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 "تقذيم الكتبة"

 

ُة األيسي بأوهب ُص  ابهس  اهتيارا  ادلىبيُة ػه مؼظم ادلكلتا  اهبُئمت
ػبدلُة اهطببغ حُث أوهب تؼد  حدود اهدوم هتكلن يطىز  ػوً اهؼبمل أمجغ. 
فمد مت اهتأكد مه االشدَبد ادلطسد يف دزجب  حساز  اذلىاء اهسطحٍ ػوً اهلس  

مه  ٣,٠حىت  ٣,٠األزظُة كلن حُث اشداد ادلتىسط اهؼبدلٍ مبؼدم َرتاوح بني 
 .اهدزجة يتام ادلبئة سىة ادلبظُة

 

 دزاسب  اذلُئة احللىمُة اهدوهُة ادلؼىُة ببهتيارا  ادلىبيُة ولد أشبز 

(IPCC)   إىل أن هرا االزتفبع ادلستمس يف ادلتىسط اهؼبدلٍ هدزجة احلساز  سىف
 
 
ا َؤدٌ إىل اهؼدَد مه ادلكلتا  اخلطار  كبزتفبع مستىي سطح اهبحس مهدد
بيسق بؼط ادلىبطك يف اهؼبمل، وكرهك اهتأثار ػوً ادلىازد ادلبئُة واإلوتبج 

, و وظسا هرهك كبن البد مه  إهمبء .احملصىيل، ببإلظبفة إىل اوتكبز بؼط األمساض
اهبُئُة مه خمبطس اهتيارا  ادلىبيُة  اهتىػُةاهىظس يتام هرا اهلتبة ػه 

 اسبببهب و احلوىم ادلمرتحة هوحد مىهب...

في جميع البيئة يعد هذا الكتاب مرجع أساسي لؤلشخاص المهتمين بمجاؿ 

 أنحاء الوطن العربي.

ا.د/ عبدالعليم سعد سليماف دسوقي                                                                                                                                  

 

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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 مقذمة 

ر كطويل المدل في معدؿ حالة الطقس تغير المناخ هو ام تغير مؤث

يحدث لمنطقة معينة. معدؿ حالة الطقس يمكن اف تشمل معدؿ درجات 

الحرارة, معدؿ التساقط, كحالة الرياح. هذق التغيرات يمكن اف تحدث بسبب 

كالبراكين، أك بسبب قول خارجية كالتغير في شدة  لؤلرضالعمليات الديناميكية 

لقد  كمؤخرًا بسبب نشاطات اإلنسافلنيازؾ الكبيرة ،االشعة الشمسية أك سقوط ا

المنصرمة إلى استخراج  150أدل التوجه نحو تطوير الصناعة في االعواـ اؿ

كحرؽ مليارات االطناف من الوقود االحفورم لتوليد الطاقة. هذق األنواع من 

الموارد االحفورية اطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أككسيد الكربوف كهي 

أهم أسباب تغير المناخ. كتمكنت كميات هذق الغازات من رفع حرارة من 

 .درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية 1.2الكوكب إلى 

كتشعر مجموعة البنك الدكلي بالقلق من أنه لو لم يتخذ العالم إجراءات جريئة 

ل من تحقيق اآلف، فإف الكوكب الذم ترتفع درجة حرارته بشكل كارثي قد يجع
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الرخاء بعيدًا عن متناكؿ مبليين البشر كيتسبب في تراجع مكاسب التنمية عقودًا 

 .إلى الوراء

كيجب إرساء األساس هذا العاـ التفاقية جديدة للمناخ العالمي متوقع إبرامها 

في محادثات المناخ الدكلية التي ستعقد في باريس في ديسمبر/كانوف األكؿ 

دث اتفاقية باريس الجديدة بجبلء عن التحوؿ الجوهرم . كينبغي أف تتح2015

لبلقتصاد مثلما تتحدث عن األهداؼ الخاصة باالنبعاثات الكربونية. كالخبر السار 

هو أف التدابير المعنية بالمناخ ال تتطلب تضحيات اقتصادية. فخيارات السياسات 

في تقريرنا الذكية يمكن أف تحقق مكاسب اقتصادية كصحية كمناخية، كما كرد 

 .إضافة المكاسب

كقد بدأنا نشهد تحركا على جميع المستويات مع زيادة كضوح المخاطر 

للحكومات كالشركات. ففي قمة المناخ باألمم المتحدة في سبتمبر/أيلوؿ، كقع 

شركة كمستثمر على بياف مساندة للتدابير عبر تسعير  1000بلدا ك 73أكثر من 

ريا من الحل لدفع االستثمارات في اقتصاد أكثر الكربوف باعتبار ذلك جزءا ضرك

إف هذق سنة استثنائية من .نظافة كأساسا يمكن بناء تدابير مناخية أخرل عليه
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كعبلكة على األعماؿ غير الظاهرة، تتجه كل األنظار اآلف إلى البلداف  الفرص. 

الكبرل كهي تعد إسهاماتها المقررة كالمحددة كطنيا لمؤتمر باريس كالتي 

تختار البلداف على أساسها أدكات السياسات للتحفيز نحو النمو المنخفض س

 .االنبعاثات الكربونية

فقد توصل العلم إلى أدلة قاطعة على أف البشر هم سبب ارتفاع حرارة 

األرض، كقد بدأت بالفعل التغيرات تصبح ملحوظة. فأربعة عشر سنة من أشد 

عاما تم  130درجات الحرارة قبل  السنين الخمسة عشر حرارةن منذ بدء تسجيل

( كزادت أيضا حدة األحداث 2015-2000تسجيلها منذ بداية القرف الحالي )

 .المناخية. كليس هناؾ بلد محصن ضد آثار الكوارث المناخية، غنيا كاف أـ فقيرا

كتقدـ تقارير اخفضوا الحرارة، التي أعدها لصالح البنك الدكلي معهد 

مناخ، لمحة عن أحدث ما توصل إليه علم المناخ، كهي بوتسداـ لبحوث آثار ال

درجات مئوية بنهاية هذا القرف إذا  4تفيد بأننا على مسار ارتفاع حرارة األرض 

لم نتحرؾ. كتقدـ التقارير صورة لآلثار المدمرة على الزراعة كالموارد المائية 

لعمل. كاألنظمة اإليكولوجية كصحة البشر إذا تقاعست بلداف العالم عن ا
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كسيكوف أشد المتضررين من هذق اآلثار، التي لن تستثني أيا من مناطق العالم، 

هم الفقراء كالمستضعفوف األقل قدرةن على التكيف. كإذا ارتفعت حرارة العالم 

عاما، فقد  30إلى  20درجتين مئويتين فقط، كالتي يمكن الوصوؿ إليها خبلؿ 

حرارة غير مسبوقة كعواصف  نشهد نقص األغذية على نطاؽ كاسع كموجات

 1.5أكثر شدة. كتشير الدراسات بالفعل إلى أف األرض أصبحت حرارتها أعلى 

 .درجة

درجات  4تجنب ارتفاع الحرارة بمقدار  كتعتقد مجموعة البنك الدكلي أنه يجب

أف يتخذ العالم تدابير فورية للحد من زيادة انبعاث غازات الدفيئة هذا  علي مئوية

عدة البلداف على مواجهة ارتفاع الحرارة درجتين كالتكيف مع العقد كمسا

تغيرات بدأت بالفعل. كيتطلب تحقيق هذا إحداث تحوٌالت اقتصادية ككقف 

 .االنبعاثات الصافية قبل نهاية القرف

........................... 
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 ثبر النبجتة عن التغريات املنبخيةاآل 

 

 ا لتغيٌر المناخ في جميع أنحاء العالم؟ما هي اآلثار الرئيسة التي تتوقعه -1

سيكوف هناؾ رابحوف كخاسركف من تغٌير المناخ. نتوقع ازدياد هطوؿ األمطار 

في كلٍّ من شرؽ الصين ككولومبيا كاإلكوادكر، في حين سيزداد الجفاؼ في 

مناطق البحر الكاريبي كتشيلي كغرب الصين كالبحر المتوسط كالبيرك، كل ذلك 

. توجد توقعاته متباينةه حوؿ إفريقيا، من حدكث الجفاؼ في 2100بحلوؿ عاـ 

الشماؿ كالجنوب، كالرطوبة الشديدة في أماكن أخرل مثل كينيا. تساعدنا هذق 

التوقعات على التنبؤ بالمناطق التي ستنقص فيها الزراعة كإمدادات المياق. 

وط ستحدث كفرة مياقو في المناطق المدارية الرطبة كالمناطق على خط
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العرض العالية، كلكن سيتناقص توافر المياق كستزداد ظركؼ الجفاؼ في 

المناطق على خطوط العرض المتوسطة كالمناطق شبه القاحلة من خطوط 

العرض المنخفضة، مما سيعرض مئات المبليين من الناس إلى كىرٍبو مائي 

 .متزايد

 كيف يؤثر تغيٌر المناخ على إمدادات المياق؟  -2

لجليد األرضية في جباؿ الهيمااليا بتخزين المياق ليتم الحقًا اإلفراج تقوـ أنهار ا

عنها بشكلو منتظمو على مدار السنة مما يناسب بعض البلداف مثل الهند 

كباكستاف. يحدث نفس األمر في جباؿ األنديز، التي تزكٌد المياق إلى عددو من 

قدارو كبيرو، فستتعرض غالبًا الدكؿ مثل البيرك. إذا تراجعت أنهار الجليد األرضية بم

آلية اإلفراج عن المياق للخطر. قد يتسبب االحتباس الحرارم العالمي أيضًا 

بحدكث بعض المشاكل في المدف الساحلية كذلك حسب مدل ارتفاع مستويات 

البحر، كقد ترتبط هذق المشاكل بإمدادات المياق كبآلية التخلص من مياق الصرؼ 

 .الصحي

 ة تأثيرو ملحوظو على الصحة بسبب تغيٌر المناخ؟متى نتوقع رؤي  -3
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ينتج عن االحتباس الحرارم العالمي ارتفاعه بطيءه جدًا في درجات الحرارة 

على مدل السنوات الثبلثين القادمة. ال يجب أف نتوقع حدكث تغيٌرو فورمٍّ في 

رئي العوامل الصحية. هذا ما أسميه بالكارثة الزاحفة. سيتسبب االرتفاع غير الم

متر  1.5سنتمتر تقريبًا في السنة بارتفاع  1.5في مستول سطح البحر بمقدار 

. هذق ال تماثل كارثة تسونامي: إنه تغيٌره بطيءه لكنه كاؼو 2100بحلوؿ عاـ 

 146لشغل حيز اهتماـ المهندسين في كثيرو من أنحاء العالم. لكن عندما يعيش 

ن مستول سطح البحر، فإف عدـ مليوف شخص على ارتفاع أقل من مترو كاحدو م

اتخاذ أية خطوات حوؿ تغيٌر المناخ على مدل مئة السنة القادمة سيترؾ أثرًا كبيرًا 

باإلضافة الزدياد معدالت المراضة كالوفيات الذم تسببه  .على حياة الكثيرين

الظواهر الجوية الشديدة كموجات الحر كالجفاؼ كالفيضانات، من المرجح أف 

المناخ في زيادة عبء أمراض سوء التغذية كاإلسهاؿ كالعداكل. يساهم تغيٌر 

كما ييحتمىل ارتفاع كتيرة أمراض القلب كالجهاز التنفسي بسبب التغيٌرات في 

نوعية الهواء، كفي توزٌع بعض نواقل المرض. قد يسبب هذا كله عبئًا كبيرًا على 

 .الخدمات الصحية
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 اهم اسجبة التغريات املنبخية 

 حلشاسياالحخببط ا 

 

لكن جشع االنساف المستمر ك المتزايد علي متطلباته الحياتية ، حيث شرع يعبث  

 بهذا الخلق لينعكس علي حياته بشكل مباشر مهددا كجودة.

ؼ بعد أكثر من قرف كنصف من التصنيع ، كإزالة الغابات ، كغير ذلك، ارتفعت 

ية لم تشهدها من كميات غازات الدفيئة في الغبلؼ الجوم إلى مستويات قياس

قبل. كبينما تنمو االقتصادات كمستويات المعيشة للسكاف، فإف مستول تراكم 

 انبعاثات الغازات المسببة لبلحتباس الحرارم )غازات الدفيئة( آخذة في االرتفاع.
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ارتفاع درجة الحرارة في بيئة األرض :  هي تعرؼ ظاهرة االحتباس الحرارمك

في سرياف الطاقة الحرارية بين األرض كالغبلؼ التي نعيش فيها نتيجة تغيير 

 .الجوم المحيط باألرض كهو ما أصبح كاضحًا بعد الثورة الصناعية

 

........................................... 
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 من أهم غازات الدفيئة المسببة لظاهرة االحتباس الحرارم 

 

هم في مضاعفة هذق ( ثاني أككسيد الكربوف: أحد أهم الغازات التي تسا1)

الظاهرة إلنتاجه أثناء حرؽ الفحم كالنفط كالغاز الطبيعي في مصانع الطاقة 

 كالسيارات كالمصانع كغيرها، إضافة إلى ازالة الغابات بشكل كاسع. 
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( غاز الميثاف: يعتبر من الغازات الطبيعية في الغبلؼ الجوم ك هو ينتج من 2)

هوائية في الغابات كالبرؾ ك المستنقعات التفاعبلت الكيماكية في الظركؼ البل

هذا باإلضافة الي خركجه مع غازات البراكين ك من حقوؿ الغاز الطبيعي. ك 

نتيجة لنشاطات االنساف المختلفة بدأت كميات اضافية من هذا الغاز تصل الي 

الجو خاصة النشاطات المتعلقة بتربية الحيوانات في الحظائر ك محطات معالجة 

 عادمة ك مكبات النفايات الصلبة ك حقوؿ االرز ك الزراعة. المياق ال

( أكسيد النتركجين: ينتج من اكسدة المواد العضوية النيتركجينية ك من عوادـ 3)

السيارات ك من احتراؽ الغاز الطبيعي ك الفحم الحجرم ك من التفاعبلت 

اثناء الطبيعية التي تحدث في الغبلؼ الجوم ك من التفريغ الكهربي للسحب 

 الرعد. 

( مركبات الكلورفلوركربوف: المستخدـ ألغراض التبريد المؤثرة علي طبقة 4)

االكزكف ك االحتباس الحرارم بشكل سلبي ك الذم منع استخدامه عالميا منذ 

 سبعينيات القرف العشرين كتأتي أهميته بعد غاز ثاني اكسيد الكربوف ك الميثاف

 ( غاز ثاني اكسيد الكبريت5)
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الكزكف السطحي: هو زيادة تركيز االكزكف بالقرب من سطح االرض بسبب ( ا6)

بتخفيفه من نفاذ االشعة فوؽ  لؤلرضزيادة التلوث كيعد االكزكف الدرع الحامي 

البنفسجية الواردة من الشمس، كعندما يكوف بالقرب من سطح االرض فيلعب 

 دكر غازات الدفيئة.

............................................ 

 

 االحتباس الحرارم مؤشرات حدكث ظاهرة 
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درجة  0.8-0.4ارتفاع درجات حرارة األرض عن معدلها الطبيعي ما بين  -

قدـ خبلؿ القرف  0.7-0.3مئوية كارتفاع مستول المياق في البحار من 

 تقرير اللجنة الدكلية لتغير المناخ التابعة لؤلمم المتحدة.ل طبقاالماضي 

جزءًا بالمليوف من غاز ثاني اككسيد الكربوف  380حاليًا على احتواء الجو  -

الذم يعتبر الغاز األساس المسبب لظاهرة االحتباس الحرارم مقارنة 
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جزءًا بالمليوف التي كانت موجودة في الجو قبل الثورة  275بنسبة الػ 

الصناعية ، من هنا نبلحظ أفٌ مقدار تركيز ثاني اككسيد الكربوف في 

% بقليل عما كاف عليه 30جوم أصبح أعلى بحوالي أكثر من الغبلؼ ال

 تركيزق من قبل.

 زيادة تركيز الميثاف إلى ضعف مقدار تركيزق قبل الثورة الصناعية. -

 % سنويًا. 4زيادة الكلوركفلورككربوف بمقدار  -

% عن  18أصبح تركيز اككسيد النيتركز في الهواء الجوم أعلى بحوالي  -

ناعية حسب آخر البيانات لصحفية لمنظمة األرصاد تركيزق قبل الثورة الص

 العالمية.

........................................... 

 

 

 

 أسباب حدكث االحتباس الحرارم 

 «أسباب طبيعية» 
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o  التغيرات التي تحدث لمدار االرض حوؿ الشمس ك ما ينتج عنها من تغير

 لتغيرات المناخية .في كمية االشعاع الشمسي ك هذا عامل مهم جدا في ا

o .حرائق الغابات 

o  االنفجارات البركانية كالتي بدكرها ترفع درجة حرارة الهواء حولها بسبب

 األبخرة الساخنة المتصاعدة منها بكميات هائلة.

o  تغيٌر عناصر الغبلؼ الجوم المحيط بالكرة األرضية، كسببها هو تصاعد

عل الطبيعة لتنتج منها غازات الملوثات العضوية الطبيعية التي تتحلل بف

 الغازات التي تتصاعد كتصبح جزءًا من الغبلؼ الجوم.

 "أسباب بشرية"

 تصاعد ثاني أكسيد الكربوف جراء احتراؽ الوقود بأنواعه كالنفط التلوث ب

 كالغاز الطبيعي كالفحم كغيرها، ممٌا يزيد من ارتفاع درجة حرارة الهواء.

 زكف االساس للكربوف كاف قطعها القطع الجائر لؤلشجار ك الغابات المخ

يؤدم لزيادة نسبته بالغبلؼ الجوم مما يقلل من نسبة األكسجين المحيط 

 في الجو.
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  الغازات المتصاعدة بسبب تقٌدـ الثركة الصناعية؛ كانتشار المصانع في

العالم، إضافةن إلى الدخاف الصاعد من عوادـ السيارات بسبب اعتمادها 

 على الوقود األحفورم.

 "ظاهرة االحتباس الحرارم" من األضرار المحتملة مأه 

 

  درجة مئوية عن مستويات عاـ  1.5رتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار إ

سيجعل نحو ثلث األنواع الحيوانية كالنباتية معرضة لخطر  1990

 االنقراض. 
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  سنتمتر  1.5سيتسبب االرتفاع غير المرئي في مستول سطح البحر بمقدار

، هذا االرتفاع 2100متر بحلوؿ عاـ  1.5ي السنة بارتفاع تقريبًا ف

المحتمل سيشكل تهديدا للتجمعات السكنية الساحلية كزراعتها إضافة إلى 

على السواحل ككجود بعض الجزر التي ستغمرها  المياق العذبةموارد 

 المياق بالكامل. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D8%A9
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   أكثر من مليار شخص سيكونوف عرضة بشكل أكثر لنقص المياق، كيرجع

ذلك باألساس إلى ذكباف الثلوج الجبلية كالمساحات الجليدية التي تعمل 

 كخزاف طبيعي للمياق العذبة 
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 ب ازدياد الجفاؼ سيؤدم إلى تراجع خصوبة التربة كتفاقم التعرية: بسب

 تفاقم التصحر.
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  ذكباف الثلوج في القطبين كبالتالي ارتفاع منسوب البحار كالذم يهدد بغمر

 مساحات كاسعة من األرض.
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  تراجع المحصوؿ الزراعي: يؤدم ام تغير في المناخ الشامل إلى تأثر

 الزراعات المحلية كبالتالي تقلص المخزكف الغذائي.
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 202050النواع الحية البرية مهددة باالنقراض مع حلوؿ العاـ % من ا 

 

   الف شخص سنويا. 150تؤدم بحياة 

  مليوف شخص على ارتفاع أقل من مترو كاحدو من  146عندما يعيش

مستول سطح البحر، فإف عدـ اتخاذ أية خطوات حوؿ تغيٌر المناخ على 

 ة الكثيرين.مدل مئة السنة القادمة سيترؾ أثرًا كبيرًا على حيا
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  موجات الجفاؼتواتر الكوارث المناخية المتسارع: اف ارتفاع تواتر 

 كغيرها يؤذم المجتمعات كاقتصاداتها. كالعواصف كالفيضانات

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9
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حيث سيزداد الجفاؼ في مناطق البحر الكاريبي كتشيلي كغرب الصين كالبحر  - 

 . 2100البيرك، كل ذلك بحلوؿ عاـ المتوسط ك



30 
 

 

توجد توقعاته متباينةه حوؿ إفريقيا، من حدكث الجفاؼ في الشماؿ كالجنوب،  -

كالرطوبة الشديدة في أماكن أخرل مثل كينيا. تساعدنا هذق التوقعات على التنبؤ 

 بالمناطق التي ستنقص فيها الزراعة كإمدادات المياق. 
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مناطق المدارية الرطبة كالمناطق على خطوط ستحدث كفرة مياقو في ال -

العرض العالية، كلكن سيتناقص توافر المياق كستزداد ظركؼ الجفاؼ في 

المناطق على خطوط العرض المتوسطة كالمناطق شبه القاحلة من خطوط 

العرض المنخفضة، مما سيعرض مئات المبليين من الناس إلى كىرٍبو مائي 

 .متزايد

 ئة مخاطر انتشار األكب 
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اف  ، SCIENCEأفادت دراسة نشرتها المجلة العلمية الشهيرة ساينس  -

ظاهرة االحتباس الحرارم كالتي تعاني منها األرض ستزيد من مخاطر انتشار 

األكبئة بين الحيوانات كالنباتات البرية كالبحرية مع زيادة مخاطر انتقاؿ هذق 

 األمراض إلى البشر 

 

غراب إف األكبئة الشديدة التأثر بالمناخ تظهر أنواع إف ما يثير الدهشة كاالست -

مختلفة جدا من فيركسات كجراثيم كطفيليات ، كتصيب مجموعة متنوعة للغاية 

 من الكائنات ، منها المرجاف كالمحار كالنباتات البرية كالعصافير كالبشر
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لقد كرس الباحثوف دراستهم طواؿ سنتين حوؿ العبلقة بين التغير في  -

الحرارة كنمو الفيركسات كالجراثيم كغيرها من عوامل األمراض ، درجة 

 مع دراسة عوامل نشر بعض األمراض مثل القوارض كالبعوض كالذباب 
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 -كقد كجد انه مع ارتفاع درجة الحرارة ، يزداد نشاط ناقبلت األمراض  -

فتصيب عدد أكبر من البشر كالحيوانات ، كقد كجد أف  –حشرات كقوارض 

الشتاء المتعاقبة كالمعتدلة حراريا فقدت دكرها الطبيعي في الحد من فصوؿ 

مجموعة الجراثيم كالفيركسات كناقبلت المرض ، كذلك فقد لوحظ أف فصوؿ 

الصيف في العقد األخير من القرف الماضي زادت حرارة كطوال ، مما زاد من 

لشديدة التأثر المدة التي يمكن لؤلمراض أف تنتقل خبللها إلى األجناس الحية ا

 بالتغييرات الحرارية كخصوصا في البحار كالمحيطات . 

................................... 
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 ًانخهٕد انبٍئ 

 

 

يشارؾ اإلنساف كوكب األرض مع الحيوانات كالنباتات، كيعتبر الكائن الوحيد الذم 

دم ذلك منحه هللا تعالى نعمة العقل، كمع زيادة نهضة ك تطور نشاط االنساف أ

الي إحداث العديد من التغيرات السلبية على الطبيعة، مما تسبب في إحداث 

نتائج كارثية قد تؤدم إلى تدمير البيئة، فأصبح كوكب األرض مرتعًا للذين يثيركف 

فضولهم العلمي كرغبتهم في تطبيق مخترعاتهم مهما كانت ضارة على حساب 
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ر على مكاف عيشه الوحيد، كجىعله البيئة، حتى صار اإلنساف يشكل الخطر األكب

 فالتلوث البيئي يعتبر غير صالح للعيش بسبب التلوث الناجم عن بعض أنشطته.

ظاهرة غير طبيعية، كضرر يحدث للبيئة كينجم عن عناصر ملوثة تعمل على 

إحداث العديد من التغيرات السلبية على الطبيعة، مما يتسبب في إحداث نتائج 

ا نتحدٌث عن التلوٌث البيئي فإنٌنا نشير بشكلو مباشر إلى تلوث كعندم ضارة بالبيئة.

كل هذق األشياء التي تحيط باإلنساف كبالتالي إصابته بالعديد من األمراض 

 الخطيرة كاألكبئة القاتلة.

 

 تلوث الهواء -1

يعرؼ تلوث الهواء بأنه عملية إدخاؿ بعض المواد الكيميائية كالجسيمات  

إلى الغبلؼ الجوم، مما يتسبب بأضرار كبيرة بالبيئة الطبيعية،  كالمواد البيولوجية

كبالتالي ستسبب أضرار للبشر كالنباتات كالحيوانات، كعادةن ما تكوف أسباب تلوث 

 الهواء :
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ن فيها ، مثل التي تنتج عن البراكين،  أسباب طبيعية - ليس لئلنساف دخبل

 .العوامل الجويةكالعواصف الترابٌية، كحرائق الغابات. األتربة ك

 

 

، كفيما يأتي أبرز مصادر تلوث الهواء  أسباب ناتجة عن األنشطة البشرية -

 كأسبابه:
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  أسباب صناعية متعلقة بصناعة النفط، كالصناعات اإلسمنتية كصناعة

األسمدة، كصناعات النسيج كالغزؿ، ك ككسائل المواصبلت ك المبيدات 

 الحشرية.

 الوقود األحفورم كالفحم كالنفط كالمواد  االنبعاثات الناتجة عن حرؽ

 األخرل القابلة لبلحتراؽ.

 .انبعاثات الغازات الناتجة عن الزراعة كتربية الحيوانات 

 .انبعاث غاز الميثاف الناتج عن النفايات كالمخلفات 
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  النشاط السكاني الذم يتعلق بمخلٌفات المنازؿ من مواد غازية كصلبة

 كسائلة.

 يدات كطرؽ الحد منهااستخداـ المب مخاطر 

 

 

 أفريقيا غرب في المزارعين تشجيع تم العشرين، القرف سبعينيات أكائل منذ

 المعالجات تعتبر كاليوـ،. الكيميائية اآلفات بمبيدات محاصيلهم معالجة على

 العديد كهناؾ المنطقة، في شيوعا اآلفات إدارة أدكات أكثر هي الكيميائية

 بالفعل استخدامها حظر تم قد إما كالتي السمية شديدة الكيميائية المواد من

 استخداـ، كشركط كقاية معدات تتطلب أك الشمالي الكرة نصف بلداف في

 الخاطئ االعتقاد على كبناء. إفريقيا في للمزارعين متاحة غير متطلبات كهي

 بمعالجة المزارعوف يقوـ اآلفات، ضد" التأمين" من كنوع تعمل المبيدات بأف

 خطير تهديد أم كجود عن النظر بغض ركتيني بشكل بالمبيدات محاصيلهم

 الغالبية أف العلمية األدلة تظهر ذلك، من النقيض كعلى. باآلفات يتعلق
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 اإلنتاج زيادة على تأثير أم لها يكوف يكاد ال المبيدات هذق من العظمى

 لىع كبيرة سلبية جانبية آثار في كتتسبب المزرعة أرباح من تقلل ما كغالبا

 . البيئية كالصحة اإلنساف صحة

 

 التابع( IPPM) اآلفات كمكافحة المبيدات إلنتاج المتكاملة اإلدارة برنامج أبرـ

 الحكومية غير كالمنظمات الحكومات مع شراكة كالزراعة األغذية لمنظمة

 رفع بهدؼ المستويات جميع على المزارعين كمنظمات البحثية كالمؤسسات

 في السامة المبيدات استخداـ منع أك من الحد يةأهم حوؿ الوعي مستول

 .الزراعة

 

 كالمراقبة الرصد
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 المتكامل المركز  - األمريكية البحثية المعاهد أحد مع الحالية الشراكة أدت

 رئيسية أدكات كتعديل تطوير إلى  - أكريجوف كالية بجامعة النباتات لحماية

 البيئة على المبيدات تأثير رصد في كبير بشكل تساعد أف يمكن كاعدة جديدة

 البيولوجي للتنوع الرئيسية المؤشرات على المحتملة السلبية اآلثار كتقدير

 . اإلنساف صحة كعلى

 

 كمكافحة المبيدات إلنتاج المتكاملة اإلدارة برنامج قاـ ذلك، إلى باإلضافة

 المتحدة الواليات) أكهايو كالية جامعة مع الشراكة خبلؿ من اآلفات،

 بيئيا المسئولة االقتصاديات إلتبلؼ التابع لوكاستوكس كمختبر( ريكيةاألم

 أحواض في للمياق الجودة كعالي النطاؽ كاسع تقييم أكؿ بتنفيذ ،(السنغاؿ)

 تركيزات البرنامج كرصد. بها المرتبطة الرم كأنظمة كالسنغاؿ بالنيجر األنهار

 كقدـ أسابيع، عدة ارمد على للمياق الرئيسية السطحية النقاط في المبيدات

 19 من المزارعين بممارسات المرتبطة المسوحات على المبنية النتائج اآلف

 المجتمعي التعليم بجانب الجديدة، األدكات هذق كتوفر. دكؿ ست في موقع
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 تحليل إجراء إمكانية( FFS) الحقلية المزارعين مدارس خبلؿ من الفعاؿ

 السطحية المياق كأنظمة لزراعيةا النظم في اآلفات لمبيدات النطاؽ كاسع

 . إفريقيا غرب في

 

 كالتشريع السياسة

 

 مع كثب عن اآلفات كمكافحة المبيدات إلنتاج المتكاملة اإلدارة برنامج يعمل

 كتطوير الآلفات مبيدات مخاطر من للحد مناسبة بيئة إيجاد بهدؼ الحكومات

 الهيئات عم كاالرتباط كالتشريع كالسياسة الوعي مستول رفع أنشطة

 . اآلفات مبيدات بإنتاج المعنية كاإلقليمية القطرية التشريعية

 

 مساعدة البرنامج خبلؿ من توفيرها تم التي كالبيانات األدكات تقدـ كسوؼ

 كالبرية المائية البيئية بالنظم المتعلقة المخاطر تحديد بشأف للحكومات كبيرة



43 
 

 البلزمة المعلومات النتائج رتوف أف المأموؿ كمن. اإلنساف بصحة الصلة كذات

 كضع على كتساعدهم كاإلقليمي القطرم المستول على القرار لصانعي

 الخاصة االلتزامات مع تتوافق التي السليمة كاللوائح كالقوانين السياسات

 . الدكلية بالمعاهدة

 

 المعنية الدكؿ بين المشتركة الدائمة اللجنة تخطط الراهن، الوقت في

 األغذية منظمة مع للعمل( CILSS) الساحل منطقة في الجفاؼ بمكافحة

 الموظفين من أعضائها بين فيما القدرات لبناء أكهايو كالية كجامعة كالزراعة

 كتقييم برصد الخاصة المتطورة األدكات هذق استخداـ بشأف الفنيين

 . المخاطر

 التعليم

 على قليةالح المزارعين مدارس خبلؿ من اآلفات إدارة على التدريب يرفع

 المرتبطة الصحية بالمخاطر الوعي مستول من الزراعي الموسم مدار

 بمبيدات كاستبدالها لها استخدامهم من الحد على المزارعين كيشجع بالمبيدات
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 في التدريب يفيد كسوؼ. سمية أقل أك سمية كغير التكلفة كمنخفضة مجدية

 الفورية الخطط ملكتش. المبيدات استخداـ على التجارم الضغط تجنب كيفية

 بهدؼ للمبيدات المحلية بالمبيعات المعنيين األشخاص مع كثب عن العمل

 جودة تحسين كبالتالي كفاعليتها، مخاطرها بشأف معارفهم تحسين

 الممارسات أف ثبت كقد. الزراعية المجتمعات إلى الواردة المعلومات

 مدارس خبلؿ من استحداثها تم كالتي المحاصيل إلدارة األخرل المحسنة

 الربحية كتحسين اإلنتاج زيادة على المزارعين تساعد الحقلية المزارعين

 .الصمود على كالبيئية االقتصادية القدرة كتعزيز

 االثار السلبية التي تنتج عن تلوث الهواء

إصابة اإلنساف بالعديد من األمراض الخطيرة التي تتسببي بالوفاة في كثيرو  

طاف اك بأمراض دائمة ترافقه مدم الحياق من األحياف كأمراض السر

 كأمراض الربو ك القلب كغير ذلك.

تآكل الغطاء النباتي كحدكث تغيرات غير طبيعٌية في أشكاؿ النباتات  

 كألونها. 

 موت العديد من الحيوانات كانقراضها.  
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 تآكل المباني السكانٌية كتلفها.  

لغابات كأشجار إتبلؼ الغطاء األخضر لؤلرض حيث يؤدل إلى أتبلؼ ا 

الحدائق كنباتات الحاصبلت الزراعية ككثير من الخضركات كتآكل طبقة 

األكزكف مما يسبب تلف المحاصيل كخاصة الحبوب ككل الخضراكات 

الورقية كالمزركعات التي تستخدـ كطعاـ للماشية ككذلك الحاؽ الضرر 

 .البيئيبالكائنات الحيه التي تؤدل إلى اضطراب فى التوازف 

 ئح للتخلص من التلوث الهوائينصا

 .تصميم سليم للمدف الصناعية من حيث المكاف كالصرؼ كغير ذلك 

  إجبار المصانع كالمعامل على إقامة كحدات فلترة لمعالجة المخلفات

 الغازية كالغبارية. 

  االعتماد على استخداـ البنزين الخالي من الرصاص، كالمازكت الخالي

 من الكبريت. 

 مة محركات كسائل النقل الخاصة كالعامة. التأكد من سبل 

  .بناء المصانع في أماكن بعيدة عن المدف كالتجمعات السكانية 

  .معالجة مياق الصرؼ الصحي 
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  .استخداـ المبيدات كاألسمدة ذات المصدر العضوم بدالن من الكيميائي 

  .التشجيع على زراعة األشجار كالنباتات الخضراء 

 ًالمختلفة كالتوعيٌة إلى األضرار التي ييلحقها  مكافحة التدخين بأشكاله

 باإلنساف كالبيئة. 

 

 المياقتلوث  -2

 

على الرغم من أف تلوث المياق يمكن أف يكوف بفعل الطبيعة أك األنشطة 

البشرية، إال أف األنشطة البشرية تعد من األسباب األكثر شيوعنا لتلوث المياق، 

 :وث المياقأبرز مصادر تلذكر كفيما يأتي سيتم 
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  تلوث المياق الطبيعي الذم يحدثي نتيجة تغيُّرو في الخصائص الطبيعٌية

للمياق، بحيثي تصبح غير صالحة لبلستهبلؾ البشرم، كتغير درجة 

ملوحتها، كارتفاع نسبة بعض المركبات الضارة فيها مما يؤدم الي تغير 

 لونها كرائحتها.

 ماما.التخلص من مخلفات الصناعة بدكف معالجتها ت 

 .تسريبات المواد البتركلية 

  تلوث المياق بالمبيدات الحشرٌية كاألسمدة عندما يتم تصريف تلك المواد

 في المياق دكف تدكيرها بشكلو صحيح. 

  التخلص من مخلفات االقمامة  في الماء 

  اختبلط مياق الصرؼ الصحي بالمياق العذبة خصوصا اثناء حدكث

 الفيضانات كالزالزؿ.

 زانات المياق األرضية ك التي ال يتم تنظيفها بصفة دكرية.استخداـ خ 

  .التصريف غير القانوني للنفايات في المسطحات المائية 
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  تلوث المياق الجوفية :  عن طريق تسرب مياق الصرؼ الصحي إلى

مياق اآلبار كتسرب بعض المعادف مثل الحديد كالمنجنيز إلى جانب 

راضي الزراعية كهو ما يحدث المبيدات الحشرية المستخدمة في األ

 لآلبار في المناطق الزراعية.

 اثار تلوث المياق على صحة اإلنساف كالكائنات الحية األخرل   

اصابة االنساف باألمراض المعوية مثل )الكوليرا كالتيفود كالدكسنتاريا  

بأنواعها كالتهاب الكبد الوبائي كالمبلريػا كالبلهارسيا كحاالت تسمم الغذاء 

 ير ذلك.كغ

زيادة تكاثر كانتشار اآلفات الضارة مثل البعوض التي تسبب العديد من  

  .االمراض

 تدمير الثركة السمكية 

 ..،.. 

 نصائح لعبلج تلوث المياق

  .بناء المنشآت الخاصة لمعالجة المياق الملوَّثة 
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  سىنُّ القوانين كالتشريعات الصارمة للمحافظة على المياق كمنع استغبللها

 سلبي. بشكلو 

  إنشاء جمعيات خاصة لنشر الوعي حوؿ أهمية الحفاظ على المياق من

 التلوث. 

  مراقبة األنهار كالبحيرات المغلقة ككافة المسطحات المائٌية لمنع كصوؿ

 المواد الضٌارة لها. 

  التخلص من بقايا النفط الموجودة في المياق عن طريق السحب اك غير

 ذلك. 

 مخلفات المنازؿ كالنفايات في أماكن بعيدة  تخصيص مناطق معينة لتفتيت

 جدًا عن مصادر المياق. 

  البحث عن كسيلة مناسبة لدفن المخلفات النوكية في أعماؽ بعيدة عن

 المياق الجوفيٌة للحفاظ على نظافة  الماء المخزف في طبقات االرض.

 

 تلوث التربة -3
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 أسباب تلوث التربة

 ، فاالستخداـ المفرط لمياق الرم مع سوء  تمليح التربة كالتشبع بالمياق

 الصرؼ الصحي يؤدم إلى اإلضرار بالتربة. 

  .التسرب من الخزانات كاألنابيب مثل أنابيب النفط كمنتجاته 

  كجود ظاهرة التصحر ، كيساعد في هذق العملية الرياح النشيطة التي

باف تعمل على زحف الرماؿ إلى األراضي الزراعية فيما يعني بتحرؾ الكث

 الرملية. 

 .إنبعاث الملوثات من أماكن تجميعها إلى البيئة المحيطة بها 

  .إنتقاؿ المواد الملوثة مع مياق السيوؿ أك المياق الجوفية 
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  استخداـ المبيدات كالكيماكيات على نحو مفرط فهى ترشح المبيدات

لداخل التربة، أك تنقل عن طريق الرياح، كيمكن أف تنتشر عن طريق 

السطحي للمياق، أك تنتقل بالصرؼ لتصل إلى المياق الجوفية  الجرياف

كتنتشر بالتالي في خزاف المياق الجوفي. كتؤدم الي الحاؽ الضرر بالتربة 

 كقتل بعض البكتريا الضركرية مما يفقد التربة خصوبتها كسبلمتها.

 .التلوث بواسطة بالمعادف الثقيلة كالمواد المشعة 

 من النفايات كالمخلفات، بدفنها في التربة  الطرؽ الخاطئة في التخلٌص

مما يؤدم الي تحللها داخلها كتسريبها الي المياق الجوفية كالنباتات كالحاؽ 

 الضرر باإلنساف ك الكائنات الحية.

  .التوسع العمراني الذم أدل إلى تجريف كتبوير األراضي الزراعية 

  بسبب االنفجارات كثافة األمطار الحمضيٌة كالمواد الميشعة التي تنتج

 النوكية، التي تتسربي إلى التربة كتؤدم الي تلوثها.

  التغيُّرات المناخٌية التي تؤدم إلى إزالة الغابات، كزيادة ظاهرة االحتباس

 الحرارم الذم ينعكس على صحة التربة بشكل اساسي.
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 أهم االثار المترتبة على تلوث التربة

التربة الملوثة للجػلد أك شرب المياق  :  من خػبلؿ مبلمسة التأثيرات الصحية �

التى قد يكوف تسربت إليها الملوثات من التربة أك إستنشاؽ الغازات 

السامة كالغبار الذل يحتوم على مواد ضارة أكتناكؿ المنتجات الزراعية 

 من المناطق الملوثة فتؤدم الي انتشار االمراض كاالكبئة.

لنباتات كالحيوانات كتؤدم الي إنقراض : قد تسبب تسمم ا التأثيرات البيئية   �

 مجموعات نباتية كحيوانيػة ك تؤثر علي النظاـ البيئي ككل. 

: من أهم نتائج األراضى الملوثة فقداف قيمتها كقد  التأثيرات اإلقتصادية �

تتوقف عن اإلنتاج الزراعي ، فتؤدم الي نقص المواد الغذائية البلزمػة 

 لبناء االنساف كنموق كصحته .

 صائح هامة للتخلص من مشكلة تلوث التربةن

  ،اتباع الطرؽ الصحيٌة للتخلٌص من النفايات الصلبة كالمخلفات المنزلٌية

 .  كإعادة تدكيرها مثبلن
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  التقليل قدر المستطاع من استخداـ الميبيدات الحشريٌة، كالزراعيٌة، كمن

يدات استخداـ الميخصبات الكيماكيٌة كاالعتماد فقط علي استخداـ المب

 كاالسمدة التي تتحلل بشكل سريع في التربة.

  نشر الوعي العاـ حوؿ أهمية التربة كطرؽ الحفاظ على نظافتها

 كحمايتها من التلوث. 

  ٌزراعة األشجار كاألعشاب التي تساهم في تأمين التربة السطحيٌة ألف

أكراؽ األشجار تقوـ بامتصاص الماء الزائد كما تساعد جذكر االشجار 

 ثبيت التربة كمنعها من االنجراؼ.علي ت

  حفر قنوات خاصة لمياق األمطار لتوجيهها كمنعها من الجرياف السطحي

 الذم يؤدم إلى انجراؼ التربة. 

  .الحد من الرعي الجائر، ككضع قوانين تمنع التعدم على الثركة النباتيٌة 

 

 التلوث االشعاعي -4
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ي يتم من خبللها إضافة التلوث اإلشعاعي هو أحد أنواع التلوث الت �

الملوثات اإلشعاعية إلى البيئة، مما يؤثر بشكل سيئ على اإلنساف 

كالكائنات الحية األخرل، إذ يعتبر من أخطر أنواع التلوث نظرا لبقاء 

السموـ موجودة، كعدـ القدرة على التخلص منها بشكل يسير، بل يتم 

ع األخذ بعين عزؿ هذق الملوثات حتى تفقد إشعاعها شيئا فشيئا، م

 اإلعتبار أف هذق العملية قد تمتد لفترات طويلة.

 مصادر التلوث االشعاعي �
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يوجد للتلوث اإلشعاعي مصدرين أساسيين، هما: التلوث اإلشعاعي الناتج من 

 مصادر طبيعية، كالتلوث اإلشعاعي الناتج من مصادر صناعية.

 مصادر التلوث الطبيعية، تتمثل في:• 

 : كتكوف قادمة من النجوـ كالفضاء الخارجي.. األشعة الكونية1

. األشعة األرضية: كالتي تصدر عادة عن مواد مشعة توجد في القشرة 2

 األرضية.

 . غازات مشعة في التربة: كتكوف على التربة السطحية.3

 . األشعة في المياق: كهي األشعة الموجودة في الينابيع المعدنية.4

 عة الناتجة عن انفجار البراكين كثواراناتها.. األشعة من باطن األرض: األش5

من أكثرها شيوعا إلطبلؽ اإلشعاعات المسببة للتلوث  :مصادر التلوث الصناعية• 

 هي األنشطة البشرية المتمثلة فيما يلي:

. المفاعبلت النوكية، كمحطات توليد الطاقة النوكية المستخدمة في إنتاج 1

 الطاقة.
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 ة، خاصة النوكية.. اكتشافات كتجارب األسلح2

 . عمليات تعدين كاستخراج العناصر المشعة الموجودة في القشرة األرضية.3

 . األشعة الطبية كالسيما تلك التي تستخدـ في التشخيص، كالنفايات الطبية.4

 المخاطر الصحيػة للمواد المشعة

يتم تحديد درجة الخطر الذم يسببه التلوث اإلشعاعي عن طريق درجة تركيز 

لوثات، كعليه يتم تحديد مدل خطورة األمراض الناتجة عنه، كمن تلك الم

 يلي: األمراض ما

 .التعرض لكميات كبيرة من اإلشعاع يتسبب في حركؽ بالجلد 

  التسبب في اإلصابة بمتبلزمة اإلشعاع الحاد، كمن أعراضها الغثياف

 كالقيئ، ثم مواجهة خطر الوفاة في كثير من األحياف.

 3- ر على كل األفراد المتعرضين بالتأثير المباشر ككذلك اإلشعاع يؤث

األجياؿ فيما بعد كهو ما يعبر عنه بالتأثير الوراثي ، فالجرعات العالية جدًا 

 تؤدم إلى تلف لخبليا الدـ كأنسجة العظاـ 

 المخاطر الصحيػة للمواد المشعة 
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 .زيادة خطر اإلصابة بمرض السرطاف، خاصة على المدل البعيد 

 م التلوث اإلشعاعي إلى اإلصابة بمرض السرطاف؟كيف يؤد

يؤدم التعرض لمستويات منخفضة من اإلشعاع لفترة زمنية طويلة إلى التأثير  

فيها، كهذق الخبليا قد   (DNA)على خبليا جسم اإلنساف، كتلف المادة الوراثية

سات تموت في نهاية األمر أك تتحوؿ إلى خبليا سرطانية، كما أف العديد من الدرا

التي أجريت كشفت على قدرة التلوث اإلشعاعي على رفع معدالت اإلصابة 

 بالسرطاف.

 طرؽ الوقاية من التلوث اإلشعاعي

 العمل على مراقبة التلوث اإلشعاعي، كالتحكم به. 

 كضع الفتات للتحذير من األماكن ذات اإلشعاعات المرتفعة. 

 تغطية أراضي المباني بطبقة من مواد عازلة لؤلشعة. 

 الحرص على معالجة النفايات المشعة. 

 الحرص على تخزين المواد المشعة تحت رقابة عالية كبحذر بالغ. 
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 التلوث السمعي )الضوضائي( -5

 

تيعرؼ الضوضاء باألصوات التي ال يرتاح لسماعها اإلنساف، إذ ينفر  �

تلقائيًا منها لعدـ تقبله لها. فهي أصوات خشنة غير منتظمة ال معنى 

ن عن أنها ذات تردٌد عاؿو كتؤدم إلى إهتزاز طبلة األذف لها، ف ضبل

بشدة، كذلك بعكس األنغاـ الموسيقية التي يطرب لها الشخص 

 كيتفاعل معها ركحيًا كيشعر بسعادة لدل سماعها.

تعتبر الضوضاء الزائدة مصدرا لئلزعاج البيئي الذم يعرض صٌحة  �

بالتلوث السمعي.  البشر للخطر حتى تٌمت التسمية لئلزعاج الصوتي

أصبح الضجيج بأنواعه مشكلة صاحبتها سلبيات متعددة كضارة 
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باإلنساف سواء من الناحية النفسية كالصحية كالعقلية على المدل 

 القريب أك البعيد. 

 مصادر التلوث الضوضائي

ن: ضوضاء كسائل النقل:  أكال

دراجات تأتي بشكل أساسي من السيارات كاألكتوبيسات كعربات النقل كال 

البخارية. كتتسبٌب كل هذق الوسائل بالضوضاء بشكلو مختلف، كهذق الضوضاء 

 هي األكثر شيوعًا كتأثيرًا على حياة الناس.

 ثانيًا: الضوضاء الصناعية:

مصدرها المصانع أك أماكن العمل، كهي تؤثر على العاملين في هذق    

للعامل نتيجة تعرٌضه األماكن، كعلى عامة الناس، إذ تتأثر الحواس السمعية 

اليومي لهذق األصوات، خصوصًا كأنها خطيرة للغاية كتلحق به الضرر المباشر 

 على المدل الطويل.

 ثالثًا: الضوضاء االجتماعية: -
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ن عن أصوات الحيوانات األليفة في المناطق    كيتمثل مصدرها ب "الجيرة"، فضبل

 سهم...الريفية، كاألنشطة المنزلية، كأصوات األشخاص أنف

 رابعًا: ضوضاء الماء: -

كنسأؿ أنفسنا هل توجد ضوضاء في البحار كالمحيطات أك في الماء بشكلو   

بالطبع توجد، لكن اإلنساف هذق المرة لن يكوف هو الوحيد المتأثر بما  -عاـ

تسبٌبه له من مشاكل، بل تشاركه الكائنات البحرية من األسماؾ كالحيتاف، إذ أف 

ن أف يكوف مصدرًا لئلزعاج، ككذلك أصوات محركات السفن... صوت األمواج يمك

كتكتسب الضوضاء في البحار أهميتها من كونها أكسع رقعة من اليابسة، كمن 

ثم فإف المخاطر التي تصيب األحياء البحرية ذات نتائج كآثار أكسع مدل، 

اة فالضوضاء في هذا الجانب تيمٌثل كاحدًا من مصادر التلوث التي تضر بالحي

 الطبيعية تحت الماء.

 أهم االثار المترتبة على التلوث السمعي
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تشير الدراسات إلى أف التلوث الضوضائي قد يتسبٌب في ردكد فعل  �

غير متزنة، كالشركد الذهني، كعدـ القدرة على التركيز، كإرتفاع 

ضغط الدـ، كاإلفراز الزائد لبعض الغدد، مما ييسبِّب إرتفاع نسبة 

، كاإلصابة بقرحة المعدة، كأكجاع الرأس كالشعور السكر في الدـ

بالتعب كاألرؽ. كما تشير بعض الدراسات التي قاـ بها العلماء 

سنوات في  10إلى  8النمساكيوف إلى أف عمر اإلنساف يقل من 

المدف الكبيرة بالمقارنة مع سكاف األرياؼ بسبب التلوث 

 الضوضائي. 

ضغط الدـ عند أطفاؿ كفي لوس أنجلوس، أظهرت الدراسات أف  �

المدارس الواقعة بالقرب من المطار أعلى منه لدل أطفاؿ 

المدارس البعيدة عنه، كما أف سرعتهم في حل المسائل الرياضية 

أقل، كعند إخفاقهم في حل المسألة سرعاف ما يقوموف برميها 

جانبًا كال يحاكلوف إعادة حلها. كحسب نتائج بعض الدراسات التي 

لترا فإف كاحدًا من كل أربعة رجاؿ ككاحدة من كل نيشرت في إنج

 16ثبلث نساء يعانوف من األمراض الناتجة عن الضوضاء. كيشكو 
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مليوف عامل في الواليات المتحدة األميركية من الضوضاء في 

المصانع التي يعملوف فيها، كتيقدٌر األضرار التي تيصيب العماؿ 

 ار دكالرسنويًا.ملي 4كتؤدم إلى اإلنقطاع عن العمل بنحو 

 نصائح للحد من الضوضاء

تخطيط المدف مع اإلحتفاظ بالغطاء األخضر، ألف األشجار تمتص نسبة كبيرة  -

 من األصوات، باإلضافة إلى جعل الشوارع متسعة لتخفيف اإلزدحاـ.

 عدـ إستخداـ المنبهات )كبلكسات( العالية الصوت في السيارات. -

 ر كمراعاة صحة اآلخرين لهذق الناحية.عدـ التسبُّب بالضوضاء للغي -

 عدـ القياـ باألنشطة الحيوية في ساعات متأخرة من الليل. -

ن. -  تجنٌب إقامة الحفبلت الصاخبة ليبل

 خفض صوت التلفزيوف، الراديو... -

 ضماف سبلمة األدكات الكهربائية حتى ال تيصدر أصواتًا مزعجة لدل إستخدامها. -
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 التلوث البصرم -6

 

يمكن أف يدمر النداء « كجود أم مشهد غير مرغوب فيه»لتلوث البصرم هو ا

الجمالي لمنطقة محددة، يحدث التلوث عندما ال يستطيع الفرد اإلستمتاع بالرؤية 

 في منطقة معينة بسبب التغيرات السلبية في البيئة الطبيعية.

نه هو أم كل شئ تنفر العين من مشاهدته يعتبر بمثابة تلوث بصرم، أم أ 

الشيء المخالف لقوانين البيئة كالطبيعة سواء كاف في الشوارع كالميادين أك 

 غير ذلك.

 من أمثلته:
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:كضع القمامة خارج صناديق القمامة، ايضا صناديق القمامة بأشكالها القمامػة 

التي تبعث علي التشاؤـ من إحدل التلوث البصرم سواء كاف من الرائحة 

 يوانات الباحثين عن طعاـ.الكريهة، أك من تجمع الح

: هناؾ العديد من األشخاص ال يجدكف التخطيط العمراني، التخطيط العمراني

فنجد هناؾ فراغات كعدـ تناسق مع األبنية األخرل مما ينتج عن ذلك تلوث 

 بصرم، اك  مبلحظة المباني المهدمػة كسط العمارات الشاهقة .

لواف من إحدل جماليات الشيء سواء : يعتبر تناسق األ األلواف الغير متناسقة

 كاف هذا الشيء هو مبنى معمارم أك لوحة فينة.

 البلفتات كلوحات اإلعبلنات المعلقة في الشوارع بألوانها المتضاربة.

 السيارات المحطمػة في حػوادث المركر. 

. 

 أضرار التلوث البصرم
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هور صحة يعتبر للتلوث البصرم العديد من األضرار التي قد تؤدم إلى تد

اإلنساف، كذلك عن طريق التأثير السلبي على النفسية العامة، فعند النظر إلى 

منظر طبيعي متوفر به المناظر الخضراء أم الحدائق كاألشجار نجد أف نفسية 

اإلنساف دائمنا إلى األماـ كقادر على التفكير كاإلبداع، على العكس تمامنا 

ضراء كمتوفر بها الكثير من القمامة بالعيش في منطقة خالية من المناظر الخ

 كالرائحة الكريهة، فعند ذلك نجد النفسية غير قادرة على اإلبداع.

 نصائح للحد من التلوث البصرم

  للحد من التلوث البصرم ليس بالشيء السهل، فهو مسئوليتنا جميعنا

حكومة كأفردا، كلكي نوقف مشكلة التلوث البصرم علينا أف نكوف على 

 رارق لنا جميعنا.دراية بأض

  ال بد من كضع قوانين حازمة، تردع من ال يحترـ حق غيرق في العيش

 في أماكن نظيفة خالية من التلوث.

  الحد من التصرفات الفردية التي قد تبدك بسيطة كلكنها من مسببات التلوث

البصرم، مثل إلقاء القمامة في الشوارع بدال من إلقاءها في صناديق 

 القمامة.
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  األحياء العشوائية كتوفير بنية تحتية أساسية مبلئمة، كاالهتماـ تنظيم

 بنظافة تلك المناطق بشكل خاص.

 

 التلوث الضوئي -7

 

 

يعرؼ التلوث الضوئي على أنه الضوء الصناعي الزائد عن الحاجة، كالذم يتم 

توجيهه بطريقة خاطئة لينفذ خارج المنطقة المراد إنارتها، كمواقف السيارات 

حات كالطرؽ أك حتى إضاءة الزينة أك االحتفاالت، كذلك يتسبب في كصوؿ كالسا
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الضوء لمناطق ال ينبغي أف يصلها فهو جوهرق تلوث السماء في الليل بسبب 

 اإلضاءة الكهربائية المفرطة.

 أسبابه:

o .التغيرات البيئية 

o .التغيرات الوظيفية لؤلنظمة البيئية 

o زيادة التمدد العمراني كالمدف الكبرم. 

o  ،عدـ االهتماـ بالثركة البيئية كعدـ توافر دراسات كافية عن حجم األضرار

 كآثار التلوث الضوئي.

o .غياب الوعي بالثركة البيئية 

 تأثير التلوث الضوئي

  ظهور ما يعرؼ باسم "الوهج السماكم الصناعي"، أم انتشار الضوء

أنحاء المنعكس من اإلضاءة الكهربائية على األرض في الجو، في جميع 

 العالم. 
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  يؤثر هذا التلوث على سبلمة الحيوانات الليلية بشكل كبير كالوطاكيط

 كأنواع مختلفة من الطيور كالفراشات الليلية كالبرمائيات.

 اختبلؿ التوازف البيئي 

 نصائح للحد من التلوث الضوئي

 .االهتماـ بالبيئة كالغطاء النباتي كالحيواني بشكل أكبر 

 ه الشخص فقط داخل المنزؿ كخارجه من أماكن إنارة ما يحتاج إلي

 كمساحات

  الحرص على تشغيل اإلضاءة الضركرية فقط كبالحد األدنى 

 ( ساعة األرضEarth Hour)  هي حدثه عالمي سىنوم من تىنظيم

الصندكؽ العالمي للطبيعة كهي عبارة عن  إطفاء األضواء كاألجهزة 

 9:30حٌتى  8:30من الساعة  اإللكتركنية غير الضركرية لمدة ساعةو كاحدة

في توقيت الدكلة المحلي ليتم  من خبلله تشجيع األفراد كالمجتىمعات -

كميبٌلؾ المنازؿ كالشىرًكات على إطفاء األضواء كاألجهزة اإللكتركنية غير 

الضركرية في آخر يوـ سبت في شهر مارس من كل عاـ، كذلك لرفع 
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ة سيدني األسترالية هي أكؿ من الوعي بخطر التغير المناخي. ككانت مدينى 

، كمنذ ذلك الحين، نمى هذا العدد 2007بدأت بهذق الحملة في عاـ 

 مدينة كقرية حوؿ العالم.  7000لييصبًح أكثر من 

 ...،.. 

 

 التلوث الغذائي -8

 

 

الماء على ما يجعله غير صالح لبلستهبلؾ  تلوث الغذاء هو احتواء الطعاـ أك

اء كانت كائنات دقيقة ضارة، أك مواد كيماكية سامة أك الحيواني، سو االدمي أك



70 
 

غذاء ملوث بالمواد المشعة القاتلة، مما قد يترتب على تناكؿ الغذاء إصابة 

 المستهلك باألمراض، التي تعد أشهرها أمراض التسمم الغذائي.

 أسػباب التلوث الغذائي

 كتشمل :اكال: العوامل البيولوجيػة 

 قيقػة  مثل البكتيريا كالخميرة كالفطر :نشاط  األحياء الد –أ  

التلوث البكتيرم : كمثاؿ لذلك إفرازات ميكركب  كوليستريديم كهو ما يعرؼ   

بالتسمم البيتولوني الذم يكثر في األغذيػة  المطهيػة كالمكشوفػة في درجػة 

 حرارة الغرفػة لفترة طويلة .

ق الخمائر في العصائر تلػوث ناتج عن نشاط  الخمائػر ، كعادة ما تنمو هذ

 كالعجائن المحفوظة تحت ظركؼ صحية غير مناسبة .

تلوث ناتج عن فطريات مثل فطر األسبرجلس كالبنسليوـ كاألفبلتوكسن كهذق 

الفطريات عادة تنمو على الفواكػه كالبقوؿ كاآلعبلؼ كتفرز التوكسينات الخاصة 

 سمم .بها كهو ما يؤدم إلى إصابػة اإلنساف أك الحيواف بالت
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 )ب( تحػلل أنزيمي :  �

هذا النوع قائم على نشاط أنزيمات الغذاء كخاصة الخضر كالفاكهة  �

الطازجػة كالمحفوظة في ظركؼ تخزين غير مناسبة مما يتسبب في 

إستمرار النشاط األنزيمي كيؤدم إلػػػػػى تغيير في لوف كطعم كقواـ 

إلى رفض  هذق األغذيػة ككذلك ظهور ركائح غير مرغوبػة مما يؤدم

المستهلك لتناكلها .كمن أشهر أنزيمات التحلل البركتيز كهي األنزيمات 

المحللة للبركتين كالليبيز كهو األنزيم المحلل للدهوف .ككذلك األميليز كهو 

 األنزيم المحلل للنشا.

 )ج( غزك الحشرات كالقوارض كالطفيليات :

ف غير مستوفية كيحدث ذلك عادة في مراحل تخزين الغذاء في مخاز -   

للشركط  الصحية ، مما ينتج عنه تسلل الحشرات كالقوارض إلى هذق األغذيػة 

مخلفػة كراءها براز القوارض كشعرها مما يجعلها  غير صالحة لبلستهبلؾ 

 اآلدمي.

 كتشمل :ثانيًا العوامل الكيماكيػة 
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 ػ المواد المضافػة.1

 ركيزات أكثر.ػػ كجود بقايا المبيدات الحشرية في الغذاء بت2 

 كجود بقايا األسمدة كالمركبات البيطرية. -3

 تلوث الغذاء بالمعادف الثقيلة مثل الرصاص. -4

 تزنخ الزيوت كالدهوف أنزيميًا أك باألكسدة الهوائيػة. -5

فساد المعلبات كأشهرها اإلنتفاخ  الهيدركجيني  الذم ينتج من  تفاعل   -6 �

 كإنطبلؽ غػاز الهيدركجيػن.معدف جدار العلبة مع أحماض الغذاء 

تغير لوف الغذاء نتيجػة حدكث تفاعبلت كيميائية  كيعني تفاعل  -7 �

السكريات األحاديػة مع األحماض األمينيػة كأكسدة فيتامين )ج( نتيجػة 

لوجود النحاس كتحوله إلى اللوف البني مثل عصائر البرتقاؿ كأكسدة 

له إلى اللوف األصفر غير الكاركتين في الجزر المحفوظ بالتجميد كتحوي

 المرغوب فيه.

 ثػالثًا :  عوامل طبيعيػة للتلػوث : 
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 مثاؿ:

كجود مادة السوالنين في البطاطس الطازجػة كهي مادة مثبطة لنشاط  �

 الوصبلت العصبية في الجهاز  العصبي لئلنساف كالحيواف  .

هناؾ أحماض في العرقسوس يؤدم إلى حدكث إرتفاع ضغط الدـ في  �

 ف .اإلنسا

المركبات المثبطة لؤلنزيمات الهاضمة للبركتين مثل مثبط البيبسين  كالتي  �

 تؤدم إلى تثبيط أنزيمات الهضم كما في فػوؿ الصويا .

 االثار السلبية الناتجة عن التلوث الغذائي

 العواقب الصحية لتلوث الغػذاء: -أ �

o ث ظهورالعديد من حاالت اإلسهاؿ في الدكؿ الناميػة نتيجػة  للتلو

الجرثومي  للغذاء  مما ينتج عنه سوء اإلمتصاص كتدهور الحالة الغذائية  

كالتخلف العقلي  كتأخػر النمو، كتوجد أمراض أخرم غيراإلسهاؿ كتنتقل 

 عن طريق  الغذاء مثل التسمم  البوتيولوني.
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o  .أمراض التسمم الغذائي كهي أكثر إنتشارًا في الدكؿ الناميػة 

o الجسم كإنتشار األكراـ السرطانية. ضعف الجهاز المناعي في 

o  . ضعف الجهاز المناعي في الجسم كإنتشار األكراـ السرطانية 

o . حدكث الشيخوخة المبكرة كتسمم الدـ كاإلرهاؽ العصبي 

o .اإلصابػة بأمراض القلب كالرئتين 

o .انتشار االمراض المزمنة 

o .غير ذلك 

 : العواقب اإلقتصاديػة كاإلجتماعيػة لتوث الغذاء  -ب  �

إف التأثير اإلقتصادم لتلوث الغذاء يواجه إهتمامًا كبيرًا في معظم دكؿ العالم    

كلكن العواقب اإلقتصايػة لم تدرس بشكل منتظم  إال في حدكد ضيقة إلرتفاع 

التكاليف اإلجمالية التي سببها تلوث الغذاء كتشمل قيمة المحاصيل الزراعية 

 كالدخل القومي .  كالمنتجات  الحيوانية كخسارة اإلنتاج
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يؤثر تلوث الغذاء على اإلقتصاد في العالم كيشمل ذلك قيمة المحاصيل  -1

 الزراعية كالمنتجات الحيوانيػة التي يتم إتبلفها نتيجػة التلوث .

هناؾ تكاليف باهظػة، تكلف الدكلة نظير معالجػة األمراض التي يسببها  -2

 .التلوث،نظير المرض كالعجػز كالموت المبكر 

 عواقب تلوث الغذاء على التجارة العالمية : –ج  �

تشكل تجارة األغذية )إستيرادا اك تصديرا( جانبًا كبيرًا في حركة التجارة     

العالمية، فيؤثر علي حركة التجارة بين الدكؿ المصدرة كالدكؿ المستوردة 

 بفرض قيود على نوعية بعض السلع .

 كيف حنمي ثيئتنب من التلوث 
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 بعضها مع تتكوف كالتي الطبيعة في موجود هو ما كل هو عاـ بشكل البيئة

 كالهواء كالماء التربة مثل األرض كجه على حياة منطومة لتشكل البعض

 كاسع بشكل ظهرت قد البيئة كحماية,  األرض كوكب على تعيش التي كالكائنات

,  يئةالب على كمشاكل مخاطر من األرض كوكب لها تتعرٌض التي المخاكؼ نتيجة

 التي البيئية المشكبلت أكبر من تعد التي الحرارم اإلحتباس المخاكؼ هذق كمن

 على كبير بشكل تؤثر التي األرض مناخ من تغٌير كالتي األرض كوكب تواجهها

 تلوثات من تقليل على تقوـ البيئيٌة الحماية كهذق,  فيها تعيش التي الكائنات

 . البيئة
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 الفرد من تبدأ فهي,  فيها كاإلهماؿ تركهها يمكن ال التي األمور من البيئة حماية

 كالمصانع كالمؤسسات الشركات كإلى األكبر الجماعات تصل أف إلى نفسهً

 يظنها التي باألمور لو حتٌى البيئة على المحافظة الجميع على التي كالحكومات

 تصل أف إلى كالمتنزهات الشوارع في كالفضبلت الورؽ رمي مثل تافهه البعض

 . النوكية كالمفاعبلت المصانع مخلفات إلى

 البيئة على المحافظة كسائل

 : كطبقاتهم المجتمع أفراد بين البيئي الوعي نشر -1

 أف يمكن التي كالمخاطر البيئة على الحفاظ ثقافة نشر عملية هو البيئي الوعي

 فرد كل عاتق على المسؤكلية كتحمل البيئة على يحافظو لم إذا الناس يواجهها

 في موجود شخص كل على كفرض كاجب تعتبر البيئة على الحفاظ أفب

 على الحفاظ على تساعد التي النقاط أهم من فهي فيها يعيش التي المنطقة

 غيرها فمن العالم في أمٌة أم قواـ أساس هي فالثقافة,  كبير بشكل البيئة

 العالم دكؿال فجميع,  مهملة دكلة كتكوف الخريطة على لها معالمى ال دكلة تكوف

 بعدـ أفرادها مسؤكلية شعور عن ناتجة إنٌما كاإلزدهار النظافة فيها ينتشر التي
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 تقع المسؤكلية كهذق,  اآلخرين ضرر بعدـ تكوف كالتي ببلدهم في التخريب

 على أبنائهم كتربية الوعي هذا نشر على تعمل بدكرها التي األسرة عاتق على

 . همببلد تجاق المسؤكلية كتحمل النظافة

 : البيئة لحماية قوانين كضع -2

 المرتدين لمنع عنها غنى ال التي األمور من هي الدكلة تسنها التي القوانين تعتبر

 عن مسؤكلة فالدكلة,  صحيح هو ما بفعل كإلزامهم القانوف عن كالمتجاكزين

 قوانين تنسى ال أف اإلجراء إتخاذ في الدكلة سياسة حسب القوانين هذق كضع

 الموجودين األفراد ترغم الطريقة فبهذق,  عليها كالتشديد البيئة لىع المحافظة

 الناحية من األكراؽ كرمي البيئة في التخريب منع عن كالمهملين كالمتجاكزين

 الدكلة تضعها بقوانين اإللتزاـ على كالمؤسسات المصانع ترغم كالتي,  الفردية

 . البيئة على تحافظ بدكرها كالتي

 :  البيئة حمايةل أكفاء أناس كضع -3

 كيحبوف بيئتهم على يخافوف أناس البيئة على للحفاظ المهمة األمور من أيضا

 على للحفاظ القوانين كيطبقوف المستحيل يفعلوف كناس دكلتهم على الحفاظ
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 مما الكثير تجد قد مناسب مكاف في كضعتهي إف المناسب فالشخص,  البيئة

 من بل المهمة الوظائف من كظيفة كأم فهي البيئة عن غنى ال كبالتالي يقدمهي

 من كتنظيفها البيئة على الحفاظ إلى يسعوف بدكرهم كالذين الوظائف أهم

 . البيئة كزير إلى النظافة عامل من تبدأ كالتي الفضبلت

............................... 

 اآلثبر املخيفة علي كوكت األرض»التغريات املنبخية و 

اؼو أف التغير المناخي قد بدأ بالفعل يؤثر على حقوؽ من الواضح على نحوو ك 

اإلنساف. كأف ذلك التأثير من المحتمل أف يتعاظم في األعواـ المقبلة كللتغيرات 

 :المناخية اثار مخيفة علي كوكب االرض منها

ظاهرة االحتباس الحرارم هي المسبب الرئيسي للحرائق، ألنها ترفع 

ناطق كتجعلها أكثر جفافا كعرضة درجة الحرارة في الكثير من الم

لبلحتراؽ، كما تتسبب أيضا في ارتفاع نسبة غاز ثاني أككسيد الكربوف 

في الهواء الذم تحتاجه النباتات لنموها. كيقوؿ العلماء اف التغيرات 

المناخية ستتسبب في مزيد من الحرائق خبلؿ الخمسة كالعشرين سنة 
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ف بمستول خمس مرات حتى نسبة الحرائق ستتضاع” المقبلة، حيث أف 

ك ستتفاكت من منطقة إلى ”. مقارنة بالحرائق المسجلة حاليا 2040عاـ 

أخرل .فالحرائق كالفيضانات أصبحت تغزك كل ركن من أركاف العالم، 

كأصبح ال مكاف للهرب أك االختباء.. فاالحتباس الحرارم يدمر كوكب 

 .األرض بشهادة العلماء

ير المناخ تسبب في إحداث فوضى في جميع الطقس المتطرؼ المرتبط بتغ

أنحاء العالم في األسابيع األخيرة، بعدما اشتعلت حرائق الغابات في جنوب 

أكركبا، فيما أدت األمطار الغزيرة إلى حدكث فيضانات في مناطق شماؿ أكركبا، 

فاليوناف تستغيث، كمحميات إيطاليا مهددة، كالنيراف تلتهم أراضي بكاليفورنيا 

كالجزائر حرائق مدمرة،   فيا .فمنذ نحو أسبوعين تواجه اليوناف كتركياكبولي

ساهم الجفاؼ كدرجات الحرارة المرتفعة في زيادة حدتها، بعد أف اشتعلت في 

الغابات منذ الشهر الماضي في بلداف جنوب أكركبا، تزامنا مع أسوأ موجة حارة 

ي القتل للبعض ك نقل تشهدق المنطقة منذ عقود.. كأدت الحرائق حتى اآلف ال

 العشرات إلى المستشفيات كإجبلء اآلالؼ
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، ”فرانس برس“في تقرير عن تأثير التغيرات المناخية على البشرية، قالت ككالة 

مليوف شخص في إفريقيا كأميركا الوسطى، احتاجوا إلى  166إف نحو 

حاالت الطوارئ الغذائية المرتبطة بسبب  2019ك 2015المساعدة بين عامي 

 .بتغير المناخ

  مليوف شخص، أكثر عرضة لخطر المجاعة بحلوؿ  80هناؾ ما يقرب من

 .2050عاـ 

  مليوف طفل سيعانوف من  1.4فيما يتعلق بسوء التغذية، فهناؾ نحو

 .2050التقزـ الشديد في إفريقيا بسبب المناخ في 

  في المئة على  10ك 4انخفضت المحاصيل الزراعية بنسبة تتراكح بين

 .العالمي خبلؿ الثبلثين سنة الفائتة الصعيد

  تراجعت كميات صيد األسماؾ في المناطق االستوائية بمعدؿ يتراكح بين

 .في المئة، بظل ارتفاع االنبعاثات 70ك 40
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  مليار شخص إضافي معرضوف لخطر اإلصابة بحمى الضنك  2.25هناؾ

ية في آسيا كإفريقيا كأكركبا، في ظل سيناريوهات االنبعاثات العال

 .المفزعة

  كبالنسبة لتأثير التغير المناخي على الهجرة الداخلية، فسيزيد معدلها بين

 .أضعاؼ النسبة الحالية 6إلى  2050ك 2020عامي 

  في حدث نادر، أكدت الفيضانات التي ضربت أكركبا كأجزاء من ألمانيا بعد

 شخصا حتى اآلف. 150هطوؿ أمطار غريزة، بأكثر من 

 حرارة الكوكب إلى زيادة نسبة تبخر الماء من  كيؤدم ارتفاع درجة

المحيطات كاألنهر، مما يتسبب في دخوؿ كميات أكبر من المياق إلى 

 الغبلؼ الجوم.

 .كيمكن لهذق الظاهرة أف تزيد من احتماالت هطوؿ أمطار غزيرة كعنيفة 

كتحذر هيئة المناخ التابعة لؤلمم المتحدة، من احتماؿ زيادة حدكث ظواهر 

 .بسبب تغير المناخ في السنوات المقبلة” قصول“ مناخية



83 
 

أال كهو مكافه آمنه للعيش على هذا الكوكب  –نحن بشره نريد الشيء نفسه 

الذم نسميه كطننا. كبينما يجب أف يظل عملنا غير منحازو كموضوعيًّا ، نجد أننا 

لمناخي نرفع أصواتنا على نحو متزايد، مضيفين إلى الرسالة الواضحة بأف التغيٌر ا

حقيقي كأف البشر هم المسؤكلوف، كأف اآلثار خطيرةه ك يجب علينا أف نتصرؼ 

 .اآلف

………………………………………………………….. 
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 ٔ يٍ انخغرياث ادلُبخٍت احلهٕل ادلمرتحت نهحذانخٕػٍت انبٍئٍت 

 

 

إف مناخ كوكبنا يتغير على مدار الزمن الجيولوجي مع حصوؿ تقلبات ملحوظة 

حرارة الوسطية. كرغم ذلك، ترتفع درجة الحرارة في هذق الفترة في درجات ال

بسرعة أكبر من أم أكقات ماضية. كقد أصبح جليًّا أف البشرية هي المسؤكلة عن 

معظم ارتفاع درجات الحرارة في القرف الماضي بتسببها في إطبلؽ غازاتو 

أك االحتباس  كهي التي يشار إليها في العادة بغازات الدفيئة -تحبسي الحرارة 
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إلمداد حياتنا الحديثة بالطاقة. كنحن نقوـ بذلك من خبلؿ حرؽ الوقود  -الحرارم

األحفورم، كالزراعة، كاستخداـ األراضي، كغير ذلك من النشاطات التي تدفع 

لحدكث التغير المناخي. إف غازات الدفيئة هي في أعلى مستوياتها من أم كقت 

األخيرة. كيعتبر االرتفاع السريع لدرجة  800000مضى على مدار األعواـ الػ 

الحرارة هذا مشكلةن ألنه يغيٌر مناخنا بمعدؿو سريعو جدًّا بالنسبة للكائنات الحية 

تعجز عن التكٌيف معه. إف التغير المناخي ال يتعلق فقط بدرجات الحرارة 

المرتفعة، بل يشمل أيضنا أحداث الطقس الشديدة، كارتفاع مستويات البحار، 

تغير تعداد كائنات الحياة البرية، كمواطن الحيواف كالنبات الطبيعية، كطيفنا من ك

لذلك تسعي البشرية للبحث عن حلوؿ مقترحة يمكن  .التأثيرات األخرل

 اس الحرارم أهمها:بحتاستخدامها في الحد من ظاهرة اإل

 عقد مؤتمرات دكلية لتغير المناخ -1
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تباس الحرارم بشكل خاص ك انبعاثات اف المشاكل البيئية بشكل عاـ ك االح

الكربوف اليمكن اف تعالج بشكل فردم لذلك البد من تظافر جميع الجهود 

الدكلية مجتمعة، لذلك تداعت دكؿ العالم لعقد مؤتمرات دكلية لمواجهة هذق 

 المشكلة من أهمها:

 قمة ريو أك قمة األرض 

اتفاقية األمم المتحدة بشأف تغير أنتجت 1992في ريو دم جانيرك بالبرازيل عاـ 

 كخطوة أكلى في التصدم لمشكلة تغير المناخ المناخ

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
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 الياباف -2005اتفاقية كيوتو 

 



88 
 

نوع من أنواع المعاهدات الدكلية التي أينشئت بهدؼ محدد؛ كهو دراسة تغير 

خ كإيجاد الحلوؿ للحد من ظاهرة االحتباس الحرارم كانتشار غازات الدفيئة المنا

 في الغبلؼ الجوم

 اهدافها: 

 * كضع القيود على أكبر الدكؿ التي ينبعث منها غازات الدفيئة كتسبب تلوث البيئة.

*إدارة كسائل النقل لتقليل أك خفض نسبة االنبعاثات لغازات الدفيئة من    

 ل المواصبلت. السيارات ككسائ

*االستفادة بشكل أكبر من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية   

كطاقة الرياح كالديزؿ الحيوم بدالن من االعتماد على الوقود األحفورم بشكل 

 أساسي.

 (2015اتفاؽ باريس) 
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  إلى  2015عاـ  اؼ في باريسلؤلطر 21اؿتوصلت األطراؼ في المؤتمر

اتفاقية األمم المتحدة التاريخية لمكافحة تغير المناخ، كتسريع كتكثيف 

اإلجراءات كاالستثمارات البلزمة لتحقيق مستقبل مستداـ منخفض 

 الكربوف. كيستند اتفاؽ باريس على االتفاقية،

   كألكؿ مرة تجلب جميع الدكؿ إلى قضية مشتركة للقياـ ببذؿ جهود

وحة لمكافحة تغير المناخ كالتكيف مع آثارق، مع تعزيز الدعم طم

لمساعدة البلداف النامية على القياـ بذلك. كعلى هذا النحو، فإنه يرسم 

 مسارا جديدا في جهود المناخ العالمي.

http://www.cop21paris.org/
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  إف الهدؼ الرئيسي التفاؽ باريس هو تعزيز االستجابة العالمية لخطر تغير

تفاع درجات الحرارة العالمية هذا القرف المناخ عن طريق الحفاظ على إر

أيضا إلى أقل من درجتين مئويتين فوؽ مستويات ما قبل الثورة الصناعية، 

كمواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أبعد من ذلك إلى 

 درجة مئوية . 1.5

  175، كقع 2016أبريل  22كبمناسبة يوـ األرض الذم يحتفل به في 

ة العالم اتفاقية باريس في مقر األمم المتحدة في زعيما من قاد

نيويورؾ. حيث كاف هذا أكبر عدد من البلداف توقع على اتفاؽ دكلي في 

دكلة قد  184يوـ كاحد من أم كقت مضى حتى اآلف. كهناؾ اآلف 

 انضمت إلى اتفاقية باريس
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 في التنمية المستدامة« 13الهدؼ »العمل من اجل المناخ   -2

 

نمية المستدامة هي تطوير كسائل اإلنتاج بطرؽ ال تؤدم إلى استنزاؼ الموارد الت

الطبيعية لضماف استمرار اإلنتاج لؤلجياؿ القادمة )تلبية احتياجات الجيل الحالي 

 دكف إهدار حقوؽ األجياؿ القادمة(

: تقدمت الجمعية العامة باألمم المتحدة اقتراحا اهداؼ التنمية المستدامة

التنمية غاية تغطي مجموعة كاسعة من قضايا  169هدؼ ك 17يتضمن 

، كالتعليم الصحةكتحسين  كالجوع الفقر. كشملت على: القضاء على المستدامة

 .كالغابات المحيطات، كحماية تغير المناخجعل المدف أكثر استدامة، كمكافحة ك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_(%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9


92 
 

سيساعد العمل المناخي على تحقيق أهداؼ التنمية المستدامة السبعة عشر 

التي تهدؼ إلى رفع مستويات الرخاء كالعيش الكريم مع حماية البيئة، فالعمل 

عني زيادة الوظائف، كبناء مدف كمجتمعات مستدامة، كزيادة استخداـ المناخي ي

 الطاقة النظيفة كالمتجددة كتقليل تلوث الهواء.

…………………………….. 
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 بالحفاظ علي البيئة ةالبيئي ةوعيتال-3

عملية نشر ثقافة الحفاظ على البيئة كالمخاطر التي يمكن أف  يه

البيئة كتحمل المسؤكلية على عاتق  يواجهها الناس إذا لم يحافظو على

كل فرد بأف الحفاظ على البيئة تعتبر كاجب كفرض على كل شخص 

موجود في المنطقة التي يعيش فيها فهي من أهم النقاط التي تساعد 

هي أساس قواـ أم أٌمة في  لثقافةا.على الحفاظ على البيئة بشكل كبير

لى الخريطة كتكوف دكلة العالم فمن غيرها تكوف دكلة ال معالمى لها ع

مهملة , فجميع دكؿ العالم التي ينتشر فيها النظافة كاإلزدهار إنٌما ناتجة 

عن شعور مسؤكلية أفرادها بعدـ التخريب في ببلدهم كالتي تكوف بعدـ 

ضرر اآلخرين , كهذق المسؤكلية تقع على عاتق األسرة التي بدكرها 

لى النظافة كتحمل المسؤكلية تعمل على نشر هذا الوعي كتربية أبنائهم ع

المرئية كالمسموعة  هاكتستطيع أجهزة األعبلـ بشتى أنواع. تجاق ببلدهم

كالمقركءة أف تقوـ بدكر مميز كفعاؿ فى مجاؿ حماية البيئة عن طريق 

ترجمة خدماته الى برامج تعليمية كتثقيفية تهدؼ الى زيادة الوعى 

  .يئةكالمعرفة بتأثير النشاط االنسانى على الب
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 تنقسم التوعية البئيية الي 

 دكر تنظيمى  -1

 دكر تثقيفى كتوجيهى  -2

كذلك بالتنظيم كالتنسيق مع األجهزة المعنية إلمكانية القياـ  دكر تنظيمى ..

  -باألنشطة التالية :

التنسيق كالربط بين المؤسسات الحكومية كاألهلية المعنية بحماية البيئة  •

 من التلوث.

  جر الزراعيتنشيط دكر الح •

حث الوحدات المحلية بالقرل على القياـ بأعماؿ النظافة العامة بالتنسيق  •

  مع الجهات الفنية.

كذلك بالتوعية كالتثقيف كالتوجيه للممارسات التى  دكر تثقيفى كتوجيهى ..

 -يقوـ بها االنساف لحماية بيئته من التلوث كذلك عن طريق:

و نظاـ تعليمي يهدؼ إلى تطوير القدرات : التعليم البيئي هالتعليم البيئي 

كالمهارات البيئية لؤلفراد المهتمين بالبيئية كقضاياها ، كالذم من خبلله 

يحصلوف على المعرفة العلمية البيئية كالتوجيهات الصحيحة كاكتساب 
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المهارات البلزمة للعمل بشكل فردم أك جماعي في حل المشكبلت البيئية 

ر اإلمكاف للحيلولة دكف حدكث مشكبلت بيئية القائمة كالعمل أيضا قد

  جديدة

 أهداؼ التعليم البيئي 

 

. التوعية : مساعدة األفراد كالجماعات في اكتساب الوعي كالحس 1

 .البيئي في التعامل مع األمور كالقضايا البيئية 

. المعرفة : مساعدة األفراد كالجماعات في اكتساب الخبرات البيئية 2

وؿ على المعلومات األساسية        حوؿ البيئية ، مفاهيمها المتنوعة كالحص

 .كمشكبلتها 

. التوجيهات : مساعدة األفراد كالجماعات في اكتساب مجموعة من 3

القيم كالمبادئ ذات العبلقة بالبيئة، كالتحفيز على المشاركة الفعالة في 

 .تحسين كتطوير كحماية البيئة 

الجماعات في اكتساب المهارات البلزمة . المهارات : مساعدة األفراد ك4
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 .لتمكينهم من تحديد كتعريف المشكبلت البيئية كإيجاد الحلوؿ المناسبة لها 

. المشاركة : المساعدة في تطوير قدرات األفراد كالجماعات على 5

المشاركة الفعالة كعلى كافة المستويات في حل المشكبلت كالقضايا 

  .البيئية المختلفة 

 . الدكلية المؤتمرات أقرتها التي البيئية تربيةال مبادئ

  

 البيئية بالموارد كالتمتع كالتعليم كالحرية بالحياة التمتع في الحق للفرد .1

 . حياته في يحتاجها التي

 ك الرسمي النظاـ خبلؿ من الحياة مدل مستمرة عملية البيئية التربية .2

 .الرسمي غير النظاـ

 كالتاريخية كالثقافية كالتكنولوجية بيعيةالط عناصرها بجميع البيئة تدريس .3

 . التعليمية المناهج خبلؿ من كالجمالية كاألخبلقية



97 
 

 التعليمية المرحلة كطبيعة تتفق البيئية للتربية تعليمية مناهج تحديد .4

 . األكلي المراحل في التعلم ببيئة كاالهتماـ

 علي لكالعم الحقيقية أسبابها علي كالتعرؼ البيئية المشكبلت اكتشاؼ .5

 .البيئية التربية اساليب باستعماؿ معالجتها

 الفاعلة التدريسية الطرؽ من كبيرنا كعددنا مختلفة تعليمية كسائل استعماؿ .6

 .البيئي التعليم في

 

 .البيئية التربية بمناهج كنتائجها العلمية األبحاث ربط .7

 . البيئية المشكبلت معالجة فى كلى كالد كاالقليمي المحلى التعاكف .8

 نامج التعليم البيئيبر 

 

كما يشيع استخدامه أيضا  ، البيئة مصطلح شائع االستخداـ في األكساط العلمية

تختلف باختبلؼ  ، كفي ضوء تلك العمومية نجد تعاريف عديدة عند عامة الناس
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كالمجتمع  ، ، كالمصنع بيئة ، كالجامعة بيئة ، فالمدرسة بيئة عبلقة اإلنساف بالبيئة

 .  له بيئةكالعالم ك بيئة

،  ، كأف نقوؿ النشاطات البشرية المختلفة كذلك يمكن النظر إلى البيئة من خبلؿ

 .  ، الركحية ، السياسية ، االجتماعية الصحية ، ، الثقافية ، الصناعية البيئة الزراعية

، فإف التعاريف الواردة بشأنها هي  كمجاالتها كمهما كانت النظرة إلى البيئة

  :كاآلتي

، كيحصل منه على مقومات حياته  الذم يعيش فيه اإلنساف يئة هي اإلطارالب .1

 كيمارس  ، من غذاء ككساء كدكاء كمأكل

  .فيه عبلقاته مع أقرانه من بني البشر    

، ككل ما يحيط به من  عن كياف اإلنساف نعني بالبيئة كل ما هو خارج . 2

  ، كالماء ، فتشمل الهواء الذم يتنفسه موجودات

، كما يحيط به من كائنات أك  كيزرعها ا، كاألرض التي يسكن عليه الذم يشربه    

 كباختصار هي اإلطار الذم   .جماد
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 . يمارس فيه حياته كأنشطته المختلفة    

، جانب اقتصادم  جوانب رئيسية 3بالمعنى العلمي المتداكؿ تتمثل في  البيئة. 3

 . )يفيزيائي )طبيع ، كجانب كاجتماعي

،  بين اإلنساف كالبيئة خبلؿ التعاريف السابقة يتضح لنا مدل العبلقة الوثيقةكمن 

على  ، كلذا ينبغي ، كمحددة أنشطته كمستويات معيشته فهي إطار كجودق

  .، يؤثر في البيئة حتى يحافظ على ذاته كمحيطه اإلنساف أف يكوف عامبل إيجابيا

 يئي عند الفرد من خبلؿ التربية، تأتي ضركرة تنمية الوعي الب كمن هذا المنظور

، فمساهمة التربية عموما من خبلؿ نشر المعلومات الخاصة بها من  البيئية

بالمشكبلت البيئية كالدعوة إلى استخداـ مواردها استخداما  منطلق التعريف

. فهذق الموارد كذلك  أهمية بالغة في تنمية الوعي سليما كغير هداـ يشكل

. كما داـ األمر  من صنع اإلنساف نفسه ف لمشكبلت هياالستخداـ إنما يتعرضا

. كهذا يتطلب تنمية الوعي  ذاته ، فبل بد من حماية هذق البيئة من اإلنساف كذلك

  .البيئي لديه

البيئية التي من خبللها نستطيع خلق إدراؾ كاسع  كال سبيل إلى ذلك إال بالتربية
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، كإنما ينبغي أف  إدراكية فحسبال تكوف  للعبلقة بين البيئة كاإلنساف على أف

المشاركة في حماية البيئة  تكوف سلوكية أيضا تشعر اإلنساف بمسئوليته في

مبلئم يمارس بصفة  ، كذلك بتبني سلوؾ الطبيعية كتحسينها كتجنب اإلخبلؿ بها

 .  دائمة على المستول الفردم كالجماعي

وادر البلزمة التي تقوـ العديد من الدكؿ إلى تدريب الك كألهمية الموضوع عملت

، كإشباع صفة الممارسة البناءة  لدل المتعلمين على نشر كتنمية الوعي البيئي

 . كبيئتهم لسلوكيات األداء لديهم تجاق مواردهم

البيئة  ، يجعل من عناصر ، هي مفهوـ تربوم أساسا ؛ فالتربية البيئية كأخيرًا

ثم ينبغي استخدامه في كل  ، كمن مجتمعة موردا علميا كجماليا في آف كاحد

التربية حتى يكوف المتعلم مدركا للمعارؼ حوؿ البيئة كلدكرق حياؿ  فركع

  .عناصرها

 : لمحة عن البيئة

مجموعات ضيقة  انتقلت قضية البيئة خبلؿ السبعينات من مشكلة تتعاطى معها

 أساسيين من العلماء كالخبراء إلى مشكلة سياسية عامة تتطلب معرفة كتحركًا
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من قبل الدكلة كالقطاع الخاص كالمجتمع المدني كالجمهور العاـ بصورة 

لقد ظلت البشرية آلالؼ السنين تسعى ألهدافها في التنمية كالتوسع من  .أشمل

؛ ففي  بالخطر الذم أكجدته على التوازف الطبيعي في العالم دكف المباالة

ضد المرض  -طبيعة للتقدـ كانت معارؾ ضد ال ، معظم معارؾ اإلنساف الواقع

 -المفترسة كضد قسوة المناخ كما شابه  كضد الغابات المقتحمة كضد الحيوانات

الخ  … معادف كطاقة كموارد -الطبيعة  أك معارؾ النتزاع ما يحتاج البشر إليه من

،  في جميع أنحاء العالم مع التصنيع كالنمو المذهل في اإلنتاج كفي السكاف

محيطها  حدكد التوازف بينها كبين -أك تخطت  -كصلت البشرية في الواقع 

 . ككاف ثمن النجاح الصناعي تلوث الهواء كالماء كاألرض كاستنػزاؼ الطبيعي

ن عن االختبلؿ  الموارد الطبيعية كانقراض المئات من الفصائل األخرل فضبل

. كحتى اآلف لم تلحق األيديولوجيا كال  توازف نظاـ الكوكب البيئي الخطير في

.  ، بالحاجات كالوقائع الجديدة لؤلزمة البيئية السياسة بعد يم كال الدين كالالق

، تركز على  ، سواء أكانت رأسمالية أـ اشتراكية الحديث فأيديولوجيا العالم

. كأنظمة قيمنا هي أيضًا  مكاف للمتطلبات الطبيعية اإلنساف كحاجاته كليس لديها

للتوازف الطبيعي كالنظاـ البيئي على  كبرل استهبلكية كمادية كال تعطي أهمية
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 . المدل البعيد

السريع كالهجرة الداخلية كالنمو االقتصادم كاآلثار التخريبية  إف موجة التمدف

كالتخطيط على صعيد إدارة النفايات كتصريف المياق  ؛ كغياب الرقابة للحرب

صحر كالصيد العمراني كإزالة األحراج كالت كتلوث الهواء كتآكل التربة كالتوسع

. إف نتائج  ككارثي في الوضع البيئي ، أدت كلها إلى تدهور سريع كعمليات أخرل

يجب أف تتبع ليس من  الدراسات كاألبحاث يجب أف تترجم إلى سياسات كاضحة

الخاص كذلك  قبل الدكلة كالجهات التابعة لها فقط بل من قبل ركاد القطاع

 . إف الوعي المجتمع بوجه عاـكمن قبل قياديي المجتمع المدني كأعضاء 

، بنظم قيمنا  البيئي يجب أف يصبح طريقة عيش، يجب أف يندمج بوعينا العاـ

، كيجب أف ينعكس على التخطيط كالتحرؾ في كل قطاعات  اليومية كتصرفاتنا

، يتطلب أيديولوجيا  . كهو في الواقع الخاص كالدكلة المجتمع المدني كالقطاع

األخبلقي كالركحي لتكييفه مع بقاء الحياة  يدة لتراثناجديدة كربما قراءة جد

  .على األرض
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التعليم البيئي هو نظاـ تعليمي يهدؼ إلى تطوير القدرات :  البيئي التعليم

، كالذم من خبلله يحصلوف  لؤلفراد المهتمين بالبيئية كقضاياها كالمهارات البيئية

حة كاكتساب المهارات البلزمة البيئية كالتوجيهات الصحي على المعرفة العلمية

حل المشكبلت البيئية القائمة كالعمل أيضا  للعمل بشكل فردم أك جماعي في

  .بيئية جديدة قدر اإلمكاف للحيلولة دكف حدكث مشكبلت

 :1977  لعاـ Tbilisi أهداؼ التعليم البيئي حسب بياف

 البيئي في مساعدة األفراد كالجماعات في اكتساب الوعي كالحس : التوعية. 1

 . التعامل مع األمور كالقضايا البيئية

اكتساب الخبرات البيئية المتنوعة  مساعدة األفراد كالجماعات في : المعرفة. 2

 . مفاهيمها كمشكبلتها ، حوؿ البيئيةية        كالحصوؿ على المعلومات األساس

قيم من ال مساعدة األفراد كالجماعات في اكتساب مجموعة : التوجيهات. 3

 كالمبادئ ذات العبلقة بالبيئة، كالتحفيز على المشاركة الفعالة في تحسين

 . كتطوير كحماية البيئة

المهارات البلزمة  مساعدة األفراد كالجماعات في اكتساب : المهارات. 4
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 . المناسبة لها لتمكينهم من تحديد كتعريف المشكبلت البيئية كإيجاد الحلوؿ

المشاركة  في تطوير قدرات األفراد كالجماعات علىالمساعدة  : المشاركة. 5

 . المختلفة الفعالة كعلى كافة المستويات في حل المشكبلت كالقضايا البيئية

 :1977  لعاـ Tbilisi مبادئ التوجيه كاإلرشاد في التعليم البيئي حسب بياف

  …البيئي أف على التعليم

البيئية  -ر جميع أنواعها كعناصرها بعين االعتبا يهتم بكافة جوانب البيئة كيأخذ .1

  مع مراعاة ،الطبيعية كالمشيدة 

 األمور االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالثقافية كالتاريخية كاألخبلقية    

 . كالجمالية

المدرسة  يكوف عملية متواصلة كمستمرة حيث يبدأ في المرحلة ما قبل .2

 . كيستمر في جميع المراحل

 . كمنسجمة مع بعضها البعض واضيع متعددة كمترابطةيحوم على م .3
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،  ، كطنية نظر محلية يتفحص كيوضح القضايا البيئية الرئيسية من كجهة. 4

 إقليمية كعالمية حتى يتسنى للطالب التعرؼ 

 . مختلف بقاع األرض على الظركؼ البيئية في    

عين االعتبار الجانب األخذ ب يركز على األكضاع البيئية الراهنة كالكامنة مع .5

 . التاريخي لها

التعاكف المحلي كاإلقليمي كالدكلي في حل  تعزيز كتوضيح قيمة كأهمية .6

  المشكبلت كالقضايا البيئية كالعمل على منع

 . تكرارها أك الحيلولة دكف كقوعها    

كبشكل كاضح كصريح في مخططات  يأخذ بعين االعتبار الجوانب البيئية .7

 . نموالتطور كال

كتطوير طرؽ كأساليب تعليمهم كإفساح  يمنح المتعلمين فرصة لتخطيط .8

 المجاؿ أمامهم في المشاركة في إبداء الرأم 
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 . القرار صنع    

 ، المقدرة على حل المشاكل كتوضيح ، المعرفة يربط بين حساسية البيئة .9

 ، كلكن مع تركيز خاص  القيم البيئية لكل جيل

 . التي يعيش فيها المتعلمين ألكلى على حساسية البيئةفي المراحل ا    

الرئيسية لتدهور البيئة  يساعد المتعلمين على اكتشاؼ كإدراؾ األسباب .10

 . كعبلمات هذا التدهور

، كبالتالي مدل  كالقضايا البيئية كتعقدها إظهار مدل تفاقم المشكبلت .11

  الحاجة إلى تطوير طرؽ التفكير كالتعامل مع

 . هذق القضايا كطرؽ حلها      

كاستخداـ كأنظمة  ، يتم استخداـ طرؽ متنوعة للتعلم عن كمن البيئة .12

 متعددة لتسهل بلوغ الهدؼ مع زيادة في التركيز 

 . العملية كالمواد الحديثة على التطبيقات      

 : األهداؼ

التي  علوـ البيئة أك مدرسي المواد يهدؼ هذا البرنامج إلى مساعدة مدرسي
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قدراتهم ككفاءاتهم في تفهم  تعنى بشكل أك بأخر بأحد جوانب البيئة كرفع

األساسية حوؿ معظم  كعرض كشرح العلوـ البيئة لما يوفرق من المعلومات

كالتوجيهات البيئية  القضايا كاالهتمامات البيئية الراهنة كما يقدمه من المهارات

كللطبلب  درسين بشكل خاص، كلهذا فهو يعتبر مرجع كمعين للم المختلفة

  .بشكل عاـ

العبلقات كالفركع كترتبط  ف العلوـ البيئية تعتبر من المواد المتشعبة كمتعددةإ

،  ، العلوـ األحياء من قريب أك من بعيد مع معظم مواد المنهاج الدراسي مثل

فإف هذا  . كبالتالي ، التاريخ كغيرها ، العلوـ االجتماعية ، الفيزياء الكيمياء

 البرنامج هو بحد ذاته محفزا للمدارس على تبني مواضيع العلوـ البيئية في

منهاجها الدراسي كفسح المجاؿ أمامهم من عرضها كشرحها بطرؽ حديثة 

المواضيع البيئية من المنهاج الدراسي في معظم الدكؿ  كسليمة في ظل غياب

  .العربية الشرؽ أكسطية

برنامج كطريقة عرض الخطوط العريضة ف عملية طرح المعلومات خبلؿ هذا الإ

 : تم االعتماد عليها يمكن تلخيصها في المبادئ التالية التي
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 . كالدقة االعتداؿ .1

 . القدرة المعلوماتية .2

 . القدرة المهاراتية .3

 . األعماؿ تنسيق .4

 . التعليم كالتدريب السليم كالشامل .5

 . كالتطبيق الصبلحية لبلستعماؿ .6

التالية  ، سوؼ يتم عرض كشرح مواضيع التعليم البيئي على ما سبق باالعتماد

القضايا  . لقد تم اختيار المواضيع التالية للتعليم البيئي ألنها تشكل بنفس الطريقة

البيئية الرئيسية الراهنة ك تحظى باهتماـ خاص على المستول المحلى 

 : ، كهذق المواضيع هي كالدكلي كاإلقليمي

 التربة . .8                                                               .   المياق .1

المصادر المعدنية  .9.                                                       التنوع الحيوم .2

. 

 ني .النمو السكا .10.                                                         الهواء جودة .3

 إدارة النفايات . .11.                    ) تغير المناخ العالمي )االحتباس الحرارم .4
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السمية  .12.                                                                  الطاقة .5

 كالمخاطر .

 صناعة القرار . .13     .                                                          الغابات .6

 . الزراعة كالغذاء .7

البيئي  إف هذق المواضيع سوؼ تسهل على المدرسين عملية التثقيف كالتعليم

 ، كيساعد كيفسح المجاؿ أمامهم في تقديم مواضيع بيئية متقاربة كغير متناقضة

  .أيضا في تقريب كجهات النظر البيئية للمدرسين

 المياق                                                     

 : عامة نظرة

 % من جسم اإلنساف65كتكوف حوالي  ، % من األرض71تغطي المياق حوالي 

، لهذا فهي تعتبر مصدر  % من الفواكه90كحوالي  ، الخضراكات % من70 ،

الحية من إنساف كنبات كحيواف كأيضا من أهم المصادر  الحياة لجميع الكائنات

. يعتمد اإلنساف على المياق في كافة  قيمة لى اإلطبلؽ كأكثرهاالطبيعية ع

 . كغيرها من النشاطات المختلفة جوانب حياته العملية من زراعة كصناعة

متمثلة في المياق السطحية  تحتوم األرض على كميات كبيرة من المياق العذبة
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ستمرار كالمتزايد با % منها ألغراض االستهبلؾ العاـ40. يستغل  كالجوفية

استهبلؾ  ، كقد سجل كالذم يفوؽ معدؿ النمو السكاني في كثير من األحياف

 . باإلضافة إلى هذا المياق تضاعف مرتين على األقل في القرف العشرين

، كإذا استمر تلوث  ، تعاني الموارد المائية من مختلف أشكاؿ التلوث االستنزاؼ

، فإف ذلك سيؤدم  لمياق المستغلة، مع زيادة كميات ا عند المعدؿ الحالي المياق

دكلة نامية تشكل  88، كهناؾ اليوـ  المياق العذبة في كقت قريب إلى استنزاؼ

يعتبر نقص المياق فيها معوقًا جديًا للتنمية االجتماعية  ، % من سكاف العالم40

 . كاالقتصادية

كل ما سبق إلى أف هناؾ استنزاؼ كمي كنوعي للموارد الطبيعية  يقود

. كحتى يتمكن اإلنساف من  معدؿ تجددها الطبيعي تغبللها بكميات تفوؽكاس

من توفر مصدر سليم ككافي من المياق  االستقرار كالتطور كالعيش بسبلـ فبل بد

البحث عن المياق هو السبب  كفي كثير من المناطق كاف ، لسد احتياجاته اليومية

 . بحثا عنه في دفع الكثير من الناس إلى تحمل مشقة السفر كالترحاؿ

من  ف الحق في المياق كاف كما زاؿ يشكل أحد األسباب الرئيسية للكثيرإ

. ففي  الخبلفات كالمشاحنات بين األفراد أك الجماعات أك حتى الدكؿ فيما بينها
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ب المياق بين مبلؾ األراضي كالمستعمرين على األحياف أدت الخبلفات بسب بعض

سلبي على مصادر المياق ككيفية استغبللها كبالتالي تراجع التنمية  التأثير بشكل

كمن صور  ، كهذا ما حدث في العديد من بقاع األرض كالتطور الزراعي

الناتجة من تدمير اإلنساف لمصادر المياق  المشاحنات على المياق هي المشاحنات

. كمن هنا تظهر  النشاطات التي يمارسها يثها بالمخلفات الناتجة عن مختلفكتلو

السليمة لها كالتي تتطلب  أهمية المياق كمصدر طبيعي كالحاجة إلى اإلدارة

ف إ. ه كالمحافظة علي جهود دكلية للعمل على تنظيم عملية استغبللها كإدارتها

السكاني أصبح  لبلنفجار االزدياد المطرد في كمية الطلب على المياق نتيجة

السليمة  يستلزـ تطبيقات جديه للدراسات كالنتائج العلمية حوؿ المياق كاإلدارة

 لها لضماف المحافظة على نوعية ككمية المصادر المائية على الرغم من أف

للنظاـ كالتوازف البيئي المقدرة لدرجة ما على إعادة تأهيل البيئة من الدمار 

 . شاطات البشريةعن مختلف الن الناتج

بأف األنهار  ، كهو اعتقاد خطير ، اف هناؾ نوع من االعتقاد السائد لدل الجميعك

المدف كالمخلفات  كالبحيرات كالمحيطات هي أنسب مكاف إللقاء مخلفات

كالنمو  . إف فعاليات اإلنساف الصناعية كأم فضبلت أخرل يراد التخلص منها
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 ة يدخل العديد من التأثيرات السلبية التيالصناعي كالزراعي كالتجمعات البشري

تنعكس بصورة كاضحة على دكرة المياق في الطبيعة ابتداء من مرحلة تبخر 

. كقد  األرض كتنتهي بعودتها ثانية إليها محملة بالملوثات المختلفة المياق من

إيجابي في تحسين كثير من حاالت تلوث المياق حيث تسهم  يكوف للطبيعة دكر

الملوثات المضافة من قبل اإلنساف إال أف هذا السبلح  أك تقليل عدد من في إزالة

زيادة النمو الصناعي كزيادة الملوثات التي  الطبيعي ضعيف كيزداد ضعفًا مع

 ( .التربة -المياق  -األساسية )الهواء  تقذؼ بتراكيز عالية في مقومات البيئة

تستحوذ على درجة كبيرة من البيئة  ، أصبحت حاليا كفي دكؿ العالم المتطورة

الجماعي كأصبح لها تأثير حتى  العناية كاالهتماـ سواء على الصعيد الفردم أك

في الطلب على  . كعلى الرغم من أف النمو على القرارات السياسية للدكلة

هنالك  ، إال أنه المياق ضئيل نتيجة للنمو السكاني المنخفض في مثل هذق الدكؿ

لتي تستدعي اهتماـ أكبر كرفع مستول العناية بجودة العديد من المشاكل ا

. كقد كشفت طرؽ التحليل المتطورة عن كجود العديد من المواد  المياق كنوعية

عن العمليات الصناعية أك الناتجة عن عمليات معالجة المياق  الكيماكية الناتجة

ي ظهرت الواضح أف العديد من المشكبلت البيئية الت كمن ، العادية كالعادمة
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نتيجة لئلهماؿ أك لعدـ القدرة على إدراؾ  سابقا في دكؿ العالم المتطور كانت

أجل منع استمرار كتكرار مثل هذق  ، كمن كتحديد أسباب التلوث كالتدهور البيئي

أدت في النهاية إلى  ، كانت هناؾ مشاكرات كمحادثات دكلية عديدة القضايا

المستدامة على أنها  مكن تعريف التنمية. كي الخركج بمفهوـ التنمية المستدامة

إمكانية األجياؿ  "التنمية التي تلبي المتطلبات الحالية مع األخذ بعين االعتبار

مفهوـ التنمية  . بالنسبة للمصادر المائية فإف هذا القادمة على تلبية متطلباتهم"

 : المستدامة يمكن تفسيرق بالمفاهيم التالية

لذا يجب التعامل معها على أنها موارد اقتصادية  ، دكدةالمائية مح إف الموارد .1

 . كاجتماعية

ككل من يملك  ، يجب أف تتم إدارة المياق بواسطة المستخدمين األكثر لها .2

 يجب أف يكوف له دكر في  حصة من الفوائد

 . صناعة القرار    

كاضح كنظاـ شامل مع األخذ  يجب أف تتم إدارة المياق من خبلؿ إطار .3

 بالحسباف تأثيرها على كافة مظاهر التنمية 
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  .كاالجتماعية االقتصادية    

حيز التطبيق  إذا تم إدخاؿ هذق المفاهيم إلى السياسات المتبعة كإخراجها إلى

 أصبح هناؾ نمو اقتصادم يتبنى السياسات ه، عندها يمكن القوؿ أن بشكل سليم

 ، ككذلك إعبلف ئية الطبيعيةالبيئية كيتماشى مع المحافظة على المصادر البي

 . التدهور البيئي كالتناقص في المصادر الطبيعية توقف

 

 : المستدامة كما حددتها المفوضية األكركبية أهداؼ السياسة المائية

 . كبكميات كافية توفير مصادر آمنة من مياق الشرب .1

االقتصادية  المتطلبات توفير مصادر مائية بكميات كافية كبجودة مقبولة لتلبي .2

 . من صناعية كزراعية

المائية لحماية كدعم عمل البيئة المائية  المحافظة على نوعية ككمية المصادر .3

 كلضماف استمرار الحالة البيئية 

 . لها الطبيعية    

كذلك  ، إدارة المصادر المائية للمنع أك للتقليل من اآلثار السلبية للفيضانات .4
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 . خفض حدة تأثير الجفاؼ

 

 المصادر المائية

كالتزايد المستمر في استهبلؾ المياق منذ عاـ  ف محدكدية المصادر المائيةإ

 ضغطا متسارعا على مصادرق المائية ، جعل الكثير من دكؿ العالم يواجه 1950

 إلى 1950في العاـ  ³كم100ارتفع حجم استهبلؾ المياق من  ففي أكركبا مثبل ،

ن تجاكز هذا االرتفاع عن طريق رفع كمية ، يمك1990  في العاـ ³كم 550

حبل على المدل القريب لكنها غير مجدية على  االستهبلؾ من المياق كهو ما يمثل

الهيدركلوجي الذم يهتم بدراسة دكرة المياق  كهنا يأتي دكر علم ، المدل البعيد

مية كالسبل السليمة إلدارتها لتحقيق التن في الطبيعة كتقدير كمية مصادر المياق

، يجب أف  خطة إلدارة مصادر المياق . كال بد من التنويه إلى أف أم المستدامة

 المصادر المائية المتوفرة تقوـ على أساس تخمين كتقييم كل من كمية كنوعية

. 

، فمن  هائلة من المياق تحتوم األرض كما يحيط بها من غبلؼ جوم على كمية
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المساحة فتحتل  ، كمن حيث قمن كتلة األرض هي من الميا %7المعركؼ أف 

من  % 96.5، لكن من المؤسف القوؿ أف  المياق ثبلثة أرباع مساحة األرض

 هذق المياق هي مياق مالحة على شكل بحار كمحيطات كال تصلح لتلبية احتياجات

، كالمتبقي هي المياق العذبة كالتي في معظمها تكوف على  اإلنساف اليومية

، كالمياق العذبة الصالحة للشرب  لكرة األرضيةكثلوج في قطبي ا شكل جليد

مجمل هذق المياق كالتي هي على شكل انهر كبحيرات  من %0.7فهي فقط 

 . الجو كمياق جوفية كبخار ماء في

حسب  إذا ما تم توزيع هذق النسبة الضئيلة من المياق العذبة الصالحة للشرب

، كلكن في  حتياجات البشر، فإنها ستغطي ا توزيع الكثافة السكانية على األرض

، مثبل نجد  ال يوجد هناؾ عدالة في توزيع الموارد في الطبيعة بشكل عاـ الواقع

األمطار في مناطق مثل المناطق االستوائية تصل إلى نحو عدة أمتار  أف كمية

، كيظهر عدـ التوازف  معدكـ في بعض المناطق الصحراكية في حين أنها شبة

من  %20األمازكف الذم يستأثر على نسبة  ضهذا بصورة كاضحة في حو

 ، يحوم نسبة ضئيلة جدا من سكاف العالم هالمياق العذبة في األرض في حين أن

 كمية األمطار كالكثافة السكانية كحتى داخل القارات نفسها هناؾ تباين كبير بين
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الجبلية كالتي عادة ما  كبشكل عاـ فإف كثافة األمطار تتركز على المناطق ،

كالتي هي  كوف ذات كثافة سكانية منخفضة في حين أف المناطق المنبسطةت

،  عادة تكوف مبلئمة للسكن كالزراعة تحصل على نسبة قليلة من األمطار

المرتفعات االسكتلندية ذات الكثافة  هذا هو بريطانيا حيث أف مثاؿ على كأفضل

يقارب ثبلثة أمتار في ، تصل نسبة تساقط األمطار فيها إلى ما  المتدنية السكانية

في  هالسكانية تبلغ فقط شخصين لكل كيلومتر مربع في حين أن السنة ككثافتها

شخص لكل  500ذات الكثافة السكانية البالغة  مناطق جنوب شرؽ بريطانيا

. كمن هنا  متر في السنة 0.6إلى  كيلومتر مربع تتدنى نسبة تساقط األمطار

أف يكوف هناؾ فرؽ  ي أك اإلقليمي يمكننبلحظ أنه حتى على المستول المحل

 . كبير في توزيع المياق كتوفرها للسكاف

العذبة المتوفر يستخدمه الهيدركلوجيين كمخططي المصادر  إف مفهوـ المياق

، كبشكل عاـ فإف توفر المياق في  في كل منطقة المائية لتحديد الوضع المائي

مؤشر على أف هناؾ هو  للشخص الواحد في العاـ ³ـ 2000-1000معدؿ 

إلى ما  ، كعندما يتدنى هذا المعدؿ نقص كضغط على مصادر المياق الطبيعية

، فهذا مؤشر كاضح على شح  للشخص الواحد في العاـ ³ـ 1000 دكف الػ
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يسبب هبوط في اإلنتاجية للغذاء كالتنمية االقتصادية كأيضا في  المياق كالذم

ائيات تشير إلى أف الزراعة تستهلك كهناؾ بعض اإلحص ، عمليات حماية البيئة

في حين يبلغ االستهبلؾ  %20 كالصناعة ما يقارب الػ من المياق المتجددة 65%

بعض األمثلة على توفر المياق في عدد من  1الجدكؿ  . يظهر فقط %7العامة 

 . المياق الدكؿ التي تعتبر غنية أك فقيرة في

 

مصادر المياق العذبة  الدكلة

 /شخص  ³ـ 10³

 عاـ

مصادر المياق  الدكلة

 ³ـ 10³العذبة 

 عاـ /شخص 

الدكؿ الغنية      230 جوانا

 بالمياق

      1.4 جنوب أفريقيا

 1.2 السوداف 90 ليبريا

 1.1 ألمانيا 44 فنزكيبل

دكؿ تفتقر       0.8 بلجيكيا 35 البرازيل
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 للمياق

 0.7 اليمن 29 اإلكوادكر

 0.7 الجزائر 27 بورما

 0.6 هولندا 18 الكاميركف

 0.5 كينيا 13 جواتيماال

 0.4 فلسطين 10 نيباؿ

دكؿ تعاني      3.6 البرتغاؿ

 من نقص في المياق

 0.2 سنغافورة

 0.2 األردف 3.4 غانا

 0.1 السعودية 2.8 أسبانيا

 0.08 مالطا 2.7 باكستاف

 0.03 مصر 2.3 الهند
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 0.0 البحرين 2.0 بريطانيا

 

After Newson (1992), Overseas Development Administration 

(1993)and Postel (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلنساف تلوث المياق كأثرق على صحة
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 ما هي العناصر التي تسبب تلوث المياق العذبة ؟

. كقد  المياق التي يتعامل معها اإلنساف بشكل مباشر كيومي المياق العذبة هي

بيرًا في اآلكنة األخيرة لعدـ توجيه قدرا تدهورًا ك شهدت مصادر المياق العذبة

حصر العوامل التي تتسبب في حدكث مثل هذا  . كيمكن كافرا من االهتماـ لها

 : التدهور في

المياق يشكل دكرم ك سليم األمر الذم يعد غاية في  عدـ تنظيف خزانات .1

  .الخطورة

  .الصحي كالتخلص من مخلفاته قصور خدمات الصرؼ .2

عولجت فيتم ذلك بشكل  من مخلفات الصناعة بدكف معالجتها ، كإفالتخلص  .3

  .جزئي

نجد تسرب بعض المواد  أما بالنسبة للمياق الجوفية ، ففي بعض المناطق

المبيدات الحشرية  جانب ىنيز كالرصاص إلغالمعدنية إليها مثل الحديد كالمن

  .المستخدمة في األراضي الزراعية
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 :  على صحة اإلنساف العذبة آثار تلوث المياق

باألمراض  يمكن قوله أنه يدمر صحة اإلنساف من خبلؿ إصابته يءأبسط ش

 : المعوية كمنها

 . التيفود البلهارسيا،  الكوليرا المبلريا -

 . الكبد االلتهاب الكبدم الوبائي أمراض -

 . الدكسنتاريا بكافة أنواعها حاالت تسمم -

، كإنما يمتد ليشمل  ا يسببه من أمراضال يقتصر ضررق على اإلنساف كم كما

األنهار كالبحيرات حيث أف األسمدة كالمخلفات الزراعية التي  الحياة في مياق

تساعد على نمو الطحالب كالنباتات المختلفة مما يضر  تتسرب إلى مياق الصرؼ

النباتات على حجب ضوء الشمس كاألكسجين  بالثركة السمكية إذ تعمل هذق

تساعد على تكاثر الحشرات مثل  ، كما أنها صوؿ إلى داخل المياقكتمنعه من الو

يعتبر الماء   .المثاؿ البعوض كالقواقع التي تسبب مرض البلهارسيا علي سبيل

تذكب فيه تشكل معلقات  مذيب جيد لكثير من المواد كحتى بعض المواد التي ال
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بصورة نقية خالية  هيئة أمطار أك ثلج ى. كينزؿ الماء عل غركية تشبه المحاليل

،  الكبير ، لكن نتيجة للتطور الصناعي تقريبا من الجراثيم أك الملوثات األخرل

 تتعرض حتى مياق األمطار أثناء سقوطها إلى الكثير من الملوثات لتصل األرض

، كلعل أفضل مثاؿ  غير صالح للشرب امشبعة بالغازات السامة الذائبة مما يجعله

كذلك ظهر تلوث مياق البحار   .يتم شرحه الحقاالحمضي الذم س هو المطر

الجوفية بالمواد البتركلية كالمواد المشعة كالمعادف الثقيلة  كاألنهار كالمياق

المياق حيث يكوف طبقة  ىبالمواد البتركلية خطرا عل . كيشكل التلوث كغيرها

الهواء كاألككسجين كثاني أكسيد الكربوف  رقيقة فوؽ سطح الماء تمنع مركر

األحياء المائية كتعطيل معظم  ، مما يؤدم إلى اختناؽ الماء ىكالضوء إل

. يدكـ  شبه مستحيلة العمليات الحيوية الهوائية كبذلك تصبح الحياة المائية

بالبكتريا كيتراكم  الهيدرككربوف الناتج من تلوث البتركؿ طويبل في الماء كال يتجزأ

الذم يؤثر  مسرطنة مثل بنزكبيرين. كيحتوم البتركؿ علي مواد  في قاع البحر

 . كهناؾ مواد كيماكية أخرل تسبب علي النباتات كالحيوانات التي تتغذل عليها

  .كالمعادف الثقيلة D.D.T تلوث المياق مثل المبيدات
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 : المياق المصادر الرئيسية لتلوث

من  %60تحتوم مياق المصانع كفضبلتها ما نسبته  : المصادر الصناعية. 1

من  صدر أغلب الملوثاتت. ك المواد الملوثة للبحار كالبحيرات كاألنهار مجموع

مصانع مثل مصانع الدباغة كالرصاص كالزئبق كالنحاس كالنيكل كمصانع 

كاإلسمنت كالزجاج كالمنظفات كمصانع تعقيم األلباف كالمسالخ  الدهانات

ج عن التلوث التلوث بالهيدرككربوف النات ىباإلضافة إل  .كمصانع تكرير السكر

المصانع في الدكؿ النامية كحتى الدكؿ المتقدمة ال تلتزـ  إف معظم  .بالبتركؿ

. ففي الواليات  تلقي بفضبلتها في المياق ، بل بضوابط الصرؼ الصناعي

. كفي  كالبحار المحيطة بالمصانع المتحدة كجدت مخلفات سامة في مياق األنهار

الشرب ككجدت  محطة لمعالجة مياق اثنتي عشرة ىالقاهرة أجريت دراسة عل

  .جميعها تعاني من عدـ انضباط في تصريف النفايات السائلة الصناعية

 أف الطرؽ التقليدية لتنقية المياق ال تقضي علي الملوثات ىكتجدر اإلشارة إل

الصناعية )مثل الهيدرككربوف( كالملوثات غير العضوية كالمبيدات الحشرية 

. كقد يتفاعل الكلور المستخدـ في تعقيم  ميائية المختلفةالمواد الكي كغيرها من
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. كمن  الهيدرككربونات مكونا مواد كربوهيدراتية كلورينية متسرطنة المياق مع

الصناعي هو استعماؿ بعض المصانع كمحطات الطاقة لمياق  أشكاؿ التلوث

اق مما يؤثر من ارتفاع في حرارة المي هكما ينتج عن ، األنهر كالبحيرات في التبريد

  .في المياق ككذلك على األحياء المائية سلبا على التفاعبلت البيوكيميائية

 ىالمجارم كاحدة من أخطر المشاكل عل تعتبر مياق : مصادر الصرؼ الصحي. 2

أغلب هذق الدكؿ ليس لديها  ، ألف الصحة العامة في معظم دكؿ العالم الثالث

شبكة صرؼ  مدف الكبيرة ال توجدبل في بعض ال ، شبكة صرؼ صحي متكاملة

 . كالمشكلة الكبرل عندما تلقي المدف ذلك مدينة جدة ىصحي كأكبر مثاؿ عل

الساحلية مياق الصرؼ الصحي في البحار دكف معالجة مسببة بذلك مشكلة 

أف استخداـ الحفر االمتصاصية في األماكن التي ال يتوفر  . كما صحية خطيرة

الصحة العامة خاصة إذا تركت  ىعل رقفيها شبكة صرؼ صحي له أضرا

المساكن حيث يتوالد  مكشوفة أك ألقيت مخلفاتها في األماكن القريبة من

استخداـ المبيدات  ىالبعوض كالذباب مما يسبب الكثير من األمراض باإلضافة إل

كمية  ىالمجارم عل تحتوم مياق  .صحة اإلنساف ىالمنزلية التي لها أضرارها عل

الهوائية  واد العضوية كأعداد هائلة من الكائنات الحية الدقيقةكبيرة من الم
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الهوائية  ، تعمل الكائنات الدقيقة . كعند كصولها إلى المياق السطحية كالبلهوائية

على استهبلؾ األككسجين لتحليل المواد العضوية مسببة نقصا في األككسجين 

. عند موتها  بحر كموتهايؤدم إلى اختناؽ الكائنات الحية التي تعيش في ال مما

خر آالبكتريا أك الكائنات الدقيقة البلهوائية بتحليلها محدثة تعفن كفسادا  تبدأ

  .السابق إلىإضافة 

 

 عدة عوامل ىتتوقف درجة فساد المياق السطحية كصبلحيتها لبلستعماؿ عل

  :منها

 . سرعة تيار الماء في المجرم المائي .1

 . الماء كمية األككسجين الذائب في .2

 كالفضبلت السرعة التي تستطيع بها بعض أنواع البكتريا تحليل هذق الشوائب .3

. 

 حجم الشوائب كالفضبلت التي تلقي في هذا المسطح المائي البحر لمد .4

 . كنوعيتها

 تتكوف مياق الصرؼ الصحي من المياق:  مكونات مياق الصرؼ الصحي
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أك المطابخ ككذلك المياق المستخدمة في المنازؿ سواء في الحمامات 

الورش كالمصانع الصغيرة كمحطات الوقود التي تقع  المستخدمة في بعض

 %99.9نسبة عالية من الماء  ىالصحي عل تحتوم مياق الصرؼ  .داخل المدينة

  :. كهذق المركبات هي كذائبة كالباقي مواد صلبة علي هيئة مواد غركية كعالقة

 . كالثنائية كالنشا كالسليلوز ريات األحاديةكتشمل السك : الكربوهيدرات .1

 . كغيرها بركبونيك ، : مثل حمض الفورميك أحماض عضوية .2

 . أمبلح أحماض عضوية .3

 . الدهوف كالشحوـ .4

 . النتركجية كتشمل البركتينيات المركبات العضوية .5

 . األصباغ .6

 . األمبلح المعدنية .7

 

 ىتتم معالجة مياق الصرؼ الصحي عل : طريق معالجة مياق الصرؼ الصحي

  :خطوات عدة
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 يتم فيها التخلص من المواد العالقة كالصلبة بطريقة : المعالجة األكلية .1

  . الترشيح كالترسيب

البكتريا التي تؤكسد  كفيها تستخدـ الطرؽ البيولوجية مثل : المعالجة الثانوية .2

 . المواد العضوية

النهائية كفيها يتم التخلص من البكتريا  المعالجة كهي : المعالجة الثبلثية .3

 . كالفيركسات كالمواد العضوية

معالجة مياق الصرؼ الصحي يمكن استخدامها في األغراض الزراعية أك  بعد

  .الصناعية

 زاد في اآلكنة األخيرة استخداـ المبيدات الحشرية : المصادر زراعية. 3

جرؼ قسم من هذق المواد مع مياق األمطار ، ين كاألسمدة الكيميائية في الزراعة

تلوث كيميائي خطيرا  ةالرم لتصل إلى المياق السطحية كالجوفية مسبب مياقك

  .للمصادر المائية

 :  صحة اإلنساف ىأضرار تلوث الماء عل
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صحة  ىللمياق من أكثر الملوثات ضررا عل يعتبر التلوث الميكركبي أك الكيميائي

 . اإلنساف

بما ال يدعوا للشك أف مياق الصرؼ الصحي إذا لم  ثبت : يكركبياتلوث الماء م

.  لئلنساف كخاصة إذا تسربت لمياق الشرب تعالج جيدا تسبب أمراضا خطيرة

انتشار كباء السالمونيبل كااللتهاب  يعتبر التلوث الميكركبي للمياق السبب في

اد هائلة من الصحي بها أعد . إف مياق الصرؼ الكبدم في عدد من دكؿ العالم

كبذلك تنقل العديد من  الكائنات الدقيقة مثل البكتريا كالفيركسات كالطفيليات

الحية الدقيقة  . كتلعب الكائنات األمراض مثل الكوليرا كالتيفود كشلل األطفاؿ

تنتج غاز  . فبكتريا الميثاف دكرا في تحوالت الميثاف كالكبريت كالفسفور كالنترات

التي  كبكتريا التعفن تنتج األمونيا ، هوائية كالبلهوائيةالميثاف في الظركؼ ال

شكل طبقة  ىنترات كالتي تكوف ما يعرؼ باخضرار الماء كتظهر عل ىتتأكسد إل

سطح خزانات المياق كالبحيرات كشواطئ البحار,  ىمن األعشاب عل خضراء

 ماءال ىالمياق الراكدة كتسبب في إعاقة تسرب األككسجين إل كأكثر ما تكوف في

  .الخضراء إلى مرض زرقة العيوف لدم األطفاؿ ، كتسبب زيادة األعشاب

 ىتلوث الماء بالمواد الكيميائية يمكن أف يكوف خطرا عل : كيميائيا تلوث الماء
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. كيمكن تلخيص أهم المواد الكيميائية التي تلوث  اإلنساف البيئة كعلى صحة

  :المياق

من المركبات الحمضية أك القلوية على تعمل كل   :حمضية أك قلوية مركبات .1

. إف ارتفاع درجة حموضة المياق له تأثير سلبي على  الحموضة للماء تغيير درجة

. أما التلوث  يؤدم إلى تكوف الصدأ في األنابيب كتآكلها صحة اإلنساف كما

األمبلح مثل كربونات كبيكربونات كهيدرككسيدات  بالقلويات يؤدم إلى تكوف

كبيكربونات الكالسيوـ كالمغنيسيوـ عسر الماء  . كتسبب كربونات كالكلوريدات

  .تسبب ملوحة الماء كما أف مركبات الكلوريدات كالسلفات

.  ظاهرة اخضرار الماء تسبب هذق المركبات : مركبات النترات كالفوسفات .2

كالنتركجين  كتتكوف األعشاب الخضراء من الطحالب كهي من عناصر الكربوف

اتحاد  . كمن الجدير بالذكر أف النترات تتحد مع الهيموجلوبين كتمنع كالفسفور

  .األككسجين معه مما يسبب االختناؽ

المعادف الثقيلة انتشارا في مياق المجارم الرصاص  أكثر : المعادف الثقيلة .3



131 
 

أنابيب المياق إلى تلف الدماغ كخاصة  كالزئبق . يسبب تسرب الرصاص إلى

كبريتيد الزئبق كهو غير قابل  ئبق في الماء علي هيئة. يوجد الز لؤلطفاؿ

هو مثيل الزئبق  شكل عضوم مثل فينوؿ كمثيل كأخطرها ىللذكباف كيتواجد عل

الزئبق  . أما في األسماؾ فإف مثيل الذم يسبب شلل الجهاز العصبي كالعمى

 . فاإلنسا يتراكم داخلها بتركيزات عالية نتيجة التلوث كينتقل من األسماؾ إلى

أشبه  ىإل يسبب الحديد كالمغنيسيوـ تغير لوف الماء : الحديد كالمغنيسيوـ .4

 بالصدأ كال يسبب ضررا إال إذا كاف بكمية كبيرة كأكثر كجودهما في المياق

  .الجوفية

كأشهرها  كثير من المركبات العضوية تسبب تلوث الماء : مركبات عضوية .5

 الحشرية كالمبيدات الفطرية كغيرها من التلوث بالبتركؿ كمشتقاته كالمبيدات

  .الكيماكيات الصناعية

المياق من الميكركبات الضارة  يستخدـ الكلور كالفلور لتعقيم : الهالوجينات .6

فإنها تتفاعل مع  ، كلكن عند كجود مواد عضوية أك هيدرككربونات في المياق
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  .الكلور مكونة مركبات هيدرككربونية كلورية مسرطنة

مثل الراديوـ الذم يسبب السرطاف كخاصة سرطاف  : مواد المشعةال .7

  .العظاـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنوع الحيوم
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 نظرة عامة

كقد صيغ هذا المصطلح ألكؿ مرة  ، حديث نسبيا ف موضوع التنوع الحيوم يعتبرإ

برعاية األكاديمية  1968كالذم عقد عاـ  خبلؿ االجتماع الوطني للتنوع الحيوم

التنوع الحيوم في عدة مستويات  يوجد.  Smithsonian كمعهدالوطنية للعلوـ 

نفسها ككذلك تنوع  ، تنوع األصناؼ مختلفة مثل تنوع الجينات في األصناؼ

هذا  كقد قاـ العلماء بدراسة جزء صغير جدا من ، النظاـ البيئي حوؿ األرض

 إال أف. كبالرغم من بعض االختبلؼ في تعريف التنوع البيولوجي  التنوع الواسع

،  الجميع متفق تقريبًا على ضركرة تفهم هذا التنوع الحيوم كالبيئي الهاـ

عليه كاالستعماؿ الرشيد لمكوناته كالموارد الطبيعية التي تدعم  كالمحافظة

، فقد تم  تقييم التنوع الحيوم على المستول العالمي . كمن أجل توحيد بقاءق

تباين بين الكائنات الحية كالنظم البيئية االختبلؼ كال توحيد تعريفه على أنه "كامل

تعريف الصنف أك النوع على أنه "مجموعة من  . كيمكن "التي هي جزء منها

 . "يقع بينها التزاكج األفراد المتشابهة كراثيا كالتي يمكن أف

جانب  ىحيوانية إل يضم التنوع الحيوم جميع أنواع الكائنات الحية نباتية أك
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كالموارد الطبيعية  كتمثل هذق الكائنات الحية جزء من الثركات،  الكائنات الدقيقة

على كجه  . فالتنوع الحيوم باختصار هو تنوع كافة أشكاؿ الحياة على األرض

 . يوفر التنوع األرض سواء كانت على اليابسة أك في باطن األرض أك في المياق

ألغذية كمن الحيوم للعالم ضمانة إمكانية الحصوؿ على إمدادات متصلة من ا

لها من المواد الخاـ التي يستخدمها اإلنساف في حياته اليومية  أنواع ال حصر

. كال يشمل التنوع الحيوم األنواع الموجودة في محيط  كمستقبله قكلبناء حاضر

اليابسة في كحدة زمنية محددة فحسب بل يشمل النظم  بيئي مائي أك على

  .األنواعهذق  البيئية كالوراثية التي جاءت منها

موارد الطبيعة  استغبلؿ ىال يزاؿ اإلنساف كمنذ مر العصور يعمل دائما كأبدا عل

الموارد تتم في  إال أف استغبلله لهذق  في حياته اليومية كلبناء تقدمه كحضارته

كاختبلؿ  أغلبها بطرؽ عشوائية كخاطئة األمر الذم أدل إلي األضرار بالبيئة

 . كعلى هذا ة ال تستطيع الوفاء بمتطلباتهتوازنها بحيث أصبحت ضعيفة هش

، فإف النهوض بالبيئة من جديد ال يكوف فقط بالقضاء على مصادر  األساس

 . تنمية مواردها كتحسين استخداـ هذق الموارد ىالعمل عل ، كإنما التلوث

اإلنساف على البيئة كالتوازف البيئي منذ بدئه في استخداـ األدكات  بدأ يظهر تأثير
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كبدئه في استخداـ النار كتطوير   األراضي كالموارد الطبيعية ستغبلؿفي ا

تزايد عدد سكاف األرض ازداد الضغط على البيئة كالتوازف  . كمع األسلحة للصيد

  .الكائنات الحية األخرل كالتنوع الحيوم البيئي حتى بدا يهدد

هو دائما كاإلنساف  ، كإدارة اإلنساف إف أغلبية سطح األرض يقع تحت سيطرة

كالعبلج كهي أمور ضركرية  في حاجة إلى المسكن كالمأكل كالمشرب كالملبس

. إف  كالتنوع الحيوم كلكن ليس على حساب البيئة ، كال بد من تحقيقها كتلبيتها

احتياجات  مبدأ حماية التنوع الحيوم يجب أف يقوـ على أساس خلق توازف بين

اإلخبلؿ  ازف البيئي كالتنوع الحيوم دكفكمتطلبات المجتمعات كاألفراد كبين التو

 كمن هذا المنطلق يجب أف تبدأ عملية المحافظة على ، بأم من هذق بالعناصر

 . البيئة كالتنوع الحيوم

 

 كبقاء المصادر الطبيعية يعتمد بقاء التنوع الحيوم بشكل رئيسي على استمرارية

إلى اإلخبلؿ  متجددة، كقد أدل استنزاؼ المصادر الطبيعية المتجددة كالغير 

ال بد  ، . كللمحافظة قدر اإلمكاف على التنوع الحيوم بالتنوع الحيوم على األرض



136 
 

  :طرؽ للحد من هذا االستنزاؼ الحاد للمصادر الطبيعية مثل إتباعمن 

 . العمل على إيجاد مصادر طاقة جديدة .1

تطوير المتاحة حاليا ، ب التخفيف من استهبلؾ المصادر غير المتجددة .2

 تكنولوجيات معينة قادرة على استخداـ 

 . عالية كتقليل التلوث الناتج من استخدامها المصادر المتاحة بكفاءة    

 

 : أقساـ التنوع الحيوم

تقسيم التنوع الحيوم إلى ثبلث فئات موزعة حسب التسلسل الهرمي  يمكن

 : كهي

ف أك النوع الواحد مما كيقصد به تنوع المورثات داخل الصن : الوراثي التنوع. 1

، فنجد في النوع الواحد عدة أجناس  متميزة من نفس النوع يعطي مجموعات

هناؾ أعداد كبيرة من أنواع األرز أك أنواع مختلفة من  ، مثاال نجد أك أنواع فرعية

من أهم منتجات البيئة كعلى كل المقاييس الحيوية  . يعتبر التنوع الوراثي الخيوؿ
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فمثبل مجتمع الطيور البرية كالدجاج البرم  ، لصحية كاالجتماعيةكاالقتصادية كا

درجات الحرارة كنقص  مقاكـ لمعظم األمراض كظركؼ انخفاض كارتفاع

مربى بشكل  الغذاء بينما ال يحتمل نفس النظاـ الكثير من األمراض إذا كاف

  .قطعاف كما في المداجن أك مزارع الطيور مثبل

، كيختلف  به اختبلؼ األنواع داخل كسط بيئي معين كيقصد : األصناؼ تنوع. 2

. كيعتبر عدد األنواع  من أماكن إلى أخرل في نفس الوسط توزع هذق األنواع

 . داللة على غنى األكساط باألنواع الحيوية الموجودة في كسط بيئي محدد

ضمن كيت ، النظم البيئية في البيئات المختلفة يقصد به : تنوع األنظمة البيئية. 3

، كاألدكار البيئية التي تلعبها هذق  معينة التنوع البيئي عدد األنواع في مناطق

النوعية كلما عبرنا نطاقًا جغرافيًا ما كالنظم  ، كالنمط الذم تتغير به البنية األنواع

األنواع بما في ذلك العمليات التي تحدث بين  البيئية التي تتواجد فيها هذق

  .كضمن هذق األنظمة
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 : الحيوم ايا التنوعقض

 كثر األزمات العالمية الملحة كمع أفأيعد فقداف التنوع الحيوم كاحدة من 

 االنقراض عملية طبيعية إال أف معدالته تبدك في ازدياد يفوؽ المعدالت الطبيعية

ػ  20ك من مجموع الثدييات %25من مجموع الطيور ك %11. إف ما نسبته  كثيرا

 ، لقد فقدت المحاصيل الزراعية هددة باالنقراضمن مجموع النباتات م 30%

كثر من نصف أنواعها كإذا ما أخذت هذق األرقاـ اإلحصائية كطبقت على التنوع أ

تقدر عدد األصناؼ الموجودة   .بكامله فإنها ستجعل المستقبل يبدك كئيبا الحيوم

يوم كتشير الدراسات إلى أف ربع التنوع الح مليونا ، 30األرض في حدكد  على

إف  . يكوف معرضا لخطر االنقراض خبلؿ العقدين القادمين في األرض ربما

الحيوم يتمثل أف النوع هو الوحدة األساسية في  خطورة استنزاؼ التنوع

السلسلة الغذائية كيقوـ بعمل معين  الجماعات له صفاته الوراثية كيقع ضمن

إلى مستول غذائي غذائي  في النظاـ البيئي يتمثل في نقل الطاقة من مستول

كتضعف قدرتها  . فعند انقراض هذا النوع تحدث ثغرة في السلسلة الغذائية آخر

 . على القياـ بوظائفها في تحويل الطاقة كالمواد الغذائية

االنقراض كفقداف التنوع الحيوم لهما تأثير كبير على قدرة األنظمة البيئية في  إف
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من الغابات  اف. تبلغ نسبة الفقد مالخدمات الفعالة إلى الجنس البشر توجيه

. كفي حين إف اهتماـ العالم ػ في  هكتار سنويا على األقل مليوف 15بحوالي 

، كبخاصة في مناطق  على الغابات االستوائية العقد الماضي ػ كاف منصبا

سيكوف في الخمس كالعشرين  ، فاف التحدم كإندكنيسيا األمازكفحوض نهر 

الغابات مع  كضع حلوؿ إدارية إبداعية ألزمة غطاءسنة المقبلة حوؿ كيفية 

 . ضركرة إعطاء اهتماـ اكبر ألشكاؿ استغبلؿ الغابات كمنتجاتها

تعرضت أنواعا عديدة من األحياء لبلنقراض كاالختفاء كذلك ألسباب عديدة  لقد

  :منها

 . أساليب الزراعة الخاطئة .1

د السكاف كالنمو االقتصادم عد ف ازديادإ،  النشاطات العمرانية كالحضرية .2

نطاؽ المد العمراني  الذم شهدق العالم خبلؿ العقود األخيرة أدل إلى اتساع

ن في البناءات كالطرؽ كخطوط أبراج الكهرباء كاإلنشاءات كالنشاطات  متمثبل

كالنظم  الصناعية كالنفطية مما أثر على التنوع الحيوم بشقيه النباتي كالحيواني

 . ش فيها هذق الكائنات كتدعم حياة اإلنساف فيهاالبيئية التي تعي
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الموطن الطبيعي لها مثل إزالة الغابات كتجفيف بعض المناطق الرطبة  تدمير .3

 . أراضي زراعية ىلهم كتحويلها إل لاألسماؾ كالطيور كمأك كالتي تستخدمها

 ىأنه إحدل الوسائل الرياضية إل ىممارسة الصيد عل الصيد الجائر ، كتتم .4

 . الغذاء جانب أنه مصدرًا هامًا من مصادر

أثرها  اآلفات فقط كإنما يمتد ىاستخداـ المبيدات الحشرية التي ال تقضي عل .5

 . لئلنساف كالطيور

 . الطبيعية تدهور المراعي ىالرعي بطرؽ غير سليمة مما يؤدم إل .6

 نات، كما أنه يتم تنظيف خزا الكشف عن البتركؿ باستخداـ المتفجرات .7

 . البحر السفن البتركلية كتفريغ المياق التي توجد بها الشوائب البتركلية في مياق

تعتبر  إف مسألة الحفاظ على كافة أصناؼ الحياة كأشكالها على الكرة األرضية

 . كغالبا ما يتم تسليط األضواء على ذات بيعد علمي كعملي كأخبلقي كجمالي

لحيوانات التي في مجموعة ما يسمى األصناؼ المهددة باالنقراض كبخاصة ا

الضخمة الفاتنة" مثل النمر السومطرم كالباندا اآلسيوية كذلك لتوجيه  "الحيوانات

كإظهار مدل الخطر الذم يحيط بها جراء الممارسات البشرية نحوها  األنظار إليها
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. كلكن هناؾ بعض خبراء البيئة الذين يدافعوف عن  تعيش فيها كنحو البيئة التي

كالكائنات الحية األقل نفعا كتعريضها لبلنقراض مثل  كافحة بعض النباتاتم

ال بد أف يكوف لها دكر نافع  هحيث يعتقدكف أن ، بالنباتات ديداف النمتودا الضارة

منفعة هذق الكائنات للبيئة كما تقدمه من خدمات غير  في النظاـ البيئي مع أف

 . الحاالت كاضح في كثير من

حيث أف  ، رئيسي للتنوع الحيوم ناجم عن عملية استخداـ األراضيأف التهديد ال

 ، كلكن من سطح األرض %2-1المدف كالتجمعات السكانية الضخمة تحتل 

التغيرات كالتعديبلت التي تجرم على سطح األرض بفعل اإلنساف تحتل مساحة 

ي أك ي امتبلؾ األراضي لهدؼ اإلنتاج الزراعف. إف الرغبة  بكثير اكبر من هذق

هي في ازدياد مستمر في كثير من الدكؿ النامية كخاصة  االستفادة من الغابات

السكاني مما سبب تقليص البقعة الطبيعية  التي تعاني من ازدياد في النمو

. كمن أشكاؿ التهديد الحاصل  الحية كتدمير الوسط البيئي للعديد من الكائنات

من الكائنات الحية أك  ي للعديدعلى التنوع الحيوم هو تغيير الموطن الطبيع

بغير قصد من  إجبارها على ترؾ موطنها كاالنتقاؿ إلى بيئة جديدة بقصد أك

 اإلنساف مما قد يسبب في تغير في التوازف البيئي للوسط الجديد كالذم قد
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. كذلك  هبلؾ هذق الكائنات أك هبلؾ الكائنات المستوطنة هناؾ في األصلليؤدم 

التلوث كالمواد السامة الناتجة عن مختلف نشاطات اإلنساف إهماؿ دكر  ال يمكن

 . البيئي كالتنوع الحيوم في تدمير النظاـ

 

 ؟ ما هو المجهوؿ

عن الفضاء كالنجوـ أكثر مما يعرؼ عن  الكثيركف يقولوف أف اإلنساف يعرؼ

أحد يستطيع أف يجزـ كم هو  ال  الكائنات الحية التي تعيش معه على األرض

لماذا تختلف  أك ، الكائنات الحية التي تعيش على كوكب األرضعدد أصناؼ 

من  الكائنات الحية من منطقة ألخرل أك لماذا يعيش في مناطق كائنات حية أكثر

. لقد تم تحديد ما يقارب  كلها أسئلة ال يوجد لها جواب كاضح كصريح ، األخرل

ير مؤكد حيث أنه لكن هذا الرقم غ ، مليوف صنف مختلف من الكائنات الحية 1.4

. معظم هذق األصناؼ قد  تسجيل مركزم كرسمي لهذق األصناؼ ال يوجد هناؾ

كمراكز األبحاث المنتشرة حوؿ العالم كربما  سجلت كفهرست في المتاحف

. بعض أصناؼ الكائنات  األصناؼ يكوف هناؾ بعض التكرار في تسجيل هذق

غير  ، موسع كشامل ا بشكلالحية المعركفة مثل الثدييات كالطيور تمت دراسته
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عديدة لتحديد  . هناؾ تقديرات أنها ال تشكل إال جزء ضئيل من هذا التنوع الهائل

 عدد هذق األصناؼ تمت بطرؽ حسابية معتمدة على االستدالؿ كلكنها معرضة

  .للخطأ كغير دقيقة

لحماية التنوع  ما زاؿ هناؾ اختبلؼ في كجهات النظر حوؿ أفضل الوسائل

 ، تركزت معظم الجهود على حماية بعض . ففي العقود السابقة الحيوم

. لكن اآلف في بعض  األصناؼ المهددة باالنقراض كبخاصة الثدييات منها

، مع هذا فإف  مناطق كاسعة كمحميات طبيعية للحياة البرية المناطق تم تحديد

 عدة كونها غير كافية كغير فعاله خاصة في هذق الطريقة كاجهت انتقادات

 . على المصادر الطبيعية في معيشتهم الدكؿ النامية كالتي يعتمد أغلبية سكانها

 

......................................................... 
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الرئيسية   التي تشكل القضايا التوعية البيئيةاهم موضوعات  

الراهنة ك تحظى باهتماـ خاص على المستول المحلى كاإلقليمي 

 :كهذق المواضيع هيكالدكلي، 

 

 انخٕػٍت انبٍئٍت مبشكهت ادلٍبِ .1

الشك أف الماء هو عصب الحياة كأهم مكوف من مكوناتها كصدؽ هللا عز 

)كجعلنا من الماء كل شىء حى أفبل كجل إذ يقوؿ فى كتابه العزيز 

( كيوجد الماء فى الخلية الحية 30.)االنبياء/صدؽ هللا العظيم يؤمنوف(

% من  70% من كزف الخلية كما يوجد بنسبة  60-50بنسبة تتراكح بين 

% من كزف الفاكهة  90الوزف الكلى للخضركات كتزيد النسبة الى أكثر من 

، كهو العنصر االساسى الستقرار االنساف كازدهار حضارته كأينما كجد 

  الماء كجدت مظاهر الحياة.

د الطاقة كبالرغم من أهمية الماء للحياة سواء للشرب أك للرل أك تولي

كاستخدامه فى الصناعة..الخ. إال أف االنساف يقوـ بتلويثه كجعله غير 
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صالح لبلستخداـ كذلك بالقاء مخلفات المحاصيل الزراعية كالحيوانية  

كالملوثات الى مصادرق رغم أف القرآف الكريم حذرنا من ذلك اال اف 

أيدل الناس  )ظهر الفساد فى البر كالبحر بما كسبتاالنساف اليحافظ علية 

. )سورة صدؽ هللا العظيم ليذيقهم بعض الذل عملوا لعلهم يرجعوف(

 (. 41الركـ آية 

 

  الجوفية( –)السطحية  الموارد المائية المتاحة

تتمثل الموارد المائية المتوفرة أساسا فى حصة مصر من مياق النيل كهى 

ـ. 1959/ سنول حسب إتفاقية مصر كالسوداف عاـ 3مليارـ 55.5

اإلضافة إلى كميات محدكدة من مياق األمطار كالسيوؿ كالمياق الجوفية ب

العميقة فى الصحراء الغربية كالشرقية كسيناء كهى غير متجددة. 

  -كتشمل الموارد المائية:

 كيعتبر نهر النيل المصدر الرئيسى كاألكبر  ..(Nile water)مياق النيل 

% من إجمالى 95زيد عن فى مصر ألنه يزكدها بما ي للموارد المائية
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% من السكاف. أما ما يتبقى 98الميزانية المائية  كيعيش عليها ما يزيد عن 

  بعد ذلك فيقتصر على مياق األمطار كالمياق الجوفية.

كمياق األمطار تسقط  ..(Rains & Flash floods)كالسيوؿ مياق األمطار

مم 200-100على الشريط الساحلى كالشماؿ الشرقى كالغربى بكثافة 

/سنويا كبدكف إنتظاـ على مدار العاـ كيستفاد بها غالبا فى زراعة بعض 

المحاصيل الشتوية كبساتين التين كالزيتوف باستخداـ تقنيات حصاد 

  األمطار.

كتعتبر المياق الجوفية أحد الموارد  ..  (Ground water)المياق الجوفية  

ستراتيجى الذل يدعم البنك المائية الغير تقليدية كالبنك االحتياطى األ

  المائى األصلى كاألكبر كهو السد العالى كالبحيرة المائية التى تقع امامه.

  -كتتوقف األمكانيات المائية للمياق الجوفية على عدة عوامل:

  مصدر كمعدالت التغذية الطبيعية كمعدؿ الفاقد منها.

 نوعية المياق كأقتصاديات إستغبللها. 
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. .( Drainage & Sewage water)لزراعى كالصحى مياق الصرؼ ا -4

/  3مليار ـ 12.7مياق الصرؼ الزراعي ك الصحي المستغلة فى الرل )

 سنة( كهي تعتبر مصادر غير تقليدية.

 مصادر تلوث الميػػػاق

 مخلفات الصرؼ الصناعى  .1

 مخلفات مياق الصرؼ الصحى  .2

 المبيدات الكيماكية .3

 األسمدة الكيماكية الزراعية  .4

 ق الصرؼ الزراعى ميا .5

 الملوثات اإلشعاعية  .6

 النفايات الطبية كالدكائية .7

  التلوث ببعض اآلثار الكونية .8

 التوعية البيئية للمياق

  التربية البيئية في المدارس االبتدائية عن اهمية الماء ك كيفية ترشيد

 استخدامه
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 مثاؿ

  كيف نعمل على ترشيد إستهبلؾ المياق داخل المنزؿ

ن    لغسيلأثناء ا -أكال

  إقفاؿ صنبور اكحنفية الماء أثناء القياـ بغسيل األسناف كإستخداـ

 كوبًا كبيرًا من الماء عوضًا عن ذلك 

  إقفاؿ حنفية الماء أثناء غسيل الوجه أك اليدين أك أثناء الحبلقة أك

 . الوضوء

  القياـ بإستخداـ منظم تدفق المياق يعمل على تخفيض كمية الماء

 . مةالمستهلكة كالمستخد

  أثناء اإلستحماـ -ثانيا 

  ن بالماء، فإف كاف ال ن من القياـ بتعبئة البانيو كامبل إستخداـ الدش بدال

ن  بد من فعل ذلك األمر فعلى األقل الحرص على عدـ تعبئته كامبل

 . حتى ال يفيض كتهدر المياق عبثًا

 استخداـ كضعية الرذاذ منخفض التدفق في الحنفية . 
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 يعمل على حبس الماء أك التحكم بقوة  إستخداـ منظم رشاش

ن   .تدفقه أثناء اإلستحماـ مثبل

  في المطبخ -ثالثًا 

  القياـ بغسل الفاكهة كالمأكوالت كالخضركات في حوض أك طنجرة

 .أك كعاء مملوء بالماء كذلك لتقليل الكميات المستهلكة

  يجب ترؾ األطعمة كالمأكوالت المجمدة بشكل عاـ في مكاف

ن من صب الماء عليها مكشوؼ لمدة  تكفي إلذابتها كتفكيكها بدال

 . بشكل عبثي

  يجب علينا إستخداـ الكمية المناسبة كالبلزمة من المياق ألغراض

 . الشرب أك إعداد القهوة أك اليانسوف أك الشام كباقي المشركبات

  عند القياـ بغسيل األطباؽ يفضل دائمًا أف يتم غسلها في حوض أك

ء. أما األطباؽ كالصحوف التي تحتاج إلى تنظيف كعاء مملوء بالما
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كعنايةو أكثر فينصح القياـ بغمرها في الماء لمدة قصيرة نوعًا ما 

 . قبل غسيلها بحيث يتحلل ما هو مبلصق عليها من بقايا طعاـ

  علينا التأكد من إمتبلء ماكينة غسيل األطباؽ كالصحوف بشكلو تاـو

نه من العبث كغير المجدم كجيد قبل تشغيلها كإستخدامها إذ أ

 . تشغيلها لمجرد فقط غسيل طبق أك طبقين أك ملعقتين أك كوبين

  القياـ دكمًا كبإستمرار بفحص الصنابير كأنابيب المياق كالحنفيات

 .بإنتظاـ كذلك إلكتشاؼ أية تسريبات محتملة للمياق يمكن تفاديها

 جارل المياق نشر الوعى الصحى بين الفبلحي ف إلى ضركرة عدـ تلويث م

بفضبلت إنساف أك الحيواف أك البقايا النباتية أك اإلسراؼ فى إستخداـ 

  األسمدة الكيمياكية.

  التنبيه على المزارعين بضركرة عدـ غسل آالت كمعدات رش المبيدات

  الحشرية فى مياق الترع.

  .عدـ استعماؿ مياق الصرؼ الصحى فى الزراعة إال بعد معالجتها  
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 سماد كمثل للمخلفات كالفضبلت الزراعية لبلستفادة منها االستخداـ األ

  عضول أك أعبلؼ.

 .توعية الزراع بعدـ التبوؿ أك االستحماـ فى المجارل المائية  

 .عدـ إلقاء جثث الحيوانات كالدكاجن النافقة فى المجارل المائية  

 .االستخداـ األمثل لمياق الرل  

  المراحيض الصحية.عرض نماذج لمنازؿ صحية بالقرل كتعميم  

............................... 

 حذٌٔش ادلخهفبث         انخٕػٍت انبٍئٍت بئػبدة .2
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هي عمليٌة معالجة كيميائٌية للموادٌ المستهلكة بحيث تعاد إلى الشكل الخاـ لهذق 

 .المادة كتيصنع من جديد كتيستخدـ ألغراض أخرل غير الٌتي أيستخدمت لها سابقًا

 ادة التدكيرأهمية إع

إعادة التدكير تشمل جميع أشكاؿ المنتوجات الصناعيٌة، كمعظم دكؿ العالم 

 :انتهجت هذق السياسة التصنيعٌية لعدة أسبابو منها

 .تقليل تلوٌث مياق البحار كالمحيطات، كباطن األرض بالنفايات الصناعيٌة .1

الغازات  المحافظة على نظافة البيئة، كتقليل عدد مقالب النفايات، كتقليل .2

 .المنبعثة من حرقها

 .تقليل الطلب على الموادٌ الخاـ، كبالتالي استمرارها لفترة زمنيٌة أطوؿ .3

تقليل ظاهرة االحتباس الحرارمٌ، كارتفاع درجات حرارة الكوكب، كذكباف  .4

 .القطب المتجمٌد بسبب الغازات المنبعثة من مكٌبات النفايات
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الموادٌ الخاـ، ثمٌ تصنيعها، كأيضا  توفير الطاقة التي تيستهلك في استخراج .5

 .عملٌية التدكير هي نصف عملٌية تصنيعيٌة فتستهلك الطاقة بشكلو أقلٌ 

إعادة تدكير الموادٌ المستهلكة ذات جدكل اقتصادية، كتيحىقق عائدًا ماديًٌا  .6

 .كبيرًا باإلضافة إلى توفير فرص عملو لقطاعو كبيرو من األفراد

دامة من أجل المحافظة على البيئة كتقليل تحقيق مبدأ التنمية المست .7

 .استهبلؾ الموادٌ الخاـ من أجل األجياؿ القادمة

 أمثلة لعملية إعادة التدكير

تنافست الجهات الحكوميٌة كغير الحكومية في كل دكؿ العالم على االستفادة 

 :من نفاياتها بشكل سليم كذك جدكل اقتصادية عالية بعٌدة كسائل منها

 إعادة تدكير نفايات الزجاج لها الكثير من المميزاتهل تعلم اف 

طن من المواد  1.2هل تعلم أف كل طن من مسحوؽ الزجاج المدكر يوفر  .1

 .األكلوية
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هل تعلم أيضا أف مسحوؽ الزجاج المدكر يستهلك كقودا أقل مما يحتاجه  .2

 .طن من المواد األكلية بمقدار أربعة كثبلثين لترا من الوقود

س كاحد من الزجاج المعاد تصنيعه يوفرا مقدارا من الطاقة هل تعلم أف كأ .3

 .يعادؿ إضاءة مصباح بقوة مائة كات لمدة أربع ساعات

هل تعلم أف إعادة تدكير الزجاج يساهم في خفض تلوث الهواء بنسبة  .4

     . عشرين بالمائة كتلوث المياق بنسبة خمسين بالمائة

يتقيٌدكف بفصل النفايات كل  فرض غرامات مالية على المواطنين الذين ال .5

 .على حدة

 .جمع الحيوانات النافقة من القمامة لئلستفادة من دهنها .6

 .إعادة تدكير المواد المطاطٌية، كخلطها مع إسفلت الشوارع .7

تدكير األلمنيوـ الذم يصنع به علب المشركبات الغازيٌة، كالمعلبات،  .8

 .كاستخدامه في صناعة ألواح االلمنيوـ
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ناتج عن عمليات القلي المتكررة في المنازؿ كالمطاعم جمع الزيت ال .9

 .كإعادة تدكيرها كاستخدامها كزيوتو للتشحيم

جمع الورؽ من دفاتر ككتب تالفة كاعادة تدكيرق لصنع األكياس الورقية  .10

 .كغيرها

جمع بقايا الطعاـ كالغذاء التالف كالمتعٌفن كالمنتهي الصبلحية كإعادة  .11

 .كاألسمدة العضويٌة تدكيرق ليصنع منه األعبلؼ

........................... 

 ئداسة انُفبٌبث انخٕػٍت انبٍئٍت ب-3
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 ما هو سبب توافر مخلفات القمامة ؟

نقص اإلمكانيات بالدكلة لتوفير عمالة كافية لجمع المخلفات من الشوارع أك توفير  -1

ات كسيارات النقل معدات كأدكات لجمع كنقل المخلفات حيث أف العمالة كاألدك

 المجهزة تكلفتها عالية جدًا

ضعف دكر المجتمع المدني في القياـ بمشركعات مثل جمع كتدكير المخلفات مما  -2

يتسبب في تفاقم المشكلة كزيادتها الرهيبة كما ينتج عن ذلك من مشكبلت ال حصر لها 

 كذلك لضعف اإلمكانيات المادية كالبشرية بهذق المنظمات

يادة السكانية الرهيبة التي نتج عنها زيادة كبيرة في عدد السكاف كبالتالي زيادة الز -3

في حجم ككميات المخلفات الصلبة بسبب معدالت النمو السكانية الرهيبة التي نتج عنها 

 إرتفاع نسبة المواليد مقابل نقص عدد الوفيات

جود سيارات نقل تكفي بعد مصنع تدكير المخلفات عن المكاف باإلضافة إلى عدـ ك  -4

لنقل المخلفات من المنطقه إلى مقر المصنع إلعادة التدكير باإلضافة إلى إرتفاع تكاليف 

 تدكير المخلفات
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عدـ التنسيق كالتعاكف بين القطاع الحكومي كالقطاع األهلي في حل هذق  -5

 المشكله.

اكم المخلفات على البشر كما ضعف دكر الوحدات الصحية في نشر الوعي بأضرار تر -6

 ينتج عنه من أمراض.

عدـ إقباؿ الشباب على العمل بجمع المخلفات حيث أف ذلك يتعارض مع ثقافة  -7

المجتمع كنظرته الدكنية لمثل هذق األعماؿ كينتج عن ذلك نقص العمالة في هذا 

 المجاؿ كبالتالي تراكم المخلفات في معظم الشوارع.

مدينة بنظافة الشوارع الرئيسية كإهماله الشوارع الفرعية المأهولة إهتماـ مجلس ال -8

 بالسكاف.

سوء الحالة اإلقتصادية للسكاف يؤدم إلى عدـ مقدرتهم على دفع إشتراكات عالية   -9

 لجمع القمامة

المركز كالفئة المستهدفة من الفئات المهمشة التي يهتم بها الصندكؽ اإلجتماعي  -10

 .كاإلتحاد األكربي
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 التخلص من النفايات طرؽ

كهي من أفضل الطرؽ المستخدمة في التخلٌص من  :الطمر الصحي

النفايات؛ حيث يتمٌ اختيار مكافو مناسب لطمر النفايات، فيكوف هذا الموقع 

بعيدًا عن أمٌ مصدر من مصادر المياق حتى ال يحدث هناؾ تلوث في هذق 

المياق، كتكوف عملٌية الطمر إٌما تحت سطح األرض إذا كاف الموقع يمكن 

تغطية النفايات بالتربة التي تم استخراجها أثناء الحفر، كإذا حفرق كمن ثمٌ 

كاف الموقع ال يمكن حفرق أك أفٌ الحفر سوؼ يوصل إلى المياق الجوفية 

فيتمٌ جمع النفايات على السطح، كمن ثم ييحضىر التراب من مناطق أخرل 

 .كيوضع فوؽ النفايات كيغطٌيها

 

 ماهي المشكبلت الناتجة عن  كجود المخلفات؟

سوء الحالة الصحية الناتجة عن التلوث المتسبب فيه تراكم المخلفات الصلبة األدمية  -1

بالشوارع كأماـ المنازؿ مما يتسبب في إنتشار البعوض كالذباب كغيرها من الحشرات 

 الناقلة لؤلمراض.
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: هذق الطريقة الت ثمٌ طمرهاالتخلٌص من النفايات بواسطة الكبس في با

هي من الطرؽ المتطوٌرة التي تقوـ بتجميع النفايات في باالت كبيرة ككبسها 

كضغطها كبالتالي يقلٌ حجمها، كمن ثمٌ يتمٌ طمرها بنفس طريقة الطمر 

 .الصحي

: في هذق الطريقة يتمٌ تجميع النفايات التخلٌص من النفايات بواسطة الحرؽ

كبيرة كذات درجات حرارة مرتفعة جدًا، كبعد االنتهاء من كإدخالها إلى أفراف 

عملٌية الحرؽ يتمٌ التخلٌص من المخلٌفات الناتجة بإحدل الطرؽ السابقة، 

كتمتاز هذق الطريقة بأنٌه يمكن استغبلؿ الحراة الناتجة كتنقية الغازات 

للحصوؿ على بعض الغازات المفيدة، كلكن يجب أخذ االحتياطات البلزمة 

ال تتسرٌب الغازات الناتجة إلى الهواء الجوم فتتسبٌب بتلٌوث الهواء  حتى

 .كالتسمٌم في بعض الحاالت

: كذلك من خبلؿ إدخاؿ بعض تحويل النفايات إلى مواد عضويٌة مفيدة للتربة

النفايات التي تفيد في الحصوؿ على سماد عضوم إلى مصانع خاصٌة تعمل 
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وؿ على السماد العضوم المفيد للتربة على إجراء بعض العمليات عليها للحص

 .كالنباتات

تدكير النفايات كالحصوؿ على المواد الخاـ منها: يتمٌ من خبلؿ هذق الطريقة 

فصل النفايات كتصنيفها كالعمل على إعادة استخداـ بعضها من جديد 

 .كإعادة تصنيعه

يث تترٌكز تحويل النفايات إلى غازاتو كسوائل كمواد صلبة بالتحٌلل الحرارم؛ ح

هذق العمليٌة على النفايات العضوية، فتيحوَّؿ إلى غازات كسوائل عن طريق 

 .عملٌية التقطير اإلتبلفي، كيمكن االستفادة من هذق السوائل كالغازات

التقليل من كمٌية النفايات هي من أنجح الحلوؿ لتخفيف مشاكل النفايات، 

ديلة النظيفة، كما أنٌه يجب كذلك من خبلؿ االنتقاؿ إلى استخداـ الطاقة الب

 .الحد من نشاطات اإلنساف غير المسؤكلة للتخفيف من تراكم النفايات

 كيفية إستفادة العالم من نفاياته
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تنافست الجهات الحكوميٌة كغير الحكومية في كل دكؿ العالم على االستفادة 

 :من نفاياتها بشكل سليم كذك جدكل اقتصادية عالية بعٌدة كسائل منها

رض غرامات مالية على المواطنين الذين ال يتقيٌدكف بفصل النفايات كل ف .1

 .على حدة

 .جمع الحيوانات النافقة من القمامة لئلستفادة من دهنها .2

 .إعادة تدكير المواد المطاطٌية، كخلطها مع إسفلت الشوارع .3

تدكير األلمنيوـ الذم يصنع به علب المشركبات الغازيٌة، كالمعلبات،  .4

 .في صناعة ألواح االلمنيوـكاستخدامه 

جمع الزيت الناتج عن عمليات القلي المتكررة في المنازؿ كالمطاعم  .5

 .كإعادة تدكيرها كاستخدامها كزيوتو للتشحيم

جمع الورؽ من دفاتر ككتب تالفة كاعادة تدكيرق لصنع األكياس الورقية  .6

 .كغيرها
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صبلحية كإعادة جمع بقايا الطعاـ كالغذاء التالف كالمتعٌفن كالمنتهي ال .7

 .تدكيرق ليصنع منه األعبلؼ كاألسمدة العضويٌة

  إعادة تدكير النفايات مميزات عملية

 تقليل التلوٌث البيئي النٌاتج عن إحراؽ النفايات ك طمرها . 

  عدـ استنزاؼ الموارد الطبيعية بكثرة عند استخداـ المواد التي تم إعادة

 تدكيرها

 توفير فرص عمل جديدة. 

 توفير حاكيات خاصة للمواد التي ممكن تدكيرها ك إعادة  من الممكن

 .استخدامها ك بالٌتالي تسهٌل عملٌية التٌدكير

  إعادة تدكير المواد ك النفايات يقٌلل ذلك من عملٌيات حرؽ النفايات ك يؤدم

 .ذلك إلى تقليل التلٌوث البيئي كاإلحتباس الحرارم

........................................ 
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 انخٕػٍت انبٍئٍت مبشكهت انضٌبدة انسكبٍَت-4

، كفقا 2015مليوف نسمة فى ديسمبر  90بلغ تعداد السكاف فى مصر رسميا 

إلحصائيات الجهاز المركزل للتعبئة العامةكاإلحصاء.كأكدت أحدث اإلحصائيات ، 

% 2.52، لترتفع إلى 2014-2000أف معدؿ الزيادة الطبيعية تطور خبلؿ عاـ 

االهتماـ فبلبد من توعية مجتمعنا ب %.2.11تمثل  2000نت فيعاـ بعد أف كا

كانعكاس ذلك  االسرقتربية االطفاؿ ك صحة حسن كاهميته علي  بتنظيم االسرق

من صحه كتعليم كصناعة كغير ذلك من االسباب التي تؤدم في علي مجتمعنا 

 النهاية الي نهضة الوطن .

....................... 

صساػت ادلسبحبث اخلضشاءانخٕسغ يف  -5  

التوسع في زراعة األشجار كالمساحات الخضراء لتعمل على تقليل نسبة ثاني  -

أكسيد الكربوف، كزيادة األكسجين، كامتصاص الحرارة القادمة من الغبلؼ 

 الجوم.

 على سبلمة كصحة اإلنساف كالحفاظ..دكرالنباتات في الحد من التلوث
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نية تعتبر العلم الذم يهتم بالحفاظ على سبلمة السبلمة كالصحة المه         

كصحة اإلنساف، كذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أك 

اإلصابات أك األمراض المهنية، أك بعبارة أخرل هي مجموعة من اإلجراءات ك 

القواعد ك النظم في إطار تشريعي تهدؼ إلى الحفاظ على اإلنساف من خطر 

 الحفاظ على الممتلكات من خطر التلف كالضياع. اإلصابة ك

يجب االهتماـ بالبيئة كالحفاظ عليها على جميع األصعدة خاصة في أماكن   

العمل لتحقيق اكبر قدر من السبلمة كاألماف للعمالة الموجودة على جميع 

نا ك المستويات  فالبيئة تبعا للمقولة االفريقية الشهيرة "أننا لم نرث البيئة من أبائ

أجدادنا بل أستعرناها من أحفادنا". لذا فاف من افضل ك أيسر العوامل التي 

تساعد في ذلك األهتماـ بالتشجير كزراعة النباتات داخل ك خارج أماكن العمل 

لبلستفادة من دكرها الكبير في الحفاظ على البيئة الف لها دكر مهم كفعاؿ في 

ألضرار ك المخاطر ك في نفس الوقت حماية العمالة ك المنشاة من العديد من ا

   حماية البيئة لنحافظ عليها لؤلجياؿ القادمة.
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هناؾ عدة أدكار مهمة تقوـ بها النباتات يجب اإلهتماـ بها للمحافظة على     

 صحة كسبلمة العماؿ ك المنشئات منها:

حيث تعمل  اإلهتماـ بالتشجير الخارجي كالداخلي للمباني ك المنشئات: -1

تات على تقليل التلوث كما تطفي األشجار كالنباتات لمسة جمالية خبلبة على النبا

الطبيعة كما تساهم في تحسين مناخ منطقة العمل ك يعود السبب الى أف 

 األشجار كالنباتات الخضراء تنظف الهواء باستمرار نتيجة امتصاص السموـ منه.

ور السبلمة كالصحة لذا فاف السؤاؿ هنا ما هي أهمية التشجير من منظ     

 المهنية ؟

 :لؤلشجار كالنباتات أدكار مهمة في تقليل التلوث كتحسين بيئة العمل منها    

تمتص النباتات الخضراء الموجات الكهركمغناطيسية كتقلل من تأثيرها على  -  

 االنساف.

 تعمل النباتات على تقلل المواد الكيميائية السامة في محيطها. -  
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باتات االكسيجين كتستهلك ثاني أكسيد الكربوف مما يزيد نشاط العمالة تنتج الن -  

 داخل الموقع.

 تقليل الغبار كالميكركبات الموجودة في بيئة العمل. -  

النباتات ذات األكراؽ الكبيرة "مثل االلوكاسيا كالدفنبخيا" تعمل على تعديل  -  

ي المناطق الجافة رطوبة الجو فتقلل بالتالي نسبة الهواء الجاؼ خاصة ف

 كالصحراكية.

للنباتات الخضراء دكر كبير في تخفيف حدة العديد من المشاكل الصحية مثل:  -  

 الصداع. –الميل للقيئ  -التهاب الحلق

النباتات لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية حيث تعمل على: زيادة التركيز  -  

تساعد على  -لل من التوترتق -تقليل الشعور بالتعب كاإلرهاؽ –كالنشاط 

 االبتكار.

 دكر النباتات في الحد من تلوث الهواء بالغازات المختلفة -2  
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يعد تلوث الهواء من أخطر أنواع التلوث كذلك لسهولة كصوؿ الملوثات الى     

الهواء كانتقالها من مكاف إلى أخر كمن دكلة الى أخرل بغض النظر عن 

لهواء إنبعاثات المصانع ككسائل النقل من حرؽ الحدكد، كمن اهم مصادر تلوث ا

الوقود كالغبار الناجم عن مشاريع اإلسكاف، ك االنبعاثات الناجمة عن مقالب 

النفايات كهي أما ملوثات بيولوجية أك انبعاثات ناتجة عن حرؽ النفايات، كذلك 

الناتج االنبعاثات الناتجة عن محطات تكرير البتركؿ، فيما نعاني أيضا من التلوث 

عن حرؽ المخلفات الزراعية "مثل قش األرز" كما ينتج عنه من أضرارًا بيئيةن 

كثيرةن ك خطيرةن على الصحة العامة. لذا يجب قياس كافة االنبعاثات الغازية 

الموجودة في بيئة العمل كالمناطق المحيطة بها كتسجيلها في تقارير دكرية 

ا كمتابعتها كخاصة مع ازدياد تلوث منتظمة كارسالها لؤلجهزة المختصة  لفحصه

 الهواء الداخلي للمصانع ك المنشئات المختلفة.

كما يجب مكافحة تلوث الهواء بصورة فعالة كيفضل استعماؿ النباتات التي        

تساعد على تنقية الهواء من الملوثات المختلفة حيث اثبتت الدراسات العلمية 

حثين في الواليات المتحدة األمريكية عن الحديثة التي أجرتها مجموعة من البا
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نتائج جديدة كمثيرة بشأف المساحات الخضراء التي تزين الشوارع كالمدف، 

 كدكرها في الحد من تلوث الهواء الجوم كجعله نظيفًا ك نقيًا.

حيث أشار الباحثوف في دراستهم إلى أف المساحات الخضراء المختلفة         

الخضراء ك الشجيرات كالنباتات الصغيرة التي تزرع مثل األشجار ك المسطحات 

داخل المدف كعلى ضفاؼ األكدية لها دكر حيوم في تقليل مستويات إثنين من 

أخطر ملوثات الهواء الجوم كأكثرها إزعاجًا، بمعدؿ ثماني مرات أكثر مما كاف 

 ييعتقد في السابق.

دقائق المادية أك كهذق الملوثات هي ثاني أكسيد النيتركجين ك ال        

"، حيث تيحدث تأثيرات ضارة على صحة اإلنساف PMالجسيمات المادية الناعمة "

عندما تتجاكز النسب اآلمنة المسموح بها. حيث أكدت نتائج هذق الدراسة قدرة 

المساحات الخضراء على تقليل مستويات تلك الملوثات في الهواء الجوم بنسب 

كثار من زراعة نباتات معينة كاختيار أماكن % خصوصًا عند اإل60% ك40ما بين 

 تلك النباتات الخضراء بحكمة كخبرة.

 أهم النباتات المستخدمة في تقليل تلوث الهواء        
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هناؾ بعض النباتات التي تستخدـ في تنقية  كتنظيف الهواء ك امتصاص      

 المواد السامة منه مثل:

 البامبو  -    

 الدراسينا -    

 السرخسيات "مثل كسبرة البئر " -    

 الزنبق "الليليم"  -    

 االريكا "من أشباق النخيل" -    

 The Lady Palmنخيل الرابس  -    

 The Rubber Plantفيكس اليستكا  -    

 English Ivyالهيدرا "اللببلب االنجليزم"   -    

 The Dwarf Date Palm“بعض أنواع النخيل المتقزـ  -    
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   "The Ficus Alii“بعض أنواع الفيكس  -    

 دكر النباتات في الحد من تلوث المياق   -3       

ينتج تلوث المياق نتيجة الممارسات الصناعية الخاطئة إذ تعمد بعض المصانع      

الى التخلص من نفاياتها السائلة كالصلبة في المسطحات المائية، كما ينتج 

رة من المياق الساخنة الناتجة عن محطات إنتاج التلوث نتيجة سكب كميات كبي

الطاقة، كذلك قد يحدث التلوث بسبب المخلفات المنزلية من مياق عادمة غير 

معالجة كنفايات صلبة، كال يقتصر تعريف تلوث المياق على المياق الصالحة 

للشرب بل يشمل مياق البحار ك المحيطات، كمن نعم هللا علينا كجود أشجار 

يمكنها تحمل الرم بمياق الصرؼ بل كتحويله الى مصدر اقتصادم هائل  كنباتات

كمفيد. كنعني هنا األشجار الخشبية مثل الباكلونيا كالكافور ك الكازكرينا، ككذلك 

أشجار الوقود الحيوم خاصة ضجرة الذهب األخضر "الجوجوبا ك الجتركفا" حيث 

ستخرج منها الوقود يمكن زراعتهم على مياق الصرؼ الصحي كإنتاج بذكر ي

 الحيوم.

 أهمية الحفاظ علي البيئة من التلوث   -4     
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 حماية العمالة من العوامل التي قد تؤثر على صحتهم أك كفاءتهم اإلنتاجية.-    

حماية عناصر البيئة الخارجية مثل الهواء كالماء كالتربة من الفضبلت  -   

 ختلفة.الصناعية التي يمكن أف تطرحها الصناعات الم

حماية اآلالت كالماكينات بحيث تبقى في حالة جيدة كمبلئمة. -      

 )مثاؿ( زراعة االسطح 

 

الزراعة باستخداـ تقنيات الزراعة بدكف تربة كاإلستفادة طريق البحث عن عن 

تحسين البيئة كالمناخ السائد فيها للحد من ثاني اكسيد الكربوف في المدف ل هامن

الحرارة كمن هنا جاءت فكرة إستخداـ نطم الزراعة  المسبب الرتفاع درجة
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بدكف تربة بأشكالها المتنوعة لزراعة أسطح المبانى بالخضركات كالفاكهة 

متر مربع من المسطح األخضر تمد الفرد باحتياجاته  1.5كنباتات الزينة ؼ زراعة 

 ين لمدة عاـ كاملجمن األكس

زراعة المحاصيل المختلفة  زراعة األسطح هي إستغبلؿ أجزاء من األسطح فى

الفاكهة أك الزينة ك زهور القطف ك   التى تحتاج إليها األسرة من الخضار أك

 .النباتات الطبية ك العطرية

كزراعة األسطح من المشركعات الصغيرة المفيدق كالتي يمكن اف تدر ربح 

متوسط إذا تمت بشكل مناسب، كتتميز هذق المشركعات انها سهلة كرخيصة من 

يث التكلفة المبدئية إلنشاء هذا المشرع الصغير، كتتم زراعة األسطح فى بيئة ح

جميع مشاكل التربة من حرث   غير التربة الزراعية كبالتالي التخلص من

كعناصر غذائية باالضافة الى توفير كمية كبيرة من المياة قد تصل الى   كتسميد

كهة كالنباتت فى اماكن % يقصد بزراعة األسطح هى زراعة المحاصيل كالفا90

المساحات الموجودة فى المنازؿ اك على اسطع المنازؿ اك البيوت اكالمدارس 
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اك الجامعات كمن غير تربة زراعية فتؤدم الى زيادة فى كمية الحاصبلت 

 .الزراعية كالفاكهة فتغنيك عن شرائها كيمكنك بيع الباقى كبالتالى إنعاشك ماديا

منذ فترة بسيطة كأتت تلك الفكرة من الزراعة البل  انتشرت فكرة زراعة االسطح

لوسائل اإلعبلـ دكرا هاما فى نشر تلك   ككاف  أرضية أك الزراعة بدكف تربة

الفكرة حتى بات الكثير من الشباب كاألسر يحلموف بتنفيذ هذا النظاـ سواء كاف 

الكثير شرفات المنازؿ أك الحدائق المنزلية، كسارع   على اسطح المنازؿ أك فى

فى البحث عن الخبرة عن طرؽ كتيبات صغيرة أك افبلـ فيديو توضح طريقة 

 زراعة اسطح المنازؿ أك عن طرؽ االنترنت

 :األسطح  الهدؼ من زراعة

إضفاء لمسة جمالية على اسطح المنازؿ كتكوف متنفسا آلهالى المنزؿ ، حيث 

المزركعات بعد يمكن تحويل سطح المنزؿ الى حديقة مثمرة بأنواع كثيرة من 

اختفاء الحدائق المنزلية بسبب تعداد السكاف المرتفع ، كما يمكن زراعة انواع 

 .كثيرة من نباتات الزينة مما يعطى منظرا جماليا لسطح المنزؿ
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يمكن زراعة االسطح بالخضراكات البلزمة للمنزؿ فهى مصدر جيد لخضر نظيفة 

يكوف مصدرا للدخل لصاحبه، كما كآمنة صحيا لبلستهبلؾ المنزلى اك يتم بيعها ف

يمكن انتاج خضراكات طازجة لسكاف المناطق البعيدة كالنائية عن الريف اك 

 اماكن التسوؽ

أثر اشعة الشمس الساقطة على اسطح المنازؿ مما يؤدل الى ارتفاع   تخفيف

 درجة حرارة االدكار السفلية للمنزؿ

كالتى تؤدل الى تشويه التخلص من المهمبلت الموجودة فوؽ اسطح المنازؿ 

المظهر الجمالى للمنزؿ كقد تؤدل احيانا الى حدكث حرائق كتؤدل الى تدمير 

 :المكاف كتلوث البيئة كما نرم

 علي التخلص من المهمبلت الموجودة فوؽ اسطح المنازؿ

المحافظة على نسبة االكسجين فى الهواء ، فتقوـ النباتات فى عملية البناء 

نى اكسيد الكربوف كتنتج من تلك العملية االكسجين ، كاثبتت الضوئى بإستهبلؾ ثا

متر مربع من المسطح االخضر تنتج كمية كافية من االكسجين  1,5الدراسات اف 

 تفى تنفس انساف كاحد لمدة عاـ كامل
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االطفاؿ االعتماد على انفسهم كتعليمهم بعض اساسيات الزراعة كحب النبات 

نشاط مفيد كمنتج كنافع، كاستثمار اكقات االخضر كشغل اكقات فراغهم فى 

الباب كتوفير عمل مجدل اقتصاديا لهم يخفف من اآلثار السلبية للبطالة كالبحث 

عن العمل فزراعة اسطح المنازؿ فرصة عمل جيدة كمجدية ،شغل اكقات فراغ 

كبار السن كرفع الركح المعنوية لهم فهو عمل يهم الكبار كخصوصا بعد سن 

 . المعاش

راعة اسطح المنازؿ فكرة جميلة تنعكس ابعادها على الصغير قبل الكبير فز 

بهم ركح   فهى تعلمهم صفات جليلة منها الصبر كاالرادة كقوة التحمل كبث

 .المشاركة كالنشاط كعدـ الكسل كاالنتاج

فى المنازؿ كالعمارات   كقد بدأ بالفعل كثيرمن الشباب بزراعة االسطح

التى تقدمها بعض   بعد انتشار الدكرات التدريبية  كالمدارس كغيرها خصوصا

الكليات مثل كلية زراعة جامعة القاهرة كعين شمس اك بوزارة الزراعة اك 

 .معمل تعديل المناخ
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إحياء النشاطات المدرسية داخل المدرسة كتحويل المدرسة الى كحدة منتجة 

بل ادارة كتحويل سطح المدرسة الى منظر جمالى رائع يفخر به الطبلب ق

 المدرسة كتكوف تلك ثمرة يدهم كمشاركتهم فى تجميل المدرسة

زراعة االسطح نظاـ ال يعتمد على تربة كما يحتاجها النبات فى باطن االرض 

اك تكوف الزراعة زراعة معلقة ال ارضيه ال بدكف   فهو يحتاج الى قليل من التربة

 تربة ككذلك ال نحمل اكزانا ثقيلة على اسطح المنازؿ

يمكن زراعة االسطح بالنباتات العطرية كالطبية كالزهور كغيرها من النباتات 

 الجميلة كنباتات الزينة

 ما معنى الزراعة بدكف تربة كماهى فكرتها كمن اين اتت ؟

الزراعة بدكف تربة كتسمى الزراعة المائية ككانت تلك الزراعة اكؿ ما ظهرت فى 

كاستخدمت ايضا فى   ئمة فى المكسيكحدائق بابل المعلقة كفى الحدائق العا

الكتابات المصرية القديمة التى تعود الى مئات   الصين ككصفت تلك الزراعة فى

 السنين قبل الميبلد
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باختبار زراعة النبات من غير تربة فوجدكا اف التربة  1930كقد قاـ العلماء سنة 

ات بغير تربة ليست ضركرية اال بتثبيت النبات فكاف من الممكن زراعة النبات

كانتشرت تلك الزراعة فى ببلد غرب اكركبا كيستخدـ االف على نطاؽ كاسع فى 

هولندا كتليها كندا فى هذا المجاؿ، كطبقوا هذا النظاـ فى بعض الغواصات 

لسد حاجة طاقمها من الغذاء ككذلك استخدمته ككالة ناسا االمريكية فى 

 تجاربها الفضائية

 ؟لماذا الزراعة بدكف تربة 

الرزاعة بدكف تربة قدمت افضل فرصة لتوفير الظركؼ المثالية لنمو النبات 

كبالتالى الحصوؿ على افضل محصوؿ اكفر بالمقارنة بالزراعة الحقلية فى 

التربة العادية، ككذلك فى الزراعة بدكف تربة ال نعانى من امراض النباتات 

 عمبل بيئيا نظيفا كاآلفات الزراعية التى تصاحب التربة ، لذلك فهى توفع

 ماهى الزراعة بدكف تربة كلماذا هى االفضل فى زراعة االسطح؟

فى تقنية لنمو النباتات كالمحاصيل   زراعة االسطح االفضل لها تلك الزراعة

المغذية التى تمد النباتات بكل ما يحتاجه من عناصر مغذيه فيمكن استخداـ 
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وؼ الصخرل كالبيت موس بدائل التربة مثل الحصى كالفيرميكيوليت كالص

كنشارة الخشب كباالت قش االرز كغيرها من مواد يمكن استخدامها فى زراعة 

كقد تبنت كزارة الزراعة هذق الفكرة من خبلؿ المعمل المركزل .اسطح المنازؿ

للمناخ المصرل كبدأت فى اعطاء الدكرات التدريبة فى هذا المجاؿ المهم جدا 

عل كاف ثورة جديدة فى الزراعة فالكثير من كالذل طبقته بعض الدكؿ كبالف

الدكؿ ال يملك االراضى اك االراضى الصالحة للزراعة فطبقوا تلك الفكرة ككانت 

 ناجحة جدا

 

ماهى انواع الخضراكات كالفواكه التى يمكن زراعتها فوؽ االسطح كهل يجب 

 متابعتها متابعة يومية ؟

ح يمكن زراعة المحاصيل الورقية بالنسبة للمحاصيل التى يمكن زراعتها باالسط

 مثل السبانخ كالملوخية كالفجل كالجرجير
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كيمكن زراعة المحاصيل الثمرية مثل الطماطم كالفركالة كالكانتلوب كالخيار 

 كالفلفل كالفاصوليا

كيتم زراعة تلك المحاصيل فى اطارات خشبية كاف لم يتوفر فى بعض البراميل 

 كتحتول تلك على التربة البديلةاك الصفائح الببلستيكية كغيرها 

 كيمكن زراعة اشجار من الليموف كالعنب كالرماف كالخوخ

 : بعض المشاكل التى قد يواجهها اصحاب المنزؿ بعد زراعة سطحه

 البعض يشكى كجود بعض الفئراف التى تأكل المحاصيل التى تم زراعتها

طح قبل هى تجميل كتنظيف االس  اف الفكرة االساسية لزراعة االسطح

الحصوؿ منها على منتجات زراعية لذلك عليك قبل البدء فى الرزاعة عليك 

تنظيف السطح جيدا كالتأكد تماما انه خالى من ال حشرات اك فئاف ، كقد تواجه 

بعض الطيور التى تأكل الخضراكات كالفاكهة فعليك اف تصنع خياؿ مئآته كما 

يو قديم( التى تصدر صوتا يصنع فى الحقل اك تضع بعض االشرطة )شريط فيد

 تخافه الطيور كبالتالى المحافظة على مزركعاتك
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كماهى   سؤاؿ يطرحه الكثير من الناس كيف يتثنى لنا البدء فى هذا المشركع

 اللوازـ ككيفية ادارة هذا المشركع ؟

فى البداية عليك اف توفر االماكن التى سيتم الزراعة بها كتزكيدها بأدكات 

سم اك  10متر لها جدراف  1×متر 1نت اطارات خشبية اك ترابيزات الزراعة اذا كا

 ايا كاف المكاف الذل سوؼ تزرع به

-%50تضع البيئة الزراعية كهى عبارة عن خلطة من البتيموس + البرليت بنسبة 

لتر من  100% ثم تخلط جيدا كتوضع فى اطاراتها حيث تحتاج الترابيزات الى 50

م اضافة الماء اليها كتوضع البدكز ملوخية كانت اك جرجير هذق البيئة البديلة ثم يت

 اك فجل اك توضع الشتبلت مثل الطماطم كالخيار كالكانتلوب

 ثم يتم ريها مرتين فى اليوـ مع ضافة المحلوؿ المغذل

 كهذق هى ابسط الطرؽ التى يمكن تنفيزها فى زراعة االسطح

 

 سؤاؿ ماهو المحلوؿ الغذل ؟
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عبارة عن محلوؿ يحتول على جميع العناصر التى يحتاجها المحلوؿ المغذل هو 

مرة كيخفف بالماء حيث اف  100النبات فى عملية الزراعة كهو محلوؿ مركز 

 3لتر من الماء كسعر ذلك المحلوؿ  100اللتر الواحد من المحلوؿ يخفف على 

 جنية مصرل

 :اما بالنسبة للنظم المكثفة لزراعة االسطح فلها اعدادات اخرل

بوصة كيتم ثقب تلك  4يجب اف تتوافر مواسير مثبته على الجدراف قطرها 

سم على اف يتم  25المواسير بثقوب متساكية على مسافات متساكية تقريبا 

كضع البذكر اك الشتبلت داخل تلك الثقوب التى ستركل منها كذلك يحتاج كجود 

لتى تكوف ذات تانك كمضخة حتى يتم ضخ المحلوؿ من التانك عبر المواسير كا

ميل مناسب يسمح للمحلوؿ الوصوؿ الى جذكر تلك النباتات كيعود الفائض الى 

 التانك مرة اخرل كهذا نظاـ مغلق
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ملحوظة مهمة :عند زراعة البطاطا اك البطاطس ال يمكن زراعتها زراعة هوائية 

حاكيات النها ال تزرع اال فى التربة كلذلك يجب توفير التربة البديلة لها داخل ال

سم داخل تلك  25الببلستيكية الذل سيزرع به كيكوف سمك تلك التربة البديلة 

الحاكيات حتى يسمع ذلك السمك بنمو البطاطا اك البطاطس بالشكل المناسب 

 كللحصوؿ على اعلى قيمة انتاجية منها

اما المزارع الهوائية فتستخدـ فى زراعة الفراكلة كالفاصوليا التى يتم فى هذا 

ظاـ برش الجذكر بالمحلوؿ المغذل كبالتالى نمو الجذكر فى الهواء اما اذا الن

كانت الجذكر ضخمة مثل البطاطس اك البطاطا كما يشابههم فسوؼ يؤثر ذلك 

على كمية كحجم الثمرة كبالتالى المحصوؿ كستكوف الجذكر )جذكر البطاطا 

 كالبطاطس ( ستكوف صغيرة عن المعدؿ الطبيعى لها

 : لبلزمة للمشركعالتكاليف ا

 يمكنك االختيار بين نظامين من حيث التكاليف النظاـ البسيط فى زراعة االسطح

 كالنظاـ المكثف فى زراعة االسطح
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الخشبية التى يتم الزراعة عليها   اكال النظم البسيطة كهى عبارة عن الترابيزات

رع بهففى هذا اك االكياس الببلستيك اك الحاكيات الببلستيكية ايا كاف الذل سيز

النظاـ يمكن الرل كالتسميد يدكيا بدكف استخداـ ال تكنيك معقد كتكوف تكلفة 

جنية مصرل شاملة الترابيزة الخشبية كالشتبلت كالتربة  130المتر المربع حوالى 

 .كالببلستيك كالمحلوؿ

 

كهى تعطى كمية محصوؿ اكبر فى كحدة المساحة   ثانيا النظاـ المكثف

سلوب البسيط حيث المتر المربع فى النظاـ البسيط يزرع به من بالمقارنه باال

نبات فى المتر  48_ 32اما فى النظاـ المكثف يزرع به من  نبات  24_  12

 المربع

 كيعتبر النظاـ المكثف هو النظاـ االمثل فى حالة المشاريع التجارية
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 لنظاـ المكثف لزراعة األسطح

جنية  170_  160كلف المتر المربع حوالى كبالنسبة لتكلفة النظاـ المكثف يت

 مصرل

كمن امثلة النظم المكثفة نظاـ المزارع الهوائية كمزارع الجدراف كنظاـ 

الباكيتات المعلقة فيمكن االختيار بين هذق النظم كذلك كفقا للمحصوؿ المراد 

 زراعته

ب  لتر من البيئة المساعدة 100جنية مصرل كتكلفة اؿ  3سعر المحلوؿ المغذل 

 جنية 50

 :ملحوظة مهمة

ليس هناؾ فرؽ فى تنفيذ المشركع من دكلة الى اخرل ال المناخ كال غيرق يؤثر 

 المهم اف تكوف تلك الزراعة فى ضوء الشمس المباشر  فى تلك العملية لكن
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 ؟  هل من التجارل تنمية اشجار الفاكهة فوؽ االسطح

ألف مساحة االسطح   ال يمكن زراعة االشجار كاستخدامها كزراعة تجارية

محدكدة فبل يمكن تكثيف االشجار على االسطح لكن من الممكن استغبلؿ 

بعض البراميل كزراة بعض االشجار لبلستخداـ الشخصى كشجرتين من 

 كليو جراـ ككاف عمرها سنتين فقط 15الليموف اك شجرة من الخوخ التى تنتج 

 : نظاـ العناية لمشركع زراعة االسطح

زراعة اف تركل النباتات من مرتين الى ثبلثة مرات يوميا على اف عليك بعد ال

تكوف احدل هذق المرات بالمحلوؿ المغذل فالمتر المربع يحتاج حوالى من 

 لتر ماء يوميا ، كتختلف تلك الكمية حسب نوع النبات المزركع كعمرها 10_6

 كنظاـ المقاكمة عليك استخداـ الثوـ كالخميرة فى مواجهة الفطريات

 كالحشرات

 أين تذهب المياق الزائدة كالناتجة عن عملية الرل ؟
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فى النظاـ البسيط يوضع كعاء اسفل الترابيزة المزركع بها كيتم تجميع المياق 

 الزائدة كاالستفادة منها فى الرل فى اليوـ التالى للرل

اما فى النظاـ المكثف يتم جمع المياق الزائدة فى مواسيرموجودة على السطح 

ع الماء فى تانك اسفل المنزؿ يتم ضخها من جديد بواسطة المضخة تض

 .لبلستفادة مرة اخرل منها فى عملية الرل

�المنزلية�االسطح�زراعة�اهمية

 

 المكاف. زائرم أك لقاطني كمتنفس للمكاف جمالية لمسة إضفاء 
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 مما للبيع أك الشخصي لبلستهبلؾ صحيًا كآمنة نظيفة لخضر جيد مصدر 

ن  يضيف  لؤلسرة. دخبل

 األسطح على المباشرة الشمس أشعة سقوط من الناتج األثر تخفيف 

 السفلى. كاألدكار

 إلى تؤدل كالتي المنازؿ أسطح على تخزف التي المهمبلت من التخلص 

 إلى يؤدل مما حرائق حدكث إلى تؤدل كقد الجمالي المظهر تشويه

  تلوثالبيئة. زيادة

 في المجتمع فئات جميع فيه يشارؾ اف يستطيع االسطح زراعة مشركع 

 اطفاؿ , كرجاؿ نساء , كصغار كبار , كفقراء اغنياء من العربية ببلدنا

 كغيرمتخصصين. متخصصين , كشيوخ

 الصغر. من النباتات حب األطفاؿ تعليم 

 كهاـ. حيوم بمشركع السن كبار لدل خاصة الفراغ أكقات شغل 

 بينهم. فيما كالتواصل الجيراف لتجمع مكاف 
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 انشبء صنبديق قمبمة ثيئية وصحية -6

انشاء مكبات قمامة بيئية كصحية تقلل من انبعاثات الغازات كخاصة الميثاف   

 

تطوير العملية الصنبعية -7  

تطوير العملية الصناعية بما يخدـ تقليل انبعاثات الغازات ككفاءة اعلي في 

 استخداـ الطاقة



189 
 

  

 حشذٌذ انشلببت ػهى ادلصبَغ -8

رقابة على المصانع التي تقوـ بالتخلص من نفاياتها بطرؽ خاطئة، تشديد ال

كاإلشراؼ على اآلالت كالمكنات التي تصدر غازات ضارة كالعمل على صيانتها 

بإستمرار، كالتأكد من كجود المداخن المهيئة لخركج الغازات كخلوها من 

 الغازات الكربونية.

 نضشائب انكشبٌٕاَشبء َظبو  -9
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محددة علي المنشآت المتسببة النبعاثات الكربوف بشكل اكبر من  بترتيب ضريبة 

 الحد المسموح به لها

 

 اَشبء يشاكض حبثٍت يخخصصت ٔ يُخششة يف انؼبمل -10 

مهمتها متابعة ك مراقبة منع استخداـ غاز الكلوفلورككربوف بشكل خاص ك 

 انبعاثات غازات الدفيئة االخرم بشكل عاـ
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 محبٌت انبٍئت انذٔل انُبيٍت ػهً حطبٍك بشايجانمٍبو مبسبػذة  -11

للتخفيف من تلك االنبعاثات بجميع الوسائل المادية ك الخبرات ك البرامج 

المتخصصة، خاصة اف الدكؿ الكبرم الصناعية هي المتسبب الرئيسي بتلك 

 االنبعاثات ك التي يتأثر بها العالم 
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 جبسٔضغ لٕاَني صبسيت حتشو لطغ انغبببث ٔاألش -12

كذلك للحفاظ على سطح األرض من مخاطر االحتباس الحرارم الذم تتعرض  

 له الكرة األرضية.

 

 شةفاسخخذاو االجٓضة انكٓشببئٍت ادلٕ -13

هناؾ طرؽ اخرم مثل استخداـ االجهزة الكهربائية الموفرة في الطاقة  كقليلة 

 االنبعاثات كغير ذلك.
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 او انطبلت ادلخجذدةاسخخذػٍت انبٍئٍت ببسخخذاو انخٕ-14

بما اف حرؽ الوقود االحفورم هو المصدر األساسي لغازات الدفيئة ينبغي اف 

نقلص اعتمادنا على النفط كمصدر أساسي للطاقة، كالعمل علي استخداـ 

الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة؛ مثل  الطاقة الشمسية، كطاقة الرياح، كالكتلة 

وكية.الحيوية، كالطاقة المائية، كالن  

  )مثاؿ1( الطاقة الشمسية
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تتلقى الكرة األرضية ما يكفي من اإلشعاع الشمسي لتلبية الطلب المتزايد على 

أنظمة الطاقة الشمسية. إٌف نسبة أشعة الشمس التي تصل إلى سطح األرض 

مرة. 3000تكفي لتأمين حاجة العالم من الطاقة ب   

 1700ؿ، بما يكفي لتوليد كيتعرٌض كل متر مربع من األرض للشمس، كمعد 

كيلو كات/الساعة من الطاقة كل سنة. يتٌم تحويل اشعة الشمس إلى كهرباء 

كالتيار المباشر الذم تم توليدق يتم تخزينه في بطاريات أك تحويله إلى تيار متواتر 

 على الشبكة من خبلؿ محوٌؿ كهربائي.

  )مثاؿ2( طاقة الرياح
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بلغ استغبلؿ طاقة الرياح مراحل متقدمة. كالطاقة الهوائية هي ظاهرة 

شاملة كأكثر مصادر الطاقة المتجددة تطورا باالعتماد على تقنية حديثة 

نظيفة، فعالة، مستدامة، كال تلوث. تشٌكل توربينات الرياح الحالية تكنولوجيا 

بلة للتعديل، سهلة التركيب كالتشغيل كقادرة على فهي قا -متطورة جدا

مرة حاجة العالم اليوـ. 200توليد طاقة تفوؽ   

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AD
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 دلساجــــــــغا 

o  ،تلوث الغبلؼ الجوم .. كاألضرار "  ،عبدالعليم سعد سليمافدسوقي

 1/5/2016فلسطين  -مجلة افاؽ البيئة كالتنمية" الناتجة عنه

o حلوؿ مقترحة للحد من ظاهرة  " ،دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف

 1/6/2019فلسطين  -مجلة افاؽ البيئة كالتنميةاإلحتباس الحرارم" 

o التلوث البيئي حين ال ييبقي كال يذر"  ،دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف "

 1/2/2021فلسطين  -مجلة افاؽ البيئة كالتنمية

o األضرار أهم (2020) دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف 

 عالم جريدة “الحرارم االحتباس ظاهرة ” من المحتملة

 2/2021 الثقافة

o الحلوؿ المقترحة للحد من ظاهرة  ،"دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف

 6/2/2021" اجرم تودام " الزراعة اليوـ، "االحتباس الحرارم
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o أنواع من التلوث خيذكها على محمل " ،دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف

 1/3/2021فلسطين  -كالتنميةمجلة افاؽ البيئة "  الجىد

o (كتاب " االحتباس الحرارم.. كىيله 2021دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف )

 1/4/2021فلسطين  -مجلة افاؽ البيئة كالتنمية"  للبشرية إف لم تىستفق

o اآلثار المخيفة »التغيرات المناخية ك" ،دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف

 " 15/8/2021" زراعة اليوـاجرم تودام " ال، "علي كوكب األرض«

o زراعة األسطح كالحد من االحتباس  اف"دسوقي، عبدالعليم سعد سليم

 جريدة االهراـ الزراعي الحرارل ،

o االقتصاد األخضر إلنقاذ كوكب األرض ، افدسوقي، عبدالعليم سعد سليم 

 جريدة االهراـ الزراعي

o حتباس زراعة األسطح كالحد من اال اف"، عبدالعليم سعد سليمدسوقي

 جريدة االهراـ الزراعي الحرارل ،
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o أزمة االحتباس الحرارم ككيفية  اف"دسوقي، عبدالعليم سعد سليم

 جريدة المصريوف  ،الخركج

o االثار الناتجة عن التغيرات ،" افدسوقي، عبدالعليم سعد سليم

 جريدة النداء "،المناخية

o ٌير ما هي اآلثار الرئيسة لتغ"، افسليم دسوقي، عبدالعليم سعد

 موقع مقاالتك "المناخ في جميع أنحاء العالم؟

o كيفية إنقاد كوكب االرض من "، افدسوقي، عبدالعليم سعد سليم

 جريدة البشاير  "’الفناء المحقق

" االحتباس الحرارمكتاب "( 2022)دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف -

 "الزراعية الشاملةمكتبة ال

o https://www.agro-lib.site/2022/04/blog-post_203.html 

  Googleالمحرؾ البحثي -

- www.wikipedia.org 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAweKsl9LOAhXGuBoKHYzxBhYQFghBMAU&url=http%3A%2F%2Felbashayeronline.com%2Fnews-683936.html&usg=AFQjCNF7SZT8pRmUTsY58ZUMm0mZGygPhw&sig2=nsLFdblFld4PhTMjw6VN-A
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAweKsl9LOAhXGuBoKHYzxBhYQFghBMAU&url=http%3A%2F%2Felbashayeronline.com%2Fnews-683936.html&usg=AFQjCNF7SZT8pRmUTsY58ZUMm0mZGygPhw&sig2=nsLFdblFld4PhTMjw6VN-A
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAweKsl9LOAhXGuBoKHYzxBhYQFghBMAU&url=http%3A%2F%2Felbashayeronline.com%2Fnews-683936.html&usg=AFQjCNF7SZT8pRmUTsY58ZUMm0mZGygPhw&sig2=nsLFdblFld4PhTMjw6VN-A
http://www.wikipedia.org/
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 "ٔلم اػًهٕا فسريا اهلل ػًهكى ٔسسٕنّ ٔادلؤيٌُٕ

 صذق اهلل انؼظٍى

احلًذ هلل نّ انشكش ٔنّ احلًذ ٔنّ انسُبء احلسٍ، نمذ ٔفمُب اهلل إىل ْزا ادلٕضٕع، 

ً لذ ػشضج سأًٌ فمط، ٔأسجٕا أٌ ٌكٌٕ ٔفمًُ اهلل يف ْزا األيش، داػني اهلل ٔإَُ

ػض ٔجم أٌ أكٌٕ ػُذ حسٍ ظُكى بئرٌ اهلل حؼبىل، ٔانسالو ػهٍكى ٔسمحت انّ 

 .ٔبشكبحّ
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 إْـــــــــــــــذاء

 

 إيل

 

 الفاضل الدكتىز / خليفه حسني عبد اجلىاد "شهيد العلم" إيل زوح أستاذي’’ 

 ’’اهلل زمحه

 ...
َ
 زوح والدي

 ...كل أفساد أسستي 

 إبني حممد 

 أساترتي األجالء 

 شمالئي وأصدقائي األعصاء 

 كل مه ينشد العلم واملعسفة 

 كل التقديس واإلعصاش والعسفان باجلميل 
ً
 إليهم مجيعا
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 الكاتب فً سطور
 االستاذ الدكتور/ عبد العلٌم سعد سلٌمان دسوقً المنشاوي

جامعة سوهاج  -كلٌة الزراعة  -حٌوان الزراعً بقسم وقاٌة النبات استاذ الالدرجة العلمٌة:  
 التخصص العام: وقاٌة النبات

 التخصص الدقٌق: الحٌوان الزراعً
abdelalem2011@gmail.com 
 المؤهالت العلمٌة و التدرج العلمً : ثانٌا:

2002جامعة اسٌوط     -كلٌة الزراعة  -الزراعٌة بقسم وقاٌة نبات بكالورٌوس فً العلوم  -1  
2007جامعة اسٌوط      -كلٌة الزراعة  -ماجستٌر فً العلوم الزراعٌة بقسم وقاٌة نبات  -2  
2011جامعة اسٌوط    -كلٌة الزراعة  -دكتوراه فً العلوم الزراعٌة بقسم وقاٌة نبات  -3  

 ثالثا: التدرج الوظٌفً :
(2002جامعة اسٌوط  -كلٌة الزراعة  -عٌد بقسم وقاٌة نبات م -1  
(2007جامعة اسٌوط  ) -كلٌة الزراعة  -مدرس مساعد بقسم وقاٌة نبات  -2  
(28/12/2011جامعة اسٌوط  ) -كلٌة الزراعة  -مدرس بقسم وقاٌة نبات  -3  
(1/10/2012جامعة سوهاج  ) -كلٌة الزراعة  -مدرس بقسم وقاٌة نبات  -4  
23/1/2017جامعة سوهاج   -كلٌة الزراعة  -استاذ علم الحٌوان الزراعً المساعد بقسم وقاٌة نبات -5  
31/1/2022جامعة سوهاج   -كلٌة الزراعة  -استاذ الحٌوان الزراعً بقسم وقاٌة نبات -6  

 ضو فً الجمعٌات االتٌة:
 عضو فً الجمعٌة المصرٌة للحشرات. -1
 ٌة لعلم الحٌوان.عضو فً الجمعٌة المصرٌة االلمان -2
 عضو فً الجمعٌة العربٌة لوقاٌة النبات. -3
4- Member of "Asian Council of Science Editors 
 الهند –عضو اللجنه االستشارٌة للمؤتمرات الدولٌة بٌونٌدلهً  -5
 (ISDSعضوا فً الجمعٌة الدولٌة للتنمٌة واالستدامة ) -6
 مجلة دولٌة 100محكم دولً ألكثر من  -7

القٌادٌة او اإلشرافٌةخامسا: الوظائف   
و حتً االن. و  2015 /11/ 7مدٌر فرع االتحاد العربً للتنمٌة المستدامة والبٌئة بمحافظة سوهاج بداٌة من -1

 مدرب معتمد لدي االتحاد العربً للتنمٌة المستدامة والبٌئة
 المشرف العلمً لمكافحة االفات بجامعة سوهاج . -2
 جامعة سوهاج -ةمدٌر وحدة مكافحة اآلفات بكلٌة الزراع -3

 سادسا: الجوائز
 2015/2016حاصل علً جائزة الجامعة التشجٌعٌة فً العلوم الزراعٌة والطب البٌطري للعام الجامعً  -
 حاضر سٌادته فى العدٌد من الندوات وورش العمل والمؤتمرات على المستوى القومى والدولى -
 لمستوى القومىناقش سٌادته العدٌد من رسائل الماجستٌر والدكتوراه على ا -
 سٌادته عضو تحرٌر ومحكم فى العدٌد من المجالت العلمٌة الدولٌة -
بحث دولً فً مجال التخصص تم نشرها فى مجالت دولٌة  و عالمٌة ، منها ذات معامل  100لسٌادته أكثر من  -

 تاثٌر عالى
 -الكوٌت –مملكة العربٌة السعودٌة لسٌادته العدٌد من المقاالت و الكتب العلمٌة فى العدٌد من الدول العربٌة مثل ال -

 فلسطٌن – االردن – سورٌا -السودان-قطر
 

.......................................................................... 
 

 ." اللهم انفعنً بما علمتنً ، وعلمنً ما ٌنفعنً ، وزدنً علما ، والحمد هلل على كل حال "
وياالمنشاالعلٌم  بدعد ا  .  

abdelalem2011@gmail.com 
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