
     

 ظاهرتي االحتباس الحراري و ثقب طبقة االوزون

( 9ضمن سلسلة الطالة المتجددة )                                                           

 

                                                            ألدمحسام فٌصل عبد / رئٌس مهندسٌن 

  المتجددةدكتوراه فً مجال الطالة 

 ظاهرة االحتباس الحراري

و المٌثان و كبرٌتٌد الهٌدروجٌن و غٌرها من  CO2تولد غازات تالولود االحفوري  حتراقنتٌجة ا •

االنبعاثات فتشكل طبمة بٌن الغالف الجوي و المشرة االرضٌة تحجب خروج االشعة المنعكسة داخل 

بٌعً مما ٌؤثر سلبا على المناخ و االنسان و هذا المحٌط مسببة ارتفاع درجات الحرارة عن الحد الط

 النبات و الحٌوان و البٌئة بشكل عام .

 



 

 آثار ظاهرة االحتباس الحراري :

زٌادة الكوارث الطبٌعٌة على كوكب االرض ) عواصف ، فٌضانات ، اعاصٌر ، جفاف  -

 و موجات حارة ( .

 تغٌر ظروف انتاج الغذاء فً العالم . -

 فً بعض االجزاء من الكرة االرضٌة . زٌادة مستوٌات المٌاه -

 زٌادة المساحات المتعرضة للجفاف و التعرٌة فً مناطك أخرى .  -

 أسباب ظاهرة االحتباس الحراري :

 زٌادة انبعاث الغازات الضارة و اهمها ثانً اوكسٌد الكربون . -

و انبعاثات نواتج الولود االحفوري المستخدم فً المصانع و وسائط النمل المتعددة  -

 انتاج الطالة الكهربائٌة . 

 انخفاض المساحات الخضراء و انحسارها و ظاهرة لطع االشجار . -

 عالج هذه الظاهرة :

 االستثمار فً مجال الطالات المتجددة و النظٌفة . -

 .تملٌل نسبة االنبعاثات الحرارٌة  -

 نشر الوعً و الثمافة و استخدام المنتجات التً ٌعاد تصنٌعها. -

 

 طبمة االوزونظاهرة ثمب 

:هً درع هش من الغاز ٌحمً األرض من الجزء الضار من أشعة طبمة االوزون  •

، مما ٌساعد على الحفاظ على الحٌاة على و خاصة االشعة فوق البنفسجٌة  الشمس

 كوكب األرض.

العالمً و ارتفاع  مسببا بشكل رئٌسً ظاهرة االحترارحصول ظاهرة ثمب االوزون  •

 مستوٌات معدالت درجات الحرارة ٌرجع الى سببٌن رئٌسٌٌن هما :

 O3الذي ٌتفاعل مع االوزون   CFCنتٌجة انبعاثات غاز الفرٌون السبب االول هو  •

 .و غاز اوكسٌد الفرٌون  O2فٌفكن االوزون و ٌحوله الى اوكسجٌن 



لدفٌئة وأهمها غاز الفحم, والسبب الثانً هو ازدٌاد مفعول انبعاث الغازات ا  •

الذي ٌنطلك عند كل عملٌة حرق للمواد العضوٌة, أي التً فً تكوٌنها 

الكربون )الخشب, المش, النفط, الفحم, الغاز الطبٌعً( كما ٌنطلك من تنفس 

الكائنات الحٌة وتحلل المواد العضوٌة المٌتة بمالمستها الهواء والتً تساوي 

 .بمفعولها المواد المشتعلة

تستطٌع طبمة االوزون بناء نفسها بعد التملٌل من انبعاثات الغازات الناتجة من استخدام  •

 غاز الفرٌون و حرق الولود االحفوري .

االوزون الذي ٌحمً  O3لتولٌد  Oاالتحاد مع ال O2حٌث تعود ذرات االوكسجٌن  •

.حٌث االنسان و االحٌاء و االرض بشكل عام من االشعة الفوق البنفسجٌة الضارة 

ولتٌا الى ان تتخلص منه ثم ٌعود االوزون الى وضعه   O3تتفاعل هذه االشعة مع ال 

 الطبٌعً .

 

 

 

 

 


