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 أن حيث  متوازنة تكون اإلنسان جانب من مخرب أو مدمر تدخل دون العادية حالتها في الطبيعية البيئة إن       

 ذلث  كثدويؤ للبيئة توازنهثا  يكفل بما معين وبحجم محددة بصفات خلق قد الطبيعية البيئة عناصر من كل عنصر

َنا ِفيَها]  :تعالى قوله َنا ِفيَها َرَواِسَي َوَأن أبَ ت أ َرأَض َمَددأََنَها َوَألأَقي أ ُُو ٍ ِمْن  َواْلأ ْأ ٍء َم  ََ ] :وكذل  قوله تعالى   [ُكلِّ َشيأ وَخلَ 

ِديرا    .     [ُكلَّ شيٍء فَ َقدَّرَُه تَ قأ

فثنحح  ان ننثاإ إنتظامثا     يوجد اإلتزان في جميع مستويات التنظيم الحيوي  فلو أخثذنا اتتثزان داخثل الفثرد    

واتيضية عثن رريثق تنظثيم نبضثات الولثب والتثنفة وداجثة حثرااة الجسثم. كمثا يوجثد ننثاإ  الفسلجيةللعمليات 

 تداخل وتاَزا بين الضبط العصبي والهرموني في النمو والتكاثر والسلوإ. لذا فالفرد قادا على مواومة التغيرات 

 

 Ecosystem Stability   توازن النظام البيئي
 

  …(Pages: 32-41)ة الرابعةالمحاضر 

 
An ecosystem’s stability refers to its apparently unchanging nature over time.  

Components of ecosystem stability include inertia (the ability to resist 

disturbance) and resilience (the ability to recover from external disturbance). 

 

 

 

Pollution is Quantitative or qualitative change in the components of Biosphere, in 

Chemical, Physical or Biological Elements of the environment. 
 

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Faya%3D19%26sourid%3D15&ei=KzNmUr7EO6e60QWhwoD4Bg&usg=AFQjCNEUzzYu3kdTt4zxgTxBjPiQm3pr8Q
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ط. كمثال على ذل   النشار العضلي  الذي يزيد من تركيز ثاني أوكسيد الكاابون البيئية الناتجة عن الوسط المحي

ويولل من مستويات اتوكسجين في الدم  ونثذا يحفثز اإلسثراي فثي نبضثات الولثب ومعثدفت التثنفة  ممثا يسثاعد 

و  2Oن   وأخذ اتوكسجين من الهواء  وعندما تعود مسثتويات اتوكسثجي2COعلى ررد ثاني أوكسيد الكاابون 

2CO  الى وضعها الطبيعثي العثادي  تعثود أيضثا  معثدفت نثبب الولثب والتثنفة الثى الوضثع العادي.ونكثذا يبوثى

   النظام في توازن ذاتي يعتمد على التغذية الراجعة لكي يسد إحتياجات الفرد اتيضية.

 ضرواي إلستمرااية الحياة ونثو الموجودة في الكرة الحية فهو أمر أما افتزان على مستوى اتنظمة البيئية     

فكل منها يمثل بيئة منفصلة قائمة بذاتها ........ الخ   البحيرات   البحاا الغابات مثل  موجود حولنا في كل مكان 

الطبيعيثثة نثثو ذلثث  التثثوازن أو اتتثثزان  اتالبيئثث نثثذ  تعثثيم مكوناتهثثا معثثا  فثثي تثثوازن تثثام. وان أنثثم مثثا يميثثز

Homeostasis  عناصرنا المختلفة )الحية وغير الحية(   فلو أن ظروفا  ما أدت الى أحداث تغيير مثن الوائم بين

نوي ما في أحدى نذ  العناصر  فانه بعد فترة قصيرة قد تؤدي بعب الظروف الطبيعية اتخرى الثى تحفثي اَثثاا 

ة أعثوام قليلثة تعثود نثذ  نذا التغيير. ومثن أمثلثة ذلث  ان النثاا إذا دمثرت جثزءا  مثن إحثدى الغابثات  فانثه بعثد عثد

اتاض التثثي إحترقثثج أهثثجاانا الثثى ربيعتهثثا اتولثثى  فتنمثثو بهثثا الحشثثائم واتعشثثاب  ثثثم سثثرعان مثثا تكتسثثي 

 باتهجاا الباسوة مرة أخرى. 

ان التوازن الوائم بين مختلف عناصر البيئة توازن دقيق  ويمكن مححظته في كثير من اإلهثياء التثي توثع حولنثا  

يووم النبات بإمتصاص غاز ثاني أوكسيد الكاابون مثن حي   لتوازن مثح  في دواة الكاابونى نذا افيمكن ان نر

ينطلثق غثاز اتوكسثجين و عملية عملية البنثاء الضثوئي الهواء الجوي  ويستخدمه في صنع ما يحتاجه من غذاء ب

الحيويثثة وفثثي الحصثثول علثثى كنثثاتث ثثثانوي. وتوثثوم عناصثثر اإلسثثتهحإ بإسثثتخدام غثثاز اتوكسثثجين فثثي عملياتهثثا 

الطاقة الحزمة  وتطلق بدوانا غاز ثاني أوكسيد الكاابون الثى الهثواء لتسثتخدمه بعثد ذلث  عناصثر اإلنتثا  مثرة 

 أخرى  ونكذا دوالي .

 

أو التدوا ا  Homeostasis Ecosystem or Ecosystem Stability يقصد  بتدوا ا الامدام البيئد 

بأنه ميل الامام البيئ  الى األسدتقرار أو  Environmental stability or Ecological Balance البيئ 

وعاد ما  ق رته على العودة الى الوضع األول بع  أي تغييدر يطدرأ عليده دوا حد وي تغيدر أساسد  فد  م وناتده 

ى م وناتده الحيويدة ب بلد ل (داتك مت املدة الد ، نقصد  أاتدوا انقول إّا نماًما بيئيَا معيادًًا موجدود فد  حالدة 

أي أا تلدد يلة األنددوام المةتلنددة مددا ال ا اددات فيدده وعدد د أفراد ددا يمددوا  ددابتيا تقريبًددا وأا الاسددبة  أقصددى حدد 

ومدا جاندأ أ(در  ال ميّة بيا الماتجات ما ناحية والمستهل ات ما الااحية األ(رى ت داد   تتغيّدر ادوال الوقد  

المدواّد والطاقدة فد  الد ورات الغذا يدة األساسدية  فاا  ذا يعا  أا  ااك توا نا اوال الوقد  فد  عمليدات انتقدال

 والمسالك المت ا(لة للطاقة دا(ل الامام البيئ  
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أو أكثر من  عامل تحدث فيان صفة اإلتزان في النظام البيئي تتسم بعدم الثبات  نظرا  للتغيرات المستمرة التي    

اض أو نجرة اتنواي نتيجة للملوثات او التعدي على العوامل الداخلية في بناء النظام.  وان إختفاء او إنور

 Ecosystem imbalance  إ(تول التوا ا البيئ من مسببات  الطبيعة بسبب العمران والصناعة  مساحات

or Environmental Disruption  دوا  في  اضافة الى   فلكل نوي وظائفه المختلفة في السلسلة البيئية

ى الى اَخر. فإختفاء النوي أو اتنواي يحدث فجوة) فراغ( في البيئة من هانها ان عملية نول الطاقة من مستو

 تعطل مساا الطاقة الطبيعية  وبفودان الطاقة او تشتتها يعتبر العلماء إن النظام غير متكامل  وبالتالي غير متزن. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 يقوم الامام البيئى بتحقيق ا تزاا الطبيعى بطريقتيا: 

 

وتعنى قداة النظام البيئى على استرداد عافيته اذا كانج اففراد     Ecological Resilienceالمرونة البيئية  -1

 التى يتألف منها متكيفة ومرنة وتعتمد على السرعة فى العودة الى نوطة افصل بعد التعرض لمؤثر معين.

ثح بسرعة اكبر من بعد التعرض لحريق م المراعى وافعشاب تستطيع الى العودة الى ما كانج عليه مثال:

 الغابى.  ويعنى نذا قداته على التزاو  والتكاثر بكثرة وتعويب النوص فى فترة قصيرة. النظام البيئى

  

على مواومة التغيير بأقل ضرا ممكن  يونى قداة النظام البيئ Ecological Resistanceالمواومة البيئية  -2

 .تساعد  على  البواء

الغابات تستطيع مواومة داجة الحرااة المرتفعة والمنخفضة وكذل  الجفاف عن رريق استخدام الطاقة  مثال:

 افنسجة.المخزنة فى  

 

    

 ب  اا ي دوا  اداك توا نداً بديا اجنتدا  

واجسدددددتهوك والتحلدددددل دا(دددددل الامدددددام 

البيئدددددد   فالاباتددددددات تسددددددتهلك المددددددا  

واألمدددول المع نيدددة مدددا التربدددة وتادددت   

الغذا  ف  عملية الباا  الضدو   وت بدر 

وتامددددو  الحيوانددددات التدددد  فدددد  البيئددددة 

 تسدددتغّل الاباتدددات لدددذاً  لهدددا  الاباتدددات

والحيوانددددددات التدددددد  تمددددددوت تتحلّددددددل، 

بات الت  تبا  جسمها تعدود إلدى  والمرّك 

   البيئة لتستغلّها مةلوقات حيّة أ(رى
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ان افنظمة البيئية اما ان تتصف بالمرونة واما ان تتصف بالمواومة وناداا ما تتصف بالميزتين معا. كما      

قداا معينا من التنظيم الذاتى ضمن قداة احتمالها كما ان قداة الكائنات  النظم البيئية لها الوداة على ان تؤدى

تلعب دواا ناما فى اتزان النظام البيئى. وتختلف قداة الكائنات الحية على  Adaptationالحية على التكيف 

نتخاب اففراد بحي  تعطي ذاية كبيرة مواومة والذى ينتث نتيجة لح Fitness التكيف وتعتمد على لياقة 

 Ecologicalوالتعاقب البيئي   Evolution التطوا  تيظانرو Natural selectionالطبيعى  

succession ("سوف يتم هرحها بالتفصيل فحوا.) 

 

 

 

 

     

 

 من أنواي x  تتعرض المنارق الطبيعية الى إضطرابات       

 أو قد انــــإلنسالسلوإ الخاريء ل قد يكون سببها هتى. ونذ  اإلضطرابات  

 اتــــــ  ااتفاي داجاصيرــــــالفيضانات  الحرائق  اتعمثل   تكون ربيعية

 ةـــــاا أو نتيجــــــانخفاض أو ااتفاي معدفت اتمط أو انخفاضها  الحرااة

 على الظروف الحيوية الوائمة فيما بينها حي  تؤثر على بعضها  تطرأ تغيرات

البيئية أن تخّل بافتّزان البيئي في البيئات الحياتية. تكون التغيرات في الكثير يمكن لهذ  افضطرابات و .بعبال

رول الوقج وقصر  على مدى الضرا الذي لحق بالتوازن البيئي  من الحافت مؤقّتة  وبعد فترة معيّنة )يتوقف

تتغيّر فيها المنظومة اتول( تعود البيئة إلى وضعها السابق.  لكن نناإ حافت يكون فيها الضرا كبيرا  حي  

 أحد مكونات في كيفي( أو )كمي تغير سلبي ونو ينتث بعد حدوث الطبيعية وف تعود إلى افتّزان البيئي السابق

يحدث توازن من  قدو نها.اتزا يختل أن دون استيعابه على البيئية اتنظمة تودا الحية حي  ف وغير الحية البيئة

كما نو الحال عندما يحدث تغيّر في تنّوي اتنواي )يختفي نوي معيّن أو أنواي  .نوي جديد يكون أقل تعويدا  ونشا  

معيّنة وتحتّل أنواي أخرى مكانها( أو في حجم عشيرة نوي معيّن أو أكثر. حي  ينعكة نذا التغيّر في إلحاق 

  ضرا كبير بالبيئة  عندما تنورض بعب اتنواي التي تعيم فيها.

 

 اتساي -التصحر  -التربة  انجراف  -الميا   تلوث  -اتحياء بعب انوراض: ا البيئ صور ا(تول التوا وما 

 انصهاا -الجو في السامة الغازات نسبة ااتفاي  -اتمراض  كثرة - اتاض حرااة داجة ااتفاي - اتزون ثوب

 .....................الوطبين في الثلو 

 

 

 

 بيئ العوامل الت  تؤدي إلى فق اا التوا ا ال

  Environmental Disruption ا(تول التوا ا البيئ  

  or Ecosystem imbalance  
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 قد ينشأ افختحل في توازن النظم البيئية  العوامل الطبيعية:  1

 الطبيعية كالحرااة او افمطاا او الجفاف   نتيجة لتغيير بعب الظروف

المدمرة او حرائق الغابات تثؤدي الثى  والسيول لفيضاناتالزفزل والبراكين وامما يؤدي الى تبدل المناخ كما ان 

ومثثع مثثروا الثثزمن تعثثود البيئثثة إلثثى التثثوازن مثثن جديثثد فثثي ظثثل  .نوراضثثهااالحيثثة او  نجثثرة العديثثد مثثن الكائنثثات

 الظروف الجديدة التي تسود في البيئة.

جميع  حي  أن الطبيعية جزء من العمليات التي تحدث في البيئات الطبيعية تعتبر اتضطرابات البيئية      

تغيرات ربيعية خحل العصوا الجيولوجية ماضي من البيئات الطبيعية على سطح الكرة اتاضية عانج في ال

البيئات المستوّرة التي كانج في حالة اتّزان بيئي  تنجح  السابوة   ونذا ما أدى إلى خلل في التوازن البيئي  ولكن

 عادة  في افنتعاش والعودة إلى وضعها السابق. 

ا مساحات كبيرة من الغابات. لكن في معظم أحيان   تدمرعاصفة برق يمكنها أن تشعل الحرائق التي  ك:1مثالب

 الحافت تنتعم الغابات وتعود بعد عدّة سنوات إلى وضعها السابق.

في  ملم 60 بمعدل اتمطاا لونطبسبب في وادي تسين في النوب  فيضان قويّ حدث   1979عام في  ك2مثال ب

ولكن النباتات تجدد نمونا في الوادي  .جرف التربة وكّل النباتات في مجرى الواديإلى  ىأدّ  مما ساعة واحدة

  سنة. 12بعد مروا 

جميع النباتات في إندونيسيا وقد ادى الى أختفاء الجبل البركاني في جزيرة  ثاا 1883في سنة  ك3مثال ب

سنة فوط تجدّدت النباتات في الجزيرة وعادت إلى  50. بعد (انورضج)والحيوانات التي عاهج في الجزيرة 

لم تعد إلى الجزيرة وف  التي عاهج في الجزيرة في الماضي من الحيوانات اقسم في حين أن  وضعها السابق

 تعيم فيها بعد تل  الحادثة.

 

 الالااات البلرية:   2

 
الثذي أنثم عامثل حيثوي فثي التثأثير عليهثا وإحثداث التغيثر البيئثي  يمثثل افنسان كائن متميز في البيئثة  ونثو     

نو أنم عنصر مثن عناصثر اإلسثتهحإ التثي تعثيم علثى سثطح اتاض.  بل بيولوجي اإلخحل الطبيعي ال يسبب

وقد أصبح اإلنسان مشثكلة البيئثة فعثح   فهثو لثم يتثرإ نظامثا  بيئيثا  دون أن يوثتحم معاقلثه  بثل لثم يتثرإ مكونثا  مثن 

ة بثالووانين الطبيعيثة ما أوتثي مثن قثداات بيولوجيثة فثذ لمكونات البيئة دون تعديل او تغيير. لود تدخل اإلنسان بك

التثثي تحكثثم العحقثثات والتفثثاعحت والثثدواات فثثي اتنظمثثة البيئيثثة  مؤذيثثا  بثثذل  قثثدااتها علثثى التجثثدد واإلسثثتمراا 

 والتوازن. فالبيئة تتظلم وتشكو من صنوف اتذى التي تلحق بها من تصرفات انسان وممااساته .
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جتمثاعي وافقتصثادي اثثر  علثى الثنظم البيئيثة حيث  ادت انشثطة ود كان للتطوا العلمي والتوني والنمثو افل   

او غير الواعية في هتى المجافت الى افخحل بتوازن الكثير من النظم البيئية  فالتوازن البيئي  افنسان  الواعية

ئثة اذا يرتبط بشكل كبير بسلوإ افنسان الصحيح نحثو مكونثات البيئثة وان التونيثة ف خثوف منهثا علثى تثوازن البي

 .احسن استخدامها

 

  األ(ولأدت الى  ما    الالااات البلرية الت  

 البيئ  ؟  با تّزاا    
 

 قطع أهجاا الغابات ان ة:ا ستغول لير المراقَأ للموارد الطبيعي (1

 أو من أجل استغحل أااضي  ابشخات لحصول علىل (صال الغاباتئاست)

أو  وادم المسثثتنوعات إلنشثثاء مبثثان عمرانيثثة مصثثادا الميثثا ل السثثيء لسثثتغحواف نثثذ  الغابثثات للزااعثثة أو للبنثثاء

  .الحيّة الكائناتانوراض أنواي كثيرة من  وبالتالي إلى تغير هكل البيئة وإخحل توازنها يؤدّيمشروعات صناعية 

هج في اتيائل والغزفن التي عا لكن هجيرات مكان اتهجاا ونمهجاا البلّور أدى الى قطع أ  ك:1مثال ب

 لم تتحءم مع غذائها. التي ظهرت الماضي في الغابات انورضج تّن الشجيرات

استغحل معظم الوديان وتوجيهها فحتياجات الرّي والشرب  أدّى إلى انوراض معظم النباتات   ك:2مثال ب 

  والحيوانات التي عاهج في ميا  الوديان أو على ضفافها.

عي أدى إلى تدنوا النبات الطبيعي مما سبب تدنوا في التربة والمناخ افستخدام السيء للمرا ك:3مثال ب

  وعند أستمراا التدنوا فانه سوف يؤدى إلى تعرض التربة لعملية افنجراف.

 

صيد الحيوانات التي تشّكل غذاء  ان  :والرع  لير المراقَأ والطيور لحيوانات واألسماكل الجا ر صي ال (2

ا لموادّ مختلفة  انوراض أنواي كثيرة منها كما أن أنواعا أخرى ف زالج مهددة بافنوراض بما  إلى أدىأو مصدا 

في ذل  الحيوانات الكبيرة كالنموا واتفيال التي يتم صيدنا بأعداد نائلة وذل  باستخدام تونيات الصيد الحديثة 

 فستخدامها في كثير من الصناعات أو لمجرد الهواية.

ا هديد ا بأنواي كثيرة من النباتات والحيوانات ض أن الرعي الجائر ألحقكما    مما يخل بالتنوي الحيوي را 

Biological Diversity.  وقد حدا ذل  بأغلب دول العالم لسن قوانين تمنع أو ترهد صيد الحيوانات والطيوا

 بأنواعها المختلفة.

لحيتان وأسود البحر  تضّرات إلى حدّ أنواي كثيرة من الثدييات مثل وحيد الورن والفيلة والورود وا ك:1مثال ب

 خطر افنوراض على أثر الصيد غير المراقَب.

  سماإ مثل الورش والتونا والسردين  وصلج إلى حدّ افنوراض في أعواب الصيد غير ات الكثير من ك:2مثال ب 

 المراقَب. 
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لى نول كائنات نباتية وحيوانية إلى لود لجأ اإلنسان إ إد(ال كا اات حية ما موااها األصل  إلى بيئة ج ي ة: (3

بيئات جديدة  مما يعرضها لخطر افنوراض في مورنها اتصلي  كما أن نولها إلى بيئات جديدة آمنة من 

اتعداء مع ظروف بيئية مناسبة لنمونا  يؤدي الى حدوث أختحل في توازن البيئة الجديدة. وأحيان ا يتّم النول 

اتحيان  تتحّول اتنواي كثير من وفي  .السفن وتصل معها إلى بحد بعيدة لىبدون قصد: تدخل الحيوانات إ

 التي ينولها اإلنسان إلى أنواي غازية تضّر بالتنّوي البيولوجي الخاّص بالمنطوة التي وصلج إليها. 

نو نوي يصل إلى منظومة بيئية لم يعم فيها من قبل. عندما ينجح النوي الغازي في  :الاوم الغا ي

نّه ينجح في التنافة مع اتنواي المحلّية وف توجد له أعداء ربيعية فأنتشاا بدون عوائق في المكان الجديد  اف

ا  تّن ضرانا لية  يؤثّر على البيئة. وبالتالي سوففي المكان الجديد   ويعتبر خطر اتنواي الغازية كبير 

ا في المنطوة فواي ا. وقد يمّر زمن حتى يكون الضرا ملموس ا  وعندئذ يك ون النوي الغازي قد ضرب جذوا 

 الجديدة  وف يمكن التخلّص منه.    

إلى بحيرة ڤكتوايا في أفريويا  لتُشّكل مصدا ازق  Perch fish سمكة قشر البياض تم ادخال ك:1مثال ب

لبحيرة في نوع ا عاهج في ا 350لسّكان المنطوة. إفّ أّن نذ  السمكة المفتِرسة أدّت إلى انوراض حوالي 

ا بمصدا ازق صيّادي اتسماإ  .الماضي  وألحوج ضرا 

نول اتاانب إلى استراليا سبب في تكاثرنا بأعداد نائلة مما ندد الغطاء النباتي العشبي الذي  ك:2مثال ب

استدعى تدخل  كما أدّى إلى اإلضراا بالحيوانات البّرية في المنطوة  كالكنغر مما  تتغذى عليه اتغنام 

 اتاانب.  سان لتوليل أعداداإلن

حفر قناة السوية والربط بين البحر اتبيب المتوّسط والبحر اتحمر والمحيط الهندي  دخل  بعد  ك:3مثال ب

قنديل البحر الخيطي المهاجر إلى البحر اتبيب المتوّسط  وأدّى إلى اإلخحل بافتّزان البيئي في البحر 

ا ب اتسماإ   يداصيبأضّر  مماصالحة لألكل  السماإ اتأنواي  بعباتبيب المتوّسط. وأضّر أيض 

 باإلضافة إلى الضرا الذي لحق بالذين يسبحون في البحر.

 

إلى قتل  ( في كثير من اتحياننتيجة الجهل)يلجأ اإلنسان  حي   :القضا  على بعض أحيا  البيئة  (4

ا إزعا  ومضايوة له أو غير ذل   لود أهاا أحد الكثير من اتحياء اعتوادا  منه أنها ف أنمية لها أو تعد مصد

))إذا انعدمج الطيوا من البيئة  تصبحج حياة اإلنسان في نذ  البيئة متعذاة بعد فترة  الى أنه علماء الطيوا

قصيرة  قد ف تتجاوز عشر سنوات من اختفاء الطيوا  تنها تتغذى على أعداد نائلة من الحشرات الضااة 

ننا فإن صيد البوم والصووا وغيرنا خطأ فادح  وعلى سبيل المثال فإن رير  ومن((. اتالتي تضر بالنبات

 .السنون يأكل  نحو أابعة آفف حشرة يوميا   كما أن العناكب في العالم تلتهم مليااات الحشرات يوميا  
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 كا"سوف يتم شرحه بالتنصيل  حقب  :تلويث البيئة (5

أدّت إلى )الناتث عن اتحتباس الحرااي( ى أّن ااتفاي داجة الحرااة توجد في إنجلترا هواند عل ك1مثال ب

نذ  الفراهات التي تعيم عادة  في المنارق الحاّاة وصلج إلى  حي  أن تغييرات في انتشاا الفراهات

 المنطوة  بينما الفراهات التي عاهج في المنطوة في الماضي أخذت في افختفاء. 

يضّر بالنباتات  تّن السنا  يغّطي إلى الهواء  soot )سواد الدخان( للسنا افنطحق المتزايد  ك2مثال ب

أوااق النباتات ويعيق عملية التركيب الضوئي. انطحق الغازات الساّمة إلى الهواء يضّر بالنباتات 

 وبالحيوانات ويسبّب اتمراض والموت.

أدّى غرق  2010ق ساحلية كثيرة. في آذاا تلّوث البحر بالنفط من السفن التي تنوله يضّر بمنار ك3مثال ب

هبكات كما أن موجودة في هوارئ أستراليا. أكبر هعاب مرجانية في العالم  سفينة هحن يابانية إلى تلوي 

ينات وسححف البحر وأسماإ مختلفة مما الدولف بتلعهاالصيد واتكياس البحستيكية التي يُلوى بها في البحر  ت

 راا بالمنظومات الطبيعية التي تتبع إليها.ؤدّي إلى موتها واإلضي

تراكم موادّ اإلبادة يضّر مع الوقج بمخلوقات حيّة كثيرة. على سبيل المثال  ماتج في السنتين  ك4مثال ب

عشرات مليااات من نحل العسل في الوفيات المتّحدة. انتشرت نذ  الظانرة إلى أماكن  2008-2009

أّن جهاز المناعة عند النححت تضّرا  كما يبدو بتأثير موادّ اإلبادة الموجودة أخرى في العالم. بيّنج اتبحاث 

على النباتات التي تشّكل غذاء  للنححت. ضعف جهاز المناعة يتيح تكاثر كائنات حيّة مجهرية تسبّب 

اتمراض في جسم النححت. النححت ني الملوّحات اتساسية لمئات من أنواي الفواكه والخضروات 

من هأن الموت الواسع النطاق الذي يصيبها أن يؤدّي إلى أضراا وتزناا والجوز التي يزاعها اإلنسان. وا

 نائلة للزااعة وإلنتا  الغذاء في العالم. 

 

عدم  وذل  بسببالسكان  تضخم عددان اإلخحل في التوازن الطبيعي قد ينتث من ك    يادة الس اا: 5

 في الزيادة السكانية زيادةكما تسبب  .لحستهحإ وبين المواد المتوافرةالتوازن بين حاجاتهم المتزايدة 

يؤدي الى مما  الفضحت التي تلوى في النظام البيئي  كما إنها تؤدي الى إستهحإ كميات كبيرة من موااد 

لتوازن إف ان الزيادة الصغيرة في السكان ف تحدث مشكحت تخل في ا .نوصان الموادالطبيعية الغير متجددة

كم على رول جدول مائي فان إلواءنم للفضحت  10هخص في  100الطبيعي للنظام البيئي. فعندما يويم مثح  

في نذا المجرى قد ف يسبب مشكلة ما تن العوامل الطبيعية للتطهير ) اتسماإ والبكتريا وغيرنا( تستطيع 

روحة في الجدول ) ونو نظام بيئي مائي( معالجة نذ  الفضحت بسهولة. وبمعنى اَخر فان الفضحت المط

ني في حدود قداته اإلستيعابية دون إخحل في توازنه الطبيعي. ولكن عملية التطهير الطبيعية قد تختل لو أن 

مثح . ونكذا بالفعل نو ما يحصل على نطاق كبير لموااد الميا  في البيئة  125نؤفء السكان قد إزدادوا الى 

المدن تتزايد في إرراد ونمو سكان الحضر يفوق نسبة التزايد السكاني ونذا بحه  ككل. ان ظانرة نمو 

 يوسع مدى التدخل في اتنظمة البيئية معا .
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 :للحناظ على التوا ا الطبيع  المهمة بعض ا جرا ات

 ر. تبين الدااسات الحاليثة أن اسثتهحإ اليثومي للطاقثة فثي تزايثد مسثتم:لطاقة المتج دة استعمال مصادرا

يرة  فإن مصادا الطاقة الحالية ستنفذ يوما ما. ولهذا يجب البح  عثن مصثادا توإذا استمر الحال بنفة الو

  أخرى للطاقة غير ملوثة يطلق عليها اسم الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة الهوائية.

حقة. ونثي المصثدا اتسثري في المراوح الهوائية يتم تحويل راقة الرياح إلى كهرباء بواسطة مولدات عم

متجثثاوزة الطاقثثة  2003% عثثام 26نمثثوا  لتوليثثد الكهربثثاء فثثي العثثالم. فوثثد قفثثزت الطاقثثة اإلنتاجيثثة بنسثثبة 

ألثف مروحثة نوائيثةت متودمثة  16الشمسية. و تحتل ألمانيا مركز الصدااة عالميثا  فثي نثذا المجثال بحثوالي 

  على اسبانيا والوفيات المتحدة.

 معياددة تةندد  مددا ل ددار تلددوي الهددوا  بالغددا ات و(اصددة لددا   ددان  أكسددي  ال ربددوا  اسددتة ام أجهددزة 

 .وتستخدم مثل نذ  اتجهزة في عوادم السيااات والمصانع تنها اتكثر بعثا  للغازات الملوثة للهواء

 

    إنلا  محميات حيوانية للمحافمة على بعض الحيوانات ما ا نقراض وإح اي مساحات (ضرا 

 

  تلدديي  محطددات لمعالجددة الميددا  المسددتعملة قبددل ارحهددا فدد  مةتلدد  و   الانايددات فدد  الميددا رمدد عدد م

يجب استخدام تونيات معينة للمحافظة على الميثا  وخاصثة فثي اتمثاكن العامثة مثثل  اكم  األوساا البيئية

ما إلثى المدااس والجامعات واإلدااات الحكومية والشركات العامة والخاصة والمطاعم والمستشفيات  و

ذل . كما تستخدم مثل نذ  التونيات أيضا  في ترهيد ميا  الري في المزااي التي أصبحج تسثتخدم تونيثات 

 .متودمة للري من هأنها التوليل من ندا الميا  خاصة أن الزااعة تستهل  نسبة كبيرة من الميا  في العالم

 

 الصح  تقاية الطمر استة ام الطرق الح يثة للتةلص ما الانايات مثل  Sanitary Landfill  

     Incineration  اريقة الترمي و 

  والحد من كمياتهثا Solid wastes لنفايات الصلبة فحتواء اتونية الطمر ني إحدى الطرق الحديثة           

ويثتم ذلثث  عثثن رريثق تولثثيص حجمهثثا ثثم رمرنثثا فثثي حفثثرة حيث  تكثثون نثثذ  الحفثرة محئمثثة وموافوثثة لكميثثة 

المثراد رمرنثا حيث  توضثع علثثى حوافهثا  وفثي قاعهثا ربوثة مثثن افسثمنج ثثم ربوثة مثن البحسثثتي   النفايثات

الصثثلب  مثثن أجثثل تفثثادي تسثثرب المثثواد السثثائلة الناتجثثة مثثن تحلثثل النفايثثات إلثثى جثثوف اتاض للحفثثاظ علثثى 

ليات تحلل المواد كما تجهز الواعدة بشبكة صرف للميا  الناتجة عن ميا  اإلمطاا وعم سحمة الميا  الجوفية  

   العضوية الموجودة في النفايات.

لتسثخين   م °1000 ت داخثل أفثران تحثج داجثة حثرااة توثااب ايثتم حثرق النفايثففي رريوة الترميد أما      

  لكل   KW 258 الماء داخل أنابيب خاصة فينتث عنه بخاا ماء يشغل محول لتوليد راقة كهربائية تودا بـ

حل نثثذ  العمليثثة تثثتم معالجثثة اتدخنثثة قبثثل ررحهثثا فثثي الهثثواء و ذلثث  عثثن رريثثق خثثو .رثثن مثثن المحروقثثات

  .ترهيحها من الغباا و المعادن الثويلة  التي ترسل إلى محطات خاصة للطمر تراعي هرور السحمة البيئية
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 : فه أ م اللروا الت  يجأ توافر ا عا  إ(تيار موقع امر الانايات أما 

أن تكون بعيدة عن المصادر المائية الجوفية  (2) الحفرة في منطقة ذات تربة غير نفوذه.أن تحفر  (1)

أن تكون بعيدة عن التجمعات السكانية  (3).والسطحية لضمان عدم تسرب الملوثات إلى   المصادر المائية

ساقط )أمطار، ثلوج( أن تكون كمية الت (4)  متر. 200بمسافة ال تقل عن    الحالية والمخطط لها في المستقبل

 .األخذ بعين االعتبار اتجاه الرياح السائدة في المنطقة (5) .قليلة في المنطقة

 الغا  الحيوينتا  استة ام المواد العضوية ج  Biogas:    يثتم معالجثة المثواد العضثوية بيولوجيثاحيث 

 انعثن ذلث  تكثون غثاز الميثث فينتث  Methanobacteriumنوائية تسمى في وسط ف نوائي بواسطة بكتيريا ف

  عضوية يمكن استعمالها كسماد عضوي. بواياأثناء نذ  المعالجة تبوى و.يمكن استعماله كمصدا للطاقة الذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 كمنع التدخين في  وسا القوانيا الت  تماع الااس ما تلويث البيئة تامية الثقافة البيئية عا  الااشئة

قات التكاثر ومنع قطع اتهجاا تي غرض من اتغراض ومنع إلواء النفايات اتماكن العامة ومنع الصيد في أو

 .في غير اتماكن المخصصة لها

 

  

 


