أثر التلوث على التغيرات المناخية وآثارها البيئية في العالم
املدرس رمحن رباط االيدامي
اخلالصة

اخذت التغيرات المناخية في العالـ تحظى باىمية كبيرة  ،لخطورتيا وزيادة آثارىا البيئية  ،بسبب

زيادة الطمب عمى مصادر الطاقة االحفورية  ،االمر الذي ادى الى حدوث ظاىرة االحتباس الحراري تمؾ
الظاىرة التي تعمؿ عمى دخوؿ االشعة القصيرة الموجة وتمنع انطالؽ االشعة طويمة الموجة في الغالؼ

الغازي بفعؿ زيادة انبعاث الغازات الدفيئة وعمى رأسيا غاز  Co2فضالً عف ذلؾ تعمؿ عدة عوامؿ

مؤثرة عمى تغيير غاز االوزوف ( )O3نفس التأثير مف خالؿ زيادة اكاسيد االوزوتية بفعؿ التفجيرات

النووية وزيادة الطائرات النفاثة المدنية والعسكرية اذ تقوـ بتمويث الغالؼ الغازي بالمواد الكيميائيو مثؿ

غاز ثاني اواكسيد الكاربوف وثاني اوكسيد الكبريت وبخار الماء واوؿ اوكسيد الكاربوف واوكسيد االوزوت
واليايدروكاربونات  ،فضالً عف انطالؽ المركبات الكمورفموركاربوف الى الجو اذ تعمؿ ىذه العوامؿ عمى

انخفاض نسبة غاز  o3في طبقة الستراتوسفير ذلؾ الدرع الواقي مف االشعة فوؽ البنفسجية  ،االمر

الذي يعمؿ عمى التأثير عمى البيئة مف زيادة مساحات االراضي الجافة واتساع الحرائؽ بفعؿ موجات
الحر  ،االمر الذي يؤدي الى ذوباف الجميد ورفع منسوب البحار  ،مما يقود الى انقراض او قمة اعداد

الكائنات الحية ( النباتية والحيوانية )  .فضالً عف ذلؾ تعمؿ المموثات الناتجة مف النشاطات البشرية

ليست في زيادة درجات الح اررة فحسب بؿ في تغيير نوعية االمطار الساقط مف خالؿ نويات التكاثؼ
وتشكيؿ الغيوـ مف ذرات الغازات الساخنة والجزيئات المحمولة الى طبقات الجو العميا عمى تكويف

احماض الكبريتيؾ والكاربونيؾ والنتريؾ وسقوطيا عمى شكؿ امطار حامضية واشعاعية وطينية ليا اثار
بيئية عمى االبنية اذ تسبب في تآكؿ االحجار والطالء والمطاط واالنسجة وحتى بعض المواد البالستيكية
 ،كذلؾ تؤثر عمى اشجار الغابات اذ تقوـ بالقضاء عمى اعداد كبيرة منيا تصؿ في بعض المناطؽ

الى ،%75كما تؤثر عمى الحياة الحيوانية فييا مف ىجرتيا الى انقراضيا وتناقصيا  ،وىذا االمر ينطبؽ
كذلؾ عمى الحياة المائية .
املقدمة :

تع ػػد التغيػ ػرات المناخي ػػة م ػػف أكث ػػر المظ ػػاىر المخيف ػػة الت ػػي تعص ػػؼ بالع ػػالـ  ،نتيج ػػة التق ػػدـ

الصناعي والتطور العمراني وتراجع مساحات الغابات في مختمؼ دوؿ العالـ  ،لذا حذرت العديػد مػف

المؤتمرات العالمية مػف ىػذا الخطػر الػذي يواجػو العػالـ  ،ولػـ يتوقػؼ خطػر ىػذه الظػاىرة عمػى ارتفػاع
الحػ اررة عمػػى االرض مػػف زيػػادة  CO2والتغيػػر فػػي نسػػبة غػػاز  o3فحسػػب  ،بػػؿ حػػدوث ظػواىر ليػػا
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نتائج وخيمة عمى النظاـ الحيوي الذي نعيش فيو وىي زيادة موجات الحػر واتسػاع مسػاحات الجفػاؼ

والح ارئؽ  ،مما يؤدي الى ذوباف الجميد الذي يعمؿ عمى رفع منسػوب البحػار واغػراؽ السػواحؿ األمػر
الذي يؤثر عمى باقي الكائنات الحية (النباتية والحيوانية ) مف قمة أعدادىا الى انقراضيا .ناىيؾ عػف
تػػأثير غػػاز  CO2وبػػاقي الغػػازات االخػػرى الناتجػػة عػػف نشػػاطات االنسػػاف واالنفجػػارات النوويػػة التػػي
تتشكؿ مع الغيوـ وبالتالي تسػقط عمػى شػكؿ امطػار حامضػية واشػعاعية تحتػوي اصػالً عمػى مركبػات

كيمياوية مختمفة مػف كبريتيػؾ وكاربونيػؾ والنتريػؾ ....الػ وماليػا مػف تػأثيرات عمػى االبنيػة والنباتػات

والحيوانػػات  ،لػػذا عمػػى المجتمػػع اليػػوـ اف يعػػي ىػػذا الخطػػر الػػذي ييػػدد نظامػػو الحيػػوي فػػي مختمػػؼ
مناطؽ العالـ دوف استثناء .

 .1مشكمة البحث  :تتمثؿ مشكمة البحث باالسئمة االتية :

 -كيؼ يؤثر التموث عمى التغير المناخي ويزيد درجة الح اررة ؟ وما ىي االثار المترتبة منو ؟

 كيػػؼ يػػؤثر التمػػوث عمػػى التغيػػر المنػػاخي ويغيػػر نوعيػػة االمطػػار السػػاقطة ؟ ومػػا ىػػي االثػػارالمترتبة منو ؟

 .2فرضية البحث  :تنطمؽ فرضية البحث في االجابة عمى االسئمة اعاله :

 يعمؿ التموث عمى زيادة غاز ثاني اوكسيد الكاربوف والتغير في نسبة غاز االوزوف الجػوي ،وبالتػػالي يعمػػؿ عمػػى زيػػادة موجػػات الحػػر والجفػػاؼ والح ارئػػؽ وذوبػػاف الجميػػد ورفػػع منسػػوب

البحار فضالً عف قمة اعداد الكائنات الحية (النباتية ) والحيوانية الى انقراضيا.

 يعمػػؿ التمػػوث عمػػى زيػػادة غػػاز  CO2واكاسػػيد الكبريػػت والنتػػروجيف والتفجيػرات النوويػػة التػػيتؤدي الى تغير في نوعية االمطار الساقطة مف امطار حامضية الى اشعاعية وطنيػة االمػر

الذي يؤدي الى تأثيرات عمى االبنية والنباتات والحيوانات .

 .3منيج البحث  :لقػد سػار الباحػث فػي ىػذا البحػث عمػى اسػاس المػنيج التحميمػي المسػتند عمػى
تحميؿ الجداوؿ والخرائط والبيانات والمعمومات الخاصة بالبحث .

 .4ىػػدؼ البحػػث  :ييػػدؼ البحػػث الػػى معرفػػو آثػػار التمػػوث ونتػػائج التغيػػر المنػػاخي مػػف خػػالؿ
اسػػتعراض ابػػرز المموث ػات الرئيسػػة والمتمثمػػة بغػػاز  Co2والتغيػػر فػػي نسػػبة غػػاز  ، O3كمػػا
يناقش االثار المترتبة منيا مثؿ زيادة موجات الحر والجفاؼ والحرائؽ وذوباف الجميد وارتفاع

منسػػوب البحػػار وقمػػة اعػػداد الكائنػػات الحيػػة الػػى انق ارضػػيا  ،فضػالً عػػف اظيػػار اثارىػػا عمػػى
نوعيػػة االمطػػار مػػف خػػالؿ تشػػكيؿ الغيػػوـ مػػف ذرات الغػػازات السػػاخنة وجزيئػػات محمولػػة الػػى
طبقات الجو العميا وسقوطيا عمى شكؿ امطار حامضية واشعاعية اضافة الى امطار طينية
وتأثيرىا عمى االبنية والنباتات والحيوانات .
المبحث االول  :اثر االحتباس الحراري فً التغٌرات المناخٌة واثارها البٌئٌة
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اىـ المموثات الرئيسة الناتجة عف النشاطات البشرية ىو زيادة غػاز CO2النػاتج مػف احتػراؽ
مص ػػادر الطاق ػػة االحفوري ػػة  ،نتيج ػػة التق ػػدـ الص ػػناعي  ،االم ػػر ال ػػذي ادى ب ػػدورة ال ػػى ح ػػدوث ظ ػػاىرة
االحتباس الحراري التي تعمؿ عمى دخوؿ األشعة القصيرة الموجػو وتمنػع مػف انطػالؽ االشػعة طويمػة

الموجػػو عب ػر الغػػالؼ الغػػازي  ،وىػػذا يػػؤدي بػػدوره الػػى ارتفػػاع فػػي درجػػة حػ اررة االرض  ،اضػػافة الػػى
ذلػػؾ فػػأف التفجي ػرات النوويػػة واتسػػاع خطػػوط النقػػؿ الجػػوي المػػدني والحربػػي وزيػػادة اسػػتخداـ االسػػمدة

االزوتية والكمورفموركاربوف تؤدي ىػي االخػرى الػى اسػتمرار ارتفػاع درجػات الحػ اررة عػف طريػؽ التغيػر

فػػي نسػػبة غػػاز  O3الموجػػود فػػي طبقػػة الستراتوسػػفير  ،الػػذي يعػػد الػػدرع ال ػواقي لسػػط االرض مػػف
االشعة فوؽ البنفسجية  .ولتسميط الضوء عمى ىذه التغيرات المناخية ومعرفة اسبابيا تتمثؿ بما يمي:

اوالً :دور غاز ثاني اوكسيد الكاربون في التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة االرض:

يمعب غاز  CO2دو اًر كبي اًر فػي التػأثير عمػى كميػة االشػعاع الشمسػي الواصػؿ والصػادر مػف

سط األرض تجاه الفضاء  ،اي عمى الموازنة االشعاعية وبالتالي عمى درجة الح اررة .

نسػػبة غػػاز  CO2فػػي الجػػو ليسػػت ثابت ػة  ،بػػؿ ىػػي متغي ػره اذ تتغيػػر مػػف فصػػؿ الػػى آخػػر ،

ومف مكاف الى آخر ويصؿ مػدى التغيػر الفصػمي فػي ىػذا الغػاز الػى اقصػاه فػي العػروض العميػا مػف
نصؼ الكرة الشمالية  ،فعند دائرة عرض  55شماالً تتراوح كميتو بيف  1555555 / 315في اواخػر

الصيؼ الى  1555555/318في الربيع  .وتعود القيـ المنخفظػة الممحوظػة فػي الصػيؼ الػى عمميػة
تمثيؿ ىذا الغاز في البحار القطبية البػاردة  .واذا كانػت كميػة غػاز  CO2فػي الجػو بحػدود ( 2355
×  9 15طف ) فأف الكمية الرئيسية ليذا الغاز نجػدىا محمولػة فػي ميػاه المحيطػات (15 × 135555
9طػػف )  .غيػػر اف الميػػـ فػػي االمػػر ىػػو اف حػػدوث ت ازيػػد فػػي كميػػة غػػاز  CO2فػػي الجػػو يػػؤدي الػػى
ت ازيػػد فػػي امتصػػاص االشػػعة االرضػػية طويمػػة الموجػػو التػػي يبثيػػا سػػط االرض والتػػي تقػػع ضػػمف

المدى الموجي  17-13ميكروف  ،مما ينجـ عنػو ت ازيػد فػي درجػة الحػ اررة  ،ذلػؾ اف غػاز  CO2يعػد
غ ػػا اًز ش ػػفافاً لالش ػػعة الض ػػوئية ( قص ػػيرة الموج ػػو ) لكن ػػو غ ػػاز غي ػػر ش ػػفاؼ لالش ػػعة الح ارري ػػة (طويم ػػة

الموجة ) التي يبثيا سط االرض

( )1

 .وتتبايف النشاطات البشرية التي تزيد مف غاز  Co2في الجو

وخاصػػة فػػي المئػػة السػػنة االخيػرة التػػي ادت الػػى احػػداث تغيػرات فػػي دورة الكػػاربوف  ،اذا بمغػػت كميػػة

غػػاز  CO2والت ػػي تن ػػتج عالمي ػاً ع ػػف طري ػػؽ مصػػادر الطاق ػػة االحفوري ػػة ،فض ػالً ع ػػف ح ػػرؽ الغاب ػػات
واالعشاب بحوالي  14مميار طف سنوياً  ،ينطمؽ حوالي نصؼ ىذه الكمية الى الغالؼ الغػازي بينمػا
تمتص التربة والغالؼ المائي القسـ المتبقي .

بعد اف يسػتقبؿ سػط الكػرة االرضػية اشػعة الشػمس يعكػس قسػـ كبيػر مػف ىػذه االشػعة عمػى

شػػكؿ اشػػعة تحػػت الحم ػراء  infraredلتجنػػب ازديػػاد درجػػة ح ػ اررة سػػط االرض  .وعنػػد زيػػادة نسػػبة
غاز  CO2في الغالؼ تقؿ نسبة معدالت االشعة تحػت الحمػراء المعكوسػة مػف االرض الػى الفضػاء
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الخارجي وبالتالي تتجمع في الغالؼ الغػازي  ،وىػذا يعػود الػى خصػائص غػاز  CO2فػي امتصػاص

األشعة الحمراء االمر الذي يؤدي الى رفع درجات الح اررة عمى سط االرض واحداث تغيرات لممناخ
العػػالمي  ،وتسػػمى ىػػذه الظػػاىرة بالبيػػت الزجػػاجي ( ) Green house effectالػػذي يسػػم بػػدخوؿ
الضوء المنظور ( )400-750nmولكنو يحجز االشعة تحت الحمراء المنعكسة مف السط والبنايات

داخػػؿ البيػػت مسػػبباً ذلػػؾ االرتفػػاع فػػي درجػػة الحػ اررة

( )2

خطػػورة ت ازيػػد  Co2فػػي الغػػالؼ الغػػازي والتػػي

يتوقػع اف تتضػاعؼ نسػػبتو  ،وممػا يؤكػػد دقػة ىػػذه التوقعػات ىػػو مقػدار التغيػػر فػي درجػػة حػ اررة سػػط
االرض وغالفيا الغازي بسبب االحتباس الحراري الناتج مػف تػراكـ كميػات كبيػرة مػف غػاز Co2

( )3

.

وىػػذا واض ػ فػػي جػػدوؿ ( )1الػػذي يبػػيف زيػػادة تركيػػز غػػاز  Co2فػػي الجػػو  ،النػػاتج مػػف االسػػتيالؾ

الع ػػالمي لم ػػنفط ومص ػػادر الطاق ػػة االخ ػػرى والت ػػي ى ػػي ف ػػي حال ػػة ت ازي ػػد مس ػػتمر  ،حي ػػث بم ػػج اجم ػػالي
استيالؾ الطاقة نحو (  ) 3551مميوف برميؿ مكافئ نفط  /يومياً في عاـ  ، 1955ثػـ الػى (19351

) مميوف برميؿ مكافئ نفط  /يومياً عاـ 2555

جدول ( )1زيادة انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكاربون في الجو خالل المدة 1776-1771

السنوات

تركيز Co2

1975
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

32555
32652
32753
32955
33551
33155
33255
33357
33553

جزء بالمميون

السنوات

تركيز Co2جزء

السنوات

تركيز Co2جزء

1979
1985
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

33657
33855
33958
34155
34356
34453
34557
34755
34858

1988
1989
1995
1991
1992
1993
1994
1995
1996

35153
35258
35455
35555
35653
35755
35859
36559
36256

بالمميون

بالمميون

المصادر :
1. NNEP (1998-1999) world Recourse . USA, p.348.
2. UNEP (1988-1989)world Recourse USA , p. 335
ويتوقػػع اف يصػػؿ االسػػتيالؾ الػػى نحػػو ( )31652مميػػوف برميػػؿ مكػػافئ مػػف نفػػط /يومي ػاً عػػاـ

 2525جػػدوؿ ( ، )2مػػف خػػالؿ اسػػتمرار اح ػراؽ الوقػػود المسػػتخرج مػػف الحفريػػات وبدرجػػة اقػػؿ فقػػداف
الغطاء النباتي  ،الغابات خاصة

( )4

اذ تشير بعػض الد ارسػات الػى اف درجػة تركيػز ىػذا الغػاز Co2

في الجػو بحػدود  285جػزء مػف مميػوف عػاـ  1865وبحػدود  294جػزء مػف مميػوف فػي عػاـ ، 1875
لتبمػػج ق اربػػة  355جػػزء مػػف مميػػوف عػػاـ  ، 1925لتصػػؿ الػػى ح ػوالي  313جػػزء مػػف مميػػوف فػػي عػػا ـ

4

1965

( )5

 ،وحسب جدوؿ ( 32555 )1جزء مف مميوف عاـ  ، 1975ثـ تزداد الى  33855جزء مف

مميػوف عػػاـ  ، 1985وتصػؿ الػػى  354جػزء مػػف مميػوف عػػاـ  ، 1995والػى  36256جػػزء مػف مميػػوف
عػػاـ  ، 1996ويسػػتمر الت ازيػػد ليصػػؿ  375جػػزء مػػف مميػػوف عػػاـ 2555

مميوف عاـ 2555

( )7

( )6

 ،والػػى  379جػػزء مػػف

ومف المتوقع اف يصؿ الى  425جزء مف مميوف عاـ 2525

( )8

.

والمصادر المؤدية الستيالؾ مصادر الطاقة فػي العػالـ والتػي تسػببت انبعػاث الغػازات ومنيػا

غاز  Co2وتػؤدي الػى تغيػرات بيئيػة ومناخيػة حػادة ىػي الصػناعات واالعمػاؿ واالسػتخدامات الكثيفػة
في الدوؿ المتقدمة

( )9

ويمكف مالحظة ذلؾ في خريطة ( )1التي تبػيف نسػبة مسػاىمة دوؿ العػالـ فػي

نفث غاز  Co2وىذه النسب تبعث القمؽ اذ تساىـ الواليػات المتحػدة والصػيف بػأعمى النسػب مػف غػاز

 Co2ثـ تأتي روسيا االتحادية والمانيا واليند والياباف بالمرتبة الثانية  ،ويمكف معرفة تأثير ىذا الغاز
عمى الدوؿ التي تطمقيا مثؿ الياباف ومدى تأثيره عمى مدنيا الكبيرة مثؿ طوكيو وازواكػا وكيوتػو التػي

شيدت ارتفاعاً سريعاً في درجات الح اررة  ،حيث ازدادت درجة الحػ اررة بحػوالي  559ـ فػي طوكيػو و

 556في اوزاكا و  559ـ في كيوتو  ،بينما اوضحت المحطات الريفية ارتفاعاً اقؿ عما ىو عميو في

المػػدف الكبيػرة  ،وقػػد ارجعػوا  %65مػػف ىػػذا االرتفػػاع الػػى زيػػادة التحضػػر عمػػى المنػػاخ( .)15مػػف زيػػادة

شبكات الطرؽ والتطور العمراني واالبنية التي تمتص نسبة عالية مف االشعاع الشمسي  ،فضالً عف
زيادة اعداد السيارات والمعامؿ الصناعية ووسائؿ التدفئة والتبريد .

وبناء عمى ما تقػدـ يتضػ بػاف زيػادة غػاز  Co2فػي الجػو يعمػؿ عمػى تغيػر موازنػة االشػعاع

الشمسػػي الواصػػؿ الػػى االرض بطريقػػة يزيػػد معػػدؿ درجػػة حػ اررة الغػػالؼ الغػػازي  ،ومػػف ثػػـ يػػؤدي الػػى
ظاىرة البيت الزجاجي الذي يستقبؿ اشعاعاً قصير الموجة ويعيؽ مرور اشػعاع طويػؿ الموجػو  ،ممػا
يقود الى ارتفاع درجة ح اررة الجو واالرض معاً .

جدول ( )2استهالك العالم من النفط ومن مصادر الطاقة االخرى لممدة 2125 – 1711
(مميون برميل مكافئ من نفط  /يومياً)

النفط

السنة

الغاز

الفحم

النووية

الطبيعي
1955
1955

الكهربائية والمصادر

االجمالي

االخرى

الكمية

55425

-

959

-

55221

155541

%

%358
951

353

%9452
2559

-

%2
158

%155
3551

%2559

%954

%5959

-

%551

%155

الكمية
%

5

-

1965
1975

الكمية

2156

851

3555

-

356

6353

%

%3451
4654

%1258
1856

%4754
3257

554

%557
651

%155
15452

%4455
5755

%1758
2155

%3154
3354

%554
155

%559
656

%155
11955

%4757
6157

%1855
2556

%2855
4554

%558
353

%555
853

155
13953

%4453
65

%1854
3254

%2955
46

%254
851

%559
455

%155
15555

%4158
7557

%2558
4153

%2956
4552

%552
1253

%256
1856

%155
19351

%3952
7852

%2154
4657

%2354
4851

%654
1351

%956
1557

%155
25158

%3857
15353

%2351
6459

%2358
6659

%655
1555

%758
2558

%155
27155

%3851
11954

%2359
7955

%2456
7655

557

%757
2359

%155
31652

%3758

%2551

%2452

%756

%155

الكمية
%

1973

الكمية
%

1985

الكمية
%

1995

الكمية
%

2555

الكمية
%

2552

الكمية
%

2515

الكمية
%

2525

الكمية
%

1657
553

المصدر  .1:رضا عبد الجبار الشمري  ،االىمية الستراتيجية لمنفط العربي  ،اطروحة دكتػوراه (غيػر منشػورة)
مقدمة الى كمية االداب  ،جامعة بغداد ،2553 ،ص.154
 .2لطيػؼ كامػؿ كميػوي جميػؿ الجػابري  ،التحػديات االقميميػة والدوليػة التػي تواجػو المشػروع النػووي االي ارنػػي ،
رسالة ماجستير ( غير منشورة ) مقدمة الى كمية االداب  ،جامعة القادسية  ، 2558 ،ص.95

6

7

ثانياً :تأثير تغير غاز االوزون ( )O3الجوي في التغير المناخي :

يعػػد غػػاز  O3مػػف اىػػـ مكونػػات طبقػػة الست ارتوسػػفير  ،بػػؿ ويعػػد احػػد العناصػػر الميمػػة فػػي

تركيػػب الجػػو  ،الىميتػػو المناخيػػة بالنسػػبة لطبقتػػي الست ارتوس ػفير والتروبوسػػفير ايض ػاً والحيويػػة .واي

تغير في نسبتو ستظير اثارىا عمى طبقة الست ارتوسفير

()11

وذلؾ الحتواء ىذه الطبقة عمػى اكثػر مػف

 %95مػػف غػػاز  ، O3ل ػذا اصػػبحت ىػػذه الطبقػػة ليػػا اىميػػة حياتيػػة كبي ػرة لكونيػػا تشػػكؿ درع ػاً واقي ػاً

يحمػي احيػػاء سػط االرض مػػف مخػاطر االشػػعة فػػوؽ البنفسػجية التػػي يمػتص معظميػػا غػػاز O3

()12

لػذا عقػد مػؤتمر مػونتل الخػاص بحمايػة طبقػة االوزوف تحػت رعايػة االمػـ المتحػدة لمػتحكـ فػي المػواد
الكيمياوية التي سببت ضر اًر بغاز O3مف خػالؿ حظػر انتػاج اسػتخداـ العديػد مػف تمػؾ المػواد ووضػع
قيود الستخداـ البعض االخر

()13

ويقوـ االنساف بانشطتو المختمفة بتحطيـ حزاـ االوزوف الػواقي مػف

خالؿ عدة مموثات تعمؿ معاً عمى تخريبو ىي :

 .1اال كاسيييد االزوتييية  :تعػػد اكاسػػيد االزوت اىػػـ المركبػػات المخربػػة لػػالوزوف  ،وىنالػػؾ ثػػالث
مصادر بشرية اساسية تعمؿ عمى توليػد االكاسػيد االزوتيػة التػي تػدخؿ الطبقػة الستراتوسػفرية

االزوتية وىي :

أ .تفجيرات النووية  :تساىـ التفجيرات النووية بدور كبيػر فػي تخريػب طبقػة االوزوف  ،وخاصػة تمػؾ
التػػي تنػػتج عنيػػا مركبػػات كيميائيػػة وغازيػػة تقػػوـ باالتحػػاد مػػع االوزوف مثػػؿ اكاسػػيد االزوت  ،ويتوقػػع

القضاء عمى نسبة كبيػرة مػف االوزوف تقػدر بحػوالي  % 75اذ مػا نشػبت الحػرب النوويػة( .)14اذ شػيد

العػػالـ العديػػد مػػف الكػوارث والتجػػارب النوويػػة لالغػراض العسػػكرية التػػي تعمػػؿ عمػػى تخريػػب غػػازO3
وبالتػػالي رفػػع درجػػة ح ػ اررة سػػط االرض  ،فعمػػى صػػعيد الك ػوارث النوويػػة تعطػػؿ المضػػخة التػػي تقػػوـ

بتزويػػد مػػاء التبريػػد لموحػػدة رقػػـ ( )2فػػي المحطػػة النوويػػة لتوليػػد الكيربػػاء فػػي ثػري مايػػؿ ايالنػػد بشػػكؿ
مفاجئ في والية بنسمفانيا يوـ  28مارس سػنة 1979

()15

كػذلؾ انفجػر المفاعػؿ النػووي رقػـ ( )4فػي

محطة تشرنوبؿ لمطاقة النووية في شير ابريؿ سنة  ، 1986واشتعاؿ المبنى الضخـ لمدة عشرة ايػاـ

مموث ػاً عش ػرات اآلالؼ مػػف االمي ػاؿ المربعػػة فػػي شػػماؿ اوكرانيػػا وجنػػوب بالروسػػيا ومنطقػػة بريانسػػؾ
الروسية

()16

 .وما ليذه الكوارث النووية مف اثار خطيرة عمى نسبة غاز  O3في الغػالؼ الغػازي .

اما التجارب النووية لالغراض العسكرية شيد العالـ منيا الكثير فخالؿ المدة  ، 2556 – 1945بمػج

عػػدد التجػػارب النوويػػة نحػػو ( )2558تجربػػة نوويػػة  ،جػدوؿ ( )3ويالحػػظ مػػف الجػػدوؿ تفػػوؽ الواليػػات
المتحػػدة االمريكيػػة مػػف حيػػث اجرائيػػا لمتجػػارب النوويػػة عمػػى بقيػػة القػػوى النوويػػة مجتمعػػة  ،ففػػي نفػػس

المػػدة اجػػرت ( )1535تجربػػة نوويػػة ،بينمػػا لػػـ تق ػـ بقيػػة القػػوى النوويػػة مجتمعػػة اال (  )1526تجربػػة
نوويػػة .امػػا روسػػيا االتحاديػػة فقػػد احتمػػت المركػػز الثػػاني وبمػػج عػػدد تجارىػػا نحػػو ( )715تجربػػة نوويػػة

خػػالؿ نفػػس المػػدة تمتيػػا فرنسػػا بػػالمركز الثالػػث  .ومػػا ليػػذه الكػوارث مػػف اثػػار سػػمبية عمػػى البيئػػة التػػي

8

نعػيش فييػػا  ،الف اسػتمرارىا يػػؤثر سػػمباً عمػى طبقػػة الستراتوسػفير وبالتػػالي زيػػادة وصػوؿ االشػػعة فػػوؽ
البنفسجية الى سط االرض التي ترفع بدورىا درجة ح اررة اليواء المالمس لسط االرض .

جدول ( )3تجارب القوى النووية العالمية لألغراض العسكرية خالل المدة 2116-1745

المدة الزمنية

1945
1949

1955
1959

1965
1969

1975
1979

1985
1989

1995
1999

الواليات المتحدة

6

188

428

232

155

21

1535

روسيا االتحادية

1

82

232

227

172

1

715

21

5

5

12

2

45

فرنسا

31

69

92

18

215

الصيف

15

16

7

15

43

6

7

الدولة

المممكة المتحدة

اليند

1

الكياف الصييوني

1

2555
2556

االجمالي

1

باكستاف

6

كوريا الشمالية
االجمالي

7

291

555

756

438

64

6
1

1

1

2558

المصػػدر  :لطيػػؼ كامػػؿ كميػػوي جميػػؿ الجػػابري  ،التحػػديات االقميميػػة والدوليػػة التػػي تواجػػو المشػػروع
الن ػػووي االي ارن ػػي د ارس ػػة جيوبولتيكي ػػة  ،رس ػػالة ماجس ػػتير (غي ػػر منش ػػورة ) مقدم ػػة ال ػػى كمي ػػة االداب ،

جامعة القادسية  ، 2558 ،ص.31

ب -الطييائرات  :تقػػوـ الطػػائرات النفاثػػة المدني ػة والعسػػكرية بتمويػػث الغػػالؼ الغػػازي بػػالمواد الكيميائيػػة
مث ػػؿ غ ػػاز  CO2وث ػػاني اوكس ػػيد الكبري ػػت وبخ ػػار الم ػػاء واوؿ اوكس ػػيد الك ػػاربوف واوكس ػػيد االوزوت
والييػػدروكاربونات

()17

 .كمػػا فػػي طػػائرة الكونكػػورد الفرنسػػية – البريطانيػػة  ،والطي ػراف الحربػػي يطيػػر

عمى عمو يقارب مف  25كـ فوؽ مناطؽ مأىولة بالسكاف .كما اف اعداد كبيرة مف الطيراف المػدني (
طيراف النقؿ ) فوؽ الصوتي يطير في طبقة الستراتوسفير العموي عمى عمػو يزيػد عمػى  15كػـ  ،ممػا

يجعؿ جزءاً مف مموثاتو التي يطمقيا تنتقؿ الى طبقة الستراتوسفير االدنى .

ومما بات معروفػاً جػداً  ،اف عػوادـ محركػات الطػائرات النفاثػة تطمػؽ كميػات كبيػرة نسػبياً مػف

بخار الماء و CO2وكميػات اقػؿ مػف اوؿ اوكسػيد الكػاربوف واكاسػيد االوزوت وثػاني اوكسػيد الكبريػت
والييػػدروكاربونات  ،وذيػ ػوؿ التك ػػاثؼ مظي ػػر ش ػػائع عم ػػى ط ػػوؿ ط ػػرؽ الطيػػراف النف ػػاث  ،متخ ػػذة تم ػػؾ

الػذيوؿ شػػكؿ غيػػوـ سػمحاقية ومثػؿ ىػػذه الغيػػوـ التػػي يمكػف اف تتشػكؿ ايضػاً الستراتوسػػفير وال تتشػػتت

بسرعة  ،بؿ يمكنيا البقاء لمدة تصؿ الى ثمانية عشر شػي اًر بسػبب الفقػر فػي حركػة اليػواء او جفػاؼ

9

الجو  ،وىذه الغيوـ اف دلت فيي تدؿ عمى كمية بخار الماء المموث التػي تفرغيػا محركػات الطػائرات

خمفيا  ،اذ تبيف اف  455طائرة فوؽ صوتية حربية او مدنية تطير اربػع مػرات يوميػاً سػتخمؼ وراءىػا

 155مميوف كيموغراـ مف بخار الماء المموث فػي الستراتوسػفير االدنػى

()18

 .مػف جانػب اخػرى بينػت

احصائيات افتراضية اخػرى اف طيػراف  555طػائرة بيونػج لمػدة ثمػاف سػاعات يوميػاً ولمػدة سػنة يػؤدي

الى نقصاف كمية غاز  O3حوالي ( % 25-15سنويا)(. )19

ج -األسمدة االزوتية  :استخداـ االسمدة االوزوتية بشػكؿ واسػع فػي الز ارعػة حػوالي  45مميػوف طػف

سػػنوياً  ،يػػؤدي الػػى انطػػالؽ غػػاز االوزوت  ،خاصػػة اوؿ اوكسػػيد االزوت وثػػاني اوكسػػيد االزوت ،
التي تقػوـ باالتحػاد مػع االوزوت وتخػرب طبقػة االوزوف

()25

 .ويػرى عممػاء الميترولوجيػا اف التركيبػة

الطبيعيػػة لطبقػػة الستراتوسػػفير بػػدأت تتػػأثر ويختػػؿ توازنيػػا لزيػػادة حجػػـ مموثػػات اليػواء ويسػػتدلوف عمػػى

ذلؾ مف خالؿ وجػود السػتار الضػبابي ( )Nebulousوىػو مػا يسػمى بالضػبخية (الضػبخاف ) والػذي
نشاىدوا اليوـ مف فوؽ المحيطات ومنطقة القطب الشمالي

()21
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 -2الكمورفموركيياربون  :انطػػالؽ المركبػػات الكمورفمورميتانيػػة الػػى الجػػو سػػيترتب عميػػو انخفػػاض فػػي
نسػػبة غػػاز  ، O3لمػػا تتعػػرض اليػػو تمػػؾ المركبػػات مػػف تفكػػؾ متولػػداً عنيػػا جزئيػػات الكمػػور النشػػطة ،
أ.

وتتمثؿ مصادر المركبات الفموروكاربونية بما يمي :

صييييفائر الييييري الترابييييية المضييييغوطة  :ب ػػدءاً م ػػف اس ػػتخداميا ف ػػي ال ػػدىانات وال ػػروائ العطري ػػة

ورشاشات الشعر الى بوليش السػيارات والمبيػدات الحشػرية  ،ففػي المممكػة المتحػدة ينفػؽ سػنوياً عمػى
الصفائ الترابية ما ال يقؿ عف 255مميوف جنيػو يػتـ تشػغيميا مػف خالليػا اسػتعماؿ مػدفع غػازي مػف

نػػوع الفري ػوف الػػذي ىػػو عبػػارة عػػف مركبػػات الكمورفموركػػاربوف كمػػا فػػي التريكمػػور فمورميتػػاف  ،اف تمػػؾ

المركبػػات الفربونيػػة المنطمقػػة مػػف المػػدافع الغازيػػة تتصػػؼ بخموليػػا الكيميػػائي فػػي طبقػػة التروبوسػػفير
وبشدة تطايرىا وانتشػارىا نحػو االعمػى حيػث تبمػج طبقػة الستراتوسػفير منتشػرة فييػا بكميػة تتػراوح بػيف

ب.

 155555-15طف سنوياً واحياناً اكثر
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المكيفيييييات الهوائيييييية والبيييييرادات  ،ورغيييييوة البالسيييييتيكات ( البيييييولبرتين) () Polyurethane

والبوليسترين ( :) Polysytreneالتي تطمؽ بحػدوده  %25مػف الغػازات الفموروكاربونيػة  .وتشػير
الدراسات الحالية الى اف التركيزات الجوية لمفموركاربونات في حالة تزايد سريعة  ،خاصة فيما يتعمؽ
 ( F.11فريف  ) 11الذي يتزايد سػنوياً بمعػدؿ %28-13
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 .وفريػوف  12وفريػوف  ، 124يكمػف

خطر ىػذه المركبػات فػي كونيػا قػد تتسػرب الػى الجػو اثنػاء عمميػة التصػنيع او اثنػاء االسػتخداـ  ،او

بعد االستخداـ وتمؼ اجيزة التبريد والتكييؼ  ،وعندما تنطمؽ ىذه المركبات وتصؿ الى طبقات الجو
العميا  ،حيث تتفكؾ تحت تأثير االشعة فػوؽ البنفسػجية وتعطػي مػف جديػد الكمػور والفمػور والكػاربوف

التي تتفاعؿ مػع االوزوف  ،وتقػوـ بتخريػب طبقػة االوزوف  ،فضػالً عػف قػدرة مركبػات كمورفموركػابوف
عمػى تخريػب طبقػة  O3فميػا الكثيػر مػف المخػاطر وىػي عمػى الشػكؿ التػالي  :تحتػاج ىػذه المركبػات

15

لمػدة طويمػػة لكػػي تتالشػػى  ،تنتقػػؿ بػػبطء الػػى طبقػػات الجػػو العميػػا ومػػف ثػػـ تمػػارس دورىػػا فػػي تخريػػب
طبقػ ػػة االوزوف  ،يمعػ ػػب الكمػ ػػور النػ ػػاتج عػ ػػف تفككيػ ػػا دور الوسػ ػػيط فػ ػػي التفػ ػػاعالت دوف اف يتغيػ ػػر
باالضافة الى قدرة الكمور عمى تخريب االوزوف  ،حيث تقوـ ذرة كمور واحدة بتخريػب حػوالي (155

الؼ جزئية اوزوف ) قبؿ اف تفقد نشاطيا
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وبناء عمى ما تقدـ فاف استمرار الكػوارث والتجػارب النوويػة فػي العػالـ  ،ينػتج عنيػا مركبػات

كيميائيػػة وغازيػػة تقػػوـ باالتحػػاد مػػع غػػاز االوزوف وتعمػػؿ عمػػى تخريبػػو  ،كمػػا اف زيػػادة بخػػار المػػاء
الناتج مف تفريج محركات الطائرات المدنية والعسكرية يؤدي بالنتيجة الى نقصاف كمية غاز  O3فػي

طبقػػة الستراتوسػػفير  ،فض ػالً عػػف تػػأثير صػػفائ الػػرش الترابيػػة المضػػغوطة والمكيفػػات اليوائيػػة ورغػػوة
البالستيكات وماليا مف تأثير ىذه االجيزة مف خالؿ المركبات التي تطمقيا وتصؿ الػى طبقػات الجػو
العميا ثـ تمارس دورىا في تخريب طبقة االوزوف  ،االمر الذي يؤدي الى رفع درجة ح اررة اليواء .

ثالثاً :االثار البيئية المترتبة عن التغيرات المناخية :

اىـ االثار المتربة مف زيادة غاز  CO2وتغير في غاز  O3ىو ارتفاع درجػة حػ اررة االرض

 ،االمػػر الػػذي يػػؤدي الػػى تفػػاقـ مشػػكمة االحتبػػاس الح ػراري وىػػواخطر عوامػػؿ التغي ػرات المناخيػػة فػػي
العالـ واىـ ىذه االثار البيئية ىي -:

 .1موجات الحر :

يستمـ الغالؼ الغازي حوالي  %14مف كميات االشعاعات الشمسية الكمية عمى ىيئة اشعاع
مباشر لغرض تسخيف الغالؼ نفسو  ،ويحصػؿ حػوالي  % 18مػف االشػعة نتيجػة عمميػة طػرح حػ اررة
بخػػار المػػاء الكامنػػة بعػػد عمميػػة التكػػاثؼ  ،ويضػػاؼ الييػػا ح ػوالي  % 6نتيجػػة لعمميػػة تسػػخيف الي ػواء

المالمس لسط االرض  ،وبيذا يكوف مجموع االشعة المنعكسة نحو الغالؼ الغازي بحوالي % 38
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 .واسػػتمرار زيػػادة المموثػػات مػػف غػػاز  Co2والغػػازات االخػػرى فػػي الجػػو يعمػػؿ عمػػى تغييػػر موازنػػة

االشػػعاع الحػػالي لػػالرض بطريقػػة تزيػػد معػػدؿ درجػػة ح ػ اررة الغػػالؼ الغػػازي  ،ويعػػرؼ ىػػذا التػػأثير فػػي
كثيػػر مػػف االحيػػاف تػػأثير البيػػت الزجػػاجي منػػذ اواخػػر القػػرف التاسػػع عشػػر فقػػد تنبػػأت حسػػابات حديثػػة

بارتفػػاع حػرارة الجػػو بحػوالي (159ـ) فػػي درجػػة حػ اررة السػػط جػراء مضػػاعفة تركيػػز  Co2ومثػػؿ ىػػذه

الزيػ ػػادة سػػػيكوف ليػ ػػا تػ ػػأثير عمػ ػػى منػ ػػاخ االرض

()26

وخاص ػػة فػػػي منػ ػػاطؽ الحوض ػػيات التضاريسػ ػػية

والوديػػاف ،النيػػا تشػػكؿ انقالبػػات ح ارريػػة سػػطحية فػػي ظػػؿ سػػيادة ظػػروؼ ضػػغط جػػوي مرتفػػع  ،وتبػػرد

ليمػػي ،واذا كانػػت تمػػؾ الحوضػػيات والوديػػاف تحتػػوي عمػػى منشػػآت صػػناعية وم اركػػز تجمعػػات سػػكنية ،
فاف المموثات ستتركز بكثافة شديدة  ،كما حدث في وادي ماس ( )meuseقػرب مدينػة ليػو البمجيكيػة

 ،وكما حدث ايضاً في وادي مونونغاال قرب مدينػة دونػو ار فػي الواليػات المتحػدة االمريكيػة

()27

االمػر

الذي يؤدي الى سيادة موجات الحر فييا  ،ومف تمؾ المناطؽ التي شيدت موجات الحر مدينة لياسػا

فػػي التبػػت بػػالقرب مػػف جبػػاؿ ىماليػػا التػػي شػػيدت ارتفاع ػاً فػػي درجػػات الح ػ اررة تجػػاوزت حػػاجز 25

11

درجػػة مئويػػة ولمػػدة  23يومػاً  ،فػػي تمػػوز عػػاـ  1999شػػيدت مدينػػة نيويػػورؾ ارتفاعػاً كبيػ اًر فػػي درجػػة
الح اررة وجفافػاً لػـ تشػيد لػو مػف قبػؿ فػي تاريخيػا حيػث تجػاوزت درجػة الحػ اررة  35درجػة مئويػة وعمػى

مدى  11يوماً
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وتتوقػع دوائػر االرصػػاد الجػوي بػأف التغيػرات المتوقعػة عمػى درجػػات الحػ اررة تتجػاوز معػػدالتيا

وتصؿ الى 38ـ ولمدة  12يوماً والى اكثر مف 32ـ ولمدة  85يومػاً فػي منػاطؽ متفرقػة مػف العػالـ ،
مما يعني زيادة موجات الحر وما ي ارفقيا مف تأثيرات عمى صحة االنساف

()29

 -2الجفاف والحرائق :

.

الجفاؼ يؤثر في كؿ منطقة تقريباً مف مناطؽ العالـ  ،ولكنو اشد تدمي اًر في االراضي الجافة

اصالً في امريكا الجنوبية واسيا وافريقيا  ،فيناؾ  875( % 18مميوف ىكتار ) مف االراضي المنتجة
تعاني الجفاؼ في ىذه القارات الثالث مجتمعة  ،ففي السوداف والمناطؽ الساحمية في افريقيا وبدرجػة

اقؿ بعض البمداف الواقعة جنوب ىذه المنطقة ىي االكثر تضر اًر بيف االراضي في البمداف الناميػة

()35

اذ اف  %32مف اراضي العالـ الجافة موجودة في ىذه القارة  ،واف  % 73مف االراضي الزراعية قػد

اصػػابيا التآكػػؿ والتعريػػة ()degradation

()31

كمػػا شػػيدت المنطقػػة العربيػػة منػػذ شػػتاء 1999-998

وعمػػوـ منػػاطؽ الشػػرؽ االوسػػط ووسػػط اسػػيا وجنوبيػػا م ارحػػؿ جفػػاؼ خطيػرة
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 .لقػػد جمبػػت ظػػاىرة

الجفػػاؼ التػػي تعرضػػت ليػػا القػػارة االفريقيػػة فػػي الثمانينػػات الكثيػػر مػػف االزمػػات الغذائيػػة واالقتصػػادية
وادت الى المجاعات في معظـ بمدانيا ( 34دولة) يعيش فييا حوالي ( 155مميوف نسمة ) وقد توفي

في العاـ  1985 – 1984حوالي مميوف شخص وتشرد حوالي عشرة مالييف نسمة
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امػػا الح ارئػػؽ كثيػ اًر مػػا تتعػػرض مسػػاحات واسػػعة مػػف الغابػػات وا ارضػػي الحشػػائش لمح ارئػػؽ فػػي

بعػ ػػض ايػ ػػاـ الصػ ػػيؼ المرتفعػ ػػة الح ػ ػ اررة والشػ ػػديدة الجفػ ػػاؼ الػ ػػى ح ارئػ ػػؽ تػ ػػأتي عمػ ػػى االؼ االشػ ػػجار

والشػجيرات وعمػػى مسػاحات كبيػرة مػف ا ارضػػي الحشػػائش  ،مطمقػة دخانػاً عاليػاً فػػي الجػو بشػػكؿ غيػػوـ

دخانية كثيفة قاتمة قد يصؿ مسػتواىا العمػوي حتػى سػقؼ الطبقػة التروبوسػفير  .ومػف اقػرب الحقػائؽ

في ايامنا الحريؽ الذي شيدتو غابات التايغا فػي سػيبيريا مسػتمرة مػدة تزيػد عمػى خمسػة عشػر يومػاً ،
والذي قضى عمى اشجار كثيرة
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 .وفي البرتغاؿ تعرضت  417الػؼ ىكتػار مػف الغابػات لمح ارئػؽ

وىي بذلؾ تفوؽ باكثر مف  %35معدؿ الخسائر في العقديف الماضييف  .وفي فرنسػا دمػرت الح ارئػؽ

عػػاـ  2553نحػػو  45الػػؼ ىكتػػار فػػي الغابػػات أي بزيػػادة نسػػبتيا  % 35مقارنػػة بالمعػػدؿ المسػػجؿ
خػػالؿ المػػدة الواقعػػة  ، 2555 – 1985وفػػي روسػػيا االتحاديػػة بمغػػت حجػػـ الخسػػائر نحػػو  23مميػػوف
ىكتػػار  ،عمم ػاً اف روسػػيا االتحاديػػة قػػد فقػػدت عػػاـ  2551نحػػو  1.7مميػػوف ىكتػػار  ،امػػا الوالي ػػات

المتحػػدة االمريكيػػة فقػػد وصػػمت الخسػػائر فييػػا  258مميػػوف ىكتػػار مقابػػؿ  157ممي ػوف ىكتػػار فػػي عػػاـ
 ،2552وفػػي كنػػدا فقػػد انخفضػػت نسػػبة الخسػػائر مػػف  256مميػػوف ىكتػػار فػػي عػػاـ  2552الػػى 155

مميوف ىكتار عاـ  2553رغـ شدة الحرائؽ غربي الػبالد  .وفػي اسػتراليا سػجمت خسػائر تزيػد عمػى 6

12

مميوف ىكتار في موسػـ الح ارئػؽ حاليػاً  ،عممػاً اف  % 55مػف تمػؾ الح ارئػؽ كانػت مػف صػنع االنسػاف

()35
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وبصػػورة عامػػة تعػػد دوؿ مثػػؿ سػػاحؿ العػػاج وبػارغواي والسػػمفادور وتوكػػو ومػػالوي واالكػوادور

والنيجير ونيجيريا وىايتي وكواتيماال والمكسيؾ وغينيا واوغندة وكينا والصيف ويوركينافاسو وغانا اكبر
دوؿ العػػالـ اسػػتنزافاً لمغابػػات حيػػث تت ارجػػع فييػػا مسػػاحات الغابػػات بمعػػدالت كبي ػرة عػػف طريػػؽ قطػػع
الغابات وحرؽ النباتات العشبية  ،اذا ما ادركنا اىمية الحياة النباتية في حفػظ التػوازف البيئػي وكعامػؿ

مسػػاعد فػػي زيػػادة كميػػة األمطػػار واف عممي ػة ا ازلػػة الغابػػات وحرقيػػا بفعػػؿ االنسػػاف ليػػا خطورتيػػا فػػي
شيوع الجفاؼ
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 .3ذوبان الجميد :

تغطػػي الغطػػاءات الثمجيػػة والجميديػػة الدائمػػة مسػػاحة تعػػادؿ  16مميػػوف كػػـ 2او بػػاالحرى 11
 %مف مساحة اليابس ومف تمؾ المساحة  1359مميوف كـ 2تشمؿ الغطاءات الجميديػة فػي قػارة انتػار

كيتكػػا  157مميػػوف كػػـ 2تشػػمؿ الغطػػاءات الجميديػػة فػػي كرينمنػػد  .تمتػػاز الغطػػاءات الجميديػػة بدرجػػة
انعكػػاس ونسػػبة اشػػعاع عاليػػة وىػػو يقػػوـ بػػدور تبريػػد حػػاد لميػواء ونتيجػػة النخفػػاض حػ اررة اليػواء فػػوؽ

الجميدي تؤدي تمؾ العممية الػى طػرح رطوبػة اليػواء عمػى ىيئػة صػقيع ونػدى الػثمج ويبقػى اليػواء ليػذا

السػػبب بحالػػة اقػػرب الػػى الجفػػاؼ

()37

 .وبالنسػػبة لمغطػػاء الثمجػػي الػػذائب فػػأف اىػػـ دور فػػي الػػذوبات

تمعبو العممي ة التصاعدية لمح اررة حيث كتؿ ىوائية دافئة تصعد الى االعمى وتؤدي الى ذوباف الغطاء

الثمجػي  ،امػػا تسػخيف الغطػػاء الثمجػي بواسػػطة االشػعاع الشمسػػي المباشػر فػػاف دوره يكػوف فػػي الدرجػػة
الثانية وذلؾ بسبب ارتفاع نسبة االلبيدو الكبيرة لمثمج حيث تفقد طاقػة ح ارريػة كبيػرة مباشػرة  .ىػذا مػع

العمػـ اف الغطػػاء الثمجػي القػػديـ والػذي تغيػػر لونػو يسػػخف بواسػطة اإلشػػعاع الشمسػي المباشػػر ثػـ يأخػػذ
بالػػذوباف بسػػرعة وذلػػؾ بالمقارنػػة مػػع غطػػاء جديػػد ناصػػع البيػػاض

()38

 .ويػػؤدي اسػػتمرار االتجاىػػات

الحالية مف تركيػز غػاز  Co2وغيرىػا مػف غػازات فػي تسػخيف اليػواء الػى ذوبػاف مسػاحات واسػعة مػف

الجميػد وتراجعػو فػي مختمػػؼ منػاطؽ العػالـ كمػا اف بعضػػيا منيػا قػد اختفػى نيائيػاً ففػي جبػاؿ المنطقػػة

المداريػػة نجػػد اف سػػتاً مػػف جميػػدات جبػػاؿ راونػػزوري اختفػػت نيائي ػاً

()39

فيمػػا اخػػذ الجميػػد يت ارجػػع فػػي

مناطؽ اخرى نحو المنبع كما ىو الحاؿ في نير جا نجوتري الجميدي فػي الينػد بمعػدؿ 98قػدـ /سػنة

(2559ـ/سنة )  ،وفي القوقاز في روسيا اختفت نصؼ الثموج الموجودة عمى مرتفعات القوقاز خػالؿ
 155سنة الماضية فضالً عف تراجع انيار اخرى مف جباؿ االنديز

()45

وفػػي احػػدث الد ارسػػات التػػي اجريػػت حػػوؿ ظػػاىرة االحتبػػاس الح ػراري  ،افػػاد عػػالـ الجغرافيػػا لػػوؾ

كويالند في جامعة اوتاوا بأف تسارع وتيرة االحتبػاس الحػراري فػي المنػاطؽ الشػمالية يسػاىـ فػي كسػر
جبػاؿ الجميػد التػػي قػد تتحػوؿ الػػى كتػؿ عائمػػة فػي القطػب الشػػمالي  ،وكػاف كويالنػد يتحػػدث فػي ختػػاـ

ميمػػة قػاـ بيػا مػػع زميمػػة ديػػرؾ مػػولر فػػي جامعػػة االسػػكا الػػى جزيػرة ايمػػز الجميديػػة  ،وىػػي كتمػػة جميػػد
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بحجـ جزيرة مانياتف تبمج مساحتيا 66كـ 2تطفو عمى سط المياه منذ اف انفصمت في عػاـ 2555
عف جبؿ جميد مرتبط بجزيرة السمير في اقصى الشماؿ الكندية عمى بعد حوالي  855كـ مف القطب

المتجمػػد الشػػمالي واضػػاؼ كويالنػػد اننػػا نعمػػـ بػػأف ىػػذه الكتمػػة تتجػػو غربػاً بفعػػؿ التيػػارات البحريػػة لكننػػا
نجيؿ الوقت الذي تحتاجو لبموغ االسكا  ،ربما ( )15-5سنوات

()41

.

وىنالؾ حسابات تظير باف ذوباف ربع الجميد الموجود في القطبػيف سػيؤدي الػى انغمػار ثمثػي

القػػارة االوربيػػة تحػػت البحػػر  ،نتيجػػة الزيػػادة المطػػردة لغػػاز  Co2الػػذي يقػػذؼ فػػي الجػػو وبػػذلؾ يػػزداد
المعدؿ السنوي لدرجة الح اررة عند زيادة تركيز غاز  Co2في الجػو

()42

االمػر الػذي يػؤدي بػدوره الػى

قمة مساحات الجميد في مناطؽ مختمفة مف العالـ وخاصة القريبة مف القطبيف .

 .4ارتفاع منسوب البحار :

االنسػػاف اعتبػػر االرض ومصػػادرىا الطبيعيػػة وكػػؿ مػػا عمييػػا مػػف كائنػػات حيػػة وكأنيػػا ال دور
ليا  ،وىو صاحب السمطة بالتحكـ بيا او تغيرىا وفؽ ىواه وعميو زادت الغازات السامة الصاعدة مف

المصانع والمدف والمطارات والطرقة البريػة  ،فضػالً عػف االنفجػار السػكاني قػد ادت الػى االخػالؿ فػي
الت ػوازف الطبيعػػي لمبيئػػة( .)43أي االرتفػػاع فػػي درجػػات الح ػ اررة  ،ولػػو ارتفػػع معػػدؿ درجػػة الح ػ اررة عمػػى

مسػػتوى عػػالمي مػػف  4-2ـ  ،فػػاف ذلػػؾ يػػؤدي الػػى ذوبػػاف كميػػات كبي ػرة مػػف جميػػد القطبػػيف الشػػمالي
والجنوبي مما يسبب في ارتفاع منسوب البحار واغ ارؽ كثير مف المدف الساحمية مثؿ نيويورؾ وكوبف

ىػػاكف  ،وكػػذلؾ يػػؤدي فػػي القضػػاء عمػػى قسػػـ كبيػػر مػػف اليابسػػة والميػػاه الجوفيػػة والعذبػػة

()44

وفػػي

المؤتمر الدولي لمتغيرات المناخية الػذي عقػد فػي مدينػة كيوتػو عػاـ  1997بحضػور عممػاء مػف 165

دولػػة تح ػػت اش ػراؼ االم ػػـ المتح ػػدة اكػػد العمم ػػاء اف ارتفػػاع الحػػ اررة ف ػػوؽ سػػط االرض س ػػيؤدي ال ػػى
تغيرات حادة في النظـ الح اررية وتقمبات شديدة في المناخ وذوباف الجميد عنػد القطبػيف  ،ممػا سػيؤدي

الى ارتفاع منسػوب ميػاه البحػر بمػا يتػراوح بػيف (95-15سػـ) فتغػرؽ جػزر باكمميػا وشػواطئ وتحػدث
فيضانات وعواصؼ رعدية مدمرة في مناطؽ اخرى وجفػاؼ ميمػؾ فػي منػاطؽ اخػرى  ،ويتوقعػوف اف
ترتف ػػع درج ػػة الحػ ػ اررة بم ػػا يتػ ػراوح وب ػػيف

(3553-1ـ) بحم ػػوؿ ع ػػاـ  2155واستش ػػيدوا بارتف ػػاع

متوسػػط درجػػة الح ػ اررة بمقػػدار  556درجػػة خػػالؿ المائػػة عػػاـ االخي ػرة واكػػدوا اف عػػاـ  1997ىػػو اشػػد
االعواـ ح اررة في تاري الكػرة األرضػية واف األعػواـ الحػارة األخيػرة فػي عقػد التسػعينات دليػؿ عمػى اف

شػػيئاً مػػا يحػػدث لمنػػاخ االرض  .واذا مػػا ارتفػػع مسػػتوى سػػط البحػػر فػػأف مئػػات الماليػػيف مػػف البشػػر
الذيف يتركزوف في السيوؿ الساحمية سيتأثروا بذلؾ باضافة الػى العديػد مػف المػدف الكبيػرة مثػؿ نيػواور

ليػػانز وميػػامي واالسػػكندرية وبػػانكوؾ والقػػاىرة وكمكتػػا وجػػدة وامسػػترداـ  ،فض ػالً عػػف ذلػػؾ فػػاف زيػػادة
منسػػوب سػػط البحػػر سػػيؤدي الػػى زيػػادة تػػأثير االعاصػػير البحريػػة المػػدمرة مثػػؿ الياريكػػاف وسػػتكوف
منػػاطؽ مثػػؿ جنػػوب الواليػػات المتحػػدة وبػػنغالدش مػػف اكثػػر االقػػاليـ العػػالـ تضػػر اًر مػػف ذلػػؾ

()45

الف

زيادة  55سـ ستؤثر تأثي اًر ىائالً عمى المناطؽ المنخفضة في الواليات المتحدة االمريكيػة بحيػث تفقػد
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 %55-25مف اراضييا المنخفضة القريبة مف البحر  ،اما في بػنغالدش فػاف االمػور ستسػوء اكثػر ،

اذا ىػػي فػػي الظػػروؼ الحاليػػة عرضػػة لمعواصػػؼ الموسػػمية والفيضػػانات واف زيػػادة 55سػػـ فػػي ارتفػػاع
البحر سيغرؽ  %12مف اراضي بػنغالدش  ،امػا اذا ارتفػع البحػر (255-2ـ) فػاف ىػذا االمػر سػيؤدي

الى غرؽ اكثر مف  %25مف االراضي الساحمية المزدحمة جداً بالسكاف

()46

آخر تقيـ لتمؾ الحالة اف عاـ  2535او 2545ـ سوؼ يزداد تقدـ مياه البحار نحو السواحؿ

مػف ( 75 – 35سػػـ )  ،وىػػذه الحالػػة تػػؤدي الػػى تػػأثر الشػواطئ والػػدلتاوات والمػوانئ مثػػؿ شػػط العػػرب
ودلتا النيؿ والميسيبي وغيرىا الكثير بالمياه المالحة  ،وحتى المياه الجوفية يصيبيا زحؼ مياه البحار

المالحػػة  ،وحتػػى اال ارضػػي الزراعيػػة وخاصػػة السػػاحمية منيػػا سػػوؼ تفقػػد خصوصػػبتيا او صػػالحيتيا

الز ارعية بسبب زيادة مموحة االرض
 .5انقراض الكائنات الحية :

()47

الناتجة مف تقدـ مياه البحر .

تعػػد ظػػاىرة انقػراض الكائنػػات الحيػػة احػػد الظػواىر التػػي ازدادات مػػع التغيػرات المناخيػػة التػػي

ادت الى اختفاء او تناقص اعداد اخػرى مػف بعضػيا  ،ويظيػر ذلػؾ بشػكؿ واضػ فػي منػاطؽ عديػدة

مػػف العػػالـ اذ سػػبب تمػػوث الي ػواء بفعػػؿ غػػاز  Co2وبػػاقي الغػػازات االخػػرى اض ػ ار اًر مذىمػػة لممحاصػػيؿ
الزراعيػػة وكػػذلؾ مجتمعػػات النباتػػات الطبيعيػػة  ،فمقػػد تعرضػػت اشػػجار صػػنوبر بونػػدا رو از فػػي جبػػاؿ

سػػاف برانديتوشػػرؼ لػػوس انجمػػس اض ػرار عمػػى نطػػاؽ واسػػع بواسػػطة الضػػباب االسػػود  ،كمػػا اتمفػػت
محاصػػيؿ الحػػدائؽ فػػي نيوجرسػػي وديالويػػر وميػػري النػػد بتمػػوث الي ػواء فػػي المنػػاطؽ الحض ػرية فػػي
نيويػػورؾ وفيالدليفيػػا وبمتيمػػور وواشػػنطف وفػػي فموريػػدا وكاليفورينػػا عانػػت اشػػجار الحمضػػيات وحقػػوؿ

البصػػؿ والكػرافس والمحاصػػيؿ الحقميػػة والبرسػػيـ والػػذرة الحمػػوة جميعػاً اضػ ار اًر بالغػػة بطػػرؽ مختمفػػة مػػف

تمػػوث الي ػواء  .وكػػذلؾ شػػيدت منػػاطؽ اخػػرى بفعػػؿ اتجػػاه الريػػاح القادمػػة مػػف مصػػاىر النحػػاس مثػػؿ

كوبر ىيؿ ( )Copperhillوتنسي ( )Tennesseeتخريب لممجتمع النباتي ،

()48

.

كمػػا اظيػػرت العديػػد مػػف الد ارسػػات والرصػػدات فػػي مدينػػة ليػػدز ( )Leadsالبريطانيػػة وجػػود

نقص في نمو الخس والفجؿ في االماكف شديدة التموث مقارنػة مػع االمػاكف االقػؿ تمويثػاً فػي المدينػة،

وفػي ظػػروؼ تمػػوث شػػديد جػػداً فػػي واليػػة كاليفورينػػا االمريكيػػة  ،حػػدث ضػػرر واذى فػػي االوراؽ بسػػبب

التركي ػزات الكبي ػرة لغػػاز ثػػاني اوكسػػيد الكبريػػت واكاسػػيد االزوت  ،وقػػد نجػػـ عنيػػا فػػي وادي سػػكرامنتو

كاليفورينػػا اف قضػػي عمػػى النباتػػات فػػي منطقػػة مسػػاحتيا حػوالي 265كػػـ ، 2بجانػػب تػػأثر نمػػو نباتػػات
مساحة تزيد عمى 325كـ ، 2مترتباً عميو انخفاض المردود بنسبة وصػمت الػى  %35وخسػائر ماديػة

بحػ ػوالي  155ممي ػػوف دوالر س ػػنوياً  .وال تق ػػؿ معان ػػاة الحيوان ػػات ع ػػف النبات ػػات عن ػػد تعرض ػػيا الجػ ػراء
التموث حيػث يمكػف اف تتعػرض عنػدىا الحيوانػات الػى المػوت مػف جػراء صػعوبات التػنفس كمػا حػدث
في احدى مزارع العاصمة البريطانية مف خالؿ سيادة جو الضبخاف
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.

كمػػا اف غػػرب االكػوادور كػػاف ذات يػػوـ يحػػوي مػػا بػػيف  15555 -8555نػػوع نبػػاتي  ،ومنيػػا

زى ػػاء  %65-45انػ ػواع مس ػػتوطنة  ،واذا م ػػا اخ ػػذنا بنظ ػػر االعتب ػػار وج ػػود م ػػا ب ػػيف ( )35-15نوعػ ػاً
حيوانيػاً مقابػػؿ كػػؿ نػػوع نبػػاتي فػػي المنػػاطؽ المشػػابية فالبػػد مػػف اف غػػرب االكػوادور كػػاف يحػػوي زىػػاء

 255الػػؼ نػػوع  .ومنػػذ منتصػػؼ القػػرف العشػريف دمػػرت تقريبػاً كػػؿ غابػػات غػػرب االكػوادور مػػف اجػػؿ
افسػػاح المجػػاؿ لمنشػػاطات االقتصػػادية

()55

 5وال تقػػؼ االضػرار عمػػى ارتفػػاع الحػ اررة  ،بػػؿ تتعػػدى الػػى

انقراض انواع كثيرة مف الطيور والنباتات  ،وقد اكد الخبراء اف نحو  75نوعاً مف الضفادع انقرضػت

بسػػبب التغيػرات المناخيػػة  ،كمػػا اف االخطػػار تحػػيط بػػ( )255 -155نػػوع مػػف الحيوانػػات التػػي تعػػيش
فػي المنػاطؽ البػاردة  .ويبػدي العممػاء قمقػاً بالغػاً تجػاه بعػض حيوانػات المنػاطؽ البػاردة مثػؿ البطريػػؽ
والدببة القطبية وكيفية تأقمميا مع ارتفاع ح اررة االرض  ،فقد تراجعت اعػداد البطريػؽ االمب ارطػور مػف

 355زوج بالج الى تسػعة فقػط فػي المنػاطؽ البػاردة فضػالً عػف الدببػة القطبيػة التػي تراجعػت اعػدادىا
واوزانيا

()51

.

وصدر تقرير عف بي بي سي اوف اليػف فػي عػاـ 2555بعنػواف انقػراض كائنػات بفعػؿ حػ اررة

االرض  ،يؤك ػػد اف نياي ػػة الق ػػرف الح ػػادي والعش ػػروف س ػػتكوف المن ػػاطؽ الش ػػمالية م ػػف االرض االكث ػػر
تضػر اًر  ،حيػػث تتوقػع اف تخسػػر االرض  %75مػف الكائنػػات التػي تعػػيش بشػكؿ طبيعػػي والبيئػة التػػي

تحتضنيا  ،وستكوف مناطؽ شماؿ روسيا والدوؿ االسكندنافية وكندا االكثر تعرضاً لعواقب االحتباس
الحراري مقارنة بغيرىا  ،في حيف ستفقد مناطؽ اوربا الشمالية واجزاء مف اسػيا وامريكػا الالتينيػة نحػو

نصؼ الكائنات التي تعيش فييا

()52

وبنػػاء عمػػى مػػا تقػػدـ فػػأف اسػػتمرار سػػير تصػػاعد غػػاز  CO2وتغيػػر غػػاز  O3بفعػػؿ زيػػادة

احتػ ػ ارؽ مص ػػادر الطاق ػػة االحفوري ػػة م ػػف قب ػػؿ ال ػػدوؿ المتقدم ػػة ص ػػناعياً  ،وزي ػػادة درج ػػة حػ ػ اررة اليػ ػواء
المالمػػس لسػػط االرض تعمػػؿ ىػػذه الجوانػػب عمػػى زيػػادة موجػػات الحػػر فػػي مختمػػؼ منػػاطؽ العػػالـ
بصورة عامة والمناطؽ الجافة بصورة خاصة  ،مما يؤثر سمباً عمى اتساع مساحات الجفاؼ وتعرض
الغابات واراضي الحشائش لمحرائؽ  ،ىذا يؤدي بدوره الى تراجع الغطػاءات الثمجيػة والجميديػة الدائمػة

 ،ممػػا يعمػػؿ عمػػى رفػػع منسػػوب البحػػار واغػراؽ الكثيػػر مػػف المػػدف السػػاحمية وتػػأثر اال ارضػػي الزراعيػػة

وخاصػػة السػػاحمية بالميػػاه المالحػػة ممػػا يفقػػد خصػػوبتيا  ،ىػػذه التغي ػرات البيئيػػة مجتمعػػة تعمػػؿ جميع ػاً
عمى اختفاء او تناقص اعداد كثيرة مف الكائنات الحية (النباتية والحيوانية) .
المبحث الثانً  :تاثٌر التلوث على نوع االمطار الساقطة وآثارها البٌئٌة
مػػف المعػػروؼ اف ىطػػوؿ االمطػػار عمػػى سػػط االرض تسػػبقو عمميػػات تكػػاثؼ بخػػار المػػاء

وتشكيؿ الغيوـ  ،غير اف وجود مموثات ناتجة مف مركبات كيميائية مختمفػة مثػؿ غػاز CO2واكاسػيد

الكبريػػت والكػػاربوف والنتػػروجيف  ،تعمػػؿ معػاً عمػػى تكػػويف احمػػاض الكبريتيػػؾ والكاربونيػػؾ ونتريػػؾ فػػي

االمطػػار  ،لػػذا شػػاع عنػػو باالمطػػار الحامضػػية  ،كمػػا بػػات اسػػتخداـ مصػػطم االمطػػار االشػػعاعية
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الناتجػػة مػػف تكػػاثؼ نويػات وغػػازات سػػاخنة مػػف التفجي ػرات النوويػػة مخمفػػة سػػحب ذات غػػازات سػػاخنة
وجزيئ ػػات اخ ػػرى محمول ػػة ال ػػى طبق ػػات الج ػػو العمي ػػا عم ػػى ش ػػكؿ امط ػػار اش ػػعاعية  ،كم ػػا اف اتس ػػاع
مسػػاحات الجفػػاؼ فػػي مختمػػؼ منػػاطؽ العػػالـ بفعػػؿ ارتفػػاع درجػػة الحػ اررة يعمػػؿ عمػػى جمػػب ريػػاح الػػى

مناطؽ الضغط الواطئ  ،مما يعمؿ عمػى حػدوث امطػار طينيػة .اسػتمرار ىػذه التغيػرات المناخيػة مػع
تغييػػر نوعيػػة االمطػػار السػػاقطة مػػف حامضػػية واشػػعاعية وطينيػػة  ،يػػؤثر سػػمباً عمػػى االبنيػػة والكائنػػات

الحية  ،ولكي نوض أسباب تكوينيا وانتشارىا نسير عمى ما يأتي :
 .1االمطار الحامضية :

االمطػػار الحامضػػية ظػػاىرة واكبػػت التطػػور الصػػناعي فػػوؽ سػػط االرض ومػػا صػػحبو مػػف
ت ػػدفؽ غ ػػازات وابخػ ػره وادخن ػػة ال ػػى الغ ػػالؼ الغ ػػازي .االمط ػػار الحامض ػػية تنػ ػتج م ػػف ذوب ػػاف الغػ ػازات
الحمضية التي تتصاعد مف مداخف المصانع في بخػار المػاء الموجػود فػي الجػو وخاصػة فػي االقػاليـ

المركػػز الصػػناعية الضػػخمة التػػي تنتشػػر فػػي كثيػػر مػػف
التػػي تتركػػز بي ػا محطػػات القػػوى الكيربائيػػة و ا
الػػدوؿ والتػػي تحػػرؽ كميػػات ضػػخمة مػػف الوقػػود وينػػتج عػػف ذلػػؾ انبعػػاث كميػػات ىائمػػة مػػف الغػػازات

الحامضػػية مػػف ثػػاني اوكسػػيد الكبريػػت وكبريتيػػد الييػػدروجيف واكاسػػيد النتػػروجيف  ،ويعتبػػر مػػاء المطػػر
حمضػياً عنػدما يكػوف تركيػز ايػوف الييػدروجيف  7وتبمػج حموضػة االمطػار التػي تسػقط عمػى المنػاطؽ

الشمالية مف اوربا الغربية ما بػيف ( 3و  4و  ) 5وقػد تصػؿ احيانػاً الػى  3وىػو مػا يعػادؿ نحػو 155

مميغراـ مف حامض الكبريتيؾ عمى كؿ لتر مف الماء

()53

.

وتزداد درجة تركيز حامضية االمطار في االجػزاء مػف تمػؾ الػدوؿ ذات االجػواء الرطبػة اكثػر

 ،والغنية بالمموثات الكيميائية الرئيسة التػي تسػاىـ فػي تشػكؿ االحمػاض  ،واالمطػار الحامضػية فػوؽ
القارة االوربية كاف رقميا الييدروجيني بحدود ( )5لينخفض ىذا الرقـ الػى ( )455فػي بعػض االقطػار

كم ػػا ف ػػي ىولن ػػدا وبمجيك ػػا  ،وتع ػػاني الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة وخاص ػػة االجػ ػزاء الشػ ػرقية  ،وك ػػذلؾ
االجزاء الجنوبية الشرقية مف كندا مف االمطػار الحامضػية التػي بػدأت تتعػاظـ بشػكؿ كبيػر منػذ اوائػؿ

الخمسػػينات مػػف القػػرف العش ػريف  ،واخػػذت درج ػػة حامضػػية األمطػػار  ،فػػي معظػػـ الواليػػات الشػػرقية

دوف( )5في نياية القرف العشريف

()54

.

االمطار الحامضية ال تعترؼ بالحػدود السياسػية  ،فقػد تسػقط فػي امػاكف بريئػة مػف الصػناعة

وذات منػػاخ محمػػي خػػالي مػػف التمػػوث  ،فػػدوؿ مثػػؿ النمسػػا وفنمنػػدا والنػػرويج والسػػويد وسويسػ ار تسػػتقبؿ
امطػػار محممػػة بمركبػػات الكبريػػت ال تنتجيػػا ىػػذه الػػدوؿ حيػػث اف دوؿ مثػػؿ المانيػػا وبمجيكػػا وىولنػػدا
والػػدانمارؾ وفرنسػػا وبريطانيػػا ىػي التػػي تصػػدر ىػػذه االمطػػار الػػى تمػػؾ الػػدوؿ وقػػدرت النػػرويج كميػػات

الكبريػػت التػػي ترسػػبت فػػوؽ ا ارضػػييا ربػػع مميػػوف طػػف حيػػث اف الغالبيػػة العظمػػى منػػو اتػػت مػػع الريػػاح
الغربيػػة القادمػػة مػػف بريطانيػػا ودوؿ غػػرب اوربػػا  ،وتعػػاني كنػػدا ىػػي االخػػرى مػػف االمطػػار الحامضػػية

التػي تػػأتي الييػا مػػف الواليػات المتحػػدة االمريكيػة وتقػػدر كميػات االحمػػاض التػي تحمميػػا ىػذه االمطػػار
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بحػوالي  12مميػػوف طػػف يػػأتي نصػػفيا مػػف وادي اىػػايو االمريكػػي وحػػدة وىػػذه السػػموـ تػػأتي مػػع الريػػاح
التػػي تيػػب مػػف خمػػيج المكسػػيؾ وتعبػػر وسػػط القػػارة االمريكيػػة وسػػرعاف مػػا تتسػػاقط عمػػى ىيئػػة امطػػار

حامضية عمى االراضي الكندية مما يسيب خسائر ضخمة في االنتاج الغابي والز ارعػي والسػمكي

()55

.

 .2األمطار اإلشعاعية :
االمطػػار االشػػعاعية ىػػي االمطػػار المموثػػة باالشػػعاعات الناتجػػة عػػف التفجيػرات النوويػػة التػػي

تعػػد اكثػػر المصػػادر خط ػ اًر عمػػى البيئػػة فكػػؿ تفجيػػر يػػؤدي الػػى زيػػادة تمػػوث عناصػػر البيئػػة (االرض

والماء واليواء والسالسؿ الغذائية)  ،وبالتالي تسبب تموثاً داخميػاً وخارجيػاً لالنسػاف  .وقػد عرفػت مػدى
خط ػػورة التفجيػ ػرات النووي ػػة من ػػذ اختػ ػراع اوؿ ث ػػالث قناب ػػؿ ذري ػػة  :االول ػػى الت ػػي اس ػػتخدمت لمتجرب ػػة
واالثنتاف المتيف لقيتا عمى مدينتي ىيروشيما ونكازاكي في الياباف سنة  . )56( 1945ويمكف التنبؤ الى

حد كبير باالثار االقميمية لوقوع حادث ما عمى الصحة والبيئة ،مف دراسات الغبار المشع بعد تجربة
االسمحة الذرية االولى لمجو  ،وقػد تأكػدت ىػذه االثػار بالممارسػة فػي اعقػاب حػادث تشػرنوبؿ التػي ال

تزاؿ بقايا النشاط االشعاعي الضخمة لممفاعؿ رقـ( )4بعد اف انفجر المفاعؿ خارجاً عػف السػيطرة ،

دفعت الرياح السحابة شماالً وانجرفت  %75مف النشاط االشعاعي الػى بيالروسػيا مموثػة حػوالي ربػع

ال ػػبالد( .)57وانتش ػػرت بس ػػرعة عم ػػى ش ػػكؿ س ػػحابة ض ػػخمة م ػػف الغ ػػازات الس ػػاخنة والجزيئ ػػات االخ ػػرى
المحمولة الى اعمى الغالؼ الغازي وتتكاثؼ مع االجزاء االخرى  .وتعرؼ بسحابة الفطر – بسػحابة
ممط ػرة  ،فػػاف السػػحابة الممط ػرة تعمػػؿ عمػػى سػػحب قػػدر مػػف الجسػػيمات المشػػعة معيػػا لتسػػقطيا مػػع
امطارىا بالقرب مف موقع االنفجار .وتتوقؼ كمية المطر االشعاعي عمى مدى تداخؿ سػحابة الفطػر

االشػعاعية والسػحب الممطػرة  ،وعمػػى كميػة المطػر ومػػده ىطولػو  .اف المطػر الػػذي يسػقط طػواؿ مػػدة

سػػاعة يمكػػف اف يسػػتقطب كػػؿ النشػػاط االشػػعاعي الموجػػود فػػي السػػحابة النوويػػة تقريبػاً  ،لكػػف ذلػػؾ ال
يحدث اال مع التفجيرات المنخفضة ( بحدود  15كيمو طف ) وتقؿ كمية السحب االشعاعية كثي اًر فػي

حالة التفجيرات العالية القوة  ،وتتناقص الكمية كمما زادت قوة التفجير  .غير اف حالة مقابمة السحابة

النوويػػة لمنطقػػة عواصػػؼ رعديػػة  ،فػػاف المطػػر يػػؤدي الػػى ترسػػب الم ػواد المشػػعة  ،الناتجػػة حتػػى مػػع

القناب ػػؿ ذات الق ػػوة الت ػػي تق ػػاس بالميغ ػػا ط ػػف ( .)58اف الغيم ػػة االش ػػعاعية الت ػػي انطمق ػػت م ػػف تشػػرنوبؿ

اتجيت اوالً  ،بسبب اتجاه ىبوب الري يوـ انطالؽ نحو الدوؿ االسكندنافية واتجو جزئيا االسفؿ الى
الجنوب الشػرقي نحػو بولنػدا وبعػض اوربػا الشػرقية  .وكشػفت اجيػزة الكشػؼ عػف االشػعاع فػي بعػض
الدوؿ االوربية الغيمة االشعاعية التي وصمت بعد ذلؾ الى امريكػا واليابػاف  .وتعرضػت بعػض الػدوؿ

االوربيػ ػػة الػ ػػى جػ ػػرع اشػ ػػعاعية عاليػ ػػة عنػ ػػدما ت ػ ػزامف وصػػػوؿ الغيمػ ػػة مػ ػػع ىطػ ػػوؿ االمطػ ػػار فػ ػػي تمػ ػػؾ
المن ػػاطؽ

()59

 .وعن ػػد تتب ػػع انط ػػالؽ الغيم ػػة االش ػػعاعية جغرافيػ ػاً ش ػػماؿ غ ػػرب تشػ ػرنوبؿ نح ػػو ال ػػدوؿ

االسكندنافية  ،ثـ انحدرت نحو الجنػوب الغربػي الػى اوربػا بسػبب تغيػر الضػغط الجػوي بارتفاعػو فػي
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شماؿ اوربا وانخفاضو فوؽ البحر االدرياتيكي  ،فمرت ببولنده  ،حيث سػبب سػقوط االمطػار وىطػوؿ
كميات كبيرة مػف السػقط  ،وبتحػرؾ الضػغط الجػوي الػواطئ الػى الشػماؿ الغربػي ( االوؿ مػف مػايس )
تحركت الغيمة نحو فرنسا ووصمت الساحؿ الجنوبي الشرقي لبريطانيا في صباح يوـ الجمعة الثػاني

مػف مػايس  ،واتجيػت الغيمػة نحػو الشػماؿ الغربػي وغػادرت بريطانيػا مػف جيػة جنػوب غػرب اسػكتمندة
بعد اف تعرضت مناطؽ اسػكتمندة لسػقط كثيػؼ بسػبب ىطػوؿ المطػر  .ثػـ التفػت الغيمػة حػوؿ ايرلنػدة
واتجيت نحو الشماؿ الشرقي عائدة الى الدوؿ االسكندنافية ولكف الغيمة أصبحت قميمػة االشػعاع بعػد

ىذه المدة (. )65

والجػدير بالػذكر اإلشػعاعات النوويػة عػادة تخػرج مػف المفػاعالت النوويػة لتوليػد الطاقػة الكيربائيػة الػػى
البيئة عف طريؽ المياه العادمػة والغػازات العادمػة لػيس فقػط عنػد حػدوث خمػؿ ليػذه المفػاعالت الذريػة

وانما ايضاً اثناء العمؿ العػادي

()61

 .جػدوؿ ( )5يعطػي صػورة واضػحة لعػدد المفػاعالت النوويػة فػي

العالـ البالغة  447مفاعالً نووياً وما تتسرب منو مف اشعاعات الى البيئة سواء كانت التربة او المػاء
ومف ثـ الػى الغػالؼ الغػازي  ،وبالتػالي تسػقط عمػى شػكؿ امطػار يطمػؽ عمييػا االمطػار االشػعاعية .

لػذا يػزداد خطػػر المحطػات النوويػػة المولػدة لمطاقػػة الكيربائيػة عنػدما يػػتـ بنائيػا بػػالقرب مػف المجمعػػات
الس ػػكنية والم ػػدف الكبيػ ػرة  ،او ف ػػي المن ػػاطؽ الت ػػي تتع ػػرض لميػ ػزات االرض ػػية او المن ػػاطؽ ذات البني ػػة
التكنونية غير المستقرة التػي تحتػوي عمػى الفوالػؽ  ،وتكثػر فييػا االنزالقػات االرضػية  ،او بػالقرب مػف

االنيار  ،او في المناطؽ الزراعية والرعوية

()62

 .وما يترتب عمى ىػذه االشػعاعات مػف خطػورة عنػد

تسربيا الى االنيار ضػمف جزيئػات مػف الغػازات وبالتػالي اطالقيػا الػى الغػالؼ عػف طريػؽ التبخػر ثػـ
تساقطيا عمى شكؿ امطار اشعاعية .
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جدول ( )5عدد المفاعالت النووية ومساهمتها بانتاج الطاقة الكهربائية في العالم(*)
الدولة

عدد

نسة الطاقة

الدولة

عدد

نسة الطاقة

المفاعالت

الكهرونووية()%

الواليات المتحدة

153

1959

ىنغاريا

فرنسا

67

7851

فنمندا

4

الياباف

53

2953

بمغاريا

4

4156

روسيا االتحادية

35

1556

اسرائيؿ

4

بريطانيا

27

1954

جنوب

2

656

النووية

المفاعالت

الكهرونووية()%

4

3358
2656

النووية

افريقيا

كوريا الجنوبية

19

3759

باكستاف

2

254

المانيا

18

3251

المكسيؾ

2

552

كندا

16

15

ليتوانيا

2

7251

اليند

14

258

الب ارزيؿ

2

3

اوكرانيا

13

5151

االرجنتيف

2

852

السويد

11

5158

ايراف

2

اسبانيا

9

2259

سموفينا

1

3858

الصيف

8

252

رومانيا

1

1551

بمجيكا

7

5551

ىولندا

1

358

سموفاكيا

6

3858

ارمينيا

1

3858

التشيؾ

6

3152

كوريا

1

-

سويس ار

5

45

الشمالية
المجموع

447

المصدر  :لطيؼ كامؿ كميوي جميؿ الجابري  ،التحديات االقميمية والدولية التي تواجو المشروع
النووي االيراني  ،رسالة ماجستير (غير منشورة) مقدمة الى كمية االداب  ،جامعة القادسية ،

 ، 2558ص. 18-14

(*) عدد المفاعالت النووية حتى عاـ  ، 2556اما بالنسبة الى مسػاىمتيا بانتػاج الطاقػة الكيربائيػة

في العالـ حتى عاـ . 2554
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 .3االمطار الطينية :
األمطار الطينيػة او مػا تعػرؼ باالمطػار المتربػة او الغباريػة او ىػي التػي بػات يطمػؽ عمييػا
اسـ امطار الدـ  . Blood Rainوتتصػؼ تمػؾ األمطػار باحتوائيػا عمػى كميػات كبيػرة مػف الػدقائؽ

الترابية التي تموث مياه األمطػار بألوانيػا  ،فيػي امػا رماديػة المػوف  ،او مائمػة لمحمػرة  ،تبعػاً لمصػدر

الػػدقائؽ الترابيػػة  .تيطػػؿ ىػػذه األمطػػار عنػػدما تكػػوف الريػػاح الرطبػػة اليابػػة عمػػى منطقػػة مػػا محممػػة
بكميات كبيرة مف االتربة التي اثارتيا مف الصحاري وحممتيا معيا مسافات طويمة – كما ىو الحػاؿ

ف ػػي الري ػػاح الح ػػارة الجاف ػػة المترب ػػة الياب ػػة م ػػف الص ػػحراء الكب ػػرى باتج ػػاه جن ػػوبي أورب ػػا ع ػػابرة البح ػػر
المتوسط  ،محممة بذلؾ بكميات وفيرة مف بخار الماء  ،الذي يتكاثؼ بمجػرد حػدوث تبريػد بسػيط لػو

فوؽ جنوبي القارة االوربية  ،لتيطؿ أمطار متربة .

كمػػا انػػو كثي ػ اًر مػػا يعقػػب ىبػػوب بعػػض العواصػػؼ الترابيػػة اف تبقػػى كميػػات كبي ػرة جػػداً مػػف

االتربة معمقػة فػي الجػو الػى اف تػأتي الفرصػة المناسػبة لقػدوـ ىػواء بػارد رطػب فػي السػويات االعمػى

منيػػا مػػع مػػا يصػػاب ذلػػؾ مػػف حالػػة عػػدـ اسػػتقرار تعمػػؿ عمػػى ارتفػػاع الػػدقائؽ الترابيػػة نحػػو االعمػػى
ليشػػكؿ بعضػػيا نوي ػات لتكػػاثؼ بخػػار المػػاء عمييػػا لتيطػػؿ كجػػزء مػػف قط ػرات المػػاء الياطمػػة  ،تمػػؾ
القط ػرات التػػي تحمػػؿ وىػػي فػػي طريقيػػا مػػا تبقػػى مػػف دقػػائؽ ترابيػػة لتصػػؿ الػػى سػػط االرض بييئػػة

امطػػار طينيػػة

()63

 .وىػػذه االمطػػار ناتجػػة مػػف زيػػادة مموثػػات البيئػػة ومنيػػا غػػاز CO2عمػػى سػػط

االرض الذي يعمؿ بدوره عمى أمتصاص االشعو الحمراء التي تؤدي الػى زيػادة درجػة حػ اررة االرض
واحػػداث تغي ػرات مناخيػػو وارضػػيو ومنيػػا الجفػػاؼ الػػذي يزيػػد مػػف العواصػػؼ الغباريػػو وتكػػاثؼ نويػػات

األمطار في طبقات الجو العميا االمر الذي يحدث عمى أثرىا االمطار الطينيو .
رابعا :االثار البيئيه المترتبه من تغير نوعية االمطار الساقطه عمى االرض

توجد عدة اثار بيئية مف تغير نوعية االمطار الساقطة عمى سط األرض واىميا :
 .1التأثير عمى االبنية :

ويمتػػد االثػػر الضػػار لإلمطػػار الحامضػػية الػػى المػػدف ويمكػػف مشػػاىدة ذلػػؾ فػػي كثي ػرة مػػف االبنيػػة

والتماثيػػؿ التػػي تتعػػرض لالمطػػار بصػػورة مسػػتمرة ففػػي لنػػدف يالحػػظ تفتػػت بعػػض احجػػار بػػرج لنػػدف

وكنيسػػة ويسػػت منسػػتر  ،وكنيسػػة القػػديس بػػوؿ العتيقػػة التػػي اقيمػػت عػػاـ 1765ـ  ،فمقػػد بمػػج عمػػؽ
التأكػؿ فػي بعػػض احجارىػا الجيريػة نحػػو بوصػة كاممػة بسػػبب التفاعػؿ بػيف األحجػػار واالمطػار وكمػػا
حػػدث ذلػػؾ فػػي الكثيػػر مػػف التماثيػػؿ التػػي تآكمػػت بعػػض معالميػػا بصػػورة مػػدمرة وخاصػػة فػػي فرنسػػا
وشماؿ ايطاليا والمانيا

()64

 .وتحدث ىذه المظاىر مف خالؿ تراكـ الرطوبػة فػي اليػواء الممػوث فػاف

اكاسػػيد الكبريػػت والكػػاربوف والنتػػروجيف تكػػوف احمػػاض كبريتيػػؾ وكاربونيػػؾ ونترتيػػؾ ضػػعيفة تسػػبب

تآكالً لممعادف واالحجار والطأل والمطاط واالنسجة وحتى بعض المواد البالستكية  .ولقد اصب ماء
المطػػر فػػي الواليػػات المتحػػدة الشػػمالية الش ػرقية ووسػػط اوربػػا مت ازيػػد الحموضػػة فػػي السػػنوات االخي ػرة

يصؿ في احياف كثير الى مستويات مف الرقـ الييدروجيف بمقدار  3او .)65( 4
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 .2التأثير عمى النبات والحيوانات :
االمطار الحامضية ليا اثار كبيرة عمػى البيئػة الحيويػة ومنيػا النباتيػة  ،فمقػد ترتػب عمػى االمطػار
الحامضية فوؽ االراضي االسػكندنافية حػدوث اضػرار فػي اوراؽ النباتػات  ،ونقصػاف فػي معػدؿ نمػو

اشجار الغابات السويدية التي تشكؿ مصد اًر طبيعياً ىاماً النتػاج لػب الخشػب والػورؽ والػواح الخشػب

()66

 .وتدؿ الدراسات الحديثة عمى اف االمطار الحامضػية قػد قضػت عمػى  %55مػف االشػجار فػي

المانيا في عاـ  1985وحدثت اضرار الغابػة السػوداء بنسػبة تصػؿ الػى  %75وحػدث مثػؿ ذلػؾ فػي
فرنسا فقد بمغت نسػبة االشػجار التػي اتمفػت االمطػار الحامضػية  % 65-55وبمغػت نسػبة االشػجار

التي قضت عمييا االمطار الحامضية نحو  % 45في اور با الشرقية  ،وفي الجيػؾ وسػموفاكيا فقػط

قضػػت االمطػػار الحامضػػية عمػػى مػػا اليقػػؿ عػػف  125الػػؼ فػػداف مػػف غابػػات جيػػاؿ اور وانيػػا تي ػدد
بالقضاء عمى  155الؼ فداف آخر مف تمؾ الغابات في المستقبؿ

()67

.

كما اف حوالي  % 25مف البحيرات السويدية تعػاني مػف التػأثيرات بالمموثػات التػي انعكسػت

اثارى ػػا عم ػػى االس ػػماؾ  ،حي ػػث عمم ػػت عم ػػى انق ػػاص اع ػػدادىا  ،او حت ػػى اختفائي ػػا كميػ ػاً م ػػف بع ػػض

البحيرات

()68

 .وكذلؾ تعػرض نيػر توفػداؿ ( )To vdalبػالنرويج الػذي كػاف يسػتقبؿ اعػداد ضػخمة

مف اسماؾ السمموف المياجرة اليو في موسـ معػيف  ،ولكنػو اليػوـ اصػب خػالي تمامػاً مػف الحيػاة مػف
أي نػوع وىجرتػػو اسػماؾ السػػمموف بعػد اف اسػػتقبؿ النيػر كميػػات مػف ميػػاه االمطػار الحامضػػية بشػػكؿ

دوري  .ونفػػس الحػػاؿ يالحػػظ فػػي كثيػػر مػػف بحي ػرات منطقػػة انتػػاريو االمريكيػػة وانيػػار نوفوسكوشػػيا
الكندية تنقصاف االسماؾ والحياة الحيوانية بسبب ارتفاع حموضة مياىا (.)69

وعموماً فاف الحيػاة النباتيػة والحيوانيػة المتواجػدة وسػط الغابػات اخػذت تتعػرض ىػي االخػرى

ال ػػى ت ػػأثير م ػػف قب ػػؿ االنس ػػاف ويظي ػػر ذل ػػؾ بش ػػكؿ واضػ ػ ف ػػي البم ػػداف النامي ػػة البعي ػػدة ع ػػف التم ػػوث
باالمطار الحامضية فقد عممو االنساف بدؿ ىذه االمطار الحامضية في تػدمير الغابػات فػي الب ارزيػؿ
توجد اعظـ واكبر غابات العالـ بما يزيد عف خمسة مالييف ونصػؼ كػـ ، 2غيػر اف الب ارزيػؿ ارحػت

تػػدمر سػػنوياً مػػا يقػػارب  154مميػػوف ىكتػػار منيػػا  ،وكػػذلؾ اندونيسػػيا عممػػت ىػػي االخػػرى عمػػى قطػػع
 8955555ىكتار سنوياً (. )75

االستنتاجات  :توصؿ الباحث الى عدة استنتاجات تتمثؿ بما يمي :
 .1تتوقػػع الد ارسػػة الػػى حػػدوث تغيػرات مناخيػػة وبيئيػػة حػػادة تبعػػث بػػالقمؽ بفعػػؿ زيػػادة غػػاز  Co2فػػي
الغ ػػالؼ الغ ػػازي الن ػػاتج م ػػف االس ػػتخدامات الكثيف ػػة لمص ػػادر الطاق ػػة االحفوري ػػة م ػػف قب ػػؿ ال ػػدوؿ

المتقدمة صناعياً  ،اذا اسيمت كؿ مف الواليات المتحدة والصيف باعمى نسب انبعاث غاز Co2
في العالـ ثـ جاءت بعدىما كؿ مف روسيا االتحادية والمانيا والياباف واليند .

 .2بيف البحث خطورة التغير في نسبة غاز  O3الجوي بفعؿ زيادة استخداـ اكاسيد االزوتية الناتجة
مػػف التفجيػرات النوويػػة والطػػائرات النفاثػػة واطػػالؽ مركبػػات الكمورفموركػػاربوف فػػي الجػػو مػػف خػػالؿ
االف ػراط فػػي اسػػتخداـ صػػفائ الػػرش الترابيػػة المضػػغوطة مػػع اتسػػاع اسػػتخداـ المكيفػػات اليوائيػػة
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والب ػرادات  ،ممػػا ينػػتج عنيػػا مركبػػات كيميائيػػة وغازيػػة تقػػوـ باالتحػػاد مػػع غػػاز  O3وتعمػػؿ عمػػى
تخريبو في حالة االستمرار عمى ىذا االتجاه .

 .3يظير البحث االثار البيئة مف التغيرات المناخية في العالـ عمى شكؿ موجات الحر واسػتمرارىا لعػدة
اياـ مما يؤدي الى اتساع مساحات الجفاؼ والحرائؽ في مختمؼ مناطؽ العالـ  ،االمر الذي يقػود

بدوره الى ذوبػاف الجميػد وبالتػالي رفػع منسػوب البحػار  ،وىػذا االمػر يقػوـ بالقضػاء عمػى قسػـ كبيػر

مف اليابسػة والميػاه الجوفيػة والعذبػة معػاً  ،فضػالً عػف زيػادة تػأثير االعاصػير البحريػة المػدمرة مثػؿ

الياريكػػاف لػػذا سػػتكوف منػػاطؽ مثػػؿ جنػػوب الواليػػات المتحػػدة وبػػنغالدش مػػف اكثػػر االقػػاليـ تضػػرر
االمػػر الػػذي يقػػود الػػى انق ػراض انػواع كثيػرة مػػف الطيػػور والنباتػػات فػػي المنػػاطؽ المعتدلػػة  ،وت ارجػػع
اعداد كبيرة مف الحيوانات القطبية .

 .4التطور الصناعي ومػا رافقػو مػف تػدفؽ غػازات الػى الغػالؼ الغػازي الغنيػة بالمموثػات الكيميائيػة ليػا
دور ف ػػي تك ػػويف االمط ػػار الحامض ػػيو  ،فضػ ػالً ع ػػف التفجيػ ػ ارت النووي ػػة المخمف ػػة غ ػػازات س ػػاخنة
وجزيئػػات اخػػرى محممػػة الػػى طبقػػات الجػػو العميػػا عمػػى شػػكؿ امطػػار اشػػعاعية  ،كمػػا اف اتسػػاع

مساحات الجفاؼ وتحرؾ الرياح الى مناطؽ الضغط الواطئ ادت الى حدوث االمطار الطينية

 .5بيف البحث االثار البيئة التي تسببيا االمطار الحامضية واالشعاعية عنػد سػقوطيا عمػى االبنيػة

اذ تعمؿ عمى تآكؿ واالحجػار والمطػاط واالنسػجة وحتػى المػواد البالسػتكية  ،فضػالً عػف تأثيرىػا
عمى الكائنات الحية اذ تؤدي الى نقصاف في معدؿ نمػو االشػجار والشػجيرات  ،كمػا تعمػؿ عمػى

ىجػ ػرة اع ػػداد كبيػ ػرة م ػػف اس ػػماؾ الس ػػمموف بع ػػد اف اس ػػتقبمت االني ػػار كمي ػػات كبيػ ػرة م ػػف االمط ػػار
الحامضية بشكؿ دوري مثؿ نير نوفداؿ في النرويج وانيار نوفوسكوشيا الكندية .

التوصٌات  :اىـ التوصيات ىي :

 .1ينبغي عمى الدوؿ المتقدمة صناعياً مثؿ الواليات المتحدة والصيف وروسيا االتحادية اف تقمؿ مف
نسػػبة انبعػػاث غػػاز  Co2ضػػمف اتفاقيػػة دوليػػة ممػػزـ العمػػؿ بيػػا واالتجػػاه نحػػو اسػػتخداـ مصػػادر

الطاقة المتجددة ( الشمسية والرياح الكيرومائية) بشكؿ كثيؼ حتى يمكف المحافظػة عمػى النظػاـ
الحيوي الذي نعيش بو .

 .2المحافظة عمى الدرع الواقي الذي يحمي احياء سط االرض مف مخاطر االشعة فوؽ البنفسجية
التي يمتص معظميا غاز  O3وذلؾ مف خالؿ االزـ الدوؿ التقميؿ مف تجارب التفجيرات النووية
العسكرية مثؿ الواليات المتحدة وروسيا االتحادية وفرنسا  ،مع تطوير وقود الطائرات مف الناحية

التكنموجية والتحكـ بالمواد الكيمياوية التي تسبب ضر اًر لغاز  O3مف خالؿ حظر انتاج استخداـ

العديد مف ثمؾ المواد ووضع قيود الستخداـ البعض االخر .

 .3إتبػػاع األس ػػس العممي ػػة فػػي بن ػػاء المش ػػاريع الصػػناعية م ػػف خ ػػالؿ اخػػذ بنظ ػػر االعتب ػػار الظ ػػروؼ
المناخية خاصة اتجاه الرياح السائدة وطبيعة السط وقرب مراكز التجمعات السػكنية الكثيفػة مػع

معالجة المموثات قبؿ اطالقيػا بػالجو  ،الف المموثػات تتركػز بكثافػة شػديدة فػي ظػؿ سػيادة ضػغط
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ج ػػوي مرتف ػػع وتبري ػػد لي ػػؿ  ،االم ػػر ال ػػذي يقم ػػؿ م ػػف التغيػ ػرات المناخي ػػو وبالت ػػالي المحافظ ػػة عم ػػى
الكائنات الحية ( النباتية والحيوانية ) مف االختفاء او االنقراض .

 .4ينبغ ػػي المحافظ ػػة عم ػػى البيئ ػػة م ػػف االمط ػػار الحامض ػػية واالش ػػعاعية م ػػف خ ػػالؿ الص ػػيانةالدورية
لػػالالت والمكػػائف القديمػػة  ،فض ػالً عػػف معالجػػة المموثػػات قبػػؿ طرحيػػا الػػى الميػػاه او الجػػو  ،الف
ترؾ ىذه المموثات الكيميائيػة مػع مموثػت تجػارب التفجيػرات النوويػة تعمػؿ عمػى تشػكيؿ غيػوـ فػي

طبقات الجو العميا وسقوطيا عمى شكؿ أمطار حامضية واشعاعية .

 .5عقد المؤتمرات الدولية سنوياً والخاصة بالتغيرات المناخية التي تؤكد عمى اىميػة المحافظػة عمػى
الغط ػػاءات الثمجي ػػة والجميدي ػػة الدائم ػػة ف ػػي ق ػػارة انتاركيتك ػػا وجزيػ ػرة كرينمن ػػد لحمايتي ػػا م ػػف ال ػػذوباف
وبالتالي رفع منسوب البحار وحدوث الفيضانات في األراضي المنخفضة مف العالـ  ،فضالً عف

تراجع او انقراض اعداد كبيرة مف الحيوانات في تمػؾ المنػاطؽ  ،فضػالً عػف حمايػة الغابػات ذات

المسػػاحات الواسػػعة (الكونغػػو واالمػػزوف ) والمحميػػات وكػػذلؾ ز ارعػػة االشػػجار والشػػجيرات لػػدورىا
الطبيعػػي فػػي تزويػػد العػػالـ باالوكسػػجيف وكػػذلؾ لحمايػػة أعػػداد كبيػرة مػػف الحيوانػػات والنباتػػات مػػف
االختفاء او تناقص اعدادىا .
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The impact of the pollution on the climates
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Abstract
Instructor : Rahman Rabat Al-Idami
The climatically changes in the world take great importance , with its
dangerous and increase its effects on the , because of the increase demand on the
energy sources found at ground , which led to create green house phenomena ,
which working on enter the rays short weave , prevent dashing the long weave
rays in the atmosphere as result of increase the dash the hot gas the mainly Co2 ,
besides many other factors working as impacts on Ozotic (o3) same effect
through increase the O3 result of the nuclear explosions , and increase civil
ultrasonic planes , and which pollute the atmosphere by chemical materials as
CO2 and SO2 and water vapor , co1 , ozot oxide and hyrocarponate , in addition
to dashing the compounds of clorocarbonates to the atmosphere , whereas
working these factors to decrease the O3 rate in the layer of Stratosfer that
protective layer of ultra-violet rays which lead to impact on the environment to
increase the dry land and spreading the fires as result of the hot weaves , which
lead to melt the ice and leveling the seas rate , which lead to destroy the creatures
( plants and animals ) .besides the wastes form the human activities working no
increases heat degree only but to modify the kinds of the fallen rains through the
nucleus of concentration and create the fogs form the hot gas nucleus , and
transported particles to the higher level layers of atmosphere to create the sulfur
acids , carponic , nitritic , and fallen in form of acids rains and x-raying and
muddy . which have environmental effects on buildings which cause to corrosion
the stones and paint , rubber , tissues even the plastic materials , also impact on
the wood trees whereas destroy a lot of them in some areas to 75% , also effect on
the animals life there as immigration and extinction and decrease this matter
applied also on the aquatic life .
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