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Abstract 
We can consider the phenomenon of global warming and 

climate change as one of the most dangerous phenomena that 

threaten the planet and what it causes of the negative effects on 

the overall human life and ecological balance around him. 

Resulting from the gas underlying Greenhouse Gases (GHG), 

especially carbon dioxide, which is a greenhouse gas main, and 

released to the layers of rooms air through human activities, 
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especially from the combustion of fossil fuels (Fossil Fuel), 

petroleum, coal, natural gas, which increases the heat the ground 

to take away life, with every increase, where the receding snow 

at the poles who reflects the sun and working to cool the earth, 

climate change, rainfall and increased evaporation, which leads 

to a decrease in agricultural areas and the destruction of 

vegetation lung land and disrupt the balance and biodiversity is 

vital, and drowning beaches and increasing salinization of 

drinking water and the displacement of hundreds of millions of 

human beings and destroys the industries and services located 

on the beaches, and this affects all regions of the earth and all 

who share it. 

 

Jordan, despite the lack of contribution to this phenomenon 

which does not exceed what is emitted from the carbon dioxide 

is emitted from the activities of Wal-Mart U.S. for retail sale, 

but it is the most affected, especially agriculture, which suffers 

from a dearth of arable land that do not exceed the size 10% of 

the area, take advantage of a third, and under this area to erosion 

and desert encroachment. He also suffers from severe water 

shortages, it is one of the poorest ten countries in the water, and 

shall not exceed the per capita share of fresh water 150 cubic 

meters, which leads to lack of income and consumption and 

declining public health and the spread of diseases and epidemics 

and increasing levels of poverty. 

 

 

 الملخص
 

ر المناخي من اخطر الظواهر التيي تدي ك كوكيأل ا ر  تعتبر ظاهرة االحتباس الحراري والتغي

وما عليه لما لدا من آثار سلبية على مجمل حياة اإلنسان والتوازن البيئي المحيط به. والناجم عين 

وخصوصيا  اياز ثياني يكسيي  النربيون الي ي   Greenhouse Gases (GHG)لغازات ال فينية  

ة إلى طبقيات الغيرا الجيوي مين خياط ن ياطات يع  ااز االحتباس الحراري الرئيسي, والمنبعث

البتييروط, واليحييم, الغيياز   (Fossil Fuel)الوقييوك الحيييري  احتييرا وخصوصييا  ميين  اإلنسييان

لتسيلبدا الحيياة ميل كيل زيياكة, حيير تنحسير الثليو  فيي  ا ر الطبيعي, والتي تزي  من حيرارة 

 ا مطياروتغير المناخ وهطيوط , ا ر ال مس ويعمان على تبري   يشعةالقطبين ال ين يعنسن 

الزراعييية وتيي مير الغطيياا النبيياتي رئيية  المنيياط انحسييار فييي  إلييىوزييياكة التب يير واليي ي ييي كي 
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ح مييياا ال يير  الحيييوي وتغيير  ال ييواطد وزييياكة تمل يي وي ييل بييالتوازن والتنييوئ البيئييي ا ر 

عليى ال يواطد, وتدجير مئات المايين من الب ر وتقضي على الصناعات وال ي مات الموجيوكة 

 وه ا يطاط كافة مناط  ا ر  وكٌل له نصيأل من ذلك.

على الرام من قلة مساهمته في ه ا الظياهرة حيير ال يتجياوز ميا ينبعير منيه مين اياز  وا ركن

ا مرينيية للبييل بالتجزئية, إال ينيه النربون ما ينبعر من ن اطات شيركة ووط ميارت  يكسي ثاني 

طييائ الزراعيية اليي ي يعيياني ميين نيي رة ا را ييي الصييالحة ميين يكثيير المتضييررين وخصوصييا  ق

من مساحته, يسيتغل منديا الثلير, وتتعير  هي ا المسياحة  %11للزراعة التي ال يتجاوز حجمدا 

يعاني من نقص شي ي  فيي الميياا, فديو مين يفقير ع ير كوط التآكل والزحف الصحراوي. كما  إلى

متر منعأل, وال ي ي كي إلى نقيص فيي  151ة في المياا, وال تتجاوز حصة اليرك من المياا الع ب

 ال خوط واالستداك وتراجل الصحة العامة وانت ار ا مرا  وا وبئة وزياكة مستويات اليقر.

  

 

هنيياك الع ييي  ميين المسييببات للتغيييرات البيئييية, وتركييز هيي ا الورقيية بصييورة خاصيية علييى التغييير 

هي ا  ويصيبح تدي ك كوكيأل ا ر  الحيراري التيي باتي   االحتبياسالمناخي مين خياط ظياهرة 

 ال وط وا فراك,  فماذا عندا؟ اهتمامالظاهرة محمل 

 

منديا فيي  %25إن الطاقة التي تبعثدا ال مس إلى ا ر  ال تصل بناملديا حيير يينعنس حيوالي 

, والجزا ال ي يصل إلى ا ر  ينيون معظميه %23اليضاا, ويمتص الغاا الجوي يكثر من 

المعتمية منيه مين خياط السيطو   %64جيات  يوا مرئيية, ويميتص موجات تح  الحمراا ومو

مثيل التربية والبناييات والبحيار ليي فئدا, والنائنيات الحيية تبعير جيزا كبيير منديا ميرة يخير  إلييى 

من قبل الغيازات المحيطية متص رجي, اير ين جزا من ه ا الطاقة ت  طبقات الغاا الجوي ال ا

(, ويكسيي  النيتيروز CH2)والميثان (, Co2لنربون )ا يكسي بالغاا الجوي وخاصة عاز ثاني 

(N2O ,وب ييار الميياا ) بنييياذ ا شييعة تحيي  الحمييراا, فييين هيي ا ييي كي وهيي ا الغييازات ال تسييمح

إحتبيياس هيي ا ا شييعة كاخييل الغيياا ا ر ييي وليي لك سييمي  هيي ا الغييازات بالغييازات ال فيئيية 

(Greenhouse Gases( )GHGويعتبيير ايياز ثيياني اكسييي  النربييون )  هييو يسيياس فييي هيي ا

اإلحتبييياس الحيييراري, والييي ي يتوقيييف تركييييزا فيييي الديييواا عليييى ن ييياطات اإلنسيييان الصيييناعية 

( )البتييروط والغيياز الطبيعييي واليحييم Fossil fuelوخصوصييا  ميين احتييرا  الوقييوك اإلحيييوري )

بأنواعيية( وكيي لك إزاليية الغابييات اإلسييتوائية التييي هييي م زنييا  هييائا  للنربييون وإمتصاصييه, كمييا 

وقف تركيز ثاني يكسي  النربون في الدواا إمتصاصه في البحار والمحيطات, ويلغطاا النبياتي يت

ولقي  بيني  ال راسيات المتعي كة ين على سطح ا ر  بما يسمى بالي ورة الجيوكيمائيية للنربيون, 

ز هي ا هناك إختاط في توازن ثاني إكسي  النربون نتيجة ن اط اإلنسان المتزايي ة, فقي  كيان تركيي

 جزاا  من المليون. 341جزاا  من المليون يما اآلن فدو يزي  عن  281الغاز قبل الصناعة 

 

حيوالي  1011في الغاا الجوي فيي عيام  انبعث التي  ثاني يكسي  النربون كما ق رت كمية 

ملييون  22811 إليى, وقي  وصيل  1095مليون طين فيي عيام  14012و مليون طن,  1041

عنييه اليي وط الصييناعية  مسييئولةكة النبيييرة فييي تركيييز النربييون , وهيي ا الزيييا1008طيين عييام 

ميين النربييون, والصييين  %23المتق ميية حييير تزييي  الواليييات المتحيي ة ا مرينييية يكثيير ميين 

 .%5, واليابان %9, وروسيا %8, وكوط اإلتحاك ا وروبي 15%
 


