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الطالئع البحاثة: 

القد�س: 
�سجى اأب� اله�ى                            

�س��سن خ�سر                                        
يا�سمني امل�سني

نابل�س:
 فاطمة اخلطيب

رام اهلل:
فادي اخلريي
عبد اهلل ع�دة

اخلليل:
دميا اله�سلم�ن

هال البطمة

 �سمال غزة: 
فداء اب� �سمرة

عال العال�ل       
غدير �سامل 

جمم�عة من طالب مدينة رام اهلل خالل عملية البحث
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تتقدم مؤسسة النيزك للتعليم املساند واإلبداع العلمي جبزيل الشكر والتقدير لكل من:

منظمة الأمم املتحدة للطف�لة - الي�ني�سيف
وزارة ال�سباب والريا�سة الفل�سطينية

وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
ق�سم الن�ساطات الطالبية يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية

م�ؤ�س�سة املقايي�س وامل�ا�سفات الفل�سطينية
خمتربات �سلطة املياه الفل�سطينية – رام اهلل

بلدية نابل�س
مركز بلدية نابل�س الثقايف – حمدي مانك�

مركز التعليم امل�ستمر – جامعة بريزيت
املركز املجتمعي – جمعية الهالل الأحمر/ رام اهلل

املركز املجتمعي – جمعية الهالل الأحمر/ جنني
مركز اإ�سعاد الطف�لة - اخلليل

مركز حاك�رة – جنني
املركز الثقايف لتنمية الطفل – ط�لكرم

م�ؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
مركز العمل التنم�ي – معًا

اللجنة ال�طنية للمخيمات ال�سيفية
م�ؤ�س�سة بيالرا

جمعية ال�سبق لالإبداع الفكري 
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م�ؤ�س�سة الي�م ال�سابع – ال�ستاذ ل�ؤي عكة

منتدى �سارك ال�سبابي

قطاع غزة :
جامعة الأزهر

اجلامعة ال�سالمية
جمعية جباليا للتاهيل – جباليا

م�ؤ�س�سة غ�سان كنفاين التنم�ية – بيت حان�ن
جمعية الزيت�ن للتدريب و الريادة 
جمعية حق�قنا لالإغاثة و التنمية 

جمعية التغريد للثقافة والفن�ن
جمعية العطاء – بيت حان�ن
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كلمة النيزك:
يف ع�سر الع�ملة الذي نعي�س ،اختلطت نكهات املعرفة، حيث حت�ل ال�سغف واملتعة يف احل�س�ل عليها من خالل 
الكت�ساف وال�ستنتاج اإىل ه�اية ، وبخا�سة بني الطالئع. واأ�سبحت امل�سادر املعرفية لدى �سبابنا تعتمد على 
ا�ستهالك اأن�ساف املعل�مات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�سها من اأي م�قع من)�سبكة الإنرتنت (،ول�سقها 

يف ح�ا�سيبهم، حتى انهم يف معظم الأحيان ل يقراأون ما يق�س�ن من ال�سبكة العاملية. 

ومبا اأّن النظام التعليمي ال�سائد مكتظ باملعل�مات واملفاهيم التي يتم تلقينها للطالب حتى يحفظها ، وتك�ن 
فيه نتيجة المتحان هي اأهم ما يطمح اليه الطالب، والتي ل تعك�س  بال�سرورة مدى املعرفة لديه. وب�سبب 
حر�س امل�ؤ�س�سات الأكادميية على حت�سيل طالبهم ولي�س على اإنتاجهم العلمي والعملي، تده�ر امل�ست�ى املعريف 
وتقل�ست اإمكانات الطالب امل�ستفزة للتفكري، التي تطّ�ر العني الناقدة عنده لي�ستطيع اأن يفكر بالظ�اهر التي 

حتيط به  دون ال�ست�سالم للم�سّلمات التي عليه اأن يحفظها، ودون اأن يفكر مب�سدرها اأ�سال. 

تاأ�س�ست م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي يف القد�س، عام 2003 ،على يد �سباب ي�ؤمن�ن بالعلم 
واملجتمع املعريف وذلك لالإ�سهام يف تغيري ال��سع املذك�ر اآنفًا، حيث اعتمدنا التجربة العملية، والتفاعل مع 
م�ستقبله  باإيجابية  ولي�سّكل   ، العلمية  الفرد  �سخ�سية  لبناء  اأ�سا�سا  التطبيقية  العل�م  و  التفكريية،  الألعاب 

ال�سخ�سي اأوًل، ومن ثّم يعك�س ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�سروع الباحث ال�سغري اعتمدت قاعدة " ال�سك �سيد اليقني "  لأّنها ت�ؤمن اأن ال�سخ�س 
الذي يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يك�ن قادرا على تق�مي و�سعه ، والتعامل معه 
ناجحة  بطريقة  التمّيز  نح�  التحّديات يف م�سريته  الأجنح يف م�اجهة  اأي�سا  ويك�ن  التعقيد،  بلغ من  مهما 

وفّعالة.
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النيزك يف رعايتهم، وذلك  الباحثني ال�سغار، وجتربتنا يف  اأيديكم خال�سة جتربة  فاإننا ن�سع بني  وعليه، 
لتقدم�ا بدوركم النقد البناء الذي ي�سهم يف تط�ير اأدائنا والتعلم من اأخطائنا  ولكي ن�سيف اإىل ر�سيدنا 

املعريف ما ن�ستطيع من اأفكار ت�ؤّدي اإىل تعميق التجربة وت�جيهها .  

م.عارف احل�سيني
املدير العام

جمم�عات الباحث ال�سغري ي�ستمع�ن اىل حما�سرة من 
الدكت�ر احمد نا�سر عن اخر امل�ستجدات يف و�سائل ت�سميد 

النباتات ب�ا�سطة التحرير البطيء.
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كلمة اليونسيف: 
اإن هدف برنامج »تط�ير وم�ساركة الطالئع« يف منظمة الأمم املتحدة للطف�لة »الي�ني�سيف« ه� امل�ساهمة 
يف تط�ر الطالئع )13-18 �سنة( وذلك من اأجل حمايتهم من جميع املخاطر التي ت�اجههم.  يعمل هذا 
الربنامج على ت��سيع قدرات وفر�س الطالئع وذلك عن طريق اإيجاد مناخ اآمن ي�سمح للطالئع بامل�ساركة 

الفاعلة وامل�س�ؤولة يف جمتمعاتهم.
وحت�سني  املعرفة  زيادة  ه�   2009-2008 لعامي  الطالئع«  وم�ساركة  »تط�ير  برنامج  اأول�يات  اأحد  اإن 
ا�ستخداماتها يف الق�سايا التي ت�ؤثر يف حياة الطالئع وذلك من خالل م�ساركتهم.  يعترب م�سروع »الباحث 
ال�سغري« والذي ينفذ بال�سراكة مع م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي يف فل�سطني هي اإحدى 
الأبحاث  وت�سجيع  تقدير ودعم  »الي�ني�سيف« على  للطف�لة  املتحدة  الأمم  تعمل فيها منظمة  التي  الطرق 
�سبيل  والتاأثري يف جمتمعاتهم.  فعلى  اأ�س�اتهم  اإي�سال  بدورها متكنهم من  والتي  الطالئع  يق�دها  التي 
اأول�ية يف  اأن يحددوا ويبحث�ا ق�سايا اجتماعية ذات  املثال، ا�ستطاع الطالئع امل�سارك�ن يف هذا امل�سروع 
حياتهم ت�سمن مثال م�سكالت اكت�ساب املهارات الأ�سا�سية يف اللغة العربية والريا�سيات لدى فئة كبرية 
من الطالئع، اأو املعرفة لدى الطالئع عن ال�سحة الإجنابية، وال�قاية من مر�س الإيدز، وخماطر تعاطي 
املخدرات، بالإ�سافة اإىل م��س�عات اأخرى كثرية.  كما عمل البع�س الآخر على ق�سايا علمية تخ�س مثال 

م�سكالت املياه والرتبة وغريها.
ناأمل اأن ت�سل اأ�س�ات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�س�ؤولني و�سناع القرار من اأجل العمل على ت�فري 

احلل�ل املمكنة.
     

برنامج  تنمية ال�سباب والفتيان والفتيات
منظمة الأمم املتحدة للطف�لة »الي�ني�سيف«
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الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:
ي املعرفة وبثها ، للغ��س يف ظ�اهر اجتماعية ، وتطبيقات  مينح الباحث ال�سغري الفر�سة للطالئع لتق�سّ
علمية  جت�ل يف بال الطليعي، وتدفعه م�سرية العمل اىل اإعادة التفكري بق�سايا تهّمه من املنظ�ر الناقد، 
واخل��س يف خ�سم البحث العلمي املتط�ر، وبذلك يتحمل الطالئع امل�س�ؤولية باملبادرة والبحث والتمحي�س.
ملجتمعهم من�ذجا حيا  ليقّدم�ا  املقدمة،  ال�سغار يف  الباحث�ن  يتمركز   ، املعرفة  �س�ب  الرحلة  بدء  وبعد 

ومنتجا، يفّعل دورهم، ويك�ن�ا فيه قدوة لأبناء جيلهم يف العطاء.
وغدا الباحث ال�سغري منربًا لكل طليعي يف الأرا�سي الفل�سطينية ين�سم اإليه كل من ي�ساأل : ملاذا؟ واأين؟ 

وكيف؟ ومن البحث عن املعل�مة وفح�سها ، اإىل التاأثري اإيجابيا يف البيئة التي يعي�س�ن فيها.
ان�سم للم�سروع 350 طليعيا/ة ، بني الأعمار 14-16 عام ، يف �سبع حمافظات خمتلفة وهي:

القد�س، رام اهلل ، اخلليل، نابل�س ، جنني ،غزة، و �سمال غزة ، مبعدل جمم�عتني بحثيتني يف كل حمافظة، 
بحيث تتكّ�ن كل جمم�عة  من 25 باحثا/ ة، وهم يعمل�ن على اإجناز الأبحاث يف جمم�عات �سغرية تتاألف 

كل جمم�عة من 3-4 باحثني .
ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�سغار للخ��س يف رحلة البحث، ط�رت النيزك برناجمًا تدريبيًا مهنيًا بالعتماد 
على خربتها الرتاكمية يف رعاية برامج تدريبية وتط�يرها، وبالتن�سيق مع خرباء واخت�سا�سيني يف جمالت 

علمية، وجمتمعية خمتلفة.
14 جمم�عة بحثية ، تتك�ن كل واحدة منهم من 25 باحثا/ة �سغريا/ة انخرط�ا يف برنامج ي�ستهدف تط�ير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل الألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع 

اإجنازها، والتي بدورها ترتك اأثرا يف طريقة التعامل الي�مي مع ظروف حياة الطليعي/ة.
العلمي،  البحث  مهارات  يف  عملي  تدريب  على  امل�سارك�ن  ح�سل  التفكري،  مهارات  تط�ير  اإىل  وبالإ�سافة 
، واملقابالت ، واملجم�عات  : مثل ال�ستبانات  اآليات البحث  التدريب  العلمية، وقد عالج  واإجراء التجارب 

الب�ؤرية.
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لتجارب  وتعري�سه   ، التجربة  قلب  يف  الطليعي/ة  ل��سع  الربنامج  خالل  عقدت  الفعاليات  من  والعديد 
حقيقية ت�سقل ال�سخ�سية ، وتغني �سجل اخلربات لديه/ها.

علمي  بحث  اإجناز  جتربة  اإن  حيث  عليه.  يح�سل�ن  تاأهيل  اأهم  هي  الباحث�ن،  بها  مير  التي  امل�سرية  اإن 
اأ�سيل تدفعهم اىل بل�رة و�سقل قدراتهم ، فعلى �سبيل املثال : عمل الباحث�ن يف جمم�عات �سغرية لإجناز 
البحث، وهذا يعلمهم اأ�س�س العمل �سمن فريق ، واأهمية التعاون ، ويعر�سهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل 
امل�س�ؤولية ، وذلك دون اإلقاء املحا�سرات عن اأهمية التعاون اأو امل�س�ؤولية،  كما اأن اإجراء التجارب العلمية اأو 
تط�ير ال�ستبانات اأو غريها من احتياجات امل�سرية ، يدفع الطالئع اإىل الحتكاك  باملجتمع ، والتعامل مع 

اأطرافه املختلفة، وهذا  يزيد من خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.
وفعاليات   ، وحما�سرات  ج�لت،  خالل  من  التجربة  لتعميم  الباحث�ن  ينطلق  الأبحاث،  مرحلة  وبعد 
ي�سمم�نها حتت اإ�سراف الطاقم املخت�س ، تهدف اإىل عر�س البحث ونتائجه بطريقة متميزة وقريبة اإىل 
الطالئع ، بحيث يعمل�ن على ن�سر املعرفة التي اكت�سب�ها يف م��س�عهم على اأطراف اأخرى يف املجتمع؛ منه 

املدار�س، واجلامعات ، واملراكز املهتمة.
 

جمم�عة من الباحثني ال�سغار يف حمافظة غزه 
خالل فعاليه عن اإدارة ال�قت.
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 ملاذا هذه األحباث؟
تعترب م�سكلة التل�ث اأحد اأهم امل�ساكل البيئية امللحة التي بداأت تاأخذ اأبعادا بيئية واقت�سادية واجتماعية 
بالتكن�ل�جيا  واملدع�م  الهائل  ال�سناعي  والت��سع  اأوروبا  يف  ال�سناعية  الث�رة  بعد  خ�س��سًا  خطرية، 
احلديثة. فالتقدم العلمي والتكن�ل�جي الذي اأنتج املركبات كال�سيارات، و�سيد امل�سانع واملعامل، اأدى اإىل 
ت�ساعد النفايات الكيماوية اإىل طبقات اجل� العليا، نتيجة ال�ستهالك امل�ستمر مل�سادر الطاقة الأحف�رية 

)  البرتول والفحم (. واأ�سبحت م�سكلة تل�ث البيئة خطرًا يهدد اجلن�س الب�سرى بالزوال بل يهدد حياة كل 
الكائنات احلية والنباتات. ولقد برزت هذة امل�سكلة نتيجة للتقدم ال�سناعي والزيادة ال�سكانية على مر 
ال�سنني والتي نتجت  يف معظمها عن الإجهاد البيئي وتل�ث الغالف اجل�ي بحيث ازدادت  ن�سب انبعاث 
الغازات يف الغالف اجل�ي، الأمر الذي ي�ؤدي اإىل تفاقم ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأر�س املعروفة با�سم 

ظاهرة الإحتبا�س احلراري . 

فما ه� دور الن�سان يف اإحداث هذا التل�ث وكيف من املمكن اأن ي�ساعد يف انخفا�س ن�سبة التل�ث اجل�ي؟

هذه الأ�سئلة وغريها ت�سدت لها جمم�عات من طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا والثان�ية يف خم�س مناطق 
فل�سطينية هي: القد�س، نابل�س، رام اهلل، اخلليل، و�سمال غّزة وقام�ا باأبحاث لدرا�سة تركيز ثاين اوك�سيد 

الكرب�ن يف مناطقهم ومتت مقارنة النتائج التي  ت��سل�ا اليها مع تركيز ثاين اوك�سيد الكرب�ن عامليًا.

وقد التزم ه�ؤلء الطالئع البحاثة باأ�س�ل البحث العلمي املنهجي، القائم على الت�ساوؤل وجمع املعل�مات عن 
م�سادر التل�ث وارتفاع ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن يف اجل� وعالقته مع الظاهرة التي نعي�سها الآن "ارتفاع 
درجات احلرارة" ، وو�سع الفر�سيات والقيام باختبارها بفح�س ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن با�ستخدام 
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ل اإىل الإ�ستنتاجات وو�سع  اأدوات علمية منا�سبة. وبناًء على كّل ذلك قام البّحاثة بتحليل النتائج والت��سّ
الت��سيات الالزمة للحد من ارتفاع ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن يف مناطقهم.

وي�ستعر�س هذا الكتيب العمل املتميز والنتائج التي ت��سل�ا اإليها، وه� طبعًا خا�سع للنقا�س والنقد واملراجعة 
والت�سحيح، كما ه� احلال دومًا يف كافة الأبحاث العلمية. 

حما�سرة ح�ل اأ�س�س البحث العلمي خالل لقاء جلميع الطالئع 
امل�ساركني من قطاع غزة
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منهجية البحث:
كثريًا ما يت�ساءل الإن�سان عن ماهية التل�ث اأو تعريفه. فالتعريف الب�سيط الذي يرقى اإىل ذهن الفرد منا 
اأن التل�ث ه� "اأن يك�ن ال�سيء غري نظيف" الأمر الذي ينجم عنه الكثري من الأ�سرار وامل�ساكل ال�سحية 
ودقيق  علمي  ب�سكل  التل�ث  مفه�م  يف  بحثنا  اإذا  ولكن   . باأكمله  والعامل  احلية  وللكائنات  بل   ، لالإن�سان 
اأكرث جند انه : "اإحداث تغري يف البيئة التي حتيط بالكائنات احلية بفعل الإن�سان واأن�سطته الي�مية مما 
ي�ؤدي اإىل ظه�ر بع�س امل�اد التي ل تتالءم مع املكان الذي يعي�س فيه الكائن احلي". والإن�سان ه� ال�سبب 
و�س�ف  املختلفة  باأن�اعها  املل�ثات  جميع  وظه�ر  البيئة  يف  التل�ث  عملية  اإحداث  يف  والأ�سا�سي  الرئي�سي 
منثلها على النح� التايل، فالإن�سان ه� امل�س�ؤول عن الت��سع ال�سناعي والتقدم التكن�ل�جي و�س�ء ا�ستخدام 

امل�ارد والنفجار ال�سكاين، فه� الذي يخرتع وه� الذي ي�سنع وه� الذي ي�ستخدم.
بناًء على ذلك، فاإنه اإذا اأراد الإن�سان اأن يحافظ على �سحته فال بد له من ال�سيطرة على تل�ث اله�اء لأنه 
اأك�سري احلياة الذي نتنف�س. فما هي الآثار ال�سلبية التي من املمكن ان يحدثها تل�ث البيئة، وخ�س��سًا تل�ث 
اله�اء، على �سحة الن�سان وعلى البيئة نف�سها؟ وما هي العالقة بني التل�ث اجل�ي وظاهرة ارتفاع درجات 
تنفيذها  املمكن  من  التي  الطرق  وما هي  التل�ث؟  هذا  الطالئع يف احلد من  دور  يّكمن  واين  احلرارة؟ 

للمحافظة على ثبات درجات احلرارة وعدم ارتفاعها يف ال�سن�ات املقبلة؟
الجتماعات  بعقد  غزة  و�سمال  واخلليل  ونابل�س  اهلل  ورام  القد�س  يف  اخلم�س  البحث  جمم�عات  قامت 
وح�س�ر ور�سات العمل والطالع على املراجع املت�فرة عن التل�ث البيئي. وت��سلت املجم�عات، باإ�سراف 
امل�ّجهني من م�ؤ�س�سة "النيزك" اإىل املناهج العلمية والتقنية التي يت�جب عليهم اتباعها من اأجل الإجابة 
العلمي يف  املنهج  العمل ح�سب  اأوراق  واإعداد  للرد عليها  الالزمة  بالأبحاث  والقيام  الت�ساوؤلت  على هذه 

البحث.



17

وتتلخ�س املنهجية العلمية املّتبعة مبا يلي: 
وتنظيمه. العمل  وطرق  خلط�ات  • التخطيط 

احلراري. الإحتبا�س  بظاهرة  وعالقته  البيئي  التل�ث  عن  املعل�مات  • جمع 
وم�س�ؤولني. خرباء  مع  املقابالت  • اإجراء 

حمافظة. كل  يف  البحث  منطقة  حتديد  بعد  اجل�ي  الكرب�ن  اوك�سيد  ثاين  ن�سبة  • فح�س 
املعايري   مع  ومقارنتها  البيانية  والر�س�م  اجلداول  با�ستخدام  وعر�سها   وحتليلها  النتائج  درا�سة   •

الدولية.
وت��سيات. بنتائج  • اخلروج 

كافة  الطلبة يف  بقية  اأمام  نتائجها  ت�سع  وها هي  العمل يف خريف عام 2008  اإىل  املجم�عات  وانطلقت 
املدار�س الفل�سطينية من اأجل الطالع عليها واإبداء راأيهم فيها. وه� طبعًا خا�سع للنقا�س والنقد واملراجعة 

والت�سحيح، كما ه� احلال دومًا يف كافة الأبحاث العلمية. 

باحثات �سغريات يعملن على اجناز بحثهن
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ملخص البحث:
من منا مل يالحظ اله�اء املت�ساعد من امل�سانع واملُحمل بالغبار والأبخرة، اأو ع�ادم و�سائل النقل املختلفة، 

اأو اله�اء املت�ساعد من مقالع احلجارة والك�سارات، اأوالدخان الناجت عن حرق النفايات ال�سلبة.
من منا مل يحرتق ومل يت�سبب عرقًا، ومن منا مل يتمن اأن ينخلع من مالب�سه، بل من ب�سرته الذاتية هربًا 
من حرارة ال�سيف احلارقة؟ من منا مل ي�ستغرب تلعثم مناخ الأر�س وتقلبه بغري نذير بني قيظ قا�س وبرد 
قار�س، وبني في�سانات غامرة وم�جات جفاف حارقة، اأو بني اأعا�سري جاحمة وحرائق غابات مهلكة؟ ومن 

منا مل يت�ساءل: ما الذي يحدث يف هذه الدنيا؟ وما اأ�سباب انقالب املناخ علينا بهذا ال�سكل املفاجئ؟

من منا قام بربط الحداث والظ�اهر التي نعي�سها مثل ت�ساعد الغازات والدخان من ع�ادم ال�سيارات ،مع 
ت�سببه عرقًا من �سدة احلرارة وتذمره من تغري الطق�س وتقلبه، واأعطى تف�سريا لذلك اأو حاول اأن ي�ساعد 

يف التقليل من هذه الظاهرة؟
اإن التف�سري الأقرب لكل هذه الف��سى ولكل هذه امل�ساكل املناخية، يتلخ�س يف ازدياد ن�سبة التل�ث اجل�ي 
ظاهرة  ن�س�ء  واىل  اجل�  يف  احلرارة  درجات  ارتفاع  اإىل  ي�ؤدي  والذي  الكرب�ن  اوك�سيد  ثاين  بغازات 
»الإحتبا�س احلراري«، اأو احتبا�س احلرارة داخل غالف الأر�س اجل�ي ومن ثم �سخ�نة �سطحها ب�س�رة 

غري اعتيادية. 

تعترب غازات ثاين اأك�سيد الكرب�ن وبخار املاء وامليثان والأوزون من اأهم الغازات الدفيئة امل�سببة لرتفاع 
على هذه  تاأثريًا  والأكرث  الأول  املت�سبب  ه�  احلقيقة  الكرب�ن يف  اأك�سيد  ثاين  كان  واإن  احلرارة،  درجات 
ممار�سات  اأن  تق�ل  اأن  ت�ستطيع  فاإنك  احلرارة  درجات  يف  الإزدياد  �سبب  عن  ت�ساءلت  واإذا  الظاهرة. 
الإن�سان ال�سيئة واأبرزها اإزالة الغابات واملناطق اخل�سراء، وتل�يث البحار واملحيطات، والإ�سراف يف حرق 
الكرب�ن  اوك�سيد  ثاين  بغاز  التل�ث  زيادة  اأ�سباب  من  هي  الأخرى،  الأحف�ري  ال�ق�د  اأن�اع  وبقية  النفط 
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والذي يحتجز احلرارة بداخله فيزيد من درجة حرارة الأر�س. 
تل�ثًا.  الفل�سطينية  املدن  اأكرث  الغاز، وما هي  التل�ث اجل�ي بهذا  ن�سبة  الباحث�ن ملعرفة  انطلق  ومن هنا 
فقام�ا بداية بتجميع معل�مات عن التل�ث البيئي يف العامل ب�سكل عام ويف فل�سطني ب�سكل خا�س. بعد ذلك 
مت البحث عن  املعايري الدولية لن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن اجل�ي، ومن ثم القيام بقيا�س ثاين اوك�سيد 
KIT يحت�ي على مادة  البحاثة  الغربية وقطاع غزة. ا�ستخدام  الكرب�ن يف خم�س حمافظات يف ال�سفة 
هيدروك�سيد الب�تا�سي�م وكا�سف يتح�ل ل�نه من الزهري اإىل الأ�سفر عند دخ�ل ثاين اوك�سيد الكرب�ن اإىل 
الـ KIT . اعتمادًا على تغري ل�ن الكا�سف يتم ح�ساب ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن ب ppm ومقارنة النتائج 
مع املعايري الدولية لن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن الطبيعية يف اله�اء. وقد وجد البحاثة اأن  اأكرث املحافظات  

تل�ثًا بغاز ثاين اوك�سيد الكرب�ن هي مدينة رام اهلل.

الفل�سطينية،  املدن  بع�س  يف  التل�ث  ن�سبة  قيا�س  يف  ا�ستخدامها  مت  التي  الطريقة  البحث  هذا  يعر�س 
وال�ستنتاجات التي مت الت��سل اإليها ومقارنة ن�سب التل�ث يف هذه املدن مع املعايري الدولية للتل�ث.

جمم�عة من الطالئع البحاثة يناق�س�ن 
خط�ات العمل لجناز البحث
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املقدمةاملقدمة
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1. املقدمة:
بالبيئة  ال�سرر  اإحلاق  يف  الب�سري  الن�ساط  بها  يت�سبب  التي  الطرق  بكافة  ُيعنى  م�سطلح  البيئي  التل�ث 
اأ�س�د  اأو يف �س�رة دخان  للنفايات  البيئة يف �س�رة مكب مك�س�ف  تل�ث  النا�س  وي�سهد معظم  الطبيعية. 
ينبعث من اأحد امل�سانع. ولكن التل�ث قد يك�ن غري منظ�ر، ومن غري رائحة اأو طعم. وبع�س اأن�اع التل�ث 
قد ل تت�سبب يف تل�ث الياب�سة اأو اله�اء اأو املاء، ولكنها كفيلة باإ�سعاف متعة احلياة عند النا�س والكائنات 

احلية الأخرى. فال�سجيج املنبعث من حركة املرور والآلت مثاًل، ميكن اعتباره �سكاًل من اأ�سكال التل�ث.
ويعترب التل�ث البيئي اأحد اأكرث امل�ساكل خط�رة على الب�سرية، وعلى اأ�سكال احلياة الأخرى على ك�كبنا. 
ي�ستطيع اله�اء املل�ث اأن ي�سبب الأذى للمحا�سيل، واأن يحمل يف طياته الأمرا�س التي تهدد احلياة. كما 
وحّدت بع�س مل�ثات اله�اء من قدرة الغالف اجل�ي على فلرتة اإ�سعاعات ال�سم�س ف�ق البنف�سجية، والتي 
ت�سبب الأذى. ويعتقد العديد من العلماء اأن هذه الإ�سعاعات، وغريها من مل�ثات اله�اء، قد اأخذت حتدث 
تغيريًا يف مناخات العامل. وتهدد مل�ثات املاء والرتبة قدرة املزارعني على اإنتاج الغذاء ال�سروري لإطعام 

�سكان العامل، كما تهدد املل�ثات البحرية الكثري من الكائنات الع�س�ية البحرية. )1(

1.1 تلوث اهلواء
املق�س�د بتل�ث اله�اء ه� وج�د امل�اد ال�سارة به مما يلحق ال�سرر ب�سحة الإن�سان فى املقام الأول ومن ثم 

البيئة التي يعي�س فيها. وميكننا ت�سنيف مل�ثات اله�اء اإىل ق�سمني: 
1.  الق�سم الأول: م�سادر طبيعية، التي ل يك�ن لالإن�سان دخل فيها مثل الغبار والغازات الطبيعية املنبعثة 

وغريها من الع�امل الأخرى.
2. الق�سم الثاين: م�سادر �سناعية، اأي اأنها من �سنع الإن�سان وه� املت�سبب الأول فيها، فاخرتاع ال��سائل 
التكن�ل�جية املريحة ميكن اأن ينتج تل�ثات خمتلفة للبيئة . فمثال الغازات املنبعثة من ع�ادم ال�سيارات، 
والناجتة عن اإحرتاق ال�ق�د اأو حرق الفحم لت�ليد الكهرباء وغريها، ت�ؤدي اىل انت�سار غازات وج�سيمات 
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دقيقة  فى اله�اء، وت�سر بيئتنا الطبيعية ال�ساحرة، لهذا جند اأن املدن ال�سناعية الكربى فى جميع اأنحاء 
فيها  تت�افر  ل  التي  النامية  الدول  اإىل  بالإ�سافة  التل�ث،  لظاهرة  تعر�سًاً  املناطق  اأكرث  من  هي  العامل 

الإمكانيات للحد من تل�ث البيئة.

1.2  غاز ثاين اوكسيد الكربون:
مرتبطة  كرب�ن  ذرة  من  يتك�ن  كيميائي   مركب  ه�  الكرب�ن  اك�سيد  ثاين  غاز 
بذرتي اأك�سجني يرمز له بالرمزCO2((. يك�ن على �سكل غاز يف احلالة الطبيعية، 

وي�ستخدم اأي�سًا يف احلالة ال�سلبة ويعرف بالثلج اجلاف. )2(

ويعترب هذا الغاز م�سرًا بالبيئة والإن�سان ملا له من �سلبيات، فعند ازدياد ن�سبته يف  اله�اء نتيجة لحرتاق 
التل�ث وتك�ين الأمطار احلم�سية وما يرتتب على ذلك من  ي�ؤدي اىل  الغابات ودخان امل�سانع وغريها، 

تاأثريات م�سرة على البيئة والرتبة والإن�سان.

ا�سباب تل�ث الغالف اجل�ي بثاين اوك�سيد الكرب�ن
اأول: اأ�سباب طبيعية مثل التغريات التي حتدث ملدار الأر�س ح�ل ال�سم�س وما ينتج عنها من تغري يف كمية  
الإ�سعاع ال�سم�سي الذي ي�سل اإىل الأر�س. وهذا عامل مهم جدا يف التغريات املناخية ويحدث عرب التاريخ 

ويق�د اإىل اأن اأي تغيري يف الإ�سعاع �سي�ؤثر على املناخ. 
 ثانيا: اأ�سباب �سناعية ناجتة عن ن�ساطات الإن�سان، ومنها قطع الأ�سجار واإزالة الغابات وا�ستعمال الإن�سان 
لل�ق�د الأحف�ري »نفط، فحم، غاز« وهذا ي�ؤدي اإىل زيادة ثاين اأك�سيد الكرب�ن يف اجل� والذي بدوره ي�ؤدي 

اإىل زيادة درجة حرارة اجل� »الحتبا�س احلراري« وكاأن الإن�سان يعي�س يف بيت زجاجي. )3(
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ثاين اوك�سيد الكرب�ن وعالقته بارتفاع درجات احلرارة
يحت�ي اجل� حاليا على 380 جزءا بامللي�ن من غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن الذي يعترب الغاز الأ�سا�سي امل�سبب 
لظاهرة الحتبا�س احلراري مقارنة بن�سبة الـ 275 جزًءا بامللي�ن التي كانت م�ج�دة يف اجل� قبل الث�رة 
ال�سناعية. ومن هنا نالحظ ان مقدار تركيز ثاين اأك�سيد الكرب�ن يف الغالف اجل�ي اأ�سبح اأعلى بح�ايل 
اأكرث من 30% بقليل عما كان عليه قبل الث�رة ال�سناعية.  وبالرغم من ك�نه قليل الإمت�سا�س لالأ�سعة اإل 

اأنه وب�سبب ت�اجده الكبري واملتزايد اأ�سبحت ن�سبة اإمت�سا�سه لالأ�سعة %55. )4(

ر�سم بياين ي��سح ازدياد ن�سبة ثاين اأك�سيد الكرب�ن خالل 40 �سنة يف ولية هاواي الأمريكية

يعد  الكرب�ن، مل  اأك�سيد  ثاين  غاز  م�ست�يات  زيادة  عن  الناجم  املناخي  التغري  تاأثري  فاإن  للنتائج  وطبقًا 
يقت�سر على الطبقات الدنيا من الغالف الغازي واإمنا امتدت اآثاره اإىل اأبعد من ذلك.
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تاأثري ثاين اوك�سيد الكرب�ن على الن�سان
للبالغني  التعر�س  مت��سط  فاإن   ، الكرب�ن  اأك�سيد  ثاين  لغاز  بالتعر�س  املرتبطة  ال�سحية  للمخاطر  نظرا 
الأ�سحاء خالل ثماين �ساعات عمل ي�ميًا ينبغي اأن ل يتجاوز 5000 جزء يف امللي�ن )0.5 %(. اأما احلد 
الأق�سى الآمن للر�سع والأطفال وكبار ال�سن والأفراد الذين يعان�ن من اأمرا�س القلب وامل�ساكل ال�سحية 
الرئ�ية فهي اأقل بكثري. ويعتمد تاأثري ثاين اوك�سيد الكرب�ن على تركيزه يف احليز الذي نت�اجد فيه .فمثاًل 
اإذا كان 1% من اله�اء امل�ج�د داخل غرفة مغلقة ه� غاز ثاين اوك�سيد الكرب�ن فاإن هذا الرتكيز ميكن اأن 

ي�سبب النعا�س عند التعر�س له لفرتات ط�يلة. 
وانخفا�س  النب�س   ومعدل  الدم  �سغط  ارتفاع  وي�سبب  خفيفة  خمدرة  مادة  ي�سبح   %  2 م�ست�ى  وعند 

ال�سمع. 
اأما عند بل�غ ن�سبته ح�ايل 5 % فاإنه ي�سبب الدوار والرتباك يرافقه �سداع و�سيق يف التنف�س. وعند ن�سبة  

خريطة ت��سح الدول ح�سب انبعاث ثاين اك�سيد الكرب�ن )الزرق يف املناطق الأعلى انبعاثا(
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8 % فاإنه ي�سبب ال�سداع، التعرق، الروؤية املعتمة، الرعا�س وفقدان ال�عي. وذلك يف حالة التعر�س لهذا 
الغاز ملدة ترتاوح بني خم�س وع�سر دقائق.)5(

ويعد تل�ث اله�اء الناجت عن زيادة ن�سب الغازات امل�ج�دة 
ثاين  ومنها  الطبيعي  معدلها  عن  اجل�ي  الغالف  يف 
وغازات  امليثان  وغاز  النيرتوز  واأك�سيد  الكرب�ن  اوك�سيد 
لظاهرة  الرئي�سي  ال�سبب  ه�   )CFC( الكل�روفل�روكاربن 
بغازات  اي�سا  الغازات  هذه  وت�سمى  احلراري  الحتبا�س 

الدفيئة او ال�س�بة اخل�سراء. )6(

اآثارها على الإن�سان والبيئة ؟ واأين يكمن دور الإن�سان يف احلد منها؟  فما هي هذه الظاهرة  ؟وما هي 
لالجابة على هذه الت�ساوؤلت قام البحاثة بتجميع معل�مات عن الظاهرة، اأ�سبابها واآثارها.

اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية اأن 2،4 ملي�ن �سخ�س مي�ت�ن �سن�ًيا كنتيجة لبع�س الأ�سباب التي 
تع�د بطريقة مبا�سرة اإىل تل�ث اله�اء، ومنهم 1،5 ملي�ن �سخ�س مي�ت�ن من الأمرا�س التي تعزى 

اإىل تل�ث اله�اء يف الأماكن املغلقة

�س�رة ت��سح م�سادر الغازات املختلفة
املنبعثة ب�سبب الن�سان
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1.3 االحتباس احلراري
املناخية  التغريات  العديد من  الأر�س  الإن�ساين عرفت  التاريخ  على مدار 
التي ا�ستطاع العلماء تربير معظمها باأ�سباب طبيعية، مثل: بع�س الث�رات 
الربكانية اأو التقلبات ال�سم�سية، اإّل اأن الزيادة املثرية يف درجة حرارة �سطح 
الأر�س منذ بداية الث�رة ال�سناعية وخا�سة يف الع�سرين �سنة الأخرية مل 
للن�ساط  كان  نف�سها؛ حيث  الطبيعية  لالأ�سباب  اإخ�ساعها  العلماء  ي�ستطع 
الإن�ساين خالل هذه الفرتة اأثر كبري يجب اأخذه يف عني الإعتبار لتف�سري 
هذا الإرتفاع امل�سطرد يف درجة حرارة �سطح الأر�س اأو ما ُي�سمى بظاهرة 

)7( .)Global Warming( الإحتبا�س احلراري

يعترب ارتفاع درجة حرارة الأر�س تهديد بيئي مل ي�سبق اأن واجهه العامل من قبل. فعلى حني اأ�سرت الأن�سطة 
الب�سرية خالل القرن املا�سي بالعديد من النظم البيئية فاإن معظم تلك امل�سكالت ل تتعدى ك�نها حملية 
اأو اإقليمية النطاق، وميكن التغلب عليها خالل �سن�ات اأو عق�د اإذا ما بذل جهد كاف. اأما التغريات يف ج� 
اأو  اأبنائنا  الأر�س فهي م�سكلة عاملية ل ميكن من الناحية العملية منع تاأثريها على حياتنا ول على حياة 

اأحفادنا . 

العلماء  بال  وت�سغل  ت�ؤرق  التـي  املعا�سرة  العاملية  الق�سايا  مقدمة  يف  الي�م  الظاهرة  هذه  اأ�سبحت  لقد   
اأنها ظاهرة بيئية خطرية ت�ؤدي اإىل  واملهتمني ب�سحة الإن�سان وبق�سايا البيئة بفعل تفاقمها ال�سريع، اإذ 
اإف�ساد خ�سائ�س النظام البيئي وتهدد احلياة الب�سرية على �سطح الأر�س، فاتخذت العديد من الإجراءات 
ملكافحة هذه الظاهرة واحلد من التل�ث، و�سملت هذه الإجراءات جميع الفئات العمرية من  طالئع وكبار 

وجميع القطاعات من �سركات وم�سانع واأعمال ي�مية منزلية وحتى يف ال�س�ارع والطرق.
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فما ه� تعريف هذه الظاهرة؟  وما هي عالقة التل�ث البيئي بها ؟ وبالتحديد ما هي العالقة بني ارتفاع 
ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن يف اجل� وارتفاع درجة حرارة الكرة الأر�سية ؟ وكيف من املمكن اأن ت�ؤثر هذه 

الظاهرة على النظام البيئي اأجمعه من نباتات وحي�انات وحتى الإن�سان؟

 )Global Warming( تعريف الإحتبا�س احلراري
على   ))Global Warming احلراري  الإحتبا�س  ظاهرة  تعريف  ميكن 
اجل�ي  الغالف  طبقات  اأدنى  حرارة  درجة  يف  التدريجية  الزيادة  اأنها   
تعرف  التي  الغازات  من  العديد  انبعاث  لزيادة  كنتيجة  بالأر�س  املحيط 
بغازات الحتبا�س احلراري وذلك منذ بداية الث�رة ال�سناعية. كما عرفت 
البي�ت  ظاهرة  اأو  البال�ستيكي  البيت  ظاهرة  با�سم  اأي�سًا  الظاهرة  هذه 
الزجاجية، ويع�د �سبب الت�سمية اإىل مميزات وخ�سائ�س البيت الزجاجي 
امل�ستعمل لإنتاج بع�س الثمار والنباتات احل�سا�سة لتقلبات اجل�، والذي تك�ن 
درجة احلرارة داخله اأعلى مما هي عليه يف اخلارج.وت�سمى الغازات امل�سببة 

لهذه الظاهرة بغازات البيت الأخ�سر) greenhouse gases (اأو غازات البي�ت الزجاجية. 

ح�سب راأي ال�سري ديفد كينج، كبري امل�ست�سارين العلميني يف احلك�مة الربيطانية
م�سكلة الحتبا�س احلراري تف�ق يف حجمها وخط�رتها  م�سكلة الإرهاب الدويل، 

وذلك لأنها حت�سد يف كل ي�م، بل يف كل �ساعة، اآلف الأرواح واملن�ساآت  
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3F8B317E-98AF-458F-9C8A-62FA0B60A483.htm
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وتعترب ظاهرة البيت الزجاجي ظاهرة طبيعية، قد ت�سل بدونها درجة حرارة �سطح الأر�س اإىل ما بني 19 و 
15 درجة مئ�ية حتت ال�سفر؛ حيث تق�م الغازات التي ت�ؤدي اإىل وج�د هذه الظاهرة  وامل�ج�دة يف الغالف 
اجل�ي للكرة الأر�سية بامت�سا�س جزء من الأ�سعة حتت احلمراء التي تنبعث من �سطح الأر�س كاإنعكا�س 
لالأ�سعة ال�ساقطة على �سطح الأر�س من ال�سم�س، وحتتفظ بها يف الغالف اجل�ي لالأر�س؛ لتحافظ على 

درجة حرارة الأر�س يف معدلها الطبيعي. )8(

اآثـار الإحتبا�س احلراري: 
1. ارتفاع م�ست�ى املياه يف البحار واملحيطات من 0.3 اىل 0.7 قدم خالل 

القرن املا�سي .
2. ذوبان اجلليد يف القطبني وف�ق قمم اجلبال الأ�سرتالية ب�سكل ملح�ظ .

3. ازدياد م�ا�سم ال�ستاء خالل الثالثة عق�د الأخرية دفئا عما كانت عليه من 
قبل وق�سر فرتاته اإذ اأ�سبح الربيع ياأتي مبكرًا عن م�اعيده.

الآثـار املت�قع حدوثها عند تزايد  الظاهرة:
1.  ان�سهار اأجزاء كبرية من اجلليد �ست�ؤدي اإىل ارتفاع م�ست�ى �سطح البحر.

2. غرق اجلزر املنخف�سة واملدن ال�ساحلية.

تت�سارع البح�ث العلمية مع الزمن من اأجل ك�سب املعركة مع ظاهرة الحتبا�س احلراري التي تخلف 
تغريات كارثية يف املناخ تطال الطبيعة واملخل�قات بالأمرا�س والهالك وامل�ساكل البيئية، فهل ميكن حت�يل 

الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري اىل حجر مثال؟
�س�ؤال يطرحه العلماء ومنهم ي�رج ماتر وه� عامل اأملاين بجامعة ك�ل�مبيا يف ني�ي�رك، فهل فعاًل ميكن 

القيام بذلك؟
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3. ازدياد الفي�سانات.
4. حدوث م�جات جفاف و ت�سحر م�ساحات كبرية من الأر�س.

5. زيادة عدد و �سدة الع�ا�سف و الأعا�سري.
6. انت�سار الأمرا�س املعدية يف العامل.                                            
7. تدمري العديد من الأن�اع احلية واحلد من التن�ع احلي�ي. )6(

هل تعلم؟ 
اأن التغريات املناخية تهدد بانقرا�س 20-30% من الكائنات  اأ�سارت اإىل  قّمة املناخ والبيئة يف بروك�سل 

احلية املعروفة. 
اأما ال�سندوق العاملي للطبيعة فقد حّذر اأن غابات الأوزون التي حت�ي ح�ايل 120 األفا من النباتات و427 

ن�عًا من الثدييات قد تتح�ل اإىل �سه�ل مقفرة.
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البحثالبحث
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2. البحث:
2.1 هدف البحث:

من  ولأنها  احلا�سر،  وقتنا  يف  نعي�سها  التي  الظ�اهر  اأهم  من  هما  احلراري  والإحتبا�س  اجل�ي  التل�ث 
الظ�اهر اجلديدة فاإن عدد اأفراد املجتمع الذين على معرفة حقيقية بها ه� قليل، لذلك جاء هذا البحث 
اإثارة هذا امل��س�ع من خالل معل�مات ونتائج مت�س املنطقة نف�سها. وبالتايل ي�ساهم الطليعي يف  بهدف 

التقليل منه ب�ا�سطة تغيري لبع�س الن�ساطات الي�مية له ولعائلته.
ومن اأهداف البحث:

.CO2 الكرب�ن  اأك�سيد  ثاين  غاز  ن�سبة  • قيا�س 
• مقارنة ن�سبة غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن CO2 يف تلك املنطقة مع املعاير الدولية لن�سبة غاز ثاين اأك�سيد 

الكرب�ن يف اجل�، وال�ق�ف على اأ�سباب وج�د تلك الن�سبة.

2.2 طريقة العمل: 
اما منهجية العمل التي قام فريق البحاثة بالقيام بها فهي:

2.2.1. مجع املعلومات:
بثاين  تل�ث اجل�  البيئي وبالأخ�س  التل�ث  الإنرتنت، عن  املعل�مات من املراجع املختلفة، ومنها  مت جمع 
اوك�سيد الكرب�ن وعالقة ازياد ن�سبة اأو تركيز ثاين اوك�سيد الكرب�ن باجل� مع ظاهرة الإحتبا�س احلراري. 

بالإ�سافة اإىل البحث عن تعريف لهذه الظاهرة، اأ�سبابها واآثارها على البيئة املحيطة. 

2.2.2  املقابالت: 
قام فريق البحث من مدينة اخلليل بزيارة �سلطة ج�دة البيئة الفل�سطينية يف املحافظة، واإجراء مقابلة 
مع م�س�ؤول يف �سلطة ج�دة البيئة، هذا بالإ�سافة اىل املقابلة التي مت عقدها مع اأحد الأكادمييني من كلية 
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الإحتبا�س  املعل�مات عن ظاهرة  املقابلتني ه� جمع  اإجراء  الهدف من  وكان  الزراعة يف جامعة اخلليل. 
احلراري وعن واقع التل�ث يف مدينة اخلليل.

2.2.3 اختيار منطقة البحث يف كل حمافظة ووصفها من قبل البحاثة:
اختلفت املجم�عات يف اختيار الأماكن التي مت فيها فح�س ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن فكانت كالتايل:

القد�س
لالجابة على �س�ؤال البحث قامت جمم�عة القد�س بتطبيق جتربة البحث وقيا�س ن�سبة ثاين اك�سيد الكرب�ن 
يف اجل�، يف منطقة التلة الفرن�سية يف متام ال�ساعة اخلام�سة وع�سرون دقيقة على مدار اأربعة اأيام متتالية .

نابل�س
يف حمافظة نابل�س مت اختيار منطقة ماأه�لة بال�سكان ؛ تقع على امتداد �سارع املريج بني مدر�سة طالئع 
الأمل الأ�سا�سية والثان�ية ومدر�سة يا�سر عرفات للبنات. ويف حميط هذه املنطقة تت�اجد بع�س امل�ؤ�س�سات 
مثل  م�ست�سفى رفيديا، امل�ست�سفى العربي، واملدر�سة الإ�سالمية الأ�سا�سية. مقابل جبل عيبال على منطقة 
مت��سطة الإرتفاع  مت فح�س ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن يف فرتة ما بعد الع�سر بقليل، بني ال�ساعة 3.00 

-3.30 وقد كان مت��سط درجة احلرارة يف الأيام اخلم�سة ه� 19 درجة مئ�ية .

اخلليل
بعد عملية التحري التي قام بها البحاثة يف حمافظة اخلليل عن منطقة حتت�ي على جتمع مدار�س )اأ�سا�سية 
الدرا�سي  ي�مه  خالل  �ساعات   7-6 ح�ايل   يق�سي  الطالب  باأن  علمًا  خمتلفة،  طالب  باأعمار  وثان�ية( 
معر�سًا لتلك الن�سبة من غازCO2، على مدى 5 اأيام يف الأ�سب�ع، و10 اأ�سهر �سن�يًا خالل ال�سنة الدرا�سية 
الكاملة. حيث اأن الطالب بحاجة ما�سة لت�فر الظروف ال�سحية املالئمة للحفاظ على �سالمته ال�سحية. 
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بعد القيام بج�لت ميدانية يف عدة مناطق يف مدينة اخلليل لختيار املكان املنا�سب، اتفق فريق البحث 
على اختيار منطقة جبل اأب� رمان حيث تت�اجد فيها 4 مدار�س خمتلفة، ثالثة اإبتدائية والأخرى ثان�ية، 
وترتاوح اأعمار طالبها ما بني )6-18( �سنة، والن�سبة الأكرب هي لطالب من املرحلة الإبتدائية. من خالل 

املعاينة للمنطقة وبعد الزيارة امليدانية لحظ البحاثة اأنها:
• منطقة �سكنية مكتظة وفيها حركة �سري ق�ية.   

م�ستمر،  ب�سكل  النفايات  ومكبات  حاويات  اإحراق  مثل  �سارة  بيئية  وممار�سات  م�ؤثرات  عدة  • هناك 
وتراكم م�اد البناء امل�ستخدمة يف اأحد م�اقع البناء و�سط املنطقة.

وقد قام فريق البحث باإجراء التجربة على مدار اأربعة اأيام متتالية،  يف ذات ال�قت عند ال�ساعة الثامنة 
�سباحًا اأي عند ت�جه الطالب اىل مدار�سهم.

رام اهلل 
اأيام  اأربعة  الكرب�ن على مدار  اوك�سيد  ن�سبة ثاين  البحث بفح�س  اأما يف مدينة رام اهلل فقد قام فريق 
ال�سيخ زايد ومركز طبي متخ�س�س  اأي�سا م�ست�سفى  والذي يقع فيه  �سارع م�ست�سفى رام اهلل  متتالية يف 

ملر�سى الثال�سيميا. 

�سمال غزة
يف منطقة �سمال غزة ولإختالف الأدوات امل�ستخدمة يف فح�س ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن فقد مت فح�س 
ن�سبة الغاز يف ثالثة مناطق خمتلفة وملدة ي�م كامل وهذه املناطق هي: �سارع جمال عبد النا�سر، �سارع عمر 

املختار و�سارع الر�سيد بالقرب من وادي غزة.
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2.2.4 طريقة فحص نسبة ثاين اوكسيد الكربون
قام فريق البحث بقيا�س ن�سبة غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن CO2  با�ستخدام جهاز خا�س ي�سمى 

kitagawa precision gas detector tubes وه� عبارة عن اأنب�ب زجاجي متدرج يحت�ي بداخله على 
مادة هيدروك�سيد الب�تا�سي�م وكا�سف ل�نه زهري، عند مرور اله�اء ما بني طرفيه يتفاعل الغاز مع مادة 
هيدروك�سيد الب�تا�سي�م  فيتغري ل�ن الكا�سف من الل�ن الزهري اإىل الل�ن الأ�سفر الذي يدل على ن�سبة 
اإبرة ل�سحب اله�اء مبقدار 100 ملم  .  وقد مت ا�ستخدام   )ppm( مبعدل جزء من امللي�ن CO2 غاز  

. CO2 ومالحظة مدى تغري الل�ن وحتديد ن�سبة
اأما مدينة �سمال غزة فقد قام فريق البحث ومب�ساعدة اأكادمييني من غزة بفح�س كمية ثاين اوك�سيد 

الكرب�ن با�ستخدام جهاز حم��سب بحيث يق�م باإعطاء نتيجة ثاين اوك�سيد الكرب�ن يف كل فرتة زمنية .

الطليعتني يا�سمني امل�سني و �س��سن خ�سر خالل 
عر�س نتائج بحثهن
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2.3 عرض النتائج:
بالبداية ، �سيتم عر�س نتائج كل مدينة ب�سكل منف�سل وبعد ذلك �ستتم مقارنه النتائج مع بع�سها البع�س 

ملعرفة من هي اأكرث املحافظات الفل�سطينية تل�ثًا اأو ارتفاعًا يف ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن.
ثابتة   ن�سبة  القد�س متفاوته، ومل يكن هناك  الكرب�ن مبنطقة  اوك�سيد  نتائج فح�س ثاين  القد�س كانت  يف 

لثاين اوك�سيد الكرب�ن يف منطقة البحث بحيث ميكن ح�ساب معدل الن�سبة كما ه� مبني يف ال�سكل املقابل .
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اأما منطقة نابل�س فقد اأظهرت النتائج -وامل��سحة بالر�سم البياين التايل- وج�د ن�سبة منخف�سة من ثاين 
اوك�سيد الكرب�ن اجل�ي يف منطقة ماأه�لة بال�سكان وامل�ست�سفيات واملدار�س.

co2 الطليعية فاطمة اخلطيب من حمافظة نابل�س خالل التمرن على اإ�ستخدام قارورة فح�س
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اأما نتائج منطقة رام اهلل ، فم��سحة بالر�سم البياين التايل:

هل للرتكيز العايل 
لثاين اوك�سيد 

الكرب�ن اثر على 
�سحة املر�سى 

و�سرعة تعافيهم 
من املر�س ؟

جمم�عة البحث من حمافظة رام اهلل خالل تعبئة مناذج تق�مي 
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 ويف منطقة اخلليل مت فح�س ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن يف منطقة ماأه�لة باملدار�س الأ�سا�سية واملدار�س 
الثان�ية، فكانت نتائج الفح�س م��سحة بالر�سم البياين التايل:

هل لثاين اوك�سيد 
الكرب�ن اأثر على 

تركيز الطالب 
باملدار�س وخ�س��سا 

اأن الطالب يتعر�س 
لن�سبة عالية ن�سيبا 
من هذا الغاز على 

مدى ثماين �ساعات 
ي�ميا، خم�سة ايام 
ا�سب�عيا، وع�سرة 

ا�سهر �سن�يا ؟اأ

الباحثة ال�سغرية هال البطمة خالل عر�س 
نتائج البحث
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اأما نتائج غزة فت�سري اإىل وج�د اختالف يف ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن على مدار 24 �ساعة يف كل من 
املناطق الثالثة التي اأجري فيها البحث .
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2.4 حتليل النتائج واإلستنتاجات:
بعد اأن متت مقارنة النتائج التي مت احل�س�ل عليها من فح�س ثاين اوك�سيد الكرب�ن، ن�ستطيع اأن ن�ستنتج 

ما يلي:

اأن البحث قد  اإن اأكرث املناطق زيادة يف ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن هي مدينة رام اهلل ، بالرغم من  اوًل: 
اأجري بعد �ساعات الذروة ما بني 3:00- 3:30، تليها منطقة اخلليل ومن ثم القد�س واأخرًيا منطقة نابل�س.

وبالرغم من اأن حمافظة اخلليل تخ�سع ملراقبة من قبل �سلطة ج�دة البيئة الفل�سطينية كما بينت املقابلة 
التي مت اجرائها مع م�س�ؤول يف �سلطة ج�دة البيئة، والذي قام بت��سيح املهام التي تق�م بها ال�سلطة من اأجل 
التقليل من ن�سبة التل�ث اجل�ي يف مدينة اخلليل ومنها املتابعة الدائمة للم�سانع القائمة يف املحافظة اأو 
تلك التي قيد التاأ�سي�س للتاأكد من ح�س�لها على الرتاخي�س البيئية الالزمة، ومراقبة اآلية تل�ث اله�اء من 
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خالل �سيارة خا�سة حتت�ي على اأجهزة متنقلة للفح�س، والعمل على تقليل ن�سبة التل�ث الناجت من ع�ادم 
الإحرتاق  عن  الناجت  الغاز  انبعاث  لفح�س  لل�سيارات  الدوري  الفح�س  خالل  من  واحلافالت  ال�سيارات 
الداخلي يف املركبات ون�سبة التل�ث الذي حتدثه، اإل اأن ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن يف هذه املحافظة تعترب 

عالية بني املحافظات الأربعة التي مت البحث فيها.

ثانيًا: عند مقارنة معدل ثاين اوك�سيد الكرب�ن الذي ح�سلنا عليه مع معدل ثاين اوك�سيد الكرب�ن عامليًا 
)تركيز ثاين اوك�سيد الكرب�ن حاليًا( وكما ه� م��سح بالر�سم البياين التايل  فاننا جند باأن اأكرث املناطق 

التي ترتفع 
فيها ن�سبة ثاين اوك�سيد الكرب�ن هي رام اهلل، يليها اخلليل ثم القد�س واأخريًا نابل�س. واذا متت مقارنة 
NOAA  ) الإدارة  النتائج باأعلى ن�سبة لثاين اوك�سيد الكرب�ن مت قيا�سها يف العامل للعام 2007 ح�سب 
ال�طنية للمحيطات والغالف اجل�ي( والتي كانت ت�ساوي ppm 383 فاإن مدننا الفل�سطينية لي�ست بعيدة 

عنها.
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وهنا �سدد اأحد الأكادمييني من  كلية الزراعة يف جامعة اخلليل على اأهمية ا�ستخدام الطاقة البديلة مثل 
الطاقة ال�سم�سية يف ت�سخني املاء وا�ستغالل اله�اء يف ت�ليد الكهرباء وغريها للتقليل من ن�سبة التل�ث بثاين 
اوك�سيد الكرب�ن، واأ�سار اإىل وج�د مراوح ه�اء يف منطقة جبلية ت�سمى« فر�س اله�ا » يف مدينة اخلليل، 
املراوح  بزيارة هذه  البحث  قام فريق  وقد  �سكان مدينة اخلليل.  اأحد  اإن�ساوؤها مببادرة �سخ�سية من  مت 

وت�س�يرها .

باحثات �سغريات يعر�سن بع�س النتائج امام باقي املجم�عة
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3 التوصيات كما أوردها البحاثة
1. �سرورة تكري�س  اجله�د ون�سر ال�عي لإحداث تغيري يف منط حياة امل�اطنني للتقليل من التل�ث البيئي 
بغاز ثاين اوك�سيد الكرب�ن. ومبا اأنه من الثابت اأن كل التغريات املناخية والبيئية تعطي م�ؤ�سرًا واحدًا وه� 
تفاقم م�سكلة الإحتبا�س احلراري على  الكرة الأر�سية، يجب اأن يك�ن هنالك تفعيل لقرارات خف�س ن�سب 
تلك  التقليل من  اأجل   وذلك من  كبديل  للبيئة  ال�سديقة  الطاقة  وا�ستخدام  العامل،  م�ست�ى  التل�ث على 

الآثار.

2. مطالبة امل�س�ؤولني عن مكافحة التل�ث يف فل�سطني بتفعيل الرقابة على امل�سانع وال�ر�سات ال�سناعية 
وال�سيارات للحد من ظاهرة التل�ث اله�ائي. وذلك بتنفيذ املخالفات �سد اأي اإنتهاك لقان�ن البيئة اله�ائية 

الفل�سطينية وت�سجيع ا�ستخدام الطاقة البديلة.

بعني  واأخذها  اله�ائي  التل�ث  ن�سب  فح�س  �سرورة  الفل�سطينية  والتعليم  الرتبية  وزارة  على  التاأكيد   .3
الإعتبار عند اإن�ساء املدار�س، وت�عية الطالب باأهمية احلد من التل�ث ومنع حرق حاويات النفايات.

الباحثني ال�سغار فادي اخلريي وعبد اهلل ع�دة من 
رام اهلل اثناء عر�س بحثهم
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4 ماذا بعد؟
لقد تطّرقت هذه الأبحاث اإىل م��س�ع بالغ احلي�ية والأهمية، ولكنها قد تثري بع�س الت�ساوؤلت. فما هي 

الأ�سئلة التي ميكن اأن تطرح على البّحاثة ال�سغار ح�ل الأوراق التي اأعّدوها؟

م�سعاهم؟ يف  ُوّفق�ا  • هل 
فعل�ه؟ مبا  الإرتقاء  ميكن  • كيف 

واملراجع؟ الأدبيات  من  مايكفي  على  الطالع  مت  • هل 
الإنرتنت؟ على  املت�فرة  املعل�مات  ن�ستخدم  • كيف 

والأ�سل�ب؟  اللغة  عن  • ماذا 
• ماذا عن املنهجية؟ هل كان من الأف�سل اإجراء املزيد من املقابالت؟ ا�ستمارات، فح��سات اأخرى 
حقيقيًا  م�ؤ�سرًا   تعطي  اأن  باإمكانها  وهل  الفح��سات  عدد  عن  وماذا  الكرب�ن؟  اوك�سيد  ثاين  لن�سبة 

عن هذه الن�سبة ؟
؟  بالتحديد  ت�جيهها  يتم  اأن  يجب  وملن  الت��سيات  عن  • ماذا 

ا�ستخدام  يف  والإقت�ساد  وخماطره،  التل�ث  �سد  الت�عية  مثل  املطل�بة،  الإجراءات  عن  ماذا   •
الكهرباء وطرق التخل�س من النفايات وغري ذلك من الأم�ر التي من املمكن اأن تزيد من التل�ث؟ 

ل ميكننا اإعادة درجة حرارة الأر�س اإىل ما كانت عليه بال�سابق. ول ميكننا منع ا�ستخدام املركبات لأن 
امل�ا�سالت ت�سكل ع�سب احلياة  كما اأننا لن ن�ستطيع حترمي التدخني.

اإل اأننا ن�ستطيع تغيري القليل من منط حياتنا؛ فاإذا كنت تريد الذهاب لزيارة اأحد الأقارب الذي يبعد عنك 
ب�سعة اأمتار اأو اإىل بيت �سديقك الذي يقع على بعد �سارعني فلماذا ت�ستخدم �سيارتك اأو �سيارة اأحد اأفراد 
اأ�سرتك اأو حتى تاك�سي من ال�سارع ؟ اأمل تنظر و تكت�سف اأن لديك قدمني ميكنهما اأن ت�ساعداك لل��س�ل 
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اىل املكان الذي تريد ؟  األ تعلم اأن امل�سي ريا�سة احلياة ب�سهادة الدرا�سات الطبية ؟ األ تعلم اأن التدخني ل 
ي�سر ب�سحتك وحدك بل ي�سبب ال�سرر لكل من ح�لك، كما اأنه  يزيد من ظاهرة الإحتبا�س احلراري  ؟؟؟؟ 

الكثري من ال�سخ�سيات املهمة ح�ل العامل تبذل اجله�د احلثيثة للحفاظ على البيئة وتقليل ن�سبة التل�ث 
البيئي ومن هذه ال�سخ�سيات » اآل غ�ر » الذي كر�س حياته - بعد خ�سارته يف انتخابات الرئا�سة الأمريكية 
اأ�سماه   ، باإنتاج فيلم وثائقي يتناول ظاهرة الإحتبا�س احلراري  – خلدمة بلده ؛ فقام  اأمام ج�رج ب��س 

»حقيقة مزعجة » . 
»هذا الفيلم الذي علمنا عنه خالل م�سرية بحثنا التي تعلمنا منها اأن نطلع على كل ما ميكن اأن يفيدنا 

يف اإجناز بحثنا.«
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5 املراجع:
ا�ستخدم البحاثة عددا من م�سادر املعل�مات ن�ردها فيما يلي من اأجل النظر يف ك�نها كافية اأو مفيدة اأو 
دقيقة. وينطبق ذلك خا�سة على روابط النرتنت للتاأكد من �سحتها، فما كل ما يرد على النرتنت ميكن 

ن�سخه ونقله 

1. التل�ث البيئي، امل��س�عة العربية العاملية
http://www.mawsoah.net/maogen.asp?th=$$0main&fileid=start&PageID=0
0_62215&ImgNo=1_0622154

2. ثاين اك�سيد الكرب�ن، املعرفة
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83%%D8%B1%D8%A8%D988%%D986%

3. الحتبا�س احلراري، املنتديات العلمية،2007/2/20
http://olom.info/ib3/ikonboard.cgi?act=ST;f=40;t=27578
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7%D8%B3_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D98%A
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7. بثينة ا�سامة، الحتبا�س احلراري ... قنبلة م�ق�تة، 2000/11/21
http://www.khayma.com/madina/m2-files/hotsun.htm

8.  ظاهرة الحتبا�س احلراري
http://www.tihamah.net/article9.html
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