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علم البٌئة
الطالب  :فواز فؤاد إبراهٌم أندٌجانً

الوحدة األولى ( مفهوم علم البٌئة والنظم البٌئٌة )
 تعرٌؾ البٌئة  :هً الوسط الذي ٌعٌش فٌه الكائن الحً ٌؤثر وٌتأثر به .
 تعرٌؾ علم البٌئة  :هو علم ٌهتم بدراسة الكائن الحً وعالقته بالبٌئة .
 أقسام علم البٌئة ٌ ( -:نقسم إلى قسمٌن ) :ٔ -علم البٌئة الذاتً (وٌتناول د راسة العالقات بٌن المخلوقات الحٌة بمفردها والعوامل البٌئٌة المتعددة التً تحٌط بها وكٌفٌة
استجابتها لهذه العوامل ).
ٕ -علم بٌئة االجتماعً ( العلم الذي ٌعنى بدراسة مجتمعات المخلوقات الحٌة ) .
 تعرٌؾ النظام البٌئً  :مجموعة من التفاعالت بٌن المكونات الحٌة والمكونات الؽٌر حٌة ألحداث توازن فً البٌئة.
 وهنالك العدٌد من النظم البٌئٌة ومن أمثلتها  :الؽابة  /النهر  /البحٌرة  /البحر .
 مكونات النظام البٌئً ٌ :تكون من مكونات حٌة ومكونات ؼٌر حٌة .
وتشمل -:
أوالً  /المكونات الحٌة :
ٔ -منتجات  .وهً ذاتٌة التؽذٌة  ،وتتمثل فً النباتات والطحالب بواسطة عملٌة البناء الضوئً .
ٕ -مستهلكات  .وهً ؼٌر ذاتٌة التؽذٌة  ،لخلوها من صبػ الٌخضور  .وتقسم إلى قسمٌن -:
أ -مستهلكات كبٌرة  .وتضم :
 أولٌة ( آكالت األعشاب ) مثل  :الوضٌحً .
 ثانوٌة ( آكالت اللحوم ) مثل  :الثعلب .
ب -مستهلكات صؽٌرة ( المحلالت )  .مثل  :البكترٌا  /الفطرٌات  /بعض المخلوقات المترممة  .وهذه المخلوقات تعتمد فً
ؼذائها على تفكٌك المواد العضوٌة المعقدة وتحولها إلى مركبات بسٌطة ٌسهل امتصاصها .

ثانٌا ً  /المكونات الؽٌر حٌة :
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

وتشمل -:

مواد كٌمٌائٌة  .مثل  :الكربون  /األكسجٌن .
مواد عضوٌة  .مثل  :بقاٌا الكائنات الحٌة .
المناخ  .مثل  :الهواء  /الحرارة  /الرطوبة . ...
التربة .

 خصائص النظام البٌئً  :للنظام البٌئً عدة خصائص من أهمها :
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

تعدد مكوناته .
ترابط النظام البٌئً .
استعمال الفضالت .
التوازن البٌئً .

 أسباب اختالل التوازن البٌئً  :منها .
ٔ -تؽٌر الظروؾ المناخٌة .
ٕ -إدخال مخلوق حً فً بٌئة جدٌدة .
ٖ -القضاء على بض أحٌاء البٌئة .
ٗ -تدخل اإلنسان المباشر .

الوحدة الثانٌة ( بٌئة المجموعات الحٌوٌة )
 تعرٌؾ الجماعة  :هً أفراد من نفس نوع الكائنات الحٌة تعٌش فً منطقة واحدة .

 العوامل البٌئٌة  :وتنقسم إلى :
ٔ -عوامل حٌوٌة  .تكون بٌن المخلوقات الحٌة وبعضها البعض .
ٕ -عوامل ؼٌر حٌوٌة .تشمل العوامل الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة فً المناخ والتربة .

 العوامل الحٌوٌة  :وتنقسم إلى قسمٌن :
ٔ -العالقات اإلٌجابٌة .
ٕ -العالقات السلبٌة .
أوالً  /العالقات اإلٌجابٌة :
ٔ -التكافل  :وهو تبادل منفعة بٌن نوعٌن من الكائنات الحٌة وال ٌوجد ضرر  .ومن أنواعه :
ٕ -التقاٌض  :فً هذه العالقة تدخل النباتات أو الحٌوانات ( كالهما ٌستفٌد ) من اآلخر وال ٌمكن االستؽناء عن بعضهما .
مثل ( األشنات ) حٌث ٌشترك فطر وطحلب فً تكوٌن األشنة  .الفطر ٌمد الطحلب باألمالح والطحلب ٌؽذي الفطر الحتوائه على
الٌخضور  .وأٌضا ً مثل العالقة التً تتم بٌن بكترٌا الرٌزوبٌوم وجذور النباتات القرنٌة كالبرسٌم  ،حٌث تقوم البكترٌا بتثبٌت
النتروجٌن للنبات وتأخذ منه الماء واألمالح .
ٖ -التعاٌش  :فً هذه العالقة ( أحدهما ٌستفٌد ) من الشركاء على منفعة بٌنما ال ٌحصل الطرؾ اآلخر على أٌة منفعة
.مثل السرطان البحري تعٌش على ظهورها حٌوانات ال فقرٌة تحمٌه بما تحوٌه أجسامها من السم  ،وأٌضا ً بٌن النباتات المتسلقة
والنباتات التً تتخذها دعامة تتسلق علٌها .
ثانٌا ً  /العالقات السلبٌة  :لها ثالثة أنواع بٌن المخلوقات الحٌة -:
ٔ -التنافس  :وهو تنافس الكائنات الحٌة على مصادر الؽذاء  .مثل تنافس الكائنات الحٌة للحصول على ما ٌلزمها من مكان
وضوء وماء ومواد ؼذائٌة .وٌزداد التنافس بٌن نباتات البراري حٌث تتزاحم أجزائها الهوائٌة وجذورها .
ٕ -االفتراس  :وهو التهام آكالت اللحوم آلكالت األعشاب  .مثل الثعبان ٌفترس الماشٌة .
ٖ -التطفل  :وهو تؽذٌة كائن حً ٌسمى ( الطفٌل ) على كائن حً آخر ٌسمى ( العائل )  .ومن األمثلة على التطفل  :القمل
ٌتطفل على فرو الح ٌوانات  /الدودة الشرٌطٌة التً تعٌش فً أمعاء اإلنسان  /نبات الحامول الذي ٌرسل ممصات إلى النباتات
األخرى وٌسبب لها الضرر .
 العوامل الؽٌر حٌوٌة  :تقسم إلى ما ٌلً -:
 -ٙالتربة .
٘ -الضوء .
ٗ -الرٌاح .
ٖ -الماء .
ٕ -الرطوبة .
ٔ -درجة الحرارة .
ٔ -درجة الحرارة  :هً عامل أساسً فً توزٌع الكائنات الحٌة على البٌئات المختلفة ،كما أنها تتحكم فً التوزٌع الجؽرافً
للنباتات والحٌوانات فً العالم  .وكل ما كانت درجة الحرارة مثالٌة فً البٌئة كلما كان هناك تنوع فً الكائنات الحٌة .
ٕ -الرطوبة  :ه ً بخار الماء الموجود فً الهواء على شكل سحاب أو ضباب أو حتى ندى  ،وزٌادة الرطوبة تؤثر فً تقلٌل
عملٌة النتح ونمو النباتات فً المناطق الجبلٌة ؛ لكثرة الضباب  .كما أنها تؤثر على التربة وأشعة الشمس واالمتصاص
المباشر لبخار الماء .

[و َج َع ْل َنا مِنَ المَاءِ ُكل َّ َ
ش ًْءٍ َح ًٍّ أَ َفالَ ٌُ ْؤ ِم ُنونَ ] .بحٌث ال ٌمكن ألي كائن حً أن ٌستؽنً عن الماء  ،وتؽطً
ٖ -الماء  :قال تعالى َ
مٌاه البحار والمحٌطات حوالً  % 0ٓ,8من المساحة الكلٌة للكرة األرضٌة وتقدر كمٌة الماء الموجودة فً المحٌطات بحوالً
%70من كمٌة الماء على سطح األرض  ،وت ختلؾ حاجة الكائن الحً للماء فمنها المؽمور بالماء  ،ومنها من ٌعٌش قرب الماء ،
ومنها من ٌعبر فً الماء .
ٗ -الرٌاح  :تتجلى أهمٌتها فً السٌول وعلى شواطئ البحار وكما أن لها أثر إٌجابً على البٌئة فً نقل حبوب اللقاح  ،وتحرٌك
السحاب – بإذن هللا – وكما أن لها أثر سلبً على البٌئة فً تكسٌر األشجار  ،قتل الحٌوانات الصؽٌرة .
٘ -الضوء  :إن ما تحتاجه النباتات من الضوء ٖٓ %لإلضاءة وال ٌستفٌد النبات إال من حوالً ٕٓ %فقط من الكمٌة التً
تسقط علٌه فً عملٌة البناء الضوئً  .وتنقسم النباتات من حٌث استجابتها لشدة الضوء إلى قسمٌن إحداهما محب للضوء الشدٌد
واآلخر كاره للشدٌد .
 -ٙالتربة  :تتكون التربة نتٌجة تفتت وتحلل الجبال والصخور والجثث  ،وكلما كانت التربة ؼنٌة بالمواد العضوٌة كانت مناسبة
للنباتات .وتتلخص عملٌات تكوٌن األتربة فً  :عملٌات التفتٌت  /العملٌات الكٌمٌائٌة  /العملٌات الحٌوٌة .

الوحدة الثالثة ( البٌئات الحٌوٌة )
 تعرٌؾ اإلقلٌم الحٌاتً  :مجموعة من األنظمة البٌئٌة التً تتشابه فٌها المنتجات فً الشكل والنمو  ،وأما المستهلكات فً
طرٌقة التؽذٌة والسلوك .

 تقسم األقالٌم أو البٌئات الحٌوٌة إلى قسمٌن -:
ٕ -الماء .

ٔ -الٌابسة .

أوالً  :الٌابسة  :وٌشمل عدداً من البٌئات األرضٌة وهً -:
ٔ -الصحراء .

ٕ -الؽابات .

ٖ -البراري .

ٗ -السافانا .

٘ -التندرا .

-----------------------------------------------

ٔ -الصحراء :
شتاء مما ٌؤدي إلى قلة الؽطاء النباتً .
تتمٌز بقلة والمٌاه والنباتات  .تزٌد الحرارة صٌفا ً وتنخفض
ً

 أسباب تكون الصحراء :
-

أسباب طبٌعٌة ( المناخ  ،زحؾ الرمال المتحركة  ،الملوحة ) .

-

أسباب بشرٌة ( قطع األشجار  ،الرعً الجائر ) .

 مظاهر ( أشكال ) الصحراء -:
ٔ -ا لكثبان الرملٌة  :من أسمائها النفود  ،الدهناء  .ومن أشكالها طولٌة ( سٌفٌة )  ،مقوسة ( هاللٌة )  ،النجمٌة .
ٕ -السهول الحصوٌة .
الحرات  ( :أرض بركانٌة ملٌئة بصخور البازلت السوداء ) .
ٖ-
ّ
ٗ -السطوح الصخرٌة ( بقاٌا من الحصى والرمال والطٌن ).
٘ -األودٌة .

 -6المرتفعات  :وٌمكن تقسٌمها إلى :
ٔ -الهضاب  :أرض مرتفعة ومستوٌة السطح تقرٌبا ً  ،وتمتد على مساحة كبٌرة .

ٕ -الجبال  :هً كتل كبٌرة من الصخر مرتفعة عن سطح األرض وما حولها .
ٖ -التالل  :عبارة عن جزء صؽٌر من سطح األرض مرتفعة قلٌالً عما حولها ولكنها أقل ارتفاعا ً من الجبل .

 تتمٌز النباتات الصحراوٌة بالصفات اآلتٌة -:ٔ -النباتات الحولٌة تنمو بعد هطول األمطار .
ٕ -الثؽور فٌها قلٌلة  .مثل  :نبات الرتم .
ٖ -أوراقها سمٌكة وجلدٌة والطبقات فً الورقة تصل إلى أربع طبقات  .مثل  :نبات الدفلة .
ٗ -بعض النباتات تتحول األوراق فٌها إلى أشواك لتقلٌل النتح  .مثل  :نبات البرشم  ،السدر .
٘ -تتساقط األوراق فً الجفاؾ  .مثل  :نبات العرفج  ،أو تجؾ األجزاء الخضراء فً الجفاؾ وتبقى الجذور  .مثل  :نبات الثمام .
 -ٙجذورها كبٌرة وعمٌقة قد تصل طولها إلى ٓٔ أمتار كما فً نبات العاقول .
--------------- ------------------------------------------

 كما تتمٌز الحٌوانات الصحراوٌة بما ٌلً -:ٔ -معظمها لٌلً المعٌشة  .مثل الثعابٌن .
ٕ -وجود أؼطٌة ؼٌر منفذة للماء على سطح الجسم  .مثل الحشرات والعقارب .
ٖ -بعضها ٌستطٌع صنع الماء داخل جسمه  .مثل الجربوع أو الؽزال .
ٗ -بعضها له القدرة على حفظ الماء فً جسمه  .مثل الجمل .
٘ -قلة نسبة الماء فً المواد اإلخراجٌة  .مثل الضب والورل .
 -ٙكما أن بعضها ٌمتص الماء من الجو عندما تزٌد الرطوبة عن ٓ. %8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ٕ -الؽابات :
هً تجمع كبٌر من األشجار والشجٌرات واألعشاب والطحالب واألشنات والبكترٌا والفطرٌات .

 أنواع الؽابات  ( :تؽطً حوالً ثلث الٌابسة على الكرة األرضٌة ) وتقسم إلى ٖ أقسام -:

أ -الؽابات الصنوبرٌة :
ٌكثر هذا النوع من الؽابات فً النصؾ الشمالً من الكرة األرضٌة  ،حٌث تكثر أنواع من األشجار الدائمة الخضرة .
مثل  :الصنوبر .
أما الحٌوانات مثل  :الراكون  ،األٌل  ،السنجاب  ،الدب األسود  ،الرمادي  ،ذئب الؽابة .

ب -الؽابات متساقطة األوراق ( النفضٌة ) :
تنتشر هذه الؽابات فً المناطق المعتدلة من النصؾ الشمالً للكرة األرضٌة  ،وتوجد أشجار عالٌة لها أوراق عرٌضة
تتساقط فً فصل الخرٌؾ  .ومن أهمها  :الرزان  ،الصفصاؾ  ،البلوط  ،الحور .
أما الحٌوانات مثل  :األرانب  ،الفئران  ،البومة .

ج -الؽابات االستوائٌة :
تقع فً المناطق الواقعة فً خط االستواء  ،كما تنمو فٌها النباتات المتسلقة  ،والحٌوانات التً تعٌش فً هذه الؽابات لها القدرة
على التسلق أو الطٌران مثل  :القرود  ،السحالً  ،الخفافٌش  ،الثعابٌن  ،البؽبؽاء .

 أهم الفوائد البٌئٌة للؽابات -:
ٔ -التجفٌؾ من سرعة الرٌاح الشدٌدة .

* الؽابات فً المملكة العربٌة السعودٌة *
تشكل الؽابات الطبٌعٌة منها حوالً  % ٓ,8فقط .

ٕ -تنقٌة الجو من الؽبار واألتربة وحبٌبات الرمل .

وتقع فً الجزء الجنوبً الؽربً من المملكة

ٖ -المحافظة على األتربة من االنجراؾ مع مٌاه السٌول .

* وأهم أشجار الؽابات فً المملكة هً * :

ٗ -تساعد على تلطٌؾ الجو وتخفٌض درجة الحرارة .

ٔ -العرعر  :وٌوجد فً المناطق الجبلٌة المرتفعة حٌث ٌمثل

الؽالبٌة العظمى من أشجار الؽابات .

٘ -مناطق اصطٌاؾ ومنتزهات لكثٌر من الناس .
 -ٙتوفر بٌئات ؼذائٌة وسكنٌة مناسبة لكثٌر من الحٌوانات
البرٌة .

ٕ -الزٌتون البري .

ٖ -أشجار األكاشٌا .

ٗ -األثل والسدر .

ٖ -البراري :
توجد أكبر مناطق البراري فً العالم فً أمرٌكا الشمالٌة  ،وتؽطً الحشائش هذا اإلقلٌم  ،وتتمٌز البراري باألمطار المتذبذبة
التً قد تكون ؼزٌرة فً أحد السنوات وقلٌلة فً سنوات أخرى  .ومن أشهر النباتات المكونة للبراري  :الحشٌش اإلبري .
أما الحٌوانات  :الباٌسن ( الثور األمرٌكً )  ،الوعل األمرٌكً  ،كلب البراري .

ٗ -السافانا :
تتمٌز بأرض تؽطٌها األعشاب مع وجود عدد قلٌل من األشجار  ،وتقع أكبر مساحة سافانا فً أفرٌقٌا حٌث المناطق شبه
االستوائٌة ذات المناخ الدافئ طول العام  .ومن أهم الحٌوانات الموجودة فٌها  :الزرافات  ،الؽزالن  ،وحٌد القرن  ،األسد ،
الفهد  ،النمر  ،الضبع  ،الجوامٌس .

٘ -التندرا :
إقلٌم التندرا ٌتمٌز بأنه إقلٌم تؽطٌه الثلوج وكما أنه ٌتمٌز بكثرة الماء وانعدام األشجار  .ومن أهم النباتات الموجودة فٌه :
األعشاب المائٌة  /الحشائش  /األشنات الورقٌة .
----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------ثانٌا ً  :الماء  :وٌشتمل على األنواع التالٌة -:
– المٌاه المالحة .

 -المٌاه العذبة .

– المٌاه قلٌلة الملوحة .

 المٌاه العذبة  -:وتقسم إلى قسمٌن :
أ -المٌاه الجارٌة  .مثل  :مٌاه األنهار  ،المجاري المائٌة مثل السٌول .
ب -المٌاه الراكدة  .وتشمل البحٌرات  ،البرك  ،المستنقعات .

وٌمكن تقسٌم المٌاه الراكدة إلى ثالثة أقسام -:
ٔ -الشاطئ  :تحتوي هذه المنطقة على فقارٌات مثل الضفادع والثعابٌن .
ٕ -الماء المفتوح المضًء  :وٌحتوي على منتجات مثل الطحالب الخضراء  ،وأما المستهلك األول فهو البالنكتون الحٌوانً .
ٖ -الماء المفتوح المظلم ٌ :حتوي على المحلالت على قاعه الطٌنً وتوجد أنواع كثٌرة من أسماك المٌاه العذبة فٌه .
---------------------------------------------------------------

 المٌاه المالحة :
تؽطً المحٌطات ٔ ٖٙملٌون كمٕ أي حوالً ٔ %0من سطح الكرة األرضٌة  ،وٌبلػ معدل عمقها ٓ٘ ٖ0م  .وتختلؾ نسبة
الملوحة على حسب معدل تبخر المٌاه حٌث تعادل حوالً ٖ . %ومعدل درجة الحرارة فً بٌئة البحار ثابتة نسبٌا ً .أي ٖ ْم .

 وتقسم بٌئة المٌاه المالحة إلى األقسام التالٌة -:ٔ -منطقة الشاطئ  .وهنالك أنواع للشواطئ وهً :
أ -الشواطئ الرملٌة  :تتمٌز حٌواناتها بقابلٌتها للحفر والحركة تحت الرمال .
ب -الشواطئ الصخرٌة  :بها عدد كبٌر من المخلوقات الحٌة التً لها أعضاء ماسكة تمكنها من مقاومة األمواج .
ج -الشواطئ الطٌنٌة  :تكثر بها النباتات المقاومة للملوحة مثل أشجار المانجروؾ .



أشجار المانجروؾ ٌ :صل عدد أنواعها إلى ٓ 0نوعا ً ومنها الشورى أو القرم ونبات القندل .وتتمٌز هذه النباتات بأن لها

نوعٌن من الجذور  :أحدهما لتثبٌت التربة واآلخر ٌكون ظاهر على السطح للتنفس .

 أهمٌة أشجار المانجروؾ :
ٔ -أجزاء النباتات تستخدم كمواد أساسٌة لكثٌر من الصناعات الطبٌة .
ٕ -تثبٌت التربة على السواحل وحماٌتها من عوامل التعرٌة .
ٖ -مصدر هام للوقود .
---------------------------------------------------ٕ -منطقة الرؾ القاري  :وهً االمتداد الخارجً للٌابسة تحت الماء قبل االنحدار الفعلً الحاد فً البحار  .وتمتد هذه المنطقة من
المنطقة الساحلٌة متدرجة إلى أن ٌكون عمق الماء حوالً ٕٓٓ م  ،كما أن هذه المنطقة ؼنٌة باألمالح المعدنٌة القادمة من
األنهار .
ٖ -منطقة التٌارات الصاعدة  :وهً منطقة صؽٌرة تقع عند حافة الرؾ القاري  ،وتتمركز بعض مصاٌد أسماك العالم األكثر
إنتاجا ً فً هذه المنطقة لذلك هً منطقة تجارٌة .
ٗ -المنطقة السابحة  :وهً المنطقة الواسعة فً عرض البحر حٌث تشكل حوالً ٓ %7من مساحة المحٌط  .كما أنها تضم
الحٌوانات الكبٌرة مثل  :الحٌتان  ،وذوات الزعانؾ التً ٌبلػ طولها ٓٓٔ قدم وتزن ٓ٘ٔ طن .
٘ -منطقة الشعاب المرجانٌة  :وهً تجمعات حول الجزر تشبه الواحات فً الصحراء  ،وتتكون من عدد كبٌر من المرجان وهو
حٌوان جوفمعوي ذو عالقة باألسماك الهالمٌة مكون من كربونات الكالسٌوم  ،وتوجد فً داخل خالٌا المرجان العدٌد من خالٌا
الطحالب المتعاٌشة ( الدٌنوفالجٌلٌت ) حٌث تقوم الطحالب بتموٌن الؽذاء مقابل نمو الطحلب على المرجان  ،ومن ضمن الحٌوانات
الموجودة فً الشعاب المرجانٌة الدٌدان  ،والمحار  ،سرطان البحر  ،سمك القرش  ،القواقع البحرٌة .

 مٌاه قلٌلة الملوحة  :وتشمل -:
أ -مستنقعات ساحلٌة  :من أهمها مصب النهر بالبحر حٌث ٌلتقً الماء العذب بالمالح وهً بٌئة متذبذبة وتضم بعض
المستن قعات المتأثرة بالمد والجزر وكذلك مستنقعات المانجروؾ التً تكثر فً المناطق االستوائٌة .
ب -مستنقعات قارٌة  :ومن أهمها البوك الذي ٌنتشر فً المناطق الرطبة وتكون مؽلقة الجوانب وتصعب حركة المٌاه الجوفٌة منها
وإلٌها ٌ .وجد ؼطاء نباتً متماسك وٌتمٌز لون الماء باللون األحمر الفاتح نتٌجة إلفراز المواد العضوٌة من النباتات المتحللة .
وتحتوي هذه البٌئة على كثٌر من الحٌوانات مثل  :التماسٌح  ،واألفاعً  ،والسحالً .

الوحدة الرابعة ( التلوث )
 تعرٌؾ التلوث  :هو أي تؽٌر فً تركٌب البٌئة ٌنتج عنه ضرر صحً واقتصادي .
 تعرٌؾ الملوث  :كل ما ٌؤثر على البٌئة تأثٌراً سلبٌا ً وٌسبب تؽٌر فً البٌئة .
 تصنٌؾ الملوثات -:
ٔ -حسب حالتها :
 ؼازٌة مثل  :ؼاز أول أكسٌد الكربون . سائلة مثل  :مٌاه الصرؾ الصحً – النفط . -صلبة مثل  :المعادن – البالستٌك – الزجاج .

ٕ -حسب مصادرها :
أ ) طبٌعٌة  :تنتج من الطبٌعة نفسها دون تدخل اإلنسان مثل :
الكوارث الطبٌعٌة (براكٌن – حرائق الؽابات – انتشار حبوب اللقاح).
ب) ؼٌر طبٌعٌة  ( :صناعٌة – منزلٌة – زراعٌة – عسكرٌة ) .

ٖ – حسب قابلٌتها للتحلل -:
 قابلة للتحلل ٌ :مكن أن تتفكك بفعل العوامل المناخٌة والطبٌعٌة ،مثل CO2 :
 ؼٌر قابلة للتحلل  :ال ٌمكن أن تتفكك أو ٌتؽٌر تركٌبها أو تستؽرقسنوات طوٌلة  ،مثل  :المطاط – البالستٌك – الزجاج .

ٗ -وفق النظام البٌئً -:

٘ -حسب مكوناتها -:

* ملوثات الهواء .

* كٌمٌائٌة *

*ملوثات الماء .

* فٌزٌائٌة *

* ملوثات التربة .

* حٌوٌة *

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ملوثات المٌاه  ( :المصادر الرئٌسٌة لتلوث المٌاه ) -:
ٖ) مصادر زراعٌة .
ٕ) مصادر الصرؾ الصحً .
ٔ) مصادر صناعٌة .

أوالً  :المصادر الصناعٌة :
تحتوي مٌاه المصانع وفضالتها ما نسبته ٓ % ٙمن مجموع المواد الملوثة للبحار والبحٌرات واألنهار  .باإلضافة إلى التلوث
بالهٌدرو كربون الناتج عن التلوث بالبترول  .والطرق التقلٌدٌة لتنقٌة المٌاه ال تقضً على الملوثات الصناعٌة( مثل الهٌدروكربون)
وؼٌرها من المواد الكٌمٌائٌة  .وقد ٌتفاعل الكلور المستخدم فً تعقٌم المٌاه مع الهٌدروكربونات مكونا ً مواد كربوهٌدراتٌة
كلورٌنٌة متسرطنة  .ومن أهم أضرار تلوث المٌاه بمخلفات المصانع  ( :تدمٌر الثروة الحٌوانٌة والنباتٌة البحرٌة )  ( ،انتقال
المواد السامة لإلنسان عن طرٌق الطعام أو الشراب ) .وكما ٌؤدي تفرٌػ مٌاه التبرٌد من المصانع إلى ارتفاع فً حرارة المٌاه .

ثانٌا ً  :مصادر الصرؾ الصحً :
ٌقصد بمٌاه الصرؾ الصحً  :تلك المٌاه الؽٌر صالحة لالستخدام الناتجة من المنازل والمجمعات السكنٌة والورش ومحطات الوقود
والتً تنتقل إلى المسطحات المائٌة  .وتحتوي مٌاه المجاري على كمٌة كبٌرة من المواد العضوٌة وأعداد هائلة من الكائنات الحٌة
الدقٌقة الهوائٌة والالهوائٌة  .ومن أهم أضرار تلوث المٌاه بمصادر الصرؾ الصحً :
ٕ -تقلٌل كمٌة األكسجٌن وموت الحٌوانات البحرٌة.
ٔ -ظهور الروائح .وانتقال األمراض لإلنسان.
 مكونات الصرؾ الصحً  :تحتوي مٌاه الصرؾ الصحً على نسبة عالٌة من الماء  77,7والباقً مواد صلبة على هٌئة
مواد ؼروٌة وعالقة وذائبة  .وهذه المركبات هً -:
ٖ -أمالح أحماض عضوٌة .
ٕ -أحماض عضوٌة .
ٔ -الكربوهٌدرات .
 -0األمالح المعدنٌة .
 -ٙاألصباغ .
٘ -المركبات العضوٌة النتروجٌنٌة .
ٗ – الدهون والشحوم .

ثالثا ً  :المصادر الزراعٌة :
المصادر الزراعٌة تشمل المبٌدات الحشرٌة واألسمدة الكٌمٌائٌة التً تستخدم فً الزراعة .والتً نقتلها مٌاه األمطار والسٌول من
المزارع إلى المسطحات المائٌة مثل األنهار واألودٌة واآلبار وحتى البحار.
أهم المواد الكٌمٌائٌة التً تلوث المٌاه -:
ٔ -مركبات قلوٌة  :وتعمل على تؽٌٌر درجة الحموضة للماء .
ٕ -مركبات النترات والفوسفات  :وتسبب هذه المركبات ظاهرة اخضرار الماء .
ٖ -الحدٌد والمؽنٌسٌوم  :وٌسبب تؽٌر لون الماء إلى أشبه بالصدأ .
ٗ -الهالوجٌنات ٌ :ستخدم الكلور والفلور لتعقٌم المٌاه ولكن عند وجود مواد عضوٌة أو هٌدروكربونات فً الماء فإنها
تتفاعل مع الكلور مكونة مركبات هٌدروكربونٌة كلورٌة مسرطنة .

 اآلثار الناتجة عن تلوث المٌاه -:
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

شرب المٌاه الملوثة ٌنقل األمراض والتً من أهمها  :الكولٌرا  ،البلهارسٌا  ،المالرٌا  ،حاالت التسمم .
تدمٌر الثروة الحٌوانٌة والنباتٌة .
نقل السموم .
تعرض الدول ألزمة فً المٌاه الصالحة للشرب والزراعة .

 طرق الوقاٌة من تلوث المٌاه -:
ٔ -نشر الوعً فً المجتمع .
ٕ -عدم نقل مٌاه الصرؾ إلى المسطحات المائٌة .
ٖ -وضع قوانٌن الزمة ومخالفات والتً تمنع حدوث ملوثات .

 تلوث التربة  ( :وٌؤدي تلوث التربة إلى ) -:
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-

تلوث النباتات التً ٌتؽذى علٌها اإلنسان والحٌوان .
التأثٌر على إنتاج الثروة النباتٌة والحٌوانٌة .
تلوث المٌاه المحٌطة بالتربة الملوثة .
قتل البكترٌا المسئولة عن تثبٌت النٌتروجٌن وتحلٌل المواد العضوٌة .
ارتفاع نسبة األمالح بسبب إضافة األسمدة .

 أسباب تلوث التربة -:
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ

تملح األراضً وظهور السبحات .
االستخدام الخاطئ للمبٌدات واألسمدة .
النفاٌات والمخلفات الصناعٌة والمنزلٌة .
األمطار الحمضٌة .
الملوثات النووٌة .
الحروب .

ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

-

الوقاٌة :
تقنٌة المزارعٌن بالتقنٌات الحدٌثة للزراعة .
ترشٌد استخدام المبٌدات واألسمدة وتدرٌبهم على استخدامها .
تفعٌل المكافحة الحٌوٌة .
التخلص من النفاٌات والمخلفات الصناعٌة والنووٌة .

المكافحة الحٌوٌة وهً  :استخدام األعداء الطبٌعٌٌن من الحٌوانات فً مكافحة الحٌوانات الضارة بالتؽذٌة علٌها .

 تلوث الهواء -:
ٌتكون الؽالؾ الجوي الخالً من الملوثات من  % 08نٌتروجٌن  % ٕٔ ،أكسجٌن  ،وحوالً  % ٓ,7ؼاز أرجون والبقٌة عبارة
عن كمٌات قلٌلة من ثانً أكسٌد الكربون والنٌون والهلٌوم والهٌدروجٌن باإلضافة إلى بخار الماء .

 مكونات الؽالؾ الجوي  ( :وٌتكون من ٖ طبقات ) -:
ٔ) التربوسفٌر  :وهً الطبقة التً تحدث فٌها معظم التؽٌرات الجوٌة وهً التً فوق سطح األرض .
ٕ) االستراتوسفٌر  :وهً الطبقة التً تقع فوق التربوسفٌر وتمتد من ارتفاع ٕٓ إلى ٓ 8كلم  .وبها تقع طبقة األوزون التً
تحمً سطح األرض من مخاطر األشعة فوق البنفسجٌة .
ٖ) األٌونوسفٌر  :وهً الطبقة التً تقع فوق االستراتوسفٌر وتمتد من ارتفاع ٓ 8إلى ٓ ٖٙكم  .وٌتركز فٌها الهٌدروجٌن .

 مصادر تلوث الهواء  ( :هنالك مصدران لتلوث الهواء ) :
ٔ -مصادر طبٌعٌة  :مصادر ال دخل لإلنسان بها ( فوق إرادة اإلنسان ) وهً تلك الؽازات المتصاعدة من التربة والبراكٌن
وحرائق الؽابات  .وكذلك الؽبار الناتج من العواصؾ والرٌاح .
ٕ -مصادر ؼٌر طبٌعٌة  :وهً التً ٌتسبب فً حدوثها اإلنسان وهً أخطر من السابقة وأهم تلك المصادر -:
 استخدام الوقود إلنتاج الطاقة . وسائل النقل . -النشاطات اإلشعاعٌة والسكانٌة والزراعٌة .



أهم ملوثات الهواء -:
اسم الؽاز الملوث

مصدره

أهم أضراره على البٌئة

أول أكسٌد الكربون CO

االحتراق الؽٌر كامل للوقود والمواد العضوٌة
وهو ؼاز عدٌم الرائحة واللون وٌمثل أكبر
نسبة من ملوثات الهواء .
االحتراق الكامل للوقود والمواد العضوٌة
كالورق والفحم والحطب .
من تحلل المواد العضوٌة مثل مٌاه الصرؾ
الصحً .

سام – نقص فً الرؤٌة  -ضعؾ القوة –
انخفاض فً الحرارة – الوفاة .

ثانً أكسٌد الكربون CO2
كبرٌتٌد الهٌدروجٌن H2S
ثانً أكسٌد الكبرٌت SO2

احتراق الوقود األحفوري

أكاسٌد النٌتروجٌن  NO2احتراق الوقود فً الهواء عند درجات حرارة
مرتفعة .
ٌضاؾ على البنزٌن وٌخرج من عوادم
الرصاص
السٌارات .
فً أجهزة التبرٌد والتكٌٌؾ – فً مواد
مركبات الكلوروفلوروكربون
تصفٌؾ الشعر والمذٌبات ومزٌل روائح
العرق .
مثل مركبات الزرنٌخ – والكبرٌت – الفسفور
الؽبار والمواد العالقة
– النحاس .
البكترٌا – الفطرٌات
المٌكروبات

ارتفاع درجة حرارة األرض ( االحتباس
الحراري)  ،االختناق  ،تهٌج الحلق .
رائحته كرٌه ٌسبب االختناق – ٌؤثر على الجهاز
العصبً والتنفسً .
ٌؤثر على الجهاز التنفسً – ٌسبب األمطار
الحمضٌة وهً األمطار الناتجة من تلوث الهواء
بثانً أكسٌد الكبرٌت وكبرٌتٌد الهٌدروجٌن
وأكاسٌد النٌتروجٌن .
تهٌج األؼشٌة المخاطٌة للعٌن – ٌكون األمطار
الحمضٌة – أضرار فً الرئة .
ٌسبب الصداع والضعؾ العام – تشوه األجنة .
تدمٌر وتحطٌم طبقة األوزون O3
أمراض الدم والجهاز التنفسً .
أمراض مٌكروبٌة فً الجسم .

 الوقاٌة من الملوثات الكٌمٌائٌة فً الهواء -:
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-

عدم حرق النفاٌات والمخلفات فً أماكن قرٌبة من العمران .
منع استخدام السٌارات ذات المحركات التالفة .
استخدام بائل للوقود مثل الؽاز الطبٌعً .
عدم اإلفراط فً استخدام المبٌدات وملطفات الجو وعدم التدخٌن .
إجراء صٌانة دورٌة على السٌارات واألجهزة المنزلٌة .

 الجسٌمات العالقة  ( -:تنشأ من ) -:
-

مصادر صناعٌة  :مثل أعمال الحفر واحتراق الوقود والتدخٌن .
مصادر طبٌعٌة  :مثل الرٌاح .

* السحب الدخانٌة *
تنتج من ارتفاع نسبة الملوثات الهوائٌة وخاصة
الناتجة عن احتراق الوقود .

* رصد التلوث من الهواء *
ٌقوم مسبار تٌرا الذي أطلقته وكالة الطٌران
والفضاء األمرٌكٌة ناسا بالدوران حول األرض
 ٔٙمرة كل ٌوم لرصد نسبة ؼاز أول أكسٌد
الكربون فً الجو .



-

بعض أخطار الوجبات المحفوظة والمعلبة -:
ٔ)
ٕ)
ٖ)
ٗ)

-

-

احتمال تلوثها بالجراثٌم .
استخدام مواد ؼذائٌة منتهٌة الصالحٌة .
إعادة استخدام الزٌوت فً القلً .
عدم نظافة مطابخ المطاعم .
عدم التزام العاملٌن بالنظافة أثناء عملٌة الطبخ وبعضهم ٌكون مصاب بأمراض معدٌة .
التخزٌن السٌئ للمواد الؽذائٌة .

وسائل المحافظة على سالمة الؽذاء -:
ٔ)
ٕ)
ٖ)
ٗ)





-

التأكد من صالحٌة المواد الؽذائٌة المعلبة قبل شرائها .
محاولة اكتساب خبرة فً اللحوم والمنتجات الجٌدة والطٌبة .
عدم استخدام مواد ؼذائٌة محفوظة لوحظت علٌها تؽٌر فً رائحتها ولونها .
عدم حفظ الطعام فً عبوات ؼٌر مناسبة .عدم لؾ الطعام والخبز فً ورق المجالت أو الصحؾ
كسفرة لوضع الطعام فٌها وذلك لعدة أسباب -:
قد ٌكون فٌها آٌات أو اسم هللا وهذه فٌه امتهان .
عدم ضمان نظافتها .
تفاعل األحبار مع الؽذاء وتلوٌثه .

التلوث الكٌمٌائً -:
هو ضرر صحً أو مادي ناتج عن أحد المركبات الكٌمٌائٌة إذا تجاوز استخدامه الحد المسموح به .



-

احتمال تلوثها بالجراثٌم .
احتوائها على مواد حافظة وملونة ونكهات صناعٌة .
سوء التبرٌد والتؽلٌؾ والتخزٌن .
فقدان القٌمة الؽذائٌة .

بعض أخطار الوجبات المعدة فً المطاعم -:
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ

-

تلوث الؽذاء - :

األسمدة والمبٌدات -:

األسمدة الكٌمٌائٌة  :عبارة عن مواد كٌمٌائٌة تحتوي على بعض العناصر المهمة لنو النبات  .مثل :
الفوسفات  ،النٌتروجٌن  ،البوتاسٌوم .
المبٌدات  :هً مواد كٌمٌائٌة تحتوي على سموم تؤدي إلى القضاء على اآلفات الزراعٌة والحشرات
والقوارض .



أثر األسمدة والمبٌدات على تلوث البٌئة -:

ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

استخدامها بتراكٌز ونسب عالٌة أكثر من المسموح به .
استخدام األسمدة والمبٌدات عشوائٌا ً .
استنشاق الؽازات الصادرة من المبٌدات الحشرٌة .
بٌع المنتجات الزراعٌة المرشوشة بالمبٌدات قبل مرور الوقت الكافً لتحللها .


ٔ)
ٕ)
ٖ)
ٗ)
٘)

أخطار المبٌدات -:
تمتاز بخاصٌة التراكم فً جسم اإلنسان والحٌوان والنبات .
تحتاج لسنوات طوٌلة للتحلل .
تؤدي إلى اإلصابة باألمراض .
ظهور أجٌال من اآلفات مقاومة للمبٌد .
القضاء على مخلوقات نافعة .



صناعة النفط والتلوث :
من أسباب تلوث مٌاه البحار والمحٌطات بالنفط هً -:

ٔ-
-

عملٌات التصفٌة ( التكرٌر ) .
عملٌات النقل والتفرٌػ .

طرق معالجة بقع الزٌت :

ٕ-
-

ترسٌب الزٌت فً قاع البحر برش رمال ناعمة أو مواد لها القدرة على التماسك بالزٌت .
تجمٌع الزٌت بالحواجز العائمة ثم امتصاصه .



البالستٌك :

زاد خطر التلوث بالبالستٌك بعد التوجه إلى إعادة تدوٌر المواد البالستٌكٌة واستخدام موادة كمادة كلوراٌد الفٌنٌل والتً تؤدي
إلى تنشٌط الخالٌا السرطانٌة .


ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

عدم استخدام العبوات واألكواب البالستٌكٌة لألطعمة واألشربة الساخنة .
التقلٌل من استخدام األكواب واألطباق البالستٌكٌة .
عدم رمً المخلفات البالستٌكٌة فً الشوارع لصعوبة تحللها .
تجنب استخدام المواد البالستٌكٌة المعاد تدوٌرها فً تؽلٌؾ األطعمة .



التلوث بالنفاٌات :

أهم الطرق للتخفٌؾ من آثار التلوث الناتج عن البالستٌك:

-

أهم مصادر النفاٌات -:
المخلفات المنزلٌة  )ٕ .المخلفات الزراعٌة .

ٔ)

ٖ) المخلفات الحٌوانٌة .

ٗ) النفاٌات

الصناعٌة والطبٌة .



أثر النفاٌات :

-------------------------------------------

-----------------ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ


تلوٌث الهواء والماء والتربة .
انبعاث الروائح الكرٌهة .
نقل األمراض وتكاثر المٌكروبات .
بٌئة خصبة لتكاثر الحشرات .
المساعدة على تكاثر القطط .
هالك المواشً .

أسباب ارتفاع كمٌة النفاٌات :

* التلوث الفٌزٌائً *
ٌندرج تحت التلوث الفٌزٌائً ما ٌلً -:
ٔ -التلوث الحراري .
ٕ -التلوث اإلشعاعً .
ٖ -التلوث الضوضائً .

ٌحدث التلوث الحراري نتٌجة لعدة عوامل

منها -:
الزٌادة الضخمة فً عدد السكان .

ٔ-

ٔ -ارتفاع درجة حرارة األرض بسبب الملوثات

الكٌمٌائٌة للهواء .
ارتفاع مستوى المعٌشة .
ٕ-
صرفها إلى المسطحات
عدم الوعً بالتخلص منها .
ٖ-
اإلسراؾ .
ٗ-


ٔ-

طرق معالجة مشكلة النفاٌات :
الطمر الصحً .

ٕ -مخلفات المصانع من مٌاه التبرٌد التً ٌعاد
المائٌة .

ثانٌا ً  :التلوث اإلشعاعً -:
* مصادر اإلشعاع  ( :تصنؾ مصادر
اإلشعاع إلى ) :

ٕ-

ٔ -طبٌعٌة  .مثل  :األشعة الصادرة عن ضوء
إعادة تصنٌعها كالنفاٌات الورقٌة والمعدنٌة .
الشمس .
ٕ -صناعٌة  .مثل :
الحد من كمٌاتها بالتوعٌة .
– أشعة األجهزة المنزلٌة .
استخدامها فً صناعة األسمدة .
_ األشعة السٌنٌة ( . ) X- ray
ـــ الؽبار الذري واإلشعاعات المتسربة من المفاعالت النووٌة
أو األسلحة المخصبة بالٌورانٌوم .



أنواع اإلشعاعات -:

ٖ-
ٗ-

* التلوث بالضجٌج (

الضوضاء *
ٔ-
ٕ-

ٌعرؾ الضجٌج على أنه -:

األشعة تحت الحمراء .
األشعة فوق البنفسجٌة .

أي نوع من األصوات ٌزعج أو

ٌضر باإلنسان .

األشعة السٌنٌة أو أشعة ( . ) X- ray

ٖ-
ٗ-

تقاس شدة الصوت بوحدة البل

األشعة النووٌة .
نسبه إلى ألكسندر

٘-

جراهام بل وٌستخدم للتعبٌر عنها

أشعة اللٌزر .
بوحدة الدٌسبل

( بل = ٓٔ دٌسبل ) وٌعتبر

األشعة ذات الموجات القصٌرة ( المٌكرووٌؾ ) .
-ٙ
الدٌسبل أقل درجة صوت
أشعة الرائً وشاشات العرض .
-0

ٌمكن لشخص عادي أن ٌسمعها .



الوقاٌة من اإلشعاعات -:

ٔ-
ٕ-

عدم التعرض ألشعة الشمس بكثرة .
عدم اإلكثار من صور األشعة الطبٌة إال عند الضرورة .

– مصادر الضجٌج :
ٔ -حركة النقل والمواصالت

.

ٖ-
ٗ-

عدم العبث بأقالم اللٌزر أو أي مصدر من مصادر أشعة اللٌزر .
إنشاء المفاعالت النووٌة فً مناطق بعٌدة .

ٕ -عملٌات البناء والتعمٌر .
ٖ -المصانع وورش الصٌانة

.

٘-

ٗ -األجهزة المنزلٌة .

الحذر عند استخدام أفران الطهً وتسخٌن الطعام .

--------------------------- ------------------------- -----------

ٔ)

اآلثار الصحٌة المترتبة على الضجٌج ( تعتمد على عدة عوامل ) -:
شدة الضجٌج .

ٕ) مدة التعرض له .

ٖ) االستمرار واالنقطاع .

) الحالة

الصحٌة والنفسٌة للفرد .


-

ومن أهم آثار الضجٌج -:
الصداع .

– األلم فً األذن .

– إرتفاع ضؽط الدم.

– فقدان أو ضعؾ

السمع .

-

فقدان التركٌز وضعؾ اإلنتاج .


ٔ-
ٕ-
ٖ-

كٌؾ نخفؾ من آثار الضجٌج ؟
تخطٌط المدن بطرٌقة علمٌة .
عدم التعرض لتضارٌس المدن .
استخدام المواد العازلة للبناء .

– اإلرهاق العصبً .

إنشاء المطارات والمصانع والورش خارج المدن .
ٗ-
توزٌع ورش الصٌانة على مواقع محدد .
٘-
تحدٌد مرور الشاحنات فً أوقات معٌنة .
-ٙ
--------------------------------------------



التلوث الحٌوي  ( :البٌولوجً ) -:

ٌحدث التلوث ال حٌوي بسبب المخلوقات الدقٌقة التً تسبب األمراض وتؤثر على اإلنسان والحٌوان والنبات مثل -:
البكتٌرٌا – الفطرٌات – الفٌروسات – المخلوقات المجهرٌة وؼٌر المجهرٌة المتطفلة كاألمٌبا واإلسكارس .



من أهم األمراض التً تسببها البكتٌرٌا -:

ٔ)

التٌفوئٌد .



ومن أهم األمراض التً تسببها الفٌروسات -:

ٕ) السٌالن .

ٖ) الكولٌرا .

ٔ)

شلل األطفال .



ومن أهم األمراض التً تسببها الفطرٌات -:

ٔ)

االلتهابات الجلدٌة المختلفة .



الطفٌلٌات المجهرٌة وؼٌر المجهرٌة األخرى -:

ٕ) االلتهاب الكبدي .

ٗ) التتانوس ( الكزاز ) .
ٖ) نزالت البرد .
ٕ) التسمم الشدٌد .

مثل األمٌبا والقٌاردٌا والدودة الكبدٌة التً تسبب فً أمراض للجهاز الهضمً وتنتقل بسبب تناول األطعمة واألشربة الملوثة.


ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ

الوقاٌة من التلوث الحٌوي -:
اإلبتعاد عن السكن فً المناطق المزدحمة .
تخطٌط المدن بصورة علمٌة .
االهتمام بالنظافة الشخصٌة .
تجنب تناول األطعمة واألشربة فً األماكن والمطاعم الؽٌر نظٌفة .
التخلص السلٌم من النفاٌات .
ؼسل الٌدٌن جٌداً قبل أكل الطعام .
---------------



التلوث البصري -:

هو المناظر الؽٌر جمالٌة أو المزعجة التً نشاهدها فً حٌاتنا الٌومٌة .



أمثلة على التلوث البصري -:

ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-

أكوام النفاٌات فً األحٌاء وحول حاوٌات النظافة .
سوء تنسٌق الشوارع .
التصمٌم الخارجً للمبانً وحتى لون الطالء .
السٌارات التالفة المتروكة .
رمً مخلفات المبانً فً األراضً المجاورة .

