
  

 

  :تقدمي إشكايل

 أنشطة بشرية البيئية مته حينما تنتاب املنظومةروإمنا يصبح اخللل كارثة على اإلنسان وعلى الوسط ب ،ليس كل منظومة بيئية كارثة

  .يف دورة احلياة الطبيعية متثيلهااملنظومة ال تستطيع  ومواد صناعية

 فما املقصود بالكوارث البيئية؟ 

  ؟وما تأثرياا املرتقبة 

I  - معرفة  مفهوم التلوث البيئي ومظاهره: 

  :معرفة مظاهر االختالل يف التوازن البيئي -  1  

اخلسائر النامجة عن اخنفاض سبب بوذلك  ،يؤدي تدمري البيئة وتزايد النمو السكاين إىل إعاقة جهود التنمية يف الدول النامية

وهو تغيري سليب يف الوسط البيئي ينتج عن إفراز مواد كيماوية أو نفايات صناعية (وتلوث البيئة  ،اإلنتاجية وسوء استخدام املواد الطبيعية

اف التربة وعدم كفاية وتعد تراجع مساحات الغابات واسترت ،)ومرتلية، ويترتب عنه إضرار بصحة الكائنات، واختالل التوازنات البيئية

إضافة إىل ذلك هناك  ،وجتعلهم أكثر عرضة للكوارث ،عوامل دد نوعية حياة وصحة الدول النامية ،موارد املياه وتدهور مصائد األمساك

مما  ،وم إىل اهلواءاملصانع الصناعية من أدخنة حمملة بالسم لفهسبب ما ختبعوامل أخرى تتجلى يف تأثري املواد الكيماوية على النظم البيئية 

 .بداية التلوث البيئي يشكل

  :أنواع التلوث البيئي -  2

تلوث اهلواء بسبب ما تفرزه املواد الكيماوية املستعملة من قبل املصانع من أدخنة حمملة بالسموم إىل اهلواء مما أدى إىل حدوث  �

  .تلوث صناعي وحدوث كوارث طبيعية مثل االنفجارات

  .النفايات يف األودية واألار مما خلق تدهور مصائد األمساك وانتشار األمراض واألوبئةتلوث املياه بسبب رمي  �

II - تأثري تلوث اهلواء على عناصر املنظومة البيئية: 

 :معرفة الغازات امللوثة للهواء -  1

عنصر كيمائي بسيط مييز املواد  والكربون ،%0،02يعترب ثاين أوكسيد الكربون أكثر الغازات املوجودة يف الطبيعة اهلوائية بنسبة 

زاد تركزه  اوإذ ،%0،02ة ببنس  CO2يتجسد الكربون يف اجلو على شكل غاز ثاين أوكسيد الكربون  ،وهو قابل لالحتراق ،العضوية

وأكثر الدول املنتجة لثنائي أوكسيد  ،)ريااالحتباس احلر(فإنه يصبح ساما ويؤدى إىل ارتفاع درجات احلرارة على سطح األرض % 2عن 

ات من رذ ةثالث من زون وهو مكونوهناك غاز األ CO2إضافة إىل ، الكربون الواليات املتحدة األمريكية والصني واالحتاد األورويب

لصادرة عن حيث ميتص األشعة ما فوق البنفسجية ا km 25 على صورة طبقة رفيعة على علويوجد يف الغالف اجلوي  ،O3األوكسجني 

مث ، املسببة لسرطان اجللد ضارةمما مسح بتسرب األشعة ال ،بدأت تتقلص نتيجة الثقب الذي حدث يف هذه الطبقة تهإال أن نسب ،الشمس

مكيفات (مركب كيماوي من الكلور وهو يتسبب يف تلويث اهلواء حيث يستعمل هذا الغاز يف التربيد  ، وهوت الكلورفلوروكربوناغاز

  .نويؤدي انبعاث هذا الغاز إىل إحداث ثقب يف طبقة األزو ،يف القنابل املنجزة للعطور يف مبيدات احلشراتو ،)اهلواء

  :امللوثاتاألخطار الناجتة عن هذه  -  2

وهي خليط من ماء األمطار وحامض الكربيت وينتج عن تزايد نسبة أوكسيد الكربيت  :يةضاألمطار احلمضية يف الغابة النف �

فهي  ،وهلذه األخطار أثار سلبية على البيئة ،االزوت يف اهلواء بفعل التلوث الناتج عن املصانع وحمركات السياراتوأوكسيد 

  .تقضي على الغطاء النبايت حيث يصبح فقريا وأشجار يابسة وتربة فقرية

املكسيك على ختفيض حركة  حيث تعمل دولة، كثرة املصانع والسيارات يؤدى إىل وجود غطاء مسيك وثقيل من اهلواء امللوث  �

  %.6 مرور السيارات لكن حظرية السيارات تضخمت ب

 )وأنواعها تعريفها( البيئية الكوارث
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 مفاعلمليون طن من مادة غازية انفلتت من  40حيث أدت سحابة مكونة من  :م1986 سنة باالحتاد األورويب تشرينوبيلكارثة  �

  .قد البصر بسبب هذه الكارثةفمن فردا وإصابة العديد بأمراض خطرية وكذا  6495يف مقتل  تتسبب النووي تشرينوبيل

III  - أثر تلوث املياه عل اختالل التوازنات البيئية:  

  :تأثري امللوثات على مياه البحار واحمليطات -  1

بشكل كبري  تعملوهي مواد عضوية مركبة من اهليدروجني والكربون، تس ـ،تعرضت السواحل والبحار للتلوث باهليدروكاربونات �

غري أن احتراقها وتسرا يف مياه احمليطات والبحار يؤدي إىل إبادة العديد من  ،يف الصناعة عموما والصناعة الكيميائية خاصة

  .الكائنات احلية

 .احمليط االطلنيت واحمليط اهلنديبكل من تعرض احمليطات للتلوث بالبترول   �

  .ببحر املانش فرنسا تغرقوحادثة ناقلة بترول إيطالية  ،وردحادثة اإلكوا :لمث ،حدوث حوادث تسرب املواد اهليدروكاربونية �

  :املخاطر اليت دد استهالك املياه العذبة -  2

خاصة بالدول املغرب  2015تستهلك املياه العذبة يف العامل بشكل كبري حيث يتوقع ارتفاع حاجة الناس للمياه العذبة يف أفق سنة 

، نهر نيستابإىل تدهور مصائد األمساك  أدىمما  ،األار والوديان يفسبب تلوث املياه العذبة بوذلك  ،%40أكثر من وجنوب أفريقيا ، العريب

  .الزرنيخ اليت تلفظها بعض املصانعمبادة تسمم أمساك األار عادة  ويتم

  :انعكاس تلوث التربة على املنظومة البيئية - 3

 احلشرات ملقاومة خصصت كيميائية مركبات وهي احلشرية، املبيدات املزارع يستخدم عندما: احلشرية باملبيدات التربة تلوث �

 . واآلفات

 النبات حاجة عن وتزيد التربة يف فتبقى حمسوبة غري بطريقة تستخدم اليت العضوية كاألمسدة: الزراعية باملخصبات التربة تلوث �

 .احمليطة للبيئة بيئية أضرار وتسبب

 الصحيح بالشكل وتنقيتها معاجلتها عدم ولكن املعاجلة، الصحي الصرف مبياه تروي األراضي بعض: الصحي الصرف مبياه التلوث �

 .أخرى وعناصر بالرصاص التربة تلوث إىل يؤدي

  .املنشئات لبناء األمحر الطوب صناعة يف الستخدامها للزراعة الصاحلة التربة من السطحية الطبقة إزالة: التربة جتريف �

  .%0،5الغابات يف العامل بنسبة تراجع  �

واالحتاد  ،نوع 681دولة ماليزيا اليت عرفت انقراض  :مثل ،عدد من أنواع النباتات يف الدول املداريةانقراض أدى التلوث إىل  �

  .نوع 244اهلندي 

   .واألمساك العظيمة واحلشرات ،والتدبيات ،الطيور :منها ،انقراض عدد من أنواع احليوانات يف العامل بسبب التلوث البيئي �

  :خامتة

  .االحتباس احلراري، إىل لتلوث غازي ،تلوث مائي، تتعدد الكوارث البيئية وعوامل اختالل التوازن فيها من تلوث هوائي

.  
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