اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻔﺻل اﻷول :ﺑﻌض ﻣظﺎھر اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺣور اﻷول :ﺗﻠوث اﻟﮭواء وإﺗﻼف طﺑﻘﺔ اﻷوزون واﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري
ﻣﻘدﻣﺔ :إن اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،ﯾواﻛﺑﮭﻣﺎ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻹﻧﺳﺎن ﻻﺳﺗﻐﻼل وﺳطﮫ
اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻹﺳراف ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺟودة ھذا اﻟوﺳط .وﯾﻣﺛل اﻟﺗﻠوث أھم ﻣظﺎھر اﻻﺧﺗﻼل ﺑﺎﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر
اﻟﮭواء ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻠوث ﺑﺎﺳﺗﻣرار.
•
•
•

ﻣﺎ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻠوﺛﺎت؟
ﻣﺎذا ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻐﺎزات اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻼﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري؟
ﻛﯾف ﺗؤﺛر ﻣﻠوﺛﺎت اﻟﮭواء ﻋﻠﻰ طﺑﻘﺔ اﻷوزون؟

 -Iﺗﻠوث اﻟﮭواء:

 ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر :أﻧظر اﻟوﺛﯾﻘﺔ 1

اﻟوﺛﯾﻘﺔ  :1اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻧﻔﺟﺎر اﻟﺑراﻛﯾن.
 ﺟﺎء ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﮭﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺗﺻرف:
".....ﻗﺑل ﻧﺣو  200ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﻛل اﻟﻣواد اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻟﻠﮭواء اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻓﻲ اﻟﺣﻣﯾﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣواد ﺳﺎﻣﺔ
طﺑﯾﻌﯾﺔ ،وﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻣواد ﺗﺿم اﻟﻐﺑﺎر واﻟدﺧﺎن اﻟﻣﺗطﺎﯾر ﺧﻼل ﺣراﺋق اﻟﻐﺎﺑﺎت ،ﻏﺎزات اﻟﺑراﻛﯾن ،ﺟراﺛﯾم ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﮭواء ،ﺣﺑوب اﻟﻠﻘﺎح واﻻﺑواغ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب أﻣراض اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت ،ﺑﻌض
اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗطﺎﯾرة ﻣن ﺑﻌض اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت )...(essences volatiles
ﺑﻌد  1850ﺗﻐﯾر اﻟوﺿﻊ ﺑﻔﻌل ﺛورة اﻟطب اﻟﺗﻲ ﺿﺎﻋﻔت ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻷرض ﻋدة ﻣرات ،واﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻣت
ﻣن اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺑﺷري ﺑﺷﻛل ﻣﮭول ،ﻓﺄﻧﺗﺟت ﻣﺻﺎدر ﻋدﯾدة ﻟﺗﻠوﯾث اﻟﮭواء ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﺗوﻟﯾد
اﻟطﺎﻗﺔ ﻛﺎﻟﻔﺣم اﻟﺣﺟري واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﻧﻔط ...وﻗد أﺻﺑﺢ ﺧطر ھذا اﻟﻧوع اﻷﺧﯾر ﯾﮭدد ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﺑﻔﻌل ﻋواﻗب اﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري وﺛﻘب اﻷوزون و"...
 اﻧﻔﺟر ﯾوم  12ﯾوﻧﯾو  ،1991ﺑرﻛﺎن ﺑﯾﻧﺎﺗوﺑو ﺑﺎﻟﻔﻠﺑﯾن ،وأﺧرج ﺳﺣﺎﺑﺔ ﻣن اﻟرﻣﺎد واﻟﻐﺑﺎر واﻟﻐﺎزات ﻋﻠﻰ ﻋﻠو
ﺗﺟﺎوز  .20Kmوﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك طرح  20ﻣﻠﯾون طن ﻣن ﻏﺎز ﺛﻧﺎﺋﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت  .SO2وﻗد ﺗم ﺗﺗﺑﻊ ﺗرﻛﯾز اﻟﻐﻼف
اﻟﺟوي ﻣن ھذا اﻟﻐﺎز ،ﺑواﺳطﺔ اﻷﻗﻣﺎر اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻼﻧﻔﺟﺎر .وﺗﺑﯾن اﻟﺻور أﺳﻔﻠﮫ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس ھذا
اﻟﺗرﻛﯾز:

ﺗﻄﻮر اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻛﺎﻧﯿﺔ أﯾﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮﻛﺎن ﺑﯿﻨﺎﺗﻮﺑﻮ  Pinatuboﺑﺎﻟﻔﻠﺒﯿﻦ

اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت أﻋﻼه:
(1
(2
(3
(4

ﻋرف ﺗﻠوث اﻟﮭواء.
ﻣﺎ ھﻲ أﻧواع ﺗﻠوث اﻟﮭواء ﺣﺳب اﻟﻣﺻدر؟
أﺗﻣم الﺟدول أﺳﻔﻠﮫ وذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد أھم اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﺗﻠوث اﻟﮭواء ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻدر ه ذه اﻟﻣواد؟
ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺗراﻛم اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﮭواء ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻹﻧﺳﺎن؟

ﺗﻠوث اﻟﮭواء وإﺗﻼف طﺑﻘﺔ اﻷوزون واﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري
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اﻟﻣواد

CO

CO 2

اﻻﺳم

أﺣﺎدي
أﻛﺳﯾد
اﻟﻛرﺑون

اﻟﻣﺻدر

5

ﺛﻧﺎﺋﻲ
أﻛﺳﯾد
اﻟﻛرﺑون
-3-2-1
6-5

CH 4
اﻟﻣﯾﺛﺎن
-3-2-1
7-6-5

NO 2
NO 3

O3

أﻛﺳﯾد
اﻻزوت

اﻷوزون

اﻟﻛﻠورو
ﻓﻠﯾورو
ﻛرﺑون

اﻟﻛﻠور

-3-2-1
6-5

4 -1

4

4

SO 2
ﺛﻧﺎﺋﻲ
أﻛﺳﯾد
اﻟﻛﺑرﯾت
-3-2-1
6-5

Pb

CFC

CL

اﻟرﺻﺎص
4

 =1وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل =2 ،وﺳﺎﺋل إﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ =3 ،اﻟﺗدﻓﺋﺔ =4 ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ =5 ،اﻻﺣﺗراق =6 ،اﻟﺑراﻛﯾن =7 ،اﻟﻔﻼﺣﺔ

 اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌطﯾﺎت:
 (1ﯾﻌﺗﺑر اﻟﮭواء ﻣﻠوﺛﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺳرب إﻟﯾﮫ ﻣﻛوﻧﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ ﺳﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺳط أو اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﯾش ﺑﮫ.
 (2اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻧص وﺣﺳب اﻟﻣﺻدر ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن ﺗﻠوث اﻟﮭواء:
 (aﺗﻠوث طﺑﯾﻌﻲ :ﻻ دﺧل ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﯾﮫ ﻣﺻدره اﻟطﺑﯾﻌﺔ ،ﻛﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻧﻔﺟﺎر اﻟﺑراﻛﯾن ،ﻣﺛل ﺑرﻛﺎن
ﺑﯾﻧﺎﺗوﺑو ﺑﺎﻟﻔﻠﺑﯾن.
 (bﺗﻠوث ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وھو ﺣﺎﻟﯾﺎ اﺧطر أﻧواع اﻟﺗﻠوث ،وﯾﻧﺗﺞ ھذا اﻟﺗﻠوث ﻋن:
 اﻟﺗﻠوث اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ :ﺗﺧﻠف اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻏﺎزات ﺳﺎﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 ﻣﺣطﺎت اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﻔط :ﺗﺣرر اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺣﻔرﯾﺔ  20ﻣﻠﯾﺎر طن ﻣن ﻏﺎز .CO 2
 وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل :ﺗﺣرر ﻏﺎزات ﻣﻠوﺛﺔ ﻣﺛل أوﻛﺳﯾدات اﻷزوت )  (NO, NO 2وأﻛﺳﯾدات اﻟﻛرﺑون (CO,
) .CO 2
 ﺗﻠوث ﻧووي :ﻛﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣطﺔ ﺗﺷرﻧوﺑﯾل اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻔﺟرت ﯾوم  26أﻛﺗوﺑر  1986ﺑﺄوﻛراﻧﯾﺎ ،ﻓﺄدت اﻟﻰ
ﺗﺳرب ﻏﺑﺎر وﻏﺎزات ﻣﺷﻌﺔ اﻟﻰ اﻟﮭواء ،ﻓﺳﺎھﻣت اﻟرﯾﺎح ﻓﻲ ﻧﺷر ھذه اﻟﻣواد اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ،
ﺗﺿررت ﻣﻧﮭﺎ ﻋدة دول.
 (3أﺗﻣﺎم وذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد أھم اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﺗﻠوث اﻟﮭواء ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﺻدرھﺎ :أﻧظر اﻟﺟدول ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﯾﻘﺔ 1
 (4ﯾؤدي ﺗراﻛم اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ )ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ( ﻓﻲ اﻟﮭواء ،إﻟﻰ ﻋدة ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت
ﺻﺣﯾﺔ وﺑﯾﺋﯾﺔ:
 ﻓﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﺗﻠوث اﻟﮭواء ﻧذﻛر:
 اﻧﺳداد اﻟﺷﻌب اﻟﮭواﺋﯾﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗﻧﻔسية.
 أﻣراض اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟرﺑو.
 ارﺗﻔﺎع ﻧﺳب اﻻﺧﺗﻧﺎقات.
ﻧﺳب اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺳرطﺎن اﻟرﺋﺔ و اﻟﺣﻠق.
 ارﺗﻔﺎع ة
ﻧﺳب اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻟﺑﺻرﯾﺔ.
 ارﺗﻔﺎع ة
ﻧﺳب أﻣراض اﻟﺷراﯾﯾن واﻟﻘﻠب والذﺑﺣﺎت اﻟﺻدرﯾﺔ.
 ارﺗﻔﺎع ة
 ﺳﮭوﻟﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﻣراض اﻟﺟرﺛوﻣﯾﺔ ﺑﻔﻌل إﺿﻌﺎف اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ.
ﺗﻠوث اﻟﮭواء ﻣﺳؤول ﻋن:
 أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ف
 اﻷﻣطار اﻟﺣﻣﺿﯾﺔ.
 ارﺗﻔﺎع ﺣﻣوﺿﺔ اﻟﺗرﺑﺔ.
 اﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري.
 ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣرارة اﻷرض.
 ﺗﺧرﯾب طﺑﻘﺔ اﻷوزون.
 اﻧﻘراض ﺑﻌض اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻣل ھواء ﻣﻠوﺛﺎ )اﻻﺷﻧﺎت ﻣﺛﻼ(...
 ظﺎھرة  :SMOGﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وداﺧل اﻟﻣدن ،ﺣﯾث ﻛﺛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل تؤدي اﻟﻰ ﺗراﻛم اﻟﻣواد
اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﮭواء و اﻣﺗزاﺟﮭﺎ ﺑﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء ،اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛون ﺿﺑﺎب اﺳود ﻛﺛﯾف ﺧﺎﻧق،
ﺗﻠوث اﻟﮭواء وإﺗﻼف طﺑﻘﺔ اﻷوزون واﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري
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ﻣﺳؤول ﻋن ﺟل اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻠوث اﻟﮭواء وھو ﻣﺳؤول أﯾﺿﺎ ﻋن ﺣﺟب اﻟرؤﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻣﻠوﺛﺔ ،وﻣﺳؤول ﻋن اﺗﺳﺎخ واﺟﮭﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﻣﻼﺑس اﻟﻐﺳﯾل اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﮭواء .وﻟﻌل أﺷﮭر
اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ھذه اﻟظﺎھرة ھﻲ ﻣﻛﺳﯾﻛو وأﺛﯾﻧﺎ ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﮭذه اﻟظﺎھرة ﺗوﺟد ﺟزﺋﯾﺎ ﻓﻘط ﻓﻲ
ﺑﻌض أﺣﯾﺎء اﻟﺑﯾﺿﺎء ،واﻟﺳﺑب ﻓﯾﮭﺎ ﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾر اﻟﻧﺷﯾطﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة.

 – IIإﺗﻼف طﺑﻘﺔ اﻷوزون:

 ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر :أﻧظر اﻟوﺛﯾﻘﺔ 2

اﻟوﺛﯾﻘﺔ  :2ﺛﻘب اﻷوزون وﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺗﻠوث اﻟﮭواء.
ﯾﻌطﻲ اﻟﺷﻛل أ ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس ﺗرﻛﯾز ﻏﺎز اﻷوزون  ،O3ﻓﻲ اﻟﺳﺗراﺗوﺳﻔﯾر )اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
ﻣن اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي( ﻓوق اﻟﻘطب اﻟﺟﻧوﺑﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻗﻣﺎر اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ .واﻟﺷﻛل ب ﺗﻐﯾر ﺗرﻛﯾز ﻏﺎز
اﻷوزون وأﺣﺎدي أوﻛﺳﯾد اﻟﻛﻠور ﻓوق اﻟﻘطب اﻟﺟﻧوﺑﻲ.
 (1أﻋط ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻟطﺑﻘﺔ اﻷوزون ،وﺣدد أھﻣﯾﺔ ﺗواﺟد ھذه اﻟطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻟﻸرض.
 (2ﺣﻠل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺷﻛﻠﯾن أ وب.
 (3اﺳﺗﻧﺗﺞ ﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﺳﻣك طﺑﻘﺔ اﻷوزون ﻓوق اﻟﻘطب اﻟﺟﻧوﺑﻲ.
 (4ﺣدد ﻋواﻗب اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻣك طﺑﻘﺔ اﻷوزون ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن.
اﻟﺸﻜﻞ أ :

اﻟﺸﻜﻞ ب :

mm3/m3
ﻣن اﻟﮭواء

mm3/m3
ﻣن اﻟﮭواء

1
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 اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌطﯾﺎت:
 (1ﺗﻌرﯾف طﺑﻘﺔ اﻷوزون وأھﻣﯾﺗﮭﺎ:
اﻷوزون ھو ﻏﺎز  ،O 3اﻟذي ﯾﺷﻛل طﺑﻘﺔ ﺣول اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻋﻠو ﻣﺎ ﺑﯾن  15و  ،50Kmﺗﻣﺗص ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﺷﻌﺔ ﻓوق
اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ) (UVاﻟﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ،وﻟﮭﺎ دور أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣرارة اﻷرض.
 (2ﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺛﺎﺋق وﺗﻔﺳﯾر ﺳﺑب ﺣدوث ﺛﻘب اﻷوزون:
 اﻟﺷﻛل أ :ﺗﺑرز اﻟﺻورة اﻟﻣﻠﺗﻘطﺔ ﺑﺎﻷﻗﻣﺎر اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ أن ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻓوق اﻟﻘطب اﻟﺟﻧوﺑﻲ ،ﯾﻘل ﻓﯾﮭﺎ ﺗرﻛﯾز
اﻷوزون ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺎطق .ﻧﺗﺣدث ﺑذﻟك ﻋن ﺛﻘب اﻷوزون.
 اﻟﺷﻛل ب :ﻗﺑل ﺳﻧﺔ  ،1968ﻛﺎن ﺗرﻛﯾز ﻛل ﻣن اﻷوزون وأﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛﻠور ﺷﺑﮫ ﻣﺳﺗﻘرﯾن ،وﺑﻌد ھذه
اﻟﺳﻧﺔ ،ﻧﺳﺟل اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ﻟﺗرﻛﯾز اﻷوزون وﻣوازاة ﻣﻊ ذﻟك ﯾرﺗﻔﻊ ﺗرﻛﯾز أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛﻠور.
 (3إن اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻣك طﺑﻘﺔ اﻷوزون ھو ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗدﻣﯾر ﻏﺎز اﻷوزون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﮫ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻐﺎزات
 اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣرﻛب اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ  CFCﻛﻠوروﻓﻠﯾوروﻛرﺑون )اﻟﺗﺑرﯾد ،ﻣﻛﯾﻔﺎت
اﻟﮭواء ،ﺑﺧﺎﺧﺎت اﻟﻌطور واﻟﻣﺑﯾدات  (...اﻟذي ﯾطرح ﻓﻲ اﻟﮭواء ﻓﯾزﯾد ﻣن ﺗرﻛﯾز اﻟﻛﻠور.
ﺗﻠوث اﻟﮭواء وإﺗﻼف طﺑﻘﺔ اﻷوزون واﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري
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Cl + O 3 -----------> ClO + O 2
 ﯾﺗﻠف اﻟﻛﻠور طﺑﻘﺔ اﻷوزون ﺣﺳب اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻷوزون ﻣوازاة ﻣﻊ زﯾﺎدة أﺣﺎدي أﻛﺳﯾد اﻟﻛﻠور.
 ﯾﻌﺎد ﺗﻛون اﻟﻛﻠور ﺣﺳب اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ClO + O -----------> Cl + O 2

 (4ﻋواﻗب اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻣك طﺑﻘﺔ اﻷوزون ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن:
إن اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻣك طﺑﻘﺔ اﻷوزون ﺳﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺷﻌﺔ ﻓوق اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ اﻷرض ،اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺳﯾؤﺛر
ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن وﻋﻠﻰ ﺣرارة اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ:
 ﯾؤدي اﻟﺗﻌرض ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت ﻓوق اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ ﻟﻣدة ﻣﺗوﺳطﺔ ،اﻟﻰ ﺣروق ﺳطﺣﯾﺔ واﻟﺗﮭﺎب ﻗرﻧﯾﺔ اﻟﻌﯾن.
 ﯾﺳﺑب اﻟﺗﻌرض ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت ﻓوق اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ،اﻟﻰ ﺷﯾﺧوﺧﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺟﻠد ،وﺿﻌف اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ،
وﺳرطﺎن اﻟﺟﻠد.
 ﺗؤﺛر اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻸ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻧﺧﻔض )ﺗﺣت ،(15Km
ﻓﯾﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أوزون اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﻧﺧﻔض ،اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻷﻏﺷﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ،ﻓﯾﺳﺑب
اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت وﺳﻌﺎﻻ ﻣزﻣﻧﺎ.

 – IIIاﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري:

 آﻟﯾﺔ ﺗﻛون اﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري:

أ -ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر :أﻧظر اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3

اﻟوﺛﯾﻘﺔ  :3ﺧطﺎطﺔ ﺗﺑﯾن اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻷرض.
ﺣول ھذه اﻟﺧطﺎطﺔ إﻟﻰ ﻧص ﯾﺑﯾن آﻟﯾﺔ ﺣدوث اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻷرض ،ﻣوﺿﺣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻐﻼف
اﻟﺟوي ودرﺟﺔ ﺣرارة اﻷرض.

IR

ﯾﺤﺘﻔﻆ اﻟﻐﻼف
اﻟﺠﻮي ﺑﺠﺰء ﻣﻦ
اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ
ﻣﻦ اﻷرض

اﻧﻌﻜﺎس ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺸﻤﺴﻲ

ﯾﻌﯿﺪ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي إرﺳﺎل
اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت  IRﻧﺤﻮ اﻷرض
IR
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 UVﻣﻤﺘﺼﺔ ﻣﻦ
طﺮف طﺒﻘﺔ اﻷوزون -56°C
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H2O, CO2, O3, ...
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إﺷﻌﺎﻋﺎت
ﺻﺎدرة ﻋﻦ
اﻟﺸﻤﺲ

-90°C

)Alt (km

ﯾﺮﺳﻞ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي
اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء
ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻀﺎء

+15°C

10

1

إﺷﻌﺎﻋﺎت ﺷﻤﺴﯿﺔ ﺗﺴﺨﻦ اﻷرض ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﺘﺼﺪر ھﺬه
اﻷﺧﯿﺮة إﺷﻌﺎﻋﺎت ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺮاء ) ( IR

ب -اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌطﯾﺎت:
 ﯾﻣﺗص ﺳطﺢ اﻷرض ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ اﻟﺷﻣس ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﻛس اﻟﺳﺣب ﺟزء ﻣن ھذه اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﺗﺟﺎه
اﻟﻔﺿﺎء أو ﯾﻣﺗﺻﮫ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي.
ﺗﻠوث اﻟﮭواء وإﺗﻼف طﺑﻘﺔ اﻷوزون واﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري
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 ﻋﻧد ارﺗﻔﺎع ﺣرارة اﻷرض ،ﺗرﺳل ﺟزءا ﻣن ھذه اﻟطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل إﺷﻌﺎﻋﺎت ﺗﺣت ﺣﻣراء ) .( IR
 ﯾﻌﯾد اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي )ﻏﺎزات ،ﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء( ﺟزءا ﻣن اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﺣﻣراء إﻟﻰ اﻷرض ﻣن ﺟدﯾد ،وھو ﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن
ﺣرارﺗﮭﺎ :ﺗﺳﻣﻰ ھذه اﻟظﺎھرة ﺑﺎﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري.
 ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﻘﺔ اﻟﻐﺎزات اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻐﻼف اﻟﺟوي ﺳﻣﯾﻛﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻻنﺣﺑﺎس اﻟﺣراري ﻗوﯾﺎ.
 اﻻنﺣﺑﺎس اﻟﺣراري ظﺎھرة طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ انﺣﺑﺎس ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺣرارة ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗدرة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻐﺎزات ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء ) ﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء،ﺛﻧﺎﺋﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون.(...

 ﺗﺄﺛﯾر أﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ظﺎھرة اﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري:
أ -ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر :أﻧظر اﻟوﺛﯾﻘﺔ 4

اﻟوﺛﯾﻘﺔ  :4ﺗﺄﺛﯾر أﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ظﺎھرة اﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري.
ﯾﻌطﻲ اﻟﺷﻛل أ ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﺗطور  CO2ﺑﺎﻟﻐﻼف اﻟﺟوي .وﺗﻐﯾرات ﻣﻌدل درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﻋﺑر اﻟﺳﻧﯾن .أﻣﺎ اﻟﺷﻛل
ب ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﻌض اﻟﻐﺎزات ﻓﻲ ظﺎھرة اﻻنﺣﺑﺎس اﻟﺣراري.
 (1ﺣﻠل ﻣﻧﺣﻧﯾﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ وارﺑط ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وﺑﯾن اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﺳﺗﻧﺗﺞ أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺣرارة
اﻷرض.
 (2أﺑرز ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ب ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻐﺎزات اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ظﺎھرة اﻻنﺣﺑﺎس اﻟﺣراري وﻣﺻﺎدرھﺎ.
 (3ﻣﺎ ھﻲ ﻋواﻗب ظﺎھرة اﻻنﺣﺑﺎس اﻟﺣراري ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ؟
اﻟﺸﻜﻞ أ
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺼﻔﺮ ﻣﻌﺪل درﺟﺎت
اﻟﺤﺮارة ﺑﯿﻦ  1860و1990

ﺗﻐﯿﺮات ﻣﻌﺪل
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻸرض
) ( °C

ﺗﺮﻛﯿﺰ )(CO2
ﺑﺎﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي
)(en ‰

+0.5

0,35

0

– 0,5

اﻟﺴﻨﻮات

اﻟﺴﻨﻮات
0,3

2000

1950

1900

1990

1850

1950

1900

اﻟﺷﻛل ب :أھم اﻟﻐﺎزات اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ظﺎھرة اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري

ﻣﺼﺎدر ﺑﻌﺾ اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري:
اﻟﻐﺎزات
N2O
7%
Autres 4%

CH4
15%

CO2

CO2
55%

O3 2%
CFC
17%

ﻏﺎز اﻟﻤﯿﺜﺎن
ﻏﺎز CFC
Chlorofluorocarbone

أوﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﺗﻠوث اﻟﮭواء وإﺗﻼف طﺑﻘﺔ اﻷوزون واﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري
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ﻣﺼﺎدرھﺎ
 اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت )اﻟﺒﺘﺮولواﻟﻔﺤﻢ (...
 إﺣﺮاق اﻟﻐﺎﺑﺎت.اﻟﺘﺨﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺰارع اﻷرز وﻣﻄﺎرح
اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت وﻓﻲ اﻷﻧﺒﻮب اﻟﮭﻀﻤﻲ
ﻟﻠﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﺮة.
ﺟﺰﯾﺌﺎت ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺨﺎﺧﺎت
وﻓﻲ آﻻت اﻟﺘﺒﺮﯾﺪ.
 اﻟﺘﺨﻤﺮ اﻟﺠﺮﺛﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔواﻟﻤﯿﺎه.
 اﻻﺣﺘﺮاﻗﺎت )اﻟﺴﯿﺎراتواﻟﻤﻌﺎﻣﻞ(.
اﻷﺳﺗﺎذ ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ

ب -اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌطﯾﺎت:
 (1ﻗﺑل اﻟﺣﻘب اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ  CO 2ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻣﺳﺗﻘرة ﻻ ﺗﺗﻌدى  0,28ﻓﻲ اﻷﻟف ﻛﻣﺎ أن
درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﻛﺎﻧت أﻗل ﻣن اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ  1860و.1990
ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺣﻘب اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،ﻧﺳﺟل ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﻧﺳﺑﺔ  CO 2ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ،ﺣﯾث ﺑﻠﻐت  0,34ﻓﻲ اﻷﻟف
ﺳﻧﺔ  ،2000وﻣوازاة ﻣﻊ ذﻟك زادت درﺟﺔ ﺣرارة اﻷرض ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺎرب .1°C
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ھذه اﻟﻣﻌطﯾﺎت أن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﻛﺛف اﻟذي ﺑدأ ﻣﻊ اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ  CO 2ﻓﻲ اﻟﻐﻼف
اﻟﺟوي ،وھذا اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﺑب زﯾﺎدة ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة اﻷرض .ﺑذﻟك ﯾﺻﻧف  CO 2ﻣن اﻟﻐﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ.
 (2ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻼنﺣﺑﺎس اﻟﺣراري ﻣﺻدرﯾن:
 ﻣﺻﺎدر طﺑﯾﻌﯾﺔ :اﻻﻧﻔﺟﺎرات اﻟﺑرﻛﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﺣراﺋق ،اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ،ﻟﻛن ﻧﺳﺑﺗﮭﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻗﻠﯾﻠﺔ.
 ﻣن ﺧﻼل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ :اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ )اﻟﺗﺑرﯾد ،اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ،اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻛﺎﻟﺑﺗرول واﻟﻔﺣم أو
اﻟﺣراﺋق (...اﻟﻧﺷﺎط أﻟﻔﻼﺣﻲ )ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت (...اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧزﻟﻲ )طرح اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ.(....
 (3اﻟﻌواﻗب اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟظﺎھرة اﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري:
 ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣرارة اﻷرض.
 ذوﺑﺎن اﻟﺛﻠوج وﺟﻠﯾد اﻟﻘطﺑﯾن.
 ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﺣر ،ﻣﻣﺎ ﯾﮭدد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣن اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ ﺑﺎﻻﻧﻐﻣﺎر ﺑﺎﻟﻣﺎء.
 ﻧﻘص اﻟﻣﺎء ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق وﺗﺻﺣرھﺎ.
 ﺗﻐﯾر اﻟﺗﻧﺑت.

ﺗﻠوث اﻟﮭواء وإﺗﻼف طﺑﻘﺔ اﻷوزون واﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري
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اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻔﺻل اﻷول :ﺑﻌض ﻣظﺎھر اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻋواﻗب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔرط وإﺗﻼف اﻟﻐﺎﺑﺎت
ﻣﻘدﻣﺔ :أﺻﺑﺢ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﻣﻧزل أﻣرا ﺿرورﯾﺎ ،وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻧﮫ ،ﻣﻣﺎ
ﯾؤدي اﻟﻰ ﻋواﻗب وﺧﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ،ﻛﺎﻻﺧﺗﻼل ﺑﺎﻟﺗوازﻧﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وإﺗﻼف اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻐﺎﺑوي.
•
•

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑﺈﻓراط ،وﻣﺎ ﻣﺟﺎﻻت اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ؟
ﻛﯾف ﯾؤﺛر اﻹﻓراط ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ھذه اﻟﻣواد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻐﺎﺑوﯾﺔ؟

 -Iﻋواﻗب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔرط:
 ﻋواﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﺔ:

أ -ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر :أﻧظر اﻟوﺛﯾﻘﺔ 1

اﻟوﺛﯾﻘﺔ  :1ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﺔ.
 ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻷﺳﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻲ ،واﻟﻣﺑﯾدات ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺿﯾﺎت اﻟﺿﺎرة .إﻻ
أن اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن طرف اﻟﻧﺑﺎت ﺗﻣﻛث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ وﺗﺿﯾر ﻣﺻدر ﺗﻠوث ،إذ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدن ﺛﻘﯾﻠﺔ
ﻛﺎﻟزرﻧﯾﺦ واﻟﻛﺎدﻣﯾوم واﻟﻛروم واﻟﻛوﺑﺎﻟت واﻟﻧﺣﺎس واﻟرﺻﺎص واﻟزﺋﺑق واﻟﻣوﻟﯾﺑدان واﻟﻧﯾﻛل واﻟﺳﻠﯾﻧﯾوم واﻟزﻧك )أﻧظر
اﻟﺟدول أﺳﻔﻠﮫ( ،وھﻲ ﻣواد ﺿرورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺑﺎﺗﺎت واﻟﺣﯾواﻧﺎت ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ،ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺑﻛﻣﯾﺎت
ﻛﺑﯾرة.
اﻟﺳﻣﺎد
اﻟﻔوﺳﻔﺎت اﻟﺛﻼﺛﻲ
اﻟﺑوﻟﺔ
ﻛﻠورور اﻟﺑوﺗﺎﺳﯾوم
اﻟﺟﯾر اﻟﻔﻼﺣﻲ
روث اﻟﺑﮭﺎﺋم
(1

Cd
9
<0.1
<0.1
<0.1
1

Co
5
<1
<2
<1
6

Cu
3
<0.4
<0.6
<0.2
62

Cr
92
<3
<3
<3
56

Ni
36
<1
<4
<5
29

Pb
3
<3
<3
<3
16

Zn
108
<1
<1
<2
71

ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ،ﺑﯾن أﯾن ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺧطورة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﻣدة واﻟﻣﺑﯾدات.

 ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻷطﻨﺎن ﻣﻦ
أوﻛﺴﯿﺪات اﻟﻜﺒﺮﯾﺖ واﻻزوت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺣﻤﻀﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ .وﯾﻌﺘﺒﺮ  pHاﻟﺘﺮﺑﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺤﺪدا
ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،إذ أن ارﺗﻔﺎع ﺣﻤﻀﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﯾﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﺪرة
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻤﺎء واﻷﻣﻼح اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺤﯿﺎة
وﻧﻤﻮ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﯾﻌﻄﻲ اﻟﺠﺪول أﻣﺎﻣﮫ ﺣﺪود ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺘﻐﯿﺮ .pH
(2

ﻗﺎرن ﺑﯾن ﺣﺪود ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺤﻤﻀﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ،
واﺳﺘﻨﺘﺞ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﺔ وﻣﺘﻌﻀﯿﺎﺗﮭﺎ.

(3

اﻗﺗرح ﺗدﺑﯾرا ﻟﻠﺗﻘﻠﯾص ﻣن ﻣﺷﻛل ﺗﻠوث اﻟﺗرﺑﺔ.

اﻟﻤﺰروﻋﺎت
اﻟﻘﻤﺢ

ﺣﺪود ﺗﺤﻤﻞ ﻗﯿﻤﺔ pH
6 ≤ pH ≤ 7

اﻟﻔﺼﺔ

6.4 ≤ pH ≤ 7

اﻟﺨﺮطﺎل

5.8 ≤ pH ≤ 7

اﻟﺬرة
ﺑﻄﺎطﺲ

6 ≤ pH ≤ 7
5.2 ≤ pH ≤ 6.2

ب -اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌطﯾﺎت:
(1

ﺗﺗﻣﺛل ﺧطورة اﻷﺳﻣدة وﻣﺑﯾدات اﻟﺣﺷرات واﻷﻋﺷﺎب اﻟطﻔﯾﻠﯾﺔ ،ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﺈﻓراط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل أﻟﻔﻼﺣﻲ ،ﺣﯾث
ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻣواد ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﻼح اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻣﻌﺎدن ﺛﻘﯾﻠﺔ ﺟد ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠل ،ﺣﯾث أن اﻟﻛﻣﯾﺎت
ﻏﯾر اﻟﻣﻣﺗﺻﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣواد ،ﺗﻣﻛث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ ﻓﺗﻠوﺛﮭﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻌﺻﯾﺎت اﻟﺗرﺑﺔ ،وﺗوازﻧﮭﺎ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن
ﺗﻧﻘل ﺑﻣﯾﺎه اﻟﺳﯾﻼن أو ﻣﯾﺎه اﻟﺗرﺷﯾﺢ إﻟﻰ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺳطﺣﯾﺔ واﻟﻣﯾﺎه اﻟﺟوﻓﯾﺔ ،ﻓﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻠوﯾﺛﮭﺎ.

ﻋواﻗب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔرط وإﺗﻼف اﻟﻐﺎﺑﺎت
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(2

ﺗﺧﺗﻠف ﻗدرة ﺗﺣﻣل اﻟﻣزروﻋﺎت ﻟﻠﺣﻣﺿﯾﺔ ،ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ،ﺗﻠزم اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت  pHﻣﺣﺎﯾد إﻟﻰ ﺣﻣﺿﯾﺔ
ﺧﻔﯾﻔﺔ .ﺗؤدي اﻷﻣطﺎر اﻟﺣﻣﺿﯾﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﻣﺿﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ ،وھو ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ،إذ
ﯾﺗوﻗف اﻣﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻟﻸﻣﻼح اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎء ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣوﺗﮭﺎ.

(3

ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻣﺷﻛل ﺗﻠوث اﻟﺗرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾدات واﻷﺳﻣدة ،ﯾﻠزم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺿﺑوطﺔ ،وﻟن ﯾﺗﺄﺗﻰ ذﻟك إﻻ ﺑﺗﺣﺳﯾس
وﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻟﮭذه اﻟﻣواد ﺑﺧطورﺗﮭﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ.

 ﻋواﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء:
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اﻟوﺛﯾﻘﺔ  :2ﻋواﻗب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔرط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء.
اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
 ﻣواد ﻓوﺳﻔﺎطﯾﺔ ،ﻣواد آزوﺗﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣﻣض اﻟﺑوﻟﻲ
واﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت.
 ﻣواد ﻣﻧظﻔﺔ ،ﻣﺑﯾدات... ،

اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
 ﺻﻧﺎﻋﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﻣدة )اﻟﻧﯾﺗرات ،اﻟﻔوﺳﻔﺎط(
 ﺻﻧﺎﻋﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺑﯾدات.
 ﻣواد ﻋﺿوﯾﺔ )اﻟدﺑﺎﻏﺔ واﻟﻧﺳﯾﺞ(.
 اﻟﮭﯾدروﻛﺎرﺑوﻧﺎت )اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ(
 ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ...

ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﺣﺎر واﻟﻣﺣﯾطﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺟﻠﺑﮫ اﻷﻧﮭﺎر ﻋوادم اﻟﻣدن واﻟوﺣدات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣوﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺳﺎﺣل ،أو زﯾوت اﻟﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﯾﮭﺎ اﻟﺳﻔن وﻧﺎﻗﻼت اﻟﻧﻔط .ﯾؤﺛر ھذا اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ ﺟودة اﻟﻣﯾﺎه ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻏﻠﻰ
ﻧﻘص< ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺣﯾﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺎء ،وﯾﺳﺑب ھذا ﺗﻛﺎﺛر اﻟﺟراﺛﯾم اﻟﺿﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻻھواﺋﯾﺔ.
وﺗﻌد ﺣوادث ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻧﻔط ﻣن أﺧطر ﻣﺻﺎدر ﺗﻠوث ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣﺎر واﻟﻣﺣﯾطﺎت ،إذ ﯾﺗدﻓق اﻟﻧﻔط ﻣﺷﻛﻼ ﺑﻘﻌﺔ ﺳوداء
ﺗزﯾد ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻧﺗﺷﺎرھﺎ ﺑﺗواﻟﻲ اﻷﯾﺎم .ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﺣوادث ﻛوارث ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ إذ ﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﻋداد ھﺎﺋﻠﺔ ﻣن
اﻷﺳﻣﺎك واﻟطﯾور واﻟﻣﺣﺎر واﻟطﺣﺎﻟب اﻟﺑﺣرﯾﺔ.
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌطﯾﺎت ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ،ﺣدد ﺑﻌض ﻋواﻗب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء.
ب -اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌطﯾﺎت:
إن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻔرط ﻟﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﻠوﯾث اﻟﻣﯾﺎه:
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﻲ ،ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌﺎدﻣﺔ ﺑﻛوﻧﮭﺎ ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻌﺿوﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وﻣواد اﻟﺗﻧظﯾف .ﻛﻣﺎ ﺗﻛون
ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ .ﺗﺻب ھذه اﻟﻣﯾﺎه إﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺑﺣﺎر ،أو ﺗﺻل ﻋﺑر اﻷﻧﮭﺎر.
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ،ﻓﺑﻔﻌل ﺻﻧﺎﻋﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣواد ﺗﺗﻣﯾز ﺑذوﺑﺎﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ،ﻛﺎﻟﻣﺑﯾدات واﻷﺳﻣدة ،ﺗﻧﻘل
ھذه اﻟﻣواد ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﻋﺑر ﻣﯾﺎه اﻟﺳﯾﻼن إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎري اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳطﺣﯾﺔ ،وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺟوﻓﯾﺔ ﻓﺗﻘﻠل ﻣن ﺟودﺗﮭﺎ .ﻛﻣﺎ أن ھذه
اﻟﻣواد ﺗﺻب ﻓﻲ اﻷﻧﮭﺎر وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﺑﺣﺎر واﻟﻣﺣﯾطﺎت.
ﻛل ھذه اﻟﺗﻠوﺛﺎت ﺗؤدي اﻟﻰ ﻣوت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ )أﺳﻣﺎك ،ﻗﺷرﯾﺎت ،(... ،واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻟطﺣﺎﻟب ،وﺗؤدي
اﻟﻰ ظﮭور أﻣراض وأوﺑﺋﺔ ﻋدﯾدة ،ﻛﻣﺎ ﺗؤدي اﻟﻰ ظﺎھرة اﻟﺗﺧﺎﺻب وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾﺋﯾﺔ.

 ﻋواﻗب ﻋﻠﻰ الھواء:
ﺗؤدي اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﻐﺑﺎرﯾﺔ واﻟﻐﺎزﯾﺔ ،اﻟﻣﺣررة ﻓﻲ اﻟﮭواء ،اﻟﻰ ﺗﺷﻛل طﺑﻘﺔ ﻣﻌﺗﻣﺔ ﻓوق اﻟﻣدن اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ،ﺗوﺻف ﺑـ SMOG
)ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ) (smoke (fumée) et fog (brouillardواﻟﻰ ﺗراﻛم ﻏﺎزات ﺳﺎﻣﺔ ﻣﺛل
 H 2 SO 4و SO 2و NO 2ﺗﺗﺣول اﻟﻰ أﻣطﺎر ﺣﻣﺿﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺳﺎﻗطﺎت .ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺳﺑب ﺑﻌض اﻟﻐﺎزات ﻓﻲ ظﺎھرة
اﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري ،وأﺧرى ﻓﻲ ﺗدھور طﺑﻘﺔ اﻷوزون.

 ﻋواﻗب ﻋﻠﻰ اﻟوﺳط اﻟﻐﺎﺑوي:
ﻋواﻗب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔرط وإﺗﻼف اﻟﻐﺎﺑﺎت
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اﻟوﺛﯾﻘﺔ  :3ﺧطﺎطﺔ ﺗﺑﯾن آﺛﺎر اﻷﻣطﺎر اﻟﺣﻣﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺑﺔ
أﻣطﺎر ﺣﻣﺿﯾﺔ
) H2SO4و( HNO3

ﻋواﻣل ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وإﺣﯾﺎﺋﯾﺔ ﺗزﯾد
ﻣن ﺣدة اﻟظﺎھرة

ﻣوت اﻟﺑراﻋم وﺗﺳﺎﻗط
اﻷوراق وﺗوﻗف اﻟﻧﺗﺢ

ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺿوﺋﻲ

ﺗوﻗف اﻟﻧﻣو
ﺗوﻗف اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻣﺎء
واﻷﻣﻼح اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ

ارﺗﻔﺎع ﺣﻣﺿﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ

 – IIإﺗﻼف اﻟﻐﺎﺑﺎت وﻋواﻗﺑﮫ:

 أﺳﺑﺎب وﻋواﻗب إﺗﻼف اﻟﻐﺎﺑﺎت:
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اﻟوﺛﯾﻘﺔ  :4ﻋواﻗب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔرط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء.
ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻛل ﺳﻧﺔ ﯾﻔﻘد ﺣواﻟﻲ  31000ھﻛﺗﺎر ﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻐﺎﺑوي ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺿﯾﺎع  22ﻣﻠﯾون ھﻛﺗﺎر ﻣن
اﻷراﺿﻲ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﺗدھور اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺑﻔﻌل اﻧﺟراف اﻟﺗرﺑﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺟل ﺿﯾﺎع أﻻف اﻷﺷﺟﺎر ﺳﻧوﯾﺎ
وﺿﯾﺎع ﻣﺧزون ﻣﺎﺋﻲ ﺳﻧوي ﯾﻘدر ـب 50ﻣﻠﯾون ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﺑﻔﻌل ﻋدم اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﺗرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء ﻟﻐﯾﺎب اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ.
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺗﻔﺎء اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ أﻧﺣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻲ
 1980و .1990ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﺳرﻋﺔ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﺂﻻف اﻟﮭﻛﺗﺎرات ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ.
اﻟدول
ﺳرﻋﺔ اﺧﺗﻔﺎء اﻟﻐﺎﺑﺎت
ﺳﻧﺔ 1980
ﺳرﻋﺔ اﺧﺗﻔﺎء اﻟﻐﺎﺑﺎت
ﺳﻧﺔ 1990

اﻟﻔﯾﻠﯾﺑﯾن

اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ

اﻟﺗﯾﻼﻧد

ﺑرﻣﺎﻧﯾﺎ

اﻟﮭﻧد

اﻟﻛﺎﻣرون

ﻛوﺳﺗﺎرﯾﻛﺎ

اﻟﺑرازﯾل

61

667

485

61

242

91

61

2364

242

909

545

788

1515

242

182

8001

 (1ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻠم أﻧﺟز اﻟﻣدراﺟﯾن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺟدول) .أﺗﻣم اﻟﻣدراج أﺳﻔﻠﮫ(

 (2ﻣﺎذا ﺗﻼﺣظ؟
 (3أذﻛر ﺑﻌض اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ إﺗﻼف اﻟﻐﺎﺑﺎت.
 (4أذﻛر ﺑﻌض اﻟﻌواﻗب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن إﺗﻼف اﻟﻐﺎﺑﺎت.
ﻋواﻗب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔرط وإﺗﻼف اﻟﻐﺎﺑﺎت
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ب -اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌطﯾﺎت:
(1

ﻣدراج ﺳرﻋﺔ اﺧﺗﻔﺎء اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ :أﻧظر اﻟوﺛﯾﻘﺔ .4

(2

ﻧﻼﺣظ أﻧﮫ ﺑﻌد ﻣرور ﻋﻘد ﻣن اﻟزﻣن اﺳﺗﻔﺣﻠت ظﺎھرة ﺗدﻣﯾر اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻻﺳﺗواﺋﯾﺔ ﺑدل أن ﺗﺗراﺟﻊ.
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اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي اﻟﻰ إﺗﻼف اﻟﻐﺎﺑﺎت:

ﺗﺗﺿﺎﻓر ﻋواﻣل طﺑﯾﻌﯾﺔ وأﺧرى ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﺳﺗﻔﺣﺎل ظﺎھرة إﺗﻼف اﻟﻐﺎﺑﺎت وﻟﻌل ﻣن أھم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ
ﻓﻲ ھذه اﻟظﺎھرة:












اﻟرﻋﻲ اﻟﺟﺎﺋر.
اﻟﺣراﺋق اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺳﻧوﯾﺎ.
زﺣف اﻟرﻣﺎل ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ.
اﻧﺟراف ﺗرﺑﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺑﻔﻌل ﻋواﻣل اﻟﺗﻌرﯾﺔ ﻛﺎﻟرﯾﺎح وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﯾﺎه.
اﻟﺟﻔﺎف ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗطول ﻓﺗرﺗﮫ.
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺧﺷﺎب ﻛوﻗود ﻟﻠطﺑﺦ واﻟﺗدﻓﺋﺔ أو ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟورق وﺑﻌض اﻟﺣرف ﻛﺎﻟﻧﺟﺎرة.
طﻐﯾﺎن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻐﺎﺑﺎت.
اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ.
ﻧﻣو اﻟﻣدن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺷق اﻟطرق داﺧﻠﮭﺎ.
اﻟتلوث وﺧﺻوﺻﺎ ظﺎھرة اﻷﻣطﺎر اﻟﺣﻣﺿﯾﺔ.
اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻌﻘﻠن ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر ﺑﺷﻛل ﻛﺛﯾف وﻋﺷواﺋﻲ دون ﺗﻌوﯾﺿﮭﺎ
ﺑﺄﺧرى.
الﻋواﻗب اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن إﺗﻼف اﻟﻐﺎﺑﺎت:
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ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ ﺛﻧﺎﺋﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ اﻟﮭواء.
اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺳﯾﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﮭواء.
ﺗﻔﺎﻗم ظﺎھرة اﻻﻧﺣﺑﺎس اﻟﺣراري.
ﺣث اﻟﺗرﺑﺔ واﻧﺟراﻓﮭﺎ.
ارﺗﻔﺎع اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت.
ﺗراﺟﻊ اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ.
ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻣﻧﺎخ إذا ﻛﺎن اﻟﺟزء اﻟﻣدﻣر ﻛﺑﯾرا ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺎت أﻣرﯾﻛﺎ اﻟوﺳطﻰ.

 دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ وﺳط ﻏﺎﺑوي:
ﺑﻌد إﺗﻼف اﻟﻐﺎﺑﺔ ،ﻗد ﺗﺗطور اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗرﺑﺔ ،ﻣﺗﻰ ﺗوﻓرت اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ھذا اﻟﺗطور اﻟطﺑﯾﻌﻲ
أﻛﺛر ﻣن  100ﺳﻧﺔ.
ﯾﻌطﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣراﺣل ﺗطور وﺳط ﻏﺎﺑوي ﺑﻌد ﺣرﯾق ﺣﺳب اﻟزﻣن وﺣﺳب ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ.
ﻣراﺣل ﺗطور
اﻟوﺳط

اﻟطور اﻷوﻟﻲ

اﻟطور اﻟﻌﺷﺑﻲ

اﻟطور اﻟﺟﻧﯾﻧﻲ

اﻟطور اﻟﺷﺟري

اﻟطور اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

ﺗرﺑﺔ ﻛﻠﺳﯾﺔ

ﻋﺷب ﻣﺣب
ﻟﻠﻛﻠس

أﻋﺷﺎب واﺳﺗﯾطﺎن
اﻟﻧﺟﯾﻠﯾﺎت Gramineae

ﻧﺑﺎت ﺣرﺟﻲ

ﻏﺎﺑﺔ اﻟزان )اﻟﺑﻠوط
ﻣﺛﻼ(

ﻏﺎﺑﺔ اﻟﺑﻠوط اﻟﻧﯾري

ﺗرﺑﺔ ﺳﯾﻠﯾﺳﯾﺔ

ﻋﺷب ﻣﺣب
ﻟﻠﺳﯾﻠﯾس

أﻋﺷﺎب واﺳﺗﯾطﺎن
اﻟﻧﺟﯾﻠﯾﺎت

ﺗرﺑﺔ ﺑﮭﺎ وزال
)ﻧﺑﺎت ﻋﺷﺑﻲ(

ﻏﺎﺑﺔ اﻟﺑﺗوﻟﺔ
)ﻛﺎﺳﯾﺎت اﻟﺑذور(

ﻏﺎﺑﺔ اﻟﺑﻠوط اﻟﻣﺣب
ﻟﻠوﺳط اﻟﺣﻣﺿﻲ

اﻟﮭدف ﻣن ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ھو ﻧﺷوء وﺳط طﺑﯾﻌﻲ ﺟدﯾد ﻣﺗوازن .ﺣﯾث ﺗظﮭر أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ،ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ
وﻣﻊ ﻣﺣﯾطﮭﺎ .ﺣﯾث ﯾﺗﺣﻘق ﺗوازن طﺑﯾﻌﻲ ﺑﯾن ھذه اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت واﻟﺗرﺑﺔ ،واﻟﻣﻧﺎخ.
ﻋواﻗب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔرط وإﺗﻼف اﻟﻐﺎﺑﺎت
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اﻷﺳﺗﺎذ ﯾوﺳف اﻷﻧدﻟﺳﻲ

انقراض الحيوانات أسبابه وعواقبه
انقراض الحيوانات
االنقراض هو عدم بقاء نوع من أنواع الحيوانات على قيد الحياة واختفاؤه ،ويكون االنقراض بوفاة آخر حيوان قادر على
التكاثر من هذه الفصيلة ،ويعّد انقراض الحيوانات من الكوارث الطبيعية المنتشرة في هذا العالم ،وتعود مشكلةانقراض
الحيوانات إلى مجموعة من األسباب.

أسباب انقراض الحيوانات











تدمير مواطن هذه الحيوانات ،وي ّعد هذا السبب من أهم األسباب في انقراض الحيوانات ،وهذا السبب ناتج عن
األعمال البشرية الجائرة في األرض ،فلكل حيوان بيئته الخاصة التي تكيف معها ،والتي ال يستطيع العيش بعيدا ً
عنها ،حيث إن هذه البيئة توفر لهذا جمي ع مقومات حياته من مأكل ومشرب ،وعند تدمير اإلنسان لهذه البيئة ،يفقد
هذا الحيوان قدرته على العيش ،ومن األسباب التي تؤدي إلى تدمير بيئة الحيوانات تجفيف األراضي الرطبة،
تدمير الحواجز المرجانية ،وتحويل هذه البيئات لمناطق سكنية ومدن ،بناء السدود والطرق.
تجرئة ال بيئات الذي ينتج عنها تكسير لروابط التواصل واالتصال ما بين الحيوانات واألنواع النباتية ،وهذه
التجرئة تؤثر على قدرة الحيوانات في التنوع الوراثي ،كما يحد من قدرتها على تقبل التغيرات المناخية.
إدخال أنواع جديدة من الحيوانات إلى أنظمة بيئية جديدة ،وهذه الحيوانات يتم إنتاجها من خالل الهندسة الجينية ،و
كما أن هذا اإلدخال يكون من باب الصدفة أو من باب العمد أي بفعل اإلنسان ،وهذه الحيونات من الممكن أن
تفترس الحيوانات القديمة ،وتكون الحيوانات غير قادرة على مواجهتها ،وبالتالي تعمل على أنقاص عدد الحيوانات
بشكل كبير ،كما أنها قد تحد من تكاثرها ،ومن الممكن أن تتكيف هذه الحيوانات مع الحيوانات الموجودة أصالً.
انتشار نوع من األمراض وكذلك األوبئة يؤدي إلى قتل الحيوانات وخاصة الضعيفة ،وهذه األوبئة ناتجة عن
التغيرات البيئة مثل االحتباس الحراري أو ناتجة عن تدخالت اإلنسان في األنظمة البيئة.
التلوث ي ّعد من أهم مهددات استمرار حياة أحد أنواع الحيوانات ،فالتلوث يعمل على إضعاف البيئات الموجودة
فيها الحيوانات ،وبالتالي يحد من نمو وتطور هذه الحيوانات ،وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن التلوث قد طال مختلف
البيئات بكميات كبيرة ،وخاصة مع تطور الصناعة ،وبالتالي فإن انقراض الكائنات الحية يزداد سنة بعد سنة،
وخاصة في فصيلة الحشرات.
ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية ،وهذا االرتفاع ناتج عن التغير المناخي الذي تشهده الكرة األرضية ،وهذا
التغير يؤدي إلى العديد من التأثيرات السلبية على الحيوانات.
استغالل الحيوانات ب شكل كبير لتحقيق األرباح المادية دون االكتراث باألخطار التي تلحق بالحيوانات ،مثل الصيد
غير الشرعي للحيوانات البرية والبحرية ،أو الصيد الجائر.

أثر االنقراض على التوازن البيئي
لكل كائن حي دور يقوم به فى نقل الطاقة فى مسار السلسلة الغذائية .عند غياب أحد الكائنات يتوقف الدور الذي كان يقوم
به ،مما يؤثر على باقي أفراد السلسلة الغذائية .عند انقراض نوع أو عدة أنواع من نظام بيئي متزن ،تحدث فجوات فى
مسار الطاقة داخل النظام البيئي تؤدى إلى اإلخالل بالتوازن البيئي وتدميره.
تُقسم النظم البيئية من حيث درجة تأثير االنقراض عليها إلى:
نظام بيئي بسيط (قليل األنواع)
يعوض غيابه.
يتأثر بشدة عند غياب نوع من أنواع الكائنات الحية الموجودة فيه ،لعدم وجود البديل الذي ّ



مثال :النظام البيئي الصحراوي.

نظام بيئي مركب (كثير األنواع)
ال يتأثر كثيرا ُ عند غياب نوع من أنواع الكائنات الحية الموجودة فيه ،لتعدد البدائل.


مثال :نظام الغابة االستوائية.

