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Abstract: 

 
The issue of air pollution and its impact on climate change is a 
subject of great global and local interest. Significant attention is 

being paid to Iraq by distributing a range of observation and 

monitoring stations for atmospheric concentrations of gases and 

pollutants, with permanent pollution centers or sources in Iraq and 

the most prominent causes being examined, as well as the impact of 
airborne pollutants on climate component values This was clearly 

reflected in the climate changes, the most prominent feature of which 

was the rise in temperatures and the lack of rain fall in Mosul, 

Baghdad and Basra stations, and this was clearly reflected in the 

environment, where drought and death of animals were evident, 

especially in the southern marshes of Iraq. The study developed a 
range of ways to reduce air pollution and control climate change by 

adopting a range of means to adapt to it, thus classifying Iraq among 

the countries with fragile ecosystems, which have a quick impact on 

air pollutants. 

Key words: Air Pollution, Climate Change, Iraq Climate, Global Warming, 
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ي العراقأثر تلوث الهواء و 
 
ات المناخية ف  ه عىل التغير

 

 3 حدود دمحم عبود الطفيىلي 

ي   4 عتاب يوسف كريم اللهيب 

 

 الملخص
إت إأثر يعد موضوع تلوث إلهوإء و  ي حظيت به عىل إلتغير

هتمام  ألمناخية من إلموإضيع إلت 
ي إلعرإق وذلك من كبير عىل إلصعيد إلعالمي 

 
وإلمحىلي بشكل وإسع. وتشهد أهتمام كبير ػ

ي إلجو,
 
إكير  إلغازإت وإلملوثات ػ

ؤذ   خالل توزي    ع مجموعة من محطات إلرصد وإلمرإقبة لي 
ي إلعرإق و أو  تم بيان مرإكز 

 
 عن ذلك تم درإسة  أبرز مصادر إلتلوث إلدإئم ػ

ً
مسبباتها, فضال

إت تأثير إلملوثات إلهوإئية عىل قيم إل  من خالل إلتغير
ً
عنارص إلمناخية, وبرز ذلك جليا

ي درجات إلحرإرة وقلة إلتساقط إلمطري 
 
ي كانت إلسمة إلبارزة لها هوإألرتفاع ػ

إلمناخية إلت 
ي كل من محطات إلموصل وبغدإد وإلبرصة, وإنعكس ذلك بوضوح عىل إلبيئة حيث أدى

 
 ػ
ي مناطق  ؤىل

 
إالهوإر إلجنوبية من إلعرإق, بروز إلجفاف وإلموت للحيوإنات السيما ػ

إت  ووضعت إلدرإسة مجموعة من إلسبل ألجل إلحد من تلوث إلهوإء وإلسيطرة عىل إلتغير
عتماد مجموعة من إلوسائل ألجل إلتكيف معها, وب  هذإ صنف إلعرإق إإلمناخية, من خالل 

ي تتمتع بأنظمة بيئية هشة, رسيعة إلتأثير بالملوثات إلهوإئي
 .ةمن بير  إلدول إلت 

إت إلمناخية, مناخ إلعرإق, إالحتباس إلحرإري,: الكلمات المفتاحية  تلوث إلهوإء, إلتغير
 .إلبيئة, إالنبعاثات إلغازية

 
 المقدمة: 

إت ظاهرة أخطار تعد ي  وإلتغير  (co2) وزيادة إألرض حرإرة درجات إرتفاع من إلمناخية إلتغير
 
 حدوث ؤىل (O3) نسبة ػ

 غاز تأثير  وأن وإلحرإئق, إلجفاف مساحات إلحر وإتساع موجات زيادة منها إلحيوي إلنظام عىل وظيفية نتائج ظوإهر لها

(co2)  ي
 
ي  إلنووية وإألنفجارإت إألنسان نشاطات من ناتجة كيماوية مركبات من إلغازإت وباػ

 إلغيوم, مع تتشكل إلت 

 عىل تحتوي وإشعاعية حامضية أمطار شكل عىل تسقط وبالتاىلي 
ً
يك إلكاربونيك مركبات أصال )عبد إلرزإق ,  وإلني 

ي  يسم إلعرإق كان أن فبعد .(0202
 
ته, لشدة "إلسوإد أرض" ماضيه ػ  ؤىل ليحياله إنتهاء, بال رإفدإه يتدفق حيث خرص 

إء, جنة ي  إليوم إلرإفدين إرض باتت خرص 
 إلمدن وأغلب بغدإد إلعاصمة وباتت إلصحرإوية.  إلمناطق رقعة إتساع من تعان 

ي  إلعرإقية
ي  إلتغير  مشكالت من تعان 

ي  إلبيئة لوإقع إلكبير  إإلهمال عن إلناتجة إلبيت 
 
 إلمشكالت هذه أبرز ولعل إلبالد, ػ

ي  تتمثل
 
ة ػ إبية إلعوإصف كير ي  إلي 

 إرتفعت فقد ذلك وبجانب إلتكرر.  كثير  بشكل إلعرإقية إلمدن عىل تهب بدأت إلت 

ها إلكهربائية إلطاقة ومولدإت إلسيارإت وعوإدم إلوقود حرق مصادر إنتشار بسبب إلهوإء تلوث معدالت   من وغير

  وصدر ,خرىإأل  إلصناعية إألنشطة
ً
ي تقرير مؤخرإ
 
كيير   إلباحثير   من فريق أعده إلعرإقية, بالبيئة خاص دوىلي  ػ ي  إألمير

 
 ػ

ي  "إلحرب درإسات مركز"
 
ي  إلغبار أن ؤىل إلتقرير  وأشار .إألمريكية إلمتحدة بالواليات نيويورك ػ

 
 37 عىل يحتوي إلعرإق ػ

 
ً
  147 ؤىل ؤضافة إلعامة, إلصحة عىل إلخطير  إلتأثير  ذإت إلمعادن من نوعا

ً
  نوعا

ً
يا من مختلفا ي  وإلفطريات إلبكتير

 إلت 

  (am11:12إلوقت  08/6/0202)تلوث هوإء إلعرإق,  (.0) إألمرإض نش   عىل تساعد
  
 The Problem of Studyمشكلة الدراسة : _ 
ي من إلممكن صياغتها بشكل سؤإل, تكون بحاجة  

 ؤن إلخطوة إألوىل من خطوإت إلبحث إلعلمي هي مشكلة إلدرإسة إلت 
ي إلعرإق؟( ؤىل

 
إت إلمناخية ػ ي إلتغير

 
 ػ
ً
ي : )هل لتلوث إلهوإء دورإ

 ؤجابات, وهي كما يأن 
 

  Hypothesis of Study_ فرضية الدراسة : 
   : ي

هن عليه, وتمثل إلفرضية ما يأن   تعرف فرضية إلدرإسة بكونها حل للمشكلة أوىلي غير مير
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إت مناخية ملموسة   ي حدوث تغير
 
 ػ
ً
يت دورإ ي أوكسيد إلكاربون وإألوزون وأوكسيد إلكير

) لملوثات إلهوإء السيما غاز ثان 
ي إلعرإق(

 
 .كظاهرة إالحتباس إلحرإري ػ

 
 :Approach of Studyمنهجية الدراسة :  _
إعتمدت إلدرإسة عىل إلمنهج إلتحليىلي من خالل تحليل إلدرإسات وإلبيانات إلموجودة ضمن منهاج تحليل حالة إلبيئة   

 عن تحليل إأل
ً
ي ترإكير  ونسبة إلغازإت, فضال

 
ي إلعرإق, وبيان مدى إلتغير ػ

 
ي للملوثات إلجوية.  ثر ػ

 إلمناخ 
 
 : Importance of Studyأهمية الدراسة : _ 
ز إهمية إلدرإسة بكون تلوث إلهوإء من    إته  أبرز تير ي يومنا هذإ, ويعود ذلك لتأثير

 
ية ػ ي توإجه إلبش 

إلمشكالت إلعالمية إلت 
ي إلتوجه ؤليها لكونها 

إلقوية عىل طبيعة إلعنارص إلمناخية, وبالتاىلي فأن تأثير إلغازإت عىل إألنظمة إلبيئة يعد مشكلة ينبغ 
ية إلمتعددة.     ذإت خطر كبير عىل إألنشطة إلبش 

 

 :Objective of the Studyهدف الدراسة :  _
ز أهمية إلدرإسة من خالل إلتعرف عىل طبيعة    إت إلمناخية إلتلوث أثر تير ي عىل إلتغير

ي إلهوإن 
 
, ومعرفة إلتوزي    ع إلجغرإػ

ي إلعرإق, وإلعمل عىل بيان 
 
إت إلمناخية ػ  عن إلسغي لبيان إلتغير

ً
, فضال ي

إلبيئية  ثار إل  أبرز لمحطات رصد إلتلوث إلهوإن 
ي تسغ

إت إلمناخية, وإلتوجه لوضع مجموعة من إلسبل إلت  إت  أثر إلتقليل من  ؤىل للتغير ي عىل إلتغير
إلتلوث إلهوإن 

ي إلمناطق إلزرإعية وإأل 
 
 .شجارإلمناخية السيما إعتماد عىل إلطاقة إلمتجددة وإلتوسع ػ

 

    :Boundaries of Study_ حدود الدراسة : 
ي إلذي يقع 

 
ي من قارة  تتمثل منطقة إلدرإسة بالقطر إلعرإػ ي إلغرنر ي إلجزء إلجنونر

 
ي عرض, ويقع أسيا ػ

 بير  دإئرن 
ً
بير   فلكيا

 (45 48 خطي طول
 
 (45 38و) ْ

 
ي عرض )ْ

ق كرنتش, ودإئرن    (20 5 29رس 
 
 و )ْ

ً
 (50 22 37جنوبا

 
, شمال خط  )ْ

ً
شماال

-Midمن إلناحية إلمناخية ضمن مناخ منطقة إلعروض إلوسط )وبالتاىلي فإنه يقع  (0ينظر إلخريطة )إالستوإء, 

Latitudes Area ي من قارة ي إلغرنر ي إلجزء إلجنونر
 
ق ؤذ   أسيا (, ويقع إلعرإق جغرإفيا ػ يحده من إلشمال تركيا ومن إلش 

ي سوريا ومن إلغرب إألردن ومن إلجنوب ؤيرن ي وإلكويت ومن إلشمال إلغرنر ي إلخليج إلعرنر
 
ػ وإلجنوب  وإلجنوب إلش 

ي وإلبحر إلمتوسط وإلبحر إألحمر  : إلخليج إلعرنر ي منطقة تحوي خمسة مسطحات مائية وهي
 
ي إلسعودية, ويقع ػ إلغرنر

 وإلبحر إألسود وبحر قزوين. 
 ( تبير  موقع منطقة إلدرإسة0إلخريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GIS, وبرمجيات نظم إلمعلومات إلجغرإفية Land Sat 8إلمصدر : باألعتماد عىل إلمرئية إلفضائية 
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ي العراق
 
: تلوث الهواء مفاهيمه ومسبباته ف

ً
 :أوال

ي 
ي  إلعرإق يعان 

 
ة إلونة ػ ي  إلتلوث نسبة إرتفاع من إألخير

 
 إستخرإج من إلمنبعثة إلغازإت عىل إلسيطرة عدم نتيجة إلهوإء ػ

ي  إلنفط
 
  إلبار ػ

ً
ي  خصوصا

 
إمن إلجنوبية, إلمحافظات ػ ة إلمولدإت من إلسموم إنبعاث بالي   ي  إلمنتش 

 
 جميع شوإرع ػ

  .إلعرإقية إلمدن
 
ي  إلصحة عىل منفرد خطر أكير  إلهوإء تلوث ويعد

 
ي  إلعالم, ػ

 ( ماليير  (7_8بير   ما يموت عام كل فؼ 

ي  إلهوإء لتلوث إلتعرض نتيجة شخص , إلخارخر   هوإءً  ( أشخاص02من كل ) (9) ويستنشق وإلدإخىلي
ً
  خارجيا

ً
 يتجاوز ملوثا

ي  إلمقبولة إلمستويات
  .(0228)إلصالحي و إلغريري ,  .(3إلعالمية) إلصحة لمنظمة إلتوجيهية إلمبادئ تحددها إلت 

 :Definition of air pollution :إلهوإء تلوث _ تعريف 0
ة موإدأو  مادية لجسيمات إلجوي إلغالف بسببها يتعر ض ظاهرة وهو   ة مركبات أي  أو  كيماوي  ي  تتسب ب بيولوجي 

 
 ػ

إر أذى حدوث ة لإلنسان وإرص 
 
بأو  إلحية إلكائنات وكاف ر تسب  ي  رص 

 
ة إلبيئة ػ إء بينما عرف .إلطبيعي   إلصحة منظمة خير

ي  إلحالة بأنه إلهوإء تلوث إلعالمية
  إلعمل أماكن خارج إلجو فيها يكون إلت 

ً
إت موإد عىل محتويا كير 

 باإلنسان ضارة تعتير  بي 
ة مؤثرة, بكميات ملوثات عدةأو  ملوث عىل إحتوإئه إلهوإء بتلوث يقصد ذلك وعىل.بيئته بمكوناتأو   قد زمنية ولفي 

)إلهيئة  ( 4إإلنسان) فيه يعيش إلذي إلحيوي إلمحيطأو  إلنبات,أو  إلحيوإنأو  إإلنسان صحة عىل تأثير  لها يكون
  إلهوإء ويعد (0220إلدولية إلمعنية بتغير إلمناخ, إلحكومية 

ً
ي  تغيير  حدث ؤذإ ملوثا

 
 إختلطت ما وإذإ سبب, ألي تركيبه ػ

ي  توجدؤذ   .(0996)موىس ,  .(5بالحياة ) يرص   قد بمقدإر خرىإأل  إلغازإتأو  إلشوإئب بعض به
 
 يحيط إلهوإء إلذي ػ

ي  : مثل إلغازإت من ثابتة نسب إألرضية بالكرة
, إلكربون, أكسيد ثان   وهذه ,أخرى وغازإت ماء, وبخار وإألكسجير 

التها تختلف إلغازإت
 
دة إلنشاطات من بالرغم ثابت وذلك إلجو حرإرة درجة بحسب معد

 
, إلتوإزن نتيجة إلمتعد ي 

 إلبيت 

ي  إختالل يسبب بالبيئة إضطرإبأو  خلل أي   حدوث ولكن
 
كيبة هذه ػ   .إلي 

ي  _ إلموإد0
 :Air-contaminated materials :إلهوإء بها يتلوث إلت 

ي إلهوإء, فلهذه إلموإد مصادر 
 
ها ػ ي تختلف بأحجامها وترإكير 

يتلوث إلهوإء من خالل مجموعة متعددة من إلموإد إلت 
إت إلمناخية, وتصنف  عىل إلتغير

ً
إ ي من شأنها أن تمارس تأثير

 مجموعتير   ؤىل إلملوثات عادة متعددة ومختلفة إلت 

 : رئيسيتير  

 ة إلهوإء ؤىل تنبعث ملوثات  .مصادرها من مبارس 

 ي  تنتج ملوثات
 
 إلغالف عنارص بير   إلمبارس   إلتفاعل طريق عن سوإء :إلملوثات من أكير أو  إثنير   تفاعل عن إلهوإء ػ

ي  إلتفاعل طريق عنأو  إلغازي,
أو  إلحرإرية إلتفاعالت بعض تحدث وقد آخر.  وسط أيأو  Photo activation إلضون 

ي  إلتبدالت  ظروف لتوفر محدد سائل بمساعدةأو  صلب سطح عىلأو  معينة غازإت بوإسطة إلكيميائية إلضوئية
 
 ػ

ي  إلنظام عىل ينعكس ومما إلخصائص,
 .نفسه للنظام إلمكونة إلعنارص عىلأو  بأكمله إلبيت 

 وإلغازإت وإلقطرإت إلصلبة إلذرإت إلمعروفة إلمادة بإشكال للهوإء إلملوثة إلرئيسية إلموإد تتمثل: إلرئي س ي ة إلملوث ات 

ي 
ة تنبعث إلت   .إلجو ؤىل مصادرها  من مبارس 

بة إلصناعية وعوإدم إلعمليات عن إلصلبة إلفضالت تصدر particles :إل ص ل ب  ة إل م وإد -0 إن إلمفتتة إلمركبات وإلي   وإلنير

 عن إلغبار .إلمفتوحة
ً
ي  وفضال

ي  يتجمع ما عديدة السيما مصادر من إلذي يأن 
 
 إلغطاء من وإلخالية إلمفتوحة إألماكن ػ

ي 
ية مصادر ومن إلنبان  , إلرماد, مثل عديدة حرص   عن إألخير  وينتج.إلفلورإيد إلجرإئد, إلرصاص, إلزجاج, إلمطاط, إلطحير 

إميك مصانع ي  إلفلورإيد من إلوإطئة إلنسب أذ إن.إلفوسفاتية وإلمخصبات )إلطابوق (وإلجر إلسير
 
ب مياه ػ  تعد إلش 

  وإلحيوإن.  إلنبات عىل كبير  أثر إلهدروجير   لفلورإيد ولكن.إالنسان لصحة مفيدة

ي يت أبرز تعد إألبخرة وإلغازإت من  :وإلغازإت إألبخرة -0
 ذلك بتلوثه, ومن  أثر إلموإد إلت 

ً
هذه  أبرز بها إلهوإء مساهما

ي أوكسيد إلكاربون )
ي CO2إلغازإت هو ثان 

إء إلت  ي توفر إلمسطحات إلخرص 
 
 تقوم (, إلذي يزيد بزيادة مصادره وقلة ػ

 عن أبخرة إلرصاص وإلفحم  خرىإألبخرة وإلغازإت إأل  أبرز , ومن بامتصاصه
ً
يت, فضال غاز أوكسيد إلكاربون وأكاسيد إلكير

. وهناك إلملوثات ي
يد أجهزةو  إلسيارإت, وعوإدم إلمصانع, عن إلناتجة إلهيدروجيت  ي  إلتير

,  غاز تطلق إلت 
ً
إلغريون أيضا

ي  إلجسيمات وبعض
)كاطع و   .(6وإلفحم) وإلجرإثيم وإلفايروسات إلطلع وغبار إلدخان وإلغبار مثل بالهوإء تعلق إلت 

يت أخطر وأهم  (0228وإخرون.,  ي أوكسيد إلكير
ملوثات إلهوإء وإن إلمصادر إلمستعملة للوقود إلمصانع ويعد ثان 

يت, وأن محطة توليد كهرباء تحتوي طاقة0وإلمنازل من إلمشتقات إلنفطية وإلفحم تشكل ) ( 0222) %( من عنرص إلكير
ي تدخل إلغالSO2وإط يتولد منها حرق زيت وفحم وتولد إالف كيلو غرإمات من ) /ميجا

ف ( وإن إلغازإت وإلملوثات إلت 
ي تزدإد باستمرإر 

ي تلوثه تختلف من حيث إعدإدها ومصادرها إلرئيسية لذإ فان عملية إلتلوث إلهوإن 
 
إلغازي وتسبب ػ

( 
ً
ها إقليميا ومحليا ي إلملوثات عالميا سيؤثر عىل تأثير

(. 7إلوقت مع تزإيد إلملوثات ويزدإد بزيادة إلغازإت إلملوثة وإن تأن 
  (0990., )فالفير  
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ي إلرئيسية. 0إلجدول) 
 ( يبير  أهم غازإت إلتلوث إلهوإن 

ي  إلتلوث (غازإت0)
ها أعمارها إلرئيسية إلهوإن   .ومصادرها وتركير 

 إلغاز
كير  

ي  إلي 
 
 إلجو)جزء ػ

 بالمليون(

 إلزيادة

 ((%إلسنوية
 للغاز إلرئيسية إلمصادر إلسنة/إلعمر

Co2 35103 0.4 2-4 إلغابات إزإلة –إلطبيغي  إلغاز إلنفط إلفحم 

يد غازإت 111-75 5 0.000225 إلكلورفلوركربون  وإلمذيبات إلتير

 11 1 1.675 إلميثان
– إلحفري إلوقود – إألرز إلمبتلة إألرض

 إلماشية

وز  إلغابات إزلة - إألسمدة– إلحفري إلوقود 150 0.2 0.31 أوكسيد إلني 

, كرستوفر: إلمصدر , إلدولية إلدإر ,هدإرة رمضان سيد ترجمة إألرض, حرإرة درجة إرتفاع فالفير   للنش 

 .0,ص0990,مرص 
 

ي  أبرز _ 3
 :Most prominent causes of air pollution:  مسببات إلتلوث إلهوإن 

ي  إلسابقة إلعرإقية إألسلحة مصانع مثل خرىإأل  إلتلوث مسببات من إلعديد هناك أن  
 
 وكالة وموإقع إلسابق إلنظام زمن ػ

ي إلنفطية ومصانع إالسمنت  خالل وإلذخائر إألسلحة أنوإع مختلف وإستخدإم إلذرية إلطاقة
 
 عن إلمصاػ

ً
إلحروب, فضال

ي إلخريطة
 
إيد0) ومحطات توليد إلكهرباء ومعامل إلطابوق, كما ػ  ملفت بشكل نوعيته وتردي إلهوإء تلوث حاالت  (, وتي  

ي  لالنتباه,
 
ي  إلبيئية إلملوثات مستويات من للتقليل مبادرإت أي إلن لحد تتوفر لم حير   ػ

 
 إلسيارإت عوإدم .هوإء ػ

ي  إلعرإقيون نستنشقها سموم ؤىل تتحول وإلمصانع وإلورش
 
 إلتلوث هذإ معدالت  عن إلدقيقة إألرقام غياب ظل وػ

ي  إلمعنية إلجهات الفتقار
 
إت إلمعدإت ؤىل إلعرإق ػ إت مناخية وإسعة   إلالزمة.  وإلخير وتمارس إلملوثات إلمناخية تأثير

ي أوكسيد إلكاربون وإلكلورفلوركربون عىل تغير مناخ إلمدينة من خالل ؤذ   وشاملة,
ي أستخدإمات غاز ثان 

 
تسهم إلزيادة ػ

ي إلجدول)
 
ها, ػ ي بدورها رفع درجات إلحرإرة وغير

  (.0تكوين ظروف مالئمة لحدوث ظاهرة إألحتباس إلحرإري إلت 
 :Air pollution degrees_ درجات إلتلوث للهوإء: 4
ي تطرح  

إلبيئة, لذإ تقسم درجات  ؤىل لتلوث إلهوإء درجات تختلف وتتباين مخاطرها تبعا" لنوعية وحجم إلنفايات إلت 
 :  إلتلوث عىل مستويات متباينة هي

ي إلعرإق إلدإئمة0خريطة )
 
 ( مصادر إلتلوث إلهوإء ػ
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ي و عادل -0إلمصدر : 

, حميد دمحم صالح, تحديد مستوى إلتلوث وتدهور إألرإض  ي , إلمنظمة أثر عبدهللا إلخفاخر ي
ه إلبيت 

 .95, ص0995إلعربية للتنمية إلزرإعية, 
ي مجلة إلبحوث إلجغرإفية أثر  ,نارص وإىلي فري    ح -0     

 
ي تلوث إلهوإء, بحث منشور ػ

 
بية  ,إلعنارص إلمناخية ػ كلية إلي 

 .0228, لسنة 9إلعدد,للبنات, جامعة إلكوفة
 

ها  أ_ إلتلوث إلمقبول : يمثل درجة محدودة من درجات إلتلوث ال يصاحبها أي إخطار وإضحة تمس مظاهر إلحياة وغير
ال توجد بيئة خالية تماما ؤذ   عىل سطح إألرض, وال تخلو منطقة من مناطق إلكرة إألرضية من هذه إلدرجة من إلتلوث,

  بأنوإعهوث من إلتلوث لسهولة نقل إلتل
إتها إلمناخية0إلجدول ) ية وتأثير  ( أنوإع إلملوثات إلجوية ومصادرها إلبش 

ي إلملوث ي  مصدره إلبش 
 إلتأثير إلمناخ 

ي أوكسيد 
ثان 

 إلكاربون
إق إلوقود إلمتحجر ي درجات إلحرإرة إحي 

 
 تزإيد ػ

إبية إلمضغوطة_  إلفلوركربونات يد أجهزةصفائح إلرش إلي   إلتير
ي 
 
ي إلموإزنة نقص ػ

 
إألوزون إلجوي, وإضطرإب ػ

 إالشعاعية

إق, إلمخصبات إلكيميائية إكاسيد إألوزون إن, إالحي   إلطير
ي إلموإزنة 

 
ي إألوزون إلجوي, وإضطرإب ػ

 
نقص ػ

 إالشعاعية

يت إق إلوقود إلمتحجر مركبات إلكير ي كيميائية إلتساقط إحي 
 
 تشكل جزيئات تغير ػ

يد, محطات إلطاقة ةأجهز إلصناعة,  حرإرة إلنفايات  إلتسخير  وإلتير
ي درجات إلحرإرة, وتعديل إلتساقط, 

 
تزإيد ػ

 وتعديل إلحركة إليومية

يد بخار إلماء إق, أبرإج إلتير
 إالحي 

ي إلموإزنة إالشعاعية, تشكل 
 
إضطرإب ػ
ي درجات إلحرإرةأو  جزيئات, تزإيد 

 
 إرتفاع ػ

 تشكل جزيئات معالجة إلنفايات إألمونيا

إق, عمليات كيميائية إلهيدروكربونات  تشكل جزيئات إالحي 

 عمليات كيميائية إلميثان
إت إألوزون, بخار إلماء إأل  ي, تركير  إتوسفير

سي 
 تزإيد درجات إلحرإرة

وكسيد أسيل  بير
يت  إلني 

 = أكسدة زيوت مصارف إلمعامل

 تخريب إألوزون إلجوي إلتدخير  إلزرإعي  ميتيل بروميد

, وتعدل عملية إلتساقط إلوقود إلنووي ومصانع إلطاقة 02كريبتون _  ي
 تعدل إلحقل إلكهربان 

إق إالعمال إلزرإعية إاليرزول ي درجة إلحرإرة, وتعدل إلتساقط إالحي 
 
إت ػ  تغير

 :عىل  إلمصدر : باالعتماد 
, دإر إلفكر, دمشق, إلطبعة إلثانية, 0 ي

ي إلمناخ إلتطبيؼ 
 
 .027, ص0983_ عىلي حسن موىس, إلوجير  ػ

, 0206, 006, إلعددإلدإبها إلصحي عىل إالنسان, مجلة أثر _ ميسون طه محمود, ظاهرة تلوث إلهوإء إلجوي و 0
 . 564ص

ية وإلتلوث إلمقبول هو درجة من درجات أو  إخر سوإء كان هذإ بوإسطة إلعوإمل إلمناخية ؤىل إلمختلفة من مكان إلبش 
ي ال يت

ي وال يكون مصحوبا" بأي إخطار  أثر إلتلوث إلت   مشاكل بيئية رئيسية. أو  بها توإزن إلنظام إأليكولوخر
ي كثير من إلدول إلصناعية من إلتلوث إلخطر إلناتج بالدرجة إألوىل من إلنشاط إلصناعي وزيادة 

ب_ إلتلوث إلخطر: تعان 
ول بوصفه مصدر للطاقة بشكل  ي وإألعتماد عىل إلفحم وإلبي 

وهذه إلمرحلة تعد مرحلة متقدمة .رئيسي إلنشاط إلتعديت 
ي عىل ؤذ   من مرإحل إلتلوث ي إلحرج إلذي يبدأ معه إلتأثير إلسلتر إن كمية ونوعية إلملوثات تتعدى إلحد إأليكولوخر

إت إلسلبية للتلوث تكون   ية, وتتطلب هذه إلمرحلة إجرإءإت رسيعة للحد من إلتأثير إلعنارص إلبيئية إلطبيعية وإلبش 
 .إلحد إلمسموح به دوليا" ؤىل فيض نسبة إلملوثات لتصلكفيلة بتخ

ي ويصبح غير قادر عىل إلعطاء,  ي ينهار فيها إلنظام إأليكولوخر
نظرإ ت_ إلتلوث إلمدمر: يمثل إلتلوث إلمدمر إلمرحلة إلت 

 )إلشوري ( (.8بشكل جذري) إالتزإنمستوى  "الختالف
ي إلعرإق: 5

 
 Measuring air pollution in Iraq_ قياس تلوث إلهوإء ػ
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ي إلتلوث, فمعرفة تركيب وخصائص وتركير  إلملوثات له دور   
 
ي إلتقليل من حجم  أساسيعد إلخطوة إألوىل للتحكم ػ

 
ػ

إتها.  ي نوعية بعضها وإلسيطرة عليها وإلحد من تأثير
 
مرإقبة إلتلوث مفيدة  أجهزةتعد ؤذ   إلملوثات إلمنطلقة وإلتحكم ػ

 وال تحتاج جهزةمشغلير  مهرة, وكثير من هذه إأل  ؤىل ولكنها مكلفة وتحتاج
ً
خبير أو  من مشغل أكير  ؤىل تعمل إوتماتيكيا

إت إلغاز وإلعنارص. فهناك نوعير  من إألجهزه منها ما تعتمد عىل إلتحليل  جهزةومعظم هذه إأل  تقيس وتسجل تركير 
:  أخرىإلنوعي و   تعتمد عىل إلتحليل إلكمي

( وجهاز كروماتوجرإفيا Mass spectroscopeإلكتلة ) جهاز مطيافإلتحليل إلنوعي  أجهزةأ_ ومن 
ي حالة إلمزي    ج من إلغازإت فقد إمكن من chromatographإلغازإت)

 
ي إلقياس ػ

 
(, ويمكن إستخدإم إلجهازين معا" ػ

ي إلقياس022من) أكير تصنيف 
 
 .( مركب متبعير من عوإدم إلسيارإت باستخدإم إلجهازين معا" ػ

إقلوإن وجهاز إلقرإءة إلمبارس  وإلذي يعمل عىل مبدأ همها كاشف إألأعىل إلتحليل إلكمي فأجهزة تعتمد ب_   إالحي 
. وتعتمد مدن إلعالم عىل  ية  أجهزةإلدإخىلي ي إلمناطق إلحرص 

 
ي إلهوإء ػ

 
إألستشعار عن بعد لقياس معدل إلتلوث ػ

إمية إألطرإف ولكن هذه إأل  إلعادي ألن معدالت إلتلوث تختلف من ال تقدم معلومات دقيقة للمستخدم  جهزةإلمي 
زدحام إلمروري وإلطابع إلمعماري لكل إلمنطقة. فهناك إلكثير من وإال شجار بسبب تأثير إأل  خرىمنطقة سكنية أل 

ي إلعرإق)
 
 ػ
ً
ي إلجدول)  (0206)إلبيئة, (. 9محطات إلرصد لتلوث إلهوإء موزعه جغرإفيا

 
 (.3كما ػ

ي محطات إلمرإقبة وإلرصد لتلوث إلهوإء باإلضافة
 
ها إتجاهلقياس رسعة إلرياح و  أجهزةقياس إلتلوث  أجهزة ؤىل ويتوفر ػ

إت خاصة لقياس إالنعكاس  ودرجة إلحرإرة وإلرطوبة وإألشعة فوق إلبنفسجية وإإلشعاع إلشمسي وهنالك مختير
ددإت إلصوتية ويعتمد ق , وينتج غاز إإليثلير  ياس جهاز إألوزون عىل تفاعل إألوزون غاز إلحرإري, وإلذي يستخدم فيه إلي 

ورة  أجهزةإألثلير  إلذي يطلق ضوء بطاقة متناسبة مع تركير  إألوزون بالجو. فأن أستخدإم  قياس إلعنارص إلمناخية رص 
ي محطة رصد ملوثات إلهوإء, وهذإ يعود لمقارنة إلتأثير إلذي تمارسه ملوثات إلهوإء عىل مقا

 
دير إلعنارص ملحة ػ

ها.  ها عىل طبيعة إلظوإهر إلمناخية إلممكنة إلحدوث كالضباب وغير  عن تأثير
ً
 إلمناخية إلمسجلة, فضال

 (3) جدول
ي  إلتوزي    ع يبير   

 
 2016 لعام إلهوإء لملوثات إلرصد لمحطات إلجغرإػ

وع إلموقف إلموقع إلمحافظة إسم إلمحطة ت  تمويل إلمش 

 إستثماري عاملة بناية إلوزإرة بغدإد إلوزيرية 0

 إستثماري عاملة مديرية بيئة بغدإد بغدإد ساحة إألندلس 0

 إستثماري عاملة محطة إلكهرباء إلغازية بغدإد جنوب بغدإد 3

ي  إلموإرد إلمائية بغدإد إلسيدية 4  إستثماري تشغيل تجريتر

ي  مستوصف بالد إلشهدإء بغدإد إلدورة 5  إستثماري تشغيل تجريتر

ي  معمل إلنسيج بغدإد إلكاظمية 6  إلبنك إلدوىلي  تشغيل تجريتر

 إلبنك إلدوىلي  عاملة إلجادرية بغدإد جامعة بغدإد 7

8 
إلجامعة 
 إلتكنلوجية

 إلبنك إلدوىلي  عاملة 50إلصناعة شارع  بغدإد

 إلبنك إلدوىلي  عاملة إلوزيرية بغدإد معهد إلنفط 9

موك 02 موك بغدإد إلير  إلير
 إلبنك إلدوىلي  عاملة مستشؼ 

 تنمية إألقاليم عاملة جامعة بابل بابل جامعة بابل 00

 تنمية إألقاليم عاملة منطقة إبو خستاوي بابل إبو خستاوي 00

 تنمية إألقاليم عاملة متحركة بابل مديرية بيئة بابل 03

ي إلعرإق لعام
 
 .09, ص0206إلمصدر : جمهورية إلعرإق, وزإرة إلبيئة, حالة إلبيئة ػ

 
ي إلعرإق : 6

 
 Air pollution in Iraq_ تلوث إلهوإء ػ

يصنف إلعرإق من إلدول ذإت إألنظمة إلبيئية إلهشة إلشيعة إلتلوث, وذلك لعدم تطبيق إلقوإنير  وإلقوإعد لحماية ؤذ    
ي ؤذ   إلبيئة. 

 
 ػ
ً
 وإضحا

ً
ي إوكسيد أن هناك تزإيدإ

ي إلجو وجعلت غاز ثنان 
 
ي إلهوإء نتجت عن تفاعالت ػ

 
إلغازإت إلسامة ػ

ي إلسنوي إلذي قيمته
وجير  إعىل نسبة لدرجة تجاوزت إلمحدد إلوطت 

ي إلكثير من محطات رصد ppm) 2020 إلني 
 
( ػ

إت إلجوية.  أزدحامأو  ملوثات إلهوإء, وهي ناجمة عن حرإئق إلنفط وإلغازإت إلمنبعثة من عوإدم إلسيارإت إلمرور وإلتغير
ة مارست بدورها تلوث هوإء إلكثير من إلمدن إلعرإقية, وبمعدالت تفوق  بينما سجل إلغبار إلمتساقط معدالت كبير
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ي تضعه عىل  ؤىل تتعرض منطقة إلدرإسةؤذ   إلمحددإت وإلمعايير إلدولية وإلوطنية,
إلكثير من إلعوإصف إلغبارية إلت 

ي إلصورة ) مشارف كوإرث بيئية تكون
 
 (.0(, إلشكل )4(, إلجدول)0,0ذإت تأثير بالغ عىل صحة إألنسان. كما ػ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 

ي إلمحافظات إلعرإقية باستثناء ؤقليم كردستان لعام  (4إلجدول )
 
 0206إلغبار إلمتساقط ػ

 إلشهر  
 

 إلمحافظة
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0
 

ط
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س
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      38 08      دياىل

 4 00 09 02   03 07 30 00 0  بغدإد

 09 05 06 00 04 02 03 02 03 06 07 02 بابل

 6 9 05  00 7 33 00 00 5 4 8 وإسط
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ي إلمحافظات إلعرإقية باستثناء ؤقليم كردستان لعام 0إلشكل )
 
 0206( إلغبار إلمتساقط ػ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4إلمصدر : باالعتماد عىل إلجدول )
   
 
 
ي إلعرإق وإنخفاض جودتهسبب بذلك د و يع 

 
ي نسبة تلوث إلهوإء إلجوي ػ

 
ة أبرز جملة أسباب,  ؤىل إالرتفاع ػ ها كير

ي تتمير  بها 
ي كافة أنحاء منطقة إلدرإسة بسبب إلطبيعة إلصحرإوية إلت 

 
ي تهب بمعدل أسبوعي ػ

إبية إلت  إلعوإصف إلي 
ي 
 
ي يصعب صدها الرتفاعها لمئات إألمتار ػ

ي إلعرإقية وإلت 
ي أعدإد إلمركبات أغلب إألرض 

 
ة ػ إلجو. كما أن للزيادة إلكبير

ي تطلق آالف إألطنان من إلعوإدم تزيد من حدة هذه إلكارثة إلبيئية, باإلضافة لما تسببه إلورش إلفنية 
إلمرورية إلت 

ي إلشوإرع ودإخل إألحياء إلسكنية وإلمنازل من إنبعاث 
 
ة ػ إلغازإت ومولدإت إلطاقة إلكهربائية بجميع ؤحجامها إلمنتش 

 إلسامة. 
ي العراق : 

 
ي ف

: التغير المناخ 
ً
 Climate Change in Iraqثانيا
ين, وقد    ي خالل إلقرن إلحادي وإلعش  ي توإجه إلجنس إلبش 

إت إلمناخية من إخطر إلمشاكل إلت  تعد مشكلة إلتغير
 من إلنقاش 

ً
إ  كبير

ُ
ي كانت تصاحب هذه ترإكمت إلمعرفة منذ أوإئل إلثمانينات وحت  إلن, وأزإلت جانبا

وإلنظريات إلت 
ة موضوع )تغير إلمناخ(, ؤذ   إلمشكلة, ي إلسنوإت إألخير

 
ي لقيها ػ

لم يلق أي موضوع من موإضيع علم إلمناخ إلعناية إلت 
ها من إلعلوم إلمتقاربة بأدلة  وتزودنا كل يوم علوم إلجيولوجيا وإإلنسان وإلنبات وإلحيوإن وإلظوإهر إلجوية وإلفلك وغير

ة,جديد ي إألونة إألخير
 
 ؤن ؤذ    ة عىل تغير إلمناخ, إلذي حاز عىل إهتمام إلعديد من إلباحثير  ػ

ً
كان إالعتقاد إلسائد قديما

( يمكن Ipccوبحسب تعريف إلهيئة إلحكومية إلمعنية بتغير إلمناخ ) (0223)عبد إلماجد و إخرون, (. 02إلمناخ ثابت)
ة طويلة تحديده من  ي تغير متوسط حالة إلمناخ. وتقلب خصائصه ويستمر لفي 

 
خالل إستخدإم إالختبارإت إإلحصائية ػ

إت أطولأو  عادة عقود  ي ويسم هذإ إلتغير  .في  ويحدث عىل مر إلزمن سوإء نتج عن تقلب طبيغي أوعن نشاط بش 
ي إلعميق. ويعرف ب

ي نظام ُمناخ إألرضأبالتغير إلمناخ 
 
 لمقاييس طويلة إألمد, بمعت   نه تغير رإسخ ػ

ً
نه تبدل أويدوم وفقا

ي إلُمناخ يحصل خالل مدة زمنية
 
ي أو  طويلة يمتد لعدة قرون ماضية تام ػ

 
أالف إلسنير  إلماضية وممكن حدوثها ػ

 ( ة بير 
ي غطت خاللها إلجليد 02222: 75222إلمستقبل مثل إلعصور إلجليدية إلمتعاقبة خالل إلفي 

( قبل إألن, إلت 
وأفريقيا عدة مرإت وكان أخرها ما  أسيا مساحات شاسعة من أوروبا وأمريكا إلشمالية وأجزإء شاسعة من إمريكا إلجنوبية و 
ة بير  )

ي إلفي 
 
ة دإفئة ترإجعت خاللها إلجليديات ػ ة إلباردة. ثم تلتها في  رف بالفي 

ُ
( قبل إلن, ثم سادت 6222 -02222ع

ة  ة بير  Little Ice Ageن, تالها ما يعرف بالعرص إلجليدي إلصغير )قبل إل 0052 -0222دفأ بير   أكير في 
( خالل إلفي 

إت مناخية طويلة إألمد نتج عنها  (0220)إلفريق إلعامل إألول, (. 00م) 0852 -0522 إت جرت تغير
وخالل هذه إلفي 

. وقد دلت إلدرإسات أن مناخ أو  رونمناخات مختلفة كليا عن بعضها إلبعض دإم كل منها عدة ق عدة آالف من إلسنير 
ي مفاخر   أكير أو  إألرض ظل خالل إأللفير  إلسنة

, ولكن بعض إلباحثير  يتوقع حدوث تغير مناخ  إلماضية مستقرإ لم يتغير
ي غضون عدة عقود إلقادمة. تعتير 

 
إت ظاهرة ػ إتها أن ؤال (Global Phenomenon) عالمية ظاهرة إلمناخية إلتغير  تأثير

  إألرضية إلكرة سطح عىل مكان ؤىل مكان من تختلف أي محلية,
ً
ي  إلبيئية إلنظم وحساسية لطبيعة نظرإ

 
 .منطقة كل ػ

 عن ت
ً
إت, فضال ي قلب هذه إلتغير

 
ه بعوإمل مناخية طبيعية وكونية مثل تناقص إلهطول إلمطري وتزإيد أثر ويقع إلعرإق ػ

 عن إلعوإصف 
ً
, فضال إلبالد فوق ذلك  أثر إلغبارية وإطالة فصل إلصيف, ما يزيد نسبة تبخر إلمياه. وتتموجات إلحر 
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ي مصب جميع إألنهار إلتية من تركيا و  أخرىبعوإمل 
 
ي حيث يقع ػ

 
وسوريا. ولهذإ إلسبب  إيرنيفرضها موقعه إلجغرإػ

إت وإألنهار  ي إلخزإنات وإلبحير
 
ي تغذية إلمياه مستويات حرجة, إألمر إل ؤىل تتناقص كميات إلمياه ػ

 
 ػ

ً
ذي يؤثر سلبا

ي إستخدإمها. حت  أصبح خالل عام 
 
ي إلعاصمة بغدإد  0208إلجوفية, ناهيك بسوء ؤدإرتها وإإلفرإط ػ

 
بأمكان إلموإطنير  ػ

. كانت تلك إلصورة ؤشارة وإضحة  عىل إلقدمير 
ً
ي إلعقود إلمقبلة,” إلخير “مستقبل دجلة  ؤىل عبور نهر دجلة مشيا

 
ؤذ   ػ

ي إلعرإق  من إلمتوقع
 
ي تقريرها عن )حالة إلبيئة ػ

 
. وتحدد وزإرة إلبيئة إلعرإقية ػ ي

أن تشهد إلمنطقة إلمزيد من إلتوتر إلمان 
ي إلبالد بأرب  ع نقاط 0207لعام 

 
ي ػ

إت إلتغير إلمناخ  : إرتفاع معدالت درجات إلحرإرة, قلة إلتساقط أساس( مؤرس  ية وهي
إء. إلمطري, إزدياد شدة هبوب إلعوإصف إلغبارية م إت إلمناخية تنعكس بصورة ؤذ   ع نقصان إلمساحات إلخرص  أن إلتغير

إت إلمناخية هو أرتفاع درجات  ي إلعرإق, فتكون إلسمة إلبارزة لتأثير إلتغير
 
وإضحة عىل كل من إلحرإرة وكمية إلتساقط ػ

ي إإل 
 
ي إلعرإق, وب  هذإ فالحرإرة تشهد أرتفاع ػ

 
لمعدل درجة إلحرإرة إلسنوي إلعام  تجاهإلحرإرة وقلة إلتساقط إلمطري ػ

,  (.00( عىل إلتوإىلي )006, 200, 205م( بمقدإر)0202_ 0906لمحطة إلموصل وبغدإد وإلبرصة للمدة من ) ي
)إلسامرإن 

ي إلشكل )  (0209
 
أمطار إلعرإق بمناخ بحر إألبيض إلمتوسط,  أثر وفيما يتعلق بالتساقط إلمطري, فعىل رغم ت(. 0كما ػ

ي 
ي إلطبيغي إلوإقع بير  دإئرن 

 
يصنف إلعرإق بشكل عام ضمن إلمناخات شبه إلمدإرية, وذلك بحكم موقعه إلجغرإػ

 من إلفاصل إلمدإري, كما ؤنه يبعد من بحر إألبيض إلمتوسط ) (37_09إلعرض)
ً
كم(, وإذإ كان باإلمكان أن   0222شماال

 وتعريفات جديدة يكتسب من هذ
ً
إت إلبيئية أوصافا ي إلمتغير

ي أهميته خالل عقود مضت, فتقتض 
إ إلموقع وصفه إلمناخ 

. فتتج ي محطة إلموصل   هألحوإله إلمناخية, وذلك بسبب تمدد إلمناخ إلمدإري وتقلص إلمدإر إلمتوسطي
 
كمية إالمطار ػ

ي محطة بغدإد نجد  36808نوي إلبالغ ملم عن إلمعدل إلس 02م( بمقدإر 0202_0903نحو إالنخفاض للمدة )
 
ملم, وػ

 إلعام تجاه إإل 
ي محطات إلموصل وبغدإد وإلبرصة  تجاه( إإل 0إلشكل )

 
 إلعام لدرجات إلحرإرة ػ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

بية إأل  ي درجة حرإرة وإمطار إلعرإق, مجلة كلية إلي 
 
ي ػ

بوية ية للعلوم ساسإلمصدر : قضي فاضل عبد, إلتغير إلمناخ  إلي 
 343, ص0209, 45وإالنسانية, إلعدد
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ي محطة إلبرصة شهد إإل 
 
ملم(,  04204عن إلمعدل إلسنوي إلبالغ ) ملم( 02) إلعام لألمطار نحو إألنخفاض ب   تجاهبينما ػ

ي درجات إلحرإرة, يعود بالدرجة إألوىل لزيادة أستخدإمات 
 
ي كميات إألمطار وإألرتفاع ػ

 
غازإت فهذإ إألنخفاض إلملحوظ ػ

ها من  إق وعوإدم إلسيارإت وغير
إألحتباس إلحرإري, مما يزيد من تركير  ملوث إلهوإء, من خالل تزإيد عمليات إألحي 

إت إلجوية) ي درجة حرإرة وإمطار إلعرإق,  (.03إلتغير
 
ي ػ

, إلتغير إلمناخ  ي
وقد إرتفعت حدة إلعوإصف .(0209)إلسامرإن 

إمن مع زيادة موجات إلجفاف إلناتجة عن إنخفاض كميات إلغبارية  ة وبشكل مي   ي إلونة إالخير
 
ي إلعرإق ػ

 
بشكل ملحوظ ػ

ي إلسنة لكل من إلسنتير  002و 022) إلتساقط إلمطري وإمدإدإت إلمياه إلوإردة للعرإق, حيث بلغ عدد إيام
 
 ػ
ً
 0228( يوما

 إلمشاري    ع إال  إتجاهعىل إلتوإىلي وزحف إلرمال ب 0229و
ً
إتيجية )إلطرق, إلمشاري    ع إالروإئية وإلزرإعية وإلمدنية(, فضال سي 

ي ترإكير  إلموإد إلعالقة وإلغبار  ؤىل عن وتزإيد إنخفاض مستوى إلرؤيا 
 
 عن إرتفاع ملحوظ ػ

ً
ما دون خمسة إمتار, فضال

ي عام 
 
 إلغبار إلمتساقط حوإىلي 0228إلمتساقط إلذي بلغ ذروته ػ

ة 0ملغم/م 82, حيث بلغت ترإكير  / شهر(. وتعود كير

ي من شأنها أن تحرك ذرإت إلغبارية وتعرضها للتطاير, بعد تهيئة  ؤىل إلظوإهر إلغبارية
ي درجات إلحرإرة إلت 

 
ة ػ إلزيادة إلكبير

ها من إلظروف) ي وغير
إق وزإرة إلبيئة, )جمهورية إلعر  (.04إلظروف إلمالئمة ألنتشار مثل هذه إلظوإهر كقلة إلغطاء إلنبان 

0206). 
: ال 

ً
ات المناخية عىل العراق:  ثار ثالثا  البيئية للتغير

 Environmental impacts of climate changes on Iraq:_ 
ة مثل موجات إلحر  إلمتطرفة وإلتصحر وشحة إلمياه  ثار يالحظ مالمسة إل  ي إلسنوإت إألخير

 
ي ػ

إلناتجة عن إلتغير إلمناخ 
ردستان,

ُ
ي ؤقليم ك

 
ي جميع أنحاء إلعرإق. وباستثناء إلمناطق إلجبلية ػ

 
ي إلبالد بطبيعة  خرىتتمير  غالبية إلمناطق إأل ؤذ   ػ

 
ػ

. ولهذإ إلسبب يعتمد إلعرإق عىل سقوط 052)شبة جافة ال تتجاوز فيها نسبة هطول إألمطارأو  جافة
ً
( ملم سنويا

ي ما  أكير إألمطار خارج حدوده إلوطنية لتأمير  
 
من نصف إحتياجاته إلمائية, إألمر إلذي يجعله عرضة لتحديات جمة ػ

, وذلك بسبب تبعيته إلمناخية إلطبيعية وإلجيوسياسية لدول إلجوإر تركيا و  ي
ي وإلغذإن 

وريا. وس إيرنخص أمنه إلمان 
ي نهري دجلة وإلفرإت, وهما إلمصدرإن إلرئيسيان 

 
ي دول إلجوإر, معدالت إلتدفق ػ

 
وخفضت مشاري    ع تخزين إلمياه ػ

ي إلسنوإت إلمقبلة. معظم مصادر  أكير ( وقد تخفضها 0208أقل من ثلث طاقتهما عام ) ؤىل لمياه إلعرإق إلسطحية,
 
ػ

ي إألناضول
 
ػ ق إلبحر إلمتوسط. وهي منطقة مياه دجلة وإلفرإت إلتية من جنوب رس  ق إألوسط ورس  ي منطقة إلش 

 
, يقع ػ

ي إألنهار)أثر مت
 
ق إألوسط وشمال أفريقيا, ما يفاقم أسباب تناقص تدفق إلمياه ػ )إلزنكنة, (. 05ة بهشاشة مناخ إلش 

0226) 
ي تغير إلمناخ, حيث تستهلك ) أكير تعد إلمدن ؤذ 

 
%( 62من ) أكير %( من إلطاقة إلعالمية وتنتج 78إلمناطق مساهمة ػ

%( فقط من مساحة سطح إألرض. ؤن إلكثافة إلهائلة 0من إنبعاثات إلغازإت إلدفيئة عىل إلرغم من كونها تمثل نسبة )
تغير إلمناخ. حيث يؤدي  ثار  بشدة ل لألشخاص إلذين يعتمدون عىل إلوقود إألحفوري تجعل سكان إلحرص  معرضير  

إء (, فإن Ipccتفاقم إلمشكلة, ووفقا لتقرير إلهيئة إلحكومية إلدولية إلمعنية بتغير إلمناخ) ؤىل تقليل إلمساحات إلخرص 
ي إستخدإمات إلطاقة 500) إلحد من إالحتباس إلحرإري عند درجة

 
( درجة مئوية يتطلب تحوالت رسيعة وبعيدة إلمدى ػ

( وإلنظم إلصناعية)وإألرض  ي
ي ذلك إلنقل وإلمبان 

 
فمن  (0220)إلفريق إلعامل إألول,  (. 06وإلحرص  وإلبنية إلتحتية )بما ػ

ي إلعرإق:  ثار ما إل  أبرز 
 
إت إلمناخية ػ  إلبيئية للتغير

ي إلعرإق : 0
 
 Biodiversity in Iraq_ إلتنوع إلحيوي ػ

ي  أثر تت  
 
ي بنسب متفاوتة, وبحسب موقعها إلجغرإػ

ي إلعرإق بالتغير إلمناخ 
 
ي ػ

إلمؤثر أو  إلنظم إلطبيعية وإلتنوع إألحيان 
ي قابل للت

. ويمكن تحديد ثالثة موإقع ذإت تنوع أحيان  ي
ي جنوب  أثر إلمناخ 

 
ي إالهوإر ػ

 
بتغير إلمناخ: إلنظم إإليكولوجية ػ

إت وإألنهار إلعرإق, حيث تعتمد إلمجتمعات إألصلية تار  ردستان, وإلبحير
ُ
ي ؤقليم ك

 
 للعيش, إلغابات ػ

ً
 عليها سبال

ً
يخيا

 بيئة إألهوإر من بير  إلبيئات إأل 
ي أنحاء إلبالد. وتبؼ 

 
ة ػ , وذلك بسبب  كير إلمنتش  ي

عرضة وحساسية للتغير إلمناخ 
ي نهري دجلة وإلفرإت وهما إلمصدرإن إلرئيسيان للمسطحات إلمائي

 
ي جنوب إلعرإق,إنخفاض تدفق إلمياه ػ

 
يعود ؤذ   ة ػ

 للدرإسات إلعلمية إلجيولوجية.  ؤىل تاري    خ تشكلها 
ً
ي تعتمد بشكل كبير ؤذ   آالف إلسنير  وفقا

إلعرإق يعتير من إلبلدإن إلت 
 عىل إلبلدإن إلمجاورة مثل تركيا وسوريا و 

ً
ي تتدفق إيرنجدإ

إلعرإق عير نهري دجلة  ؤىل لتوفير مصادر إلمياه إلعذبة إلت 
)جمهورية إلعرإق ,وزإرة إلموإرد , إلمائية مركز إنعاش إألهوإر إلعرإقية  (.07رإت وروإفدهما وكذلك نهر إلكارون)وإلف
(CRIM ,)0227). 

ي ؤذ 
 
ي إلدورة إلطبيعية للمياه ػ

 
ي إلعرإق بسبب إلتدخل إلفظ لإلنسان ػ

 
ي لتغير إلمناخ ػ ي أن تعاظم إلتأثير إلسلتر

حوض 
هت إلطبيعة إلهيدرولوجية فيهما, نتيجة ؤجرإءإت إلسيطرة عىل إلمياه وتخزينها  ت وتشو   

إلنهرين دجلة وإلفرإت. كما تغير
ي جميع دول إلحوض خالل إلعقود إلثالثة 

 
ي أنشئت عىل مجاري إلنهرين وروإفدهما ػ

ى إلت  بوإسطة سلسلة إلسدود إلكير
ي إلربيع, نتيجة إنخفأو  إنحسار  ؤىل إلماضية. وأدى ذلك

 
 ػ

ً
ي كانت تحدث طبيعيا

اض مناسيب إلذروة إلفيضانية, إلت 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 2  12 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
p. 1 -11 

ي إلتدفقات خلف تلك إلسدود إلعمالقة. كما أصبحت إإلطالقات إلمائية من تلك إلسدود خاضعة 
 
تخزين إلزيادة ػ

 (.403قية. إلصورتير  ), ما زإد هشاشة إألنظمة إاليكولوجية إلمرتبطة بها, ومنها بالطبع إالهوإر إلعرإأخرىالعتبارإت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ي إلعرإق : 0

 
 _ موجات إلحر ػ

ي مختلف أنحاء إلعالم أصبحت إأليام إلحارة   
ي حير  نشهد أيام باردة أقل, فعىل مدى إلعقد  أكير فؼ 

 
, ػ

ً
سخونة وتوإترإ

ي مختلف إلعالم, 
 
, كانت درجات إلحرإرة إلقياسية إليومية تحدث ضعف مستويات إالنخفاض إلقياسية ػ ي

إلماض 
, كما أن موجات إلحرإرة إلشديدة أصبحت  أكير وأصبحت إلموجات إلحارة 

ً
ي مختلف إلمحطات  أكير شيوعا

 
 ػ

ً
تكرإرإ

ي إلثالثينيات ما زإلت تحتفظ بسجل لعدد موجات 
 
ي إلعديد من أنحاء إلبالد ػ

 
إلمناخية إلعرإقية, عىل إلرغم من أن ػ
ي يسببها وعاء إلغبار وعوإمل 

 (.أخرىإلحرإرة )إلت 
, وذلك من خالل قلة إلقيمة إلفعلية لألمطار بفعل إرتفاع قيم إلتبخر,   

ً
 إيكولوجيا

ً
إ وبالتاىلي ال تمارس موجات إلحر تأثير

تستطيع إلبيئة توفير إلمتطلبات إلمائية لإلحياء إلنباتية وإلحيوإنية, وهذإ بدوره يؤثر وهذإ يؤثر عىل إلحد من نمو 
ي منطقة إلدرإسة يتبير  تأثير  أساسإلنباتات, و 

ي إلطبيعة. فؼ 
 
ؤنتاج إلطاقة, وإلسلسلة إلغذإئية, مع جفاف شامل ػ

ي أوكسيد إلكاربونؤذ   ألورإق,موجات إلحر من خالل زيادة سقوط إ
 ؤىل تحولت إلموإقع وإلمناظر إلطبيعية إلمضادة لثان 

ي أكسيد إلكربون ؤىل مصادر إلكاربون, إألمر إلذي أدى
إلغالف إلجوي أكير مما تم إمتصاصه.  ؤىل ؤطالق كميات من ثان 

ي تصاحب إلن إلموجات إلحارة وهذه إلظروف إلساخنة وإلجافة موإتية لبدإية حرإئق إلغابات وإنتشارها إلشي    
ع, وإلت 

   بانتظام. 
 desertification_ إلتصحر : 3

. وتتظافر إلعديد من  ي
ي تعرض للخطر أمنه إلغذإن 

ي تاريخه تتمثل بالتصحر إلشديد وإلت 
 
يوإجه إلعرإق أكير مشكلة بيئية ػ

ي صنعها. ولها نتائج بيئية وإقتصادية وإجتماعية وحضارية وخيمة 
 
ية ػ ي أبرز إلعوإمل إلطبيعية وإلبش 

ها فقدإن إألرإض 
إبية إلشديدة وما ينتج عنها من زيادة تلوث إلهوإء. إلمنتجة وتحرك إلكثبان إلرملية وهبوب إل  عوإصف إلرملية وإلي 

ي  يرد إلكثير من إلتعاريف للتصحر غير أن أحدث تعريف إقر  
 
ضمن إتفاقية إألمم إلمتحدة لمكافحة إلتصحر 0994ػ

ي إلمناطق إلجافة وشبه 
 
ي إلمناطق إلقاحلة وشبه إلقاحلة وػ

 
ي تدهور إألرض ػ

إلرطبة, إلذي ينتج من ينص: إلتصحر يعت 

 ( مىث الجبمىش بفعل الحرارة المرتفعت4الصىرة ) ( جفبف األهىار في محبفظت ذي قبر3الصىرة )

(, تقرير حىل دراست وتقييم CRIMجمهىريت العراق, وزارة المىارد المبئيت, مركس انعبش االهىار العراقيت )المصدر : 

المركس االستشبري لمشبريع وبحىث البيئت, كليت الهندست, جبمعت بغداد, الحبلت االجتمبعيت واالقتصبديت لالهىار العراقيت, 

 3, ص2007



13 Hodoud Mohemad Aboode ALTUFYLY  & Itab Yousef ALLUHAIBI 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 1 -  11  

 وتدمير للطاقة 
ً
ي حقيقة إألمر, فالتصحر عملية هدما

 
ية. وػ إت لمناخية وإلنشاطات إلبش  عوإمل مختلفة تشمل إلتغير

ي إلنهاية
 
ي يمكن أن تؤدي ػ

ظروف تشبه ظروف إلصحرإء, وهو مظهر من إلتدهور إلوإسع  ؤىل إلحيوية لألرض, وإلت 
ي  ؤىل لألنظمة إلبيئية, إلذي يؤدي

 
, ومن ثم إلتأثير ػ ي

ي وإلحيوإن 
ي إإلنتاج إلنبان 

 
تقلص إلطاقة إلحيوية لألرض إلمتمثلة ػ

ي) ي , مهند حسن,  (.08ؤعالة إلوجود إلبش  إلنتائج إلبيئية وإالقتصادية وإالجتماعية  أبرز ن من أؤذ   .(0228)إلكعتر
 للتصحر. فإن إستخدإم إإلنسان للموإرد إلطبيعية هو إستهالك لها ومن ثم فإن نوعية إالستخدإم وكثافتها ؤما أن تؤدي

بة وإلمرإعي أو  تدهور إلبيئة ؤىل ي تدهور إلحياة إلنباتية وإلحيوإنية وتدهور إلي 
 
 وتقلص تحافظ عىل توإزنها. ويتمثل ذلك ػ

ي إلزرإعية
ي إلمياه وتدهور نوعيتها وباألخص إرتفاع نسبة ملوحتها. كل ذلك أو  إألرإض 

 
ي يمكن إستصالحها, ونقص ػ

إلت 
ي إلمتصحرة ؤىل يعود 

ي أو  إالستخدإم غير إلسليم وإلجائر لهذه إلموإرد. وينتج عن إألرإض 
 
ي طور إلتصحر إنخفاض ػ

 
ي ػ

إلت 
ي إلنهاية يمكن أن يكون أو  غاباتأو  إعية سوإء كانت مرإعي طبيعيةإلزر أو  ؤنتاجية إألنظمة إلبيئية

 
أرإض مزروعة. وػ

ي تغير إلمناخ. 
 
 تدهور إلبيئة عامال رئيسيا ػ

ات المناخية : سبل الحد من تلوث الهواء والتغير
ً
 :رابعا

Ways to reduce air pollution and climate change 
ي حماية البيئة والمناخ جشجار _ دور المناطق الزراعية وال 1

 
 :ف

ي تؤثر   
ي نشوء إلنظم إلبيئية إلمناخية إلموضعية إلت 

 
ي بشكل خاص من دون إدن  شك ػ

يساهم وجود وتزإيد إلغطاء إلنبان 
ي وإتساع نطاقها وكثافتها وإنشطتها  ي بناء إلكتلة إلحيوية وإلكساء إلخرص 

 
ي مناخ إلعرإق إيجابا, لما تشكله من دور مهم ػ

 
ػ

ي وما ينجم عنها من 
ي إلبناء إلضون 

 
ي إوكسيد إلكاربون وإلتبخر وإلنتح, ػ

إلعمليات إلحيوية إلمتعلقة بامتصاص غاز ثان 
ي بنائها. خير مثال ودليل عىل ذلك هي 

 
 للبيئة فحسب, بل يمثل حجر إلزإوية ػ

ً
ي ليس صديقا

إتفالغطاء إلنبان   إلتأثير
إرتفاع درجة إلحرإرة وإلرياح إلجافة  وإنعكاسها عىل شجار عن تجفيف إالهوإر وإزإلة إلغابات وقطع إأل  إلسلبية إلناتجة

ي إلعرإق. فالدونم إلوإحد من 
 
ي مناطق مختلفة ػ

 
 أشجار إلمصحوبة بهبوب إلعوإصف إلغبارية وقلة سقوط إالمطار ػ

ي ظاهرة إالحتباس إلحرإري. فكم   (042)إلغابات يمتص 
 
ي إوكسيد إلكاربون, إلذي يعد إلمساهم إالول ػ

كغم من ثان 
جانب  ؤىل وبخار إلماء, لألوكسجير  إلممتص للماليير  من إلدونمات إلزرإعية, وما يقابله من إنتاج باألحرى من إلغاز 

إلملوثات وخفض درجة إلحرإرة,  أثر طن/ دونم( من إلغبار سنويا, وتنقية إلهوإء وتلطيف إلجو وتقليل  5_3إمتصاص )
بية إلبيئية, بدون تاري    خ(  (.09وينعكس بالنتيجة عىل رإحة إالنسان وصحته وإطالة عمره) ي إلي 

 
 .)إلسعود , درإسة ػ

 _ أستخدام الطاقة المتجددة 2
تعتير إلطاقة إلمتجددة إلمستمدة من إلموإرد إلطبيعية أي من إلرياح وإلشمس ومن حركة إالموإج وإلمد وإلجزر من   

ها : بعيدة عن إلوقود إألحفوري إلذي يضم  
 
إلطاقات ذإت إالنعكاسات إلهامة عىل كل من إإلنسان وإلبيئة وذلك باعتبار أن

ول وإلفحم وإلغاز إلطبيغي وإلو 
ي إلمفاعالت إلنووية. وتحمي إلبيئة كل من إلبي 

 
قود إلنووي إلذي يتم إستخدإمه ػ

ي تقوم بزيادة إالنحباس 
ي إلهوإء ومن إنبعاثات إلغازإت إلضارة إلت 

 
ي إوكسيد إلكربون ػ

وإالنسان من إرتفاع نسبة ثان 
 عن كونها تحمي إلبيئة وإالنسان من إلمخلفات إلذرية إلضارة إلناتجة عن مف

ً
 (. 02اعالت إلقوى إلنووية)إلحرإري. فضال

 (0200(, IPCC)إلهيئة إلحكومية إلدولية إلمعنية بتغير إلمناخ )
 
 Conclusionsاالستنتاجات : _ 
ي  1_

ي  إلعرإق يعان 
 
ة إلونة ػ ي  إلتلوث نسبة إرتفاع من إألخير

 
 من إلمنبعثة إلغازإت عىل إلسيطرة عدم نتيجة إلهوإء ػ

ي  إلنفط إستخرإج
 
  إلبار ػ

ً
ي  خصوصا
 
إمن إلجنوبية, إلمحافظات ػ ة إلمولدإت من إلسموم إنبعاث بالي   ي  إلمنتش 

 
 شوإرع ػ

 .إلعرإقية إلمدن جميع
ة موإدأو  مادية لجسيمات إلجوي إلغالف بسببها يتعر ض _ يعد تلوث إلهوإء ظاهرة0 ة مركبات أي  أو  كيماوي   بيولوجي 

ي  تتسب ب
 
إر أذى حدوث ػ ة لإلنسان وإرص 

 
بأو  إلحية إلكائنات وكاف ر تسب  ي  رص 

 
ة.  إلبيئة ػ   إلطبيعي 

ي إلعرإق خرىإأل  إلتلوث مسببات من إلعديد هناك _ أن3
 
ي  إلسابقة إلعرإقية إألسلحة مصانع مثل ػ

 
 إلسابق إلنظام زمن ػ

ي إلنفطية  خالل وإلذخائر إألسلحة أنوإع مختلف وإستخدإم إلذرية إلطاقة وكالة وموإقع
 
 عن إلمصاػ

ً
إلحروب, فضال

 ومصانع إالسمنت ومحطات توليد إلكهرباء ومعامل إلطابوق. 
ي محطة رصد ملوثات إلهوإء, وهذإ يعود لمقارنة إلتأثير  أجهزة إستخدإم_ فأن  4

 
ورة ملحة ػ قياس إلعنارص إلمناخية رص 

ها عىل طبيعة إلظوإهر إلمناخية   عن تأثير
ً
إلذي تمارسه ملوثات إلهوإء عىل مقادير إلعنارص إلمناخية إلمسجلة, فضال

ها.   إلممكنة إلحدوث كالضباب وغير
إألنظمة إلبيئية إلهشة إلشيعة إلتلوث, وذلك لعدم تطبيق إلقوإنير  وإلقوإعد  يصنف إلعرإق من إلدول ذإتؤذ   _5

ي إلهوإء. ؤذ   لحماية إلبيئة. 
 
ي إلغازإت إلسامة ػ

 
 ػ
ً
 وإضحا

ً
 أن هناك تزإيدإ
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ي إلعرإق وإنخفاض جودته6
 
ي نسبة تلوث إلهوإء إلجوي ػ

 
ة إلعوإصف أبرز جملة أسباب,  ؤىل _ يعد سبب إالرتفاع ػ ها كير

ي 
ي تتمير  بها أغلب إألرض 

ي كافة أنحاء منطقة إلدرإسة بسبب إلطبيعة إلصحرإوية إلت 
 
ي تهب بمعدل أسبوعي ػ

إبية إلت  إلي 
 إلعرإقية. 

ي إإل  _7
 
ي إلعرإق أرتفاع ػ

 
إلعام لمعدل درجة إلحرإرة إلسنوي لمحطة إلموصل وبغدإد وإلبرصة  تجاهتشهد درجة إلحرإرة ػ

. 006, 200, 205ر)م( بمقدإ0202_ 0906للمدة من )  ( عىل إلتوإىلي
ي  أثر _ تت8

 
ي بنسب متفاوتة, وبحسب موقعها إلجغرإػ

ي إلعرإق بالتغير إلمناخ 
 
ي ػ

إلمؤثر أو  إلنظم إلطبيعية وإلتنوع إألحيان 
 . ي
 إلمناخ 
 
 Suggestionsالتوصيات : _ 
, وتركير  إلبحث إلعلمي عىل  ثار _ معالجة إل 0 ي

إلسلبية لتغير إلمناخ وإتخاذ ؤجرإءإت للتكيف معه لضمان إألمن إلغذإن 
إف إل  إت إلمناخية وكيفية موإجهتها, وإإل  ثار إستش    ؤىل تجاهإلمستقبلية للتغير

ً
ي إلمياه إلجوفية, خاصة

 
إالستثمار إلجاد ػ

ي تتمير  بخصوبة أرإضيه
ي مناطق إلخزين إلمتجدد إلت 

 
ي مناطق  ؤىل تجاهوإإل .اػ

 
 ػ

ً
ي إلمياه إلجوفية, خاصة

 
إالستثمار إلجاد ػ

ي تتمير  بخصوبة أرإضيها
 .إلخزين إلمتجدد إلت 

_ مفاتحة إلجهات إلتنفيذية ومنها وزإرة إلموإرد إلمائية وزإرة إلمائية وزإرة إإلسكان وإلبلديات ومجالس إلمحافظات 0

ها, لعمل توعية وإصدإر إلقوإنير  وإلع . وغير
ً
 عاما

ً
 قوبات عىل إلمتجاوزين عىل إلبيئة وإعتباره حقا

ي كل إلمحافظات وبالخصوص إلمحافظات إلغربية لصد إألتربة. 3 
 
وع إلحزإم إألخرص  ػ  _ تفعيل مش 

ي كل إلمحافظات, وإلسغي للعمل بالطاقة 4
 
_ معالجة إألنبعاثات إلصادرة من محطات توليد إلطاقة إلكهربائية ػ

ة. إلمتجددة للحد لتق  ليل من إألنبعاثات إلصادرة من إلمولدإت إلكهربائية إلكبير
ي تلوث بيئة إلهوإء, وذلك من خالل 5

 
ي تساهم ػ

 ألجلعىل قوإعد وقوإنير   إعتماد _ إلتقليل من إالختناقات إلمرورية إلت 
 فك إالختناقات إلمرورية ومعالجة ما يصدر منها. 

 
 المصادر

(. إلفريق إلعامل إألول0220بتغير إلمناخ. )إلهيئة إلحكومية إلدولية إلمعنية   .(. تغير إلمناخ )إألساس إلعلمي
ي )إلمجلد إلثانية(. عمان: دإر وإئل للنش  وإلطباعة0202مثت  عبد إلرزإق .)

 .(. إلتلوث إلبيت 
ي إلعرإق . 0226ليث محمود إلزنكنة. )

 
ي للنبات إلطبيغي ػ

 
بغدإد: غير (. إثر إلعنارص إلمناخية عىل إلتوزي    ع إلجغرإػ

 .منشورة
ي , مهند حسن. ) إتها إلبيئية. إلبرصة, 0228إلكعتر ي محافظة إلمثت  وبعض تأثير

 
ي محافظة إلمثت  ػ

 
(. مشكلة إلتصحر ػ
 .إلعرإق: رسالة ماجستير غير منشورة

( . جمون( مرص: إلدإر إلدولية 0990كرستوفر فالفير   .للنش  (. إرتفاع درجة حرإرة إألرض. )سيد رمضان هرإرة, إلمي 
( . ي

بية إألساسية للعلوم 0209قضي فاضل إلسامرإن  ي درجة حرإرة وإمطار إلعرإق. إلحلة: مجلة كلية إلي 
 
ي ػ

(. إلتغير إلمناخ 
بوية وإألنسانية  .إلي 

( . ي
بية إألساسية للعلوم 0209قضي فاضل إلسامرإن  ي درجة حرإرة وإمطار إلعرإق. إلحلة: مجلة كلية إلي 

 
ي ػ

(. إلتغير إلمناخ 
بوية وإألنسانيةإل  .ي 

ي إلعرإق لعام 0206وزإرة إلبيئة. )-فريق عمل 
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