
 حتباس حرارياال 

اإلسم عىل ظاهرة إرتفاع  و عادة ما يطلق هذا. تغيري يف سيالن الطاقة الحرارية من البيئة و إليها هو ظاهرة إرتفاع درجة الحرارة يف بيئة ما نتيجة االحتباس الحراري

ينقسم العلامء إال من يقول أن  ة إرتفاع حرارة كوكب األرضالظاهرة عىل املستوى األريض أي عن سبب ظاهر  و عن مسببات هذه. درجات حرارة األرض يف معدلها

 17   أو باردة نوعا ما بني القرن  يشهد طبيعيا فرتات ساخنة و فرتت باردة مستشهدين بذلك عن طريق فرتة جليدية هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية و أن مناخ األرض

لتتهرب من مسؤليتها أو من ذنبها يف إرتفاع درجات  جعلها دامئا ترجع إىل مثل هذه األعامل العلميةالرشكات امللوثة مام ي هذا التفسري يريح كثري. يف أوروبا 18و 

إصدارات الغازات امللوثة كاآلزوت و ثاين أوكسيد الكربون يقويان  كربى من العلامء و التي قد ال تنفي أن الظاهرة طبيعية أصال متفقة عىل أن الحرارة حيث أن أغلبية

  جاجيةبالدفيئات الز  فقط حيث يقولون بأن هذه الظاهرة شبيهة إىل حد بعيد يف حني يرجع بعض العلامء ظاهرة اإلنحباس الحراري إىل التلوث وحده الظاهرة هذه

 .و أن هذه الغازات و التلوث مينعان أو يقويان مفعول التدفئة ألشعة الشمس

املعدل، مام يؤدي إىل ارتفاع درجة الحرارة داخل  خارجا بنفس حاملة حرارتها إىل داخل الدفيئة، ومن ثم ال تترسب الحرارة الشمس ففي الدفيئة الزجاجية تدخل أشعة

يف نفس الظاهرة،مسببة ارتفاع درجة حرارة ) مثال) السيارات ومن عوادم البرتول الغازات الضارة التي تنبعث من ادخنة املصانع ومحطات تكرير كذا تتسبب. الدفيئة

 . األرض

حرارة املناخ العاملي  تفاع درجةالحراري بالجو املحيط باألرض مازالت لغزا محريا والسيام نتيجة إر  ورغم التقنيات املتقدمة واألبحاث املضنية نجد أن ظاهرة اإلحتباس

املناخ أن مواسم الشتاء إزدادت  والحظ علامء. القطبني وفوق قمم الجبال األسرتالية يف الذوبان بشكل ملحوظ خالل القرن املايض نصف درجة مئوية أخذ الجليد يف

ويعلق العامل . لظاهرة اإلحتباس الحراري وهذا يرجحونه. مبكرا عن مواعيده فالربيع يأيت. عليه من قبل وقرصت فرتاته خالل الثالثة عقود األخرية دفئا عام كانت

املعدل لذوبان الجليد قد تخرس تركة البيئة الجليدية خالل هذا  وبهذا. إن أسرتاليا تقع يف نصف الكرة الجنويب:  الظاهرة املحرية بقوله عيل هذه) ر يكيامار ( اإلنجليزي 

 وهذا مؤرش. مرتا عيل غري عادتها منذ ربع قرن  40فلقد زاد إرتفاعها . قبل   املنطقة الشيه قطبية هناك قد إزداد إرتفاعها عام ذيلوحظ أن األشجار يف وقد. القرن

فقد يزول . حمد عقباهوهذا اإلتالف البيئي فوق كوكبنا قد الت. بيئيا يف مناطق أخري به ألن زيادة ظاهرة اإلحتباس الحراري قد تحدث تلفا.تحذيري مبكر لبقية العامل 

 عيل الحرارة واملناخ والرياح املوسم وهذا الجليد له تأثرياته. من فوقه متاما خالل هذا القرن  الجليد

ييف لألرض أي تك درجة حرارة األرض حيث أن هذه التيارات الباردة و الساخنة عبارة عن نظام و يربط العديد من العلامء بني املحيطات و التيارات املوجودة بها و بني

العلامء عىل ظهور أعاصري  غريت مجراها ما جعل التوازن الحراري الذي كان موجودا ينقلب و يستدل بعض نظام تربيد و تسخني و قد لوحظ مؤخرا أن هذه التيارات قد

 .يف أماكن مل تكن تظهر بها من قبل

يف البحار نتيجة زيادة حموضة البحار نتيجة إلمتصاصها ثاين أوكسيد الكربون و يفرسون أن  البالنكتون كام يربط بعض العلامء التلوث الحاصل بتغري يف عدد حيوانات

 .قيأي أنها مجرد الشعلة التي تعطي الدفعة األوىل لهذه العملية و البالنكتون يقوم بالبا مبفعول الفراشة التلوث الذي يحدثه اإلنسان هو شبيه

إغراق كثري من املدن الساحلية حول  وهو ما يقدر العلامء أنه يف حال استمراره فإن ذلك سيؤدي إىل..عند القطبني الجليد من آثار ارتفاع درجة حرارة األرض، ذوبان

 ، الهالوكربونات ، أكسيد النيرتوز ، امليثان ، ثاين أكسيد الكربون .األرض األرض إىل تغري املناخ العاملي وتصحر مساحات كبرية من اع درجة حرارةكام سيؤدي إرتف. العامل

 سادس أكسيد الفلوريد

مهمة  من أن أنشطة برشية مثل تكرير النفط ومحطات الطاقة وعادم السيارات أسباب املناخ عام يقوله كثري من العلامء وخرباء وكالة حامية البيئة يف تقرير نرشته

ارتفاع املتوسط العاملي  لالحتباس الحراري ترتاكم يف غالف األرض نتيجة أنشطة برشية مام يتسبب يف قريرها إن الغازات املسببةوقالت اإلدارة يف ت. الرتفاع حرارة الكون

 املباين والطرق وخطوط سم مام ميكن أن يهدد 48ويتوقع التقرير أن يرتفع مستوى سطح البحر . السطح لحرارة الهواء عىل سطح األرض وحرارة املحيطات تحت

 نيويورك يف مانهاتن ميكن أن يغمر حي وإن ارتفاع مستوى البحر باملعدالت الواردة يف التقرير. الحساسية املناخية الكهرباء وغريها من البنية األساسية يف املناطق ذات

العلامء إنها السبب الرئييس  منتج النبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناتجة عن اإلنسان والتي يقولهي أكرب  الواليات املتحدة و تعترب .شارع وول سرتيت باملاء حتى

 .وتنبعث الغازات من مصانع الطاقة والسيارات وصناعات أخرى .للغازات املسببة لظاهرة االحتباس الحراري

مثة تغريا كبريا يف  وهذا معناه أن. درجات مئوية6ها األرض منذ قرن حيث زادت درجة حرارتها شهدت ولقد شهد العامل يف العقد األخري من القرن املايض أكرب موجة حرارية

ويعقدون املؤمترات للحد من  وهذا ماجعل علامء وزعامء العامل ينزعجون. واملجاعات وحرائق الغابات والتصحر ات والجفافالفيضان فلقد ظهرت. مناخها اليحمد عقباه

. والكوارث البيئية واألوبئة واألمراض املعدية األرض ستكتسحها الفياضاناتوهذا معناه أن . العاملي مام أصابنا بالهلع هذه الظاهرة اإلحرتارية التي باتت تؤرق الضمري

وهذا ما جناه اإلنسان عندما أفرط يف إحراق . مستقبل األرض نجد أن املتهم األول هوغاز ثاين أكسيد الكربون الذي أصبح شبحا تالحق لعنته ويف هذا السيناريو البيئي

إلجتثاث اَشجار الغابات وإنتشار التصحر قلل الخرضة النباتية التي  كام أن. والخشب والقش ومخلفات املحاصيل الزراعية فزاد معدل الكربون بالجو والفحم النفط

 .مام جعل تركيزه يزيد به. ثاين أكسيد الكربون من الجو متتص غاز



 أوربا م مرت 1570 فلام إنخفضت درجة الحرارة نصف درجة مئوية عن معدلها ملدة قرنني منذ عام. مية املناخ وتأرجحه أنه قد أصبح ظاهرة بيئية محريةولنبني أه

والعكس لو زادت درجة الحرارة زيادة طفيفة  .الصقيع وطالت فوق األرض فرتات. ملحاصيلجعل الفالحني يهجون من أراضيهم ويعانون من املجاعة لقلة ا بعرص جليدي

وهذه املعادلة املناخية . والحرشات املعمرة تسعي وتنترش ل تتضاعفوفرتات الصقيع والربد تقل مام يجعل النباتات تنمو واملحاصي عن متوسطها تجعل الدفء يطول

 .إرتفاع أو إنخفاض متوسط الحرارة فوق كوكبنا نجدها تعتمد عيل

لألجواء العليا أو  بالسامء ألنها تحتفظ تحتها بالحرارة املنبعثة من سطح األرض وال ترسبها والحظ العلامء أن إرتفاع درجة الحرارة الصغري ليال سببها كثافة الغيوم

ألن هذه السحب تعكس ضوء . أبرد مام يجعل حرارة النهار. مايقال بالدفيئة لألرض أو ظاهرة البيوت الزجاجبة وهذا مايطلق عليه ظاهرة اإلحتباس الحراري أو. الفضاء

ورغم كرثة الغيوم وكثافتها بالسامء . تزداد رطوبة املطرية نجد أن الرتبة ويف األيام. لألرض كأنها حجب للشمس أو سرت لحرارتها الشمس بكميات كبرية والتجعله ينفذ منها

 .الترتفع ألن طاقة أشعة الشمس تستنفد يف عملية التبخري والتجفيف للرتبة إال أن درجة الحرارة

التي لوالها  باملحيطات بالرتبة واملياه الرطوبة أو الجبال ودرجة حرارة األرض تعتمد عيل طبيعتها وخصائص سطحها سواء لوجود الجليد يف القطبني أو فوق قمم

كام أن الرياح . والنسل لك الحرثوإال أصبحت اليابسة فوقها جحيام اليطاق مام يه. الواقعة عيل األرض ألن املياه متتص معظم حرارة الشمس. ألرتفعت حرارة األرض

يعتمد عيل منظومة معقدة من اآلليات  لهذا نجد أن املناخ العاملي. العاملي من خالل املطبات واملنخفضات الجوية والعواصف يف مساراتها تؤثر عيل املناخ اإلقليمي أو

 .فوق سطح األرض والعوامل واملتغريات يف الجو املحيط أو

ألن الجو . مئوية درجة15+درجة مئوية بدال من كونها حاليا متوسط حرارتها 15–حرارتها إيل  ء املناخ بدون الجو املحيط بها سينخفض درجةفاألرض كام يقول علام

يف األجواء السفيل من يحتفظ به  ألن جزءا من هذه الحرارة الوافدة من الشمس يرتد للفضاء ومعظمها. فوقها املحيط بها يلعب دورا رئيسيا يف تنظيم معدالت الحرارة

فتسخن هذه الطبقة  .األشعة دون الحمراء متتص الجو تحتوي عيل بخار ماء وغازات ثاين إسيد الكربون وامليثان وغريها وكلها ألن هذه الطبقة الدنيا من. الغالف املحيط

ومع . الصوبة الزجاجية الحرارية وهذه الظاهرة يطلق عليها اإلحتباس الحراري أو ظاهرة الدفيئة أو. األرض السفيل من الجو املحيط لتشع حرارتها مرة ثانية فوق سطح

أو دافئا فيمكنه إستيعاب كميات بخار ماء أكرث  ولو كان الجو جافا. املحيط بها تجعل مياه البحار واملحيطات والرتبة تتبخر إرتفاع الحرارة فوق سطح األرض أو بالجو

 .ثم يشعها لألرض. املاء يحتفظ بالحرارة رألن بخا. زادت نسبة بخار املاء بالجو املحيط زادت ظاهرة اإلحتباس الحراري وكلام. مام يزيد رطوبة الجو

التي يف دراستهم للمناخ  بهايدلربج مبعهد ماكس بالنك األملان والغيوم تؤثر عيل تغريات املناخ بالعامل والسيام وأن فريقا من علامء املناخ نيةاإلشعاعات الكو  ولقد وجد أن

وقد جاء بها أنهم عرثوا عىل أدلة عيل العالقة ما بني هذه األشعة  .االتحاد الجيوفيزيايئ األمرييك التي يصدرها) جيوفيزيكال ريسريتش ليرتز(نرشت مؤخرا مبجلة 

 وهذه الكتل تؤدي إيل. الغالف الجوي تولدت عن اإلشعاع الفضايئ السفىل من فلقد إكتشفوا كتال من الشحنات الجزيئية يف الطبقات. املناخية فوق األرض والتغريات

إضفاء  يف العمليات املناخية حيث يقوم بعضها بتسخني العامل والبعض اآلخر يساهم يف ظهور األشكال النووية املكثفة التي تتحول إىل غيوم كثيفة تقوم بدور أسايس

كبري لتأثري  إال أن كميات اإلشعاعات الكونية القادمة نحو األرض تخضع بشكل. هذه الغيوم بشكل كامل عىل عملورغم هذا مل يتم التعرف إىل اآلن و . الربودة عليه

جزءا هاما من الزيادة التي شهدتها درجات حرارة األرض يف  ويرى بعض العلامء أن. لعام فوق األرضلها تأثري غري مبارش عىل املناخ ا النجوم والبعض يقول أن. الشمس

 .باالحتباس الحراري الناجم عن اإلفراط يف استخدام املحروقات رمبا يكون مرده إىل تغريات حدثت يف أنشطة الشمس، وليس فقط فيام يسمى القرن العرشين،

الغالف الجوي  فوجدوا القياسات التي أجروها قد رصدت ألول مرة يف الطبقات العليا من .كيب عدسة أيونية ضخمة يف إحدى الطائراتوقد قام الفريق األملاين برت 

وتشكيل  الطبيعة األيونية أدلة قوية بأن الغيوم تلعب دورا هاما يف التغري املناخي حسب تأثريها عىل ومن خالل مراقبتهم وجدوا. أيونات موجبة ضخمة بأعداد كثيفة

املناخية وتؤثر عىل قدرة  مام يؤيد النظرة القائلة بأن األشعة الكونية ميكن أن تساهم يف التغريات .ومنو هذه الجزيئات الفضائية يف الطبقات العليا من الغالف الجوي

 .الغيوم عىل حجب الضوء

 إكتشف مؤخرا أهمية الغيوم يف املنظومة املناخية وأن للغيوم تأثريا قويا يف بريطانيا التابع لجامعة إيست أنجليا يف) تيندال لألبحاث حول التغريات املناخية(ويف مركز 

الطويلة  وجاتالقصرية الوافدة نحو األرض، كام متتص إشعاعات أرضية من نوع امل ألن الغيوم متنع بعض إشعاعات املوجات. اخرتاق األشعة للغالف الجوي لألرض

تأثري السحب كبريا  فقد يكون. األشعة الطويلة برودة وزيادة حرارة الغالف الجوي عىل التوايل الصادرة عن األرض مام يسفر عن حجب هذه األشعة القصرية وإمتصاص

لهذا السحب العليا تقوم بحجب  .متيل وتتجه نحو الحرارة املنخفضة متيل إىل الربودة، بينام السحب العليا ألن السحب. لكن مل يظهر حتي اآلن دليل يؤيد صحة ذلك

 .كام هو معروف نور الشمس بشكل أقل مام تفعله السحب املنخفضة

تايل فإنها املنخفضة وبال الغيوم العالية تكون طبقاتها الفوقية أكرث برودة من نظريتها يف الغيوم ألن. لكن الغيوم تعترب ظواهر قادرة عىل امتصاص األشعة تحت الحمراء

تغري املناخ، كام أن الدخان الذي يتسبب  هو إمكانية تغري خصائص السحب معلكن ما يزيد األمر تعقيدا . للفضاء الخارجي األشعة تحت الحمراء تعكس قدرا أقل من

 .ما يتعلق بتأثري ظاهرة االحتباس الحراري عىل الغيوم فيه البرش ميكن أن يخلط األمور يف

حرارة الطبقات السفىل من الغالف الجوي عىل ما هي  عىل أن حرارة سطح األرض يبدو أنها بدأت يف االرتفاع بينام تظل مستويات الجيوفيزياء ويتفق كثري من علامء

و هذا الغطاء قد . يف تغيريات يف الغطاء الخارجي للسحب فرتض أن هذه اإلشعاعات ميكنها أن تتسببنرش حول تأثري اإلشعاعات الكونية ي لكن هذا البحث الذي. عليه

 ألن الشواهد عيل هذا مازالت.التغريات التي سببها اإلنسان عىل املناخ  وأن االختالف يف درجات الحرارة باملناخ العاملي ليس بسبب. للغز الحرارة ميكن تقديم رشحا



السحب ميكن أن  ورغم أن العلامء رأوا أن التغيريات الطارئة عىل غطاء.نحو الغالف الجوي تأثري يفرتض أن يظهر يف ارتفاع كامل يف الحرارة من األسفلفهذا ال. ضعيفة

الدراسة األخرية رجحت أن تكون  نلك. أسباب االختالفات املوجودة يف مستويات الحرارة باملناخ العاملي تفرس هذا االختالف، فإنه مل يستطع أحد أن يقدم دليال عن

ورمبا تكون هذه هي الحلقة  يف الصغر وتغزو مختلف الكواكب بقياسات مختلفة حسب قوة الرياح الشمسية األشعاعات الكونية، وهي عبارة عن شحنات غاية

 . فوق كوبنا يف تأثري األشعة الكونية عيل املناخ املفقودة

الجليدية مام يهدد املزروعات  جبال الهيماليا قد غمرت باملياه الذائبة فوق قمة بوهيتان بحرية جليدية يف 24و  نيبال يدية يفبحرية جل 20ويف جبال الهيماليا وجد 

وحسب برنامج البيئة . مبياه الجليد الذائب وبرجح العلامء أن سبب هذا إمتالء هذه البحريات. ملدة عرش سنوات قادمة بالغرق والفيضانات لهذه البحرياتواملمتلكات 

الفيضانات ملياه الجليد جعلت  وهذه. مرتا يف السنة 40– 30درجة مئوية وأن الغطاء الجليدي فوق بوهتان يرتاجع  1معدل حرارتها  العاملي وجد أن نيبال قد زاد

 .تقيم السدود لدرأ أخطار هذه الفيضانات سلطات يوهيتان ونيبال

 

 

 

 

 جميع الحقوق محفوظة لموقع عيون البصائر
http://www.elbassair.net


