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 . الوسط أو المجال المكانً الذى ٌعٌش فٌه اإلنسان ٌتأثر به وٌؤثر فٌه:   المفهوم العام للبٌئة

 ) كل شًء ٌحٌط باإلنسان (أن البٌئة هى  2791مؤتمر استوكهولم للبٌئة  عام فً  تعرٌف البٌئة

بكل  د تكون صغٌرة أو كبٌرةالبٌبة هً وسط أو مجال أو حٌز، ٌشمل مساحة معٌنة، ق  (:Environmentتعرٌف البٌئة )

 . ما تحوٌه هذه المساحة من عناصر حٌة وعناصر جامدة موجودة فً هذا الوسط تإثر فٌه وتتؤثر به، وتتفاعل معه

هً الظروف الطبٌعٌة التً تشكل شرطا ضرورٌا لحٌاة اإلنسان ولوجود المجتمع  :ئة الجغرافٌة أو الوسط الجغرافً البٌ

 . البشري وتطوره

 تنقسم الى نوعٌن : البٌبة

كل ماٌحٌط باإلنسان من عناصر أو معطٌات حٌه أو هً  :  البٌئة الطبٌعٌة أو كما تسمى بٌئة األساس - 5

 غٌر حٌة ولٌس لإلنسان أى دخل فى وجودها

ضافه اإلنسان ا اكل مهً :  made Environment -Manالبٌئة المشٌدة ) الحضارٌة ( او كما تسمى  - 2

 عطٌات بٌبٌة تمثل نتاج تفاعله واستغالله لموارد بٌبته الطبٌعٌةمن عناصر أو م

 سبع طبقات رئٌسٌة متتابعة هٌتكون من المحٌط بالبٌئة  يالغالف الجو: ً 

أوكسٌد الكربون ، وٌحدث فٌها  وثانًمثل األوكسجٌن  أهم الغازات الالزمة للحٌاةتحتوي على  طبقة التروبوسفٌر :  -2

كم ، وٌقدر  55تإثر على حٌاة اإلنسان من رٌاح وسحب وأمطار.  وٌبلغ سمكها فى المتوسط  التً معظم التغٌرات الجوٌة

  الجوي% من وزن الغالف 08وزنها بنحو 

 .درجة مبوٌة( 11 -تصل الى )ودرجة حرارتها الشدٌدة  بانخفاضقلٌلة السمك تتسم  انتقالٌةطبقة  طبقة التروبوبوز :  -1

المكان الذى ٌتولد وٌتجمع فٌه غاز األوزون وتعتبر  ال نهاٌطلق علٌها طبقة األوزون نظراً  :طبقة اإلستراتوسفٌر  -3

 . للبٌبة من خطر األشعة فوق البنفسجٌة الواقًالدرع  هًهذه الطبقة 

 وهى طبقة انتقالٌة رقٌقة.: طبقة اإلستراتوبوز -4

ٌحترق فٌها وٌتحول إلى رماد كل من الشهب  ٌطلق علٌها )محرقة الشهب والنٌازك( ، حٌث: طبقة المٌزوسفٌر -5

  كم . 48مصٌدة الجاذبٌة األرضٌة ، وٌبلغ سمكها فى المتوسط  فًتضل طرٌقها وتقع  التًوالنٌازك 

  رقٌقة . انتقالٌةوهى طبقة : طبقة المٌزوبوز -6

حرارتها التى تصل اقصاها  كم ، وتتسم بارتفاع درجة 08وهى طبقة سمٌكة جدا ٌزٌد سمكها عن  طبقة الثرموسفٌر : -9

 . كهربائًوهى ذات تأثٌر ،  درجة مبوٌة5888

 الذى اودعه هللا سبحانه فى هذه الطبقة هو حماٌة البٌبة وما علٌها من خطر األشعة فوق  مهمة غاز االوزون

ا الغاز لو قدر لها الوصول إلى األرض بكامل قوتها لدمرت كل مظاهر الحٌاة فٌها ، وٌقوم هذ التًالبنفسجٌة 

 بمرور نسبة ضبٌلة منها تعتبر ضرورٌة فى مصفوفة إعالة الحٌاة.إال ص وتصفٌة هذه األشعة والٌسمح بامتصا

 : هما تقسم البٌئات إلى مجموعتٌن متباٌنتٌن

تتسم بخصابص تفرض أو تضع أمام اإلنسان الكثٌر من المعوقات البٌبٌة التى  التًوهى البٌبات  بٌئات صعبة : -5

، مثل البٌبة  االستجابةبٌبات بطٌبة  فهًللتغلب علٌها ، ومن ثم  عالٌةجهد بشرى ضخم وإمكانات تقنٌة تحتاج الى 

  القطبٌة ، البٌبة الحارة ،البٌبة الجبلٌة ، البٌبة المدارٌة المطٌرة .
 دون معوقات أو االستغاللتتسم بخصابص تٌسر على اإلنسان فرص  التًوهى البٌبات  بٌئات سهلة مٌسرة : -1

، مثل البٌبات السهلٌة ، البٌبات المعتدلة المناخ ،  جهد بشرى ألىبٌبات تستجٌب بسرعة  فهًمشكالت ، ومن ثم 

  تتمتع بوفرة مواردها المابٌة وخصوبة التربة . التًوالبٌبات 
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 إلى : الحضارٌة –المشٌدة  البٌئةتنقسم 

موارد البٌبة بما ٌحقق  استغاللقنٌة عالٌة الكفاءة تمكنه من ٌملك اإلنسان فٌها قدرة علمٌة وت :بٌئات متحضرة متقدمة  -5

 . وهى إٌجابٌة مقبولةطموحاته ورغباته ، 

موارد بٌبته  استغالللى اإلنسان فٌها ذو قدرات علمٌة محدودة وتقنٌة بدابٌة تقلل من قدرته ع :بٌئات نامٌة أو متخلفة  -1

  البٌبة الطبٌعٌة . ٌقف موقفاً سلبٌاً أمام تحدٌات كثٌرا ما ومن ثم

  :وطموحاته فى إستغالل موارد بٌئتهتتباٌن أنشطة اإلنسان 

العاملة وٌكون العمران كثٌف  األٌديفى المناطق الكثٌفة السكان ٌمٌل النشاط البشرى أن ٌكون معتمداً على  -5

 ومتقارب ، كما هو الحال فى مصر . 

نتاج ٌمٌل النشاط البشرى أن ٌكون معتمداً على اآلالت فى البٌبات المخلخلة سكانٌا وتتوفر فٌها مقومات اإل -2

 .  ، وٌكون العمران فٌها قلٌل الكثافة ومتباعد الحدٌثةالمٌكانٌكٌة 

تتسم بالثبات  التًالبٌبة الطبٌعٌة  بعكسترتبط أساساً باإلنسان تتصف بالدٌنامٌة والتغٌر المستمر  التًالبٌبة المشٌدة  *

  . جداً  البطًءوالتغٌر  النسبً

  الذى ٌحققه اإلنسان. والتقنً العلمًخصابص البٌبات المشٌدة تتغٌر من وقت آلخر وبشكل سرٌع تبعا للتغٌر   *

ولوجٌا، وهً اتجاه علمً ٌضم مٌادٌن عدة، كلعلم أحٌانا بعلم التبٌإ أو اإلٌٌسمى هذا ا (:Ecologyتعرٌف علم البٌئة )

اخر تعرٌف  . تات والحٌوانات واإلنسان( بعضها ببعض، وبٌنها وبٌن البٌبةوٌدرس قوانٌن العالقة بٌن العضوٌات )النبا

علم البٌئة بأنه العلم الذي ٌبحث وٌدرس قوانٌن وسنن األعمال والنشاطات التً تقوم بها الكائنات الحٌة أثناء حٌاتها ل

 فً الوسط الطبٌعً الموجودة فٌه، والتغٌرات التً ٌحدثها اإلنسان فً هذا الوسط.

 . مة إٌكولوجٌا تعنً علم البٌت أو المسكن الذي ٌسكنه اإلنسانكل

هو علم حدٌث الظهور بالرغم من أسسه القدٌمة وكان لتؤخر ظهور هذا العلم بوصفه علماً محدداً أسباب عدٌدة،  علم البٌئة

قابل للقٌاس، ودراسته وٌوصف بؤنه علم معقد، وٌعد طرٌقة تفكٌر مجملة لمشاكل فٌها عدد من المعطٌات والمجاهٌل غٌر 

  لٌست تابعة الختصاص محدد .

 لعلم البٌئة :لنشأة المراحل االساسٌة 

  (:Autoecologyالمرحلة األولى: وهً مرحلة علم البٌئة الذاتٌة أو الفردٌة ) - 2

المرحلة تركز وقد امتدت هذه المرحلة لمدة قرن من ستٌنٌات القرن التاسع عشر وحتى ستٌنٌات القرن العشرٌن، وفً هذه 

اهتمام علم البٌبة بدراسة عالقة نوع ما من الكابنات الحٌة بالعوامل الحٌة وغٌر الحٌة األخرى، ودراسة انتشار مختلف 

الكابنات الحٌة وتوزٌعها وتعدادها، ودراسة العوامل والعناصر غٌر الحٌة الموجودة فً البٌبة المحٌطة، وتؤثٌر هذه 

  العوامل فً الكابنات الحٌة.

  (:Synecologyتسمى مرحلة علم البٌئة االجتماعٌة )    المرحلة الثانٌة: –1

اه االجتماعً لدراسة ، واهتم العلم فً هذه المرحلة باالتج5608 – 5618استمرت هذه المرحلة فى الفترة بٌن عامى 

ٌبة فً هذه المرحلة على دراسة تزاٌد اإلحساس بخطورة تلوث البٌبة فً مختلف المجاالت، وقد ركز علم الب البٌبة بسبب

وشهدت هذه المرحلة حركة احتجاج العالقة المتبادلة بٌن الجماعات والكابنات الحٌة وتحلٌلها، وتوزعها وانتشارها ، 

شعبٌة غاضبة ضد تلوث البٌبة والمخاطر التً تتعرض لها خاصًة فً الستٌنٌات بعد نشر الكاتبة األمرٌكٌة راشٌل 

 ٌع الصامت، الذي ٌحذر من مخاطر التلوث البٌبً.كارسون كتابها الرب

  المرحلة الثالثة: –3

، والمزٌد  ، وشهدت هذه المرحلة المزٌد من االهتمام بالبٌبة شملت هذه المرحلة العقدٌن األخٌرٌن من القرن العشرٌن   

رحلة بمحاولة علم البٌبة بناء صورة ، وتمٌزت هذه الم من سن القوانٌن والتشرٌعات البٌبٌة الوطنٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة
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وقد أدت الثورة التقنٌة العلمٌة المعاصرة إلى ضرورة االنتقال  ، متكاملة وواضحة عن المشكالت التً تعانً منها البٌبة

 .من االعتماد على علم البٌولوجٌا واستخدام القوانٌن البٌولوجٌة من أجل حل المشكالت البٌبٌة 

 المرحلة الرابعة:  –4

وهً المرحلة الحالٌة التً ٌمكن تسمٌتها بالمرحلة العالمٌة التً تتمٌز بثورة المعلومات واالتصاالت، أو عصر الوسابط   

(، ونظم لمعلومات GIS، حٌث االستخدام الكبٌر ألنظمة المعلومات الجغرافٌة )Infomedia Age اإلنفو مٌدٌاالمعلوماتٌة، 

تمد على تقنٌات الحاسب اآللً وبرمجٌات خاصة لتؤمٌن السرعة والدقة فً جمع الجغرافٌة طرٌقة فً البحث المكانً تع

مسابل المكانٌة أو المعلومات المكانٌة ومعالجتها ونمذجتها وتحلٌلها، وإخراجها بالشكل المناسب بغٌة استخدامها فً حل ال

واالتصال والبث حٌث ٌدور حول كما تزاٌدت االستخدامات السلمٌة لألقمار الصناعٌة فً الرصد ،  خدمة غرض محدد

  . قمراً صنعٌاً مختلفة الوزن واالرتفاع واألهداف 2188الكرة األرضٌة أكثر من 

بمعنى بٌت أو مسكن أو وسط، و  Oikosمن كلمتٌن ٌونانٌتٌن هما  Ecosystemٌتألف مصطلح النظام البٌئً 

System م بٌئة البٌت أو المكانوهذا ٌبٌن أن المصطلح ٌعنً نظا .  بمعنى نظام أو اتحاد 

 . هو وحدة تنظٌمٌة تحوي عناصر حٌة وأخرى غٌر حٌة تعرٌف النظام البٌئً :

 (، أن النظام البٌئً ٌنقسم إلى قسمٌن: Hussonٌرى هٌسن )

 وٌمثل مجموع الكابنات الحٌة من نباتٌة وحٌوانٌة وبكتٌرٌة وفطرٌة.  (: Biocenosاألول هو البٌوسٌنوز  ) 

  والذي ٌمثل عناصر المناخ والتربة . ( : Ecotopeاالٌكوتوب )والثانً هو 

 :تصنٌف عناصر النظام البٌئً فً المجموعات التالٌة  

  ( وتشمل:Organisms Bioticمجموعة الكائنات الحٌة ) -أوال 

التً تكون غذابها وهً كابنات حٌة ذاتٌة التغذٌة، وتشمل النباتات الخضراء  (:Producersالكائنات الحٌة المنتجة ) - 2

 . من خالل عملٌة التركٌب الضوبً

إن النباتات الخضراء تكون  همزة الوصل بٌن الكائنات الحٌة وبٌن العناصر غٌر الحٌة فً النظام البٌئً ألنها الكائنات 

 الحٌة الوحٌدة القادرة على تخلٌق المواد العضوٌة من مواد غٌر عضوٌة.

( تقوم أثناء عملٌة التمثٌل الضوبً وبفضل الطاقة كما ٌسمٌها جان دوستلكون )إن النباتات الخضراء أو محركات ا

  . الشمسٌة بعملٌة إنتاج ضخمة توفر من خاللها الغذاء لها ولغٌرها من الكابنات الحٌة

هً كابنات حٌة ال تستطٌع تكوٌن غذابها بنفسها، بل تحصل على  (:Consumersالكائنات الحٌة المستهلكة ) - 1

ها من كابنات حٌة أخرى، والكابنات المستهلكة منها نباتٌة تتغذى بالنباتات، ومنها الحمة تتغذى باللحوم، ومنها غذاب

 مشتركة تتغذى على النباتات واللحوم معاً، وتضم هذه المجموعة الكثٌر من الكابنات الحٌة بما فً ذلك اإلنسان.

كابنات الحٌة تشمل الفطرٌات والبكترٌا التً تعتمد فً غذابها هذه ال (:Decomposersالكائنات الحٌة المحللة ) - 3

 . على تحلٌل بقاٌا الكابنات النباتٌة والحٌوانٌة وتفكٌكها وتحوٌلها إلى كابنات بسٌطة

وهذه العناصر تشمل الجزء غٌر الحً فً النظام  (:Abiotic Componentsمجموعة العناصر الجامدة  )  -ثانٌا 

 ها من مظاهر الحٌاة، ومن أهم هذه العناصر: البٌئً وتمتاز بخلو

 عناصر التربة والجٌولوجٌا. - 4  العناصر الفٌزٌائٌة - 3   عناصر المٌاه - 1      عناصر المناخ - 2

  شكل سطح األرض أو العامل الطبوغرافً. - 5
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 :عالقات توازن النظام البٌئً 

وثبات أعداد هذا النوع ضمن ن عناصر البٌئة المحٌطة به، عالقة النوع الواحد )الفرد( مع عنصر أو أكثر م -2

 . المجموعة

المحٌطة بها، مع غٌرها من المجموعات والعناصر البٌئٌة  (،Communitiesعالقة المجموعة )أكثر من نوع   -1

لى إعادة وقدرتها على التكٌف واالستقرار ضمن نظام بٌئً مستقر ومتوازن، ومحافظ على حالته األصلٌة، أو قادر ع

 التوازن واالستقرار ضمن مدة زمنٌة محددة،

ومن المعروف أنه كلما كان النظام البٌبً أكثر تعقٌداً وغنًى، كان أكثر توازناً واستقراراً، وأكثر قدرة على التكٌف مع 

 . التغٌرات التً ٌتعرض لها. والعكس صحٌح

كان هذا التؤثٌر بطٌباً ولكنه اشتد وتزاٌد مع الزمن، وقد بدأ هذا اإلنسان من أهم العوامل المإثرة فً التوازن البٌبً، و ٌعد

وكان ضعٌفاً عندما كانت موارد البٌبة وخٌراتها تزٌد عن حاجة السكان  -أهم حدث فً التارٌخ  -التؤثٌر مع اكتشاف النار 

 . تلك األٌام فً

 : العوامل التً قد تسبب اإلخالل بالتوازن البٌئً

وهً تلك العوامل الناجمة عن نشاطات اإلنسان المختلفة  الزراعٌة، والصناعٌة، والتجارٌة،  ة:العوامل البشرٌ - 2

وغٌرها، فً إطار سعً اإلنسان لتؤمٌن حاجاته من هذه الفروع اإلنتاجٌة ولكن اإلنسان فً كثٌر من األحٌان ٌبالغ فً 

  استنزاف الموارد الطبٌعٌة بقصد أو بدون قصد.

هً تلك التؤثٌرات والعوامل التً ال دخل لإلنسان فٌها، وتنجم عن تغٌر الظروف الطبٌعٌة، ومنها  ٌة:العوامل الطبٌع - 1

التغٌرات المناخٌة، أو الكوارث الطبٌعٌة كالزالزل، والبراكٌن، والعواصف، واألعاصٌر، والفٌضانات، وما ٌنتج عنها من 

  . فً زٌادة حدة هذه العوامل وخطرها أو التعجٌل فً حدوثهاإخالل فً التوازن البٌبً، والتؤثٌرات البشرٌة قد تساعد 

وهذه العوامل تحدث بشكل خاص بسبب تغٌر العالقات بٌن الكابنات الحٌة وزٌادة أحدها على  العوامل الحٌوٌة: - 3

ما ٌكن حساب اآلخر وهذا األمر ٌمكن أن ٌحدث ألسباب طبٌعٌة أو ألسباب بشرٌة مصطنعة ناتجة عن تدخل اإلنسان ومه

 . السبب فإن القضاء على الكثٌر من الكابنات الحٌة أو على نوع محدد منها قد ٌإدي إلى اإلخالل فً التوازن البٌبً كله

غٌر الحٌة  وٌشمل العناصرهو نظام طبٌعً ٌتطور ذاتٌاً وٌتمٌز بالتوازن المتحرك،  (:Geosystemالنظام الجغرافً ) 

 دد وٌخضع كل عنصر من هذه العناصر إلى تؤثٌرات متبادلة مع العناصر األخرى.والعناصر الحٌة فً مكان جغرافً مح

 الفروقات بٌن النظام البٌبً والنظام الجغرافً رغم وجود تشابه كبٌر بٌنهما

 النظام الجغرافً النظام البٌئً

ٌتم االهتمام بالممٌزات الحٌوٌة الربٌسة التً تبٌن تؤثٌر 
ٌة بشكل عام، وعلى كل مختلف العوامل فً العناصر الح

عنصر من العناصر المختلفة بشكل خاص، حٌث ٌتم 
 االهتمام بالعالقات الغذابٌة بٌن الكابنات الحٌة

تكون الدراسة شمولٌة وال ٌتم مثل هذا التدقٌق، وتجري 
دراسة العناصر والعالقات بٌنها بشكل وحٌد الجانب سواء 

 غٌر مباشرةأكانت عالقات مباشرة أم 

قطة ماء فقط، أو ٌشمل د المساحة، وقد ٌشمل نغٌر محد
 العالم ككل

 ٌكون عادة محدد بحدود معٌنة
 

ٌتم النظر إلى العالقة بٌن الكابن الحً والعناصر المتفاعلة 
 معه بوصفها وحدة منتظمة ومتكاملة. 

ٌتم النظر إلى العالقة بٌن اإلنسان والبٌبة باعتبارها عالقة  
 لتؤثر.مواجهة مختلفة التؤثٌر وا

 

بعض الباحثٌن ٌرى أنه ٌوجد تطابق بٌن مفهوم النظام البٌبً ومفهوم البٌوجٌوسٌنوز بٌنما ٌرى آخرون أنه ٌوجد تشابه 

 شكل سطح األرض والترب والماء والهواء والكابنات الحٌة هو:  بٌوجٌوسٌنوزمفهوم  . ولكنه ال ٌصل إلى حد التطابق

 . ساحٌة جغرافٌة وإنما له مٌزات حٌوٌة وغذابٌةلٌس له مٌزات م مفهوم النظام البٌئً
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 : مدارس العالقة بٌن االنسان والبٌئة

وٌطلق علٌها المدرسة البٌبٌة ، حٌث تعطى هذه المدرسة للبٌبة الطبٌعٌة الوزن  : Determinismالمدرسة الحتمٌة :  -2

 . مسٌر ولٌس مخٌر البٌبًن خالل الحتم األكبر فى مجال العالقة بٌن اإلنسان وبٌبته ، وهى تإمن بؤن اإلنسان م

وعلى سبٌل المثال  . ٌن المناخ وطبائع الشعوب وعادتهماللذان ربطا بمن روادها األقدمٌن نذكر هٌبوقراط وأرسطو 

سكان شمال أوروبا بؤنهم شجعان وٌمتازون بالجرأة إال أنهم ٌفتقرون إلى المهارات والخبرات ، بٌنما أمتاز وصف أرسطو 

 ٌون بالمهارة والخبرة ولكن تنقصهم الشجاعةاآلسٌو

فى العصور الوسطى الذى ربط بٌن المناخ وطبابع الشعوب ، فقد وصف اهل المناطق الحارة بالخفه والطٌش  ابن خلدون

 والتؤخر ، بٌنما وصف أهل حوض البحر المتوسط بالجرأة والشجاعة والمعرفة.

فى أوروبا فى عصر النهضة وخاصة بعد الكشوف الجغرافٌة التى أدت إلى  كما ظهر االهتمام بتؤثٌر البٌبة على اإلنسان

 توسٌع دابرة المعرفة بالعالم 

 كبٌراحاول أن ٌخضع السلوك البشرى للضوابط البٌبٌة الطبٌعٌة ، فقد أعطى وزنا  مونتسكٌو فى كتابه روح القوانٌن

حٌاة اإلنسان. فسكان  فًهم عناصر البٌبة الطبٌعٌة المإثرة رأٌه أ فًلتؤثٌر المناخ والتربة فى حٌاة اإلنسان ، فالمناخ 

المناطق الباردة أقوى بنٌة وأكثر شجاعة وصدقاً وأقل رٌبة ومكراً من سكان المناطق الجنوبٌة ، كما ربط بٌن أنواع التربة 

نما ٌسود النظام ٌسود بالدرجة األولى فى مناطق التربة الخصبة ،بٌ الملكًوأنظمة الحكم ، حٌث ٌرى أن النظام 

مناطق  فًمناطق التربة الفقٌرة ، وتظهر االرستقراطٌة واالقطاع فى مناطق التربة الغنٌة ، والدٌموقراطٌة  فً لجمهوريا

 التربة الفقٌرة.

كتابه  فًعالقة اإلنسان مع بٌبته ، وقد برزت هذه اآلراء بشكل واضح  فًمبدأ الحتمٌة  راتزل فردرٌك الجغرافً أعلن

بٌبة تإثر فٌه تؤثٌراً كبٌراً  فًٌقوم على أساس واضح هو )أن اإلنسان ٌعٌش و .5002عام ” جغرافٌة األجناس ” ن المعنو

  تجود به من موارد (. ، وعلٌه أن ٌتكٌف مع بٌبته ، وٌعٌش على ما

من نتاج  –لحٌوان كالنبات وا –رأٌه  فًفكر راتزل . فاإلنسان  فًبالغ األثر لدرون  واالرتقاءوكان لنظرٌة النشوء 

 ٌستطٌع منها فكاكاً. نشاطه وتطوره محكوم بها ال فًالبٌبة وهو 

الوالٌات المتحدة  ومن  فًالذى حملت على عاتقها الدعوة والتروٌج لهذه النظرٌة  ومن رواد هذه المدرسة ألن سمبل

مه ولحمه وعقله وروحه ، كما وجهت افكاره ربته ورعته ، لقد تخللت البٌبة عظا التً فهً البٌبةاقوالها ) أن اإلنسان أبن 

 . )حٌاة اإلنسان فً شًءكل  هًوغٌرت من ألوانه وأشكاله ونشاطاته ، أو بمعنى آخر أن البٌبة 

) أعطنى خرٌطة لبٌبة ما ومعلومات كافٌة عن موقعها ومناخها ومن مؤٌدى النظرٌة اٌضا فٌكتور كزن ومن أقواله :     

انى على ضوء ذلك أن احدد لك أى نوع من اإلنسان ٌمكن أن ٌعٌش فى هذه البٌبة وماهى ومواردها الطبٌعٌة وبإمك

نشاطاته االقتصادٌة ( وٌضٌف بقوله أن هذا الحكم لٌس قابماً على مجرد الصدفة بل على أساس الضرورة التى تفرضها 

 البٌبة الطبٌعٌة . 

للبٌبة الطبٌعٌة وتجاهلوا قدرات  شًءندما أخضعوا كل قد غالوا غلواً شدٌداً فى فكرهم ع أصحاب المدرسة الحتمٌة

 . اإلنسان وإبداعاته

 ما كان، اال انه  الحتمًلسٌطرة الفكر  الذهبًٌمثل العصر  56إذا كان القرن :   Possibilsmالمدرسة اإلمكانٌة :  -1

 ركوها الى المدرسة االمكانٌة . ٌبلغ منتصفه حتى وجدنا معظم الجغرافٌٌن قد انفضوا من حول الحتمٌة وت 28القرن ال 

وتتلخص فلسفة المدرسة االمكانٌة فى ) أن اإلنسان لٌس مجرد مخلوق سلبى غٌر مفكر خاضع تماما لمإثرات وضوابط 

 البٌبة الطبٌعٌة ، ولكنه قوة اٌجابٌة فعالة ومفكرة وذا خاصٌة دٌنامٌكٌة قادرة على التغٌٌر والتطوٌر ( 

  بالش )أبو االمكانٌة ( وكارل سورل الومن رواد  هذا الفكر فٌدا

عددا من االختٌارات ، وان االنسان بمحض ارادته  لإلنسانكما تركز فلسفة هذه المدرسة على ) ان البٌبة الطبٌعٌة تقدم 

 مع قدراته واهدافه وطموحاته وتقالٌده(.  ٌتالءم ٌختار منها ما
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 المسٌطر علٌها ، فهو الذى ٌحدد نمط استغالله لموارد بٌبته . وٌرى انصار هذه المدرسة ان االنسان سٌد البٌبة و   

ولتؤكٌد ذلك فهم ٌرون انه لو ان البٌبة الطبٌعٌة هى العنصر الحاكم فى هذه العالقه لتشابهت وتجانست االنشطة البشرٌة    

كدون ذلك من خالل اختالف بٌن البٌبات الطبٌعٌة المتشابهة ، ولكن لو رجعنا للواقع ال نجد هذه الفرضٌة قابمة. وٌإ

االنشطة البشرٌة فى البٌبة الصحراوٌة فى كل من الوالٌات المتحدة وشبه الجزٌرة العربٌة وصحراء كلهارى بافرٌقٌا . 

  فإن الواقع ٌنفى التشابه مما ٌدحض فكرة الحتمٌة المطلقة من أساسها.

ن ان االنسان فى بعض البٌبات الٌزال ٌقف عاجزا ٌقفون موقف المتحٌز لإلنسان ، وٌنسو اصحاب المدرسة االمكانٌة

 . مستسلما لبٌبته

تإمن بالحتم المطلق ، وال باإلمكانٌة المطلقة ،  وهى مدرسة ال :Probabilismالمدرسة التوافقٌة أو االحتمالٌة  – 3

اقترنت  فمثال إذا ماٌبات بعض الب فًومن ثم ٌرون أن الحتمٌة قابمة وإنما تإمن بؤن االحتماالت قابمة فى بعض البٌبات 

 .  قترنت بٌبة سهلة مع إنسان متطور تسود وال شك اإلمكانٌةا وإذا ما بٌبة صعبة مع إنسان متخلف تسود الحتمٌة

  هى : وبٌئته فى اربع استجاباتأرنولد توٌنبً بلور العالقة بٌن اإلنسان  اإلنجلٌزيالمؤرخ 

سان من خالل تخلفة العلمى والحضارى الٌستطٌع ان ٌطوع بٌبته وٌقف وهى التى ٌكون فٌها االناستجابة سلبٌة :  -أ

  امامها عاجزا ال حول له وال قوه ٌؤتمر بؤمرها وٌستسلم لتقلباتها .

وهى درجة ٌكون فٌها االنسان أرق نسبٌاً من الحالة االولى ، حٌث ٌحاول اإلنسان وقد أوتى بعض استجابة التأقلم :  -ب

  جزبٌاً مع ظروف بٌبته الطبٌعٌة . المعرفة من أن ٌتؤقلم

وهى درجة الٌقف اإلنسان عاجزا أمام بٌبته الطبٌعٌة ، بل ٌحاول التغلب على معوقات البٌبة استجابة إٌجابٌة : -ج

 وتحدٌاتها للوفاء باحتٌاجاته ، وهنا تظهر قدرته فى تطوٌع عناصر البٌبة الطبٌعٌة لصالحة 

على اإلنسان فٌها بمجرد التأقلم والتقلٌد بل ٌتعدى هذا لٌبتكر وٌبدع لٌتفوق  ٌكتفى الوهى درجة استجابة إبداعٌة :  -د

 البٌبة .

 من هنا نرى ان العالقة بٌن اإلنسان والبٌبة عالقة متباٌنة ٌتعاظم فٌها دور البٌبة الطبٌعٌة تارة ودور اإلنسان تارة أخرى . 

 : عناصر تأثٌر البٌئة فً االنسان 

 . شكل التضارٌس -4  . الموقع الفلكً والجغرافً -2 . خٌةالعناصر المنا -5

 أشكال تأثٌر اإلنسان فً البٌئة : 

  تغٌٌر بنٌة سطح األرض وشكله. -2

  التأثٌر فً الدورات البٌوجٌوكٌمٌائٌة فً الغالف الحٌوي )البٌوسفٌر(، وتغٌٌر بعض مكوناته. -1

  ل أو لبعض مناطق الكرة األرضٌة.تغٌٌر االحتٌاطً اإلشعاعً )الطاقة والحرارة( لك -3

 -تكٌٌف  -نقل   -تهدٌد باالنقراض  -التأثٌر فً حٌاة الكائنات الحٌة، النباتٌة والحٌوانٌة والدقٌقة، )إبادة  -4

 . تهجٌن الخ...(

  بشكل رئٌس إلى:السكانً ٌعود التزاٌد 

 2- تراجع آثار المجاعات واألوبئة التً عانت منها البشرٌة طوٌال .  

 1- انخفاض الوفٌات بشكل عام، ووفٌات األطفال بشكل خاص .  

 3- تحسن مستوى المعٌشة .  

 4- ارتفاع متوسط العمر المتوقع لإلنسان عند الوفاة .  
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وعام  نحو ملٌار 5048عام و م نحو نصف ملٌار 5118عام وق. م خمسة مالٌٌن نسمة  0888عدد سكان العالم عام 

 . ملٌار نسمة 1نحو  2888ملٌار وعام  3نحو  5678وعام  ملٌار 2نحو  5648

تزاٌد عدد السكان بشكل كبٌر ٌشكل ضغطاً كبٌراً على النظام البٌبً وٌإدي إلى زٌادة استنزاف الموارد الطبٌعٌة المتاحة 

 . وتهدٌد التوازن البٌبً بالخلل والتدهور

السلوك البشري فً سٌاقها االجتماعً والثقافً تشكل البٌبة البشرٌة سبل  (:Human Ecologyتعرٌف البٌئة البشرٌة )

واالقتصادي، وهذه البٌبة  تشمل الوسط الجغرافً، وهو كل مكان وصل إلٌه تؤثٌر اإلنسان، وٌكون هذا التؤثٌر مختلف 

 . الشدة واألسباب والنتابج

فٌها شخصٌته ومسلكه واتجاهاته،  هً البٌبة التً تتحدد فٌها الصفات الوراثٌة للفرد، وتتحدد :البٌئة االجتماعٌة تعرٌف 

 . والقٌم التً ٌإمن بها، والبٌبة االجتماعٌة تتكون من البنٌة األساسٌة المادٌة التً شٌدها اإلنسان )البٌبة المشٌدة(

 : البٌئات البشرٌة التً مارس اإلنسان فٌها نشاطات مختلفة

احة من األرض، تتمٌز بخصابص جٌومورفولوجٌة، المدٌنة من وجهة النظر الجغرافٌة، تعنً مس بٌئة المدٌنة: -أ 

 . نظاماً بٌبٌاً مصطنعاً  وهً وهٌدرولوجٌة، ومناخٌة، وبشرٌة، وحٌوٌة، كما تضم منشآت ومرافق صنعٌة مختلفة

من األشكال العمرانٌة األولى لتجمع عدد من البشر فً مكان ما ٌتمٌز ببعض وهً وٌقصد بها القرٌة  البٌئة الرٌفٌة: -ب 

ابص التً تمٌزه من غٌره من التجمعات السكانٌة الرٌفٌة وكذلك الحضرٌة وتوجد عدة عوامل أثرت فً الماضً الخص

 . وتإثر فً الحاضر ولو بشكل نسبً ومختلف

 : المنظومات البٌئٌة 

، وٌضم  وهو كل مكان ٌوجد به أي شكل من أشكال الحٌاة بصورة طبٌعٌة (:Biosphereمنظومة الوسط الحٌوي ) - 2

الطبقات السفلى من الغالف الجوي )التربوسفٌر وجزء من الستراتوسفٌر( حتى طبقة األوزون، وكامل الغالف المابً، 

كلم تحت سطح األرض وهذه المنظومة توفر لإلنسان حاجاته المادٌة من غذاء  4 - 2من الغالف الصخري حتى  وجزء

 . وكساء ومؤوى وغٌر ذلك

وتشمل جمٌع األشٌاء أو العناصر التً شٌدها اإلنسان أو صنعها داخل  (:hnosphereTecمنظومة المحٌط التقنً ) - 1

 . الوسط الحٌوي، من مساكن ومزارع ومصانع ومناجم وطرق وسدود وغٌرها

وهً منظومة تضم الحاجات والتطلعات المعنوٌة وغٌر المادٌة  (:Sociosphereمنظومة المحٌط االجتماعً ) - 3

والعقابد، والتشرٌعات، والمإسسات، والمنظمات االجتماعٌة التً شكلها اإلنسان لتنظٌم العالقات داخل  لإلنسان، مثل القٌم،

المجتمع وبٌنه وبٌن المجتمعات البشرٌة، وتنظٌم العالقات والتفاعل مع المنظومات البٌبٌة األخرى، منظومة الوسط 

  . الحٌوي، والوسط التقنً

كل البٌبة التً ٌعٌش فٌها اإلنسان، وهذا التفاعل ٌجب أخذه بالحسبان عند تخطٌط أي إن التفاعل بٌن هذه المنظومات ٌش

  . من أشكال االستثمار فً البٌبة، أو عند العمل لتحقٌق التنمٌة بمختلف جوانبها شكل

 المصادر الطبٌعٌة فً البٌئة : 

وستظل متوفرة) حسب التوقعات العلمٌة( منها اإلنسان،  استهلكالتً ال تنضب مهما  : موارد دائمة، وهً المصادر -2

 . دابماً، وهذه الموارد هً الطاقة الشمسٌة، والماء، والهواء

التجدد بإستمرار، وتمثلها النباتات والحٌوانات، على  وهً المصادر الطبٌعٌة التً تمتلك القدرة : موارد متجددة -1    

 . صور الحٌاة األخرى، وكذلك التربةو

وهً مصادر طبٌعٌة ال تتجدد أو تتجدد ببطء، وتوجد بكمٌات محدودة من شانها ان تختفً ان  : لمتجددةالموارد غٌر ا -3

  . اَجالً أم عاجالً، وهذه الموارد هً الفحم الحجري، والبترول، والغاز الطبٌعً، والخامات المعدنٌة

 . لمحٌطة بهسنة عن العالقة بٌن اإلنسان والبٌبة ا 2188كتبوا منذ نحو  اإلغرٌقعلماء 
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 المفاهٌم البٌئٌة : 

مصفوفة العالقات التفاعلٌة التكاملٌة داخل وحدة بٌبٌة معٌنة بٌن مكوناتها  هو : Eco Systemالنظام االٌكولوجً أوالً :

الطبٌعٌة )غٌر الحٌة ( ، ومكوناتها العضوٌة )الحٌة( وفق نظام دقٌق ومتوازن من خالل دٌنامٌة ذاتٌة تحكمها النوامٌس 

 .ونٌة اإللهٌة التى تضبط حركتها وتفاعلها بما ٌعطى للنظام القدرة على إعالة الحٌاة الك

 اقسام النظام االٌكولوجً: 

 وٌقصد به عالقات الكابنات الحٌة البرٌة النباتٌة ،الحٌوانٌة مع عناصر بٌبتها غٌر الحٌة .النظام االٌكولوجى الطبٌعى : -2

 . د به عالقة االنسان مع بٌبته بما تضم من عناصر حٌة وغٌر حٌهوٌقصالنظام االٌكولوجى البشرى : -1

 مكونات النظام االٌكولوجى : 

غٌر الحٌة مثل الماء والهواء والتربة والصخور  وتشمل كل عناصر البٌبة الطبٌعٌة مجموعة العناصرغٌر  الحٌة : -2

 . وٌطلق علٌها )المجموعة االساس ( النها تضم مقومات الحٌاة االساسٌة

تصنع غذابها بنفسها من  ألنهاوتشمل الكابنات الحٌة النباتٌة ، وهى ذاتٌة التغذٌة : مجموعة العناصر الحٌة المنتجة  -1

 .عناصر المجموعة االولى وٌطلق علٌها )مجموعة المنتجات( 

على غٌرها ولذا ٌطلق وتضم الكابنات الحٌة الحٌوانٌة التى تعتمد فى غذابها  مجموعة العناصر الحٌة المستهلكة : -3

 واالنسانوتشمل الحٌوانات علٌها )مجموعة المستهلكات( 

وتضم الفطرٌات والبكترٌا ، حٌث تقوم الفطرٌات بتحلٌل المواد العضوٌة النباتٌة : مجموعة العناصر الحٌة المجهرٌة  -4

  . ولى ولذا ٌطلق علٌها مجموعة )المحلالت (المٌتة وتقوم البكترٌا بتحلٌل المواد العضوٌة الحٌوانٌة المٌتة إلى اصولها األ

 والمؤكولأن سلسلة الغذاء وشبكة الغذاء مصطلحان ٌستخدمان لوصف العالقة بٌن اآلكل   سلسلة وشبكة الغذاء : ثانٌاً :

 أبسط هً، وتعتبر سلسلة الغذاء  إٌكولوجًنظام  أيوبٌن المنتج والمستهلك للكابنات العضوٌة مع بعضها البعض داخل 

أنواع هذه العالقة . ونستطٌع ان نصور سلسلة الغذاء البسٌطة فٌما ٌوجد فى البحار والمحٌطات من احٌاء حٌث نجد الهوام 

تإكل بدورها بواسطة اإلنسان .ومعنى هذا ان الهوام )  والتً( الغنى بالطاقة ٌإكل بواسطة األسماك  النباتً)البالنكتون 

 . البالنكتون ( أساس سلسلة الغذاء

 : استمرار أو بقاء عناصر البٌبة الطبٌعٌة على حالتها دون تغٌٌر جوهرى ٌذكر  هو التوازن والخلل االٌكولوجى

فى خصابصها سواء الكمٌة او النوعٌة . وٌعنى هذا التعرٌف انه اذا ماتدخل االنسان فى البٌبة واحدث تغٌٌرا 

 . زان االٌكولوجى(جوهرٌا فى خصابص عناصرها ٌحدث ماٌسمى )الخلل او فقد االت

 .درجة ارتداد موجات االشعة الشمسٌة القصٌرة نحو الفضاء الخارجى  هً :  Albedoظاهرة االلبٌدو * 

 : بشكل او باخر  باألخرىمشكالت متداخلة ومتكاملة وكل منها ترتبط  هً تكاملٌة المشكالت البٌئٌة وعالمٌتها

 فًنعالج مشكلة ما  . وتفرض هذه الحقٌقة اال ننظر الى مشكالت البٌبة نظرة منفصلة بل نظرة تكاملٌة حتى ال

 . غٌاب وعلى حساب مشكالت اخرى ، حتى ٌكون العالج سلٌما وجذرٌا

 ة الطبٌعٌة منظم ٌستهدف التوصل الى افضل الوسابل الستغالل موارد البٌب علمً) اسلوب :  التخطٌط هو

تكامل وتناسق شاملٌن وفق جدول زمنى معٌن من خالل مجموعة من المشروعات  فًوالقدرات البشرٌة 

خر ) ان التخطٌط نشاط ٌحاول االنسان من خالله ان ٌتفوق به على نفسه لٌرسم آوفى تعرٌف  المقترحة (

 مستقبل حٌاته (.

 باإلنتاجٌةبهدف الوصول  البٌبًمقام االول واهمل الى حد كبٌر البعد ال فًاالقتصادٌة  النواحًركز االهتمام على االنسان 

 . اقصر وقت ممكن فًالى اقصى عابد ممكن وتحقٌق اكبر ربح 

 : واآلثار البٌبٌة المتوقعة لخطط  البٌبًهو التخطٌط الذى ٌحكمه بالدرجة االولى البعد  مفهوم التخطٌط البٌئى

 . نظور ، وهو التخطٌط الذى ٌهتم بالقدرات او الحمولة البٌبٌةالتنمٌة على المدى المنظور وغٌر الم
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 :اسس ومقومات التخطٌط البٌئى 

الناجح ، وٌقصد به )مجموعة  البٌبًٌجب ان ٌنطلق منها التخطٌط  التًوهو الخطوة االولى  : البٌئًالتقوٌم  -2

على تحدٌد نمط االستخدام  البٌبًعد المخطط تمكنا من تقدٌر قدرات حمولة المعطٌات البٌبٌة بما ٌسا التًاالجراءات 

 المناسب ودرجة تؤثٌر االنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة على البٌبة .

ٌقصد به عدم اقتصار نظرة المخطط فى تقٌٌم المشروعات على الجدوى االقتصادٌة  : EIA)تقٌٌم المردود البٌئى ) -ب

  .لملموسة وغٌر الملموسة ، سواء على المدى القصٌر او البعٌد فقط وانما ٌجب االهتمام بتقٌٌم النتابج البٌبٌة ا

ون تأثٌرات ضارة بالبٌئة ، دمان لضمان تنفٌذ مشروعات الخطة تمثل هذه االدارة صمام اال االدارة الواعٌة بٌئٌاً : -ج

 . احلها المختلفةمر فًحٌث تمتلك هذه االدارة الواعٌة القدرة على تنفٌذ مشروعات الخطة تنفٌذا بٌئٌاً سلٌماً 

 المقصود بها تحقٌق التوازن بٌن خطط التنمٌة الرٌفٌة والحضرٌة فى اى من البٌبات لٌسٌر التنمٌة المتوازنة : -د

وٌنعكس اهمال  ٌفٌة والحضرٌة توأم أى خطة بٌبٌةتناسق وتوازن شاملٌن . فالتنمٌة الر فًالتخطٌط فٌهما جنبا الى جنب 

 .ف اآلخر احدهما على الطر

 عندما ٌشارك فى رسم خطط التنمٌةوهو كل متخصص ٌضع صٌانة البٌبة وحماٌتها نصب عٌنٌه المخطط البٌئى :  -هـ 

  وٌجب ان ٌتمتع بمجموعة من الصفات وهى :

 البٌبًدرجة كبٌرة من الوعى  -5

 . أن ٌإمن أن استمرار عطاء البٌبة متوقف على طبٌعة واسلوب استخدام مواردها -2

 .كون لدٌه خلفٌة علمٌة واسعة وبدرجة من المرونة والقدرة على تفهم العالقات البٌبٌة المتداخلة ٌجب ان ٌ –4

البٌبة على تحمل النشاط البشرى دون اجهاد او  إلمكانات)القدرة او الطاقة القصوى او الحد اآلمن هً الحمولة البٌبٌة 

 استنزاف (

  . سٌضر حتما بمستقبل البٌبة تنفٌذهغٌر ممكن وان  لهتعدٌالى الغاء المشروع اذا كان المخطط قد ٌلجؤ 

 7,1ملٌون نسمة كل عام ، ونحو  01، وان هذا الرقم ٌتزاٌد بمعدل 5663ملٌار نسمة  عام 1,1عدد سكان العالم بلغ 

 . الف كل ٌوم ، معدل شخصٌن كل ثانٌة 218ملٌون كل شهر ، 

 07 فًملٌون نسمة  438 مالكفاٌة من الغذاء منه ما فٌهٌحصلون على ملٌون نسمة فى الدول النامٌة ال  748ٌزٌد على  ما

 من السعرات الحرارٌة للحٌلولة دون اعاقة النمو والمخاطر الصحٌة . ما ٌكفًعلى  ال ٌحصلوندولة نامٌة 

االدنى  الحد فًكمٌة الغذاء ونوعٌته عن المعدالت المعقولة المتمثلة  فًحدوث نقص واضح هً : مشكلة الغذاء تعرٌف 

 . للسعرات الحرارٌة

 ٌطلق على نقص كمٌة الغذاء عن الحد االدنى المقبول )مشكلة الجوع (

 بعض انواع االغذٌة المهمة مثل البروتٌنات والفٌتامٌنات )سوء التغذٌة ( . فًالنقص ٌطلق على و

 :مظاهر المشكلة الغذائٌة 

مثل الهزال والبالجرا والكساح وغٌرها ، وقد اثبتت دراسة عام  انتشار الكثٌر من االمراض الغذابٌة فى الدول النامٌة -5

 . نتٌجة سوء التغذٌة ًالكلاو  الجزبًاالف طفل دون الخامسة بالعمى  58جنوب الهند اصابة  فًعن والٌة تامٌل  5603

منطقة  فًدث من القرن العشرٌن ، كما ح الثانًخالل النصف  كثٌر من الدول النامٌة فًتكرار حدوث المجاعات  -2

 . (03-08) و (74-17الذى شهد نوبات جفاف متعددة ) األفرٌقًحزام الجوع 

 . بشكل متزاٌد مما ٌشٌر الى اتساع الفجوة الغذابٌة تزاٌد حجم وقٌمة المواد الغذابٌة المستوردة من جانب الدول النامٌة -4
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تحقٌق بعض المكاسب االقتصادٌة والسٌاسٌة  فً بًالغذاٌد الدول المتقدمة ذات الفابض  فًاستخدام الغذاء كسالح  -3

 ٌملك انتاج رغٌف الخبز ال ٌف ، واصبح من العنكلة الغذابٌة بعدا سٌاسٌا قومٌا على حساب الدول النامٌة مما اعطى للمش

 . السٌاسًٌملك حرٌة قرارة 

عدى الحد االدنى المطلوب من السعرات تت التًمتباٌنة حٌث تتفاوت بٌن المستوٌات العالٌة  العالم فًمستوٌات التغذٌة 

تقل عن الحد االدنى  التًسعرا حرارٌا( فى الدول الغنٌة  بصفة عامة ، وبٌن المستوٌات  2118الحرارٌة للشخص البالغ )

افرٌقٌا نجد ان مستوى التغذٌة  فًدول العالم . واذا نظرنا الى مستوٌات التغذٌة فى بعض الدول النامٌة  باقًالسابق فى 

 سعرا (  2886سعرا حرارٌا ،بوركٌنا فاسو  5065 مالًٌقل كثٌرا عن هذه المعدالت العامة )على سبٌل المثال 

 %  61-08حٌث ٌتراوح نصٌبها بٌن  السعرات الحرارٌة النشوٌات تسهم بالقدر االكبر من

، وٌنخفض  الحالً التقنًالمستوى  فًنفسها  إلطعامدولة نامٌة تفتقر الى الموارد الكامنة  13اثبتت الدراسات ان هناك 

 . باستخدام ارقى االسالٌب الزراعٌة الحدٌثة 56عددها الى 

  صنعها مجموعة من االسباب ، بعضها عوامل بشرٌة وبعضها  فًمشكلة الغذاء مشكلة متداخلة ٌشارك

 وهً : عوامل طبٌعٌة

ول النامٌة ، بما ٌفوق معدالت زٌادة االنتاج الغذابى أهم السرٌع فى الد السكانًٌعتبر التزاٌد  التزاٌد السكانى السرٌع : -2

االسباب المإدٌة الى بروز مشكلة الغذاء مما ٌضطرها الى تخصٌص مبالغ كبٌرة من المٌزانٌة الستٌراد المواد الغذابٌة 

 . على حساب مشروعات التنمٌة

 .% 2.7بلغ انتاج الغذاء و % سنوٌا4.82المعدل حٌث بلغ هذا هً افرٌقٌا  السكانًمعدالت النمو  فًاسرع قارات العالم 

  % (2.1 السكانًسنة )معدل النمو  48مرة كل  سكانهٌتضاعف عدد  العربً الوطن

تناقص حتى اخذت ت 5612ملٌون طن من الحبوب عام  5.1كانت تقدر كمٌاتها بنحو التًالصادرات الغذابٌة العربٌة 

 . 5605تالشت نهابٌا عام 

 6ثم قفزت الى  5608ملٌون عام  7.1الى  5612ملٌون طن عام  4.6من العربٌة اردات الغذابٌة ارتفعت كمٌة الو

 . ملٌار دوالر 21قدرت قٌمتها بنحو  5603ملٌون طن عام 

 . الغذاءوتخزٌن مجال انتاج  فً والتقنً العلمًالمستوى  وهو المستوى التقنى للسكان : -1

الدول  فًتؤصلت لدى بعض السكان على مدى قرون عدٌدة  التًوالتقالٌد الغذابٌة  تلعب العادات العادات والتقالٌد : -3

زٌادة حدة المشكلة  فًتسود معظم سكان تلك الدول دورا مهما  التًالتغذٌة السلٌمة  بؤصولالمتخلفة فضال عن الجهل 

 الغذابٌة . 

زٌادة حدة المشكلة الغذابٌة  فًة دورا واضحا تلعب الظروف االقتصادٌة والسٌاسٌ الظروف االقتصادٌة والسٌاسٌة : -4

بصفة  القومًدخلها  فًمواردها المالٌة ، وانخفاض واضح  فًمزمن  تعانى من عجز التًالدول النامٌة  فًوخاصة 

 . عامة ودخل الفرد بصفة خاصة

غذابٌة والثروة الحٌوانٌة ٌإدى اصابة المحاصٌل الزراعٌة ال نتٌجة لآلفات وسوء النقل والتخزٌن : الغذائًالفاقد  -5

  بخطر اآلفات والحشرات واالمراض النباتٌة والحٌوانٌة الى تناقص عابد االنتاج .

ومن ثم تقلبات  والحٌوانً الزراعً الغذابًالحرارة واالمطار من اهم مقومات االنتاج  تقلبات الظروف المناخٌة : -6

  الغذابٌة بما ٌساهم فى بروز المشكلة الغذابٌة وتفاقمها . ٌإثر والشك على االنتاجٌة وتذبذبهماهذٌن العنصرٌن 

لما تضمه من مخزون من  الزراعًالغذاء  إلنتاجتعتبر التربة من المقومات االساسٌة  جرف التربة والتصحر : -9

 .العناصر الغذابٌة الالزمة للمحاصٌل الزراعٌة وتمثل الطبقة العلوٌة من التربة الطبقة الحٌوٌة 

 أراضٌه% من قدرة 21من  ما ٌقرب الماضًخالل القرن  فًارٌر منظمة االغذٌة والزراعة ان العالم قد فقد تشٌر تق

 .الزراعٌة نتٌجة نشاط عملٌات جرف التربة 
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من خالل  الغذابًاالنتاج  فًالدول المتقدمة ٌإثر بدورة  فًكما بدأ التلوث كمشكلة بٌبٌة مطردة خاصة  التلوث : -8

 .والثروة الحٌوانٌة واالسماك  الزراعًمعدالت االنتاج  فً الواضح تؤثٌره

 :وسائل حل مشكلة الغذاء محاور 

ٌتحقق هذا االمر من خالل تبنى الدول النامٌة خطط استراتٌجٌة :  مع تحقٌق عدالة فى توزٌعه الغذائًاوال زٌادة االنتاج 

 الت النمو السكانى ومن اهم وسابل زٌادة االنتاج ماٌلى :بمعدالت تفوق معد الغذابًوطنٌة مبرمجة زمنٌا لزٌادة االنتاج 

ٌملك دول العالم النامى مساحة من االراضى القابلة للزراعة : استصالح االراضى وتوفٌر مقومات االنتاج لها  -5

 .تزرع فى الوقت الحاضر  التًولم تزرع تعادل  تقرٌبا المساحة 

 وٌقتضى انجاز كل ذلك ماٌلى :

 .للتربات الصالحة للزراعة  وتفصٌلًمل اجراء مسح شا -أ

  األراضً .الالزمة لزراعة تلك  المٌاهالعمل على توفٌر موارد  -ب 

 .توفٌر التموٌل الالزم لتنفٌذ مشروعات التنمٌة خاصة فى الدول النامٌة الفقٌرة  - ج

ما لحل المشكلة الغذابٌة لكثٌر من الدول تعتبر الزٌادة االنتاجٌة الراسٌة محورا ها الزراعٌة : األراضًزٌادة انتاجٌة  -1

 النامٌة وٌمكن زٌادة االنتاجٌة الراسٌة من خالل:

 االهتمام بالبحوث الزراعٌة والثروة الحٌوانٌة الستنباط سالالت جدٌدة ذات انتاجٌة عالٌة . - أ

 ننة .الزراعٌة باستخدام االسمدة العضوٌة والكٌماوٌة بصورة مق األراضًزٌادة االهتمام بتخصٌب   - ب

 . والتقنً الفنًاالهتمام بالعمالة الزراعٌة من خالل التدرٌب والتطوٌر   - ت

 . الزراعٌة باستخدام المبٌدات الحشرٌة بصورة مقننة واآلفاتمكافحة الحشرات  - ث

 لتقلٌل الفاقد الى ادنى حد ممكن . الغذابًدمات النقل والتخزٌن واالهتمام بالتصنٌع ختطوٌر  - ج

بوقف زحف الرمال  النامًدول العالم   فًنى منه الكثٌر من المناطق الزراعٌة مكافحة التصحر الذى تعا - ح

 .بما ٌقضى على مشكلة تملح التربة   الري مٌاهوتحسٌن شبكة الصرف وتقنٌن استخدام 

  . الغذابًوقت الطوارئ لتحقٌق االمن  فًالستخدامه :  ضرورة اٌجاد مخزون غذائى وطنى -3

المابٌة مصدرا هاما للغذاء البروتٌنى  والمجاريتمثل البحار والمحٌطات والبحٌرات  ة المائٌة :تنمٌة الموارد الغذائٌ -4

  راشد وتتم تنمٌة هذا المصدر من خالل : بؤسلوبظل صٌانته واستغالله  فًوهو مصدر متجدد 

 . مسح شامل لمصادر الثروة السمكٌة عمل - أ

 . حدٌث ادوات الصٌدمجال الصٌد وتطوٌر وت فًرفع درجة كفاءة العاملٌن  - ب

 .والقشرٌات ، واستزراع بعض االعشاب والطحالب البحرٌة  لألسماكمزارع  بإنشاءاالهتمام  - ت

 تحسٌن وتطوٌر وسابل نقل االسماك وتخزٌنها وتصنٌعها بما ٌقلل من قٌمة الفاقد . - ث

 .لحماٌة هذا المصدر  المٌاهاتخاذ االجراءات الكفٌلة بمكافحة تلوث  - ج

 : السكانًو ثانٌا : ضبط النم

 فً السكانً/ الغذابًبطا بما ٌحقق التوازن  سكانًالدول النامٌة لتحقٌق نمو  فً السكانًٌجب ضبط النمو  - 5

 المستقبل المنظور . 
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على االقل  « السكانًصفر النمو  »ٌجب ان تضع الدول النامٌة خطط سكانٌة مستقبلٌة تهدف الى الوصول الى  -2

  . مع نهاٌة القرن القادم

 . «تساوى معدالت الموالٌد مع معدالت الوفٌات» السكانًبصفر النمو  ٌقصد

 . حققت معدالت نمو تقترب من صفر النمو مثل السوٌد والدنمارك دول

 . المانٌا فًحققت نموا سلبٌا حٌث اصبحت معدالت الموالٌد اقل من معدالت الوفٌات كما هو الحال  دول

 :مطردة لمواجهة النمو السكانى  زٌادة انتاج الغذاء بصورةحقائق 

 . معٌن ٌمثل الطاقة القصوى للبٌبة إنتاجًان قدرة البٌبة على انتاج الغذاء محدودة بسقف -5

سرٌع بعكس الدول  سكانًتعانى مشكلة نقص الغذاء تتصف بمعدالت نمو  التًان الكثٌر من الدول النامٌة  -2

 بطٌبة جدا. سكانًدالت نمو ، وتتصف بمع غذابًتمتلك فابض  التًالمتقدمة 

)اسٌا وافرٌقٌا وامرٌكا الالتٌنٌة ( ستشهد اضافة  النامًالتقدٌرات المستقبلٌة للسكان فان قارات العالم  ضوء فًانه -4

 سكانٌة ضخمة  خالل الربع االول من هذا القرن 

 وتعرٌفه هو:بٌولوجٌة للبٌئة مفهوم التصحر : التصحر مصطلح مستحدث للتعبٌر عن مشكلة تناقص وتدهور القدرة ال

خصابص البٌبة الحٌوٌة بما ٌإدى الى خلق ظروف تجعلها اقرب الى الظروف الصحراوٌة أو  فًإحداث تغٌر سلبً »

الطاقة البٌولوجٌة للبٌبة بما ٌقلل  فًتعمٌق للظروف الجافة من خالل حدوث تدهور  تكثٌف أو»وٌعرف اٌضا « اكثر جفافاً 

 . طبٌعًالغابات ( بشكل  -الرعً -االرض الرٌفٌة )الزراعة استخداماتة من قدراتها على إعال

 .رطبة وشبه الرطبة للظروف الصحراوٌة فى اتجاه المناطق ال مكانًامتداد بانه  تعرٌف هورست منشنج

 5677مإتمر التصحر بنٌروبً  فًاول مرة التصحر مشكلة  أثٌرت

 . ملٌون نسمة 018لٌصل الى  5606 فًملٌون نسمة حتى بلغ عددهم  68 -18بٌن 5677عام المتؤثرٌن بالتصحر  اعداد

 . ملٌار دوالر سنوٌا 21تقدر بنحو االقتصادٌة الناجمة عن التصحر  الخسائر

 . 2الف كم 11افرٌقٌا وهى االكثر معاناة من مشكلة التصحر ، ٌقدر ان مساحات كبٌرة بلغت  قارة

 .ظاهرة بشرٌة بالدرجة االولى  المتصحرة والمناطقظاهرة طبٌعٌة  المناطق الصحراوٌة

  مظاهرالتصحر: 

جرف التربة : ٌعتبر من اخطر مظاهر التصحر، خاصة عندما تجرف الطبقة العلوٌة منها ، نظرا الحتواء هذه  -5

 الطبقة على معظم العناصر الغذابٌة الالزمة لنمو النبات . 

الزراعٌة لتعرض  األراضًملٌون هكتار من  25ٌر من انتاجٌة وتشٌر تقارٌر منظمة الفاو ان العالم ٌفقد كل سنة الكث

 . ترباتها للجرف الشدٌد

بٌبات  فًتكوٌن كثبان رملٌة نشطة  عتبر عودة نشاط الكثبان الرملٌة الثابتة ، اوتعودة نشاط الكثبان الرملٌة الثابتة :  - -2

 لتصحر الخطرة .لم تكن ظروفها البٌولوجٌة تإهل لتكوٌن مثل هذه الكثبان من مظاهر ا

 .ٌوجد نوعان من الكثبان الرملٌة االولى المتحركة )الحٌة ( والثانٌة ) الثابتة )المٌتة( 

ٌتمثل  وكذلكاذ ٌعنى هذا التناقص ان القدرة البٌولوجٌة للبٌبة قد تدهورت  وتدهور نوعٌته : النباتًتناقص الغطاء  -4

 .غٌر مستساغة من جانب الحٌوانات  ابٌة اونباتات اقل قٌمة غذ بإحاللفى تدهور نوعٌة النباتات 

البٌبات الزراعٌة المروٌة رٌا اصطناعٌا اذ ٌعمل تملح التربة على ضعف خصوبتها  فًتملح التربات وتغدقها :   -3

 .)تربة غٌر منتجة(  اإلنتاجًاالنتاجٌة وقد ٌصل االمر الى اصابة التربة بالعقم 

 .كالً من اشكال التصحر الهواء تعتبر مإشراً وش فًاالتربة  زٌادة ان زٌادة كمٌة االتربة فى الهواء : -1
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 ٌمكن تصنٌفها الى :ولقدرة البٌولوجٌة للبٌبة لٌقصد بها درجة شدة او حدة التدهور  :التصحر  حاالت  

 كونهضرر واضح لمظاهر ومقومات الحٌاة وهو هنا  أيٌنجم عنه  : اخف انواع التصحر ، وال تصحر طفٌف -5

 . ظاهرة فقط

ابعاد  ٌؤخذهذه الحالة  فًاول حاالت تبرز فٌها خطورة التصحر كمشكلة حٌث ٌبدأ التصحر  : تصحر معتدل - 2

الغطاء  فًحدوث درجة متوسطة من التدهور  ومن مظاهرهاالقدرة البٌولوجٌة للبٌبة ،  فًخطٌرة ، حٌث ٌإثر 

  . او تكوٌن كثبان رملٌة صغٌرة النباتً

هذه الحالة درجة متقدمة للتصحر ، وٌإشر لها بانتشار الحشابش والشجٌرات غٌر  تعتبر : تصحر شدٌد - 4

تإدى الى جرف التربة اضافة الى تكوٌن  التًٌادة نشاط التعرٌة وزنواع المرغوبة المرغوبة على حساب اال

ه الحالة بنسب تتراوح بٌن هذ فًللتربة  وتقل القدرة البٌولوجٌةاالخادٌد الكبٌرة وعودة نشاط الكثبان الرملٌة الثابتة 

1-68.% 

وفٌه تفقد البٌبة معظم قدراتها البٌولوجٌة بما ٌحٌلها الى نمط من الصحارى الحقٌقٌة ، وفٌها  : تصحر شدٌد جدا - 3

 . الى حدوث تملح للتربة تفقد معها قدرتها االنتاجٌة وتصبح عقٌمة تماماً  باإلضافةتتكون الكثبان الرملٌة الضخمة 

 ٌعد االخالل فى النظام البٌئى الطبٌعً والبشري من اهم مسببات التصحر :  : صحراسباب الت 

 أوال : اسباب طبٌعٌة : 

 تناقص كمٌة االمطار فى السنوات التى ٌتعاقب فٌها الجفاف . -5

 .ٌقلل من التبخر  النباتًفقر الغطاء -2

 انجراف التربة بفعل الرٌاح ونقلها من مواضعها . -4

  . وهى ظاهرة طبٌعٌة قدٌمة والمٌاهوهى تؤكل التربة ونقلها بفعل العوامل المناخٌة  Erosionاو االنجراف التعرٌة  - 3

اكثر ظهورا واالٌسر مالحظة ، ومن ثم ٌبدوا انها كانت السبب فى شٌوع تعبٌر  وهًزحف الكثبان الرملٌة :  -1

 .)زحف الصحراء ( وتغطى هذه الكثبان جانبا كبٌرا من الصحارى 

 :ثانٌا : اسباب بشرٌة 

 :الضغط السكانى على البٌئة ، وٌتمثل بما ٌلى  -2

 لها وتحوٌلها الى اراض زراعٌة ، وخاصة فى المناطق الهامشٌة . باجتثاثهتعدى االنسان على النباتات الطبٌعٌة  -أ

الى عملٌات التعدٌن  فةباإلضاسكنٌة وصناعٌة وغٌرها ،  منشآتالزراعٌة بتحوٌلها الى  األراضًعلى  التعدي -ب 

 . ( الحضاريالواسعة وتعرف هذه  الظاهرة باسم )التصحر 

 :اسالٌب استخدام االراضى الزراعٌة وٌتمثل فى  -1

 . االرض الزراعٌة كالحراثة العمٌقة والخاطبة بؤعداداسالٌب تتعلق  -أ 

 .والدورة الزراعٌة  حصولٌةٌار االنماط الماسالٌب تتعلق باخت -ب 

 .والصرف والتسمٌد والحصاد  كالريالٌب تتعلق بالممارسات الزراعٌة نفسها اس -ج 

 : االستغالل السٌئ للموارد الطبٌعٌة وٌتمثل فى -3

 . مثلما حدث فى وادى دجلة والفرات استنزاف الموارد الجوفٌة والتربة ٌعرضهما للتملح وتدهور نوعٌتهما -أ 
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 . ظاهرة التصحر فًة ٌساهم السطحٌة والجوفٌة والترب المٌاهتلوث  -ب 

  . الصحراويتتهٌؤ الفرصة للزحف  وبالتالً النباتًالجابر وغٌر المنظم ٌسبب ازالة الغطاء  الرعً -ج 

 **مراعاة الفرق بٌن مظاهر التصحر وحاالت التصحر واسباب التصحر .

 اهم المشاكل الناتجة عن التصحر :

 .المطرٌة  لزراعٌة المروٌة اوا األراضً فًانخفاض او خسارة المحاصٌل  -أ 

 . واستنفاذ االغذٌة المخصصة للماشٌة المراعً فً النباتًانخفاض الغطاء  -ب 

 للطاقة . اختفاء الغابات الناتج عن استخدام االخشاب كمصدر -ج 

 . الجوفٌة والسطحٌة وارتفاع نسبة التبخر المٌاه فًالنقص  -د 

  . الصالحة للزراعة األراضًزحف الرمال الذى قد ٌغمر  -هـ 

المناطق المتؤثرة وزٌادة حدة الصراع على الموارد وزٌادة  فً والسٌاسً االقتصاديعدم االستقرار  فًالتسبب  -و 

 .الهجرة الى مناطق اخرى 

 االنواع المحاصٌل الربٌسٌة فى العالم ألصلتعتبر مراكز  التًالمناطق  فًوالسٌما  البٌولوجًالتنوع  فًالخسارة  -ز 

 . كالقمح والشعٌر

لنتح  الحالًتغٌر المناخ من خالل زٌادة قدرة سطح االرض على عكس الضوء وخفض المعدل  فًٌساهم التصحر  -ح 

 . الجويالغالف  فًاكسٌد الكربون  ثانًالنبات وزٌادة انبعاث الغبار وزٌادة 

 :تتحدد خطورة التصحر فى ثالث درجات هى 

 . قة هدفا للتصحر السرٌع جدا مع ثبات الظروف الطبٌعٌة القابمةاذا كانت المنط :عالٌة جدا  -2

 . عالٌة -1

 . ٌكون التغٌر او التدهور بصورة بطٌبة نسبٌا :معتدلة  -3

 : اهم الوسائل الكفٌلة بمعالجة التصحر 

تعتبر مدخال  التًشامل لتقٌٌم الحمولة البٌبٌة  بٌبًعمل مسح  : الحٌوٌة المسح الشامل والتفصٌلى لموارد البٌئةاوال 

 خطة تنموٌة لتحقٌق التوازن بٌن قدرات البٌبة من ناحٌة ومتطلبات االستخدامات الرٌفٌة من ناحٌة اخرى .   ألىربٌسٌا 

 :  وٌمكن تحقٌق هذا عن طرٌق ضبط االستخدام الرعوى ثانٌا

 .ة من الحٌوانات وانواعها االستٌعابٌة حتى نتمكن من تحدٌد االعداد المناسب المراعًمسح طاقة او قدرة  - 5

 .ضبط االستخدام الرعوى  فًلما لها من اهمٌة خاصة  المراعًتطوٌر ادارة  - 2

 : هًفلسفة التوطٌن الصحٌحة ٌجب ان تنطلق من عدة اسس إن توطٌن البدو :  -4

 . ٌجب ان تتحدد درجة التوطٌن من منطلق القدرة االستٌعابٌة الرض المرعى -أ 

 . وفٌر موارد مابٌة  دابمة ونباتات علف متوفرةالعمل على ت -ب 

ٌوانات قدرة منطقة المرعى وخاصة شبكة الطرق االساسٌة داخل ارض المرعى ٌعطى للح فًتحسٌن البنٌة االساسٌة  -ج 

 ومرونة على الحركة .
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  وٌتحقق االستخدام الراشد للزراعة فٌما ٌلى :  : الزراعًضبط وتقنٌن االستخدام  ثالثاً 

فان مكافحة  الرطبةالمناطق شبه الجافة وشبه  فً الزراعًتمثل القطاع االكبر من النشاط  التً لزراعة المطرٌة :ا -5

 التصحر ٌقتضى اتباع االسس التالٌة : 

وقف انتشار هذا النوع من الزراعات خارج المناطق غٌر المالبمة للزراعة تفادٌا للتدهور السرٌع لقدرات هذه  -أ 

 عة التصحر .المناطق واشا

المابٌة القابمة وانشاء العدٌد من  المجاري مٌاهالى ضبط  باإلضافةالجوفٌة ،  المٌاهتكثٌف الجهود للكشف عن مصادر  -ب

 . السدود والخزانات

 .بالزراعة المختلطة  ما ٌسمىمحاولة الجمع بٌن الزراعة وتربٌة الحٌوان او  -ج 

طبٌعة التربة من ناحٌة والمركب مع بما ٌتفق  الريقتضى ترشٌد استخدام مٌاه بالنسبة للزراعة المروٌة فان االمر ٌ -د 

 .المحصولى من ناحٌة اخرى 

  : ن خاللوٌتحقق هذا م  صٌانة االشجار وضبط قطعها :رابعاً 

 .االهتمام باستزراع االشجار خاصة فى المناطق المتدهورة  -أ 

 .حول المستوطنات البشرٌة  االخشاب إلنتاجمزارع خاصة  بإقامةاالهتمام  -ب 

 .المناطق الحرجة  فًتمنع قطع االشجار بدون موافقة مسبقة وخاصة  التًسن القوانٌن  -ج 

 : هناك عدة طرق لتثبٌت الكثبان منها: وقف زحف الرمال خامساً 

 . من خالل بناء اسوار ومصدات للرمال المٌكانٌكًالتثبٌت  -أ 

 . و الكٌماوٌة عن طرٌق رش سطح الكثٌب بطبقة رقٌقة من هذه الموادالتثبٌت بالمشتقات النفطٌة ا -ب 

 باستزراع نباتات مقاومة للجفاف . البٌولوجًالتثبٌت  -ج 

 تعرف هذه الطرٌقة بطرٌقة الشطرنج .وتثبٌت الكثبان  فًاستخدمت الصٌن قش االرز 

 . ن الرملٌة ووقف زحف الرمالتثبٌت مساحات كبٌرة من الكثبا فً الخلٌجًكما نجحت دول مجلس التعاون 

النامٌة االمر ٌقتضى ان ٌتعاون وٌتكافل المجتمع الدولى فى االخذ بٌد الدول  حتمٌة ضرورٌة : الدولًالتعاون  سادساً 

 . لمواجهة المشكلة وتقدٌم المساعدات الفنٌة والمادٌة

  : موعة العناصر المكونة للنظام حدوث تغٌر وخلل فى الحركة التوافقٌة التى تتم بٌن مجهو تعرٌف التلوث

افساد المكونات البٌبٌة حٌث تتحول هذه المكونات من عناصر مفٌدة الى عناصر وتعرٌف اخر : ، األٌكولوجً 

 صنع الحٌاة . فًضارة )ملوثات ( مما ٌفقدها الكثٌر من دورها 

ملٌات الطبٌعٌة ( بما ٌحفظ النظام ٌسمى )بالع قدرة معٌنة على التنقٌة الذاتٌة من خالل ما إٌكولوجًنظام  ان لكل

 متوازنا. األٌكولوجً

 االرضى –المائى  –الهوائى  حسب الوسط الذى ٌحدث فٌه الى ثالثة انواع رئٌسة: انواع التلوث

 :ة ر انواع التلوث لالعتبارات االتٌوٌعتبر التلوث الهوائى اخط التلوث الهوائى :أوالً 

 . غنى عن الهواء للحظات معدودةتستطٌع الكابنات الحٌة ان تست ال -5

 . ان ٌستنشق هواء معٌن وٌترك اآلخر فًخٌار  أي لإلنسانمن الصعب تفادى الهواء الملوث ، فلٌس  -2

 .قدم مكعب من الهواء ٌومٌا  248ان االنسان ٌستنشق منه كمٌات كبٌرة جدا ، حٌث ٌقدر ان الفرد ٌستنشق  -4
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  نتٌجة اطالق كمٌات كبٌرة من العناصر الغازٌة  الهوابً ألٌكولوجًاالنظام  فًخلل  :هو التلوث الهوائى

خصابص وحجم عناصر الهواء فٌتحول الكثٌر منها من عناصر  فًوالصلبة مما ٌإدى الى حدوث تغٌر كبٌر 

 .مفٌدة وصانعة للحٌاة ، الى عناصر ضارة 

 :مصادر التلوث الهوائى  

 –د على الوقود الحفرى )الفحم مكانت تعت ، خاصة اذا ما الهوابًلتلوث تعتبر الصناعة من اكبر مصادر ا الصناعة : -2

 للطاقة . ربٌسً( كمصدر  الطبٌعًالغاز  –النفط 

 . ثانى اوكسٌد الكربون، اول اوكسٌد الكربون ، ثانى اكسٌد الكبرٌت التى تنبعث من المصانع  اخطر انواع الغازات

 خاصة مصانع المبٌدات الحشرٌة ٌتسرب من المصانع من غازات سامة و مااٌضا 

الف  18شخص اضافة الى اصابة اكثر من  4888 تسرب احد الغازات السامةتوفى نتٌجة  5601 الهند عام فً:  مثال

 شخص اخر معظمهم اصٌب بالعمى

بٌبات ، بل فى بعض ال الهوابًمن مصادر التلوث  الثانًتمثل السٌارات والطابرات المصدر  السٌارات والطائرات : -2

 .تشتد فٌها كثافة مرور السٌارات  التًتعتبر المصدر األول واألخطر وخاصة داخل المستوطنات الحضرٌة 

 .تتعامل معها االحٌاء بشكل مباشر  التًتقذف فى الطبقة الهوابٌة السفلٌة  عادم السٌاراتملوثات

، وظهر مع استخدام االنسان للمواد  الهوابً للتلوث المسببةمن المصادر الحدٌثة :  المصادر النووٌة  االشعاعٌة - 3

 . (العسكريمجال تولٌد الطاقة ) المجال السلمى( وصناعة االسلحة النووٌة ) المجال  فًالمشعة مثل الٌورانٌوم وغٌرها 

كما حدث فى مفاعل تشرنوبٌل عام ً وونجازاكهٌروشٌما  مدٌنتًللقنبلة الذرٌة على  اإلنسانًاالستخدام غٌر  مثال 

 .كٌلو متر  5118لمسافة  النووي، حٌث تحركت سحابة كثٌفة من االشعاع 5601

على عكس  الجويف الطبقات السطحٌة من الغال فًحدوث حالة غٌر عادٌة لدرجة الحرارة  وهو االنقالب الحرارى : -4

 . درجة الحرارة نسبٌا كلما ارتفعناحالة االنقالب الحرارى تزداد  فًف الطبٌعًالوضع 

 . 5630، لوس انجلوس  5648بلجٌكا  فًوادى المٌز  فًما حدث  مثال

اثناء اللٌل وفى ساعات الصباح المبكر وٌنقسم الى  فًوٌحدث عادة  (مصٌدة الملوثات)طلق على االنقالب الحرارى ٌ

 :نوعٌن من حٌث االسباب

اٌام السنة فى لة الدفٌبة والباردة ومعظم البٌبات المعتد فًالشتاء  لٌالً فًوٌحدث عادة : «  مناخً» انقالب حرارى  -أ 

 . المناطق الصحراوٌة

مناطق االودٌة واالحواض شبه المغلقة المطلة على مسطحات مابٌة ومن  فًحدث وٌ:  «تضارٌسً»انقالب حرارى  - ب

 .والجبل  الوادينسٌم  فًة ممثلة المعروف ان هناك دورة هوابٌ

اضافة الى  ،البٌبات الزراعٌة استخدام المبٌدات الحشرٌة  فً الهوابًث صنع التلو فًكما ٌسهم  اسباب اخرى : -5

 زٌادة حدة التلوث الهوابى .  فًماتقذفه البراكٌن من غازات وبكمٌات ضخمة مما ٌسهم 

 5605ان سانت هٌالنه ثورة بركو 5688االسكا عام  فً كاتمايثورة بركان  مثال

من منطلق أن الضوضاء عبارة عن  الهوابًمن صور التلوث  بًضاالضوٌعتبر التلوث  : الضوضائًالتلوث  - 6

 .الضجٌج ٌعتبر مشكلة قدٌمة .والواقع ان الضوضاء أو موجات صوتٌة تنقل عبر الهواء 

وحدة .وتكون  288-5وهى تتدرج بٌن « دٌسٌبل»تقاس الضوضاء بوحدة قٌاس تسمى  : االصوات ( قٌاس الضوضاء )

تصبح الضوضاء  71اما اذا زادت شدة الصوت عن دٌسٌبل  71بولة اذا كانت اقل من شدة الصوت ) الضوضاء ( مق

 . خطرة ومسببة لكثٌر من االمراض

تتباٌن بٌن الطابرات الجامبو والمعدات واآلالت الكهربابٌة على  التًوتختلف مصادر الضوضاء  مصادر الضوضاء:

 . الناس انفسهماختالف انواعها الى اصوات 
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 . ( دٌسٌبل528-61ت وآالت التنبٌه )مدٌنة القاهرة من اكثر مدن العالم ضوضاء الناجم عن حركة السٌارا مثال    

بصورة  اإلٌكولوجًنظامها  فًالمٌاه مما ٌإدى الى حدوث خلل  إحداث تلف او فساد لنوعٌة هو ثانٌا : التلوث المائى :

 . حٌث تصبح ضارة أو مإذٌة عند استخدامها،  الطبٌعً، مما ٌقلل من قدرتها على اداء دورها  بؤخرىاو 

تدهور االحٌاء  -2 رة من االوكسجٌن الذابب فى الماءاستنزاف كمٌات كبٌ -5 : هًعدة ابعاد  فً المائًٌتمثل التلوث 

 . ل استخدام المٌاه محفوفا بالمخاطروزٌادة نسبة المواد الكٌماوٌة والمٌكروبات والفٌروسات مما ٌجع -4المابٌة النباتٌة 

 : وهً :معظمها مصادر تعود الى سلوكٌات االنسان غٌر البٌبٌة  مصادر التلوث المائى 

 .انتشارا وتؤثٌرا  المابًعتبر النفط من اكبر مصادر التلوث : ٌالنفط  -5

 : فًتلوٌث المسطحات المائٌة  فًتسهم  التًوتتمثل مصادر النفط 

 .حوادث انفجار ناقالت النفط  - أ

 .انفجار اآلبار النفطٌة البحرٌة حوادث  - ب

 . والذى ظل ٌتدفق منه النفط طٌلة ثالثة اسابٌع 5670حادثة انفجار ببر للنفط عام  مثال

 . الخلل فى عملٌتى الشحن والتفرٌغحوادث  - ج

 . 5602 فًمٌناء الغردقة  فًاثناء شحن احدى الناقالت بالنفط  فًالف برمٌل  57حادثة تسرب مثال 

ان ناقالت النفط فى رحلة الذهاب الى موانا تصدٌر النفط تمالء خزاناتها بالماء بنسبة تتراوح  وهً مٌاه الموازنة : - د

 .دخولها المٌناء  % لٌتحقق لها التوازن اثناء االبحار ، وتتخلص الناقالت من تلك المٌاه قبل71-18بٌن 

 . مخلفات سفن الشحن والناقالت -هـ 

اسوأ استغالل حٌث اتخذ المسئولٌن عن  وجود المصانع بقرب المسطحات المائٌةاستغلت  مخلفات المصانع : -1

 . ائلة ام صلبةالمصانع سواء كانت سهذه المصانع المسطحات المائٌة كمستودعات آمنه للتخلص من نفاٌات 

تلجؤ المستوطنات الحضرٌة الى التخلص من مٌاه مجارٌها بطرحها فى البحار  مٌاه المجارى الصحٌة : -3

 والمحٌطات او االنهار التى تطل علٌها 

 . ه من اللون البنى الى اللون االزرق نتٌجة لطرح المخلفات فٌههتتغٌر مٌا بدأتنهر الدانوب الذى  لامث

ٌتسرب الٌها من مواد كٌماوٌة مع مٌاه  من خالل ما تكثٌف استخدام المبٌدات الحشرٌة واالسمدة الكٌماوٌة : -4

تحتفظ بوجودها فى  والتًنتٌجة تكثٌف استخدام االسمدة الكٌماوٌة والمبٌدات الحشرٌة والعشبٌة  الزراعًالصرف 

 .بات المابٌة لفترات طوٌلة البٌ

فقط  3-1من   (ph)الهٌدروجٌنًمع زٌادة الملوثات الهوابٌة انخفض األس  : Acid Rain الحمضًالمطر  -5

 .( الحمضًاالمر الذى جعل مٌاه االمطار مرتفعة الحموضة )المطر وخاصة فى المناطق الصناعٌة 

 . (2) الهٌدروجٌنًبلغ األس وٌا ٌنوالٌة فرج فً 5670وصلت درجة حموضة المطر اعلى مستوى لها عام  مثال

  . بؤلمانٌاكجم/ سنوٌا فى منطقة الرور  518-588تتراوح بٌن  الحمضًترسبات الكبرٌت الناجم عن المطر  مثال

ب الذى ٌحدث من محطات القوى النووٌة سواء نتٌجة التجارب الذرٌة والتسر وهو :المواد المشعة والخطرة -6

بالمواد المشعة نتٌجة زٌادة  المابًكما زاد خطر التلوث اثناء التشغٌل او نتٌجة خلل او احتراق للمفاعالت النووٌة 

 لمحٌطات وخاصة فى المٌاه االقلٌمٌة للدول النامٌةاعماق البحار وا فًاالتجاه لدفن النفاٌات الخطرة 

 . المٌاه االقلٌمٌة اللٌبٌة فًطن من المواد الخطرة  2288طرحت احدى السفن االٌطالٌة  مثال
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 : درجات التلوث 

ٌصاحبها اخطار واضحة تمس مظاهر الحٌاة وغٌرها من  وهى درجة محدودة من التلوث وال التلوث المقبول : -2

 .كونها ظاهرة بٌبٌة ولٌست مشكلة  ال تتعدىدرجة  فهًسطح االرض ، ومن ثم 

مما ٌإدى الى االخالل « الخط اآلمن»تتعدى فٌها الملوثات حد الظاهرة  التًٌمثل الدرجة  التلوث الخطر: -1

وما ٌصاحب ذلك من اخطار كثٌرة على معظم مكونات البٌبة الحٌة وغٌر  األٌكولوجًبالحركة التوافقٌة داخل النظام 

 . الصناعًوقد ظهرت بداٌات هذه المرحلة مع االنقالب ، ومن ثم ٌبرز التلوث كمشكلة  الحٌة

الحد القاتل او  ٌسمى اخطر درجات التلوث حٌث تتعدى فٌه الملوثات الحد الخاطر لتصل الى ما التلوث القاتل: -3

 فًاالفق  فًوالحقٌقة ان هذه الدرجة وان كانت لم ٌقدر لها االنتشار بعد ، فان ارهاصاتها تلوح  لألحٌاءالمدمر 

 . فى مكافحة التلوث والتراخًمن مغبة التهاون  بعض المناطق منذرة ومحذرة

 .امرٌكا الشمالٌة  فًتعٌش مؤساة التلوث القاتل بحٌرة إٌرى  التًمن هذه المناطق مثال 

 :ٌعتبر مشكلة عالمٌة بالدرجة االولى .اذ ان الملوثات )هوابٌة ومابٌة ( تحت تؤثٌر عوامل  وهو عالمٌة التلوث

 تعرف حدود سٌاسٌة تتوقف عندها. كثٌرة ال

مناطق متعددة من العالم .كما انها تفسر لنا  فًتدعو الى ارتفاع الصٌحات المستنكرة  التً هًولعل هذه العالمٌة 

 . حلٌة المطلة على بحر ما عندما تتعرض ناقلة نفط لالنشطار او االنفجار فى هذا البحرالقلق الذى ٌصٌب الدول السا

 . 5601روسٌا عام  فًتشرنوبٌل  النوويمن انفجار المفاعل القلق الذى عاشته القارة االوروبٌة  لهاومث

 

 

 هللا التوفٌق للجمٌع وان ٌكتب لنا التخرج فً هذا الفصل .نسأل 


