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 الشمشمة الرهبية 
 

 األنواع ضالبيئية وإنقرا ستنزاف املواردإ               الباب الثانى  

 دٖا نٌ َاٜٛدذ ف٢ ايطبٝع١ َٔ َهْٛات الدخٌ يإلْظإ ف٢ ٚدٛ ٢ٖ :املٛاسد ايب١ٝ٦ٝ 
 أٚ تهٜٛٓٗا ٚيهٓ٘ ٜعتُذ عًٝٗا ف٢ ػ٦ٕٛ سٝات٘ َٔ َأنٌ ًَٚبع َٚظهٔ .

 : أنواع املوارد البيئية
ف٢ ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ يكذستٗا ع٢ً ٢ٖ املٛاسد ايت٢ تعٌ َتٛافش٠  :املٛاسد املتذذد٠  -1

 ٖااإلطتُشاس ٚايتذذٜذ َا مل ٜتظبب اإلْظإ ف٢ إْكشاكٗا َٔ ايب١٦ٝٝ أٚ إطتٓضافٗا ٚتذٖٛس
 املا٤ ٚاهلٛا٤ ٚايرتب١ ٚاؿٝٛإ ٚايٓبات .  : َجٌ ......

٢ٖ َٛاسد َؤقت١ ؽتف٢ َٔ ايب١٦ٝ إٕ عاداَل أٚ آداَل ٜٚتٛقف ريو  :املٛاسد ايغري َتذذد٠  -2
ايفشِ ٚايبرتٍٚ ٚايغاص  : َجٌ ع٢ً سظٔ تعاٌَ اإلْظإ َعٗا أٚ ط٤ٛ إطتغالي٘ هلا .....

 أٚ ايالفًضات . ايطبٝع٢ ٚاملعادٕ طٛا٤ ايفًضات 
أؿبح إطتٓضاف املٛاسد ٚإٖذاس َكَٛات ايب١٦ٝ َؼه١ً ًَش١ ٜٓبغ٢ ايتـذ٣ هلا يٛقفٗا ٚايعٌُ ع٢ً  -

عالدٗا ..... ٚدٛاْب اإلطتٓضاف ٚاإلٖذاس َتعذد٠ نظ٤ٛ إطتدذاّ املٛاسد ٚايتذشٜف ٚايضسف 
 ْٛا  .ايعُشا٢ْ ع٢ً األساك٢ ايضساع١ٝ ٚأثش ريو ع٢ً تٓاقف املٛاسد ٚإْكشاض األ

ْتٝذ١ يًتفاعٌ املظتُش بني اإلْظإ ٚايب١٦ٝ ٚإطشاف  حيذخ إطتٓضاف املٛاسد ايطبٝع١ٝ
اإلْظإ ف٢ إطتغالٍ َٛاسد ايب١٦ٝ إلػبا  إستٝادات٘ املدتًف١ ست٢ أٚػو ايهجري َٓٗا ع٢ً 

 َع ايضٜاد٠ ايظشٜع١ ف٢ ايظهإ .ايٓلٛب  
 : َعاٖش إطتٓضاف املٛاسد ايطبٝع١ٝ 
اإلطشاف ف٢ قطع األػذاس .   -3        ايشع٢ اؾا٥ش .   -2   رتب١ ايضساع١ٝ . إطتٓضاف اي -1
  .ايـٝذ اؾا٥ش يًشٝٛاْات ايرب١ٜ  -5   اإلطتٗالى املتضاٜذ يًُا٤ .  -4
    إطتٓضاف ايٛقٛد اؿفش٣ . -7                إطتٓضاف املعادٕ . -6

 :ةالطبيعياملتذددة  ستنزاف املوازدإ: وشكمة  أواًل
 : ستنزاف الرتبة الزراعيةإ )أ(

تهْٛت ايرتب١ ايضساع١ٝ بٛادٟ ايٌٓٝ خالٍ َالٜني ايظٓني  :ْؼأ٠ ايرتب١ ايضساع١ٝ 
 .َٚا جيًب٘ َٔ طُٞ َٔ دباٍ اؿبؼ١  ) ْٗش ايٌٓٝ (  بفعٌ ايٓٗش اـايذ

ٕ ايكذَا٤ ٜضسعٕٛ األسض َش٠ ٚاسذ٠ يف ايعاّ ٛ* نإ املـشٜ
 عكب فٝلإ ايٌٓٝ.

ال ٜضس  ْفع ايٓٛ  أاإلْظإ َٔ ٚاقع خربت٘ * تعًِ 
 .بٌ عًٝ٘ إٔ ٜٓٛ  َا ٜضس  رتب١يعاَني َتتايني يف ْفع اي
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 :تعاٌَ املضاسعني ايغري ط٣ٛ ف٢ ايضساع١ :طتٓضاف ايرتب١ ايضساع١ٝ) َعاٖش ( إأطباب 

  :تعُِٝ ايضساعات ٚسٝذ٠ احملـٍٛ - 1
ٜؤدٟ إيٞ إْٗاى ايرتب١ مما ١ٝايرتب١ يظٓٛات َتتايْفع صساع١ حمـٍٛ ٚاسذ عًٞ  أ٣
  .ًٓبات١ٝ٥ ايالص١َ يغزاايعٓاؿش ايفتكاسٖا إىل بعض إٚ
طتدذاّ إأد٣  :طتدذاّ األمسذ٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ بذاًل َٔ األمسذ٠ ايعل١ٜٛ إ - 2

ذ إْعذّ ٚق دمشاف األمسذ٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ املـٓع١ إىل تذٖٛس ايرتب١ ٚدعًٗا أنجش تعشكًا يإل
  .ف٢ املضاس   ايهبري٠ ايت٢ تعتُذ ع٢ً ايضساعات ٚسٝذ٠ احملـٍٛ إطتدذاّ األمسذ٠ ايعل١ٜٛ

يألمسذ٠ ايعل١ٜٛ دٚس س٥ٝظٞ يف ايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ سٝح تٓؼط عٌُ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ـ 
 َشغٛب١. ١ايرتب١ خـا٥ف فٝضٜكٝ باملٛدٛد٠ بايرتب١ ٚتذخٌ يف طالطٌ ايغزا٤ فتهظ

 :إىل ؤد١ٜٜٟ طتدذاّ املبٝذات اؿؼش١ٜ ٚايفطشإاإلفشاط يف  - 3
 .كاس٠ فتشٛيت األخري٠ إيٞ آفات صساع١ٝ  سؼشاتايكلا٤ ع٢ً سؼشات ْافع١ ناْت تتغز٣ ع٢ً -
 طكٛط املبٝذات ع٢ً ايرتب١ ٜؤدٟ إىل تًٛثٗا ٚفكذإ ايبهرتٜا ايعكذ١ٜ ملُٝضاتٗا  -

 .ا دٚس س٥ٝظٞ يف تجبٝت ايٓٝرتٚدني اؾ٣ٛ (ايعكذ١ٜ هل) ايبهرتٜا  ايؼه١ًٝ ٚايٛظٝف١ٝ
رتٚدني ايزٟ تكّٛ َٝٛت دٜذإ األسض اييت ناْت تكّٛ بت١ٜٛٗ األسض َٚٔ ثِ تٛفري ايٓ -

 .ايبهرتٜا ايعكذ١ٜ بتجبٝت٘
 عالز َؼه١ً تعاٌَ املضاسعني ايغري ط٣ٛ ف٢ ايضساع١ :

 عذّ صساع١ حمـٍٛ ٚاسذ يظٓٛات َتتاي١ٝ ٚاتبا  ْعاّ ايذٚسات ايضساع١ٝ. -1
 ذات َع تفاد٣ آثاسٖا ايلاس٠ .تٓعِٝ اطتدذاّ املدـبات ٚ املبٝ -2
 ؼٌٜٛ املدًفات ايضساع١ٝ إىل مساد عل٣ٛ . -3
 ؼٌٜٛ املٛاد ايعل١ٜٛ ف٢ ايكُا١َ إىل مساد عل٣ٛ . -4
 إطتدذاّ األيٝاف ايـٓاع١ٝ بذاَل َٔ ايكطٔ يتٛفري األساك٢ يضساع١ اؿبٛب .  -5

 ػشٜف ايرتب١ ايضساع١ٝ: 
 ٔ ططح ايرتب١ إلطتدذاَٗا يف ؿٓاع١ ايطٛب .ٖٛ إصاي١ ايطبك١ ايعًٝا َ : ايتذشٜف

  : تأثري أٚ أكشاس ع١ًُٝ ايتذشٜف ف٢ َـش 
ايتذشٜف ٜكلٞ عًٞ ايرتب١ فتـبح غري ؿاؿ١ يًضساع١ ف٢ ايٛقت ايز٣ تهشغ فٝ٘ 

ايذٚي١ اؾٗٛد يضٜاد٠ ايشقع١ ايضساع١ٝ ايت٢ التف٢ عاد١ ايظهإ َٔ احملاؿٌٝ املدتًف١ 
 ؿذب ايط٢ عٔ ايٛؿٍٛ يًرتب١ بايٛاد٣ بعذ بٓا٤ ايظذ ايعاىل. ٚصاد خطش ايتذشٜف ْتٝذ١

 :دٗٛد أٚ دٚس ايذٚي١ ؿُا١ٜ ايرتب١ ايضساع١ٝ َٔ ايتذشٜف ) عالز املؼه١ً ( 
 ّ .1985طٓت ايذٚي١ ايكٛاْني ايـاس١َ ملٓع ؿٓاع١ ايطٛب األمحش َٔ ايطُٞ بذ٤ً َٔ أغظطع  -1
 طف١ً ٚ األمسٓت ٚايشٌَ بذاًل َٔ ايط٢ُ.أقاَت ايذٚي١ َـاْع يـٓاع١ ايطٛب َٔ اي -2
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 ٖٛ إقا١َ املظانٔ ٚ املـاْع عًٞ األسض ايضساع١ٝ.  يضسف ايعُشاْٞ:ا

صٜاد٠ عذد ايظهإ ف٢ َـش ست٢ أؿبح َعذٍ ايُٓٛ  : طبب َؼه١ً ايضسف ايعُشا٢ْ
ملًبع صٜاد٠ اؿاد١ إىل تٛفري املأنٌ ٚ ا - : مما أد٣ إىلايظهاْٞ ٜفٛم املًٕٝٛ ٚ سبع طًٜٓٛا 

 ٚ املظهٔ ٚ نزيو اـذَات  األخش٣ َٔ َذاسغ ٚ َظتؼفٝات.
صسف ايظهإ ع٢ً األساك٢ ايضساع١ٝ اــب١ يبٓا٤ املظهٔ ٚإقا١َ املؼاسٜع مما أد٣  -

يضٜاد٠ املذٕ ع٢ً سظاب األسض ايضساع١ٝ َٚاٜتِ إطتـالس٘ َٔ األساكٞ ٜلٝع َكابً٘ 
 إَتذاد ايٛاد٣ ٚايذيتا.َظاسات َٔ األساكٞ اــب١ ٚفري٠ اإلْتاز ع٢ً 

 : تأثري أٚ أكشاس َؼه١ً ايضسف ايعُشا٢ْ
 فذإ طًٜٓٛا َٔ ايشقع١ ايضساع١ٝ احملذٚد٠. 33333كٝا  سٛايٞ  -1
 َاٜظتـًح َٔ أساك٢ الٜعٛض األساك٢ املفكٛد٠ بايبٓا٤ . -2
كاعت ف٢ َكابٌ األساك٢ املظتـًش١ ايت٢ أكافٗا ايظذ ايعاىل أساك٢ خـب١  :ًَشٛظ١  
 ْت تٓتر أكعاف أكعاف األساك٢ املظتـًش١ .نا

 :الزحف العمرانىعالج مشكلة 
 .ٚإقا١َ املؼشٚعات ايـٓاع١ٝ بٗا  إْؼا٤ املذٕ اؾذٜذ٠ يف األساكٞ ايـششا١ٜٚ ايغري َضسٚع١ -1
 .تٛفري املشافل ٚاملظانٔ ٚاملذاسغ ٚخمتًف اـذَات باملذٕ اؾذٜذ٠  -2
 شّ ايبٓا٤ عًٞ األساك٢ ايضساع١ٝ.أؿذست ايذٚي١ ايتؼشٜعات اييت ؼ -3

  :الرعي اجلائر )ب(
يكطعإ املاػ١ٝ اييت ٜشبٝٗا تٛفش املشاع٢ ايطبٝع١ٝ ايغزا٤ :ايطبٝع١ٝ فا٥ذ٠ املشاعٞ

  . اإلْظإ ٜٚعتُذ عًٝٗا نجش٠ٚ سٝٛا١ْٝ متذٙ بايغزا٤ ايربٚت٢ٓٝ
  :ايشعٞ اؾا٥ش) أكشاس ( أثش 

 .احمل٢ً ٖٛس ايرتب١ ٚاملٓاخ تذٚبايتاىل تذٖٛس ايٓبات ايطبٝعٞ   -1
 .َٝاٙ األَطاس ٚايشٜاح فعٌ يالدمشاف ايؼذٜذ ب ٗاشكعايرتب١ ٚت ١تعشٜ  -2
  .ٚغاؿ١ عٓذ املٓشذسات َتـاق َٝاٙ األَطاسإـبح ايرتب١ أسض قاس١ً داف١ عادض٠ عٔ ت  -3
 .ؼاس صٚاٍ ْباتات ؿاؿ١ يًشع٢ ٚبكا٤ ْباتات أخش٣ ػذ ايفشؿ١ أَاَٗا يًُٓٛ ٚاإلْت  -4
 إْتؼاس ظاٖش٠ ايضسف ايـششاٟٚ نُا سذخ ف٢ َٓطك١ ايظاسٌ ايؼُايٞ ف٢ عـش ايشَٚإ.  -5
  ايشعٞ ف٢ َٓاطل األعؼاب ٜؤد٣ إىل:   

         . تآنٌ ايغطا٤ ايٓبات٢ -       
      طٝاد٠ األْٛا  ايغري َظتظاغ١ أٚ ايت٢ تهٌُ دٚس٠ سٝاتٗا ف٢ -      
 هٔ اؿٝٛاْات َٔ ايكلا٤ عًٝٗا.فرت٠ ٚدٝض٠ فالتتُ        
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عٓذَا ٜهٕٛ َعذٍ منٛ اؿؼا٥ؽ أقٌ َٔ َعذٍ إطتٗالى اؿٝٛاْات هلزٙ  : ًَشٛظ١ 

ٜهٕٛ َعذٍ منٛ اؿؼا٥ؽ أنجش َٔ َعذٍ ٚعٓذَا  اؿؼا٥ؽ ٜهٕٛ ايشع٢ دا٥شاًَ
 . إطتٗالى اؿٝٛاْات هلزٙ اؿؼا٥ؽ  ٜهٕٛ ايشع٢ َٓعُاًَ

 ش بايٓباتات ٚيهٓ٘ قذ ٜفٝذ ف٢ خفض ْظب١ ايشعٞ املٓعِ )غري اؾا٥ش( ال ٜل
 ايٓتح ٚايبدش بإصاي١ أدضا٤ َٔ اجملُٛ  اـلش٣.

 ايشعٞ ف٢ َٓاطل ايؼذريات ٚاألػذاس ٜؤد٣ إىل: 

 صٜاد٠ أعذاد ٚأسذاّ ايؼذريات ٚاألػذاس ْتٝذ١ إصاي١ األعؼاب ايت٢ تٓافظٗا ع٢ً املا٤.
 :٥شْتٝذ١ ايشع٢ اؾا املشاعٞ ايطبٝع١ٝ سأَج١ً عًٞ تذٖٛ

  :ايباد١ٜ ايظعٛد١ٜ  - 1
اييت ؼٛيت ْتٝذ١ يًشعٞ اؾا٥ش خالٍ عذ٠ قشٕٚ َٔ َٓطك١ َغطا٠ بايٓبات 

طتُشاس إىل َٓطك١ َتذٖٛس٠ ٚبزيو خظشت إايطبٝعٞ ايكادس ع٢ً ػذٜذ ْفظ٘ ب
 .ايبالد َظاس١ نبري٠ َٔ املشاع٢ 

   :ايظاسٌ ايؼُايٞ املطٌ ع٢ً ايبشش املتٛططَشاع٢   -2
ٚيهٓٗا تذٖٛست ٚأدذبت ايّٝٛ ْتٝذ١ يًشعٞ ف٢ املاك٢  تظتدذّ يف سعٞ األغٓاّ اييت ناْت
 .ايضٜاد٠ ايظها١ْٝاؾا٥ش ٚ

 :عالز ايشع٢ اؾا٥ش 
 إْؼا٤ َضاس  األمساى ٚايكؼشٜات يتٛفري ايربٚتني . -1
  .ؼٌٜٛ املدًفات ايضساع١ٝ إىل عًف -2
 ؿٓاع١ ايعًف .َٔ بعض ايـٓاعات إىل ؼٌٜٛ بعض ايٓٛاتر ايجا١ْٜٛ  -3

 :اإلسراف يف قطع األشجار )جـ(
أد٣ ايكطع اؾا٥ش يألػذاس ٚتذٖٛس ايغابات يف ايؼشم األٚطط ٚف٢ مشاٍ أفشٜكٝا إىل  -

سٝح ٜالسغ أثش اؾفاف بـٛس٠ أنجش ٚكٛسَا ع٢ً تذٖٛس ب١٦ٝ ٖزٙ املٓاطل ٚدفافٗا 
 ايٓبات ايطبٝع٢ ٚاحملاؿٌٝ ايضساع١ٝ ٚع٢ً سٝا٠ اإلْظإ .  

 :(كطع اؾا٥ش يألػذاس١ احملافع١ ع٢ً ايغابات نٓعِ ب١ٝ٦ٝ  َظتكش٠ ) عالز اينٝفٝ
 . ثِ ْضس  أػذاس دذٜذ٠ َهاْٗا قطع األػذاس بكذس َعني دٕٚ إٖذاس  -1
 .ايتٛطع ف٢ صساع١ األػذاس سٍٛ املذٕ ٚإقا١َ سضاّ أخلش يهٌ َذ١ٜٓ  -2
 ب املظتدشد١ َٔ األػذاس .يألخؼا إطتدذاّ املدًفات ايضساع١ٝ ٚايـٓاع١ٝ بذٜالًًَ -3
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 : األػذاس يًب١٦ٝ) أ١ُٖٝ (  فٛا٥ذ

 : ف٢ املٓاطل املدتًف١ تؤد٣ األػذاس خذَات عذٜذ٠ يًب١٦ٝ
 فى الصناعة       يف الغابات             يف املناطق الزراعية الصناعية يف املناطق 

تعُـــٌ األػـــذاس  -
ــ١   ــفا٠ طبٝعٝ نُـ
يغاص ثـاْٞ أنظـٝذ   

ــٕٛ ) ( CO2ايهشب
ــ ــاص  نُ ــذْا بغ ا مت

 (.O2األنظذني )

باإلكاف١ إىل  -
َا طبل فإْٗا 

تعٌُ األػذاس 
نُـذات 

يًشٜاح ؿُا١ٜ 
 .املضسٚعات 

تٛفش ايعٌ   -
 ٚاـؼب.

 

تشًٌ أٚسام  ت  -
 ايت٢ تظكط ألػذاس ا

ع٢ً ايرتب١  دٚسًٜا
ايز٣ ذباٍ يتهٕٛ اي

ٜغز٣ ايرتب١ ٚحيافغ 
 . ع٢ً خـٛبتٗا

عٌُ األػذاس نًُذأ ت  -
ْات ايرب١ٜ يًشٝٛا
دسد١ هلا ؤَٔ سٝح ت

 .سشاس٠ ثابت١ تكشٜبًا 

تعترب ايغابات  -
َٛاسد َتذذد٠ 
ٜكطع اإلْظإ 

ايهجري َٔ أػذاسٖا 
يًشـٍٛ ع٢ً 

األخؼاب ٚايظًًٝٛص 
ايالصَني يـٓاع١ 
 ايٛسم ٚاملالبع. 

  : دٛاْب سد ايفعٌ ايزٟ ٜٓعهع ع٢ً اإلْظإ ْتٝذ١ يًكطع اؾا٥ش ألػذاس ايغابات
  .ن١ُٝ املٛاد األٚي١ٝ ايالص١َ يهجري َٔ ايـٓاعات َجٌ األخؼاب ٚاأليٝاف ايـٓاع١ٝ ٚايٛسمْكف  -1
 مما قذ ٜؤد٣ إلْكشاكٗا .تؼشد اؿٝٛاْات اييت تظتٛطٔ ايغابات  -2
  . ايكلا٤ ع٢ً ايٓعاّ اإلٜهٛيٛد٢ -3

  .يظٍٝٛ ألخطاس ايشٜاح ٚاتعشض املٓاطل احملٝط١ بايغابات املظتٓضف١  -4
 ف .ٚايٓبات ايطبٝع٢ يتعشكِٗ يعٛاٌَ اؾفاٛس ايرتب١ تذٖ -5
 إستفا  دسد١ اؿشاس٠ ْتٝذ١ صٜاد٠ غاص ثا٢ْ أنظٝذ ايهشبٕٛ . -6
 : إهدار املاء وتلوثه )د( 

% 97سٚاحملٝطات اتؼهٌ َٝاٙ ايبش بُٝٓا% َٔ املٝاٙ ع٢ً األسض 1ٜؼهٌ املا٤ ايعزب 
 جٌ ْظب١ حمذٚد٠ يًغا١ٜمت ١ٝاٙ ايعزب% َٚع٢ٓ ٖزا إٔ امل2ٚايجًٛز ايكطب١ٝ ٚايجالدات 

ْٚعتُذ ف٢ ٢ٖٚ اييت تكّٛ عًٝٗا سٝا٠ مجٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ يف ايٓعِ اإلٜهٛيٛد١ٝ
 ٚقذ متْٗش ايٌٓٝ نُا تعتُذ عًٝ٘ دٍٚ أفشٜك١ٝ أخش٣  َـش ع٢ً املا٤ ايز٣ ٜٛفشٙ يٓا

 َا٤ ايٓٗش .  ايت٢ تظُح يهٌ دٚي١ َٔ دٍٚ سٛض ايٌٓٝ بأخز ْـٝبٗا َٔ   عكذ اإلتفاقٝات
   : َعاٖش اإلطشاف ف٢ إطتٗالى املا٤ 
 اإلطتدذاّ اآلدَٞ غري ايشػٝذ يًُا٤ . -2                                        ايشٟ بايغُش . -1
 ايضٜاد٠ املظتُش٠ ف٢ أعذاد املظتًٗهني يًُا٤ بظبب ايُٓٛ ايظهاْٞ . -3
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  : عالز إٖذاس املا٤ ٚتًٛث٘ 
بايشؾ أٚ ايتٓكٝط  ايش٣ ػٓب ايش٣ بايغُش ٚإطتدذاّى عٔ طشٜل تشػٝذ اإلطتٗال -1

 ْظتدذّ َا ْٛفشٙ َٔ َا٤ ايٓٗش ف٢ صساع١ َظاسات دذٜذ٠ .ثِ 
   َعاؾ١ املا٤ املظتدذّ ف٢ املٓاصٍ إلطتدذاَ٘ ف٢ س٣ األػذاس اـؼب١ٝ .  -2

إٖذاس املا٤ ف٢ اإلطتدذاّ ايؼدـ٢ ٚإطتدذاّ ؿٓابري تعٌُ باألػع١ ؼت  عذّ  -3
 ؿُشا٤ يتٛفري املا٤ .ا

 .ايبشح عٔ املٝاٙ اؾٛف١ٝ ايـاؿ١ يًش٣ ٚاإلطتدذاّ ايؼدـ٢   -4

 . ٚػُٝع َٝاٙ األَطاس ايبشش ٙاٝؼ١ًٝ َ  -5

 دٗٛد ايذٚي١ ملهافش١ تًٛخ ْٗش ايٌٓٝ :
 ؼذٜذ ْظب١ املًٛثات املظُٛح ؿشفٗا ع٢ً ْٗش ايٌٓٝ .   -1
 إختٝاس املبٝذات ٚاألمسذ٠ ايت٢ ال تًٛخ اجملاس٣ املا١ٝ٥ . -2
 إيضاّ املـاْع مبعاؾ١ َٝاٙ ايـشف ايـٓاع٢ قبٌ ؿشفٗا ف٢ ايٌٓٝ . -3
 ايتفتٝؽ املظتُش ع٢ً اجملاس٣ املا١ٝ٥ ٚإصاي١ أطباب ايتًٛخ .   -4
 كع ايكٛاْني ؿُا١ٜ ايٌٓٝ َٔ ايتًٛخ . -5
  ١ُٝ احملافع١ ع٢ً ْٗش ايٌٓٝ .تٛع١ٝ مجٝع أفشاد ايؼعب بأٖ -6
َٔ ًَٛثات ْٗش ايٌٓٝ ٚايز٣ ٜعترب ػشٜإ اؿٝا٠ إيكا٤ َٝاٙ ايـشف ايـش٢  :شٛظ١ًَ 

 ٚاملدًفات ايضساع١ٝ ٚايـٓاع١ٝ ايظا١ً٥ دٕٚ َعاؾ١.
حملذٚد١ٜ املٛاسد  تعترب املٛاسد املا١ٝ٥ ف٢ َـش َٔ أِٖ عٓاؿش املٓع١َٛ ايب١ٝ٦ٝ ْٚعشاًًَ -
ٕ يامل بٛكع ضاََا احملافع١ عًٝٗا َٔ اإلٖذاس ٚايتًٛخ ظُٝع ؿٛسٙ ٚتكّٛ ايذٚي١ ا١ٝ٥ فها

ايكٛاْني ؿُا١ٜ ايٌٓٝ َٔ ايتًٛخ َع تٛع١ٝ مجٝع أفشاد ايؼعب أل١ُٖٝ احملافع١ ع٢ً 
ٚ ٌ ٔ إٔ ْظتدذّ َا ْٛفشٙ َٔ َا٤ ايٓٗش ْٗش ايٓٝ ٚريو عٔ طشٜل تشػٝذ إطتٗالى ميه

 َٔ األساك٢  ٠يف صساع١ َظاسات دذٜذاملٝاٙ ايعزب١ 
    :والبخرية الصيد اجلائر للخيوانات الربية )هـ(  

 ٖٛ ؿٝذ اؿٝٛاْات مبعذٍ ٜضٜذ أٚ ٜفٛم َعذٍ تهاثشٖا .  :ايـٝذ اؾا٥ش 

 أطباب ايـٝذ اؾا٥ش يًشٝٛاْات يف ايرب ٚ ايبشش :
 .َجٌ قتٌ اؾاَٛغ األَشٜه٢ ) ايبٝظٕٛ ( تٛفري ايغزا٤ -1
 اْات ايفشا٤ ) سٝٛإ املٓو ( .تٛفري ايهظا٤ َجٌ سٝٛ -2
 إػبا  ٖٛا١ٜ ايـٝذ . -4تطٛس األطًش١ ٚايؼباى .              -3
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 :(  ايغري َٓعِ) تأثري أٚ أكشاس ايـٝذ اؾا٥ش 

 األمساى َٔ بعض ايبشاس . َٔ  اختفا٤ بعض أْٛا  -1
 خًٛ عري٠ أٚ ْٗش َٔ األمساى . -2
ْٛعًا َٔ ايجذٜٝات ْتٝذ١ ؿٝذٖا  43ْٛعًا َٔ ايطٝٛس ٚ  45سٛاىل  اختفا٤ -3

 .23ٚ  19بايؼباى ٚ األطًش١ املتكذ١َ خالٍ ايكشْني 
 تٓاقف سٝٛاْات ايفشا٤ َجٌ سٝٛإ املٓو إىل اؿذ ايز٣ ٜٗذد بإْكشاكٗا . -4
 قتٌ املالٜني َٔ قطعإ اؾاَٛغ األَشٜه٢ ايبٝظٕٛ . -5

 تٛفري ايربٚتني .إْؼا٤ َضاس  األمساى ٚايكؼشٜات ي -1 :عالز ايـٝذ اؾا٥ش
 إْؼا٤ احملُٝات ايطبٝع١ٝ يًُشافع١ ع٢ً األْٛا  ايٓادس٠ املٗذد٠ باإلْكشاض . -2
 إؿذاس قٛاْني متٓع ايـٝذ ألْٛا  َع١ٓٝ َٚٛاطِ حمذد٠ حمذد ست٢ تتهاثش ٖزٙ األْٛا . -3
 سفع ايٛع٢ بأ١ُٖٝ األسٝا٤ ٚريو ؿُاٜتٗا ٚاملؼاسن١ ف٢ ناف١ اإلتفاقٝات ايذٚي١ٝ. -4
   تشػٝذ ايـٝذ ف٢ ايرب ٚايبشش .  -6.                                      تشػٝذ قطع األػذاس -5

 :ثانيًا : وشكمة إستنزاف املوازد غري املتذددة الطبيعية
 : ستنزاف املعادنإ )أ( 

 .ٖٞ َٛاسد غري َتذذد٠ ٜظتجُشٖا اإلْظإ يف ػت٢ ْؼاطات سٝات٘  :املعادٕ
مما ؼٜٛ٘ ا اغ ٚاأليَّٛٓٝٛ ٚايكـذٜش ٚايزٖب ٚايبالتني ٚغريٖايٓشٚاؿذٜذ  : َجٌ

 . ايكؼش٠ األسك١ٝ َٔ نٓٛص َعذ١ْٝ
 :أسباب استنزاف املعادن

 ايتكذّ اهلا٥ٌ ف٢ ايتهٓٛيٛدٝا . -2                                            صٜاد٠ عذد ايظهإ .   -1
تبًغ سٛاىل ثالث١ أَجاٍ طشع١ اصدٜاد ايظهإ  اصدٜاد ْـٝب ايفشد َٔ املعادٕ بظشع١ ٖا١ً٥ -

ٚريو ْتٝذ١ إطتدذاّ املعادٕ ف٢ ؿٓاع١ ايظٝاسات ٚاآلالت ٚاألدٚات ٚاملٓؼآت ٚايٓكٛد 
 املعذ١ْٝ مما أد٣ إىل ْكف املعادٕ بهُٝات نبري٠ .

 :عالج استنزاف املعادن 
 إعاد٠ إطتدذاّ بطاسٜات ايظٝاسات بعذ َعاؾتٗا . -1
 ذا٥ٔ )ايبالطتٝو( ف٢ ؿٓاع١ املٛاطري نبذٌٜ يًُعادٕ ايغري َتذذد٠  .إطتدذاّ ايً -2
 إعاد٠ ؿٗش ٚتؼهٌٝ ٚإطتدذاّ املعادٕ اـشد٠ ايغري ؿاؿ١ يإلطتعُاٍ. -3
 إعاد٠ َعاؾ١ ٚتؼهٌٝ املـٓٛعات ايبالطتٝه١ٝ ٚاملـٓٛعات ايضداد١ٝ ٚإطتدذاَٗا. -4
 بذٍ املعادٕ ايغري َتذذد٠ .) أٚا٢ْ ايط٢ٗ (  ايفًظباس ف٢ ؿٓاع١ ايفداس ٚايظرياَٝو إطتدذاّ  -5
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   :استنزاف الوقود احلفري )ب(

ٖٛ َٛسد غري َتذذد ٜٛدذ ف٢ ايب١٦ٝ بهُٝات حمذٚد٠ ٜٚتهٕٛ ف٢ باطٔ  : ايٛقٛد اؿفش٣
 األسض ْتٝذ١ ؼًٌ ايها٥ٓات بعذ َٛتٗا عرب َالٜني ايظٓني َٚاٜظتًٗو َٓ٘ الميهٔ تعٜٛل٘. 

ي٘ أ١ُٖٝ نبري٠ ف٢ ايـٓاع١ بعذ إخرتا  ٣ نإ ٜظتدذّ قذميًا ايز :ايفشِ  -1 : َجٌ 
 .ثِ سٌ حمً٘ ايبرتٍٚ ٚتضاٜذ إطتدذاَٗا  ايبداس١ٜ ي١اآل
 ٚقٛد طا٥ٌ ٜظتدذّ ف٢ آالت اإلسرتام ايذاخ٢ً . : ايبرتٍٚ -2
   ٚقٛد غاص٣ ٜظتدذّ ف٢ املٓاصٍ ٚاملـاْع . :ايغاص ايطبٝعٞ -3

 :عًٞ ايفشِ نٛقٛد  ٝع٢ٚايغاص ايطب أطباب تفٛم ايبرتٍٚ
 ٜظتدذّ ف٢ ؿٓاع١ ايبرتٚنُٝاٜٚات . -2           اؿشاس١ٜ أعًٞ َٔ ايفشِ . ُاقُٝتٗ - 1
عٔ ايفشِ َٔ سٝح ٚايغاص ايطبٝع٢ ايغاص١ٜ ايت٢ متٝضُٖا ايظا١ً٥ ١ايبرتٍٚ طبٝع - 3

 .ُاايبٛاخش ٚ ايكطاسات ٚ ايطا٥شات بٗايظٝاسات ٚتدضٜٔ ٚمتٜٛٔ ايٚ ٓكٌايطٗٛي١ 
 .َٔ باطٔ األسض عٔ ايفشِ  ُاٗطتدشادإتهايٝف إخنفاض  -4
 أؿبح ايبرتٍٚ ٚايغاص ايطبٝع٢ عـب اؿٝا٠ يهجش٠ إطتدذاَُٗا ف٢ اجملاالت املدتًف١. -5

 َـذس يًطاق١ . -1   :ايبرتٍٚ ٚإطتدذاَات أ١ُٖٝ 
 غَجٌ ؿٓاع١ األيٝاف ايـٓاع١ٝ ٚ ايذٚا٤ ٚ األؿبا  تايبرتٚنُٝاٜٚا١ يـٓاع٢ أطاط -2
ٚغريٖا َٔ ايـٓاعات ايت٢ أؿبشت َٔ َظتًضَات اؿٝا٠  ٚايطال٤ ٚ أنٝاغ ايتعب١٦ ٚ املٓعفات 

 إقتـاد٣ أنرب ٚأقٌ تًٜٛجَا يًب١٦ٝ َٔ إطتدذاّ ايبرتٍٚ نٛقٛد .ف٢ ٖزا ايعـش ٚايت٢ هلا عا٥ذ 
ٜظتدذّ بهُٝات كد١ُ ًَٜٛٝا يزيو فإٕ إطتٓضاف٘ ألْ٘  أؿبح ايبرتٍٚ عـب اؿٝا٠ -

إىل ْلٛب٘ ًَٜٛا َا ٖٚزا طٛف ٜظبب ايهجري َٔ ايلشس يإلْظإ ٚبايتاىل جيب عذّ طٝؤد٣ 
ٚقذ إػ٘ ايعًُا٤ إىل  جياد بذا٥ٌ ي٘ قبٌ ْلٛب٘ متاًَاإطتٓضاف٘ ٚاإلعذاد عًًُٝا ٚتكًٓٝا إل

 .اؿـٍٛ ع٢ً ايطاق١ َٔ َظاقط املٝاٙ ٚطاق١ ايشٜاح ٚطاق١ املذ ٚغريٖا ٚاإلطتفاد٠ َٓٗا
 :ايٛقٛد اؿفش٣ عالز إطتٓضاف 

 شػٝذ إطتٗالى ايبرتٍٚ ٚايبشح عٔ بذٌٜ .ت -1
بذٍ  ايٝٛساّْٝٛبإطتدذاّ ٟٓٛٚ إقا١َ املفاعالت اي١ٜٚٛٓ يتٛيٝذ ايطاق١ َٔ ايٛقٛد اي -2

غري إٔ اطتعُاهلا َاصاٍ حمذٚدًا بظبب تهايٝفٗا ايهبري٠ ٚ االستٝاطات ايهجري٠ ايبرتٍٚ 
  .١٦ٝ َٔ خطٛست٘ ؿُا١ٜ اإلْظإ ٚايب ايٛادب اؽارٖا

ايت٢ ميهٔ اإلْتفا  ايٓعٝف١ إطتدذاّ طاق١ ايؼُع ٚايشٜاح ُٖٚا أْظب َـادس ايطاق١  -3
 بذٍ ايبرتٍٚ ٚايغاص ايطبٝع٢ ألُْٗا َٛاسد غري َتذذد٠ . ف٢ َـش يتٛافشُٖا طٛاٍ ايعاّ بٗا 
 إطتدذاّ ايفشِ بذٜاًل يًبرتٍٚ يتٛفشٙ َع إجياد سٌ ملؼه١ً ايتًٛخ . -4
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ع١ طٝاسات تعٌُ بايهٗشبا٤ بإطتدذاّ اـالٜا ايؼُظ١ٝإال أْٗا تهٕٛ أقٌ ف٢ ؿٓا -5

 طشع١ ألْٗا تٛفش ايٛقٛد املظتدشز َٔ ايبرتٍٚ نُا أْٗا التًٛخ ايب١٦ٝ.
 إعاد٠ إطتدذاّ صٜٛت ايظٝاسات بعذ َعاؾتٗا . -6
ٜظتدذّ ؼٌٜٛ خمًفات اؿٝٛإ ٚاملدًفات ايضساع١ٝ بطشٜك١ ايتشًٌ إىل غاص املٝجإ  -7

 نٛقٛد) ايبٝٛداص ( .
فشد يًطاق١ ف٢ طتٗالى ايإٜضداد ٜضداد إطتٗالى ايبرتٍٚ عاََا بعذ عاّ ٚ :ًَشٛظ١ 

ايتـٓٝع ف٢  عًُٝات % طًٜٓٛا نُا إٔ ايذٍٚ ايٓا١َٝ بذأت  3كذاس مبايذٍٚ املتكذ١َ 
 ٚيزيو ٜتلاعف االطتٗالى ايعاملٞ َٔ ايطاق١ نٌ عؼش طٓٛات. 

 منوذج امتحان                       

 

  :ختري اإلدابة الصحيحة مما بني الكوسني ( أ) : الشؤاه األوه
  ........أ٣ مما ٢ًٜ ٜعترب َٔ طشم تشػٝذ إطتٗالى املا٤ ايعزب ف٢ َـش ؟ -1

 ( ايغضٚ ايعُشا٢ْ –ايش٣ بايغُش  – ايش٣ بايتٓكٝط –ايُٓٛ ايظها٢ْ  )   
 .... ......فع١ ......َٔ أَج١ً ؼٌٜٛ خمًفات اؿٝٛإ إىل َٛاد ْا -2

 ( نٌ َا طبل –إْتاز األمسذ٠ ايهُٝٝا١ٝ٥  –إْتاز ايبالطتٝو  –إْتاز غاص املٝجإ  )

 ......... .......يًُشافع١ ع٢ً ْظب ايعٓاؿش املعذ١ْٝ بايرتب١ ٜٓبغ٢ . -3

بتعاد عٔ صساع١ اإل –طتدذاّ املبٝذات اؿؼش١ٜ إ –طتُشاس إاألسض ٚسٜٗا ب خسش )
 ( إقا١َ احملُٝات –اؿٌٝ ْٛ  ٚاسذ َٔ احمل

 ذ األْٛا  ايرب١ٜ َٔ اؿٝٛاْات َٔ ؿشاسٜٓا إىل .......... ٜٝؤد٣ َٓع ؿ -4

 َهافش١ اآلفات  –صٜاد٠ ايتٓٛ  ف٢ سٝٛاْات ايب١٦ٝ  –)عذّ تًٛخ ايب١٦ٝ 
 تًٛخ ايب١٦ٝ( –

                                    ...................مجٝع َا ٢ًٜ َٔ املٛاسد املتذذد٠ َا عذا   -5
 ( ٛا٤اهل – اؿُاس ايرب٣  – زٖباي –ْبات ايزس٠ )                                                  

 .املشاع٢ ايطبٝع١ٝ -2            .ػشٜف ايرتب١  -1  :وا املكصود بكن ونب( )
 .ـٝذ اؾا٥شاي -4             .ٛاسد املتذذد٠امل -3                                               

  :أذكس كيف ميكن عالج كن مما يأتى)دـ( 
 ايكطع اؾا٥ش يألػذاس . -2إٖذاس املا٤ ٚتًٛث٘ .                                                    -1
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  :(فشس كن مما يأتى )عمن ملا يأتى  ( أ) : الشؤاه الجانى

  .سذٚخ ظاٖش٠ ايضسف ايـششا٣ٚ  -1
    .ايـٝذ اؾا٥ش يًشٝٛاْات ف٢ ايرب ٚايبششإْتؼاس  -2

  .يًطاق١ ايبرتٍٚ يٝع فكط َـذسًا -3

  .مسذ٠ ايعل١ٜٛ أفلٌ َٔ األمسذ٠ ايهُٝٝا١ٝ٥طتدذاّ األإعذ ٜ -4

 . ٜفلٌ إطتدذاّ ايبرتٍٚ ٚايغاص ايطبٝع٢ عٔ ايفشِ نٛقٛد -5
  :اكتب نبرة خمتصسة عن كن ون ب()
 .ـٍٛصساعات ٚسٝذ٠ احمل -2 .   ايشع٢ اؾا٥ش  -1
  .ايتذشٜفَٔ دٚس ايذٚي١ ف٢ محا١ٜ ايرتب١ ايضساع١ٝ  -4  .إطتٓضاف املعادٕ  -3

 :ووضحَا ودوة نظسك فى كن ونواناقش العبازات اآلتية  )دـ(
 ٜش٣ ايبعض ؼٌٜٛ ايغابات إىل أساك٢ صساع١ٝ يظذ ساد١ ايظهإ املتضاٜذ٠ إىل ايطعاّ. -1
 قـش إطتدذاَ٘ ع٢ً ايبرتٚنُٝاٜٚات.ٜش٣ ايبعض إٜكاف إطتدذاّ ايبرتٍٚ نٛقٛد ٚ -2

  :مما يأتىكن لاكتب املصطمح العمىى  ( أ) : الشؤاه الجالح
  .الٜني ايظٓني َٚا ٜظتًٗو َٓٗا ال ٜعٛض١َ تهْٛت ف٢ باطٔ األسض َٓز َٝٛاد طبٝع -1
  .ؿٓاع١ ايطٛبف٢ طتدذاَٗا إصاي١ ايطبك١ ايظطش١ٝ يًرتب١ ايـاؿ١ يًضساع١ إل -2

١ ايطبٝع١ٝ َٔ َهْٛات ال دخٌ يإلْظإ ف٢ ٚدٛدٖا نٌ َا ٜٛدذ ف٢ ايب٦ٝ -3
  .أٚتهٜٛٓٗا ٜٚعتُذ عًٝٗا ف٢ نٌ ػ٦ٕٛ سٝات٘ 

 .ؿٝذ اؿٝٛاْات مبعذٍ ٜضٜذ أٚ ٜفٛم َعذٍ تهاثشٖا  -4

 .بذا٥ٌ يًُعادٕ ايغري َتذذد٠ تظتدذّ ف٢ ؿٓاع١ املٛاطري  -5

 ش٣ ايطاق١ ايؼُظ١ٝ بذٜال ملـادس ايطاق١ األخفلٌ ايعًُا٤ إطتدذاّ ٜ"ب( )
  .اػشح ٖزٙ ايعباس٠ " نُا تعترب ايؼُع ٚايشٜاح َٔ أفلٌ َـادس ايطاق١ ف٢ َـش

 اآلثار السلبية التى تنعكس على اإلنسان نتيجة أذكر بإختصار)جـ( 

 للقطع اجلائر ألشجار الغابات ؟

  :صوب وا حتتى خط فى العبازات اآلتية ( أ ) :الشؤاه السابع
 .ف٢ املٓاطل ايـٓاع١ٝ  األنظذنيص تعٌُ األػذاس نُـفا٠ طبٝع١ٝ يغا -1
 . تذَري ايغاباتاألمسٓت يتذٓب  ٚأٜتِ سايٝا تـٓٝع ايطٛب َٔ ايطف١ً  -2



 

-10- 11111811110 

 الشمشمة الرهبية 
 . َٔ املٝاٙ ع٢ً األسض %3ٜؼهٌ املا٤ ايعزب ْظب١   -3

 .ْكشاض أْٛا  َع١ٓٝ َٔ اؿٝٛاْات ايرب١ٜ إٜؤد٣ إىل  ايشع٢ اؾا٥ش -4

 . ٠ ايعل١ٜٛألمسذاِ إْؼا٤ َضاس  يألمساى ٚايكؼشٜات يتٛفري تٜ -5

  :أوجمة عمى ذكس أب( )
 .إطتٓضاف املٛاسد ايطبٝع١ٝ  -2               ذٖٛس املشاع٢ ايطبٝع١ٝ .ت -1

 أذكس دوود الدولة ملكافحة تموخ نوس النين ؟ )دـ(
  :واذا حيدخ فى احلاالت اآلتية ( أ) : لشؤاه اخلاوصا
   .قا١َ ايظذٚد يًتشهِ ف٢ األْٗاسإ -1

  .حاطاق١ ايشٜٚ  بايطاق١ ايؼُظ١ٝ ْتفابزٍ اؾٗٛد يإل -2

   .املشاع٢ ايطبٝع١ٝيًٓباتات املعُش٠ ٚف٢ ايشع٢ اؾا٥ش  -3

 غٝاب األػذاس َٔ ايب١٦ٝ .   -5                             .طتٗالى املا٤ ايعزبإتشػٝذ  -4

    :تكمي بإختصاز عن كن ممايأتى  ب()

 . ٓاقف األساك٢ ايضساع١ٝدٗٛد ايذٚي١ ف٢ عالز َؼه١ً ايضسف ايعُشا٢ْ ٚت   -1

 إعاد٠ إطتدذاّ املٛاد نطشٜك١ َٔ طشم َعاؾ١ إطتٓضاف املٛاسد . -2
اإلفشاط ف٢ إطتدذاّ املبٝذات اؿؼش١ٜ ٚايفطش١ٜ ٜعترب َٔ أطباب إطتٓضاف  -3

 ايرتب١ ايضساع١ٝ .

 أطباب إطتٓضاف املعادٕ . -4
    :قازن بني كن مما يأتى  )دـ(

 غري َتذذد٠ .املٛاسد املتذذد٠ ٚاملٛاسد اي -1
 األمسذ٠ ايعل١ٜٛ ٚاألمسذ٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ . -2

 مع أطيب تمنياتى لكم بالنجاح والتوفيق 

 أ/أحمد فتحى                        
Facebook:Ahmed_fathy8211@yahoo.com 


