فيُ المطمورةُ واألحافيرُ

ُقدُمرُبتغيراتُطويلةُومتوسطةُوبتذبذباتُقصيرةُ.ُاألرُضُاخُ نَالقديمةُعلىُأنُمُ 

برزُسؤالُُوُُ،بارتفاعُمعدلُحرارةُالجوُُاألرضُفيُالعقودُوالسنواتُاألخيرةُُشعرُسكانوقدُُ

لتغيرُمناخيُفيُالمستقبلُُُُمؤشُرُُهلُارتفاعُمعدلُالحرارةُُُ،المختصينُفيُالمناخُوغيرهملدىُُ

المنظماتُُوأ صبحُاهتمامُتغيرهُأدلته،ُمُُالمناخُأوُعُدبتغيرُمنُالقائلينُُولكلُُُ،احتباسُحراريأمُ

ُُ المتحدة لألممُ وُُوالعلماءالتابعةُ التخصصاتُ جميعُ االجتمُاجميعُُفيُ والطبقاتُ عيةُُالفئاتُ

واالقتصاديةو الزراعةوُُوالثقافيُةُُالسياسيةُ فيُ المجتمعُُالعاملينُ فئاتُ منُ وغيرهمُ .ُُوالراعيُ

ُالمناُخُُارتفاُعُُحوُلو ُُواإلقليميةُ،الدوليةُُُُوالحواراُتُُوالندواُتُُالمؤتمراُتُُمئاُتقيمُُأ ُُُالحرارةُوتغير

التيُتتناولُتغيرُالمناخُُُُوالمحايدةالمؤيدةُوالمعارضةُُُُالكتبُواألبحاثُوالمقاالُتُُمئاُتُُوك تُب

ىُُصعبُعلُُتبُوقيلُحولُتغيرُالمناخُواالحتباسُالحرارُيماُكُ ُُولكثرة،ُُواالحتباسُالحراري

ُاختالفُُالقراء ُالمجتمعُوأعمالهُمُُخصصاتهُمتُُعلى ُفي ُالحقيقُةفَُُُومكانتهم ُُيُنمؤيُدالىُُُُانقسمواوُُهم

ُُ.يُنومحايُدُيُنومعارُض

أوُُُُوالدفءُُاالرتفاُعُُنحُوُُهلُهوُمتجهحرارةُالغالفُالجويُلألرضُُمعدلُُُُويستعرضُالبحُث

ُُُ.البيئةُناتجُعنُتلوُثُُباسُحراريأوُاحتُناُخالمُ فيُتغيرُفيهُُهلُُوُُ،البرودةاالنخفاضُونحوُ

الُُمُنو والدراساُتاستعراضُ األبحاثُ منُ اُُعديدُ منُ للعديدُ والمحاضراتُُواالستماعُ لندواتُ

تناولتُُ التيُ العلميةُ الجويُواالضطراباتُُارتفاعُمعدلُُوالحواراتُواللقاءاتُ الغالفُ حرارةُ

وأثرُارتفاعُُ،ُُالغاباُتُُوارتفاعُمنسوبُمياهُالبحارُوالمحيطات،ُوكثرةُحرائقالجويةُُواالحداثُُ

ولكثرةُالمعلوماتُُ،ُُكوناتهايرُالمناخُفيُالمستقبلُعلىُالبيئةُوممعدلُحرارةُالغالفُالجويُوتغ

ُُو وتباين يصعُبغزارتهاُ القارُئُُاآلراء،ُ المختُصُُعلىُ ُُُُحقيقُةُُمعرفُةُُغيرُ ُُالمناخ العقودُُفي

ناتجُعنُُُُمناخيتغيرُُُُأوبُُحالةُتذبُذأوُُُُالدفءُأوُالبرودةُُجهُنحوهلُهوُمتُُوالسنواتُاالخيرة

ُُُ،المختلفةُُناتجُتلوثُالبيئةُبسببُاألنشطةُالبشريُةُُأوُاحتباسُحرارُيُُبشريةُ،عواملُطبيعيةُأوُُ

ُيحاولُُ ُلعلهُُإيضاحهالبحثُُوهذاُما ُاالمرمعرفةُُيكونُمفيداُومساعداُعلىُُُُللقارئ بُُييُجوُُ،حقيقة

ُُتغيُرمؤشرُالىُُالمحيطُباألرضُُالجويُُارتفاعُمعدلُحرارةُالغالفُُهلُُعلىُالسؤالُالتالي:ُُ

ُُ؟حالةُاحتباسُحراريُُوأُمناخُيُوتذبذبُُ

 وهللا الموفق 
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 : جوية ومناخية مصطلحات  

 Weather قس:الط  

حالةُالجوُفيُالمكانُاوُالمنطقةُخاللُفترةُزمنيةُقصيرةُدقائقُساعاتُأيامُشهورُونحوُُُُُُُُُُ

ُالجوُُ ُلعناصر ُالشمسيُوذلك،ُوهوُصفة ُالعناصرُُاالشعاع الحرارةُوالرياحُواالمطارُوغيرهاُمن

ُاليوميةُواالسبوعيةُوالشهريةُُ ُالجوية ُالنشرة ُالمتوقعة،ُومنه ُاو ُالحالية المتوقعة،ُمثال:ُجوُُالجوية

ُالرياضُاليومُمشمسُورياحُشديدةُوغداُغائمُوأمطارُقليلةُ.

 Climate :اخُ الُمن  

صفةُلحالةُالجوُفيُالمكانُأوُالمنطقةُخاللُفترةُزمنيةُطويلةُسنوات،ُعشرات،ُمئات،ُُُُُُُ

بناءُ  اليوميُوالشهريُوالفصليُوالسنويُ المكانُ السنوت،ُويوصفُمناخُ علىُُُُأالفُوماليينُ

عاما،ُمثال:ُمناخُالرياض30ُُُُمعدالتُعناصرُالجوُالمسجلةُلفترةُزمنيةُماضيةُطويلةُتتجاوزُ

ُخاللُفصلُالصيفُحارُوجافُويميلُالىُالبرودةُوالرطوبةُفيُفصلُالشتاءُ.

 Climate Change : اخُ ن  المُ تغير 

مطارُُأُل،ُاحاالشعاعُالشمسي،ُالحرارة،ُالضغطُالجوي،ُالرياُُ:تغيرُخصائصُعناصرُالمناُخُُُُُ

وغيرهاُمنُعناصرُالمناخ،ُمنُحارُالىُباردُومنُجافُالىُرطبُوالعكسُوماُيترتبُعلىُُ

تعلقُبكميةُاإلشعاعُُتطبيعيةُُحداثُجويةُوبيئية،ُويحدثُتغيرُالمناخُلعواملُُأذلكُمنُظاهراتُو

وشفافيةُالغالفُالجويُوالتغيراتُالجغرافيةُالتيُُُُالشمسيُوالهندسةُاألرضيةُومواقعُالقطبيُن

ُُ.تعرضتُلهاُاألرضُفيُالماضي

 Global Warming راري:الح  تباس االح  

األرضيةُُُُُ واالشعةُ األرضُ منُ المنعكسةُ الشمسيةُ االشعةُ ارتدادُ نتيجةُ الجوُ ارتفاعُحرارةُ

ُالموجةُُ ُنحوُُطويلة ُالمختلفةُُاألرضُُالمرتدة ُالجوية ُوالملوثات ُالسحبُوالغازاتُوالعوالق بواسطة

 Green) الزجاجُيالعالقةُفيُالطبقةُالعلياُمنُالغالفُالجوي،ُوتشكلُظاهرةُالصوبةُأوُالبيتُُ

House Effect) 

 Atmospheric Pollution الجوي:تلوث الغالف 

والمائيةُُُُُُُُ الغازيةُ المختلفةُ الجويُ الغالفُ مكوناتُ خصائصُ والملحيةُُتغيرُ والغباريةُ

ُُ ُُوالدخانية واالعمال األنشطةُ تبثهُ ماُ نتيجةُ الجوية،ُ العولقُ منُ الصناعيُةوغيرهاُ ُُالبشريةُ

ُُ والتبريد التدفئةُ ووسائلُ والحربيةُ والعمرانيةُ والجويُُووالزراعيةُ األرضيُ والشحنُ النقلُ

و وأدخنةُ واشعاعيةُ وكيميائيةُ غازيةُ مركباتُ منُ والمزارعُ الغاباتُ وحرائقُ تربةُُأوالبحريُ

ُُ.طويلةزمنيةُفترةُُالفُالجوُيغفيُالُعالقةُتبقُىالتيُُقيقةُوغيرهاُمنُالذراتُالُد
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 تغير وتذبذب الُمَناُخ:  
 

ُالطويلخاللُُاألرضُُناخُُمرُمُ ُُُُُ بتذبذباتُوتغيراتُمناخيةُطويلةُومتوسطةُوقصيرة،ُُُُعمرها

ُالسنين،ُُ ُاالفُوماليين ُليسُهوُقبل ُالحاضر ُالوقت ُالسائدُفي ُفالمناخ ُالجغرافي وتغيرُفيُتوزيعه

والمناطقُالباردةُشهدتُفيُالماضيُالسحيقُفتراتُدافئةُومعتدلة،ُوالمناطقُالدافئةُوالمعتدلةُُ

ُالجافةُحالياُمرتُبفتراتُرطبةُوالعكس.ُُُتعرضتُلفتراتُمناخيةُبارة،ُوالمناطق

ُبالشمسُوالغالفُُُُألرُضُُويرجعُتغيرُوتذبذبُمناخُُُُُ الىُعواملُومؤثراتُطبيعيةُعدةُتتعلق

التغيراتُُ لتفسيرُ العلميةُ النظرياتُ منُ العديدُ العلماءُ وضعُ وقدُ األرض.ُ وجغرافيةُ الجويُ

ندسةُاألرضيةُومواقعُالقطبينُوشفافيةُُوالذبذباتُالمناخيةُمنهاُماُيتعلقُباإلشعاعُالشمسيُواله

تغيرُُ وينعكسُ الماضي.ُ فيُ األرضُ لهاُ تعرضتُ التيُ الجغرافيةُ والتغيراتُ الجويُ الغالفُ

وتذبذبُالمناخُعلىُخصائصُسطحُاألرضُوالكائناتُالحيةُالتيُتعيشُعليهُالنباتيةُوالحيوانيةُُ

ُوعلىُاالنسانُونشاطاتهُالمختلفة.ُُ

 : اخُ نَ مُ ال أدلة تغير وتذبذب  
 

ُالمهتُمُُُُُ ُالعلماء ُاألزمنةُوالعصورُُُُوُنحاول ُاألرضُعبر ُالسائدُعلىُسطح ُالقديم ُالمناخ بمعرفة

األدلةُوالشواهدُُ العثورُعلىُعددُمنُ الماضيةُمنُخاللُ

ُ ُوالبشريةالطبيعيةُ ُُ األحيدب،ومنها:القديمة،ُ ُ(ُ

 والمناخُوالجغرافياُالمناخيةُ(ُهـ،ُالطقُس1431إبراهيم،

ُاالدلةُالطبيعيُةُ:أواُل

متحجرةُُبيولوجيةُوتشملُأحافيرُنباتيةُوحيوانيةُأثارُُُ-أُ

تختلفُعنُُُُُُفيُباطنُاألرضُفيُمناطقُُمطمورة

ُبيئتهاُالحاليةُ.

الحرارةُُُ:ثيرُالعواملُالمناخيُةأُتظاهراتُوأشكالُجيومورفولوجيةُأرضيةُناتجةُعنُُ–بُ

النهريةُوطبقاتُإلرساباتُُوالمصاطُبوالبحيراتُالجافةُُكاألوديةُُُواالمطارُوالرياُح

ُُجليديةُوغيرهاُمنُالظاهراتُالطبيعيُةُوارساباُتُوتعريُةُُوطميةأرضيةُرمليةُوحصويةُ

ُعلىُسطحُاالرضُ.المنتشرةُُالجيومورفولوجيةُ
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ـُُ ُفيُُُُُ-ج ُاألرض ُباطن ُفي ُالمخزنة ُالجوفية ُالحاضر.ُُالجافةُُمناطقُُالالمياه ُالوقت ُفي ُاالمطار  قليلة

ُوجودُأثارُلكائناتُحيةُمائيةُمتحجرةُفيُمواقعُلبحيراتُجافة.ُُُ–دُ

ُ

ُ

ُاألدلةُالبشريةُ:ُ-ُثانيُا

البيئةُُُُ-أ المناخيةُُرسومُواشكالُصخريةُلحيواناتُالُتعيشُفيُ

  السائدةُفيُالوقتُالحاضر.

أدواتُزراعيةُووسائلُنقلُوشبكاتُلمجاريُمائيةُمطمورةُُُُ-ُب

ُ فيُباطنُاألرضُفيُمناطقُجافةُفيُالوقتُالحاضرُ.

ُُ البشرُُ-د لهاُ تعرضُ التيُ والحروبُ والمجاعاتُ فيُُُُالهجراتُ

ُ والقحطُفيُمناطقُمختلفةُمنُسطحُاألرضُ.ُبسببُالجفاُفُُالماضي

وردُذكرهُفيُالكتبُالدينيةُوالتاريخيةُواألدبيةُوالقصائدُالشعريةُمنُأحداثُوظاهراتُُماُُ-هـ

مصرُُرؤياُسبحانهُوتعاليُُوقدُذكرُهللاُُجويةُونباتاتُوحيواناتُالُتوجدُفيُالبيئةُالحالية.

امتدتُسبعُُتعرضُمصرُلفترةُجفافُعلىُوالتيُتدلُُُلهُاملكُوتفسيرُيوسفُعليهُالسالمُ

َُسْبٌعُِعَجاٌفَُوَسْبَعُُُ﴿َوقَالَُُيقالُتعاُلُ،سنواُت ُإِن ِيُأََرٰىَُسْبَعُبَقََراٍتُِسَماٍنُيَأْك ل ه نَّ اْلَمِلك 

وَن﴾ ْؤيَاُتَْعب ر  ْؤيَاَيُإِنُك نت ْمُِللرُّ أَْفت ونِيُفِيُر  ْضٍرَُوأ َخَرُيَابَِساٍتُُۖيَاُأَيَُّهاُاْلَمأَلُ  ُُُس نب اَلٍتُخ 

ُُ.43،ُاآليةُُسورةُيوسفُُُُُُ

ُُ
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 في الماضي:   ناخُ ذبذب المُ أسباب تغير وت 
 

ُلألرضُُُُناخُ مرُمُ ُُُُ ُالحالي ُالمناخ ُبتغيراتُطويلةُومتوسطةُوتذبذباتُقصيرة،ُولمُيكن األرض

بلُلقدُتعرضتُالمناطقُالحارةُلالعتدالُوالبرودةُوتعرضتُُُُالطويل،هوُالسائدُعبرُعمرهاُُ

المناطقُالباردةُللدفءُوالمناطقُالصحراويةُالجافةُالعتدالُالجوُوزيادةُالرطوبة.ُوقدُحاولُُ

العلماءُتفسيرُوتعليلُالتغيراتُوالتقلباتُوالتذبذباتُالمناخيةُالتيُتعرضُلهاُجوُاالرضُبوضعُُ

ُالعلمية،ُُ ُالنظريات ُاالسبابُوالعواملُُالعديدُمن ُالىُمعرفة ُالتوصل ُتستطع ُلم ُالنظريات ولكنُهذه

والتذبذباتُُ التغيراتُ أنُ الىُ ذلكُ ويرجعُ األرض،ُ مناخُ وتذبذبُ تغيرُ الىُ أدتُ التيُ الحقيقيةُ

المناخيةُحدثتُفيُأزمنةُجيولوجيةُوعصورُماضيةُجداُلمُيعاصرهاُاالنسانُبحيثُيستطيعُُ

واحدُبحيثُنقولُأنهُُُُيرُالمناخيُالُيحدثُنتيجةُعاملُومؤثرتتبعهاُبالمالحظةُالىُجانبُأنُالتغ

الجويُُ والغالفُ بالشمسُ تتعلقُ عدةُ ومؤثراتُ عواملُ بسببُ يحدثُ ولكنهُ كذا،ُ بسببُ حدثُ

ُُُُاألرضُيأخذُفترةُزمنيةُطويلة،ُكماُأنُتغيرُمناخُُوجغرافيةُاألرُض كثيرُمنُُيحدثُخاللها

ُُ.يصعبُتتبعهااألحداثُالطبيعيةُ

ُ

ُ

  



 

7 

 

 النظريات االشعاعية: أوال: 

ربطُالنظرياتُاالشعاعيةُبينُكميةُاالشعاعُالشمسيُوحرارةُالجو،ُُتَُُُُُُ

التيُُُُُاوهيُأنُزيادةُاالشعاعُالمنبعثُمنُالشمسُيؤديُالىُزيادةُكميته

تصلُلسطحُاألرض،ُوالعكس.ُوتفاوتُكميةُاالشعاعُالشمسيُبالزيادةُأوُُ

سطحُاالرض.ُُجوُُالنقصانُينتجُعنهُارتفاعُوانخفاضُفيُدرجةُحرارةُُ

تصلُُ التيُ الشمسيُ االشعاعُ كميةُ أنُ االشعاعيةُ النظرياتُ وتفترضُ

رجعُُبلُتتفاوتُبالزيادةُوالنقصان.ُوت ُُُالزمن،لألرضُليستُثابتهُعبرُُ

الشمسُُالنظر منُ الصادرُ االشعاعُ كميةُ اختالفُ الشمسيةُ ياتُ

ُلعواملُعدةُمنهاُ:

ُُ.ماُيحثُللشمسُمنُتفاعالتُباطنيةُمختلفةُتؤثرُفيُكميةُالطاقةُالشمسيةُالمنبعثةُمنها -

ُُُ.وجودُبقعُشمسيةُعلىُسطحُالشمُس -

الغازاتُوالعوالقُُُكميةالمحيطُباألرضُالذيُيعتمدُعلىُُالغالفُالجويُُشفافيةُُاختالفُُ -

والغباُر كاألتربةُ الجوُ فيُ العالقةُ منُُُُوالدخانُُواألمالحُُالدقيقةُ وغيرهاُ الماءُ وبخارُ

العوالقُالجويةُالدقيقةُالتيُتتفاوتُكميتهاُوتوزيعهاُالجغرافيُمنُفترةُألخرى،ُوتزدادُ

 ُ.زادتُشفافيةُالجوُوالعكسُكميةُاالشعةُالشمسيةُالواصلةُلسطحُاألرضُكلما

 نظرية البقع الشمسية:   -1

تظهرُعلىُسطحُالشمسُبشكلُدوريُغيرُثابتُُُُُُُُُُ

بقعُمظلمةُغيرُمعروفُبالتأكيدُسببُتواجدها،ُتقريباُُ

وقوعهُا11ُُكلُُ لوحظُ كماُ دوريةُُُُسنة،ُ فتراتُ خاللُ

كلُُ ،22ُُ،35ُُ،50ُُ،80ُُ،100ُُ،1400ُُأخرىُ

ُبينُظهور2000ُُُُو ُالعلماءُوجودُعالقة سنة.ُوقدُالحظ

وتغيُرالبقعُُ درجةُُُُالحرارةُعلىُسطُحُُالشمسيةُ تقلُ الشمسيةُ البقعُ كلماُزادتُ األرض،ُوهيُ
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الحرارة.ُوقدُربطُالعلماءُبينُالبقعُالشمسيةُوبعضُالظاهراتُالجويةُالتيُتحدثُفيُمناطقُُ

ُ ونحوُذلكُ.ُُوالجفافمختلفةُمنُالعالمُكتذبذبُاالمطار،ُ

 : نظرية شفافية الجو  -2

الزمنُُُُُُُُُُُُ عبرُ وتذبذبُ تغيرُ منُ األرضُ لمناخُ يحصلُ ماُ بينُ الجوُ شفافيةُ نظريةُ تربطُ

باختالفُشفافيةُالغالفُالجويُلألرض.ُوتقومُالنظريةُعلىُافتراضُأنُكميةُاألشعةُالصادرةُُ

منُالشمسُثابتةُوأنهاُالُتصلُلسطحُاألرضُعبرُالزمنُبنفسُالمقدارُلمرورهاُبالغالفُالجويُُ

تتفاوتُكميةُُ الماءُواالمالحُواالتربةُُالذيُ )السحبُوالغازاتُوبخارُ مكوناتهُمنُوقتُألخرُ

ُالجوُُ ُالجوي(ُواختالفُشفافية ُالغالف ُالمتطايرةُوالعالقةُفي ُالدقيقة ُالذرات واالدخنةُوغيرهاُمن

يؤثرُفيُكميةُاألشعةُالشمسيةُالواصلةُلسطحُاألرض،ُوتزدادُحرارةُجوُاألرضُوالعكسُعندُُ

ُالُج ُتنخفضُشفافية ُالمحيطُُما ُالجو ُلألرض،ُوتنخفضُحرارة ُالواصلة ُالشمسية ُاألشعة ُكمية ُتقل و

 باألرض.ُُ

المنبعثةُمنُاألرضُواألنشطةُُُُُُُ الغازاتُوالعوالقُ الجويُعلىُكميةُ الغالفُ وتعتمدُشفافيةُ

الغالفُُ المتعلقةُبشفافيةُ النظرياتُ المختلفة.ُومنُ البشريةُ

ا ونظريةُ البركانية،ُ المقذوفاتُ نظريةُ النبعاثاتُالجويُ

ُُ.الغازية

ُُ:نظريةُالمقذوفاتُالبركانيُةُ-أ

تعتبرُالبراكينُمنُاالحداثُالطبيعيةُالمصاحبةُلتاريخُُُُُُُ

األرضُالطويل،ُفقدُحدثتُفيُالماضيُوالتزالُتحدثُفيُُ

الوقتُالحاضرُفيُأماكنُمختلفةُمنُسطحُاألرضُوسوفُُ

البراكينُكمياتُُ المستقبل،ُوتطلقُ الحدوثُفيُ تستمرُفيُ

هائلةُمنُالغبارُالناعمُنحوُالغالفُالجويُمكونةُسحابةُضخمةُُ

ت ُ خفضُُتبقىُعالقةُفيُالجوُلخفةُوزنهاُفترةُطويلةُمنُالزمنُ

كميةُاالشعةُالشمسيةُالتيُتصلُلسطحُاألرض،ُوينتجُعنُذلكُُ

كماُُ له.ُ المالمسُ والجوُ األرضُ حرارةُسطحُ درجةُ انخفاضُ

لصخريةُوالمعدنيةُُتقذفُالبراكينُكميةُهائلةُمنُالمصهوراتُا

ُارتفاعُحرارةُالجوُالمحيطُباألرضُ.ُتتسببُفيالحارةُ
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 نظرية الغازات الجوية:  -ب

حرارةُُُُُُُُُُ علىُ الجويةُ الغازاتُ تأثيرُ فكرةُ تتلخصُ

الجويةُُ الغازاتُ بأنُ باألرضُ المحيطُ الجويُ الغالفُ

القصيرةُُتسمحُمنُخاللهاُبعبورُاالشعةُذاتُالموجاتُُ

Short Wave Radiationُُُُُاألشعة ُنفاذ ُمن ُتحد بينما

الطويلُة الموجاتُ Long Wave Radiationُُُُذاتُ

دُاخذُالكثيرُمنُُ.ُوقاألرُضُُسطُحُُومنُثمُارتدادهاُنحُو

ُُالعلماءُبهذهُالفكرةُلتفسيرُارتفاعُحرارةُالغالفُالجوُي

،ُوربطُالعلماءُبينُارتفاعُنسبةُالغازاتُفيُالجوُالناتجةُعنُُالسنواتُاألخيرةعقودُوخاللُال

ُالصناعيةُُ ُالمجاالت ُفي ُالمختلفة ُالبشرية ُاألنشطة ُيصاحبهُمنُزيادة ُاألرضُوما زيادةُعددُسكان

ُُُوالزراعيةُوالنقلُوالتدفئةُوغيرهاُمنُاألنشطةُواالعمالُالبشريةُالتيُتزدادُبشكلُمستمرُ.

 ة: النظرية الفلكي -جـ 

تعتمدُالنظرياتُالفكيةُعلىُماُيحدثُلمدارُاألرضُفيُمدارهاُحولُالشمسُالذيُيؤثرُفيُُُُُُُ

 التاليُ:ُالفلكيةُعلىُالنحُوألرض.ُوتتلخصُالمؤثراتُسطحُاكميةُاالشعةُالشمسيةُالتيُتصلُل

ُالتغيرُفيُمركزُالشمسُفيُالمدارُ.ُ-1

ُتذبذبُحركةُالمحورُ)مباكرةُاالعتدالين(ُ.ُُ-2

ُميلُالمحورُعلىُمدارُاألرضُ.ُ-3

 وال: تغير مركز الشمس في المدار: أ

تدورُاألرضُحولُالشمسُفيُفلكُعلىُشكلُبيضاوي،ُوتحتلُالشمسُأحدُمركزيه،ُوينتجُُُُُُُ

،Perihelionُُعنُذلكُأنُالشمسُتكونُقريبةُمنُاألرضُفيُوقت،ُوتعرفُبنقطةُالرأسُُ

.ُويتذبذبُموضعُالشمسُبينُمركزيُالفلكAphelionُُوتبعدُفيُوقتُوتعرفُبنقطةُالذنبُُ

كلُُ 92000ُُُُالبيضاويُمرةُ التيُُسنة األشعةُ كميةُ تذبذبُ يترتبُعليهُ مماُ

ُاألرضُ.ُتصلُلسطُح

 ثانيا: تذبذب حركة المحور: 

ساعة،ُولكنهاُالُتدورُحولُمدار24ُُُُتدورُاألرضُحولُمحورهاُكلُُُُُُُ

محورُثابت.ُبلُتدورُحولُمحورُمترنحُيصنعُفيُترنحهُقطعاُُُُلثابتُتماماُكماُتدورُالكرةُحو

يتغيُر لهذاُ ونتيجةُ كبيرا،ُ السرطانُُُُناقصاُ مدارُ علىُ عموديةُ الشمسُ فيهُ تصبحُ الذيُ الوقتُ



 

10 

 

ُالجديُُُُشمااُلُُ 23.5ُْ) ُلالعتدالين0ُُُُئيُةاالستواُُالدائرُةأوُُجنوباُُُُ 23.5ُْأوُمدار ُالسمت ُأوقات ،)

ُُواالنقالبينُ.

 ثالثا: ميل المحور على مدار األرض 

االستوائيُُُُُُ المستوىُ يصنعهاُ التيُ الزاويةُ

األرضُحولُالشمس،ُُلألرضُعلىُمستوىُمدارُُ

هيُِ الحاضرُ الوقتُ فيُ الزاويةُ 37ُُ23ُُُُْهذهُ

بيُن السابقُ الميلُهو39ُُ21ُُُُُُْوترددتُفيُ وهذاُ

ُاألربعة،ُُُُالمسؤوُل ُالفصول هذاُُُُقلُُُِوإذُاعنُحدوث

الميل،ُقلُاختالفُزاويةُاألشعةُالشمسيةُالساقطةُُ

وقلتُُ األرض،ُ سطحُ منُ مختلفةُ أجزاءُ علىُ

الفروقُبينُالفصولُالمختلفة،ُبينماُيحدثُالعكسُُ

بينُُُُإذا أكبرُ فرقاُ يحدثُ مماُ الميل،ُ هذاُ زادُ

المناطقُالمناخيةُالمختلفة،ُويقدرُتذبذبُالمحورُُ

ُسنةُ.40000ُخاللُفترةُتقدرُبنحوُُ

ا حركةُُهذهُ فيُ المختلفةُ التذبذباتُ أوُ لتردداتُ

محور حولُ االرضُ األرضُُُُهادوراتُ ودورانُ

بحيثُُ الفلك،ُ منُ موضعهاُ وتغيرُ الشمسُ حولُ

يبدوُكماُلوُكانتُالشمسُغيرتُموضعهاُفيُمركزُالفلك،ُتؤديُالىُاختالفاتُفيُكميةُاالشعاعُُ

مناخُالنطاقاتُالعرضية.ُوعلىُُفيُُذلكُُُُويؤثُرالشمسيُالساقطُعلىُدوائرُالعرضُالمختلفة،ُُ

العديدُمنُُ العلماءُ نتيجةُدورانهاُحولُمحورهاُوحولُالشمسُوضعُ ضوءُماُيحدثُلألرضُ

النظرياتُالتيُتفسرُالتغيراتُوالتذبذباتُالمناخيةُالتيُتعرضُلهاُمناخُاألرض،ُومنهاُنظريةُُ

)1875كرولُُ بولCrollُُمُ ونظريةُ ُ،)1892(ُ ُ،Ballُُميالنكوفيتش ونظريةُ م1930ُُ(،ُ

(Milankovitchُُُوعلىُالعموم،ُالنظريةُالفلكيةُالُتقدمُتفسيراُللعصورُالجليدية،ُولكنهاُتقدم.)

ُأوُدفيئة.ُفسببُُ ُاآلخرُفتراتُغيرُجليدية ُالبعض ُبعضهاُعن ُلحدوثُفتراتُجليديةُيفصل تفسيرا

الجليديةُهوُانخفاضُاإلشعاعُالشمسيُفيُالصيف،ُونشاطهُفيُالشتاء،ُوهذاُمعُن اهُُالتغيراتُ

تزايدُفيُالتساقطُومنهُالجليدُفيُفصلُالشتاءُوعدمُاذابةُحرارةُالصيفُالجليد،ُفيتراكمُعاماُُ

ُ بعدُعامُويقلُمنسوبُالبحر،ُويبعدُأثرُالبحرُالملطفُعنُاليابسةُفيزيدُمنُشدةُبرودتها.

ُ
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ُُ:النظريةُالجغرافيةُ-دُ

تفسرُالنظرياتُالجغرافيةُالتغيراتُالمناخيةُالتيُمرتُبهاُُُُُُُ

األرضُالىُماُحصلُلألرضُمنُتغيراتُعبرُالزمنُكتغيرُُ

النظرياتُُ هذهُ األرض.ُومنُ وتغيرُتضاريسُ القطبين،ُ موقعُ

نظريةُفيجنرُالتيُتربطُبينُالتغيراتُالمناخيةُالتيُمرتُبهاُُ

القار وانزياحُ القطبين،ُ مواقعُ وتغيرُ بعضهاُُاألرضُ عنُ اتُ

البعض،ُوتبديلُمواقعها،ُفلمُيكنُتوزيعهاُفيُالماضيُكماُهيُُ

ُُ انفصالُُُُاآلن،عليه لهاُ متقاربةُوحصلُ القاراتُ كانتُ لقدُ بلُ

ُالتغيراتُُ ُالتيُربطت ُالجغرافية ُبروكس ُللقارات.ُونظرية ُالحالي ُالجغرافي ُالتوزيع ُمكونة وتباعد

التيُشكلتُسطحُاألرضُمكونةُاالرتفاعاتُُُُالمناخيةُالتيُمرتُبهاُاألرضُبالتغيراتُالعنيفُة

واالنخفاضات.ُويرىُبروكسُأنُالعصورُالجليديةُالرئيسيةُنشأتُعقبُتغيراتُعنيفةُعندُماُُ

كانتُالقاراتُأكثرُارتفاعا،ُوأبعدُعنُالتياراتُالبحرية،ُأماُالمناخُالمعتدلُفقدُكانُسائداُعندُُ

ُ تنفهاُالمجاريُالمائيةُوالبحارُالداخلية.ماُكانتُالقاراتُمنخفضة،ُتسودهاُصفةُاالنبساطُتك

 ناخية:  الوسائل المتبعة لتحديد تاريخ التغيرات المُ 
 

التغيراتُوالذبذباتُالمناخيةُظاهراتُطبيعيةُمالزمةُلألرض،ُفقدُحدثتُقبلُوجودُاالنسانُُُُُُُ

ُتتوفرُسجالتُُ ُالواقعُال ُاألرضُومنُعليها.ُوفي ُيرثُهللا ُتحدثُحتى ُاالرضُوسوف علىُسطح

ُمنهاُ:ُاألسباب،للتغيراتُالمناخيةُالتيُحدثتُفيُالماضي،ُويرجعُذلكُالىُعددُمنُمكتوبةُ

ُحدثتُالتغيراتُوالذبذباتُالمناخيةُفيُفتراتُزمنيةُقديمةُسبقتُتواجدُاالنسانُ.ُُ-1

دُاالنسانُلفترةُطويلةُلمُيقمُبتسجيلُالتغيراتُواالحداثُالمناخيةُالتيُمرتُبهاُُبعدُأنُوجُ ُُ-2

ُاألرضُلعدمُمعرفتهُبالكتابةُأوُلعدمُاهتمامهُبالتغيراتُالمناخيةُ.

المختلفةُاالُفيُالقرونُالمتأخرةُربماُتعودُالىُُُُالجوعناصرُُعدمُتوفرُأجهزةُرصدُوتسجيلُلُُ-3

ُمحدودةُُ ُبداية ُالسابعُعشر.ُوهي ُالقرن ُاألرض.ُُالبعضُُلبداية ُمنُسطح ُمعينة ُأماكن ُوفي ُعناصر،

فيُكثيرُمنُدولُالعالمُاالُأنهُالُتزالُمناطقُُُُالجويوقدُتطورتُعمليةُالرصدُوالتسجيلُُُُُُُ

ُبهاُرصدُجويُومنُثمُسجالتُمناخية.ُُُُكثيرةُمنُسطحُاألرضُالُيتوفر

ُُُُُُُ السابقة ُُولألسبابُ التغيراتُُوغيرها فتراتُ لتأريخُ مختلفةُ أساليبُ اتباعُ الىُ العلماءُ لجاءُ

والتقلباتُوالتذبذباتُالمناخيةُالتيُمرتُبهاُاالرضُأوُأجزاءُمنهاُفيُالماضيُالبعيدُوالمتوسطُُ
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وتتفاوتُهذهُالطرقُفيُدقتها،ُوقدُمكنتُالعلماءُمنُتحديدُالتاريخُالتقريبيُلألحداثُُ والقريبُ.

المناخيةُالماضية،ُومنُاألساليبُوالطرقُالمستخدمةُلتأريخُالتغيراتُالتيُحدثتُفيُالماضيُُ

ُُ.(76هـ،ُُص1407ُ،)موسى

وتعرفُبالتقويمُالنباتيُُُطويلةُالعمُرُطريقةُتحليلُحلقاتُاألشجارُالضخمُةُُ-1

Dendrochronology))ُ

ُ(Lichens)نموُاالشنيات2ُ - 

ُ(Varves)تحليلُرقائقُالطميُالجلدية3ُ- 

ُأخذُعيناتُللتراكماتُالجليديةُفيُالمناطقُالقطبيةُ.4ُ-

ُاستخدامُالنظائرُالمشعةُ:-5

ُُ((14C14التأريخُبواسطةُالكربونُالمشعُُُ-اُ

ُالتأريخُبواسطةُسلسلةُاليورانيومُ.ُ-ُب

ُ أرغونُ.ُُ–التأريخُبواسطةُالبوتاسيومُُ-جـُ

ُالسترونتيومُ.ُ-الربيديومُالتأريخُبواسطةُُ–دُ

 نظائرُأخرىُتستخدمُفيُتأريخُاألحداثُالمناخيةُالقديمةُ:ُُ-هـُ

ُ(ُ.18و16ُُُُ)األكسجينُُُنظائُرُُ

ُالديتريومُُ •

Cُ)13ُ)13ُالكربونُُ •

ُفيُالجليدُالقطبيُ.ُُ(210صاصُُالُر)ُرصاُصالDُُالراديو •

ُطرقُأخرىُللتأريخُ:ُُ-6ُ

ُطرقُالتأريخُاألثريةُ:ُُ–أُُ

ُمراكبُالنقلُفيُاألنهارُ.ُُ-1ُ

ُمراكبُلعبورُالبحارُ.ُ-2

ُاستخدامُالفخارُ.ُ-3

ُاالستخدامُالمبكرُللمعادنُ.ُ-4

ُتأهيلُالحيواناتُ.ُُ-5

ُاستخدامُالزحافاتُالجليديةُ.ُُ-6ُ

ُاستخدامُالمزالجُالجليديةُ.ُ-7
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ُبدايةُانتشارُالزراعةُ.ُُ-8

 طرقُالتأريخُالطبيعيةُ:ُ–بُ

ُالتاريخُبواسطةُاالحماضُاالمينيةُ.ُ-1

ُالتأريخُبواسطةُحباتُالطلعُ.ُ-2

ُمعدالتُالترسيبُفيُقيعانُالمحيطات.ُُُ-3

ُالبركانية.ُُُ-4 ُالتيفرا ُبواسطةُطبقات ُالتأريخ

ُرواسبُالبحيراُتُ-5

تختلفُطرقُالتأريخُالسابقةُالذكرُفيُدقتهاُوالفترةُالزمنيةُالمناسبةُالستخدامها،ُوأهميةُُُُُُُُ

والدراسةُُ البحثُ لهدفُ المناسبةُ الطريقةُ اختيارُ والدارسُ وللباحثُ المناخية.ُ التغيراتُ تاريخُ

ُواالمكانياتُالماديةُوالبشريةُوالعلميةُالمتوفرةُلديهُ.

 طريقة التحليل الكربوني: 

انُطريقةُالتحليلُالكربونيُتعطيُُُُُُُُُ

تأريخُيتجاوزُالتاريخُالممكنُالحصولُُ

عليهُبواسطةُالعديدُمنُالطرقُاالخرىُُ

الجليدي،ُُ الطميُ رقائقُ تحليلُ كطريقةُ

تحليلُُ وطريقةُ البحيرات،ُ ورواسبُ

البشريُ السجلُ أوُ االشجارُ حلقاتُ

(Lamb,H,H.p.85) ُ وتتلخصُُُ

الكربونُالذيُينسابُهابطاُالىُسطحُاألرضُُطريقةُالتحليلُالكربونيُبأنُذراتُُ

ُفتأخذُُ ُالنباتات ُالحيواناتُعلى ُالخضراء،ُوتتغذى ُالنباتات ُدورةُحياة ُفي الكربونُُيدخل

14C 14) (ُ الكربونُ دخولُ يتوقفُ الحيةُ الكائناتُ ويبدأ14Cُُ(ُوعندُموتُ أجسامها،ُ الىُ ُ)

ُاشعاعيا،ُويصدرُُ ُيتفكك ُاالجسام ُفي ُفعال ُالموجود ُالمشع ُالخارج.ُويستطيعُُالكربون ُالى اشعاعاته

ُُالعلماءُقياسُالكميةُالتيُتفككتُمنهُوالكميةُالتيُبقيتُدونُتفككُفيُالجسم.

مفتاحاُألسلوبُهامُفيُتحديدُعمرُاالشياء1947ُُُويعتبرُهذاُاالكتشافُالذيُتمُعامُُ

العضويةُخاللُُ تقديرُعمرُاالشياءُ العلماءُاآلنُ سنة40000ُُُُالعضوية،ُويستطيعُ

ُ(ُ.36وضعُاحتمالُالخطأُفيُحدودُمعقولةُ)غالبُوالجوهري،ُصُالماضية،ُمعُضرورةُ

ُ
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 طريقة تحليل حلقات االشجار المعمرة: 

منُحلقاتُتتكونُخاللُُُجذوعُاالشجارتتألفُُُ  

عمرها،ُوتضيفُالشجرةُسنوياُحلقةُالىُلحائها.ُُ

وتختلفُسماكةُالحلقاتُمنُعامُألخرُنتيجةُاختالفُُ

كميةُاالمطارُالساقطةُفالحلقاتُالسميكةُتدلُعلىُُ

غزارةُاالمطارُوالحلقاتُالرفيعةُتدلُعلىُانخفاضُُ

كميةُاالمطارُالساقطة.ُوتعرفُطريقةُتحليلُحلقاتُُ

النباتيُُبالتقويمُاالشجارُُ

(Dendrochonology)الفلكيُدوجالسُُُويعتبُر

(Douglass)، ُُالذيُيعملُفيُالمناطقُشبهُالجافة

أولُمنُُُاالمريكيُةفيُشمالُاريزوناُبالوالياتُالمتحدةُ

حاولُالربطُبينُلحاءُاالشجارُوكميةُاالمطارُالساقطةُللتعرفُُ

زُُتمُتأسيسُمعملُمرك1937ُعلىُالمناخُالقديم.ُوفيُعامُ

حلقاتُاالشجارُالتابعُلجامعةُاريزوناُتحتُاشرافُدوجالس.ُُ

أدموندُشلومانُُُوزميلُهوقدُاستطاعُدوجالسُمعُتلميذهُ

Edmond schulman))ُُُمُتطويرُطريقة1956ُُفيُعام

التقويمُالنباتيُبالربطُماُبينُسماكةُحلقاتُلحاءُاالشجارُُ

وتذبذبُالمناخُفيُالماضي.ُوقدُطبقتُطريقةُتحليلُحلقاتُُ

الشجارُفيُاالجواءُشبهُالجافةُفيُامريكاُالشماليةُوفيُاماكنُُا

 Harold c. Fritts)جيدةُمختلفةُمنُالعالمُوقدُأعطتُنتائجُ

, 1969, Tree ring) ُُ،ُُويرىُبعضُالباحثينُأنهُيمكن

سنة،ُوتكمنُقيمةُطريقة3000ُُُاستخدامُهذهُالطريقةُلتأريخُ

تحليلُحلقاتُاالشجارُبانهاُتوضحُدوراتُمناخيةُمنُالجفافُُ

والمطر،ُوربطُهذهُالدوراتُبدوراتُاالشعاعُالشمسي،ُوقدُُ

ُُُةُ.سُن11ُُُالدورةُالمناخيةأتضحُمنُخاللُتحليلُحلقاتُاالشجارُ

.( Smith,D..Lewis, in https://www.sciencedirect.com)  

https://www.sciencedirect.com/
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: الرصد الجوي لعناصر الطقس والمناخ     

ُاليهُُ     ُالمختلفة،ُفقربت ُالعلميةُوالتكنولوجية ُالمجاالت ُتطوراُفي ُالحاضر ُالوقت ُالعالمُفي يشهد

البعيدُوحولتُالعالمُالىُقريةُصغيرةُوجعلتُالمستحيلُفيُكثيرُمنُاألحيانُممكنا،ُفقدُكانُُ

نيةُُللتطورُالعلميُوالتقنيُدوراُهاماُفيُجميعُالمجاالتُومنهاُالطقسُوالمناخ،ُفقدُساعدتُالتق

ُُ رصُدالحديثة وتصنيفهاُُُُعلىُ وتخزينهاُ والعلوية،ُ األرضيةُ والمناخيةُ الجويةُ البياناتُ وجمعُ

ُُُُ.وتبادلهاُبينُمراكزُرصدُوجمعُالبيناتُالمناخيةُالعالميةوتوقعهاُُوتحليلهاُوتوزيعهاُُ

 : ارتفاع الحرارة وثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي 

ُُُُُُُُُ

 الكربوُنتشيرُسجالتُثانيُأكسيدُُُُُُ

 ( (CO2ُُُُالعقود خاللُ

الىُُ األخيرةُ والسنواتُ

الغالُفتركزهُُزيادةُُ ُُفيُ

بعدُُ ملحوظُ بشكلُ الجويُ

ويسايرهُُ الصناعيةُ الثورةُ

حرارةُُ درجةُ فيُ ارتفاعُ

ثانيُُ مستوىُ وبلغُ الجو،ُ

أكسيدُالكربونُفيُالغالفُُ

الثورةُُ قبلُ الجويُ

( 280ppُالصناعيةُ ُُُ)

الُىو ُارتفعُ ُُبعدهُاُ

(415ppُُالجو حرارةُ فيُ وارتفاعُ ُ،)

وينشىُعنُزيادةُتركزُُُُم(0.8ُُبمقدارُ)

الجويُُ الغالفُ فيُ الكربونُ أكسيدُ ثانيُ

الحراري االحتباسُ  Globalُُظاهرةُ

Warmingُُ،ُُوهيُارتفاعُحرارةُالهواء

ُ ألنهُ باألرضُ لألشعُةالمحيطُ ُُيسمحُ

الشمسيةُقصيرةُالموجةُبالنفاذُنحوُسطحُُ

نفاذُوهروبُاالشعةSWIR) (radiation  wave infrared-hortSُُُُُُاألرُض ويحدُمنُ
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wave infrared radiation -Longطويلةُالموجةُالمنعكسةُمنُسطحُاألرُض

(LWIR)ُُُالخارجيُفترتدُنحوُالطبقةُالسفلى المنبعثةُمنهاُنحوُالغالفُ والحرارةُ

ُ .ويتكونُانقالبُحراريُُباألرضُفترتفعُحرارتهاُةمنُالغالفُالجويُالمحيط

الفيزيائيُُحينماُوصفُم1824ُُعامُفيُوقدُبدأتُفكرةُاالحتباسُالحراري

 Josephفورييهُالفرنسيُجوزيفُ

Fourier االحتباسُالحراريُُُتأثير

1896ُعامُُُوفيُُالطبيعيُلألرض.

أشارُالكيميائيُالسويديُسفانتيُُ

Svante Arrheniusُُأرهينيوسُ

لألغراضُفيُُحرقُالفحمإلىُأنُ

يرفعُحرارةُُُالصناعيةُوغيرها

1938ُُُعامُوفُيُالغالفُالجوي.

المهندسُالبريطانيُغايُُذكر

أنGuy Callendarُُُكاليندارُ

ُُارتفعتُخاللدرجاتُالحرارةُ

القرنُالماضيُوزادُتركيزُأكسيدُُ

للفترةُنفسهاُوأنCO2ُُالكربونُُ

،ُوفيُُارتفاعُالحرارةُمرتبطُبزيادةُكميةُثانيُأكسيدُالكربونُفيُالغالفُالجوي

Wallace Broeckerُُاستخدمُالعالمُاألمريكيُوالسُبروكر1975ُعامُ

الدوليةُُتُالمؤتمراتلوقدُتواGlobal warmingُُمصطلحُاالحتباسُالحراريُ

،ُكماُأخذُموضوعُُارتفاعُحرارةُاألرضُوتغيرُالمناخُ)الجدولُأسفلُ(ُلمناقشة

لدوليةُُالمنظماتُاُاهتمامالتغيرُالمناخيُالقولُُبُوارتفاعُحرارةُالغالفُالجويُُ

ُُ.وانتماءاتهاُالفكريةالسياسيةُواالقتصاديةُاختالفُأهدافهاُُوالجامعاتُعلُىاألبحاثُُومراكزُ
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 األحداث المتعلقة باالحتباس الحراري وتغير المناخبعض  

Industrial Revolutionُُُبدايةُالثورةُالصناعيُةُ-1760ُ

ُُ.لألرضُُاالحتباسُالحراريُالطبيعيُُتأثير Joseph Fourierفورييهُُيصفُالفيزيائيُالفرنسيُجوزيفُُُُ-1824

ُُُُُفيُالعصرُُُُالفحمُُإلىُأنُحرقSvante Arrheniusُُُُ أرهينيوسُُيشيرُالكيميائيُالسويديُسفانتيُُُُ-1896

ُُ.يرفعُحرارةُالغالفُالجويالصناعيُس

Greenhouse Effectُُُ"تأثيرُالدفيئُةمصطلحُُ"ُاستخدامبداية1937ُُُ

القرنُُُُارتفعتُخاللأنُدرجاتُالحرارةGuy Callendarُُُُُُالمهندسُالبريطانيُغايُكاليندارُُاشاُر1938ُُ

ثانيُارتفاعُالحرارةُمرتبطُبزيادةُكميةُُوأنُُنفسهاُُلفترةُُلCO2ُُُُُأكسيدُالكربونُُتركيزُُالماضيُوزاد

ُ.أكسيدُالكربونُفيُالغالفُالجوي

ُانخفاضُدرجةُحرارةُالجُو1970ُُُ-1940

ُ.الطبيعية،ُدعوةُلحمايةُالمواردُستوكهولمُللبيئُةمؤتمرُُ–1975ُ

والسُُاستخدُمُُ-1975 األمريكيُ ُُُُالعالمُ Wallace Broeckerُُُُبروكرُ الحراريُُاالحتباسُُمصطلح

Global warming  ُ

Ozone layerُاألوزونُالتيُتلحقُالضررُبطبقةُُاتفاقُمونتلايرُللحدُمنُاستخدامُالموادُالكيميائيةُ-1987

ُ.وارتفاعُحرارةُكوكبُاألرضُالدفيئةُاتُزالغاتزايدُةُش،ُمناقمؤتمرُالمناخُالعالميُاألولجنيف،ُُ–1979ُ

ُالغازاتُالضارةُباألوزونمعاهدةُللحدُمنُمونتلاير،ُُ–1987ُ

فيُإطارُاألممُالمتحدةُلتقديمُوجهاتُ(IPCCُُُ)إنشاءُالفريقُالحكوميُالدوليُالمعنيُبتغيرُالمناخُُُُ-1988ُُُ

ُحولُتغيرُالمناخُوتأثيرهُالسياسيُواالقتصاديُ.ُنظرُعلمية

غازاتُالدفيئةُُالمعالجةُانبعاثاتُُُُفيبدأُالمجتمعُالدوليُُُُ،حدةُللبيئةُوالتنميةجانيرو،ُمؤتمرُاالممُالمُتريوُديُُُُُُ-1992

ُاعالنُقمةُاألرض.ُقرارتهُوأهمُُُ،(UNFCCCاألممُالمتحدةُاإلطاريةُبشأنُتغيرُالمناخُ)ُُعلىُاتفاقيةُدولة160ُبموافقة

ُُمراقبةُواستعراُضاتُوالمسؤولُعنُوهوُهيئةُاتخاذُالقراركيوتو"ُُُمؤتمرُاألطرافُ"تمهيدُلبروتوكوُلبرلين،ُُ–1995ُ

ُخُ.االممُالمتحدةُاالطاريةُبشأنُتغيرُالمناُتنفيذُاتفاقية

االنبعاثاتُُالمتقدمةُبخفضُُُُتعهدُالدولُُالمتضمنKyoto Protocolُُ االتفاقُعلىُبروتوكولُكيوتوُُ-1997

ُ.2008ُ٪ُبحلولُالفترة5ُُبمعدل

ُقانوناُدولياُللموقعين.Kyoto Protocolُيصبحُبروتوكولُكيوتوُُ-2005

ُُ.فيُتقليلُاالنبعاثاتُحسبُقدرةُكلُدولُةلدولُللمساهمةُُاُةدعوُ،2009قمةُكوبنهاجنُللمناخُكوبنهاجن،ُُ–2009

التفاقيةُ  COP) (17 الدورةُالسابعةُعشرةُلمؤتمرُاألطرافُُأفريقيا،،ُجنوبُُُُدريباُن،ُمؤتمرُُدريبانُُ–2011ُُ

ُ.  (UNFCCC)األممُالمتحدةُاإلطاريةُبشأنُالتغيرُالمناخي

2016-ُ ُُ ُوالتوقيعالموافقةُ باريسُ اتفاقيةُ ُعلىُ ُُ االنبعاثاتُ ُالحراريةبشأنُ ُGreenhouse-gas-

emissions،ُُُُُوتمويلها.ُُمنُانبعاثهاُوالتكيفُمعها:ُالتخفيفُُاالنبعاثاتُالدفيئةُُتعاملُمعالُُكيفيةُُالمتضمنة

واألضرار"ُإنشاءُصندوقُلتعويضُ"الخسائرُُ  علىالموافقةُُُُ،مصرُُ–ُُشرمُالشيخُللمناخُُقمةُُمؤتمرُُ-2022ُُ

ُخي.التيُتتكبدهاُالدولُالناميةُجراءُالتغيرُالمنا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
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 : الجو تساؤالت حول ارتفاع حرارة  
 

ُارتفاعُحرارةُُُُُُُُ ُالجوُيأثار ُالطقسُوالمناُخُُالغالف ُلدىُعلماء ُتساؤالت ُاألخيرة ُالسنوات ُُفي

الطبيعيُة الباحثينُُُُوالعلومُ منُ وغيرهمُ ومخططينُ واقتصادينُ سياسيينُ منُ القرارُ وأصحابُ

ُالمائيةُواالرضيةُُ ُالطبيعية ُالمختلفة ُالبيئية ُفيُمكونات ُبالطقسُوالمناخُوأثره ُالمهتمين والدارسين

النقلُُ ووسائلُ والعمرانيةُ والصناعيةُ الزراعيةُ البشريةُ واألنشطةُ والحيوانيةُ النباتيةُ والحيويةُ

 وغيرهاُمنُاالعمالُالتيُيزاولهاُسكانُاألرض،ُومنُهذهُالتساؤالت:ُُُواالتصاالت،

 لالنخفاض؟حرارةُالغالفُالجويُمتجهةُلالرتفاعُأوُُهل -1

ُُرُلتغيرُالمناُخشمؤُُوالعقودُاألخيرةُُفيُالسنواُتُُارتفاعُمعدالتُحرارةُالغالفُالجوُيهلُُ -2

ُالطويلُ؟المناخيةُالسابقةُالتيُمرُبهاُعبرُعمرُاألرضُُكالدوراُت

ُبهاُ؟عنُعواملُومؤثراتُطبيعيةُالُعالقةُلإلنسانُُُُناتجُالجوُيهلُارتفاعُحرارةُالغالفُ -3

فيُُزيادةُعددُسكانُاألرضُوماُيصحبهُمنُزيادةُُبسببُُُُهلُارتفاعُحرارةُالغالفُالجوُيُُ-4

ُُُُاألنشطُة والحيوانية والزراعيةُ الصناعيةُ المختلفةُ وانتشارُُُُووسائُلُُوالعمرانيُةالبشريةُ النقلُ

ُالبشريةُ؟الحرائقُوقطعُالغاباتُوغيرهاُمنُاألنشطةُ

ُُُُُُُُُوارتفاعُحرارةُالغالفُالجويُناتجُعنُنشوءُظاهرةُاالحتباسُالحراريُُُُ،لمُيتغيرالمناخُهلُُُ-5

ُالصناعيةُ؟فيُأجواءُمراكزُالمدنُوالمناطقُ

ُالجويُهوُُُُ-6 ُالغالف ُفي ُالكربون ُأكسيد ُثاني ُتركز ُارتفاع ُارتفاعُحرارةُُُُالمسؤوُلهل ُفي الوحيد

ُوبشريةُ؟عواملُأخرىُمؤثرةُطبيعيةُُلالغالفُالجويُأمُ

وُوكثافةُالغطاءُالنباتيُوفيُُيسرعُفيُنُمثانيُأكسيدُالكربونُفيُالغالفُُهلُزيادةُُُ-7ُ

ُمحاصيلُالزراعيةُ.ال

هلُماُيحدثُمنُظواهرُواضطراباتُجويةُوبحريةُوارضيةُوتكرارهاُفيُالسنواتُاألخيرةُُُُُ-8

ينتجُعنهاُمنُآثارُمدمرةُوخسائرُبشريةُوماديةُجسيمةُهوُبسببُارتفاعُحرارةُالغالفُُُوما

ُترتفعُ؟الجويُأمُأنُمعدالتُحدوثهاُلمُ

منُالظاهراتُالجويةُُُُالغاباتُوغيرهاوحرائقُُاألعاصيرُوالفيضاناتُُُُهرُالجويُةوُاهلُالظُُ-9

ُالعكس؟وعنفُأمُُُُوتكرارُفيُزيادُة

هلُمؤشراتُارتفاعُمعدالتُحرارةُالغالفُالجويُلألرضُفيُالوقتُالحاضرُيعنيُتغيرُُُُ–10ُُ

النباتيةُُُُمناخُي الحياتيةُ الكائناتُ فناءُ الىُ يؤديُ وقدُ والبشريةُ الطبيعيةُ البيئةُ مكوناتُ يهددُ

ُوالبشريةُ؟والحيوانيةُُ

ُحالةُحدوثهُ.ُهلُيمكنُإيقافُتغيرُالمناخُفيُُ-11
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ُثبت حدوثه.   إذاما هي السبل واإلجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من ارتفاع الحرارة وتغير المناخ    -21

السابقةُُُُُ ُُُُوغيرهاُُالتساؤالتُ ارتفاع ُُوانخفاضُُحولُ الجوي الغالفُ لمُُحرارةُ لألرضُ

ُُ إجابات علىُ ُُتحصلُ ُُوواضحة الختالف ومنطقيةُ وأهدافتخصصاتُ تناولواُُُُخلفياتُ منُ

ُُُُالموضوع والرأي، الخالفُُويرجعبالبحثُ ُُُُهذاُ السياسيةُُالى والمصالحُ األهدافُ اختالفُ

تنتاجهُمنُاستعرضُالعديدُُ،ُوهوُماُتمُاسواالفراُدُواالعالميةُللدول،ُوالمنظماتُ،ُواالقتصاديةُ،

الدراساُت تناولُتوالمحاضراتُُوالحواراتُُواألبحاثُُُُمنُ التيُ المناخُُُُالعلميةُ تغيرُ موضوعُ

ُُ.مكوناتُالبيئةُالطبيعيةُوالبشريُةعلىُُُأسبابهاُواثارهاُالمحتملُةحراريُحقيقتها،ُواالحتباسُال

ُفئاتُ:ثالثُُحرارةُالغالفُالجويُوتغيرُالمناخُالىُُتصنيفُالعلماءُوالمهتمينُبارتفاعُُُُويمكنُُُ

ُاألولُىُ ُالتابعين:ُُالفئة ُالحكوميةُُُُالعلماء ُالمناخللهيئة ُبتغي ر ُالمعنية ُلألممُُ )(IPCCُُُالدولية التابعة

ارتفاعُحرارةُالغالفُالجويُوتغيرُالمناخُناتجُعنُاستخدامُالوقودُُُُُنُأوهؤالءُيرونُُُُالمتحدة

CO2ُُ)ثانيُأكسيدُالكربونُ)ُُعنُزيادةُتركُزُُالمسؤولوهوُُُُ،والبترولُوالغازُُالفحمُُ،االحفوري

ولذاُيجبُعملُالكثيرُللحدُُُعلىُالبيئةُومكوناتهُاداُفيُالمستقبلُشديُُوهوُيشكلُخطراُُ،فيُالجو

ُُُ.مصلحةُاألجيالُالقادمُةوُمنُأجلُحمايُةوُالمختلفُةُمنُأجلُحمايةُمكوناتُالبيئُةُهمن

ُُناتجُعنُاستخدامُالوقوُدليسُُأنُتغيرُالمناخُُاألولىُوهوُُعكسُرأيُالفئةُُيرونُُ:ُُفئةُالثانيُةال

وارتفاعُالحرارةُالُيشكلُخطراُعلىُالبيئةُُُُ،بلُيحدثُنتيجةُعواملُطبيعيةُمختلفةُُاالحفوري،

يراهُأصحاُبُُكوناتهاوم توقعالفئةُاألولىُُُُكماُ للخوفُُُُمستقباُلُُُهاثارُُبدقةُُويصعبُ داعيُ والُ

ُُ.القلقو

بتغيرُُنُُوالقائُلهؤالءُُُُ،ُويستفيُدالمختلفةُُوسائلُاالعالُمُوُُوالبيئييُنُُالسياسيينتشملُُُُ:الفئةُالثالثةُ

أفكارُُُُ:ئلُاالعالُموسُاتستفيدُُوُُ:المالُلمنظماتهُمُُُ:والبيئيونُُ،والسلطةالمالُُُُ:السياسيوُنالمناخ:ُُ

ُُُ.حواُرووموضوعاتُنقاش،ُُُُوعناوين،ُُومال،

(https://www.youtube.com/watch?v=RCgEAmr42yI ,ُRichard Lindzen ( ُ

ُ

  

https://www.youtube.com/watch?v=RCgEAmr42yI
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    : حرارة الغالف الجوي ارتفاع    ظاهرة ب االهتمام العالمي        
 

ُُُُُُُُُُ في الجويُ الغالفُ حرارةُ وارتفاعُ الدوليةُُُُاألخيرةُُالسنواُتالعقودُ المنظماتُ قلقُ أثارُ

ُُالطبقاتُالسياسيةُوعلماءُالمناخُوالفيزياُءُُوغيرهاُوحديُثواإلقليميةُومراكزُاألبحاثُالجامعيةُُ

واالقتصادُُوالصحةُُاألرضُوالمياهُوالبيئةُوالزراعةُوالتغذيةُُُُوعلُموالجغرافياُُوالجيولوجياُوالفلكُُ

المحتملةُحديثُالخاصةُُُُاواثارُهُُارتفاعُالحرارةموضوعُُُُوأصبُحوالسكانُوغيرهمُمنُالعلماء،ُُ

ُُتعرُفُُالمحتملُةناخُواثارهُُعامة.ُوقدُتأسستُمنظمةُدوليةُتابعةُلألممُالمتحدةُتهتمُبشؤونُالمُ الو

 ُ.((IPCCُالحكوميةُالدوليةُالمعنيةُبتغي رُالمناخالهيئةُـُب

International Panel Climate Change                     

وقدُتوالتُالمؤتمراتُالدوليةُوبمشاركةُوفودُيمثلونُدولُالعالمُوخرجتُبتوصياتُمفادهاُُُُُُُ

ُُفُي) CO2ُُالكربونُُ)ثانيُأكسيدُُُُكميُةأنُمناخُاألرضُيمرُبحالةُتغيرُوأنُسببهُهوُارتفاعُُ

االحفوري الوقودُ استخدامُ عنُ الناتجُ الجويُ والغازُُُ،الغالفُ والبترولُ األنشطةُُُُُ،الفحمُ فيُ

ووسائلُالنقلُوالتدفئةُوالتبريدُوغيرهاُمنُاألنشطة،ُوهذاُيشكلُخطراُُوالزراعيةُُالصناعيةُُ

ُُُُُُعلىُمكوناتُالبيئةُواالنسانُ.

ُالمختلفةُُُُُُُُ ُاألرضُومكوناتها ُالحرارةُوالمحافظةُعلىُسالمة ُارتفاع ُالحدُمن ُأجلُُويتطلب من

خفضُكميةُانبعاثُغازُثانيُأكسيدُالكربونُنحوُالغالفُالجويُوالتقليلُُيتطلبُُاألجيالُالقادمةُُ

الشمسيةُُمنُاالعتمادُعلىُالوقودُاالحفوريُواستبدالهُبمصادرُطاقةُنظيفةُصديقةُللبيئةُكالطاقةُُ

والطاقةُالريحيةُونحوها،ُوهيُمسئوليةُجميعُدولُالعالمُالمتقدمُوالناميُوالغنيُوالفقير،ُويتطلبُُ

ُُغالفُالجوُيحرارةُالللحدُمنُارتفاعُُهذاُالتعاونُفيماُبينهاُومساعدةُالدولُمحدودةُاإلمكاناتُُ

ُُ.ُخوتغيرُالمنا

   : ناخ وتغير المُ   اآلراء حول ظاهرة ارتفاع حرارة الغالف الجوي 

  

،ُُمتجهةُنحوُاالرتفاعُأوُنحوُاالنخفاضهيُاألرضُهلُُحرارةاختلفتُاآلراءُحولُُُُُُُ

،ُُأخذُفيُالزيادةفيُالعقودُوالسنواتُاألخيرةُحرارةُمعدلُالغالبيةُاألبحاثُتشيرُأنُُو

أسبابها،ُأثارهاُالسلبيةُوااليجابيةُعلىُالمدىُالقصيرُُُالىُحقيقةيتوصلواُُولكنُلم

والمتوسطُوالبعيد،ُوهذاُاالختالفُأمرُطبيعيُلصعوبةُمعرفةُالسببُأوُاألسبابُالحقيقيةُُ

الرتفاعُحرارةُالجوُواالثارُالممكنُأنُتحدثُعنهاُفيُالمستقبلُالمتوسطُوالبعيد،ُ
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للباحثينُوالمحللينُلها.ُُواالقتصاديُياسيُالسءُواالنتماكريةُالفواختالفُالخلفيةُالعلميةُُو

ُ:علىُالنحوُالتاليُيُحولُظاهراتُارتفاعُحرارةُالغالفُالجويأوانقسمُالر  

ارتفاعُالحرارةُأخذُفيُالزيادةُوهوُُُ-1

مؤشرُالىُأنُمناخُاألرضُمتجهُنحوُُ

استخدامُُُُةجيتُنُُوهوُُ)تغيرُالمناخُ(ُالدفء

ُُ.الوقودُاالحفوري

الحرارةُُُُُ-2 حراريُُُُاحتباُسُُهُوارتفاعُ

مناخي تغيرُ نحوُ مؤشرُ نتيجةُُُُوليسُ وهوُ

ُالتلوثُالبيئيُ.

ُُ.ناخوالنشاطُالبشريُالُيغيرُالمُ ُناُخفيُالمُ تغيرُالُُُُ-3ُ

طويلةُتصلُالىُاالفُُزمنيةُُُُيستغرقُفتراُتبلُُُُقصيرة،الُيحدثُخاللُسنواتُُتغيرُالمناخُُ -4

 ومالينُالسنوات،ُُ
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يحدثُبسببُعواملُومؤثراتُطبيعيةُمختلفةُتتعلقُبكميةُاالشعةُالمنبعثةُمنُالشمسُوحركةُُو

األرضُحولُالشمسُوشفافيةُالغالفُالجويُوتغيرُشكلُاألرضُواالحداثُالبركانيةُوماُينتجُُ

ةُالشمسيةُالتيُُكميةُاالشعفيُُومقذوفاتُجويةُتؤثرُُاألرضُُتغيرُشكلُسطحُُُُأثاُرعنهاُمنُُ

 ُ.تصلُلألرُض

ُمناقشة اآلراء السابقة:  

                                                                                                                                                             ناخ المُ في غير  وت   ناخ األرض متجه نحو الدفء مُ :  ي االولأالر

(IPCCُيرىُاصحابُهذاُالرايُويمثلهمُالهيئةُالحكوميةُالدوليةُالمعنيةُبتغيرُالمناخُُ)ُُ

لألممُالمتحدةُوممثلوُالمنظماتُوالهيئاتُالحكوميةُوالبعضُمنُالمنتمينُلألحزابُُالتابعُة

والنفوذُاالقتصادي،ُأنُارتفاعُحرارةُالجوُفيُالعقودُوالسنواتُاالخيرةُمؤشرُالىُأنُُالسياسيةُ

ناخُاألرضُيمرُبمرحلةُتغير،ُوهوُارتفاعُالحرارة،ُوأنُالعاملُالرئيسُفيُحدوثهُهوُزيادةُُمُ 

الناتجُعنُاستخدامُالوقودُاالحفوريُُُُالغالفُالجوُيفيُُُ(Co2ُ)ُتركزُغازُثانيُأكسيدُالكربوُن

النقلُوالتدفئةُواألنشطةُالزراعيةُوغيرهاُمنُاألنشطةُُُالصناعةُووسائلوفيُتوليدُالطاقةُُ

الهيئةُالحكوميةُالدوليةُالمعنيةُبتغيرُالمناخُُ،ُوحسبُرأيُالبشريةُالتيُتزيدُبزيادةُسكانُاألرُض

(IPCC)ُة،ُُقبلُالثورةُالصناعُيْمُعماُكانتُعليه1.5ُالحرارةُبلغُمعدلُارتفاع2018ُُُُُفيُعاُم

ْمُعلى1.2ُُُُُُ-0.8الفترةُالصناعيةُُدلُقبلُعفوقُالم1ُُُْفيُارتفاعُُوقدُتسببُالنشاطُالبشريُ

2ُُويتوقعُارتفاعهاُالىُُُ،2050-2030للفترةُُُم1.5ُْارتفاعُالمعدلُالىُُُمستوىُالعالمي،ُويتوقُع

ويستدلُُُُخطراُعلىُالبيئةُومكوناتهاُالطبيعيةُوالبشرية:ويشكلُذلكُ،ُ،ُوقدُتزيُد2100ْمُعامُُ

ُ:ُُُُُُُُُاألمورُمنهُاالقائلونُبتغيرُالمناخُنحوُاالرتفاعُعلىُعددُمنُ

بياناتُسجالتُأجهزةُرصدُالحرارةُوثانيُأكسيدُالكربونُالمنتشرةُفيُمواقعُمختلفةُُ .1

ُوالغالفُالجوي.ُُُُسطحُاألرُضُمن

تقيسُُمنُسطحُاألرضُوُالحرارةُالمنعكسةصورُالمرئياتُالفضائيةُالجويةُالتيُتلتقطُ .2

ُالكربونُفيُالغالفُالجويُ.ُثانيُأكسيُدغازُُ

ُنتائجُعيناتُتراكمُطبقاتُالجليدُالقطبيُعبرُالعصورُواالزمنةُالماضيةُ. .3

ُنتائجُعيناتُقيعانُالبحارُوالمحيطاتُ. .4

ُالشماليةُ.ُذوبانُوتقلصُمساحةُجليدُالقارةُالقطبية .5
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ُارتفاعُمنسوبُمياهُالبحارُوالمحيطاتُ. .6

األعاصيرُوحرائقُالغاباتُوحدتهاُُُاالضطراباتُالجويةُوالتغيراتُالبيئية:ُتكرار .7

وتذبذبُاالمطارُوتباينُتوزيعهاُوالتصحرُوانخفاضُمنسوبُمياهُاألنهارُونضوبُُ

ُالمياهُجوفيةُفيُمناطقُمختلفةُمنُالعالمُ.

ُُُُُُُ التركزُُويؤكد زيادةُ هوُ الجوُ ارتفاعُحرارةُ فيُ الرئيسُ السببُ أنُ المناخُ بتغيرُ القائلونُ

السنويُلغازُثانيُأكسيدُالكربونُفيُالجوُخاصةُبعدُالثورةُالصناعية،ُوأنهُكلماُارتفعتُكميةُُ

غازُثانيُأكسيدُالكربونُفيُالجوُيليهُارتفاعُفيُالحرارة.ُويرونُأنُارتفاعُالحرارةُالمستمرُُ

والنباتية،ُوالحيوانيةُُالبشريةُُُُاألرضُ:التيُتعيشُعلىُسطحُُُُراُعلىُالكائناتُالحيةيشكلُخط

واألرضيةُ، فُيُُُ،والغذائيةُُوالمائيةُُالجوية،ُ سُطُُويتسببُ مستوىُ والمحيطاُتارتفاعُ البحارُ ُُحُ

وعنُفو وُُتكرارُ والفيضاناُتاالعاصيرُ الجويةُ والحروُبُوُُُ،االضطراباتُ الصراعاتُ ُُنشوءُ

الصناعيةُُُُالعالميةُُويهددُمظاهرُالتنميةُُمنُأجلُالعيشُوالبقاء،ُُالهجراتُالبشريةالمجاعاتُوو

والطرُقُُوالترفيهيُةُُوالعمرانيُة ُُُُوالجسورُ والمواصالت الطاقةُ بالدماُروشبكاتُ ُُواالتصاالتُ

ويتمثلُفيُاتخاذُعددُمنُُ،ُولذاُيجبُإيقافُأوُالحدُمنُارتفاعُحرارةُالجو،ُُوالخراُب

ُاألمورُمنها:

الصناعيةُُ .1 المجاالتُ فيُ والغازُ والبترولُ الفحمُ االحفوريُ الوقودُ استخدامُ منُ الحدُ

للطاقةُصديقةُُ الىُمصادرُ واالتجاهُ والتبريدُوغيرهاُ والتدفئةُ القلُ ووسائلُ والزراعيةُ

ُحيةُوالطاقةُالشمسيةُونحوهاُ.للبيئةُكالطاقةُالرُي

التعاونُالدوليُعلىُمستوىُالحكوماتُوالمنظماتُومراكزُاألبحاثُفيماُمنُشانهُخفضُُ .2

ُنسبةُغازُثانيُأكسيدُالكربونُفيُالجوُ.

الجرفُُ .3 منُ النباتيُ الغطاءُ بحمايةُ والمنظماتُ الحكوماتُ مستوىُ علىُ الدوليُ التعاونُ

ُاُنحوُتخضيرُأراضيهاُ.والقطعُوالراعيُالجائر،ُوتشجيعُودعمُشعوبه

توعيةُالمجتمعاتُبأهميةُالمحافظةُعلىُالبيئةُبعدمُاشعالُالحرائقُفيُالمناطقُالزراعيةُُ .4

ُوالغاباتُومناطقُالنفاياتُالبشريةُ.

الجويةُُ .5 المختلفةُ البيئةُ مكوناتُ علىُ المحافظةُ أهميةُ المختلفةُ التعليمُ مناهجُ تضمينُ

ُُ.وانيُةوالحيويةُالنباتيةُوالحُيُُواالرضيةُوالمائيُة
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 : احتباس حراري وليس تغير ُمناخيالرأي الثاني: 

يريُأصحابُهذاُالرأيُويمثلهمُعددُمنُالعلماءُوالباحثينُالمستقلينُالمختصينُوالمهتمينُُُُُُُُ

ُالوقتُُ ُالمناخُفي ُلتغير ُأجواءُُُُالحاضر،بالمناخُبعدمُوجودُمؤشر ُاحتباسُحراريُفي ولكنُيسود

وتوليدُُناتجُعنُتزايدُاألنشطةُالبشريةُالصناعيةُوحركةُالنقلُُوهوُُالمدنُوالمناطقُالصناعيةُُ

الطاقةُوالتبريدُوالتدفئةُواألنشطةُالزراعيةُواإلنتاجُالحيوانيُوغيرهاُمنُاألنشطةُالبشريةُالتيُُ

ينتجُعنهاُانبعاثُالحرارةُوالعوالقُالجويةُكالغبارُواالتربةُوالدخانُوالغازاتُكغازُثانيُأكسيدُُ

ويفنُد ُ الجويةُاألخرى.ُ الغازاتُوالعوالقُ بأنُُالكربونُوالمثالينُوغيرهاُمنُ القائلينُ أراءُ ونُ

ُكوكبُاألرضُيتعرضُلتغيرُمناخيُيهددُالكائناتُالحيةُالتيُتعيشُعليهُبماُيليُ:

فترةُُالمناخُيأخذُفترةُزمنيةُطويلةُمئاتُواالفُوماليينُالسنواتُوالُيحدثُخاللُُُُتغيرُأوال:   

ُسنةُ.30ُأو20ُُُأو10ُُُُُقصير

كغازُثانيُأكسيدُالكربون،ُبلُيحدثُنتيجةُعواملُُُُوأحُدتغيرُالمناخُالُيحدثُنتيجةُعاملُُُثانيا:   

قطبينُوشفافيةُالغالفُالجويُُتعلقُباإلشعاعُالشمسيُوالهندسةُاألرضيةُومواقعُالتطبيعيةُُ

ُ.ُُنتيجةُالحركاتُالباطنيةتعرضُلهاُاألرضُُتوالتغيراتُالجغرافيةُالتيُُ

ُوصحةُسجالتُالحرارةُالعالميةُلألسبابُالتاليةُ:عدمُدقةُُُ:ثالثاُ

التوزيعُالجغرافيُلمواقعُأجهزةُتسجيلُالحرارةُيشيرُالىُقلةُعددهاُوتركزهاُفيُالمدنُُ -

 فالُتمثلُالحرارةُفيُالمناطقُالنائيةُ.

مواقعُمحطاتُرصدُالحرارةُالُتنطبقُعليهاُشروطُمواصفاتُموقعُمحطاتُالرصدُ -

عناصرُُُُقيُمطبيعيةُأوُبشريةُتؤثرُعلىُصحةُودقةُُُُاُتظاهرحولهاُُالعالميةُبعدمُوجودُُ

ُتحيطُُُُالمسجلُةُُالمناُخ ُتقعُفيُمواقعُقديمة ُالمحطات ُالحرارة،ُوغالبية ُانخفاض ُاو كارتفاع

ُباالزلفتُُ ُالمرصوفة ُالمياهُوالطرق ُالخضراءُومصادر ُالمبانيُوالمسطحات واالسمنتُُبها

ُووسائلُالنقلُالمختلفةُ.األحجارُوحركةُالمركباتُوالطائراتُُأو

تعرضُبياناتُدرجةُالحرارةُالمستخدمةُألثباتُارتفاعُالحرارةُفيُالسنواتُاألخيرةُُ -

ُالمسجلةُ.الحقيقةُخالفُماُتدلُعليةُالبياناتُُللتغييرُمنُاالنخفاضُالىُاالرتفاع،ُوهُو

الشماليُفيُالسنواتُُتعرضُالصورُالفضائيةُالمستخدمةُألثباتُذوبانُالجليدُفيُالقطبُُُُُ–ُُُُ

الصوُرُُ،األخيرة عليهُ تدلُ ماُ خالفُ وهوُ للجليد.ُ الصحيحةُ المساحةُ بتقليصُ ُُللتغييرُ

ُوهوُعدمُذوبانُالجليدُ.ُُالفضائية
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ُُ.حرارةُالجُوارتفاعُُغازُثانيُأكسيدُالكربونُوُُارتفاعُالُعالقةُبينُ -

ُُُمنهاُ:،ُللعددُمنُاألسباُب:ُعدمُارتفاعُمنسوبُمياهُالبحارُوالمحيطاتُرابعا

حصلُارتفاعُفيُُُُوإذا.ُُالمستمرةُُصعوبةُقياسهُالستمرارُحركةُاألمواجُوالمدُوالجزر -

بسيطُُ يكونُ والمحيطاتُ البحارُ مياهُ القطبُُجمنسوبُ جليدُ ذوبانُ عنُ ناتجُ وليسُ داُ

بسببُكثيرُمنُالعواملُالطبيعيةُوالبشريةُالتيُتحدثُسنوياُكثيراُفيُُُفقط،ُبلالشماليُُ

 قيعانُالبحارُوالمحيطاتُوسواحلهاُومنهاُ:

عنهاُجزرُبحريةُجديدةُُُنشُيُيفيُقيعانُالبحارُوالمحيطاتُُُُوالزالزلُُحدوثُالبراكيُن -

ُتشغلُمساحةُمنُالمياهُوتدفقُمياههاُالىُماُحولها.ُُ

ُالبحريُة - ُالسواحل ُلمياه ُللبحارُوالمحيطاتُردمُودفن ُالساحلية ُالمناطق ُفيُكثيرُمن ُُيحدث

ُ.ألغراضُسكنيةُوصناعيةُوغيرها،ُتتدفقُمياهُالمناطقُالمدفونةُنحوُالمناطقُاألخرىُمنُالبحار

ُالمناطقُالساحليةُللبحارُوالمحيطانُنتيجةُثقلُالمبانيُالمقامةُعليهاُ.انخفاضُ -

ُسحبُالمياهُالجوفيةُفيُالمناطقُالساحليةُوالقريبةُمنهاُ.ُ -

زيادةُعددُالسفنُوالبواخرُهائلةُالحجمُوالوزنُالتجاريةُوالحربيةُوالصناعيةُوالسياحيةُُ -

ُالسفنُوالبوا ُالى ُباإلضافة ُالبحارُوالمحيطات ُتجوب ُالمتوسطةُوالصغيرة،ُويبلغُُالتي خر

وحمولتهاُماليينُاالطنانُويبلغُالجزءُالغاطسُمنُالسفنُفيُالماءُُُعشراتُاالُفعددهاُُ

ُعشراتُاألمتار،ُوينشىُعنُحركةُالسفنُوالبواخرُارتفاعُمنسوبُالمياهُالبحريةُ.

ُخامسا لحوادثُُ: اإلحصاءاتُ تشيرُ الغابات:ُ وحرائقُ كاألعاصيرُ الجويةُ االضطراباتُ زيادةُ

األعاصيرُوحرائقُالغاباتُالىُانخفاضهاُوليسُالىُارتفاعها.ُوفيُحالةُارتفاعُحرارةُجوُُ

واالستوائية القطبيةُ المناطقُ فيُ الطاقةُُُُاألرضُ وهوُ بينهاُ الحراريُ الفارقُ يقلُ والمداريةُ

ُسرعتهاُ.ُُفُنشاطهاُوتقلعوالحركاتُالهوائيةُوالمائيةُاألخرىُفيضُُواألعاصيرللرياحُُالمحركة

الضغطُُُُمراكزُُُُوتوزيُعُُناخُاألرضُينتجُعنهُتغيرُفيُمواقعُُمُ فيُُفيُحالةُحدوثُتغيرُُ:ُسادسا

المسطحاُتُُالجوُي تغيرُُُُواليابسةُُالمائيُةُُعلىُ ثمُ ُُفيُُومنُ الهوائية العلياُُاألنظمةُ الطبقاتُ فيُ

ُُالعلويُةُُالموجاتُوالتياراتُالهوائيةوتشملُُ،ُُمالمسةُلسطحالللغالفُالجويُُوالسفليةُُوالمتوسطةُُ

فيُُوالمنخفضاتُوالجبهاتُالهوائية،ُوُُوالرياحُالدائمةُوالموسميةُوالكتلُُوالدورةُالعامةُللرياُح

تعرضُالمناطقُالحارةُوالجافةُفيُُيؤديُالىُُُُواتجاهاتُوسرعتهُاُُهامساراتوُُحالةُتغيرُمواقعهُا

أمطارهُاالوقتُُ وزيادةُ أجواءهاُ العتدالُ ُُُُالحاضرُ الالن كونيُ نظامُ تكونُُُُأنُُيمكنُُالمن اخُ
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جافُبلُيتنوعُعلىُُحارُأوُباردُأوُرطبُأوُُمنُسطحُاألرضُُمكانُُُُخصائصهُواحدةُفيُكل

ُُُُ.وشبةُرطبةُوجافةُومعتدلةُورطبُةُُ،ُمناطقُحارةُوباردةسطحُاألرُض

 البرودة الرأي الثالث: تغير المناخ نحو 

يرىُأصحابُهذاُالرايُوهمُقلةُأنُسجالتُدرجةُالحرارةُوالصورُالفضائيةُللعقودُاألخيرةُُُُُُُ

ُبلُنحوُاالنخفاضُوهوُبدايةُلعصرُجليديُ.ُُ،الفُالجويغارتفاعُحرارةُالالُتشيرُنحوُ

2100ُالحرارةُالىُعامُُمعدلتوقعُ

بتغيرُُُُُُُُ المعنيةُ الدوليةُ الحكوميةُ الهيئةُ )قدرتُ ارتفاعُدرجةُحرارةIPCCُُالمناخُ (ُمعدلُ

ْمُعماُكانتُعليهُقبلُالثورةُُالصناعية،ُويتراوحُمعدلُارتفاعها1ُُبنحو2018ُُُُالجوُفيُعامُُ

،2100ُُْمُعام2ُُُُ،ُوُالى2023ُُُُْمُعام1.5ُُ،ُويتوقعُارتفاعهاُالى2015ُُ-2000ُُترُةفللُُُم0.8ُْ

وقدُتزيدُأوُتقل،ُويعتمدُذلكُعلىُكميةُغازُثانيُأكسيدُالكربونُالمنبعثةُنحوُالغالفُالجويُُ

والغاز والبترولُ الفحمُ ويشملُ االحفوريُ الوقودُ استخدامُ عنُ البشرُُ،الناتجُ والسبلُُُُ،وسلوكُ

ُالمتخُذ ُلتوليدُُواإلجراءات ُللبيئة ُأخرىُصديقة ُمصادر ُباستخدام ُالكربوني ُاالنبعاث ُكمية ُمن ُللحد ة

ُالطاقةُكالطاقةُالشمسيةُوالهوائيةُوالمائيةُوغيرهاُ.

ُاستخدامُنماذجُالتوقعاتُالمناخيةُ:

ُُُُُُُُ المناخ بتغيرُ المعنيةُ الدوليةُ الحكوميةُ الهيئةُ والمراكزIPCCُُ)استخدمتُ والمنظماتُ ُ)

بعدُُ المستقبلُ الجوُفيُ لتوقعُدرجةُحرارةُ النماذجُ المناخُعدداُمنُ بتغيرُ المهتمةُ 50ُُالبحثيةُ
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.2016ُُُُُ-1975للفترةُُالمسجلةُُعامُمنُاالنُباالعتمادُبشكلُرئيسُعلىُبياناتُالحرارة100ُُُُو

المسجلةُُُُقيمُالبياناُتُُُننموذجُنتائجُمتفاوتةُفيُقيمهاُوبعيدةُُع100ُُاستخدامُأكثرُمنُُىُُوقدُأعط

ُْم.5ُُتجاوزُبعضهاُ

 : القادمة السنوات أسباب عدم دقة وصحة توقع درجة حرارة غالف األرض خالل 

العالميةُُنظامُالمناخُنظامُكونيُمفتوحُيتألفُمنُعددُاألنظمةُالطبيعيةُالمعقدةُوالمفتوحةُُُ:أوال

 والصغيرة،ُوهي:ُُُُوالمتوسطة

ُُوالعوالقُالجويةُالمختلفةُالمكونةُللغالفُالجويُالتيُتتأثرُبماُيحدُثُُ)الغازاُتالنظامُالغازيُُُ

ُعلىُسطحُاألرض(ُ،

الهوائيُُ ُُُُ)التياراُتالنظامُ والكتل الهوائيةُ للرياحُُوالجبهاتُُوالموجاتُ العامةُ والدورةُ الهوائيةُ

ُوغيرهاُمنُالحركاتُالهوائية(ُ،والرياحُالموسميةُ

والثلوجُُوالجليدُُُُواالنهارُوالبحيراُتُُالبحارُوالمحيطاُتاهُُميالماءُفيُالجوُُوُُ)بخاُرالنظامُالمائيُُ

ُاالنهارُوالبحيرات(،فوقُقممُالجبالُالعاليةُوُوعلىالقطبيةُُفيُالمناطقُُةالمتراكم

ُوالحشائشُواالعشابُواالحراشُوالكائناتُالحيةُالبحريةُواألرضية(ُ،ُ)الغاباُتالنظامُالحيويُُُ

ُُواالنخفاضاُتُواالتجاهاُتُالنظامُالصخريُ)الخصائصُالتضاريسيةُاألرضية:ُاالرتفاعاُت

ُُُُ.الشديدةُواختالفُمكوناتُصخورُوتربةُاألرضُوألوانها(

لكلُمنُاالغلفةُالبيئيةُخصائصه،ُيتأثرُويؤثرُفيُاألنظمةُالبيئةُاألخرى،ُومنُترابطهاُُُُُُُُُ

ُُ.األرُضُوتفاعلهاُينشئُنظامُمناُخ

 ناتُالحرارةسجالتُوبيا:ُُثانيا
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ُُُُ.عاُتالمدخلةُفيُنماذجُالتوقدرجةُالحرارةُُُتسجالسنواتُقصرُُ-1

دقيقةُُعدمُدقةُالبياناتُالحراريةُالمدخلةُفيُبناءُالنماذجُولذاُفانُنتائجُتوقعاتهاُلنُتكونُُُ-2

 ُ:لألسبابُالتاليةوصحيحةُ

ُقديمُجداُومتهالكُ،فيُرصدُدرجةُالحرارةُمعظمُاألجهزةُالمستخدمةُ -

ُُ،اختالفُنوعهاُواختالفُحساسيتيهاُلتغيرُالحرارة -

ُُ،بشريةبعضهاُاوتوماتيكُوالبعضُقراءةُ -

 ،مستمرُوالبعضُاألخرُمتقطعُُتبعضهاُالسجال -

المستقبليةُُجُالتوقعاتُالمستخدمةُفيُبناءُنمُافيُالعالمُُمنُمحطاتُالرصُدُ٪85نحوُُ -

 ُُ.هيُالمتوقعُأنُتكونُبياناتهاُدقيقةُوجيدُةُفقطُ٪15الُينطبقُعليهاُمواصفاتُالرصد،ُُُللحرارُة

 Easterbrook, Don, The Earth's Climate History, , November 19, 2015,  

 URL (https://www.youtube.com/watch?v=pPO7f34MtZQ) 

ُمناطقُالعالمُ.الُتمثلُجميعُُجداُُالتوزيعُالجغرافيُلمواقعُمحطاتُوأجهزةُرصدُالحرارةُقليلةُُ -

ُُُُالكربونُالمستخدمةُفيُبناءُالنماذجُقصيرةُجداُالُيمكنُأنُتعطيُُثانيُأكسيدُُسجالتُُُُمدُةُُُ–ُُ

ُُ.توقعاتُمستقبليةُجيدة

ُُُُ:ةالصورُالفضائُي:ُثالثا

ُولسنواتُمحدودةُ.ُعددهاُقليُل -

 ُ.ويحصلُاختالفُفيُتجميعُالصورُوتطابقهُاتغطيُمساحةُمحدودُ -

ةُحرارةُوليسُدرجتقيسُانعكاسُاالشعاعُالمرتدُمنُسطحُاألرضُمختلفُالخصائصُُُ -
ُالهواءُالقريبُمنُسطحُاألرض.

ُأثرُاألنشطةُالبشريةُالمختلفةُ::ُرابعا

بدرجاتُُ - المناخُ بعضُعناصرُ فيُ نطاقُمحليُومناطقيُ البشريةُعلىُ االنشطةُ تؤثرُ

ُقصيرة،زمنيةُُمتفاوتةُولفتراُت

ُُيختلفُُ - والعمرانيةُُتنوع والزراعيةُ والتعدينيةُ الصناعيةُ البشريةُ األنشطةُ وتوزيعُ وكثافةُ

البشرية واألنشطةُ االعمالُ منُ وغيرهاُ الطاقةُ وتوليدُ والتبريدُ والتدفئةُ النقلُ منُُُُوحركةُ

ُُ.ألخرُىمنطقةُجغرافيةُُ

فقطُُُتوقعُمناخُالمستقبلُالُيمكنُأنُيتمُمنُخاللُالربطُبينُالحرارةُوثانيُأكسيدُالكربوُنُُ–7

النُالمناخُالُيتغيرُنتيجةُعاملُواحد،ُبلُنتيجةُعواملُكثيرةُطبيعيةُوبشريةُوربماُيكونُُ

ُثانيُأكسيدُالكربونُواحدُمنهاُ.

https://www.youtube.com/watch?v=pPO7f34MtZQ
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8ُُ–ُُُُُ لفتراتُزمنيةُقصيرةُجدا التوقعاتُالجويةُتخرجُبتوقعاتُجيدةُ ُُنماذجُ أيامُأوُُساعات،

المساحة.ُوتضعفُتوقعاتهاُكلماُزادتُُمناطقُصغيرةُومتوسطةُُلوُُ،ونحوُذلكُُأسابيعُوشهور

 توقعاتُالنشراتُالجويةُ.نتائجُعلىُُُمدةُالتوقعُوالمساحة،ُوهوُماُيالحظ

 البحث: خالصة  

ُ،ُمنُأهمهاُ:بحثُبعددُمنُالملحوظاُتخرجُالُُ

 ناخ أوال: ارتفاع الحرارة وتغير المُ 

ُْمُ.1.5ُُو0.8ُُبينُُُبزيادةُتتراوُحبداُارتفاعُدرجةُحرارةُالغالفُالجويُبعدُالثورةُالصناعيةُُُ-1

ارتفاعُتركزُبعضُالغازات:ُغازُثانيُأكسيدُالكربونُُُُ-2
2

COُُُُوغازُالميثان
 4

CH
ُُُ

ُُُُُوغيرهاُُ

ُُ.الصناعيُةُلثورُةبعدُاُُمنُالغازاُت

ُبتغيرُالمناخُنحوُالدفء.ُُُُُُُُُُُ((IPCCُالمعنيةُبتغي رُالمناُخالهيئةُالحكوميةُالدوليةُُتشيرُتقاريرُُُُ-3

تغيرُالمناخُالحاليُالىُزيادةُتركزُثانيُأكسيدُالكربونُفيُالغالفُُ(IPCCُُالهيئةُُ)ربطتُُُُُ-4

االحفوريُُ الوقودُ استخدامُ عنُ الناتجُ البشريةُُ)الفحمالجويُ األنشطةُ فيُ والغاز(ُ البترولُ ُ،

ُ.ووسائلُالنقلُوالتبريدُوالتدفئةُوغيرهاُمنُاألنشطةُواالستخداماتالمختلفةُالصناعيةُوالزراعيةُُ

يشكلُخطراُعلىُُالفُالجويُُغالاستمرارُارتفاعُحرارةُُُُاُن(ُالىIPCCُُ)توصلتُالهيئةُُ -5

البيئةُوينشئُعتهُاضطراباتُوظاهراتُجويةُمختلفةُتشكلُخطراُعلىُاالنسانُُ مكوناتُ

والكائناتُاألخرىُالنباتيةُالبحريةُواالرضية،ُكاألعاصيرُوالفيضاناتُوالعواصفُوالرياحُُ

ذوبانُالجليدُفيُالمناطقُالقطبيةُالمتراكمةُخاللُاالفُوماليينُالسنواتُوالثلوجُُوالعاتيةُُ

البحارُوالمحيطاتُوارتفاعُاألمواجُالبحريةُُُُمياهُُوارتفاعُمنسوُبُُالمتراكمةُعلىُقممُالجباُل

وتكرارها،ُوحرائقُالغاباتُوالجفافُوالتصحرُوشحُالمياهُوالهجراتُواالمراضُواالوبئةُُ

ُُ.وتغيرُالمناخُُالبشريةُوالحيوانيةُوغيرهاُمنُاالثارُالسلبيةُالمتوقعُأنُتنتجُعنُارتفاعُحرارةُالحو

الهيئُة -6 الدولُُ(IPCCُ)ُُتوصيُ خاذُُباتُُةالرسميةُوغيرُالرسمُيُُاُتئوالحكوماتُوالهيُُجميعُ

ُواإلجراءاتُللحدُمنُارتفاعُحرارةُالغالفُالجويُوإيقافُتغيرُالمناخُ.جميعُالسبلُ

 المناخ   حتباس حراري وعدم تغير انشوء ثانيا: 

معدلُالحرارةُخاللُالعقودُوالسنواتُاألخيرةُأخذُُُرُمنُالعلماءُالمستقلينُأنيرىُكثيُ -1

المدنُوالمناطقُالصناعيُةفيُأجواءُُُُفيُاالرتفاُع ناتجُعنُزيادةُالسكانُُُُمراكزُ وهوُ
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ُُ والزراعية الصناعيةُ المختلفةُ البشريةُ ُُواألنشطةُ النقل ووسائلُ والتدفئةُُوالعمرانيةُ

 شريةُ.باألنشطةُاُلوغيرهاُمنُُُوتوليدُالطاقُةوالتبريدُُ

يُُجُاستخدامُالوقودُاألحفورُتليسُناكميةُثانيُأكسيدُالكربونُفيُالغالفُالجويُُارتفاعُُ -2

األنشطةُالبشريةُوماُيصدرُعنهاُمنُُز(ُفقط،ُبلُناتجُعنُجميعُُ)الفحم،ُالبترولُوالغا

 ُ.جويةُوملوثاُتُُغازاُت

ُُ،الجويحرارةُالغالفُُارتفاعُُعنُُوحدهُُُُليسُالمسؤولُُالكربوُنغازُثانيُُارتفاعُكميةُُ -3

ُالبشريةُمنُُبلُُ ُاألنشط ُُوملوثاتُوعوالقُجويُةوأدخنةُُغازاتُوحرارةُُجميعُماُينتجُعن

 يطُباألرضُ.حفيُالغالفُالجويُالمُالحرارةتتسببُفيُنشؤُاحتباسُُُدقيقة

كونيُة -4 طبيعيةُ ظاهرةُ المناخُ طبيعيُةُُتغيرُ ومؤثراتُ عواملُ بسببُ بكميةُُتُُتتغيرُ تعلقُ

ُُ.الشمسيُوالهندسةُاألرضيةُومواقعُالقطبينُوشفافيةُالغالفُالجوياإلشعاعُ

بدايةُُلُُُمؤشُرُُاألخيرُةعُحرارةُالغالفُالجويُفيُالسنواتُُُاأنُارتُفُُُضافتراُُفيُحالُةو -5

كماُُُُعلىُالبيئةُومكوناتهاُالطبيعيةُوالبشريةجسيماُُخطراُُيشكلُُُُفانهُاُلالمناخُُفيُُتغيرُُ

 المناخُ.يصورهُالبعضُمنُالقائلينُبتغيرُ

ويسرعُُخضرةُاألرضُُمفيدُللبيئةُويزيدُمنُُفيُالجوُُُُأكسيدُالكربوُنُُثانُيارتفاعُكميةُُ -6

ُحاصيلُالزراعيةُويزيدُانتاجهاُ.نموُاألشجارُوالم

 نحو عصر جليديانخفاض الحرارة  ثالثا: 

أنُسجالتُالحرارةُوالصورُالجويةُُُُالمهتمينُبالمناخُُيريُبعضُالمختصينُمنُالعلماُءُُُُُُُُ

بلُُُُ،الحرارةالُتشيرُالىُارتفاعُفيُمعدلُُللغالفُالجويُُخاللُالسنواتُاألخيرةُُالتقطتُُالتيُُ

ُجليدي(ُ.ُ)عصرُةالىُتغيرُالمناخُنحوُالبروُدُكسُتشيرُالىُانخفاضُالحرارةُوهوُمؤشُربالع

 المناخ وعدمه  للقائلين بتغير  الخلفية العلمية رابعا: 

ألبحاثُوالسماعُللمحاضراتُواللقاءاتُالحواريةُالتيُُعددُمنُااالطالعُعلىُُُُمُنُُيستخلُصُُُُُ

ُيتضحُماُيليُ:ُُ،المناخوُُالحرارةُضوُعتناولتُمو

1- ُُُ الغالبية والمناُخأنُ الحرارةُ عنُ تحدثُ أوُ كتبُ ُُُُمنُ المناخُُليسوا فيُ متخصصينُ

المجاالتو فيُ ُتخصصاتهمُ ُُ والكيميائيةُ ُوالفيزيائيةُ سياسية،ُُالالجيولوجية،ُ

البشريةُُالتاريخيةُُالسكانيُةُُالمائية،ُُُ،النباتية،ُُفلكيُةالُُُ،ةقتصادياال ،ُُوالجغرافياُ

العلمية التخصصاتُ منُ ُُوغيرهاُ .ُُ الحراويناقشون ارتفاعُ ُُموضوعُ ُُواثارهُارة
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المناخ والعواملُُُُللنظامُالكونيُالعامُمكوناتهُُنظرةُللموضوعُدونُمعرفةُُمنُُوتغيرُ

 يسيرُ.فيهُوكيفُُُةالمؤثر

المناخُُفيُالطقسُوالمناخُممنُكتبواُوتحدثواُعُنالمختصينُُ -2 الحرارةُوتغيرُ ُُ،ارتفاعُ

ُأجزاءُمعينةُومحدوُدُُقلة،ُمختصيُنوهمُُ ُالطقسُُمنُُُُةفي يتحدثونُُُُالُُوالمناخموضوعات

سُط علىُ والماءُ اليابسُ توزيعُ األرضُُعنُ بينهماحُ ُُوالعالقةُ عن والُ خصائصُُال،ُ

 ُُُ.غالفُالجوُيوفيُالُُتوزيعُالحرارةُعلىُسطحُاألرُضُُفُيضاريسيةُلألرضُوأثرهاُُالت

عاملُالرئيسُفيُاآلراءُالتيُتكتبُأوُتقالُُالُُالسياسيةُوالمصالحُاالقتصاديةُُالتوجهاُت -3

 ارتفاعُالحرارةُوتغيرُالمناخ.ُُُحول

علماءُُونتجُعنهُاقصاءُال،ُفيُالمناخُأوُالُتغيُرالمناخُُبينُالقائلينُبتغيُرُالشديُدالتعصبُ -4

بالمناخ ُُُُوالمهتمينُ ابُُماهاتهالتجالمخالفين تموينُ وعدمُ اعمالهمُ اتُُاثهمحمنُ ةُُحاوعدمُ

ُللتعبيرُعنُُُُلهمُُالفرُص ُالمختلفة ُالمتلقةُُفيُوسائل ُالفكرية ُالحراأراءهم ُالمناخبارتفاع  .رةُوتقير

ُتغيرُوتذبذُبُُالعلميةُُُُاُتاألبحاثُوالدراساتُوالحوارُُجميع -5 المناخُُُُالتيُتناولتُموضوع

مُا أنُ الىُ المناخُهوُبسببُعواملُطبيعيةُوبشريُُيحدُثُُتنظرُ نظامُ ةُوليسُوفقُُفيُ

ُُ.عنهاُُمحكمةُالُتحيُدالهيةُُونظُمُُنواميسُوقوانين

ق   ت  وف  ت  م  وعون  من  اللهب 
حث  اعداد ت   الب 

ُُ
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