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 املقدمة  
مكونات غازات الغالف اجلوي وتلوثه إالّ منذ  مل يدرك اإلنسان مقدار خطره على تغيري

ومنذ ذلك . األوروبية والواليات املتحدة األمريكية النهضة الصناعية يف الدول ظهور
الصناعية بكثرة تعرضها للضباب األسود القاتل، وزيادة تلوث  احلني متيزت مدا

والدخان وغازات ثاين أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربيت الناجتة عن  هوائها بالغبار
 فيها، ومن بني الكوارث، اليت حدثت بسبب تلوث اهلواء يف املدن الصناعي النشاط

 ، ويف مدينة1930سنة  الصناعية، ما حدث يف مدن حوض ر امليز يف بلجيكا

، مما 1952 ، ويف مدينة لندن سنة1948سنة ) الواليات املتحدة األمريكية(بنسلفانيا 
واستنشاق  األسود، راح ضحيته أكثر من أربعة آالف حالة وفاة بسبب تراكم الضباب

 .الدخان الصناعي والغازات الكربيتية املركزة يف اهلواء

 
 صعوبة التحكم فيه إذ يستطيع اإلنسان أن تتمثل خطورة التلوث اهلوائي يف

اختيار  املياه اليت يشرا والغذاء الذي يأكله لكنه ال يستطيع على تحكم يفي
الغازات الناجتة  اهلواء الذي يتنفسه ففي كل يوم تنتشر ماليني األمتار املكعبة من

ائنات احلية وتسمم الك عن احتراق الفحم والغازات وبترول املصانع وبرتين السيارات
خطرية بسبب االنفجارات  كما أنّ النشاط اإلشعاعي املميت لإلنسان يزداد زيادة

اإلنسان واحليوان والنبات إذا تلوث  الذرية واملراكز النووية وهذا كله يشكل خطرا على
بشكل أكثر وضوحا حيث نبني  هذا لنعرفه الغالف اجلوي خطري جدا لذا نقدم حبثنا

 .آثاره السلبية ألنّ ال إجيابيات له ليت تنجم عنه طبعامصادره واآلثار ا
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 التلوث اهلوائي 
 تلوث اهلواء هو تعرّض الغالف اجلوي ملواد كيماوية أو جسيمات مادية أو مركبات

 بيولوجية تسبب الضرر واألذى لإلنسان والكائنات احلية األخرى، أو تؤدي إىل اإلضرار

 اجلوي عبارة عن نظام من الغازات الطبيعية املتفاعلةوالغالف . بالبيئة الطبيعية

 ولطاملا مت اعتبار استرتاف. واملعقدة اليت تعد ضرورية لدعم احلياة على كوكب األرض

طبقة األوزون املوجودة يف طبقة االستراتوسفري بسبب تلوث اهلواء من أخطر األمور 
 البيئية املوجودة على كوكبمتثل ديدا كبريا على حياة اإلنسان واألنظمة  اليت

 .األرض

 االرضية اغلفة الكرة  
   االرضيه -الكرة 

) يابسة(تبدو االرض مجيلة عند النظر اليها من الفضاء فهي لوحة فنية اذ نرى اللون البين 
االرض هي الكوكب الوحيد الذي ,) النباتات(االمتوسفريا واالخضر(واالبيض) مياه(واالزرق 

 !خصه اهللا باحلياه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 :تتكون الكره االرضيه من ثالثة اغلفة مركزيه

  
  atmosphereالغالف اهلوائي

  الذي يشكل ثلثي مساحة الكره االرضيه hedrosphereالغالف املائي
 والذي يشكل ثلث مساحة الكره االرضيه lithosphereالغالف أليابسي 

 

http://gazasun.montadalhilal.com/t916-topic
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 :الغالف اجلوي •

سطح األرض ، حيث ميثل  هو ذلك الغالف الذي حييط باألرض من مجيع اجلهات ويبدأ من
 .اجلو سطح البحر احلد األسفل للغالف اجلوي ويرتفع إىل ماال اية يف

النتروجني  ء حيث يكونمن اهلوا% 99يتألف الغالف اجلوي من عنصرين رئيسني ميثالن حوايل 
خمتلفة وعديدة  من اهلواء والبقية عبارة عن غازات% 21من اهلواء ويكون األكسجني % 78

 أمهها ثاين أكسيد الكربون
اقتربنا من سطح األرض نظرا لزيادة الضغط ، وتقل  وتزيد كثافة الغازات يف هذا الغالف كلما
ات اجلو العليا غازات قليله جداً وخفيفة جند يف طبق كلما ابتعدنا عن سطح األرض حىت أننا

 .واهلليوم مثل غاز اهليدروجني
 : وقد قسم بعض العلماء هذا الغالف إىل أربعة أقسام هي كالتايل

 .كلم تقريبا 60وهو املالمس لسطح األرض إىل ارتفاع  :األدين  اجلو
توجد طبقة األوزون اليت  كلم تقريبا وبه 90اجلو األدىن ويصل إىل ارتفاع  ويلي  : اجلو األعلى

 . من األشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس حتمي وختفف
كلم تقريبا وحيوي غازات متأينة وفيه يكون اهلواء 500حوايل  ويصل ارتفاعه إىل :اجلو األيوين 

 . ضئيال وخملخال
 هلليوموحيوي الغازات اخلفيفة مثل ا. وميتد إىل ما ال اية يف الكون :اخلارجي  اجلو

 .واهليدروجني اليت تكون جزءاً من خليط غازات الكواكب

 
 :الصخري الغالف •

املختلفة واملتباينة اليت  هو أهم أغلفة األرض يف علم اجليولوجيا وميثل تلك الصخور واملعادن
 .األرض الذي نعيش عليه) قشرة (تكون سطح 
حيث أا تساهم بشكل كبري جدا يف  .الصخري جبميع األغلفة األخرى  ويتأثر الغالف
 . وحتديد أشكال وأنواع صخوره ومعادنه .تكوين معامله

 
 الغالف احليوي•

الذي تتمثل به شىت صور احلياة على سطح األرض فهو حيوي مجيع  هو ذلك النطاق
توجد وتؤثر بشكل أو بآخر على سطح األرض وتدخل يف العمليات  الكائنات احلية اليت

 .كالنحت والترسيب املختلفة اجليولوجية
األرض خالل العصور  ويشمل الغالف احليوي كذلك تلك الكائنات اليت وجدت على سطح

 ((كالديناصورات)) اجليولوجية املختلفة ومن مث تالشت وانقرضت

 
 الغالف املائي •

 األرض وتعترب البحار واحمليطات أهم صور املاء على سطح من سطح% 71تغطي املياه حوايل 
املياه املوجودة على األرض ، وللمياه بشكل عام و البحار  من% 97األرض حيث متثل حوايل 

 .وفعال يف عمليات الترسيب والنحت على سطح األرض واحمليطات بشكل خاص دور هام
مثل العيون واألار واجلليد واملياه اجلوفية واليت هلا  وتوجد صور أخرى للمياه على األرض

 . العمليات اجليولوجية ال يفهي أيضا دور فع
 . يف الطبيعة واملياه على سطح األرض يف جتدد مستمر عن طريق دورة املياه
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 طبقات الغالف اجلوي 
متمازجة تؤلف فيما  هو الغالف الذي حييط باألرض والذي يتكون من طبقات غازية

لصور احلياة جداً  والذي يعترب الغالف اجلوي الذي يكون مهماً, اهلواءبينها مانسميه 
كما أا مصـدر  على األرض ألنه مصدر غاز األوكسجني الالزم حلياة اإلنسان واحليوان

احلماية بتلطيف حرارة  هـام لغاز ثاين أكسيد الكربون الالزم حلياة النباتات ويوفر له
فتبقى دافئة نسبياً  الشمس أثناء النهار وبإعاقة تسرب احلرارة من األرض إىل الفضاء

 الليل ،  أثناء

 
حتتفظ لنفسها بغالف جوي  وقد تكون األرض دون سائر الكواكب هي الوحيدة اليت

األشجار  وسط خضم الفضاء ونشعر حبقيقة وجود اهلواء عند إهتزاز أغصان
 وإرتفاع أمواج البحر وسري السفن الشراعية ، 

 
وختتلف نسبة املواد املكونة  بنسب متفاوتة ، واهلواء خليط من غازات خمتلفة

نتيجة ملا يضاف إليه من غازات أخرى مثل  للهواء من وقت آلخر ومن مكان آلخر وذلك
 ، دم السيارات والطائرات والرباكنياملنبعثة من عا دخان املصانع ودخان احلرائق والغازات

 
ة مشارف بني اية الغالف اجلوي لألرض وبداي ولكي ننتهي إىل معرفة احلد الفاصل

الغالف اجلوي اليت قسمت إىل أربعة طبقات  الفضاء اخلارجي يلزمنا اإلملام بطبقات
 : رئيسية وهي

 
وهذه الطبقة اليت يعيش فيها اإلنسان ،  : TERPOSPHER طبقة التربوسفري ( 1 )

من وزن هواء الغالف اجلوي كله ، %  75وحتتوى على  وهي طبقة مالصقة لسطح األرض
كيلومتر  18كيلومتراً فوق القطبني وإىل مسافة  11لطبقة إىل مسافة وترتفع هذه ا

السمك والفاصل الذي يفصلها عن  فوق خط اإلستواء وهي ليست منتظمة
التربوسفري بإحتوائها على كل  الطبقة اليت تعلوها تسمى التروبوز وتتميز طبقة

ملاء وينعدم فوق خبار ا العناصر الطبيعية املؤثرة على تقلبات الطقس بفضل وجود
والضباب واجلليد  طبقة التروبوز وجود السحب والعواصف الرعدية وتيارات اهلواء

 . كيلومتر درجة مئوية لكل 6, 5وتتناقص ا درجة احلرارة مبعدل ثابت مبقدار 

 
التروبوز إىل  ومتتد هذه الطبقة من خط : STRATOSPHER طبقة اإلستراتوسفري ( 2 )

واليت تسمى  كيلومتر وتنتهي حبد فاصل بينهما وبني الطبقة اليت تعلوها 80 إرتفاع
ويوجد فيها  اإلستراتوبوز ، وختلو هذه الطبقة من تقلبات الطقس إلنعدام خبار املاء

 طبقة صغرية من غاز األوزون الذي يقوم بإمتصاص معظم األشعة فوق البنفسجية
 . درجة مئوية حتت الصفر 40را من األشعة الشمسية ويبلغ متوسط درجة حرا

 
كيلومتر  300 – 80ومتتد هذه الطبقة من  : AUONOSPHER طبقة األيونوسفري ( 3 )

بتأثريها الفعال على إنعكاس املوجات الآلسلكية القصرية وذلك بسبب تأين  وتتميز
بتأثري األشعة فوق البنفسجية وتتميز هذه الطبقة بظهور وهج أعايل  جزيئات الغاز

ويسمى وهج األورورا أو الوهج القطيب واليت تنقسم إىل طبقتني  لغالف اهلوائيا



6 
 

كيلومتر وطبقة أبلتون بني  100 – 80طبقة هيفسنيد بني  فرعيتني رئيسيتني مها
 . كيلومتر 300 – 250

 
ومتتد من حدود األيونوسفري إىل عشرات  : ALUXOSPHER طبقة األكزوسفري ( 4 )

 . ت يف الفضاء اخلارجي إىل أن يتالشى الغالف اجلوي كلياًالكيلومترا االآلف من

 
التربوسفري ، اإلستروسفري ، : تقسيم حديث لطبقات الغالف اجلوي وهي  وهناك

 . الثرموسفري ، األيونوسفري ، امليزوسفري الكيموسفري ،

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ملوثات الغالف اجلوي و مصادرها 
فيها حمتويا على مواد بتركيزات  يكون اهلواءتلوث الغالف اجلوي هو احلالة اليت 

حيدث تغيري مهم يف النسب  تعترب ضارة بصحة اإلنسان أو مبكونات بيئته،أو عندما
بصورة صلبة أو سائلة أو غازية،  و توجد هذه املواد الغريبة معلقة يف اجلو. املكونة له

 : و تنقسم مصادر تلوث الغالف اجلوي إىل قسمني
 

أي ال يكون لإلنسان دخل فيها مثل الغازات واألتربة الناجتة عن  الطبيعيةاملصادر  .1
 الناجتة الرباكني ومن حرائق الغابات واألتربة الناجتة عن العواصف واالنبعاثات ثورات

املكشوفة  عن شدة أشعة الشمس خاصة يف فصل الصيف يف املناطق الصحراوية
الطبيعي، وهذه  الغاز ثات النامجة عن تسرباالنبعا وهذا باإلضافة إىل) غاز األوزون(

العوامل اجلغرافية  معينة حتكمها املصادر عادة ما تكون حمدودة يف مناطق
 :واجليولوجية ويعد التلوث من هذه املصادر متقطعا ومومسيا
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 :أهم أربعة ملوثات اهلواء هي: الغازات

 . Co أول أكسيد الكربون - 
 . Co2ثاين أكسيد الكربون 
 النيتروجني أكاسيد. 
  وهي األتربة الناعمة العالقة يف اهلواء واليت تأيت من املناطق  :اجلسيمات العالقة

 أو تلك امللوثات الناجتة من حرق الوقود وخملفات الصناعات، باإلضافة إيل.الصحراوية
 .وسائل النقل

 
 :مثل: أما بعض الغازات وامللوثات األخرى

 
  غاز ثنائي أكسيد الكربيت فلوريد اإليدروجني وكلوريد اإليدروجني املتصاعد من

 .الرباكني املضطربة
 أكاسيد النيتروجني الناجتة عن التفريغ الكهريب للسحب الرعدية. 
 حبيبات لقاح النبات. 
 تساقط األتربة املختلفة عن الشهب والنيازك إىل طبقات اجلو السطحية. 
  من التربة أو صخور القشرة األرضيةاإلشعاعات املنطلقة. 
 ب العواصف يف املناطق  :األتربة الناجتة عن العواصف كالضباب والغبار حيث

اجلافة وشبه صحراوية وتثري كميات هائلة من الغبار الذي يؤثر بطريقة مباشرة على 
 .التنفس

 
فاختراعه أي أا من صنع اإلنسان وهو املتسبب األول فيها  :مصادر صناعية .2

التكنولوجيا اليت يظن أا تزيد من سهولة ويسر حياته فهي على العكس  لوسائل
 الربية(فاستخدام الوقود يف الصناعة ووسائل النقل . تزيدها تعقيدا وتلوثا متاما

الذي  األنشطة كالنشاط اإلشعاعي وتوليد الكهرباء وغريها من) ويةوالبحرية واجل
الصادرة عن  يؤدي إىل انبعاث غازات خمتلفة وجسيمات دقيقة إىل اهلواء واالنبعاثات

والسليم للمبيدات  األجهزة واملعدات الكهربائية وعن االستعمال الغري اآلمن
اإلنشاءات والزخرفة  احلشرية وعن األمسدة العضوية والكيميائية واإلصباغ ومواد

 .co2 تؤدي إىل تكاثف كمية وعن التدخني وقلة التشجري اليت
 

 مستمر باستمرار أنشطة اإلنسان) تلوث الغالف اجلوي(وهذا النوع من التلوث 
يثري  بانتشارها على سطح األرض يف التجمعات السكانية وهو التلوث الذي  ومنتشر

إحداث  االهتمام والقلق حيث أنّ مكوناته وكمياته أصبحت متنوعة وكبرية بدرجة
 .التركيب الطبيعي للهواءخلل ملحوظ يف 

  
قد حيتوي الغبار الصناعي على مركبات الرصاص والربيليوم والزرنيخ  :الغبار الصناعي

أنّ  واخلارصني وذلك يتوقف على نوعية املنشأة الصناعية املسببة للغبار ويالحظ والنحاس
تضاف هذه الرصاص  سم من مادة رابع آثيالت 4-3حيتوي على ) الكازولني(وقود السيارات 

  .املادة لتقليل الفرقعة يف أثناء حرق الوقود



8 
 

 االحتراقات املسببة النطالق بعض الغازات  :Co2 – co  
 

معناه أنه هناك بعض املواد الناجتة عن ":لغاز البوتان وامليثان"االحتراق غري التام 
  .االحتراق وميكن هلا أن حتترق مرة أخرى 

  
عبارة عن تفاعل كيميائي بني جسم قابل لالحتراق هو ":لغاز امليثان"االحتراق التام 

  .وجسم حارق عادة املادة احلارقة
  

 الغازات واألدخنة امللوثة للجو واالحتراقات اليت تنجم عنها: 
 :هناك جمموعة من الغازات واألدخنة اليت تؤثر سلبا على اجلو ونذكر منها

  
ومصدرة عملية االحتراق الغري هو غاز ليس له لون وال رائحة  :غاز أول أكسيد الكربون 

 وهو أخطر. ويصدر من عوادم السيارات ومن أحترق الفحم أو احلطب يف املدافئ  .كامل للوقود
 %.0.01يتركز يف اهلواءبنسبة .أنواع تلوث اهلواء وأشدها مسية على اإلنسان و احليوان

  
املواد العضوية  يتكون غاز ثاين أكسيد الكربون من احتراق :غاز ثاين أكسيد الكربون 

 ويعترب غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج من الوقود من. والفحم وزيت البترول  كالورق واحلطب
اليت تذيب غاز ثاين  أن عملية االتزان البيئي. أهم امللوثات اليت أدخلها اإلنسان على اهلواء

يعرف باسم محض  محضياً ضعيفاً أكسيد الكربون الزائد يف مياه البحار واحمليطات مكوناً
وتساهم . بكربونات وكربونات الكالسيوم  الكربونيك ويتفاعل مع بعض الرواسب مكوناً

  .منه يف عملية التمثيل الضوئي  النباتات أيضاً يف استخدام جزء كبري
 من الساحات وجتدر اإلشارة إىل أن اإلسراف يف استخدام الوقود وقطع الغابات أو التقليل

والذي قد يؤدي إىل ارتفاع  رتفاع نسبة غاز ثاين أكسيد الكربون يف اجلواخلضراء ساهم يف ا
 .درجة حرارة األرض وهو ما يعرف باالحتباس احلراري

  
غاز ثاين أكسيد الكربيت هو غاز محضي يعترب من أخطر  :غاز ثاين أكسيد الكربيت

 الوقود كالفحم وزيتويتكون من احتراق أنواع . املدن واملنشآت الصناعية ملوثات اهلواء فوق
  .البترول وأيضاً بعض الرباكني تطلق هذا الغاز

فيلوث  ويعترب غاز ثاين أكسيد الكربيت أحد عناصر مكونات األمطار على سطح األرض
 .وبذلك يسببإخالال بالتوازن البيئي, التربة والنباتات واألار والبحريات وااري املائية

  
الغاز وغريه من أكسيد النتروجني تنتج من احتراق  هذا:غاز ثاين أكسيد النتروجني 

وأيضا من عوادم السيارات والشاحنات وبعض املنشآت الصناعية وهو  املركبات العضوية
  .خبار املاء يف اجلو محضاً قوياً هو محض النتريك ويسبب األمطار احلمضية يكون مع

حيدث كثرياً ) األوزون  طبقة( ليا وعند وصوله مع بقية أكاسيد النيتروجني إىل طبقات اجلو الع
 .من الضرر هلذه الطبقة 
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 التلوث اإلشعاعي:  
اإلشعاعي  تسبب اإلنسان يف إحداث تلوث خيتلف عن امللوثات املعروفة وهو التلوث

االستعمال الغري  الذي يعد يف الوقت احلايل من أخطر امللوثات البيئية الناتج عن
متزايد وهوعبارة عن  اليت يستعملها اإلنسان بشكلعقالين املفرط للطاقة النووية 

 تطاير الذرات وانتشارها يف اجلو الذي حييط بنا،
 
 يظهر تأثري هذا التلوث بصورة سريعة ومفاجئة على الكائن احلي كما قد يأخذ وقد 

وقتنا احلايل  وقتا طويال ليظهر يف األجيال القادمة ومنذ احلرب العاملية الثانية وحىت
النووية  اإلنسان استخدام املواد املشعة يف إنتاج أخطر القنابل استطاع

 .واهليدروجينية
 

أو  ومن أهم األمراض اليت يتعرض هلا اإلنسان بسبب اإلشعاع ظهور امحرار باجللد
التأثريات يف  اسوداد يف العني كما حيدث حتطّم يف اخلاليا التناسلية كما تظهر بعض

سرطان الغدة الدرقية  سرطان الدم األبيض وسرطان ومرحلة متأخرة من العمر مثل 
طاره لتصل إىل املعوية وتتعدى أخ ويؤدي إىل نقص يف كريات الدم البيضاء وااللتهابات

إحداث اختالل يف التوازن البيئي وإحلاق أضرار  والطيور مما يؤدي إىل النباتات واألمساك
  .بالسلسلة الغذائية

  
 بعض تأثريات التلوث اجلوي: 

 :تأثري التلوث اجلوي على طبقة األوزون
 فهو تعد طبقة األوزون ضرورية حلماية احلياة على سطح األرض أما التلوث اجلوي

يبطل كل فوائدها فهي تلعب دورا هاما يف محاية األرض من إشاعات  فهو ,عكسها
 اليت) الصادرة عن الشمس(بنفسجية الضارة خاصة األشعة فوق ال الشمس

كسرطان اجللد وأمراض األعني وحتمينا هذه الطبقة بفضل غاز  مزمنة تسبب أمراضا
الذي ميتص هذه األشعة الضارة،حبيث حيدث ثقوبا فيها وسببها زيادة نسب  األوزون

 ثاين أكسيد الكربون يف اهلواء لكثرة النشاطات الصناعية على األرض، وزيادة غاز
أثر ضار  الكربيت والنتروجني، وهلذه الثقوب نسب غاز الكلور والربومني وزيادة أكاسيد

 .جدا على مناخ األرض ونشاطات الكائنات احلية عليها
 

الستراتوسفري حتمي وتقي سطح األرض من  طبقة تتواجد يف طبقة (O3)األوزون
  (UV) البنفسجية وصول األشعة الضارة للشمس وهي األشعة فوق

 
 ؟ما هو األوزون وأين يتواجد بالغالف اجلوي

واألوزون مركب نادر جدا  .(O3) تتألف جزيئاته من ثالث ذرات أكسجني األوزون هو غاز
جزيئات  3ماليني جزيء من اهلواء حنو  10للكرة األرضية وتوجد يف كل  بالغالف اجلوي

من جزيئات األوزون يف الغالف اجلوي بالطبقة املسماة % 90توجد حنو  من األوزون و
قة األوزون ضرورية حلماية احلياة على سطح األرض فهي وتعترب طب . ستراتوسفري

اليت تدمر الكثري من ) ب( األشعة فوق البنفسجية تعمل كمرشح طبيعي ميتص
 .بصحة اإلنسان أشكال احلياة و تلحق أضرارا بالغة
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على توازن  األوزون بالغالف الستراتوسفريي يتكون ويتهدم بشكل متواز للمحافظة
 .وزون الكايف حلماية سطح الكرة األرضيةمعني، الذي يبقي األ

 
 األوزون احلياة على سطح الكرة األرضية؟ كيف حيمي

البنفسجية اليت تصلها من أشعة  طبقة األوزون متتص تقريبا كل األشعة فوق
 .تعيش على سطح األرض وهكذا حتمي النباتات واحليوانات اليت (UV-B)الشمس

اضمحالل مقلق بسمك  األخرية مت اكتشافبعشرات السنني  هدم طبقة األوزون
 . طبقة األوزون

  على البيئة نتائج الثقب يف األوزون
البنفسجية  إنّ استرتاف طبقة األوزون يؤدي إىل وصول كمية كبرية من األشعة فوق

 زيادة يف طبقة األوزون يؤدي إىل% 1و ذلك ألن اخنفاض . إىل سطح الكرة األرضية
وقد أثبتت %. 2األشعة فوق البنفسجية اليت تصل إىل سطح األرض بنسبة 

أن التعرض ملزيد من األشعة فوق البنفسجية يؤدي إىل إحداث ضرر بصحة  الدراسات
  :والنبات وخمتلف املواد اإلنسان واحليوان

اإلنسان مما يزيد من حدوث  بالنسبة للبشر إحداث خلل يف جهاز املناعة يف جسم
 د اإلصابة باألمراض املعدية املختلفة واشتدا

متأثر من التعرض لألشعة فوق البنفسجية  إنّ احليوان أيضا: بالنسبة للحيوانات
أما األنواع األخرى من احليوانات . من منوها اليت تؤذي احليوانات البحرية باملراحل األوىل

والربية يؤدي إىل ارتفاع املساس بالنباتات البحرية  و .فقد تتعرض لألمراض ولإلبادة
 و اضمحالل طبقة األوزون ميكن أن .يف الغالف اجلوي مستوى ثاين أكسيد الكربون
الرقيق للغازات يف الغالف اجلوي ولذلك سيؤدي أيضا إىل  يؤدي بالتدريج إىل تغري امليزان

 .باملناخ التغيري بعيد املدى
 

 حدة تلوثه التدابري الوقائية للتخفيف من. 
 :اإلجراءات الوقائية الالزم القيام امن بني 
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