
 المشكالت البيئية
  

فمنيا المحمي ومنيا العالمي ومنيا الشخصي في الوقت الحاضر، كثيرة ىي المشكالت البيئية التي يعاني منيا العالم 
 ىي: رئيسةىذه المشكالت تحت عناوين  تصنيفأيضًا.. يمكن 

 

 :أنواعه   ىو كل ما يضر بمكونات البيئة الحية وغير الحية.. التموثأواًل: 
 .ةىو كل ما يبدل من المواصفات الطبيعية والصحية لميواء ومكوناتو الغازي جوي تموث.-1
الرصاص، غازات الزئبق، غازات الكبريت، غازات النتروجين، غازات الكربون، : مثل غازاتالمموثات ىي     

  كربون، غازات البردات والمكيفات، الدخان، الفموروكمورو
غبار  ،م، بقايا نباتات، حبوب طمع، بذور وثمار محمولة باليواء، غبار تربةالفحىباب مثل:   غازيةوعوالق غير 

 غبار االسمنت..، قطيرات ناتجة عن فرش المبيدات جويًا.....، رصاص، زئبقمعدني
 ىو أي تغير في مواصفات المياه الطبيعية. مائي تموث. -2

المعامل  مياه ،دن المنحمة والمركبات العضويةاالمع : كافة مركباتبالماء ةأو منحم ةسائممواد المموثات ىي      
 األحياء المائية، مشتقات نفطية...مياه الشوارع، مياه المذابح، والمصانع والصرف الصحي، 

 وانية، ورق وكرتون وأقمشة وغيرىا..أجزاء نباتية وحي :عالقة بالماء طافية أو نفايات صمبة غير منحمة إلى إضافة
   اصفات الطبيعية لمتربة لجية صالحيتيا لمزراعة أو..و ما يبدل من الم كلىو  أرضي تموث. -3

المنزلية  : كل ما تتكون منو القمامةصمبةالفايات إضافة إلى الن ةمترسبالأو  ةصمبال المموثات ىي كافة المواد     
 ...والصناعية والزراعية ....

 ىو أي ضرر ينتج عن تناول أي مادة غذائية. :غذائيتموث . -4
 ..وغير المتوازنة.. فساد األغذية، األكل الجاىز المموث، الوجبة الزائدة، الوجبة غير الكاممة وحاالتو كثيرة:     
 والتركيب:أن تكون الوجبة الغذائية متوازنة من حيث الكمية، والنوعية  يجب     

 ..التراكيز المطموبة من العناصر والمركبات الغذائيةب ترتبط بالشبع... فالكمية ال تتعمق  :الكمية  
  ... لماذا ؟حيوانيةمشتقات نياتية و  : يجب أن تتضمن كل وجبة مشتقاتالنوعية  
الالزمة لمجسم: سكريات ومشتقاتيا، المواد الغذائية و  العناصر كافة الوجبة الغذائية أن تتضمن: يجب التركيب  
 تينات ومشتقاتيا، مواد دسمة ومشتقاتيا، عناصر معدنية...برو 
 ىو أي ضرر ينتج عن تناول أي دواء حتى التأثيرات الجانبية.. :دوائيتموث . -5

خفض ..، لتناول الجرعةالمدة المحددة زيادة  ..، الجرعة المحددة زيادة، ..صالحيةالانتياء  متنوعة:األسباب      
 ن يصبح الفرد طبيب نفسو  وغيره..، أ تغيير الدواء دون عمم الطبيب  ، مدة تناول الدواء، تقصير  الجرعة المحدد

 وىي متنوعة جدًا بحسب نوع المينة: ألضرار الناتجة عن ممارسة المينةاىو كافة  :مهنيتموث . -6
 مراض، األمشكالت السمع ،أمراض الديسك، : أمراض الجياز التنفسي بسبب دخان عوادم اآللياتاآللية سائق     

 ... ابك  الر   المعدية التي يمكن أن تنتقل إليو من
 : بحسب اختصاصو: طبيب أشعة.... طبيب أطفال... طبيب إسعاف....الطبيب
 : أمراض جياز التنفس بسبب غبار الحوار وروائح أقالم الكتابة.... أمراض الديسك،  الدوالي...المعمم
 الديسك... الدوالي.....والجياز التنفسي.. األذن والسمع  أمراض سي..، : أمراض الجياز التنفالنجار



 ...البدانة : عامل المطعم
 : أمراض األذن...، الديسك... الدوالي... الجروح والحروق.....الحداد
الخنازير، القطط  كل األمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى اإلنسان: أنفمونزة الطيور، أنفمونزة :األبقار والدواجن مربيي

 والحوامل.. ؟          اذكر بقية المين..... ؟
 التعرض الطويل ألشعة ، كضربات الشمس الناتجة عنألشعةلاألضرار الناتجة عن التعرض  :إشعاعيتموث . -7

ألشعة النووية... والنظائر وكذلك األضرار الناتجة عن التعرض ل  خاصة أيام الصيف والصحو..، الشمس     
 مشعة.... إشعاعات  المدفئ واألجيزة الكيربائية... ال
 اإللكترونية جيزةأي ضرر ينتج عن استخدام أو حيازة األ :إلكترونيتموث . -8
 ا: األضرار بالرغم من فوائدى ةمتنوع يوى الجواالت بكافة أنواعيا وأجياليا... في مقدمة ىذه األجيزة     
عالمي.. ومعرفي... ىدر لألموال...    ضياع لموقت..، تضرر النظر..، فساد خمقي..؟؟، فساد ثقافي وا 
 والبتعاد عن السولكيات التي البعض دتراجع القيم األخالقية عناألضرار الناتجة عن تدني و  :أخالقيتموث . -9

 ....غبات غير الحميدةنادت بيا كل الشرائع واألديان...، اتباع األىواء النفسية والر      
عالميو  ثقافيتموث . -11 ، إشاعة األخبار الكاذبة..، نشر محقائق التاريخيةتشويو وتحريف لكل ما ينتج عن  :ا 

 ..المخيفة  والمدمرة.. اإلشاعات
 لكافة المركبات الكيميائية األضرار الناتجة عن استخدام مفرط أو غير منظم وغير نوعي :كيميائيتموث . -11
 ..مزيالت روائح ... مغذيات...، اليرمونات...،سمدة...، األمبيدات....، لمثل: ا     
 الحرارة المرتفعة والمنخفضة...، األعاصير والزوابع ...، الضجيج...األضرار الناتجة عن  :فيزيائيتموث . -12
 ؟الفيروسية...األمراض ك كل ما تسببو األحياء من أضرار بشكل مباشر أو غير مباشر :حيويتموث . -13
 . بعض الطحالب والفطريات والنباتات السامة ...الطمع الم حس س.. ؟ الفطرية...األمراض و  ؟والجرثومية...      
 

 تصبحفتكشف التربة وتيدميا وتخريبيا لكميًا وىذا يؤدي  والحيواني النباتي غياب الغطاءين ب ويتجمى التصحرثانيًا: 
 أي شكل من أشكال الحياة.. غير قابمة إليواءو عقيمة       

، أسبابو: التموث، الحرائق، الرعي الجائر، قطع األشجار وجمع النباتات، األمطار الحامضية، ارتفاع حرارة األرض
 ..، العقم، األمراض،.الصيد الجائر

 
 ..تزايد عدد سكان األرض التضخم السكانيثالثًا: 
يعود إلى التقدم الكبير والتطور اليائل عمى الصعيدين الطبي  أسبابو: زيادة الوالدات وقمة الوفيات وىذا      

 .... النسل باستثناء بمد وحيد ىووغياب أي رادع لتحديد  ،لمعيشية والرفاىيةوالصيدالني وتطور الحياة ا
 

 كافة الغازات المنطمقة من وسائل النقل والمواصالت والمعامل والمصانعتجمع  ىو ًا: الضباب الدخانيرابع
وعمميات الحرق المختمفة في سماء المكان مشكاًل غمامة داكنة أو سوداء ويكثر ذلك في المدن المزدحمة        

 بوسائل النقل والمعامل وذات الطبيعة التضاريسية المعقدة التي تعيق حركة اليواء... سماء دمشق صباحًا..
  7الحامضية أي أقل من  PHىي األمطار ذات الـ  األمطار الحامضيةًا: خامس



 غازات الكربونو  NOو NO2 وبالدرجة الثانية غازات النتروجين  SOو  SO2أسبابيا : التموث بغازات الكبريت        
CO2  وCO  غازات الكمور وCl2  حمضيةسيدىا بالمياه الجوية مشكمة شوارد اعناصر أخرى تنحل أكو.... 

 ر األحياء التي تعيش فييا..ر وتض يجتيا: فساد األوساط التي تصميا نت
 

 وىذا بسبب: Troposphereارتفاع حرارة ىواء الطبقة الجوية األولى بسبب  ارتفاع درجة حرارة األرضسادسًا: 
في الغالف األوزوني مما سمح لنسبة أكبر من األشعة فوق O3  األوزون انخفاض تركيز أي ثقب األوزون*.        

 بالوصول إلى سطح األرض ... العاليةالبنفسجية ذات الطاقة 
بسبب أي حجز األشعة الحرارية المنعكسة )تحت الحمراء البعيدة( قرب سطح األرض  االحتباس الحراري*.        

األمر زيادة عمميات االحتراق وتراجع كبير في الغطاء النباتي(  بسببغاز ثنائي أكسيد الكربون في اليواء ) زيادة تركيز
 األشعة قرب األرض ومنعيا من متابعة مسيرىا نحو الفضاء الخارجي.. ىذه أدى إلى حجز الذي
 

 ىو اختفاء أي نوع من الكائنات الحية النباتية والحيوانية من كامل الكرة األرضية. االنقراض سابعًا:
ت البيئية الصيد والرعي الجائران، التموث والمشكال كل ما يؤدي لموت وعدم تكاثر األحياء مثل: أسبابو:       

 .األخرى التي تضر بالكائنات الحية إضافة إلى ظاىرة العقم..
 

 ..عدم كفاية الدخل والموارد االقتصادية :الفقر والجوع ثامنًا:
 عدم التوزيع العادل لموارد البيئة..    ...،أسبابو: استغالل الدول الغنية لكل الموارد      

 ...األخرى.. الحصار والعقوبات التي تفرضو الدول االستعمارية عمى البمدان             
 

 بسبب االبتعاد عن كل ما ىو أنساني...  الطمع...   حب السيطرة..ائم والجر  النزاعات والحروب تاسعًا:
 

 واختفاء بعضيا.... تراجع المساحات الخضراء: عاشراً 
المشكالت  وكافة ،..لمنباتات والمكثف ، القطع والجمع العشوائي..، التموث..الحرائق ..،الرعي الجائر األسباب:      

 ..البيئية األخرى
 

 ألمراض التقميدية..ظيور سالالت مقاومة جديدة لمسببات انتيجة عنيدة  عاشرًا: ظهور أمراض جديدة
 

 الرتفاع درجة حرارة األرض وطبقتيا الجوية األولى.. ىو نتيجة حتمية ذوبان الجميد والثمج حادي عشر:
 

 :ليا منشأينو  األمراضثاني عشر: 
 كالعقم..، تناذر داون..، يقال السكري ...، الضغط...، البدانة،.....وراثي: أمراض وراثية منشأ      

 منشأ بيئي: أمراض من األوساط التي تعيش فييا األحياء..وعمى رأسيا: 
 وغيرىا... ....،والطفيمية......، والفطرية.....، والجرثومية  ....،األمراض الفيروسية                     



 البدائل البيئة
سبب أي ضرر ألي مكون من مكونات ة لمبيئة أي ال تصديق أو مستعممة في شتى المجاالت ىي كل مادة أو طريقة

 البيئة الحية وغير الحية عمى المدى القصير والطويل...
 :البدائل أنواع
  حرارة األرض،..(، الوقود الحيوي، مائية )أمواج ومساقط هياطاقة المالطاقة الشمسية، طاقة الرياح،  :الطاقةبدائل 
 : الزراعة المائية...التربةبدائل 
بعد النضج  يد أخضر أي زراعة محصول بيدف حرثوتسم دبال طبيعي، مسحوق بقايا النباتات، :األسمدةبدائل 

 ..، سماد البيوغازتعايشيةال ابكتيريوالتعايشية الفطريات بالتسميد حيوي )لقاحات  ،روث الحيواناتكالبقوليات لماذا؟ 
 : مستخمصات نباتية، مسحوق لنباتات معينة، مكافحة حيوية...المبيداتبدائل 
منتجات نباتية )أوراق، أزىار، سيقان، جذور، ثمار، بذور...( ومنتجات حيوانية )لحوم النباتات الطبية، : األدويةبدائل 

الكمون فاتح  ،..مضادة لمحموضة الخرنوبثمار ، ..شراب اليانسون ممي ن ومرطب  ، أمثمة:(أخرى كالحميبومشتقات 
 ....،لحروقاشيية ومسكن مغص مسي ل مسكن لمسعال والربو آالم المعدة مضاد إقياء ويشفي 

 خميرة البيرةو الطحالب  وعرق السوس رئيسية ىي : من ثالثة مصادر اليرموناتبدائل 
تياء والحديد معدن وىي مصدر لمبروتينات والتو  14حمض و 16فيتامين و 12عمى البيرة  خميرة تحتوي     
 ودىون وكالسيوم ت صن ع عمى شكل بودر أو أقراص.. وثيامين وريبوفالفين Bلمغنيزيوم وفيتامين وا
 

 التنوع الحيوي
 ..ىو وجود كائنات حية مختمفة 

 وىو األساس بين األنواع واألجناس والفصائل والصفوف والرتب والش عب والممالك... الوراثي العامل أسبابو:
عندما  اختالف عند أفراد النوع الواحد : أي عنصر بيئي أو عامل بيئي يؤدي لظيور فرق أوالبيئي العامل        

 تعيش في بيئات وأوساط مختمفة..
 : التنوع الحيوي أنماط

 والمستويات التصنيفية األعمى..ألنواع دد الصبغيات والمورثات ونوعيتيا يميز اتنوع وراثي ىو اختالف في ع
 فيي متطابقة وراثيًا...أما أفراد النوع الواحد ...  N6و N4و  N2فالقمح 

 : مائي.. جبمي..ممحي.. صحراوي..أفراد النوع الواحدو  األنواع تنوع بيئي ىو اختالف البيئة التي تنمو فييا
 )السبب وراثي..؟( ومن نوع آلخر )السبب بيئي..؟( تنوع مورفولوجي ىو اختالف شكل األعضاء من فرد آلخر

 )السبب بيئي..؟( ألنواعول )السبب بيئي..؟(   تنوع ىيئي ىو اختالف الشكل العام لألفراد
 )السبب بيئي..؟( ولألنواع )السبب بيئي..؟(    تنوع كيميائي ىو اختالف التركيب الكيميائي نوعًا وكمًا لألفراد

 )السبب بيئي..؟( ولألنواع)السبب بيئي..؟( ىو اختالف نوعية وحجم النسج المكونة لألفراد  نسيجيتنوع 
 ؟ فس النوع فميا نفس النمط الغذائيأفراد ن أما؟ وراثيسبب وال التغذية عند األنواعتنوع معيشي ىو اختالف طريقة 

 قد يكون: فغير ذاتي كافة النباتات،           ة مثلالتغذي ةذاتيطرق التغذية عند الكائنات الحية:     



ميكوريزا )فطريات ال مثل متعايش األمراض من الفيروسات والجراثيم والفطريات وغيرىا..،  مسببات مثل طفيمي
الثعمب  مثل قانص ،..بعض الفطريات والجراثيم مثل مترمم)بكتريا تعايشية جذرية(   الريزوباكتير تعايشية جذرية(

 (الثعبان والتمساح ... مثل مفترس والذئب والنمر والضبع واألسد ،
 تنوع إعاشي ىو اختالف في دورة الحياة من حيث مدتيا، تزامنيا والعمر...

 
 

 صبغي..،.. 23صبغي..،  21صبغي،  22يتحدد بعدد الصبغبات ونوعية المورثات. اإلنسان  الوراثيالنمط 
: يتحدد بنوع البيئة التي يعيش فيا الفرد أو النوع: مائي مثل الطحالب و...، جبمي مثل األرز والصوبر، البيئيالنمط 

، ممحي مثل النويا والشنان...، استوائي مثل الكاكاو رممي مثل القصب والفستق...، صحراوي مثل الصبار واأللوفيرا
 والموز و..، ....

: يتوقف عمى طريقة التغذية عند األنواع.. ذاتي مثل...، طفيمي مثل..، متعايش مثل..، مترمم مثل..، المعيشيالنمط 
 قانص مثل..، مفترس مثل..،..

مر مثل األشجار و..، حولي مثل القمح الشعير و..، ثنائي : يتحدد وفقًا لمعمر ولدورة حياة الكائن.. معاإلعاشيالنمط 
 الحول مثل الخس والسمق والممفوف و..، تحت أرضي مثل ،...

: يتعمق بكافة أساليب مقاومة أفراد األنواع مع الحرارة المرتفعة والمنخفضة ومكان توضع األعضاء الحيويالنمط 
كافة األشجار والشجيرات...، نباتات متقزمة مثل السعتر والميرمية ،  التكاثرية الجنسية والالجنسية: نباتات ظاىرة مثل

البصل والبطاطا والقمقاس و..، نباتات حولية مثل القمح  نباتات شبو مختفية مثل اليندباء و..، نباتات مختفية مثل
 والشعير والذرة و..، نباتات فوقية مثل المبالب والعنب و...

 
 
 


