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يهتــم علــم الجغرافيــا بدراســة األرض بوصفهــا وطنــا لإلنســان، مــع اإلهتمــام بإبــراز أثــر التفاعــل   
ــة، وهــو أهــم عنصــر مــن عناصــر  ــات الحي ــار اإلنســان أحــد الكائن ــة واإلنســان. باعتب ــن البيئ ــادل بي المتب
البيئــة وبــه ومــن أجلــه تتــم مختلــف الدراســات واألبحــاث. والجغرافيــا بوصفهــا علمــًا للمــكان تؤكــد 
العالقــة الوثيقــة بيــن الجغرافيــة والبيئــة والتفاعــل المتبــادل بيــن اإلنســان والبيئــة، فقــد اهتــم علــم الجغرافيا 
منــذ البدايــة بالدراســات البيئيــة والتغيــرات التــي تتعــرض لهــا البيئــة، والنتائــج المرتتبــة علــى ذلــك ســواء 
ــة مــن الملوثــات المختلفــة  ــة البيئ ــة أم بشــرية، وذلــك كلــه مــن أجــل حماي ــرات طبيعي أكانــت هــذه التغي

والمحافظــة علــى توازهنــا.

المــوارد الطبيعيــة  البيئــة خاصــة مــع تعــرض  التــي تناولــت  فتعــددت الدراســات واألبحــاث   
لالســتنزاف المســتمر، وعناصــر البيئــة المختلفــة مــن هــواء ومــاء وتربــة للتلــوث، ممــا أثــر علــى األنســان 
ــة باالنقــراض، االمــر الــذي يتطلــب وعــي  ــة والنباتي ــة الحيواني ــواع مختلفــة مــن الكائنــات الحي وهــدد أن

بيئــي لحمايــة البيئــة والمحافظــة علــى مواردهــا، ممــا دعــى إلــى االهتمــام بتدريــس جغرافيــة البيئــة لطــالب 
ــوي. ــم الثان ــن التعلي ــة م ــنة الثالث الس

وقــد جــاء هــذا الكتــاب يف خمــس فصــول شــمل الفصــل األول مفهــوم البيئــة ومكوناهتــا وأهميتهــا،   
والفصــل الثــاين خصائــص البيئــات المختلفــة، والفصــل الثالــث درس التجمعــات الســكانية ومشــكالهتا 
وأثرهــا علــى البيئــة، امــا الفصــل الرابــع فقــد ركــز علــى التلــوث البيئــي بأنواعــه المختلفــة، وجــاء الفصــل 

ــة المســتدامة . ــة و التنمي ــة البيئ ــم بطــرق حماي الخامــس  ليهت

جلنة مراجعة مقررات اجلغرافيا 

 مـقـدمـة
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1 الفصل األول

مـفهـوم البيئـة
 وأهــميتها
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البيئــة  : هــي ذلــك المجــال الــذي يعيــش فيــه اإلنســان والــذي يشــمل كافة الجوانــب المنظــورة وغيــر المنظورة   
الطبيعيــة منهــا والبشــرية. وقــد يشــمل منطقــة كبيــرة جــدًا وقــد تضيــق دائرتــه بحيــث ال تتعــدى رقعــة بســيطة يقطنهــا 

ــوق حــي. مخل

فالبيئــة المحيطــة إذن هــي كل المخلوقــات الحيــة نباتيــة كانــت أو حيوانيــة، وهــي الســماء التــي تعلونــا واألرض التــي 
ــا بــه حواســنا ســواء كانــت عناصــر بشــرية أو طبيعيــة، وذلــك يف إطــار مــا يســمى  تحــت أقدامنــا، وهــي كل مــا تخربن
بالوســط الحيــوي الطبيعــي بحيــث يشــكل هــذا اإلطــار البيئــي المرتكــز األساســي الــذي يتحــرك مــن خاللــه اإلنســان 
والــذي يقــع تحــت حســه ومشــاهدته، ويهتــم علــم البيئــة )اإليكولوجــي( بدراســة العالقــات والتفاعــالت المشــرتكة 

التــي تحــدث بيــن المخلوقــات الحيــة وبينَهــا وبيــن مختلــف عناصــر البيئــة المحيطــة هبــا.

ــط  ــو مرتب ــا، فه ــه عنه ــب فصل ــن الصع ــرى وم ــوم األخ ــن العل ــد م ــعبة يف العدي ــذور متش ــة ج ــم البيئ ــح لعل ــد أصب وق
بــكل فــروع علــم الجغرافيــا )الطبيعــي والبشــري( وعلــوم األحيــاء والعلــوم الطبيعيــة والصيدالنيــة والزراعيــة وعلــوم 

ــة. ــية واإلجتماعي ــوم الهندس ــوب والعل ــاء والحاس ــوم اإلحص ــاء وعل ــاء والفيزي الكيمي

ويحظــى علــم البيئــة اآلن باهتمــام كبيــر مــن عــدة دول وهيئــات لمعرفــة أســرار ونظــم البيئــة والحيــاة واســتثمار الطبيعــة 
بطريقــة تضمــن لإلنســان حاجاتــه الغذائيــة واإلجتماعيــة وتحفــظ للبيئــة توازهنــا وتناســقها وتكاملها.

أهمية البيئة:

تتأكــد أهميــة البيئــة لإلنســان يف كوهنــا أصــل نشــأته وبدايــة مادتــه األولــى فمنهــا خلــق وفيهــا يحيــا وإليهــا يعــود، فهــو   
جــزء منهــا، وال يعــدو أن يكــون مــن جانبــه المــادي مزيجــًا مــن تراهبــا ومائهــا.

وعلــى البيئــة بعناصرهــا المختلفــة كالهــواء والمــاء والضــوء والرتبــة واألحيــاء النباتيــة والحيوانيــة، يعتمــد اإلنســان يف حياتــه 
وهنضتــه وحضارتــه اعتمــادًا كامــالً ومــن ثــم وجــب االســتفادة منهــا وفــق امكانياهتــا لتطويــر حياتــه الحاضــرة والمســتقبلة.

مـفهـوم البيئـة وأهــميتها

 تعريف البيئة وماهيتها:
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1 - األهمية القتصادية والعمرانية للبيئة: 
لــكل بيئــة خصائــص ومميــزات تجعلهــا تتبــوأ مكانــًا إقتصاديــًا معينــًا بمــا تحــوي يف طياهتــا مــن مقومــات طبيعية وبشــرية، 
وعلــى أساســها تتحــدد طبيعــة اإلســتغالل اإلقتصــادي ولذلــك فــإن كالً مــن البيئــات الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة تمتاز 

بنــوع خــاص مــن النشــاط والعمران.

2-  األهمية الصحية للبيئة:

ــن  ــكاهنا وم ــب س ــي تصي ــددة الت ــا المح ــة أمراضه ــكل بيئ ــان فل ــة اإلنس ــى صح ــة عل ــة جلي ــا واضح ــة بصماهت ــرتك البيئ ت
ــة أو يف المناطــق شــبه  ــة األفريقي ــات المداري ــة، ففــي نطــاق الســفانا والغاب يخالطوهنــم، يطلــق عليهــا األمــراض المتوطن
الصحراويــة المجــاورة،  كثيــرًا مــا تظهــر األوبئــة التــي تنقلهــا بعــض الحيوانــات مثــل القــردة التــي تنقــل فيــروس الحمــى 
ــا  ــس، أم ــوض األنوفيل ــى البع ــه أنث ــذي تنقل ــا ال ــرض المالري ــوم، وم ــرض الن ــل م ــي تنق ــي الت ــي تس ــة تس ــراء وذباب الصف

ــن العظــام . ــزم والتهــاب الحنجــرة والســعال ولي ــزا  والروماتي ــاردة فهــي تشــمل األنفلون ــم الب أمــراض األقالي

فاإلنسان يتأثر ويؤثر يف بيئته الطبيعية والثقافية واإلجتماعية .

1-  النظم البيئة الطبيعية: 

يعتــرب النظــام البيئــي الطبيعــي أكثــر النظــم البيئيــة تعقيــدًا، وتشــعبًا، بســبب تعــدد مكوناتــه وتشــابكها وتفاعلهــا مــع بعضهــا 
البعــض، ويف نفــس الوقــت تتفاعــل مــع الظــروف البيئيــة بحيــث تؤثــر وتتأثــر ضمــن هــذا النظــام.

ن جميعْهــا نظامــًا ديناميكيــًا  وتتكــون النظــم البيئيــة الطبيعيــة أساســًا مــن مكونــات حيــة مختلفــة ومكونــات غيــر حيــة يكــوِّ
متوازنــًا، شــكل ) 1 (.

ولإلنســان كأحــد مكونــات هــذا النظــام مكانــة خاصــة نظــرًا لتطــوره الفكــري والنفســي فهــو المســيطر جزئيــًا علــى هــذه 
النظــم البيئيــة، وعليــه تتوقــف المحافظــة علــى هــذه النظــم، وعــدم اســتنزافها  . 

شكل ) 1 ( مكونات النظام البيئي 

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



14

أ. المكونات غير الحية للبيئة:

يطلــق علــى المكونــات غيــر الحيــة مجموعــة الثوابــت واألســس التــي تضــم مقومــات الحيــاة األساســية. 
وتتصــف المكونــات غيــر الحيــة للبيئــة بخلوهــا مــن مظاهــر الحيــاة، ولكنهــا إحــدى العوامــل المهمــة يف وجــود 

ــا: ــن أهمه ــتمراريتها، وم ــاة واس الحي

-   عناصر المناخ: كالحرارة والرطوبة والرياح والضوء.

-   عناصر الرتبة والمياه وخصائصها الكيماوية والفيزيائية والحيوية.

-   العناصر الكيميائية: كاألكسجين والمغذيات النباتية والحيوانية غير العضوية.

-   العناصر الفيزيائية كالجاذبية واالشعاع.

-   المعادن المختلفة والصخور بأنواعها.

ب - المكونات الحية للبيئة:

ــود  ــف بوج ــة وتتص ــاء دقيق ــات وأحي ــوان ونب ــن حي ــة م ــات الحي ــع المخلوق ــة جمي ــذه المجموع ــمل ه تش
ــر. ــو والتكاث ــذاء والنم ــاة كالغ ــر الحي مظاه

ــث  ــي حي ــوق الح ــة المخل ــًا لنوعي ــة تبع ــر الحي ــات غي ــى المكون ــة عل ــات الحي ــاد المخلوق ــف اعتم ويختل
ــر  ــات غي ــات معيشــية محــددة تشــمل عناصــر المكون ــواع هــذه المخلوقــات متطلب ــوع مــن أن ــكل ن يوجــد ل

ــر. ــة النمــو والتكاث ــات الحي ــى تســتطيع المكون ــى منهــا حت ــر الحــد األدن ــد مــن توف ــي الب ــة والت الحي

ويمكن تصنيف هذه المجموعة حسب طريقة تغذيتها إلى األنواع اآلتية: -

- المخلوقات المنتجة :

وهــي المخلوقــات ذاتيــة التغذيــة أي النباتــات الخضــراء بــكل أنواعهــا إبتــداًء مــن الطحالــب إلــى األشــجار 
الضخمــة ولهــذه النباتــات القــدرة علــى صنــع غذائهــا بنفســها عــن طريــق تحويــل المركبــات غيــر العضويــة 
ذات الطاقــة المنخفضــة مــن مــاء وثــاين أكســيد الكربــون إلى مركبــات عضويــة ذات طاقة مرتفعة كالســكريات 
بواســطة عمليــة البنــاء الضوئــي، ويتــم عــن طريــق إمتصــاص النباتــات الخضــراء لغــاز ثــاين أكســيد الكربــون 
ــا  ــا، أم ــق جذوره ــن طري ــة ع ــن الرتب ــاء م ــاص الم ــور األوراق ، وإمتص ــطة ثغ ــا بواس ــط هب ــو المحي ــن الج م
ــط  ــذاب يف الوس ــون الم ــيد الكرب ــاين أكس ــاز ث ــن غ ــتفيد م ــي تس ــاء فه ــورة يف الم ــراء المغم ــات الخض النبات

المائــي .

كما تعد بعض أنواع البكتيريا مخلوقات حيــــــــة منتجـــــــة ذاتية التغذية تحصل على غذائهـــا أو طاقتها
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كيماويــًا عــن طريــق عمليــة البنــاء الكيمــاوي بإســتخدام مركبــات كيماويــة معينــة دون الحاجــة إلــى الضــوء، 
ــا بأكســدة الحديــدوز إلــى حديديــك، وينتــج عــن هــذه التفاعــالت طاقــة  فمثــالً تقــوم بعــض أنــواع البكتيري

يمكــن إســتخدامها يف البنــاء العضــوي.

- مخلوقات مستهلكة :

وهــي مخلوقــات حيــة غيــر ذاتيــة التغذيــة وتعتمــد يف تغذيتهــا علــى المــواد العضويــة المنتجة مــن قبــل المخلوقات 
ذاتيــة التغذيــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــر ألهنــا غيــر قــادرة علــى إنتــاج مركباهتــا العضويــة الالزمــة لألغــراض 

الغذائيــة األساســية، وتشــمل هــذه المجموعــة الحيوانــات والبكتيريــا والفطريــات.

وتصنف المخلوقات الحية المستهلكة حسب مصدر غذائها إلى األنواع اآلتية:

 آكلة النباتات:

وتشــمل المواشــي والقــوارض وبعــض أنــواع الطيــور والحشــرات وطفيليــات النباتــات وبعــض األحيــاء المائيــة 
التــي تتغــذى علــى الهوائــم النباتيــة )الطحالــب( ويطلــق علــى هــذه المجموعــة المســتهلكات األوليــة .

 آكلة اللحوم :

ــى  ــواع بعضهــا يتغــذى عل ــة مســتهلكة تتغــذى علــى اللحــوم )المفرتســة( وتشــمل عــدة أن وهــي مخلوقــات حي
الحيوانــات آكلــة العشــب كالذئــاب واألســود ويطلــق عليهــا مســتهلكات ثانويــة وبعضهــا اآلخــر علــى الحيوانــات 

آكلــة اللحــوم كاألســماك المفرتســة ويطلــق عليهــا مســتهلكات ثالثــة، وهكــذا.

 آكلة النباتات واللحوم:

ــك يمكنهــا أن تكــون مســتهلكات  ــات واللحــوم وهــي بذل ــى النبات ــة مســتهلكة تتغــذى عل ــات حي وهــي مخلوق
أوليــة وثانويــة يف نفــس الوقــت مثــل اإلنســان الــذي يــأكل الخضــروات يكــون مســتهلكًا أوليــًا، وعندمــا يضيــف 
إلــى غدائــه لحــوم آكلــة العشــب يصبــح مســتهلكًا ثانويــًا، وإذا تغــذى علــى لحــوم حيوانــات آكلــة اللحــوم فإنــه 

يكــون مســتهلكًا ثالثــًا، وهكــذا ينطبــق علــى العديــد مــن المخلوقــات الحيــة المســتهلكة األخــرى.

ــة  ــة التغذي ــر ذاتي ــة غي ــات متخصص ــد مخلوق ــي تع ــتهلكين فه ــة المس ــى مجموع ــي إل ــي تنتم ــات الت ــا الطفيلي أم
ــا. ــرى يف غذائه ــات األخ ــى المخلوق ــل عل ــا تتطف ولكنه

 مخلوقات محللة )مفككة(:

وتتضمن مخلوقات مجهريه تتمثل يف الفطريات والبكتيريا وتقوم هذه المجموعة بعملية تكسير أو تحليل
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المواد العضوية » نباتية وحيوانية«  ولهذا يطلق عليها المحلِّالت. 

وتشــمل هــذه المجموعــة الفطريــات والبكتيريــا وبعــض الحيوانــات األوليــة وغيرهــا مــن المخلوقــات المجهريــة 
التــي تمتــص مــا تحتــاج إليــه مــن مــواد عضويــة محللــة عــن طريــق غشــائها الخلــوي المباشــر، كمــا تقــوم هــذه 
المخلوقــات بتفكيــك بقايــا المخلوقــات الحيــة النباتيــة والحيوانيــة وتحويلهــا إلــى مركبــات بســيطة تســتفيد منهــا 

النباتــات يف تغذيتهــا. 

وتصنف المخلوقات المحللة إلى ثالث أنواع حسب متطلبات األكسجين هي:

 المخلوقات الحية الدقيقة الهوائية:

وهــي التــي تحتــاج إلــى أكســجين كاف الســتمرار حياهتــا ونشــاطها وإنجــاز عمليــة التحلــل الهوائــي التــي تشــبه 
عمليــة التنفــس داخــل الخاليــا الحيــة إذ تتحلــل المــادة العضويــة إلــى ثــاين أكســيد الكربــون والمــاء وهــي أيضــًا 
عكــس تفاعــل التمثيــل الضوئــي مــن حيــت المتطلبــات والمنتجــات النهائيــة للتفاعــل لــذا يعــرف التحلــل الهوائــي 

أحيانــًا بتنفــس النظــام البيئــي.

 المخلوقات الدقيقة الالهوائية:

ــان التــي تحلــل المــواد  ــا الميث ــه األكســجين مثــل بكتيري ــاج الســتمرار حياهتــا ونشــاطها وســطًا ال يتوفــر ب وتحت
ــة وجــود األكســجين تمــوت  ــة ينعــدم فيهــا األكســجين، ويف حال ــان يف بيئ ــات إلــى غــاز الميث ــة والكربون العضوي

ألنــه يعتــرب غــازًا ســامًا لهــا.

 المخلوقات الحية الدقيقة الختيارية:

وهــي تلــك المخلوقــات التــي تســتطيع أن تكيــف نفســها حســب الوســط الــذي تعيــش فيــه ، فــإذا توفــر األكســجين 
كانــت هوائيــة وإذا لــم يتوفــر أصبحــت ال هوائيــة مثــل بكتيريــا الرتبــة .

ويشــارك المخلوقــات الحيــة الدقيقــة يف عمليــة تحلــل المــواد العضويــة العديــد مــن المخلوقــات الحيــة األخــرى 
حيــث يبــدأ التحلــل عــادة بالحيوانــات التــي تتغــذى علــى القمامــة التــي تقــوم بتقطيعهــا إلــى قطــع أصغــر، ثــم يــأيت 
دور الحيوانــات الالفقاريــة كالحشــرات والديــدان التــي تعمــل علــى تقطيــع وتصغيــر الكتــل العضويــة التــي تصبــح 

مهيــأة للفطريــات، والبكتيريــا لتقــوم بتفكيكهــا وتحليلهــا.

     ويتوقــف دور المخلوقــات المحللــة علــى نــوع الرتبــة ونســبة الرطوبــة ومعــدالت الحــرارة والمــادة الغذائيــة 
وغيرهــا مــن العوامــل البيئيــة.

وتتواجد هذه المخلوقات يف أقاليم حياتية مختلفة مثل الغابة والبحيرة والنــــهر والمستنقـــع، وتختلف تلك
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النظم عن بعضها من حيت الموقع الجغرايف ونوعية المخلوقات الحية برية أو مائية أو برمائية.

وبالتالــي يمكــن القــول أن النظــام البيئــي الطبيعــي هــو عبــارة عــن حلقــات متصلــة مــع بعضهــا البعــض، تمثــل الحلقة 
ــة بواســطة  ــاج المــواد العضوي األولــى المخلوقــات المنتجــة التــي تســتمد طاقتهــا مــن أشــعة الشــمس، وتقــوم بإنت

عمليــة التمثيــل الضوئــي، وتعــد هــذه الحلقــة المحــرك الرئيســي لــدورة النظــام البيئــي.

أما الحلقة الثانية فهي المخلوقات الحية المستهلكة التي تعتمد يف حياهتا على المواد العضوية.

الحلقــة الثالثــة تمثــل المخلوقــات المحللــة التــي تقــوم بتحليــل المــواد العضويــة إلــى مــاء وغاز ثــاين أكســيد الكربون 
ونــرتات وفوســفات باإلضافــة إلــى أيونــات أخــرى تعــود إلــى الحلقــة األولــى المنتجــة ويعــاد اســتعمالها وبذلــك 
تغلــق الــدورة شــكل )2(، وبالتالــي ليــس هنــاك تراكــم للفضــالت يف الــدورة البيئيــة المتكاملــة ألن كل شــيء 

سيســتعمل مــن جديــد، وهبــذا نجــد أن كل مخلــوق حــي جــزء مــن النظــام البيئــي ويســاهم يف توازنــه.

وإذا حــدث إزديــاد أو نقصــان غيــر طبيعــي لعنصــر مــن عناصــر النظــام البيئــي بفعــل تأثيــر خارجــي كتلــوث المــاء أو 
الهــواء أو الرتبــة أو إنقــراض بعــض الحيوانــات أو الطيــور أو النباتــات أو غيرهــا، فإنــه ينتــج خلــل بالتــوازن البيئــي.

شكل ) 2 ( دورة النظام البيئ 
الطبيعي 
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يمكــن تحليــل مكونــات أي نظــام بيئــي مــن خــالل دراســة سلســلة الغــذاء فيــه والتــي تتدفــق الطاقــة ) الغــذاء(   
مــن خاللهــا فسالســل الغــذاء  تحــدد حلقــات تتابــع املخلوقــات الحيــة والتــي عــن طريقهــا تمــر الطاقــة أو العناصــر 
كغــذاء عضــوي مثــالً النباتــات الطبيعيــة التــي تأكلهــا الحيوانــات العاشــبة التــي تتغــذى عليهــا الكائنــات الالحمــة  
ويوجــد يف كل مجتمــع تقريبــًا عــدد مــن سالســل الطعــام المغلقــة والتــي تدعــى بالسالســل الغذائيــة والشــكل »3« 

ــة. ــواع السالســل الغذائي يوضــح أحــد أن

سلسلة الغذاء » الدورة الغذائية« :

شكل ) 3 ( السلسلة الغذائية 

مسار الغداء يف 
السلسلة الغدائية 

مواد عضوية 
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لعــل عمليــة البنــاء الضوئــي هــي العمليــة األساســية يف دورة الكربــون مــن الغــالف الغــازي إلــى النبــات األخضــر   
بمســاعدة أشــعة  الشــمس ثــم إلــى مكونــات عالــم الحيــوان مــن آكالت لألعشــاب واللحــوم إلــى اإلنســان مــن خــالل 
السلســلة الغذائيــة فــإن عمليــة البنــاء الضوئــي بقــدر ماهــي عمليــة إســتهالكية لغــاز ثــاين أكســيد الكربــون مــن الغــالف 
ــل  ــة تحل ــون كعملي ــيد الكرب ــاين أكس ــاز ث ــج غ ــي تنت ــات الت ــا العملي ــجين أم ــاز األكس ــة لغ ــة إنتاجي ــي عملي ــازي فه الغ
المــواد العضويــة واألجســام الميتــة بواســطة البكرتيــا والفطريــات وعمليــة التنفــس التــي تقــوم خاللهــا كل المخلوقــات 
الحيــة بمــا فيهــا االنســان بأكســدة المــواد العضويــة بواســطة غــاز االكســجين وبالتالــي ينتــج غــاز ثــاين أكســيد الكربــون 
كمــا أن هنــاك مصــدر آخــر لهــذا الغــاز مــن خــالل عمليــات إحــرتاق المــواد العضويــة وتحــرر الكربــون مــن الصخــور 

الجيريــة ويتصاعــد إلــى الهــواء شــكل )4(  .

شكل )4( دورة الكربون 

 دورة الكربون :  
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ــة فهــو مكــون أساســي  ــات الحي ــكل المخلوق ــن 78 % مــن الهــواء وهــو عنصــر هــام ل يكــون غــاز النيرتوجي   
للمــواد الربوتينيــة تبــدأ بواســطة أنــواع البكتيريــا والطحالــب التــي تثبــت النيرتوجيــن مــن الحالــة الغازيــة إلــى أمــالح 
ــل  ــض العوام ــن لبع ــا يمك ــان كم ــوان واإلنس ــم الحي ــى عال ــل إل ــات تنتق ــى بروتين ــا إل ــات و تحوله ــا النبات تمتصه
الطبيعيــة مثــل الــربق تثبيــت غــازات النيرتوجيــن كمــا ينتــج أثنــاء انفجــارات بعــض الرباكيــن ثــم ترجــع مــرة أخــرى 

إلــى الرتبــة عــن طريــق ميــاه األمطــار ثــم الــى البحــار والمحيطــات أنظــر الشــكل )5(  .

شكل )5( دورة النيرتوجين 

دورة النيتروجين: 
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أولً : أسئلة الصواب والخطأ: ضع كلمة )صح( أو)خطأ( أمام العبارات اآلتية مع تصويب الخطأ : 

ــة  ــورة الطبيعي ــر المنظ ــورة وغي ــب المنظ ــة الجوان ــمل كاف ــان ويش ــه األنس ــش في ــذي يعي ــط ال ــي الوس ــة ه 1-  البيئ
والبشــرية. )         ( 

ــن  ــة وبينهــا وبي ــات الحي ــن الكائن ــي تحــدث بي ــات والتفاعــالت المشــرتكة الت ــة بدراســة العالق ــم البيئ ــم عل 2- يهت
ــا. )         (  ــة هب ــة المحيط ــر البيئ ــف عناص مختل

3- من أمراض األقاليم الباردة الروماتزم والسعال ولين العظام.        )         ( 

4- تقل نسبة األكسجين يف الماء بإرتفاع درجة الحرارة.                      )         ( 

5- الكائنات المنتجة أحد عناصر البيئة الحية.                                      )         ( 

6- عنصر الرتبة والماء من عناصر البيئة الحية.                                     )         ( 

7- تتصف المكونات غير الحية للبيئة بخلوها من مظاهر الحياة  .    )         ( 

8- تعترب الطحالب مخلوقات ذاتية التغذية.                                          )         ( 

9- يطلق على مجموعة آكلة اللحوم ) المستهلكات األولية (  .        )         ( 

10- يطلق على مجموعة آكلة النباتات )مستهلكات ثانية( .              )         ( 

11- الطفيليات مخلوقات ذاتية التغذية.                                               )         ( 

12 - كل مخلوق حي جزء من النظام البيئي ويساهم يف توازنه.        )         ( 

13- ليس هناك تراكم للفضالت يف الدورة البيئية المتكاملة أن كل شيء سيستعمل من جديد. )         ( 

14- يمكننا تصور النظام البيئي الطبيعي على هيئة ثالث حلقات متصلة.                                     )         ( 

15- للنباتات القدرة على صنع غدائها بنفسها بواسطة عملية البناء الضوئي.                               )         ( 

16- إذا حــدث إزديــاد أو نقصــان غيــر طبيعــي لعنصــر مــن عناصــر النظــام البيئــي فإنــه ينتــج خلــل بالتــوازن البيئــي. 
 )         (

أسئلة عامة 
على الفصل األول
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17- تعد المخلوقات المنتجة المحرك الرئيسي لدورة النظام البيئي  . )         ( 

ثانيًا: أسئلة الختيار من المتعدد:

1- البيئة هي: 

ب( أصل نشأه االنسان ومادته األولى  أ(  ذلك الوسط أو المجال الذي يعيش فيه اإلنسان  

جـ( يعتمد عليها اإلنسان يف هنضته وحضارته                د( كل اإلجابات صحيحه 

2- جميع عناصر البيئة الحية :

ب( عناصر المياه  أ( عناصر الرتبة     

د ( العناصر الفيزيائية     جـ( عناصر المناخ                          

              هـ( كل اإلجابات صحيحة 

3 - يزداد ذوبان األكسجين يف المياه :

أ( الدافئة             ب( الباردة

جـ(  العذبة                        د  ( المالحة 

4 -  يوجد تناسب بين درجة الحرارة وكمية االكسجين المذاب يف  الماء البارد بصورة:

5 -  تتكون البيئة الطبيعية من العناصر:

6 -  الكائنات أكلة اللحوم  :

أ( مستهلكه أولية وثانية وثالثة .                              ب(   مستهلكه ثانيــــــــــة .  

جـ ( مستهلكه ثـــــــــــــــــــــالثة .                              د (    مستهلكه ثانية وثالثة.

7 - دورة النظام البيئي الطبيعي بالرتتيب:

    أ(     ) الشمس– المحللة– المنتجة - المستهلكة(         ب(    ) الشمس  –  المستهلكة  – المحللة  - المنتجة (

   جـ (    ) الشمس –  المنتجة – المستهلكة – المحللة  (     د (     ) الشمس  – المحللة – المستهلكة – المنتجة(

أ( متساوية             ب( متوازية            جـ( طردية                         د  (  عكسية 

أ( البشرية              ب( الحيوانية            جـ(   الغابية              د  (   المنظورة وغير المنظورة 
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8( المكونات غير الحية هي: 

ج( العناصر الكيمائية والفيزيائية  أ( المناخ والرتبة والمياه    

ب( المعادن والصخور بأنواعها    د( كل اإلجابات صحيحة 

ثالثًا: علل لما يأتي:

أ- يحظى علم البيئة بإهتمام كبير من عدة دول وهيئات دولية.

ب - تختلف المواهب الثقافية واإلبداعات العلمية للبشر من بيئة إلى أخرى.

جـ - يعترب النظام البيئي الطبيعي أكثر النظم البيئية تعقيدًا وتشعبًا.

د -  يعترب اإلنسان أحد أهم مكونات النظام البيئي وله مكانه خاصة.

هـ - يطلق على المكونات غير الحية مجموعة الثوابت أو مجموعة األسس.

و - المخلوقات الدقيقة الالهوائية تموت يف وجود األكسجين .

ز -  صنفت بعض المخلوقات الحية الدقيقة بالهوائية.

رابعــًا:  ))النظــام البيئــي الطبيعــي عبــارة عــن حلقــات متصلــة مــع بعضهــا البعــض((  تكلــم 
: عن

أ- دور كالً من الحلقة األولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة.

ب- سبب عدم تراكم الفضالت يف الدورة البيئية المتكاملة.

جـ - ماذا يحدث يف حالة  إزدياد أو نقصان غير طبيعي لعنصر من عناصر النظام البيئي .

د-  ارسم دورة النظام البيئي الطبيعي.

خامسًا : اشرح مع الرسم كالً من: 

   1. السلسلة الغذائية                            2. دورة الكربون 

                            3.النيرتوجين 
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2 الفصل الثاين

 البيئة وخصائصها
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تتضمــن البيئــة بمعناهــا الواســع العوامــل الطبيعيــة واإلجتماعيــة والثقافيــة والحضاريــة واإلنســانية التــي تؤثــر   
ــا  ــاس يمكنن ــذا األس ــى ه ــا، وعل ــا وبقاءه ــكلها وعالقته ــدد ش ــة وتح ــات الحي ــات المخلوق ــراد وجماع ــى أف عل

ــي: ــو التال ــى النح ــا عل ــات وخصائصه ــواع البيئ ــد أن تحدي

أولً: البيئة الطبيعية:

هــي البيئــة التــي تتكــون مــن المــاء والهــواء والرتبــة والمعــادن ومصــادر الطاقــة واألحيــاء بكافــة صورهــا، التــي تمثــل 
المــوارد التــي أتاحهــا اهلل لإلنســان ليحصــل منهــا علــى مقومــات حياتــه.

ــكانية  ــات الس ــن التجمع ــة م ــة القريب ــم البيئي ــي النظ ــرية ه ــطة البش ــا لألنش ــة تعرض ــة الطبيعي ــم البيئي ــر النظ إن أكث
ــة. ــم المختلف ــى إحتياجاهت ــول عل ــم للحص ــذه النظ ــتغالل له ــن إس ــك م ــى ذل ــب عل ــا يرتت ــة وم الكثيف

     وقد قسمت البيئات الطبيعية إلى األنواع الرئيسية اآلتية:

1- البيئة المائية:

ــاه الحــرة الموجــودة  ــي ويشــمل كل المي ــه الغــالف المائ ــة يطلــق علي ــط بالكــرة األرضي ــًا يحي يشــكل المــاء غالف
علــى ســطح الكــرة األرضيــة أي غيــر المرتبطــة فيزيائيــًا وكيميائيــًا مــع المعــادن المشــكلة للكــرة األرضيــة، ويوجــد 

المــاء يف الطبيعــة علــى ثــالث حــاالت وهــي: -

أ.  علــى هيئــة غــاز وهــو بخــار المــاء العالــق يف الجــو ويمثــل نســبة بســيطة مــن مجمــوع كميــة المــاء يف العالــم 
تقــدر بنحــو  0.01 % مــن مخــزون المــاء الكلــي.

ب.   ويوجــد ســائالً وهــو المــاء العــادي بأنواعــه المالحــة والعذبــة ويمثــل نســبة كبيــرة تقــدر بنحــو 98.2 % 
مــن المخــزون الكلــي للميــاه ويغطــي مــع الحالــة الصلبــة حوالــي 70.8 % مــن مســاحة الكــرة األرضيــة .

جـــ .   ويوجــد صلبــًا علــى شــكل جليــد ويرتكــز يف القطبيــن وعلــى المرتفعــات العاليــة وتقــدر نســبته بنحـــــــــو 
1.79 %  مــن مجمــوع المخــزون المائــي الكلــي .

 البيئة وخصائصها

أولً: البيئة الطبيعية:
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وللمــاء يف صــوره الثــالث دورة مســتمرة يف الطبيعــة بفضــل الطاقــة الشمســية يطلــق عليهــا الــدورة الهيدرولوجيــة 
تجعــل المــاء يســتهلك ويتجــدد يف إطــار كامــل ومتــزن، بحيــث يتبخر مــن المســطحات المائيــة والنباتــات والرتبة.

     الدورة المائية: 

تعــرف بأهنــا عبــارة عــن عــدة عمليــات طبيعيــة مســتمرة ليــس لهــا بدايــة أو هنايــة فالميــاه تتبخــر مــن ســطوح كل   
مــن الكتــل القاريــة اليابســة والمســطحات البحريــة والمحيطيــة لتصبــح بخــار مــاء عالــق يف الهــواء يأخــذ يف االرتفــاع 
ــل  ــى الكت ــة عل ــاقط المختلف ــكال التس ــر يف أش ــف لتنهم ــات التكثي ــرض لعملي ــث يتع ــوي حي ــالف الج ــالل الغ خ
القاريــة والمســطحات البحريــة والمحيطيــة علــى حــد ســواء.وعلى نــوع الميــاه ووفرهتــا وســهولة الحصــول عليهــا 

يتوقــف نجــاح األنشــطة البشــرية المختلفــة ، شــكل )6( .
شكل )6( الدورة المائية 

وتســاهم أيضــًا يف تكويــن المــواد العضويــة التــي تتغــذى عليهــا آالف األنــواع مــن الكائنــات الدقيقــة األخــرى كمــا 
أن جــزءًا منهــا يــؤدي دورًا هامــًا يف العمــل كمنظفــات للبيئــة.

وللوســط المائــي أيضــًا تأثيــر مهــم علــى كل مخلــوق حــي علــى ســطح الكــرة األرضيــة فهــذا الحجــم الهائــل الــذي 
ــاع  ــع ارتف ــو يمن ــألرض فه ــي ل ــراري األساس ــم الح ــؤدي دور المنظ ــب ي ــرت مكع ــو م ــار كيل ــو 1.3 ملي ــدر بنح يق
ــة  ــارات المائي ــة مــع بعضهــا البعــض مــن خــالل التي ــل المائي ــط أجــزاء الكت ــم رب وانخفــاض درجــة الحــرارة. ويت
التــي تحــدث بفعــل الريــاح واختــالف كثافــة الميــاه بســبب تفــاوت درجــات الحــرارة واختــالف تركــز األمــالح هبــا.

فالتيــارات الدفيئــة تعمــل علــى تزويــد الســواحل القريبــة للمحيطــات يف العــروض العليــا بالحــرارة والرطوبــة ممــا 
ــارات  ــا التي ــنة، أم ــدار الس ــى م ــة عل ــة البحري ــة للمالح ــواحلها مفتوح ــاخ وس ــة المن ــم معتدل ــك األقالي ــل تل يجع

البــاردة فهــي ال شــك تلطــف درجــة حــرارة ســواحل العــروض الدنيــا المــارة هبــا.
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ويختلــف النظــام البيئــي المائــي عــن النظــام البيئــي الــربي فالرطوبــة والحــرارة مــن العوامــل الجغرافيــة األساســية 
المحــددة للنظــام البيئــي الــربي يف حيــن األكســجين المــذاب واألشــعة الشمســية مــن أهــم العوامــل األساســية 

المحــددة للنظــام البيئــي المائــي.

ويدخل األكسجين إلى الوسط المائي من خالل : 

1 - التفاعل بين الماء والهواء .
2 - عمليات التمثيل الضوئي للنباتات المائية والطحالب.

3 - من الشالالت القوية  ونشاط األمواج.
ــان األكســجين يف  ــزداد ذوب ــة يف المــاء بحيــث ي ــة األكســجين المذاب ويوجــد تناســب عكســي بيــن درجــة الحــرارة وكمي

ــاه الدفيئــة. ــاردة ويقــل يف المي ــاه الب المي

وتعمــل الحــرارة علــى زيــادة تحلــل المــواد العضويــة وبالتالــي تناقــص كميــة األكســجين ممــا يــؤدي إلــى القضــاء 
علــى الكائنــات الحيــة المائيــة ويرتتــب علــى ذلــك إطــالق الغــازات الســامة مثــل الميثــان واألمونيــا.

ويندرج تحت البيئة المائية ما يلي:

أ - بيئــة الميــاه العذبــة وتمثــل حوالــي 3% فقــط مــن الغــالف المائــي، وبالتالــي فهــي تعتــرب تابعــة إلــى النظــم البيئيــة 
الربيــة رغــم وجــود حــدود واضحــة لهــذه النظــم، وتشــمل األهنــار والبحيــرات والــربك العذبة.

ب - بيئــة الميــاه المالحــة تمثــل حوالــي 97% مــن الغــالف المائــي وتتكــون مــن المحيطــات والبحــار والخلجــان 
والبحيــرات المالحــة.

2 - البيئة البرية )اليابسة(:

ــة  ــة الربي علــى الرغــم مــن أن األرض اليابســة ال تكــون ســوى 29.2% مــن مســاحة كوكــب األرض إال أن النظــم  البيئي
أكثــر تنوعــًا وتعقيــدًا مــن النظــم البيئيــة المائيــة  .

ويســهم تنــوع العوامــل المناخيــة والتضاريــس وغيرهــا مــن العوامــل الجغرافيــة مســاهمة فعالــة يف تشــكيل أعــداد كبيــرة 
مــن النظــم البيئيــة الربيــة.

وقــد ظهــرت عــدة نظريــات تتعلــق بتصنيــف التجمعــات الحياتيــة األرضيــة بعضهــا يعتمــد علــى المنــاخ أو التضاريــس أو 
الرتبــة واآلخــر يعتمــد علــى النباتــات ووجــود تجمــع نبــايت معيــن يف منطقــة مــا يرافقــه عــادة تجمع حيــواين مميــز، وظروف 
جغرافيــة متجانســة تميــز هــذا الوســط البيئــي، ويمكــن التعــرف عليها من خــالل المشــاهدة الميدانيــة والمخربية، وتشــمل 

البيئــة الربيــة عــددًا مــن النظــم أهمهــا : 
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أ - بيئات الغابات:
تغطــي الغابــات حوالــي 31% مــن مســاحة اليابســة علــى الكــرة األرضيــة خريطــة )1( وتعتمــد هــذه الغابات   
يف نوعيتهــا وتوزيعهــا وكثافتهــا علــى توفــر المــاء ونوعيــة الرتبــة ودرجــة الحــرارة. وتعتــرب الغابــات مــن المصــادر 
الطبيعيــة المتجــددة إذا اســتغلت بطــرق مثلــى، غيــر أن مــدة تجددهــا تختلــف مــن نــوع إلــى آخــر وعــادة مــا تــرتاوح 

هــذه المــدة مــا بيــن 30 إلــى 300 ســنة.

- أهمية الغابات :

1 - تنتــج الغابــات كميــات كبيــرة مــن األكســجين الضــروري للحيــاة كمــا تمتــص كميــات كبيــرة مــن ثــاين أكســيد 
الكربــون حيــث أن الكيلــو مــرت المربــع مــن الغابــات جيــدة النمــو يعطــي كميــة تــرتاوح مــا بيــن 350-500 طــن 

مــن األكســجين يف الســنة وتمتــص مــن 460-650  طــن مــن ثــاين أكســيد الكربــون يف فصــل النمــو.

2 -  تعمــل الغابــات علــى زيــادة معــدالت األمطــار، وعلــى تلطيــف درجــة الحــرارة، وإلــى ارتفــاع نســبة النــدى 
إلــى حوالــي 300% عــن كميتــه يف األراضــي الجــرداء وتصــل كميــة النــدى المتكثــف يف غابــات المناطــق 

ــة إلــى أكثــر مــن 35 ملــم / الســنة. المعتدل

3 -  تساعد الغابات على تنقية البيئة من التلوث الهوائي والمائي والضوضائي واإلشعاعي، وتحافظ على 
الرتبة من االنجراف المائي والهوائي وتعترب مصدرًا للخشب والحطب والفحم، إضافة إلى قيمتها الجمالية 

والرتفيهية. 

ــع  ــاب التوس ــا لحس ــا  وإزالته ــرة بتدميره ــود األخي ــان يف العق ــدأ األنس ــد ب ــات فق ــة الغاب ــن أهمي ــم م ــى الرغ  وعل
الزراعــي والصناعــي والعمــراين والرعــوي عــالوة علــى تعرضهــا للحرائــق المدمــرة، واآلفــات والحشــرات الضارة.
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أنواع البيئات الغابية:

1-  بيئة الغابات اإلستوائية:

تقــع هــذه البيئــة بيــن دائــريت عــرض 5° ش و5° ج يف أواســط أفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة وجنــوب شــرق آســيا خريطــة 
)2( ويســود البيئــة اإلســتوائية ظــروف مناخيــة مالئمــة لنمــو الغابــات كاألمطــار الغزيــرة التــي يصــل معدلهــا الســنوي 
ــرة  ــة والحــرارة المرتفعــة وذلــك لعــدة أســباب منهــا :  وجــود الســحب وكث ــة العالي ــي 3000 ملــم   والرطوب حوال

االمطــار ، وكثافــة الغابــات ، وضيــق اليابــس ، ووفــرة المســطحات المائيــة . 

وتتميــز البيئــة االســتوائية بأشــجارها الضخمــة ذات الكثافــة العاليــة واألورق  العريضــة التــي تمنــع وصــول أشــعة 
الشــمس إلــى أســفل الغابــة ولذلــك تكثــر النباتــات المتســلقة لتصــل إلــى الضــوء. 

هوائها  غير صحي، فتنتشر هبا المستنقعات وتكثر الحشرات، ولها دورًا يف توازن البيئة كما يلي:

1- تعمل على توازن المناخ عن طريق تنظيم دورات الكربون والماء واألكسجين.

2- تعتــرب مخزنــًا طبيعيــًا ألعــداد كبيــرة مــن أنــواع الكائنــات الحيــة الحيوانيــة والنباتيــة التــي تقــوم عليهــا كثيــر 
مــن الصناعــات.

3-  تعد مصدرًا من مصادر الثروة الطبيعية المتجددة يف حالة إدارهتا بشكل مثالي.

- أنواع الغابات الستوائية :

1 - الغابــات المغلقــة وهــي التــي يصــل إرتفــاع أشــجارها إلــى نحــو )60( مــرتًا، وتوجــد حيــث يرتفــع معــدل 
األمطــار.

2-  الغابــات المفتوحــة وهــي التــي يصــل إرتفــاع أشــجارها إلــى حوالــي 20م وتوجــد يف المناطــق التــي تقــل 
أمطارهــا عــن الغابــة المغلقــة.

3 - الغابات التي تعود للنمو بعد قطعها بفعل ما يعرف بالتعاقب الثانوي.
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 ومن أهم أنواع أشجارها االقتصادية المطاط ونخيل الزيت واألبنوس وجوز الهند والكاكاو والموز.

وأهــم حيواناهتــا القــردة والنســانيس واألفاعــي والطيــور، ويف المجــاري المائيــة توجــد التماســيح وأفــراس النهــر، 
أمــا الحيوانــات آكلــة اللحــوم كاألســود والنمــور والحيوانــات الضخمــة األخــرى فــال توجــد إال يف أطــراف الغابــة.

ــي  ــي والصناع ــع الزراع ــاب التوس ــتوائية لحس ــات اإلس ــن الغاب ــرة م ــاحات كبي ــع مس ــر قط ــت الحاض ــم يف الوق ويت
والرعــوي والتجــاري.

ونظرًا لغنى هذه البيئة بأنواع مختلفة من الثمار فسكاهنا ال يميلون إلى بذل الجهود للحصول على األرزاق.

-  أثر البيئة الستوائية يف حياة السكان:

للبيئــة أثــر واضــح علــى حيــاة الســكان حيــث يعتمــدون يف غذائهــم علــى  ثمارهــا ويغطــون أجســامهم بأوراقهــا أو 
بجلــود الحيوانــات التــي يصطادوهنــا، ويســكنون يف أكــواخ مــن أغصــان الشــجر ويشــتغلون بجمــع الثمــار والمطاط 

وقطــع األخشــاب ويبيعــون الفائــض للتجــار وللشــركات ويســتبدلون هبــا بعــض أدوات الزينــة والمــواد الغذائيــة.

أمــا عــن أثــر الســكان يف هــذه البيئــة فقــد وقــف اإلنســان يف البدايــة أمامهــا عاجــزًا فلــم يســتطع إخضاعهــا إخضاعــًا 
ــرًا يف إزالتهــا مــن أطرافهــا وحــل محلهــا  ــدأ أخي ــه ب ــر أن ــة الالزمــة للصناعــة، غي تامــًا رغــم غناهــا بالمــواد األولي

زراعــة أشــجار ومحاصيــل ذات قيمــة إقتصاديــة، مثــل القطــن وقصــب الســكر وغيرهــا.

وعمــل التقــدم العلمــي والتقنــي علــى تمهيــد الطــرق يف الغابــة ودراســة طــب المناطــق الحــارة، وأكتشــف عقاقيــرًا 
وامصــااًل ألمراضهــا.

2 - بيئة الغابات المتوسطية »المعتدلة الدفيئة« :

ــم  ــمل أقالي ــي تش ــارات. فه ــرب الق ــرض 30° و 40° ش، ج، غ ــريت ع ــن دائ ــة بي ــة الواقع ــة يف المنطق ــذه البيئ ــع ه تق
ــرب  ــرتاليا، وغ ــرب أس ــوب غ ــا، وجن ــرب أفريقي ــوب غ ــا، وجن ــيا وأوروب ــا وآس ــط يف أفريقي ــر المتوس ــوض البح ح

أمريــكا الشــمالية وأمريــكا الجنوبيــة، خريطــة )3(.

تتصــف هــذه البيئــة بمنــاخ حــار جــاف صيفــًا دفــئ ممطر شــتاًء، وتتألــف غاباهتــا من أشــجار دائمــة الخضــرة كالصنوبر 
واألرز والســرو والبلــوط، كمــا نجــد أشــجارًا نفضيــة ولكنهــا ال تغطــي إال مســاحات محــدودة مقارنــة مــع األشــجار 
دائمــة الخضــرة. وتتعــرض غابــات هــذه البيئــة للرتاجــع والتدهــور نتيجــة لمؤثــرات اإلنســان علــى مــر العصــور الــذي 
عمــل علــى إزالــة مســاحات واســعة منهــا وأحــل محلهــا زراعة الحبــوب والقطــن و الفواكــه كالموالــح والتيــن والعنب 
ــون  ــوت وصناعــة الصاب ــل إســتخراج الزي ــل عــدة صناعــات مث ــد أرتبطــت هبــذه المحاصي ــون، وق ــب الزيت ــى جان إل

وتجفيــف وتعليــب الفواكــه وتقطيــر الروائــح.
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أمــا حيوانــات البيئــة المتوســطية فقــد قــل عددهــا بســبب تدهــور الغابــات والصيــد الجائــر وأكثرهــا إنتشــارًا الغزالن 
والماعــز الجبلــي واألرانــب وبعــض أنــواع الطيــور والزواحف والحشــرات . 

3 -  بيئة الغابات النفضية: 

تقــع هــذه البيئــة بيــن دائــريت عــرض 40° و60° ش، ج غــرب القــارات، خريطــة )4( يتصــف مناخهــا باعتــدال 
الحــرارة صيفــًا والــربودة شــتاًء، وأمطارهــا طــول العــام مــع زيــادة ملحوظــة يف فصــل الشــتاء، وتكــون أكثــر غــزارة 
علــى ســفوح الجبــال. وتنفــض األشــجار أوراقهــا يف فصلــي الخريــف والشــتاء بســبب الــربودة الشــديدة ثــم تنمــو 
يف الربيــع والصيــف. أمــا عــن أثــر اإلنســان يف هــذه البيئــة، فقــد أزال مســاحات واســعة منهــا واســتفاد مــن خصوبــة 
ــة كــربى. تربتهــا يف زراعــة القمــح والبنجــر والبطاطــس والشــوفان والشــيلم كمــا شــهد هــذا اإلقليــم هنضــة صناعي

4 - بيئة الغابات المخروطية :

تقــع بيئــة الغابــات المخروطيــة بيــن دائــريت عــرض 40 °، 60° ش وســط القــارات وشــرقها خريطــة )4( ومناخهــا 
ــع  ــذوب يف الربي ــى ت ــرة الت ــورة كبي ــوج بص ــاقط  الثل ــة وتتس ــا قليل ــن أمطاره ــتاًء ولك ــارد ش ــًا وب ــارد صيف ــدل ب معت
والصيــف فتســتفيذ األرض مــن ميائها.وقلــة البخــر يف العــروض الشــمالية يســاعد علــى نمــو الغابــات التــي يصــل 
ارتفاعهــا إلــى نحــو 40 مــرتًا وهــي دائمــة الخضــرة ذات شــكل مخروطــي وأوراقهــا إبريــة مدببــة صلبــة تســاعدها 
علــى مقاومــة الــربد والثلــوج، ومــن أهــم أشــجارها الصنوبــر والشــربين والبتــوال والصمــغ األحمــر الــذي يســتخرج 
منــه الرتبنتينــا التــي تدخــل يف صناعــة البويــات. وعمومــًا يتصــف هــذا اإلقليــم بإنخفــاض التنــوع الحيــايت، وســيادة 
تجمعــات األشــجار والشــجيرات، وبعــدم ظهــور طبقــة ســفلية مــن األشــجار، أمــا الرتبــة فهــي يف أغلــب األحيــان 
غيــر ســميكة وقليلــة الخصوبــة بســبب بــطء عمليــة تجويــه الصخــور وقلــة بقايــا األشــجار الصنوبريــة ممــا يقلــل مــن 

كميــة المــادة العضويــة والنــرتات يف الرتبــة.

وقــد كان للبيئــة أثــر كبيــر يف حيــاة الســكان حيــث نجــد معظمهــم يشــتغلون بقطــع األخشــاب التــي تتميــز بجودهتــا 
كمــا يشــتغلون بصيــد الحيوانــات ذات الفــراء وإعدادهــا وتصديرهــا فهــي مــورد اقتصــادي مهــم.
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ب-  بيئات الحشائش:

1 - بيئة الحشائش المعتدلة )اإلستبس( :

تقــع بيئــة الحشــائش المعتدلــة بيــن دائــريت عــرض 30° ، 40° ش، ج داخــل القــارات، وتشــمل الــرباري األمريكية 
والســهول العظمــى وأرضــي الحشــائش الجافــة والســهول األوروبيــة واألفريقيــة والبمبــاس يف أمريــكا الجنوبيــة، 

خريطــة )5( . 

 تتصــف هــذه البيئــة بمنــاخ حــار صيفــًا وبــارد شــتاًء، أمطارهــا قليلــة تســقط صيفــًا يــرتاوح معدلهــا الســنوي مــا 
بيــن 300 – 600 ملــم.

ويمكــن تمييــز مجموعتيــن مــن الحشــائش يف هــذه البيئــة وهــي: الحشــائش الطويلــة التــي يزيــد إرتفاعهــا عــن 
150ســم، تنتشــر المجموعــة األولــى يف األراضــي الرطبــة ،وتنحصــر الثانيــة ، يف األراضــي األقــل رطوبــة، ويبلــغ 

إرتفاعهــا حوالــي 90ســم  وال تكفــي أمطارهــا لنمــو الغابــات إال حيــث توجــد مجــاري الميــاه.

وتعتــرب تربــه بيئــة الحشــائش المعتدلــة مــن األنــواع الخصبــة، أمــا الحيوانــات الســائدة فهــي مــن األنــواع صغيــرة 
الحجــم باســتثناء بعــض الحيوانــات الكبيــرة آكلــة األعشــاب مثــل الثــور األمريكــي والحصــان الــربي والالمــا 
واليــاك عــالوة علــى األغنــام والماعــز، أمــا الحيوانــات آكلــة اللحــوم فمعظمهــا صغيــرة الحجــم مثــل إبــن عــرس 

والثعلــب والذئــب وغيرهــا.

أمــا بالنســبة ألثــر الســكان يف هــذه البيئــة فــإن الرعــي يعتــرب الحرفــة األساســية لســكاهنا وتعتــرب اللحــوم واأللبــان 
ومنتجاهتــا والصــوف وأنســجته مــن أهــم مــوارد الثــروة يف تلــك البيئــة التــي تســتأثر بتجارهتــا الدوليــة كمــا تــزرع 
الحبــوب علــى نطــاق واســع فقــد أصبحــت هــذه البيئــة يف الوقــت الحاضــر تمثــل أكــرب مناطــق العالــم إنتاجــًا 

للقمــح والــذرة .

2-  بيئة الحشائش الحارة )السفانا(:

تقــع الســفانا عــادة بيــن دائــريت عــرض 8° و 18° ش، ج وســط وغــرب القــارات كمــا تقــع علــى دوائــر عــرض 
ــا وعلــى ســفوح  ــة البحيــرات وســط أفريقي الغابــات اإلســتوائية وشــبه اإلســتوائية يف الهضــاب المرتفعــة كهضب
الجبــال العاليــة كســفوح االنديــز يف خطــوط عــرض غابــات األمــازون وهــي يف أفريقيــا أوســع منهــا يف أي قــارة 

أخــرى خريطــة )5( وذلــك لعــدة أســباب نذكــر منهــا:

أ - إتساع مساحة هضبة البحيرات زادت من مساحة السفانا .

ب - موقع أفريقيا يف غرب آسيا جعل الرياح التي تأيت من آسيا إلى أفريقيا قليلة المطر
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فاتسعت منطقة السفانا على حساب الغابات اإلستوائية بعكس ما يحدث يف أمريكا الجنوبية المنفتحة يف 
شمالها وشرقها على المحيط األطلسي.

يتصــف منــاخ الســفانا بأنــه حــار ممطــر صيفــًا دافــئ جــاف شــتًاء، غيــر أن هطــول األمطــار يف هــذه البيئــة متذبــذب 
فقــد يصــل أحيانــًا إلــى 1250 ملــم، وهــذا األمــر الــذي جعــل الســفانا تنقســم إلــى ثالثــة أقســام طويلــة ومتوســطة 

وقصيرة.

وتعتــرب هــذه البيئــة مــن أهــم مناطــق الرعــي يف العالــم حيــث تمثــل الحشــائش النمــط النبــايت الســائد فهــي تشــكل 
مســرحًا لنوعيــن مــن الحيوانــات همــا:

آكلــة العشــب كالفيلــة والغــزالن والوعــول وحميــر الوحــش والــزراف والنعــام، وحيوانــات آكلــة اللحــم كالفهــود 
والنمــور والضبــاع ولذلــك تعــد بيئــة الســفانا أكــرب حديقــة حيــوان طبيعيــة يف العالــم كمــا أهنــا موطــن للحشــرات 

الطائــرة كالجــراد والبعــوض والذبــاب.

وقــد أثــرت هــذه البيئــة علــى الســكان يف إحــرتاف جمــع الصمــغ العربــي وأوراق الكركديــه، وصيــد الحيوانــات 
ورعــى األبقــار والماعــز والغنــم كمــا توســعوا يف زراعــة الحبــوب الزيتيــة كالسمســم والفــول الســوداين وزراعــة 

الــذرة بعــد أن أزالــوا الحشــائش.

جـ -   بيئة الصحاري:

1- بيئــة الصحــاري الحــارة : تقــع الصحــاري الحــارة   بيــن دائــريت عــرض 18° و 30° ش، ج غــرب القــارات، 
وتشــمل الصحــراء الكــربى وصحــراء كلهــاري يف أفريقيــا، وصحــراء العــرب وباديــة الشــام يف آســيا، وصحــراء 
أريزونــا يف أمريــكا الشــمالية، وصحــراء أتاكامــا يف أمريــكا الجنوبيــة، وصحــراء غــرب أســرتاليا يف أســرتاليا خريطــة 

.)6(

ــف  ــنويًا تتص ــم س ــن 250 مل ــار ع ــدل األمط ــا مع ــد فيه ــة ال يزي ــة جاف ــات حياتي ــن مجتمع ــارة ع ــراء عب والصح
بمعــدالت تبخــر تفــوق كميــة التســاقط وبدرجــات حــرارة مرتفعــة صيفــًا وخاصــة أثنــاء النهــار ومنخفضــة شــتاًء 

ــل. ــاء اللي وخاصــة أثن

ــى  ــا عل ــث زادت قدرهت ــاف بحي ــروف الجف ــع ظ ــت م ــة تكيف ــدًا ومتفرق ــرة ج ــي فقي ــة فه ــاة النباتي ــن الحي ــا ع أم
ــن  ــوت، وم ــث أن تم ــا ال تلب ــرة ولكنه ــة ماط ــد عاصف ــو بع ــرة تنم ــات فقي ــى نبات ــة إل ــاء، باإلضاف ــاظ بالم اإلحتف
أنواعهــا الصبــار والســبط واألثــل وأهــم حيواناهتــا، اإلبــل و الغــزالن والقــوارض والســحالي واألفاعــي، وعمومًا 

ــة بقدرهتــا علــى الركــض والقفــز والحفــر صــورة )1، 2 ،3 ( . ــة الصحراوي ــات البيئ ــز حيوان تتمي

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



41

رة 
حا

ي ال
حار

ص
ة ال

 بيئ
)6

ة )
يط

خر

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



42

صورة  )1(  كثبان رملية

صورة )3( نبات الصبار 

صورة )2( االبل) سفينة الصحراء (
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ــاء  ــاء النهــار وتــدين درجــات الحــرارة أثن ــاه وارتفــاع معــدالت تركيــز األشــعة الشمســية أثن غيــر أن نقــص المي
ــات  ــد أن النبات ــراء فنج ــة الصح ــش يف بيئ ــي تعي ــة الت ــات الحي ــددة للكائن ــل المح ــم العوام ــن أه ــد م ــل تع اللي

ــواع تكيفــت مــن حيــث المظهــر الخارجــي ووظائــف األعضــاء لتواجــه  ــة األن ــم قليل ــات يف   هــذا اإلقلي والحيوان
ظــروف الصحــراء المتطرفــة. فالنباتــات تتميــز بجــذور كثيفــة تخــرتق الرتبــة ألعمــاق كبيــرة وبــأوراق مغطــاة بطبقــة 
شــمعية تحــد مــن تبخــر الميــاه، وتخــزن الميــاه يف أنســجتها واإلســتفادة مــــــــن مـــــــــاء النــدى  بكفــاءة  عاليــة، كمــا 
تعيــش أعــداد مــن النباتــات الصحراويــة يف موســم الرطوبــة وتمــوت مــع حلــول موســم الجفاف.ويتــم عــادة التمييــز 
بيــن الصحراءالمجدبــة وشــبه الصحــراء، ففــي األولــى ال يزيــد موســم التســاقط عــن شــهرين يف الســنة وتــكاد تنعــدم 

فيهــا الحيــاة ويشــكل هــذا النــوع مــن الصحــراء حوالــي ثلــث اليابســة .

أما شبه الصحراء فإن موسم التساقط فيها يصل إلى ثالثة أشهر ويكون الغطاء النبايت ضعيف ومتفرق.

وســكان هــذا األقليــم يعتمــدون اعتمــادًا كبيــرًا علــى حيواناهتــم وخاصــة األغنــام واألبــل يأكلــون لحمهــا ويشــربون 
لبنهــا ويصنعــون مالبســهم وخيامهــم مــن أوبارهــا وأصوافهــا وشــعرها كمــا يصنعــون بعــض األواين مــن جلودهــا 

ويتنقلــون علــى ظهورهــا  صــورة )4(

كمــا يشــتغل ســكان هــذه البيئــة، برعــي  اإلبــل والماعــز والغنــم، وزراعــة النخيــل والشــعير وقليــل مــن الخضــراوات 
يف الواحــات كمــا يف واحــات جالــو وأوجلــة وجخــرّة يف ليبيــا، ويشــتغل الســكان أيضــًا ببعــض الصناعــات اليدويــة 

كصناعــة األكلمــة والبســط والمالبــس الصوفيــة و بجمــع األعشــاب الطبيــة وصيــد الغــزالن واألرانــب.

وقــد بذلــت يف الوقــت الحاضــر مجهــودات كبيــرة مــن أجــل إســتغالل ثــروات الصحــراء مثــل: اســتخراج النفــط 
ــة. ــاه الجوفي ــد والمي والفوســفات والذهــب والحدي

كمــا اســتطاع اإلنســان أن يشــق فيهــا شــبكة حديثــة للمواصــالت الحديديــة والطــرق المعبــدة وحلــت القطــارات 
والســيارات والطائــرات محــل الجمــل. هــذا عــالوة علــى مــا تزخــر بــه الصحــراء مــن طاقــة شمســية التــي ســيكون 

لهــا شــأن يف المســتقبل علــى اعتبــار أهنــا طاقــة نظيفــة ورخيصــة ومتجــددة.

صورة )4( تستعمل اإلبل يف التنقل يف بيئة 

الصحاري الحارة
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2  -  بيئة الصحراء الباردة )التندرا( : 

تقع بيئة التندرا بين دائريت عرض 60°و 90°درجة ش،ج. وتشكل حوالي 4 % من مساحة اليابس خريطة )7(، 
وتسود هذه البيئة ظروف مناخية قاسية إذ تصل درجة الحرارة يف فصل الشتاء إلى حوالي 50° مئوية تحت 

الصفر واألمطار قليلة تسقط 
صيفًا على شكل ثلوج .

تتصف التندرا بأهنا معدومة 
الحياة نسبيًا خالل فصل 

الشــتاء الطويــل المظلم البارد. 
وتبقــى فيــه الحيوانات على 

قيد الحياة إمــا باإلختفاء 
تحــت الجليــد أو بالهجرة إلى 
مناطــق ذات منــــــــاخ مالئم  ، 

) صورة 5( . 

وخــالل الصيــف القصيــر تصبــح التنــدرا ذات إنتاجيــة عاليــة للحيــاة الحيوانيــة والنباتيــة معــًا حيــث الســاعات   
الطويلــة للضــوء ودرجــات الحــرارة الدفيئــة فتزهــر النباتــات وتتكاثــر الحشــرات بالمالييــن والتــي تشــكل غــذاء 
للطيــور التــي تصــل بأعــداد كبيــرة، أمــا النباتــات الســائدة فهــي الحشــائش القصيــرة والطحالــب وحشيشــة البحــر 

ــة. ــجيرات القزمي وبعــض الش

ومــن حيوانــات المنطقــة الرنــة التــي يســتفاد مــن ألباهنــا ولحومهــا وجلودهاوبواســطتها يتنقلــون ، هــذا وتوجــد   
ــة  ــوان الرن ــو أو حي ــاك الكاريب ــم هن ــة، ث ــات الجليدي ــر العرب ــتعمل يف ج ــة تس ــكالب الضخم ــن ال ــة م ــواع خاص أن
الوحشــي والذئــاب والثعالــب واألرانــب القطبيــة والطيــور وخاصــة البــط القطبــي كمــا توجــد الحيوانــات المائيــة 

الضخمــة ذات اللحــم والشــحم كالحــوت وكلــب وأســد البحــر وعــدد وفيرمــن األســماك.

ــو والثعلــب والــدب  ــد الكاريب ــور، وصي ــة يف ســكاهنا فهــم يشــتغلون بجمــع بيــض الطي وقــد أثــرت هــذه البيئ  
ــل  ــراء وعم ــغ الف ــل دب ــة مث ــات اليدوي ــض الصناع ــة وببع ــي الرن ــون برع ــا يقوم ــماك كم ــة واألس ــي والفقم القطب
ــة البســيطة مــن عظــام الحيوانــات، أمــا بالنســبة للزراعــة فهــي شــبه مســتحيلة بســبب  المعــدات واألدوات المنزلي

ــة. ــد الرتب ــربودة وتجم ــدة ال ش

صورة )5(حيوان الرنة يف اقليم 

التندرا 
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يقصــد بالبيئــة الجتماعيــة  ذلــك اإلطــار مــن العالقــات التــي تحــدد  إســتمرار حيــاة الجماعــة وتفاعلهــم وأنمــاط   
ــم أي  ــاس يف تنظي ــو األس ــات ه ــن العالق ــار م ــذا اإلط ــون ه ــي أن يك ــم، وطبيع ــة بينه ــة القائم ــات االجتماعي العالق
جماعــة مــن الجماعــات ســواء بيــن أفرادهــا بعضهــم ببعــض يف بيئــة مــا أو بيــن جماعــات متباينــة أو متشــاهبة يف أماكــن 

متباعــدة.

ــدءًا مــن  ــي مــرت هبــا ب ــة الت ــراد كل جماعــة أو مجموعــة حســب المرحل ــن أف ــه بي ويختلــف التفاعــل يف درجات  
ــة المعقــدة، وال شــك أن  ــة جامعــة الغــذاء إلــى الجماعــات المعاصــرة التــي تعيــش عصــر التقني الجماعــات البدائي
هــذا التفاعــل هــو الــذي يحــدد لألفــراد واجباهتــم الســلوكية ومعتقداهتــم يف كثيــر مــن األحيــان والتــي تعــد كالتزامــات 
قانونيــة لهــا صيغتهــا اإلنســانية التــي تصبــح كضمــان الســتمرار وجــود الجماعــة وتأميــن لحيــاة الفــرد ودوره فيهــا. 

وقــد تكــون هــذه العالقــات علــى درجــة عاليــة مــن القــوة كمــا هــو الحــال يف المجتمعــات المحليــة الصغيــرة 
كالمجتمعــات القرويــة والصحراويــة وقــد تكــون العالقــات ثانويــة أو عالقــات اقتصاديــة بحتــة تحكمهــا المصالــح 

ــة. المتبادل

وعــادة تختلــف العالقــات البســيطة كمــا هــو الحــال يف المجتمــع المحلــي عــن العالقــات المعقــدة يف المجتمــع   
الحضــري بســبب اختــالف األصــول التــي ينحــدر منهــا كل مــن المجتمعيــن، ففــي حيــن نجــد المجتمــع المحلــي 
متجانســًا نجــد المجتمــع الحضــري غيــر متجانــس مــن حيــث األصــول والثقافــة والعــادات والتقاليــد والمعتقــدات 
والقيــم، وقــد تكــون العالقــات البســيطة يف المجتمــع المحلــي عائقــًا مــن عوائــق اســتغالل مــوارد البيئــة، وقــد تقــف 

اإللتزامــات اإلجتماعيــة عقبــة أمــام التجديــدات أو التغيــرات التــي تعــرتض عمليــة التنميــة يف تلــك المجتمعــات.

ــا،  ــات ودرجاهت ــذه المعوق ــة ه ــد ماهي ــًا يف تحدي ــان دورًا عظيم ــاري لإلنس ــب الحض ــون للجان ــا يك ــًا م وغالب  
فكلمــا ازدادت مفــردات الكــم الحضــري المــادي والالمــادي لإلنســان وكلمــا زاد معرفــة وإلمامــًا بــه كان أقــدر علــى 

ــي تقــف أمامــه. ــات الت ــة المعوق التفاعــل واالندمــاج وإزال

وهنــاك العديــد مــن األمثلــة التــي تعكــس عــدم القــدرة علــى التــالؤم مــع ظــروف اجتماعيــة معينــة ربمــا تفــوق   
يف تأثيرهــا تأثيــر الظــروف الطبيعيــة المحيطــة، فقــد يقــف اإلنســان عاجــزًا عــن التــالؤم والتكيــف مــع جماعــة انتقــل 
إليهــا يف ظــروف خاصــة تختلــف يف تركيبهــا وســلوكها اإلجتماعــي تمامــا مــع جماعتــه األصليــة غيــر أنــه قــد ينجــح 
يف إيجــاد نــوع مــن التعايــش أو التكيــف مــع  ظــروف  البيئــة   الطبيعيــة  التــي  انتقــل إليهــا  والتــي تختلــف    يف عناصرهــا عــن 

ظــروف بيئته الطبيعيــة األصلية

ثانيًا: البيئة الجتماعية
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فاإلنســان يقضــي يوميًا على مســاحات واســعة مــن  أراضي الغابات والحشــائش  بتحويلها إلــى أراضي زراعيــة أو مناطق 
ســكنية أو صناعية وغير ذلك من النشــاطات البشــرية، وقد أدت هذه األنشــطة إلى تدمير الكثير من النظم البيئية الطبيعية 
كالغابات والمستنقعات والحشائش الطويلة، فعندما يقوم اإلنسان باستبدال النباتات الطبيعية ببعض المحاصيل الزراعية 
ويضيــف إليهــا مــواد جديدة كاألســمدة والمبيدات الحشــرية وبحراثــة األرض وريهــا فإنه يحدث تغيــراً يف نوعية مكونات 

النظام البيئي الطبيعي.

وعنــد القضــاء علــى النظــام البيئــي الطبيعــي تمامــًا هبــدف إقامــة المصانــع أو المناطــق الســكنية فهــذا يعنــي تحــول النظــام 
البيئــي الطبيعــي إلــى نظــام بيئــي  إجتماعي  بشــري حيث تزداد الكثافة الســكانية وتبدأ مشــاكل تلوث الرتبــة والمــاء والهواء 

والسالســل الغذائيــة يف الظهــور إضافــة إلــى اســتنزاف مصــادر الثــروة الطبيعية.

وعنــد مقارنــة النظــام البيئــي الطبيعــي والنظــام البيئــي البشــري نجــد أن األول يعمــل بتــوازن لألســباب اآلتيــة 
شــكل )7( : 

1-  تعــد الشــمس مصــدر الطاقــة يف النظــام البيئــي الطبيعــي وهــو مصــدر نظيــف  بينمــا يف النظــام البيئي غيــر الطبيعي 
يســتمد طاقتــه مــن مصــادر  إحفوريــة غيــر متجــددة و الذى يتســبب عنــه التلوث.

2-  يكفــل وجــود الحلقــة المحللــة يف النظــام البيئــي الطبيعــي تحلــل جميــع المخلفــات يف النظــم البيئيــة الطبيعية يف 
حيــن ال تتوفــر هــذه الحلقــة غالبــًا يف النظــم غيــر الطبيعيــة. هــذا باإلضافــة إلــى دخــول مــواد ســامة غير قابلــة للتحلل 

مثــل المبيــدات الحشــرية واإلشــعاعات وبذلــك ينتــج لدينــا مخلفــات غازية وســائلة وصلبــة وإشــعاعات حرارية.

ويحــاول علمــاء البيئــة إيجــاد الحلقــة المحللــة للنظــم البيئيــة غيــر الطبيعيــة للمحافظــة علــى ســالمة اإلنســان عــن 
طريــق معالجــة النفايــات وإعادهتــا إلــى حلقتهــا الطبيعيــة قــدر اإلمــكان، وإيجــاد مصــادر للطاقــة ال تنضــب. 
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هــذا كمــا تــؤدي النظــم السياســية يف المجتمعــات التقليديــة أو المجتمعــات المتقدمــة دورًا مهمــًا يف التنميــة البيئيــة 
واســتغالل المــوارد الطبيعيــة إذ تتخــذ القــرارات الخاصــة بالتنميــة مــن قبــل النظــام السياســي بمؤسســاته وتشــريعاته 
ــدى  ــًا لم ــر تبع ــى آخ ــع إل ــن مجتم ــة م ــة التنمي ــية يف عملي ــرارات السياس ــر الق ــف تأثي ــة، ويختل ــه المختلف وقوانين
تدخــل اإلدارة والهيئــات الحكوميــة يف تخطيــط المشــاريع التنمويــة وتنفيذهــا، وعلــى درجــة وعــي الســكان البيئــي 
ــتواهم  ــم ومس ــبة لرفاهيته ــا بالنس ــادي وأهميته ــا االقتص ــم ألنتاجه ــاريع وإدراكه ــم للمش ــدى تقبله ــوي وم والتنم

المعيشــي وتطلعاهتــم المســتقبلية.

ويف هذا اإلطار أصدرت ليبيا القانون رقم ) 15   ( لسنة  2001 الخاص بحماية وتحسين البيئة . 

وتشمل البيئة االجتماعية على جانب حضاري مادي وجانب حضاري ال مادي : -

1-  الجانب الحضاري المادي:

ــكاله  ــه وأش ــكن بأنماط ــل المس ــة مث ــياء ملموس ــن أش ــتحدثه م ــه أو يس ــان أن يصنع ــتطاع اإلنس ــا اس ــمل كل م ويش
المختلفــة القديــم جــدًا والحديــث جــدًا، والملبــس التقليــدي منــه والعصــري وأدوات الزينــة ومــا يتبعها مــن روائح، 
ثــم صنــع وســائل للنقــل قديمهــا وحديثهــا مــن العربــات التــي تجرهــا الــدواب إلــى المركبــة الفضائيــة، هــذا عــالوة 

منتجات

نفايات  مستهلكات 

) النظام البيئي البرشي (

طاقة الوقود 

كائنات حية منتجة 

كائنات حية محللة كائنات حية مستهلكة  

) النظام البيئي الطبيعي (

الطاقة الشمسية 

شكل )7( النظام البيئي الطبيعي والنظام البيئي 
البشري .
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علــى األدوات المنزليــة البســيطة منهــا والمســتحدث مثــل الثالجــات واألفــران والغســاالت وغيرهــا مــن 
األنــواع التــي ال يمكــن حصرهــا وجميعهــا تشــكل كمــًا هائــالً مــن المصنوعــات الدخيلــة علــى البيئــة الطبيعيــة.

2 - الجانب الحضاري الالمادي:

ويشــمل عقائــد اإلنســان، وعاداتــه وتقاليــده، أفــكاره وثقافتــه، درجــة تعليمــه ومقــدار طموحــه حتــى مصــادر اإلثــارة 
ــه نفســه مــن قيــم وآداب  ــر ســلوك الفــرد والجماعــة وكل مــا تنطــوي علي ــة يف النفــس البشــرية وكل مــا يثي الداخلي

تلقائيــة كانــت أو مكتســبة ذاتيــة مــن موقــع بيئتــه أو منقولــة مــن بيئــة أخــرى.

ــب  ــة ويرتت ــدة مــن تدفقــات المــادة والطاق ــة والبشــرية عــرب سلســلة أو شــبكة معق ــة الطبيعي وتتفاعــل النظــم البيئي
عــن التفاعــل المســتمر نتائــج إيجابيــة وأخــرى ســلبية، وتتمثــل النتائــج الســلبية فيمــا يعــرف باألخطــار البيئيــة والتــي 
كانــت موجــودة حتــى يف الماضــي ولكــن بشــكل أخــف وطــأة، فحــدوث فيضــان أو جفــاف كان كافيــًا للقضــاء على 
جماعــة بأكملهــا، ومــع زيــادة عــدد الســكان والمراكــز العمرانيــة أصبــح الجفــاف والفيضــان أكثــر خطــورة. هــذا 
مــع العلــم بــأن إمتصــاص المجتمعــات لألخطــار البيئيــة الطبيعيــة يعتمــد علــى الظــروف اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة 

والتقنيــة لهــذه المجتمعــات.

تطور العالقة والتفاعل بين البيئة الطبيعية والجتماعية:

إن الوســط البيئــي الــذي يعيــش فيــه اإلنســان اآلن مــا هــو يف الحقيقــة إال نتــاج لتطــور مســتمر للعالقــات اإليجابيــة 
والســلبية التــي بــدأت مــع بدايــة ظهــور اإلنســان، فــإذا تتبعنــا تطــور هــذه العالقــات والتفاعــل بيــن اإلنســان وبيئتــه 

نجــده مــر بأربعــة أطــوار أو مراحــل هــي: 

1 - مرحلة الصفر:

يف بدايــة المرحلــة لــم يظهــر أي نــوع مــن أشــكال الحيــاة علــى ســطح األرض، فقــد كان الغــالف الجــوي خاليــًا 
مــن األكســجين وغنــي بغــازات الميثــان واألمونيــا وكانــت هنــاك تفاعــالت كيماويــة وفيزيائيــة بيــن الغــالف الغــازي 
والمكونــات غيــر العضويــة الموجــودة علــى ســطح األرض، مثــل المــاء والبيكربونات، وقــد هيأت هــذه التفاعالت 
ــي  ــا الت ــاة فيمــا بعــد مــع ظهــور الخالي ــم ظهــرت الحي ــة. ث ــن بعــض األحمــاض األميني الظــروف المناســبة لتكوي
ــى اليابســة،  ــة تنتشــر عل ــات المائي ــم أخــذت النبات ــدة، ث ــال الجدي ــة لألجي ــر، وتعطــي صفاهتــا الوراثي ــدأت تتكاث ب
وحــدث نتيجــة لذلــك تغيــر كلــي لمكونــات الهــواء، فقــد اختفــت الغــازات الســامة وســادت غــازات األكســجين 
ــت  ــان األول، وتكون ــر اإلنس ــا ظه ــور، كم ــًا يف الظه ــة حالي ــات المعروف ــات والحيوان ــدأت النبات ــن فب والنيرتوجي

مخــازن الفحــم والنفــط، مــن بقايــا الكائنــات الحيــة.
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2-  المرحلة األولى:

ــد كل جماعــة عــن 50 شــخصًا، يشــرتكون معــًا يف  عــاش اإلنســان يف هــذه المرحلــة يف جماعــات متفرقــة ال تزي
صيــد الحيوانــات وجمــع الثمــار وكانــت هــذه الجماعــات يف تنقــل دائــم.

ــذه  ــلحته ه ــر بأس ــم يؤث ــع، ول ــد والجم ــة الصي ــراوات يف عملي ــارة واله ــدي والحج ــان األي ــتخدم اإلنس ــد اس وق
ــة ــل الطبيعي ــإن العوام ــذا ف ــة ل ــات الحي ــن الكائن ــوع م ــراض أي ن ــى إنق ــة، أو عل ــوازن البيئ ــى ت ــه عل ــة حيات وطريق

مازالت هي المؤثر الوحيد على البيئة، كزحف الجليد والفيضانات والعواصف والرباكين .

ــذاء  ــع الغ ــد وجم ــض أدوات الصي ــة بع ــم صناع ــر، فتعل ــر فأكث ــه أكث ــع بيئت ــور م ــان تتط ــات اإلنس ــدأت عالق ــم ب ث
ــه،  ــرته وجماعت ــع أس ــل م ــة للتواص ــردات اللغوي ــض المف ــتوعب بع ــم وإس ــا تعل ــس، كم ــام والملب ــداد الطع وإع
ــاع  ــى إتب ــا عل ــات إلجباره ــان الحيوان ــاردة قطع ــار يف مط ــتخدام الن ــرف اس ــم ع ــه، ث ــع بيئت ــًا م ــر تكيف ــح أكث فأصب
مســالك ودروب محــددة تمهيــدًا لصيدهــا، ومــن هنــا بــدأ التأثيــر علــى البيئــة يظهــر بشــكل أكثــر وضوحــًا، غيــر أنــه 

ــرًا ســلبيًا بمعنــى الكلمــة. لــم يكــن تأثي

3 - المرحلة الثانية: 

وتمثــل هــذه المرحلــة بدايــة االســتقرار بالنســبة لإلنســان، فقــد بــدأ يف اســتئناس بعــض الحيوانــات، وعــرف كيــف 
ــر الســلبي لإلنســان علــى بيئتــه يظهــر بشــكل ملحــوظ خاصــة عندمــا  ــا بــدأ التأثي يــزرع ويجمــع مــا زرع، ومــن هن
بــدأ يف حــرق الغابــات لحســاب الزراعــة والرعــي، األمــر الــذي أدى إلــى تعريــة الرتبــة فــزادت معــدالت الجريــان 
الســطحي ومعــدالت االنجــراف، غيــر أنــه كان تأثيــرًا بســيطًا يف البدايــة، ثــم أصبــح يــزداد بعــد ذلــك عندمــا طــور 
اإلنســان وســائل خدمــة األرض. وبعــد ظهــور نظــم إجتماعيــة وإقتصاديــة، ظهــرت القــرى نتيجــة لهــذا الرتابــط، 
وأخــذت عمليــات التطاحــن والغــزو والســطو والســرقات تتزايــد بيــن جماعــة وأخــرى، لبســط نفــوذ كل جماعــة 
ــدم  ــر بالذكــر أن أق ــا، والجدي ــة عــن بعضه ــم ظهــرت المــدن يف مناطــق معزول ــى مســاحة أكــرب مــن األرض، ث عل

مدينــة يف العالــم هــي مدينــة أريحــا بفلســطين التــي يرجــع تاريــخ نشــأهتا إلــى حوالــي 8 آالف ســنة.

4- المرحلة الثالثة:

وهــي مرحلــة الثــورة الصناعيــة األولــى بــدأت مــع بدايــة عــام 1850م، يف أوروبــا، ويف هــذه  المرحلــة تــم إخــرتاع 
اآللــة البخاريــة واســتعملت وســائل النقــل المختلفــة كالقطــارات والســفن البخاريــة والســيارات ثــم الطائــرات يف 
فــرتة متأخــرة، ثــم اآلالت الزراعيــة، وبــدأ اإلنســان يف اســتعمال األســمدة والمبيــدات الكيماويــة، وبــدأت هجــرة 
المزارعيــن مــن األريــاف إلــى المــدن، بأعــداد كبيــرة، األمــر الــذي أدى إلــى ظهــور عــدد مــن المشــكالت البيئيــة، 

اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والصحيــة.
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5- المرحلة الرابعة:

وهــي المرحلــة التــي نعيــش فيهــا اآلن وال نعــرف متــى وكيف ســتنتهي، ويطلق عليهــا الثــورة الصناعيــة المعلوماتية 
فمنــذ هنايــة الحــرب العالميــة الثانيــة حدثــت  تغيرات كثيــرة يف النظــم التقنية واالجتماعيــة واالقتصادية والسياســية. 
وتميــزت هــذه المرحلــة بتقــدم العلــوم التقنيــة، خصوصــًا يف الفضــاء الخارجي، والتوســع يف إســتعمال الحاســبات 
التــي دخلــت يف جميــع جوانــب الحيــاة العصريــة، وتحســنت نوعيــة اإلتصــاالت وتبــادل المعلومــات بدرجــة لــم 
يســبق لهــا مثيــل، كمــا تحســنت كفــاءة االســتفادة مــن طاقــة الوقــود األحفوريــة والطاقــة النوويــة، ثــم اإلتجــاه نحــو 

اســتعمال مصــادر الطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح،  للحــد مــن اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة

ــى  ــة، عل ــكالت بيئي ــرة مش ــود األخي ــاين يف العق ــرية تع ــدأت البش ــد أن ب ــك بع ــات، وذل ــبة الملوث ــن نس ــد م والح
قــدر كبيــر مــن الخطــورة، تتمثــل يف التصحــر واســتنزاف الميــاه وإنجــراف الرتبــة الخصبــة  وتلــوث الهــواء والمــاء 

ــة .  ــة األحفوري واألرض ، و االنفجــار الســكاين ، وتقلــص مصــادر الطاق

وقــد اختلــف العلمــاء يف تحديــد عالقــة االنســان بالبيئــة ومقــدار التأثيــر والتأثــر، وانقســموا فيمــا بينهــم إلــى   
ــا يف اآليت: ــن تلخيصه ــة، يمك ــذه العالق ــم ه ــر يف تقوي ــات النظ ــا وجه ــف فيه ــدارس تختل ــه أو م ــام فكري ــة أقس ثالث

1-  المدرسة الحتمية أو البيئية:

ــم أبــن خلــدون والجغــرايف األلمــاين فردريــك راتــزل والفرنســي ديمــوالن  وهــي مدرســة قديمــة، يتزعمهــا العال
وإليــن ، ســمبل ، تــرى هــذه المدرســة أن للبيئــة األثــر األكــرب يف حيــاة اإلنســان، الــذي يخضــع لســلطاهنا وإرادهتــا، 
وتتحــدد نظــم حياتــه اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة تبعــًا لمــا تمليــه عليــه ظروفهــا، وقــد بالــغ أتبــاع هــذه المدرســة يف 
نظرهتــم مبالغــة شــددة، حيــث أخضعــوا اإلنســان جســمه وعقله وروحــه، وتوزيعــه الجغــرايف ونشــاطه االقتصادي، 
وفقــًا لمؤثــرات البيئــة الطبيعيــة، فاإلنســان يف رأيهــم  كالنبــات والحيــوان مــن نتــاج البيئــة ، وهــو يف نشــاطه وتطــوره 

محكومــًا هبــا ال يســتطيع منهــا فــكاكًا.

2 - المدرسة اإلمكانية: 

ــن  ــالش، وم ــدال دي الب ــي في ــرايف الفرنس ــا الجغ ــرين، يتزعمه ــرن العش ــف الق ــة يف منتص ــذه المدرس ــرت ه ظه
ــر. ــان وفيف ــحاق ، بوم ــا إس أنصاره

وتتلخــص فلســفة هــذه المدرســة، يف أن اإلنســان ليــس مجــرد مخلــوق ســلبي غيــر مفكــر خاضــع تمامــًا لمؤثــرات 
وضوابــط البيئــة الطبيعيــة، ولكنــه قــوة إيجابيــة فعالــة ومفكــرة وذات ديناميكيــة يمكــن أن يتغيــر ويتطــور، فالبيئــة 
تقــدم لإلنســان عــدد مــن اإلختيــارات، و هــو يختــار بمحــض إرادتــه مــا يتــالءم مــع قدراتــه وأهدافــه وطموحاتــه 
وتقاليــده ومعتقداتــه ومهارأتــه التقنيــة. فثــروات األرض المخزونــة يف قشــرهتا مثــالً لــم تقــم بدفــع اإلنســان قســرًا
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الســتثمارها، كمــا أن الصعوبــات التــي وضعتهــا البيئــة الطبيعيــة أمــام اإلنســان لــم تمنعــه مــن التفكيــر يف التغلــب 
عليهــا. 

3 - المدرسة التوافقية أو الحتمالية: 

فــإذا كانــت المدرســتان الســابقتان علــى طــريف نقيــض، فــإن كثيــرًا مــن علمــاء الجغرافيــا قــد هنجــوا طريقــًا وســطًا 
ــة  ــق وال باإلمكاني ــم المطل ــن بالحت ــى ال تؤم ــة ،الت ــة التوافقي ــرت المدرس ــث ظه ــتين، بحي ــن المدرس ــن هاتي بي
المطلقــة، فهــم يســلمون بحريــة اإلنســان يف اختيــار مــا يالئمــه مــن إمكانــات البيئــة الطبيعيــة ويســلمون أيضــًا بــأن 

هــذه اإلمكانــات محــدودة بظــروف هــذه البيئــة.

ويــرى غالبيــة الجغرافييــن المعاصريــن، أن البيئــات الطبيعيــة ليســت ذات تأثيــر واحــد علــى اإلنســان فاســتغالل 
اإلنســان للبيئــة يكــون ســهالً وميســورًا يف بعــض البيئــات، وصعبــًا يف بيئــات أخــرى، ممــا جعــل اإلنســان يســعى 
ــه  ــهل علي ــات وتس ــذه الصعوب ــى ه ــب عل ــاعده يف التغل ــورة، تس ــة متط ــائل تقني ــياء ووس ــرتاع أش ــاف وإخ الكتش
إســتغالل ثرواهتــا إســتغالاًل جيــدًا، ليعــوض مــا ســلبته الطبيعــة إيــاه ولــم تكــن رحيمــة معــه فيهــا، وهــذا التفاعــل 
بيــن البيئــة واإلنســان عــرب عنــه الجغــرايف الربيطــاين فليــر يف تقســيم العالــم إلــى ســتة أقاليم بشــرية، يمكــن توضيحها 

علــى النحــو اآليت:

1 - إقليم الغنى أو الوفرة: 

ويتمثــل يف المناطــق التــي تجــود فيهــا الطبيعــة بأكثــر مــن حاجــات اإلنســان، والتــي ينشــط فيهــا الســكان، فتــزداد 
مكافــأة الطبيعــة لهــم، ويقصــد بغنــي اإلقليــم هنــا، غنــاه مــن حيــث إنتــاج الغــذاء، ويشــمل إقليــم البحــر المتوســط 

واإلقليــم الموســمي.

2 - إقليم الجوع أو الفقر:

ويتمثــل يف المناطــق التــي تقســو فيهــا الطبيعــة فيشــتد شــحها مــن حيــث المــاء والنبــات، والحيــاة يف هــذه المنطقــة، 
عبــارة عــن كفــاح مســتمر وصــراع دائــم مــع البيئــة، مــن أجــل ســد الحاجــة، ويشــمل إقليــم التنــدرا.

3- إقليم الضعف:

ويتمثــل يف المناطــق التــي يعجــز اإلنســان عــن اســتغالل مواردهــا االقتصاديــة، ال لضعــف راجــع لهــذا اإلقليــم بــل 
لصعوبــات تضعهــا الطبيعــة، يصبــح معهــا اإلســتغالل يف مثــل تلــك الظــروف صعبــًا ومتعــذرًا. وينطبــق ذلــك علــى 

المناطــق االســتوائية، حيــث الحــرارة العاليــة والرطوبــة المرتفعــة واألمطــار الغزيــرة. وتدخــل مــن ضمــن 
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هــذه المناطــق، األقاليــم التــي يشــح فيهــا المــاء ويقســو فيهــا المناخ وتصعــب مواصالهتــا، ولكنهــا غنيــة بمعادهنا، 
وإن اســتغاللها مرهونــًا بالتغلــب علــى تلــك الصعوبــات مثــل الصحــاري الحارة . 

4 - إقليم اإلرتحال:

 ويف هــذا اإلقليــم تكــون المــوارد غيــر ثابتــة وال مضمونــة، فيضطــر الســكان إلــى العيــش يف تنقــل دائــم ســعيًا وراء 
الــكالً لحيواناهتــم التــي يرعوهنــا، وبالتالــي باحثيــن عــن قوهتــم، ويســود ذلــك يف إقليــم حشــائش الســفانا و اإلســتبس.

5-  إقليم العمل وبذل الجهد:

يمثــل هــذا اإلقليــم الجهــات التــي البــد أن يبــذل اإلنســان فيهــا جهــدًا كبيــرًا كــي تكافئــه الطبيعــة بإنتــاج يســد حاجته، 
ــا فقــد قــام اإلنســان  ــد أن تنتــزع الثــروة مــن الطبيعــة إنتزاعــًا، كمــا هــو الحــال يف غــرب أورب ويف هــذا اإلقليــم الب
باســتخراج الفحــم والمعــادن وإنشــاء المــدن والمبــاين واهتــم بوســائل النقــل المختلفــة، حتــى وصــل إلــى أعلــى 

درجــات الرقــي.

6 - إقليم الصعوبة الدائمة:

ــذه  ــة ه ــردت الطبيع ــد ج ــة، فق ــدود ضيق ــا إال يف ح ــش فيه ــان أن يعي ــى اإلنس ــب عل ــي يصع ــات الت ــمل الجه ويش
ــة. ــة المرتفع ــات الجبلي ــل يف الجه ــا، ويتمث ــا وموارده ــن كل خيراهت ــم م األقالي

ــة  ــة المطلق ــن الحتمي ــن بي ــي تتباي ــا الت ــة وعناصره ــتجابة للبيئ ــى اإلس ــان عل ــدرة اإلنس ــدى ق ــتنتج م ــبق نس ــا س مم
واإلمكانيــة المبدعــة، والتــي بلورهــا العالــم اإلنجليــزي )توينبــي( يف أربــع اســتجابات مختلفــة تعكــس جملــة مــن 

األنشــطة البشــرية هــي:

1-  إستجابة سلبية : أي وقوف اإلنسان عاجزًا أمام بيئته لتخلفه الحضاري أو لصعوبة استغالل هذا النوع.

2-  إستجابة التأقلم : وهي محاولة اإلنسان التكيف مع بيئته، وتمثلها حرفة الرعي.

3- إستجابة إيجابية : وهي محاولة اإلنسان التغلب على معوقات البيئة، وتمثلها حرفة الزراعة.

4- إســتجابة إبداعيــة : وهــي الوصــول إلــى مرحلــة اإلبــداع واالبتــكار للتفــوق علــى البيئــة، وتمثلهــا حرفــة 
الصناعــة.
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ــاة  ــود الحي ــل وج ــًا يكف ــًا ودقيق ــًا موزون ــًا بيئي ــا نظام ــل له ــا، جع ــن عليه ــق اهلل األرض وم ــا خل عندم   
ــل يف  ــق وتنســيق كامــل، يتمث ــوازن دقي ــل هــذا النظــام يف وجــود دورة محــددة وت واســتمرارها فــوق ســطحها، ويتمث
عمليــات اإلنتــاج واإلســتهالك )البنــاء و الهــدم(. ويعــرب عــن هــذا النظــام البيئــي الحيــوي، ببقــاء عناصــر البيئــة الطبيعية 
علــى حالهــا دون تغييــر يذكــر، فــإذا حــدث أي نقــص أو تغيــر جوهــري يف أي عنصــر مــن عناصــر هــذه البيئــة أدى إلــى 
إضطــراب توازهنــا، بحيــث تصبــح غيــر قــادرة علــى إعــادة الحيــاة بالصــورة العاديــة. غيــر أن جمــوح وطمــوح اإلنســان 

ــك هــذا النظــام المــوزون. ــره أرب ــره وتقدي وســوء تدبي

ــا أن نتنــاول بالشــرح والتحليــل التــوازن البيئــي ودور اإلنســان حيالــه ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن مشــكالت  ويمكنن
علــى النحــو اآليت: -

أولً: توازن البيئة الطبيعية:

ــواء  ــاء واله ــاة كالم ــات الحي ــى مقوم ــالوة عل ــكالها، ع ــف أش ــة بمختل ــات الحي ــة الكائن ــة الطبيعي ــم البيئ تض  
ــاة تســير  ــي أن الحي ــة وتكاملهــا. وهــذا يعن ــة، وكلهــا عوامــل أساســية ومهمــة بالنســبة الســتمرار نظــم البيئ والرتب

ــة. ــورة معتدل ــا بص ــان له ــتخدام اإلنس ــك إس ــي يف ذل ــا روع ــم، إذا م ــي منظ ــام طبيع ــق نظ وف

كمــا أن المحيــط الحيــوي يتميــز بحالــة مــن الثبــات النســبي ومحتفظــًا بخصائصــه األساســية، متغلبــًا علــى 
التغيــرات البيئيــة الســلبية، مــادام يــدور حــول معدالتــه المعقولــة والمقبولــة، اللهــم إال يف بعــض الحــاالت الشــاذة 
التــي كانــت ســببًا يف تغيــر صــورة الحيــاة علــى وجــه هــذه البســيطة تغيــرًا كامــالً، كمــا حــدث يف الماضــي الســحيق 
مــن ظواهــر طبيعيــة والتــي مــن أشــهرها الطوفــان الــذي عــم العالــم أو جــزءًا كبيــرًا منــه يف عهــد النبــي نــوح عليــه 

الســالم.

وعلــى الرغــم مــن حــاالت عــدم االتــزان التــي تســتمر لفــرتات قــد تطــول وقــد تقصــر، فــإن البيئــة تعــود بعدهــا إلــى 
مرحلــة االتــزان بيــن الصــادر والــوارد . 

وقــد كان يف الماضــي ينظــر إلــى بعــض التغيــرات البيئيــة التــي حدثــت طــوال التاريــخ علــى أهنــا مجــرد حــوادث 
منفصلــة نجمــت عــن فعــل اآللهــة التــي كان يعبدهــا النــاس، ولكــن مــع تطــور الفكــر اإلنســاين يف الوقــت الحالــي 
تبيــن أن هنــاك نظــام بيئــي دقيــق يربــط بيــن جميــع الحــوادث والتغيــرات البيئيــة، ولــذا  أصبــح مــن الضــروري عنــد 

دراســة البيئــة اإللمــام بطبيعــة هــذه التغيــرات الزمانيــة منهــا والمكانيــة.

مفهوم التوازن بين البيئة الطبيعية والبيئة الجتماعية
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1-  التغيرات الزمانية يف البيئة:

أ-  التغيرات طويلة األمد:

ــى اآلن، ومــن المحتمــل أن يســتمر حدوثهــا يف المســتقبل، ومــن  ــة ومازالــت تحــدث حت ــذ فــرتة طويل ــدأت من ب
ــار كــوين  ــة مــن جــراء مــا تســتقبله مــن غب األمثلــة علــى تلــك التغيــرات التــي تحــدث علــى شــكل الكــرة األرضي

ــادة وزهنــا نســبيًا. ــى زي ــذي أدى إل ــازك، تصــل إليهــا مــن الفضــاء الخارجــي، األمــر ال وشــهب وني

ب -  التغيرات الدورية المنتظمة:

ــا  ــن أمثلته ــة وم ــرات يف البيئ ــا تغي ــب عليه ــة، ويرتت ــرتات معروف ــى ف ــام وعل ــدث بانتظ ــي تح ــرات الت ــي التغي وه
تعاقــب الفصــول األربعــة، وهجــرة بعــض الطيــور شــتاًء مــن المناطــق البــاردة إلــى المناطــق المعتدلــة، ثــم عودهتــا 

يف فصــل الخريــف إلــى مكاهنــا األصلــي.

جـ -  التغيرات الدورية غير المنتظمة:

تختلــف هــذه التغيــرات، يف عــدم إنتظامهــا وإختــالف مــدة حدوثهــا، وصعوبــة التنبــؤ هبــا، ومــن األمثلــة علــى ذلــك 
دورات الجفــاف ودورات التســاقط.

د-  التغيرات العشوائية المتطرفة:

وهــي التــي تحــدث بشــكل فجائــي، دون وجــود أي أســس علميــة أو إحصائيــة حتــى اآلن تمكننــا مــن التنبــؤ 
بحدوثهــا، ومــن أمثلتهــا الــزالزل والرباكيــن والفيضانــات واألمــراض الوبائيــة، وتتميــز بقصــر مدهتــا وعــدم 

انتظامهــا.

2-  التغيرات المكانية البيئية:

أدت التغيــرات الزمانيــة إلــى حــدوث العديــد مــن التغيــرات المكانيــة، يف عناصــر النظــام البيئــي، كالمنــاخ 
والتضاريــس والميــاه والرتبــة والحيــاة النباتيــة والحيوانيــة واالقتصاديــة، وهنــاك العديــد مــن األحيــاء اســتطاعت 

ــرات. ــك التغي ــة تل ــها لمواجه ــف نفس أن تكي

ويعتــرب إختــالف اإلشــعاع الشمســي الواصــل إلــى األرض مــن وقــت آلخــر، ومــن مــكان آلخــر، هــو المســئول عــن 
الغالبيــة العظمــى مــن اإلختالفــات الزمانيــة، والمكانيــة، يف البيئــة، فهــو الــذي يــؤدي إلــى اختــالف درجــة الحــرارة 

والضغــط الجــوي، وبالتالــي إختــالف نظــام الريــاح واألمطــار ثــم الحيــاة النباتيــة والحيوانيــة.

ــة، ومــن ثــم إحــداث تغيــرات يف الــدورة  وقــد ترتــب عــن إختــالف اإلشــعاع الشمســي، زحزحــة الــدورة الهوائي
ــطح األرض. ــى س ــة عل الهيدرولوجي
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ــرات  ــن التغي ــر م ــن الكثي ــئول األول ع ــو المس ــًا، ه ــًا ومكاني ــية زماني ــعة الشمس ــدار األش ــالف مق ــإن اخت إذن ف
ــة. البيئي

ثانيًا: اإلخالل بتوازن البيئة الناجم عن نشاط اإلنسان:

منــد ظهــور االنســان قــام بأعمــال مــن شــأهنا التأثيــر علــى التــوازن البيئــي فقــد تدخــل بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
ــة  ــات الحديث ــة والجماع ــن البيئ ــة بي ــورة العالق ــا ص ــح لن ــن األحياء.وتتض ــر م ــي لكثي ــرايف والبيئ ــع الجغ يف التوزي

بشــكل أكثــر وضوحــًا كمــا يلــي: -

أ-  أنماط اإلنتاج: 

يقســم العالــم إلــى دول صناعيــة غنيــة، ودول ناميــة، والــدول الصناعيــة تســتهلك كميــات كبيــرة مــن 
ــًا،  ــج عالمي ــي تنت ــة، كالفحــم والنفــط والغــاز الطبيعــي الت ــة األحفوري المــواد الخــام، ومــوارد الطاق
ــود  ــادن والوق ــن المع ــم م ــه العال ــا ينتج ــي م ــى ثلث ــد عل ــا يزي ــتهالك م ــة باس ــدول الصناعي ــتأثر ال تس
األحفــوري، علــى الرغــم مــن أن ســكاهنا ال يتجــاوزون ثلــث ســكان المعمــورة، األمــر الــذي يشــير 

ــة بشــتى صورهــا. ــارًا ســلبية علــى البيئ إلــى وجــود أث

أمــا الــدول الناميــة فإهنــا تعمــل هــي األخــرى بــكل مــا لديهــا مــن إمكانــات علــى إجهــاد البيئــة 
واســتنزاف مواردهــا، حيــث يــؤدي إعتمادهــا علــى الزراعــة يف اإلســتهالك والتصديــر إلــى إســتنزاف 
ــة  ــات الربي ــف للحيوان ــد المكث ــي والصي ــاك المراع ــات، وإهن ــر للغاب ــع الجائ ــاه، والقط ــة والمي الرتب
ــم. ــن دول العال ــر م ــة يف كثي ــات الحي ــن الكائن ــرة م ــداد كثي ــى أع ــاء عل ــى القض ــذي أدى إل ــة ال والبحري

ب -  أنماط الستهالك:

ويمثــل هــذا النمــط الجانــب الثــاين لإلخــالل بالتــوازن البيئــي، حيــث أن أنمــاط اإلســتهالك اإلنســاين للمــوارد البيئية 
مرتبــط تمامــًا بأنمــاط اإلنتــاج، وقــد زاد اســتهالك العالــم لــكل المــوارد بصــورة واضحــة، وتــزداد تلــك الحقيقــة 
وضوحــًا إذا علمنــا أن العالــم كان عــام 1950م ال ينتــج ســوى 20% مــن الســلع التــي ينتجهــا اليــوم ونحــو %35 

مــن المعــادن التــي يســتغلها اآلن.

وهــذا دليــل علــى التوســع الصناعــي الــذي يشــهده العالــم اليــوم والــذي حــدث يف غيــاب التوقعــات الموضوعيــة 
لتأثيــرات الصناعــة الضــارة علــى البيئــة وعناصرهــا المختلفــة.
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ثالثًا: مالمح اإلخالل بالتوازن البيئي والنتائج المترتبة عليه:

1 - التوسع الزراعي:

إن الحاجــة المتزايــدة للغــداء التــي واكبــت النمــو الســكاين الســريع، دعــت بعــض الــدول إلــى إتبــاع سياســات زراعيــة 
ــة مــا  ــات وإزال ــى الســطو علــى الغاب ــدول إل ــرة النظــر، فقــد لجــأت هــذه ال ــرة المــدى، ويف نفــس الوقــت قصي قصي
مقــداره 208 مليــون هكتــار بيــن عامــي 1972م، و1992م، أي بمتوســط ســنوي قــدره 10.5 مليــون هكتــار، وإلــى 
إســتصالح الصحــراء وردم وتجفيــف الــربك والمســتنقعات والبحيــرات بقصــد تغيــر طبيعتهــا البيئيــة وإســتثمارها يف 

الزراعــة ويف إقامــة المنشــآت الصناعيــة والعمرانيــة.

كمــا قــام اإلنســان بإنشــاء الســدود وحجــز ميــاه األهنــار واألوديــة فتكونــت البحيــرات الصناعيــة، وغّيــر مجــاري بعض 
األهنــار ونقــل الميــاه الجوفيــة مــن مكامنهــا األصليــة إلــى مســافات بعيــدة بقصــد االســتفادة منهــا بشــكل أو بآخــر. 
وقــد نتــج عــن هــذه التصرفــات التــي غيــرت مــن النظــم البيئيــة المعتــادة عــددًا مــن المشــكالت، مثــل التصحــر الــذي 
يلتهــم حوالــي 6 مليــون هكتــار كل ســنة، كمــا أن إرتفــاع معــدل ثــاين أكســيد الكربــون يف الجــو عــن المعــدل العــام 
0.04%، أي 400 جــزء يف المليــون ســنة 2015 إلــى 403 جــزء يف المليــون ســنة 2017 ، وهــو ينــُدر بكارثــة بيئيــة 
وشــيكة الحــدوث، حيــث أن الغابــات التــي هاجمهــا اإلنســان بــكل ضــراوة هــي بمثابــة ميــزان يحفــظ ثبــات المنــاخ 
ودوران الميــاه، هــذا فضــال علــى كوهنــا رئــات طبيعيــة هائلــة، تمــد العالــم بمــا يحتاجــه مــن أكســجين وتخلصــه مــن 
ــيك ويف  ــيلي والمكس ــن وش ــل واألرجنتي ــدث اآلن يف الربازي ــا يح ــة كم ــا بالجمل ــون. وأن قطعه ــيد الكرب ــاين أكس ث
أفريقيــا وآســيا ســوف يخلــق تغيــرات متطرفــة وخلــالً ال يمكــن إصالحــه، وانعكاســات مدمــرة لجميــع عناصــر البيئــة.

فعند تعرض غابة ما الستنزاف شديد يف أشجارها فإنه سيحدث اآليت: -

   أ( القضاء على األشجار التي كانت تعتمد عليها الكثير من الحيوانات كعلف ومأوى لها.

ب( ســتتعرى الرتبــة وتتعــرض لالنجــراف فتقــل قدرهتــا اإلنتاجيــة وقدرهتــا علــى امتصــاص الميــاه فيــزداد الجريــان 
الســطحي والفيضانــات المدمــرة.

جـ( تختل دورات األكسجين وثاين أكسيد الكربون وترتفع نسبة التلوث.

د ( تضطــرب الــدورة الهيدرولوجيــة، حيــث أن 60% مــن األمطــار الهاطلــة علــى الغابــة يعــاد إطالقهــا مــرة أخــرى 
إلــى الغــالف الجــوي عــن طريــق نتــح األشــجار واألعشــاب.

هـــ( يصاحــب نقــص الغطــاء النبــايت زيــادة واضحــة يف ظاهــرة األلبيــدو )درجــة ارتداد األشــعة إلــى الفضــاء الخارجي( 
ــرص  ــل ف ــى تقلي ــؤدي إل ــدوره ي ــذا ب ــا وه ــو العلي ــات الج ــتقرار يف طبق ــادة االس ــى زي ــؤدي إل ــدو ي ــادة األلبي وأن زي

التســاقط.
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االســراف يف اســتعمال المبيــدات للقضــاء علــى اآلفــات الزراعيــة، يــؤدي إلــى حــدوث نتائــج ســلبية و مــن األمثلــة 
ــًا يقضــي  ــة قانون ــا أصــدرت الحكوم ــة عــام 1986عندم ــات األمريكي ــدث يف إحــدى الوالي ــا ح ــك ، م ــى ذل عل
ــة أشــهر  ــر خــالل ثماني ــى 125 ألــف طائ ــم القضــاء عل ــك بصغــار الدجــاج وفعــالً ث ــي تفت ــور الت ــوم والصق ــل الب بقت
فكانــت  المفاجئــة ظهــور مشــكلة أخــرى أكثــر خطــرًا وضــررًا مــن الســابقة ، ممثلــة يف ازديــاد عــدد الفئــران والجــرذان 
ــوم  ــه ،ذلــك ألن الب ــذي تمــت المحافظــة علي ــة عــدة أضعــاف قيمــة الدجــاج ال ــل الزراعي فاقــت أضرارهــا للمحاصي

والصقــور تتغــذي علــى الفئــران والجــرذان، عــالوة علــى صغــار الدجــاج.

وقــد ترتــب علــى هــذا الخلــل البيئــي الناتــج عــن توســع الزراعــة واإلســراف يف القضــاء علــى اآلفــات الزراعية،   
انخفــاض إنتاجيــة األراضــي الزراعيــة وتدهورهــا وارتفــاع نســبة الملوثــات، هــذا عــالوة علــى التغيــرات المناخيــة، مثل 
ارتفــاع معــدالت التبخــر الناتجــة عــن إقامــة الســدود وإنشــاء البحيــرات الصناعيــة، فضــالً، عــن التأثيــرات الضــارة علــى 
القشــرة األرضيــة الســطحية لهــذه المناطــق كحــدوث الفوالــق، كمــا أن اســتنزاف الميــاه الجوفيــة الناتــج عــن التوســع يف 
الزراعــة المرويــة أدى إلــى حــدوث هبــوط وانزالقــات يف القشــرة األرضيــة وأدى هــذا االســتنزاف أيضــًا إلــى تداخــل 

ميــاه البحــر يف المناطــق الســاحلية وإلــى تملــح الرتبــة فقلــت قدرهتــا اإلنتاجيــة.

2 - التوسع الصناعي:

لقــد أدى التوســع الصناعــي منــذ الثــورة الصناعيــة إلــى إنتــاج العديــد مــن المركبــات للمــواد الكيماويــة التي تســتخدم يف 
شــتى األغــراض، مــن بينهــا تلــك المــواد ذات الطبيعــة العالجيــة والوقائيــة، كمــا اســتخدمها اإلنســان يف مقاومــة اآلفات 
ــض  ــة بع ــور، يف مكافح ــخ والفل ــتقات الزرني ــتخدمت مش ــه، واس ــه ومحاصيل ــة لمنتجات ــرارًا اقتصادي ــرتك أض ــي ت الت
الطفيليــات واألمــراض. ولــم يقتصــر األمــر علــى هــذه المــواد، بــل تعــداه إلــى اســتخدام مــواد أخــرى قاتلــة لإلحيــاء ، 
وملوثــة للبيئــة فيمــا هــو معــروف بالحــرب البيولوجيــة، ناهيــك عــن العــوادم والنفايــات النوويــة التــي أصبحــت تــزداد 
يومــا بعــد يــوم، ملحقــة دمــارًا بمختلــف عناصــر البيئــة الحيــة واألدهــى مــن ذلــك أن هــذه الملوثــات ال يقتصــر ضررهــا 
علــى بيئتهــا التــي تســتخدم فيهــا، بــل أهنــا تنقــل إلــى المناطــق األخــرى عــن طريــق الريــاح والميــاه الجاريــة بــل وصــل 
أثرهــا إلــى جــوف األرض فلوثــت الميــاه الجوفيــة، وإلــى البحــار والمحيطــات فأثــرت علــى األســماك والطيــور، هــذا 

فضــالً علــى تلــوث علــف الحيوانــات وطعــام اإلنســان متســببة يف انتشــار األمــراض الخبيثــة .

إن مــا حــدث أثنــاء الحــرب يف اليابــان و فيتنــام خيــر دليــل علــى مقــدار الدمار الــذي أحدثتــه المــواد النوويــة و الكيماوية 
المســتعملة مــن قبــل الواليــات المتحــدة، فقــد حولتهــا إلــى خــراب ممــا أضــر بغاباهتــا وأحراشــها فأصبحــت  أرض 
جــرداء ميتــة غيــر قــادرة علــى اإلنتــاج. هــذا وتشــكل المصانــع والميــاه العادمــة الناتجــة عنهــا حوالي %60 مــن مجموع 
المــواد الملوثــة للميــاه، ومعظمهــا ناتــج مــن مصانــع الدباغــة والرصــاص والزئبــق والنحــاس والنيــكل، ومصانــع تعقيم 

األلبــان وتكريــر الســكر، ومصانــع األســمدة ومــواد البنــاء ومصــايف النفــط.
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ــار  ــاف األهن ــى ضف ــواحل وعل ــى الس ــام عل ــم تق ــع يف العال ــم المصان ــدًا أن معظ ــكلة تعقي ــا زاد المش ومم  
والبحيــرات، أو يف المــدن أو بالقــرب منهــا، األمــر الــذي يــؤدي إلــى انتشــار الملوثــات بيــن أعــداد كبيــرة مــن البشــر.

كمــا أن االســتهالك الهائــل والمذهــل للوقــود يف المجتمعــات الصناعيــة، أدى إلــى تصاعــد كميــات كبيــرة مــن غــازات 
ثــاين أكســيد الكربــون والميثــان وغيرهــا مــن الملوثــات،  صــورة )6( وقــد تســببت هــذه الغــازات يف ارتفــاع معــدل درجــة 
حــرارة األرض بســبب تراكمهــا، وأدت إلــى تكويــن مــا يشــبه الحاجــز الزجاجــي للغــالف الجــوي المحيــط بــاألرض، 

وهــو مــا يعــرف بظاهــرة البيــت الزجاجــي )الصوبــة(.

ــد  ــة الجلي ــبب إذاب ــات، بس ــار والمحيط ــتوى البح ــاع مس ــن ارتف ــاء، م ــه العلم ــا يتوقع ــة بم ــة قوي ــكلة صل ــذه المش وله
بالمناطــق القطبيــة، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى غمــر معظــم الســواحل بمــا تحــوي مــن مــدن، وأراض زراعيــة خصبــة، 
ــار  ــول أمط ــل يف هط ــرة تتمث ــرى خطي ــة أخ ــرة مناخي ــي ظاه ــع الصناع ــى التوس ــب عل ــا يرتت ــة. كم ــة مهم وداالت هنري
ــيد  ــم أكاس ــبب تراك ــا بس ــاورة له ــق المج ــة والمناط ــدول الصناعي ــوق ال ــدوث ف ــرة الح ــرة كثي ــذه الظاه ــة، وه حمضي
النيرتوجيــن والكربيــت يف الجــو، نتيجــة احــرتاق الوقــود وســجلت هــذه الظاهــرة ألول مــرة يف أوروبــا وشــرق أمريــكا 

ــام 1960م. ــمالية ع الش

كمــا ترتــب أيضــًا علــى التوســع الصناعــي ظاهــرة أخــرى ليســت أقــل خطرًا مــن األولــى، تتمثل يف تــآكل طبقــة األوزون، 
بســبب تزايــد مركبــات الكلــور فلوركربــون يف الجــو المســتعملة يف أجهــزة التربيــد ويف عبــوات مســتحضرات التجميــل 

والعبــوات الرغويــة المســتخدمة يف إطفــاء الحرائــق.

ــة  ــو بمثاب ــجية فه ــوق البنفس ــعة ف ــر األش ــن خط ــألرض م ــي ل ــزام الواق ــل الح ــة األوزون تمث ــر أن طبق ــر بالذك والجدي
ــطح األرض .  ــى س ــاء عل ــد األحي ــب ويفي ــذي يناس ــدر ال ــرور الق ــمح إال بم ــذي ال يس ــح ال المرش

صورة  ) 6( انبعاث الجسيمات والدخان 
من المصانع الملوثة للجو واالراضي 

الزراعية 
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3 - تكدس القمامة: 

وهــي مشــكلة بيئيــة أخــرى حديثــة، ال يســتهان هبــا، ألن إهمالهــا وعــدم العنايــة هبــا يــؤدي إلــى خلــل واضــح يف تــوازن 
النظــم البيئيــة الطبيعيــة، وإن إنتشــارها وتكدســها فــرتة طويلــة يعمــل بالضــرورة علــى إنتشــار األمــراض واألوبئــة الفتاكة.
وال يقتصــر أثــر هــذه الملوثــات علــى البيئــة الســطحية، بــل يتعــداه ليمتــد إلــى باطــن األرض، فيلــوث مياههــا الجوفيــة 
العذبــة النقية.كمــا تســاعد القمامــة علــى تكاثــر الحشــرات والقــوارض الضــارة األمــر الــذي يــؤدي إلــى القضــاء علــى 
ــة وتكدســها بيــن  ــة، وإلــى إنتشــار األمــراض بيــن النــاس، وإذا  كانــت القمامــة المنزلي المحاصيــل والمعــدات الزراعي
أحيــاء المــدن ويف شــوارعها وعلــى الطرقــات العامــة وقــرب الشــواطئ ويف الغابــات قــد أصبحــت مشــكلة عالميــة بــكل 
المقاييــس، فــإن التخلــص منهــا بــات أمــرًا باهــظ التكاليــف، أصبحــت ظاهــرة إلقــاء المخلفــات يف عــرض البحــر وعلــى 
قارعــة الطريــق ويف المناطــق الجماليــة والســياحية، يقــوم هبــا ويمارســها المواطــن العــادي، بــل إن هــذه الظاهــرة بــدأت 
ــدول تلقــي  ــة وحقــوق اإلنســان، فقــد أصبحــت هــذه ال ــي ترفــع شــعار التقــدم وحري ــدول الت تتفشــى علــى مســتوى ال

بنفاياهتــا وفضالهتــا بعــد أن ضاقــت هبــا ذرعــًا يف أراضــي دول أقــل منهــا قــوة وتقدمــًا.

4 - اإلخالل بالتوازن البيئي يف المجاالت اإلجتماعية:

يتمثل اإلخالل بتوازن البيئة يف المجاالت االجتماعية، وما يرتتب على ذلك من مشكالت يف النقاط اآلتية:

أ - مشكلة الفقر:
لــم يكــن ينظــر إلــى مشــكلة الفقــر يف الماضــي علــى أهنا مشــكلة بيئيــة، غير أهنــا أصبحــت تعالج علــى أســاس أن جذورها 
أصــالً بيئيــة بحتــة علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي، فهنــاك دول غنيــة متقدمــة ودول فقيــرة متخلفــة، وأخــرى ناميــة 
تحــاول اللحــاق بمصــاف الــدول المتقدمــة بمــا لديهــا مــن رأس مــال، تظهــر مشــكلة الفقــر كمشــكلة بيئيــة، بمــا ينجــم 
عنهــا مــن آثــار ســيئة علــى صحــة اإلنســان البدنيــة والنفســية واألخالقيــة والفكريــة والثقافيــة ومــا يرتتــب عــن ذلــك مــن 
إنعكاســات علــى اإلقتصــاد واإلنتــاج كمــا أن الفقــر يــؤدي إلــى إنتشــار الجريمــة ويهــدد األمــن. ويضعضــع بنيــان األســرة 

ويخــل بالتــوازن اإلجتماعــي.
وترتبــط قــوة الدولــة غالبــًا بقــوة أفرادهــا معنويــًا وجســميًا، وهــذا ال يتأتــى إال بتوزيــع الثــروة بعدالــة، علــى النصيــب 
األكــرب منهــا، بحيــث تحقــق العدالــة اإلجتماعيــة ويعــم االســتقرار وتنمــو عاطفــة االنتمــاء، والــوالء للوطــن والمجتمــع.

ب-  مشكلة انتشار الفساد:
أن إنتشــار الفســاد يف أي مجتمــع مــن المجتمعــات، يعتــرب أكثر المشــكالت البيئية خطورة علــى توازن البيئــة االجتماعية، 
فهــي أحــد العوامــل المســاعدة علــى انتشــار األوبئــة واألمــراض الفتاكــة والفقــر المدقــع، وإثــارة المشــاحنات والحروب 
األهليــة، بيــن أفــراد األمــة الواحــدة، وهــو مــا يصيــب البيئــة االجتماعيــة بالشــلل، و يحــد مــن مســاهمة المواطــن بالقــدر 

المطلــوب يف هنضــة وطنــه وأمته.
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5 - آليات المحافظة على البيئة:

1 - حماية الغابات من اإلستنزاف العشوائي.

2 - إتاحة الفرصة للمكافحة الحيوية للقضاء على اآلفات بداًل من استعمال المبيدات.

3-  إبتكار نظم صناعية أكثر أمانًا بالنسبة للبيئة.

4-  التوسع يف إستخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

5-  العمل على إيجاد بدائل للغازات الصناعية المدمرة لطبقة األوزون.

6 - إنتاج المواد العضوية غير الملوثة كاستعمال األعشاب يف عالج األمراض.

7-  إســتخدام التعقيــم يف مجــال المكافحــة الحيويــة كاســتخدام اإلشــعاع يف تعقيــم ذكــور الحشــرات يف المعمــل ثــم 
إطالقهــا يف الطبيعــة.

8-  إصدار وتنفيذ التشريعات والقوانين البيئية الخاصة بالحد من التلوث.

9 - معالجــة الفقــر والبطالــة والفســاد بالطــرق العلميــة وفتــح مجــاالت للعمــل أمــام الشــباب وهــي مســؤولية الدولــة 
بالدرجــة األولــى.

10 - معالجة النفايات وإعادة تدويرها ، صورة )7 ( .

11 - التوعيــة البيئيــة عــن طريــق قنــوات االتصــال المختلفــة، وبأســلوب يتناســب مــع المســتوى الثقــايف واالجتماعــي 
لمختلــف شــرائح المجتمــع.

صورة  ) 7( إعادة تدوير القمامة 
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أولً: أسئلة الصواب والخطأ :  ضع كلمة ) صح ( أو ) خطأ (   مع تتصويب  الخطأ :

1-  البيئة الطبيعية تتكون من الماء والهواء والرتبة والمعادن ومصادر الطاقة واألحياء بكافة صورها.)       (

2 -تنقسم البيئات الطبيعية إلى البيئة المائية والبيئة الربية.        )        (

3 - تساهم النباتات المائية بنحو 30% من نسبة األكسجين . )        (

4 - يغطي الجليد حوالي 35% من مساحة الكرة األرضية.    )        (

5 - تغطي الغابات حوالي 31% من مساحة اليابسة على الكرة األرضية . )        (

6 - يشمل الجانب الحضاري الالمادي كل ما استطاع اإلنسان أن يصنعه أو يستحدثه من أشيــاء ملموسة. )        (

7-  يتمثل الجانب الحضاري المادي يف عقائد اإلنسان وعادته وتقاليده وأفكاره وثقافته.  )        (

8 - يف مرحلة الصفر لم يظهر أي نوع من أشكال الحياة على سطح األرض.                       )        (

9 - تمثل المرحلة الثانية بداية االستقرار بالنسبة لإلنسان.                                                       )        (

10-  ظهــرت العديــد مــن المشــكالت البيئيــة واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة يف المرحلــة الثانيــة مــن تفاعــل االنســان مــع 
بيئتــه. )        (

11 - تقع بيئة الحشائش االستبس بين دائريت 18°– 30°ش ، ج.                                             )        (

12-  البيئة اإلستوائية تأثرت باإلنسان ولم تؤثر فيه.                                                                   )        (

13-  تقع بيئة الغابات المخروطية بين دائريت عرض 30°- 40°ش ، ج غرب القارات.         )        (

14 - تؤدي الغابات االستوائية دورًا كبيرًا يف توازن البيئة العالمية.                                            )        (

15-  ال تؤمن المدرسة التوافقية بالحتم المطلق وال باإلمكانية المطلقة.                                 )        (

16 - قسم الجغرايف الربيطاين )فلرت( العالم إلى أربعة أقاليم بشرية.                                          )        (

17-  تشمل البيئة االجتماعية على الجانب الحضاري المادي فقط.                                        )        (

أسئلة عامة على الفصل الثاين
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18- أدى التوسع الصناعي إلى تصاعد كميات كبيرة من الغازات التي تسبب يف ارتفاع معدل درجة حرارة

 األرض.                                                                                                                                         )        (

19-  تساعد القمامة على تكاثر الحشرات واالوبئه واألمراض.                                           )        (

20- ال تعترب مشكلة الفقر مشكلة بيئية                                                                                       )        (

21- يعترب إنتشارالفساد أكثر المشكالت البيئة خطورة على توازن البيئة اإلجتماعية.         )        (

22- من سبل المحافظة على البيئة معالجة الفقر والبطالة و الفساد.                                     )        (

ثانيًا:

بين بالرسم التالي تأثيرات إزالة الغابات على الزراعة. إمالء كل فراغ بالعبارة المناسبة من )1( إلى)6(.

إزالة الغابات من أجل الزراعة 

إرتفاع 
ثاين اكسيد 
الكربون 

فيضانات 
مدمرة 

تربة
 عارية 

إستنزاف 
الغابة  

دوران مائي 
أقل عن 

طريق دورة 
الماء 

1-  مشاكل التلوث                   4 - امتالء الجداول بالطمى

2 - نقص هطول االمطار        5 - زيادة مساحة التصحر

3- فقد الموطن الطبيعي          6 - انجراف الرتبة

إنقراض 
الحيوانات 
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ثالثًا: أي من المصطلحات اآلتية من )1( إلى )12( ترتبط مع  )أ( إلى )ل( . 

 9- الفساد 5- البيئة اإلجتماعية 1- ظاهرة األلبيدو

 10- التعاقب الثانوي 6- أنماط  اإلستهالك 2-  أمطار حمضية

 11- الكتلة المائية 7- الصوبة3-  طبقة االوزن 

12- التندرا 8- حشائش السفانا4-  موارد أحفورية 

أ - درجة ارتداد االشعة إلى الفضاء الخارجي.

ب - الفحم والنفط والغاز الطبيعي .

جـ -  يمثل هذا النمط الجانب الثاين لإلخالل بالتوازن البيئي .

د ـ  الحزام الواقي من خطر االشعة فوق البنفسجية .

هـ  -الحاجز الزجاجي للغالف الجوي المحيط باألرض  .

و - تكونت بسبب تراكم أكاسيد النيرتوجين والكربيت يف الجو .

التــي تحــدد إســتمرار حيــاه الجماعــة وأنمــاط  ز -  اإلطــار مــن العالقــات 
. واالجتماعيــة  العالقــات 

ح-  أضخم   وأكرب النظم البيئية .

ط _  الغابات التي تعود للنمو بعد قطعها .

ي  - معدومة الحياة نسبيًا خالل فصل الشتاء الطويل المظلم البارد .

ك - أهم مناطق الرعي يف العالم . 

ل- تعترب أكثر مشاكل البيئة خطورة على توازن البيئة االجتماعية .
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 رابعًا: أسئلة المزاوجة : 
اخرت من المجموعة )أ( ما يناسبها من المجموعة )ب(

 خامسًا: أجب عن األسئلة األتية :

ــاول المراحــل بالشــرح  ــه منــذ نشــأته ثــم تن س1 - عــدد المراحــل التــي مــرت هبــا عالقــات وتفاعــل األنســان مــع بيئت
ــل.  والتحلي

س2 - قــارن بيــن المدرســتين الحتميــة واإلمكانيــة مــن حيــث العالقــة بيــن اإلنســان وبيئتــه مــربزًا دور المدرســة التوافقية 
يف هــذا المجال.

س3 - » موطن بيئي يدمره نشاط االنسان بمعدل مخيف ومضر للبيئة ».

  أ - لماذا نقضي على هذا الموطن البيئي ؟ 

ب - اشرح التأثيرات الضارة للتوسع الصناعي والزراعي .

جـ -  اشرح التأثيرات الضارة لتكدس القمامة.

د ـ  اذكر أهمية الحفاظ على هذا الموطن البيئي . 

هـ -  سبل المحافظة على البيئة )الموطن البيئي(

س4 - اشرح  مع الرسم الدورة المائية.

 ب أ
    تلطف درجة حرارة السواحل بالحرارة والرطوبة .أ1- ُمناخ الحشائش المعتدلة ) األستبس  (

تمثل  97% من الغالف المائي . ب 2- ُمناخ الغابات اإلستوائية
 تعمل على تزويد السواحل بالحرارة والرطوبة .جـ 3- ُمناخ الغابات النفضية

 18 - 30 ش، ج غرب القارات .  د4- ُمناخ الغابات المعتدلة
90 ش، ج  وتشكل حوالى 4 % من مساحة هـ5- ُمناخ الغابات المخروطية  ْ - 60

اليابس . 
حار صيفًا وبارد شتًاء وامطاره قليلة . و  6- تقع بيئة الصحاري الحارة
 حار جاف صيفًا دفئ ممطر شتًاء . ز 7-تقع بيئة الصحاري الباردة

 معتدل بارد صيفًا بارد شتًاء وامطار قليلة .ح 8- التيارات الباردة
حار ممطر طول العام . ط 9- التيارات الدفيئة

معتدل صيفًا بارد شتاء وامطاره طول العام . ي 10- بيئة المياه المالحة
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3 الفصل الثالث 
التجمعات السكانية 

ومشكالتها
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تكمن  األسباب التي أدت إلى زيادة خطورة مشكالت البيئة يف األتي :

ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــي، عل ــم النام ــة يف دول العال ــم، خاص ــكان العال ــدد س ــتمرة يف ع ــريعة والمس ــادة الس 1- الزي
ــة مصــادر الغــذاء المتاحــة لهــم. كفاي

2- إستنزاف مصادر الثروة الطبيعية من قبل الدول الصناعية، مع بداية اإلستعمار وحتى اآلن.

3- التوســع الصناعــي وإنتــاج مــواد غريبــة علــى البيئــة، ال تتحلــل بســهولة، وتراكــم معظــم هــذه المواد يف السالســل 
الغذائيــة، وحــدوث أخطــار عنــد تصنيــع المــواد الكيماويــة، مثــل كارثــة مدينــة ســيفيزو اإليطاليــة، عــام 1976م، 
ومدينــة بوبــال الهنديــة، ســنة 1984م، عندمــا تســربت كميــات كبيــرة مــن الغــاز الســام مــن أحــد المصانــع. وكذلــك 

كارثــه إنفجــار المفاعــل النــووي الروســي تشــرنوبيل ســنة 1988م.

ــمدة  ــتعمال األس ــع يف اس ــي التوس ــم، وبالتال ــم دول العال ــية يف معظ ــة أو الرأس ــة المكثف ــاليب الزراع ــاع أس 4- إتب
ــرية. ــدات الحش ــة والمبي الكيمياوي

5-  عدم معالجة المخلفات الناتجة عن نشاطات اإلنسان المختلفة.

ــفن  ــالت والس ــم الناق ــبب تحط ــات، بس ــار والمحيط ــامة يف البح ــواد الس ــة والم ــواد النفطي ــل الم ــوادث نق 6- ح
ــواد. ــذه الم ــة له الناقل

7- إنتشار البناء العشوائي، على الصعيدين المحلي والعالمي. 

عوامل انتشار الملوثاث يف التجمعات السكانية : 

المشــكالت البيئيــة وإن كانــت تبــدو ألول وهلــة مشــكالت محليــة، إال أهنا يف الحقيقة هي مشــكالت إقليميــة عالمية، 
فالملوثــات مثــالً إذا ظهــرت يف منطقــة مــا مــن العالــم فــإن انتشــارها يف أقاليــم أخــرى أمــرًا ممكنــًا، ذلــك  أن الملوثات 
ال تقــف أمامهــا حــدود سياســية أو طبيعيــة وإنمــا، تنتشــر  إنتشــارًا واســعًا، ممــا يعطــي هــذه المشــكلة بعــدًا عالميــًا، و 

يســاهم يف هــذا االنتشــار عــدد مــن العوامــل منهــا : 

التجمعات السكانية ومشكالتها

المشكالت البيئية مشكالت عالمية 
أساسها محلي
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1- حركة الهواء:

تتخذ هذه الحركة التي تتم داخل الغالف الجوي، نظامين رئيسيين هما: 

أ( حركــة الريــاح األفقيــة أو الســطحية، ومــا تســببه مــن نقــل للملوثــات مــن إقليــم ملــوث إلــى إقليــم آخــر نظيــف 
وخــال مــن أي مصــدر للتلــوث، فقــد لوحــظ إنخفــاض نســبة األوزون يف منطقــة أنكــورا بالواليــات المتحــدة رغــم 
ــا  ــرق فيالدلفي ــوب ش ــم جن ــي 37 ك ــد حوال ــكانية، وتبع ــة الس ــة والكثاف ــة الحرك ــة وقليل ــر صناعي ــة غي ــا مدين أهن

الصناعيــة.

وتتأثــر الــدول اإلســكندنافية بالتلــوث القــادم مــن المجتمعــات الصناعيــة الربيطانيــة، وينقــل التلــوث مــن أقاليــم الــرور 
ــا  ــا إلــى شــمال أفريقي ــاح الشــمالية يصــل التلــوث مــن أوروب ــة هبــوب الري ــة إلــى سويســرا والنمســا، ويف حال األلماني

والشــرق األوســط. 

ب( حركة التيارات الهوائية الرأسية الهابطة والصاعدة:

يصعــد الهــواء بصفــة عامــة يف إقليمين أساســيين، هما منطقــة الضغط المنخفض االســتوائي ومنطقة الضغــط المنخفض 
شــبه القطبيــة، ويف مقابــل ذلــك يهبــط الهــواء يف إقليميــن آخريــن همــا منطقــة الضغــط المرتفــع عنــد العــروض المداريــة 
وعنــد منطقــة القطبيــن، ومــن ثــم تصبــح المناطــق األولــى ذات الضغــط المنخفــض مناطــق طــاردة للملوثــات، بينمــا 
المناطــق الثانيــة ذات الضغــط المرتفــع حيــث الهــواء هابــط، مناطــق جاذبــة ومجمعــة للملوثــات، ومــن هــذا المنطلــق، 

كثيــرًا مــا تتعــرض أقاليــم الضغــط المرتفــع إلــى التلــوث علــى الرغــم مــن أهنــا كانــت أصــالً غيــر ملوثــة.

2- حركة المياه:

تســهم التيــارات المائيــة هــي األخــرى يف إنتشــار الملوثــات، بحيــث تجعــل الملوثــات تنتقــل مــن مــكان آلخــر مــع 
حركــة ميــاه البحــار والمحيطــات الســطحية، خاصــة قــرب الســواحل، هــذا فضــالً عــن األهنــار الدوليــة التــي تقــوم 
ــى دول  ــع إل ــن دول المنب ــا وم ــي تعربه ــم الت ــى األقالي ــا إل ــر عليه ــي تم ــدن الت ــات مــن الم بدورهــا يف نقــل الملوث

االنتفــاع، مثــل هنــر النيــل والرايــن والفولجــا.

3- حركة التجارة الدولية:

تســهم التجــارة الدوليــة بنصيــب كبيــر يف نقــل الملوثــات مــن إقليــم آلخــر، خاصــة فيمــا يتعلــق بالمــواد الغذائيــة، 
وكثيــرًا مــا نســمع عــن إعــدام ســلع بأكملهــا قادمــة مــن دول أخــرى عندمــا يكتشــف أهنــا ملوثــة مــن أصلهــا، أو أهنــا 
تعرضــت للتلــوث أثنــاء تحميلهــا أو نقلهــا أو تنزيلهــا، أو بســبب إنتهــاء مــدة صالحيتهــا أثنــاء رحلتهــا الطويلــة، أو 
بســبب إهمالهــا يف المخــازن، أو لتعرضهــا مــدة طويلــة ألشــعة الشــمس والرطوبــــة والعوامــــل الجـــــــوية األخــرى
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أو أهنــا تعرضــت للقــوارض واآلفــات. هــذا وال يقتصــر األمــر علــى عالميــة التلــوث فقــط، بــل هنــاك مشــكالت 
بيئيــة أخــرى تحمــل الصفــة العالميــة أيضــًا مثــل الجفــاف والتصحــر والتعرية واإلنجــراف ونقــص المــوارد المائية 

العذبــة، وانتشــار األمــراض المعديــة، ومــا يرتتــب علــى قطــع الغابــات مــن خلــل بيئــي عالمــي، خاصــة وأن العالــم 
أصبــح عبــارة عــن قريــة واحــدة، بفعــل التطــور يف وســائل النقــل والمواصــالت بمختلــف صورهــا وأنواعهــا.

اإلقليم ومشكالته:

اإلقليــم الجغــرايف هــو الوحــدة المكانيــة الطبيعيــة التــي تتجانــس فيهــا الظواهــر الجغرافيــة المختلفة بصــورة طبيعية، 
وذلــك علــى عكــس الوحــدات اإلداريــة االصطناعيــة. وليــس لإلقليــم مســاحة ثابتــة أو حجــم معيــن وإنمــا تتفــاوت 

مســاحته تبعــًا للغــرض مــن دراســته.

وتتعــرض معظــم أقاليــم العالــم إلــى عــدد مــن المشــكالت البيئيــة الخاصــة والعامــة، وهــي يف معظمهــا مشــكالت 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــا عل ــر منه ــم، نذك ــهده العال ــذي يش ــكاين ال ــو الس ــي والنم ــور التقن ــن التط ــة ع ــتحدثة ناتج مس

ــة: - الحصــر المشــكالت اآلتي

أولً: مشكلة اإلنفجار السكاين: 

لقــد تطــور عــدد ســكان العالــم يف فــرتة ظهــور اإلنســان مــن 60 مليــون نســمة فقــط، إلــى أكثــر مــن 7000 مليــون 
نســمة يف هنايــة العقــد الثــاين مــن القــرن الحــادي والعشــرون ويعــزى هــذا النمــو الســريع يف العقــود األخيــرة إلــى عــدة 

أســباب نذكــر منهــا: 

أ-  إرتفــاع مســتوى المعيشــة يف أغلــب مناطــق العالــم، وزيــادة الرعايــة الصحيــة ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن إرتفــاع 
يف متوســط العمر.

ب-  إنخفــاض نســبة الوفيــات، بســبب القضــاء علــى الكثيــر مــن األمــراض واألوبئــة التــي كانــت تفتــك بعــدد كبيــر 
مــن النــاس خاصــة صغــار الســن.

جـــ -  إرتفــاع نســبة المواليــد خاصــة بيــن الــدول الناميــة، ومــع زيــادة الرعايــة الصحيــة وإرتفــاع مســتوى المعيشــة 
وبالتالــي تكــون فرصــة الــزواج واإلنجــاب متاحــة أكثــر.

د - الــزواج المبكــر وخاصــة يف المجتمعــات القرويــة، ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن طــول فــرتة الخصوبــة ، األمــر 
الــذي يتيــح الفرصــة إلنجــاب عــدد أكــرب مــن األطفــال.

غير أن هذه الزيادة السريعة، ترتب عليها عدد من المشكالت البيئية اإلقليمية الخطيرة نذكر منها.

1 - زيــادة عــدد الســكان يــؤدي إلــى زيــادة اســتهالك الغــذاء وبالتالــي نقصانــه االمــر الــذي يــؤدي إلــى مــوت الكثيــر 
من السكان جوعًا.
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2-  تتناقــص حصــة الفــرد مــن المــاء العــذب النقــي ألن كميــة الميــاه يف العالــم ثابتــة، و تتناقــص بســبب مــا تتعرض 
لــه مــن ملوثــات، زد علــى ذلــك إن حاجــة الفــرد مــن المــاء تضاعفــت عــدة مــرات عمــا كانــت عليه يف الســابق .

3-  النقص يف الخدمات التعليمية والصحية واالسكانية.

ــض  ــص تعوي ــى نق ــا أدى إل ــي مم ــراين  و الزراع ــي والعم ــع الصناع ــة ، للتوس ــات نتيج ــاحة الغاب ــص مس 4 - تقل
ــئ  . ــوازن البي ــالل يف الت ــدوث اإلخ ــي ح ــواء وبالتال ــجين اله أكس

ولمعالجة الزيادة السريعة للسكان يتطلب األمر وضع السياسات السكانية الالزمة لذلك ونذكر فيها:

1 - تحديد اإلنجاب أو تنظيمه:

ــق تشــجيع إســتعمال  ــط النســل عــن طري ــط لضب ــة  مــن خــالل التخطي ــدول سياســة تنظيمي ــد مــن ال إتبعــت العدي
ــة. ــروعة وصحي ــائل مش وس

2-  سن القوانين الصارمة التي تحد من النسل: 

مــع تفاقــم مشــكلة االنفجــار الســكاين بشــكل مخيــف، بــدأت بعــض الــدول بســن بعــض القوانيــن الصارمــة للحــد 
مــن اإلنجــاب بعــد أن ثبــت أن أســلوب االختيــار لــم يحقــق أي نجــاح، ففــي الصيــن مثــالً أصــدر قانونــًا يعطــي األم 
إجــازة وضــع بمرتــب كامــل للولــد األول والثــاين ، وبــدون مرتــب للولــد الثالــث، والفصــل النهائــي إذا أنجبــت ولــدًا 

رابعــًا .

ثانيًا: مشكلة إستنزاف الموارد الطبيعية:

تشــمل المــوارد الطبيعيــة المخــزون الطبيعــي، مــن هــواء ومــاء وتربــة ونباتــات طبيعيــة وكل مــا يحويه باطــن األرض 
مــن كنــوز يمكــن لإلنســان أن يســتفيد منها. 

وتنقسم الموارد الطبيعية إلى قسمين رئيسيين هما: 

1-  موارد متجددة: 

وهــي التــي تتجــدد باســتمرار محافظــة علــى ثباهتــا يف الطبيعــة ورغــم ذلــك فنحــن مطالبــون بالمحافظــة عليهــا مــن 
ــات  ــة والنبات خطــر االســتنزاف، مــن خــالل تلوثهــا واإلفــراط يف اســتغاللها، ومــن أمثلتهــا: المــاء والهــواء والرتب

الطبيعيــة والحيوانــات الربيــة والثــروة الســمكية.
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2-  موارد غير متجددة:

وهــي المــوارد ذات المخــزون المحــدود، والتــي يمكــن أن تتعــرض عاجــالً أو آجــالً إلــى النفــاذ ألن مــا يســتغل 
ــري  ــم الحج ــة يف الفح ــة ممثل ــة األحفوري ــادر الطاق ــة ومص ــادن المختلف ــمل المع ــه، وتش ــن تعويض ــا ال يمك منه

ــي. ــاز الطبيع ــط والغ والنف

 كمــا تنقســم المــوارد الطبيعيــة إلــى مصــادر مشــاعة، يمكــن ألي شــخص أن يســتفيد منهــا دون قيــد أو شــرط وبــدون 
مقابــل مثــل الهــواء ومصائــد األســماك خــارج الميــاه اإلقليميــة للدولــة.

ومــوارد خاصــة وهــي التــي تخضــع لســيطرة الدولــة وتقــع داخــل أقاليمهــا، وال ينازعهــا يف ملكيتهــا أحــد كالنفــط 
والميــاه الجوفيــة واألهنــار التــي تنبــع وتصــب داخــل أراضيهــا.

وتكمــن أهميــة هــذه المــوارد يف كوهنــا تــؤدي دورًا ثنائيــًا يف سلســلة الحيــاة، فهــي أســاس وجــود النظــام البيئــي مــن 
ناحيــة، والنظــام اإلقتصــادي واإلجتماعــي مــن ناحيــة أخــرى، وهــذا يعنــي أنــه لــو حــدث خلــل يف تركيبهــا أو ســوء 

اســتغاللها ســوف يصــاب كال النظاميــن بالخلــل ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن أضــرار تمــس البشــرية جمعــاء.

ــر أو  ــة هــذه المــوارد وحمايتهــا مــن أي تلــف أو تدمي ــط الســليم لصيان ــة التخطي ــق تتضــح أهمي  ومــن هــذا المنطل
عبــث  مــن جانــب اإلنســان.

 والواقــع أن اإلنســان منــذ وجــوده علــى ســطح األرض وهــو يحــاول جاهــدًا أن يســتغل هــذه المــواد بــكل مــا يملــك 
مــن جهــد وإمكانــات تقنيــة لالســتفادة منهــا ألقصــى حــد، ففــي المراحــل األولــى مــن حياتــه كان جامعــًا ثــم ملتقطــًا 

لغذائــه ثــم أصبــح صائــدًا ثــم راعيــًا وزارعــًا ثــم صانعــًا.

وهــو يف كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل، يوســع دائــرة إســتغالله لمــوارد اإلقليــم الــذي يعيــش فيــه ويزيــد مــن درجــة 
ــكاين يف  ــار الس ــل اإلنفج ــى وص ــًا، حت ــه حضاري ــًا وتقدم ــره عددي ــع تكاث ــى م ــا يتمش ــه بم ــتغالل ويكثف ــذا اإلس ه
منتصــف القــرن العشــرين حــد الخطــر، وأصبــح هنــاك قلــق وخــوف مــن إســتنزاف هــذه المــوارد بمعــدالت ســريعة، 

بمــا يهــدد حيــاة البشــر يف بعــض أقاليــم العالــم.

ومــن هنــا أصبــح التخطيــط لصيانــة هــذه المــوارد مســؤولية كل الســكان فهــي لــم تعــد مشــكلة إقليميــة بقــدر مــا هــي 
مشــكلة عالميــة.
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أسباب استنزاف الموارد الطبيعية:

1 - العوامل البشرية:

أ.  الضغط السكاين والقتصادي:

ــدالت  ــادة مع ــى زي ــرورة إل ــؤدي بالض ــي، ي ــادي واالجتماع ــم االقتص ــتمرار نموه ــع اس ــكان م ــدد الس ــادة ع إن زي
ــددة.  ــر المتج ــوارد غي ــة الم ــا خاص ــوارد وجودهت ــد الم ــى رصي ــر عل ــا يؤث ــرد، بم ــبة للف ــتهالك بالنس االس

ــك  ــى ذل ــا إل ــإذا أضفن ــنة ف ــون 50 س ــل يف غض ــى األق ــرة عل ــف م ــرد تتضاع ــب الف ــى أن مطال ــات إل ــير الدراس وتش
ــا هــذا اإلســتدالل إلــى  احتمــال تضاعــف عــدد الســكان مرتيــن خــالل هــذه المــدة، نســتطيع أن نــدرك كيــف يقودن

ــة . ــة المتاح ــوارد الطبيعي ــى الم ــتمر عل ــديد والمس ــط الش ــة للضغ ــة واضح رؤي

ــا، ومــا  ــم ســهل الجفــارة يف ليبي ــة بإقلي ــة الجوفي ومــن أقــرب األمثلــة علــى هــذه الظاهــرة، إســتنزاف المــوارد المائي
ــتوى  ــاع مس ــر وإرتف ــاه البح ــف مي ــى زح ــذي أدى  إل ــاه ال ــتوى المي ــتمر يف مس ــاد ومس ــوط ح ــن هب ــه م ــب علي ترت

ــي. ــاج الزراع ــل يف اإلنت ــة، وخل ــح الرتب ــي تمل ــة، وبالتال الملوح

ب . الستغالل السيئ للموارد الطبيعية:

ــد األمــر ســوءًا أن  ــة، وممــا يزي ــر المــوارد الطبيعي ــؤدي إلــى تلــف وتدمي  إن جهــل الســكان وتخلفهــم الحضــاري ي
حوالــي 70% مــن ســكان العالــم ينتمــون إلــى الــدول الناميــة والمتخلفــة تقنيــًا، وهــذه الــدول علــى الرغــم مــن أهنــا 
ــا  ــة إال أهن ــات الربي ــة والحيوان ــة الخصب ــات والرتب ــة والغاب ــادر الطاق ــادن ومص ــرة كالمع ــة وفي ــوارد طبيعي ــك م تمتل
مازالــت تعــاين الفقروالحرمــان، عــالوة علــى أن هــذه المــوارد أصبحــت تتعــرض لخطــر اإلســتنزاف الشــديد بســبب 
إســتغاللها بطــرق عشــوائية، دون مــردود اقتصــادي يذكــر، ومــن األمثلــة علــى ذلــك، النيــران التــي تلتهــم الغابــات 
والحشــائش، وتقضــي علــى آالف الهكتــارات منهــا وعلــى آالف الحيوانــات ، وكثيــرًا مــا يكــون ســببها اإلهمــال أو 
التخريــب، ويرتتــب علــى مثــل هــذه التصرفــات، حــدوث خلــل بيئــي ممثــل يف زحــف الصحــراء وتعريــة وانجــراف 

الرتبــة ، ومــن ثــم تملحهــا وفقــد خصوبتهــا. 

جـ .  سوء التخطيط:

إن التخطيــط الــذي يبنــي علــى أســس علميــة مدروســة، يكفــل حســن اســتخدام المــوارد وصيانتهــا مــن االســتنزاف 
والتلف.أمــا العمــل العشــوائي غالبــًا مــا يــؤدي إلــى نتائــج عكســية، ففــي أســرتاليا مثــالً، عندمــا لجــأت الدولــة إلــى 
إدخــال نــوع مــن األرانــب لتنميــة الثــروة الحيوانيــة ، كانــت النتائــج مخيبــة لآلمــال، إذ ســرعان مــا تكاثــرت األرانــب 
ــت  ــة، فتقلص ــل الزراعي ــي والمحاصي ــوارد المراع ــالف لم ــر وإت ــدر تدمي ــى مص ــت إل ــة وتحول ــر متوقع ــورة غي بص

الثــروة الحيوانيــة إلــى الربــع، فضــالً عــن الخســائر الزراعيــة.
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د. النمو العمراين:

أدى اتســاع النمــو العمــراين، وشــق الطــرق، وإقامــة المصانــع إلــى تقلــص المســاحات الزراعيــة والرعويــة المتاخمــة 
لهــذه المراكــز العمرانيــة، وهــي مشــكلة بيئيــة علــى قــدر كبيــر مــن الخطــورة، عــادة مــا تتعــرض لهــا بيئــة المدينــة والقريــة 

بشــكل  أكثــر وضوحــًا.

هـ. التلـــــــــوث:

وهو أحد المشكالت البيئية اإلقليمية الخطيرة التي أثرت تأثيرًا واضحًا على الموارد الطبيعية.

2- العوامل الطبيعية:

وتتمثــل يف الظــروف المناخيــة مثل:إنحبــاس األمطــار وعــدم إنتظامهــا وإرتفــاع درجــات الحــرارة وهبــوب العواصــف 
ــى  ــح عل ــر واض ــا تأثي ــة له ــل طبيعي ــا عوام ــزالزل وكله ــن وال ــال والرباكي ــف الرم ــرة وزح ــات المدم ــة والفيضان القوي

ــة الخصبــة. الغابــات والحيوانــات الربيــة والمــوارد المائيــة والرتب

إذن فــإن األقاليــم الجغرافيــة بمختلــف مواقعهــا تتعــرض إلســتنزاف مواردهــا الطبيعيــة ألســباب طبيعيــة وبشــرية، وهــو 
مــا يحتــم علينــا حمايتهــا مــن التلــف واإلســتنزاف. ويتــم ذلــك بإتبــاع اآليت:

ضرورة ضبط النظام اإلقتصادي واإلجتماعي بطريقة تكفل صيانة عناصر النظام البيئي من أجل استمرار الحياة.  .1

تحقيق الكفاية البيئية للسكان، دون حدوث خلل لعناصر البيئة حاضرًا أو مستقبالً، وهذا يتطلب اآليت:  .2

تحديد حجم الموارد الطبيعية ونوعيتها متجددة أو غير متجددة.    أ. 

ب. تحديد الحجم المطلوب منها لمواكبة عدد السكان.

جـ . تحديد مدى تأثير العمليات البشرية والطبيعية على النظام البيئي.
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القرية هي وحدة سكنية أو إنتاجية صغيرة نسبيا، ليست لها وظيفة إدارية تذكر، وسكاهنا عادًة أقل من سكان   
المدينة، ولكنها قد تكون أكرب منها مساحة.

غير أن هناك ما يعرف بالقرى المركزية األكرب مساحة التي تمتاز بوجود تسهيالت وخدمات علمية وصحية وترفيهية 
ترتبط هبا  القرى األخرى الصغيرة المجاورة لها، وهي أيضًا تعتمد بدورها على مراكز أخرى أكرب منها، وعادة ما 

تكون مدينة مجاورة لها. 

وتعترب القرية الخلية األولى لتجمع عدد من السكان يف مكان واحد يتجه نشاطهم عادة نحو الزراعة، وعليها   
تعتمد المدينة المجاورة لها يف غذائها، وقد تنمو مباين القرية أفقيًا نحو المدينة وتزحف المدينة نحو القرية فيحدث 
التالحم بينهما، وتكون ضحية هذا التالحم العشوائي، األراضي الزراعية الخصبة والمساحات الخضراء والمناطق 

الرعوية، كما يحدث اآلن بين مدينة طرابلس وما يجاورها من قرى زراعية مثل تاجوراء،  جنزور وقصر بن غشير، 
هذه القرى التي كانت بمثابة الممول الرئيسي للمدينة بما تحتاجه من خضروات وفواكه وبيض ولحوم، تحولت 

إلى عمارات ودارات ومتاجر وورش ومصانع ومنشآت خدمية أخرى. وهي مشكلة بيئية تعرضت لها معظم القرى 
المجاورة للمدن يف العالم.

هذا عالوة على انتشار البيارات )السوداء( بين منازلها وأحيائها فأفسدت مياهها الجوفية وأصبحت غير   
صالحة لالستعمال. وقد بينت الدراسات أن مياه االبار ملوثة جرثوميًا وكيماويًا، وغير صالحة لإلستعمال البشري.

وتقسم القرى المستقرة على حسب موقعها ووظيفتها اإلقتصادية واإلجتماعية إلى قسمين رئيسيين هما: 

1-  القرى المنعزلة أو المتناثرة: 

وتتميــز هــذه القــرى بمســاحتها الصغيــرة فهــي عــادة ال تزيــد عــن مزرعــة كبيــرة يتوســطها منــزل الفــالح ومــا يتبعــه مــن 
ــام الواســعة، ويف  ــدا حيــث مراعــي األغن ــكا الشــمالية وأســرتاليا ونيوزيالن ــرة يف أمري ــوع بكث ــق، وينتشــر هــذا الن مراف

منطقــة البحــر البلطــي حيــث البقــع المنعزلــة والمبعثــرة الصالحــة للزراعــة.

كمــا توجــد يف مرتفعــات المكســيك وأمريــكا الوســطى والمناطــق الجبليــة بأوروبــا وآســيا ومرتفعــات شــرق أفريقيــا، 
حيــث المســاحات الزراعيــة صغيــرة ومبعثــرة فــوق ســفوح الجبــال وبيــن تاللهــا، وحيث توجــد الينابيــع المائيــة وتعتمد 

هــذه القــرى الصغيــرة علــى القــرى الكبيــرة التــي تتوافــر فيهــا معظــم الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والدينيــة واألمنيــة

القرية ومشكالتها
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والرتفيهيــة، ولهــذا النــوع مــن القــرى إيجابيــات تتمثــل يف الجانــب االقتصــادي مثــل حريــة اإلنتــاج والتفكيروعــدم  
التأثــر بالتقاليــد الزراعيــة الموروثــة المتأصلــة يف القــرى الكبيــرة، كمــا  تتعــرض لمشــكالت بيئيــة إجتماعيــة تتمثــل 
يف عـــــــدم إرتبــاط الفــالح وأبنائــه إجتماعيــًا بمجتمــع القــرى الكبيــرة، ممــا يــؤدي إلــى إنعكاســات نفســية ســلبية .

ومن األسباب التي دعت إلى ظهور مثل هذه القرى:

أ - الوضع الطوبوغرايف، إن المناطق الجبلية وما تحويه من نقاط زراعية مبعثرة شجعت على ظهور هذه القرى.

ب-  المساحة الزراعية الواسعة مع قلة السكان.

ج - قلة الموارد المائية وكثافة الغابات وكثرة المستنقعات.

د -  أسلوب اإلستغالل اإلقتصادي للبيئة والتطور اإلجتماعي واستتباب األمن.

2 - القرى المتكتلة أو المتجمعة:

     وهــي علــى عكــس القــرى المنعزلــة، وتتصــف بوجــود عــدد مــن المزارعيــن يعملــون متجاوريــن يف تعــاون وتضامــن 
اجتماعي.

 ومن أهم األسباب التي أدت إلى ظهور القرى المتكتلة:

ــر  ــة، حيــث تتواف ــة وشــبه الجاف ــر وضوحــًا يف المناطــق الجاف ــر هــذا العامــل أكث ــة: ويظهــر أث ــر المــوارد المائي أ . توف
الميــاه الجوفيــة أو العيــون المائيــة أو المجــاري الفصليــة، كمــا هــو الحــال يف ليبيــا وســوريا وفلســطين والمغــرب، كمــا 
تقــوم هــذه القــرى علــى أوديــة األهنــار دائمــة الجريــان التــي تتعــرض لطغيــان مــاء النهــر أثنــاء الفيضــان القــوي وبذلــك 

كانــت أقــدم القــرى المصريــة علــى وادي النيــل.

ب . توفــر البقــع الجافــة يف األقاليــم الممطــرة: تســاعد هــذه البقــع علــى ظهــور هــذه القــرى يف األقاليــم التــي تتعــرض 
لهطــول االمطــار طــوال العــام يف المناطــق المكونــة مــن الحصــى والرمــال والحصبــاء، التــي ال تحتفــظ بالرطوبــة وال 
تســاعد علــى تكــون الــربك والمســتنقعات والبحيــرات فهــي أكثــر المناطــق مالءمــة للصحــة، وتظهــر بوضــوح يف غــرب 

أوروبــا. 

ويطلق على النوعين السابقين )القرى المنعزلة والمتكتلة( القرى المستقرة. 

هــذا وتوجــد أنــواع أخــرى مــن القــرى مثــل القــرى الحضاريــة التــي يســكنها عــدد مــن العمــال غيــر الزراعييــن كقــرى 
ــف  ــرى نص ــتوائية. والق ــم االس ــون يف األقالي ــزراع المتنقل ــا ال ــم فيه ــي يقي ــة الت ــرى الوقتي ــاك الق ــالً. وهن ــن مث الصيادي
المســتقرة، وهــي قــرى الرعــاة أو شــبه الرعــاة الذيــن يســتغلون جــزءًا مــن وقتهــم بالزراعــة وجــزءًا  آخــر بالرعــي، وهــم 

ال يــأوون إليهــا إال يف فصــل واحــد مــن الســنة.
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وهنــاك القــرى التــي تقــع يف نقــاط إســرتاتيجية، وعــادة مــا تكــون مســورة لوقوعهــا يف مناطــق خطــرة مثــل 
مســتعمرات الكيــان الصهيــوين يف فلســطين. وهنــاك القــرى ذات الصفــة االجتماعيــة التــي يرتبــط ســكاهنا بروابــط 
اجتماعيــة قويــة يعيشــون يف وحــدة متــآزرة متآلفــة. والطابــع المميــز لمعظــم القــرى كبيئــات اجتماعيــة هــو التطلــع إلــى 

ــة والبشــرية. ــة الطبيعي ــآزر لمواجهــة الكــوارث والمشــكالت البيئي التعــاون والت

المشكالت البيئية للقرية: 

تواجه القرية عددًا من المشكالت على قدر من األهمية والخطورة نذكر منها: 

ــة  ــوارد المائي ــص الم ــا وتناق ــاورة له ــرى المج ــى الق ــراء عل ــف الصح ــى زح ــؤدي إل ــاف ي ــنوات الجف ــي س 1 .توال
الجوفيــة بســبب اســتنزافها.

2. الهجــرة المســتمرة مــن القــرى إلــى المــدن بســبب النقــص يف المراكــز الخدميــة. ونظــرة أبنــاء الفالحيــن والرعــاة 
إلــى الزراعــة والرعــي علــى أهنمــا مــن الحــرف المتخلفــة.

ــر  ــرة واألعاصي ــات المدم ــا للفيضان ــك تعرضه ــران وكذل ــراد والفئ ــة كالج ــات البيئي ــض اآلف ــرى لبع ــرض الق 3 .تع
ــا.  ــرى بأكمله ــى ق ــى عل ــث يقض ــيا حي ــرق أس ــوب ش ــدة وجن ــات المتح ــدث يف الوالي ــا يح ــة كم القوي

ــور قــرب  ــات والطي ــة ومجمعــات المجــاري وفضــالت الحيوان 4 .  انتشــار الملوثــات الناتجــة عــن القمامــة المنزلي
ــة. ــة يف القري ــة للبيئ ــة الملوث البيــوت ويف المــزارع مــن المصــادر المســببة لألمــراض والروائــح الكريهــة والمؤذي

ولكــي تقــوم هــذه الوحــدات البيئيــة بدورهــا الفعــال، المتمثــل يف مــّد المــدن بمــا تحتــاج إليه مــن الخضــروات والفواكه 
واللحــوم والبيــض والحليــب وبقيــة مصــادر الغــذاء األساســية يجــدر بنــا اإلهتمــام بســكاهنا وتحســين أوضاعهــم ورفع 
مســتواهم بقصــد تشــجيعهم علــى اإلســتقرار يف قراهــم حتــى يــؤدوا دورهــم علــى الوجــه المطلــوب، ولتحقيــق ذلــك 

يستحســن  توفيــر اآليت:

1.  توفيــر الخدمــات الالزمــة مــن محطــات كهربائيــة ومراكــز طبيــة وضمانــات إجتماعيــة ووســائل ترفيهيــة ومــدارس 
ومراكــز تدريبيــة لتدريبهــم علــى كيفيــة مكافحــة اآلفــات وصيانــة اآلالت الزراعيــة. 

2 .مــد الطــرق وتعبيدهــا داخــل القــرى وإيصالهــا بمراكــز اإلســتهالك والتصديــر لتســهيل تســويق إنتاجهــم وجلــب 
حاجاهتــم. 

3 .مدهــم بالقــروض لبنــاء مســاكن صحيــة والقيــام بمشــروعات إقتصاديــة داخــل مزارعهم مثــل تربية النحــل والدجاج 
واألرانــب والحمــام وإرشــادهم إلــى كيفيــة العنايــة بحظائرهــا ومكافحة األمــراض التي تتعــرض لها.

4.عمل برامج إرشادية لتنوير الفالحين بكيفية المحافظة على المياه واألضرار الناتجة عن إستنزافها.
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5 .إعــداد برامــج تثقيفيــة تحفــز المــزارع وتزيــد مــن عالقتــه بأرضــه وبيئتــه وبــكل مقتنياتــه الحيــة وإعالمــه بــكل مــا 
يتعلــق بالبيئــة الطبيعيــة ومــا يفيدهــا ومــا يضرهــا.

6. التعهــد بشــراء المحاصيــل مهمــا كانــت كميتهــا ونوعيتهــا وبأســعار مناســبة، وإرشــاد المــزارع إلــى الســبل الكفيلــة 
لزيــادة اإلنتــاج عــن طريــق اإلرشــاد الزراعــي المســتمر. 

المدينة ومشكالتها : 

المدينة مساحة من األرض شيدت عليها منازل ومنشآت، وشقت فيها طرق وشوارع متسعه بحيث أصبحت   
شيئًا مختلفًا عن القرى المحيطة هبا.  وتتميز بخصائص وظيفية وإدارية وتاريخية وسكانية معينة، فهي تمثل مركز 

خدمات وعاصمة إقليمية.

ــا،  ــة قلبه ــاري يف المدين ــط التج ــا أن الوس ــم كم ــب اإلقلي ــة قل ــل، فالمدين ــة تكام ــة عالق ــة والمدين ــن القري ــة بي والعالق
ــور حولهــا. ــذي يتبل ــم القــروي ال ــواة اإلقلي ــة ن فالمدين

ــة أو  ــة أو السياســية أو الصناعي ــة أو التجاري وتختلــف المــدن وتتبايــن مــن حيــث وظائفهــا فمنهــا ذات الصبغــة الحربي
الرتفيهيــة أو الدينيــة أو الثقافيــة، غيــر أن أغلــب المــدن تمتــاز بتعــدد الوظائــف.

ويقاس حجم المدينة بعدد سكاهنا، فيقال مدن مجهرية أو قزمية ومدن ضخمة، ومدن المليونية.

وهنــاك مــدن تابعــة وأخــرى رئيســية، فالمــدن التابعــة عــادة مــا تكــون مــدن صغيــرة أو ريفيــة تقــع يف حــدود ظهيــر المــدن 
الرئيســية األكــرب، كمراكــز تجاريــة صغيــرة تربــط مصالحهــا هبــذه المــدن.

ــية  ــة السياس ــون العاصم ــرورة أن تك ــس بالض ــن لي ــًا، ولك ــا حجم ــرب مدهن ــي أك ــة وه ــية للدول ــة الرئيس ــاك المدين وهن
بــل عــادة مــا تكــون العاصمــة االقتصاديــة مثــل مدينــة الــدار البيضــاء بالمغــرب والتــي تعتــرب أهــم مــدن البــالد تجاريــًا 

ــًا. وثقافي

المشكالت البيئية للمدينة: 

بــدأت مشــكالت المــدن البيئيــة يف الظهــور مــع بدايــة تكوينهــا ونموهــا، غيــر أن هــذه المشــكالت لــم تتضــح   
بشــكل ملمــوس إال يف هنايــة القــرن الثامــن عشــر، ولكنهــا لــم تتخــذ أبعــادًا بيئيــة مقلقــة إال خــالل القــرن التاســع عشــر 
والقــرن العشــرين أي مــع بدايــة الثــورة الصناعيــة واإلنفجــار الســكاين، ويمكننــا أن نعــدد هــذه المشــكالت علــى النحــو 

اآليت:

الكثافــة الســكانية المتزايــدة : تفــوق طاقــة المدينــة وتفقدهــا توازهنــا، وذلــك بمــا تخلقــه هذه الحشــود البشــرية من   .1
مشــكلة عــدم كفايــة األجهــزة اإلداريــة والضغــط علــى الخدمــات وخاصــة خدمــات النقــل والســلع اإلســتهالكية
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والحاجــات األساســية وزيــادة خدمــات اإلســكان والتشــييد ومــا تحملــه مــن مخاطــر مثــل تطايــر غبارهــا وتراكــم 
ــة  ــا الجمالي ــالف مقوماهت ــة وإت ــان والبيئ ــررًا باإلنس ــق ض ــي تلح ــات الت ــن الملوث ــا م ــة وغيره ــات والقمام النفاي
والســياحية، هــذا عــالوة علــى النمــو العمــراين الهامشــي الناتــج عــن زيــادة الهجــرة مــن القــرى والمــدن الصغيــرة إلــى 
ــة  ــاه الصالح ــاب المي ــرف وغي ــبكات الص ــر ش ــدم توف ــة لع ــوث نتيج ــار التل ــه إنتش ــب علي ــذي ترت ــرة وال ــدن الكبي الم

للشــرب والــذي يحــدث يف جميــع المــدن بشــكل عــام والعواصــم بشــكل خــاص.

وكان لهــذا اإلكتظــاظ الســكاين خاصــة يف األحيــاء الشــعبية والمســاكن الهامشــية أثــرًا عميقــًا علــى اإلنســان مــن الوجهة 
ــذا  ــدن هب ــو الم ــك كان لنم ــوق ذل ــلوكية، وف ــكالت الس ــن المش ــر م ــبب يف الكثي ــدوره يتس ــذا ب ــية وه ــة والنفس الرتبوي
الشــكل الســريع المضطــرب أثــر يف حــدوث درجــات مــن االختنــاق المــروري وفشــل المختصيــن يف تقديــم الخدمــات 
الالزمــة بالشــكل األمثــل، ونقــص الرقابــة األمنيــة ممــا يشــجع علــى إزديــاد موجــات اإلخــالل بالقانــون بــل االعتــداء 

واإلجــرام يف وضــح النهــار.

قلة الترابط والتماسك الجتماعي:  .2

  سكان المدينة أقل ترابطًا إجتماعيًا وقد يؤدي هذا الشعور بالعزلة.ففي المدن تكون العالقات الحسية قوية 
ومتصلة، بينما تكون العالقات اإلجتماعية ضعيفة ومتباعدة.

     وقد إستغل كثيرون هذا الشعور بافتتاح المنتزهات واألماكن الرتفيهية، غير أن هذه المرافق وإن كانت قد خففت 
درجة السأم والقلق والوحدة لدى بعض الناس لفرتة من الزمن، إال أهنا ليست حالً ناجحًا لهذه المشكلة.

ــه  ــه ومرافق ــكن وموقع ــة يف المس ــوة واضح ــذه اله ــر ه ــة: وتظه ــراء يف المدين ــاء والفق ــن األغني ــوة بي ــادة اله زي  .3
والملبــس والمــأكل ومــدى توفــر الكماليــات وأســلوب العيــش.

وهكــذا أصبــح هنــاك تمييــزًا واضحــًا بيــن الغنــي والفقيــر، فأحيــاء األغنيــاء منفصلــة وذات طابــع مميــز تصلهــا 
الخدمــات الممتــازة دون تأخيــر مــن إدارة المدينــة، وحتــى ســعر األرض يف تلــك األحيــاء ومــا حولهــا يختلــف كثيــرًا 

ــراء. ــاء الفق ــعرها يف أحي ــن س ع

ــن  ــعة م ــاحات شاس ــالع مس ــى إبت ــة إل ــة عام ــدن بصف ــراين للم ــع العم ــودي: أدى التوس ــي والعم ــع األفق التوس  .4
األراضــي المزروعــة واألراضــي الصالحــة للزراعــة، كمــا أن مســاحات جديــدة يف طريقهــا لالختفــاء تحــت الطوب 
واألســمنت والخرســانة المســلحة والمخلفــات الناتجــة عــن مــواد البنــاء والــورش وفضــالت المنــازل األمــر الــذي  
شــكل هــدرًا للثــروة الزراعيــة التــي أصبحــت غيــر قــادرة علــى مواكبــة وتلبيــة حاجــة األســواق مــن الســلع الغذائيــة 
واإلســرتاتيجية والتكميليــة والمــواد األوليــة للصناعــات التحويليــة. ويبــدو أن هــذا النمــو العمــراين كان أســرع مــن 
النمــو الســكاين، فلــو أخذنــا مدينــة طرابلــس الليبيــة كمثــال لوجدنــا أن الفــارق واضــح يف هــذا الجانــب، فقــد أســفر 
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التطويــر العمــراين للمدينــة عــن زيــادة هائلــة يف األراضــي الحضاريــة .إن التوســع العمــراين ال يمكــن تفاديــه يف أي 
ــم  ــة، ولوت ــًا يجــب أن يتحاشــى األراضــي الزراعي ــة، ولكــن يجــب أن يكــون أواًل توســعًا رأســيًا، وثاني مدين

ذلــك علــى حســاب البحــر يف المــدن الســاحلية أو علــى حســاب األراضــي غيــر الصالحــة للزراعــة أو الرعــي مثــل 
الســبخات والمناطــق الصخريــة.

وغالبــًا مــا يكــون هــذا التوســع عشــوائيًا غيــر خاضــع لتخطيــط مســبق وإنمــا نتيجــة الجتهــادات غيــر متخصصــة، أو مــن 
قبــل أفــراد همهــم الكســب المــادي ولــو علــى حســاب الوطــن والمواطنيــن . 

كثافة النقل داخل المدينة:   .5

وهــي مشــكلة بيئيــة خطيــرة تعــاين منهــا معظــم مــدن العالــم المتقــدم والنامــي بســبب زيــادة عــدد المركبــات، وثبــات 
وضعيــة الطــرق مــن حيــث االتســاع واالتجــاه، وتتمثــل هــذه المشــكلة يف مجموعــة الغــازات الســامة والخانقــة 
والهبــاب واألدخنــة المتصاعــدة والهابطــة، مثــل غــاز أول أكســيد الكربــون وثــاين أكســيد الكربيــت والرصــاص والزئبــق 
والهيدروكربونــات غيــر كاملــة االحــرتاق، فضــال ًعــن جزيئــات يــرتاوح قطرهــا مــن 0.01 إلــى 200 ميكــرون1  مثــل 
ذرات الرمــال والــرتاب الدقيــق والــذرات الناتجــة عــن إحتــكاك اإلطــارات بالطرقــات ومــا ينتــج عــن إحتــكاك الفرامــل، 
ــر ذلــك علــى الجهــاز  هــذا عــالوة علــى التلــوث بالضجيــج الناتــج عــن أصــوات محــركات الســيارات وأبواقهــا، وأث

العصبــي والســمعي لإلنســان.

تكمن خطورة النقل يف المدن يف جملة من العوامل نذكر منها:

أ.  التوســع يف إســتخدام وســائط النقــل المختلفــة داخــل المــدن بأعــداد كبيــرة دون االســتفادة مــن النقــل الجماعــي ومــا 
يرتتــب علــى ذلــك مــن تلــوث وحــوادث مروريــة واختنــاق الحركــة يف معظــم شــوارع المدينــة.

ب.  عــدم اإلهتمــام بصيانــة الطــرق والمياديــن وســط المدينــة أو التباطــؤ يف تنفيذهــا فتتحــول األعطــاب والحفــر إلــى 
بــرك ومســتودعات لألوســاخ يف موســم األمطــار.

جـــ.  إن التلــوث واإلزدحــام والضجيــج وأخطــار المــرور وتوتــر  األعصــاب والشــعور بالقلــق والســأم أصبحــت مــن 
ســمات حيــاة المدينــة .

وعلى سكان المدن أن يختاروا بين التكيف معها أو هجرها إلى القرى حيث الهواء النقي.

ويمكن تخفيف وطأة المشكالت البيئية ومخاطرها على اإلنسان داخل المدينة: باآلتي:

1- امليكرون مقياس يتبع النظام املرتي // املرت = 106ميكرون واملليمرت = 1000 ميكرون . 
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إتبــاع القواعــد واألســس الهندســية والمعماريــة يف التخطيــط المعمــاري وإشــراك مختلــف التخصصــات   .1
عنــد إقامــة مشــاريع جديــدة لمدينــة، ســكنية أو صناعيــة أو تجاريــة، يف اختيــار الموقــع المناســب، فإلــي جانــب 
المهنــدس المعمــاري يجــب أن يشــارك الجغــرايف  بالدرجــة األولــى واإلقتصــادي واإلداري والقانــوين وغيرهــم 
مــن المتخصصيــن ذوي العالقــة لتوحيــد الجهــود واســتكمال العمــل بالشــكل الــذي يحافــظ علــى البيئــة ويحميهــا 

مــن التلــوث وال يضــر بالقــرى والضواحــي المجــاورة.

العنايــة بالمســاحات الخضــراء داخــل المــدن وحولهــا وتشــجير الشــوارع مــع الرتكيــز علــى األنــواع دائمــة الخضــرة   .2
التــي تناســب البيئــة، فهــي إلــى جانــب جمالهــا تعتــرب ســياجًا مرشــحًا للملوثــات ومركباهتــا وملطفــًا ألجوائهــا. 
وهــذه يمكــن ريهــا بميــاه مجــاري المدينــة بعــد معالجتهــا وتطهيرهــا. فالحدائــق العامــة داخــل المــدن تعتــرب مكانــًا 

جيــدًا للتنــزه كمــا أهنــا مصــدر للصحــة البدنيــة والفكريــة والنفســية.

االعتمــاد علــى النقــل العــام وتنظيــم حركتــه يــؤدي إلــى التقليــل مــن إســتعمال النقــل الخــاص وهــذا يقلــل بــدورة   .3
ــة. مــن الملوثــات واالختناقــات المروري

اإلهتمام بالخدمات العامة بمختلف أنحاء المدينة ونشر الوعي البيئي عن طريق جميع قنوات اإلتصال للتعريف   .4
بأخطار التلوث وأســبابه وإنعكاســاته وطرق مقاومته. فالنظافة صحة وســالمة والتلوث مرض وندامة.

القيام بدراسات تقيم األثر البيئي  للمشروعات المختلفة قبل تنفيذها.  .5
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 أواًل : أسئلة الخطأ والصواب  :  ضع كلمة »صح« أو »خطأ « أمام العبارات اآلتية مع تصويب الخطأ :

تقتصر المشكالت البيئية على الدول الصناعية فقط.                                                        )         (   .1

من أسباب المشكالت البيئية إستنزاف مصادر الثروة الطبيعية والتوسع الصناعي.      )         (  .2

المشكالت البيئية مشكالت محلية وليست إقليمية عالمية.                                             )         (  .3

من العوامل المساعدة على إنتشار الملوثات الرياح وحركة المياه والتجارة الدولية.   )         (  .4

اإلقليم الجغرايف هو الوحدة  المكانية الطبيعية التي تتجانس فيهــــا الظــــواهر الجغرافية  بصورة   .5

         طبيعية .)         (

من أسباب انخفاض نسبة الوفيات القضاء على األمراض واالوبئة.                               )         (                 .6

من أسباب انخفاض نسبة المواليد يف الدول النامية زيادة الرعاية الصحية وارتفاع مستوى المعيشة.     )         (  .7

تنقسم الموارد الطبيعية إلى موارد متجددة وغير متجددة.      )         (  .8  

الموارد المتجددة تشمل المعادن والفحم الحجري والنفط. )         (  .9

الموارد الغير متجددة مثل الماء والهواء والرتبة والنباتات الطبيعية والحيوانات الربية. )         (  .10

يؤدي استنزاف الموارد الطبيعية إلى إنحباس األمطار وارتفاع درجة الحرارة .               )         (  .11

ال توجد عالقة بين القرية والمدينة.  )         (  .12

ــاء  مــن المشــكالت البيئيــة للمدينــة الكثافــة الســكانية والتوســع االفقــي والعمــودي وزيــادة الهــوه بيــن األغني  .13
والفقــراء  . )         (

العناية بالمساحات الخضراء داخل المدن يخفف من وطأة المشكالت البيئية . )         (  .14

أسئلة عامة على الفصل الثالث
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ثانيًا: -االختيار من متعدد:

1-  من أسباب المشكالت البيئية.

  أ (    الزيادة يف عدد السكان                ب (  إستنزاف مصادر الثروة الطبيعية 

جـ (  التوسع الصناعي والزراعي                                   د  (   كل ما سبق

2 - المشكالت البيئية هي: -

ب ( مشكالت عالمية  أ ( مشكالت محلية    

د  ( مشكالت إقليمية جـ ( مشكالت إقليمية عالمية  

3 -  العوامل التي ساعدت على إنتشار التلوث :

ب ( حركة المياه  أ ( حركة الهواء أفقيًا ورأسيًا   

ج ( حركة التجارة الدولية                   د  (   كل ما سبق

4  - من أسباب النمو السريع يف عدد سكان العالم : 

أ ( انخفاض نسبة الوفيات وارتفاع نسبة المواليد.

ب( زيادة الرعاية الصحية وارتفاع نسبة المواليد.

 د (  الزواج المبكر يف المجتمعات القروية.

 هـ ( كل ما سبق.

5 - يسمى التناسب بين عدد السكان والموارد الطبيعية المتاحة يف أي اقليم من أقاليم العالم :

ب ( العدد األمثل . أ ( الحجم األمثل .  

د (  ليس مما ذكر .  جـ ( الرقم األمثل .  

6 - من العوامل التي تسبب إستنزاف الموارد الطبيعية :

أ (الضغط السكاين واإلقتصادي .                                             ب(  سوء التخطيط العمراين . 

جـ(  سوء إستغالل الموارد الطبيعية .                                                   د ( كل ما ذكر . 
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7 - من األسباب التي دعت إلى ظهور القرى المنعزلة :

أ (  الوضع الطوبوغرايف .                   

ب(  المساحة الزراعية الواسعة مع قلة السكان . 

جـ (  قلة الموارد المائية وكثافة الغابات وكثرة المستنقعات.         

     د(   كل ما ذكر.

8-  تتمثل المشكالت البيئية للمدينة يف 

أ ( الكثافة السكانية المتزايدة .                     جـ (  التوسع االفقي والعمودي . 

ب ( زيادة الهوة بين األغنياء والفقراء .        د( كـــــــــــــــــــــل مــا سبــــــــــق.

ثالثًا: أجب عن األسئلة اآلتية:

ــى  ــاعدت عل ــي س ــل الت ــى العوام ــزًا عل ــك مرك ــرح ذل ــة(( أش ــكالت عالمي ــة مش ــكالت البيئي ــرب المش 1- )) تعت
ــكالت. ــذه المش ــار ه إنتش

2- ماهــي األســباب التــي أدت إلــى االنفجــار الســكاين ومــا المشــكالت المرتتبــة علــى ذلــك والطــرق الكفيلــة 
للحــد مــن المشــكالت.

3- )) لقد تعرضت الموارد الطبيعية لالستنزاف يف العقود األخيرة ((

ما هي السبل لتفادي هذا الوضع الخطير.

4 - قارن بين القرى المنعزلة  والقرى المتكتلة، ثم أذكر أهم المشكالت البيئية التي تتعرض لها.

5 - اذكــر أهــم المشــكالت البيئيــة للمدينــة وكيــف يمكــن التخفيــف مــن وطــأة المشــكالت البيئيــة ومخاطرهــا 
علــى االنســان داخــل المدينــة.
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4
الفصل الرابع 

التلوث البيئي
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التلوث البيئي

تعريف التلوث:

دخــول أجســام غريبــة يف وســط معيــن أيــا كان نوعهــا غازيــة أو ســائلة أو صلبــة أو طاقــة )يف شــكل حــرارة أو شــعاع( 
برتكيــزات تؤثــر يف نظافــة البيئــة ونقاوهتــا واإلخــالل بتوازهنــا واألضــرار بصحــة اإلنســان وبممتلكاتــه. ويمكــن تعريفه 
ــة عــالوة علــى إفســادها  أيضــًا بأنــه وجــود أي مــواد تعكــر صفــو الطبيعــة بمــا تحــوي مــن هــواء ومــاء ونبــات وترب

للخــواص الطبيعيــة والكيماويــة لألشــياء.

ــوران   ــات وث ــق الغاب ــن حرائ ــج ع ــي النات ــا الطبيع ــطح األرض فمنه ــى س ــاة عل ــدم الحي ــة ق ــرة قديم ــوث ظاه فالتل
الرباكيــن والزوابــع الرتابيــة وتخمــر المــواد العضويــة النباتيــة يف الغابــات والمســتنقعات. ومنــه البشــري الناتــج عــن 

ــروب. ــة والح ــال المنزلي ــالت واألعم ــة والمواص ــة والصناع ــان يف الزراع ــطة اإلنس أنش

وبالرغم من أن التلوث البشري أقل انتشارًا على مستوى العالم إال أن آثاره أشد ضررًا لعدة أسباب هي: 

 1 - تركزه يف مساحات صغيرة هي المدن الصناعية.

 2 - تعدد التلوث الصناعي فمنه الجديد على البيئة الذي ال تستطيع التعامل معه وهضمه مثل المركبات الكيماوية 

واللدائن وسموم المعادن الثقيلة والمواد المشعة.

 3 - تنامي التلوث البشري مع زيادة السكان وتقدمهم التقني .

فكميــة التلــوث الصناعــي والزراعــي والحربــي تتضاعــف مــع مــرور الزمــن بســبب زيــادة ســكان العالــم بمعدل ســريع 
زد علــى ذلــك أن التقــدم التقنــي يزيــد مــن إمكانيــات النــاس علــى تخريــب البيئــة وتلوثهــا.

أنواع التلوث : 

أولً: التلوث الجوي : تعريف التلوث  الجوي : 

ــة أو البشــرية  ــة أو عناصــر مشــعة يف الهــواء جــراء األنشــطة الطبيعي ــة أو جســيمات أو طاق هــو وجــود شــوائب غازي
وبكميــات كبيــرة ولمــدة طويلــة تكفــي لإلضــرار بالبيئــة وتشــكل خطــرًا علــى حيــاة اإلنســان والحيــوان والنبــات كمــا 

تشــوه الممتلــكات وتقّصــر عمرهــا وتقلــل مــن فائدهتــا اإلقتصاديــة لإلنســان.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



89

 يعترب الهواء من أرخص موارد البيئة لوفرته يف كل مكان فالخطورة تأيت من : 
 1-  الفالح الذي يرش المبيدات بإفراط متناسيًا أن نسبة كبيرة منها تنتقل مع الهواء الذي يتنفسه اآلخرون . 

2- ســائق الســيارة الباليــة التــي ينفــث  عادمهــا ملوثــات إلــى الهــواء دون  االلتفــات لألضــرار التــي يتســببها للمــارة علــى 
الطرقــات .

3-المدخــن ال يكــرتث للمضايقــات التــي يســببها لمــن هــم حولــه. فاإلنســان يعتقــد خاطئــًا بــأن الهــواء حجــم هائــل 
وبســمك كبيــر بإمكانــه امتصــاص الملوثــات وتشــتيتها بســرعة دون أن تلحــق أي ضــرر باآلخريــن وهــذا هو عيــن الخطأ.

ــى  ــه إل ــه موجــود بالقــرب مــن ســطح األرض نتيجــة لتضاغــط جزيئات ــر للهــواء إال أن أغلب فبالرغــم مــن الســمك الكبي
أســفل بفعــل الجاذبيــة األرضيــة لدرجــة أن 50% مــن كتلــة الهــواء تقــع علــى منســوب أقــل مــن 5600 مــرتًا فقــط وأن 
ــات تدخــل الغــالف الجــوي مــن  ــو مــرتًا، كمــا أن معظــم الملوث ــة الهــواء تقــع تحــت منســوب 48 كيل 99%  مــن كتل
أســفله ويبقــى أغلبهــا بالقــرب مــن الســطح خصوصــًا يف ظــروف الضغــط الجــوي المرتفــع شــديد االســتقرار، حيــث 
تضعــف الحركــة الجويــة التــي بإمكاهنــا تبديــد الملوثــات ونشــرها يف حجــوم كبيــرة  مــن الهــواء كمــا تعمــل الجاذبيــة على 
ترســيب الجســيمات العالقــة بالقــرب مــن انبعاثاهتــا، لهــذا الســبب تجــد األشــجار والمبــاين والســيارات متســخة خــالل 

فــرتات  الجفــاف. 

ــذا  ــطح األرض له ــن س ــه م ــي تدخل ــوائب الت ــوان الش ــون بأل ــه يتل ــة لكن ــم وال رائح ــه وال طع ــون ل ــي ال ل ــواء النق واله
نشــم الروائــح الكريهــة بالقــرب مــن مكبــات القمامــة أو أحــوض الصــرف الصحــي وبالعكــس نشــم روائــح العطــور يف 
المراعــي والحقــول، كمــا يأخــذ الجــو اللــون األســود باألماكــن التــي تشــهد الحرائــق أو ثورانــات الرباكيــن والعواصــف 

الغباريــة.

 ملوثات الهواء : يتأثر الهواء الجوي بالعديد من الملوثات تتمثل يف التي: -

أولً: الجسيمات:

ــات والمراعــي  ــق الغاب ــة تتمثــل أساســًا يف حرائ ــة وبشــرية فالطبيعي تدخــل الجســيمات إلــى الهــواء مــن مصــادر طبيعي
وثــوران الرباكيــن والغبــار المتناثــر مــن العواصــف الصحراويــة وحبيبــات اللقــاح النباتيــة ومــن أكســدة وتحلــل المــواد 
ــى  ــازك المتســللة عــرب الغــالف الجــوي إل ــا احــرتاق الشــهب والني ــا ومــن بقاي ــة، والبكتيري ــة والحيواني ــة النباتي العضوي

ــاه األمــواج المتالطمــة. ــرة مــع رذاذ مي ســطح األرض، ومــن أمــالح البحــر المتناث

والمصــادر البشــرية متعــددة هــي األخــرى وتشــمل أنشــطة ا إلنســان يف الزراعــة أثنــاء الحــرث والحصــاد خصوصــًا يف 
فــرتات الجفــاف وحــرق الوقــود يف المصانــع والمواصــالت ومــن جــراء عمليــات التصنيــع خصوصــًا مصانــع 
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اإلســمنت والحديــد والصلــب، ومــن المحاجــر والمناجــم، ومــن عمليــات هتديــم المبــاين القديمــة وحفــر الطــرق 
وتعبيدهــا وبنــاء المنــازل والمنشــآت، تتســبب الجســيمات العالقــة يف تشــتيت نســبة كبيــرة مــن اإلشــعاع الشمســي 

ويف تعتيــم أجــواء المــدن الصناعيــة والمناطــق المتأثــرة بالعواصــف الغباريــة. 

ثانيًا: الفيروسات:

  تلــوث الجــو بالفيروســات الضــارة جــراء إنتقالهــا إليــه مــن قبــل اإلنســان والنبــات والحيــوان  حيــث تنتقــل إلى 
الهــواء أثنــاء إفرازهــا ووصولهــا إليــه علــى هيئــة رذاذ بفعــل الســعال أو العطــس أو الــكالم، ومــن ثــم ينقلهــا الهــواء إلــى 
األشــخاص المعافيــن لتحــدث هبــم اإلصابــة . لهــذا فــإن فــرص اإلصابــة تــزداد باألماكــن المزدحمــة والمغلقــة مثــل 
قاعــات الدراســة ودور الســينما والحضانــة، والحافــالت، ومحطــات إنتظــار القطــارات والمطــارات والمستشــفيات  

ومــن أجــل التقليــل مــن فــرص اإلصابــة باألمــراض التنفســية يجــب مراعــاة مــا يلــي:

1 -إجــراء تطهيــر دوري ومســتمر لهــواء المبــاين المغلقــة عــن طريــق اإلشــعاع أو مــواد كيماويــة أو عــن طريــق هتويــة 
الغــرف.

2 - منع المصابين من الدخول إلى األماكن العامة.

3-  تطهيــر وســائل النقــل كالطائــرات والســفن والقطــارات لمنــع نقــل الفيروســات إلــى جهــات جديــدة ال توجــد هبــا 
يف األصل.

ثالثًا: الغازات:

للمــواد  والتحلــل  واألكســدة  اإلحــرتاق  عمليــات  جميــع  جــراء  أنواعهــا  بمختلــف  الغــازات  تنبعــث   
العضويــة وغيــر العضويــة الموجــودة يف الطبيعــة. فهنــاك حرائــق الغابــات ومقذوفــات الرباكيــن، وتحلــل المــواد 
ــن  ــان م ــون والميث ــازات الكرب ــث غ ــا تنبع ــول. كم ــي والحق ــات والمراع ــتنقعات والغاب ــار والمس ــة يف البح العضوي
ــد  ــيوم وكربيتي ــد المغنيس ــود وكلوري ــازات الي ــار غ ــن البح ــث م ــات. وتنبع ــدى الحيوان ــم ل ــس والهض ــات التنف عملي
 الهيدروجيــن وأكاســيد النيرتوجيــن. هــذا باإلضافــة إلــى مخلفــات حــرق الوقــود يف المصانــع ووســائل النقــل 
)التــي مــن أهمهــا الســيارات والشــاحنات( ومــن المواقــد المنزليــة، ومخلفــات عمليــات التصنيــع. ومــن أهــم هــذه 

الغــازات الضــارة: 

1-  أول أكسيد الكربون:

وهــو غــاز عديــم اللــون والطعــم والرائحــة، وأغلــب كمياتــه يف الجــو تنبعــث مــن مصــادر طبيعية وال تشــكل خطــرًا على 
الغــالف الجــوي ألن تصاعدهــا يتــم ببــطء ويتــم تبديدهــا علــى مســاحات شاســعة. أمــا إنبعاثــات هــذا الغازالصناعــي 

جــراء الحــرق غيــر الكامــل لمــواد الوقــود العضــوي المســتخدم يف وســائل النقــل والتدفئــة والصناعــات النفطيــة فهــي
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 أشــد خطــورة لرتكزهــا داخــل المــدن والمصانــع وأثنــاء حرائــق المنشــآت والعمــارات الســكنية صــورة  )8(. ففــي 
تركيــزات كبيــرة يتحــد فيهــا  أول أكســيد الكربــون مــع مــادة الهيموجلوبيــن يف الــدم ممــا يضعــف قــدرة الــدم علــى 

امتصــاص األكســجين و مــن مؤثراتــه  : الصــداع والتعــب، ودوار الــرأس، واإلغمــاء ثــم خفقــان القلــب وأخيــرًا المــوت. 
وتعــزى نســبة 75% مــن انبعاثــات أول أكســيد الكربــون يف المــدن إلــى الســيارات التــي تســير بالبنزيــن. وأشــد مناطــق   
ــة فيخــرج الوقــود مــن العــادم بــدون أن  التلــوث هبــذا الغــاز هــي مناطــق االكتظــاظ المــروري حيــث التوقفــات الفجائي

تتــاح لــه فرصــة االحــرتاق الكامــل داخــل غرفــة االحــرتاق محتويــًا علــى تركيــزات كبيــرة مــن أول أكســيد الكربــون.

صورة  )8( المصانع البرتوكيماوية تلوث الجو
بالغازات السامة 
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2 - غاز ثاين أكسيد الكبريت:

ينتــج أغلــب هــذا الغــاز الخطيــر مــن معامــل توليــد الطاقــة الكهربائيــة ومــن معامــل تكريــر النفــط ومــن عمليــات حــرق 
الفحــم والزيــوت ومــن مصانــع الــورق واإلســمنت والنحــاس والرصــاص ومعامــل الدباغــة والكيماويــات ومــن تحلــل 

وأكســدة المــواد العضويــة ومــن الرباكيــن.

وتتمثــل خطــورة ثــاين أكســيد الكربيــت، يف أنــه يرتســب علــى أوراق النباتــات يف شــكل جزيئــات هبائيــة جافــة فيــؤدي 
إلــى إضعــاف عمليــات التمثيــل الضوئــي واصفــرار األوراق، ويدخــل مــع الهــواء إلــى الرئتيــن لــدى اإلنســان فيســبب 
لــه تقلصــات يف الشــعب الهوائيــة وضيــق التنفــس والســعال الحــاد وإلتهــاب األنــف والقصبــة الهوائيــة وصعوبــة تبــادل 
الغــازات بيــن الــدم والهــواء يف الرئتيــن. ويتفاعــل مــع قطــرات المطــر يف الســحب والضبــاب فيــؤدي إلــى تحميضهــا 
ــة والضبــاب الحامضــي يلحــق أشــد األضــرار بالمبــاين الرخاميــة والمعــادن، وبالنبــات  علمــًا بــأن األمطــار الحامضي

والرتبــة وأســماك األهنــار والبحيــرات. شــكل )8( ، صــورة  )9( .

الرياح

تدخل الغازات النباتات خالل الثغور
)بالقرب من مصدر التلوث(

املياه في األنهار القريبة
تصبح حمضية

تذوب امللوثات الغازية في ماء املطر

مطر حمضي )ميكن أن ينزل 
بعيًدا عن مصدر التلوث - في 

دولة أخرى(

تذوب الغازات في ماء
التربة لتكون األحماض

امللوثات الغازية
 )ثاني أكسيد الكبريت 

وأكاسيد النيتروجني (

صورة ) 9(موت األشجار جراء  األمطار الحمضية 

شكل ) 8( األمطار الحمضية 
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3 - ثاين أكسيد الكربون:

ينتــج هــذا الغــاز عــن جميــع عمليــات االحــرتاق والتحلــل واألكســدة يف مــواد القشــرة األرضية، وعــن مقذوفات 
الرباكيــن ومــن تخمــر المــواد العضوية وتنفــس اإلنســان والحيوان.

ــض  ــى حام ــا إل ــر ويحوله ــرات المط ــذوب يف قط ــث ي ــي حي ــر الحامض ــرة المط ــاز يف ظاه ــذا الغ ــاهم ه ويس
ــاص  ــى إمتص ــرة عل ــدرة كبي ــاز ق ــذا الغ ــدى ه ــو، فل ــرارة الج ــاع ح ــكلة إرتف ــاهم يف مش ــا يس ــك، كم الكربوني
ــرارة  ــة ح ــاع درج ــعاع وإرتف ــم اإلش ــى تراك ــؤدي إل ــاء في ــى الفض ــرب إل ــن التس ــه م ــي ومنع ــعاع األرض اإلش
ــة  ــى إنعكاســات بيئي ــؤدي إل ــد ي ــادة يف درجــة حــرارة الجــو ممــا ق ــع العلمــاء زي ــك يتوق األرض.و نتيجــة  لذل
خطيــرة متمثلــة يف ذوبــان الجليــد القطبــي وإرتفــاع منســوب البحــر وغــرق المناطق الســاحلية المنخفضــة اآلهلة 
بالســكان، وحصــول تغيــرات مناخيــة ربمــا تكــون إلــى األســوأ خاصــة فيمــا يتعلــق بتعــرض بعــض المناطــق إلــى 
الجفــاف والقحــط، وتعــرض مناطــق أخــرى إلــى تكــرار كــوارث الفيضانــات المدمــرة. أمــا أضــراره الصحيــة، 
ــون يف  ــى 80 ألــف جــزء بالملي ــزه إل ــة التنفــس والصــداع، وإذا وصــل تركي ــق يتســبب يف صعوب فهــو غــاز خان

هــواء الغــرف يتســبب يف المــوت خنقــًا خــالل دقائــق.

4 - غاز ثاين أكسيد النيتروجين: 

يتصــف هــذا الغــاز باللــون األحمــر البنــي ورائحتــه الخانقــة. وهــو يصــدر عــن صواعــق الــربق يف الجــو وعــن 
ــة  ــر النفــط ومــن عــوادم الســيارات وبمســاعدة الطاق ــة وعــن صناعــة اإلطــارات وتكري أكســدة المــواد العضوي
الشمســية يتفاعــل مــع المــواد الهيدروكربونيــة النفطيــة لينتــج غــازات ثانويــة أشــد خطــورة علــى صحــة اإلنســان 
منهــا األوزون، والهبــاب كمــا أن ذوبانــه يف قطــرات المطــر والضبــاب يــؤدي إلــى مشــكلة األمطــار الحامضيــة.

5 - المواد الهيدروكربونية:

تتكــون المــواد الهيدروكربونيــة مــن عنصــري الهيدروجيــن والكربــون. وتنبعث الجســيمات غيــر المحرتقــة أو المحرتقة 
جزئيــًا مــع عــوادم الســيارات ومــن التبخــر مــن خزانــات الوقــود أو عنــد الشــحن ومــن فتحــات التهويــة بالمحــركات.
والمــواد الهيدروكربونيــة ضــارة بالصحــة ومســببة للســرطان، كمــا تتفاعــل كيميائيــًا مــع النيرتوجيــن يف ضــوء الشــمس 
المركــز مســببة يف تولــد غــازات ثانويــة وهبــاب يشــتت ضــوء الشــمس ممــا يجعــل أجــواء المــدن بالعــروض المداريــة 

تتصــف بالمظهــر الضبابــي بالرغــم مــن جفــاف الجــو.

ومــن أهــم العوامــل المســاعدة علــى تركيــز التلــوث الجــوي بالمــدن، كثــرة أعــداد الســيارات وارتفــاع كثافــة الحركــة 
علــى الطرقــات، فالشــوارع الضيقــة تســبب يف ازدحــام المــرور وكثــرة التوقفــات المفاجئــة التي تســبب يف زيــادة انبعاثات 

العــوادم غيــر كاملــة االحــرتاق. كمــا يســاهم ســوء صيانــة الســيارات يف زيــادة تركيــز التلــوث، فالســيارات  المتهالكــة
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تنفــث كميــات هائلــة مــن الغــازات بعكــس الســيارات الحديثــة والمصانــة جيــدًا. كمــا أن إرتفــاع المبــاين وتراصهــا 
يقلــل مــن حركــة الهــواء ويضعــف التهويــة الجويــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن عــدم التقيــد بمخططـــــــــــــــات 
المــدن التــي تقســم اإلحيــاء ســكنية وتجاريــة ومســاحات خضــراء وتبعــد المصانــع، يجعــل الوحــدات الصناعيــة تختلط 
بالمناطــق الســكنية فيشــيع التلــوث بينهــا كمــا يالحــظ، أن هنــاك مدنــًا أقــل تلوثــًا مــن غيرهــا بالرغــم مــن اكتظاظهــا 
ووجــود المصانــع داخلهــا، والســبب يف ذلــك يرجــع إلــى الظــروف الجوية.فالمــدن النظيفــة غالبــًا تكــون جيــدة التهويــة 
الجويــة، حيــث يعمــل الهــواء المتحــرك باســتمرار علــى نقــل الملوثــات وتشــتيتها بعيــدًا عــن حــدود المدينة.أمــا المــدن 
التــي يغلــب عليهــا اإلســتقرار الجــوي، فــإن التلــوث يرتكــز يف حيــز المدينــة إلــى أن يصــل إلــى معــدالت خطيــرة علــى 
صحــة اإلنســان ممــا يتوجــب اتخــاذ قــرارات إداريــة صارمــة تشــمل توقيــف المصانــع والحــد مــن الحركــة المروريــة، 

وإعــالن حالــة الطــوارئ يف المستشــفيات الســتقبال  الكثيــر مــن حــاالت صعوبــة التنفــس وأمــراض القلــب.

سبل حماية الجو من التلوث:

ــة ال  ــات المادي ــة والمتطلب ــات التقني ــادة اإلمكاني ــي وزي ــكاين العالم ــو الس ــع النم ــة م ــكلة متنامي ــوي مش ــوث الج التل
ــة  ــتخدامات التقني ــح يف إس ــي الصحي ــلوب العلم ــاع األس ــه بإتب ــل من ــن التقلي ــن يمك ــًا لك ــه هنائي ــص من ــن التخل يمك

ــي: ــكل التال ــة بالش ــاه البيئ ــلوكية تج ــادات الس ــر الع وبتغيي

1 - الفهــم الصحيــح لطبيعــة الغــالف الجــوي  وابعــاد فكــرة أن حجــم الهــواء هائــل يســتطيع اســتيعاب كل نفاياتنــا وأنــه 
ملــك مشــاع ولــكل فــرد الحــق يف اســتغالله دون االلتفــات إلــى مــا قــد يلحــق اآلخريــن مــن ضــرر بــل يجــب النظــر إلــى 

الهــواء كملكيــة خاصــة وثمينــة يجــب المحافظــة عليهــا.

ــات  ــع المركب ــا ومن ــض ثمنه ــا وتخفي ــم مواعيده ــة و تنظي ــالت العام ــجيع المواص ــة بتش ــتخدام الطاق ــيد إس 2 - ترش
ــة مــن التجــول. ــالمة البيئي ــروط الس ــة بش المخل

ــون المســتخدمة يف وســائل  ــل لمــادة كلــور فلــور الكرب 3 - خفــض معــدالت إنبعــاث الغــازات الضــارة وإيجــاد بدائ
التربيــد وعلــب الــرش للمحافظــة علــى طبقــة األوزون وكذلــك إيجــاد بدائــل لمــادة رابــع إيثيــل ورابــع ميثيــل الرصــاص 

المســتخدم يف وقــود الســيارات وذلــك لتحســين كفــاءة الطاقــة يف النقــل واإلنــارة والتدفئــة والتربيــد. 

ــع إال بعــد دراســة تأثيرهــا  ــدًا عــن الرتكــزات الســكانية وعــدم منــح تراخيــص بإنشــاء مصان ــع بعي 4 - توطيــن المصان
علــى البيئــة.

5  - تجميــع القمامــة بانتظــام ومنــع حرقهــا يف الهــواء الطلــق ومعالجــة نفايــات المــدن وتصنيفهــا لالســتفادة منهــا مــن 
جديــد.

6-   التأكد من نظافة اصطبالت الحيوانات ومقاومة الحشرات الزراعية ومكافحتها.
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7 - منع إجراء التجارب النووية والعمل على التخلص من المخزون الحالي.

8 - توســيع الطــرق العامــة لمنــع االكتظــاظ المروري والتوســع يف إقامــة المناطق الخضراء ومنــع التدخين يف األماكن 
العامة.

ثانيًا : التلوث المائي : 

هو دخول أجسام غريبة تعكر صفو الماء وتقلل من صالحيتة وينقسم إلى : 

 أ - تلوث مياه البحار والمحيطات:

يقصــد بالتلــوث البحــري دخــول مــوادًا يمكــن أن تســبب نتائــج ضــارة بالمــوارد البيولوجية، وبالصحة البشــرية وتســبب 
عرقلــة األنشــطة البحريــة بمــا فيهــا صيــد األســماك والرتفيه.

تشــكل البحــار والمحيطــات أكثــر مــن 70% مــن مســاحة الكــرة األرضيــة، ويعتمــد عليهــا يف تأميــن نســبة كبيــرة مــن 
الغــذاء الربوتينــي لســكان العالــم، كمــا تعتــرب مصــدرًا للكثيــر من المــوارد المعدنيــة كالفســفور والمنجنيــز، والصوديوم، 
ــدرًا ال  ــالت، ومص ــة للمواص ــهلة ورخيص ــيلة س ــاز، ووس ــة والغ ــة النفطي ــدرًا للطاق ــيوم ومص ــيوم والمغنيس والبوتاس
ــة بســبب  ــة البحري ــه. وعلــى ذلــك، فــإن اإلضــرار بالبيئ ــاه الشــرب بعــد تنقيتهــا، ومــوردًا للرتيــض والرتفي ينضــب لمي
التلــوث ســوف يكــون لــه آثــارًا اقتصاديــة وصحيــة مهمــة جــدًا، حيــث يقــل محصــول صيــد األســماك وتــرتدى نوعيتــه 
ــرار  ــاق األض ــه وإلح ــاالت الرتفي ــل مج ــك تعطي ــى ذل ــه، زد عل ــن يتناول ــى م ــر عل ــدر خط ــى مص ــول إل ــه ويتح وقيمت

بالمنشــآت الســاحلية.

مصادر التلوث البحري:  يتلوث البحر من األرض والجو ومن البحر نفسه كما يلي: 

أولً: التلوث البحري من األرض:

تساهم األرض يف تلوث البحار والمحيطات بعدة طرق هي: 

1.  األنهار: 

منــذ القــدم اســتخدم اإلنســان األهنــار مكانــًا للتخلــص مــن نفاياتــه الســائلة والصلبــة لكــي تنقــل فيمــا بعــد إلــى البحــر. 
كمــا يتســبب إزالــة األشــجار وحرائــق الغابــات واألحــراش والمراعــي، والرعــي الجائــر والزراعــة المختلفــة يف تســهيل 
عمليــة انجــراف الرتبــة وانتقالهــا إلــى البحــر. كمــا ينتقــل إلــى البحــر أيضــًا األســمدة والمبيــدات والمــواد العضويــة 
النباتيــة والحيوانيــة والجراثيــم مــن األرض الزراعيــة ومــن مخلفــات مجــاري الصــرف الصحــي للقــرى والمــدن 
ــواد  ــم وم ــاض والجراثي ــوت واألحم ــة والزي ــادن الثقيل ــيد المع ــن أكاس ــه م ــا تحتوي ــار بم ــاف األهن ــى ضف ــة عل المقام

عضويــة قابلــة للتحلــل والتفســخ.
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2. صرف مجاري المدن الساحلية:

ــاذورات مجــاري المــدن الســاحلية  ــذ القــدم اســتخدم اإلنســان شــواطئ البحــار كوســط مناســب للتخلــص مــن ق من
ــرف  ــا ينج ــادن، وم ــيد المع ــحوم وأكاس ــوت والش ــة والزي ــات الكيماوي ــة والمنظف ــات اآلدمي ــى المخلف ــة عل المحتوي

ــم. ــة والجراثي ــوت واألترب ــة والزي ــواد الهيدروكربوني ــاص والم ــبات الرص ــن ترس ــات م ــى الطرق ــا  عل منه

النفايات الصلبة:  .3

الكثيــر مــن المــدن أصبحــت تجــد صعوبــة يف الحصــول علــى اراضــي تســتعملها كمقالــب لنفاياهتــا الصلبــة كالقمامــة 
ــث تســتعمل قاطــرات  ــى البحــر للتخلــص مــن نفاياهتــا، حي ــاء، فأخــذت تلجــأ إل ــة ومخلفــات البن ــة والتجاري المنزلي
معــدة خصيصــًا لهــذا الغــرض. علمــًا بــأن هــذه النفايــات تحتــوي علــى مــواد عضويــة قابلــة للتخمــر ومــواد بالســتيكية 

غيــر قابلــة للتحلــل وزجــاج ومعــادن ثقيلــة وصخــور ورمــال.

ــجين  ــن األكس ــرة م ــات كبي ــتهلك كمي ــي تس ــك فه ــة لذل ــة المائي ــل يف البيئ ــة للتحل ــة قابل ــواد العضوي أن الم  
الضــروري لحيــاة األســماك ممــا يتســبب يف تعفــن الميــاه وانتشــار الفيروســات والجراثيــم. أمــا المــواد المعدنيــة 
والحامضيــة فهــي تتصــف بعــدم قابليتهــا للتحلــل وبقدرهتــا الفائقــة علــى االنتقــال وزيــادة الرتكيــز عــرب السلســلة الغذائية 
إلــى أن تصــل اإلنســان. فالمعــادن الثقيلــة كالزئبــق والرصــاص والكادميــوم والنحــاس والزرنيــخ والنيــكل تظــل دائمــًا 
خطــرة لعــدم قــدرة األحيــاء الدقيقــة علــى هضمهــا والتخلــص منهــا لســميتها، بــل قــد تجعلهــا أشــد خطــورة ممــا كانــت 
عليــه. فالزئبــق الــذي اعتــرب قليــل الســمية عندمــا ألقــى يف ميــاه خليــج ميناماتــا اليابــاين تحــول إلــى ميثيــل الزئبــق وانتقــل 
ــذي  ــان ال ــى اإلنس ــل إل ــماك إنتق ــن األس ــق، وم ــبعة بالزئب ــة المش ــات البحري ــى النبات ــذى عل ــي تتغ ــماك الت ــى األس إل

ــي. ــه يف جهــازه العصب ــا فإصابت يصطادهــا ويتغــذى عليه

ثانيًا: التلوث البحري من الجو:

بمــا أن البحــار والمحيطــات تغطــي أكثــر مــن ثلثــي مســاحة األرض فهــي تتلقــى النصيــب األكــرب مــن ترســبات الجــو 
وتســاقطاته. فالجســيمات المنبعثــة مــن المصانــع والحقــول وحرائــق الغابــات أو مــن العواصــف الصحراويــة البــد وأن 
ترتســب فيمــا بعــد بفعــل الجاذبيــة وتغــوص يف مــاء البحــر. كمــا أن العناصــر المشــعة المنبعثــة مــن التجــارب النوويــة أو 
أعطــال المفاعــالت ســوف تجــد طريقهــا إلــى البحــر عــن طريــق اإلرســاب الجاذبــي أو تســاقطات األمطــار والثلــوج. 

وتســاهم تســاقطات األمطــار والثلــوج أيضــًا يف إســقاط أكاســيد الغــازات يف شــكل أمطــار حامضيــة.

ثالثًا: التلوث من البحر نفسه:

ــاه  ــوت االحــرتاق ومي ــركاب مــن قمامــة وزي ــة وســفن ال ــه مــن مخلفــات الســفن التجاري يتلــوث البحــر بمــا يلقــى في
المطابــخ والمراحيــض.

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



97

كمــا يتلــوث بالمركبــات الهيدروكربونيــة النفطيــة جــراء تســّرب النفــط مــن الناقــالت ومــن آبــار االستكشــاف 
والتنقيــب عــن النفــط مــن األرصفــة البحريــة، ومــن أنابيــب نقــل النفــط، ومــن تــرب المــواد المشــعة مــن الغواصــات 

ــات  ــزداد كمي ــة التــي تجــرى علــى ســطح البحــر أو يف قاعــه. وســوف ت ــرات أو مــن التجــارب النووي وحامــالت الطائ
النفــط المنســكب يف البحــار والمحيطــات بســبب زيــادة الطلــب علــى النفــط الناتــج عــن زيــادة االســتهالك المرتبــط هــو 

اآلخــر بزيــادة الســكان .

كمــا تتلــوث ميــاه الشــواطئ ببقايــا نفــط الخزانــات التــي تخلــط بميــاه الموازنــة التــي يســتوجب التخلــص منهــا بالقــرب 
مــن مــواين التحميــل. فبعــد أن تفــرغ الناقلــة شــحنتها مــن النفــط ال تســتطيع اإلبحــار مطلقــًا وهــي فارغــة لشــدة طفوهــا 
ــئ  ــرب موان ــرى ق ــورة( يج ــة )الصاب ــاه الموازن ــوث بمي ــر. والتل ــاء البح ــات بم ــن الخزان ــبة م ــل نس ــب تحمي ــا يتطل مم

التحميــل الملوثــة أصــالً جــراء حــوادث التصــادم واالنســكاب مــن عمليــات الشــحن والتنقيــب عــن النفــط.

أضرار التلوث البحري:

يتسبب التلوث البحري يف أضرار خطيرة بالبيئة البحرية وتتمثل يف: 

هالك الطيور البحرية نتيجة للتسرب النفطي الذي يلطخ ريش الطيور بالنفط فتصبح عاجزة - - 

      عن الطيران فتموت جوعًا وقد تصاب بالتسمم نتيجة دخول النفط إلى أجهزهتا الحيوية.

يــؤدي التســرب النفطــي إلــى مــوت ديــدان البحــر واألســماك الصغيــرة وتغطيــة قشــريات القــاع والنباتات - 
ــى إفســاد مواطــن وضــع بيــض  ــؤدي إل ــك ي ــه، كذل ــع األكســجين عن ــة مــن النفــط فتســممها وتمن بطبق
األســماك ويلــوث الشــواطئ ويلطــخ القــوارب وشــباك الصيــد وكل هــذا يــؤدي إلــى خســائر اقتصاديــة.

يتســبب التلــوث العضــوي يف انتشــار األمــراض الفيروســية والبكتيريــة بيــن األحيــاء البحريــة ثــم تنتقــل - 
إلــى اإلنســان عــرب الغــذاء كمــا يســبب التلــوث العضــوي يف تعفــن المــاء ونقــص األكســجين عــن األحيــاء 

البحريــة شــكل )9(.

إجراءات حماية البحار والمحيطات من التلوث:

يمكن التقليل من أخطار تلوث البحار والمحيطات بإتباع اإلجراءات التالية: -

إلزام المصانع الساحلية والمدن بمعالجة نفاياهتا السائلة قبل طرحها يف البحر.  .1

ــات يف  ــداًل مــن التخلــص منهــا كنفاي ــدة ب ــة بإدخالهــا يف صناعــات جدي ــر المخلفــات الصناعي االتجــاه نحــو تدوي  .2
ــر. البح
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شكل )9(      
حــدوث تســمم بالزئبق نتيجة الفضــالت الكيميائية امللقاة في خليــج ميناماتا في 

اليابان من 1932 - 1968.

الزئبق الذي متتصه 
األعشاب املائية

يرتفع تركيز الزئبق كلما ارتفع املستوى الغذائي في سلسلة الغذاء

إنسان عشب مائي          سمك    
3    2          1     

فضالت الزئبق املصبوب 
من املصانع في اخلليج

قرى محلية

القرويون احملليون الذين يأكلون السمك 
امللوث أصابهم التسمم بالزئبق.

األسماك يصطادها 
صياد محلي

األعشاب املائية تأكلها 
األسماك

فضالت زئبق 
تصب في اخلليج

خليج ميناماتا

مصانع 

سلسلة الغذاء
املستوى الغذائي

3. إجــراء التقييــم المســبق للمشــاريع الصناعيــة والزراعيــة لمعرفــة مؤثراهتــا علــى البيئــة البحريــة والعمــل علــى 
تالفيهــا.

غســل خزانــات ناقــالت النفــط يف موانــئ التفريــغ قبــل ملئهــا بميــاه الموازنــة، ثــم تفريــغ ميــاه الغســيل يف أحــواض   .4
ــة لكــي يتــم تكريرهــا واالســتفادة مــن النفــط المســتخلص منهــا. االســتقبال بالموانــئ النفطي

إجراء االتفاقيات الدولية لحماية البحر من التلوث.  .5

إقامة محميات طبيعية واسعة لتشمل مناطق الشعاب المرجانية والبحيرات الساحلية والجروف الشاطئية.  .6

منع صيد األسماك يف أماكن انسكاب النفط، ويف األماكن التي يثبت تلوثها بالمعادن الثقيلة والمبيدات.  .7

التوعيــة الشــعبية الشــاملة عــن طريــق جميــع وســائل اإلعــالم والثقافــة للتعريــف بطبيعــة البيئــة البحريــة وأهميتهــا   .8
ــي تواجههــا وســبل مقاومتهــا. واألخطــار الت
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ب  - تلوث المياه العذبة:

تعــاين الميــاه العذبــة ســواء كانــت يف األهنــار والبحيــرات أو تحــت األرض مــن مشــكلتين أساســيتين يف الوقــت الحالــي: 
األولــى تتضمــن اإلفــراط يف اســتهالكها لحــد اإلســتنزاف يف كثيــر مــن األماكــن. فبينمــا تضاعــف عــدد ســكان العالــم 
ــرة، نجــد أن إســتهالك المــاء تضاعــف عشــر مــرات، وتشــير الدراســات إلــى  ــة ســنة األخي ثــالث مــرات خــالل المائ
أن أكثــر مــن ربــع ســكان العالــم ال يمتلكــون وســيلة للحصــول علــى ميــاه صالحــة للشــرب وبكميــات كافيــة. وتشــير 

التوقعــات إلــى أنــه بحلــول العــام 2050 ســوف يعــاين نصــف ســكان العالــم مــن نقــص يف المــوارد المائيــة.

أمــا المشــكلة الثانيــة التــي تخــص المــاء فهــي التلــوث. فالمــاء الــذي يصــل التجمعــات الســكانية يجــب أن يكــون نقيــًا 
يف أغــراض الشــرب والطبــخ والغســيل، وال يقتصــر إســتعمال المــاء عنــد هــذا الحــد، فهــو يســتعمل يف إطفــاء الحرائــق 
ــا  ــتعماالت وغيره ــذه اإلس ــي. كل ه ــري الزراع ــة وال ــد الطاق ــة وتولي ــق ويف الصناع ــيارات وري الحدائ ــيل الس وغس

تتســبب يف إســتهالك المــاء مــن جهــة ويف تلوثــه مــن جهــة أخــرى.

أولً: عوامل تلوث المياه الجوفية:

يمكن حصر أهم مصادر تلوث المياه الجوفية يف النقاط التالية:

1 - التســرب مــن منظومــات الصــرف الصحــي بســبب قدمهــا وكذلــك مــن اآلبــار الســوداء فهــي غيــر مبلطــة لتســهيل 
تســرب صرفهــا فيــؤدي ذلــك إلــى تلــوث الميــاه الجوفيــة.

2-  مكبات القمامة: حيث تتسبب مياه األمطار يف أكسدة وتحلل المواد العضوية والمعدنية وتسرهبا.

3 - الرشــح مــن األراضــي الزراعيــة المرويــة: حيــث تتســرب كميــات مــن المبيــدات الحشــرية المســتخدمة يف الزراعــة 
إلــى الميــاه الجوفيــة.

تســرب المخلفــات الحيوانيــة الســائلة مــن حظائــر الحيوانــات التــي ترتكــز فيهــا أعــداد كبيــرة عــرب الرتبــة إلــى الميــاه   .4
الجوفيــة.

إجتثــاث الغابــات وحفــر المناجــم: يــؤدي إلــى تعريــة األرض وكشــف معادهنــا لميــاه األمطــار فتــذوب فيهــا   .5
وتتســرب إلــى الرتبــة.

اإلرســاب الجــوي: تعلــق يف الجــو جســيمات وغــازات وعناصــر مشــعة تجــد طريقهــا فيمــا بعــد إلــى مصــادر الميــاه   .6
الجوفيــة.

تداخــل ميــاه البحــر بســبب الســحب المفــرط للميــاه الجوفيــة لألغــراض المختلفــة ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة   .7
ــة. ــاه الجوفي الملوحــة بالمي
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ثانيًا: عوامل تلوث مياه األنهار والبحيرات:

تتلــوث الميــاه الســطحية بمــا ينتــج عــن اإلرســاب الجــوي ومــن إســتخدام ميــاه األهنــار يف اإلغتســال الشــخصي وغســل 
المالبــس واألواين  واآلالت المســتخدمة يف رش المبيــدات الحشــرية وســقي الحيوانــات وغســلها ومــن تحلــل 
ــاه المســتخدمة يف  ــع والســفن والمي ــازل والمصان ــف مخلفــات المن ــة وتصري ــب واألعشــاب واألســماك الميت الطحال
ــدات يف  ــات والحشــائش ومــا اســتعمل مــن أســمدة ومبي ــة ومخلفــات إحــرتاق الغاب ــد المحــركات للطاقــة النووي تربي

ــة. ــراض الزراعي األغ

أضرار تلوث المياه العذبة:

إن تلوث مصادر المياه يشكل أضرارًا على صحة اإلنسان وعلى البيئة ككل نورده يف الفقرات التالية:

ــاب  ــاد والته ــص الح ــهال والمغ ــة كاإلس ــراض معوي ــبب يف أم ــي يتس ــرف الصح ــاه الص ــي بمي ــوث الميكروب التل  .1
ــرا والزحــار والديــدان  الكلــى و شــلل األطفــال ، كمــا أن التلــوث بالفيروســات يتســبب يف تفشــي أمــراض الكولي

والبلهارســيًا واإلســهاالت الحــادة.

تلــوث الميــاه بســموم المعــادن الثقيلــة يتســبب يف مــوت األســماك، وإنتقــال آثــار تلــك الســموم إلــى اإلنســان   .2
عــن طريــق سلســلة الغــذاء فتصيبــه باألمــراض العصبيــة الحــادة.

تلوث المياه بعناصر مشعه يتسبب يف إصابة اإلنسان بأمراض وراثية وتشوهات خلقيه.  .3

ــاه بالطمــي جــراء اإلنجــراف يتســبب يف عكورهتــا ونقــص نفاذيتهــا لإلشــعاع الشمســي ممــا يضعــف  ــوث المي تل  .4
ــة. ــات الطافي ــات والنبات ــاة الحيوان ــة حي إمكاني

تلــوث الميــاه بالمخلفــات العضويــة اآلدميــة والحيوانيــة والنباتيــة يتســبب يف تعفــن البحيــرات ونقــص األكســجين   .5
الضــروري لحيــاة األســماك.

مكافحة تلوث المياه العذبة:

يمكن  التقليل من فرص احتمال تلوث المياه العذبة وذلك :

1-  بحمايــة المــوارد المائيــة مــن آبــار وعيــون وأهنــار وبحيــرات بموجــب قانــون يمنــع اســتخدامها ألي مــن 
األغــراض التــي تســبب التلــوث .

2 - إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي . 

3 - صيانة شبكات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي .
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4-  الحد من إنتشار اآلبار السوداء. 

5 - مقاومة التلوث الجوي والتلوث الزراعي .

 6 - الحد من النمو العشوائي للمدن والقرى إال بعد توفير متطلباهتا الصحية .

7 - إدخال المفاهيم البيئية يف المناهج التعليمية.

ثالثًا: تلوث التربة:

تتعــدد ملوثــات الرتبــة فهنــاك التلوث الجوي واإلشــعاعي، والتلــوث باألســمدة الكيماوية والمبيدات المســتعملة 
يف الزراعــة، والتلــوث بالمعــادن الثقيلــة مــن المصانــع والطرقــات والقمامــة المنزليــة علمــًا بــأن جميــع مصــادر 
ــاه  ــى الغــذاء ومصــادر مي ــار التلــوث إل ــال آث ــة تتســبب يف تدهــور خصوبتهــا ويف انتق ــب الرتب ــي تصي التلــوث الت

الشــرب ومــن ثــم إلــى اإلنســان. ومــن تلــوث الرتبــة مــا يلــي:

1 - تلوث التربة من الجو:

تنبعث من وسائل النقل المختلفة والمصانع ومولدات الطاقة الكهربائية والمنازل والحرائق واألنشطة الزراعية   
كميات كبيرة من الجسيمات العضوية والمعدنية والغازات الملوثة للجو جراء حرقها الوقود األحفوري وتفاعل المواد 

األولية الداخلة يف عمليات التصنيع. علمًا بأن أغلب هذه الملوثات الصاعدة سوف ترتسب عاجالً أم آجالً يف شكل 
جسيمات جافة أو تتساقط مع قطرات األمطار وبلورات الثلج مما يتسبب يف تلوث الرتبة. إن تلوث الجو على سبيل 

المثال، بأكاسيد الكربيت والنيرتوجين والكربون يتسبب يف مشكلة حموضة الرتبة ويسبب مشاكل من بينها:

أ ( ذوبان عنصر الكالسيوم يف الرتبة وانجرافه مع مياه السيول.

ب( قتل البكتيريا والفطريات الدقيقة المساهمة يف تخصيب الرتبة وتغذية النبات.

جـــ( ذوبــان عناصــر الكثيــر مــن المعــادن الســامة يف مياه الرتبــة وانتقالها إلى النبات ثم الحيوان واإلنســان مســببة لهم 

أضــرارًا خطيــرة ومــن بيــن هــذه المعــادن يمكــن ذكر، األلومنيــوم، والرصــاص، والزرنيخ على وجــه الخصوص.وال 
يقتصــر تلــوث الجــو علــى تحميــض الرتبــة، بــل هنــاك مــا هــو أخطــر وهــو التلــوث اإلشــعاعي. حيــث يــؤدي التســرب 
اإلشــعاعي مــن المفاعــالت النوويــة وانفجــارات التجــارب النوويــة يف حصــول تســاقطات إشــعاعية مــن الجــو علــى 
الرتبــة. كمــا تتلــوث الرتبــة باإلشــعاع مــن مصــادر أخــرى غيــر الجــو، إذ يمكــن أن تتلــوث مــن ميــاه األهنــار والبحيــرات 
المســتخدمة يف تربيــد المفاعــالت. حيــث تســتخدم المفاعــالت كميــات كبيــرة مــن الميــاه يف التربيــد، وتخــرج تلــك 
الميــاه لكــي تطــرح يف األهنــار والبحيــرات وهــي محتويــة علــى تركيــزات متباينــة مــن المــواد المشــعة، وإن كثيــرًا مــن 
عناصــر اإلشــعاع التــي تصــل الرتبــة تــذوب يف المــاء ويمتصهــا النبــات ثــم تنتقــل إلــى اإلنســان والحيــوان عــن طريــق 

سلسلة الغذاء. 
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2-  تلوث التربة بالنفايات الصلبة: 

تتلــوث الرتبــة بخليــط غيــر متجانــس مــن النفايــات المؤثــرة يف تركيبهــا ويف خصوبتهــا والمتســببة يف إنتشــار الجراثيــم 
والقــوارض الناقلــة لألمــراض. فهنــاك نفايــات المنــازل ومحــالت البقالــة والمطاعــم والمســالخ التي تحتوي علــى بقايا 
ــها  ــات ورؤوس ــالف الحيوان ــة وأظ ــب الفارغ ــن والعل ــاج واللدائ ــه واألوراق والزج ــروات والفواك ــة والخض األطعم
والعظــام والريــش.إن معظــم هــذه المحتويــات رطبــة وســريعة التحلــل والتعفــن وبذلــك تعتــرب مــزارع خصبــة لتكاثــر 

البكرتيــا والحشــرات الضــارة  صــورة  )10(.

صورة )10( تلوث أحياء المدن بالقمامة المنزلية
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كمــا تتلــوث الرتبــة ببقايــا المــواد الخــام المســتخدمة يف األعمــال الصناعيــة والزجاج واللدائــن، وإطارات الســيارات 
واألجهــزة المنزليــة وتتلــوث أيضــًا بمخلفــات البنــاء مــن قطــع خشــبية ومعــادن بالســتيك المنتجــة ســنويًا مــن هــذه 

النفايــات علــى تربــة جوانــب الطــرق وتســاعد علــى تكاثــر الفيروســات والقــوارض والحشــرات والــكالب والهوائــم. 
ــار  ــاه األمط ــا يف مي ــن محتوياهت ــر م ــان الكثي ــل وذوب ــدة وتحل ــى أكس ــا إل ــواء يعرضه ــات يف اله ــذه النفاي ــاء ه ــا أن بق كم

المرتشــحة يف الرتبــة.

3 - تلوث التربة بالمعادن الثقيلة: 

تتســبب أنشــطة اإلنســان المختلفــة يف تلويــث الرتبــة بعناصــر المعــادن الثقيلــة كالرصــاص والزئبــق والزرنيــخ   
وذلــك بســبب تســرب نســبة كبيــرة مــن الخامــات المســتخرجة مــن المناجــم إلــى األراضــي المجــاورة أثنــاء عمليــات 
النقــل والتنقيــب والصهــر ومــن ورش الطــالء واللحــام وعنــد التخلــص مــن النفايــات الصناعيــة يف األهنــار والبحيــرات 
ــة  ــات القمام ــى مكب ــاقطة عل ــار الس ــاه األمط ــادن يف مي ــر المع ــان عناص ــة وعنــد ذوب ــا يف الزراع ــتخدم مياهه ــي تس الت
وإســتخدام األســمدة والمبيــدات الحشــرية يف الزراعــة كل هــذه العوامــل منفــردة أو مجتمعــة تــؤدي إلــى تلــوث الرتبــة.  
ــا  ــرًا لقابليته ــان، نظ ــوان واإلنس ــم الحي ــات ث ــى النب ــا إل ــى انتقاله ــؤدي إل ــة ي ــة يف الرتب ــادن الثقيل ــز المع ــادة تركي إن زي
لالنتقــال  مــن عنصــر إلــى آخــر، ويــزداد تركيزهــا عنــد قمــة الهــرم الغذائــي، وهــو الســبب يف إحتــواء الطيــور الجارحــة 

ــزات. ــرب الرتكي ــى أك ــان عل واإلنس

4 - تلوث التربة باألسمدة الكيماوية:

ــتغالل  ــن االس ــة ع ــة الناتج ــة الرتب ــص يف خصوب ــض النق ــل تعوي ــة ألج ــمدة الكيماوي ــة األس ــة الحديث ــتخدم الزراع تس
ــا:  ــية منه ــج عكس ــى نتائ ــؤدي إل ــة ي ــمدة الكيماوي ــتعمال األس ــراط يف اس ــن اإلف ــاج الزراعي.ولك ــا يف اإلنت ــرر له المتك

أ - ضيــاع نســبة كبيــرة مــن األســمدة الزائــدة عــن حاجــة الرتبــة والنبــات يف الميــاه الجاريــة علــى الســطح أو المرتشــحة 
يف الرتبــة.

ب - تلوث مصادر المياه السطحية والجوفية.

جـ - تلوث النباتات مما يتسبب يف رداءة طعمها واإلضرار بصحة المستهلك.

د- إضطراب وظائف النباتات مما يجعلها تعطي مردودًا أقل.

هـ - زيادة حموضة الرتبة وتدهور خصوبتها.
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5 - تلوث التربة بالمبيدات الكيماوية:

إن زيــادة ســكان العالــم تتطلــب زيــادة اإلنتــاج الزراعــي والمحافظــة عليــه مــن التلــف بفعــل الحشــرات والقــوارض. 
ويتــم ذلــك باســتعمال المبيــدات التــي تقضــي علــى الحشــرات واآلفــات لكــن اإلســتعمال غيــر المناســب والمفــرط 
يتســبب يف مشــكلة التلــوث وينعكــس ذلــك علــى خصوبــة الرتبــة ونوعيــة اإلنتــاج. ومــن ســلبيات اإلفــراط يف إســتعمال 

المبيــدات مــا يلــي:

ــًا يف  ــؤدي دورًا مهم ــي ت ــة والت ــة يف الرتب ــات الدقيق ــل الكائن ــراء قت ــة ج ــل الزراعي ــة المحاصي ــص إنتاجي أ-  تناق
ــة  ــة إلــى عناصرهــا األولي ــة يف الرتب ــل المــادة العضوي ــة وهتويتهــا وتنقيتهــا مــن الســموم، ويف تحوي تخصيــب الرتب

ــا. ــتفادة منه ــات اإلس ــدور النب ــي بمق الت

ب-  تغير طعم المحاصيل جراء تشبعها بالكيماويات.

جـ -  الضرر بصحة اإلنسان الذي يتغذى على منتجات ملوثة بالمبيدات.

د - تلوث مصادر مياه الشرب السطحية والجوفية، واإلضرار بصحة األسماك واإلنسان.

ومن بين األضرار التي يمكن أن تسببها المبيدات لإلنسان يمكن ذكر ما يلي:

أ - إفراز إنزيمات يف جسم اإلنسان تبطل مفعول األدوية.

ب - اإلصابــة بأمــراض مثــل: ارتفــاع ضغــط الــدم، والصــداع، وتليــف الكبــد، ونزيــف المــخ، والعقــم واإلجهــاض 
والــوالدات المشــوهة، وفقــدان الذاكــرة، وإضطرابــات عصبيــة شــديدة، وتناقــص المناعــة ضــد األمــراض، وضعــف 

النظــر، والطفــح الجلــدي والغثيــان.

حماية التربة من التلوث: 
للحد من تلوث الرتبة الزراعية البد من أتباع الخطوات التالية: 

محاربــة التلــوث الجــوي بجميــع أشــكاله حتــى ال ينتهــي يف شــكل ترســبات جافــة أو مــع تســاقطات األمطــار . 1
والثلــوج.

عدم الري بمياه الصرف الصحي إال بعد معالجتها. . 2

تصنيــف القمامــة وتدويرهــا يف صناعــات جديــدة، واإلســتفادة مــن المخلفــات العضويــة يف صناعــة األســمدة . 3
الزراعيــة أو يف توليــد الطاقــة الحراريــة الكهربائيــة. 

غسل الرتبة يف األراضي الملحية وتزويدها بأنظمة لتصريف المياه المالحة.. 4
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عدم الري بالمياه مرتفعة الملوحة يف األقاليم الساحلية.   .5  

ــه  ــاع أســلوب المكافحــة المتكاملــة الــذي تنــدرج خالل ــد مــن اتب ــة الب للحــد مــن التلــوث بالمبيــدات الكيماوي  .6  

التاليــة:  الخطــوات  المتمثلــة يف  الكيماويــة والبيئيــة والحيويــة  التحكــم  أســاليب 

أولً: أساليب التحكم الكيماوي وهذه تشمـل: 

استخدام أقل كمية ضرورية من المبيدات: ( 1

إذ البد من اإللمام بقواعد رش المبيد وحصر اإلستعمال يف الكمية الضرورية فقط. 

تطوير المبيد المثالي:   )2        

المبيــد المثالــي هــو الــذي ينبغــي أن يكــون علــى أعلــى قــدر مــن الفعاليــة بالنســبة لنــوع أو أكثــر من الحشــرات 
بشــرط أن يكــون مأمــون الجانــب لــكل صــور الحيــاة األخــرى بمــا فيهــا اإلنســان والحيوان. 

رش المبيــدات يف الوقــت المالئــم ألحــوال الطقــس، وتجنــب الــرش خــالل اإلضطرابــات الجويــة، وأثنــاء   )3  

األمطــار.  ســقوط  توقــع  وعنــد  الحــرارة،  إرتفــاع 

ضرورة معرفة نوعية الحشرة وطور نموها والمادة الكيماوية المناسبة للقضاء عليها.   )4  

التأكد من التخزين الجيد والمضبوط للمبيدات لكي ال يحدث لها تسرب يلوث الرتبة.   )5  

ثانيًا: المكافحة الحيوية: 

تركز على تشجيع العدو الطبيعي للحشرات الضارة واستعمالها يف المكافحة، كاستعمال الحشرات المفرتسة   
أو الطفيلية للحد من انتشار األنواع الضارة ، وعلى تربية الدجاج والبط يف المزارع ، وعلى أسلوب تعقيم الذكور. 

1-  تعقيم الذكور:

ــاء  ــة جــراء إلق ــروة الحيواني ــي تلحــق أضــرارًا جســيمة بالث ــاء الت ــة الزرق اســتخدم هــذا األســلوب بنجــاح مــع الذباب
ــذى  ــة تتغ ــات دودي ــى يرق ــض إل ــول البي ــرة يتح ــة قصي ــرتة حضان ــد ف ــوان، وبع ــوفة للحي ــروح المكش بيضهــا يف الج
بنهــم شــديد علــى اللحــم الحــي ممــا يــؤدي إلــى تخمــر الجــرح ومــوت الحيــوان. ويعتمــد هــذا األســلوب علــى تربيــة 

المالييــن مــن يرقــات الديــدان الحلزونيــة صناعيــًا، ثــم تعــرض ألشــعة جامــا المنبعثــة مــن الكوبلــت)60(.
ويف المنطقة الموبوءة يتم إطالق ذكور الذباب العقيمة من الطائرات لكي تتزاوج مع إناث الذباب األصلي وتفوت 

فرصة التلقيح الناجح. وهبذه الطريقة وبتكرار العملية عدة مرات تم القضاء على الذبابة الزرقاء التي تم إدخالها إلى 
شمال غرب ليبيا سنة 1988 م. 
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 2 - تطوير الطفيليات يف المختبرات:

ومــن األمثلــة علــى ذلــك نجــاح المختــربات الفرنســية يف إنتــاج طفيلــي ينمــو علــى يرقــة ذبابــة ثمــار الزيتــون التــي 
تســبب خســارة فادحــة يف إقليــم البحــر المتوســط إذ يطلــق هــذا الطفيلــي يف بســاتين الزيتــون يف الوقــت المناســب 

وعنــد الضــرورة لكــي يتغــذى علــى اليرقــات ويشــل نشــاطها.
ثالثًا : المكافحة البيئية:

المكافحــة البيئيــة تتمثــل يف التقليــل مــن الحشــرات عــن طريــق تنظيــف البيئــة وجعلهــا وســطًا غيــر مالئــم 
ــى مصــادر الضــوء والتخلــص  ــة لجلــب الحشــرات إل ــد الضوئي ــر الحشــرات وذلــك بنصــب المصائ لتكاث
ــادق  ــع بعــض الحشــرات مــن تســلقها، وحفــر خن منهــا، وبوضــع مــادة لزجــة حــول جــذوع األشــجار لمن
ــع حركــة اليرقــات بعــد خروجهــا مــن بيضهــا وإبادهتــا، وحــرث األرض يف  ــة أمــام تقــدم الجــراد لمن طويل
ــور،  ــة والطي ــل الجوي ــفها للعوام ــد كش ــدان بع ــن الدي ــرة م ــداد كثي ــل أع ــى قت ــؤدي إل ــب ي ــت المناس الوق
والتخلــص مــن قمامــة المنــازل والمكبــات والحظائــر حتــى تبقــى نظيفــة لمنــع انتشــار الحشــرات، وتجفيــف 

ــرات . ــوض والحش ــاة البع ــلة دورة حي ــع سلس ــر، لقط ــع التخم ــر لمن ــربك، وردم الحف ــتنقعات وال المس
رابعًا: تلوث الغذاء:

الغــذاء :  هــو مجموعــة مــن المــواد التــي تــؤكل عــن طريــق  الفــم وتنهضــم يف قنــاة الهضــم وتمتصهــا األمعــاء، ويأخــذ 
ــف  ــا تل ــا م ــوض منه ــنانه ، ويع ــه وأس ــجته وعظام ــاه وأنس ــا خالي ــي منه ــة ويبن ــن طاق ــه م ــا يحتاج ــم كل م ــا الجس منه

ــى :  ــة األمــراض. وتنقســم مصــادر غــذاء اإلنســان إل واهنــدم، ويســاعده يف مقاوم

أ - نباتية تشمل الحبوب والخضروات والفواكه والبقول والسكريات والزيوت.

ب - الحيوانية فتشمل اللحوم الحمراء والبيضاء )الدواجن واألسماك واأللبان ومشتقاتها والبيض( .

وبالرغم من ضرورة الغذاء وأهميته لحياة اإلنسان إال أنه قد يصبح من مسببات المرض إذا لحقه التلوث.

أمــا تلــوث الغــذاء يعنــي دخــول عناصــر غريبــة يف الغــذاء مثــل عناصــر المعــادن الثقيلــة كالزئبــق والرصــاص   
ــه  ــه ويجعل ــن فائدت ــل م ــه والتقلي ــه ورائحت ــه وطعم ــر لون ــبب يف تغي ــا يتس ــات مم ــدات والفيروس ــوم، والمبي والكادمي

مصــدرًا خطــرًا علــى صحــة اإلنسان.شــكل )10( .
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مصادر تلوث الغذاء :

يمكن تحديد أهم مصادر تلوث الغذاء يف التي: -  

1-  اإلنسان:

يتســبب اإلنســان المريــض يف تلــوث الغــذاء عــن طريــق نقــل الجراثيــم مــن جســمه إلــى مصــادر الغــذاء. فعندمــا   
يكــون الشــخص طباخــًا يف مدرســة أو مطعــم أو بائــع ألبــان أو خضــراوات أو فواكــه أو يشــتغل يف معمــل للمثلجــات أو 
الحلويــات أو الفطائــر فــإن هنــاك فرصــة كبيــرة لتلــوث األطعمــة التــي يتعامــل معهــا ممــا يعــرض مســتهلكها للعــدوى. 
فقــد تنقــل منــه الجراثيــم إلــى الطعــام عــن طريــق رذاذ الســعال والعطــس إذا كان مصابــًا باألنفلونــزا والســعال، أو عــن 
طريــق اللمــس عندمــا تكــون يــداه ملوثتيــن. كمــا أن عــدم التــزام العامليــن بالمطاعــم بتنظيــف األواين والتخلــص مــن 
بقايــا المأكــوالت يعــرض الطعــام للتلــوث بالجراثيــم ويعــرض المســتهلك للقــي والصــداع والكوليــرا التيفوئيــد، وري 

المزروعــات بميــاه القــاذورات أو ميــاه األهنــار الملوثــة وغســل المأكــوالت بميــاه غيــر نظيفــة.

شكل )10( أسباب ثلوث الغداء 
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2-  الحشرات والقوارض: 

ــاب  ــران فالذب ــر والفئ ــاب والصراصي  إن عــدم حفــظ الطعــام يف أواين محكمــة اإلغــالق يعرضهــا للتلــوث بفعــل الذب
يعتــرب مــن أهــم الحشــرات الناقلــة لألمــراض مــن مكبــات القمامــة والــربك إلــى الغــذاء، حيــث تنتقــل الجراثيــم ملتصقــة 
ــر فهــي تخــرج  ــا الصراصي ــم تحــط هبــا علــى مصــادر الطعــام فتلوثهــا. أم ــي تغطــي أرجلهــا ث بأهــداب الشــعيرات الت
ــم وتحــط هبــا علــى مصــادر الغــذاء المكشــوف يف  ــة بالقــاذورات والجراثي ــل مــن البالوعــات وهــي محمل خــالل اللي
ــه  ــا تنقل ــا وم ــا وبوله ــن برازه ــه م ــي علي ــا تلق ــذاء بم ــوث الغ ــحالي تل ــوارض والس ــا أن الق ــخ. كم ــازن والمطاب المخ

ــة. ــاذورات مــن البالوعــات والجحــور المتعفن ــم وق ملتصقــًا بأجســامها مــن جراثي

3-  ترسبات الجو: 

ــة والثلجيــة. لقــد وجــد بالخصــوص  تتلــوث  النباتــات عــن طريــق  الرتســبات الجافــة أو التســاقطات المطري  
ــت  ــد أثبت ــر مــن غيرهــا، فلق ــة أكث ــع ملوث ــة مــن الطــرق الرئيســية والمصان ــى مقرب ــة عل ــة النامي ــل الزراعي أن المحاصي
الدراســات وجــود نســبة عاليــة مــن الرصــاص يف المحاصيــل الورقيــة والفواكــه التــي ال تحتــوي علــى القشــرة الغليظــة 
كالفراولــة والمشــمش والتــوت والخــوخ، علمــًا بــأن التلــوث بالمعــادن الثقيلــة علــى ســبيل المثــال يتســبب يف أمــراض 

ــدى اإلنســان.  ــدم ووهــن العظــام ل ــر ال ــة وإســهاالت حــادة وفق عصبي

كمــا أن أســلوب عــرض الخضــروات والفواكــه واللحــوم واألســماك يف العــراء علــى جوانــب الطــرق يعرضهــا للتلــوث 
ــارة  ــيارات الم ــالت الس ــن عج ــر م ــرذاذ المتناث ــل ال ــف، وبفع ــام العواص ــا أي ــم خصوص ــة والجراثي ــار واألدخن بالغب

بســرعة علــى الطــرق الموحلــة بميــاه األمطــار والمجــاري المنزليــة أو بكالهمــا معــًا. 

4-  سوء التخزين: 

إن عــدم حفــظ الطعــام يف مــكان بــارد ســرعان مــا يعرضــه للتخمــر بفعــل البكتيريــا والفطريــات ويعــرض   
الميكروبــي.  للتســمم  المســتهلك 

5-  انتهاء مدة صالحية المعلبات: 

عندمــا تنقضــي الفــرتة الزمنيــة المخصصــة لســالمة المأكــوالت المعلبــة هتاجمهــا الفطريــات والبكتيريــا ممــا   
ــون  ــر ل ــة وتغي ــاخ العلب ــإن انتف ــه ف ــا. وعلي ــب وانتفاخه ــدران العل ــآكل ج ــى ت ــؤدي إل ــازات ت ــاض وغ ــه أحم ــج عن ينت

محتوياهتــا دليــل علــى فســادها، ممــا يســتوجب التخلــص منهــا يف الحــال لخطورهتــا علــى المســتهلك. 
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6-  تلوث األنهار والبحيرات والبحار: 

تتلــوث مصــادر الميــاه الســطحية عــن طريــق ميــاه األهنــار والصــرف الزراعــي والمنزلــي وصــرف المصانــع ومــن 
ــاه والنبــات البحــري ثــم األســماك التــي يتغــذى عليهــا  ترســبات الجــو ومــن الســفن، كل هــذا يــؤدي إلــى تلــوث المي
اإلنســان. إن تلــوث األســماك بالمعــادن الثقيلــة كالزئبــق والكادميــوم والرصــاص يتســبب يف أمــراض عصبيــة وفقــر الــدم 
ووهــن العظــام، أمــا تلوثهــا بالعناصــر الهيدروكربونيــة النفطيــة فيســبب الســرطان، وتغيــر طعــم ورائحــة األســماك يبعــد 

المســتهلك عــن شــرائها.

حماية الغذاء من التلوث: 

لتجنــب مخاطــر التلــوث الغذائــي يجــب مقاومــة الحشــرات واآلفــات الزراعيــة والذبــاب والصراصيــر   
والقــوارض بأتبــاع األســلوب العلمــي يف صنــع الغــذاء ومناولتــه وتخزينــه حتــى ال يتعــرض للتلــوث، والفحــص 
ــن  ــخ صالحيتهــا والحــد مــن ظاهــرة الباعــة المتجولي ــة المحفوظــة والتأكــد مــن ســالمتها ومــن تاري ــدوري لألغذي ال
ــاه  ــتخدام المي ــم وإس ــف والمطاع ــماك والمقاص ــوم واألس ــع اللح ــن بي ــلخانات وأماك ــة الس ــة ومراقب ــواد الغذائي بالم
النقيــة يف إعــداد الطعــام وغســل األواين، وحفــظ األغذيــة يف أواين محكمــة اإلغــالق وكل ذلــك يتــم بنشــر الوعــي 

الصحــي والبيئــي بيــن الســكان .
خامسًا:  التلوث الضوضائي:

الضوضــاء هــي أصــوات خشــنة غيــر منتظمــة ال تــؤدي إلــى معنــى، تحــس هبــا األذن، وال يرتــاح اإلنســان إلــى   
ســماعها. فاألصــوات عبــارة عــن طاقــة حركيــة يف شــكل موجــات هتــز طبلــة األذن وتحــدث عندنــا اإلحســاس بالســمع، 
وهــي إمــا أن تكــون خفيفــة ومنتظمــة نرتــاح لســماعها كأصــوات المحادثــة والموســيقي الخفيفــة، أو أن تكــون أصواتــًا 

مرتفعــة خشــنة ننزعــج لســماعها.
ويمكــن قيــاس الموجــة الصوتيــة بــرتدد الموجــة التــي تعنــي: عــدد المــرات التــي يصيــب فيهــا الصــوت أذاننــا   
خــالل ثانيــة واحــدة، وكلمــا زاد تــردد الموجــة ازدادت النغمــة ارتفاعًا. وأدنى نغمة يستطيـــــــــع اإلنســان سمـــاعهـــــــــا 
ــات، وأعلــى نغمــة  ــى مــن ذلــك فــال يمكــن ســماعه وتســمى دون الصوتي ــة أمــا أدن ــي 18 دورة )ديســبل( /الثاني هـــــ
يمكــن سماعهـــــا هــي 18 ألــف دورة )ديســبل ( / الثانيــة وأعلــى مــن ذلــك ال يمكــن ســماعه ويســمى فــوق الصوتيــات.

مصادر الضوضاء :    تنقسم مصادر الضوضاء إلى:   
1 - المصادر المنزلية وتشمل: 

أ - األجهزة المنزلية من ثالجات ومكانس كهربائية وغساالت ومراوح ومكيفات الهواء وفرامات اللحم 
وخالطات الفواكه وأجهزة الراديو والتلفزيون ومجففات الشعر وآالت الخياطة وغيرها.

ب - األصوات المرتفعة والضجيج القادمة من أي سبب.
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2-  المصادر الخارجية للضوضاء:

تصدر الضوضاء الخارجية عن وسائل المواصالت من سيارات وقطارات وشاحنات وطائرات ودراجات   
نارية وأبواق السيارات الشرطة واإلسعاف والمطافئ، وعن أعمال الورش بأنواعها المختلفة وجلبة األطفال والباعة 

والمولدات الكهربائية، شكل )11( . 

أضرار الضوضاء: 

يتعــرض اإلنســان إلــى كثيــر مــن األصــوات التــي تقلــق راحتــه وتلحــق بــه العديــد مــن األمــراض الجســمية والنفســية 
ــاب  ــر األعص ــرة وتوت ــحوب البش ــدم وش ــط ال ــاع ضغ ــب وإرتف ــات القل ــارع نبض ــى تس ــؤدي إل ــا ت ــة ألهن واالجتماعي
ــادة معــدالت  ــى الرتكيــز وزي ــف القــدرة عل ــف النظــر وضع ــن وضع ــة العي ــاع حدق ــم وإتس ــوء الهض والصــداع وس
اإلجهــاض عنــد النســاء واألرق وتقطــع النــوم ممــا يــؤدي إلــى تناقــص اإلنتاجيــة ويزيــد مــن حــاالت الصــراع األســري 

ــران .  ــزاع بيــن الجي والن

إجراءات الحد من التلوث الضوضائي: 

للحد من التلوث الضوضائي يجب إلزام عمال المصانع وأصحاهبا بعدم تشغيل المصانع أثناء الليل وتوطينها بعيدًا 
عن األحياء السكنية وتخطيط المدن بأسلوب علمي صحيح حيث تقسم إلى أحياء سكنية وأحياء إدارية وأحياء 

تجارية وأحياء صناعية، وعدم إستخدام أبواق السيارات باألحياء السكنية وبالقرب من المدارس والمستشفيات 
وشق الطرق السريعة بعيدًا عن مناطق العمران، والتوعية البشرية بأخطار الضوضاء وسبل التقليل منها .  

شكل )11( الثلوث الضوضائي 
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 أولً: أسئلة الصواب والخطأ:  ضع كلمة »صح« أو »خطأ « أمام العبارات اآلتية مع تصويب الخطأ:

1 -الهواء حجم هائل يمتد مئات الكيلومرتات وال يمكن تلويثه.        )         ( 

2-  أغلب كتلة الهواء موجودة بالقرب من سطح األرض.                     )         (   

3 - يتلوث الهواء بلون الشوائب الموجودة به .                                       )         (   

4 - يساهم غاز ثاين أكسيد الكربون يف مشكلة إنخفاض حرارة الجو.  )         ( 

5 - ذوبان غاز ثاين أكسيد النيرتوجين يف قطرات المطر يؤدي إلى مشكلة األمطار الحامضية . )         ( 

6 - يتلوث البحر بما يلقى فيه من مخلفات السفن فقط.                                      )         ( 

7 - تعاين المياه العذبة من مشكلتين هما اإلستهالك المفرط والتلوث.             )         ( 

8 - يؤدي التسرب من اآلبار السوداء إلى تلوث المياه الجوفية.                          )         ( 

9 - تستخدم األسمدة الكيماوية للقضاء على الحشرات واآلفات الزراعية.      )         ( 

10-  اإلفراط يف إستعمال المبيدات الكيماوية يؤدي إلى زيادة اإلنتاج.              )         ( 

11-  تعرف الضوضاء على أهنا أصوات خشنة غير منتظمة وال يرتاح اإلنسان إلى سماعها.     )         ( 

12 - تعقيــم الذكــور بقصــد بــه جعــل الذكــور عقيمــة وإطالقهــا للتــزاوج وبذلــك تفــوت فــــــــرصة التلقيــح الناجــح.

 )         (

 13-  عدم حفظ األطعمة يف أواين محكمة اإلغالق يعرضها للتلوث بفعل الذباب والصراصير.     )         ( 

14-  يضاف الرصاص إلى البنزين من أجل زيادة وزنه.                                                                          )         (              

15-  من الصعب إنتقال العناصر المشعة إلى اإلنسان إذا دخلت الرتبة.                                               )         ( 

أسئلة الباب الرابع
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ثانيًا: أجب عن األسئلة اآلتية:

1 - ما المقصود بالتلوث الجوي.

2-  عدد أهم المخاطر الصحية الناتجة لكل من:

أ - أول أكسيد الكربون                       ب -  ثاين أكسيد الكربون             جـ - ثاين أكسيد الكربيت .

د - ثاين أكسيد النيرتوجين                  هـ - المواد الهيدروكربونية .

3 - اذكر أهم اإلجراءات التي يمكن إتخاذها للتقليل من التلوث الجوي.

4 - عرف التلوث البحري. ثم أذكر أهم مصادر تلوثه. وما هي األضرار التي يرتتب عليها نتيجة لذلك.

5 - تكلم عن أهم اإلجراءات التي يمكن من خاللها حماية البحار والمحيطات من التلوث.

6 - ما المقصود بالضوضاء وكيف يتم قياسها. وما هي إضرارها الجسمية والنفسية واإلجتماعية.

7 - عدد اإلجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من التلوث الضوضائي.

8 - عرف تلوث الرتبة. وما هي أهم مصادر تلوثها.

9 - عدد أهم سلبيات االفراط يف استخدام كالً من يف الزراعة.

ب - المبيدات الحشرية. أ-  األسمدة الكيماوية                               

10 - عدد أهم اإلجراءات البيئية المتبعة يف مكافحة الحشرات.

11 - ما المقصود بالتلوث الغذائي. وما هي أهم مسببات تلوث الغذاء.

12 - تواجه موارد المياه العذبة مشكلتين: االستنزاف، والتلوث. وضح ذلك.

ثالثًا: علل لما يأيت: 

1-  زيادة فرص اإلصابة بالفيروسات التنفسية باألماكن المغلقة.

 2-   زيادة تركيز أول أكسيد الكربون يف أماكن اإلكتظاظ المروري بالسيارات 

3-   احتواء الصقور على تركيزات من المعادن الثقيلة أكرب مما تحتويه األسماك.

4-   تستخدم الزراعة الحديثة كميات كبيرة من األسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية.
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5-   عدم قدرة االحياء المجهرية على تخليص البيئة البحرية من عناصر المعادن الثقيلة.

6-    نقص األكسجين يف البحيرات الملوثة بالمواد العضوية.

8-   منع االكتظاظ المروري يعترب شرطًا مهما للتقليل من التلوث الجوي الصادر من السيارات .

 رابعًا : إبحث يف شبكة المعلومات عن :

                  1 -    تلوث األثار                         2-     التلوث البصري  
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5 الفصل الخامس
محـاية الـبيئـة

و التنمية املستدامة 
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هــي مجموعــة مــن اإلجــراءات والتنظيمــات المخططــة والمدروســة هدفهــا اإلســتغالل المنطقــي والعقــالين     
لمــوارد البيئــة لغــرض حمايتهــا مــن التلــف والضيــاع والتلــوث، وإطالــة عمرهــا. أو هــي مجموعــة مــن اإلجــراءات 
تكفــل حمايــة البيئــة وإصالحهــا لخلــق ظــروف مثاليــة تكفــل تزويد االقتصــاد الوطنــي بالمواد الخــام والطاقــة، وتكفل 
أيضــًا االســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة إلطالــة عمرهــا والحفــاظ عليهــا مــن التلــوث والضيــاع. إذن الهــدف مــن 

حمايــة البيئــة، هــو المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة وتنظيــم اســتغاللها وحمايتهــا مــن الضيــاع والتلــوث.

  حماية البيئة الطبيعية: 
ــة ويســير نحــو المزيــد مــن الــرتدي، ففــي الهنــد علــى ســبيل  ــر مــن الــدول ســيئ للغاي الوضــع البيئــي يف كثي  
المثــال، تعــاين كثيــر مــن األراضــي الزراعيــة مــن مشــاكل التعريــة الجويــة والمائيــة والتملــح ومــن غــدق الرتبــة 
والفيضانــات، ويف الواليــات المتحــدة تشــير الدراســات إلــى أن األراضــي الزراعيــة تفقــد كثيــرا مــن الرتبــة الجيــدة كل 
عــام كمــا تســاهم االســتعماالت الحضريــة يف تناقــص األراضــي الخصبــة ،والتلــوث بجميــع أشــكاله يكلــف اإلنســانية 

ــكل )12( . ــر ش ــالً يف:  أنظ ــًا متمث ــًا باهظ ــة ثمن والبيئ

1-  فقدان مصادر إقتصادية يف غاية األهمية، كالثروة السمكية والغابية والرتبة والماء. 

2 - إنقــراض الكثيــر مــن الحيوانــات الربيــة والبحريــة والطيــور والنباتــات، والتســبب يف تــردي منتجــات الحيوانات 
والنباتــات يف طعمهــا ورائحتهــا والتقليــل مــن فائدهتــا، وأصبحــت يف كثيــر مــن الحــاالت مصــدر خطــر علــى مــن 
يتناولهــا، ففــي شــهر 6 – 1999م إضطــرت الحكومــة البلجيكيــة، علــى ســبيل المثــال، إلــى إتــالف نســبة كبيــرة مــن 

الدجــاج الحــي ولحومــه المجمــدة والبيــض لثبــات وجــود مــادة الدياكســين المســببة للســرطان يف أعالفهــا.

3 - تكاليف عمليات التخلص من التلوث ومقاومته.

4 - تكاليف عالج األمراض الناتجة عن التلوث كأمراض الجهاز التنفسي والمعوي والسرطان.

كمــا أن االســتمرار يف تدميــر الغابــات االســتوائية يســبب تغيــرات يف الــدورة المائيــة وتدهــور األراضــي والتصحــر، 
ــم .   ــات يف العال ــار مــن الغاب ــون  هكت ــر 130 ملي ــم تدمي ــن  2000-2010 م  حيــث ت ــدة بي خــالل  الفــرتة الممت

حمـاية الـبيئـة

 مــفهــوم 
حماية الــبيئــة:
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ونظــرًا الرتفــاع تكاليــف تدويــر النفايــات الخطــرة أو التخلــص منهــا بأســلوب ســليم، اتجهــت الكثيــر مــن   
الشــركات االحتكاريــة الغربيــة إلــى تصديرهــا بتكاليــف زهيــدة إلــى الــدول األفريقيــة الفقيــرة بقيمــة بخســة ال تتعــدى 

40 دوالرًا  للطــن. وقــد أدى دفــن النفايــات الســامة يف الــدول األفريقيــة إلــى التســبب يف تلــوث مصــادر الميــاه والرتبــة 
ــية. ــراض تنفس ــة وأم ــات جلدي ــكان بالتهاب ــة الس وإصاب

شكل )12( المحافظة على البيئة  

ــرات  ــا الفق ــة، نقترحه ــة الطبيعي ــة البيئ ــة لحماي ــا يف حاجــة لتخــاذ إجــراءات صارم ــا تقــدم يتضــح أنن مــن كل م
ــة: التالي

أولً: حماية الغابات والمراعي:
ــات تغطــي مســاحات شاســعة مــن ســطح األرض ممــا جعلهــا قــادرة علــى امتصــاص  يف الماضــي كانــت الغاب  
كميــات كبيــرة مــن غــازات الكربــون والفلــور يف الوقــت الــذي تطلــق فيــه كميــات كبيــرة مــن غــاز األكســجين الضــروري 
لحيــاة اإلنســان والحيــوان. لكــن اإلســتخدام المكثــف لمــوارد الوقــود األحفــوري وتزايــد أعــداد ســكان العالــم وتقلــص 
مســاحة الغابــات نتيجــة االحتطــاب الجائــر وحرائــق الغابــات وزحــف المــدن والزراعــة وعوامــل التصحــر والتلــوث، 
ــة تحتضــر تحــت وطــأة الزحــف العمــراين  ــدان الصناعي ــات البل ــي. فمعظــم غاب ــوازن البيئ ــل الواضــح يف الت ظهــر الخل

ــر. ــل التصح ــرق وعوام ــاب والح ــا اإلحتط ــة فيهدده ــدول النامي ــات ال ــا غاب ــوث، أم والتل
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فالسكان يقطعوهنا بال هوادة لسببين:
1 - مــن أجــل وقــود الطهــي والتدفئــة و العديــد مــن اإلســتعماالت األخــرى يف بنــاء المســاكن والزراعــة 

والصناعــة.

2 - تحويــل األراضــي إلــى االســتعماالت الزراعيــة والرعويــة: إن المســاحات الغابيــة التــي تجــري تدميرها 
كل عــام يتجــاوز 20 مليــون هكتــار، أضــف إلــى ذلــك مــا تلتهمــه حرائــق الغابــات.

لتاليف المزيد من اإلنحسار والتدهور الغابي يجب تنظيم عملية قطع الغابات وذلك بأن تتم :   
 )أ(   إعادة غرس أعداد مساوية لألشجار المقطوعة .

)ب(  وقف النشاط الزراعي على حساب الغابات .

)جـ(   اإلتجاه إلى الزراعة الكثيفة .

)د ( القيام بحمالت تشجير مستمرة ومنظمة .

)هـ(  مقاومة اآلفات والحشرات التي تصيب األشجار . 

)و(  مكافحة حرائق الغابات .

)ز(  المحافظة على الغابات خالل النشاط السياحي وذلك بعدم قطع أغصان األشجار أو بقاء الفضالت.

 )ح(  اإلقتصاد يف استعمال األخشاب وإتباع نظام المحميات الطبيعية للغابات تحت إشراف الدولة.

ثانيًا: حماية الحيوانات البرية والطيور:
لقــد انقــرض الكثيــر مــن أنــواع الحيوانــات المفرتســة والعاشــبة والبعــض اآلخــر مهــددة باإلنقــراض لألســباب   

التاليــة:
1 - حصــول تغيــرات مناخيــة تجعــل الحيــوان غيــر قــادر علــى التكيــف مــع الظــروف الجديــدة، أمــا لســبب تحــول 
األرض مــن غابيــة إلــى صحراويــة، أو نتيجــة لتغيــرات الحــرارة، أو تفشــي األمــراض، أو لعــدم القــدرة على منافســة 

غيرهــا مــن الحيوانــات يف الحصــول علــى الغــذاء 

2 - الصيد الجائر ألجل الغذاء أو إلستعمال فرائها وقروهنا أو ريشها يف اغراض مختلفة.

3 - تدمير مستوطناهتا إما بسبب الحرائق أو الفيضانات أو نتيجة لقطع الغابات وتوسع المدن والزراعة.

4 - إســتجالب الحيوانــات المفرتســة، كمــا حصــل يف أســرتاليا عندمــا اســتجلبت الــكالب ولــم تجــد عــدوا طبيعيًا 
ينافســها فقضــت علــى الحيوانــات المحليــة وتســببت يف مضايقــة قطعــان الرعي.
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طرق حماية الحيوانات البرية والطيور:
ــد مــن الحفــاظ عليهــا، هــذا  ــوازن الطبيعــي لذلــك الب ــًا مهمــا يف الت ــور دورًا حيوي ــة والطي ــات الربي ــؤدي الحيوان ت

ــة: ــوات التالي ــاع الخط ــا باتب ويمكــن حمايته
1 - تنظيــم حرفــة الصيــد: نظــرًا لمــا تمثلــه حرفــة الصيــد مــن دخــل مهــم لشــريحة كبيــرة مــن الســكان )صيــد الســمك 
لســكان الســواحل، وصيــد الفقمــة أو مــا تســمى أحيانــًا بأســود البحــر لســكان المناطــق القطبيــة( فإنــه ال يمكــن توقــع 
توقــف حرقــة الصيــد هنائيــًا ألجــل الحفــاظ علــى تلــك الحيوانــات، بــل األســلم هــو تنظيــم حرفــة الصيــد باألســلوب 
ــد هــو منــع اإلخــالل  ــة الصي ــد. والهــدف مــن تنظيــم عملي العلمــي بحيــث تتمشــى مــع القــدرة االســتيعابية للمصائ
بالتــوازن الطبيعــي. حيــث يجــب تحديــد زمــان الصيــد ومكانــه وكميتــه بموجــب تراخيــص تعطــي لذلــك حتــى ال 
يتحــول الصيــد إلــى عمليــة عشــوائية قــد تــؤدي إلــى نتائــج عكســية ، كمــا تشــمل الرتاخيــص اشــرتاط أنــواع معينــة مــن 

أدوات الصيــد، ومنــع صيــد بعــض األنــواع المهــددة باالنقــراض.

ــي  ــد المراع ــك بتزوي ــربد، وذل ــات ال ــاف أو موج ــوارث الجف ــاء ك ــًا أثن ــوت جوع ــن الم ــات م ــة الحيوان 2 - حماي
ــذاء. ــوارد الغ ــي يف م ــص المحل ــض النق ــا تعوي ــي بإمكاهن ــالف الت باألع

3-  حماية البيئة من التلوث، فالتلوث يضر بالنبات والحيوان على حد سواء.

4 - وضع األنواع النادرة من الحيوانات يف محميات طبيعية.

ــق  ــة الحرائ ــات ومقاوم ــن الفيضان ــا م ــا وحمايته ــع قطعه ــك من ــن ذل ــة: ويتضم ــتوطنات الحيواني ــة بالمس 5-  العناي
ــة. ــات النباتي واآلف

6 - حفــظ التــوازن العــددي بيــن الحيوانــات: تعيــش الحيوانــات الطبيعيــة معتمــدة يف غذائهــا علــى بعضهــا البعــض 
ــد  ــي ق ــوازن الطبيع ــل يف الت ــول خل ــبب يف حص ــرى يتس ــواع األخ ــاب األن ــى حس ــا عل ــوع م ــداد ن ــادة أع ــك فزي لذل
يــؤدي إلــى اإلهنيــار. فلــم يكــن قتــل أعــداد كبيــرة مــن الذئــاب يف المناطــق القطبيــة يف صالــح غــزال الرنــة حيــث أدى 
ذلــك إلــى زيــادة أعــداد الغــزالن ، وحصــول الرعــي الجائــر الــذي تســبب يف المجاعــات ومــوت أعــداد كبيــرة مــن 
ــة بدرجــة شــكلت  ــر الربي ــة القضــاء علــى الفهــود إزدادت أعــداد الخنازي ــة الســلطات الكيني الغــزالن. وعنــد محاول
خطــرًا علــى المراعــي وحيوانــات الرعــي كمــا ازدادت أعــداد القــرود التــي ســببت أضــرارًا بالغــة بالحمضيــات. إذن 
هنــاك تــوازن طبيعــي بيــن الحيوانــات المفرتســة والحيوانــات العاشــبة ويجــب اإلبقــاء عليــه حتــى ال يحــدث اختــالل 

يف هــذا التــوازن.

ثالثًا: حماية البيئة الزراعية والحضرية:
لحمايــة البيئــة الزراعيــة والحضريــة يمكــن تبنــي األســلوب المتكامــل الــذي تنــدرج تحــت طياتــه إســتيراد التقنيــة   

المالئمــة للظــروف البيئيــة واإلجتماعيــة المحليــة وذلــك ألن لــكل بيئــة تقنيــة مناســبة لهــا.
ويجب إطالة عمر الموارد الطبيعية  بإتباع اآليت :
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 )1(  اإلقتصاد يف استهالك المواد الخام يف صناعة وتوليد الطاقة .

 )2(  تدوير المخلفات الصناعية عن طريق إعادة تصنيعها وتشجيع المركوب العام بداًل من الخاص .

    )3(   البحث عن موارد جديدة ونظيفة للطاقة كالطاقة الشمسية .

           )4(  إتباع األسلوب العلمي يف زراعة األقاليم الجافة وشبه الجافة لمنع إستنزاف موارد المياه العذبة                      
            الجوفية كالري بالتنقيط  .

   )5(   إتباع األسلوب العلمي يف مكافحة الحشرات المنزلية والزراعية .

   )6( معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة إستعمالها يف الزراعة.

    )7( حماية األراضي الزراعية والرعوية والغابية من الزحف العمراين والزراعي.

رابعًا : حماية البيئة الجتماعية:
يجب الحد من النمو السكاين حيث تشير اإلحصائيات إلى أن سكان العالم كان عددهم ملياري نسمة سنة   

1930م، ووصل عددهم سنة 2018م إلى أكثر من 7 مليارات نسمة، 90% من الزيادة الكبيرة تقع يف الدول المتخلفة 
اقتصاديًا مما زاد من إنتشار المجاعات يف هذه الدول.

إن هذا النمو السكاين السريع يحد من فعالية برامج التنمية اإلقتصادية ويزيد من مشاكل البيئة، ولهذا يجب   
توظيف وسائل اإلعالم والثقافة وبرامج التعليم يف خلق قناعات لدى السكان بضرورة تنظيم األسرة والحد من النمو 
السكاين يف المناطق كثيرة السكان وقليلة الموارد ويجب تغليب األثر على الذات وذلك بأن يعيش مع غيره ويحب له 

ما يحبه لنفسه وأن يعيش مع غيره يف وسط من التكامل واأللفة والمحبة ال أن يراعي مصلحته الشخصية فقط.
ــب العملــي  ــم بحيــث تعمــل علــى ترســيخ العــادات الحســنة وتركــز علــى الجان ــر برامــج التعلي ويجــب تطوي  
كاألعمــال الخيريــة وغــرس األشــجار والمحافظــة عليهــا لفائدهتــا للمجتمــع والرفــق بالحيوانــات والطيــور لمــا لهــا 
مــن فائــدة يف  موازنــة الطبيعــة، وتحديــد أهــداف الصناعــة والمنتجــات التــي تلبــي الحاجــات الحقيقيــة الضروريــة 
كالغــذاء والكســاء والصحــة العامــة والســكن كمــا يجــب إنســجام برامــج التنميــة مــع القوانيــن الطبيعيــة التــي تحكــم 
العالقــة بيــن عناصرهــا حيــث  ال يمكــن التوجــه إلــى المحافظــة علــى البيئــة إال إذا كان إســتعمالنا لمواردهــا متمشــيًا 
مــع القوانيــن الطبيعيــة المحليــة بحيــث ال  يمكــن قيــام زراعة واســعة علــى المنحدرات الجبليــة أو قيــام زراعة تحتاج 
إلــى كميــات كبيــرة مــن الميــاه يف المناطــق الصحراويــة أو شــبه الصحراويــة شــحيحة الميــاه فلــكل منطقــة ظروفهــا 
الخاصــة هبــا، ويجــب اإلســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن كأن تســتفيد الــدول الناميــة مــن تجــارب الــدول المتقدمــة يف 
المحافظــة علــى البيئــة وبالتالــي تفــادي الهفــوات التــي وقعــت فيهــا تلــك الــدول،و إعــداد برامــج لمحاربــة التدخيــن 
وتعاطــي المخــدرات والمنشــطات والعمــل علــى التفاهــم الدولــي لمنــع النزاعــات والحــروب بينهــا لمــا ينتــج عنهــا 

مــن أضــرار بالبيئــة واإلنســان والرتكيــز علــى التعليــم والصحــة والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة .
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هــي التــي تلبــي احتياجــات الجيــل الحاضــر دون اإلضــرار باحتياجــات األجيــال القادمــة. وتعتمــد علــى ثــالث   
دعائــم رئيســة هــي البيئــة والمجتمــع واإلقتصــاد. 

ــتخدام  ــا، أي اس ــتنزافها او تدميره ــماح باس ــة دون الس ــوارد الطبيعي ــتخدم الم ــي تس ــة الت ــن التنمي ــوع م ــك الن ــي ذل وه
ــر  ــة غي ــوارد خاص ــك الم ــي لتل ــدد الطبيع ــدالت التج ــتخدام مع ــذا اإلس ــاوز ه ــث ال يتج ــة بحي ــة عقالني ــوارد بطريق الم

ــددة. ــوارد المتج ــتخدام الم ــيد إس ــع ترش ــا، م ــددة منه المتج

اهداف التنمية المستدامة :
حددت هيئة االمم المتحدة اهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 يف اآليت انظر شكل )13(:

1 - تحقيق مستوى افضل لحياة السكان.

2 - احرتام البيئة الطبيعية. 

3- القضاء على الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان. 

4 - القضاء علـى الجـوع وتـوفير األمن الغـذائي والتغذيـة المحسـنة وتعزيـز الزراعة المستدامة.

5 – ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعمار.

6 - ضــمان التعلــيم الجيــد المنصــف والشامل للجميع وتعزيز فـرص الـتعّلم مـدى الحياة للجميع.

7 - تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات .

8- ضمان توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة. 

9 - ضـمان حصـول الجميـع بتكلفـة ميسـرة علـى خــدمات الطاقـة الحديثة والمستدامة.

10 - تعزيز النمو االقتصــادي المطـرد والشامل للجميع والمسـتدام، وتوفير العمل الالئق للجميع . 

11 - ـ إقامة بنى تحتيـة قـادرة علـى الصـمود، وتحفيـز التصـنيع وتشجيع االبتكار.

12 -الحد من إنعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها. 

13 - جعـل المـدن والمسـتوطنات البشرية شـاملة للجميع وآمنة وقـادرة علـى الصمود ومستدامة.

14 - ضمان وجود أنماط إستهالك وإنتاج مستدامة .

15- اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. 

16 - حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية وإسـتخدامها بشكل مسـتدام لتحقيـق التنمية المستدامة.

التنمية المستدامة
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17 - حمايـة الـنظم البيئية الربيـة وترميمهـا وتعزيـز اسـتخدامها علـى نحـو مسـتدام، وإدارة الغابـات، ومكافحـة 
التصـــحر، ووقـــف تـدهور األراضـــي، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

18- التشــــجيع علــــى إقامــــة مجتمعــــات مســالمة ال يهمــش فيهــــا أحــد، وإتاحـة وصـول الجميـع إلى العدالـة، 
وبنـــاء مؤسســـات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع على جميع المســتويات. 

19 - تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
أبعاد التنمية المستدامة :

البعــد اإلجتماعــي:  تعــد التنميــة مســتدامة اجتماعيــًا إذ حققــت العدالــة االجتماعيــة يف توزيــع المــوارد، ومكافحــة   •
ــات المجتمــع.  ــة فئ ــم والصحــة لكاف ــة كالتعلي الفقــر ووفــرت الخدمــات االجتماعي

ــام  ــع االهتم ــتقبالً، م ــرًا ومس ــادي حاض ــاء االقتص ــز الرخ ــي تعزي ــة تعن ــتدامة  االقتصادي ــادي: االس ــد القتص البع  •
بالمــوارد الطبيعيــة خاصــة ذات القيمــة اإلقتصاديــة كالنباتــات والرتبــة والحيوانــات واالســماك، واشــباع الحاجــات 

ــة.  ــة اإلقتصادي ــق العدال وتحقي

البعــد البيئــي: االســتدامة البيئيــة تعنــي المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة، وعــدم إســتنزافها، والعمــل علــى حمايــة   •
التنــوع الحيــوي واالتــزان الحيــوي  وإنتاجيــة الرتبــة. لتحقيــق التنميــة المســتدامة وتحديــد مفهــوم »الحــدود البيئيــة 
ــي وهــذا  ــى ال يتدهــور النظــام البيئ ــم تجاوزهــا يف االســتهالك واالســتنزاف حت ــي ال يت ــي الطبيعــي الت للنظــام البيئ
يتطلــب وضــع حــدود أمــام االســتهالك والنمــو الســكاين والتلــوث وأنمــاط اإلنتــاج الســيئة وإســتنزاف الميــاه وقطــع 

الغابــات وانجــراف الرتبــة.
المجتمع المستدام  : 

هــو ذلــك المجتمــع الــذي يزدهــر ألنــه يحقــق توازنــا فعــاال مدعمــا بالتبــادل بيــن الرخــاء اإلجتماعــي والفــرص   
ــط  ــد؛ وتراب ــدى البعي ــى الم ــج عل ــرات والنتائ ــار التأثي ــن االعتب ــرارات بعي ــذ الق ــه تؤخ ــة. ففي ــودة البيئ ــة وج االقتصادي
النظــم الطبيعيــة واإلجتماعيــة؛ وتؤخــذ أيضــا بعيــن االعتبــار العــدل بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع ويف نفــس الوقــت 

ــتدام: ــع المس ــون المجتم ــا يك ــادة م ــر.  وع ــل أن تظه ــا قب ــاكل ومنعه ــع المش ــال؛ وتوق ــن األجي ــدل بي الع

1( ســليم بيئيــًا: ترتكــز فيــه اليــة صنــع القــرار علــى تقليــل مخاطــر النمــو الســكاين والتنميــة علــى المــوارد الطبيعيــة 
والبيئــة.

ــوارد  ــاندة الم ــل مس ــن أج ــا م ــم محلي ــتثمار رؤوس أمواله ــع باس ــراد المجتم ــوم أف ــًا: اي ان يق ــج إقتصادي 2( منت
ــتثمارات. ــك االس ــن تل ــة م ــة كافي ــد مالي ــاج عوائ ــة وإنت ــة المحلي ــرية والطبيعي البش

ــة  ــع نتيج ــات المجتم ــف قطاع ــن مختل ــد بي ــذاء والفوائ ــع الغ ــزز توزي ــث يع ــًا: بحي ــادل إجتماعي ــف وع 3( منص
ــرار.  ــع الق ــة صن ــاركة يف عملي ــادر والمش ــى المص ــادل إل ــول الع الوص
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شكل )13( أهداف التنمية المستدامة 

أهم التحديات التي يواجهها العالم

1( البعــد اإلقتصــادي: الفقــر والبطالــة، دور المــرأة يف العمــل واإلنتــاج؛ المــوارد والتمويــل، أنمــاط اإلســتهالك يف 
المجتمــع.

2( البعد اإلجتماعي: اإلستقرار واإلستدامة، دور الشباب والمرأة يف المجتمع . 

3( البعد البيئي: الوعي البيئي وإستنزاف المصادر الطبيعية، التلوث، التصحر والزراعة والمياه.

ولمعالجــة هــذه القضايــا وتحقيــق مفهــوم التنميــة المســتدامة بالمجتمعــات تبنــت منظمــة األمــم المتحــدة   
التعليــم كاداة لتحقيــق ذلــك مــن خــالل تطويــر المناهــج وتأهيــل المعلميــن وتطويــر طــرق التدريــس. والرتبيــة للتنميــة 
المســتدامة هــي رؤيــة تربويــة تســعى إلــى إيجــاد تــوازن بيــن الرخــاء اإلنســاين واإلقتصــادي والتقاليــد الثقافيــة وإســتدامة 

ــع.    ــرد والمجتم ــل للف ــاة أفض ــل حي ــن أج ــة م ــة والبيئي ــوارد الطبيعي الم

وتطبيــق مبــادئ التعليــم للتنميــة المســتدامة يتطلــب اإلعتمــاد علــى منهجيــات تربويــة متعــددة األغــراض   
واألســاليب لتأميــن تعلــم مــدى الحيــاة لجميــع فئــات المجتمــع والمناطــق، وتشــجيع إحــرتام اإلحتياجــات اإلنســانية 
التــي تتوافــق مــع اإلســتخدام المســتدام والمتــوازن للمــوارد الطبيعيــة والمحافظــة عليهــا مــن أجــل البشــرية، وتغــذي 

الحــس بالتضامــن علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.  

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



124

 أولً: أسئلة الصواب والخطأ: ضع كلمة »صح« أو» خطأ « أمام العبارات اآلتية  مع تصويب الخطأ:

1 - الوضع البيئي يف كثير من الدول جيد ويسير نحو المزيد من التحسن.                                                         )       ( 

2-  التلوث البيئي بجميع أشكاله يكلف البشرية والبيئة ثمنًا باهضًا.                                                                 )       (

3 - حماية البيئة هي مجموعة من اإلجراءات تكفل حماية البيئة وإصالحها.                                                    )       (

4 - أدى دفن النفايات السامة يف الدول األفريقية إلى التسبب يف تلوث مصادر المياه والرتبة وانتشار األمراض.     )       ( 

5-  لحماية البيئة االجتماعية يجب زيادة عدد السكان.                                                                                         )       ( 

6 - الهدف من تنظيم عمليات الصيد هو منع األخالل يف التوازن البيئي الطبيعي.                                            )       ( 

7-  التوازن البيئي يعني عدم اإلنسجام بين عناصر البيئة الحية وغير الحية.                                                        )       ( 

8-  تتمثل أهمية الغابات بأهنا مورد طبيعي مهم يف الحفاظ على التوازن البيئي.                                                )       ( 

9 -  لحماية البيئة اإلجتماعية يجب الحد من نمو السكان.                                                                                  )       ( 

10 - تنظيم حرفة الصيد باألسلوب العلمي يؤدي إلى حماية الحيوانات الربية والطيور.                                )       ( 

11 - يؤدي التلوث بجميع أشكاله إلى تكاثر الكثير من الحيوانات الربية والبحرية والطيور والنباتات         )       ( 

12 - من إيجابيات التعليم يف الدول النامية هو أنه تسبب يف هجرة المتعلمين وإهمال األرياف.                    )       ( 

 ثانيًا: أجب عن جميع األسئلة:

1-  ما المقصود بحماية البيئة. وما هو الهدف من حمايتها.

2 - عدد أشكال التكلفة البيئية واإلقتصادية الناتجة عن التلوث البيئي.

3 - عرف المورد الطبيعي. وأشرح كيف يمكن إطالة عمر المورد الطبيعي.

أسئلة )الباب الخامس (
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4 - كيف يمكن حماية كالً من: 

أ - تدهور الغطاء النبايت.                                     ب - حماية الحيوانات من االنقراض .

جـ - حماية األرض الزراعية من الزحف العمراين.                 د - حماية البيئة اإلجتماعية . 

5 - ما المقصود بالمنتجات الصناعية وماهي أنواعها.

6- عدد أسباب تدهور الغابات يف الدول المتقدمة والنامية .

7 - عدد أسباب انقراض الحيوانات الربية والطيور.

8- اشرح خطوات نشر الوعي البيئي بين المواطنين.

9 - لماذا اتجهت الشركات اإلحتكارية إلى تصدير التلوث. وماهي تبعات ذلك.

10- يعترب الفقر من أهم أسباب التصحر اشرح ذلك؟

11- عرف التنمية المستدامة . ماهي األهداف التى حددهتا األمم المتحدة للتنمية المستدامة لسنة 2030 م 

12-للتنمية المستدامة أبعاد أذكرها وتحدث عنها .   

13-عرف المجتمع المستدام . وكيف يتحقق ذلك  .

14-ماهي أهم التحديات التى يواجها العالم . وكيف يمكن معالجة هذه القضايا . 
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